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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההוצאה לפועל )נגיף הקורונה החדש - תיקון מס' 67 והוראת 
שעה(, התש"ף-2020

פרק א': חוק ההוצאה לפועל - תיקון

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-967הה)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף7אה-העתיקוןסעיף7אה

מדינותהעולם,ובכללזהישראל,מתמודדות  כללי
מאזחודשינואר2020עםפנדמיה-מגפהכלל 
המחלה של והתפשטות מהתפרצות כתוצאה עולמית
Novel Coronavirus( החדש הקורונה מנגיף הנגרמת
9הnCov-20()להלן-נגיףהקורונה(עמדינותרבותבעולם,
ובהןישראל,נקטוצעדיםמרחיקילכתכדילצמצםאת
ההדבקהבנגיףואתהתפשטותועדאעקא,הגבלותאלה,
היקף את ניכרת במידה צמצמו להלן, יפורט שעיקרן
ליצירת במדינהוהביאו הכלכליתוהחברתית הפעילות
חייביםחדשיםולהגדלתהקושיבהחזריחובשלחייבים
קיימיםעתוצאהזוקשהלארקבעבורהחייביםאלאגם
בעבורהזוכים,הנסמכיםעלהכנסותאלהוזקוקים,במיוחד
כלפיהםע החובות של ומלא מהיר לתשלום זו, בתקופה
ההוצאה חוק את לתקן זו חוק בהצעת מוצע לפיכך,
לפועל,התשכ"ז-967ה)להלן-החוק(,ולקבוע,בהוראת
שעה,הסדריםמיוחדיםשיחולובהוצאהלפועלבתקופת
הוראתהשעה,כדילתתמענהלקשייםשנוצרוכאמור
וכדילתמרץתשלוםשלחובותוחזרהלפעילותכלכלית
מלאהשלהמשקענוסףעלכך,מוצעלקבועבחוקגםכמה
הוראותקבועותאשרנמצאכיהןדרושותלארקלצורך
תקופתהוראתהשעהאלאגםביחסלגבייתחובותבשגרה

בהוצאהלפועלע

ההגבלותשהוטלובעולםובישראללשםהתמודדות
עםהתפשטותושלנגיףהקורונהואשרחלקןעדייןבתוקף,
נוגעותלתחומיהחייםהשונים:הגבלותתנועהחמורות
עלכללאוכלוסייתהמדינהאועלחלקיםנרחביםממנה,
הטלת למדינה, אחרות ממדינות אנשים כניסת הגבלת
בנגיף כחולים שזוהו מי על דיווח וחובות בידוד חובת

הקורונהועודע

התקינה )2020 במרס )5ה התש"ף באדר י"ט ביום
הקורונה )נגיף חירום שעת תקנות את ישראל ממשלת
חירום שעת תקנות התש"ף-2020ע אכיפה(, - החדש
של הפרה פליליות כעבירות מגדירות השאר, בין אלה,
חובתבידודוסירובלהתפזרלאחרששוטרהורהעלפיזור
התקהלותאוהתכנסותבין־לאומיתעתוקפןשלתקנותאלה
הוארךותוקףבחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעת
חירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-2020,אשר

נכנסלתוקףביוםכ"הבסיווןהתש"ף)7הביוני2020(ע

הקורונה נגיף בהתפשטות ניכרת החמרה בעקבות
בישראלועלייהבמספרהנדבקיםבנגיף,התקינההממשלה

תקנות את )2020 במרס )ה2 התש"ף באדר כ"ה ביום
פעילות(, הגבלת - החדש הקורונה )נגיף חירום שעת
התש"ף-2020,שעניינן,ביןהשאר,הגבלתפעילותמסחר,
בילויופנאיוקביעתןשלסנקציותפליליותעלמפעילמקום
אועסקשמפראתהתקנותעתקנותאלהתוקנומזמןלזמן
לפיהצורךכדילאפשראתפתיחתהמשקלפעילות,אךגם
הטילומגבלותשונותעלאופןפתיחתםלציבורשלסוגי
בתיעסקשוניםעתוקפןשלתקנותאלההוארךותוקףבחוק
לתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונה
החדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020,אשרנכנסלתוקף

ביוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(ע

כמוכן,התקינההממשלהביוםכ"ובאדרהתש"ף
מספר )הגבלת חירום שעת תקנות את )2020 במרס 22(
נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום העובדים
על הגבלות הקובעות התש"ף-2020, החדש(, הקורונה
אלה תקנות של תוקפן עבודהע במקום העובדים מספר
הוארךותוקףבחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעת
העובדים מספר הגבלת - החדש הקורונה )נגיף חירום
הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום
החדש(,התש"ף-2020,אשרנכנסלתוקףביוםל'בסיוון

התש"ף)22ביוני2020(ע

הגבלותאלהואחרות,שהוטלועלמשקיביתועסקים
בישראלכדילהתמודדעםהתפשטותנגיףהקורונהצמצמו
באופןממשיאתהפעילותהכלכליתוהחברתיתוהשפיעו
מאודעלמצבוהכלכלישלהציבור,ביןהשאר,בפגיעה
חייבים ושל בכלל הציבור של ההכנסה בהיקף ניכרת
בפרטעבשלכך,האפשרותלשלםולפרועתשלומיםשוטפים
נפגעה,וחלקמהציבור,אשרבימיםכתיקונםלאהתקשה
לשלםתשלומיםשוטפיםאוחובות,נתקלבמהלךהתקופה
בהתחייבויותיוע לעמוד ממשי בקושי לעיל המתוארת
רביםעאףשהמשק לחובותאנשים נקלעו בעקבותזאת,
ואנשים הקורונה, בצל לשגרה לחזור הזאת בעת פועל
רביםשבולעבודתם,לאמעטאנשיםעדייןמתמודדים
עםהחובותשנוצרווהםנדרשיםלהתמודדעםתשלום
החובותהשוטפיםוהחובותשנצברולהםבתקופהזועבמצב
זה,בעבוראנשיםרביםעלולהמשברהכלכליהזמנילהפוך
שתשלומם לחובות להדרדר עלולים והם קבוע למשבר
יימשךעלפנישניםרבותעתוצאהזוקשהלארקבעבור
החייביםאלאגםבעבורהזוכים,הנסמכיםעלהכנסות
זו,לתשלוםמהירומלא וזקוקים,במיוחדבתקופה אלה

שלהחובותכלפיהםע

ס"חהתשכ"ז,עמ'6הה;התש"ף,עמ'90ע ה
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7א)א("יבוא"בצו האמורבויסומן")א("ובו,במקום"בבקשתחייבלפיסעיף )ה(
תשלומיםלפיסעיפים7א)ג(,69,69יג)ב()ה(או74יא)בסעיףזה-צותשלומים(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

7א)א("יבוא"בצו האמורבויסומן")א("ובו,במקום"בבקשתחייבלפיסעיף )ה(
תשלומיםלפיסעיפים7א)ג(,69,69יג)ב()ה(או74יא)בסעיףזה-צותשלומים(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

כדילתמרץתשלוםשלחובותוחזרהשלהצדדים
המשק בחזרת לתמוך וכדי מלאה כלכלית לפעילות
בהוראת לקבוע, מוצע שלו, מחודשת וצמיחה לשגרה
שעה,הסדריםמיוחדיםשיחולובהוצאהלפועלבתקופת
הוראתהשעה,וייתנומענהלצרכיםהייחודייםשנוצרו
בהעהסדריםאלהכוללים:הארכתמועדיםשוניםבהליכי
נוסף זמן לחייבים לאפשר שנועדו לפועל ההוצאה
להתאוששכלכליתולהסדיראתהחובבטרםיינקטונגדם
הליכיגבייה;קביעתהסדרתשלומיםמיוחדאשרנועד
להביאלתשלוםהחובבתקופהקצרהולהפחתתהעלויות
בתיק;הקפאהשלביצועשלצוויהבאהותפיסותשלכלי
רכב;ומתןסמכותלרשםההוצאהלפועללאחדמיוזמתו
המוצעות ההוראות לפועלע בהוצאה החייב תיקי את
יאפשרולציבור,שבימיםכתיקונםהיהמשלםאתחובותיו,
להתמודדעםהסיטואציהשנוצרה,בלאפגיעהנוספתאשר

תכבידעלהיכולתלשלםאתהחובע

הוראות כמה גם בחוק לקבוע מוצע כך, על נוסף
קבועותאשרנמצאכיהןדרושותלארקלצורךתקופת
הוראתהשעהאלאגםלשםגבייתחובותבשגרהבהוצאה
חוב לפרוס לרשם דעת שיקול מתן למשל, כך לפועלע
קביעת וכן קובע שהחוק מאלה יותר ארוכות לתקופות

תנאיםנוספיםלעיקולמיטלטליןע

פרק א'

מוצעלתקןאתהחוקולקבועבוהוראותמספר,  כללי
שוניםע עניינים בכמה קבע, כתיקון המוצעות 
מוצעלקבועהוראהשמטרתהלהעניקלרשםשיקולדעת
להאריךאתהתקופותשעלפניהןניתןלפרוסהחזרחובבצו
תשלומיםעעודמוצעלקבועתנאיםנוספיםשרקבהתקיימם
יהיהניתןלהורותעלעיקולמיטלטליןענוסףעלכךמוצעות
הבהרותאחדותהנדרשותעקבתיקוניםשהוכנסולחוק
כלכלי, ושיקום פירעון חדלות במסגרתהתיקוןשלחוק
התשע"ח-וה20)להלן-חוקחדלותפירעון(עולבסוף,מוצע
לתתמענהלקושישמתעוררלגבימסירתמידעעלחייב
שטרות בתיקי מידע במסירת כי ולקבוע הסכמתו בלא
ותביעותעלסכוםקצוב,תובאהפגרהבמנייןהימיםכך
שיהיהניתןלמסורמידעעלהחייברקלאחרשחלפו5ה

ימיםמתוםהמועדלהגשתהתנגדותע

הליך הושלם פירעון חדלות חוק חקיקת עם  סעיף 1 
באמצעים", מוגבל "חייב מוסד של הביטול  כללי
חובו את לשלם יכול שאינו שמי כדי וזאת 
בתקופותהקבועותבחוקההוצאהלפועל,לאיימצאבמשך
שניםרבותבהליכיהוצאהלפועלשלאיביאולגבייתהחוב,
אלאימצהאתיכולתהתשלוםשלובהליךחדלותפירעון
69יהלחוקקבעכי שבסופויקבלהפטרמחובותיועסעיף

ניתן יהיה לא לתוקף פירעון חדלות חוק כניסת ממועד
להכריזעלחייבכחייבמוגבלבאמצעיםעבמסגרתחקיקת
חוקחדלותפירעוןנוספולחוקסעיפים7אהו־7א2אשר
קובעיםאתהתקופותלתשלוםחובבהוצאהלפועלוכןאת
התוצאהבמקרהשחייבמודיעשאינויכוללשלםאתחובו

לפיתקופותאלהע

מוצעלתקןאתסעיף7אהלחוק,ואתהאמורבולסמן
כסעיףקטן)א(ולהוסיףאחריואתסעיפיםקטנים)ב(,)ג(

ו–)ד(המוצעיםע

פסקה )1(

חוב לתשלום התקופה את קובע לחוק 7אה סעיף
7א)א("עמוצעלהבהירכי פסוק"בבקשתחייבלפיסעיף
התקופההקבועהבסעיףזההיאהתקופהלתשלוםחובבכל
המקריםשבהםרשםההוצאהלפועל)להלן-הרשם(פורס
חובלתשלומים,והוראותסעיףזהוסעיף7א2לחוקיחולו
עליהם:צותשלומיםלפיסעיף7א)ג(לחוקשניתןלבקשת
בנוסחו נזכר כבר שכאמור לחוק 7א)א( סעיף לפי חייב
69 סעיף לפי בשיעורים תשלום צו הסעיף, של הנוכחי
לחוק,צותשלומיםשניתןבמעמדהבירוראוההבאהלפי
סעיף69יג)ב()ה(לחוקוכןצותשלומיםשניתןבצואיחוד

