
 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  א 

 תוכן עניינים 
 1 ......................................................................... פתח דבר 

 3 ............................................... שער ראשון: הוראות כלליות
 3 ........................................ עלה לפוצאהופרק א': תפקידו של רשם ה 

 5 ..................................................... לחוק 1סעיף  -פרק ב': הגדרות 
 5 .......................................................................................... . כללי 1
 6 ................................................................................. דין" -. "פסק2
 6 ........................................................................................ "זוכה" 3
 7 ...................................................................................... . "הליך" 4
 7 ........................................................................................ . "נכס" 5
 8 .......................................................................... . "מסירה מלאה" 6
 8 ...................... אם בכלל  -הדין וביצועו -. היעדר סעד אופרטיבי בפסק7
 8 .................................. ית הקטנת ריב -. סמכות רשם ההוצאה לפועל 8

 9 ............................................... לחוק  6סעיף  -פרק ג': בקשת ביצוע 
 9 .......................................................................................... . כללי 1
 13 .................................................... וט שום השיפתניית ייור על . וית 2
 13 ...................................................... הרחבת הסעד - . תיקון תביעה 3
 13 ........................................................................... . מיצוי הליכים 4

 15 ............................ לחוק   7סעיף  -דין -ת אזהרה ופסק: המצאפרק ד'
 15 ........................................................................................ . כללי 1
 19 ......................................................... . טעם מיוחד להארכת מועד2
סמך מסירה של אזהרה  - . טענה לביטול הליכי ההוצאה לפועל שבוצעו על3

 20 ................................................................... אשר כלל לא הומצאה 
 21 ......................... א לחוק7סעיף  -פרק ה': בקשת חייב לצו תשלומים 

ת מידע, פטור מאחריות במסירת מידע ומידע על כניסת חייב  פרק ו': מסיר
 27 ............................................ לחוק  2ב7  -ו 1ב7ב, 7סעיפים   -לארץ 

 33 ............................ ג לחוק7סעיף  -פרק ז': חזקה בדבר יכולת החייב 
וביטולם לפי בקשת הזוכה     8סעיף    -פרק ח': נקיטת הליכים, הפסקתם 

 35 ..................................................................................... לחוק
 37 ........................................ לחוק  9סעיף  -פרק ט': אגרות והוצאות 

 39 ......................................... לחוק 10סעיף  -דין -פרק י': שכר עורך
 43 .... לחוק 11סעיף  -דין או של הליך -פרק י"א: העברת הביצוע של פסק

 43 ........................................................................................ . כללי 1
 44 ................................. . דוגמה לבקשה להעברת תיק ההוצאה לפועל 2

 47 .......................... לחוק  12סעיף  -דין הטעון הבהרה -פרק י"ב: פסק
 47 ........................................................................................ . כללי 1



 תוכן עניינים 

 ב 2020מהדורת 

 50 .......................................................................... . פרשנות הסכם 2
 51 ............................................................ דין -. בקשה להבהרת פסק3
 51 ............................. ם ההוצאה לפועל בקשת רש -דין -. הבהרת פסק4

לבית  בקשה  י"ג:  פסק-פרק  בעניין  למזונות  -המשפט                א 12סעיף    -דין 
 53 ..................................................................................... לחוק

 55 ................... לחוק  13 סעיף -הפרעה בביצוע  פרק י"ד: מעצר למניעת
 57 ............................ לחוק  14סעיף  -פרק ט"ו: עיכוב יציאה מן הארץ 

 57 ........................................................................................ . כללי 1
 63 ................................................. תושב חוץ  -. עיכוב יציאה מהארץ 2

 65 ............................................. לחוק  15סעיף   -פרק ט"ז: חיפושים 
 67 ....................... לחוק 16סעיף   -נקיטתו -פרק י"ז: השהיית הליך ואי 

 69 ....................... לחוק  17סעיף  -דין -פרק י"ח: עיכוב ביצועו של פסק
 73 ........................ לחוק  18סעיף  -דין שבוטל או שונה -פרק י"ט: פסק

 73 ........................................................................................ . כללי 1
למימוש פסק2 שנפתח  לפןעל  הוצאה  תיק  לסגור  חובה  אין  דין, לאחר  -. 

 75 ............................................................. הדין בוטל או שונה -שפסק
 77 ....................................... לחוק 19סעיף  -פרק כ': טענת "פרעתי" 

 77 ........................................................................................ . כללי 1
 80 ..................................................................................... . תצהיר 2
 81 ......................................................................... מסמכים  ירוף. צ3
 81 .......................................................... . קיום דיון במעמד הצדדים 4
 82 ........................... . על החלטת רשם ההוצאה לפועל להיות מנומקת 5
 82 ............................................................................. . הליכי ערעור 6
 83 ........................................................................ . הארכת מועדים 7
 85 ....................................................................... . "הודאה והדחה" 8
 86 ................................................................ . נטל ההוכחה והשכנוע 9

 87 ..................................................................................... . שיהוי 10
סעיף  11 לפי  הפניה  זכות  לפועל    19.  ההוצאה  מוגבלת   -לחוק                  האם 

 89 .......................................................................................... בזמן? 
 89 ............................................................................ . עיכוב ביצוע 12
 89 ......................................................................... . הפקדת ערובה 13
 89 .................................................................. . הסכם בין הצדדים 14
 90 ........... דין? -. האם הכרעת רשם ההוצאה לפועל מקימה מעשה בית15
. טענת קיזוז וטענת "פרעתי" לרבות האם רשאים החייבים לקזז חובם  16

הכספי להשבת  לזכות  טענתם  מול  במסאל  ששילמו  המכר  הס  גרתם  כם 
 90 ............... שבוטל, ובעוד תביעת פינוי ותביעה כספית מתנהלת כנגדם?

"פרעתי"  17 טענות  ההוצאה   -.  במסגרת  להתברר  שמקומן                 טענות 
 95 .......................................................................................... לפועל 

 



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  ג 

להפרת   .18 הנוגעת  מחלוקת  לברר  לפועל  ההוצאה  רשם  של          סמכותו 
 96 .......................................................................................... הסכם

 96 ........................................................ . טענת שיהוי בפתיחת הליך19
 97 .......... הוצאה לפועל טענת "פרעתי" סמכותו הייחודית של רשם ה. 20
 97 .............. אגורות!!  10המשיב ביקש לשלם את חובו במטבעות של . 21

 99 ...................... א לחוק19סעיף  -ולים פרק כ"א: עדכון על קבלת תקב
 101 ................................. ב לחוק 19סעיף  -פרק כ"ב: הסדר עם החייב  

 103 ........................................... לחוק  20סעיף  -פרק כ"ג: גביית יתר 

לפועל במסעש עד  20סעיפים    -לול המקוצר  ר שני: הוצאה  י  20א 
 105 ........................................................................... לחוק 

 105 ......................................................................... פרק א': הדין
 109 ............................................................. שה פרק ב': הלכה למע

מזונות   במסלול  לפועל  הוצאה  שלישי:  שעה    -שער    -הוראת 
 111 ............................................. כג לחוק20יא עד 20סעיפים 

 111 ......................................................................... פרק א': הדין
 115 ............................................................. ב': הלכה למעשה ק פר

 119 ........................................... שער רביעי: עיקול מיטלטלין 
 119 .................................... לחוק 21סעיף   -פרק א': עיקול מיטלטלין 

 119 ....................................................................................... . כללי 1
 120 ............................................... . נטל ההוכחה לבעלות במיטלטלין 2
 120 ........................... ם וכניסה לחצרים. מכירת המיטלטלין המעוקלי3

 120 ............................................. לין המעוקלים מכירת המיטלט 3.1
 120 ................................................................... כניסה לחצרים  3.2
 121 ......................................... לתקנות ההוצאה לפועל   39תקנה  3.3

 121 ................................................................ . עיכוב מימוש העיקול 4
 122 ......................................................... . עיקול חשבון בנק דביטורי 5
 122 .............................................................. ועל ההוצאה לפ. תקנות 6

 122 ......................... פי התקנות -סדרי דין בביצוע הליכי עיקול על 6.1
 123 ......................................... ל לתקנות ההוצאה לפוע  38תקנה  6.2
 124 ............................... ההוצאה לפועל לתקנות  44עד  40תקנות  6.3
 125 ......................................... לתקנות ההוצאה לפועל   48תקנה  6.4

 125 ..................... פועל? ביצוע הליכי ההוצאה ל . מהו "כוח סביר" בעת7
 125 ......................................................... . הרמת מסך בעיקול נכסים 8
 126 ..................... ד האחר ת הצתגוב. ביטול עיקול המיטלטלין בהיעדר 9

 126 .................................................................... . מהו דו"ח עיקול? 10
 126 ............. . האם ריבית או פירות אחרים ייחשבו גם הם למעוקלים? 11
 126 ............................................... המיטלטלין קול ומכירת . אופן עי12

 127 .................................................. פדיון מיטלטלין מעוקלים 12.1



 תוכן עניינים 

 ד 2020מהדורת 

תובע   12.2 במסגרת  מעוקלים  מיטלטלין  לפסק פדיון               דין -נה 
 127 .................................................................................. הצהרתי 

 127 ..................................................................... ם . צמצום עיקולי13
 128 ............................... . האם היה למנוח ביטוח חיים בעת פטירתו? 14
 128 ................. הזכויות במקרקעין   על דרך של מכירת  . פירוק השיתוף15
 128 ......................................................... צו עיקול  -ההכבדה  . יסוד16
 129 ....................................................... להטיל עיקול. הדרך בה יש 17
 130 ................................................... אישור המכר -. רשם ההוצאה 18
 130 ................................................... זכויות עתידיות  -. עיקול זמני  19
 131 .......................................................................... . ביטול עיקול 20
דירת 21 למימוש  משכון  לביצוע  שנפתח  לפועל  הוצאה  תיק  סגירת   .      

