טענת פרעתי

נעמה טלמן-בולטין
רשמת הוצל"פ
לשכת תל אביב
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כללי-תיקי הוצאה לפועל/הקדמה
קיימים סוגים שונים של תיקי הוצל"פ
הנפוצים הם:
 תיק פסק דין  :לביצוע פסק דין .
 תיק לביצוע שטרות שיקים :לביצוע שטרות  ,שטרי חוב וכיוצ"ב  ,ביצוע שיקים .
 תיקי תובענות  :תביעה על סכום קצוב .
בתיקי שטרות/שיקים/תובענות :החוב אינו חלוט וזאת עד לחלוף  30ימים מיום ביצוע מסירת אזהרה לחייב ,
בתקופה זו לא ניתן לפעול בתיקים למעט במקרים מיוחדים בהתאם להוראות החוק/פסיקה .
תיקי פסק דין :
פסק הדין ניתן לביצוע בהוצאה לפועל ,כאמור הדרך "לתקוף" פסק דין בעיקרה הינה בערכאת בית המשפט ,
כהגשת ערעור ו/או לצורך העניין באמצעות טענת פרעתי על כל שלל הטענות האפשרויות והקיימות .
חשוב לציין כי זו טענה שכיחה בתיקי פסק דין ,אך כמובן שטענת פרעתי רלוונטית גם בתיקי שטרות ותובענות.
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לבקשה בכתב לרשם ההוצאה לפועל על-גבי טופס
בקשות חייב218 -












את הבקשה ניתן להגיש בתוך  21ימים מיום המצאת האזהרה לחייב
לבקשה יש לצרף תצהיר ,שבו מצהיר החייב בכתב על העובדות שאותן הוא טוען .תצהיר שלא
צורף לבקשה מראש לא ניתן לצרפו אלא ברשות הרשם.
יש לצרף לבקשה כל מסמך או ראיה המוכיחה את הטענה בדבר פירעון החוב או חלקו ,למשל:
קבלות המוכיחות את התשלום (צילום חשבון בנק שמוכיח את התשלום ,צילום של הקרקע
שאותה הוא נדרש לפנות וכיו"ב).
את הבקשה וכל הנספחים יש להגיש בשני עותקים.
ערעור – בזכות
על החלטה של רשם ההוצאה לפועל במסגרת טענת "פרעתי" ניתן לערער ישירות לבית המשפט
ללא צורך בקבלת רשות לערער מראש:
חוב הקשור לענייני משפחה  -יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך  15יום..
חוב שאינו קשור לענייני משפחה  -יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום בתוך  20ימים.
חובת ההוכחה לפירעון החוב ,מוטלת על כתפי החייב (המגיש את הבקשה).
במקרה ורשם ההוצאה לפועל דחה את הטענה שנטענה על ידי החייב ,הוא יטיל על החייב
הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענה.
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טענת פרעתי
סעיף (19א) לחוק :
"חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו ,כולו
או מקצתו ,עליו הראיה ,ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו
מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור,
רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין ,כולו
או מקצתו ,מטעמים מיוחדים שיירשמו".
(ב) החליט רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין,
יצווה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין ,זולת אם החליט,
בהתחשב בנסיבות הענין ,שלא לצוות כן.
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(ג)דחה רשם ההוצאה לפועל את טענת החייב ,יטיל עליו הוצאות מיוחדות
אם מצא כי לא היה יסוד לטענתו.

טענת פרעתי
כללי
סיכום:
כדבר שבשגרה יש להורות על הפקדת ערובה כאשר מעכבים
הליכים בתיק לאור טענת פרעתי (למעט במקרים חריגים),
משמעות לכך היא כי פסק הדין ו/או חוב לביצוע הינו חלוט ולא
סולק לכן בכדי לא להרע את מצבו של הזוכה ,כאשר ההליכים
יעוכבו זה יעשה בכפוף להפקדת ערובה להבטחת קיום פסק
הדין  ,הרציונל פשוט ,לא מן הנמנע כי בתקופת "העיכוב/
הקפאון" החייב יבריח נכסיו ו/או ירד מנכסיו .