תיקיםלפיסעיף74יאלחוקע

בענייןזהיובהרכיסעיף69בהלחוקשעניינותשלום
בשיעוריםשלחובעברבמזונותאינונמנהעםרשימת
הסעיפיםשעליהםחליםסעיפים7אהאו7א2לחוקכאמור,
עבר חוב של פריסה על אלה סעיפים להחיל שלא כדי
במזונותעזאתמכיווןשלענייןזהנקבעהסדרמיוחדבסעיף
69בהלחוקאשרמסדירבנפרדאתאופןומשךפריסתושל
חובעברבמזונותעיחדעםזאת,אםישלחייבחובותנוספים
ובשלהםהוגשצולפתיחתהליכיםהרישגםחובהמזונות

יצורףלהליךחדלותהפירעוןע

נוסףעלכך,מוצעגםלתקןבסעיף4להצעתהחוקאת
סעיף74טלחוקהמצויבפרקשלאיחודתיקיםולהבהיר
בהתאם החייב של הפירעון יכולת את יבחן שהרשם
לתקופותהמנויותבסעיף7אהלחוקולאבהתאםלתקופות
שבסעיף69ג)א(לחוקהנזכרבוכיוםשבוקבועותהתקופות
הנוגעותלחייבמוגבלבאמצעיםעכמוכןמוצעלקבועכי
אםהרשםקבעשהחייביוכללפרועאתחובורקבתקופות
יחולו לחוק, 7אה בסעיף המנויות מאלה יותר ארוכות

הוראותסעיף7א2לחוקע

פסקה )2(

7אהלחוקאתסעיפיםקטנים מוצעלהוסיףלסעיף
)ב(,)ג(ו–)ד(המוצעיםעעלאףהתקופותהקבועותבסעיף
7אהלחוק,מוצעלהעניקלרשםסמכותלקבועשחייביוכל
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שוכנערשםההוצאהלפועלבמועדמתןצו ")ב(
התשלומיםאובמועדמאוחריותרכיאיןביכולתושלהחייבלשלםאתהחוב
הפסוקבתקופותאובשיעוריםכאמורבסעיףקטן)א(וכיהחייביוכללשלםאת
החובהפסוקבתוךתקופהארוכהיותר,רשאיהואלהאריךאתתקופתתשלום
החובלתקופותנוספותשלאיעלובסךהכולעלשנתייםמתוםהתקופותהאמורות

בסעיףקטן)א()בסעיףזה-החלטתהארכה(;הרשםיפרטבהחלטתואתנימוקיוע

נתןרשםההוצאהלפועלהחלטתהארכה,יבחןבתוםשנהממועדמתן )ג(
זה-מועד ההחלטה,אובתוםתקופהאחרתשקבעבהחלטתו)בסעיףקטן
להחלטת בהתאם הפסוק החוב את לשלם החייב של יכולתו אם הבחינה(,
ההארכהממשיכהלהתקיים;לשםכך,יורההרשםבהחלטתההארכהכיעל
החייבלהגישבמועדהבחינה,הצהרהוכתבויתורעלסודיותכאמורבסעיף
7א)א(;מצאהרשםבמועדהבחינהכיאיןביכולתושלהחייבלשלםאתהחוב

הפסוקבהתאםלהחלטתההארכה-יחולוהוראותסעיף7א2ע

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,רשאיהרשםלתתצותשלומים )ד(
לתקופההעולהעלהתקופותהאמורותבסעיפיםקטניםאלה,אםהזוכהוהחייב

נתנואתהסכמתםלכךע"

5הימיםמהמועדהאחרון2עתיקוןסעיף7ב 7ב)א2(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ובלבדשחלפו בסעיף
להגשתההתנגדותלפיסעיףהוא)גה(אוהואה)ד()ה(לחוק,לפיהעניין"ע

לשלםאתחובובתקופהארוכהיותר,אםסברשהחייב
יוכללפרועאתחובובתקופהזו,ובלבדשהארכתהתקופה
בסעיף המנויות התקופות מתום שנתיים על תעלה לא
זהעמטרתהתיקוןהיאלהעניקשיקולדעתלרשםלפרוס
אתהחובלתקופותארוכותיותרבמקריםשבהםשוכנע
שהחייביצליחלפרועאתחובובתקופהארוכהיותר,ובלבד
ועמידת התיק התפתחות אחר לעקוב ימשיך שהרשם

החייבבתשלומיםע

יובהרכיכברהיוםרשאירשםההוצאהלפועלמכוח
סמכותוהקיימתבחוק,לקבועלחייבתשלומיםמשתנים
הצדקה, לכך יש כי מצא אם התשלום תקופת לאורך
כך, נוסףעל החייבע של ההכנסההפוטנציאלית ולנוכח
רשםאשראינויכוללהחליטבדברהתקיימותהתנאיםשל
סעיף7אהלחוק,רשאילהתירלחייבלשלםאתחובולפי

צותשלומיםזמניעדאשריוכלהרשםלהכריעבעניינוע

התיקוןהמוצעמעניקשיקולדעתלרשםלפרוסאת
החובלתקופהארוכהיותר,ענייןשמיטיבעםשניהצדדים
בהליך,שכןכךהחובישולםבתוךתקופתזמןסבירה,בלא
צורךלהגיעלהליךחדלותפירעוןעיחדעםזאת,מוצעלקבוע
כאמורכיאםתקופתהתשלומיםמוארכתמעברלתקופות
הקבועותבסעיף7אהלחוק,יידרשמעקבשלהרשםאחרי
יכולתהפירעוןשלהחייבועמידתובתשלומים,כדישלא
ייווצרמצבשבוחלושינוייםבמצבושלהחייב,שהרשם
לאיודעעליהםוכןכדילבחוןאםההצדקהלפריסהעומדת
בעינהעמוצעלקבועשהרשםיוכללבצעבדיקהזואחרי
שנהאותקופהאחרתשיקבעבהחלטתו,וכיהבדיקהיכולה
להתבצעעלבסיסשאלוןולאיידרשבהכרחלקייםדיון,
שלרשם יוזכר זה בהקשר דעתוע לשיקול בהתאם וזאת

ההוצאהלפועלישסמכותלהפחיתריביתבתיקלפיסעיף
הוא4לחוקמטעמיםמיוחדיםשיירשמוועלכןגםאםעמד
חייבבצוהתשלומיםשנקבעלו,רשאירשם,אםסברכי
ישלכךהצדקה,לעשותשימושבסמכותזוענוסףעלכך,
בשלפרשנויותשונותשלרשמיההוצאהלפועלבעניין
יישוםסעיף7אהלחוקבמקרהשלהסכמתנושיםלקבוע
תקופותארוכותיותר,מוצעלהבהיר,כיסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(המוצעיםאינםמונעיםאתהאפשרותשלהצדדים
להגיעלהסכמותאחרותמהאמורבסעיפיםקטניםאלה,
ועלכןרשםרשאילתתצותשלומיםלתקופהארוכהיותר
מהתקופותהמפורטותבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(המוצעים,

אםהזוכהוהחייבבתיקהסכימולכךע

להורות יכול שרשם קובע לחוק 7ב)א2( סעיף  סעיף 2
עלקבלתמידעעלחייבאףאםהחייבלאנתן 
חלפו אם רק להינתן יכול כאמור צו לכךע הסכמתו את
5הימים 45ימיםממועדהמצאתהאזהרהלחייב,שהם
לאחרתום0צהימיםהעומדיםלרשותהחייבכדילהגיש
אתהתנגדותולביצועשטראותביעהעלסכוםקצובלפי
סעיפיםהוא)גה(אוהואה)ד(לחוק)להלן-המועדלהגשת

התנגדות(ע

בתקנהו2הלתקנותההוצאהלפועל,התש"ם-979ה,
נקבעכיתקופתפגרהשללשכתהוצאהלפועללאתבוא
במנייןהימיםשנקבעובתקנותאלהאושקבעביתמשפט,
התנגדות הגשת לעניין לפועל ההוצאה רשם או רשם
לביצועשטראותביעהעלסכוםקצובעלפיכך,בתקופת
הפגרהסךכלהימיםלהגשתהתנגדותעולהעל0צימים,
ובמקרהזהעשוילהיווצרמצבשבוניתןלהגישבקשה
לקבלתמידעעלהחייבלפיסעיף7ב)א2(לחוקעודבטרם
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בסעיףה2לחוקהעיקרי-צעתיקוןסעיףה2

בסעיףקטן)א(- )ה(

אחרי"מימושםבדרךאחרת"יבוא"אםהתקיימותנאיםאלה,אלאאםכן )א(
שוכנעהרשם,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,ואםביקשהזוכהלעקלמיטלטליןשל
חייבשאינויחיד-מטעמיםשיירשמו,כיישנההצדקהלצוותכאמוראףשלא

התקיימוהתנאים:

חלפושישהחודשיםממועדהמצאתהאזהרהלחייב; )ה(

החובהפסוקאוהחובותהפסוקיםבמצטברעוליםעל2,500שקלים )2(
חדשיםע";

הסיפההחלבמילים"ומשצווהכך"תסומן")אה("; )ב(

בסעיףקטן)אה(,במקום"ומשציווהכך"יבוא"משציווהרשםההוצאהלפועל )2(
כאמורבסעיףקטן)א("ע

בסעיף74טלחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף74ט

בכלמקום,במקום"69ג)א("יבוא"7אה"ע )ה(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יקבעכיהחייב"יבוא"יחולוהוראות )2(
סעיף7א2"ע

תיקוןסעיףה2בסעיףה2לחוקהעיקרי-צע

בסעיףקטן)א(- )ה(

אחרי"מימושםבדרךאחרת"יבוא"אםהתקיימותנאיםאלה,אלאאםכן )א(
שוכנעהרשם,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,ואםביקשהזוכהלעקלמיטלטליןשל
חייבשאינויחיד-מטעמיםשיירשמו,כיישנההצדקהלצוותכאמוראףשלא

התקיימוהתנאים:

חלפושישהחודשיםממועדהמצאתהאזהרהלחייב; )ה(

החובהפסוקאוהחובותהפסוקיםבמצטברעוליםעל2,500שקלים )2(
חדשיםע";

הסיפההחלבמילים"ומשצווהכך"תסומן")אה("; )ב(

בסעיףקטן)אה(,במקום"ומשציווהכך"יבוא"משציווהרשםההוצאהלפועל )2(
כאמורבסעיףקטן)א("ע

תיקוןסעיף74טבסעיף74טלחוקהעיקרי-4ע

בכלמקום,במקום"69ג)א("יבוא"7אה"ע )ה(

בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"יקבעכיהחייב"יבוא"יחולוהוראות )2(
סעיף7א2"ע

הפרש על לשמור כדי התנגדותע להגשת המועד חלף
הזמניםשנקבעבחוקביןהמועדלהגשתהתנגדותלבין
המועדלמתןצולמסירתמידעעלהחייב,מוצעלקבוע
שצוכאמוריינתןבחלוף45ימיםממועדהמצאתהאזהרה,
ובלבדשחלפו5הימיםמהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדותע

