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הודעה לעיתונות
ביום כ"ט בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר  )2002נכנסו לתוקפם סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז –  1217שעניינו מסירת מידע ופרק ו 1לחוק שעניינו הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת
המשתמט מתשלום חובותיו גם לגבי בקשות לביצוע שהוגשו לפני יום כ"ב באייר התשס"ט.
החל ממועד זה רשאים הזוכים ,בתיקי ההוצאה לפועל  ,לבקש מסירת מידע על החייב בכפוף
להוראות החוק (תמורת תשלום אגרה) ו/או להטיל הגבלות על החייב לפי הוראות פרק ו'  1לחוק.
הוראות אלו חלות גם על תיקי הוצאה לפועל שנפתחו לפני יום ה 11-במאי .2002

מסירת מידע על חייבים
להלן הגורמים מהם ניתן לקבל מידע 9
המוסד לביטוח לאומי
כונס הנכסים הרשמי
מרשם האוכלוסין
רשם האגודות השיתופיות
רשם החברות והשותפויות
רשם כלי שיט
רשם כלי טיס
רשות הרישוי
מינהל מקרקעי ישראל
מרשם המקרקעין
רשם המשכונות
חברת כרטיסי אשראי
תאגיד בנקאי

מידע על מקורות הכנסה וגובהה ,מעסיק ,מספר
חשבון בנק ומצב תעסוקתי.
מידע על הכרזת פשיטת רגל ,צו כינוס ,צו פירוק ,צו
פירוק זמני וצו הקפאת הליכים.
מידע על יציאות מישראל ועל כניסות לישראל.
מידע על שעבודים של חייב שהוא אגודה שיתופית.
מידע על מניות בבעלות החייב ,על זכויות החייב
בשותפות ,על היות החייב דירקטור בחברה ,ולגבי
חייב שהוא חברה ,על שעבודים על נכסי החייב.
מידע על זכויות לגבי כלי שיט הרשומות על שם
החייב.
מידע על זכויות לגבי כלי טיס הרשומות על שם
החייב.
מידע על כלי רכב הרשומים על שם החייב.
מידע על זכויות החייב לגבי מקרקעין שבניהול מינהל
מקרקעי ישראל.
מידע על זכויות החייב הרשומות במרשם המקרקעין.
מידע על משכונות על נכסי החייב.
מידע על סך הוצאות החייב במהלך השנה שקדמה
למועד מתן הצו ועל הלוואות שהחייב קיבל
זכויות החייב אצל התאגיד הבנקאי ,ערבויות בנקאיות
שבתוקף ,שניתנו לבקשת החייב ,והלוואות שהחייב
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קיבל מהתאגיד הבנקאי וטרם נפרעו.
( )1זכויות החייב כלפי המבטח:
מבטח כהגדרתו בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים
וערבויות
(ביטוח) ,התשמ"א1871-
חברה מנהלת כהגדרתה בחוק ( )1זכויות החייב בקופת גמל המנוהלת בידי החברה
המנהלת:
הפיקוח על שירותים פיננסיים
מכספי קופת
(קופות גמל) ,התשס"ה4666-
פסקי דין בתובענות לסעד כספי או לסעד בעל שווי
הנהלת בתי המשפט
כספי שהחייב צד להן ,ערבויות ,ערבונות או פקדונות
שניתנו בהן ,הליכי חדלות פירעון המתנהלים נגד
החייב והחלטות שהתקבלו בהם :לעניין זה" ,הליך
חדלות פירעון" – הליך של פשיטת רגל לפי פקודת
פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם ,1876-הליך של
פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג-
 ,1876חוק העמותות ,התש"ם ,1876-או פקודת
האגודות השיתופיות ,הליך של כינוס נכסים לפי
פקודת החברות ,או הליך של פשרה או הסדר לפי
סעיף  666לחוק החברות ,התשנ"ט.1888-

הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
הגבלות לפי סעיף 55א לא יוטלו אלא בהתקיים אחד מתנאים אלה9
( )1החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה לפי סעיף
58יב ,או בא לפניו בדרך אחרת ,הוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל
יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום ,ובלבד
שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על  666שקלים
חדשים:
( )4החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו ,לילדו או
להורהו ,למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות
(הבטחת תשלום) ,התשל"ב( 1864-בחוק זה – חוק המזונות):
( )6החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים
6ג(56 ,ד)58 ,יא(ד) או 58יג(ד) ,ובלבד שהתקיים אחד מאלה9
(א) חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה
מלאה ,והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 4,666
שקלים חדשים:
(ב) חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה,
והחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על  666שקלים
חדשים.
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להלן ההגבלות אותן ניתן להטיל על החייב9
( )1הגבלת החייב מקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים,
התשי"ב ,1864-מהחזיק דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם,
ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל :הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם
ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן
משפחה התלוי בו:
( )4עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ :הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם
ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן
משפחה התלוי בו:
( )6הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד ,כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי,
התשמ"א:1871-
(( )2א) הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב ,כמשמעותו בחוק כרטיסי
חיוב ,התשמ"ו :1875-לעניין זה ,דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב
בהודעת החייב :הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע ,ויראו במועד
קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה:
(ב) לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה (א) כסיום חוזה בהודעת החייב,
לעניין הוראות בחוזה שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם
קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס החיוב ,כגון חיוב החייב בתשלום עבור
מתנות מותנות שימוש שקיבל מהמנפיק:
( )6הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד ,במישרין או
בעקיפין ,לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר ,ואם השתתף החייב בייסוד
תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או
חברותו בתאגיד :אין בהוראות לפי פסקה זו או בהפרתן כדי לגרוע מתוקפה של
התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד שבו היה החייב מייסד או בעל עניין
כאמור :לעניין זה" ,בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 58ד(ב):
( )5הגבלת החייב מקבל ,מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה :הגבלה זו לא תוטל
אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו
של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב ,עקב נכותו
או עקב נכות בן משפחה התלוי בו :לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה
מהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה.

ב ב ר כ ה,
רבקה אהרוני
דוברת רשות האכיפה והגביה
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