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 חוק תזכיר

 

 המוצע חוקשם ה. א

 .2011-א"התשע ,(הקמת מסלול מזונות...( )' תיקון מס)  חוק ההוצאה לפועל

 עיקרי החוק המוצע והתיקונים העיקריים בו. ב

   :כללי

 

 56% -בכ .תיקי מזונות 96,842 בהוצאה לפועלישנם  2011נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 

 14בהתאם להוראות סעיף פותח את התיקים טוח לאומי אשר מהתיקים הזוכה הוא המוסד לבי

שפסק דין למזונות   מיהזוכה הוא   44% -בכו  19721 -ב"תשל, (הבטחת תשלום)המזונות   לחוק

 . אין עורך דין מייצג  של זוכים פרטיים  מהתיקים 60%-בכ .(זוכה פרטי -להלן) ניתן לזכותו

 

 70-כ .₪מיליארד  1.4 -מ חוב הכולל על סך של למעלה עמד ה, התיקים  ם שלנכון למועד פתיחת

סכום החוב נכון לעדכון האחרון . בתיקי מזונות של זוכים פרטיים ומקור, אחוזים מסכום זה

 .  ₪2מיליארד   11  בתיקים עולה על

 

דבר זה גורם  ;מרבית הזוכים הפרטיים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל אינם מיוצגים, כאמור

ללא ייצוג נאות ו  בחוק  אינם בקיאים  בניהול התיקים הן מהטעם שחלק מהזוכים ממשילקושי 

 -שחלק מהזוכים  כיצד לנהל את התיק בצורה נכונה שתניב גבייה והן מהטעם  יודעים  הם אינם

יגרום לאלימות מצד החייב מהחשש שהדבר  הליכים כלפי החייב  לנקוט חוששות –בעיקר זוכות 

יש להניח כי בעיקר . 3בילדים המשותפיםגם בסופו של דבר בר שעלול לפגוע סחיטה או איומים ד

וזוכים  5סכום החוב הולך ותופח, 4ים לגביית החובות האמוריםלא ננקטים די הליכ, מסיבה זו

  .מי המזונות להם הם זכאים וזקוקיםלא מקבלים את ד, בעיקר ילדים, רבים

                                                           
 .468' עמ, ג"ח תשס"ס; 87' עמ, ב"ח תשל"ס 1
ק שכן אין אפשרות לבדוק מה גובה החוב נכון להיום בכלל תיקי להבהיר כי הסכום אינו מדוייש  2

ת החוב מחושב והסכום האמור כאן הוא סכומם של החובו, בכל פעם שנעשית פעולה בתיק. המזונות

. א: יש להניח כי הסכום הריאלי גבוה בהרבה משני טעמים. בתיקים נכון לביצוע הפעולה האחרונה בתיק

כך , הם בערכים נומינאלים בלבדהחובות לביטוח לאומי . ב. החוב גדל מדי חודש בהתאם לפסק הדין

 . גדול אף יותרריבית והצמדה החוב היה שבתוספת 
 .רפורמה לאכיפת פסקי דין למזונות ילדים מתוך המלצות ועדת המשנה בעניין 3
אין   ,מתיקי מזונות 18% -המהווים כ, תיקי מזונות 17,913 -מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי ב 4

  גם השימוש, כמו כן. אישור מסירה דבר הפוגע באפשרות ניהול התיק ונקיטת הליכים לגביית החוב

בקשות . הטלת הגבלות נמוך מאוד בהשוואה לתיקים רגיליםבבקשות לקבלת מידע על החייב ובבקשות ל

בקשות להטלת הגבלות ; בתיקים מסוגים שונים 13%מתיקי מזונות לעומת  2% -לקבלת מידע הוגשו רק ב

בתיקים מסוגים שונים זאת בעוד לזוכים בחוב מזונות  20%לעומת   מתיקי המזונות  בלבד 4% -הוגשו ב