מוצעלתקןאתסעיףקטן)א(שלסעיףה2לחוק  סעיף 3
המסדיראתהליךעיקולהמיטלטליןומכירתםע 
הליךעיקולמיטלטליןכוללכניסהלביתושלחייבוהוצאת
נכסיו,פעולותאשרישבהןכדילפגועבאופןמשמעותי
בזכויותיושלהחייבעכמוכן,להליךזהעלויותגבוהות

ביחסלהליכיגבייהאחריםאשרהחייבנדרשלשלמןע

נוכחקיומםשלהליכיגבייהאחריםוההשלכותשל
הליךזהעלהחייב,מוצעכיהליךעיקולמיטלטליןיתקיים
רקבהתמלאתנאיםמסוימיםאשריגבילואתהשימוש
בהליךבשניהיבטים-המועדשממנוואילךניתןלנקוט
אתההליךושוויהחובשבעדוניתןלבקשאתביצועההליךע
בתיקוןמוצעכייהיהניתןלהגישבקשהלעיקולמיטלטלין
רקבחלוףשישהחודשיםממועדהמצאתהאזהרהלחייב
ורקבעדחובפסוקאוחובותפסוקיםבמצטברשעוליםעל
2,500שקליםחדשיםעאיזוןדומהביןזכויותחייביםוזכויות
זוכיםעוגןבפרקו'הלחוקשבומוסדרתהאפשרותלהטיל
הגבלותעלחייבבעליכולתהמשתמטמתשלוםחובותיוע
מטרתהתיקוןהיאלהפחיתאתהשימושבהליךעיקול
מיטלטליןכאמצעיגבייהראשוןבתיקאוכאמצעילגביית
חובותנמוכיםמאוד,ובדרךזולייעלאתהגבייהבמונחי
"עלות-תועלת"כךשביצועההליךיביאלהקטנתהחובות

ולאלהגדלתםע

יש שבהם מקרים להיות עשויים האמור, אף על
הצדקהלהטילעיקולמיטלטליןאףבלישהתקיימוהתנאים
שבסעיףעכךלמשל,במקרהשבוהנכסשמבקשיםלעקל
הואנכסעסקישלהחייב,כגוןמלאיעסקי,ואזניכרכי
עוצמתהפגיעההמתוארתלעילבשלכניסהלביתושל
החייבותפיסהשלנכסיוהאישייםנמוכהיותרעלכןמוצע
שרשםיוכללאשראתעיקולהמיטלטליןהעסקיבתנאים
שיירשמועביחסלנכסיםאישייםשלחייביםמוצעלקבוע
גםכןחריגלנקיטתהליךהעיקולבלישהתנאיםהתקיימו,
אךזאתרקמטעמיםמיוחדיםשיירשמועכךלמשלבמקרה
שבוישלחייבמיטלטליןבעלישווירבוישחשששהחייב

יעליםאותםע

7אה כפישהוסברלעילבדבריההסברלסעיף  סעיף 4 
המוצעבסעיףהלהצעתהחוק,מוצעלתקןאת 
סעיף74טלחוקשעניינומבחןיכולתהפירעוןשלהחייבע
74ט)א(לחוקיכולתהפירעוןשלחייבנבחנת לפיסעיף
שדן לחוק 69ג)א( בסעיף הקבועות לתקופות בהתאם
בהכרזהעלחייבמוגבלבאמצעים,ולפיסעיף74ט)ב(לחוק
אםקבעהרשםכיהחייביכוללשלםאתחובותיובתוך
פרקזמןארוךמכך,אךלאהסכימולכךכלהזוכים-"יקבע
כיהחייבהואמוגבלבאמצעיםורשאיהואלהטילעליו

הגבלותלפיסעיף69ד"ע

מכיווןשכאמורלעילהוסברשסעיף69יהלחוקקבע
כיממועדכניסתחוקחדלותפירעוןלתוקףלאיהיהניתן
להכריזעלחייבכחייבמוגבלבאמצעים,מוצעלתקןאת
סעיף74טלחוקולהפנותבולתקופותשלפיהוראתסעיף
7אה)א(ו–)ב(לחוקוכיאםהזוכיםלאהסכימולהארכת
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פרק ב': חוק ההוצאה לפועל - הוראת שעה

"יוםהפרסום"-יוםפרסומושלחוקזה;5עהגדרות

"תיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהם"-כללתיקיהוצאהלפועללמעט
תיקיםשנפתחובשלבקשותאלה:

בקשהלביצועמשכוןאומשכנתה; )ה(

בקשהלביצועפסקדיןלפינוימקרקעיןכאמורבסעיף64לחוקהעיקרי; )2(

בקשהלביצועפסקדיןלמזונותשהזוכהבואינוהמוסדלביטוחלאומי; )צ(

חוקההוצאה
לפועל-הוראת

שעה

עדתוםשנתייםמיוםהפרסום,יקראואתהחוקהעיקריכךשאחריסעיף74טו6ע )א(
לחוקהעיקרייבוא:

התקופותשקבעהרשםלפיסמכותושבסעיף7אה)ב(המוצע
-יחולוהוראותסעיף7א2לחוקהמחילותעליוהוראות

מחוקחדלותפירעוןע

פרק ב'

ההסדרים את המוצע ב' בפרק לקבוע מוצע  כללי
בחלק שהוסבר כפי שעהע בהוראת שיחולו 
הכללילדבריההסבר,הסדריםאלהנועדולהקלעלהחזרי
שהוטלו ההגבלות עקב להתרבות צפויים אשר חובות
בישראללצורךהתמודדותעםהתפשטותנגיףהקורונהע
בפרקב'המוצעקבועותהוראותשעהלתקופותשונות:
הוראותשישתלבובחוקלמשךתשעהחודשיםאושנתיים
לעניין הוראות המוצע, 6 בסעיף כאמור הפרסום מיום
צוהבאהשיחולולמשךחצישנהמיוםהפרסוםכאמור
בסעיף7המוצעוהוראותלענייןעיקולרכבשיחולולמשך

צחודשיםמיוםהפרסוםכאמורבסעיףוהמוצעע

בסעיף5המוצעקבועותהגדרותלפרקב'המוצע  סעיף 5
ובוכלולותהגדרותשליוםהפרסוםשלהחוק 
השעה שהוראת לפועל בהוצאה התיקים סוגי של וכן
תחולעליהםעלהגדרתסוגיהתיקיםשהוראתהשעהתחול
עליהםישחשיבות,שכןישנםכמהסוגיתיקיםשמוחרגים
מתחולתהשלהוראתהשעהמאחרשביחסלסוגיתיקים
אלוקיימותהצדקותלביצועםבאופןמיידי,כמפורטלהלן:

בתיקימשכוןאומשכנתהמדוברבזכותקנייניתשל -
הזוכה,ובדרךכלל,בהלוואותכשהמשכוןאוהמשכנתה
הםערובהלביטחוןפירעוןההלוואותעבמימושמשכנתאות
לחוק הובה סעיף הוראת ממילא חלה מגורים, בתי על
ביחסלדירתמגורים,הקובעתכיביצועמשכנתהעלדירת
מגוריםהמשמשתלמגוריםשלהיחיד,לאתוגשללשכת
ההוצאהלפועל,אלאאםכןחלפושישהחודשיםכמפורט
באותוסעיףעביחסלכלירכבהמשמשיםכבטוחהלעסקאות
ליסינגאוהלוואותאחרות,איןהצדקהלהאריךאתתקופת
האזהרהלפיסעיף7לחוק)להלן-תקופתהאזהרה(עבתיקים
אלה,עלפירוב,ניתןצולתפיסתכליהרכבעלידיכונס

נכסיםבמועדפתיחתהתיקעעיכובהמכירהמביאלפגיעה
בחייבעצמומשוםשערךכליהרכביורדמחודשלחודשע

תיקיפינוימקרקעיןלפיסעיף64לחוקהםלרובתיקי -
פינוימושכרביןשוכרומשכירפרטייםעהמשכיריםשפעלו
לקבלתפסקידיןלפינויולאהגיעולהסדריםעםהשוכרים,
הםעלפירובאותםמשכיריםשזקוקיםלדמיהשכירות
אין אלה במקרים גם כן ועל השוטפת, הכנסתם לצורך
הצדקהלהאריךאתהתקופהעבהקשרזהייאמרכיממילא
המאפשר מיוחד, דין פינוי לתיקי לקבוע ראה המחוקק
קיצורתקופותומועדים-כךסעיף6)גה(לחוק,קובעקיצור
תקופהשבהניתןלפתוחאתהתיק-5הימיםלאחרמתן
פסקהדיןולא0צימיםמיוםמתןפסקדיןבענייניםאחרים,
כאמורבסעיף6)ב(לחוקעצוויהפינויניתניםבפסקדיןשל
ביתהמשפט,אשרראהלנגדעיניוגםאתמצבוהכלכלי
שלהחייבעחייבאשרמבקשלדחותאתמועדהפינוייוכל
הפינוי מועד את לדחות בבקשה המשפט לבית לפנות

שנקבעבפסקהדיןע

לקיומם המזונות של נחיצותם בשל מזונות, בתיקי -
היומישלילדיהחייבוקיומושלהסדרמיוחדלחובעבר
במזונות,מוצעשלאלהחילעלסוגיחובותאלהאתהוראת

השעהע

סעיף קטן )א( סעיף 6 

שתחול לשנתיים שעה הוראת לקבוע מוצע 
רשמי את מסמיכה אשר לפועל ההוצאה תיקי כלל על
צו מתן בעת החייב תיקי את לאחד לפועל ההוצאה
תשלומיםבתיקעצוהתשלומיםניתןביחסלתיקהפרטני
שבוהוגשההבקשה,למעטאםהחייבהגישבקשהלאיחוד
תיקיםאשרבמסגרתוקובעהרשםלחייבצותשלומיםאחד

ביחסלכלהתיקיםשבאיחודכאמורבסעיף74יאלחוקע

לעתיםמזהיםהרשמיםבמהלךדיוןבצותשלומים
בתיקפרטני,כיישהצדקהלבצעאיחודשלכלתיקיהחייב
לפועלע כדילהסדיראתכללהחובותשישלובהוצאה
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"איחוד
תיקיםבצו

תשלומים
-הוראת

שעה

סעיפים74טוהע לפי תשלומים בצו רשאי, לפועל ההוצאה רשם )א(
7א)ג(,69או69יג)ב()ה(,לאחדאתכלתיקיהחייבולקבועכיצו

התשלומיםיחולעלכללחובותהחייבע

אוחדותיקיהחייבבצותשלומיםכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יחולוהוראותסעיפים74א,74ד,74ה,74ט,74יא,74יב,74יגו־74טו,

בשינוייםהמחויביםע"

עדתוםתשעהחודשיםמיוםהפרסום,יקראואתהחוקהעיקריכך,לגביתיקי )ב(
הוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהם,אשרנפתחולאחריוםהפרסום:

בסעיף7לחוקהעיקרי- )ה(

המצאת מיום ימים 20 של תקופה "בתוך במקום )א(, קטן בסעיף )א(
האזהרה"יבוא"בתוךתקופהשל50ימיםמיוםהמצאתהאזהרה";

בסעיףקטן)אה(,במקום"ה2ימים"יבוא"ה5ימים"; )ב(

בסעיף7א)א(לחוקהעיקרי,במקום"20ימים"יבוא"50ימים"; )2(

"איחוד
תיקיםבצו

תשלומים
-הוראת

שעה

סעיפים74טוהע לפי תשלומים בצו רשאי, לפועל ההוצאה רשם )א(
7א)ג(,69או69יג)ב()ה(,לאחדאתכלתיקיהחייבולקבועכיצו

