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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק ההוצאה לפועל, תשכ״ה־1965
ת כלליות ו א ר ו ק א': ה ר  פ

 1. בחוק זה -
 ״בית משפט״ — לרבות בית דין דתי;

 ״הליך״ — כל פעולה לפי חוק זה לשם הוצאה לפועל של פסק דין;
 ״זוכה״ — מי שפסק דין ביתן לזכותה לרבות חליפיו;

 ״חוב פסוק״ - חוב׳ לרבות הוצאות וריבית שנתחייב בו אדם לפי פסק דין:
 ״חייב״ - מי שפסק דין ניתן לחובתו;

 ״מוציא לפועל״ — לרבות מי שנתמנה על ידי מוציא לפועל לביצוע הליך;
 ״בכם״ — לרבות זכות מוחזקת או ראויה;

 ״פסק דין״ - פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעבין אזרחי׳ לרבות החלטה על
 תשלום הוצאות בענין שאינו אזרחי׳ ולמעט החלטות שאינן ביתבות לביצוע.

 2. ליד כל בית משפט שלום תהיה לשכת הוצאה לפועל ובה ראש הוצאה לפועל ומוציא
 לפועל.

 3. (א) הסמכויות של ראש ההוצאה לפועל נתונות לכל שופט של בית משפט שלום

 גב) שד המשפטים רשאי למנות אדם הכשיר להתמנות רשם של בית משפט שלום
 להיות ראש ההוצאה לפועל; המינוי יפורסם ברשומות.

 4. שר המשפטים ימנה מוציא לפועל לביצוע הליכים שבתחום תפקידו וסמכותו.

 5. מוציא לפועל רשאי׳ בכפוף לאמור בתקנות׳ למנות׳ דרך קבע או להליך פלוני׳
 פקיד של בית המשפט או אדם אחר׳ לביצוע הליכים שבתחום סמכותו.

 6. הזוכה רשאי להגיש למוציא לפועל בקשה לבצע את פסק הדין ויפרש בבקשה את
 ההליכים שהוא רוצה שינקטו בהם, ויבול הוא, בבקשה שבכתב, להפסיק הליך שהתחילו בו.

 7. ראש ההוצאה לפועל יקבע את סדר נקיטת ההליכים, ורשאי הוא להחליט שהליך
 פלוני לא יינקט, אם נראה לו לפי הנסיבות בלתי יעיל או חמור מדי.

 8. לא יפתח מוציא לפועל בביצוע אלא לאחר שהומצא כדין לחייב העתק פסק הדין או
 הפםיקתה בצירוף אזהרה כפי שיקבע בתקנות׳ אלא אם ראה שנסיבות הענין מצדיקות

 לנקוט הליך לפני המצאתם.

 9. לא יינקט הליך אלא לאחר ששולמה האגרה וההוצאות המשוערות לנקיטתו׳ אולם
 רשאי ראש ההוצאה לפועל להרשות מתן ערובה במקום התשלום׳ כולו או מקצתו.

 10. ראש ההוצאה לפועל רשאי לפסוק שכר עורך דין בשל פעולות בהוצאה לפועל; שכר
 עורך דין שנפסק לטובת הזוכה - דינו כדין הוצאות לפי סעיף 11׳ וצו לתשלום שכר

 עורך דין לטובת החייב - דינו לענין הוצאה לפועל כדין פסק הדין.

 11. האגרות והוצאות נקיטת ההליכים יחולו על החייב, ודינם לענין הוצאה לפועל כדין
 החוב הפסוק.

 הצעות חוק 659, ט״1 בפיו! תשכ״ה, 18.6.1965



 העבדת ביצוע
 הליך

 ספק במשמעות
 פסק־דיז

 מעצר למניעת
 הפרעה בביצוע

 עיכוב יציאה

 ׳חיפושיפ

 השהיית הליך
 ודחייתו

 עיכוב ביצוע

 ססק־־דין שבוטל

 טענת פרעתי

 גביית יתר.

 12. רשאי מוציא לפועל להעביר ביצועו של פסק הדין או של הליך פלוני אל לשכת
 הוצאה לפועל אחרת אם ראה בדבר הצדקה או תועלת.

 13. היה ראש ההוצאה לפועל סבור שפסק הדין או.חלק ממנו אינו ביתן לביצוע מחמת
 ספק במשמעותו, רשאי הוא לפגות בכתב לבית המשפט שנתנו על מבת לקבל פירוש; אין

 בבקשה כאמור כדי לעכב ביצועו של אותו חלק של פסק הדין שאין ספק במשמעותו.

 14. היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח, שהחייב או אדם אחר מטעמו עשה מעשה או
 זומם לעשות מעשה בכוונה להפריע או למנוע הליך, רשאי הוא לצוות על מעצרם על מנת
 לאפשר את ביצועו של ההליך, ובלבד שלא ייעצר משום כך יותר מארבעים ושמונה שעות.

 15. (א) היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עומד לעזוב את הארץ ולסכל
 על ידי כך הליך או להכביד על ביצוע פסק הדין, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן

 הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו.
 (ב) סירב החייב להפקיד דרכונו או תעודת המסע כאמור, רשאי ראש ההוצאה
 לפועל לתת צו מעצר נגדו עד להפקדתם, ובלבד שלא ייעצר משום כך יותר משבעה ימים,
, להתנות את (א)  (ג) ראש ההוצאה לפועל יכול, במקום לצוות כאמור בסעיף קטן
p במתן ערובה להנחת דעתו, על מנת להבטיח את ביצוע פסק הדין, א  יציאתו של החייב מן ה

 16. (א) ..רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות על עריכת חיפוש על גוף החייב בכליו או
 בחצרים שבהחזקתו.

 (0 היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שנכסי החייב נמצאים בחצרים שאינם
 בהחזקתו, רשאי הוא לצוות על עריכת חיפוש בהם, ולהתנות את מתן הצו במתן ערובה על

 ידי הזוכה לשיפוי מחזיק הוזצרים על כל נזק העלול להיגרם לו על ידי החיפוש,

 17. (א) ביקש החייב להשהות הליך או להיבזנע ממנו, רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת
 צו כמבוקש, בתנאי שתינתן ערובה להנחת דעתו לביצוע פסק הדין או ההליך; ראש ההוצאה

 לפועל רשאי לפטור ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.
 (ב) מוציא לפועל לא ישהה ביצועו של הליך אלא לפי צו של ראש ההוצאה לפועל.