 (. לחוק( 2()א)ב66ראו סעיף )הגבלות ביתר קלות נתנו הקלות המאפשרות הטלת 
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 ץ"בבג ;ס ליתר החובות הנגבים בהוצאה לפועלאף ביח ייחודיחשוב וחוב מזונות הינו חוב 

 שר המשפטים  'נ עמותה –לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת  סיוע1992  ח"פר ,5304/92

. א: "לייחודיותו של החוב  טעמים  שלושה, אלוןמנחם השופט  ,רט המשנה לנשיאיפ  6' ואח

שקדם לה דיון שבו , ה שיפוטיתהחובה לתשלום מזונות וקביעת גובה המזונות מקורן בהחלט

. ב; חשבון היכולת של מי שנתחייב בהם והאמצעים העומדים לרשותו לסיפוק המזונותבמובאים 

, נכים או הורים, ילדים קטינים, זוג-בן –מצבם המיוחד ורגישותם של הזוכים במזונות 

, ובכל עת, ו סופידין בעניין מזונות אינ-פסק. ג  ;יומיים תלויים בהם-שמחייתם וחייהם היום

וזה יחזור , רשאי החייב בהם לחזור ולפנות לבית המשפט, כשהנסיבות משתנות ומצדיקות זאת

ר אלי "ד' נורית סולומון נ 7038/93א "בע  ."(ההדגשה אינה במקור)םוידון בעניין חיובם וגובה

. "בוד האדםהפקרת בן זוג למחסור ולרעב היא בגדר פגיעה בכ"קבע השופט שמגר כי  7 סולומון

 . למזונות ילדיםביחס   גםדבריו של השופט שמגר מקל וחומר יפים 

 

אשר  "מסלול מזונות"מוצע להקים בחשיבותו ובייחודיותו של חוב המזונות מתוך הכרה 

המסלול יופעל על  .עבורוהמזונות  חובלפועל בנעלי הזוכה ותפעל לגביית במסגרתו תכנס ההוצאה 

לאחר פתיחת התיק במסלול ; תוך מעורבות מינימאלית של הזוכה ידי מערכת ההוצאה לפועל

ומערכת ההוצאה לפועל היא   הזוכה לא יידרש לבצע פעולות נוספות לגביית החוב ,מזונות

  .ותפעל לגביית החוב מהחייבמו שתנקוט הליכים במקו

 

  -התיקון המוצע

 

 1לסעיף 

 

אף שלא על   ינו מסירת מידע על החייבעני 19678-ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל( 2א)ב7סעיף 

מוצע להרחיב את רשימת הגורמים מאחר ומדובר בחוב מזונות . ודיותיסוד כתב ויתור על ס

' בטור א  המפורטים ,גורמים נוספיםמוסרי המידע ולהסמיך את רשם ההוצאה לפועל לצוות על 

מידע מרשות המסים   .' ב מידע על החייב בהתאם למפורט בטור  למסור, בתוספת השניה' בחלק ג

תו או שעתידים להיות עשוי לסייע באיתור הכנסות של החייב וכן באיתור נכסי מקרקעין שבבעלו

או במנהל מקרקעי ישראל הנכס בשלב הקודם לרישום   בבעלותו בסמוך למועד ביצוע העסקה ואף

 . במרשם המקרקעין

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
בו היתה פעולה  ראו הפער העצום בין סכום החוב בפתיחת התיקים לבין גובה החוב נכון למועד האחרון 5

 . בתיק
 .715, (4)ד מז"פ 6
 .580, (2)ד נא"פ 7
 .328' עמ, ט"ח תשס"ס ;116' עמ, ז"ח תשכ"ס 8
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 2לסעיף 

 

המסלול יוקם . מסלול לגביית חובות מזונותל במערכת ההוצאה לפועמוצע להקים , כאמור

 .במספר לשכות ברחבי הארץ

 