 131 ....................................................................................... מגורים 
 133 ........................................... א לחוק21סעיף   -פרק ב': עיקול רכב 

 135 ................ לחוק 22סעיף  -פרק ג': מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול  
 135 ....................................................................................... . כללי 1
 136 ........................................................ . מהן מטרות סעיפי הפטור?2
 137 ............................... . נכסים הפטורים מעיקול מכוח הוראות הדין 3
לעניין נכסים הפטורים  ( לחוק ההוצאה לפועל  1)א()50. מה דינו של סעיף  4

 138 ..................................................................... מעיקול מכוח הדין? 
קש5 אילו  סעיף  .  מפירוש  נובעים  ההוצאה 3)א() 50יים  לחוק   )                 

 139 ........................................................................................ לפועל? 
 139 ......... ( לחוק ההוצאה לפועל(5)א() 22רכב נכה )סעיף  מעיקול . פטור6

 139 ................................................................................. כללי  6.1
 142 .......................... האם יינתן פטור מעיקול רכב נכה יקר ערך?   6.2

 144 ................................................................ . עיקול פיצויי פיטורין 7
 145 ...................... . צו עיקול על קרן תגמולין לאחר פטירת החבר בקרן 8
 145 ................................... לין לצורך עבודתו של תאגיד ל מיטלט. עיקו9

 145 ............................................ ת ניתנת לעיקול? . האם זכות עתידי10
 145 ................................... . האם זכות של יורש בנכס ניתנת לעיקול? 11
ורים אשר נמצא בבעלות  ית בעלות הבעל בבית מג. הטלת עיקול על מחצ12

 146 ...................................................................... משותפת של בני זוג 
 146 .................................. . עיקול דמי מפתח וכספי סיוע לשכר דירה 13
 146 .......................................... י? הצהרת ה לסעד . מתי נדרשת תביע14

 149 ..................................... לחוק 23סעיף   -פרק ד': הוצאת מעוקלים 
 151 ...... לחוק  25 -ו  24סעיפים   -מן ואחריותו של נאמן העמדת נאפרק ה': 

 153 ........................... לחוק  26סעיף  -פרק ו': זכות שימוש במיטלטלין 
 155 ..................................... לחוק 27סעיף   -מעוקלים פרק ז': מכירת 

 155 ....................................................................................... . כללי 1
 156 ................ פי תקנות ההוצאה לפועל -. שיטות מכירת המעוקלים על2



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  ה 

 156 ................................................................................. כללי  2.1
 156 ...................................... מכירת המעוקלים במכירה פומבית  2.2
 158 .................................................... מכירת המעוקלים במכרז 2.3

 161 ........................................... לחוק  28סעיף  -פרק ח': ספק בעלות 
 161 ....................................................................................... . כללי 1
 161 .................................................................. . נטל הוכחת הבעלות 2
הבעלות 3 הוכחת  לצורך  עין  למראית  חוזה  של  דינו  מה   .                  

 165 ................................................................................ יטלטלין? במ
. האם רישום במשרד הרישוי הינו דקלרטיבי או קונסטיטוטיבי לעניין  4

 165 .......................................................................... הוכחת הבעלות? 
הרש5 ועילת  במשפט  ולא  עושר  עשיית  עילת  בעיקול .                      לנות 

 166 ................................................................................... מיטלטלין 
 168 ............................................................... . הוכחת בעלות על רכב 6
 169 ......................................................... . הוכחת בעלות במיטלטלין 7

 171 ...................................... לחוק 30סעיף  -פרק ט': ביטול עסקאות 
 173 ................... לחוק  32סעיף  -פרק י': ביטול עיקול לאחר תשלום חוב 

 175 ........................................... י: עיקול מקרקעיןשער חמיש
 175 ...................................... לחוק 33סעיף   -פרק א': עיקול מקרקעין 

 177 ............................ לחוק  34סעיף  -פרק ב': הטלת עיקול ותוצאותיו 
 177 ....................................................................................... . כללי 1
 177 .................................................................... . בקשה לעיקול נכס 2

 177 ................................................................................. כללי  2.1
 178 ............... בקשה לעיקול נכס שטרם נרשם בפנקסי המקרקעין  2.2

 178 .......................................................................... ות . הוכחת בעל 3
 178 ................................................................................. כללי  3.1
 179 ....... )ב( לחוק ההוצאה לפועל 34נטל הוכחת הבעלות לפי סעיף  3.2
)ב( לחוק  34ות לפי סעיף  ת להכריע בשאלת הבעל למי נתונה הסמכו  3.3

 179 ....................................................................... ההוצאה לפועל? 
 180 ........................... )ב( לחוק ההוצאה לפועל 34. מטרת הוראת סעיף 4
 181 ........................... וטל עליו עיקול זמני . רישום משכנתא על נכס שה5
 181 ... ים מנכסי העזבון ניתנת לעיקול? בנכס מסוי . האם זכותו של יורש 6
ה7 רשומה  המבקש  לזכות  כאשר  הבעלות  הוכחת  נטל  אזהרה  .                ערת 

 181 .......................................................................................... בנכס 
 182 ......................................................................... . הלכת השיתוף 8
 183 ........................................................ . רכישת זכויות למראית עין9

סעיף  10 האם  הוגשה  34.  בהן  בנסיבות  חל  לפועל  ההוצאה  לחוק  )ב( 
 183 ............................................................... התנגדות לביצוע השטר? 

 185 ............................................ לחוק  35סעיף   -פרק ג': עיקול זמני 
 185 ....................................................................................... . כללי 1



 תוכן עניינים 

 ו 2020מהדורת 

)א( לחוק  35בין סעיף  לתקנות סדר הדין האזרחי ל  360. היחס בין תקנה  2
 185 ............................................................................ ההוצאה לפועל 

 186 ..................................... . נטל ההוכחה בבקשה לביטול עיקול זמני 3
 187 .......................... לחוק   36סעיף  -פרק ד': מכירת מקרקעין שעוקלו 

 189 ................. לחוק 37סעיף  -פרק ה': רישום זכות במקרקעין שעוקלו 
חקלאי   חייב  הגנת  המגורים,  דירת  הגנת  ו':                   39  -ו  38סעיפים    - פרק 

 191 .................................................................................... לחוק
 191 ....................................................................................... . כללי 1
 193 ............................................ לחוק ההוצאה לפועל  29. תיקון מס'  2
להגנה  3 הזכות  על  לוותר  ניתן  האם  סעיף  .  ההוצאה   38לפי                 לחוק 

 194 ........................................................................................ לפועל? 
רשאי להתחשב בנסיבות המשתנות של כל מקרה, צאה לפועל  . רשם ההו4

הדין לרבות   בעלי  של  והרכוש  ההכנסה  למקורות                 בהתייחס 
 196 ............................................................................... הקונקרטיים 

. ההלכה הנוהגת מאפשרת להגיע לתוצאה מאוזנת וראויה. לאמור, חרף  5
הגנת  צמצו מופקרים    33ם  נותרו  לא  נכסים  בעלי  הדייר,  הגנת  לחוק 

ועירומים מהגנה על בית מגוריהם בהליכי הוצאה לפועל. הדין מקנה נתיב  
 196 ................................................................................. הגנה חלופי 

הגנת  6 כשנתמנ .  גם  בעינה,  לעמוד  מוסיפה  החייב  של  המגורים  ה  דירת 
של   שסמכויותיו  הוא,  הדבר  ופירוש  נכסים,  כונס  הנכסים  עליהם  כונס 

 201 .................................. ידי הזכויות שהחוק הקנה לחייב - מוגבלות על
 202 ............................................. . פינויו של המבקש מדירת המגורים7
 203 ...................................................... . סידור חלוף לתקופה ארוכה8

 205 ................................................ א לחוק39סעיף  -פרק ז': תחולה 
 207 ................................ לחוק  40סעיף  -פרק ח': זכותו של צד שלישי 

 209 ............... לחוק 41סעיף   -פרק ט': ביטול העיקול בשל היעדר פעולה 
 211 ............... לחוק 42סעיף   -פרק י': ביטול העיקול לאחר תשלום החוב 

