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התשע"ב–2011*

בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז–1967 ,1בסעיף (50א) ,אחרי פסקה ( )6יבוא:
"( )7כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור;
הוראת פסקה זו תחול גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות החברה
כהגדרתה בחוק הדואר ,התשמ"ו– ,1986בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק ,במשך
שלושים ימים מיום ששולמו".

דברי הסבר
סעיף  50לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז–1967
(להלן – החוק) ,קובע סוגי נכסים של החייב הנמצאים
בידי צד שלישי ואשר מוגנים מפני עיקול .על פי רוב ,אלה
כספים ונכסים הדרושים לחייב ולבני משפחתו לתפקוד
יום־יומי .הסעיף קובע הוראה כללית שלפיה לא ניתן
לעקל נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין ,ובין היתר מוגנים
מפני עיקול על פי הוראה זו תגמולים המשולמים לאנשים
עם מוגבלות בשל מוגבלותם ,כגון קצבת נכות ,קצבת
ניידות וקצבת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ"ה– ,1995ותגמולים לפי חוק הנכים
(תגמולים ושיקום) ,התשי"ט–[ 1959נוסח משולב] .כמו
כן ,מובאת בסעיף רשימת נכסים מסוימים המוגנים מפני
עיקול ,כגון מענק השתתפות בשכר דירה המגיע לחייב
ממשרד הבינוי והשיכון ,מזונות המגיעים לחייב על פי
פסק דין או הסכם.
מטרת הצעת חוק זו היא להוסיף לרשימת הנכסים
האמורים דמי ליווי המגיעים ממשרד הרווחה והשירותים
החברתיים לבגיר עם לקות ראייה קשה המחזיק
בתעודת עיוור ,ומטרתם לסייע לו בניידות ולהקל את
השתלבותו בחברה ובעבודה .על פי נתוני השירות למען
העיוור ,דמי הליווי המרביים הם  933שקלים חדשים

לחודש ,וזכאים לו כשליש מכלל הזכאים לדמי ליווי
(כ־ 7,000איש בכל חודש בממוצע) .מוצע לקבוע כי דמי
הליווי יהיו מוגנים ,הן טרם העברתם לזכאי לדמי ליווי והן
במשך  30ימים מיום שהועברו לחשבון הבנק שלו ,מפני
עיקולם כחלק מעיקול המוטל על חשבון הבנק שלו.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תבחן ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
(להלן – הוועדה) ,בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים
בדבר ,אפשרות לקבוע חריג המאפשר עיקול של דמי ליווי
לשם גביית חוב מזונות – חריג שנקבע לגבי רוב התגמולים
והקצבאות .כיוון שהתיקון המוצע אינו חל על עיקולים
המוטלים מכוח פקודת העיריות ,תבחן הוועדה גם את
האפשרות להחיל את ההוראות בחוק לעניין נכסים שאינם
ניתנים לעיקול גם על עיקולים המוטלים מכוח הפקודה.
כמו כן ,תיבחן האפשרות להחיל את ההוראה המרחיבה
את ההגנה על דמי הליווי גם לאחר העברתם לחשבון
הבנק של הזכאי להם במשך  30ימים ,גם על תגמולים
הניתנים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט–1959
[נוסח משולב] ,ולפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
(תגמולים ושיקום) ,התש"י–.1950
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