 18. לא יעוכב ביצועו של פסק דין אלא לפי הוראות חוק זה, או לפי צו של בית משפט;
 ציווה בית משפט לעכב ביצועו של פסק דין או חלק ממנו, לא יינקט כל הליך לגבי פסק
 הדין או אותו חלק שבית־המשפט ציווה על עיכובו; אולם הליכים שבבקטו לפני שהומצא
 למוציא לפועל צו העיכוב, יעמדו בעינם, ומשבוטל צו העיכוב אין לשוב ולנקטם אלא אם

 ראה ראש ההוצאה לפועל צורך בכך מסיבות מיוחדות.

 19. נא) בוטל פסק דין שביצועו לפי חוק זה התחיל אד הושלם, רשאי החייב לבקש
 להחזיר לקדמותו את המצב שנשתנה עקב ביצוע פסק הדין המבוטל, לרבות החזרת האגרות
 וההוצאות ששילם לפי סעיף 11, אולם לא יוכל לדרוש שיוחזר לו נכס שנמכר והועבר לפי

 חוק זה; אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע מכל סעד לפי כל דין אחר.
 (ב) הוראות סעיף קטן נא) יבוצעו על פי הליכים לפי חוק זה כאילו היו החלטה של

 .בית משפט.

 20. חייב הטוען שמילא, או שאינו חייב עוד למלא אחרי פסק הדין, כולו או מקצתו,
 עליו הראיה, ורשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע באמו מידה יש עוד על החייב למלא

 אחרי פסק הדין.

 21. נגבה מהחייב מעל לחוב הפסוק ונמסר לזוכה, רשאי ראש בהוצאה לפועל לפי בקשת
 החייב לתת צו להחזרת היתרה; צו כזה יבוצע כאילו היה החלטה של בית משפט.

ח תשכ״ה, 16.6.1965 261 י ס  הצעות חוה659, ט״ז ב



: עיקול מיטלטלין '  פרק ג

 22, (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלי החייב׳ ומשציווה כך,
 רשאי מוציא לפועל להיכנס לחצרים של החייב שבהם נמצאים או עלולים להימצא מיטלטלי

 החייב ולעקלם.

 (ב) ניתן צו כאמור בסעיף קטן(א) רשאי המוציא לפועל להיכנס ולעקל מיטלטלי
 החייב גם לחצרים שאינם מוחזקים בידה ובלבד שימסור תחילה למחזיק החצרים הודעה על
 הצו ועל כוונתו להיכנס אליהם׳ זולת אפ היה ראש ההוצאה לפועל סבור שמתן הודעה

 מוקדמת עלול לסבל את העיקול.

 (ג) מיטלטלי החייב שנמצאו תוך כדי חיפוש לפי סעיף 16׳ רשאי מוציא לפועל
 לעקלם אף ללא צו עיקול לפי סעיף זה.

 23, נא) ואלה מיטלטלין שאין מעקלים אותם:

 נ1) צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה של
 שלושים יום;

 (2) מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה ולבני מיטה, כלי אוכל׳ כלי מטבח וכלי
 בית אחרים, שלדעתו של המוציא לפועל הם צרכי יום יום חיוניים לחייב ולבני

 משפחתו הגרים עמו;

 (3) דברים הדרושים לפולחן דתי של החייב ושל בני משפחתו הגרים עמו;

 >4) כלים, מכשירים וספרים שבלעדיהם לא יוכל החייב, לדעתו של המוציא
 לפועל, להמשיך בעבודתו, ובלבד ששוויים אינו עולה על סכום שייקבע בתקנות;

 (5) מכונות שבלעדיהן אין החייב יכול לקיים מקצועו, מלאכתו או משלח ידו
 שהם מקור פרנסתו׳ והוא עובד בהן בעצמו או בעזרת שני עובדים לכל היותר,

 ושוויין אינו עולה על סכום שייקבע בתקנות;

 (6) אם היה החייב עובד אדמה - בהמות ׳עבודה והובלה׳ בעלי חיים,
 מכשירים׳ מכונות ומיתקנים שבלעדיהם לא יוכל להפיק ממשקו׳ שהוא מקור

 פרנסתו׳ הכנסה בסכום ולפי אומדן שייקבעו בתקנות.

 (ב< הפטור מעיקול לפי סעיף זה לא יחול לגבי חוב שהתחייב בו אדם ברכישת
 המיטלטלין שעיקולם נדרש.

 24, עוקלו מיטלטלין׳ יקבע המוציא לפועל את מקום שמירתם ויכול הוא להעבירם ממקום
 הימצאם למקום אחר, בתנאים שיקבע.

 25, (א) רשאי המוציא לפועל להעמיד נאמן שיהא חייב לשמור על המיטלטלין המעוקלים,
׳ ולמסור את המיטלטלין לידי המוציא לפועל באופן׳ במועד ם נ ו ז ל - ם י י  ואם היו בעלי ח
 ובמקום שיורה על כך בהודעה שתימסר לנאמן! הוצאותיו ושכרו של נאמן כאמור יהיו

 לפי המוסכם ובאין הסכם, כפי שיקבע ראש ההוצאה לפועל.

 (ב) רשאי המוציא לפועל להעמיד את החייב עצמו׳ או בן־ביתו הגר עמו, נאמן על
 המיטלטלין׳ שיהא חייב בכל החובות האמורות בסעיף קטן (א)׳ אך לא יהא זכאי לשכר

 ולהוצאות.

 צי עיקול
 מיטלטלין

 וביצועו

 מיטלטלין שאינם
 ניחנים לעיקול

 שמירת מיטלטלין
 מעוקלים

 העמדת נאמן

ח תשכ״ה, 10.6.1965 י ס  הצעות חו> 659, ם״ז ב



 אחריותו של נאמן

 זבות שימוש
 במיטלטלין

 מבירת המעוקלים

 ביטול העיקול

 ספק בבעלות

 זכותו של צד
 שלישי

 ביטול עסקאות

 ביטול עיקול לאחר
 תשלום החוב

 26. (א) נאמן אשר ללא הצדק סביר לא מילא חובה מחובותיו לפי םעיף 25׳ דשאי ראש
 ההוצאה לפועל, לאחר שבתן לו הזדמנות להשמיע דברו לפניו׳ לחייבו בתשלום.החוב
 הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שלא יעלה על שווי המיטלטלין שהופקדו בידיו;

 אין בסעיף קטן זה בדי לגרוע מאחריותו הפלילית של הנאמן.

 (ב) חיוב על ידי ראש ההוצאה לפועל לפי סעיף קטן(א) יבוצע לפי חוק זה כאילו
 היה פסק דין.

 27. היו המעוקלים ערב העיקול, בשימושו של הנאמן, רשאי הוא להמשיך ולהשתמש בהם
 שימוש סביר, ואם היו בשימושם של החייב או של בני משפחתו הגרים עמו, רשאי הנאמן
 להרשות להם המשך שימוש כאמור, אך יכול ראש ההוצאה לפועל להורות הוראה אחרת.

