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  .1 'שיעור מס -9.2003.31       

  מבוא

  ")החוק החדש :להלן(. 16.5.2009ייכנס לתוקף ב , 2008פ מאוקטובר " לחוק הוצל29תיקון 

  

  :בחוק החדששינויים יש מספר 

הגבלות זה . משפחהבזה קיים כבר . הגבלותנקרא  ש חדש ונפרדבמקום מאסרים יכנס פרק .1

, רפואה, ד"עו ( שמותנה ברישום חוקישיון מקצועישלילת ר, שלילת רישיון נהיגה :למשל

 פרק ההגבלות יכנס לתוקף . ועוד, הוראה לא להוציא דרכון אושלילת דרכון, )' וכדפסיכולוגיה

   . יבוטלו המאסרים) אולי(ושנתיים לאחר מכן , בעוד כחודשיים

 זה .מוש משכנתה של מייםדיור חלוף גם במקרהבטיח תהייה חובה ל – .38שינוי בסעיף יהיה . 2

  . יהיה שנוי מהותי

ש המחוזי ברשות או בזכות אלא " הערעור לא יהיה יותר לביהמ– .עורים משתנהרמדיניות הע. 3

הערעור למחוזי יהיה ערעור בערכאה שנייה שלגביה יש אמות מידה . לבית המשפט שלום

ות יגיעו תיקים רק לעיתים רחוקכך שבמצב החדש . מחמירות יותר מהערעור לערכאה הראשונה

 רק כשיהיו עניינים חוקתיים או שיהיה עניין שיחרוג מהמחלוקת בין הצדדים ותהייה לו -לעליון

  . משמעות ציבורית מעבר למחלוקת הפרטנית

 יהיה צריך יותר ללכת לעניין – .חייביםיהיו צמצומים באפשרות לקחת ציוד אישי של ה. 4

 .)לא ניתן יהיה לעקל טלוויזיה, למשל (לי מיטלטלין עיקו–  האישייםההגבלות ופחות לעיקולים

לרוב חפצים בעלי ערך בלאו  ומצד שני, יהיה ניתן לעקל מעט מאוד דברים והעלות תהייה גבוהה

  .'לא יהיו בדירה אלא אצל ההורים וכדכבר הכי 

  

  ?פ"מהם הליכי הוצל

פעולות  .פי הדין לפי בקשת זוכה ולפ"ההוצלרכת י מע"מבוצעות עשאלו פעולות משפטיות 

כלומר המנגנון של ההוצאה לפועל הוא בעצם מנגנות . יות אלו באות לממש את פסק הדיןטמשפ

 ממירים את פסק הדין ממסמך עיוני שכולל זכויות וחובות ואנחנו הופכים אותו לנכס -של המרה

תו לכסף ד כספי באמצעות הפעולות המשפטיות הללו הופכים או"אם יש פס. נושא פירות כלכליים

מזומן ואם מדובר בפינוי למשל אזי נפנה דירה ומאפשרים לבעלים שלה לקבל את זכות החזקה 

ד העיוני לנכס ממשי שהוא נושא "בדירה ולנהוג בה מנהג בעלים לכול דבר וכך הפכנו את פסה

  . פירות

מהווה את המערכת הביצועית של המערכת , זאת מערכת שמשלימה את המערכת השיפוטית

  . וטיתהשיפ

כבר בחודשים אלו חל שינוי לפי החוק החדש הנהלת בתי המשפט לא תהייה אחראית יותר , אבל

  . להוצאה לפועל אלא שר המשפטים

ניתוק בין רשמי גם  היהי. עבור למשרד המשפטים ולא יותר למערכת בתי המשפטתפ "ההוצל

פ יעסקו רק בענייני "רשמי ההוצל. יהיו שני סוגי רשמים. רשמי בית משפט השלוםלפ "הוצל

ולא יהיו רשמים של בתי משפט , םמשרד המשפטיפ ב"הוצלה רכת פ ויהיו כפופי למע"הוצל

. גרת הרגילה של בתי המשפטסמבהשלום יהיה רשם שפט מ ואילו מי שיהיה רשם בבית, השלום

  . פ שקידומם לא יפגע בעקבות המעבר למשרד המשפטים"הוצלהפטים הבטיח לרשמי ששר המ
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  : לתוקף מונחים שכבר נכנסוייניש ש

  ). השם הישן של התפקיד (פ" במקום ראש הוצלפ"רשם הוצל

  . קום המוציא לפועלמ במנהל ההוצאה לפועל

על תפעול ארצי אחראי ) דומה לנציב המס( חדשה הזאת פונקצי -  לההוצאה לפועמערכת מנהל 

  .מה שעשה מנהל בתי המשפט, פ"צלוהרכת הארגוני של מע

  . השלום משפט יהיה בדרגה של נשיא ביתהוא . פ"פט שמונה לממונה על רשמי הוצלשו גם יש

  . עצמאית ביחס לבי המשפטלמערכת ארגונית פ " הוצלרכתפכים את מעוהכך 

  . הוא שמונהעון שטייןמהשופט ש

  

  . היא לבצע את פסקי הדיןפ "ההוצלתכלית 

גם  וכוללת ,א" מתקנות סד רחבההיא יותר של המילים פסק דין בהוצאה לפועל אבל המשמעות

כול מערכת . רבנייםה בתי דין , פסקי דין של בתי משפט מנהליים, משכנתא,משכוןהכול שטרי את 

   .וכמובן גם שטרות ושיקים, בתי הדין

שההוצאה אמר ש, י השופט דב לוין המנוח" ע84עוד בשנת  הפ נקבע"נוסחת התכלית של הוצל

בשורה הראשונה עומד כש ,הרחבן קי דין במובסמהיר לביצוע פכלי יעיל ולפועל צריכה להיות 

כלומר .  והסעדהחנתמך עי רשויות הרווה, מקרה סוציאלי אבל אסור להפוך את החייב ל,הזוכה

  . יש מנגנוני הגנה על החייב מה שמיטיב עימו במידה רבה

  

חוק על פי הר שמעמד הזוכים יתערעהמרצה חושש . פ" בהוצל נושא ההגבלותדהשאלה איך יעבו

אם כמובן ש.  יעילותנההית  למאסרים ולעיקולי המיטלטליןהשאלה האם האלטרנטיבות. החדש

 גם אינטרס ציבורי שהציבור יודע אלא,  המסויםה כהזו  זה משרת לא רק אתההיה יעילתפ "הוצל

שקשה ידוע , כיום. אחריםה גם לע זה יהווה גורם הרת,שיש מנגנונים יעילים שיכולים לעזור לו

  .מאוד לגבות חובות במדינת ישראל 

  

הצד כן  אלא אם ,ניתן לביצועשד "ההלכה היום היא שכול פס. לעניין ארכת ביצוע של פסקי דין

מלבד פסקי דין שלפי מהותם לא , כלומר כל פסק דין. ד לא ניתן לביצוע"המעוניין טוען שפסה

א " לתקנות סד466לביצוע הוא בתקנה ד שניתן "כל פס, ניתנים לביצוע כמו פסקי דין הצהרתיים

  . כל פסק דין ניתן לביצוע מייד עם הנתנו

ד טבועה ארכת "שבכול פסקובעת החדשה הוראה . פ" לחוק הוצל6 'הלכה זאת משתנה לפי ס

פסקי דין לא כולל זה . גם אם הדבר לא קבוע בפסק הדין  יום לביצוע30ביצוע סטטוטורית של 

  . המרצה חושב שההוראה הזאת נכונה.  וא מיידישלגביהם הביצוע הלמזונות 

 יהיה  או שלא ניתן, לבצע פעולות יהיהלא ניתןרק  האם ניתן לפתוח תיק ו:ה שתתעורר היאשאלה

 את התיק ולא  לפי דעת המרצה ניתן לפתוח.אין עדיין הלכהכמובן על זה . לפתוח את התיקכלל 

  . לבצע פעולות

  

  ?ביצוע של פסקי הדין בפ "מה מידת שקול הדעת של רשם הוצל

הוא כל פסק דין שניתן לביצוע בהוצאה לפועל . ד או לא" אם לבצע את פסהעתדיקול אין לו ש

 הוא לא מוסמך לתת לו הבהרה או פרשנות והוא חייב לבצע אותו ,חייב לבצע אותו אם ניתן

  . ככתבו וכלשונו
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  .  שלהםאלא מבצעסקי דין  של פ הוא לא פרשן)פ לשעבר"ראש הוצל (פ"נקבע שרשם ההוצל

  

   . א לחוק77 'סם של פשיטת רגל לפי הפניית החייב להליכי –חידוש נוסף 

. אלא להליך אחר,  לפשיטת רגלבהפניה משפטית של החייב או העברת התיק כאן לא מדובר

ובות רבים ח שאם החייב עמוס ב)הם של המרצהיבנ(הייתה פסיקה של בתי המשפט המחוזיים 

הו בזבוז זישולם שנים ארוכות ווהחוב  ,להניח שישלם את החוב בתשלומים סביריםמאוד ואין 

 יש. מרצהה השופטת שטופמן ושל את פסיקה שלז. רגל  פשיטתלהליכי בעצמו הנזמן ומוטב שיפ

 מחיפה שאין סימוכין בחוק להפנות את החייב להליכי פשיטת  פסיקה סותרת של השופט כהןגם

 על הזוכה שוק הם שיעשו את פעולתם ואם נגזרהשכוחות ו, המלצהגם לא במסגרת של , הרגל

  .ת החוק ואין מה לעשות זאת גזיראזי, החוב יפרע במשך שניםוהחייב ש

לא מסמיך את הרשם גם היום החוק . א לחוק ההוצאה לפועל77' בס החוק קבע כיום הוראה

פ " הוצלרשםמאפשר ל אלא , לעשות זאת או מאלץ את החייב,להעביר את התיק לפשיטת רגל

מרה מתאים לכך שכן אין לעכב הליכים אם חושב  שה הרשם יכול,  בענייןלמסור לחייב מידע

   .  תועלת בהליכי הוצאה לפועל בנסיבות העניין

השאלה שתתעורר בפרקטיקה מה יהיה אם החייב לא פנה להליכי פשיטת רגל או שפנה ודחו את 

ולא צריך , פשיטת הרגל יותר ליבראלית כלפי החייבים'  לפק18' למרות המדיניות של ס(בקשתו 

  .  מפשיטת הרגללהוכיח שיש תועלת לזוכה

אבל המרצה . הוא יוכל לפתוח בהליכי פשיטת רגל נגד החייב, נראה שאם הזוכה יהיה מעוניין

אם זהו זוכה מועדף אז תהייה לו עדיפות גם במקרה של . מניח שלא יהיה זוכה שזה יהיה כדאי לו

  .  שיטת רגל ברור שלזוכים רגילים לא יהיה עניין לפנותפ

  

  .וחירותובוד האדם פ לחוק יסוד כ"הוצלההיחס בין חוק 

כמעט היות ש א וחירותו" השקה מרביות עם חיכ'חד החוקים שיש להם נקאפ הוא "וצלהחוק ה

עיכוב : ללמש. עם חוק היסודבדרך זו או אחרת מתנגש בחוק ההוצאה לפועל יף אופרטיבי עכל ס

שיהיו קיימים  (מאסריםאו , לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו 6 ' בסהעם חופש התנוע מתנגש יציאה

טלטלין ומקרקעין פוגע בזכות י עיקול מ,זכות לחרות אישיתעם ה מתנגש לפחות עוד שנתיים זה

  תוורהשאלה היא כיצד אנחנו משלבים בין חוק ההוצאה לפועל וחוק יסוד כבוד אדם וחי. הקניין

  :לשני מצבים, שני פיתרונותהחוק נותן לנו 

במצב  וחירותו עוסק א"לחיכ 10 ' ס–לפני חוק היסוד נחקקו למצב לגבי חוקים ש, אחדפיתרון 

דין שהיה תוקפו של  בעאין בחוק היסוד כדי לפגוהסעיף אומר . לפני חוק היסודשהחוק נחקק 

 עומדת  היסוד עם חוק בדיעבדתנגשתכל החקיקה שמ, כלומר. לתו של חוק זהיקיים ערב תח

  . לפרשה בהתאמה לחוק היסוד  אבל יש,בעינה

ל הסוגים של של כו. זאת ההגדרה הרחבה ביותרדין  ? מהו דין. תוקפו של דיןמדברים כאן על 

שם . 3 'חוק הפרשנות ס זה לפי הגדרה ב–נכללים במערכת החקיקה הישראלית חוקים ותקנות ש

 המשפט המקובל ועקרונות דינידבר המלך ו אקט של הפרלמנט ו, דין דתי, תקנה,נאמר שזהו חוק

 אקט של הפרלמנט הבריטי תופס רקכלומר . היושר כפי שנקלטו בפסיקה הישראלים לאורך שנים

  לחוק80סעיף למשל , םיניומאהעותם זה נכון גם לדיני, צעות פסקי הדיןמלארץ בא הובא אם הוא

פסיקת העליון אומרת , יחד עם זאת. )לדיני ראיות של חוזיםקשור  (מאניתופרוצדורה העותה

 אלא בפרשנות עצמאית שעומדת בפני עצמה ,שאת חוק היסוד לא מפרשים לפי חוק הפרשנות
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למשל ,  גם אם לא נכללו בחוק הפרשנותכדיןם וכוללת גם סוגים שונים של דין שניתן לראות אות

ן במסגרת חוק ישם התעוררה השאל מהו ד. שורת שרת התק'זק נזה נקבע בפרשת ב. יםזכמו מכר

 לא יכול להקרין על חוק "נמוך"העיקרון שחוק . בחוק הפרשנותהיסוד וזה יותר ממה שנקבע 

  . יסוד באמצעות ההגדרה

  . ניאמומקרינה מחוק אנגלי או עותכן היא  אלא אם . פסיקה לא נכללת בהגדרה של דין 

= לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו  8 'ס –חוק היסוד  אחרלגבי חוקים שנחקקו ל, שניפיתרון 

הסעיף אומר לא פוגעים . פיסקה שמגבילה את המחוקק בחקיקת חוקים חדשים. פסקת ההגבלה

, י כמדינה יהודית" בחוק ההולם את ערכיה של מ8' בזכויות לפי חוק היסוד אלא במקרים לפי ס

ניתן . תיותובמידלתכלית ראויה  פי חוק ניתן לפגוע על, הפסיקה מוסיפה את המילה דמוקראטית

בתנאי שיש הוראה שניתן לפגוע בחוק היסוד באמצעות , לפגוע בחוק יסוד גם באמצעות תקנה

ממרץ  בחוק ההוצאה לפועל פ שכול תיקון" אומר בהתייחס להוצל8ס .  אין הרבה כאלו–התקה 

צא שחוק לא הולם את ערכי ואם ימ. כל תיקון כזה הוא בחסות החוק, )תחילת חוק יסוד( 2002

  . אבל לא ניתן יהיה לבצעו, או לא מידתי חוק כזה אולי לא יבוטל, או לא לתכלית ראויה, י"מ

 שם נקבע שיש סמכות לבטל חוקים.. בבנק המזרחי נקבע שמידתיות והתאמה של חוק המגזרים 

 'מד בקנה עם סבוטל סעיף שלא עשם , חוק יועצי השקעותמקרה בלמשל . זה יהיה במשורהאבל 

  .  לחוק8

פסקי הם . וגמזו. 2 פרח . 1: בשני פסקי דיןן נדוזה  –פ "לצשל הוראייה  בזוית 8 'סאם נסתכל על 

  פ ובכלל הפסיקה הישראלית "מכוננים בדיני הוצלדין 

לא ניתן לבטל חוקים לפני אמנם ש, 10'  את עקרון הפרשנות החוקתית לגבי ס קבעח"צ פר"בג

  . סודייש לפרש את הפסיקה הישנה בהשראת חוק ה כניסת החוק אבל

  .בין הסעיף לחוק היסוד " שלום"כשחוק נוגד את חוק היסוד אזי יש לעשות אמר שט אלון ופהש

שם נקבעו כללי . פ בענייני מזונות" הקשר בין חוק היסוד לחוק ההוצל בו נידון– ד גמזו"פס

 התכלית הכללית - מזווית של זוכים .יוחדתמהתכלית ה לעומת התכלית הכלליתפרשנות לפי 

,   נועדה לעזור להם לגבות חובותוהתכלית המיוחדתנועדה לשמור על זכויות הקניין שלהם 

 זה לשמור על כבוד האדם של החייבים לפי חוק היסוד התכלית הכללית - ומזווית של החייבים

 60  מאז שנות הםניבכול הש.  היא למנוע אפשרות של גבייה בלתי חוקיתוהתכלית המיוחדת

 שבהם ןעיקר עורכי הדיב תמיד נטענה טענה עי חברי הכנסת ו,פ"כשעלו תיקונים לחוק הוצל

  . כספיםאת היגבו יינים וי אזי יבואו עבר, יעילפ"אם לא יהיה חוק הוצללכולם ששאמרו 

 לאאבל הוא . העביר את מוסד המאסרים לאחוריים ואת עיקולי המיטלטלין לחזית ח"צ פר"בג

בין כדי להבחין  הקי לא הייתה מספ שהייתה אזשהמסננת אמר  אלא,דיבר על ביטול מאסרים

השופט אלון אומר שהיו מאסרים גם . לבין אלו שהסתבכו על לא עוול בכפם סרבניים חייבים

  . במשפט העברי כיוון שלא שילמו חובות ולא הייתה ברירה

  

  . וק היסוד חל גם על רשויות המדינהחיש להדגיש ש

 היא פועלת גם ,פ כאשר היא ממלאת את תפקידיה המנהליים הקבועים בחוק"רשות ההוצל

 שמירה –ועל פי כלל המשפט המנהלי הפעולות צריכות להיות חוקתיות במישור המנהלי והחוקתי 

 לשמור על עקרון תום ,לא לעשות העדפת נושים, לא להפלות בין חייב לחייב ,ויוןועל עקרון הש

  . מתחום המשפט המנהלי עקרונות וכללים מידתיות ועוד, ם העדר שיקולים זרי עקרון,הלב

  



  זאב אינגבר : סיכום                                            .דיני הוצאה לפועל                                             בר אילן ' אונ
 מסחרי: מסלול -אופיר                                   תואר שני -השופט דוד בר                                                 2008/9  ט"תשס

 5

  .2 ' שיעור מס-9.2003.20       

ל שגם ראייה של החייב והוית וההגנה על זכות הקניין עומדת במרכז דיני ההוצאה לפועל גם מז

 הן קניין היות  הזכויות בפסק הדין.לזוכה יש זכות קניינית באגד הזכויות שבפסק הדין. הנושה

 הוא קנייני כי אם יפונה הנכס תישאר לי זכות קניין נקייה בדירה גם פינוי, שיש להם ערך כספי

  . שאר לי מגרש נקייית שוהיהריסה זה קנייני וגם , ואוכל לנהוג בה מנהג בעלים

 ' סלמשל. אויה והמידתיתרבמידה ה) או החברה( היחיד אנחנו צריכים לשמור על זכות הקניין של

 2009 ממאי , ללא מתן סידור חלוף מדירה ניתן לפנות אנשים2009עד מאי  - פ" לחוק הוצל38

הדיור .  עושקוהועדה החליטה שאם יפנו ללא סידור חלוף זה. צריך יהיה לתת סידור חלוף

  .  וגם ישליך על המשכנתאות הישנותמשכנתאות חדשותזה יכלול , החילופי תלוי בנסיבות

ח "לפני פר. יה חזקה מאוד לטובת החייביםי הגישה הייתה נט, כוללח"צ פר"בג עדניתן לומר ש

ח אף "ץ פר"בגאין ב. היה ניתן לאסור חייבים גם ללא חקירת יכולת רק על סמך אי התייצבותם

 נכנס  כבוד האדם וחירותוחוק היסודר שקורת לאחיח העבירו ב"בפר. מילה שיש להתחשב בזוכה

 .לא ביטל אותם ולא אמר שצריך לבטל אותםהוא . מה בדיני המאסריםד יצר רפור"פסה, לתקפו

ח לא " שפר הוא אמר,"פ במשפט העברי"הוצל"י השופט אלון שכתב את הספר "ד נכתב ע"פסה

 ,יקולים למדף הקדמיע שהמאסרים עוברים למדף האחורי וה כמו כן הוא אמר,חל על מזונות

 המרצה אומר שלעיתים מכירת נכס.  ממאסריםכלומר יש להעדיף עיקולים כי הם יותר קלים

ח הייתה התעלמות ממה יעשו הזוכים " בפר. מאשר מאסר של מספר ימים, יותרפוגעתלצמיתות 

אלון אמר שהיו תקופות במשפט העברי שחכמים אמרו שהדור גורם השופט . להם מגיע כסף

ם ככול שהייתה לרשויות אנשים היו נאסריבגולה . לכך שחייבים לאסור אנשים )המצב החברתי=(

    .  בפולין ומקרים נוספים" ועד ארבע הארצות" למשל ,אוטונומיה לאסור

חוב מזונות של לו  והצטבר ה שנה באוסטרלי20היה גמזו . ד יוסי גמזו"פסוהגענו , עברו שנים

 .פ"הוצל ביחס לרכז בנושא של חוק היסודת נ. נושאים'ד דיבר על מס"פסה. למעלה ממיליון שקל

  גםיש להתחשבכ "אחוכה וז תוך התחשבות קודם כל בפ"ברק דיבר על כך שיש לנהל את ההוצל

אם אין לנו ראיה לסתור מה אבל , אין ראייה שמה שנאמר בחקירת יכולת זאת האמת. חייבב

 ,בגמזו הכירו בזכות החוקתית של הזוכה. ה לסתור זאת ש וק, החייב מקבלים את זהרשאומ

. ד באמצעות ההוצאה לפועל"ד וזכותו לממש את זכויותיו בפסה"בפסהבזכויות שהוקנו לו 

רתי כללי שהציבור יודע שפסקי בח אינטרס  אלא גם,האינטרס של הזוכה הפרטני הוא לא רק שלו

זאת רטוריקה שיפוטית היות שהמעשה נמצא בפער . בדרך של גביה יעילהפ "דין מבוצעים בהוצל

  . רב מין הרטוריקה העיונית

אשון יהיה ר ה.ה והחייבכומר מטבע הדברים שמאזנים את הזכויות החוקתיות של הזוק ארב

לחייב היה יומו בבית . השהדיון הסתיים וזכותו של הזוכה התגבש היות, בת של הזוכהולט

זהו המצב . זוכהבון הזכויות יפגע יותר בחייב מאשר זאי, לפיכך, המשפט ונפסק מה שנפסק

  . המשפטי שעומד היום

 הבדיקה של ,העליוןש "ביהמלגישתו של , תאר בגדול את ההבדל בין גישתו של המחוקקאם נ

 ןש העליו"המיבלעומת , ראות החוק ודברי ההסבר מלמדים שלכנסת יש סימפטיה לחייביםוה

מר עאסור להת.  ללא העמדת החייב כמקרה סוציאלי,מעמיד את המורל לתת זכות קדימה לזוכה

 אלא , של התעמרותך זה לא יהיה בדר,גם אלו שיש להם. כבוד האדם בגלל ,בחייבים שאין להם

 הוא האיש ה לא כול נוש–שמגר .  את כבודו של הנושה גםמאידך יש לראות. לשמור גם על כבודו
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 "ןשכר מול" נים של בעניי, למשל.יש נושים שמצבם יותר גרוע ממצבם של החייבים, העשיר והרע

  .ואה הזוו וזה אינו מחזיר את ההל, עשיריביאו שכשהנושה נותן הלוואה לח

  

חשוב למערכת ,  שמנסה ללא הצלחה לגבות חוב פסוק שלומדוע כבודו של הנושה: במאמר נכתב

  ....המשפט פחות מכבודו של החייב

  . והחייב אינו תמיד עני מרוד, הנושה אינו תמיד מוסד בנקאי

  

  :מנגנון וסמכות מקומית, מבנה -  פ"לשכת הוצל

   . של המערכתגון מחדשיהיה אר

אבל אדם . מחוזבפ " אלא תהייה לשכת הוצל,ש שלום"פ בכול בימ"לא תהייה יותר לשכת הוצל

ש במדינה ולהגיש את "מה מחוזית יוכל לפנות לכול ביפ"שירצה להגיש בקשה ללשכת הוצל

  . בקשתו והמערכת חייבת להעביר את הבקשה לתעודתה

 במקום (פ"ומנהל לשכת הוצל) פ"ראש הוצלבמקום ( לפועלההוצאה רשם בכול לשכה מכהן 

  ).המוציא לפועל

פ לעוולות שהוא מבצע במהלך "לצא לחוק הו73 ' לפי ס,כמו לשופט,  יש חסינותפ"לרשם ההוצל

פ היות שראו אותם כעובדים מנהליים ולא "לפני כן היו תביעות נגד ראשי הוצל. מילוי תפקידו

  . טיםופשכ

לא תוגש , ]נוסח חדש[קודת הנזיקין פל 8עיף את סי לגרוע מהורמבל  .א73
  .נגד רשם ההוצאה לפועל תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו

  

ש שנתן את "כות היא של ביהממהס. אין סמכות לעכב ביצוע של פסקי דיןרשם ההוצאה לפועל ל

  . פ" לחוק הוצל17 -  ו16 'לפי ס זה – ד"פסה

 חובה  יש עיכוב הליכיםדות לביצוע שטרגבהתנלמשל , ד" את פסהסמכות לעכבלו לעיתים יש 

  . ד"בהגשת פסאותו דבר . במועד ויש תצהירההתנגדות הוגשה אם , )אוטומאטי(

  .יש שיקול דעת לרשם ההוצאה לפועל "פרעתי"ת בטענ

  

רשאי רשם , ש החייב להשהות הליך או להימנע ממנוביק  )א(  .16
; החייב המציא ערובה להנחת דעתוההוצאה לפועל להורות כמבוקש בתנאי ש

 הצדקה לכך לשם האם רא, ר את החייב ממתן ערובהלפטואולם רשאי הוא 
  .מניעת עיוות דין

מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא ישהה הליך ולא יימנע ממנו אלא לפי   )ב(  
  .החלטה של רשם ההוצאה לפועל

  

ב ביצועו של פסק הדין אלא לפי הוראות חוק זה או לפי יעוכלא   )א(  .17
  .צו של בית משפט

לא יינקט , עכב ביצועו של פסק הדין או חלק ממנו לוה בית משפטציו  )ב(  
  .כל הליך לביצועם

הליכים שננקטו לפני שהומצא ; יימשכו ההליכים, ל צו העיכובבוט  )ג(  
ינם ואין צורך לשוב ולנקטם יעמדו בע, למנהל לשכת ההוצאה לפועל צו העיכוב

  . בכךאלא אם ראה רשם ההוצאה לפועל צורך, לאחר ביטול צו העיכוב
  

    

  ותחסינ
  ) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

  ית הליך השהי
  נקיטתו-ואי

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

של  ביצועו בעיכו
  סק דיןפ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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עברה כגוף ו הלההוצאה לפוע.  ההוצאה לפועלרכתבתי המשפט למערכת הלת מעניש ניתוק בין ה

  . ארגון למשרד המשפטים והיא כפופה למשרד המשפטים

וק בנפרד סההוצאה לפועל תע. להוצאה לפועתהייה הפרדה בין רשמי בתי המשפט לרשמי ה

   . של הוצאה לפועלהפונקציה ורשמי ,יהיו רשמים של בית משפט השלום. ש"ביהמרשמי מ

של הפקידים ואחראי על תקינות .  הוא ראש הצוות הביצועי המנהלימנהל לשכת ההוצאה לפועל