 -יב20סעיף 

לקראת תום התקופה הקבועה בהוראת השעה ; המסלול יוקם בהוראת שעה למשך שש שנים

 . תיבחן יעילותו של המסלול והאפשרות להפוך אותו למסלול קבע בהוצאה לפועל

 

  -יג20סעיף 

התיקים יפתחו על ידי  –במידה והזוכה הוא המוסד לביטוח לאומי  -(ב)-ו( א)סעיפים קטנים 

תהיה לזוכה  -אך במידה ומדובר בזוכה פרטי, המוסד במסלול מזונות ללא אפשרות בחירה

זוכה פרטי  .אפשרות לבחור האם הוא מעוניין לפתוח את התיק במסלול מזונות או במסלול רגיל

צוע באחת מלשכות ההוצאה לפועל שבה הוקם מסלול יגיש את בקשת הבי  ,שבחר במסלול מזונות

 .מזונות

 

  -(ג)סעיף קטן 

מוצע   ,בכדי ליצור איזון בחלוקת העומס בין לשכות ההוצאה לפועל שבהן הוקם מסלול מזונות

להקנות למנהל מערכת ההוצאה לפועל סמכות להעביר כמות מסוימת של תיקי מזונות מלשכה 

 . תיקים שנפתחו על ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד  ברו הינםהתיקים שיוע. אחת ללשכה אחרת

 

- (ד)סעיף קטן 

אחד על  ,שני תיקי מזונות במסלול מזונות בלשכות הוצאה לפועל שונות  במידה ונפתחו נגד חייב

יועבר התיק שנפתח על ידי המוסד לביטוח   ,ידי המוסד לביטוח לאומי ואחד על ידי זוכה פרטי

כנגד אותו החייב זאת על מנת שכל ההליכים , זוכה פרטימתנהל התיק שפתח  לאומי ללשכה שבה

 . יתנהלו במרוכז על ידי אותה הלשכה

 

  -יד20סעיף 

על הזוכה לדווח על כל תקבול שקיבל מהחייב על חשבון   באופן מפורש בחוק כימוצע לקבוע 

  אך 1979-ם"התש, א לתקנות ההוצאה לפועל17בתקנה ה כבר היום כאמור קבועובה ח. החוב

מאחר ובמסלול מזונות התיק מתנהל על ידי הלשכה והיא זו המוסמכת לנקוט הליכי גבייה כנגד 

לדיווח במועד זאת על מנת שלא   ,אפילו יותר מאשר בכל תיק רגיל ,ישנה חשיבות רבה, החייב

 . נקטו הליכי גביה כנגד חייב ששילם את חובויי

 

- טו20סעיף 

, אשר על פי רוב זקוק למזונות אלה למחייתו  גביית המזונות עבור הזוכה מתוך הכרה בחשיבות

מסלול המזונות את כל הוראות חוק ההוצאה לפועל ולאפשר ללשכה לנקוט כנגד   מוצע להחיל על

 . החייב בכל הליכי הביצוע הקבועים בחוק
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  -טז20סעיף 

ת ולגבות עבור הזוכה את חובו בכדי שלשכת ההוצאה לפועל תוכל לנהל את התיק ביעילות המרבי

קשר   קייםתיקי מזונות מתאפיינים בכך שפעמים רבות . ונכסיו היא זקוקה למידע אודות החייב

מידע על , כך לדוגמא. לזוכה מידע על החייב שעשוי לסייע בגביית החוב  בין הזוכה לחייב ויש

נכסים   מידע על, ה לחייבמקום מגוריו או מקום הימצאו של החייב עשוי לסייע בהמצאת האזהר

מוצע . 'וכיוב  שיש לחייב או על מקום עבודתו יכול לסייע בגביית החוב באמצעות הטלת עיקולים