התשלומיםיחולעלכללחובותהחייבע

אוחדותיקיהחייבבצותשלומיםכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יחולוהוראותסעיפים74א,74ד,74ה,74ט,74יא,74יב,74יגו־74טו,

בשינוייםהמחויביםע"

עדתוםתשעהחודשיםמיוםהפרסום,יקראואתהחוקהעיקריכך,לגביתיקי )ב(
הוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהם,אשרנפתחולאחריוםהפרסום:

בסעיף7לחוקהעיקרי- )ה(

המצאת מיום ימים 20 של תקופה "בתוך במקום )א(, קטן בסעיף )א(
האזהרה"יבוא"בתוךתקופהשל50ימיםמיוםהמצאתהאזהרה";

בסעיףקטן)אה(,במקום"ה2ימים"יבוא"ה5ימים"; )ב(

בסעיף7א)א(לחוקהעיקרי,במקום"20ימים"יבוא"50ימים"; )2(

כשרשםרואהלפניואתמכלולהתיקיםשלהחייב,יש
באפשרותולתתהחלטהאחידהוקוהרנטיתשלצוחיוב
בתשלומיםבכלהתיקיםשלהחייבחלףמגווןהחלטות
הניתנותבתיקיהחייבהשוניםעאומנםישלחייבאפשרות
אינם רבים חייבים אך תיקים, לאיחוד בקשה להגיש
מודעיםלזכותםאולאופןהמימוששלהאושאינםיכולים
לעמודבתנאיהסףשלאיחודהתיקים-תשלוםחודשי
של%צמסכוםהחובעהסמכתהרשםלהורותעלאיחוד
תיקיםיזוםמטעמומעניקהלרשםכלינוסףבניהולהתיק
וגמישותרחבהיותרלמתןהוראותאשריביאולהסדרת

התשלוםבתיקיהחייבע

במקרהשרשםהחליטעלאיחודתיקיםיחולוהוראות
סעיפיםשוניםשלפרקז'צשעניינו"איחודתיקים":74א,
74ד,74ה,74ט,74יא,74יב,74יגו־74טו,בשינוייםהמחויביםע
74ולחוקאינםנדרשים שארסעיפיהפרק,לרבותסעיף
בסמכות הרשם השתמש שבו במקרה שכן זה, בעניין
המוצעתלאחדתיקיםביוזמתו,הואמורהכברבהחלטתו
עלאיחודהתיקיםועלצוהתשלומיםשהחייבנדרשלשלם,
ולכןלאנדרשותלחולבענייןזהההוראותהנוגעותלהגשת
בקשהלאיחודכמוגםהתנאיםשעלהחייבלעמודבהם

עדלהחלטתהרשםע

מוצעלקבועהוראהזולשנתייםבלבדאשרבמהלכן
ייבחןאופןיישוםההוראהותרומתהלקידוםהליכיגבייה
יעיליםוהוגניםעבהתאם,יוחלטבתוםהשנתייםאםיש

הצדקהלהפיכתהוראתהשעהלהוראהקבועהע

סעיף קטן )ב(

בסעיףקטןמוצעזהמוצעיםההסדריםהעיקריים  כללי
שלהוראתהשעהעהסדריםאלהיחולובמשך 
והם השעה הוראת של פרסומה מיום חודשים תשעה
יחולורקעלתיקיםשייפתחובהוצאהלפועללאחרפרסום

הוראתהשעהע

פסקה )1(

מוצעלתקןאתסעיף7לחוק,שעניינו"המצאתאזהרה
דין פסק לתשלום האזהרה שתקופת ולקבוע דין" ופסק
תוארךב–0צימיםכךשבמקוםתקופתאזהרהשלה2ימים
תהיהזותקופהשלה5ימיםעתקופתהאזהרההיאתקופה
שבהחייביכוללשלםאתהחובאולבקשלהתייצבלפני
רשםההוצאהלפועלכדישיקבעלוצוחיובבתשלומיםע
עםסיומהשלתקופהזוניתןלנקוטהליכיגבייהנגדהחייב
ושכרטרחת שלהוצאות עלויותנוספות ונוספותלחוב
עורךדין,במקרהשהזוכהמיוצגעהחובבתקופתהאזהרה
נמוךיותרומקלאתתשלוםהחובאשרקרובבערכולקרן
המקוריתעהארכתתקופתהאזהרהנועדהלקבוע החוב
זמןארוךמהרגיללחייבשמקבלאתהודעתהאזהרהעל
קיומושלחוב,כדילהעניקלוזמןארוךיותרלהתארגן
תעסוקתית התאוששות לו לאפשר או החוב לתשלום
וכלכליתשתאפשרלולהיערךלתשלוםהחובבטרםיגדל
החובויינקטונגדוהליכיגבייהענוסףעלכך,כדילהניע
האכיפה רשות תבצע האזהרה, בתקופת לשלם חייבים
חלק עם קשר ויצירת להסברה שונות פעולות והגבייה
מהחייביםכדילעודדםלשלםאתהחובאולעודדםלבקש
צותשלומיםעודבטרםתוםתקופתהאזהרה,וגםלשםכך
ישצורךבהארכתתקופתהאזהרהעיובהרכיגםבמהלך
תקופההאזהרההמוארכתימשיכולחולכללהוראותהחוק
הנוגעותלתקופתהאזהרהובפרטהוראתסעיף7)ה(לחוק
שלפיהרשםרשאילהחליטעלנקיטתפעולותבתיקעוד
בטרםתוםתקופתהאזהרהעכךלמשל,אםהשתכנעכייש

חשששהחייביבריחנכסיםבתקופהזוע

פסקה )2(

בהתאםלהארכתתקופתהאזהרהבסעיף7)א(לחוק
6)ב()ה((להצעתהחוק,מוצעלהאריךגם המוצעבסעיף
אתהתקופהלהגשתבקשהלקבלתצותשלומיםבסעיף

7א)א(לחוקע
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אחריסעיף7א2לחוקהעיקרייבוא: )צ(

"הסדר
תשלומים

מיוחד-
הוראת

שעה

חייבשסכוםהחובשלואינועולהעל50,000שקלים7אצע )א(
הסדר לפי בתשלומים חובו את לשלם רשאי חדשים,
התשלומיםהמיוחדהמפורטבתוספתהשישית)בסעיף
זה-הסדרתשלומיםמיוחד(ולפיהוראותסעיףזה,ובלבד
שהתשלוםהראשוןשולםבתוך45ימיםממועדהמצאת
האזהרהלחייב;שארהתשלומיםישולמוברציפות,מדי
חודשבחודשו,באותוהיוםבחודששבושולםהתשלום

הראשוןכאמורע

כללי פסקה )3( 

התפשטות בשל שנוצר הכלכלי המשבר בעקבות
נגיףהקורונה,צפוייםלהגיעלהוצאהלפועלחייביםרבים
שנוצרולהםחובותבתקופהזובשלהתמודדותםעםמשבר
וניתן זמני משבר זהו בעבורם ואולם וכלכלי, תעסוקתי
לצפותשהםיתאוששוממנובחלוףהזמןעכדילמנועמצב
שבוחייביםאשריכולתהפירעוןשלהםצפויהלהשתפר
שעה בהוראת להוסיף מוצע בחובות, ישקעו הזמן עם
7אצהמוצעובולקבועהסדרמיוחדלתשלום אתסעיף
החובבתשלומיםעםפתיחתתיקההוצאהלפועלעהסדר
החוב תשלום את לעודד נועד המיוחד התשלומים
צורך בלא וכמעט פשוט בהליך האזהרה, בתקופת כבר
במעורבותשלרשםההוצאהלפועלעהסדרהתשלומים
ראשון תשלום לשלם החייב את לתמרץ נועד המיוחד
עלחשבוןהחובבתוך45ימיםממועדהמצאתהאזהרה
ולהתמידבתשלוםהחובלפיפריסתתשלומיםקבועהאשר
מפורטתבתוספתהשישיתהמוצעתלחוקעאםחייבמתמיד
יינקטונגדוהליכיגבייה, בתשלומיםמוצעיםאלה,לא
לחוב להיווסף אמורה שהיתה הריבית ב–50% תופחת
אלמלאהחלתההסדרולאייווסףעודשכרטרחתעורךדין
לתיקעלפיהסדרזהישלםהחייבאתמלואהחובבתקופה
שבין4חודשיםל–24חודשים,בהתאםלגובההחובעמנתוני
רשותהאכיפהוהגבייהעולהכיבממוצע45%מהתיקים
בהוצאהלפועלנסגריםבתוך24חודשיםממועדפתיחת
התיקתוךהפעלתהליכיםעלידיהזוכיםעעלכן,תשלום
שלהחובבתקופותהמוצעותיהיהתשלוםבאותומועד
אובמועדיותרמהתשלומיםשהזוכיםמקבליםהיום,וזאת
בלישהזוכיםיידרשולהפעילהליכיגבייהנגדהחייביםע

ההסדרהמיוחדהמוצעמאזןאתהאינטרסיםשלהצדדים:
מצדאחד,התשלוםהסופישישלםהחייבנמוךיותרוכןלא
ננקטיםנגדוהליכיגבייה,ומצדשני,הזוכהיקבלאתכספו
בתוךתקופהקצרהיותרמכיווןשהחייבנדרשלהתכנס
למסגרתתשלומיםסדורהעכדילשמורעלקוהרנטיותעם
ההסדריםהקיימיםבהוצאהלפועלוכדילהקלאתיישום
החוקהמוצעבתקופתזמןקצרה,מוצעלאמץלהסדרזה
אתהתשתיתהפרוצדורליתשלההסדרשלחייבהמשלם
לפיהוראהלתשלוםבשיעוריםהקבועבסימןב'בפרקז'
לחוק,אשרתחולבשינוייםהנדרשיםלצורךיישוםהסדר

זה)להלן-חייבמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים(ע

המוצע לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועאתתנאיהסףלהחלתושלהסדרזהע
מוצעלקבועכיהסדרזהיחולעלחובותשאינםעולים
על50,000שקליםחדשיםשכןההסדרנועדלייצרפריסת
חובו את לשלם מעוניין אשר חייב טווחע קצרת חובות
לפיהסדרהתשלומיםהמיוחדנדרשלשלםאתהתשלום
יתרת את בהתאמה ולשלם ימים 45 בתוך הראשון
התשלומיםכפישמפורטבתוספתהשישיתעהתשלומים
התשלום ביצוע ממועד בחודש פעם ברציפות, ישולמו
הראשון,ביוםבחודששבושולםהתשלוםהראשוןעיובהר
שההסדרהמיוחדחלביחסלחובולאביחסלחייבעלכןעל
אחדמחובותיו, לכל ביחס הסעיף בתנאי לעמוד החייב
המיוחד התשלומים הסדר בתנאי עמד לא החייב ואם
ביחסלחובאחדלאיהיהבכךלהשליךעלשארהחובות

שבהסדרהמיוחדע
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לשכת למנהל יגיש )א( קטן בסעיף כאמור חייב )ב(
ההוצאהלפועלבקשהלהכירבוכחייבהמשלםלפיהסדר
תשלומיםמיוחדבתיקשבושילםאתהתשלוםהראשון
כאמורבסעיףקטן)א()בסעיףזה-בקשהלהכרה(;החייב
יפרטבבקשהאתמספרהתיקשבומוגשתהבקשה,את
מספרהטלפוןהניידשבאמצעותוניתןליצורעמוקשראו
אמצעיקשראחרשלו,וכןיצרףאסמכתהעלהתשלום
הראשוןלזוכהבתיקאלאאםכןהתקיימהאחתמהוראות

