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חוק ההוצאה לפועל )נגיף הקורונה החדש - תיקון מס' 68 והוראת שעה(, 
התשפ"א-2020*

ספר החוקים 2854, ו' בתשרי התשפ"א, 24.9.2020
פרק א': חוק ההוצאה לפועל - תיקון

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-67 11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף7א1-1רתיקוןסעיף7א1

7א)א("יבוא"בצו האמורבויסומן")א("ובו,במקום"בבקשתחייבלפיסעיף )1(
תשלומיםלפיסעיפים7א)ג(, 6, 6יג)ב()1(או74יא)בסעיףזה-צותשלומים(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שוכנערשםההוצאהלפועל,במועדמתןצו ")ב(
התשלומיםאובמועדמאוחריותר,כיאיןביכולתושלהחייבלשלםאתהחוב
הפסוקבתקופותאובשיעוריםכאמורבסעיףקטן)א(וכיהחייביוכללשלםאת
החובהפסוקבתוךתקופהארוכהיותר,רשאיהואלהאריךאתתקופתתשלום
החובלתקופותנוספותשלאיעלובסךהכולעלשלוששניםמתוםהתקופות
האמורותבסעיףקטן)א()בסעיףזה-החלטתהארכה(;הרשםיפרטבהחלטתו

אתנימוקיור

נתןרשםההוצאהלפועלהחלטתהארכה,יבחןאםיכולתושלהחייבלשלם )ג(
אתהחובהפסוקבהתאםלהחלטתההארכהממשיכהלהתקיים;הבחינהתיערך
בתוםשנהממועדמתןההחלטהאובתוםתקופהאחרתשקבערשםההוצאה
לפועלבהחלטתו)בסעיףקטןזה-מועדהבחינה(,ולשםכךיורההרשםבהחלטת
ההארכהכיעלהחייבלהגישבמועדהבחינה,הצהרהוכתבויתורעלסודיות
כאמורבסעיף7א)א(;מצארשםההוצאהלפועלבמועדהבחינהכיאיןביכולתו
שלהחייבלשלםאתהחובהפסוקבהתאםלהחלטתההארכה-יחולוהוראות

סעיף7א2ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,רשםההוצאהלפועלרשאילתת )ד(
צותשלומיםלתקופההעולהעלהתקופותהאמורותבסעיפיםקטניםאלה,אם

הזוכהוהחייבנתנואתהסכמתםלכךר"

ר1ימיםמהמועדהאחרון2רתיקוןסעיף7ב 7ב)א2(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ובלבדשחלפו בסעיף
להגשתההתנגדותלפיסעיף81א)ג1(או81א1)ד()1(לחוק,לפיהעניין"ר

בסעיף21לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף21

סעיף להוראות "בכפוף יבוא אחרת" בדרך "מימושם אחרי )א(, קטן בסעיף )1(
קטן)א1(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

רשםההוצאהלפועלרשאילהורותכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשחלפו ")א1(
החובות או הפסוק והחוב לחייב האזהרה המצאת ממועד חודשים שישה
הפסוקיםבמצטברעוליםעל00ר,2שקליםחדשים,אלאאםכןשוכנעכייש
הצדקהלצוותכאמוראףאםלאהתקיימוהתנאיםהאמורים,מטעמיםמיוחדים
שיירשמו,ואםביקשהזוכהלעקלמיטלטליןשלחייבשהואעסק-מטעמים

שיירשמור"

התקבלבכנסתביוםד'בתשריהתשפ"א)22בספטמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1348,מיוםו'באבהתש"ף)27ביולי2020(,עמ'604ר

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התש"ף,עמ'402ר 1
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בסעיף74טלחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף74ט

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיף 6ג)א(,או-מטעמיםמיוחדיםשיירשמו"יבוא )1(
"בסעיף7א1"ר