למשל , אות לביצוע הליךקביעת הוצכמו . של עצמומעבודתם של הקבלנים יש לו סמכות עצמאיות 

 של מנהל על החלטתו. לאשר הוצאות של שכירת משאיות ועודאו , אישור של הוצאות פינוי

 אבל יש לו סמכות ,פ"הוצלשם  המוצא לפועל אמנם כפוף לר.)לא ערעור(יש ערר ההוצאה לפועל 

 שהוא פעל  אם ניטען,ניתן להגיש ערר על פעולתו, כאמור. פ" לחוק הוצל)א(80משל עצמו לפי 

  . הוצאה לפועל תוך שלושה ימיםרשםבחריג מסמכות זה מוגש ל

גע על ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל פאה עצמו נהרו  )א(  .80
  .רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה לפועל, א4או החלטה שלו לפי סעיף 

   

  :יש שתי פונקציות חדשות

  .מישהונתיים התמנה ינשיא ב רגה שלבד - פ"הוצלההממונה על רשמי ם שופט שלו. 1

על  יש  היום.קיד כזה אבל לא סטטוטוריפ היה ת–. מנהל מערכת ההוצאה לפועל בהיקף ארצי. 2

. יה חשובה מאודצפ בכול הארץ וזאת פונק"בו את לשכות ההוצליפי חוק עם כללי עבודה שיחי

  .  שר המשפטים על תקינות המערכתיהוא אחראי כלפ

  

  . ועדת האישורים

  . הגו שלא כדיןנ ואיך נוהגים עם קבלנים ש,ם מתמנים קבלניךאי

ל קבלן  ועל כש" של ביהמיכול להטיל על כל פקידפ " מנהל לשכת הוצל–דם וקהעוד מהחוק 

לקבל אישור של ועדת האישורים צריך קבלן מורשה . פ"ביצוע פעולות של ההוצל המורש

  . ונציג משרד המשפטים. 3נציג המשטרה . 2, שופט שלום. 1: מורכבת מש

 כדי שארגוני ,יניםילא להכניס עברשלנו אפשרות בלימה   כדי שתהייה, בועדהנציג המשטרה

  . ו על התחום הזהטלשתפשיעה לא ה

ז לתקנות ההוצאה לפועל 37 'נקבע קוד אתי בס. ועדת המינויים משמשת גם כוועדת משמעת

ם בסעיף פיהסעימתתי הפרת אחד . מים שנלקח מתקנות חוקרים פרטיים עם השינויים המתאי

. שיונו של הקבלןי או להתלות את ר, לשלול, מהווה עילה להעמדה לדין והועדה ליכולה לבטל,זה

 ולא רק ,אמצעות אחרים אבל חייבים להיות בשטח בעצמםבהקבלנים רשאים לבצע פעולות 

 ערבות אישית דקיהם צריכים להפ. המדינה לא נושאת באחריות. לשלוח את העוזרים שלהם

  . שיוןישל הרח לתקופה וופוליסת ביט

   1979- ם"תש, תקנות ההוצאה לפועל

  ]ב"תשנ: תיקון[חובותיו של בעל תפקיד . ז37

על בעל תפקיד יחולו כל החובות המוטלות על מוציא לפועל בחוק ובתקנות ) א(

  .שלפיו

על בעל תפקיד או מכל חובה המוטלת ) א(מבלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה ) ב(

   -בעל תפקיד , בחוק ובתקנות אלה או בכל דין אחר

  וערעורערר 
  ) 9' תיקון מס(

  1990-ן"תש
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס
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במסירות ובהגינות וימלא בקפדנות אחר , יבצע את תפקידו בנאמנות) 1(

הוראותיהם של ראש ההוצאה לפועל ושל המוציא לפועל שבתחום סמכותם 

  ;ואחר סדרי המינהל שיקבע מנהל בתי המשפט, הוא פועל

ולא יתחזה , על מטעם המוציא לפועל בלבדיציג את עצמו כמי שפו) 2(

  ;כשוטר או כפקח

לא יעביר את כתב הטלת התפקיד לאחר ולא יתיר לאחר את השימוש ) 3(

  ;בו

, לא יקבל מכל אדם שהוא תמורה כספית או טובת הנאה חומרית אחרת) 4(

פרט לסכום שקבע המוציא לפועל כהוצאות בעד פעולה שביצע על פי כתב 

  .הטלת התפקיד

  

  ? איך תוקפים החלטה של ועדת אישורים

   .בעבר זה היה ערר למחוזי

 לחוק בתי 24'בהיותה רשות מנהלית לפי ס. כיום זה ביישבו כבית המשפט לעניינים מנהליים

ני וכול מה שיש זכות הטיעון של הצד ה. מגישים עתירה מנהלית. המשפט לעניינים מנהליים

  .שחייבת בו רשות מעין שיפוטית

  

  :פ"מסמכים שמתבצעים בהוצלמהם ה

  :שלוש קבוצות עיקריות

 מזונות, ןקיינז, למשל פינוי - .פסקי דין של בתי משפט אזרחים וגם של בתי דין דתיים .1

  לחוק1הגדרה בסעיף . של עדות אחרותגם הדתיים גם רבניים ו של בתי הדיןפסקי דין . ועוד

   - זה בחוק

  ; לרבות בית דין דתי-"  משפט משפט משפט משפטביתביתביתבית"    

,  פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בענין אזרחי-"  דין דין דין דיןסקסקסקסקפפפפ" 
  ;לרבות החלטה על תשלום הוצאות בענין שאינו אזרחי

 

את מחייבים ד פלילי "במסגרת פס אם –. פסקי דין פליליים שיש להם אלמנט אזרחי .2

. פ"בהוצלזה יבוצע , )זה נדיר ורק אם הוגשה תלונה בזדון (נאשםת את פצוהמתלונן ל

המדינה אזי ,  או את המדינההנאשם לפצות את המתלונןמצב בו מחייבים את מת עול

  .והמתלונן לא צריך לעשות דבר, פקודת המיסים גבייהצריכה לגבות את הכסף לפי 

  

  .הקבוצה הגדולה ביותרזאת  –  .ב81, א81, 81פ לפי "לצם בהויכל המסמכים שמתבצע .3

פסקי דין ומסמכים , צווים, טותוכן החל, תאות רשומות על מקרקעיןמשכנ  .81

  ...............,שנקבע לגביהם בכל דין כי יש לבצעם כמו פסק דין של בית משפט

בחוק (שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת השטרות ,  חליפיןשטר  )א(  .א81

  ............;ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט)  שטר-זה 
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  :ביעה שהיא אחת מאלהת )א. (1א81

עה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות יתב  )1(  
  ;שיש עליה ראיה בכתב, מפורשים

ביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו ת  )2(  
  ,בהוראה מפורשת של חיקוק

 לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף ניתן

  .............,להוראות סעיף זה

 

למשל  - מיםיפסקי דין שניתנים לפי חיקוקים מסו: שלישיתקבוצה הבוצה של התת ק

שבהם יש חיוב כספי אזרחי של משרד החקלאות כלפי חיקוקים של משרד החקלאות 

 ראשי אגפים וים שלום להיות צי שיכול,מסמכים אלוהחקיקה אומרת לנו שה. חקלאים

  . ן משרד החקלאות יכולים להתבצע כמו פסק דיל"או מנכ

. שהופך מכוח החיוב חייב, אם מדברים על מסמך שלפי חוק מסוים מטיל חיוב על אדם

, אבל אם יש מסמך של ראש אגף הצומח למשל, בית דין זה בסדר, אם זה פסד אין בעיה

קודם נבדוק את המסמך וניראה על איזה סעיף הוא , ל משרד התחבורה למשל"או מנכ

האם אותו מסמך מתבצע לפי ,  חוק הגנת הצומחלמשל, בודקים בחוק המתאים. מסתמך

כמעט תמיד נמצא שהמסמך הזה הוצא לפי החוק ומתבצע גם על פי . חוק ההוצאה לפועל

  .ויזיהולאגרת טל תשלומיםהלמשל קנסות ו. חוק

  

וגם , 60מאז שנות ה ,  אלו קיימים מאז ומתמידמשכנתא ושטרי משכון, קים'שטרות וצ

רשימת בתי הדין מנהליים נמצאת בתוספת . עניינים מנהלייםפסקי דין של בית המשפט ל

הוא , בודקים בתוספת ורואים אם בית הדין מופיע בתוספת. לחוק בתי דין מנהליים

  .  גם שייכים לקבוצה זאתבתי דין לעבודה. כשיר

   

זאת קבוצה  מימוש ערובה שניתנת במסגרת הוצאה לפועל של , היאתת קבוצה נוספת

  : בסעיף זה נאמר. 83סעיף  - סעיף חכם מאוד אבל זהו, קטנה

  1967- ז"תשכ, חוק ההוצאה לפועל

  ביצוע ערובה . 83

, יתנה ערובה לפי חוק זה וראש ההוצאה לפועל נתן צו לממש אותה או לחלט אותה נ

  .תבוצע הערובה כאילו היתה פסק דין

  

 למשל. ' או צד ג מצד החייב מתן ערובה כנגדתלבצע כל מיני פעולופ מוסמך "הוצלרשם 

פ " ההוצלרשם ואם החייב לא יחזור לארץ רשאי ,בטל צו יציאה מהארץ תמורת ערובהל

ואם זה תיק מזונות הערב ישלם את חוב המזונות עד , לממש או לחלט את הערובה

    .21 ואפילו 18שהילדים יגיעו לגיל 

   "פרעתי"במסגרת גם ערובה ניתן לתת 

  .פ"ודינה כדין פסק דין והיא ניתנת לביצוע בהוצלזאת  פ מסוגל לממש ערובה" הוצלרשם

  .ש השלום" והערעור הוא לבימ83 'לפי ס, פ" ההוצלרשםעל האישור של  ,ניתן לערער

צוע תביעה על בי
  סכום קצוב

) 24' תיקון מס(
  2002-ג"סשת
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס
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ניתן לערער על הערובה , כאמור .ד" ההוצאה לפועל נותן לה תוקף של פסרשםאישור 

משל יתבטל אם ל. ש יבטל את הערבות היא תתבטל"ביהמאם לבית משפט השלום ו

היות שהטפל הולך אחרי . תתבטל גם הערובהש ן כמוב,תנה הערובהיד עליו נ"פסה

  . העיקר

  

אם .  לחוק ההוצאה לפועל61 ' פסקי דין לפי ס–פ "קבוצה קטנה בהוצל. עוד תת קבוצה

אפשר  אז ,ד מחייב מסירת נכס ומטעמים אובייקטיבים לא ניתן לבצע את פסק הדין"פס

  .פיפסק דין כס החיוב לתת נכס ללהמיר אתת ולהגיש תביעה כספי

יתפוס מנהל לשכת , ל פסק הדין על החייב למסור נכסהטי  )א(  .61
ההוצאה לפועל את הנכס וימסרנו למי שזכאי לקבלו לפי פסק 

  .הדין

מנהל לשכת ההוצאה לפועל שלא ניתן לתפוס את  עקב  )ב(
שאי ר, הנכס ולא נקבע בפסק הדין הסכום שיש לשלם תמורתו

הזוכה לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין ולבקש שישום 
ומשנקבעה השומה יוצא פסק הדין לפועל כאילו נקבע , את הנכס

  .בו סכום השומה מלכתחילה
  

   

  .3 ' שיעור מס-9.2003.27       

  

  : הערה ראשונה

ף לפי שצריכה לגבות את הכסזו המדינה היא  - פיצוי לטובת המתלונן נגד הנאשםכשנפסק 

  . והמתלונן לא צריך לעשות דבר,מיסים גבייהודת הפק

למשל  , דבר שקורה לעיתים רחוקות-  לטובת הנאשםפיצוי מוטל על המתלונןלעומת זאת אם ה

  .פ"ד דרך הוצל"במקרה כזה מבצעים את פסה, בתלונת שווא

  

  :בבחינה שני חלקי. חומר סגור – הבחינה :הערה שנייה

 . ' נק80כ " סה–לשאלה '  נק4קאיות ימר שאלות א20: חלק ראשון .1

רשות .  ב.ש השלום"רשות לבימ. א: פ ל" הוצלרשםערעור מוגש על החלטת : לדוגמא

 . זכות למחוזי.  ד.זכות לשלום. ג. למחוזי

התשובה .  שתי שאלות משנהה בכול שאל- אחתבשתי שאלות מתוכן בחירה . חלק שני .2

  . שורות4-5עליהן 

פ יכול " הוצלרשם: התשובה – ? ערובה שניתנת בהוצאה לפועל מה היתרון של:למשל

.  מספיק זאת תשובה של שורה וחצי וזה–לממש ערובה זאת להבדיל מערובות אחרות  

 על זה נדבר ?יכולים לתת סעדים זהיםפ "ש והוצל" באיזה מידה בימ:א נוספתדוגמ

 . באריכות אבל ניתן להשיב על זה בכמה שורות

  

  

  ת נכסמסיר
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס
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  פ ובתי המשפט"חוק הוצלם בנסעדים שהי

  ?פ "ל בתי המשפט יכולים לתת סעדים של הוצ,פ"מאז שנחקק חוק הוצל, האם

    . בנסיבות מסוימות.כן:  התשובה

 לכן ככלל .לבצע פסקי דין היא פ"חוק הוצלנאמר שתכליתו של  1981שנת   מ ענבר'ענבר נבפרשת 

  . ל כל החבילה שדובר עליה בפעם הקודמתפסקי דין כול. פ כדי לבצע פסקי דין"אנחנו פונים להוצל

 הוברר שיש מצבים בהם. פ"אבל המציאות חזקה מהחוק וחלה התפתחות בתחום ההוצל

והיא עומדת בפני מצבים עובדתיים שהיא איננה יכולה לתת , פ אינה יעילה"ההוצלאובייקטיבית 

קומפי דה פריזיין נ  -  חברה של לב דיזינגוףןד בעניי" בפס, למשל.להם תשובה מקצועית טובה

ד "כשיש לבצע פסיעילה  פ" היות שההוצל,פ"ההליך שם לא היה יכול להתברר בהוצל. פלטו שרון

 מדי מכדי מורכבים, וע מסתבר שהסדרים מורכבים יותרצ אבל אם תוך הבי,פשוטו כמשמעו

ים יש  ותוך הסכסוכ, מחלקות בין בעלים על בעלות בפרויקטיםל אם ישמשל, פ" בהוצלועצשיתב

 388 קנה לפי ת,י בית משפט"עפ " ההוצלי את הליכע אזי יש לבצ,ל זכויות קנייניותעלהחליט 

  . כינוס נכסים - א"לתקסד

 וגם להחליט על פ"לגבי הוצל ש יכול לתת הוראות גם" ביהמתכדי דיון בבעיות שמתעוררו תוך

 לא פ" הוצלרשםשרים שילשאלה אחרת שמתעוררת במפיתרון יות תוך כדי דיון ולהחליט על ובעל

  .  לטפל בגלל מורכבות העניין וחוסר סמכות עניינית בענייני בעלויותליכו

המחוזי שיכול לפקח על ש "ביהמ ובין פ" בין ההוצלםהעניינים יכולים להיות משולבי, במקרה כזה

רק לפירוקים שהיא סידרה נה כוואין הו,  ואז אלו הליכים משולבים,פעולות ההוצאה לפועל

לב "במסגרת החברה הצרפתית בדומה להליכים מתכוון להליכים השופט בר אופיר  אלא ,פרדתנ

   .פ לבית המשפט" ובצורה זאת משלבים בין הוצל,ל" הנ"דיזינגוף

  

או רשם , רשאי בית המשפט, שה בקשה למינוי כונס נכסיםהוג  )א(  .388
רים  הדב  את, 45 טופס לפי, לעשות, אם הדבר נראה לו צודק ונוח, שהוא שופט

  :האלה

בין לפני מתן פסק הדין ובין , ות כונס נכסים לכל רכושלמנ  )1(
  ;לאחריו

  ;ותרק כל אדם מהחזקת הרכוש או ממשמולסל  )2(

למשמורתו או לניהולו של , מיד את הרכוש להחזקתולהע  )3(
  ;כונס הנכסים

, ניק לכונס הנכסים את הסמכויות שבידי בעל הרכושלהע  )4(
בכל , כפי שייראה לבית המשפט או לרשם כאמור, צתןן או מקכול

, ניהולו, מימוש הרכוש, הנוגע להגשת תובענות והתגוננות בהן
ביית דמי שכירות ורווחים מן הרכוש  ג,ושימורו והשבחת, שמירתו

  .ואופן השימוש בהם וחתימה על כל המסמכים

 כום החובאת ס המשפט או הרשם הדן בבקשה יביא בחשבון תבי  )ב(  
את הסכום שכונס הנכסים יכול להשיג לפי המשוער ואת , שהמבקש תובע

ורות הל ,אם נראה לו הדבר, ורשאי הוא, ההוצאות המשוערות הכרוכות במינויו
  . על עריכת חקירה בענינים אלה או בענינים אחרים לפני המינוי

  

  

  

  ם נכסיי כונס מינו
]264[  
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  .הוצאה לפועל מן היושר

 זהו שם. בארץ מאז קום המדינהקיימת ו, לקוחה מהמשפט האנגלי - הוצאה לפועל מן היושר

   .פ"פ המתקיימים מחוץ להוצל"כולל להליכי הוצל

  .ד רוט"פסד המנחה הוא "פסה. כונס נכסיםבאמצעות , במקרים בהם דובר לעיל, למשל

 באמצעות , המיסים גבייהודתגם במקרים מיוחדים באמצעות פקהוצאה לפועל מן היושר תיעשה 

  . גבייה עוסקת בגביית מיסים למען המדינהמיסיםהודת פק. כונס נכסים 

, פ במשפט העברי" הוצלפ במשפט העברי כתב המרצה מאמר על"בספרו של השופט אילון על הוצל

  .מקומותינו מימים מימימה ב הנמוךהתשלומים דות על מוסרלמהוסיף בדיחות המשם הוא ו

 האלי. א" לתקסד388 תקנההפך ל אצלנו זה .יויטו דיני האק,ההוצאה לפועל באה מדיני היושר

  . פ רגילים"הולכים כל פעם שלא מוצאים פתרון בהליכי הוצל

 היות ,פ מן היושר" אלא בהוצלקגרת פירוס שלא במ,י כינוס זמנייםוונזהרים מאוד במתן צ

כ מעדיפים לא לתת "בד. בממעיטים בזה לרו, לפיכך. שכינוס הנכסים יכול להפריע לחייב בעסקיו

 מקום לכונס נכסים שימתברר שרק אם נס נכסים זמני אלא לחכות ולמנות כונס נכסים מינוי לכו

   .     קבוע

  

   מאסריהליכ

  .2011אי מ ל16 החל מ יש שינוי מהותיבנושא זה 

 הליכי עיקול מיטלטלין םמעדיפיממנו ועד היום . פ"ח חולל שינוי בסדר העדיפות בהוצל"ץ פר"בג

 נהגו  גם לפי הדין הקודם,ח נעשו שינויים גם לגבי מאסרים"רפ צ"למרות שבבג, על פני מאסרים

ר אם סוציאים צו מאמלא לפיו , הכניסו אלמנט של חקירת יכולתח "צ פר"בבג. באופן דומה

  . החייב לא התייצב לחקירת יכולת

יאפשר  כחודשיים דותרת השוליים של הסעיף החדש שיכנס לתקפו בעוכ לחוק ו70הוא  עיף הס

  .  המאסר יוטל רק על חייב בעל יכולת שמסרב לשלם,כלומר. לחייב בעל יכולתרק מאסר 

  

לתת צו מאסר נגד , לבקשת הזוכה, רשם ההוצאה לפועל רשאי  )א(  .70
, בין אם הוכרז מוגבל באמצעים ובין אם לאו, החייב בשל בזיון ההוצאה לפועל

  : מאלהאם נתברר לו כי התקיים אחד, ם ימילתקופה שלא תעלה על שבעה

כאמור , יב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיוהחי  )1(
  ;)ד(יא69או ) ד(67, ג7בסעיפים 

יב הוא בעל יכולת למלא אחר צו תשלומים שניתן לפי החי  )2(
ים או לא שילם שיעור מהשיעור, חוק זה והוא לא מילא אחריו

  ;ו לפיועבקנש

  ;)ב(יג69יב לא מילא אחר החלטה שניתנה לפי סעיף החי  )3(

  ).חקהנמ(  )4(

  ).טלבו(  )ב(  

יינתן צו מאסר נגד חייב אלא לאחר שהובא לפני רשם ההוצאה לא   )ג(  
; או לאחר שבא לפניו בדרך אחרת, יב69באה לפי סעיף צו הפי -לפועל על

נגד חייב , )א(הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מתן צו מאסר לפי סעיף קטן 
או ) ד(67מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים שהוא בעל יכולת המשתמט 

או נגד חייב שלא קיים הוראות צו תשלומים שניתן לגביו לפי הצעתו , )ד(יא69
  .בכתב עם הזוכה רדסהפי לאו 

בזיון בשל  חייב מאסר
  אה לפועלההוצ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) הוראת שעה(
  2008-ט"תשס

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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בהקדם האפשרי , ב שנאסר יובא שוב לפני רשם ההוצאה לפועלחיי  )ד(  
רשם רשאי , ב כאמורהחייהובא ;  שעות ממועד מאסרו48ולא יאוחר מתום 

בתנאים , ההוצאה לפועל לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר
הוראות סעיף ; ולתת כל החלטה אחרת שתיראה לו בנסיבות הענין, שייראו לו

קטן זה לא יחולו על חייב שנאסר מכוח צו שניתן במעמד החייב לפי סעיף 
  ).ג(יג69

נגד חייב ) 1)(א(צו מאסר לפי סעיף קטן ל  רשם ההוצאה לפוענתן  )ה(  
בשל אי התייצבות לחקירת , שהוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

או בשל אי התייצבות לבירור כאמור בסעיף , )ד(67יכולת כאמור בסעיף 
בהתראה ; לא יבוצע צו המאסר אלא לאחר שהומצאה התראה לחייב, )ד(יא69

בוצע במועד שלא על מאסרו וכי צו המאסר יה צאה לפועל הורוהה רשם ייצוין כ
אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן ,  ימים מיום משלוח ההתראה14-יקדם מ

  .החלטה אחרת על ידי רשם ההוצאה לפועל
  

  

  . לא אוסרים חייבים אלא אם  כן הם סרבנים,  לכןזה היה הדין גם קודם, כאמור

 היא עובדה. ת בעל יכולן אלא רק כפיית תשלום לסרב, של ענישהךפ אינו הלי"המאסר בהוצל

 סירהא, פ"לצהו הרשםבקבלה למציגים ו,  כסף לבנק הדואריםאיפחתו מבששברגע שהחייב או מ

  . חררומייד מש

בית הנתיבות בבן דואר באם אוסרים חייב באמצע הלילה ורוצים לשחררו ניתן לשלם ב -טיפ 

  .גוריון ובבוקר ניתן לשחרר אותו

 24וך תיאים את העצור שחובה להביא אותו הסטטיסטיקה של מאסר של לילה אחד כאשר מב

מביאים את החייבים היו בפועל , לפני התיקון גם .  שעות48 ולפני כן היה ,התיקוןאחר שעות ל

  . למחרת בבוקר

לרוב יוצא שמדובר במצב אבל . הביא לכנסת סטטיסטיקה שחייבים יושבים יומייםמישהו 

 8.00 מ . בבוקר3שמגיעים לאבו כביר זה כבר  עד ,  בערב8.00 את החייבים ב חילים לאסוףתמש

 זה נחשב  בבוקרפ"עד הבאה לראש הוצלו 24.00ומ , דנחשב יום אחזה  24.00  עדבערב ו )20.00(

. פ" כי בבוקר מובאים לראש ההוצל, שעות12  בבקושימדובר ועל זה נחשב יומיים אך בפ. עוד יום

 . ראס ויכול להפחית את סכום המהמצם אות יכול לצ,המאסרודת פ יכול לבטל את פק"ראש הוצל

  . על מספר חובות,  יום30 ל ומכסימום , אחד לחוב ימים7 -לעד ר הוא אסהמ

א נגדו פקודת י יום ניתן להוצ30רק אחרי .  חופשיבנותנים לחי,  ימים30 יום יש להמתין 30בתום 

אסור אותו לא ניתן ל, ם ימי7 מגם אם פחות , שלום מסוים כברת ןאם הוא ישב בגי. מאסר חדשה

  הסכום עומד בעינו ולא נמחק,נאסריש לזכור שלמרות שהחייב אבל אם .  בגין אותו חובעוד פעם

 אזי , ולא ניתן לעקול לו כלום,אם האדם מיצה את תקופות המאסרמכאן ש). ניגוד לקנסותזה ב(

   . הסיכוי לגבות ממנו הוא אפסי

  

יהיה צורך להקדים למאסר . יותר חמורה לגבי מאסריםבעקבות החוק החדש תהייה ביקורת עוד 

 אלא גם נצטרך להשתמש בהליכים חדשים של הגבלות שמוטלות על ,לא רק חקירת יכולת

  .  עד כמה שאלו יהיו יעילים,לעבור להליך של עיקולים  ונצטרך,חייבים

ויזיה וטל , כמו מחשבתבביאישיים לין הטטלים את עיקול המצמדיניות החוק החדש היא לצמ

יזיות מחשבים וטלו וצאו יש גם ערכים שלשהבתקנות . תן יהיה לעקלי כמובן שקולנוע ביתי נ.'וכד

לפי החוק החדש צו מאסר . כך יהיה אפשר לעקל אותם ביתר קלות  ככול שאלו יותר יקרים.'וכד

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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ישה  כלומר חקירת יכולת תהייה תקפה לחצי שנה ולאחר שיעברו ש,שניתן יהיה תקף לחצי שנה

  :ב 69  ' זהו הליך מיותר היות שלפי ס.חודשים יהיה צורך לזמן את החייב לחקירת יכולת נוספת

  . הוראות התשלוםי לשינוחייב רשאי להגיש בקשה 

להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום שניתנה לפי , בכל עת, ב רשאיחיי  .ב69
ל שינוי ביכולתו אם ח, א או לשינוי כל צו תשלומים שניתן לפי חוק זה69סעיף 

בשינויים , א יחולו7הוראות סעיף ; לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו
  .מורי כאעל בקשה לשינו, המחויבים

  

 יש שסתום ביטחון שמאפשר תיקון קושי או . אין צורך להביא את החייב לחקירת יכולת,כלומר

  . עוול שנגרם לחייב

  

  . ומעלה ₪ 2000מגיע ל אם החוב לא ניתן לפי החוק החדש להוציא צווי מאסר אלא 

ונים כיום שנעשו בחוק החדש טובים יותר ממה שהיה זסבור שהאיהשופט בר אופיר , ככלל

  . בטיוטה הראשונה של החוק

  . ההגבלותכים של לפני שמוציאים מאסרים יש ללכת להלי

ין תוך קובעים שהמאסר מוצדק בנסיבות הענילפיהם אלו הליכים של קבלת מידע ממאגרי מידע 

  . גרם לחייבילנזק שי גם התייחסות

  .  פ שנוחה לו"בכול לשכת הוצל, פ"לא להישאר אדיש לפנות להוצל, החייב חייב ליזום פעולה

  

   