בטענת פרעתי לא חל עיכוב הליכים אוטומטי.
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טענת פרעתי
כללי/נטל הראיה
נקודות חשובות:
 נטל הראיה קבוע ומוטל על החייב  ,אם כי יכול "לעבור" הנטל המשני של הבאת ראיות
לסתור לזוכה
 .1כאשר החייב למשל מציג מסמכים אשר תומכים בטענותיו
 .2כאשר עובדה מהותית כלשהי שהחייב נדרש להוכיח נמצאת דווקא בידיעתו המיוחדת של
הזוכה
 .3השהיית הליכים בתיק לזמן ארוך וללא הסבר עשויה להעביר את הנטל על שכמו של הזוכה
(ראו כבוד השופט בדימוס  ,מר דוד בר אופיר  ,הוצאה לפועל -הליכים והלכות ,מהדורה
שביעית ,חלק ראשון ,עמ'  269ואילך) .

אם בסוף הדיון נשאר ספק באשר לביצועו של פסק הדין פוסקים נגד החייב
מכיוון שלא עולה בידו להרים את נטל השכנוע בדבר ביצועו של פסק הדין
(ע"א  414/66פישביין נ' דגלס ויקטור פול ע"י מזרח שירות לביטוח ,פ"ד
כא( ,453 ,466 )2ע"א  98/69באומן נ' לנגסנר ,פ"ד כב(.)505 )2
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טענת פרעתי – נטל הראיה
 דוגמה בתיקים לגביית חוב ארנונה:
כאשר חייב שילם חובות ארנונה בגין מספר נכסים אשר הוא חב
בגינם יכול לבוא ולטעון כי שילם את החוב ולהעביר את נטל
הראיה לזוכה שתראה על פי רישומיה האם החובות שולמו בגין
חובות נשוא הנכס בגינו הוגשה התביעה.
• טענה כי נשלח שיק בדואר.
• טענה כי בוצע תשלום לזוכה בעצמו או לב"כ הזוכה והזוכה
טוען שלא קיבל.
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סוגיות נבחרות בטענת פרעתי
סמכות בתיקי שטרות
נקודת המוצא היא כי פסק הדין שהוגש להוצל"פ הינו פס"ד חלוט /חוב חלוט.
באפשרות החייב להגיש בקשה ולטעון כי מילא אחר פסק הדין ו/או כי אינו צריך למלא אחר
פסק הדין  ,ז"א יכולה לעלות טענה לפירעון בפועל ו/או לטענה כי אין צורך לפרוע/לשלם .
סמכות רשם ההוצאה לפועל-תיקי שטרות:
טענת פרעון שטר שנטענת ביחס לפרעון שנעשה לאחר מסירת האזהרה צריכה להטען כטענת פרעתי
כאשר המועד הקובע הוא מועד מסירת האזהרה .סמכותו של רשם ההוצאה לפועל נוצרת לאחר
מסירת אזהרה בתיק מסוג תיק שטרות/המחאות  ,כאשר כל טענה לפירעון חוב שהתגבשה
טרם מסירת אזהרה בתיק אינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל .
כל טענת פירעון שהתגבשה לפני מועד זה יכולה לשמש לחייב עילת התנגדות שתתברר
בבית המשפט (ראה 1657/05 :ינקו אוזיאס נ' י.כ .סולן -חברה למסחר והשקעות בע"מ,
דינים מחוזי לה(.)109 )8
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כנ"ל לגבי טענות באשר למהות השטר ,צורה ,טענות הגנה-פגמים בשטר וכיוצ"ב(..העדר סמכות
רשם הוצל"פ).

פרעתי  -סמכות רשם
תיקי תובענות

תיקי תובענות :
תיק תובענה הינו תיק לביצוע תובענה ,כאשר בתחילת הדרך התיק נפתח בהגשת תובענה
,כאשר בתום תקופת הזמן להגשת התנגדות במידה וזו לא הוגשה ,אז התיק "הופך"
לתיק הוצל"פ לכל דבר ועניין .
טענות רבות שעולות במסגרת טענת פרעתי בתיקי תובענות רלוונטיות למהות התביעה
,כגון טענות באשר למהות החוב ,היווצרותו ,טענות לגבי העדר עילה וכיוצ"ב.
טענות מסוג אלו המוזכרות לעיל אינן בסמכותו של כב" רשם ההוצלפ אלא בסמכות בית
המשפט המוסמך .דוגמא  :תיקי רשות השידור-טענות באשר לאי החזקת מכשיר
טלוויזיה בתקופה הרלוונטית טרם הגשת התובענה.
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פרעתי  -סמכות רשם
תיקי פס"ד
פסק דין :

סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מתגבשת באשר לטענות רלוונטיות לאחר מתן פסק
הדין  ,קרי כל טענה הרלוונטית לתקופה בטרם מתן פסק הדין אינה בסמכות רשם
ההוצאה לפועל  .טענת פרעון שכבר הייתה קיימת לפני מתן פסק הדין לא תשמע
בלשכת ההוצאה לפועל .
סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מוגבלת לדיון בעובדות אשר התעוררו לאחר מועד מתן
פסק הדין בלבד (רע"א  10971/05מרדכי זהבי נגד עיריית קרית ביאליק,דינים עליון
עט .) 626

"דומה שהבקשה דנא אינה אלא נסיון "להלביש" טענות שונות הנוגעות למכלול
המחלוקות שבין הצדדים על גבי ההליך הנוכחי ,הנועד לבירור פרעון חבות מסויימת
מתוך כלל מרכיבי החוב..בהקשר זה יודגש כי סמכותו של רשם ההוצאה לפועל
במסגרת דיון בטענת "פרעתי" תחומה אך להכרעה בדבר פרעון החוב ואינה
משתרעת על בירור המחלוקת ממנה צמח החוב (רע"א  1745/16קפלה אנסטלט נ'
 11ספוט עתיד בע"מ).

הסכם שנעשה בין החייב לבין הזוכה לאחר
פסק הדין -
 שאלת קיומו של הסכם שנכרת בין הזוכה לחייב אחרי מתן פסק הדין
הינה בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל.
 יש לבדוק שני תנאים :
 .1האם פסק הדין חדל מלהתקיים על פי ההסכם שנטען.
 .2האם מתעוררת טענה שההסכם הופר.

 כאשר מתקיימים שני תנאים אלה לא ידון הרשם בטענת פרעתי
והצדדים יפנו לבית המשפט.
 הרשם רשאי לקבוע כי לאחר פסק הדין כרתו הצדדים הסכם שתנאיו
שינו את פסק הדין אך אין זה בסמכותו לקבוע האם ההסכם הופר.

פרעתי-טענת קיזוז ()1
 הסמכות לדון בטענת קיזוז לא נקבעה במפורש בסעיף  19לחוק ,אולם הלכה פסוקה
היא שבמסגרת טענת "פרעתי" ניתן להוכיח גם טענת קיזוז ( רע"א  191/87רבין נ' בנק
ברקליס דיסקונט בע"מ ,דינים עליון ה .)604
 נהוג להבחין בין זכות קיזוז קיימת/מוכחת לבין זכות קיזוז נטענת .זכות קיזוז קיימת
פירושה זכות שקיומה אינו שנוי במחלוקת ,למשל כאשר הזוכה הודה במפורש ,בכתב
או בעל פה ,בקיומו של חוב כספי שהוא חב לחייב.
 זכות קיזוז קיימת תגובש גם כאשר ניתן פסק דין סופי במחלוקת אחרת שהייתה בין
הזוכה לחייב והכוונה היא לפסק דין נגדי שניתן לטובת אותו חייב נגד אותו זוכה ו/או
החלטה אחרת ,לדוג' חיוב בהוצאות בהליך מסוים.
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פרעתי-טענת קיזוז ()2
 הלכה פסוקה היא שבמסגרת טענת "פרעתי" ניתן להוכיח גם טענת
קיזוז (רע"א  191/87רבין נ' בנק ברקליס דיסקונט בע"מ ()30.7.1987
מפי כבוד הנשיא שמגר) ,אלא שזאת אך ורק כאשר מודבר בזכות קיימת
לקיזוז ,ולא בטענה גרידא.
 להבחנה בין טענת קיזוז קיימת לטענת קיזוז נטענת קיימת חשיבות
רבה; זכות קיזוז קיימת פירושה זכות שקיומה אינו שנוי במחלוקת,
למשל ,כאשר הזוכה הודה במפורש ,בכתב או בעל פה ,בקיומו של חוב
כספי שהוא חב לחייב ,או כאשר אוחז החייב בפסק דין מפורש המורה
כי הזוכה חייב לו חוב זה או אחר .זכות קיזוז נטענת ,לעומת זו ,היא
זכות קיזוז השנויה במחלוקת בין הצדדים .הבירור של טענה בדבר זכות
קיזוז נטענת חורג מגדר סמכותו של הרשם הדן בטענת "פרעתי" ומקומו
לידון בבית המשפט המוסמך (ראה דוד בר אופיר ,הוצאה לפועל הליכים
והלכות ,חלק א' ,עמ' .)279-280
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פרעתי-טענת קיזוז ()3
 פסק דין שניתן לטובת החייב כנגד הזוכה בנושא אחר או כאשר הזוכה הודה במפורש
בקיומיו של חיוב כספי שהוא חב לחייב .
 לראש ההוצאה לפועל אין סמכות לדון בטענת קיזוז נטענת (להבדיל מקיימת) כאשר
קיומה שינוי במחלוקת .הרשם אינו מוסמך לפסוק בתביעות אחרות שיש לחייב כנגד
הזוכה.
 ביהמ"ש פוסק כי יש לדחות ,מחוסר סמכות ,טענת חייב לפיה פרע את החוב בכך שבין
הצדדים נעשה (לאחר פסה"ד המבוצע בהוצאה לפועל) הסכם חדש ,שלפיו יעשה הזוכה
שימוש בדירה של החייב כך שדמי השכירות ייקזזו את החוב המבוצע בהוצאה לפועל.
ביהמ"ש קובע ,כי טענה כזו לגבי קיום הסכם חדש/קיזוז נטען ( עובדותיה שנויות
במחלוקת) אינה מצויה בסמכות רשם ההוצאה לפועל במסגרת טענת פרעתי ,ויש
לבררה בבית המשפט המוסמך ולשמוע ראיות ולקבוע ממצאים שיפוטיים לגביה
(פס"ד  1.3.09בימ"ש מחוזי חיפה עש"א  411/08נתן בוכהנדלר נ' דורון כהן).
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פרעתי-שיהוי/הפחתת ריביות
 תיק הוצל"פ אינו משמש כקופת חסכון .
 השהיית הליכי הוצל"פ לזמן ארוך וללא הסבר עשויה להעביר לזוכה
נטל משני להבאת ראיות שהחוב לא סולק.
"על הטוען לפרעון החוב הראיה להוכיח טענתו ואף במקרה של שיהוי ניכר
מצד הזוכה בנקיטת צעדים במסגרת תיק הוצאה לפועל ,הנטל המשני
לסתור את טענת הפרעתי יועבר לכתפי האחרונה רק לאחר שהציג החייב
ראיות לכאורה להוכחת טענותיו"(רע"א  7750/16צרפתי נ' פורום
אביזרים)
 ככל חשוב במערכת המשפט במדינת ישראל הינו עקרון תום הלב בכל
שלבי קיומו של התיק החל מפתיחתו ועד לסגירתו.
 לרשם ההוצאה לפועל סמכות להפחית ריביות בכל סוגי התיקים לרבות
 16בתיקים לביצוע פסק דין ,ת.א (שלום צפת)  18456-03-13עוז נגד הלאל .