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

הוספתסעיף74טו
-הוראתשעה

אחריסעיף74טולחוקהעיקרייבוא:רר

"איחודתיקים
בצותשלומים-

הוראתשעה

רשםההוצאהלפועלרשאי,בצותשלומיםלפיסעיפים74טו1ר )א(
7א)ג(, 6או 6יג)ב()1(,לאחדאתכלתיקיהחייבולקבועכי
צוהתשלומיםיחולעלכללחובותהחייב,אלאאםכןהחייב

התנגדלכךר

אוחדותיקיהחייבבצותשלומיםכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יחולוהוראותסעיפים74א,74ד,74ה,74ט,74יא,74יב,74יג

ו־74טו,בשינוייםהמחויביםר

באלול כ"ח יום עד בתוקפן יעמדו זה סעיף הוראות )ג(
התשפ"ב)24בספטמבר2022(ר"

פרק ב': חוק ההוצאה לפועל - נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה 

בפרקזה-6רהגדרות

"יוםהפרסום"-יוםפרסומושלחוקזה;

"תיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהם"-למעטתיקיםשנפתחובשל
בקשותאלה:

בקשהלביצועמשכוןאומשכנתה,למעטבקשהלביצועשלמשכנתהעל )1(
דירתמגוריםלפיסעיף81ב1לחוקהעיקרי;

בקשהלביצועפסקדיןלפינוימקרקעיןכאמורבסעיף64לחוקהעיקרי; )2(

בקשהלביצועפסקדיןלמזונותשהזוכהבואינוהמוסדלביטוחלאומיר )3(

הוראתשעה
-הוראותמיוחדות
בשלנגיףהקורונה

החדש

עדיוםי"דבתמוזהתשפ"א)24ביוני2021(יקראואתהחוקהעיקריכך,לגביתיקי7ר
24( בתשריהתשפ"א ו' מיום עליהםונפתחו חלה השעה לפועלשהוראת הוצאה

בספטמבר2021(ואילך:

בסעיף7לחוקהעיקרי- )1(

20ימיםמיוםהמצאת )א(,במקום"בתוךתקופהשל בסעיףקטן )א(
האזהרה"יבוא"בתוךתקופהשל0רימיםמיוםהמצאתהאזהרה";

בסעיףקטן)א1(,במקום"21ימים"יבוא"1רימים"; )ב(

בסעיף7א)א(לחוקהעיקרי,במקום"20ימים"יבוא"0רימים"; )2(

אחריסעיף7א2לחוקהעיקרייבוא: )3(

"הסדרתשלומים
מיוחד-הוראת

שעה

0,000ר7א3ר על עולה החובשלואינו שסכום חייב )א(
שקליםחדשיםרשאילשלםאתחובובתשלומיםלפי
הסדרהתשלומיםהמיוחדהמפורטבתוספתהשישית
הוראות ולפי מיוחד( תשלומים הסדר - זה )בסעיף

תיקוןסעיף74טבסעיף74טלחוקהעיקרי-4ר

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיף 6ג)א(,או-מטעמיםמיוחדיםשיירשמו"יבוא )1(
"בסעיף7א1";

סעיףקטן)ב(-בטלר )2(

הוספתסעיף74טואחריסעיף74טולחוקהעיקרייבוא:רר
-הוראתשעה

"איחודתיקים
בצותשלומים-

הוראתשעה

רשםההוצאהלפועלרשאי,בצותשלומיםלפיסעיפים74טו1ר )א(
7א)ג(, 6או 6יג)ב()1(,לאחדאתכלתיקיהחייבולקבועכי
צוהתשלומיםיחולעלכללחובותהחייב,אלאאםכןהחייב

התנגדלכךר

אוחדותיקיהחייבבצותשלומיםכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יחולוהוראותסעיפים74א,74ד,74ה,74ט,74יא,74יב,74יג

ו־74טו,בשינוייםהמחויביםר

באלול כ"ח יום עד בתוקפן יעמדו זה סעיף הוראות )ג(
התשפ"ב)24בספטמבר2022(ר"

פרק ב': חוק ההוצאה לפועל - נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה 

