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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 46(, התשע"ה-2015

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 81א1 -  1 תיקון סעיף 81א1

 75,000 50,000 שקלים חדשים" יבוא "על  בסעיף קטן )א(, בסיפה, במקום "על   )1(
שקלים חדשים";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב( המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה - 

ימציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה בדבר כוונתו   )1(
להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל )בסעיף זה - ההתראה(; 

היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוכל להמציא את ההתראה   )2(
באמצעות מסירה אישית לפי הוראות תקנות סדר הדין ויחולו לעניין זה 

הוראות סעיפים 489 ו–490 לתקנות סדר הדין 

)ב1( סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, יראו את 
הנתבע כמי שהומצאה לו ההתראה כדין; הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר 

הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה "
סעיף 81א1 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה יחול על בקשות לביצוע שיוגשו 2 תחולה

ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו 

לפסקה )1( סעיף 1 
סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967   
)להלן - החוק(, נוסף לחוק במסגרת חוק ההוצאה לפועל 
 )24 מס'  תיקון   - )להלן  התשס"ג-2002   ,)24 מס'  )תיקון 
ועניינו "ביצוע תביעה על סכום קצוב"  בהתאם להוראות 
תביעה  לפועל  בהוצאה  לביצוע  להגיש  ניתן  זה,  סעיף 
בסכום שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ושנובעת 
מכוח חוזה או התחייבות או מכוח חיוב לשלם כסף קצוב, 

בתנאים המפורטים בחוק  

פתיחת התיקים ישירות בהוצאה לפועל, בלא פתיחת 
תיק בבתי המשפט, הקלה על העומס בבתי המשפט, חסכה 
ושכר  אגרות  של  כפול  תשלום  המתדיינים  מהצדדים 
טרחת עורך דין וקיצרה באופן משמעותי את הזמן הדרוש 
ואכן, מאז  או החיובים   לאכיפת החוזים, ההתחייבויות 
כניסתו לתוקף של תיקון מס' 24 נפתחו בהוצאה לפועל 

1,179,222 תיקי ביצוע של תביעות על סכום קצוב 

מטעמים אלה, מוצע להגדיל את סכום התביעה אשר 
ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל והקבוע בסעיף 81א1 
לחוק מ–50,000 שקלים חדשים ל–75,000 שקלים חדשים   

כאמור לעיל, מהלך זה צפוי לחסוך זמן שיפוטי רב, 
לקצר לתובע את הדרך והזמן לאכיפת החוזה ההתחייבות 
או החיוב, ולחסוך לשני הצדדים תשלום אגרה ותשלום 

שכר טרחת עורך דין בעבור ההליך בבית המשפט    

לפסקה )2(  
סעיף 81א1)ב( קובע לאמור: 

"המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף 
זה ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה 

לביצוע בהוצאה לפועל )בסעיף זה - ההתראה(; ההתראה 
תישלח בדואר רשום"  

השאר,  בין  היא,  כאמור  ההתראה  המצאת  מטרת 
על  התביעה  את  להגיש  הכוונה  על  הנתבע  את  ליידע 
לו  ולאפשר  לפועל  בהוצאה  לביצוע  הקצוב  הסכום 
לנסות להסדיר את הסכסוך עם המבקש לפני פתיחת תיק 

ההוצאה לפועל  

כדי למנוע מצב שבו נתבעים יודעים על התביעה 
כאשר  לפועל,  ההוצאה  תיק  פתיחת  בעת  רק  לראשונה 
במועד זה כבר מושתות עליהם עלויות שונות, מוצע לקבוע, 
כי המצאת ההתראה תהיה בדואר רשום עם אישור מסירה, 
ואם סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור 
המסירה, ייחשב הדבר כאישור מסירה  עוד מוצע לקבוע, 
כי אם החייב מיוצג על ידי עורך דין תתאפשר גם המצאה 
במסירה אישית ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 489 ו–490 
לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר מאפשרות, 
בין השאר, המצאה באמצעות הדבקה על הדלת וזאת בדומה 

לאופן המצאת כתב תביעה לנתבע בבית משפט  

כמו כן מוצע לקבוע, כי אם סירב הנתבע לקבל את 
ההתראה או לחתום על אישור המסירה, יראו את הנתבע 
כמי שהומצאה לו ההתראה כדין וכי הערת פקיד הדואר 
או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה  זאת, 
בדומה להוראות לפי סעיף 7 לחוק שעניינן אופן המצאת 

אזהרה לחייב   

מוצע לקבוע, כי התיקון המוצע יחול על בקשות  סעיף 2 
לביצוע תביעות על סכום קצוב שיוגשו להוצאה   

לפועל ביום תחילתו של חוק זה או לאחריו 
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