י הביצוע חייבים לשלוח התראה לחייב להודיע לו שעומדים נאחרי הוצאת פקודת המאסר ולפ

  . ה נגד החייביםעתזהו חלק בהר. אפשרות לפרוע את החוב לאסור אותו ולתת לו

ההתראה  ימים ממשלוח 14מחכים . דואר רשוםבדואר רגיל ולא בהתראה זאת מספיק לשלוח 

   . ימים ממשיכים בהליכים14ורק לאחר 

 -ר לסיב רשאי לבקש השעיה של המאי שהחב היום כתו.ההתראה תהייה שונה מהנוסח שלה היום

 ולא רשאי ,הוא כשיר לפי חוק הסיוע המשפטי אם ,ד" לעצמו עותיכול לבקש למנוהחייב .  ימים30

כאלו הם  יסיוע משפטזכאים ל אלו שנמצאו ב יש להניח שרו.רמאסד לעצמו לצורך ה" עותלמנו

 כי ההוצאות ,... רגל לפי  ס תם להליך פשיטתאי להפנות אודשלא כדאי לעשות נגדם הליכים וכ

  . יעלו על התשלומים שיתקבלו

למרות  ) בחוק הישן48במקום ( שעות 24תוך , פ"פני רשם ההוצלב ,את החייב שנאסר מביאים

  .  שעות משעה שהוא נעצר12-כ ך בפועל תו החייבמביאים את, קודם לחוק החדש, שגם היום

  

   המאסרודתפק/ ביטול הליכי

  :םשני חלקייהיו לחוק בעניין זה 

  . ההוצאה לפועלסגרת חוקמ ב,האחד

  . פני עצמויעמוד באשר  29 במסגרת תיקון ,השני

 לראות אם ביטול על מנת,  במסגרת הוראת שעה למשך של שנתיים 29תיקון   של57 'בס

 למעט , לא יהיו פקודות מאסר בכלל2013  למאי16  ועד2011 מאי 16מ , כלומר. דהמאסרים יעבו

  .םמזונות שם ממשיכים את תהליכי המאסרי

צו וי  לשינבקשה
וראת או השלום ת

  םתשלו
  ) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
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תת חוות דעת כל חצי שנה על כיצד  ישבו על זה מחדש ולפני כן שר המשפטים יצטרך ל2013ב

ו יצטרכו לקבוע סעיף חדש במקום הוראת צ אם יר2013ב .  הליכי ההוצאה לפועלםמתקדמי

  . השעה

 של 70 סעיף 16.5.2011 שמיום 57' הביטול הוא הוראת שעה למשך שנתיים ובו נאמר בס

  .   אלא הוא לא יקרא,יבוטללא המאסרים 

  

  ? מתי לא מבצעים צווי מאסר

  .יז לחוק74' פי סל

הבאה או צו מאסר נגד חייב לא יבוצע כל עוד מתקיימת אחת צו   )א(  .יז74
  :מן הנסיבות האלה

נוסח [לפי חוק שירות ביטחון יב משרת שירות סדיר החי  )1(
 או משרת שירות מילואים לפי חוק שירות 1986-ו"התשמ, ]משולב

  ;2008-ח"התשס, המילואים

  ;לים להזיק לבריאותו של החייבאה או המאסר עלוההב  )2(

ו ללא רחייב יישא הלש רס המאצאה מן ההבאה אוכתו  )3(
קטין שבאחריותו של החייב ושטרם , השגחה או טיפול הולמים

  ;ישע התלוי בחייב-או אדם חסר,  שנים14מלאו לו 

  ;יב מרצה מאסר פלילי או נמצא במעצרהחי  )4(

, בצעמשוטר הדעת הל, הל שבשיב יש מוגבלות אחרתלחי  )5(
  .לא ניתן לבצע את הצו, בהתייעצות עם מפקדו הישיר

בוצע צו הבאה או צו מאסר מחמת אחת מן הנסיבות האמורות לא   )ב(  
יירשמו במשטרה הפרטים על אותן נסיבות ברישום שיהיה , )א(בסעיף קטן 

 את המשטרה תודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל שנתן; פתוח לעיון הזוכה
ומנהל לשכת ההוצאה לפועל ישלח העתק ההודעה , ע שייקבופסבט, וצה

  .לזוכה

בשל היות החייב מחוץ לגבולות , ניתן לבצע צו הבאה או צו מאסרלא   )ג(  
במשך תקופה העולה על , )א(המדינה או בשל הנסיבות האמורות בסעיף קטן 

  .ל הצו בט-ששה חודשים 

ת על ביצועו של צו הורול, לבקשת הזוכה, רשם ההוצאה לפועל רשאי  )ד(  
אם ראה כי לא נתקיימה נסיבה המצדיקה , הבאה או צו מאסר שלא בוצע כאמור

  .הביצוע-את אי

מצהרי ערב , הבאה או צו מאסר לא יבוצע ביום שבת או יום מנוחהצו   )ה(  
שר המשפטים יקבע מה הם ימי המנוחה לענין סעיף ; אותו יום ועד לשעת צאתו

  .1תו הדתבהתייעצות עם שר, זה
  

 . זה יכול להיות סדיר או מילואים– שכשהחייב משרת שירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון

אבל לא זכור למרצה שאי פעם נאסר חייל בקבע כי תמיד ניתן , חילי קבע כן ניתן לאסור, ככלל

  . םילעקל לו את המשכורת ולעשות לו איחוד תיק

לגביהן יש להם משכורת ועושים להם איחוד . שוטרים ניתן לאסור אין את ההגבלה של החיילים

  .תיקים ולא מגיעים לזה

  .והמאסר עלול להזיק לבריאותוהחייב הוא חולה לא יכולים לאסור כש

                                                 

1
 .1642'  עמ21.1.2004 מיום 5266' ד מס"פ תשס"יסמכויותיו הועברו לראש הממשלה  

צו וע לביצ סייג
  אסרצו מבאה או ה
  ) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס
) 27' תיקון מס(

  2008-ח"תשס
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מכיוון שבחוק בתי המשפט יש הוראה ? למה. החייב הוא אסיר פלילילא יכולים לאסור שכש

מאסר לנכנס האסיר ק ו נפסלי המאסר הפליי אז,בצע מאסר פלילי ואזרחיחייב לשאם אדם 

  .  אין מעוניינים להיטיב עם האסירהמאסרים האזרחיים הם קצריםשן וכיוומ, רחיזהא

  

לגבי אסירי מזונות יש להם . דשים במאסרו יושבים שבועות וחוהי מזונות יאסירתקופה ש הייתה

י גירושין נסרבלגם  נכון  זה. העיקר לא שלשלם מזונות,הרבה זמן  הם מוכנים לשבת.אפיון מיוחד

  . שהתנהגותם עולה כדי התעללות בנשים ועל זה עוד ידובר

ץ מיש לאשסבור השופט בר אופיר . בהלכה העברית היית סנקציה של מלקות למסורבי גירושין

לא הם  כי , לפני כן יתנו גט תמיד המסרבים כי, בפועללא ישתמשו בה בעיקר לאור העובדה ש,זאת

  . ירצו להסתבך בעונש מלקות

 לגבי ( הורים ילדים ובני זוג: שהםם מדרגה ראשונהימזונות לקרובגבי מזונות יש להפריד בין ל

  . ניתן לאסור ללא חקירת יכולתבאלו ) ילדים אין אבחנה של ילד נכהמזונות 

שמתחייב  או סב ,דוד שמתחייב לתשלום על האחיינים למשל קרובים מדרגה שנייהלעומת זאת 

  .  לפני שיאסרותהיה חקירת יכולתכן  לגבי אלו, לגבי הילדים

  .4 ' שיעור מס-9.2004.3       

  פיגורי תשלום מזונות

  :לאלו שני מאפיינים

  . החייב אינו יכול לשלם אותם .1

זהו פיגור אובייקטיבי  – .המזונות שמצטברים מיום הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין .2

 . חודשים' יכול לקחת מסש

  

  . שמטפלים בבעיה הזאת לא רע)ה(69 , )ד(69 : סעיפיםזה יש שניניין עב

אם ראה , יכול רשם ההוצאה לפועל, עו שיעורים בפסק הדיןנקב  )ד(  69
להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים , הצדקה לכך

  .שנקבעו
  

בית  וזה יכול להיות ש, קובע את העיקרון הכללי שאם תשלומים נקבעים בפסק דין–) ד(69ס 

 םעורישיאם ה.  או בהסכמת הצדדים,מחלק לתשלומים ביזמתותחילה בפסק הדין כ מלהמשפט

 היות שזהו ,פ לא יכול לשנות אותם" הוצלרשם ,ד מוגש לביצוע"כשפסהאזי  ,ד"נקבעים בפסה

  . פ לא יכול לשנות" הוצלרשם אותו ,ת דיןימעשה ב

מטעמים , פ יכול להפנות"וצלה הרשם אזי ,ד"פסה  לעמוד בתשלומים שללכויאם החייב לא 

  . ינוי התשלומיםשאת ש קד כדי לב"פסה ש שנתן את"בעלי הדין לביהמ את, מיוחדים

  

על מזונות שנפסקו , יים המחויביםשינוב, יחולו) ד(אות סעיף קטן הור  )ה(  69
בשל תקופה שקדמה למתן פסק הדין או על תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי 

  .ל מטעמים מיוחדים שיירשמווהכ, פרעון במועד
  

זה בשני המאפיינים . חויבים אומר שהסעיף הקודם חל גם על מזונות בשינויים המ-) ה(69סעיף 

   .  או שהצטברו אחריו, ד"מזונות על התקופה שלפני פסה, שדיברנו עליהם

  )4' תיקון מס(
  1978-ח"תשל

  )18' תיקון מס(
  1996-ו"תשנ
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 הוא זה, ההוצאה לפועלצריכים להיות של ראש  אומרת שטעמים מיוחדים ד גמזו"בפסהפסיקה 

. ד"ש שנתן את פסה"ד לבירור נוסף לביהמ"שיחליט אם יש טעמים מיוחדים להעביר את פסה

פסק הדין פ צריך לבדוק האם " ראש הוצל– ?אומר השופט ברק מה יש לשקול בטעמים המיוחדים

תשלומים החייב לא יעמוד בהם לאם לא יחלקו הוא כזה ש, או פיגורי המזונות, שניתן למזונות

  . יהע יש'גמזו נד "פס אחת ההלכות מאתז. ו למקרה סוציאליעצמ ויהפוך את

בירים שמחד סיש מנגנון ביטחון להבטיח אפשרות שחייבים ישלמו מזונות בתשלומים , כלומר

. ך החייב לא יהיה במצב שהוא לא מסוגל לקיים את עצמוהמזונות ומאידיספקו את צרכי הזוכה 

  .ונותאלו ההוראות של הטעמים המיוחדים בקשר למז

אלו סעיפים חכמים שבאים לעזור לחייבים ומתחשבים בצרכים האנושיים שלהם בלי להתעלם 

  . מהצרכים של הנושים

  

  פרק ההגבלות על החייב

בייחוד . על ההליכים שישנםהליכים פרק זה בא לגוון את ההליכים של הוצאה לפועל ולהוסיף 

 ואז פרק ההגבלות יעמוד שנתיים למשך  כשיבוטלו המאסרים2011תהייה לו חשיבות ממאי 

  .  במלוא כוחולמבחן

 שעוד  סעיפי הביזיון,פ וגם בעניינים של בתי דין רבניים"פרק ההגבלות מוכר למי שעוסק בהוצל

להטיל בית משפט דתי הגבלות שיכול פ דומות ל" הוצלרשםההגבלות שיכול להטיל . נעמוד עליהם

הוסיפו הוראות ניתן לומר ש. ין או מסרב לתת גטרבני למי שאינו מופיע לדיון בתביעת גירוש

  .הבית הדין הרבניכוחו וסמכויותיו של כדי לחזק את , חילוני לדין הדתימהדין ה

  

 חדשים מיום התחולה 6 ההגבלות יתחילו לחול 16.5.09פרק ההגבלות חל על החוק החדש מיום 

ש קטעים שיכנסו בהדרגה מאוחר ל נכנס לתוקף בעוד חודש וחצי ויוככלל הכ. 15.11.09 -כלומר מ

  . יותר

  .  חייבים להפעיל סעיפים שפחותים ממאסר כמו הגבלות וקבלת מידע, כל עוד קיימים מאסרים

  

  :דוגמאות להגבלות

אם ברור שהחייב צריך את  - .הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או לחייבו להחזיר את הדרכון

  .רכוןהדרכון מטעמי בריאות לא ישללו לו את הד

 ניתן להוציא עיכוב יציאה .צריך לצאת מטעמי בריאותהחייב  לא יתנו אם –  מהארץעיכוב יציאה

   . יותר קשיםלקבלה לפי פרק ההגבלות התנאים .  וגם לפי פרק ההגבלות14מהארץ גם לפי סעיף 

   למנוע ממנו לעשות שימוש בכרטיס אשראי -  הגבלת החייב כלקוח מוגבל בבנק

 אלאם החייב כבר הקים תאגיד . היות בעל עניין בתאגידד או ליתאגייסד מהחייב ללמנוע יכולים 

 עם  על מנת לא לפגוע במי שכבר התקשר,בהתאגדות שכבר קיימת ולא יפגעו תישנו זא

  . התאגדותה

הטלת הגבלות על רישיון נהיגה .  יש לזכור את חוקי היסוד– הגבלת החייב מלקבל רישיון נהיגה

רישיון הנהיגה חיוני  או אם ,ם את החובל וביכולת לש,ה יפגע בעיסוקו של החייבלא תהייה אם ז

ם הוטלה הגבלה על החזקת רישיון הנהיגה רואים א. בגלל נכות או נכות של בן משפחה שתלוי בו

  .להיזקק למבחן נהיגה נוסףולא בגלל סיבות שיגרמו לו כרישיון שפקע בגלל אי תשלום  ותוא
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  צאה לפועל  לחוק ההו29תיקון 

  

  הטלת הגבלות על חייב  . א66

ושוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק , ב66התקיימו לגבי החייב התנאים כאמור בסעיף 

לרבות הליכים , בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, בנסיבות העניין

אחת או ,  החייב הגבלה כמפורט להלןרשאי הוא להטיל על, ככל הנדרש, לקבלת מידע על החייב

  :לתקופה ובתנאים שיקבע, מיוזמתו או על פי בקשת זוכה, יותר

–ב"התשי, הגבלת החייב מקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים )1(

ובלבד שיהיו , מהחזיק דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, 1952

גבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל ה; תקפים לצורך שיבה לישראל

  ;שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו

הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל ; עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ )2(

 ;שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו

–א"התשמ, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, בלת החייב כלקוח מוגבל מיוחדהג )3(

1981; 

, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב  )א( )4(

; לעניין זה דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב; 1986–ו"התשמ

או במועד קבלת ההודעה את מועד סיום ויר, הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע

 .החוזה

לעניין , כסיום חוזה בהודעת החייב) א(לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה   )ב(

הוראות בחוזה שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של תקופת 

כגון חיוב החייב בתשלום עבור מתנות מותנות שימוש שקיבל , השימוש בכרטיס החיוב

 ;מנפיקמה

לרבות , במישרין או בעקיפין, הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד )5(

ואם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין , יחד עם אחר או באמצעות אחר

אין בהוראות לפי ;  מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד–בתאגיד 

וע מתוקפה של התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד פסקה זו או בהפרתן כדי לגר

 כהגדרתו בסעיף –" בעל עניין", לעניין זה; שבו היה החייב מייסד או בעל עניין כאמור

 ;)ב(ד69

הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע ; מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה, הגבלת החייב מקבל )6(

בעיסוקו של החייב רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית 

עקב נכותו או עקב נכות בן , וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב

לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה ; משפחה התלוי בו

 .כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה
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  ב תנאים להטלת הגבלות66

 :א לא יוטלו אלא בהתקיים אחד מתנאים אלה66י סעיף הגבלות לפ  )א(

או בא לפניו , יב69החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף   )1(

הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא , בדרך אחרת

פסוקים במצטבר עולים ובלבד שהחוב הפסוק או החובות ה, ניתן הסבר סביר לאי התשלום

  ; שקלים חדשים500על 

למעט , לילדו או להורהו, החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו  )2(

–ב"התשל, )הבטחת תשלום(חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות 

  ;) חוק המזונות–בחוק זה  (1972

, )ד(67, ג7ום חובותיו כאמור בסעיפים החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשל  )3(

  :ובלבד שהתקיים אחד מאלה, )ד(יג69או ) ד(יא69

, חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה  )א(

  ; שקלים חדשים2,500והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 

החוב הפסוק ו, חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה  )ב(

  . שקלים חדשים500או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 

  –רשאי , באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים  )ב(

  ;לקבוע הוראות לעניין דרכי הטלת הגבלות לפי פרק זה  )1(

  ).א(את התקופות והסכומים הקבועים בסעיף קטן , בצו, לשנות  )2(

  

  :)לא מצטברים ( אחד מהםמספיק. דמים להטלת ההגבלות התנאים המוק- ב66 'ס

שהחייב הוא בעל יכולת אבל לרשם והוכח , החייב הובא לפני הרשם או  שבא מרצונו. )1)(א(ב66

 לגבי סרבן זה רק אם החוב  בהגבלותניתן לנקוט. והוא לא נתן הסבר לאי התשלום, הוא סרבן

  .500₪עולה על 

כלומר משפחה מדרגה ,  שמגיעים לבני משפחתו הגרעיניתהחוב נובע ממזונות. )2)(א(ב66

 באופן –אזי ניתן להטיל את הגבלות על אי תשלום מזונות . ילדים או הורים, בן זוג: ראשונה

  . מיידי ללא תנאים נוספים

פסק זהו  ,דוד לאחיינו, סב לנכדו, אח לאח: כגון, כשמדובר בדרגה שנייה או שלישית של קירבה

   ).3)(א(ב66או בסעיף , )1)(א(ב66 לפי התנאים שבסעיף יתן להטיל הגבלות רקנ ו,לדין רגי

 שהביטוח הלאומי גובה, הגבלות על מזונות לפי חוק המזונות הבטחת תשלום אותו הדין לגבי 

הם משנים את מהותם כשהם . את הסכומים הללו לא רואים אותם כמזונות. מחייבים לפי החוק

ניתן להטיל הגבלות רק לפי התנאים ולכן  ,הזוכהנגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא על ידי 

כפי שלא יכולים להוציא צווי מאסר נגד חייבים לביטוח ). 3)(א(ב66או בסעיף , )1)(א(ב66שבסעיף 

ללא חקירת יכולת . אלא חייבים לעשות להם חקירת יכולת, לאומי על פי פסק המזונות בלבד

  .  את החוב המגיע לוי לא רואים כמזונותכ, המוסד לביטוח לאומי לא יכול להוציא צוו מאסר

  . בחוקשקבועים  לפי מס סעיפים חובותיותשלום החייב הוא בעל יכולת שמשתמט מ .)3)(א(ב66

המוצא שהחייב הוא בעל יכולת '  נק–פ  "יש להזכיר את החזקה המלווה את הליכי ההוצל

 נטל ,כלומר. לו יכולת בכלל או שאין ,ת אלא אם כן החייב יוכיח מהי יכולתו האמיתי,תשלומים
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  ויש כלל מדיני,אצלוא מצי כי המידע נ,הא צריך להוכיח מהי יכולתו. ההוכחה מוטל על החייב

 אז בעל  גם אם נטל ההוכחה הכללי מוטל על הצד השני,ת שמי שהמידע בידיו בנושא מסויםהראיו

ת המידע יכול להיות המידע חייב לתת הסברים ולגלות את המידה לבית המשפט ואם לא יביא א

  . שיפסקו נגדו

מועד המצאת האזהרה לחייב מ חדשים 6 אבל חלפו ,לפיכך גם אם החייב לא התייצב לחקירה

  .  500₪ מספיק שהסכום יהיה ,אם חלפה שנהו,  2500₪ והחוב הפסוק עולה על ,בהמצאה מלאה

תקנות המסתובבת יש טיוטה של .  בקשר להגבלותשר המשפטים הוא הממונה על קביעת התקנות

  . התקנות בשלב מתקדם של העריכה.  וצוותי ההיגוי של החוק החדשבין הגורמים

  

  המצאה מלאה

אה רק לתכלית ל לפי הדין הקיים משתמשים בהמצאה מ–יש שינוי במהותה של המצאה מלאה 

  . אם רוצים לאסור את החייב יש לבצע המצאה מלאה, תאח

  :יניםישני מאפלהמצאה מלאה 

ותוך כדי הצוות המעקל בא .  בביתו של החייבהמצאה של האזהרה בזמן עיקול מיטלטלין ,האחד

  .חייבאזהרה ל ואז אין צורך בהושטה של ה,מניח על השולחן את האזהרהעיקול 

 לא כול סוגי ההמצאות שם הם המצאה .א" לתקסדק לברבפלפי  ההמאפיין השני הוא המצא

 אלו ההמצאות הרגילות המוכרות ,א" לתקסד' ג' ב' זה לפי סימנים א–המצאה מלאה . מלאה

אבל לא בפקס היות . י פקיד מסירה או למענו של החייב או לבית עסק שלו"בדואר רשום או ע

האישור הטלפוני על הפקס הוא אישור על המשלוח ולא .  האזהרהתשקשה להוכיח את קבל

  אישור משפטי על הקבלה 

 ההמצאה המלאה . לחוק ההוצאה לפועל1 –ההגדרות  לסעיף ,70 עיףההמצאה המלאה עברה מס

הגבלות זה כולל  – אלא גם בהליכים אחרים שנקראים הליכי אכיפה ,לא רק תנאי למאסרים

  . ומסירת מידע ללא כתב ויתור

עוד אחד החידושים בפרק המידע שאם החייב הוא סרבן החידוש שניתן יהיה לקבל מידע ללא 

  .ויתור על כתב הסודיות

   לחוק ההוצאה לפועל 29 תיקון

  : כל אחת מאלה–" המצאה מלאה""

לתקנות סדר ' ג-ו' ב', סימנים א, ב"המצאה באחת הדרכים המפורטות בפרק ל )1(

-ו, 482, 480, )5(-ו) 4(475למעט המצאה בדרכים המפורטות בתקנות , הדין

489;  

 ;)1)(א(21המצאה במהלך עיקול מיטלטלין לפי סעיף  )2(

  )1ג(7יש סעיף חדש 

   לחוק ההוצאה לפועל 29קון תי

יראו אותו כמי שהומצאה לו , הגיש החייב בקשה בתיק הוצאה לפועל שנפתח נגדו  )1ג(7

אלא אם כן הורה רשם ההוצאה , האזהרה בהמצאה מלאה ביום הגשת הבקשה האמורה

  .לפועל אחרת

.  כדיןכ כי לא קיבל המצאה"אם החייב הגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל הוא מנוע לטעון אח

  אפשרות להחליטפ" הוצלרשם למה נתנו ל למרצה ברורא ל-פ אחרת  " הוצלרשםאלא אם הורה 
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השופט טירקל החליט שאם . היות שזוהי הוראה סבירה שנהגו בה גם בעבר על פי פסיקה, אחרת

  .הוא נכנס להשתק והוא מנוע מלטעון שלא קיבל את האזהרה, החייב הגיש בקשה בהוצאה לפועל

  

ש לבצע יהרה ז את הא– מבחינים בין אזהרה למסירת כתבי בית דין - פ" לתקנות הוצל24תקנה 

לגבי כל , לעומת זאת). ש"לא פקיד ביהמ(ד " של עוי שליח"עלמשל  זה .בדרך של המצאה מלאה

 כהמצאה ם רואים אות,ןדי- של כתב בי בדואר או אי דרישה,אחרים הסירוב לקבלהן כתבי בי די

ה עהרה יש לעמוד בתנאים של החוק כי יש להיות משוכנעים שההמצאה בוצלגבי האז. כדין

  .נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל ובתיק המסויםהחייב יודע ששו

  

  

   לחוק ההוצאה לפועל 29תיקון 

  ג התראה בדבר הגבלה66

לא תיכנס הגבלה לפי פרק זה לתוקף אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב   )א(

  . ימים מיום המצאת ההתראה30פו בדואר התראה וחל

בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הטיל על החייב הגבלה וכי היא תיכנס לתוקף   )ב(

או שהחייב יתייצב לחקירת , אלא אם כן ייפרע החוב,  ימים מיום המצאתה30בתום 

יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת 

; או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל, מתשלום חובותיוהמשתמט 

 לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק או –" לשכת ההוצאה לפועל", לעניין זה

לשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של 

 .החייב

וצאה לפועל הגבלה במעמד הטיל רשם הה, )ב(-ו) א(על אף האמור בסעיפים קטנים   )ג(

וההגבלה תיכנס לתוקף , לא תישלח לחייב התראה, )1)(א(ב66החייב כאמור בסעיף 

אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת ,  ימים מיום הטלת ההגבלה30בתום 

 .בידי רשם ההוצאה לפועל

  

 ימים מיום 30וחלפו ,  בדואר רשוםלאזה נשלח , לא מפעילים הגבלה לפני ששלחנו בדואר התראה

  . ההמצאה

 , ימים6מכתב שהומצא אחרי כ שנשלח בדואר ביש הוראה בתקנות ההוצאה לפועל שרואים מכת

 30 םתובוהיא תיכנס לתוקף הגבלה ינים שהוטלה י בהתראה מצ.ואז יכולים להפעיל את ההגבלה

 רשםכנע את  וישבלשכת ההוצאה לפועל  לחקירת יכולתאלא אם החייב התייצב,  מהמצאהיום

 פ היא הלשכה "לשכת ההוצל. או שישלם את החוב, ההוצאה לפועל שישלם את החוב בתשלומים

יהיו  פ"הבעיה ששכחו שלשכות הוצל. ו מתנהל התיק או במקום הקרוב למקום מגוריובבמקום 

  .  וצריך יהיה ללכת ללשכה המחוזית,ש השלום"מחוזיות ולא ליד בימ
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  .ד66 'ביטול ההגבלות ס

עצם פירעון החוב לא מביא אוטומטית , אבל. אם החוב נפרע מבטלים הגבלה זה מובן מאליו

 של הנהלת מערכת  אלא אם תהייה הוראה פנימית.לביטול ההגבלה וצריך לבקש בקשה נפרדת

 התיק בו נפרע יהיה צריך לבדוק אם, במקרה כזה. ם פירעון החוב בטלות ההגבלותע ש,פ"ההוצל

אלא , )שם יש לפרוע את החוב בכול התיקים ( לא מדובר באיחוד.נוספיםקים החוב קשור עם תי

אבל . 'כדי לזכות בכספים שנכנסים לתיק ב' להצטרף לתיק ב'  שהיא בקשה של זוכה אהצטרפותב

  . 'יועברו לתיק א' ברור שגם כספים שיכנסו לתיק ב

  

  . יתן לבטל הגבלות גם בתנאיםנ

גם במסגרת , בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל. ארץלמשל אם מבטלים עיכוב יציאה מה

 שיחתום ערבות לחייב שיחזור ,'לחייב את החייב להביא ערובה צד ג, 14'  לפי סההגבלות וגם

זה יכול להיות גם חוב . אם החייב לא ישוב ארצה אז הערב עלול לחוב בתשלום החוב. לארץ

 ללא צורך בפנייה לבית ,הוצאה לפועליש לזכור שערובה ניתנת לאכיפה על ידי רשם ה. מזונות

 אבל לאחר שבועות ,יש להודיע לערב על הכוונה לחייב אותו כדי שיטען מה שהוא רוצה. המשפט