הגדרותבפרקזה-6ר

"יוםהפרסום"-יוםפרסומושלחוקזה;

"תיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהם"-למעטתיקיםשנפתחובשל
בקשותאלה:

בקשהלביצועמשכוןאומשכנתה,למעטבקשהלביצועשלמשכנתהעל )1(
דירתמגוריםלפיסעיף81ב1לחוקהעיקרי;

בקשהלביצועפסקדיןלפינוימקרקעיןכאמורבסעיף64לחוקהעיקרי; )2(

בקשהלביצועפסקדיןלמזונותשהזוכהבואינוהמוסדלביטוחלאומיר )3(

עדיוםי"דבתמוזהתשפ"א)24ביוני2021(יקראואתהחוקהעיקריכך,לגביתיקי7ר
24( בתשריהתשפ"א ו' מיום עליהםונפתחו חלה השעה לפועלשהוראת הוצאה

בספטמבר2020(ואילך:

הוראתשעה-
הוראותמיוחדות

בשלנגיףהקורונה
החדש

בסעיף7לחוקהעיקרי- )1(

20ימיםמיוםהמצאת )א(,במקום"בתוךתקופהשל בסעיףקטן )א(
האזהרה"יבוא"בתוךתקופהשל0רימיםמיוםהמצאתהאזהרה";

בסעיףקטן)א1(,במקום"21ימים"יבוא"1רימים"; )ב(

בסעיף7א)א(לחוקהעיקרי,במקום"20ימים"יבוא"0רימים"; )2(

אחריסעיף7א2לחוקהעיקרייבוא: )3(

"הסדרתשלומים
מיוחד-הוראת

שעה

0,000ר7א3ר על עולה החובשלואינו שסכום חייב )א(
שקליםחדשיםרשאילשלםאתחובובתשלומיםלפי
הסדרהתשלומיםהמיוחדהמפורטבתוספתהשישית
הוראות ולפי מיוחד( תשלומים הסדר - זה )בסעיף
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סעיףזה,ובלבדששילםאתהתשלוםהראשוןבתוךר4
ימיםממועדהמצאתהאזהרהלחייב;שארהתשלומים
היום באותו בחודשו, חודש מדי ברציפות, ישולמו

בחודששבושולםהתשלוםהראשוןכאמורר

חייבכאמורבסעיףקטן)א(יגישלמנהללשכת )ב(
ההוצאהלפועלבקשהלהכירבוכחייבהמשלםלפי
הסדרתשלומיםמיוחדבתיקשבושילםאתהתשלום
בקשה - זה )בסעיף )א( קטן בסעיף כאמור הראשון
שבו התיק מספר את בבקשה יפרט החייב להכרה(;
מוגשתהבקשהואתמספרהטלפוןהניידשבאמצעותו
ניתןליצורעימוקשראואמצעיקשראחרשלו,וכן
יצרףאסמכתהעלהתשלוםהראשוןלזוכהבתיקאלא

אםכןהתקיימההוראתסעיף 6ב4)ג()1(או)2(ר

הגישהחייבבקשהלהכרה,יחולוהוראותסעיפים )ג(
 6בר, 6ב6, 6ב8ו־ 6ב )א(,בשינוייםהמחויביםר

רשם או לפועל ההוצאה לשכת מנהל הכיר )ד(
הסדר לפי המשלם כחייב בחייב לפועל ההוצאה
תשלומיםמיוחד,תיכנסההכרהלתוקפהמיידוהמנהל

יפעלכמפורטלהלןבתיקשבוניתנהההכרה:

אםמתווספתריביתלחוב-יפחית,ממועד )1(
אמורה שהייתה הריבית את ואילך, ההכרה
להיווסףלחובאלמלאניתנהההכרהבשיעור
של0ראחוזים,ויחולולענייןזההוראותסעיף

 6ב12,בשינוייםהמחויבים;