תום לב בניהול הליך בהוצאה לפועל ()1
 עקרון תום הלב חולש גם בניהול ובביצוע הליכי הוצאה לפועל .
 יפים דבריה של כבוד השופטת יהודית שטופמן בהליך ת"א  2836/03עיריית תל אביב נגד
מור -
"חובת תום הלב ,חולשת גם על אופן ניהולם של ההליכים בפני ראש ההוצל"פ.
לענין זה ,סבורה אני ,כי עקרון תום הלב בניהול הליכי הוצאה לפועל ,מחייב את הזוכה
בתיק ההוצאה לפועל,לפעול באופן סביר ,לקבלת סעד המימוש בהליכי ההוצאה לפועל,
ואין הוא יכול "לישון על זכותו" זו ,עד קץ כל הימים .אכן,כלל נקוט הוא ,כי על הליכי
הוצאה לפועל לא תחול התיישנות .ברם ,אין בכך כדי לסתור את חובתו של הזוכה לחתור
לסיומו של הסכסוך בין הצדדים .תיק ההוצאה לפועל אינו יכול לשמש "תוכנית חסכון"
לזוכה ,אשר ממתינה עד אין קץ ,ללא נקיטת הליכים ,תוך צבירת הפרשי הצמדה וריבית".
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תום לב בניהול הליך בהוצאה לפועל ()2
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במסגרת טענת פרעתי רשאי הרשם לדון ולהכריע בטענת חייב כי התיק
נפתח ללא צידוק ענייני וסביר ,כלומר בחוסר תום לב.
תשלום של קרן החוב ע"י חייב לידי הזוכה עם קבלת האזהרה או מספר
ימים לאחר שקיבל את האזהרה.
הפרה מזערית שאינה מצדיקה את הפעלת הסנקציה .ת"א  1621/09סדן
נ' לב – הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד .הצדדים הסכימו על
תשלום  13שיקים 12 .שיקים נפרעו בזמן ואילו השיק ה 13-נפרע
באיחור אך שולם  .הזוכה עתרה לתשלום מלוא פסה"ד .נקבע כי נדחיית
טענת הפרעתי מותירה טעם של חוסר צדק בעמידה על זכות בחוסר תום
לב.
רע"א  6859/16עיריית פ"ת נ' ל.י.ד בניה והשקעות – איחור של 24
ימים בתשלום של  ₪ 800,000ע"י עירייה אינו נחשב בגדר הפרה מזערית
ופתיחת התיק ע"י הזוכה אינה נחשבת כחוסר תום לב בנסיבות העניין.