לחייב את הזוכה למסור ללשכת ההוצאה לפועל כל מידע שיש בידיו אודות החייב אשר עשוי 

אינה חלה בשלב  בנוסף מוצע לקבוע באופן מפורש כי חובת מסירת המידע. לסייע בגביית החוב

בו מתנהל התיק וכי זוכה שלא מסר מידע כנדרש לא יוכל   בחת התיק בלבד אלא בכל שלפתי

היה   על כך שלא נקטה הליך שניתן היה לנקוט אם המידע  לטעון כל טענה כנגד ההוצאה לפועל

   .נמסר כנדרש

 

  -יז20סעיף 

לאצול סמכויות שניתנו לו לפי  לשם ייעול ההליכים במסלול מוצע לאפשר לרשם הוצאה לפועל

הפעלת הסמכות על ידי הגורם הנאצל תעשה . א לחוק4פרק זה לגורמים המפורטים בסעיף 

 .בהתאם לכללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל

 

  -יח20סעיף 

לפי החלטת רשם ( 1: )בהתקיים אחד מאלהמוצע לקבוע כי ביצוע החיוב במסלול מזונות יסתיים 

. לפי בקשת זוכה פרטי (2)במקרה שהרשם החליט שאין תועלת בהמשך ההליכים , הוצאה לפועל 

הודעה על העברת התיק    .יועבר לגבייה במסלול רגיל –תיק שביצועו במסלול מזונות הסתיים 

   .הודעה תימסר גם לזוכה -החלטת רשםתימסר לחייב ובמקרה שהעברת התיק נעשתה לפי 

יועבר לזוכה פרטי דיווח , אם החוב טרם נפרע במלואו, חת לשנהבנוסף מוצע לקבוע הסדר לפיו א

יוכל הזוכה , בהסתמך על מידע זה. לגבי מכלול הפעולות שנקטה הלשכה לשם גביית החוב

. או להעבירו למסלול רגיל להחליט אם ברצונו להמשיך לנהל את התיק במסגרת מסלול מזונות

   .התיק יישאר במסלול מזונות, ן הקבוע בחוקבתוך פרק הזמ, במידה והזוכה לא הודיע כאמור

 

  -יט20סעיף 

מאחר ובמסלול המזונות התיק זאת , הזוכה לא יהיה זכאי לשכר טרחת עורך דיןמוצע לקבוע כי 

כך גם מועמסות על התיק פחות הוצאות , ואין צורך בייצוג משפטימנוהל על ידי הלשכה 

נזקק לייצוג פרטי במקרה בו זוכה   וע סייג לפיומוצע לקב, עם זאת. המגולגלות על כתפי החייב

   . אם מצא כי נסיבות העניין מצדיקות זאתמשפטי הרשם יהיה רשאי לקבוע שכר טרחה 

 

  -כ20סעיף 

  ו סדרייקבעבמסגרת הכללים . מוצע לקבוע כללים ברורים לניהול תיק המזונות במסלול מזונות

 . סדר נקיטתם והמועד, כים שיש לנקוט כנגד החייבהעבודה במסגרת מסלול מזונות ויפורטו ההלי
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 3לסעיף 

בעל "מוצע לתקן את התוספת השלישית לחוק ולהוסיף לרשימת הגורמים המפורטים בה גם 

( 1א)ב7בהתאם להוראות סעיף . "ון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד לפי חוק התקשורתרשי

שכה כי כתובתו של החייב המופיעה בתיק אם נוכח רשם ההוצאה לפועל או מנהל הל, לחוק

   רשאי לפנות לגורמים המפורטים בתוספת השלישית  הוא, ההוצאה לפועל אינה כתובתו הנכונה

, לחוק 7בהתאם לסעיף . ב ויתור על סודיותכת  לקבלת מידע בדבר כתובתו של החייב גם בלא