יורהשאףהליךגבייהלאיינקטבמסגרת )2(
התיקממועדההכרהר

עלאףהאמורבסעיפים10)א(ו־10ב)ב(,כלעוד )ה(
החייבבתיקמוכרכחייבהמשלםלפיהסדרתשלומים
מיוחד,איןהזוכההמיוצגזכאילשכרעורךדיןנוסף

מלבדהשכרהאמורבסעיף10ב)א(ר

ההוצאה לשכת למנהל להגיש רשאי זוכה )ו(
לפועלבקשהלבטלאתההכרהבחייבכמשלםלפי
הסדרתשלומיםמיוחד,אםהחלממועדההכרהלא
שילםהחייבתשלוםאחדלפחותבמועדלפיהסדר
התשלומיםהמיוחד;הזוכהיצרףלבקשתותצהיראו
מסמכיםלתמיכהבבקשה;לענייןזה,"תשלוםבמועד",
למעטלענייןהתשלוםהראשוןכאמורבסעיףקטן)א(

-תשלוםבתוך30ימיםממועדהתשלוםר

זוכהרשאילהגישלרשםההוצאהלפועלבקשה )ז(
לבטלאתההכרהבחייבכמשלםלפיהסדרתשלומים
מיוחדבשלאי־התקיימותהתנאיםלהכרהבחייבלפי
סעיףקטן)א(ובהתאםלהוראותסעיף 6ב10)א(ו–)ב(,
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בשינוייםהמחויבים;החליטהרשםעלביטולההכרה
כאמור,יבוטלותוצאותההכרההחלממועדהחלטתו,
אולםאםהוגשהבקשתהזוכהלביטולההכרהבתוך30
ימיםממועדשליחתההודעהעלההכרהלזוכה,יורה
הרשםעלהוספתהריביתשהופחתהלפיסעיףקטן)ד()1(ר

הגישהזוכהבקשהלביטולההכרהכאמורבסעיף )ח(
קטן)ו(,יחולוהוראותסעיפים 6ב14, 6בר1)א(, 6ב16

ו־ 6ב17,בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד()2(,רשםההוצאה )ט(
לפועלרשאי,ביוזמתו,לבקשתמנהללשכתההוצאה
נקיטת על להורות בתיק, הזוכה לבקשת או לפועל
הליכיםבתיקכלפיחייבשהוכרכמשלםלפיהסדר
לרעה מנצל החייב כי שוכנע אם מיוחד, תשלומים
לסכל במטרה המיוחד התשלומים הסדר הליך את
אתהליךגבייתהחוב,ובכללזהאםישחששממשי
שהחייביבריחאתנכסיובתקופהשהסדרהתשלומים
על לפועל ההוצאה רשם החליט עליו; חל המיוחד
נקיטתהליכיםכאמור,רשאיהואלתתהוראותלעניין

שכרעורךהדיןבעדנקיטתההליכיםר

זוכהרשאילהגישבכלעתלרשםההוצאהלפועל )י(
בקשהלבטלאתההכרהבחייבכחייבהמשלםלפי
הסדרתשלומיםמיוחד,אףאםהתקיימובחייבהתנאים

להכרהלפיסעיףקטן)א(,אםהתקייםאחדמאלה:

יכולתוהכלכליתשלהחייבמאפשרתלו )1(
לשלםאתהחובהפסוקבמלואו;

הסדר הליך את לרעה מנצל החייב )2(
הליך את לסכל במטרה המיוחד התשלומים
ממשי חשש יש אם זה ובכלל החוב, גביית
שהסדר בתקופה נכסיו את יבריח שהחייב

התשלומיםהמיוחדחלעליו;

לפנישתיקההוצאהלפועלנפתח,הזוכה )3(
הזהה החוב לתשלום הסכם החייב עם כרת
עם המיטיב או המיוחד התשלומים להסדר
החייבבהתאםלצרכיולעומתהסדרזה,והחייב
בהסכם, שנקבע התשלומים בהסדר עמד לא
כריתת במועד לחייב גילה שהזוכה ובלבד
ההסכםשאי־עמידהבתנאיההסכםתהווהעילה
הסדר לפי המשלם כחייב בו ההכרה לביטול
תשלומיםמיוחדכאמורבסעיףקטןזה;הרשם
לאיבטלאתההכרהבחייבאםשוכנעשהחייב
לאעמדבהסכםשנכרתעםהזוכהבשלשינוי
לרעהביכולתולשלםאתהתשלומיםשהוסכם