 213 ..................................... שי: עיקול בידי צד שלישי שער שי 
 213 ..................... לחוק  43סעיף  -פרק א': הטלת עיקול בידי צד שלישי  

 213 ....................................................................................... . כללי 1
 216 ................ המשפט- . הטלת עיקול על כספים המופקדים בקופת בית2
ש3 זכותו  עצמאית,  .  זכות  היא  הגמל  בקופת  הכספים  לקבלת  המוטב  ל 

ה פטירת  עם  ומתגבשת  של  שקמה  זכותו  בהמחאת  מדובר  ולא  עמית, 
 217 ............................ דחה הערעור נ - העמית וגוברת על עיקול של נושה 

 221 ............................. קלחו 44סעיף   -י החייב פרק ב': עיקול כלל נכס
 221 ....................................................................................... ללי . כ1
כורחו,  2 בעל  אם  גם  הופך,  עיקול  צו  המקבל  שלישי  צד  מעורב  .  לגורם 

 223 ............... שונות, ובצידן אחריות וככזה מוטלות עליו חובות - בהליך 
 225 .................................. לחוק   45סעיף  -קול נכס מסויים ': עיפרק ג



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  ז 

בנקאי   תאגיד  שהוא  שלישי  לצד  עיקול  הודעת  ד':               א  45סעיף    -פרק 
 227 .................................................................................... לחוק

הודעת   ה':  שלישפרק  לצד  מנהלת  עיקול  חברה  שהוא              ב 45סעיף    -י 
 229 .................................................................................... לחוק

 231 ...................... ג לחוק 45סעיף  -פרק ו': עיקול מתחדש בתיק מזונות 
 235 ........... לחוק  46סעיף   -הודעה ד שלישי שלא הגיש פרק ז': דינו של צ

 235 ....................................................................................... . כללי 1
 237 .................................................. העדפת נושים  -ות הבנק  . התנהל2
 237 ......................................................................... . עיקול משכורת 3
 238 .........................................................התנהלות הבנק -. צו עיקול  4

 239 ........................... לחוק 47סעיף   -פרק ח': מסירת נכסים מעוקלים 
 241 ................................. לחוק  48סעיף  -ל צד שלישי פרק ט': חיוב ש

 241 ....................................................................................... . כללי 1
סביר2 "הצדק  טענת  של  מהותה  מה  על .  לפעול  לא  ניתן  ומתי  צו  -"  פי 

 243 ........................................................................................ עיקול? 
 245 . . מהו המועד בו מתעוררת שאלת חיובו של צד שלישי בחוב הפסוק? 3
 245 ................................................. ק . שאלת גובה החיוב בחוב הפסו4
בעקבות  5 קיזוז  טענת  להעלות  יכול  הפסוק  בחוב  שחוייב  ג'  צד  האם   .

 246 ........................................................... תביעה שהגיש כנגד החייב? 
לחי6 שאיפשר  שעה  הפסוק  בחוב  בנק  חיוב  פעולות  .  לעשות                יב 

 248 ..................................................................................... בחשבונו 
לחוק ההוצאה לפועל    48פי סעיף  -. האם ניתן לחייב צד ג' בחוב הפסוק על 7

 249 ............................... ן אליו זומן? רק בשל העובדה שלא התייצב לדיו 
 250 ...................................................... . חיוב צד שלישי בחוב הפסוק 8
על9 המיוחסת  הרשלנות  למועצה  - .  המערערת  הפיקדון    - ידי  הפקדת 

בבי ולא  לפועל  ההוצאה  שבו    - המשפט  - תבלשכת  למועד  בזמן  קודמת 
 252 ............................................................... נתקבל בידיה צו העיקול 

 253 ................................................. לתיק  - צד ג'  -. צירוף המבקשת 10
 253 ...................................... חריגה מסמכות  -. רשמת הוצאה לפועל 11

 255 ....................................... לחוק 49סעיף  -פרק י': תחולת הוראות 
 257 ............................. א לחוק 49סעיף  -פרק י"א: תשלום לצד שלישי 

צ בידי  לעיקול  ניתנים  שאינם  נכסים  י"ב:  שלישי  פרק                 50סעיף    -ד 
 259 .................................................................................... לחוק
 259 ....................................................................................... . כללי 1
 260 ........... אחרים המגיעים לעובד . עיקול כספי פיצויי פיטורין וכספים 2

 263 ...................................... לחוק 51סעיף  -פרק י"ג: דין פירעון חוב 
 265 ................ לחוק 52סעיף   -פרק י"ד: ביטול צו עיקול בידי צד שלישי 

 271 ............................................... שביעי: כינוס נכסיםשער 
 271 ......................................................................... פרק א': כללי 



 תוכן עניינים 

 ח 2020מהדורת 

 271 ........... במינוי כונס הנכסיםהדעת של רשם ההוצאה לפועל  -. שיקול 1
 271 ................. יזון האינטרסים בין מנהל העזבון לבין כונס הנכסים. א2
 273 ................................................. . מהות תפקידו של כונס הנכסים3

 275 ................................... לחוק  53סעיף  - פרק ב': מינוי כונס נכסים 
 275 ....................................................................................... . כללי 1
 275 .................................. הנכסים?  . מהו התנאי לנתינת צו מינוי כונס2
 276 ....................... לתקנות ההוצאה לפועל?   83. מהי מהותה של תקנה 3
 276 ................... . מהן נסיבות מיוחדות שבהן ראוי למנות כונס נכסים?4
 276 ........................ לחוק ההוצאה לפועל  53הערובה לפי סעיף  . מטרת 5

 279 .......... לחוק  54סעיף  - פרק ג': סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים 
 279 ....................................................................................... . כללי 1
 282 ................................... . למי חב כונס הנכסים את חובת הנאמנות? 2
בתצהיר 3 להיתמך  הנכסים  כונס  שמגיש  הדו"חות  על  האם   .                 

 282 ...................................................................................... מו? מטע
 282 ......................... . האם יש לציין בכל מסמך את שם כונס הנכסים? 4
 283 ............................ . האם כונס הנכסים רשאי להגיש בקשת פירוק? 5
 283 .......... . האם אדם שמונה לנכסו כונס נכסים יכול לרכוש נכס אחר?6
 283 ................................. )א( לחוק 54מכות כונס הנכסים לפי סעיף . ס7
 283 .... וף בנכס? להגיש תובענה לפירוק שית . האם כונס הנכסים מוסמך8
 284 .............................. החובה להזמין את החייב לישיבת ההתמחרות 9

טאבו עבור כלל  ור לאיש  ימים בידי הכונס,  21תוך  . חיוב העירייה ליתן ב10
 285 ........................................... היחידות שנמכרו לרבות שני הנכסים  7

. האם מוסמך רשם ההוצאה לפועל  לדון בטענות כונס הנכסים ביחס  11
 290 ................... ליעוד הנכס, גודל הנכס ופטורים מכוח החוק והתקנות? 

. אימתי יקבע רשם ההוצאה לפועל כי הליך המכרז לא התנהל באופן  12
תקין ולא עמד בדרישות ניהול הליך מכרז למכר מקרקעין במסגרת הליך  

 291 ....................................... כינוס תקין ובהתאם להוראות צו המינוי? 
 298. הסמכת כונס נכסים לחתום על בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין 13

 301 ...................................... לחוק 55סעיף   -פרק ד': שמירת הוראות 
 303 ........ לחוק  56סעיף   -כלפי כונס הנכסים  ב יפרק ה': אחריותו של החי 
 305 ..................................... לחוק 57סעיף   -פרק ו': זכויות צד שלישי 
 307 ........................... לחוק  58סעיף  -נכסים פרק ז': אחריותו של כונס 

 311 .............................. לחוק  59סעיף  -פרק ח': שכרו של כונס נכסים 
 311 ....................................................................................... . כללי 1
 311 ................................................. רחת כונס נכסיםט-. פסיקת שכר 2
 316 ............................ הסמכות להתערבות   - טרחת כונס נכסים -. שכר3
 316 ..................................................... כונס נכסים טרחת-. גובה שכר 4
 317 ..................................................................... . מינוי כונס נכסים 5
 317 ...................... . תוספת הריבית ההסכמית להוצאות כינוס הנכסים6



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  ט 

 319 ................... לחוק  60סעיף  - תפקידו של כונס נכסים : סיוםפרק ט'

 321 ...................................................י: ביצוע בעין שער שמינ
 321 ........................................... לחוק  61סעיף  -פרק א': מסירת נכס 

 321 ....................................................................................... . כללי 1
 321 ................ לחוק ההוצאה לפועל 61. מתן צו לתפיסת רכב לפי סעיף 2

 323 ......................................... לחוק  62 סעיף -: מסירת קטין פרק ב'
 323 ....................................................................................... . כללי 1
. סמכותו של רשם ההוצאה לפועל להורות על שימוש בכוח ביישום סעיף  2

 325 ............................................................... לחוק ההוצאה לפועל  62
 327 ......................................... לחוק 63סעיף  -פרק ג': עשיית מעשה 