 28. עברו חמישה ימים מיום הטלת העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק׳ יימכרו
 המיטלטלין או ימומשו, לפי בקשתו של הזוכה, אולם אם היו המעוקלים נכסים פסידים,

 רשאי המוציא לפועל למכרם מיד, הכל בדרך שנקבעה בתקנות.

 29, עברה שנה מיום העיקול והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המעוקלים או למימושם,
 יהיה ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל את העיקול; אין.בהוראה זו כדי למנוע ביטולו של

 עיקול מסיבה אחרת.

 30. (א) מיטלטלין שעוקלו שעה שהם היו על גוף החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו,
 רואים אותם כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שאינם

 שלו.

 (ב) עמד המוציא לפועל לעקל, או עיקל׳ מיטלטלין שלא היו על גופו של החייב או
 בכליו או בחצרים שבהחזקתו, והוכח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שהמיטלטלין

 אינם של החייב — לא יעקלט׳ ואם עיקלם יבטל את העיקול.

 (ג) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של ראש ההוצאה לפועל על פי סעיף זה,
 והגיש תובענה לבית המשפט לענין הבעלות על המיטלטלין, רשאי בית המשפט לצוות על
 עיכוב מכירת המיטלטלין עד למתן החלטתו ולהתנות את צו העיכוב במתן ערובה, או

 לצוות על עיקולם של המיטלטלין עד למתן החלטתו אם ראה צורך בכך.

 (ד) אין בפסק דין בתובענה לפי סעיף זה בדי לבטל מכירה של מיטלטלין בהוצאה
 לפועל שכבר בוצעה או לפגוע בזכויות הקונה.

 31, הוכח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שקיימת כמיטלטלין המעוקלים זכותו של
 צד שלישי שאינה זכות בעלות, והיא עדיפה על פי דין על זכותו של הזוכה׳ רשאי מוציא
 לפועל למכור את המיטלטלין המעוקלים בכפוף לזכות האמורה׳ או למכרם כשהם חפשיים

 מהזכות לאחר שתקויים זכותו של הצד השלישי.

 32, מכירתם של מיטלטלין שעוקלו, השכרתם והשאלתם, 'משכונם, שיעבודם או נתינתם
 במתנה׳ שלא לפי הוראות חוק זה׳ בטלים כלפי מוציא לפועל וכלפי הנאמן האמור בסעיף 25.

 33, שילם החייב את החוב הפסוק או מכר המוציא לפועל חלק מן המיטלטלין שעוקלו,
 והיה בדמיהם כדי כיסוי החוב, יבטל ראש ההוצאה לפועל את העיקול אם היה עוד בר־תוקף

 ויחזיר לידי החייב את המיטלטלין שנשארו בידו או בידי הנאמן.
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 פרק כ': עיקול מקרקעין

 34. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב׳ ומשציווה כך, יירשם
 העיקול בפנקסי המקרקעין; נרשם העיקול וכל עוד לא בוטל, לא תיעשה ולא תירשם כל

 עסקה במקרקעין אלה.

/ לענין פרק זה - פעולה הנעשית מרצון בעלים ומשפיעה על זכויות  >ב) ״עסקה׳
 אדם במקרקעין או יוצרת שעבוד במקרקעין או משפיעה על שעבוד כאמור, למעט פדיון

 משכנתה והורשה בצוואה.

 35. לא שילם החייב את החוב הפסוק כעבור שלושים יום לאחר שנרשם עיקול במקרקעין,
 יימכרו המקרקעין לפי בקשתו של הזוכה בדרך שתיקבע בתקנות.

 36. לא הוגשה במועד שנקבע בתקנות כל הצעת קניה׳ או שראש ההוצאה לפועל לא ראה
 סיכוי סביר לביצוע פסק הדין בדרך אחרת׳ רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין
 או על רישום שכירות או משכנתה או שתיהן כאחת במקרקעין המעוקלים׳ בתנאים שקבע׳

 לשם פרעון החוב הפסוק.

 37. אם תוך שלוש שנים מיום העיקול לא נמכרו מקרקעין שעוקלו ולא נעשתה בהם
 פעולה אחרת לפי סעיף 36׳ רשאי ראש ההוצאה לפועל, אף אם לא נתבקש לכך׳ לצוות על
 ביטול העיקול ומחיקתו בתנאים שקבע, ומשעשה כן יימחק רישום העיקול מפנקסי המקרקעין.

 38. סולק החוב הפסוק יצווה ראש ההוצאה לפועל על ביטול העיקול, ומשעשה בן, יימחק
 העיקול מפנקסי המקרקעין.

 39. (א) לא יעוקלו מקרקעין לפי פרק זה אלא אם היו רשומים על שם החייב ובמידה
 שהם רשומים על שמו, או על פי צו בית המשפט.

 (ב) היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב הוא בעל מקרקעין שאינם
 רשומים על שמו׳ רשאי הוא, אם נתבקש לכך וניתנה לו ערובה להנחת דעתו׳ לצוות לרשום
 לגביהם אזהרה בפנקסי המקרקעין וכוחה של אזהרה כאמור יהיה יפה לששה חדשים אם לא

 הורה בית המשפט הוראה אחרת.

 (ג) מקרקעין שלגביהם נרשמה אזהרה כאמור לא תיעשה בהם עסקה הטעונה רישום
 אלא על פי צו בית המשפט.

 (ד) נגרם נזק לבעלי המקרקעין על ידי רישום האזהרה׳ והוכח לבית המשפט כי
(ב) לא היתה כדין, רשאי הוא להטיל על המבקש תשלום פיצויים  הבקשה לפי סעיף קטן

 לבעלי המקרקעין בסכום שיקבע, וכן לצוות על חילוט הערובה או מקצתה.

 (ה) ״בית משפט״ לענין סעיף זה — בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאים
 המקרקעין.

 40. נא) היו מקרקעי החייב שעוקלו משמשים׳ כולם או מקצתם, בית מגורים לחייב,
 רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו׳ שיישאר
 לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים מביר במקרקעין האמורים או שהועמד

 לרשותו סידור חלוף.
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 עיקול בלל נכסי
 החייב

- ו ״ ט ש  ע< על סידור חלוף לפי סעיף זה יחולו הודאות סעיף 38 לחוק הגנת הדייד, ת
 1955!, בשינויים.המחוייבים, וסמכויות בית המשפט לפי הסעיף האמור יהיו׳ לענין סעיף זה,

ראש ההוצאה לפועל. די  בי
 גג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בדייני הגנת הדייר.