סוגיות נוספות:
מעשה בית דין
הגשת טענת פרעתי –מעשה בית דין?
הכרעתו של רשם ההוצאה לפועל אינה מקימה מעשה בית דין מכוחו של השתק עילה אך כן מקימה
השתק פלוגתא אשר מונע הגשת בקשות חוזרות ונשנות תוך חזרה על טענות שכבר הוכרעו
בהחלטה סופית קודמת של הרשם.
לאמור כי ניתן להגיש בקשה בטענת פרעתי נוספת בכל שלב של ההליך אך בתנאי שגובשו עובדות
חדשות ושונות מאלו שהוכרעו בבקשה קודמת( .ד' בר אופיר ,עמ' .)298

טענת פרעתי ניתן להגיש בכל שלב  ,כן ניתן להגיש טענת פרעתי פעם נוספת גם
לאחר דחיית בקשה קודמת –אך יש לוודא כי הגשת הבקשה החדשה/הנוספת שונה
מהגשת הבקשה הראשונה ואין מדובר באותן עובדות שנידונו והוכרעו בבקשה
הראשונה.
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חוסר בהירות ביישום פסק הדין – חריגה מסמכות
"אכיפת החיוב מחייבת את הבנת מהותו ומשמעותו .השלב הראשון באכיפת החיוב הינו שלב
ההבנה והפרשנות .כל הפעלה של פסק-דין גוררת אחריה את פרשנותו .אולם מקום בו יש אי-
בהירות ,יש לעולם לזכור כי שיקול הדעת של ההוצאה לפועל הוא מוגבל לפי עצם טיבו וטבעו.
מקום בו הבנת החיוב ופרשנותו אינם עולים מתוך פסק הדין ונסיבותיו ,רשאי ראש ההוצאה לפועל
לפנות לבית המשפט לצורך הבהרת פסק הדין .במקרים של חוסר בהירות יידרש אפוא השלב השני
באכיפת החיוב ,היינו שלב הבהרת פסק הדין לפי סעיף  12לחוק ההוצאה לפועל ".במקרה שנדון
בפסה"ד היתה מחלוקת פרשנית לגבי ביטוי בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד (פס"ד פשרה זה
הוא שבוצע בהוצאה לפועל) ,כאשר ביהמ"ש קובע שאכן הביטוי שבמחלוקת הינו דו-משמעי.
ביהמ"ש מפרש ומבהיר את הביטוי בעזרת פניה לרקע העובדתי לתביעה (עיון בכתבי הטענות
והשוואת תוכנם עם תוכן הפשרה שהושגה) ( 6856/93חוטר נ' מוקד ,פ"ד מח (.))29.12.94( 785 )5
618
ביהמ"ש קובע ,כי רשמת ההוצאה לפועל חרגה מסמכותה כאשר פירשה את פסה"ד המבוצע בתיק
באופן שבו אימצה פירוש אחד מתוך שניים אפשריים וסבירים של פסה"ד לגבי סוג הריבית
שנפסקה (בפסה"ד לא נאמר מהו סוג הריבית ,כאשר התביעה היא תביעת בנק שתבע ריבית
בנקאית וכאשר לשון פסה"ד תומכת בשתי האפשרויות הפרשניות גם יחד).

ריבוי חייבים/חיובים שלובים
 מה דינם של חייבים אחדים שניתן נגדם פסק דין ,והזוכה הגיע להסדר
עם חלקם בדבר פירעון החוב הפסוק? האם החייבים שלא הגיעו להסדר
יופטרו מפרעון החוב כולו או חולקו?
אי-ביצוע חיוב על ידי החייבת ,כאשר פסק הדין קובע חיובים
משולבים/מותנים
 ביהמ"ש מאשר החלטת רשם ההוצאה לפועל לדחות טענת פרעתי ,תוך
קביעה שפסה"ד המבוצע בתיק ההוצאה לפועל כולל חיובים שלובים
ומותנים (חיוב של הזוכה לשלם לחייב סכום כסף ובעקבות כך על החייב
לפנות נכס מקרקעין).
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