עליהםאשראירעלאחרכריתתההסכםר

בשינוייםהמחויבים;החליטהרשםעלביטולההכרה
כאמור,יבוטלותוצאותההכרההחלממועדהחלטתו,
אולםאםהוגשהבקשתהזוכהלביטולההכרהבתוך30
ימיםממועדשליחתההודעהעלההכרהלזוכה,יורה
הרשםעלהוספתהריביתשהופחתהלפיסעיףקטן)ד()1(ר

הגישהזוכהבקשהלביטולההכרהכאמורבסעיף )ח(
קטן)ו(,יחולוהוראותסעיפים 6ב14, 6בר1)א(, 6ב16

ו־ 6ב17,בשינוייםהמחויביםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ד()2(,רשםההוצאה )ט(
לפועלרשאי,ביוזמתו,לבקשתמנהללשכתההוצאה
נקיטת על להורות בתיק, הזוכה לבקשת או לפועל
הליכיםבתיקכלפיחייבשהוכרכמשלםלפיהסדר
לרעה מנצל החייב כי שוכנע אם מיוחד, תשלומים
לסכל במטרה המיוחד התשלומים הסדר הליך את
אתהליךגבייתהחוב,ובכללזהאםישחששממשי
שהחייביבריחאתנכסיובתקופהשהסדרהתשלומים
על לפועל ההוצאה רשם החליט עליו; חל המיוחד
נקיטתהליכיםכאמור,רשאיהואלתתהוראותלעניין

שכרעורךהדיןבעדנקיטתההליכיםר

זוכהרשאילהגישבכלעתלרשםההוצאהלפועל )י(
בקשהלבטלאתההכרהבחייבכחייבהמשלםלפי
הסדרתשלומיםמיוחד,אףאםהתקיימובחייבהתנאים

להכרהלפיסעיףקטן)א(,אםהתקייםאחדמאלה:

יכולתוהכלכליתשלהחייבמאפשרתלו )1(
לשלםאתהחובהפסוקבמלואו;

הסדר הליך את לרעה מנצל החייב )2(
הליך את לסכל במטרה המיוחד התשלומים
ממשי חשש יש אם זה ובכלל החוב, גביית
שהסדר בתקופה נכסיו את יבריח שהחייב

התשלומיםהמיוחדחלעליו;

לפנישתיקההוצאהלפועלנפתח,הזוכה )3(
הזהה החוב לתשלום הסכם החייב עם כרת
עם המיטיב או המיוחד התשלומים להסדר
החייבבהתאםלצרכיולעומתהסדרזה,והחייב
בהסכם, שנקבע התשלומים בהסדר עמד לא
כריתת במועד לחייב גילה שהזוכה ובלבד
ההסכםשאי־עמידהבתנאיההסכםתהווהעילה
הסדר לפי המשלם כחייב בו ההכרה לביטול
תשלומיםמיוחדכאמורבסעיףקטןזה;הרשם
לאיבטלאתההכרהבחייבאםשוכנעשהחייב
לאעמדבהסכםשנכרתעםהזוכהבשלשינוי
לרעהביכולתולשלםאתהתשלומיםשהוסכם

עליהםאשראירעלאחרכריתתההסכםר
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הוראותסעיף 6ב 1יחולועלסעיףזה,בשינויים )יא(
המחויביםר";

עלאףהאמורבסעיף2,בסעיף7ב)א2(לחוקהעיקרי,במקום"ר4ימים"יבוא )4(
"60ימים"ובמקום"ובלבדשחלפור1ימיםמהמועדהאחרון"יבוא"ובלבדשחלף