חייבים רבים מתחמקים מאחר ו, מהווה תנאי לנקיטת הליכים כנגדו המצאת אזהרה לחייב

ישנו קושי בהמצאת האזהרה המאפשרת המשך  מקבלת האזהרה תוך שינוי מקום מגוריהם

גם בעל רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד מוצע להוסיף לתוספת השלישית . הליכים בתיק

יתן יהיה לקבל מידע בדבר כתובתו של החייב לשם המצאת אזהרה ונקיטת הליכים נאשר ממנו 

 . נגדו

 

 5לסעיף 

לתיקון המוצע גם על בקשות ביצוע שהוגשו לפני כניסתו של התיקון  2להחיל את סעיף  מוצע

לביצוע במסלול מזונות גם תיקי   יועברו, בתום שנים עשר חודשים מיום התחילה, לפיכך. לתוקף

גם זוכה , בהגיע מועד זה, בנוסף. שנפתחו לפני כניסת התיקון לתוקף  ות של הביטוח הלאומימזונ

  לבחור במסלוליוכל , שיש לזכותו תיק מזונות שנפתח לפני יום כניסת התיקון לתוקףפרטי 

 . מזונות ולהעביר את התיק לביצוע במסלול מזונות

 

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים .ג

 .יתוקן בהתאם למוצעהחוק הקיים 

 השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה  .ד

  3,350וכן תוספת חד פעמית בסך  ח"אלש 10,687תוספת לבסיס התקציב בסך  –בשנה הראשונה 

 .ח"אלש

וכן תוספת חד פעמית בסך מליון ח "אלש 9,774תוספת לבסיס התקציב בסך , בשנה השניה ואילך

₪ .  

 מוצעלהלן נוסח תזכיר החוק ה. ו
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 2211-א"עהתש, (הקמת מסלול מזונות) (...מס תיקון)  ההוצאה לפועלחוק  תזכיר

 

 (2א)ב7בסעיף  ,(החוק העיקרי – להלן) 19679-ז"התשכ, בחוק ההוצאה לפועל  .1 ב7תיקון סעיף 

 : בסופו יבוא ,לחוק העיקרי

; הולילדו או להור, נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעים  מן החייב לבן זוגו"  

רשאי , לרבות חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות

' רשם ההוצאה לפועל לצוות גם על כל אחד מן הגורמים המפורטים בטור א

למסור לידיו מידע על החייב המצוי בידו בהתאם , בתוספת השניה' בחלק ג

 ". לצדו' למפורט בטור ב

 :ק העיקרי יבואי לחו20אחרי סעיף  . 2 2'הוספת פרק א

 (הוראת שעה)הוצאה לפועל במסלול מזונות  : 2'אפרק "  

 -בפרק זה .יא20 הגדרות  

פסק דין או החלטה אחרת  -" פסק דין למזונות"      

, של בית משפט או בית דין מוסמך שניתנו בישראל

פסק חוץ זמני או צו ביניים שהוכרזו , וכן פסק חוץ

לחוק אכיפת פסקי  8או  3אכיפים לפי סעיפים 

שלפיהם חייב אדם לשלם , 1958-ח"התשי, חוץ

 ;מזונות לבן זוגו או לילדו או להורהו

מסלול בו נגבה פסק דין  -"מסלול מזונות"      

 .למזונות על ידי לשכת ההוצאה לפועל

הוראות פרק זה יחולו על בקשות לביצוע חיוב  . יב20 תחולה  

 1)ב "בטבת התשע' במסלול מזונות שהוגשו מיום ו

 1)ח "ד בטבת התשע"ועד יום י( 2012בינואר 

 (. 2018בינואר 

                                                           

 .328' עמ, ט"ח תשס"ס ;116' עמ, ז"ח תשכ"ס9  
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חיוב הניתן לביצוע   