  . בודדים יכולה להיות החלטת חיוב על הערב

  

ן י או הסכם אחר בינו לביכולים לבטל הגבלה גם כאשר החייב ממלא אחר הוראות צו תשלומים

כתוב .  הוצאה לפועלשארי " בין הצדדים שקיבל תוקף של צו תשלומים עהזוכה לתשלום החוב

שלפני החוק , ולא רשם ההוצאה לפועל ללמדך שגם להחלטות ישנות, ראש הוצאה לפועל בכוונה

  . יש תוקף, החדש

  

   לחוק ההוצאה לפועל 29תיקון 

  ד ביטול ההגבלה66

  .תבוטל ההגבלה שהוטלה על החייב, נפרע החוב  )א(

ורשאי , מיוזמתו או לבקשת החייב, ה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטילרשם ההוצא  )ב(

אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות , הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו

 .העניין

רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו   )ג(

ין פרעון החוב שאישר ראש ההוצאה תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעני

רשאי רשם ההוצאה לפועל להטילה , בוטלה הגבלה כאמור בסעיף קטן זה; לפועל

אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או , מיוזמתו או לבקשת הזוכה, מחדש

הגבלה שהוטלה מחדש לפי סעיף קטן זה תיכנס לתוקף ללא צורך במשלוח ; ההסכם

 .ג66יף התראה לפי סע

 שעות 24ולא יאוחר מתום , תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, בוטלה הגבלה על חייב  )ד(

וכן תשלח הודעה על , לפי העניין, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר, מעת ביטולה

 ."כך לחייב ולזוכה
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  .5 ' שיעור מס-9.2004.24       

  .הוצאה לפועל במסלול מקוצר

  .ד"ט עו"ד ושכ"מסלול מקוצר בלי עוזהו . ₪ 10,000 עד לגבי תיקים שלים הליך חדשני שמנסזהו 

  כןםאאלא .  חודשים8 יש לסיים את ההליכים בתוך , שנעמוד על המאפיינים שלו,לפי ההליך הזה

  . חדשים8 מזה יכול להמשך יותר אז , בהליך של ביצוענמצא התיק 

  יניםימאפ

  .₪ 10,000ד עד "בקשות לביצוע פס .1

רק ניתן  ר כלומ,פסקי דין מזונות ושטרי משכונות ומשכנתאבהליך מקוצר לבצע לא ניתן  .2

או כל חיוב כספי אחר שניתן לפי חוק לבצעו כמו פסק ,  משפטיפסקי דין כספיים של בת

 . )קים'שטרות וצלבדוק אם זה כולל . (דין של בית משפט

עיקול ומכירה של , למשל.  על הליך זהחלק מהפרקים של חוק ההוצאה לפועל לא חלים .3

 .לא חליםכמה פרקים ועוד , לא חל, עיקול ומכירה של מיטלטלין. לא חל, מקרקעין

: פ" כדי לא לסרבל את ההליכים בהוצל,לבצע בסך הכול שני סוגים של הליכיםניתן   .4

 . לי רכב של החייבכ ועיקול ',עיקול כספי החייב אצלו או אצל צד ג

 . חדשים8לקחת עד שאמורים  , לביצועאלו הליכים שאמורים להיות מהירים

.  ולא הזוכה,ש בקשות לביצוע כספים או עיקול כלי רכביפקיד ההוצאה לפועל רשאי להג .5

ניתנת הרשאה אז , לא מסובכים ולא מורכביםכים  שיוצאים מתוך הנחה שההלי,היות

 .לבצע זאת בעצמו פ"הוצלפקיד טוטורית לטס

 נמשכים יותר מ או המכירה/ של העיקול וליכים אלא אם הה, חודשים8סיום התיק בתוך  .6

 .  חודשים8

  

. 1.8.2011 ועד 1.8.09מ ניסיונית של שנתיים ת הרצה  לתקופההליך במקור אמור להתקיים

  . רוצים לבדוק אותו כי זהו חדשני מאוד. יבחנו את ההליךבתקופה זאת 

  

   ?מתי לא נלך למסלול מקוצר

איחודי . יב מוגבל באמצעים או שהוא מאוחד תיקיםאם החייב טוען פרעתי ומוכרז גם חי

  .  ממושך ומייגע,תיקים זהו הליך ארוך מסורבל

 רשםלול רגיל והזוכה רשאי להודיע לס זה עובר למ,אם לא גובים את החוב,  חדשים8לאחר 

כולם  לדעת המרצה .פ אם רוצה ללכת למסלול רגיל או שלא רוצה להתעסק עם זה"הוצל

   כמה יעברו וכמה יסתיימו לפני כן  יהיה לראותמענייןו, יליעברו למסלול רג

  

ד אם אח. ל רגיל התיק יועבר למסלו,אם כולם היו יחידים ולא תאגידים, אם יש מספר זוכים

 הזוכה רשאי להגיש בקשת ביצוע חדשה בגלל ,שותפותאו  כגון תאגיד ,די איננו יחהזוכים

רוצה הוא  אם . עליו לחכות שנה,סלול מקוצראבל אם הזוכה רוצה לעשות זאת במ. אותו חוב

 לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להתיר. לא צריך לחכותהוא ל י במסלול רג זאתלהגיש

  .  מטעמים מיוחדים שירשמו, בקשות גם לפני שעברה שנההגשת
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  .לחוקים המשיקים לוביחס מיקום חוק ההוצאה לפועל 

.  החקיקה'תו אוכפים חוק שמופעל במעחוק ההוצאה לפועל זהו החוק הבסיסי שבמסגר

האלה מכסה קטע מסוים של אכיפה וכשהחוקים מהם חוקי לויין שכל אחד ישנן מסביבו 

 מחוליותיה עוסקת ת שכל אח,מערכת אכיפה רב שכבתיתלנו במכלול אחד מצטרפים יחד יש 

  . קמנגנון אכיפה במערכת החולנו  וכולם ביחד נותנים ,האכיפהם א מסוים בתחושבנו

  

   1967-ז"התשל, דין נגד המדינה- תקנות הוצאה לפועל של פסקי

גד נפ " אומר שאין הליכי הוצל,)המדינה כבעל דין( יהאזרחן סדרי הדיתיקון  לחוק ל7 'ס

 לא ניתן ,ל ערכאה שיפוטיתש  אזרחיסק דיןפ לפי , לאזרחף אם המדינה חייבת כס.המדינה

  . לפגוע במדינה כרשות מבצעתל זה יכורת אחשהוא הרציונאל . לעקל רכוש של המדינה

   1958-ח"תשי, )המדינה כבעל דין(חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי 

  ]ט"תשנ: תיקון[ביצוע פסק דין נגד המדינה . 7

ויבוצע על ידי שר , פסק דין שניתן נגד המדינה יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר

  .א יחולוודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין ל, האוצר

  

ותקנות ,  )המדינה כבעל דין(לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי  7ההוראה הבסיסית היא סעיף 

  . שים הוראה זאתמ נגד המדינה ממ של פסקי דיןההוצאה לפועל

בית דין ארצי , בית דין גדול, עליון: בערכאות הגבוהותנגד המדינה שניתן  ד"אם יש פס

ד " ותפקידה להעביר את פסה,יא המטפלת בביצוע החיובפרקליטות המדינה ה, 'לעבודה וכד

  .זהה לתשלום , הכללי במשרד האוצרלחשב

 וחשבי המשרדים  יטופל בפרקליטת מחוזיתזה,  שלום או  מחוזי,ערכאה נמוכהמדובר באם 

  . הרלוונטיים

  

  ?מה קורה אם המדינה מערערת על פסק הדין

 היה ,מערערת על פסק הדיןהייתה מדינה  שאם ה, שנים הייתה הוראה חוקיתפרעד לפני מס

  .  למעט החלק שאינו שנוי במחלוקת,עיכוב אוטומאטי של פסק הדין

 הוא כדין כל ,בעניין זה, ינה שדין המד, לחוק7' סבתקנות ההוצאה לפועל נגד המדינה ובנקבע 

 . עניין ובית המשפט יחליט לגופו של כל,רחז והמדינה חייבת לבקש עיכוב ביצוע ככול א,אזרח

 ,סכומים גבוהיםנפסקים  בייחוד כש, ולכן בתי המשפט,יכולות להיות בעיות עם הוראה זאת

היא לא יש להניח שזכה בערעור תשאם המדינה הם אומרים . הסכוםרוב עיכוב על נותנים 

   ' חברת ביטוח וכדאלא אם מדובר בתאגיד גדול כמו, סכום ששולם לאזרחתצליח לגבות את ה

  

   1981 -א"התשמ, )סילוק פולשים( ציבור חוק מקרקעי

המסגרת הסטטוטורית בה המדינה ומינהל מקרקעי ישראל נלחמים בכול מיני אנשים זאת 

  .של המדינה ,שלוקחים לעצמם ללא זכות קרקעות

ולמנהל שמורות הטבע לתת  רשויות מקומיתול נהל מקרקעי ישראליהחוק נתן סמכות למ

  . ריותינהל והעיי מנגנוני המ"פ אלא ע"אלו מבוצעים לא בהוצל ו,צווי סילוק מנהליים במיידי
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 אלא שלוש שנים , כמו בחוק המקרקעין30לא ,  יחסיתאבל יש כאן צורך להשגת גבול טרייה

אם הרשות לא עומדת .  לרשות על הפלישהע חדשים מיום שנוד6מיום השגת הגבול ותוך 

תביעה רגילה במסגרת של  פולשים אלא  היא לא יכולה לפעול לפי חוק סילוק,במועדים אלו

 כלומר יש מסגרת זמן משולבת של שלוש ,ואחריו ניתן יהיה לפנות את הפולשים, לסילוק יד

  .  מיום הידיעה' ח6שנים מהשגת הגבול ו

  .   יום כמו בחוק המקרקעין בגלל שמנגנוני המינהל הם מסורבלים יחסית30זה לא 

  

 יש להשתמש בפרשנות מצמצמתות לרשות המבצעת נותן סמכויות רחבשהחוק הזה בגלל 

אז ', למשל אם עברו או לא שלוש שנים וכד,  אם יש ספק לגבי המועדים.כשמפרשים חוק זה

 מנהליות יסמכויות פינוהפעלת  כי מדובר על ,יש ללכת לקראת משיג הגבולהכלל הוא ש

יש לפרש חוק זה ש 0020ד משנת "פס לפי זה – . עשיית דין עצמידייל והפיתרון הוא לא ע

  . סמכויות כאלו יש לפרש באופן דווקני, ית דין עצמיתיבאופן מצומם כי ניתנה סמכות לעש

  

גם אם טענת . כי מדובר בחזקה ושימוש, התנגדות לצו מנהלי כזה היא לבית משפט השלום

ש שהוא לא דן בבעלות ואם ימצא שיש מקום "במקרה כזה יאמר ביהמ. הבסיס היא בעלות

  .יטענו לבעלות בבית המשפט המחוזי, אם ירצו, כ"ה ואחיפנ

   

  .1980-ם"תש, ] נוסח חדש[פקודת פשיטת הרגל 

   .עולם ומלואוזאת פקודה מורכבת ומדובר ב

לפנות  להמליץ לחייב פ" הוצלרשםאת  מסמיךה ,א החדש77 ' הישרה על סד קאשי"פס

   . א אילוצו לפנות ולפנייהאפשרות הדוע בדבר יימדובר ב. הליכי פשיטת רגלל

  

  ).גבייה(פקודת המסים 

". מפגר"בפקודה פ נקרא " בהוצל"חייב" למשל. ארכאית בסגנונההפקודה . 1936 - פקודה מ

  . כולל כינוס נכסים,בה המס בקשר לעניינים שוניםוערעור על החלטות של גפקודה באין 

מס . י בית משפט" או ע,י גובה המס"כונס נכסים עגם  זאת ניתן למנות ודהבמסגרת פק

 מתוך גישה , לגבי כינוס נכסים,משפט ולא לגובה המסה לבית  בדרך כללפונההכנסה 

) קומנדו מס(יה ילמדינה יש מנגנוני גב.  הנעשהיש יותר פיקוח עלכך  כי ,אחראית וציבורית

  .  המיסים גבייה'עיקולים לפי פקבשעוסקים 

  .ואות לקניית זרעים שנקנו עי חקלאיםולהשהוא יש סוג מיסים שגובים אותו  עצמה בפקודה

י עשרות חוקים שיש בהם הוראה שהמיסים שמוטלים " המיסים גבייה מופעלת עודתרוב פק

  . היא שואבת את כוחה הממשימכוח זה  ו,המיסים גבייהודת לפי חוק פלוני ימומשו לפי פק

  

  .  המיסים הגבייה' אין הליך להתנגדות וערעור בפק

  

ש לעניינים "בימאבל זה מעוניין להעביר ל(צ "ש עתירות מנהליות או לפנות לבגאולי ניתן להגי

  . מכוח הסמכות השיורית שלומחוזיגם להמרצה סבור שאולי . )מנהליים
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   1972-ב"תשל, )הבטחת תשלום(חוק המזונות 

   .סרבני תשלוםחוק זה מבטיח תשלום מזונות לנשים של 

יטוח לאומי מזונות שנקבעים מדי זמן קצוב בתקנות באלא , הדיןאלו לא המזונות לפי פסק 

  . עריף מסויםתשקובעות 

נן מקבלות יים לפי חוק ביטוח לאומי וזה נותן פיתרון חלקי לנשים שאממשולמזונות אלו 

  .מזונות מבעלים סרבניים

ד "פסמכוח והמוסד רשאי לפנות ) סברוגציה(בוב ייש זכות ש) ל"המל(ביטוח לאומי מוסד לל

  .ולגבות מהחייב את מלוא סכום החוב, מרוכז בירושליםהליך זה , פ" האישה להוצללטובת

   . ואת היתרה מעביר לזוכה,את הסכום ששילםלעצמו חזיר הוא מ,  לגבותליחצל מ"המלאם 

   

 הוא לא יכול להוציא אותם על פי פסק  באמצעות מאסרל רוצה לגבות את פסק הדין"לכשהמ

י הביטוח לאומי "עליון קבע שהסכום שנגבה עיות שהשופט לוין בה. המזונות שהוא פועל לפיו

ל רוצה לפעול " ולכן אם המל,ב למוסדישהחייב חי מזונות אלא חוב כספי רגילחוב אינו 

  . וזהו תהליך לא יעיל.  צריך לערוך חקירת יכולת בכול תיקהוא, וי מאסרובאמצעות צ

  

  .6 ' שיעור מס-9.2005.1       

  

  .1967- ז"תשכ, חוק הערבות

  .  קודם צריך לפעול נגד החייב,לפני פעולה כלפי הערב

  . כולל גם את פינוי החייב מהדירה אם חייבים לעשות זאת

 רשםיש לבקש מ, ד נגד הערב"ויש פס, כשמוגשת בקשה לפעול נגד הערב בהוצאה לפועל

  . פ אישור לממש הליכים נגד הערב"הוצל

 הזוכה אומר שמיצה את . יש נגדך פסק דין:רים לובהוצאה לפועל מזמינים את הערב ואומ

חיוב שרוצים לממש ש לך לומר נגד הימה שואלים את הערב ו, ההליכים נגד החייב העיקרי

  . נגדך

עיל מאוד כי הערב יפעיל לחץ על החייב לגלות י הליך אלפני ביצוע פסק הדין הוזה ך הלי

  . מקורות הכנסה שיש לו

העניין לא הגיע עדיין לעליון . הכולל את האמור לעיל, עניין זה בנוגע לד של המרצה"פסיש 

   .   ד זה מצוטט לעיתים תכופות"ולכן פס

  

     1992- ב"התשנ, חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי

הוא . כ גדליה גל"ח- 90ר ועדת הכספים של הכנסת בשנות ה "על שם יו" חוק גל"ידוע גם כ

החוק הוא לטובת בעלי משקים במושבים . יבוץ או מושבהעביר את החוק הזה בהיותו חבר ק

  . 90 -שהיו בקריסה כלכלית בשנות ה

מכוח החוק הופחתו חיובים כספיים . המשפט לפני כן' החוק יצר מצב ללא תקדים במע

- ד קיבל בסופו של דבר כ"אדם עם פס.  זאת התערבות בוטה בזכויות קניין40%בשיעור של כ 

  .  מחובו60%
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ל אב, החוק קיים עד היום. לם חולק לתשלומים על גבי תקופה ארוכה מאודגם מה ששו

  . בעצמה נמוכה בהרבה

 .צום לאור תכליתומוק הזה בדווקנות ובצחיש לפרש את ה,  בעליוןהפסיקה של שמגרלפי 

ופגעו אגב כך , התכלית היא לבוא לקראת בעלי משקים במושבים שהפחיתו להם את החוב

ולכן שיש לצמצם עד כמה שאפשר את הפרשנות על מנת למזער את , וכיםבזכויות קניין של הז

  . הפגיעה בזוכה

  . אבל יש לצמצמה ולא להרחיב אותה היא קשה 40%אמנם הפגיעה של ה 

  

 מגדל יואב שעוסק בסמכותו 'בנק מזרחי נ המפורסם בעניין ד"פסבמסגרת החוק הזה ניתן 

אבל .  את חוק יסוד כבוד אדם וחירותויםדשכשהם נוגחוקים העליון לבטל ש "ביהמשל 

חוקים שנוגדים את חוק היסוד עומד הסמכות לבטל העיקרון של ש, באותו פסק דין, עבנק

 למשל חוק יועצי ,היו מספר מועט של מקריםבפרקטיקה .  אבל ישתמשו בו בצמצום רב,בעינו

  . שם ביטלו רק חלק מהסעיפים ולא את החוק כולו, השקעות

  

  

  ). שוק האפור חוק ה–בסלנג ( 1993-ג"התשנ, בנקאיות-הלוואות חוץחוק הסדרת 

היו מצבים  80-90 - בשנות ה.חוק זה בא להתמודד עם חברות שפעלו ופועלות בשוק האפור

 והמצב החברתי הגיע לכך שהמחוקק נאלץ , ויותר מזה ₪ 50,000הגיע ל ₪  2,000חוב של ש

  . להתמודד עם הבעיה הזאת ואז חוקקו את החוק

  . ת שניתן לקחת בשוק האפורילגבי ריבנו משאסור לחרוג מרי טוהחוק קובע מנגנון סטטו

הלוואה בשוק האפור נלקחת בגלל שהבנקים סוגרים בפני הלקוח את קו האשראי בשל קשייו 

  . החברות ניצלו מצב זה. הכלכליים

היעדר ב  שניתןלהחזיר לבית משפט כל פסק דין ההוצאה לפועל רשםהחוק מסמיך את 

 שנתן את  ויכול להיות שבית המשפט, ויש חשש שפסק הדין נגוע בריבית אסורההנתבע

  . ex–parte -סק דין בהיעדר הנתבע פ היות שבית המשפט נתן , לא היה מודע לכךד"פסה

  

על פי . פ אסור להקטין שיעורי ריבית ועליו להעביר את התיק לבית המשפט" הוצלרשםל

עלות האשראי במשק כפי שנקבעת על ידי בנק  מ2.25% של עד פי ניתן להגיע לריביתהחוק 

את זה ניתן למצוא באתרי האינטרנט של בנק ישראל ומשרד האוצר . חדשים' ישראל מדי מס

  . והחשב הכללי

  

  .  הוצאה לפועלרשםשל פוטית החמישית הסמכות השיזאת 

  : פ הן" הוצלרשםארבע הסמכויות השיפוטיות הראשונות של 

  . 19'  ס- רעתי טענת פ .1

 .25'  ס–חיוב נאמן  .2

 .48'  ס–' חיוב צד ג .3

,  יש המעדיפים לתבוע את כונס הנכסים–. 58'  ס–חיוב כונס נכסים בפיצוי הנזק שגרם  .4

  . לפי סעיף זה כי מדובר בסכום בלתי מוגבל
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  .1995- ה"התשנ, אגרות והוצאות, חוק המרכז לגביית קנסות

 שבעלי דין חייבים לה , לאחר שנים של הזנחה, עצמהבו המדינה מצאהשבא לקדם מצב החוק 

   . כיפהוזה הצדיק הקמת מנגנון של א ,שקליםליוני ימאות מ

" אגף גבית אגרות קנסות והוצאות משפט"שנקרא  ,קיים מנגנון קבוע במשרד המשפטים

ההוצאה לפועל יצאה . והיום זה אגף משותף, ההוצאה לפועלאגף שאיחדו אותו לאחרונה עם 

  . שרד המשפטיםממ

  . המיסים גבייה ולא לפי  חוק ההוצאה לפועל' האגף הזה פועל לפי פק

  

  .1991-א"התשנ, )החזרת ילדים חטופים(חוק אמנת האג 

  . עמד אישימוכר למי שעוסק במ

, עשרות, תרבות  מדינוו שחברות ב"אמנת האג" –ל "ניהחוק מפנים למשפט הישראלי אמנה ב

  . לא כל המדינות

 בניגוד לפסק דין,  של הילדיםובעת כללים להחזרת ילדים חטופים ממקום מגוריהםהאמנה ק

תוצאה שמעשה חד צדדי של הורים שהבריחו את כ או ,שניתנו במקומות המגורים של הילדים

  . הילדים לארץ

ירו א שיש להש, ציוניותתטען טענו שחטף את הילד לישראל דבהם צהיו פסקי דין בזמנו 

  . י שיתחנך כאןאודי וכדיהילד בארץ כי ה

התחנך על ערכי הילד צריך לש שם טען האב בלהט רב 1950 - מ עמדו'ד הראשון עמדו נ"פסה

  .הציונות

  . שעומד כיום בראש וראשונה הוא טובת הילדמה , כיום

  

 שסעיפי האמנה יפורטו לתוך החקיקה של כל מדינה תלפי האמנה הזאת הוסכם בין המדינו

נחטף שלא כדין ממקום מושבו שילד לפיה . בארץמת קיייקה הזאת החק. ממדינות האמנה

   .ושם יתברר המצב, דינת מושבו המקוריתיוחזר בהליך מקוצר למ

 סכנה מיידית אם ישוב  לילד אלים ומתעמר בילד וקיימתלאבל אם יתברר שהאב למש

 ד ברומניה"סניתן פ, בעבר.  או יחזור למדינה שבה המצב הביטחוני אינו טוב,למקום מגוריו

הייתה מחאה . ישאל מסוכנת בשל מצב המלחמה שבה לפיו נקבע ש,על יסוד האמנה הזאת

  . פוליטית ללא הואיל

  

של הוצאה לפועל  בהליך מקוצר ,החוק יוצר מנגנון ביצוע של העברת ילדים ממדינה למדינה

 .ת ילדיםד למסיר"פ לבצע פס"שמאפשר למנהל לשכת הוצל, לחוק ההוצאה לפועל 62 'לפי ס

בית משפט לענייני משפחה חוק התרוקן מתוכנו לאור הוא  אבל ,סעיף זה אמנם קיים

  . פ לעניין העברת ילדים להורה המשמורן"לשמש גם כערכאת הוצלש "שמסמיך את ביהמ

  . ד לבין הביצוע בפועל"הרעיון שיהיה רצף בין פסה
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סמכויות שיפוט והוראות (זה חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת ע

  1996-ו"התשנ, )תיקוני חקיקה) (אחרות

קבע את האפשרות המשפטית של והוא , הסכמי אוסלומשנחקק כתוצאה ישירה זה חוק 

    . כיום זה ללא רצועת עזה. הודה שומרון וחבל עזהפ בי"ביצוע הסדרים של הוצל

  

 .המנגנון הזה לא עובד, אבל. טינאיתולבין הרשות הפלסמדינה בחוק זה נקבעו מנגנונים בין ה

  ענוגוהוא , א לחוק3והוא סעיף ,  אחדהחוק הה הוא במימושו מתייחס בעצם לסעיףלכן 

כלומר .  בישראלןהרשומים במרשם האוכלוסינגד ישראלים ש " ביופ"לצ הליכי הוילמיצו

  . ותהמרשם הפורמאלי של הישראלים האלו במרשם האוכלוסין הוא הקובע בעניין הסמכ

  

בתקנות בעצם הם  של החוק הסעיפים וכול ,ן סעיף אחד או שנייםיהחוק הזה הוא בבעצם 

 ,בתוספת לחוק הנמצאות תקנותדין  שתאומרש פסיקהיש ו, עזרה משפטית שהן חלק מהחוק

  .  עצמורואים אותן כחוק

  

יהודה  בישראל בכל לשכת הוצאה לפועלמ הוצאה לפועל א ניתן לעשות פעולות3על פי סעיף 

נדרש לזה , נגד אזרחים פלשתינאים לא אבל, ישראלים ביהודה ושומרוןבשומרון רק כלפי 

  .  מה שלא קיים כיום,שתוף הפעולה עם הרשות הפלשתינאית

 כל רשותאלא גם ל, לא רק להוצאה לפועל לפי חוק הוצאה לפועל,  מותר לפעוללפי הסעיף

  . המיסים גבייה' פקלפי  המדינה כמו, לפי דין אכיפת חוקאחרת שפועלת 

  

סמכויות שיפוט (חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה 

   1996-ו"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות אחרות

  : א יבוא3אחרי תקנה ) 4 (

  סמכות בעניני הוצאה לפועל . "ב3

 שענינו מוציא לפועל וכל מי שהוקנו לו סמכויות מכוח חיקוק, ראש ההוצאה לפועל

מוסמך להפעיל את סמכויותיו מכוח חיקוק כאמור גם באזור נגד חייב , הוצאה לפועל

  ;.ישראלי או רכושו לשם ביצוע פסק דין או שטר

יהודה והשומרון וחבל עזה (חירום -שעת- חוק להארכת תקפן של תקנות
  1967-ז"תשכ, ) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–

רשאי מי שמוקנות לו סמכויות , לפי כל חיקוקחלה על אדם חבות במס   )א(  .א3
  .להפעילן גם באזור, ו חיקוק או לפי כל חיקוק אחר הדן בגבייתותלפי או

לרבות תשלום , )גביה( כמשמעותו בפקודת המסים -" מס", בתקנה זו  )ב(  
  .חלה עליו לפי כל חיקוק) גביה(שפקודת המסים 

        

מי שהוקנו לו סמכויות מכוח חיקוק  מוציא לפועל וכל, ראש ההוצאה לפועל  .ב3
מוסמך להפעיל את סמכויותיו מכוח חיקוק כאמור גם , שענינו הוצאה לפועל

  .באזור נגד חייב ישראלי או רכושו לשם ביצוע פסק דין או שטר
  

  סיםממכויות בעניני ס
) 13' תיקון מס(

  1984-ד"תשמ

וצאה המכות בעניני ס
  לפועל

) 22' תיקון מס(
  1996-ו"שנת
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  פקודת בזיון בית המשפט

  . ועלפין בהוצאה לדזה כשלא ניתן לבצע באופן אובייקטיבי את פסק המשתמשים בחוק 

ן  את פסק הדיעבצלקטיבי ובייקושי אב אלא , סרבןבחור בקושי סובייקטיבי כגון לא מדובר

  . מי שחייבו או לא לנגן בשעות מסוימות צו מניעה נגד כמו למשל ,פ"בהוצל

  .או מפעל המפריע לאקולוגיה ומקרים דומים אם החייב

 לא ניתן לאכוף בהוצאה לפועל כי יבואו ויגידו להפסיק ולאחר שילכו ימשיכו צווי מניעה

  . בהפרה

ניתן לאכוף עליו לפי הפקודה . ש" ביזיון ביהמ' צווי מניעה באמצעות פקניתן לאכוף, לפיכך