המועדהאחרון";

בסעיף7ב2לחוקהעיקרי,במקום"ר4ימים"יבוא"ר7ימים"; )ר(

בסעיף7ב3)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"30ימים"יבוא"60ימים"; )6(

אחריסעיף לחוקהעיקרייבוא: )7(

"אגרהבעדבקשת
ביצוע-הוראת

שעה

בקשה אר בעד אגרה בסעיף )א(, האמור אף על )א(
לביצועשלפסקדיןלפיסעיף6,שלשטרלפיסעיף81א
אושלתביעהעלסכוםקצובלפיסעיף81א1תהיה

בסכוםשל60שקליםחדשיםר

לפי האגרה שבין ההפרש את ישלם הזוכה )ב(
וביןהאגרהבעדבקשהלביצועששולמה סעיף )א(
)א()בסעיףזה-ההפרש(,עםהגשת לפיסעיףקטן
בקשהלנקיטתהליכים,לאחרמסירתהאזהרהותום
המועדהנקובבה;אםישהרשאהכלליתלחיובחשבון

הבנקשלהזוכה,תיגבההאגרהמחשבונובמועדזהר

תשלוםההפרשהואתנאילהגשתבקשהלנקיטת )ג(
הליכיםבתיקלפיחוקזה,אלאאםכןהמבקשאינו
חייבבתשלומה,למעטבהליךשהרשםהורהלנקוטלפי

הוראותסעיף7)ה(ר

לאשילםהזוכהאתההפרשבתוך0 ימיםמתום )ד(
המועדלהגשתבקשהעלידיהחייבלצותשלומים
0 ימיםמהמועדהאחרון 7א)א(אובתוך לפיסעיף
לפי 81א1)ד(, או 81א)ג( סעיף לפי התנגדות להגשת
העניין-ייסגרהתיק,ובלבדשחלפולפחות14ימים
לזוכה הודיע לפועל ההוצאה לשכת שמנהל מיום

שאי־תשלוםההפרשיגרוםלסגירתהתיקר";

לפניסעיף11לחוקהעיקרייבוא: )8(

"שכרעורךדין
בעדבקשותביצוע

-הוראתשעה

עלאףהאמורבסעיף10)א(,שכרעורךדיןבעד10בר )א(
הגשתבקשותלביצועהמפורטותלהלןיהיהבסכום

כמפורטלצדן:

בקשהלביצועשלפסקדיןלפיסעיף6- )1(
384שקליםחדשים;

בקשהלביצועשלשטרלפיסעיף81א- )2(
141שקליםחדשים;

בקשהלביצועשלתביעהבסכוםקצובלפי )3(
סעיף81א236-1שקליםחדשיםר
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ההפרשביןשכרעורךהדיןבעדהגשתבקשה )ב(
לביצועלפיהוראותסעיף10)א(וביןשכרעורךהדין
ייווסף )א( קטן סעיף לביצועלפי בעדהגשתבקשה
לחובהפסוקעםקבלתבקשתהזוכהלנקיטתהליכים,
לאחרמסירתהאזהרהותוםהמועדהנקובבה,ובלבד
סעיף א)ב(; לפי האגרה הפרש את שילם שהזוכה

ואולם-

הפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיף10)ג( )1(
ההגשה ממועד החל האמור להפרש ייווספו

לביצוע;

שכרעורךהדיןבעדניהולתיקההוצאה )2(
לו שנוסף לאחר הפסוק לחוב ייווסף לפועל

ההפרשלפיסעיףקטןזהר";

בסעיף20ו)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"שמונה"יבוא"תשעה"; ) (

בסעיף67)א1()1(לחוקהעיקרי,במקום"21הימים"יבוא"1רימים"; )10(

סעיף 6אלחוקהעיקרי-לאיחול; )11(

בסעיף 6יא)א(לחוקהעיקרי,במקום"30ימים"יבוא"60ימים"; )12(

בסעיף 6יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"חודשיים"יבוא"0 ימים"; )13(