 במסלול מזונות

זוכה רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין ( א) .יג20

למזונות בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל 

בסעיף זה ובסעיפים . שהוקם בה מסלול מזונות

שפסק דין למזונות  מי -"זוכה", (ב)יט20-יח ו20

בות הורה רל ,ניתן לזכותו ואינו מתגורר עם החייב

שאינו מתגורר עם החייב שפסק דין למזונות ניתן 

לזכות ילדו הקטין הנמצא בהחזקתו אף אם אינו 

  .עמו ולמעט המוסד לביטוח לאומי

בקשה לביצוע פסק דין למזונות שגובה המוסד ( ב)      

, (הבטחת תשלום)ונות לביטוח לאומי לפי חוק המז

תבוצע , (חוק המזונות -להלן)  1972-ב"התשל

 . במסלול מזונות

רשאי , (ב)הוגשה בקשה לביצוע לפי סעיף קטן ( ג)      

מנהל מערכת ההוצאה לפועל להעביר ביצועה של 

הבקשה ללשכת הוצאה לפועל אחרת בה הוקם 

אם סבר כי הדבר נחוץ לשם ויסות , מסלול מזונות

 .ם בלשכותהעומסי

הוגשו נגד חייב מספר בקשות ביצוע כאמור ( ד)      

במסלול מזונות בלשכות ( ב)-ו(א)בסעיפים קטנים 

יעביר מנהל מערכת ההוצאה , הוצאה לפועל שונות

לפועל או מנהל לשכת ההוצאה לפועל את 

למסלול , (ב)הבקשות שהוגשו לפי סעיף קטן 

בקשת מזונות בלשכת ההוצאה לפועל בה  הוגשה 

 (.א)ביצוע לפי סעיף קטן 

הזוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל (  א) .יד20 עדכון תיק  

סכום שקיבל מהחייב על חשבון החוב שלא 

דיווח כאמור יימסר ללשכה ; באמצעות הלשכה

 . תוך שבעה ימים מביצוע התשלום
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רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מן הזוכה ( ב)      

כני ושוטף על כל סכום שקיבל מן למסור מידע עד

החייב שלא באמצעות הלשכה לשם רישום בדף 

וכן רשאי הוא להורות , החשבון הכלול בתיק

ללשכה על השהיית הליכים כל עוד לא מסר הזוכה 

 .את המידע כנדרש

החלת הוראות   

 החוק

יחולו על , 1'למעט הוראות פרק א, הוראות חוק זה . טו20

 .בשינויים המחויבים ,הליכים לפי פרק זה

ימסור הזוכה כל , בעת הגשת בקשת הביצוע( א) .טז20 מסירת מידע  

מידע הידוע לו אודות החייב העשוי לסייע בגביית 

 . החוב בתיק

הגיע לידיעת הזוכה מידע אודות החייב העשוי ( ב)      

יודיע על כך מיידית , לסייע בגביית החוב בתיק

הודעה כאמור אפשר ; ללשכת ההוצאה לפועל

הגיע לידי . שתוגש  בכל שלב בו מתנהל התיק

לא , הזוכה מידע כאמור והוא לא העבירו כנדרש

יוכל לטעון כל טענה כנגד ההוצאה לפועל באשר 

הליך שניתן היה לנקוט אם המידע  לאי נקיטת

 .היה מועבר כנדרש

רשם ההוצאה לפועל רשאי להאציל סמכויות  .יז20 האצלת סמכות  

; א4שניתנו לו לפי פרק זה לגורם כאמור בסעיף 

, הואצלה סמכותו של רשם ההוצאה לפועל כאמור

ינקטו הליכים על ידי הגורם שהסמכות הואצלה 

ו לעניין זה על ידי לו רק בהתאם לכללים שייקבע

 . יט20מנהל מערכת ההוצאה לפועל כאמור בסעיף 

סיום ביצוע חיוב   

 במסלול מזונות

ביצוע חיוב במסלול מזונות יסתיים בהתקיים  (א) . יח20

 :אחד מאלה

רשם ההוצאה לפועל החליט שאין ( 1)       