סעיף69ב4)ג()ה(או)2(ע

הגישהחייבבקשהלהכרה,יחולוהוראותסעיפים )ג(
69ב69,5ב69,6בוו–69ב9)א(,בשינוייםהמחויביםע

הכירמנהללשכתההוצאהלפועלאורשםההוצאה )ד(
לפועלבחייבכחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחד,
תיכנסההכרהלתוקפהבאופןמיידיוהמנהליפעלכמפורט

להלןבתיקשבוניתנהההכרה:

אםמתווספתריביתלחוב-יפחית,ממועד )ה(
אמורה שהיתה הריבית את ואילך, ההכרה
להיווסףלחובאלמלאניתנהההכרה,בשיעור
של50אחוזים,ויחולולענייןזההוראותסעיף

69ב2הבשינוייםהמחויבים;

הליכי התיק במסגרת לנקוט שלא יורה )2(
גבייהממועדההכרהע

לשכת למנהל יגיש )א( קטן בסעיף כאמור חייב )ב(
ההוצאהלפועלבקשהלהכירבוכחייבהמשלםלפיהסדר
תשלומיםמיוחדבתיקשבושילםאתהתשלוםהראשון
כאמורבסעיףקטן)א()בסעיףזה-בקשהלהכרה(;החייב
יפרטבבקשהאתמספרהתיקשבומוגשתהבקשה,את
מספרהטלפוןהניידשבאמצעותוניתןליצורעמוקשראו
אמצעיקשראחרשלו,וכןיצרףאסמכתהעלהתשלום
הראשוןלזוכהבתיקאלאאםכןהתקיימהאחתמהוראות

סעיף69ב4)ג()ה(או)2(ע

הגישהחייבבקשהלהכרה,יחולוהוראותסעיפים )ג(
69ב69,5ב69,6בוו–69ב9)א(,בשינוייםהמחויביםע

הכירמנהללשכתההוצאהלפועלאורשםההוצאה )ד(
לפועלבחייבכחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחד,
תיכנסההכרהלתוקפהבאופןמיידיוהמנהליפעלכמפורט

להלןבתיקשבוניתנהההכרה:

אםמתווספתריביתלחוב-יפחית,ממועד )ה(
אמורה שהיתה הריבית את ואילך, ההכרה
להיווסףלחובאלמלאניתנהההכרה,בשיעור
של50אחוזים,ויחולולענייןזההוראותסעיף

69ב2הבשינוייםהמחויבים;

הליכי התיק במסגרת לנקוט שלא יורה )2(
גבייהממועדההכרהע

לסעיף קטן )ב( המוצע

להכיר בנוגעלבקשתהחייב הוראות לקבוע מוצע
בוכחייבהמשלםלפיהסדרהתשלומיםהמיוחדעבדומה
להסדרשלחייבהמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעורים,
חייבאשרמעונייןלשלםאתחובולפיהסדרהתשלומים
בו להכיר בקשה לפועל ההוצאה למנהל יגיש המיוחד,
כחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחד,בליוויאסמכתה
עלביצועהתשלוםהראשוןעאםהחייבשילםאתהתשלום
במערכתההוצאהלפועלאושדיווחלמערכתההוצאה
לפועלעלהתשלוםלפיסעיפים9האאו9הבלחוק,והחוב
התשלום שכן אסמכתה לצרף נדרש אינו הוא הוקטן,
דרישת לפועלע ההוצאה במערכת יופיעו ההפחתה או
האסמכתהעלתשלוםנוסחהעלדרךההפניהלהוראות
סעיף69ב4)ג()ה(או)2(לחוקובלאההפניהלסעיף69ב4)ג()צ(
לחוק,משוםשמדוברבתיקשבועלהחייבלשלםתשלום
ראשוןבמהלךתקופתהאזהרה,ובתקופהזולאננקטיםעל
פירובהליכיגבייה,ולכןלאאמורלהתקבלמהליךהגבייה
תשלוםהשווהלסכוםהתשלוםהנדרשעמעברלכך,מוצע
כיהסדרזהיתבססעלפעולתתשלוםרצוניתשלהחייב,

כדילהעידעלמחויבותהחייבולרתוםאותולהליךע

לסעיף קטן )ג( המוצע

מוצעלאמץלצורךהסדרהתשלומיםהמיוחדאת
תשלום הוראת לפי המשלם חייב של החוק הוראות
בשיעוריםלעניין:הכרהבחייבכמשלםעלידימנהללשכת
העברת לחוק; 69ב5 סעיף הוראות לפי לפועל ההוצאה
בקשהלהכרהלהחלטתרשםלפיהוראותסעיף69ב6לחוק
הפניה זה; בסעיף הקבועים התנאים מתקיימים כאשר
להוראותסעיף69בולחוקכאשרמדוברבתיקשבוכמה
חייבים;ומתןהודעהעלהכרהומשלוחהודעהלצדדים
לפיהוראתסעיף69ב9)א(לחוקהמוחלעלחייבהמשלם
לפיהסדרהתשלומיםהמיוחדבסעיף7אצ)ג(המוצעעלנוכח
ההבדליםהקיימיםביןההסדרים,הוראותאלהיחולועל

ההסדרהמיוחדבשינוייםהמחויביםע

לסעיף קטן )ד( המוצע

מוצעלקבועהוראותבנוגעלתוצאותההכרהבחייב
כחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחדעבדומהלהוראות
שלחייבהמשלםלפיהוראהלתשלוםבשיעוריםמוצע
לקבועשאםהכירמנהלההוצאהלפועלבחייבכמשלם

לפיהסדרתשלומיםמיוחד,עליולפעולבשניאפיקים:
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עלאףהאמורבסעיפים0ה)א(ו־0הב)ב(,כלעודהחייב )ה(
בתיקמוכרכחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחד,
איןהזוכההמיוצגזכאילשכרעורךדיןנוסףמלבדלשכר

האמורבסעיף0הב)א(ע

זוכהרשאילהגישלמנהללשכתההוצאהלפועל )ו(
הסדר לפי כמשלם בחייב ההכרה את לבטל בקשה
לא החייב ההכרה ממועד החל אם מיוחד, תשלומים
שילםבמועד,תשלוםאחדלפחות,לפיהסדרהתשלומים
המיוחד;הזוכהיצרףלבקשתותצהיראומסמכיםלתמיכה
בבקשה;לענייןזה,"תשלוםבמועד",למעטלענייןהתשלום
הראשוןכאמורבסעיףקטן)א(-תשלוםבתוך0צימים

ממועדהתשלוםע

להפחיתבשיעורשל50%אתשיעורהריביתשהחייב הע
היהאמורלשלםאלמלאחלהסדרהתשלומיםהמיוחדע
69ב2הלחוק,איןבהפחתתהריבית בדומהלמטרתסעיף
לחוב המתווספת הבסיס מריבית להפחית כדי הכוללת
שבוחלהריביתהסכמיתעעלכן,מוצעלאמץאתהוראת
מנוהל שלו שהתיק זוכה לפיה אשר לחוק 69ב2ה סעיף
לפיריביתהסכמיתרשאילפנותלרשםההוצאהלפועל
את להקטין הנדרשות, באסמכתאות הנתמכת בבקשה
שיעורההפחתהשלהריביתעהשתכנעהרשםכיהפחתת
הריביתלפיהסדרהתשלומיםהמיוחדמפחיתהגםאת
ריביתהבסיס,יקטיןאתשיעורההפחתהבהתאםעהפחתת
הריביתבתיקאינהזרהלחוקההוצאהלפועל,ובסעיףהוא4
לחוקקיימתכיוםלרשםההוצאהלפועלסמכותלהפחית
הכוונה בשל שיירשמוע מיוחדים מטעמים בתיק ריבית
להפוךאתהסדרהתשלומיםהמיוחדלהסדרנגישופשוט
ליישום,מוצעכיהפחתתהריביתתיעשהבלאהפעלת
התשלומים הסדר לפי שמשלם שחייב כך דעת, שיקול

שנקבעלו,תופחתלוריביתהפיגוריםע

הגבייהנגדהחייבבתיק כלהליכי לעיכוב לפעול 2ע
באופןמיידיע

הפחתתהריביתועיכוביהליכיהגבייהייעשובאופן
מיידיעםההכרהבחייבעזאת,כדילשמראתהתכליתשל
שמתחיללשלם חייב התשלומיםהמיוחדשלפיו הסדר
אתחובובתשלומיםעםפתיחתהתיקועודטרםשחלפה
לא וכן גבייה הליכי נגדו יינקטו לא האזהרה, תקופת

ייווספולחובושכרטרחהנוסף,אגרהוהוצאותע

לסעיף קטן )ה( המוצע

סעיף את לתקן מוצע החוק להצעת 6)ב()ו( בסעיף
פתיחת שבעת ולקבוע דין עורך שכר שעניינו לחוק 0ה

ייווסףלחובהחזרקבועבעדשכר תיקההוצאהלפועל
טרחתעורךדיןושארשכרהטרחהיידחהעדתוםתקופת
חובו את לשלם החייב את לתמרץ כדי זאת, האזהרהע
בתקופתהאזהרהעמכיווןשחייבשמשלםאתחובובמסגרת
הסדרהתשלומיםהמיוחד,פועללתשלוםהחובובהתאם
לכךגםלאננקטיםנגדוהליכיגבייה,מוצעלקבועשלא
ייווסףלחובושלהחייבבהסדרהתשלומיםהמיוחדהחזר
נוסףלזוכהבעדשכרטרחתעורךדיןמעברלזההקבוע

בסעיף0הב)א(המוצעע

לסעיף קטן )ו( המוצע

לביטול זוכה בקשת לעניין הוראות לקבוע מוצע 
ההכרהבחייבכחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחדע
מוצעלקבועשאםחייבלאשילםבמועדתשלוםאחדאו
יותר,רשאיהזוכהלהגישלמנהללשכתההוצאהלפועל
שתשלומי מכיוון בחייבע ההכרה לביטול כאמור בקשה
העדר הזוכה, אל ישיר באופן לעתים מבוצעים החוב
תשלוםבמערכתההוצאהלפועלאינומעידבהכרחעל
אי–תשלוםועלכןהזוכהנדרשלצרףלבקשתוגםתצהיראו
כלמסמךאחרהתומךבבקשהעלענייןזה,מוצעלאמץאת
ההגדרהשבסעיף69ב2לחוקולפיהיראותשלוםבמועד
כתשלוםשבוצעבתוך0צימיםמהמועדהמקורישבונדרש
החייבלשלםעהוראהזונדרשתבמיוחדבהסדרהתשלומים
המיוחדשכןדיבאי־תשלוםשלתשלוםאחדכדילבטל
אתההסדר,ואולםמוצעלקבועשהוראהזולאתחולעל
התשלוםהראשוןבתיקשכןתשלוםבתוך45ימיםמהווה
תנאילהחלתההסדרענוסףעלכך,יובהרכימועדהתשלום
החודשיבתיקנקבעבהתאםלמועדהתשלוםהמקורי,קרי
היוםבחודששבושולםהתשלוםהראשון,ולאבהתאם
למועדהתשלוםבפועל)שניתןלשלמועד0צימיםממועד