בסעיף81א)ג1(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )14(

בסעיף81א1לחוקהעיקרי- )ר1(

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )א(

בסעיףקטן)ה()1(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )ב(

בסעיף81ב1לחוקהעיקרי- )16(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שישה"יבוא"שבעה"; )1(

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"ששת"יבוא"שבעת"; )2(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)3(,במקום"20ימים"יבוא"0רימים"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מיום ימים 0ר בתוך שבפיגור החוב את החייב פרע ")3א(
המצאתהאזהרה,לאייווסףלחובשכרעורךדיןנוסףעלשכר

עורךהדיןשנזקףבמועדפתיחתהתיקר";

ההפרשביןשכרעורךהדיןבעדהגשתבקשה )ב(
לביצועלפיהוראותסעיף10)א(וביןשכרעורךהדין
ייווסף )א( קטן סעיף לביצועלפי בעדהגשתבקשה
לחובהפסוקעםקבלתבקשתהזוכהלנקיטתהליכים,
לאחרמסירתהאזהרהותוםהמועדהנקובבה,ובלבד
סעיף א)ב(; לפי האגרה הפרש את שילם שהזוכה

ואולם-

הפרשיהצמדהוריביתכאמורבסעיף10)ג( )1(
ההגשה ממועד החל האמור להפרש ייווספו

לביצוע;

שכרעורךהדיןבעדניהולתיקההוצאה )2(
לו שנוסף לאחר הפסוק לחוב ייווסף לפועל

ההפרשלפיסעיףקטןזהר";

בסעיף20ו)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"שמונה"יבוא"תשעה"; ) (

בסעיף67)א1()1(לחוקהעיקרי,במקום"21הימים"יבוא"1רימים"; )10(

סעיף 6אלחוקהעיקרי-לאיחול; )11(

בסעיף 6יא)א(לחוקהעיקרי,במקום"30ימים"יבוא"60ימים"; )12(

בסעיף 6יב)א(לחוקהעיקרי,במקום"חודשיים"יבוא"0 ימים"; )13(

בסעיף81א)ג1(לחוקהעיקרי,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )14(

בסעיף81א1לחוקהעיקרי- )ר1(

בסעיףקטן)ד()1(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )א(

בסעיףקטן)ה()1(,במקום"שלושיםימים"יבוא"60ימים"; )ב(

בסעיף81ב1לחוקהעיקרי- )16(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שישה"יבוא"שבעה"; )1(

בפסקאות)1(ו–)2(,בכלמקום,במקום"ששת"יבוא"שבעת"; )2(

בסעיףקטן)ב(- )ב(

בפסקה)3(,במקום"20ימים"יבוא"0רימים"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

פרעהחייבאתהחובשבפיגורבתוך0רימיםמיום ")3א(
המצאתהאזהרה,לאייווסףלחובשכרעורךדיןנוסףעלשכר

עורךהדיןשנזקףבמועדפתיחתהתיקר";
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אחריהתוספתהחמישיתלחוקהעיקרייבוא: )17(

"תוספת שישית

)סעיף7א3(

טורא'
סכוםהחובבשקליםחדשים

טורב'
תשלוםחודשימזערי

בשקלים/מספרתשלומים

0ר2עד1,000

00רמעל1,000עד000,ר

600מעל000,רעד10,000

0ר6מעל10,000עד000,ר1

800מעל000,ר1עד20,000

24תשלומיםר"מעל20,000עד0,000ר

הוראתשעה
לענייןצוהבאה

עדתוםשישהחודשיםמיוםהפרסום,לאיינקטוהליכיהבאהלפיפרקיםז'82ר )א(
ו־ז'4לחוקהעיקריולאיורהרשםההוצאהלפועלעלהבאתהחייבלפניובצוהבאה

לפיסעיף 6יבלחוקהעיקריבתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלהעליהםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשםההוצאהלפועלרשאילהורותעלהבאת )ב(
החייבלפניובצוהבאהאועלנקיטתהליכיהבאה,אםשוכנעכיביצועההליךנדרש