  . האלו יעילים מאודיםליכהה. פסק הדין בקנס או מאסר לבצע את

   . ש היות שההלכות די ברורות"אין הרבה פסקי דין על ביזיון ביהמ

  . מדובר בהפרה מתמשכתם משתמשים בפקודה א

זאת גם . בהוצאה לפועלאכוף  זה ניתן להתוא,  פינוי של דירה כמו למשל,חד פעמיתהפרה 

 כמו ,ב שלפי מהותו ניתן לביצוע בהוצאה לפועלו כשמדובר בחיכאשר מדובר בחיוב כספי או

  .  חטופים להחזרת ילדים62 ויש גם את סעיף , או צו פינוי,צו הריסה

  

ד "ון קבע שאם ניתן פסהעליש "ביהמ. קתייהיבט פסהיבט נוסף לביזיון בית המשפט הוא 

  הזהורח רואים את הב, הזהל לסקל את פסק הדין"בישראל והנתבע נוקט בצעדים בחו

ת הביזיון כי הוא מנסה לסכל כאחראי לביזיון בית המשפט וניתן להגיש נגדו הליך לפי פקוד

ל כדי שהחברה תסכל את פסק הדין שניתן "ד למשל אם הוא מנצל חברה בשליטתו בחו"פס

   .בארץ

  

 ןתי הדיב מאז . דתייםןהביזיון גם על בתי דיודת הרחבה של פק חלה 90 – 80בשנות ה 

חרים בחקיקה שנעמוד עליה הביזיון בנוסף לסעיפים את  פקודתהדתיים מוסמכים לאמץ א

  בהמשך שנוגעים באופן ישר בסמכויות בית הדין הרבני 

א 7'  ביזיון לפי סע אם מתבצ ,וןהביזי'  או תפיסת נכסים לפי פקניתן להטיל קנס או מאסר

 דין שלא י לפי החוק הזה ניתן להפעיל הליכי ביזיון נגד בעל.וק בתי דין רבניים כפיית ציותחל

אם הנתבע . מונעים את ביצוע הליך הגירושיןהם כך ל ידי עו, מתייצבים להליכי גירושים

ל סנקציה על בעל הדין  בית הדין יכול להטי, ולא ניתן למצוא אותונמלט מהארץ או מסתתר

 לעשות שימוש בכרטיס או,  או חשבון הבנק שלו, מקרקעין,טלטליןי מ כמושל תפיסת נכסים

  .  או למנות כונס נכסים על נכסים,חיוב

ד גירושים "הנתבע פסנגד  זה נמצא בסמכות הבאה כשיש ,אין סמכות לשלילת רישיון נהיגה

 .כ לעוד חמש שנים" ואח,ל חמש שניםשו מאסר  אז ניתן להטיל עלי, אינו ממלא פסק זההואו

  . כ"כלומר לעשר שנים סה

  

כת ארה או דרכוןלמנוע ממנו :  פעולות נוספות כגוןמעבר למאסר ניתן לעשות נגד סרבן גט

 מבקר ילמנוע משרה בגופים מבוקרים על יד,  או למנוע חידושו נהיגהרישיוןשלילת , דרכון

ו מ לעבוד במקום מפוקח על ידי החוק כ ממנולמנוע, ור למנוע ממנו להיות דירקט,המדינה

אם הוא אסיר ניתן למנוע ממנו שחרור מוקדם או למנוע ממנו . ד רואי חשבון"לשכת עוה

  . משפט אזרחיל ידי בית עוגם גם על ידי בית הדין את זאת ניתן לעשות , חופשות
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  .7 ' שיעור מס-9.2005.8       

  פתיחת תיק

  .  בוחרכהוזפ שה"וח תיק בכול לשכת הוצל ניתן לפת6 'לפי ס

ת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק כ להגיש לכל לשאיה רשהזוכ  )א(  .6
ואם , פרטים מזהים של החייב כפי שייקבעו, ככל הידוע לו, הוא יציין בה; הדין

ויכול , וכן יפרש בה את ההליכים שהוא רוצה שיינקטו, הוא קטין או פסול דין
  .לבקש נקיטת הליכים נוספיםהוא מפעם לפעם 

  

 אלא , שלוםש" בימכולליד פ אחת " ולא תהייה לשכת הוצל, יש שינויים בחוק החדשאבל

 כדי להקל ניתן יהיה להגיש כל בקשה בכל בית משפט שלום .תהייה לשכה מחוזית אחת

  .   ומשם הבקשה תועבר ללשכה המחוזית

 הוא יצטרך להופיע בצורה להפחית קרן או לסגור את התיק שאם הזוכה ירצה חריגלזה יש 

הסיבה לכך . להגיש בקשה לסגירת התיק או להפחתת החוב ולהציג תעודת זהות, ליתאפרונט

המחוקק מעוניין לסגור . יפו בקשות של זוכיםיפ וז"הופיעו בהוצלשחייבים היו בעבר היא ש

  . צה זאתרפ

  

  המצאה

פ " למעט עניינים מסוימים בהוצל,כמו בתקנות סדר הדין האזרחינעשית המצאת אזהרה 

  : לחוק1' רה ב סדההג. להמצאה מלאהשיש להם צורך 

  : כל אחת מאלה–" המצאה מלאההמצאה מלאההמצאה מלאההמצאה מלאה"

' וג' ב', סימנים א, ב"המצאה באחת הדרכים המפורטות בפרק ל  )1(
-ו) 4(475למעט המצאה בדרכים המפורטות בתקנות , לתקנות סדר הדין

  ;489-ו, 482, 480, )5(

  ;)1)(א(21מהלך עיקול מיטלטלין לפי סעיף המצאה ב  )2(
  

  .  המצאה מלאהלאהדבקה על הדלת זאת , למשל

  . סירוב לקבל או הימנעות לקבל זאת המצאה מלאהלחוק ההוצאה לפועל  )ד(7לפי 

 חייבים למצוא את ,ואין בעיה של סירב לקבל או נמנע לקבל,  אם לא מוצאים את החייב,אבל

  . החייב לפי כתובתו

  

ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה , וגשה בקשת ביצועמשה  )א(  .7
או לשלם את החוב הפסוק בשיעורים שנקבעו בהוראת , הדין-שעליו למלא אחר פסק

שלומים לפי  תהגיש בקשה לצואו ל, )ב(69א או בצו לפי סעיף 69תשלום לפי סעיף 
לאזהרה יצורף העתק ; זהרה ימים מיום המצאת הא20והכל בתוך תקופה של , א7סעיף 

וכן העתק , אם לא הומצאו לחייב קודם לכן, מאושר של פסק הדין או העתק הפסיקתה
 - הוראת תשלום או צו , של פסיקתה" העתק", לענין זה; הוראת תשלום או הצו כאמור

 של צו שנכלל באזהרה ואשר הופק והוראת תשלום אל ש,  של פסיקתהסחו נבותלר
  .וכנתבאמצעות מערכת ממ

הודעה לחייב כי אם אין ביכולתו לעמוד , לפי הענין, הרה תכלולהאז  )1א(  
עליו להתייצב לחקירת יכולת , בתשלום החוב הפסוק במלואו או בתשלומים שנקבעו לו

 מצאת האזהרה או בתוך מועד אחרום ה ימים מי21בתוך , בלשכת ההוצאה לפועל
כי אם , בין היתר, החייב יוזהר; הרהולהמציא מסמכים שיפורטו באז, שנקבע באזהרה

   ביצועבקשת
  ) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

 ופסקת אזהרה המצא
  דין

  )4' תיקון מס(
  1978-ח"תשל

  )8' תיקון מס(
  1989-ט"תשמ

  ) 15' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 19' קון מסתי(
  1999-ט"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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יראו אותו , לא ישלם את החוב הפסוק או את התשלומים ולא יתייצב לחקירת יכולת
  .כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי למאסר

דין לפי -את האזהרה לידי החייב תהיה בדרך שממציאים כתבי ביתהמצ  )ב(  
הסמכויות , לענין זה; )נות סדר הדין תק- לןלה (1984-ד"תשמ, תקנות סדר הדין האזרחי

  .יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל, הנתונות בתקנות סדר הדין לבית המשפט או לרשם

 החייב הליכי הבאה או מאסר דא יינקטו נגל, )ב(ת סעיף קטן וראואף העל   )ג(  
לו או שהומצאה , אלא אם כן התייצב החייב בפני רשם ההוצאה לפועל, 2'לפי פרק ז

  : אחת מאלה כל-" המצאה מלאה", בסעיף קטן זה; אזהרה בדרך של המצאה מלאה

' ג-ו' ב', ב סימנים א"אה באחת הדרכים המפורטות בפרק להמצ  )1(
, 480, )4(475אה בדרכים המפורטות בתקנות צלמעט המ, לתקנות סדר הדין

  ; 489- ו482

  ). 1)(א(21אה במהלך עיקול מיטלטלין לפי סעיף המצ  )2(

, )ג(ב החייב או מי שניתן להמציא לו את האזהרה כאמור בסעיף קטן סיר  )ד(  
ו את החייב כמי שהומצאה לו ראי, ישור מסירהעל אלקבל את האזהרה או לחתום 

  .הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה; האזהרה כדין

יוחל בביצוע פסק הדין אלא לאחר המצאת האזהרה כאמור בסעיף קטן לא   )ה(  
זולת אם ראה רשם ההוצאה לפועל , ולאחר שעברה התקופה שנקבעה באזהרה) א(

  .ןכטת הליך לפני קינין מצדיקות נת העשנסיבו
  

  

  של.ז.תמספר  משפחה ושם,  שם פרטי, לפי דרישה,משרד הפנים חייב להעביר להוצאה לפועל

  . על פי פרטים אלו יש לאתר את החייב. החייב

יש מקרים ששולמו . שלמה לוי ועוד, יש את הבעיות של השמות הנפוצים כמו חיים כהן

  .פיצויים עקב עיקולים ופגיעה באנשים שלא קשורים לתיק

  

  המצאה במהלך עיקול מיטלטלין

תים יש עיקול לעי. שלוחה נוספת להמצאה מלאה היא המצאה במהלך עיקול מיטלטלין

 ואז ניתן להניח את ההמצאה על השולחן והיא ,המצאת אזהרה לפני ,ברישום ללא הוצאה

  . מלאה

  . ההמצאה המלאה נועדה לצורך מאסרים למשל כדי שהחייב לא יהיה מופתע מהמעצרים

  

 . מושתק מלטעון שלא הייתה המצאה כדיןחייב שהגיש איזו שהיא בקשה להוצאה לפועל

   )). 1(ג7' ס(מי שקיבל המצאה מלאה ויראו אותו ב

  

  כלל הידיעה וכלל ההמצאה

  .מועד הידיעה זהו המועד בו הודע לנתבע או לבעל דין גם ללא המצאה כדין

  . הוא ההמצאה בפועלמועד ההמצאה 

 . כלל הידיעה הוא היוצא מהכלל,כלל ההמצאהבעליון נקבע שלרוב מה שקובע הוא 

, הנסיבות נראה שהחייב משתמש בטענה שלא בתום לבכאשר לפי כלל הידיעה משתמשים ב

  .  ישתיקו אותו מהטענה שלא ידעאז

  

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

 )19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

  ) 15' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

  ) 15' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ
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  צורך יש,ללא כתב ויתור על סודיות, או לבקש מידע ממאגר מידע, לצורך הטלת הגבלותגם 

   .המצאה מלאהבלהמציא 

  

   .ןהיא חדשה בתיקון האחרו, אפשרות זאת של קבלת מידע ללא חתימה על כתב ויתור

  

  .וק מקדם את האפשרות שהחייב מתחמק לקבל אזהרה הח

  . זהרהאה בין המצאת כתבי בית דין לבין ניש הבח

  .ימנעות הוא קבלה מלאההסירוב ו

  .  משמעו כשבא שליח והחייב מסרב לקבלסירוב 

 זאת צריך לרשום הדואר פקיד,  ולא לוקח את המעטפהבא לדוארחייב הימנעות זה כשה

  .וזאת הימנעות

  

כי זאת . המצאה מלאהיש צורך ב, בקשה לביצוע שטר לשבהמצאה  טירקל קבע שהשופט

הוצאה לפועל של פסק דין שהיא איננה פתיחת הליך בשונה מ ,בקשה לפתיחת הליך חדש

  . חדש

  

  1979ם "תקנות ההוצאה לפועל תש

, ) כתב—בתקנה זו (למעט אזהרה , דין-כתב בי, בכפוף לאמור בתקנות אלה  )א( .24
והסמכויות הנתונות לפי , ב לתקנות סדר הדין" או יימסר בדרך הקבועה בפרק ליומצא

ואולם כתב שניתן ; ית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועלבאותו פרק בידי 
אלא אם כן נאמר בתקנות , להמציאו בדואר יישלח בדואר שאינו רשום וללא אישור מסירה

  .אלה במפורש אחרת

יראוהו , או בדואר רשום עם אישור מסירה, בדואר רשום, וארנשלח כתב בד  )ב(  
, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, חר משלוחואכאילו הומצא כדין ביום השישי של

ישמשו ראיה , בדבר ההימנעות או הסירוב, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר
  .לאמיתותם

רשאי מנהל בתי , )ג(5ה כאמור בתקנ, בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון  )ג(  
לרבות , בדרך שיורה, דרך כלל או במקרים מיוחדים, יומצא כתב כי, המשפט להורות

ומשהורה כך , ) דרך ממוחשבת—להלן (באמצעות מדיה מגנטית או תקשורת מחשבים 
מטעמים מיוחדים , אלא אם כן הורה ראש ההוצאה לפועל, לא יומצא הכתב בדרך אחרת

מיוחדת בביצוע ת במסירה אישית אם שוכנע בקיומה של דחיפועל המצאה , שיירשמו
שם החייב , בין היתר, יצוין בו,  לחוק בדרך ממוחשבת43הומצא צו לפי סעיף ; המסירה

כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין כמשמעו בחוק מרשם , ומספר תעודת הזהות שלו
כאילו הומצא כדין יראוהו , ממוחשבת   נשלח כתב בדרך; 1965–ה"תשכ, האוכלוסין

  .מהמערכת הממוכנת של הלשכה   רוביום השלישי שלאחר שיד

וכתב שהוחזר על ידי רשות הדואר מטעם , אישור בדבר מסירתו של כתב  )ד(  
  .ויישמרו בידו לשם הצגתם על פי דרישה, יועברו לזוכה או לעורך דינו, כלשהו

  

המצאה אישית כאמור בביקש זוכה המיוצג על ידי עורך דין להמציא אזהרה   .א24
אלא , לא יתיר ראש ההוצאה לפועל המצאה כאמור, לתקנות סדר הדין) 1)(א(א475בתקנה 

ואישור , שום עם אישור מסירהאם כן נעשה תחילה ניסיון להמציא את האזהרה בדואר ר
הוכח לראש ; המסירה מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה

כי יש נסיבות מיוחדות המצדיקות המצאה אישית מיד עם הגשת בקשת , לההוצאה לפוע
  . יאשר המצאה כאמור—הביצוע 

  

  דין-יבמצאת כתבי ה
  1999-ט"תשנ' קת

  מצאת אזהרהה
  ) 2' מס(' תק

  1999-ט"תשנ
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לפיהן , 1979ם " לפועל תש לתקנות ההוצאה 24 המצאת כתבי בית דין יש הוראות בתקנהל

אלא אם כן כתוב בתקנות במפורש שיש להמציא בדואר רשום , כול מסמך מומצא בדואר רגיל

  . או עם אישור המצאה

  . הראיותודת פקלפי  וגם ,לתקנות הוצאה לפועל) ב(24תקנה לפי זה 

  

  מסמך שהופק בהוצאה לפועל

 זה נחשב רשומה שהמסמך נכוןאם מסמך מיועד להוצאה לפועל אין צורך במסמך שמאשר 

 אישור  כן צריך, לבית המשפטמגישים מסמך כזהאם , לעומת זאת. מוסדית של הוצאה לפועל

   .א לחוק ההוצאה לפועל79 'סזה לפי  -  עם חותמת הפקיד שהוצא מהמחשב

שהופק באמצעות מערכת ממוכנת שבלשכה והכולל פרטים בדבר תוכנם של ך סממ  .א79
אולם לא יקובל , ישמש ראיה לכאורה לנכונות האמור בו, ה או מסמך אחראזהר, דרישה, צו

  .מסמך בהליך משפטי אלא אם כן פקיד הלשכה אישר על גביו בחתימת ידו שהופק כאמור
  

  

  . החובות של החייב לפני ההמצאה

  . מרים לו קום ופעל ואל תמתין שהוצאה לפועל תבוא אליךוא, שאר אדישילחייב אסור לה

  :יכול לעשות מה הוא 

זהרה יש אנזכיר שב.  ולבקש צו תשלומים לפי יכולתופ" הוצלרשםלהגיש בקשה בכתב ל .1

, לפי צו זהצריך לשלם החייב .  לחוקא7 'לפי ס וסטנדרטי  ראשוניהצו תשלומים אבל ז

תצהיר על , ף כתב ויתור לסודיותובצירבקשה יש להגיש . מבקש שינוי הצוהוא אלא אם 

הזוכה יכול להגיש .  אישורי בנק ועוד,אסמכתאות כמו תלושי משכורתלצרף יש יכולתו ו

 . מסמכים נגדיים

.  ולבקש להיחקר בחקירת יכולת,פ בארץ" בכול לשכת הוצליצב בעצמוילהתיכול החייב  .2

 . יקבעו לו מועד לחקירת יכולתו תצהירויגיש , יחתום על כתב ויתור על סודיותהוא שם 

  

  

  חוק הוצאה לפועל

ב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו חיי  )א(  .א7
בקשה ,  ימים מיום המצאת האזהרה20תוך , יגיש לרשם ההוצאה לפועל, )א(7כאמור בסעיף 

  :לבקשה יצורפו; ע בהתאם ליכולתוצי ובשיעורים שיעדיםלתשלום החוב הפסוק במו

ו הכלכלי ובדבר יכולתו בבדבר מצ, הנתמכת במסמכים, מקת מנורההצה  )1(
ההכנסות והחובות , שבה יכלול פרטים בדבר הנכסים, לשלם את החוב הפסוק

ופרטים , ושל ילדיו הבוגרים הגרים עמו, של ילדיו הקטינים, שלו ושל בן זוגו
ל לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו וש, בדבר תאגידים שבשליטתו או בשליטתם

הכל לגבי השנה או שנת , סמך אחר שייקבעמכן כל פרט או  ו,זוגו הגר עמון ב
  ;המס שקדמה למועד הגשת הבקשה ולפי טופס שאלון שייקבע

 ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר נכסיו כתב  )2(
לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו , ומקורות הכנסתו המצויים בידי כל גורם

י תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק ד ביאו, 1981-א"תשמ,  הפרטיותהגנתבחוק 
  ).ב ויתור על סודיות כת-לן לה (1981-א"תשמ, )רישוי(הבנקאות 

 ראיה – מיכון מסמך
  לכאורה

  ) 8' תיקון מס(
  1989-ט"תשמ

לצו חייב  בקשת
  תשלומים

  ) 15' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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        חקירת יכולת ותשלום בשיעוריםחקירת יכולת ותשלום בשיעוריםחקירת יכולת ותשלום בשיעוריםחקירת יכולת ותשלום בשיעורים: : : : ''''זזזזפרק פרק פרק פרק 

לחקור , מיזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב, רשם ההוצאה לפועל רשאי  )א(  .67
ל החייב לקיים את פסק הכנסותיו וחובותיו כדי לברר את יכלתו ש, נכסיו, של החייבצבו במ

  ).ירת יכולת חק-בחוק זה (הדין 

, ב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעוחיי )1(  )1א(  
 21בתוך , ה לפועלהוצאיתייצב לחקירת יכולת בכל יום שבו פתוחה לשכת ה

 או בתוך מועד אחר שנקבע 7ימים ממועד המצאת האזהרה כאמור בסעיף ה
  ;הרהבאז

לא יחול על חייב שהגיש בקשה בטענת פרעתי כאמור ) 1(ור בפסקה האמ  )2(
ואולם אם נדחתה ; א81 או התנגדות לביצוע שטר כאמור בסעיף 19בסעיף 

  .עד המצאת האזהרה כמויראו את מועד הדחיה, בקשתו או התנגדותו

, ם עדיםירת יכולת רשאי רשם ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב וגבחק  )ב(  
  .בדרך שמוסמך לכך בית משפט, מתן עדות והגשת מסמכים, ולכוף התייצבותם

רשאי רשם ההוצאה לפועל , )1א(יצב החייב לחקירת יכולת כאמור בסעיף קטן התי  )1ב(  
, התקיימה חקירת יכולת ללא הזמנת הזוכה; לקיים את חקירת היכולת אף ללא הזמנת הזוכה

  .חותווכולת נוספת בנת יכה לפועל לקיים חקיררשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצא

  .רת יכולת תהיה בפומבי או בדלתיים סגורות כפי שיורה רשם ההוצאה לפועלחקי  )ג(  

או במועד אחר ) 1א(התייצב חייב לחקירת יכולת במועד כאמור בסעיף קטן לא   )ד(  
 יביצב חיהתי; ובותייראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חו, שנקבע לפי חוק זה

רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע כי יראו , לחקירת יכולת ולא הציג מסמכים שנדרש להציגם
  .אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

        

  

  

 ואז,  בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו יחשבהחייב, אי היענות לקריאה או אי תשלוםב

  .  ועודהגבלות, קבלת מידע ללא כתב ויתור על סודיות:  כגוןנותפעילו נגדו סנקציות שואפשר שי

  

 נטל הסתירה של החזקה הזאת מוטל ,ג לחוק7 'כל חייב עומד בחזקה שיש לו יכולת תשלומים ס

 אלא החייב צריך להוכיח , כלומר לא הזוכה צריך להוכיח שיש לחייב יכולת תשלומים.על החייב

  .מה היכולת שלו

  .לא עומד בחובותיוהוא  אם ,נגד החייב צווי הבאהא יניתן גם להוצ

 יהיה צו תשלומים ונוכל להוציא , גם בהיעדר הזוכה,במסגרת צו ההבאה יעשו לו חקירת יכולת

 המאסרים יוקפאו לא 2013עד מאז ו,  2011שנת  למאי 16זה עד (נגדו צווי מאסר לשנתיים 

 )  בחוק שלא קוראים את הסעיף שיש הוראה כזאת זאת פעם ראשונה–קוראים את הסעיף 

  1.02להשלים 

  

   עקבלת מיד

  .  והמידע מועבר לזוכה,מבקשים מהוצאה לפועל לברר את המידע

  

   ? מדובר מידע איזהב

הגבלה יש על זה .  ניתן לפנות למאגרי מידע של רשויות המס ולבקש מידע על החייב7לפי ס 

 ירותיים ולא נילא דוחות מודיעינ, הכנסהייב מגיש למס חרק מדוחות שנתיים שהשהמידע יינתן 

  . של מס הכנסהפנימיים 

  .  שלתיקון– 2שומי בתוספת מס ייש רשימה של מאגרי מידע ר

  ת יכולתחקיר
) 19' תיקון מס(

  1999-ט"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

) 19' תיקון מס(
  1999-ט"תשנ

  )15' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ
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 הוראההלגבי רשויות המס , פ"לחוק ההוצל) ג(ב7' בס 'רשויות מס לא רשומות בתוספת אלא בס

   .הדין הקודםמ עוד היא

על יסוד כתב ויתור על , ו או על פי בקשהמיוזמת, רשם ההוצאה לפועל רשאי  )א(  .ב7
ר למסו, לצוות על כל גורם שברשותו מצוי מידע על נכסי החייב ומקורות הכנסתו, סודיות

  .דיו את המידעלי

רשם ההוצאה לפועל לא יצווה על מסירת מידע לידיו לפי סעיף זה אלא במידה   )ב(  
  .החייב לפרוע את חובוולשם בדיקת יכולתו של , הנדרשת לביצוע הוראות חוק זה

חייב , )א(גורם שקיבל צו למסירת מידע לפי סעיף קטן , אף האמור בכל דיןעל   )ג(  
ובלבד שרשות מס לא תמסור מידע אלא , פועל לדי רשם ההוצאהש לילמסור את המידע הנדר

  ;ות שהגיש לה החייב"אם כן מקורו בדוח

חילופי ידיעות בין רשויות (י מסים שמעותה בחוק לתיקון דינ כמ-" רשות מס", ן זהלעני
  .1967-ז"תשכ, )המס

  

 .8'  שיעור מס-15.5.2009       

  עיקול מקרקעין
   .עיקול ומכירה של מקרקעין

  עיקול מקרקעין ומכירתם : 'רק דפ -  1979 –ם "תקנות ההוצאה לפועל תש  

  : והסבריםהגדרות

  . יק בנכספעולה משפטית שמופנית נגד בעלים של נכס או המחז - עיקול

  .  לבקשת הזוכה,הוצאה לפועלה )רשם (י ראש"הפעולה נעשית ע

   .חד אותו לטובת החובי כדי לי"לשים סביבו חומת מגן"דה לייחד את הנכס עולה נועהפ

. ות דיונית ולא מהותיתע יש לה משמ,ליאורד פרוצ,פעולת העיקול נחשבת פעולה בעלת אופי דיוני

פעולה זאת . כל המעקלים מקבלים חלק באופן יחסי.  או אחרוןלא חשוב מי מעקל ראשון, לפיכך

 אבל הנכס מסונדל ולא ניתן לעשות בו כל , הבעלים, הבעלות נשארת של החייב,נכסהנדול יהוא ס

  .  הוצאה לפועל או בית משפטרשםי " עהעיקול נעשה. ולה משפטיתפע

ס אוטובוס כורת הסכם וזאת אפילו רוכש כרטי. כל פעולה במסגרת החוק היא –פעולה משפטית 

  . פעולה משפטית

 , פ"משמשת בחוק הוצלהיא ההרחבה ההגדרה . מצומצמתהגדרה יש הגדרה רחבה ו -ןמקרקעי

  . 1980הפרשנות והעברה לחוק הפרשנות ב '  בפק כברנמצאתהיא 

 לרבות זכויות בקרקע הניתנות לרישום  זהפ יש הגדרה שאומרת מקרקעין" לחוק הוצל33 'בס

  .  המקרקעיןקס פנב

        עיקול מקרקעיןעיקול מקרקעיןעיקול מקרקעיןעיקול מקרקעין: : : : ''''גגגגפרק פרק פרק פרק 

   – זה בפרק  .33

  ;עיןקרישום בפנקסי המקרות לבות זכויות בקרקע הניתנ לר- """"קעיןקעיןקעיןקעיןמקרמקרמקרמקר""""  
  

 כי, להכניס את המילה מקרקעין לחוק הוצאה לפועלצורך  שאין  למעשההמחוקק אומר, כלומר

  :שם ההגדרה רחבה,  וחוק הפרשנותהפרשנות' יש לנו את פק

   1981 -א"התשמ, רשנותחוק הפ

כל הבנוי עליה והנטוע בה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור ,  קרקע-  "מקרקעין"

  ;זולת מחוברים הניתנים להפרדה , של קבע

  ת מידעמסיר
  ) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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        פקודת הפרשנותפקודת הפרשנותפקודת הפרשנותפקודת הפרשנות

כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור ,  קרקע— """"קרקעיןקרקעיןקרקעיןקרקעיןממממ"
באה " מקרקעין" מקום שהמלה אולם; זולת מחוברים הניתנים להפרדה, של קבע