התשלוםהמקוריכאמור(ע
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בקשה לפועל ההוצאה לרשם להגיש רשאי זוכה )ז(
תשלומים הסדר לפי כמשלם בחייב ההכרה את לבטל
לפי בחייב להכרה התנאים אי–התקיימות בשל מיוחד
ו–)ב(, 69ב0ה)א( סעיף להוראות ובהתאם )א( קטן סעיף
ההכרה ביטול על הרשם החליט המחויבים; בשינויים
החלטתו, ממועד החל ההכרה תוצאות יבוטלו כאמור,
ואולםאםהוגשהבקשתהזוכהלביטולההכרהבתוך0צ
יורה לזוכה, עלההכרה ימיםממועדשליחתההודעה
הרשםעלהוספתהריביתשהופחתהלפיסעיףקטן)ד()ה(ע

הגישהזוכהבקשהלביטולההכרהכאמורבסעיף )ח(
69ב6ה 69ב5ה)א(, 69ב4ה, )ו(,יחולוהוראותסעיפים קטן

ו–69ב7ה,בשינוייםהמחויביםע

זוכהרשאילהגישבכלעתלרשםההוצאהלפועל )ט(
בקשהלבטלאתההכרהבחייבכחייבהמשלםלפיהסדר

תשלומיםמיוחד,אםהתקייםאחדמאלה:

בקשה לפועל ההוצאה לרשם להגיש רשאי זוכה )ז(
תשלומים הסדר לפי כמשלם בחייב ההכרה את לבטל
לפי בחייב להכרה התנאים אי–התקיימות בשל מיוחד
ו–)ב(, 69ב0ה)א( סעיף להוראות ובהתאם )א( קטן סעיף
ההכרה ביטול על הרשם החליט המחויבים; בשינויים
החלטתו, ממועד החל ההכרה תוצאות יבוטלו כאמור,
ואולםאםהוגשהבקשתהזוכהלביטולההכרהבתוך0צ
יורה לזוכה, עלההכרה ימיםממועדשליחתההודעה
הרשםעלהוספתהריביתשהופחתהלפיסעיףקטן)ד()ה(ע



הגישהזוכהבקשהלביטולההכרהכאמורבסעיף )ח(
69ב6ה 69ב5ה)א(, 69ב4ה, )ו(,יחולוהוראותסעיפים קטן

ו–69ב7ה,בשינוייםהמחויביםע

זוכהרשאילהגישבכלעתלרשםההוצאהלפועל )ט(
בקשהלבטלאתההכרהבחייבכחייבהמשלםלפיהסדר

תשלומיםמיוחד,אםהתקייםאחדמאלה:

לסעיף קטן )ז( המוצע

מוצעלקבועשזוכהיוכללבקשלבטלאתההכרה
בחייבהמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחדאםהחייבאינו
עומדבתנאיסעיףקטן)א(,זאתבדומהלהוראהשבסעיף
אי־התקיימות בשל הכרה ביטול שעניינה לחוק 69ב0ה
לתשלום הוראה לפי משלם בחייב להכרה התנאים
בחייב ההכרה את לבטל החליט הרשם אם בשיעוריםע
תוצאות יבוטלו מיוחד, תשלומים הסדר לפי כמשלם
ההכרהכאמורבסעיףקטן)ה(המוצעהחלממועדהחלטת
הרשםלבטלאתההכרהבחייבעיחדעםזאת,מוצעלקבוע
סעיף לפי שהופחתה הריבית השבת על יורה שהרשם
)ה()ה(המוצעממועדההכרה,במקרהשבוהזוכההגיש
0צימיםממועדשליחת אתבקשתביטולההכרהבתוך
ההודעהעלההכרהלזוכהעזאת,מכיווןשבשונהמההסדר
ששם הוראתתשלוםבשיעורים, המשלםלפי שלחייב
0צימיםלאחרמשלוח נכנסתההכרהלתוקףרקבחלוף
ההודעהעלההכרהלזוכה,בהסדרהתשלומיםהמיוחד
ההכרהנכנסתלתוקףבאופןמיידי,ולכןמוצעשלאלשנות
ממצבושלהזוכהבענייןזהולאפשרלולקבלאתהריבית
שהיהמקבלאםההכרההיתהנכנסתלתוקףרקבתוך0צ

ימיםממועדמשלוחההודעהע

לסעיף קטן )ח( המוצע

ו–69ב6ה 69ב5ה)א( 69ב4ה, סעיפים מוצעלאמץאת
לחוקהעוסקיםבמנגנוןלביטולההכרהבחייבמשלםלפי
הוראתתשלוםבשיעוריםעבהתאםמוצעשאםזוכההגיש
בקשהלהוציאאתהחובמהסדרהתשלומיםהמיוחד,מנהל
הלשכהאומימטעמויוציאאתהחובמתחולתההסדר
מתחולת החוב הוצאת לצדדיםע הודעה כך על וישלח
0צימיםלאחר הסדרהתשלומיםהמיוחדתיכנסלתוקף
משלוחההודעהלחייבעעםכניסתהלתוקףשלההוצאה

מההסדר,יבוטלועיכובההליכיםבתיקוכןהפחתתהריבית
ביחסלאותוהחובעעודמוצעשאםמנהלהלשכהנתקל
בקושיבנוגעלבקשתהזוכהלהוציאאתהחייבמהסדר
התשלומיםהמיוחדאושסברשנסיבותהמקרהעשויות
להצדיקאתאי־הוצאתושלהחייבמההסדר-הואיעביר
אתהבקשהלהחלטתרשםההוצאהלפועלענוסףעלכך
מוצע,בהתאםלסעיף69ב7הלחוקשעניינומניעתביטול
ההכרה,שחייבשהוגשהבקשהלהוציאאתחובומהסדר
התשלומיםהמיוחדיוכללבקשמרשםההוצאהלפועל
שלאלהוציאומתחולתההסדראםהואמשלםכנדרש
לפיההסדרעכמוכן,מוצעלהעניקלרשםשיקולדעתשלא
להוציאומההסדראםשוכנעכימתקייםטעםהמצדיק
זאתעהחייביצרףלבקשתותצהיראומסמכיםהתומכים
בבקשתועכגוןאסמכתהעלביצועהתשלומיםכנדרשאם

הםבוצעושלאבאמצעותמערכתההוצאהלפועלע

לסעיף קטן )ט( המוצע

ההוצאה מרשם לבקש יוכל שזוכה לקבוע מוצע
התשלומים מהסדר החייב את להוציא עת בכל לפועל
המיוחדאםהחייביכוללשלםאתהחובבמלואו)לפסקה
)ה(המוצעת(אואםהחייבעושהשימושלרעהבהליךובין
השארמכיווןשישחששממשישהחייביבריחאתנכסיו

)לפסקה)2(המוצעת(ע

מהרשם לבקש יוכל שהזוכה מוצע כך, על נוסף
להוציאאתהחייבמההסדרהמיוחדאםהראהשלאחר
חקיקתחוקמוצעזהובטרםפתיחתתיקההוצאהלפועל
כרתעםהחייבהסדרזההלהסדרהתשלומיםהמיוחדאו
מיטיבממנווהחייבלאעמדבהסדר,ובלבדשהזוכהגילה
לחייבבמועדכריתתההסכםשאי־עמידהבתנאיההסכם
התשלומים הסדר מתחולת חובו להחרגת עילה תהווה
המיוחדבהוצאהלפועל)לפסקה)צ(המוצעת(עהרשםיבחן

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו4צה,ו'באבהתש"ף,2020ע7ע27 4ה6

יכולתוהכלכליתשלהחייבמאפשרתלו )ה(
לשלםאתהחובהפסוקבמלואו;

הסדר הליך את לרעה מנצל החייב )2(
חשש קיים השאר ובין המיוחד, התשלומים
בתקופה נכסיו את יבריח החייב כי ממשי
שההסדרחלעליו,לצורךסיכולהליךגביית

החוב;

הזוכהכרתעםהחייב,לאחריוםתחילת )צ(
הוראתהשעהובטרםפתיחתהתיקבהוצאה
להסדר הזהה החוב לתשלום הסכם לפועל,
החייב עם המיטיב או המיוחד התשלומים
והחייב זה, הסדר לעומת לצרכיו בהתאם
לאעמדבהסדרהתשלומיםשנקבעבמסגרת
במועד לחייב גילה שהזוכה ובלבד ההסכם,
ההסכם בתנאי שאי־עמידה ההסכם כריתת
תהווהעילהלביטולההכרהבוכחייבהמשלם
לפיהסדרתשלומיםמיוחדכאמורבסעיףקטן
אם בחייב ההכרה את יבטל לא הרשם זה;
עם שהחייבלאעמדבהסכםשנכרת שוכנע
ביכולתולשלםאת הזוכהבשלשינוילרעה
לאחר שאירע עליהם, שהוסכם התשלומים

כריתתההסכםע";

7ב)א2(לחוקהעיקרי,במקום"45ימים"יבוא"60ימים"ובמקום בסעיף )4(
"ובלבדשחלפו5הימיםמהמועדהאחרון"יבוא"ובלבדשחלףהמועדהאחרון";

בסעיף7ב2לחוקהעיקרי,במקום"45ימים"יבוא"75ימים"; )5(

בסעיף7בצ)א()ה(לחוקהעיקרי,במקום"0צימים"יבוא"60ימים"; )6(

אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא: )7(

אתבקשתהזוכהויחליטאםלהחריגאתחובושלהחייב
מתחולתההסדרהמיוחדעלענייןזהיביאהרשםבחשבון
גםאתהנימוקיםשבשלהםלאשילםאתהחייבאתהחוב
במסגרתההסדרעםהזוכה,ואםמצאשהחייבלאשילם
הרעה אתהתשלומיםשנקבעובהסכםעםהזוכהבשל
ביכולתוהכלכליתלשלםאשרקרתהלאחרכריתתההסכם,
לאיבטלאתההכרהעבמקרהשבוטועןהזוכהלקיומושל
הסדרמיטיב,יבחןהרשםאתמכלולההסדרשנקבעעם
החייבואםהיהבהסדרזהכדילהיטיבעםהחייבהמסוים
יבחן הצדדים בין בהסכם שנקבעה הריבית את הנידוןע
הרשםגםבראיהוראתסעיףקטן)ד()ה(המוצעשלפיהגם
במסגרתהסדרהתשלומיםהמיוחד,לבקשתזוכה,הריבית

לאתפחתמריביתהבסיסע

פסקאות )4( עד )6(

בהתאםלהארכתתקופתהאזהרהוהמועדלהגשת
התנגדותמוצעלהאריךאתהמועדיםשבסעיפים7ב)א2(,
7ב2ו–7בצ)א()ה(,הראשוןב–5הימיםוהשארב–0צימיםע

מידע סוגי לקבלת באפשרויות עוסקים אלה סעיפים
שוניםעלהחייבובאיזוןביןזכותהזוכהלקבלאתהמידע
לפרטיותהחייב,ראוילשמורעלההסדרהקייםהיוםבחוק

ולפיוהמידענמסרבחלוףתקופתהאזהרהע

פסקה )7(

מוצעלהוסיףבהוראתהשעהאתסעיף9אהמוצע
שעניינואגרותעלבקשתביצועבתקופתהוראתהשעהע
9לחוקשעניינואגרותוהוצאות,קובעשהאגרות סעיף
ידי על ישולמו הליך לנקיטת המשוערות וההוצאות
)אגרות, לפועל ההוצאה ובתקנות נקיטתו, לפני הזוכה
שכרוהוצאות(,התשכ"ח-ו96ה,מפורטיםההליכיםשבעדם
ישולמואגרותוכןשיעורהאגרהשישולםעבתוספתלתקנות
בעד אגרות ו–)6( )א()ה( בפרט השאר, בין קבועות, אלה
הגשתבקשהלביצועשלפסקדיןאותביעהעלסכוםקצוב
ושטר,אשרהזוכהנדרשלשלםעםפתיחתתיקההוצאה