 327 ....................................................................................... . כללי 1
על2 מעשה"  "עשיית  של  דינו  מה  סעיף  - .  ההוצאה   63פי                     לחוק 

 327 ........................................................................................ לפועל? 
 328 ........... המשפט-. אכיפתו של צו שיפוטי באמצעות פקודת בזיון בית3
פי סעיף  לאכיפה לדין העוסק בחלוקת ממון בין בני זוג ניתן  -אם פסק. ה4

 332 .............................................................. לחוק ההוצאה לפועל?  63
 335 ....................................... לחוק 64סעיף  -פרק ד': פינוי מקרקעין 

 339 .................................... לחוק  65סעיף  - פרק ה': טענות צד שלישי 
 341 ........................... לחוק  66סעיף  -פרק ו': חייב שחזר לאחר הפינוי 

טלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום  שער תשיעי: ה
 343 ....................................................................... חובותיו

 343 ........................................................................ פרק א': מבוא
 345 ........................... א לחוק 66סעיף   -פרק ב': הטלת הגבלות על חייב 

 345 ....................................................................................... . כללי 1
וצאה לפועל  . מה דינה של הגבלה שהוטלה על החייב במסגרת הליכי ה 2

 348 ............................... לאחר שניתן כנגדו צו כינוס בהליך פשיטת רגל? 
ההגבלה    בפסקת  על עומדת( לחוק ההוצאה לפו6א)66. האם הוראת סעיף  3

 352 ................................. לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?  5לפי סעיף 
 354 ........................................................... . הגבלה על רישיון הנהיגה 4

 355 ................. לחוק  1א66סעיף  -פרק ג': סייג להגבלה על כרטיס חיוב 
 357 ........................... ב לחוק 66סעיף  -: תנאים להטלת הגבלות פרק ד'

 357 ....................................................................................... . כללי 1
( לחוק  3ב)66. הטלת הגבלות על החייב בהתאם לתנאים הקבועים  בסעיף  2

 360 ............................................................................ ההוצאה לפועל 
. מה דינו של חייב שנקבע בעניינו צו חיוב בתשלומים והוא משלם סכום  3

 362 ................................................................................ חלקי בלבד? 
 365 ............................. ג לחוק 66סעיף  -פרק ה': התראה בדבר הגבלה 

 371 ........................................ ד לחוק 66סעיף  -פרק ו': ביטול הגבלה 



 תוכן עניינים 

 י 2020מהדורת 

עשירי ח שער  מרשם  מתשלום  י:  המשתמטים  יכולת  בעלי  יבים 
 373 .................................................................... חובותיהם 

 373 ........................................................................ פרק א': מבוא
פרק ב': רישום חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חוב במרשם החייבים  

 377 ................................................... ה לחוק66סעיף   - המשתמטים
 379 ............ ו לחוק66סעיף  -פרק ג': ניהול מרשם החייבים המשתמטים 

סעיף    -ם חוזר  פרק ד': מחיקת חייב ממרשם החייבים המשתמטים ורישו
 381 ............................................................................... ז לחוק66

 383 ............. ח לחוק66סעיף  -הוראת שעה   -וח לכנסת  פרק ה': חובת דיו

 385 ..............................יכולת ותשלום-עשר: חקירת -שער אחד
 385 ........................................................................ פרק א': מבוא

כאשר  האם  ב':  יכול    פרק  עימו,  שנחתמו  שונים  בהסדרים  עומד  החייב 
 395 ...................................................... יכולת -הזוכה לדרוש חקירת 

פרוע פרק ג': על מי מוטל נטל ההוכחה להוכיח את מידת יכולתו של החייב ל
 397 ..................................................................... את החוב הפסוק

פרק ד': האם רשם ההוצאה לפועל מוסמך ליתן צו תשלומים נגד חייב, בלא  
 399 .................... יר הזוכה סמך תצה-כולת ועלי- שהחייב הוזמן לחקירת

 401 ............................. פרק ה': אימתי יש להגיש בקשה לצו תשלומים 
 403 ...... ם שעל החייב לצרף לבקשתו לצו תשלומיםפרק ו': מהם המסמכי

פרק ז': כיצד על החייב לנהוג מרגע שהגיש את בקשתו לצו תשלומים ועד 
 405 ...................... לצו תשלומים  להכרעת רשם ההוצאה לפועל בבקשתו

באמצעות שיחת ועידה    יכולת-של חקירתר בהליך  פרק ח': האם ניתן להיחק
 407 ................................................................................. בווידאו

 409 ...................... יכולת החייב -פרק ט': מיהו הגורם היוזם את חקירת 
 411 ........... יכולת- ירת ייצב לחקחייב להתפרק י': מהו המועד שבו צריך ה

חקירתפרק   האם  להיות  -י"א:  יכולה  או  בפומבי  להיות  יכולה  היכולת 
 413 ..................................................................... בדלתיים סגורות

יכול החייב  האם  י"ב:  בכי-בחקירתלהיחקר    פרק  הוצאה כולת  לשכת    ל 
 415 ...................................................................... לפועל הנוחה לו 

 417 .............. יכולת-פרק י"ג: אימתי החייב יכול שלא להתייצב לחקירת 
 419 .................................... יכולת ה-חקירת  פרק י"ד: דרך ניהולה של

חקירת לקיים  לפועל  ההוצאה  רשם  של  בסמכותו  האם  ט"ו:  יכולת  -פרק 
 421 ........................................................ לחייב שלא בנוכחות הזוכה

שלומים ומידת התערבותה  צו התעורו של פרק ט"ז: השיקולים בקביעת שי
 423 .................................................................. של ערכאת הערעור 

פרק י"ז: האם תשלומים חודשיים בגין חוב בהוצאה לפועל מעכבים נקיטת  
 425 ......................................... הליכים אחרים לשם גביית חוב הזוכה
 427 ........................................ תפרק י"ח: מה דינם של תשלומי מזונו



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  יא  

 431 ............................ עשר: חייב מוגבל באמצעים -שער שניים
 431 ......................................................................... פרק א': כללי 

 437 ............. חובה היא או רשות - חייב כמוגבל באמצעים פרק ב': הכרזת 
המוגבל   חייב  על  החלות  ההגבלות  רשימת  של  המטרות  מהן  ג':  פרק 

 439 .............................................................................. באמצעים 
על באמצעים  מוגבלים  חייבים  מרשם  מהו  ד':  סעיף  -פרק  לחוק  69פי  ה 

 441 ....................................................................... ההוצאה לפועל 
כמוגבל   חייב  על  הכריז  אשר  לפועל  הוצאה  רשם  מוסמך  האם  ה':  פרק 

א צו  ונתן  לבבאמצעים  צויחוד,  את  על    טל  ההכרזה  השארת  תוך  האיחוד 
 443 ................................................. החייב כמוגבל באמצעים על כנה

 445 .............................. הדעת של רשם ההוצאה לפועל -פרק ו': שיקול
 449 ......... מגבלות מחייב מוגבל באמצעיםסרת המתבצעת הפרק ז': כיצד 

 451 .................. ח': תוקף ההגבלות על חייב שאינו מוגבל באמצעיםפרק 
 453 ......... עים גבל באמצכחייב מופרק ט': אימתי תבוטל הכרזתו של חייב 

 455 ..... פרק י': מה הדין כאשר דרכו של החייב נחסמה להליך פשיטת רגל 
 457 .................................................. פרק י"א: יכולת תשלום נמוכה

שלושה מוגב-שער  לחייב  הפטר  באמצעים  עשר:                   הוראת    - ל 
 459 ........................................................................... שעה 

 459 ......................................................................... פרק א': כללי 
 463 ............................................................... ת הדיןראו': הופרק ב
לחוק    1י69סעיף    -. הגבלת האפשרות להכריז על חייב מוגבל באמצעים  1

 463 ............................................................................ ההוצאה לפועל 
 463 . לחוק ההוצאה לפועל   2י69עיף ס -. תחולה, הוראות מעבר והגדרות 2
 464 .............. לחוק ההוצאה לפועל   3י69סעיף  -פטר . תנאים למתן צו ה3
 465 .............. ה לפועל לחוק ההוצא  4י69סעיף  - . סייגים למתן צו הפטר 4
 467 ........................... לחוק ההוצאה לפועל   5י69סעיף  -. בקשת הפטר  5
התיק    .6 יתנהל  שבה  והלשכה  הפטר  בקשת  לחוק    6י69סעיף    -הגשת 

 468 ............................................................................ ההוצאה לפועל 
 469 ................... לחוק ההוצאה לפועל  7י69סעיף  - . דרישת מידע עדכני 7
לחוק ההוצאה    8י 69סעיף    -. החלטה בעניין פתיחת תיק במסלול הפטר  8

 469 ......................................................................................... לפועל 
לחוק ההוצאה    9י 69סעיף    -. פרסום הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר  9

 470 ......................................................................................... לפועל 
 470 ..................... לחוק ההוצאה לפועל  10י69סעיף  -. הודעה לנושים 10
 471 ......... לחוק ההוצאה לפועל  11י69סעיף  - ת לבקשת הפטר . התנגדו11
לחוק ההוצאה    12י69סעיף    -. דיון והחלטה בהתנגדות לבקשת הפטר  12