בדחיפותר

תקופתהוראתהשעהלפיסעיףזהלאתבואבמנייןהימיםשנקבעובסעיף74טז )ג(
לחוקהעיקרילענייןהמועדלביצועצוהבאהשניתןלפנייוםהפרסוםר

לשכתההוצאהלפועללאתקבלבקשהשלזוכהלהורותבצועלהבאתחייב )ד(
לפיסעיף 6יב)א(לחוקהעיקרי,אלאאםכןצוינובההנימוקיםלדחיפותהוצורףלה

תצהירהתומךבבקשהר

הוראתשעה
לענייןעיקול

מיטלטלין

עדתוםשלושהחודשיםמיוםהפרסום,בתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלה ר
עליהםלאיינקטוהליכיםלעיקולמיטלטליןלפיסעיף21לחוקהעיקרי,למעטעיקול

ברישוםשלמיטלטליןר

הוראתשעה
לענייןעיקולרכב

עדתוםשלושהחודשיםמיוםהפרסום,בתיקיהוצאהלפועלשהוראתהשעהחלה10ר
עליהםלאיינקטוהליכיםלעיקולרכבלפיסעיף21אלחוקהעיקרי,למעטעיקולברישום

שלרכבבמשרדהרישויר

הוראתשעה-
הארכתתקופות

הוראותהשעה

שרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,רשאילהאריך,בצו,11ר
אתתקופתתוקפןשלהוראותהשעהשלהלןלתקופותנוספות,כמפורטלצידן,ובלבד
שבמועדההארכהלאחלפושישהחודשיםמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצב
חירוםבשלנגיףהקורונהלפיחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונה

החדש)הוראתשעה(,התש"ף-22020:

הוראתהשעהלפיסעיף7-לתקופותנוספותכפישיקבע,ובלבדשתקופתתוקפה )1(
שלהוראתהשעהלאתעלהעל18חודשיםבסךהכול;הארכתתקופתתוקפהשל
הוראתהשעהלענייןאגרותבקשתביצועלפיסעיף אכנוסחובחוקזהתהיהבהסכמת

שרהאוצר;

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 2
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הוראתהשעהלענייןצוהבאהלפיסעיף8-לתקופהאחתנוספתשלשישה )2(
חודשים;

הוראההשעהלענייןעיקולמיטלטליןלפיסעיף -לתקופהאחתנוספתשל )3(
שלושהחודשים;

הוראתהשעהלענייןעיקולרכבלפיסעיף10-לתקופהאחתנוספתשלשלושה )4(
חודשיםר

הוראותסעיף7א3לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ימשיכולחולעלמישהוכר12רתחולה )א(
כחייבמשלםלפיהסדרתשלומיםמיוחדבתקופתתוקפהשלהוראתהשעה,אףלאחר

שחלפהאותהתקופהר

הוראותסעיפים7ב)א2(,74טו־74טו1לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,יחולוגם )ב(
עלתיקיםשנפתחולפנייוםהפרסוםר

הוראותסעיף7א1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יחולוגםעלתיקיםשנפתחו )ג(
לפנייוםהפרסום,ובלבדשאםניתןצותשלומיםבתיקלפניאותומועד,יהיהרשם
ההוצאהלפועלרשאי,לבקשתהחייב,להאריךאתתקופתתשלוםהחובבתיקלפי
הוראותאותוסעיףרקלאחרשנתןלזוכההזדמנותלטעוןאתטענותיולענייןזהולאחר

ששקלאתהפגיעהשעלולהלהיגרםלזוכהר

חייבשסכוםהחובשלואינועולהעל0,000רשקליםחדשיםותיקההוצאהלפועל )ד(
שלונפתחמיוםז'באיירהתש"ף)1במאי2020(ועדיוםהפרסום,רשאילהגישבקשה
לצותשלומיםלפיהסדרהתשלומיםהמיוחדהמפורטבתוספתהשישיתלחוקהעיקרי
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