לפועלע
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"אגרה
בעד

בקשת
ביצוע-

הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף9)א(,אגרהבעדבקשהלביצוע9אע )א(
שלפסקדיןלפיסעיף6,שטרלפיסעיףהואאותביעהעל
סכוםקצובלפיסעיףהואהתהיהבסכוםשל60שקלים

חדשיםע

הזוכהישלםאתההפרששביןהאגרהלפיסעיף9)א( )ב(
לביןהאגרהבעדבקשהלביצועששולמהלפיסעיףקטן)א(
)בסעיףזה-ההפרש(,עםהגשתבקשתולנקוטהליכים,
לאחרמסירתהאזהרהותוםהמועדהנקובבה;אםקיימת
תיגבה הזוכה, של הבנק חשבון לחיוב כללית הרשאה

האגרהבמועדזהמחשבונוע

בתיק תנאילנקיטתהליכים תשלוםההפרשהוא )ג(
לפיחוקזה,למעטהליךשהרשםהורהלנקוטלפיהוראות

סעיף7)ה(ע

לאשילםהזוכהאתההפרשבתוך90ימיםמתום )ד(
המועדלהגשתבקשהעלידיהחייבלצותשלומיםלפי
סעיף7א)א(אובתוך90ימיםמהמועדהאחרוןלהגשת
התנגדותלפיסעיףהוא)ג(אוהואה)ד(,לפיהעניין-ייסגר

התיקע";

אחריסעיף0האלחוקהעיקרייבוא: )ו(

"שכרעורך
דיןבעד

בקשת
ביצוע-

הוראת
שעה

בעד0הבע דין עורך שכר 0ה)א(, בסעיף האמור אף על )א(
כמפורט בסכום יהיה להלן המפורטות לביצוע הגשות

לצדן:

"אגרה
בעד

בקשת
ביצוע-

הוראת
שעה

עלאףהאמורבסעיף9)א(,אגרהבעדבקשהלביצוע9אע )א(
שלפסקדיןלפיסעיף6,שטרלפיסעיףהואאותביעהעל
סכוםקצובלפיסעיףהואהתהיהבסכוםשל60שקלים

חדשיםע

הזוכהישלםאתההפרששביןהאגרהלפיסעיף9)א( )ב(
לביןהאגרהבעדבקשהלביצועששולמהלפיסעיףקטן)א(
)בסעיףזה-ההפרש(,עםהגשתבקשתולנקוטהליכים,
לאחרמסירתהאזהרהותוםהמועדהנקובבה;אםקיימת
תיגבה הזוכה, של הבנק חשבון לחיוב כללית הרשאה

האגרהבמועדזהמחשבונוע

בתיק תנאילנקיטתהליכים תשלוםההפרשהוא )ג(
לפיחוקזה,למעטהליךשהרשםהורהלנקוטלפיהוראות

סעיף7)ה(ע

לאשילםהזוכהאתההפרשבתוך90ימיםמתום )ד(
המועדלהגשתבקשהעלידיהחייבלצותשלומיםלפי
סעיף7א)א(אובתוך90ימיםמהמועדהאחרוןלהגשת
התנגדותלפיסעיףהוא)ג(אוהואה)ד(,לפיהעניין-ייסגר

התיקע";

אחריסעיף0האלחוקהעיקרייבוא: )ו(

"שכרעורך
דיןבעד

בקשת
ביצוע-

הוראת
שעה

בעד0הבע דין עורך שכר 0ה)א(, בסעיף האמור אף על )א(
כמפורט בסכום יהיה להלן המפורטות לביצוע הגשות

לצדן:

מוצעלפצלאתהתשלוםשלאגרותאלה,כךשבמועד
פתיחתהתיקהזוכהיידרשלשלם60שקליםחדשים,בלא
קשרלגובההחובשבשלופתחאתהתיק,וההפרשישולם
בתוםתקופתהאזהרהעםבקשתושלהזוכהלנקוטהליכים
בתיקעבענייןזה,מוצעלהבהירכילאיינקטוהליכיגבייה
בתיקשבולאשולמההאגרהכנדרש,למעטאםרשםקבע
כיישלנקוטהליךלפניתוםהתקופהשנקבעהבאזהרה
לפיסעיף7)ה(לחוקעאםלאשולמההאגרהבתוך90ימים
מתוםהמועדלהגישבקשהלצותשלומיםלפיסעיף7א)א(
לחוקאוהמועדלהגשתהתנגדותלפיסעיפיםהוא)ג(או

הואה)ד(לחוק,התיקייסגרע

פיצולתשלוםהאגרהודחייתחלקההשניעדתום
תקופתהאזהרהאוהמועדלהגשתהתנגדות,תואמתאת
תכליתהצעתהחוק,שכןהיאנועדהלהשיגשתימטרות
הניתן ככל קרוב החוב על לשמור הראשונה, מרכזיות:
לערכוהמקורי,זאתכדילהגדילאתהסיכוישהחייביוכל
לשלםאתהחוב,והשנייה,לתמרץחייביםלשלםאתחובם
בתוךתקופתהאזהרהובכךלהימנעמהוספתןשלעלויות
נוספותעלפיחובעבהתאםלתכליתזומוצעלפצלגםאת
תשלוםההחזרלזוכהבגיןהוצאהשלשכרעורךדיןכפי

שיוסברלהלןבפסקה)ו(ע

פסקה )8(

מוצעלהוסיףבהוראתשעה,אתסעיף0הבהמוצע
שעניינושכרטרחתעורךדיןבעדבקשתביצועהמוגשת
בתקופתהוראתהשעהעסעיף0הלחוק,שעניינושכרעורך
דין,קובעכיזוכההמיוצגעלידיעורךדיןזכאילשכרעורך
דיןכאמורבתעריףהמינימלישנקבעלפיסעיףהולחוק
הו סעיף של מכוחו התשכ"א-ה96הע הדין, עורכי לשכת
האמורנקבעוכללילשכתעורכיהדין)התעריףהמינימלי
המומלץ(,התש"ס-2000,אשרקובעיםבפרט9לתוספתשל
כלליםאלה,כיההחזרבעדהוצאותשכרטרחהשלעורך
דיןבהוצאהלפועל,ייווסףלטובתהזוכהבשנימועדיםע
בזמן החוב לביצוע בקשה הגשת בעת הראשון, המועד
פתיחתהתיקבהוצאהלפועל)להלן-שכרטרחהראשון(,
והמועדהשני,בעתנקיטתהליךגבייהראשוןבתיק,ובלבד
שנמסרהאזהרהלחייבוחלפותקופתהאזהרהאוהמועד
להגשתהתנגדותהקבועיםבאזהרה)להלן-שכרטרחה

שני(ע

מההחזר חלק לדחות המוצע 0הב)א( בסעיף מוצע
לזוכהבגיןשכרעורךדיןכךשתעריפיהחזרשכרהטרחה
הראשוןיהיונמוכיםמאלההקבועיםבכללילשכתעורכי
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בעדהגשהלביצועשלפסקדיןלפיסעיף6- )ה(
4וצשקליםחדשים;

בעדהגשהלביצועשלשטרלפיסעיףהוא-ה4ה )2(
שקליםחדשים;

בעדהגשהלביצועשלתביעהבסכוםקצובלפי )צ(
סעיףהואה-6צ2שקליםחדשיםע

לביצוע הגשה בעד הדין עורך שכר בין ההפרש )ב(
לפיהוראותסעיף0ה)א(לביןשכרעורךהדיןבעדהגשה
לביצועלפיסעיףקטן)א(ייווסףלחובהפסוקעםקבלת
בקשתהזוכהלנקוטהליכים,לאחרמסירתהאזהרהותום
המועדהנקובבה;ואולםהפרשיהצמדהוריביתכאמור
בסעיף0ה)ג(ייווספולהפרשהאמורהחלממועדההגשה

לביצועע";

בסעיף20ו)א()ה(לחוקהעיקרי,במקום"שמונה"יבוא"תשעה"; )9(

בסעיף67)אה()ה(לחוקהעיקרי,במקום"ה2הימים"יבוא"ה5ימים"; )0ה(

סעיף69אלחוקהעיקרי-לאיחול; )הה(

הדיןהאמוריםשאליהםמפנהסעיף0ה)א(לחוקעכמוכן
מוצעלקבועבסעיף0הב)ב(המוצעכיההפרששביןתעריפי
שכרהטרחההראשוןשלפיסעיף0ה)א(לחוקוביןתעריפי
המוצע, 0הב)א( בסעיף המוצעים הראשון הטרחה שכר
ייווסףלחובבמועדשבוקמהלזוכההזכותלשכרהטרחה

השניבעתנקיטתההליכיםבתיק,כאמורלעילע

כפישמפורטבדבריההסברלסעיף9אהמוצעבפסקה
)7(גםדחייתחלקמההחזרהמשולםלזוכהבעבורשכר
טרחהראשוןאלהמועדשבומשתלםשכרהטרחההשני
מקדמתאתתכליתהצעתהחוקומגדילהאתהתמריץשל
חייביםלהסדיראתחובםעודבתוךתקופתהאזהרהאו
התקופהלהגשתהתנגדותעאםחייבלאישלםאתחובו
בתוךתקופותאלה,ייווסף,עםנקיטתהליךגבייהראשון
בתיק,ההפרששביןשכרהטרחהשמתווסףלחובלפיסעיף
0ה)א(לחוקבמועדהגשתבקשתהביצועשלהחובלבין

שכרהטרחהשנוסףעלהחובלפיסעיף0הב)א(המוצעע

כדילשמורעלערכוהכלכלישלההפרשהמתווסף
לחובבמועדמאוחריותרמזהשבשגרה,מוצעשלעניין
הפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיף9)ג(לחוקיראואת
ההפרששלשכרהטרחהשנוסףלחוב,כאילונוסףלחוב
במועדשבונזקףשכרהטרחהלפיסעיף0הב)א(המוצעע
נוסףעלהאמור,ייווסףשכרהטרחההשניכפישהואנוסף

כיוםלחובובלאשינוייםע

דחייתהמועדלהוספתחלקמשכרהטרחההראשון
הזוכהבעד שמקבל ההחזר את אומנםעשויהלהפחית
הוצאותיועלשכרטרחתעורךדין,אךישבהערךכלכלי
משמעותיבעבורהזוכהשכןהיאתביאלתשלוםמוקדם

שלהחובבהוצאהלפועלע

פסקה )9(

בהתאםלסעיף20ולחוק,ביצועחיובבמסלולהמקוצר
יסתייםאםחלפושמונהחודשיםמיוםהמצאתהאזהרה
להוראות בהתאם אחרת הרשם קבע אם למעט לחייב,
הסעיףעבשלהארכתתקופתהאזהרהוהתקופהלהגשת
התנגדותב–0צימיםכאמורבפסקאות)ה(,)צה(ו–)4ה(לסעיף
6)ב(המוצע,מוצעלהאריךגםאתתקופתהגבייהבמסלול
המקוצרב–0צימיםכדילשמורעלמשךתקופתהגבייה