 472 ......................................................................................... לפועל 
 472 ........ לחוק ההוצאה לפועל  13י 69סעיף   -. החלטה בבקשת ההפטר  13



 תוכן עניינים 

 יב 2020מהדורת 

הפטר  14 בקשת  דחיית  תוצאות  ההוצאה   14י69סעיף    - .                    לחוק 
 473 ......................................................................................... לפועל 

 473 ...................... לחוק ההוצאה לפועל  15י69סעיף  -. פעולת ההפטר  15
 474 .................... לחוק ההוצאה לפועל   16י69סעיף  - . ביטול צו הפטר 16
  - ית הליכים בתיק במסלול הפטר עקב הגשת בקשת פשיטת רגל . השהי17

 474 .................................................. לחוק ההוצאה לפועל  17י69סעיף 
לחוק   18י69עיף ס -. הודעה לחייבים על האפשרות להגיש בקשת הפטר 18

 475 ............................................................................ ההוצאה לפועל 
באמצעים  19 מוגבלים  חייבים  של  מהמרשם  מחיקה  לעניין  הוראות   . -  

 475 .................................................. לחוק ההוצאה לפועל  19י69סעיף 
 476 ............ לחוק ההוצאה לפועל  20י69סעיף  -. הוראות לעניין ערעור 20
 476 ............... לחוק ההוצאה לפועל 21י69סעיף  -משפט -. סמכות בתי21
 476 ........................ לחוק ההוצאה לפועל  22י 69סעיף  -ח לכנסת  . דיוו22
 476 .................................. הוראת שעה  -. תיקון פקודת פשיטת הרגל 23
 477 .................................................................................. . תחילה 24

 479 ............................................................. שה פרק ג': הלכה למע
הגיש בהתאם להוראת חוק  . דחיית בקשה של חייב לבקשת הפטר אותה  1

 479 ............................................................................ ההוצאה לפועל 
היעדר התנגדות  . מתן צו הפטר לחייבת בהתאם לחוק ההוצאה לפועל וב2

 480 ....................................................................................... הנושים 
 481 ........ . אימתי יורה רשם ההוצאה לפועל על הפטר החייב מחובותיו? 3
 482 ............................................ . מתן צו הפטר לחייבת ניצולת שואה 4
 482 .................................... . מתן צו הפטר בכפוף להפקדת סכום כסף 5
 482 ................... דחיית הבקשה למתן צו הפטר  -. יצירת חובות נוספים  6
ה של החייבת לעזור לבעלה המנוח בעסק שהיה  צרו בשל רצונ. החובות נו7

 483 ................................................. קבלת הבקשה למתן צו הפטר  -לו 
דחיית הבקשה למתן צו    -. פער שלילי קבוע בין הכנסות והוצאות החייב  8

 483 ......................................................................................... הפטר 
קבלת הבקשה למתן    -קיימת מקצבת הכנסה  . החייבת אינה עובדת ומת 9

 484 ..................................................................................... צו הפטר 
טעמים  10 בלא  הוגשה  התנגדות  להגשת  מועד  להארכת  הבקשה   .           

 484 ..................................................................................... מיוחדים 
הבקשה    -. במקרה הנדון, אין מדובר בחייב שמוצו הליכי הגביה כנגדו  11

 484 .................................................................. למתן צו הפטר נדחתה 
ליצור חובות חדשים אף לא12 חר הכרזתו כחייב מוגבל  . החייב ממשיך 

 485 ..................................... ה למתן צו הפטר נדחתה הבקש -באמצעים 
אפשר13 בהתאם  .  כספי  סכום  להפקדת  בכפוף  לחייב  הפטר  צו  מתן  ות 

 485 .................................... הבקשה למתן צו הפטר, התקבלה  -להצעתו  
 486 ...................... ה הבקשה למתן צו הפטר, התקבל -ן עיסקי . כישלו14



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  יג  

שם החייב שניתן להיפרע  -. הזוכה לא המציא כל ראיה לקיום נכסים על15
 486 ........................................ הבקשה למתן צו הפטר, התקבלה  -מהם 

 487 .......................... עשר: צווי הבאה וצווי מאסר -שער ארבעה
 487 .................................... יא לחוק 69סעיף  - פרק א': הזמנה לבירור 

 489 ............................................ יב לחוק 69סעיף  -צו הבאה ב': פרק 
 493 ........................ יג לחוק 69סעיף   -פרק ג': מעמד הבירור או ההבאה 

ות שגובה המוסד  תשלום חוב מזונ-חייב בעל יכולת בשל אי  פרק ד': מאסר
 495 ................................................... לחוק 70סעיף  -לביטוח לאומי  

 499 ................ קלחו 71סעיף   -פרק ה': סייג למתן צו הבאה או צו מאסר 
 501 .................. לחוק  72סעיף  -אסר פרק ו': שחרור החייב מהבאה וממ

 503 .................... א לחוק 72סעיף  -פרק ז': תקופות מצטברות של מאסר 
 505 .................. לחוק 73סעיף  -פרק ח': אין לאסור שנית בעד אותו חוב 

 507 .............................................. א לחוק 73סעיף  -פרק ט': חסינות 
 515 ....................... לחוק  74סעיף  -פרק י': מאסר בשל חוב בעד מזונות 

 519 .................. וק טז לח74סעיף  -רת ישראל  פרק י"א: ביצוע בידי משט
 521 .......... יז לחוק 74סעיף  -סייג לביצוע צו הבאה או צו מאסר  פרק י"ב:

י ספרק  צ"ג:  או  הבאה  צו  בביצוע  שוטר  מאסר  מכויות                יח 74סעיף    -ו 
 523 .................................................................................... לחוק

 525 .................................. יט לחוק74סעיף   -פרק י"ד: יחידה מיוחדת 
 527 .................................... כ לחוק74סעיף   -רה מיוחדת פרק ט"ו: אג

 529 .................................... כא לחוק 74סעיף  -פרק ט"ז: קרן מיוחדת 

 531 ..................................... עשר: איחוד תיקים - שער חמישה
 531 ........................................................................ פרק א': מבוא

 535 .............................................. א לחוק 74סעיף  -פרק ב': הגדרות 
 537 ........................................ ב לחוק 74סעיף  -פרק ג': בקשת איחוד 

 539 ........................... ג לחוק 74סעיף  -נקטו פרק ד': המשך הליכים שנ 
 541 ............................ ד לחוק 74סעיף  -פרק ה': עיכוב יציאה מן הארץ 

 543 ................................................. ה לחוק74סעיף  -פרק ו': עיקול 
 545 ...................... ו לחוק74סעיף  -פרק ז': תנאים לדיון בבקשת איחוד 

 547 ........................................... לחוקז 74סעיף   -בת גילוי פרק ח': חו
 549 .......................... ח לחוק 74סעיף  -פרק ט': החלטה לעניין האיחוד 

 551 .............................. ט לחוק 74סעיף  -פרק י': מבחן יכולת הפירעון 
 553 ..................................... חוק י ל74סעיף  -קשה פרק י"א: דחיית ב

 555 ......................................... יא לחוק 74יף  סע -פרק י"ב: צו איחוד 
 557 ......................................... יב לחוק74סעיף   -פרק י"ג: תיק נוסף 

 559 ................ יג לחוק74סעיף  -פרק י"ד: הבטחת מימוש הליך האיחוד 
 561 ..................................... יד לחוק 74סעיף  -פרק ט"ו: מינוי ממונה 

 563 ......................................... טו לחוק 74סעיף   -ביטול צו  ט"ז:פרק 



 תוכן עניינים 

 יד 2020מהדורת 

 565 ............... הוראת שעה -עשר: היוועדות חזותית -שער שישה
 565 ......................................................................... ק א': הדיןרפ

שעה(,   )הוראת  חזותית(  )היוועדות  לפועל  ההוצאה  חוק  הצעת  ב':  פרק 
 567 ....................................................................... 2014-התשע"ד

 571 ...................................... עשר: הוראות שונות-שער שבעה 
 571 ............................ לחוק   75סעיף  -פרק א': זקיפת הכנסות הביצוע 
ופסקי הליכים  ריבוי  ב':  לפועל  -פרק  ההוצאה  רשם  שבידי  ועודף   -דין 

 573 ............................................................. לחוק  77 -ו 76סעיפים 
 577 ......... א לחוק 77סעיף   -פרק ג': יידוע בדבר פניה להליכי פשיטת רגל 

 577 ....................................................................................... . כללי 1
 579 ................................................... הטעם לבקשה לעיכוב הליכים. 2
. האיזון בין האינטרסים של מבקש עיכוב הליכים לבין האינטרסים של  3

 579 ........................................................................................ התובע 
 580 ...................................................... . עיכוב הליכים ועיכוב כספים4
 580 ................................................. הליכי הוצאה לפועל   -. סעד זמני 5
 581 ......................................................... . היעדר עילה לעיכוב ביצוע 6