תהא משמעותה , 1969–ט"תשכ, בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המקרקעין
  ;ה אלמלא החוק האמור לכמשמעות שהיתה נודעת

  1.1.1970מיום 
        8888' ' ' ' תיקון מסתיקון מסתיקון מסתיקון מס

  280' מ ע27.7.1969 מיום 575' ט מס"ח תשכ"ס
        """"מקרקעיןמקרקעיןמקרקעיןמקרקעין""""החלפת הגדרת החלפת הגדרת החלפת הגדרת החלפת הגדרת 

  :פ" ובכלל זה חוק הוצל1969הנוסח הקודם שחל על חוקים שנחקקו לפני 
        
עץ או דבר , וכל בנין,  קרקע מכל סוג ומכל צורת החזקה— """"מקרקעיןמקרקעיןמקרקעיןמקרקעין""""

טובת , וכל זכות, של חוף או של נהר, וכל חלק של ים, אחר המחובר לקרקע
  . מעליהםהנאה או שעבוד הנאה בקרקע או במים או

  

  

לפני קק ושח סיפא נאמר שבכול חוק 164 'סבאבל .  מצומצמת לחוק המקרקעין יש הגדרה164 'סב

 כדי לא לפגוע בזכות ,עובדים לפי ההגדרה הישנה, פ בכלל זה"וחוק ההוצל, ןחוק המקרקעי

  . שמוקנית כבר לאנשים

  .1969 תחול על חוקים שנחקקו לאחר  בחוק המקרקעיןכלומר ההגדרה

    1969-ט"תשכ, ק המקרקעיןחו

  תיקון פקודת הפרשנות . 164

  : יבוא" מקרקעין"במקום הגדרת , 1בסעיף , 33בפקודת הפרשנות

כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של ,  קרקע- "מקרקעין""

באה בחיקוק " מקרקעין"מקום שהמלה אולם ; זולת מחוברים הניתנים להפרדה, קבע

תהא משמעותה כמשמעות , 1969-ט"תשכ,  לפני תחילת חוק המקרקעיןשניתן

  .;שהיתה נודעת לה אלמלא החוק האמור

  

  וחותלעיקול מקרקעין בשלוש ש

  .על שם החייבעיקול של מקרקעין שרשומים  .1

  .רת אזהרהעעל זכויות המגולמות בהעיקול  .2

טוען שהיא של  והזוכה ,יבידירת מגורים שאינה רשומה על שם הח, עיקול של קרקע .3

 . החייב

  

  עיקול זכויות הרשומות על שם החייב 

  . עמידר או חברה משכנתב וגם ,נהל מקרקעי ישראלי או במ,זה כולל זכויות רשומות בטאבו

  .פ"צלו הרשםהיא של  לעקל כאן הסמכות

  

  

  

  ) 8' תיקון מס(
  1969-ט"כתש
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  עיקול הערת אזהרה 

אזהרה המות בהערת כול הזכויות שמגולאת  ,רת אזהרהעקונה נכס מקרקעין ורושם ה ביהחיאם 

 נממש את זה כשנמנה כונס נכסים שיבצע את הפעולות שמחויבות .ניתן לעקל לטובת הזוכה

  .וכשהנכס יהיה על שם החייב נממש אותו, ס על שם החייבלרישום הנכ

  

  עיקול נכס שלא רשום על שם החייב

  . את אבל החוק מאפשר ז,זה יותר מסובך וקשה להוכיח את זה

הנכס שד הצהרתי " ניתן לבקש פס,שהו אחרי שנכס הוא של חייב ורשום על שם מאם ידוע לזוכים

ינתן י זה עושים במחוזי וממנו ניתן לבקש גם עיקול זמני עד הדיון המשפטי יושלם ואת. של החייב

  . ד לטובת הזוכה"פס

ו אזר שקרע קבעו אמצעי , בהלכה הפסוקה, בתי המשפט,היות שקשה להוכיח תביעה מהסוג הזה

 שונה  אינו ככול שהם רבים יותר כך עובר הנטל על החייב להראות שהמצב– "אותות מרמה"להם 

  . ממה שהוא נראה ברישומים

  

 רבים "אותות מרמה"לבית המשפט גו יוצככול ש. המשפט שנעה במשךיתית טלת ראיויש כאן מט

  . שהוא אינו בעל הנכסלהראות לחייב בר הנטל עוי כך ,יותר

  . לא רשימה סגורה– "רמהאותות המ" מהם

האם הוא הורשע בעבר , יש נגדו הרבה תביעות כספיות, פ"תיקי הוצלה לחייב יש הרב

 האם יש , או משהו דומה, או שהיו נגדו תיקים אזרחיים בעבירות של מרמה,בעבירות מרמה

 – מועד העברה,האם יש חשאיות בהעברה, חדלות פירעון. רים משפחתיים בינו לבעל הנכסשק

  . ם חשוב למרות שיש כאלו שצופים פני עתיד ולכן זהו שיקול בין שאר השיקוליםג

  

 על .ש לפשיטת רגל"פ ובין בימ" הנאמן ונפעל בתיאום בין הוצלגד נפעל נ, חייב פושט רגל אםגם

פ ובין " ומתקבל אישור למכירה בין הוצל, נעשית במשולבן מכירת המקרקעי.זה יש הרבה פסיקה

  . בית המשפט

  

  ?הי הטכניקה של הדיוןמ

   .כי זאת עבודה קשה לפיצוח ולהוכחה ,אין הרבה פסקי דיןעל זה 

   . ועוד בודדיםסנדובסקיד "פסיש 

 מצב שלאחר אין אבל. כ יכול לעבור לנתבע וחוזר חלילה"אח ,בהתחלה הנטל הוא על התובע

אין להשיב "פלילי כפי שיש ב(הנתבע אומר לו לא עמדת בנטל ההוכחה , שהתובע מביא את גרסתו

ט מחליט לפי פשני הצדדים מביאים את גרסתם ובית המש ). no case to answer"" –" לאשמה

  .51% -מאזן ההסתברויות כלומר , ירחזנטל הראיה הא

 יש , או פלילי ממש,הפסיקה אומרת שככול שיש יותר ראיות לביצוע מעשים הגובלים בפלילי

  . מות הראיות הנדרשת היא לפי חומרת הענייןלהביא במשפט האזרחי יותר ראיות וכ

  

זהו אחד היתרונות של רכישה . א לחוק המכר מטהרת את הנכס34 'פ לפי ס"כל רכישה מהוצל

  . מהוצאה לפועל
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 צריך לפנות , בהוצאה לפועלא והחוב מעוגן בתיק שנמצ,ב נאמר שכול מי שמגיע לו מהחייב34 'בס

הכול לפי הטענות המהותיות שאותו אדם יביא להוצאה . לופ ולטעון למה שמגיע "לכונס או להוצל

  . לפועל

  1968- ח"תשכ, חוק המכר

  ] א"תשל: תיקון[מכירה על ידי רשות . א34

עוברת , לשכת הוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין, נמכר נכס על ידי בית משפט

פי תנאי חוץ מזכות של, עיקול וזכות אחרת בנכס, הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד

  . המכירה אינה מתבטלת ומזכות שאינה משמשת ערובה לחיוב כספי

  ] א"תשל: תיקון[תחולת זכויות על הפדיון . ב34 

או 34עיקול וזכות אחרת בנכס המשמשים ערובה לחיוב כספי ולפי סעיפים , שעבוד

  .יחולו על הפדיון מן המכירה, א אין להיזקק להם נגד הקונה34

  

 הרישום של .היציספוזיביר את הנכס ולעשות בו דעלה שנמנע מאיתנו היאהתוצאה של העיקול 

 למעט באישור ,ור לבצע דיספוזיציות בנכסס שיש כאן עיקול ואאד להודיע לכולי עלמעהעיקול נו

  .הנכסערך זה דווקא מרחיב את כי  ,ביטול משכנתא ואט תשלום עבית המשפט ולמ

  

  .המכירה

  . לוקח יותר זהאבל לעיתים, תחילת המכירה ועד סופה יום בין 66יעברו  התקנות ילפ

  .יםכ שהוא פותח את ההלי,צו מכירה ראשונימוציאים כ "אח ימים ו30 מחכים ,מטילים עיקול

. דירותך  ולא מתוו,  בפנקס השמאיםשרשוםמוסמך רק שמאי . פ"ם הוצלעממנים שמאי מט

לפי זה הקונה . סרונות של הנכסאת היתרונות והחגם צריך לרשום ח שומה ו"כותב דוהשמאי 

  כלומר החייב או הזוכה וראש, כל צד יכול להגיש גם שומה משלו.יכול לדעת האם הנכס שווה

 ואם המכר נמשך יותר מדי ,ודכנתעיש לדאוג לשומה מ. י השומה הנכונההפ יחליט מ" הוצל)רשם(

  . זמן יש לעשות שומה חדשה

 10%ה לרכישת הנכס ולצרף הצעגיש ל אחד יכול לה וכו,כ מפרסמים הודעת מכירה פומבית"אח

 :   התמחרות שילוב של שתי המילים( ליציטציה = כונס הנכסים קובע מועד להתמחרות .מהצעתו

  ).חרות ומכירהתה

 אחוז 10ם ומראים להם את ההצעות וכול אחד צריך להשלים את הצעתו ל יבאים כל המציע

בודק מי הפקיד הוא  לאחר ש,יימת מכירה פומביתבמשרד הכונס מתק. מההצעה הגבוהה ביותר

הוא . ציעו יותראומר שיו X ה היאהה הגבועההצשאומר הכונס .  ומוציא את מי שלא הפקיד10%

. מעלים את המחיריםכך  ו, 10,00₪ למשל של , תהייה במדרגותהרשאי להודיע שכול הגדל

 מביאים .א יקבל את המכירהשאם המחיר יהיה נמוך מדי אזי הרשם ללעיתים הוא אומר להם 

הכונס ירשום פרוטוקול ויעבירו לרשם עם מחיר המכירה ועם .  הרשם את המכירה לאישור

שות מכירה ע אין בעיה ואם נמוך יותר יכול הרשם ל, אם זה יותר מהשומה.הצעות הביניים

לא ההנחיה של הפסיקה . ואפשר לפתוח הכול מחדשות  הגבוה ההצעותית אפשר בין ש,נוספת

  . יהיה כמה שיותר קרוב לשומה של השמאיהמחיר הר ושמל

  . ב לתקנות68 קנהלאחר בדיקת הרשם הוא נותן אישור לפי ת
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את עבורו שהו מטעמו שירכוש יפרוע את החוב ולא יכול להביא מלמשלב זה החייב לא יכול 

ים את  ימים להשל7נותנים לקונה . כי לא פוגעים באינטרס ההסתמכות של הקונה, הדירה

אישור מהכונס שנעשו כל הצעדים הדרושים להשלמת , ק בנקאי'הוא צריך להביא צ. העסקה

  .  העסקה כולל גם ששולמו המיסים

יכולים לרשום את שאומר ש,  לתקנות ההוצאה לפועל69לפי תקנה ,  לטאבוהרשם יוציא אישור

עיקול , ה מכל שעבודיי לקונה נק עוברתהבעלות א לחוק המכר34' סהנכס על שם הקונה ולפי 

  . וזכות אחרת בנכס

יינתן לו אישור על כך חתום על ידי , ושילם את יתרת המחיר, וכרז מציע כקונהה .69
האישור ישמש אסמכתה להעברת המקרקעין על שמו בפנקסי ; ראש ההוצאה לפועל

  .המקרקעין
  

אישורים לטאבו רק צריך להביא לפי החוק . לגבי מיסים המרצה סבור שיש בעיה עם הפרקטיקה

 ולכן אין ,סקהה שהיא אינה ע מכר כפויתעסקבעניינינו מדובר ב. כשמדובר בעסקה במקרקעין

 לדעת המרצה הפרקטיקה הנהוגה שמבקשים אישורים היא דרישה לא .חובה להביא אישורים

  . אבל זאת הפרקטיקה, נכונה ולא חוקית

  

  חוק החדשה

תן צו מכירה יפ לא י" הוצלרשםהחידוש העיקרי ש. ים מקרקעין מעוקלים ולא ממושכנ)א(38 'ס

  . השתכנע שלחייב יש סידור חלוף ראויהוא  לפני שילצו פינו

ד של המרצה שקובע "יש פס.  בראשית ההליכיםי לתת צו פינו היהפ רשאי"עד התיקון ראש הוצל

 כדי שהנכס, בהנחה שאין סידור חלוף, בתחילת ההליכיםפ לפנות את החייב "שמותר לראש הוצל

   . כי אחרת לא יקנו אותו, יהיה נקי מכול מחזיק כשהוא מוצע לקונים

  

  :הסעיף הישן

רשאי , בית מגורים לחייב, כולם או מקצתם,  המקרקעין שעוקלו משמשיםהיו  )א(  .38
 החייב ובני משפחתו הגרים עמו ויקעין ועל פינהמקררשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת 

שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו , להנחת דעתו, ד שהוכח תחילהובלב, מהמקרקעין
  .או שהועמד לרשותם סידור חלוף, מקום מגורים סביר

  

  :התיקון

" רשאי ראש ההוצאה לפועל"במקום , "דירת"יבוא " בית"במקום , )א(בסעיף קטן ) 2(

יבוא " ובלבד שהוכח תחילה"במקום , "לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי"יבוא 

או שיש לו ולבני משפחתו הגרים "יבוא " מגורים סביר"ואחרי , "אלא לאחר שהוכח"

  ;"עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר

  

  .אופן שליליבמנוסח  )א(38 סעיף. וי פינוי לפני שמעמידים סידור חלוףובחוק החדש לא נותנים צ

אם הנכס רשום :  אחד חובה לתת סידור חלוף בחריג, בכול מקרה גם לפי הדין הישן,לגבי עיקולים

 החייב  מקרקעי ישראל או בעמידרואם במינהל, בטאבו החייב הופך להיות דייר מוגן של הקונה

   . יש הבחנה כזאתלמה לא ברור . מקבל סידור חלוףאלא  ,מתפנה מהדירה לא נהנה מדירות מוגנת

   שהוכרז כקונהיעמצ

   בית המגוריםהגנת
) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס



  זאב אינגבר : סיכום                                            .דיני הוצאה לפועל                                             בר אילן ' אונ
 מסחרי: מסלול -אופיר                                   תואר שני -השופט דוד בר                                                 2008/9  ט"תשס

 41

 לדיון בעניין של הסידור החלוף בהזמנה ,ריתזאת הוראה כופה מנדטו, זמין את הצדדיםמהרשם 

ההליכים ורשאי בקש השעיה של בהזמנה לדיון יאמר לחייב שרשאי ל .)1' לפי ס(בהמצאה מלאה 

הרשם נותן אחרי הדיון .  כי הדיון בדיור החלוף הופך להיות דיון משמעותי,ד"עוייצוג של לבקש 

   .דירה אחרת או בכסףהמצאת החלטה וקובע כי הסידור החלוף יהיה על ידי 

  

יינתן פ יחליט לכמה זמן " רשם הוצל– שמתאים גם למשכנתא , של המרצהטיפ של פרשנות

יב קנה את יאם הח הוא ה אחד השיקולים.יכול להיות גם דירה בשכירותזה . הסידור החלוף

ה כספי הזוכה יחזיר את הדירה גם אם לא תהייה לו דיררכש באם . הדירה בכספי הזוכה או לא

  . משלו

 לפני ,שאר בדירה הנמכרתילהציע לרשם בדיונים שהחייב יניתן  –יש משהו חדש שלא היה קודם 

 שזה הזמן שרשום ,שאר עוד כשנה וחציי שיקבע בהחלטת הרשם שהחייב י.שינתן צו מכירה

רק . יסתייםלוף ואז החייב יצא מהדירה כשהסידור החלוף החבמשכנתאות וזה יהיה הסידור 

  . נתן צו המכירהייאחרי כן 

  . פ" הוצלרשםזה לא חייב להיות בהסכמה יכול להיות גם בהחלטה של 

  

 .9'  שיעור מס-5.6.2009       

החלקים הם ,  שםמה שלא מופיע.  המשפטייםמעודכן במאגריםנמצא החוק החדש : הערה

  . המסלול המקוצרלמשל   כמו,באוגוסטרק שיכנסו לתוקף 

  

  . המשך– 38סעיף 

, דירת מגורים לחייב, כולם או מקצתם,  המקרקעין שעוקלו משמשיםהיו  )א(  .38
 החייב ובני ויקעין ועל פינהמקרלא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת 

שיהיה לחייב ולבני , להנחת דעתו, אלא לאחר שהוכח, משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין
לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש 

  .או שהועמד לרשותם סידור חלוף, כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר

אלא לאחר שהצדדים ) א(רשם ההוצאה לפועל לא יורה כאמור בסעיף קטן   )1א(  
בהזמנה לדיון יצוין כי ; הוזמנו לדיון בפניו בהזמנה שהומצאה להם בהמצאה מלאה

ש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות החייב רשאי לבק
 1972-ב"התשל, לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי

בהזמנה ; אם הוא זכאי לכך לפי הוראות אותו חוק, ) חוק הסיוע המשפטי–בחוק זה (
  .ות חוק הסיוע המשפטיייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי הורא

רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת   )ב(  
  . בדרך אחרתם אואו בתשלום פיצויי

  ;או מימוש של משכון, אות סעיף זה יחולו גם על ביצועה של משכנתההור )1(  )ג(  

  

פורש בשטר המשכנתה או בהסכם , )1(על אף האמור בפסקה   )2(
ון שהסידור החלוף שיועמד לרשות החייב יהיה בהתאם להוראות המשכ

והוסברה לחייב , )ב(-ו) א(סעיף קטן זה ולא בהתאם להוראות סעיפים קטנים 
יחולו לעניין העמדת הסידור , משמעות הדבר בשפה ברורה המובנת לו

  :החלוף הוראות אלה

ת שווי הסידור החלוף יהיה בסכום המאפשר לחייב לשכור דיר  )א(
מגורים באזור מגוריו התואמת את צורכי החייב ובני משפחתו הגרים 

ואולם רשם ההוצאה ;  חודשים18עמו למשך תקופה שלא תעלה על 

   דירת המגוריםהגנת
) 15' תיקון מס(

  1994-ד"תשנ
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

) 13' תיקון מס(
  1992-ב"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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לפועל רשאי להעמיד לרשות החייב ובני משפחתו הגרים עמו סידור 
חלוף לתקופה ארוכה מהתקופה האמורה אם סבר שקיימות נסיבות 

  ;מיוחדות המצדיקות זאת

, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים  )ב(
לעניין התאמתה , ובין השאר, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף קטן זה

של דירת מגורים לצורכי החייב ובני משפחתו הגרים עמו ולעניין הדרך 
  .והמועד לביצוע התשלומים בעבור הסידור החלוף

, חייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכךלבקשת ה, רשם ההוצאה לפועל רשאי  )1ג(  
כדי לאפשר לחייב למנות , להשהות החלטה לפי סעיף זה אם ראה שהחייב אינו מיוצג

אם החייב זכאי לכך לפי , לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי
  .הוראות אותו חוק

  .9יף שווי הסידור החלוף דינו כדין הוצאות לפי סע  )2ג(  

ואין , גנת הדייר חלים עליהםהעל מקרקעין שדיני לות אות סעיף זה אינן חהור  )ד(  
  .בהם כדי לפגוע בדינים אלה

אות סעיף זה יחולו גם אם החייב הינו קיבוץ לענין המקרקעין של הקיבוץ הור  )ה(  
, לענין זה; דירת מגורים לחבר הקיבוץ או לבני משפחתו, כולם או מקצתם, המשמשים

  .המתגוררים בקיבוץ, ן או בת של חבר הקיבוץ ב,אם,  אב–" המשפחבן "
  

  

   . פועל בשתי שלוחות, בדבר סידור חלוף38סעיף 

  .עיקול נכס מקרקעין .1

 .משכון נכס מקרקעין .2

  

  . סידור חלוף בעיקול מקרקעין

 אלא אם כן החייב , לעולם נותנים סידור חלוףעיקול מקרקעיןלפי החוק הישן והחדש לגבי 

  . לדייר מוגן הוא יהפוך – בטאבואם הדירה רשומה . מתגורר בדירה שרשומה בטאבו

ד "בפסקבע נ,  או בחברה משכנתמינהל מקרקעי ישראלב אלא,  בטאבורשומהלא אם הדירה 

  . הוא יצטרך לצאת מהדירה ולקבל סידור חלוף,היה מוגןיהדייר לא כי  פרמינגר

  

   :חלוףאמות מידה לגבי סידור ל  שה שורה נקבע– חזן 'ד נגולה שחר נ"פסב

בודקים מה .  מאשר פינוי הדירה פחות דרסטיתך החוב בדרןלמשל האם אפשר להגיע לפירעו

עזר במקורות יהאם היא יכולה לה, בסידור חלוףואם תוכל לעמוד של המשפחה הכספית היכולת 

  . חותן בעל אמצעים שיכול לעזור לויש האם יש לחייב , זרים מימון

 שאפשר לקבל ממכירת הדירה בהנחה שישלמה קים גם מה היחס בין עלות הסידור החלוף בוד

  .צורך להפריש כספים לסידור החלוף

  

והיא להשאיר את האנשים בדירה עוד תקופה  ,שיותר רלוונטית לאור החוק החדש, יש דרך נוספת

 במקום .ן פשוט וראויהו פיתרוזלכאורה . הגם שזה עשוי להגדיל את החוב של החייב, כפי שיקבע

אומרים לחייב ברוח החוק החדש תישאר בדירה . לדיור חלוף למכור את הדירה ולהפריש כספים

    .כ תצא"עוד שנה שנתיים ואח

  

  

  ) 14' תיקון מס(
  1994-ד"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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  .משכנתאסידור חלוף ב

  בחוק החדש יש שני מסלולים

  .16.5.09 עד ליוםו שטרי משכנתא שנחתמ .1

 .שטרי משכנתא שנחתמו מאוחר יותר .2

  

  . 16.5.09שנחתמו עד ליום שטרי משכנתא 

בכול שטר כזה טבועה הוראה רעיונית החדש ) ג(38' הישנים אומר ס שטרי המשכנתא לגבי

פני רשם בשעל פיה ניתן יהיה לטעון כלומר החוק מטמיעה בכל שטר כזה הוראה , סטטוטורית

דור ההוצאה לפועל שלא הסבירו לחייב שמגיע לו סידור חלוף ומה משמעות הויתור על הסי

  . שהוא יוצא מהדירה ולא מקבל כלום היא לפי הדין הקודם עותמ כלומר המש,החלוף

 אומר נכון חייב ה.טענה שעוסקת בפגם בכריתת ההסכםפ " ההוצלרשםבפני  לטעון  יהיהניתן

אבל אף , 33' בהם אני מוותר על סידור חלוף בחוק הגנת הדייר לפי ס, חתמתי על סעיפים אלו

ברור שהבנק לא היה נותן לו  (שלא לוותרגם במה מדובר לא ידעתי שאני יכול אחד לא הסביר לי 

  . משכנתא ללא חתימה על הסעיף

 משמעות הויתור על סידור  שלא הוסבר,פ" הוצלרשםהיה לטעון בפני יכאן יש חידוש חשוב שניתן 

 כי יינתן לו פ רשאי לקבוע" הוצלרשםו,  או ניתן לביטול VOID הוא  עליו ולכן מה שהוסכם,חלוף

    . סידור חלוף למרות שהוא חתם על ויתור על הסידור החלוף

  . כל תיק ותיקכמעט פ תהייה הצפה בעניין זה לגבי "רשמי ההוצלאצל המרצה סבור ש

  

לא  פינוי הדירה אם הסעיף שלש. 90בשנות ה ,  קלינגר"דהשופט  קבע , שלא פורסםימד רחי"בפס

קבע שמי שלוקח משכנתא הוא  ו, אפו של כול שטר משכנתאהוא נשמת במימוש המשכנתא יעמדו

 כולל ,זהו מוסד מקובל בכול שיטת המשפטהמוסד הזה של המשכנתא . הברורה לו התוצא

" היפוטקה"המוסד של המשכנתא הגיע מהמשפט הרומאי ונקרא שם . ועד היום, העתיקות ביותר

   .פט המוכרותומאז המשכנתה מלווה אותנו בכול שיטות המש

  .ד צודק"לדעת המרצה פסה

  . ד רחימי"מפס" מתרחק"המחוקק שלנו 

  

  . 16.5.09יום לאחר שטרי משכנתא שנחתמו 

או , בלי סידור חלוףמהדירה  לא יוציאו את החייב ,16.5.09מיום שנחתמו וייחתמו לגבי שטרות 

 לפי דש חו18עד של '  לתקהשארת החייב בדירה, למשל כאמור(בדירה או בכסף או בדרך אחרת 

ארוכה יותר אם יש נסיבות מיוחדות ' ואולם הרשם רשאי להעמיד סידור חלוף לתק, החוק

  .)קות זאתישמצד

 יש להתייצב בפני , חדשה וגם ישנה,כול מקרה של מימוש משכנתאבאחד הכללים החדשים הוא ש

  . וזה יזמין אותנו לדיון,  ההוצאה לפועלרשם

  .  האם הויתור היה תוך מודעות הישנה הדיון יהיה בשאלהלגבי משכנתא

יש להזמין גם את , מה צריך להיות הסידור החלוףשאלה המשכנתא החדשה הדיון יהיה בלגבי 

  . הזוכה וגם את החייב לדיון בשאלה הזאת
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  המאפיינים של הסידור החלוף

זה לפי .  חודשים18שלא תעלה על לתקופה  שכירת דירה ללא מדובר על רכישת דירה אלא ע

 על המשמעות של ,יף את ההלכות שהיו קודם לכםעהטמיעו בסלמעשה . ןעליוה קודמת של הפסיק

  . הסידור החלוף

  

  .  החדש הוא כופה38סעיף 

  

 פרסמו  נחתמוהתקנות.  מוסמך לקבוע כללים לסידור חלוף לא הושלם שכן שר המשפטים)ג(38 'ס

  . עדין לסידור החלוףולא יתייחס . בקובץ התקנות2.6.09ב 

  . חינה לא צריך את קובץ התקנות ומספיק החוקבב

 מתוסף לחוב ולא הזוכה חייב לשאת זה, 9'  נחשב חלק מההוצאות לפי סהסכום של הסידור חלוף

  ).2ג(38' סבזה נאמר , בזה

, ידי הזוכה לפני נקיטתו-רות וההוצאות המשוערות לנקיטת הליך ישולמו עלהאג  )א( .9
  .מקצתו כולו או,  ערובה במקום התשלום מתןהרשותאולם רשאי רשם ההוצאה לפועל ל

ודינן לענין ההוצאה , רות וההוצאות לנקיטת ההליכים יחולו על החייבהאג  )ב(  
זולת אגרות והוצאות של הליכים שלדעת רשם ההוצאה לפועל , לפועל כדין החוב הפסוק

  .ביקש הזוכה את נקיטתם שלא בתום לב

כפי , ואם לא נקבעו בתקנות, ו כפי שנקבעו בתקנותיהיה  לענין סעיף זההוצאות  )ג(  
שאישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל והם ייגבו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

) רשי הצמדה וריבית הפ-לן לה (1961-א"התשכ, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה
  .החל מיום הוצאתם עד יום התשלום

  

  

  

  

ברי שאינם שקובע מהם נכסים  50 'ל והוא נוסף לסהסכום שנועד לסידור חלוף אינו בר עיקו

  .  אלוםלעקל סכומי הוא היחידי שיכול המשכיר. עיקול

ה נכסים שאין מעקלים אותם בידי צד שלישי וצו עיקול על כלל נכסי ואל  )א(  .50
  :החייב לפי פרק זה אינו תופס בהם

)1(...........     