במסלולהמקוצרכפישקבועכיוםבחוקע

פסקאות )10(, )12( ו–)13(

להגשת והתקופה האזהרה תקופת הארכת בשל
התנגדותב–0צימיםכאמורבפסקאות)ה(,)4ה(ו–)5ה(לסעיף
6)ב(המוצע,מוצעלקבועבהתאםכיהמועדלהתייצבות
לחקירתיכולתלפיסעיף67)אה()ה(לחוק,המועדלהזמנת
צו למתן והמועד לחוק 69יא)א( סעיף לפי לבירור חייב

הבאהלפיסעיף69יב)א(לחוקיוארכוגםכןב–0צימיםע

פסקה )11(

מוצעלקבועכיסעיף69אלחוקשמכוחונקבעוכללים
בדברהוראותלתשלוםחובות,לאיחולבתקופתהוראת
השעה,קריעדתוםתשעהחודשיםמיוםפרסומושלחוק
זהעזאתבשלהוספתושלסעיף7אצהמוצעבסעיף6)ב()צ(
להצעתהחוקהקובעהסדרתשלומיםמיוחדבנוגעלתיקים
חדשיםשייפתחולאחרפרסומושלחוקמוצעזהעסעיף69א
לחוקימשיךלחולעלתיקיםקיימיםשלחייביםשמשלמים

אתחובםלפיסעיףזהע
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בסעיף69יא)א(לחוקהעיקרי,במקום"0צימים"יבוא"60ימים"; )2ה(

בסעיף69יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"חודשיים"יבוא"90ימים"; )צה(

בסעיףהוא)גה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )4ה(

בסעיףהואהלחוקהעיקרי- )5ה(

בסעיףקטן)ד()ה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )א(

בסעיףקטן)ה()ה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )ב(

אחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא: )6ה(

"תוספת שישית

)סעיף7אצ(

טורא'
סכוםהחובבשקליםחדשים

טורב'
תשלוםחודשימזעריבשקלים

250עד000,ה

750מעל000,העד5,000

00ומעל5,000עד0,000ה

50ומעל0,000העד5,000ה

000,המעל5,000העד20,000

050,המעל20,000עד25,000

250,המעל25,000עד0,000צ

450,המעל0,000צעד5,000צ

650,המעל5,000צעד40,000

50ו,המעל40,000עד45,000

2,050"מעל45,000עד50,000

הוראתשעה
לענייןצוהבאה

עדתוםשישהחודשיםמיוםהפרסום,בתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלה7ע
עליהם-

לאיינקטוהליכיהבאהלפיפרקיםז'2ו–ז'4לחוקהעיקריולאיורהרשםההוצאה )ה(
לפועלעלהבאתהחייבלפניובצוהבאהלפיסעיף69יב;

בסעיף69יא)א(לחוקהעיקרי,במקום"0צימים"יבוא"60ימים"; )2ה(

בסעיף69יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"חודשיים"יבוא"90ימים"; )צה(

בסעיףהוא)גה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )4ה(

בסעיףהואהלחוקהעיקרי- )5ה(

בסעיףקטן)ד()ה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )א(

בסעיףקטן)ה()ה(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )ב(

אחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא: )6ה(

"תוספת שישית

)סעיף7אצ(

טורא'
סכוםהחובבשקליםחדשים

טורב'
תשלוםחודשימזעריבשקלים

250עד000,ה

750מעל000,העד5,000

00ומעל5,000עד0,000ה

50ומעל0,000העד5,000ה

000,המעל5,000העד20,000

050,המעל20,000עד25,000

250,המעל25,000עד0,000צ

450,המעל0,000צעד5,000צ

650,המעל5,000צעד40,000

50ו,המעל40,000עד45,000

2,050"מעל45,000עד50,000

עדתוםשישהחודשיםמיוםהפרסום,בתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלה7ע
עליהם-

הוראתשעה
לענייןצוהבאה

לאיינקטוהליכיהבאהלפיפרקיםז'2ו–ז'4לחוקהעיקריולאיורהרשםההוצאה )ה(
לפועלעלהבאתהחייבלפניובצוהבאהלפיסעיף69יב;

פסקאות )14( ו–)15(

בסעיף כאמור האזהרה תקופת להארכת בהתאם
התקופה את גם להאריך מוצע החוק, להצעת 6)ב()ה(
על תביעה לביצוע וכן שטר לביצוע התנגדות להגשת
היא התקופה הארכת משמעות ימיםע ב–0צ קצוב סכום
שבמקום0צימיםלהגשתהתנגדותיהיולחייב60ימים

להגשתהתנגדותלבקשתביצועהחובע

פסקה )16(

יפורטו ובה שישית תוספת לחוק להוסיף מוצע
מספרהתשלומיםשיידרשהחייבלשלםבמסגרתהסדר

לחוק 7אצ בסעיף לקבוע שמוצע המיוחד התשלומים
המוצעת בטבלה זוע חוק להצעת 6)ב()צ( בסעיף המוצע
מפורטהתשלוםהחודשישחייבנדרשלשלםולאמספר
התשלומיםשעליויהיהלשלם,זאתלשםהגברתהוודאות
התשלום שיעור סביב מחלוקות וצמצום הצדדים של
החודשיעפירוטזהשלהתשלומיםהחודשייםדומהלאופן

הצגתהפריסהבכלליהמנהללפיסעיף69אלחוקע

עקבהמצוקההכלכליתהקיימתבתקופהזוכפי  סעיף 7
שתוארהלעילבהרחבהבחלקהכללישלדברי 
ההסבר,מוצעשלאיינקטוהליכיהבאהלפיפרקז'2לחוק
בהליכים החוק, פרסום ממועד חודשים שישה במשך
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עלאףהאמורבפסקה)ה(,רשאיהרשםלהורותעלהבאתהחייבלפניובצוהבאה )2(
אועלנקיטתהליכיהבאה,אםשוכנעכיביצועההליךנדרשבדחיפות;

תקופתהוראתהשעהלפיסעיףזה,לאתבואבמנייןהימיםשנקבעובסעיף74טז )צ(
לחוקהעיקרילענייןהמועדלביצועצוהבאהשניתןלפנייוםהפרסום;

לשכתההוצאהלפועללאתקבלבקשהשלזוכהלהורותבצועלהבאתחייב )4(
לפיסעיף69יב)א(,אלאאםכןצוינובההנימוקיםלדחיפותהוצורףלהתצהירהתומך

בבקשהע

הוראתשעה
לענייןעיקולרכב

עדתוםשלושהחודשיםמיוםהפרסום,בתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהוע
עליהם-לאיינקטוהליכיםלעיקולרכבלפיסעיףה2אלחוקהעיקרי,למעטעיקול

ברישוםשלרכבבמשרדהרישויע

הוראתשעה-
הארכתתקופות

שלהלן,9ע השעה הוראות של תוקפן תקופת את בצו, להאריך, רשאי המשפטים שר
לתקופותנוספות,כמפורטלצדן:

הוראתהשעהלפיסעיף6)ב(-לתקופותנוספותשלעדשלושהחודשיםכלאחת, )ה(
ובלבדשמשךתקופתתוקפהשלהוראתהשעההאמורה,לאיעלהסךהכולעלוה
חודשים;הארכתתקופתתוקפהשלהוראתהשעהלפיפסקהזותהיהבאישורועדת
החוקהחוקומשפט,והארכתתקופתתוקפהשלהוראתהשעהלענייןאגרותבקשת

ביצועלפיסעיף9אהמוצעבסעיף6)ב()7(לחוקזה,תהיהגםבהסכמתשרהאוצרע

7-לתקופהנוספתשלשלושה  הוראתהשעהלענייןעיקולרכבלפיסעיף )2(
חודשים;

הוראתהשעהלענייןצוהבאהלפיסעיףו-לתקופהנוספתשלשלושהחודשיםע )צ(

שבהםכברהורהרשםעלהבאתהחייבלפניובצוהבאה,
דחיפות יש כי ראה לפועל ההוצאה רשם כן אם אלא
בביצועההליךעמאותוהטעםמוצעכירשםלאייתןצו
הבאהכאמורלאחרכניסתושלהחוקלתוקף,למשךששת

החודשיםהאמוריםע

שנקבעו הימים 90 שמועד לקבוע מוצע בהתאם,
בסעיף74טזלחוקלצורךביצועצוהבאהשניתןלפניפרסום
חודשיםאובתקופהארוכהיותר בשישה החוק,יוארך
שיקבעשרהמשפטיםלפיסעיף0ההמוצעעכמוכןמוצע
לקבועכיבקשותלצוהבאההמוגשותבתקופהזוייתמכו

בתצהירשיבהיראתהדחיפותבביצועההליךע

כדילאפשרלחייביםלהתאוששכלכלית,כפי  סעיף 8
שהוסברלעילבהרחבהבחלקהכללישלדברי 
ההסבר,מוצעשלאלבצעתפיסותרכבלפיסעיףה2לחוק
שכן החוק פרסום מיום חודשים שלושה של בתקופה
תפיסהשלכליהרכבעלולהלפגועביכולתההתאוששות
או לתעסוקה לשוב ביכולתו לפגוע ובייחוד החייב של
למצואתעסוקהחדשהעלצדהותרתכליהרכבבידיהחייב,
ברישוםעלרכבושל עיקול להטיל יוכל זוכה כי מוצע
החייבבמשרדהרישוי,כךשהחייבלאיוכללשנותאת
הבעלותברכבותישמרזכותושלהזוכהלבקשלתפוסאת
כליהרכבולמוכרובהתאםלהוראותהחוקאםהחייבלא
הסדיראתחובובהוצאהלפועלעיובהרכיכפישמפורט
שהוראת לפועל הוצאה "תיקי להגדרה ההסבר בדברי
השעהחלהעליהם"בסעיף5להצעתהחוק,הוראהזואינה

חלהעלתפיסותרכבבמסגרתתיקיםלמימושמשכוןע

כאמורבחלקהכללישלדבריההסברלפרקב'  סעיף 9
המוצע,מוצעלקבועכיהוראותפרקב'המוצע 
תשעה שנתיים, של לתקופות שעה בהוראות ייקבעו
זאת, הענייןע לפי חודשים, ושלושה שנה חצי חודשים,
מכיווןשהצעתהחוקקובעתברובההסדריםזמנייםשנועדו
לתתמענהלחובותשנוצרואוהחמירובתקופתהתפשטותו
שלנגיףהקורונהעמכיווןשקייםחוסרודאותבדבראופן
של ההשפעות ובדבר הקורונה נגיף של ההתפתחות
התפתחותזועלמצבוהכלכלישלהציבור,מוצעלקבוע
ששרהמשפטיםיהיהרשאילהאריךאתתקופותהוראות

השעההאמורותע

מוצעכישרהמשפטיםיהיהמוסמךלהאריך,באישור
ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,אתתקופתהוראת
7המוצע, השעהבתהתשעהחודשיםהמוצעתבסעיף
ובלבד אחת, כל חודשים שלושה של נוספות בתקופות
שמשכההכוללשלהוראתהשעהלאיעלהעלוהחודשיםע
נוסףעלכך,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלהאריךאת
התקופותלהקפאתהליכיתפיסתרכבוביצועצוויהבאה
המוצעותבסעיפיםוו–9להצעתהחוק,בתקופהנוספת

שלשלושהחודשיםע

של תוקפה תקופת שהארכת לקבוע מוצע לבסוף,
שעניינה לחוק 9 סעיף לתיקון הנוגעת השעה הוראת
כמפורט הביצוע, בקשות אגרות תשלום מועד דחיית

בסעיף6)ב()7(להצעתהחוק,תהיהבהסכמתשרהאוצרע
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