 583 ..... א לחוק 78 -ו 78סעיפים  -תביעה נגד העזבון  -פרק ד': מות החייב 
 589 ............................... לחוק   79סעיף  -פרק ה': ביצוע הליכים וצווים 

 591 .................... א לחוק 79סעיף   -ראיה לכאורה  -פרק ו': מסמך מיכון 
 593 ............................................ לחוק  80סעיף  -פרק ז': ערר וערעור 

 597 ..............................לחוק   81סעיף  -דין - פרק ח': חיוב שדינו כפסק
 599 ....................... א לחוק 81סעיף  -לפועל של שטרות ט': הוצאה ק פר

 599 ....................................................................................... . כללי 1
צו  2 הוטל תחילה במסגרת  העיקול אצ. מה הדין החל כאשר  ל המחזיק 

שט לביצוע  עלבקשה  מכן- ר,  לאחר  אולם  לפועל,  ההוצאה  דיני  הגיש    פי 
מכך   וכתוצאה  השטר  לביצוע  התנגדות  ההליך   - החייב                    הועבר 

 600 ................................................................................ משפט -לבית
 605 ................... לחוק  1א 81סעיף  -ם קצוב תביעה על סכו פרק י': ביצוע

שכר לעניין  הוראות  י"א:  ובתובענה-פרק  קצוב  סכום  על  בתביעה   טרחה 
 611 ................................................לחוק  2א 81סעיף  -לתשלום שטר 

על   ועל תביעה  שטר  על  לפועל  בהוצאה  וריבית  י"ב: הפרשי הצמדה  פרק 
  3א81סעיפים    -סמכות רשם ההוצאה לפועל להפחית ריביות    -קצוב  סכום  

 613 ......................................................................... לחוק   4א81 -ו
 615 ........................... ב לחוק 81סעיף  -פרק י"ג: שמירת דינים וזכויות 

 617 ................................ לחוק  1ב 81סעיף  -שכנתא  מימוש מ פרק י"ד:
 617 ....................................................................................... . כללי 1
 619 ...................................... ין למימוש נכסי מקרקע . עקרונות כללים  2
 619 ............................................................ נורמות התנהגות של בנק 3
 622 ................ לחוק המשכון  24-18פי סעיפים -. דרכי מימוש משכון על4



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  טו  

 624 .................................................... וצאה לפועל לחוק הה 38. סעיף  5
 625 .................................... . מה דין היעדר חתימה על שטר משכנתא? 6
 625 ............. מך או פשרו?הבנת המס-נאות או אי  . מה דין היעדר הסבר7
הדין בהתנגשות זכותה של אישה למחצית דירה אל מול זכויות בעל    . מהו8

 628 ....................................................................................משכנתא? 
 628 ................................ ר? להבטחת חיובו של אח . מה דינו של משכון 9

 629 ................ . האם ניתן לבטל מכירה מחמת שימוש בשמאות ישנה?10
 629 ................................................ . מה דין קנוניה בין קונה לכונס? 11
 629 .................................. דו"ח על המכירה?  הגשת-. מה דינה של אי 12
 629 ... יתנה הזדמנות לחייב להתייחס להצעת המכר? . מה הדין כשלא נ 13
 629 ................................................................... . הליך ההתמחרות 14

 631 .................................... לחוק   2ב81סעיף  -פרק ט"ו: חובת סודיות 
 633 .............................................. ג לחוק 81סעיף  -פרק ט"ז: עונשין 

ה  רשם  סמכות  י"ז:  הופרק  להטיל  לפועל                  ד 81סעיף    -צאות  הוצאה 
 635 .................................................................................... לחוק

 637 ...................................... לחוק 82סעיף  -פרק י"ח: שמירת דינים 
 639 ....................................... לחוק 83סעיף  -פרק י"ט: ביצוע ערובה 

 641 ............................. לחוק 84סעיף   -חייב  פרק כ': ביצוע לפי בקשת
 643 .................................א לתקנות 126תקנה  -עות תיקון ט פרק כ"א:

 645 ................................................ פרק כ"ב: הארכת מועדים ופגרה
 649 ......................................... פרק כ"ג: פסילת רשם ההוצאה לפועל 

ל החייב  מטעם  בקשה  כ"ד:  באפרק  את  מייצ-פסול  הזוכה  בתיק  כוח  וג 
 651 ....................................................................... ההוצאה לפועל 

 655 ................................................... פרק כ"ה: דוגמאות ותקדימים
 655 ........................................................ . ארכה למימוש בית מגורים1
 655 ..................................... עקרון "גמר המלאכה"  -דין  -. ביטול פסק2
 655 ................... להגנה אפשרית של המבקש  -רה  כחוט השע -. פתח צר 3
 656 ...................................................... ת . מימוש משכנתא בשל חובו4
 656 ............................................... מידה למתן רשות להתגונן -. אמות5
 656 .................................................... ות לביצוע שטרההתנגד  . הגשת6
 657 ................................................................ . סמכות מקומית לדון 7
 657 .......................................... חובת הפירוט  -. בקשת רשות להתגונן  8
 658 ....................................... קבלת מכתב התראה  -. התנגדות לביצוי 9

 658 ..................................... תקופת הערבות  -  . התנגדות לביצוי שיק10
 659 .............................................. נן מתן הרשות להתגו  -. טענת זיוף 11
 659 ............................................ ית ערבות איש -עסק . שטר חוב של 12
 659 ................................................ עסקת חליפין  -. מסירת המחאה 13
 660 ..................................................... . הסמכות המקומית לתביעה 14
 660 .................................. התניה בהפקדה  - . טענות הגנה ברף הנמוך 15



 תוכן עניינים 

 טז 2020מהדורת 

 661 .............................................................. . חיוב בהוצאות משפט 16
 661 ............................................. . הארכת המועד להגשת ההתנגדות 17
 662 ....................................................... י . הטלת עיקול על חייב שגו18
 662 ......................................... תנגדות . הסמכות המקומית לדיון בה19
 663 .............................. טל להוכחת אמיתותה הנ - ל מסמך . חתימה ע 20
 663 .......................................... הגנה ולו בדוחק מפני תביעה  . היעדר21
 664 ....................................... התנגדות לביצוע שטר  -. כספי הלוואה 22
 664 ...................................................... . הסכם תקף או למראית עין 23
 665 ............................................................ . חתימה כדין על שיקים24
 665 ..................................... מה מדעת הסכ  -. הסכם זכויות רפואיות 25
 666 ............................................. לב -. שימוש בשטר חוב בחוסר תום26
 666 .............................................................. . הפרת הסכם הלוואה 27
 666 .................................................... . כשלון תמורה מלא בגין שיק28
 667 ................................................. שיק סחיר  -. התקשרות עסקית 29
 667 ........ . טענות דחוקות וברף הנמוך הנדרש לשם מתן רשות להתגונן 30
 667 .................................. זיוף וחריגה מהרשאה  -. שיק בטחון פתוח 31
 668 .............................................. ם מחוב הלוואה ת תשלומי. הפחת32
 668 .......................................................... טענת קיזוז בפירעון שטר33
 668 ..................................................... . צווים שהוטלו טרם אזהרה34
 669 ...................................... ת לסכום מחלוקת הנוגע -. ליווי משפטי 35
 669 ......... . נפרע בשיק אשר נמשך מחשבונה של חברה שאינה בבעלותו 36
 669 ................................................ ת בכפוף להפקדה . קבלת התנגדו37
 670 .......... ליבו של המבקש-צל כבד על תום - דין  - בקשה לביטול פסק .38
 670 ....................................שנה לאחר פתיחת התיק  24 -התנגדות כ . 39
 671 ............................. וליטית . שטר חוב שנועד להבטיח התחייבות פ40
 671 ......................................................... חובת הפירוט  -. התנגדות  41
 671 .................................................................... ים" לפת שיק. "הח42
ידי43 של  .  פסקעתו  על  תק -המבקש  בפרט  יוצרת  הדין,  ארוכה,  כה  ופה 

פסק  לביטול  מלטעון  והשתק  אי-מניעות  מחמת  כתב -הדין          קבלת 
 672 ...................................................................................... התביעה 

 672 ............................................................ . עיתוי הפקדת השיקים44
 673 ........................................................... . תשלומי סליקת אשראי 45
 673 ........................................................................... . דמי שכירות 46
 673 .................................... . הצדקה להארכת מועד להגשת התנגדות 47
 674 .............................................. הפרת הסכם שכירות  -. שטר חוב 48
 674 ....................................... חשש מהברחת נכסים  -. חדלות פירעון 49
 675 ...................................... לקבלתה  מילוי התנאים- אי -. התנגדות  50
 675 ...................................................................... . טענת זיוף שטר 51
 676 ................................................... י מספיק לשיקיםדר כיסו. היע52