 41. (א< היו מקרקעין שעוקלו אדמה חקלאית או זכות על אדמה חקלאית רןץם משמשים המת חייב חקלאי
 מקור פרנסתו של החייב, דשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות שיישארו בידי החייב מקרקעין

 הדרושים לדעתו כדי מחייתו של החייב ובני משפחתו הגויה עמו.

(א) לא יחולו על ביצוע משכנתה, אם נרשמה לפני תחילת  גב) הו1אות סעיף קטן
 חוק זה או אס פורש בשטר המשכנתה שהחייב לא יהיה מוגן לפי סעיף זה.

 42. לא ייזקק ראש ההוצאה לפועל לתביעות או לטענות של צד שלישי על זבות בלתי תביעות צד שלישי
 רשומה במקרקעין שעוקלו; היתה הזכות רשומה, יהיו העיקול והמכירה לפי חוק זה בכפוף

 לאותה זכות.

: עיקול גיד שלישי ׳  פרק ד
 43. היו נכסי החייב בידי צד שלישי, רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות על עיקול ביד עיקול ביד שלישי

 שלישי של כלל נכסי החייב או של נכס פלוני שבהם.

 44. (א) הומצא לאדם שנכסי החייב ברשותו צו עיקול ביד שלישי (להלן בפרק זה —
 המצווה), על כלל נכסי החייב, יגיש למוציא לפועל הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמ
 צאים ברשותו בעת המצאת הצו או שלפי ידיעתו יבואו לרשותו לאחר מכן, וכן כל החובות

 המגיעים או שיגיעו ממנו להייכ וזמני פדעונם.

 >ב) לא הוגשה הודעה לפי סעיף קטן(א) תוך שבעה ימים מיום שהומצא צו העיקול
 למצווה, רשאי המוציא לפועל להזמין אותו, או אדם אחר מטעמו׳ לחקירה, והוראות פרק ז׳

 יחולו עליה בשינויים המחוייבים.

 45. (א) היה העיקול על נכס מסויים והמצווה לא הגיש למוציא לפועל, תוך שבעה ימים
 מהיום שבו הומצא לו צו העיקול׳ הודעה בכתב שהנכס אינו תחת ידו׳ רואים אותו כמחזיק
 בו בעת המצאת צו העיקול׳ אם לא הוכיח להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל שהנכם

 לא היה בידו.
 (ב) הגיש המצווה הודעה שהנכם אינו-תחת ידו והנכם בא לידו לאחר מכן יראו את

 הנכס כמעוקל בידו מכוח אותו צו עיקול.

 46. המצווה חייב למסור לידי המוציא לפועל את הנכסים המעוקלים שבידו לפי פרק זה,
 בצורה, במועד ובמקום שראש ההוצאה לפועל קבע לכך בצו העיקול או לאחר מכן, ואם
 כרוך הדבר בהוצאות ישולמו לו ההוצאות ובלבד.שלא יחוייב למסור נכס שאין עליו חובה

 למסרו לידי החייב.

 47. (א) לא מסר המצווה נכס מעוקל שעליו למסרו כאמור בסעיף 46, או הוציא מרשותו
 נכס בידעו שיש עליו צו עיקול ביד שלישי׳ רשאי ראש ההוצאה לפועל׳ לאחר שנתן לו
 הזדמנות להשמיע דברו לפניו׳ לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב ובלבד
 שלא יעלה על שווי הנכם; אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע מחבותו של המצווה לפי כל דין

 אחר.
 (כ) חיוב על ידי ראש ההוצאה לפועל לפי סעיף קטן(א) יבוצע כאילו היה פסק דין.

 צו עיקול בכם
 פלוני

 מסירת נכסים
 מעוקלים

 חובתו של מצווה

 1 ס״ח 188, תשט׳׳ו, עמי 151.
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 48. עוקל בידי מצווה חוב המגיע או שיגיע לחייב, ישלם המצווה את החרב בהגיע זמן
 פרעונו למוציא לפועל, בצורה ובמקום שייקבע בצו העיקול או בהודעה מיוחדת שתומצא

 למצווה. •

 49. (א) מצווה שלא שילם למוציא לפועל חוב כאמור בסעיף 48, או ששילמו לחייב או
 לפקודתו או למישהו אחר, או עשה מעשה שלא כדין לסכל חבותו לחייב או לצמצמה, רשאי
 ראש ההוצאה לפועל לצוות עליו לשלם כל החוב הפסוק במקום החייב או את החלק שלא

 שילם החייב, ובלבד שלא יחוייב לפי סעיף זה בסכום העולה על החוב.
 (ב) צו כאמור יבוצע כאילו היה פסק דין.

 50. דרכי עיקול נכס הנמצא בידי רשות מרשויות המדינה׳ או של חוב המגיע או שיגיע
 לחייב מאוצר המדינה, ייקבעו בתקנות.

 51. (א) ואלה חובות שאין מעקלים אותם בידי צד שלישי, וצו עיקול על כלל נכסי
 החייב לפי פרק זה אינו תופס בהם:

 (1) כל נכס או חוב שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין;
 (2) מזונות המשתלמים לחייב על פי פסק דין או על פי הסכם שאושר על ידי

 בית משפט.
 (ב) היה החוב הפסוק מזונות לאשתו, לילדיו הקטינים או להוריו של החייב, לא

 חולו הוראות סעיף זה.

 52. שולם חוב או נמסר נכס לידי המוציא לפועל, לפי צו עיקול ביד שלישי, מופטר
 המצווה מאחריותו.

 53. (א) שולם החוב הפסוק או נמכרו מתוך הנכסים המעוקלים נכסים שיש בדמיהם כדי
 כיסוי החוב האמור, יחזיר המוציא לפועל לידי החייב כל הנכסים שנשארו בידו, ויבטל את

 צו העיקול.

 (ב) הודיע המצווה, בהודעה לפי הסעיפים 44 ו־45׳ שאין תחת ידו נכסים של החייב
 ושלפי ידיעתו לא יבואו לרשותו נכסים לאחר מכן׳ רשאי ראש ההוצאה לפועל׳ לאחר
 שנקט אמצעים הנראים לו לשם חקירה באמיתות ההודעה, לבטל את צו העיקול ביד שלישי.

 (ג) הודעה על ביטול צו העיקול תימסר למצווה.

ם י פ כ וס נ נ : כי ' ק ה ר  פ

 54. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, אם דאה צורך או תועלת בדבר לשם ביצוע -פסק
 הדין, למנות כונס נכסים לכל נכס מנכסי החייב.

 (ב) כונס נכסים שנתמנה כאמור, יתן ערובה להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל
 לשם הבטחת אחריותו במילוי תפקידו.