 ;תועלת בהמשך ההליכים

 .לפי בקשת הזוכה( 2)       
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,  אם לא נפרע החוב הפסוק במלואו, מדי שנה( ב)      

יימסר  לזוכה דיווח לגבי הפעולות שנקטה הלשכה 

על הזוכה (.  דיווח -בסעיף זה)לשם ביצוע החוב 

ימים  30בתוך , להודיע ללשכת ההוצאה לפועל

אם ברצונו  להשאיר את , מיום מסירת הדיווח

. התיק במסלול מזונות או להעבירו למסלול רגיל

יפעל מנהל לשכת ההוצאה , הזוכה כאמור הודיע

לא הודיע הזוכה ; לפועל בהתאם להודעת הזוכה

ללשכת ההוצאה לפועל בתוך המועד האמור 

 .יישאר התיק במסלול מזונות

הוחלט על סיום ביצוע חיוב במסלול מזונות ( ג)      

,  ולא נפרע החוב הפסוק במלואו( א)כאמור בסעיף 

 .יועבר התיק למסלול רגיל

הודעה על העברת התיק למסלול רגיל תימסר ( ד)      

הודעה כאמור לא תשלח לזוכה  אם . לזוכה ולחייב

 .התיק הועבר למסלול הרגיל לפי בקשתו

הועבר תיק למסלול רגיל לפי פרק זה ניתן ( ה)      

להמשיך בביצוע הליכים תלויים ועומדים שהוחל 

במידע בנקיטתם במסלול מזונות ולעשות שימוש 

על החייב שנמסר לצורך ביצוע החיוב במסלול 

 .המקוצר

זוכה אינו זכאי לשכר , 10על אף האמור בסעיף ( א) .יט20 שכר עורך דין  

טרחת עורך דין בתיק הוצאה לפועל במסלול 

מזונות אלא אם החליט רשם הוצאה לפועל אחרת 

 .מטעמים מיוחדים שירשמו

במקרה בו נזקק הזוכה לא יחול ( א)סעיף קטן ( ב)      

לייצוג משפטי והרשם קבע כי זה מוצדקת 

 . בנסיבות העניין

מנהל מערכת ההוצאה לפועל יקבע כללים בדבר  . כ20 כללי  

הדרכים והמועדים לנקיטת הליכים במסלול 

הכללים ; לרבות סדר נקיטת ההליכים, מזונות

יחולו אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל 

 " .אחרת
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התוספת  תיקון

 השניה

 :יבוא' אחרי חלק ב, בתוספת השניה לחוק העיקרי . 3

 'חלק ג"  

 'טור א   

 הגורם

 'טור ב

 סוג המידע

כל מידע שמקורו בדוחות שהוגשו  רשות המסים . 1  

מידע על חיוב מס של , בידי החייב

תשלום , מ"אופן רישומו במע, החייב

מ ושותפות באמצעותה רשום "המע

עסקאות של החייב , מ"החייב במע

או היותו נאמן או נהנה בנכס בהווה 

  ; או בעבר

העתק מן הצוואה אם ניתן צו קיום  הרשם לענייני ירושה  . 2  

 ;צוואה

 ."מידע על רכוש של החייב האפוטרופוס הכללי .  3  

תיקון התוספת 

 השלישית

 :יבוא 7אחרי פרט , בתוספת השלישית לחוק העיקרי .4

 ."ל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד לפי חוק התקשורתבע . 8"  

יום  -להלן( )2012בינואר  1)ב "בטבת התשע' תחילתו של חוק זה ביום ו .5 תחילה

 (.התחילה

יחולו מתום שנים , לחוק זה 3כנוסחו בסעיף , לחוק העיקרי 2'הוראות פרק א . 6 הוראת מעבר

בקשה לביצוע פסק דין שהוגשה לפני יום עשר חודשים מיום התחילה גם על 

 .התחילה

 