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  יז 

 676 ...................................................................... המצאת אזהרה  .53
 676 ............................................................ . לא בוצעה מסירה כדין 54
 677 .............................ת ערובה . התניית מתן הרשות להתגונן בהפקד55
 677 .......... היעדר הגנה  - . החלטה בחלוף המועד הנטען לתשלום החוב 56
 678 ............................................. עדר הגנה הי   -. תשלום חוב ארנונה 57
 678 .................................... מת הקילומטרים המוסכ . חריגה ממכסת 58
 678 ................................................... על רכב. בקשה למימון משכון 59
 679 ........................................................................ . הגנה לכאורית 60
 680 ............................................................. קשירת המבקשת לחוב 61
 680 ................... . הקשר הסיבתי בין ההתרשלות הנטענת לנזק הנטען 62
 680 ......................................................................... תיקים . איחוד 63

ושיקום כלכלי, התשע"ח -שער שמונה פירעון  חוק חדלות  - עשר: 
2018 ........................................................................... 683 

רפורמה בדיני    -  2018- לות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"חחוק חד  פרק א':
 683 ......................................................................... חדלות פירעון

 683 ..................................................................... . מטרות הרפורמה 1
 684 ..... פי חוק חדלות פירעון -על  . מהות הרפורמה בדיני חדלות הפירעון2
 684 ......................................................... . מטרות חוק חדלות פירעון 3
 685 ................................................... . הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד 4

 687 ................ תחילת החוק, הוראות מעבר -פרק ב': חוק חדלות פירעון 
 687 ...................................................................................... . מבוא 1
תחילה  2 לעניין  החוק  הוראות  והוראת הור  -תחולה    -.  מעבר               אות 

 687 ........................................................................................... שעה 
 690 ................... לחוק   381עד   373בר בהצעת החוק לסעיפים רי הס. דב3

 -לחוק חדלות פירעון    תיקוני חקיקה בהתאמה  -קונים עקיפים  פרק ג': תי
 695 .............................1967-ק ההוצאה לפועל, התשכ"זחו -ישן וחדש 

 695 ............................. לחוק   372עד   358סעיפים  - . רשימת התיקונים 1
 696 ....................................................................................... . כללי 2
 697 ............................. שבהצעת החוק  359-358. דברי הסבר לסעיפים  3
לפועל  4 ההוצאה  חוק  תיקון  חדלות   361ף  סעי  -  58מס'    - .                 לחוק 

 697 ........................................................................................ פירעון 
סעיפים    - פרק ד': הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בהיקף נמוך  

 709 .................................................................... לחוק  208עד  186
 709 ...................................................................................... . מבוא 1
 710 ...................................................... . מבנה ההליך בהוצאה לפועל 2
 711 ............................ לחוק  186סעיף  -בות בסכום נמוך בעל חו . יחיד3
חובות4 בעל  יחיד  בידי  הליכים  פתיחת  נמוך    .                  187סעיף    -בסכום 

 712 .......................................................................................... לחוק 
 



 תוכן עניינים 

 יח  2020מהדורת 

  188סעיף   -ועל ייעודי ירעון לפני רשם הוצאה לפ . ניהול הליכי חדלות הפ5
 713 .......................................................................................... לחוק 

  189סעיף    -פועל שבה יתנהלו תהליכי חדלות פירעון  ההוצאה ל. לשכת  6
 714 .......................................................................................... לחוק 

 714 ....................... לחוק  198עד  190סעיפים   - ר תשלומים וש הסד. גיב7
 714 ................................................................................. כללי  7.1
  - החלטת רשם ההוצאה לפועל על גיבוש הליכים הסדר תשלומים    7.2

 715 ........................................................................ לחוק  190סעיף 
 715 ............ לחוק 191סעיף  -קיום ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים   7.3
 716 ............................. לחוק   192סעיף   -הסדר תשלומים מוסכם   7.4
באין    7.5 לפועל  ההוצאה  רשם  בפני  לדיון  תשלומים  הסדר  העברת 

 716 .......................................................... לחוק   193סעיף   -הסכמה 
  - זימון אסיפת נושים ודיון בהצעה להסדר תשלומים באין הסכמה    7.6

 716 ........................................................................ לחוק  194סעיף 
 717 ...... לחוק   195סעיף  -אישור הסדר תשלומים באסיפת הנושים  7.7
 717 ............. לחוק  195עד  191ים דברי הסבר בהצעת החוק לסעיפ 7.8
לפועל    7.9 ההוצאה  רשם  בידי  תשלומים  הסדר         196סעיף    -אישור 

 719 ...................................................................................... לחוק 
 720 ............... לחוק  197סעיף  -כוחו של הסדר תשלומים שאושר  7.10
 720 ........ לחוק   198סעיף   -שמירת זכות היחיד לגיבוש הסדר חוב  7.11

 720 .................................... 204עד  199סעיפים  -. צו לפתיחת הליכים 8
 720 ................................................................................. כללי  8.1
ה לביטול  בקש  - מתן צו לפתיחת הליכים בידי רשם ההוצאה לפועל  8.2

 721 ............................ לחוק  200 -ו  199סעיפים  -צו לפתיחת הליכים 
 721 ................................ לחוק  201סעיף   -ק תחולת הוראות החו 8.3
ההוצ  8.4 לרשם  הממונה  סמכויות  לפועל  הקניית            202סעיף    -אה 

 722 ...................................................................................... לחוק 
כלכלי    8.5 שיקום  צו  לתת  לפועל  ההוצאה  רשם       203סעיף    - סמכות 

 723 ...................................................................................... לחוק 
  204ף  סעי  -פט לרשם ההוצאה לפועל  המש-הקניית סמכויות בית  8.6

 723 ...................................................................................... לחוק 
 724 .............................................. לחוק  208עד  205סעיפים  -. שונות 9

נאמן    9.1 למנות  שלא  לפועל  הוצאה  רשם                    205סעיף    -סמכות 
 724 ...................................................................................... לחוק 
לפנו   9.2 נושה  של  לפועל  זכותו  ההוצאה  לרשם                    206סעיף    -ת 

 724 ...................................................................................... לחוק 
העברת    - משפט  -הוצאה לפועל לבית העברת ניהול ההליכים מרשם ה  9.3

לפועל למ   208  -ו  207סעיפים    -מונה  ניהול ההליכים מרשם ההוצאה 
 725 ...................................................................................... לחוק 



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  יט  

עד    266סעיפים    -קום כלכלי  יכי חדלות פירעון ושיפרק ה': הממונה על הל
 727 .............................................................................. לחוק 278
 727 ....................................................................................... . כללי 1
כלכלי  2 ושיקום  פירעון  חדלות  הליכי  על  הממונה  מינוי          266סעיף    -. 

 727 .......................................................................................... לחוק 
 728 .................................... לחוק  267סעיף   -עובד המדינה   -. הממונה 3
 728 .............................................. לחוק  268סעיף  -. תפקידי הממונה 4
 728 ........................ לחוק  269סעיף  -. סמכויות הנאמן נתונות לממונה 5
 729 ..................................... לחוק  270סעיף  -. הממונה כצד להליכים 6
 729 .......... לחוק   271סעיף  -ון נסיבות חדלות הפירע. סמכות לבדוק את 7
חקירה בדבר התנהלות   -סמכות לדרוש מידע מנאמן  -. הנחיות הממונה 8

  275עד    272סעיפים    -ח על הרישומים והדו"חות של הנאמן  פיקו  -נאמן  
 729 .......................................................................................... לחוק 

 730 ..................... לחוק  276סעיף  -ראות המשפט למתן הו-. פניה לבית9
 730 .......................... לחוק   277סעיף    -. סיוע לממונה בביצוע תפקידו 10
 731 .....................................לחוק  278סעיף   -. עובדי הממונה ונציגיו 11

 733 ............... לחוק 286עד  279סעיפים  -המשפט -פרק ו': סמכויות בית
 733 ................................................. לחוק  279יף סע  -. סמכות כללית  1
יחיד  2 ושל  תאגיד  של  זה  חוק  לפי  הליכים  איחוד                       280סעיף    -. 