 55. נתמנה כונס נכסים לנכס שכבר נתמנה לו כונס נכסים, אם לפי חוק זה או לפי כל
 דין אחר, יבטל ראש ההוצאה לפועל את המינוי, אולם כל פעולה שנעשתה על ידי כונס

 הנכסים בנכם עד לביטול מינויו תהיה בת״תוקף.
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 סמכויותיו
 וחובותיו של
 בונם נכסים

 שמירת הוראות

 אחריות החייב
 כלפי כונס

 הנכסים

 בקשה להוראות

 תביעות צד שלישי

 עיקול נכס
 שנתמנה לו כונס

 נכסים ־.

 56. >א< כונס נכסים:יקה לרשותו את הנכסים שלהם.נתמנה, ויעשה בהם כפי שיורה ראש
 ההוצאה לפועל ולענין זה ידו של כונס הנכסים כיד החייב.

 (ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות לכונס הנכסים שיממש את הנכסים, ולקבוע
 לו את דרכי המימוש.

 >ג< כונס הנכסים ימסור למוציא לפועל כל הכנסה שתגיע לידו מן הנכסים האמורים
 או את תמורתם, במועד ובצורה שנדרש לכך בכתב המינוי או בהודעה מיוחדת.

 57. אין במינוי של כונס נכסים כדי לגרוע מזכויותיו של החייב לפי הסעיפים 23, 40, 41
 ו־51, או לפי כל דין אחר.

 58. (א) החייב ימלא אחרי הוראותיו של כונס הנכסים בכל הנוגע לנכסים שנתמנה להם,
 לא יפריע לו שלא כדין במילוי תפקידו ויעשה למטרות המנויות בסעיף 56 כל דבר. שלדעת

 הכונס מן הצורך הוא או מן התועלת שייעשה בידי החייב עצמו.
 (ב) החייב ימסור לכונס הנכסים לפי דרישתו כל מסמך וידיעה שיש להם קשר

 לנכסים האמורים.

 59. רשאי ראש ההוצאה לפועל לפי בקשת כונס הנכסים או מיזמת עצמו וגם לפי בקשת
 הזוכה או החייב לתת לכונס הנכסים הוראות בבל ענין הקשור במילוי תפקידו.

 60. טען צד שלישי שנכס פלוני שנתמנה לו כונס נכסים הוא שלו או שיש לו זכויות בו,
 רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות לכונס הנכסים בדבר מילוי תפקידו לגבי אותו נכס או

 להשהות כל פעולה בו, עד שיקבע בית המשפט זכותו של אותו צד שלישי.

ל בל ע ו פ  61. אין מעקלים נכס שנתמנה לו כונס נכסים, ואם עוקל לא יעשה מוציא ל
 פעולה לגבי אותו נכס; אולם מבקש העיקול יהיה זכאי לתשלום חובו הפסוק לפי האמור

 בסעיפים 85 ו־86.

 62. כונס נכסים ינהל פנקסים וימסור דינים וחשבונות בצורה ובדרך שייקבעו בתקנות. פנקסים ודוחוית

 אחריותו של בונם
 נכסים

 אכיפת חשלום - -

 שכרו של כונס
 נכסים:•

 החזרת הערובה

 63. כונס נכסים הוא נאמן על הנכסים שנתמנה להם ואחראי לכל הפסד שגרם בזדון או
 ברשלנות.

 64. כונס נכסים שלא מסר למוציא לפועל נכס שעליו-למסדו מכוח תפקידו* או שגרם
 הפסד כאמור בסעיף 63, רשאי ראש ההוצאה לפועל לצווח.על חילוט הערובה שנתן ולהש

 תמש בה לסילוק המגיע ממנו.

 65. .(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שכרו של כונס נכסים ודרכי תשלומו! שכרו
 והוצאותיו של כוננז הנכסים יהיו חלק מן ההוצאות האמורות בסעיף11.

 (ב) היה כונס הנכסים עובד המדינה ישולם שכרו לאוצר המדינה, זולת אם הורשה
 העובד כדין לקבל שכר מיוחד בעד טרחתו.

 66. היה ראש ההוצאה לפועל סבור שאין עוד צורך או תועלת בכינוס נכסי החייב, או
 שהכספים שגבה.כונס הנכסים לש בהם כדי תשלום.החובות הפסוקים של החייב, בין בפסק
לפי פסקי דין אחרים׳ שהוגשו להוצאה לפועל—יצווה שתוחזר ן בי  הדין שלביצועו נתמנה ו

 לכונס הנכסים הערובה שנתן או אותו חלק ממנה שלא חולט.
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 פרק וי: ביצוע בעין

 67. (א) הטיל פסק הדין על החייב למסור נכס - למעט מקרקעין או מזומנים - יתפוס
 המוציא לפועל את הנכם וימסרנו למי שזכאי לקבלו על פי פסק הדין.

 (ב) נבצר מהמוציא לפועל לתפוס את הנכם ולא נקבע בפסק הדין הסכום שיש לשלם
 תמורתו, יכול הזוכה לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין על מנת שישום את הנכס

 ופסק הדין יוצא לפועל כאילו היה פסק דין על תשלום סכום השומה.

 68. (א) הטיל פסק הדין על החייב למסור קטין לרשות פלוני, יוציא המוציא לפועל את
 הקטין מרשות החייב, או מרשותו של כל אדם שהקטין נמסר לו מטעם החייב, וימסרהו למי
 שבית המשפט ציווה, ויכול הוא להסתייע לשם כך על ידי פקיד סעד כמשמעותו בחוק

 הסעד (סדרי דין בעניני קטינים׳ חולי נפש ונעדרים), תשט״ו-1955 -.

 (ב) ראה המוציא לפועל שפסק הדין אינו ניתן לביצוע אלא בעל כרחו של הקטין
 והיה הקטין לדעתו של המוציא לפועל מסוגל להבין בדבר׳ יודיע על כך לראש ההוצאה
 לפועל וכן לבעלי הדין וליועץ המשפטי לממשלה׳ ורשאי ראש ההוצאה לפועל לפנות לבית

 המשפט שנתן את פסק הדין בבקשת הוראות.

 69. הטיל פסק הדין על החייב לעשות מעשה ולא עשהו, רשאי ראש ההוצאה לפועל
 להורות למוציא לפועל לעשות את המעשה או להרשות לזוכה או לאדם אחר לעשותו במקום

 החייב, אם ניתן אותו מעשה להיעשות על ידי אחר.

 70. (א) ניתן פסק דין נגד החייב לפינוי מקרקעין, לרבות סילוק יד, יקבע ראש ההוצאה
 לפועל בהודעה שתומצא לחייב, מועד לפינוי, כאמור בתקנות: לא פינה החייב את המקרקעין
 עדיהמועד שנקבע, יכנס המוציא לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם וימסור אותם למי

 שזכאי לקבלם לפי פסק הדין.
 (ב) נמצאו בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסרם המוציא
 לפועל לשמירה, ואם היו פסידים - ימכרם: הוצאותיו לענין זה יהיו חלק מהוצאות ההוצאה

 לפועל.