)2...........(  

)3...........(  

)4 ...........(  

  ;)ג(או ) ב(38כספים המגיעים לחייב לפי סעיף   )5(

)6(..........  

  .........)ב(  

שבעדה , רשאי משכיר דירת המדורים, )6(-ו) 5)(א(על אף האמור בסעיף קטן   )ג(  
לעקל את הכספים האמורים בשל חוב שכר הדירה , לפי העניין, ניתן התשלום או המענק

  .תשלום או המענקשל החייב לתקופה שבעבורה ניתן ה
  

  

  

  ת והוצאותאגרו
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

  ) 7' תיקון מס(
  1985-ו"תשמ

ם שאינם ניתנים נכסי
לעיקול בידי צד 

  שלישי
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

) 29'  מסתיקון(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
) 29' תיקון מס(  2008-ט"תשס
  2008-ט"תשס
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  מכירה על ידי כונס נכסים

  .לא על כלל הנכסיםו  של החייבמסויםנכס על פ " הוצלרשםמנה על ידי תכונס מ

 338 תקנה לפיזה .  לא עניין של ההוצאה לפועלה למנות כונס על כלל הנכסים זהצמי שרו

  . יטת רגלשאגרת חוב או פל  מתייחסזה, א"לתקסד

  . ןקרקעימ יכול להיות מיטלטלים או זה,  של החייבם נכס מסויכדי לממשהכונס מתמנה 

פ " ההוצלרשםכפוף להוראותיו של והכונס , פ ממנה את הכונס" הוצלרשם ןלגבי נכס מיטלטלי

   .  גם עיונית וגם מעשיתלזה יש משמעות

  .תפקידו של כונס הנכסים הוא מורכב ואחראי

לגבות את עצמם בכול דבר ועניין וצאה לפועל שמתמנים לכונסי נכסים בהד "המרצה מציע לעוה

החשוב הבטוח ו .כי אולי לא מקבל אותו,  לא לבקש אישור בדיעבד.פ" הוצלרשםבהחלטה של 

 . וזאת פוליסת הביטוח שלנופ" הוצלרשם הוא על ידי קבלת הוראות מ,לגונן על עצמנוכדי ביותר 

  .נטיים את כל הנתונים הרלבפ" הוצלרשםכמובן בתנאי שמוסרים ל

  

גם , מושכלות סבירות וענייניות יכול לתת הוראות , על פי פסיקה של השופט לוין,פ"ראש הוצל

ובלבד שתהייה חשובות לעניין ושניתן יהיה לפתור ,  החוקםאם הן לא עולות בקנה אחד ע

  . באמצעות החלטה הראויה ונכונה בנסיבות העניין

 רשםהוראות . החוק ואני הולך לפי החוקהכונס לא יכול לומר שקיבלתי הוראה שלא לפי 

  . פ גוברות"ההוצל

שהוא עד . דירותעם בית למשל , לו נכס מקרקעין התפקיד של כונס הנכסים הוא מורכב ואם יש

, לבצע שיפוציםיבקש אישור ,  וכסף לכךואם יש צורך, ד"הבית יש לדאוג לגבות את שכהמוכר את 

  . כום יותר גבוהסכי אולי יקבל 

 חדשים יש לקבל שומה חדשה 6אם עוברים יותר מ . מעודכנות בסיסי צריך לפעות לפי שומות כלל

  .ועל כל דבר לקבל שאישור של רשם ההוצאה לפיעל

הארוכה  אלא גם ידו ,פ" ההוצלרשם הוא לא רק ידו הארוכה של .עוד תפקיד סטטוטוריכונס יש ל

שמו וגם להופיע בשמו לחתום בוא יכול  על מסמכים האם החייב מסרב לחתוםכלומר , של החייב

  .ולא מכוח חוק השליחות, 54על פי סעיף זה מכוח החוק  ,כנציגו הסטאטוטורי

  

יממשו , ימכרנו, ינהלו, ס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לוכונ  )א(  .54
  .וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב; וצאה לפועלהכפי שיורה רשם ה בו ויעשה

רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לפי סעיף זה אם מיזמתו ואם לפי   )ב(  
  .או לפי בקשת כונס הנכסים, בקשת הזוכה או החייב

 ס הנכסים ינהל פנקסים וימסור דינים וחשבונות לרשם ההוצאה לפועל אוכונ  )ג(  
  .הוצאה לפועל ה שיורה עליו רשםלמי

 לפועל כל הכנסה שהגיעה לידו ס הנכסים ימסור למנהל לשכת ההוצאהכונ  )ד(  
במועד ובצורה שנדרש למסרה בכתב המינוי או , ממכירתו או ממימושו, מניהול הנכס

  .בהוראה מיוחדת
  

אם לחייב יש אומר ש –מס שבח הנוגע לוויתור על  - דורנרהשופטת  של–לב ים ' פועלים נ ד"פס

הוא לא יבחר את הנכס רוב ל. יכול לקבוע על איזה נכס הוא יקבל פטורהוא , מספר נכסים

הפסיקה אומרת שבמקרה שמדובר בויתור . מעוקל שהולך להוצאה לפועל כי אז הוא מפסידה

יותיו וחובותיו סמכו
   נכסיםכונסשל 

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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אזי לכונס , שאם הדבר לא כתוב בהסכם המשכנתא, רואים בזה התערבות בזכות קניינית, כזה

  .  דווקא על דירה זאתהנכסים אסור לוותר בשמו של החייב על תשלום של מס שבח

' לא נכללו בשטר המשכנתא וספ לא מוסמך לקבוע זכויות או חובות ש"רשם הוצלאמרה ש רדורנ

שהיא , על זכות קניינית של החייבלא יכול להתיר לכונס לוותר בשמו ,  לא מקנה לו זכות כזאת54

  . הזכות הכספית של הויתור על המשכנתא

  

 ' מכריזים על הקונה לפי ס.כס ואז מוכרים את הנ,צא מהנחה שכול הליכי המכירה נעשו כדיןנ

  .א לחוק המכר34

לחוק ב 34 ' לפי ספ" לגבי הנכס לא יפנה לקונה אלא להוצל כנגד החייבטענותכל מי שיש לו 

 רשםהכול עם בהגשת בקשות ל,  או לא אם מגיע לו זכות קדימה,מ"שם ינהל מומו, המכר

  . פ"הוצל

  

  .לא שונתה ש ,פ" לתקנות הוצל69לפי תקנה  לאחר שניתן צו סופי לבטל מכירהאם מתעורר צורך 

קה אמרה אם יפסזאת ה' ק בת60-70שנות ה ב. תה מאוד נוקשהיבמקרה כזה בעבר ההלכה הי

אחרי מתן הצו על פי תקנה  ל כי הגישה אמרה שאם נתחיל לבט,ניתן אישור סופי זהו סוף פסוק

  . וכל הזמן יגישו בקשות,ולם וזה לא יגמר לע,פ"אז קונם פוטנציאלים יחששו לקנות בהוצל 69

  . המפנה החל בפסיקתו של השופט טירקל כשהיה נשיא המחוזי

היא מהלך חמור וקיצוני ויש מכירת נכס ש ר אמוהוא,  הוא שינה את הכיוון ההלכהד שפר"בפס

הלו נשית,  מלאה על הוראות החוק ויתנהלו בהגינות וביושרכל ההליכים יעשו בהקפדהלהקפיד ש

  .וחותיה שפרוש על כול המערכת המשפטית על כל של, ובתום לבבדרך מקובלת

שלב , הלכה הפסוקה בדרך של התפתחותאמצעות מערכת כללים בגבש  החלה להת והלאהכאןומ

אם יתברר שהייתה קנוניה בין הכונס , הגם אם ניתן אישור סופי למכירלמשל נקבע ש. אחר שלב

 מכירה תבוצע על פי שומות לא מעודכנותהש  יתברראם.  במקרה כה תבוטל המכירה,לקונה

פ " הוצלרשם ו,ות ופגמים בתהליך המכירהיאם החייב טען שנפלו כל מיני טעו. המכירה תבוטל

ייבים חאם לא הודיעו ל. המכירה תבוטל,  מכירה בלי שבדק את הטענות על הפגמיםטתלנתן הח

 ה להתבצע ולא נקבע קונהן שאם המכירה לא התחילו מכיו,ה תבוטלר המכי,על ביצוע המכירה

 כי החייב היה , במקרה כזה המכירה תבוטל, להשלים את הרכישה ימים7ארכה של  שניתנה לו 

 להסיר את המשכנתא או את י כד שישלם את החוב או להביא מישהו מטעמוםלשל רשאי

  . דוגמאותרק ואל, יש עוד מקרים. העיקולים

  

 כסנ הל למש,ת מסיבות שונו,מכור את הנכסלא מצליחים לסיונות יאם למרות הנקורה מה 

בעלות משותפת ולא בעלות מוגדרת  =  במושאהנכס, יש בעיות פרצלציה, במקום לא טוב 

  .ועוד במחיר בשוק ,ם במיקו,ע בקרקתבגלל בעיות הטבועו, ומסוימת של הנכס

  

   .לופייםפ רשאי לתת סעדים ח" הוצלרשם לחוק לפיה 37 עיף במקרה כזה יש הוראה בס

 לאשר  גםניתן. במקרה כזה יש הגבלה על הבעלות, על הנכסלאפשר לזוכה לרשום שכירות  :משלל

  . רישום משכנתא על הנכס בתנאים שיקבעו על ידי הרשם
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  להעלות את רמת הבטיחות והעדיפות של הזוכההה נועדכלומר תכלית החקיקה של סעיף ז

הוא די גדול  כי הקושי לרשום על כולם משכנתא ן הרבה נושיםי בהנחה שא,עיןהמקרקבאותם 

    . ניצלו את הסעיף הזה לצורך מתן סעדים חילופייםולא מוכר למרצה שהרבה פעמים 

יה או שהוגשה הצעת קנ, וגשה במועד שנקבע בתקנות כל הצעת קניהלא ה  .37
הדין בדרך - סביר לביצוע פסקאו שרשם ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי, מחיר ירודב

רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום שכירות או , אחרת
, לשם פרעון החוב הפסוק, בתנאים שקבע, משכנתה או שתיהן כאחת באותם מקרקעין

  .כולו או מקצתו
  

  

  : אחריםפ" הליכי הוצלןת בין המשכנתא לביומיעה

  . אל?  אותו עוקל האם ניתן למשכן נכס מ– עיקול מול משכנתא

  . לא ? בנכס מעוקליר את הבעלותבהעל םהאם יכולי

ולא , לא ניתן גם למשכן אותו, בעלותלו לחוק המשכון שנכס שלא ניתן להעביר  ב3 'סאומר לנו 

  .  לעשות בו פעולה קנייניתןנית

  .  ולא יכולים למשכן אותו"םירד עליו מחסו"נכס מעוקל יש לזכור כי 

משכנתא החוב אם כן אין ערך לעיקול אלא לרוב אבל . נכס ממושכן ניתן לעיקולת לעומת זא

בהיבט המעשי והפסיקתי נכס אבל . מה שכמעט לא קורה,  לנושים נוספיםףעודלנו  רישאי

  כי, שלא ניתן לממש את העיקול בלי תיאום עם בעל המשכנתאןכמובאבל , ממושכן ניתן לעקל

אני ו, אין לי טענות אליו ,אמהחייב הוא משלם לי את המשכנת מה אתם רוצים , יכול לומרההנוש

כי אני מעוניין שהוא ימשיך לגור בו או שינהל בו את העסק שלו ,  למכור את הנכסכיםסלא מ

 נודע לבנק שרוציםשואכן במקרה מסוים מכירה לא אושרה היות . וימשיך לשלם את המשכנתא

 ,המכר יהיה בטלבמקרה כזה . החייב שילם לו הכול כי  והבנק התנגד,למכור נכס ממושכן ומעוקל

 פגיעה בכללי הצדק ק והביטול יהיה מטעמים שלבגלל שלא בקשו בהתחלה את תגובתו של הבנ

  . פגע בויבעניין שהוא יכול להן להשמיע את קולו הטבעי שלא נתנו לצד מעוניי

  

  

  

 .10'  שיעור מס-12.6.2009       

  ם בהוצאה לפועל והליכים אחרימשכנתא , עיקול

  

  עיקול ומשכנתא מול שיעבוד ראשון במקרקעין

   . המיסים גביה'א לפק11 'סשיעבוד ראשון מוטל לפי 

ם בשעבוד ראשון על יבת המדינה מובטחוהסעיף אומר שחובות מס על מקרקעין שמוטלים לט

מנהל או  או ב, זהו שיעבוד סטטוטורי שמתהווה מכוח החוק ולא מכוח רישום בטאבו–מקרקעין 

   .בכול מקום אחר

גדולה אפילו מבחינת סדרי העדיפויות  ועל פי הפסיקה החשיבות שלו ,מוטל על הנכסשעבוד ה

  . אקודם למשכנתהוא כלומר , ממשכנתא

  

ם זכות רישו
  קעין שעוקלובמקר

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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  ) גביה(פקודת המסים 

  ] ג"תשל: תיקון[ שעבוד על מקרקעי הסרבן -המס . א11

  . על אותם המקרקעיןמס המגיע על מקרקעי הסרבן יהיה שעבוד ראשון ) 1(

כל מס אחר המגיע מסרבן שהוא בעל מקרקעין יהיה שעבוד על המקרקעין אם נרשמה ) 2(

, נרשמה הערה על שעבוד כאמור; בפנקס המקרקעין הערה על כך על פי הודעת גובה המס

  . תהא דרגתו נדחית בפני כל שעבוד של אותם מקרקעין שהיה רשום שעה שנרשמה ההערה

  .אינו גורע מסמכויות אחרות לפי פקודה זוסעיף זה ) 3(

  

  סדר העדיפות 

  .שעבוד ראשון .1

 .משכנתא על קניין במרשם המקרקעין .2

 .אלרמנהל מקרקעי ישמקרקעין ת בו על זכויןמשכו .3

 .עיכבון .4

לא מקנה שום ש,  בעלת אופי דיוני,חוסמתזאת  זכות .הזכות הנמוכה ביותרזאת  –עיקול  .5

  .  בנכסזכות קניינית או מעין קניינית

  

  .  בטאבומוששאין צורך לרהוא  הראשון השעבודהחשיבות של 

  ?על הנכס או לא  במקרקעין  יודעים אם יש חובותךאי

כינוס נכסים צריך כחלק מ וכונס הנכסים , מקרקעי ישראלנהלי או במ,זה לא לפי הרישום בטאבו

  . ב ברשלנותיחועלול להיות מ הוא , ויחלק כספים ואם לא יבדוק,לבדוק את הנושא הזה

  

  

  רישיון בלתי הדיר לעומת עיקול

הו רישיון שניתן על ידי בעל קרקע למשתמש בנכס לעשות שימוש מסוים או  ז-  רישיון בלתי הדיר

  . יטולב כלומר בלתי ניתן ל,שיון יהיה בלתי הדירישהרלקבוע  ומותר לבעל הקרקע ,מוסכם בנכס

 זהו דייר בדירה שהייתה –  50- התפתחו בשנות ה ש לדיני הגנת הדייררקשוזהו מושג  בר רשות

 בפסיקה  כיום.דייר מוגןזכות של תר מאשר פחותה יוכ מוגנת בהגנת הדייר אבל זכותו הייתה "בד

  . בעל רישיון בלתי הדיר או בעל רישיון אלה  לא קוראים לזה בר רשותהחדשה יותר

 .תנת לביטוליבלתי נשלו הרשות  ש בר רשות ויש,מתבטלת מיום ליוםשלו הרשות שיש בר רשות 

  . כ היא הדירה אלא אם הוסכם במפורש שהרשות היא בלתי הדירה"רשות בד

 בלתי ניתנת להעברה ומתבטלת עם פטירת אחד  וגם הבלתי ההדירהזכות הרשות ההדירה

  .   או להורשההצדדים זאת זכות אישית ולא קניינית ולכן לא ניתנת להעברה

-60 -  משנות הזה מופיע בפסקי דין ישנים.  בתמורה וזה מקבל מימד חוזיבר רשות יכול להיות גם

  .70- והשאילה משנות הרלוונטי מאז חוק השכירות  אבל זה לא כל כך,70

  רשות אינה זכות במקרקעין ולא ניתן לרשום אותה בטאבו
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  .  יובל אלוני נ ארד997139/ א" ע- י ד אלונ"פס

. הם נתנו חלק בנחלה לבן ומשפחתו כדי שיבנו בית, מושבהיו הורים שהיה להם משק חקלאי ב

למרות שהבית . וההורים נתנו לו רישיון בלתי הדיר להתגורר בנכס הזה, הבן בנה את הבית מכספו

כל בדבר שנמצא על הקרקע שייך לבעל המקרקעין ולא לבר , )בר הרשות(נבנה מכספו של הבן 

  .הרשות

 כולל את הבית ואותה ,עיקלו את כל הנכס, לתי הדירהשנתנו רשות ב ,הנושים של האב והאם

 מכיוון שיש לי רשות בלתי הדירה להשתמש בבניין "אני לא במשחק"אמר הבן  ו. חלקה של הבן

  . ובחלקת הקרקע

  יש רשות בלתי הדירה במקרקעין מחד. ושם אמרו שיש זכויות נוגדות, המשפטיהעניין הגיע לבת

 הבלתי הבן קיבל את הרשות. על מכלול הנכסרכוש של ההורים ויש עיקול שהוטל על הומאידך 

 לא היה אפשרי לתת לו ם כי אם היה עיקול קודאחרת לא היה עניין בכלל, לפני העיקולהדירה 

  . רשות בלתי הדירה

 מוטל רק על החלק של ההורים –זכויות נוגדות  לחוק המקרקעין המדבר על 9' ולכן העיקול לפי ס

טל על כול השטח פחות והעיקול מכלומר  .ן שיש עליו רשות בלתי הדירהפחות החלק של הב

  .ש העליון" זה מה שהחליט ביהמ.השטח של הבן

מה שהוברר במקרה הזה שאחד הנושים של ההורים היה אחד מראשי המועצה האזורית שטיפולו 

כיחו את כך הו. מועצה המקומית וזה היה רשום בפנקסי ה.בנושא הרשות הבלתי הדירה של הבן

     . למרות שזה לא רשום ולא ניתן לרישום בטאבו, הרשות הבלתי הדירה

  

   ?שים משכנתאמאיך ממ

  . ד הצהרתי מהמחוזי שהמשכנתא בטלה"מבקש פסו, בא החייב בזמן המימוש או לפני כן

עילות של פגם כ הטענות הן ב"בד .חלק גדול של התביעות נדחות.  הרבה תביעות מסוג זהיש

  . למשל שיש הטעייה מצד הבנק או חברת ההלוואות', וכדבמשכנתא 

 ומבקש עיכוב , משכנתאלב בא לבית המשפט שדחה את התביעה לביטויהחי, אם הבקשה נידחת

  .כדי למנוע את הליכי ההוצאה לפועל של המשכנתאכים יהל

 לפימבקשים סעד זמני במקרה כזה .  שהתביעה נידחת ולכן אין צו עשה כזהקרהבמ - כלל חשוב

ובו מבקשים , דומה אבל לא זהה לצו מניעההוא זאת בקשה לסעד זמני ש –א " לתקסד466 תקנה

  .אין לנו יותר טענות לגבי המשכנתא, הוצאה לפועלהעיכוב הליכי למעשה את 

    1984-ד"התשמ, תקנות סדר הדין האזרחי

  ] 427[הביצוע לא יעוכב . 466

  . יה מערעריםהגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעל

  

  ] 428[עיכוב ביצוע על פי בית המשפט שנתן החלטה . 467 

בית המשפט או הרשם שנתן החלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה 

אם הוגשה לו על כך בקשה בכל עת שלאחר ההחלטה ועד , או לתקופה קצרה מזו, בערעור

הכל לפי ,  עד תום המועד להגשתםאו, לגמר הדיון בערעור או בבקשת הרשות לערער

ידון בה בית המשפט או , הוגשה הבקשה מיד לאחר שימוע ההחלטה;התאריך המאוחר יותר

  . הרשם אף בלי שניתנה הודעה עליה
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  ] 429[עיכוב ביצוע על פי בית המשפט שלערעור . 468 

עור רשאי בית המשפט שלער, סירב בית המשפט או הרשם שנתן החלטה לעכב את ביצועה

  .לצוות על העיכוב

  

  : שני דברים,סעד הזמני הבקשה לםע ,בודקיםכל על זה אמר העליון שקודם 

   . האם יש סיכוי שהמשכנתה תבוטל– .אם יוגש ערעור מה סיכויי ההליך .1

 לא יביאו למצב ל האם פעולות ההוצאה לפוע כלומר-  מהו מאזן הנוחות שבין הצדדים .2

 אם זה לא יהיה מאוחר מדי מבחינת ,רעור שלו כך שאם החייב יזכה בע,בלתי הפיך

 .  ולא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל לאחורהדירה שתימכר לצד שלישי

 אנחנו לא ממשיכים , בדירת מגורים של החייב ומשפחתואאומר העליון כשהנכס הו

את סיכויי גם  אבל נבדוק , כדי לא ליצור מצב בלתי הפיךונעכב את ההליכים, בהליכים

 .  כך קטנה החשיבות של מאזן הנוחות, יותר וככול שסיכויי הערעור פחותים,עוררהע

  

י פינוי של דירות ברגישות לגחייבים לגלות אליקים רובינשטין נאמר שהשופט בפסיקה שמוביל 

  . להבדיל מנכסים מסחריים שמיועדים להשקעה, מגורים

  

  זכויות שביושר

  .)אקא מימוש משכנתוולאו ד(ל מימוש מקרקעין מגוונים של זכויות שביושר במסגרת הליכים ש

  ובמזל אהרונ' אוצר החייל נד "בפס

 הסכם שהנכס עובר על שם האישה הנכס לא נרשם בני זוג שכרתורשום בטאבו על שם היה נכס 

  .בטאבו ולא נרשמה הערת אזהרה

קרקע זאת היית . במקרה זה לאחר שנכרת הסכם הגירושין הטילו נושי הבעל עיקול על הנכס

 שיש במשפט הישראלי זכויות -ב אהרונו'ד מכונן אוצר החייל נ"ספונקבע ב, אית פנויהלחק

חוק בש ל עסקאות נוגדות 9' הזכויות שביושר האלו נוצרות על פי ס. שביושר תוצרת הארץ

  .לטליןטחוק המיב המקביל 12  וסעיף,המקרקעין

     1969-ט"תשכ, חוק המקרקעין

  עסקאות נוגדות . 9

יב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם התחי

לב -אך אם השני פעל בתום, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אחר לעסקה נוגדת

   .  זכותו עדיפה-לב -ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום

  

    1971-א"תשל, חוק המיטלטלין

  עסקאות נוגדות . 12

ולפני שמסר לו את המיטלטלין או , תחייב אדם להקנות לחברו בעלות או זכות אחרת במיטלטליןה

אך אם , זכותו של הראשון עדיפה, הקנה לו את הזכות חזר והתחייב עם אדם אחר בהקניה נוגדת

  . זכותו עדיפה-השני התקשר בעסקה וקיבל את המיטלטלין או את הזכות בתום לב ובתמורה 
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מאידך , מחד ההסכם בין הבעל והאישה להעברת הזכויות. ש לנו זכויות נוגדותיבמקרה הזה 

. ל פי עקרון תום הלבמזווית ראייה שגם ן נים את הענייחבו.  שהוטל על ידי הנושיםעיקולה

  .  של תום הלבלא הייתה בעיהבמקרה זה 

ר יושבויות ש שקבע שבוטלו זכד בוקר"פסשהוא היה , כויות היושרהיה מכשול בדרך להכרה בז

 לא רשם , הוא קנה דירה1970בוקר ב ד "פסב.  לחוק המקרקעין161 'סוזאת לפי , במדינת ישראל

  .  והדירה נמכרה, על הדירה באו הנושים  של המוכר הטילו עיקול, לא רשם הערת אזהרה,על שמו

  ] . .3/1/06תיקון אחרון   [1969-ט"תשכ, חוק המקרקעין

   שלילת זכויות שביושר. 161

  .מתחילת חוק זה אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק

הוא סבור שזכויות . בוקר מתייחסים לזכויות שביושר לפי החוק האנגליד "פסברק אמר שהחוק ו

שביושר תוצרת הארץ עדיין שרירות וקיימות ומאז אוצר החייל הוכרו זכויות שביושר תוצרת 

בהנחה שהכול . לא נרשמה בהערת אזהרההארץ כלומר שמכירים בזכויות גם אם לא נרשמו או 

  . נעשה בתום לב

   

ד בוקר מוטעה כי "אמר שפסכתב ווייסמן ' פרופ, אהרונובד " פסבוקר ועדד "פסבתקופה שבין 

  .אבל יש זכויות שביושר בדין הישראלי ועברנו אליהן, אכן בוטלו הזכויות שביושר בדין האנגלי

  

שהסכימו גירושין הורים כרתו הסכם ו  ב–ן א איכ'ציטרון נ 92448/פ "ה - מצב דומה היה ב 

,  בית הדין הרבנילד ש"תן לו תוקף של פסי ההסכם זה אושר ונ,18שהנכס יועבר לילד כשיגיע לגיל 

תנה ינ. הוטל עליו עיקול ולמרות שיום אחד הנכס לא נרשם ולא נרשמה הערת אזהרהלמרות ש

  .  ובית הדין הורה לרשום הערת אזהרההעדפה

  

השיקולים , ללא תמורה, נקבע שבעניין מתנה , שנדבר עליו,ד מאוחר יותר"זהר כי בפסי להיש

  . כלומר הזכויות שביושר נחלשות. יכולים להיות שונים לגבי זכויות שביושר

  

  נהל מקרקעי ישראל יהעברת זכויות במ

טכסטיל  966529/א "עד המנחה בעניין העברת זכויות חכירה במנהל מקרקעי ישראל זה "פסה

  . רייך'  נמ" בעריינס

 ולא ,במינהל בלבדהזכויות לא רשומות בטאבו אלא  .היה מקרה שנכרת הסכם בין מוכר וקונה

אל מעבירים זכויות חוזיות שיש לחוכר הנכס מול רנהל מקרקעי ישיבמ. רשום הערת אזהרהלניתן 

 חכירה שירשמו רשמו בטאבו אלו זכויותי היום הזכויות שלו מול המנהל יאנהל שבבויהמ

הזכויות של   הקונה רכש את.מה שרושמים זה המחאת זכויותכלומר . היכשתיגמר הפרצלצ

  .על ההסכםעם המוכר המוכר וחתם 

     .כי מדובר בזכויות חוזיות.  הסכם המכירה עם המוכר זאת העברת הזכויותנקבע בפסיקה שעצם

ונקבע , שעדיין לא הועברו,  במינהלהוטל עיקול על זכויות המוכרכריתת ההסכם עם הקונה אחר 

כלומר שילוב של דיני , סכם ההמחאהעם כריתת המחו הזכויות הושלא העברה היא הקובעת אלא 

  .  דיני המחאות החיוביםהחוזים ושל
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    ?האם לא זקוקים להסכמת המינהל להעברת הזכויותהשאלה המתבקשת 

  :מינהלבין לם שיש לבדוק את נוסח ההסכם בין המוכר יבפסיקה אומר

במקרה .  מלא על העברת הזכויות וכך זה כתוב בהסכםן שאוסרים באופ, שהם המיעוט,יש חוזים

  .  תתפוסהעברת הזכויות לאיתכן ש, שיש דרישה להסכמה מוקדמת להעברת הזכויות, זה

 הגבלהש טירקל ופטאומר הש.  להעברה המינהל כתוב שיש צורך להסכמת,ברוב רובם של החוזים

 גם אם ,לא שוללת את כוחם של המוכרים להעביר את הנכס, רת הזכויות בחוזה חכירהשל העב

  . על ידי עצם כריתת ההסכםזאת , לא נתנה הסכמה מראש

  

  ?האם צו תשלומים חוסם הליכים אחרים

צו תשלומים לא חוסם , תן נגדו צו תשלומים והוברר שיש לו מקרקעיןיאם יש חייב שנ, למשל

  . נגד נכסי מיטלטליןלא  םן וגפעילות נגד מקרקעי

  . כ צו מעצר"אם יש צו תשלומים והתשלומים משולמים אין בד

כי הזוכה לא חייב להיות צמוד לצו .  יכולים לעקל נכסי מקרקעין או מיטלטלין,למעט זאת

  . תשלומים שניתןה

  

  עיקול מיטלטלין 

  . דובר כבר– "עיקול"הגדרה של 

 ת הפרשנו'זה נמצא בפקפ " בחוק ההוצלתזה לא נמצאה של הגדר – ?"מיטלטלין"השאלה מה זה 

  .1981שהועברה לחוק הפרשנות במשנת 

מוחשיים וגם   כלומר גם נכסים,"מיטלטלין זה כל נכס למינהו למעט מקרקעין" אומרת שה'הפק

  אומר ההגדרה1971 והמחוקק בשנת ,ין לחוק מיטלטל15 'חל שינוי ההגדרה במסגרת ס .זכויות

  . "ממקרקעיןץ נכסים מוחשיים חו" וזה ,רחבהתהייה יותר לא ו, תצומצם

כנס חוק יהיום שנ (אהל וה1971היא רק מ ,  והמצמצמתשההגדרה החדשה  אומר15 'אבל ס

החוקים הקודמים נשארת ההגדרה הרחבה שזה כל נכס למינהו חוץ   ולגבי כל,)המיטלטלין לתוקף

  .ממקרקעין 

   .הרחבה, עליו ההגדרה הישנה  ולכן חלה1.9.68נכנס מ פ "חוק הוצל

  

  .לעיקול לפי חוק ההוצאה לפועל נים  שניתםהפרטימאוד לפי החוק החדש צומצמו 

  . לחוק ההוצאה לפועל22המיטלטלין המוגבלים נמנים בסעיף 

יש שם .  המיטלטלין המוגבלים נמנים בתוספת חמישית לחוק ההוצאה לפועל- 22לסעיף בנוסף 

  :תן לעיקול דברים שלא ני4רשימה של 

  . מכונת כביסה.4. נייח/  ניידטלפון. 3. רדיו/ מכשיר טלוויזיה. 2. מחשב ומדפסת. 1

   .עסקיים מותר לעקלנכסים אם אלו  -יש הגבלה 

שלא שולם עליה זה מכונת הכביסה התמורה בעד אם העיקול הוטל בכדי להבטיח את תשלום 

  . ניתן לעקל אותה, בתקנות, ויםמעל מחיר מסגם אם מכונה הכביסה . ניתן לעקלמותר ו

  . הילשאר הדברים יש בע

 ונעבור למסלול של ,ירד לאט לאטנושא ש זה ,ין בבתים של חייביםלכמעט לא כדאי לעקל מיטלט

   .הלאהוא 66סעיפים  -  לחוק 1פרק ו הגבלות לפי 
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 .11'  שיעור מס-6.200991.       