 734 .......................................................................................... לחוק 
 734 ...................................... לחוק  281סעיף  - המשפט - . חקירה בבית3
 735 .......................................... לחוק  282סעיף  -. צו זימון או מסירה 4
 736 ................................ לחוק   283סעיף   -. סמכות להורות על תפיסה 5
 737 .................................... לחוק  284סעיף   -. צו עיכוב יציאה מהארץ 6
 737 .................................................. לחוק   285יף סע  -. סמכות מעצר 7
 738 ..........לחוק  286סעיף   -חדלות פירעון -. צו לפתיחת הליכים בשל אי8
 739 ................................. לחוק  348 -ו  347סעיפים  -. סמכויות אכיפה  9

 739 ................................................................................. כללי  9.1
 739 ..................................................... לחוק  348 -ו  347סעיפים  9.2

לחוק חדלות פירעון ודברי    349סעיף    -המשפט  -. ערעור על החלטת בית10
 740 ..................................................................... ההסבר לסעיף הנ"ל 

 742 ................................ לחוק   350סעיף   -טת ממונה . ערעור על החל 11
 743 ............. לחוק  351סעיף  -. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל 12
 743 ............................................... לחוק  352סעיף   -כון סכומים . עד13
  - משפט השלום המוסמך לדון בהליכים לפי חוק זה של יחידים  - . בית14

 744 ............................................................................ לחוק  353סעיף 
סעיף    - . החלת הוראות החוק על חבר בני אדם מסויים שאינו תאגיד  15

 744 .................................................................................... לחוק  354
 745 ................................................ לחוק  355סעיף  -. שינוי תוספות 16



 תוכן עניינים 

 כ 2020מהדורת 

 745 ................................................ לחוק  356סעיף  -. ביצוע ותקנות  17
 745 ................................... לחוק  357סעיף   -. מעבר למערכת מקוונת 18

 747 .. לחוק  218עד   216סעיפים   -פרק ז': הנכסים הנכללים בקופת הנשיה 
 747 ............................................ לחוק  216סעיף   -יה קופת הנש . נכסי  1
 747 ..................... לחוק  217סעיף  -פת הנשיה . נכסים שאינם חלק מקו2

 747 ........ נ"ל לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף ה  217סעיף  2.1
 748 ....... לפקודת פשיטת הרגל  86סעיף   -נכסים שאינם בני חלוקה  2.2

 749 ................. לחוק  218סעיף  -. נכס שנתפס בהליך גביה שלא הושלם  3
סעיף    3.1 לסעיף   218הוראת  ההסבר  ודברי  פירעון  חדלות             לחוק 
 749 .......................................................................................נ"ל ה

חובת מוציא לפועל למסור כסף   -חובת מוציא לפועל למסור נכסים    3.2
 750 ..................................... לפקודת פשיטת הרגל  93  -ו 92סעיפים  -

הנשיה   מקופת  הגורעות  עסקאות  ביטול  ח':        223עד    219סעיפים    -פרק 
 751 .................................................................................... לחוק
 751 ....................................................................................... . כללי 1
 751 ................. לחוק   219סעיף    -ביטול פעולה המקנה עדיפות לנושים  .2

 751 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  219סעיף  2.1
 754 ...................... גל לפקודת פשיטת הר 98יף סע  -ביטול העדפות  2.2

 754 ........ לחוק   220סעיף  -לה הגורעת נכסים מקופת הנשיה . ביטול פעו3
 754 ........ סעיף הנ"ל ק חדלות פירעון ודברי ההסבר ללחו 220 סעיף  3.1
 756 ...................... לפקודת פשיטת הרגל  96סעיף  -ביטול הענקות  3.2

 757 ........................... לחוק  221ף סעי -. ביטול פעולה להבטחת נכסים 4
 757 ........................ לחוק   222סעיף   -תיו של אדם שלישי . שמירת זכויו5
 757 ....................................... לחוק  223סעיף  -. תוצאות ביטול פעולה 6

 759 לחוק  226עד  224סעיפים  -פרק ט': כינוס נכסי קופת הנשיה וניהולם 
 759 ................................... לחוק  224סעיף   -. כינוס נכסי קופת הנשיה 1
 759 ................ לחוק  225סעיף   -סמכים של החייב ומם . הודעה על נכסי2
 760 ................................... לחוק  226סעיף   -. ניהול נכסי קופת הנשיה 3

 761 .......... לחוק  229עד  227סעיפים  -ה נכסי קופת הנשיפרק י': מימוש 
 761 ................................. לחוק   227סעיף   -. מימוש נכסי קופת הנשיה  1
 761 ............................... לחוק  228סעיף  -. משיכת כספים מקופת גמל 2

 761 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  228סעיף  2.1
 762 ................. לפקודת פשיטת הרגל  85סעיף  - נכסים בני חלוקה  2.2

 762 ............................................ לחוק  229סעיף   -. הגנת בית מגורים  3
 762 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  229סעיף  3.1
 764 ............... ת פשיטת הרגל א לפקוד86סעיף  -הגנת בית מגורים  3.2
)נוסח משולב(    33סעיף    -הגנת דירת מגורים    3.3   - לחוק הגנת הדייר 

 764 ................................................ )ג( לחוק ההוצאה לפועל 38סעיף 
 



 תוכן עניינים 

2020הדורת מ  כא 

חל י"א:  קופרק  נכסי  הנשיה  וקת  כלליות    - פת                 230סעיף    -הוראות 
 769 .................................................................................... לחוק

 771 ........................ לחוק   237עד   231סעיפים  -פרק י"ב: סדר הפירעון 
 771 ....................................................................................... . כללי 1
 771 ................................................... לחוק   231סעיף   -. סדר הפירעון 2

 771 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  231סעיף  2.1
 772 ........................... לפקודת פשיטת הרגל  78סעיף  -דין קדימה  2.2

 773 ............................................................ לחוק  232סעיף  -. שוויון  3
 773 .......................... לחוק  233 יף סע - ירעון יכי חדלות הפ . הוצאות הל 4
 774 .......................................... לחוק  234סעיף  -. חובות בדין קדימה 5
 776 ................................................. לחוק  235סעיף  - . חובות כלליים 6

 776 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  235סעיף  6.1
  - ו  75סעיפים    - ריבית על חובות    - ריבית או הצמדה עד לצו הכינוס    6.2
 778 ......................................................... לפקודת פשיטת הרגל  134

 778 ................................................... לחוק   236סעיף   -. ריבית נוספת 7
 778 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  236סעיף  7.1
 779 ..................................................................... תמצית הלכה  7.2

 783 ................................................. לחוק  237סעיף  -. חובות דחויים  8
 785 ........................ לחוק   242עד   238סעיפים  -פרק י"ג: אופן החלוקה 

 785 ................................. לחוק   238סעיף   -. חלוקת נכסי קופת הנשיה  1
 785 ................................................ לחוק  239סעיף  -. חלוקות ביניים 2
 786 ................................................. לחוק   240סעיף  -. חלוקה סופית  3
 786 ....................................... לחוק  241סעיף  -. אופן ביצוע החלוקות 4
 786 .......................................... לחוק  242סעיף  -. זכות החייב ליתרה 5

סעיפים    -הנושה המובטח    -ויות פירעון מיוחדות  פרק י"ד: נושים בעלי זכ
 787 .................................................................... לחוק  250עד  243
 787 ................................................... לחוק  243סעיף  -. נושה מובטח 1

 787 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  243סעיף  1.1
 788 ................................................... שעבוד צף מהותו בתמצית 1.2

 800 .................................. לחוק  244 סעיף - ף הגבלות לעניין שעבוד צ .2
מופעלים  3 החייב  כשעסקי  משועבד  נכס  מימוש  הגבלת            245סעיף    -. 

 802 .......................................................................................... לחוק 
 803 .................... לחוק   246סעיף    -ד בידי הנאמן . פידיון הנכס המשועב4

 803 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  246סעיף  4.1
 803 .................... 1967-הוראות חוק המשכון, התשכ"ז -דין קיים  4.2

 809 .................................... לחוק  247סעיף   -. הודעה על כוונת מימוש 5
 809 ................................לחוק   248סעיף   -. הליכי מימוש נכס משועבד 6
 811 ...................... לחוק  249סעיף  -. משכון לחיוב המגיע לגוף המוסדי 7

 811 ........ לחוק חדלות פירעון ודברי ההסבר לסעיף הנ"ל  249 סעיף  7.1



 תוכן עניינים 

 כב 2020מהדורת 

 811 ................... "גוף מוסדי"  -לחוק המשכון  17סעיף  - ן קייםדי 7.2
 813 ............... לחוק 250סעיף  -. חלוקת התמורה ממימוש נכס משועבד 8

נושה בעל נכס הכפוף לשיור    -מיוחדות  ון  לי זכויות פירעפרק ט"ו: נושים בע
 815 ............................................... לחוק  252 -ו 251סעיפים  -בעלות 

 815 .................................. לחוק  251סעיף  - . נכס הכפוף לשיור בעלות 1
הע2 על  הגבלה  כשעסק.  חזקה  מ ברת  החייב                  252סעיף    -ופעלים  י 

 815 .......................................................................................... לחוק 
 815 .................... לחוק  252 - ו 251. דברי הסבר בהצעת החוק לסעיפים 3

סעיפים   -נושה בעל זכות עיכבון    -ות  עלי זכויות מיוחדפרק ט"ז: נושים ב
 817 .................................................................... לחוק  254עד  253
 817 .................................................... לחוק  253סעיף  -. זכות עיכבון 1
 818 ................ לחוק 254סעיף  -כס מעוכב . סמכות להורות על מסירת נ2

  255סעיפים    -נושה בעל זכות קיזוז    -פרק י"ז: נושים בעלי זכויות מיוחדות  
 819 ......................................................................... לחוק   256עד  
 819 ............................................................. לחוק  255סעיף  -. קיזוז  1
 820 ............................................................. כללי  -קיזוז  - . דין קיים 2
 826 ....................................... לחוק  256סעיף  - . הודעה על זכות קיזוז 3

 827 ....... לחוק  265עד  257סעיפים  -פרק י"ח: מעמד הנושים וזכויותיהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