 71. (א) היה צד שלישי מחזיק במקרקעין האמורים כסעיף 70 או בחלק מהם והוכיח
 להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, כי הוא זכאי על פי דין להחזיק באותם מקרקעין או
 באותו חלק, רשאי ראש ההוצאה לפועל להשהות את פעולת הפינוי לתקופה שיקבע, כדי
 שבית המשפט יפסוק בתביעתו של הצד השלישי׳ והוא רשאי להתנות את ההשהיה במתן

 ערובה מצדו.

 (ב) אין נזקקים לתביעת צד שלישי לפי סעיף זה; לאחר השלמת פעולות הפינוי.

 72. הושלמה פעולת פינוי לפי סעיף 70, והחייב או אדם אחר מטעמו חזר ותפס שלא כדין
 את המקרקעין שפונו, יחזור המוציא לפועל לפי בקשתו של הזוכה ויפנה את המקרקעין
 לשם ביצועו של פסק הדין: אין הוראה זו גורעת מאחריותו של החייב, או של האדם האחד,

 לפי כל דין.

 פרק ז': חקירה ומאסר
 73. רשאי ראש ההוצאה לפועל, בין מיזמתו ובין לפי בקשה של הזוכה או אף של החייב,
 לחקור במצבו של החייב׳ נכסיו, הכנסותיו, חובותיו ויכלתו לקיים את פסק הדין(להלן -

 חקירת יכולת).

 2 ס״ח 187, תשט״ו, עמ׳ 126.
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 הסמכות בחקירת
 יכולת

 שאלון

 סדרי הדין

 74. בחקירת יכולת יכול ראש ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את ההייב, ואם ראה
ם עדים, ולהשביע כל אדם מעיד או לחייבו להצהיר בהן צדק, ולסוף התייצבות ג - ך כ  הצדקה ל

 והגשת מסמכים - כאילו היה בית משפט. -

 75. במקום חקירה או נוסף עליה רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות שהחייב יענה בתצהיר
 לשאלון שיימסר לו תוך המועד שנקבע בצו.

 76. סדרי הדין בחקירת יכולת בכל הנוגע לענין הצגת שאלות, הגשת שאלונים, גילוי
 מסמכים, עריכת פרוטוקול וכיוצא באלה - יהיו בדרך שנקבעה בתקנות.

 חבותו של החייב
 או של פד

 השלום בשיעוריה

 מאסר החייג

 77. חקירת יכולת תהיה בדלתיים סגורות, אם לא הורה ראש ההוצאה לפועל הוראה דלתיים סגורות
 אחרת.

 78. המסרב בחקירת יכולת׳ להיחקר או לענות לשאלה או לשאלון׳ להגיש פנקס או מסמך
 שנצטווה עליהם כדין, דינו—קנם אלף לירות או מאסר שלושה חדשים; אולם מי שנאסר לפי

 סעיף זה ישוחרר מיד לאחר שנענה לדרישה שסירב למלאותה.

 79. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי לאחר חקירת יכולת או לפי הסדר בכתב בין החייב
 והזוכה לצוות על תשלום החוב הפסוק בשיעורים שיקבע, אולם אינו רשאי לשנות שיעורים

 שנקבעו בפסק הדין.

 (ב) נקבעו השיעורים בפסק הדין, יכול ראש ההוצאה לפועל, אם ראה סיבה לדבר,
 להפנות את בעלי וזדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.

 גג) מתן צו על תשלום שיעורים אין בו כדי למנוע מראש ההוצאה לפועל לשנות
 שיעורים שקבע או לנקוט כל הליך שייראה לו׳ אם ראה הצדקה לעשות כן.

 80. (א) נתברר לראש ההוצאה לפועל כי החייב איבו ממלא אחרי פסק הדין׳ או שאינו
 משלם שיעוד שנקבע, אם כי יש לו היכולת לכך׳ רשאי הוא׳ לאחר שנתן לחייב אפשרות
 להשמיע דברו׳ לתת צו מאסר נגדו לתקופה שלא תעלה על 21 יום׳ מלבד אם היה החייב עובד

 קבוע בשכר, וכל עוד שכרו ניתן לעיקול.

 (ב) חייב שנאסר לפי סעיף זה, יובא תוך שלושה ימים מיום מאסרו בפני ראש
 ההוצאה לפועל אשר רשאי לתת מחדש כל צו שייראה לו.

 81. לא יינתן צו מאסר לפי פרק זה׳ אם היה החייב קטין, פסול־דין, או חייל בשירות
 סדיר או בשירות מילואים פעיל.

 82. לא ישוחרר חייב ממאסרו לפני תום התקופה האמורה בצו שניתן לפי סעיף 80׳ אלא
 אם שילם החוב או השיעור שבגללו נאסר׳ או הראה טעם להנחת דעתו של ראש ההוצאה
 לפועל שאין להחזיקו במאסר מסיבות מיוחדות, או שהזוכה ביקש בכתב את שחרורו של

 החייב.

 83. חייב שנאסר בשל אי־תשלום חוב או שיעור כל שהוא והשלים את תקופת המאסר
 הקבועה בצו לפי סעיף 80, לא ייאסר שנית בשל אותו חוב או אותו שיעור, אלא אם כן הוכח

 שהגיעו לידיו מאז מחן הצו הקודם אמצעים לשב מילוי פסק הדין.

 84. " היה פסק הדין לתשלום מזונות לאשתו של החייב, לילדיו הקטינים או להוריו, יתן
 ראש ההוצאה לפועל, לפי בקשת הזוכה, צו מאסר נגד החייב, אף מבלי להיזקק לחקירת

 יכולת.

 סייג למאסר

 שחרור החייב
 ממאסר

 אין לאסור מאסר
 שני בעד אותו

 חוב

 מאסר בשל חוב
 בעד מזונות
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: הוראות שדנות  פרק ח'

 85. בספים שנתקבלו על ידי מוציא לפועל עקב הליכים לפי חוק זה, ישמשו בראשונה
 לתשלום האגרות וההוצאות לפי סעיף 11, בשניה לתשלום הריבית על החוב שבפסק הדין,
 ובשלישית לתשלום החוב; העודף שנשאר בידי המוציא לפועל לאחר התשלומים האמוריכ,

 ישולם לחייב.