  :ודנטים בתשובה לשאלות סטעררים וערעוריםחזרה קצרה על 

  . פ" זהו הבסיס להגשת ערעורים בהוצל80' ס

גע על ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל או החלטה שלו פאה עצמו נהרו  )א( .80
רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה , א4 לפי סעיף או של עובד מערכת ההוצאה לפועל

  .לפועל

  

טות בערר לפי סעיף קטן לרבות החל, ים והחלטות של רשם ההוצאה לפועלצוו  )ב(  
שופט בית משפט השלום לפני בית ברשות רשם ההוצאה לפועל או , ניתנים לערעור, )א(

  .יהא בזכות, 58- ו48, 25, 19אולם ערעור על החלטה לפי סעיפים ; משפט השלום

, ערעור בענין ביצוע פסק דין בעניני משפחה, )ב(אף הוראות סעיף קטן על   )1ב(  
ית המשפט י בנפת לבזכו יידון 58- ו48, 25, 19 החלטה לפי סעיפים לרבות ערעור על

  .לעניני משפחה בפני שופט אחד

אין בכך כדי לעכב , עור או בקשת רשות לערער לפי סעיף זהרש ערר או עהוג  )ג(  
אולם רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט שהוגש לפניו הערר או הערעור או בקשת , הליך

ורשאי הוא להתנות את ההשהייה או את , רות על השהייה או עיכוברשות לערער רשאי להו
  .תוהעיכוב במתן ערובה להנחת דע

  

  . לחוק80' עובדים לפי ס,  הוצאה לפועלרשם  על החלטה של השלוםבערעור לבית משפט 

חיוב , חיוב נאמן, פרעתי טענת – העניינים השיפוטיים 4על ,  יום20תוך , לשלום בזכותערעור הוא 

 שיקום – וחוק המשקמים,  חוק הלוואות בנקאיות–ועוד שניים משניים . (חיוב כונס נכסים',  גצג

  ).המשק החקלאי

  . על שאר ההחלטות,  ימים20תוך , ערעור ברשות לשלום

  

  . לחוק בתי המשפט)ד(96ולעליון לפי  ,)ג(96עובדים לפי סעיף  למחוזי ברשות בערעורים

, ית משפט שלום או של בית משפט מחוזי דינופסק דין של רשם של ב  )א(  .96
  .כפסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש רשם, לענין ערעור

, י בית המשפט שבו הוא משמש רשםנהחלטה אחרת של רשם ניתנת לערעור לפ  )ב(  
  .ורשאי בית המשפט לדון בו בשופט אחד

בסוגי החלטות למעט , )ב(החלטה של בית משפט שלום בערעור לפי סעיף קטן   )ג(  
אם ניתנה ,  ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי,)ג(52שנקבעו בצו לפי הוראות סעיף 

  . או מאת בית המשפט המחוזי או אחד משופטיובגוף ההחלטהרשות לכך 

על החלטה ) ג(או ) ב(לפי סעיפים קטנים זי בערעור והחלטה של בית משפט מח  )ד(  
 ,)ג(52או ) ג(41ת שנקבעו בצו לפי הוראות סעיפים למעט בסוגי החלטו, אחרת של רשם

או מאת , אם ניתנה רשות לכך בגוף ההחלטה, ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון
או , נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך

  .מאת בית המשפט העליון

 ניתן לערעור לפני בית המשפט פסק דין של רשם של בית המשפט העליון  )ה(  
  .ידון בו בשופט אחדש, העליון

  

 לבית המשפט לענייני משפחה לא לפי , יום20 תוך , מערערים,לגבי ערעור לבית משפט למשפחה

  .  בפרק של ערעור לבית משפט למשפחהא"פ אלא לפי תקסד"חוק הוצל

  

  וערעורערר 
  ) 9' תיקון מס(

  1990-ן"תש
) 29' ון מסתיק(

  2008-ט"תשס

) 16' תיקון מס(
  1995-ה"תשנ

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

חלטת הרעור על ע
  ]12/ר[רשם 

) 1' תיקון מס(
  1985-ה"מתש

  )3' תיקון מס(
  1986-ו"שמת

  )3' תיקון מס(
  1986-ו"שמת
  

) 52' תיקון מס(
  2008-ח"תשס

) 52' תיקון מס(
  2008-ח"תשס
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, אשר אינם מיוצגיםכ "בדייבים יש פנייה של חלעיתים . צ בענייני הוצאה לפועל"אין פנייה לבג

  . עורכי דין יודעים זאת ולא מגישים.והם נדחות על הסף לרוב

 ולא יחכה ,מי שיש לו ערעור שיגיש. פי החלטה של השופט טירקלזה ל. פ אין ערעור שכנגד"בהוצל

  .  זה לא אפשריכי , שיגישו נגדו ולהגיש ערעור שכנגד

  ערר

  .  לרשם בכתבשמוגשבתוך שלושה ימים  ערר זה על החלטה של המוציא לפועל

  .  או בדיון בעל פה,תגובהלאחר  או ,ללא תגובה הערר ניתן לדחות את

  .  על זה ערעור ברשות לשלום

  

  עיקול מיטלטלין

 .לרשם יש סמכות לתת צו מאוחד לעיקול ומכירה של מיטלטלין.  לחוק21הבסיס לזה בסעיף 

   . של הזוכההמחכים לבקשכ "בד אבל ,הרשם רשאי לתת את הצו ביוזמתו

  . זה מוסיף להם סכום ניכר למשכורת, קול ברישוםיעהולכים לעשות פ "פקידי הוצל

ניתן לעקל ולהוציא בעת ובעונה  .לפי החוק לא חייבים לעשות רישום בעיקול לפני העיקול בפועל

  .  לפקידיםרהיא תוספת של שכשני השלבים פרקטיקה של הסיבה ל. אחת

יב החי  ם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מטלטלין שלרש  )א(  .21
  –רשאי מנהל לשכת הוצאה לפועל , ומשציווה כך,  או על מימושם בדרך אחרתירתםומכ

כנס לחצרים של החייב שבהם נמצאים או עלולים להימצא להי  )1(
  ;מיטלטלי החייב ולעקלם

, לטלי החייבכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ולעקל מיטלהי  )2(
 להיכנס ונתוובלבד שימסור תחילה למחזיק החצרים הודעה על הצו ועל כו

ולת אם רשם ההוצאה לפועל סבור שמתן הודעה מוקדמת עלול ז, אליהם
  ; לסכל את העיקול

ובלבד שעברו ארבעה עשר ימים מיום הטלת , ור את המעוקליםלמכ  )3(
רשאי מנהל , נכסים פסידיםהיו ה; העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק

  .לשכת ההוצאה לפועל למכרם מיד לאחר העיקול

 כמוהו כצו לעיקול מיטלטלי החייב שנמצאו תוך כדי 15חיפוש לפי סעיף צו   )ב(  
  .חיפוש

  

  . מגיעים המוציאים לפועל,  להיות ימים אבל לא חייב10לרוב תוך , שכתובה בעיקול' בתוך תק

מביא  (נציג משטרה, שופט שלום :תהכוללת אישורים י וועדהמוציאים לפועל ממונים על יד

  .פ"ציג הוצלנ, )תעודות יושר ומידע על הקבלנים

  .  יש לבדוק בזהירות שלא יכנסו גורמים לא רצויים למערכת.זהו מינוי שנתי

 ההוצאה ז לתקנות37 אם הם עוברים על ס ,ל פועלת גם כוועדת משמעת של הקבלנים"הועדה הנ

  .  )זה לקוח מתקנות חוקרים פרטיים(. 1979 - ם"לפועל תש

על בעל תפקיד יחולו כל החובות המוטלות על מוציא לפועל בחוק   )א(  .ז37
  .ובתקנות שלפיו

או מכל חובה המוטלת על בעל תפקיד ) א(מבלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה   )ב(  
   -בעל תפקיד , וק ובתקנות אלה או בכל דין אחרחב

במסירות ובהגינות וימלא בקפדנות אחר , פקידו בנאמנותיבצע את ת  )1(
הוראותיהם של ראש ההוצאה לפועל ושל המוציא לפועל שבתחום סמכותם 

  ;ואחר סדרי המינהל שיקבע מנהל בתי המשפט, הוא פועל

  ) 9' תיקון מס(
  1990-ן"תש

ל מטלטלין עיקו
  רתםומכי

  ) 9' תיקון מס(
  1990-ן"תש

  ) 20' תיקון מס(
  2000-ס"תש

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס

על בובותיו של ח
  תפקיד

  1991-ב"נתש' קת
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ולא יתחזה , לפועל בלבד יציג את עצמו כמי שפועל מטעם המוציא  )2(
  ;כשוטר או כפקח

הטלת התפקיד לאחר ולא יתיר לאחר את השימוש לא יעביר את כתב   )3(
  ;בו

לא יקבל מכל אדם שהוא תמורה כספית או טובת הנאה חומרית   )4(
פרט לסכום שקבע המוציא לפועל כהוצאות בעד פעולה שביצע על פי , אחרת

  .כתב הטלת התפקיד
  

ודעות עם יש מחסן גדול ולוח מ.  כיום זה לא במכירה פומבית זה במכרז– מכירת המיטלטלין

ובמחסן המזכירה נותנת דף ורושמים מה רוצים לקנות וכותבים את ההצעה , הפריטים הנמכרים

  . הן לא יתקבלוילא כדאי לתת הצעות נמוכות מדי כ. ומוסרים אותה

התשלום .  ימים'בסוף היום מעלים את ההצעות על המחשב ונותנים את המיטלטלין תוך מס

- ואם זוכה ולא מביא את השאר ניתן להפקיע לו את ה10%ה של יש לפני כן הפקד.  במזומן בלבד

10% .   

  

כמו .  הנוספים לפריטים שלא ניתנים לעיקולמישה פריטיםבתקנות החדשות תוספת ובה כחיש 

 אבל אם מי מהפריטים הללו .אותם לא ניתן לעקלגם שמכונת כביסה , שולחן סלוני, מיטה, בגדים

  . זול יותרומר לו קנה מוצר חלופי ול,לעקל אותוהיה  י ניתן,הוא במחיר יקר במיוחד

  

,  כשיש פריטים יקרים כמו תכשיטים או רהיטים עתיקים–מתי ניתן  להשתמש במכירה פומבית 

  .   אזי ניתן למכור במכירה פומבית

  

  :תשובה לשאלה

יש לא צריך להגשל יערעור רגלעומת . כשמגישים ערעור על הוצאה לפועל יש להגיש גם תצהיר

  . דרך ההמרצהבעבר היו מגישים ערעורים ב. תצהיר

  . בכתב והדיון בה יהיה הבעל פהמוגשת , בקשה המוגשת בדרך המרצה

גם זה בוטל והערעור הוא ועכשיו , פ"בערעור להוצלמלבד , ההמרצה בוטלה לפני הרבה שנים

  . אבל עדיין צריך לצרף תצהיר,בכתב

  חדשותניתן גם להעלות טענות עובדתיותלמדים שהבדל נוסף הוא שמכך שיש להגיש תצהיר 

  .  שזה גם שונה מערעור רגיל,פ"בערעור הוצל

  

זה  . כל מה שעל גופו של החייב ולעקללתפוס, בחקירות יכולת הרשם יכול להורות לעשות חיפש

  . יעיל ולעיתים מוצאים כספים ודברי ערך רביםהליך 

  .  אבל זה לא עוזר,שוק האפורטוענים שהם חייבים את הכסף לחייבים לרוב ה

  . או שהזוכה יכול לבקש עריכת חיפוש,זמה של הרשםוהיא יהוראה כזאת 

  

  ניתן לעקל מכונית בשתי דרכים 

.  בתפיסת הרכב להשלים את זהישאבל . זה מונע מכירת הרכב–. עיקול ברישום במשרד הרישוי. 1

  .בכדי לממש ולמכור את הרכב

  .   פ"לה במחסני הוצלתפיסת המכונית ואחסנה ש. 2
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 בטאבו הרישום מעקל זכות קניינית –משרד הרישוי רישום בבין רישום בטאבו למהותי יש הבדל 

 רישום העיקול חוסם את –במשרד הרישוי דקלרטיבי הפסיקה קבעה שהעיקול . רשומה

רד הרישוי הוא שכי הרישום של העיקול במ. האפשרות למכור את הנכס אבל יש בעיה נוספת

  :י וגם לצורך תעבורתייסטהרישום הוא לצורך סטט.  את הזכות בנכסא ולא מבטלרטיבידק

במשרד הרשום הבעלים , התעבורה כשנעברת עבירה ברכב ולא יודעים מיהו הנהג' א לפק27לפי ס 

  . זאת חזקה הניתנת לסתירה. הרישוי נחשב כנוהג ברכב

.  הרשומה והקניינית זהות שהבעלות למרות שלא ברור,הוצאה לפועלעיקולים בזה הורחב גם ל

ד הצהרתי "ניתן להגיש תביעה לפס. תור את זהסניתן להחזקה שהבעלות של מי שרשום אבל 

  .  מוסיפים את הבעלים הרשום כנתבע–שהרכב לא של הבעלים הרשום 

למשל אם מישהו מגיש הוצאות רכב או מכניס אותו . לפי ראיות? איך יודעים של מי הרכב

  .  זה יכול להעיד על בעלות, ןלהצהרת הו

  

  . אבל משרד המשפטים מתנגד. יש רצון להפוך את הרישום במשרד הרישוי לקונסטיטוטיבי

  

 .12'  שיעור מס-26.6.2009       

  .מסלול מקוצרלמשל . יש מספר דברים שיכנסו לתוקף רק בנובמבר: הערה

   .ההוצאה לפועלרשם  של הסמכויות השיפוטיות

  : עיקריותסמכויות שיפוטיות ע כאמור יש ארב

  .)58' ס( חיוב כונס נכסים. 4 .)48' ס( 'חיוב צד ג. 3 .)25' ס( חיוב נאמן. 2 .)19' ס( פרעתי. 1

  

  טענת פרעתי

בפני רשם את הטענה זה ניתן להעלות העל פי סעיף . פ שולט על טענת פרעתי" לחוק ההוצל19' ס

  . ההוצאה לפועל

כולו , למלא אחריוב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד חיי  )א(  .19
ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד , עליו הראיה, או מקצתו

רות הוהוצאה לפועל ל הרשאי רשם, עד לקביעתו כאמור; על החייב למלא אחר פסק הדין
  .מטעמים מיוחדים שיירשמו, כולו או מקצתו, יצועו של פסק הדיןבעל עיכוב 

יצווה על ,  לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדיןיט רשם ההוצאההחל  )ב(  
שלא , בהתחשב בנסיבות הענין, זולת אם החליט, הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין

  .לצוות כן

יטיל עליו הוצאות מיוחדות אם , רשם ההוצאה לפועל את טענת החייבדחה   )ג(  
  . מצא כי לא היה יסוד לטענתו

  

מכל סיבה מופטר מהחוב אלא גם שאני , פרעתי במובן המצומצםרק משמעות הטענה היא לא 

  . ויתור ועוד, קיזוז, מחילה: כגון. שהיא

. מאפיין חשוב בטענה זאת הוא שניתן להעלות רק טענות חדשות שלא היו קיימות בזמן הדיון

 היא .יןפסק הדתוך  היא נבלעת ב,הולא העלו אות, היות שטענה שניתן היה להעלות בזמן הדיון

  .מהווה מעשה בית דין ולא ניתן להעלות אותה מחדש בהוצאה לפועל

רק אותה ניתן ,  שהתגבשה אחרי מועד פסק הדיןאו טענת קיזוז, ת ויתורטענלמשל אם יש 

  . כדי לא העמיד מעשה בית דין במבחןזאת. להעלות בפני רשם ההוצאה לפועל

  תי פרעטענת
  ) 9' תיקון מס(

  1990-ן"תש
  1990-ן"ט תש"ת
) 29' תיקון מס(

  2008-ט"תשס

) 29' תיקון מס(
  2008-ט"תשס
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כן  אלא אם , ועד סופווןב מהתחלת הדי על החיי הואטענת פרעתי כמעט תמיד נטל השכנועב

  .  להביא ראיות לעמדתוד השניצמהלך הדיון הנטל עובר לב

הזוכה אומר נכון שחתמתי על . החייב טוען טענת פרעתי ומציג קבלה חתומה על ידי הזוכה: למשל

  .  אבל הקבלה הוצאה ממני באילוץ,הקבלה

 חל )חלק כללי(חוק החוזים . כפייה בטלב א באילוץ אויהוצש חוזה )חלק כללי (לפי חוק החוזים

פ "מחילים גם על הליכי הוצלולכן , אינן חוזיותשת ו משפטיתגם על פעולו) ב(61 -  ו39לפי סעיפם 

  . וןי ועל זה יש פסיקה של בית המשפט העל,את ההוראות האלו

, אילוץ הוא יוכיח שבאמת היה ם א.המצב הוא שהזוכה צריך להביא ראיות לאילוץ, במקרה כזה

  . וטענת פרעתי תידחה, הקבלה לא תהייה תקפה, אם הוא יוכיח זאת, סיקההמקובלת על הפלפי 

  

  . הכול נשאר אותו דבר כולל הפסיקה. ככלל אין שינוי בתיקון האחרון בהקשר לטענת פרעתי

השריד האחרון של . הערעור היה בדרך המרצה 16.5.09עד . אבל יש שינוי בערעור על טענת פרעתי

  . נשאר בהוצאה לפועל ) להבדיל מהמרצת פתיחה(המרצה רגילה 

הרשם .  בטענת פרעתי19' מוגשת בזה בקשה לפי ס" :בקשה רגילה בכתבבחוק החדש יגישו 

  .19 לפי נוסח סעיף "מתבקש לקבוע שהחייב אינו חייב עוד למלא אחר פסק הדין

מכים על עובדות וסאנו כ "בד. ם על עובדותי בהנחה שסומכ,לבקשה הזאת בכתב יש לצרף תצהיר

  . מסמכים רלוונטייםםלתצהיר מצורפי. רעתיפבטענת 

  .  תומכיםרות להגיש תצהיר נגדי בצירוף מסמכיםשיש אפ, לזוכה, ינשה דלצ

נהל את יכול להוא . דים לדיוןד לא חייב להזמין את הצםהרש. הבקשה לא חייבת להתנהל בעל פה

המרצה ממליץ להשאיר את הפרקטיקה הישנה זאת יחד עם .  הצדדיםבהיעדר, ההליך בכתב

  .  וחקירות על התצהיר,ם לדיוןיבעינה ושיזמינו את הצדד

  .א"לפי תקנות סדהבקשה מוגשת בכתב 

  

  .  יום לבית המשפט השלום20ערער תוך לניתן , הרשם דן בעניין ונותן החלטהלאחר ש

  .לום ולא במחוזיבבית המשפט השהוא הדיון   ש-זהו חידוש לעומת הדין הקודם 

  . והסעיפים השיפוטיים האחרים19 ' בזכות על סהערעור הוא

בערעור הוא ש, דן יחידשזה בפני מעבר לכך ,  בהשוואה לערעור רגילר הוצאה לפועלויחוד בערעיה

  . טענו בערכאה הראשונהנלא ש ,טענות חדשותפ יכולים לעורר "הוצל

   אלחוסיני'  סעדה נ70/578 פ"ה . 70 -לפי פסק דין משנת האת הלכה ישנה ז

  . הוצאה לפועלחוק ה ל80  שנדון לפי סעיף ןכל ענייב ,מדובר בערעור או רשות ערעור

  .  טרחה ניתן לעורר טענות חדשות שלא עוררנו בפני הרשםע על שכר"למשל גם ברכך 

  

שה קכמו שיש ב, להגשת משכנתא או משכוןגדות נ אין סדר דין של התבהליכי משכון ומשכנתא

  ? מה טוענים בפני הרשם :לפיכך מתעוררת השאלה. ביצוע שטרל

, בהטעיה,  בכפייהשנכרתלמשל . תהנאם טוענים שיש פגם בכריתת ההסכם של המשכון או המשכ

  .אין לרשם סמכות לדון בכך, בטעות מהותית

את ממש  התרחשה עובדה ששוללת את האפשרות לשאחרי כריתת הסכם המשכנתאטוענים ם א

קיבלנו מהבנק ויתור יש לנו טענת קיזוז תקפה כלפי , פרענו את החוב הפועל: כגון. תאהמשכנ

  . זה בסדר, החוק ואנחנו מגישים טענת פרעתי
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  . ים רק דברים והתרחשויות שקרו לאחר כריתת ההסכם ולא לפני כןרבהוצאה לפועל מבר

  

  ). ה שטרןייד יד'פרופ /טפעל טענת קיזוז במשיש ספר חדש ( .יותר מסובכתהיא  טענת קיזוז

  :טענת קיזוז יש שני סוגים

  . טענת קיזוז מוכחת. 1

  .ז נטענתטענת קיזו. 2

, זוכהנגד ה מציג פסק דין שניתן לטובתו כ,רעתיפכשהחייב במסגרת טענת  -   טענת קיזוז מוכחת

 זאת טענת – שניתן לטובתו נגד הזוכה הזלעומת זה שלו , והוא מבקש לקזז את שני החיובים

  . קיזוז מוכחת

ואני , למשל החייב טוען אני חייב את פסק הדין אבל הזוכה גרם לי נזקיםאם  - טענת קיזוז נטענת

בהליך שיפוטי  כי צריך להוכיח אותם , הללולא ניתן לקזז את הנזקים. מעוניין לקזז נזקים אלו

לומר על טענת כ.  שהרשם לא מוסמך לשמוע כי הוא לא בית משפט יש להביא ראיות,בבית משפט

   . קיזוז נטענת לא ניתן לסמוך במסגרת טענת פרעתי

  

  .טענת פרעתי בהליכי פינוי

 של חוק הגנת י פסק דין לפי אחת מעילות הפינו)ובעיקר ( או, לפסק דין של סילוק ידאהכוונה הי

  . הגנת הדיירלחוק 131 הדייר שנמצאת בסעיף

אומר סעד זה . הגנת הדייר לחוק 132'  בסקורוהצדק שמן  יקבל סעד מ בהליכי פינוייכול שדייר

 אותו ולחייב אתת תללא הוא רשאי ש,  שלום רשאי לתת פסק דין לפינויאם בית משפטגם ש

 הוא לא יפונה ,ואם ישלם תוך זמן קצוב, י כספי וגם הוצאות משפטופיצ בעל הביתהדייר לשלם ל

  . זהו סעד מן הצדק– .ויישאר במושכר

במקרה כזה .  הדיירבכול זאת מבקש מהוצאה לפועל לפנות אתבעל הבית  במקרה כזה םלעיתי

יכול שבעל .  צריך לפנותל והוא לא"יראה ששילם את הסכום הנהוא , יגיש טענת פרעתיהדייר 

צריך להוכיח שהוא זה שהוא חייב ה, הבית יטען שהסכום שולם עבור חוב אחר שהחייב חייב לו

 כלומר לא מספיק להוכיח ששילם .אנחנו מדברים עליושעל חשבון המסוים  הסכום שילם את

   . אלא על חשבון החוב המסוים עליו מדברים

  

  :המבחן

  .  אמריקאיות20

  .  שאלות לתשובה בכתב קצרה לבחור אחת מהן2

  .חומר סגור

  

  .דוגמא לשאלה בכתב

  ?ומה המאפיינים שלה ? מתי משתמשים בה ? מה זה טענת פרעתי 

  

ב שנאסר יובא שוב חייש" מעודכנים"ורשום עדיין גם בחלק מהמאגרים ה,  היה)ד(70בסעיף : הערה

      .  שעות ממועד מאסרו48בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום , לפני רשם ההוצאה לפועל

  .  ולא מה שרשום שעות24לאחר התיקון מדובר על 