 86. (א) הגישו זוכים אחדים בקשות להוצאה לפועל של פסק דין אחד או של פסקי דין
 אחדים נגד חייב אחד, תשולם ההכנסה מן ההליכים לפי חוק זה, בראשונה לתשלום ההוצאות
 והאגרות לפי סעיף 11׳ והנשאר ישמש׳ בכפוף לאמור בסעיף 85, לתשלום החובות שבפסקי

 הדין בשיעור יחסי לסכומיהם. . י
 (ב) היה חוב שבפסק דין למזונות אשה׳ ילדים קטינים או הורים ישולם בראשונה
 לחשבון האגרות וההוצאות כאמור בסעיף קטן(א) שיעור יחסי כיחס שבץ חוב המזונות לבין
 סך כל שאר החובות, בשניה חוב המזונות והנשאר לתשלום שאר החובות שבפסקי הדין

 באופן יחסי לסכוסיהם.

 87. היה נכס מעוקל או מוחזק בידי רשות מוסמכת לפי כל דין׳ לא יימכר בהליכי הוצאה
 לפועל אלא בכפוף לזכות העיקול או ההחזקה של הרשות המוסמכת.

 88. אין בפרק זה בדי לגרוע עדיפותו של זוכה או נושה על פי כל דין.

 89. אין במותו של החייב כדי למנוע או להפסיק הליכים בגד עזבונו׳ ורשאי ראש ההוצאה
 לפועל, בין שחולק העזבון ובין שטרם חולק׳ לנקוט בהליכים לפי חוק זה כלפי נכסי העזבון

 שבידי מנהלי עזבונו או יורשיו׳ לרבות הזוכים במנה על פי צוואה.

 90. (א< לשם ביצועם של הליכים וצווים לפי חוק זה׳ רשאי מוציא לפועל, בשעת הצורך,
 להשתמש בכוח סביר ולקבל לשם כך עזרה מתאימה מהמשטרה.

 (ב) אדם המונע או מפריע שלא כדין בביצוע הליכים וצווים כאמור, אחראי בעד
 כל נזק או הפסד שנגרמו על ידי כך; אין הוראה זו גורעת מהוראות כל דין אחר.

 91. (א) הרואה עצמו נפגע בהליכים שנקט מוציא לפועל׳ רשאי להגיש ערר על אותו
 הליך או על דרכי ביצועו לפני ראש ההוצאה לפועל.

 (ב) החלטות ראש ההוצאה לפועל ניתנות לערעור ברשות ראש ההוצאה לפועל או
 שופט בית המשפט המחוזי לפני בית המשפט המחוזי, והוא ידון בשופט אחד.

 (ג) הוגש ערד או ערעור לפי סעיף זה׳ רשאי מי שהוגש לפניו׳ להורות על השהיה
 או עיכוב של הליך עד למתן החלטה׳ ורשאי הוא להתנות את ההשהיה או העיכוב במתן

 ערובה להנחת דעתו.
 (ד) ערר וערעור לפי סעיף זה יהיו במועד ובדרך שייקבעו בתקנות.

 92. נא< חיוב שנאמד לגביו בכל דין כי יש לבצעו כאילו היה פסק דין׳.למולו עליו
 הוראות חוק זה בשינויים המחוייביפ.

 (ב) ערובה שניתנה או הומצאה לפי חוק זה׳ תבוצע כאילו היתה פסק דין.

 93. חייב יכול למלא אחרי פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, בדרך שתיקבע
 בתקנות, אף אם הזוכה לא הגיש בקשת ביצוע; הוראה זו לא תחול על פסק דין למסירת

 קטין.

 270. הצעות חוק 659, ט״ז כסיוז תשכ״ה,'16.6.1965



 94. בטלים:

 (1) החוק העותמני הזמני על ההוצאה לפועל מיום 11 במאי 1014;

 (2) פקודת החוב (מאסר) 3;

 (3) פקודה להתקנת הוראות נוספות לחוק הוצאה לפועל, 1836'*;

 (4) סעיף 3 לפקודת הפרוצדורה האזרחית, 1938 >׳,׳

 נ5) סעיף 19 לפקודת בתי המשפט, 1940»;

 (6) סימן 56 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922—1947ל;

 (7) בסעיף 014) לפקודת העברת קרקעות, 81920, יימחקו המלים ״לשם הוצאה
ך.  לפועל של פסק די

 95. כל הליך שהוחל בו׳ או שהיה תלוי ועומד ביום תחילתו של חוק זה׳ רשאי ראש
 ההוצאה לפועל להחיל עליו הודאות חוק זה.

 96. תחילתו של חוק זה היא ששה חדשים.מיום פרסומו ברשומות.

 97. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בבל ענין הנוגע
 לביצועו׳ לרבות תקנות הקובעות -

 (1) תשלום האגרות וכן דרכי חישוב ההוצאות לשם נקיטת הליכים ושיעוריהם;

 (2) סדרי דין לגבי כל דיון לפי חוק זה;

 (3) ביטול הליכים בשל התיישנות.

ר ב ס ה ־ י ר ב  ד

 עניני ההוצאה לפועל מוסדרים כיום בעיקרם בחוק העותמני-׳יהחוק הזמני על הוצאה
 לפועל מיום 11 במאי 1914״. אם כי רבות מהוראותיו של חוק זה׳ המבוססות על החוק הצר
 פתי של אותה תקופה׳ הן מעשיות וצודקות׳ הרי בכללותו הוא מיושן׳ הן בניסוחו והן

 במהותו.
 כבד בתקופת המנדט הורגש הצורך לחדש שטח משפטי חשוב זה׳ בדומה לדיני נוהל
 אחרים, ובשנת 1944 אף פורסמה הצעת פקודה באותו ענין. לפני מספר שנים הניחה הממשלה
 על שולחן הכנסת הצעת חוק פסקי דין (הוצאה לפועל), תשי״ח-ד9195; אשר תכליתה,

 _1לננעל^להורש ולהוזיל את ההליכים
 הצעתה של הממשלההיתה מרתיקה לכת מאחר שהושתתה על שתי מגמות הסותרות
 את הקיים סתירה יסודית. האחת היתה להטיל על מנגנון ההוצאה לפועל את הדאגה

 3 חוקי א׳׳י, ברך אי, עמי 584.
 * ע״ר 1936 חוה׳ 1 מם׳ 601, עמי ד19.
 5 ע״ר 1938, חוס׳ 1 מס׳ 781׳ עמי 23.

ר 1940 תוס׳ 1 מס׳ 1032, עמי 115. י  6 ע

 יי חוקי א״י׳ כרך ג׳, עמ׳ 2738,
 8 הוקי א׳*י, ברך בי, עמי 855.

 9 ה״ח 321, תשי״ח, עמי 3,
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 ביצוע ותקנות
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 והיזמה בכל הנוגע לביצוע פסקי הדין׳ והאחת - ביטול המאסר בשל אי־תשלום חוב, כפי
 שהוא נקבע בפקודת חוב (מאסר).

 ההצעה נדונה בקריאה ראשונה׳ הן בכנסת השלישית והן בכנסת הרביעית׳ אולם לא
 זכתה להגיע לידי גמר ולאו דוקא משום התנגדות לעקרונותיה אלא מחוסר זמן. בינתיים
 יצאו עליה עוררים רבים, משפטנים ושופטים כאחד׳ שסברו כי במצב הקיים אין לבטל
 כליל את המאסר בשל חוב, והעברת היזמה של ההוצאה לפועל לידי המוציא־לפועל אינה

 מעשית.

 החוק המוצע כאן אינו יוצא בעקבות שתי המגמות המוזכרות לעיל׳ אולם המטרה
 העיקרית נשארה עומדת לעיני המציעים׳ דהיינו ייעול ביצועם של פסקי^הדץ והחשתי בלי

 לפגוע בזכויותיו של החייב.

 הדרך בה מתנהלת ההוצאה לפועל בישראל אינה מניחה את הדעת תמיד ורבות התלו
 נות עליה. שר המשפטים מינה ועדה ציבורית׳ בראשותו של השופט י׳ זוםמן׳ לבדוק את
 שיטת ההוצאה לפועל הקיימת׳ אם היא מתאימה ויעילה- ואם לא רצוי להחליפה בשיטה
 אחרת, כגון השיטות השונות של הוצאה לפועל באמצעות גורמים פרטים (Bailiff). חברי

 הועדה הגיעו פה אחד למסקנה שלא להמליץ על החלפת השיטה הקיימת.

 בעקבות המלצה זו מקיים החוק המוצע את המסגרת של,משרדי ההוצאה לפועל, אולם
 מבקש לשפר את דרכי עבודתם, הן בפישוט ההליכים והן בהענקת הסמכויות הדרושות

׳ —  לפקידי ההוצאה לפועל. —

ת נרחבות ניתנו במיוחד לראש ההוצאה לפועל — שיהיה בדרך כלל שופט ו י ו כ מ ס ' " _ 
 שלום — בכל הנוגע לביצוע פסק הדין. אמנם הזוכה בדין רשאי גם להבא לציין את כל
 הפעולות שברצונו שיינקטו(ס׳ 6), והוא יכול לפרט מלכתחילה, על טופס שייקבע בתקנות׳
 את כל הפעולות שיש לפי דעתו לנקוט בהן עד לביצועו המלא של פסק הדין. אולם אין
 ראש ההוצאה לפועל חייב לפעול לפי דעתו של הזוכה אלא רשאי לקבוע את סדר נקיטת
 ההליכים לפי שיקול דעתו הוא׳ אף להחליט שהליך פלוני לא יינקט׳ אם נראה לו בלתי

 יעיל או חמור מדי, או נובע מפזיזות או מרגשי נקמנות של הזוכה בדין(ס׳ 7).

 ראש ההוצאה לפועל רשאי לצווח על מעצרו של החייב׳ או של אדם אחר, לתקופה
 של 48 שעות׳ אם עשה מעשה, או זמם לעשותו, בכוונה להפריע או למנוע ההוצאה לפועל
 (ם׳ 14). כן רשאי הוא לעכב יציאתו לחוץ לארץ ולהורות על הפקדת דרכונו(ס׳ 15). ראש
 ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גוף החייב, בחפציו או בחצרים שבהח
 זקתו׳ ואף בחצרים שבהחזקתו של אדם אחר, אם היה לו יסוד להאמין שנכסי החייב נמצאים

 בהם (ס׳ 16).

 דרכי ההוצאה לפועל יהיו מושתתים כמו בעבר על ״העיקול״: ״עיקול מטלטליך,
 ״עיקול מקרקעין״ ו״עיקול בידי צד שלישי״.

 לגבי עיקול מקרקעין מסמיך החוק המוצע את ראש ההוצאה לפועל לצוות, שתירשם
 לנושה או לאדם אחר זבות במקרקעין של החייב שאיננה זכות בעלות, כגון משכנתה וזכות
 השכרה, כדי שלא לחסל רכוש במחיר שאינו הוגן וסביר אותה שעה(ם׳ 36). כן רשאי הוא
 להורות רישום ״אזהרה״ על מקרקעין שאינם רשומים על שמו של החייב אבל יש יסוד

 להניח שהם שייכים לו(ם׳ 39).

 ניתנים לעיקול גם נכסי החייב הנמצאים בעין בידי צד שלישי, בעת הטלת העיקול׳
 לרבות זכויות העתידות לבוא לחייב אצל הנעקל (ם׳ 43).
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 החוק המוצע מעניק לראש ההוצאה לפועל גם את הסמכות למנות כובס נכסים לנכסי
 החייב(ם׳ 54) . זוהי תוספת על הסמכות המצויה כבר בידי בית המשפט לפי תקנה 261 לתקנות
 סדרי הדין-האזרמ^-השכ״ג-1933, א1לס רק לגבי נכסים מסויימים של החייב. כינוס

 כלל נכסי החייב נראה כחמור ביותר ורצוי ליחדו לפשיטת רגל או למצבים דומים.

 יש אשר פסק הדין מטילעל החייב לעשות מעשה מסויים, מסירת נכס׳ מסירת ילד או
 פינוי מקרקעין. המוציא לפועל רשאי לבצע את פסק הדין בעין(ם׳ 67). עם זאת אין החוק
 המוצע בא לבטל את המאסר או הקנס בשל בזיון בית המשפט. אולם בכל אותם המקרים

 שאפשר למלא אחרי פםק_הדין, יעשה זאת המוציא לפועל לתועלתו של הזוכה בדין.

 אין החוק המוצע מבטל את המאסר בשל אי־תשלום חוב, אלא כולל אותו במסגרת
 ההוצאה לפועל. אולם להבא ניתנת לחייב האפשרות לערער על החלטתו של ראש ההוצאה
 לפועל לפני בית המשפט המחוזי, ובכל אופן יש להביא את החייב שנית, תוך שלושה ימים
 מיום המאסר, לפני ראש ההוצאה לפועל׳ והוא רשאי לתת כל צו שייראה לו נם׳ 80).
 עובד קבוע בשכר אינו נאסר כל עוד שכרו ניתן לעיקול, ואין לאסור קטין, פםול־דין או

 חייל בשירות סדיר או בשרות מילואים פעיל (ם׳ 81).

 מוצע לכלול בחוק רק את ההודאות הכלליות והמהותיות, ואילו דרכי העיקול וסדרי
 הביצוע ייקבעו בתקנות בדרך המקובלת בחקיקה.
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