


מהקל אל  : פעולות גבייה מדורגות

 הכבד או מהזריז אל הכבד

('חברות ביטוח וכו/בנקים)' עיקולי צד ג 
 (עיקול מקרקעין, עיקול משכורת)מידע צווי 
הגבלות 
 הבאהצו 

הכרזה על חייב כמשתמט 
 



פסקי דין וחקיקה בנושא מידתיות 

 בנקיטת הליכים נגד חייבים
ז"התשכ, פ"לחוק ההוצל( ב)8' ס-

פ רשאי להורות  "ראש ההוצל: "1967
שהליך פלוני לא יינקט אם ראה שלפי  

יעיל או  –נסיבות ההליך הוא בלתי 
שניתן לבצע את פסק הדין בהליך  

 .פחות חמור
ז"התשכ, פ"א לחוק ההוצל66' ס-

לגבי החייב התנאים  התקיימו : 1967
ושוכנע רשם  , ב66כאמור בסעיף 

ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק  
בהתחשב בפגיעה  , בנסיבות העניין

בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם  
לרבות הליכים לקבלת  , גביית החוב

רשאי  , ככל הנדרש, מידע על החייב
הוא להטיל על החייב הגבלה כמפורט  

מיוזמתו או על פי  , אחת או יותר, להלן
 :לתקופה ובתנאים שיקבע, בקשה זוכה

איזוטופ   530/06( ש"ב) ע"בר
 –סלאח אלדין הייב ' מ נ"בע

ראש  : "לחוק קובע( ב)8סעיף 
סעיף ". פחות חמור...פ"ההוצל

פ  "זה מסמיך את ראש ההוצל
להורות שאין לנקוט בהליך  

האחד  . זאת בשני מצבים. מסוים
כאשר ניתן לבצע את פסק הדין  

אין , למשל. בהליך פחות חמור
להורות על מאסרו של חייב אם  

ניתן לגבות את הכסף בצעד  
זהו עיקרון  . פחות דרסטי

 .  המידתיות בגביית חוב



סיבות לדחיית 

 בקשות



ועיקולי  ל"המלקבלת מידע מן 

 משכורות מתחדשים

 מוגשות בקשות לקבלת מידע כשטרם מוצו הליכי עיקול
 .משכורת שנשלחו בעקבות צו מידע קודם

 

  בקשות לשלוח צו עיקול למעסיק לאחר שאותו מוגשות
 .מעסיק כבר השיב בעבר שהחייב אינו מועסק אצלו

 
 פספוס של  -עיקול משכורת לא מומצאים למעסיקיםצווי

 .אמצעי גבייה
 
לעיתים  )נותן מעסיקים של שלוש שנים אחרונות  ל"המל

לשלוח עיקולי משכורת  מוגשות בקשות  –( הרבה מעסיקים
 .רק לעדכני ביותר -אין צורך -לכולם

 



 תיקי איחוד
 

בקשות שמלמדות כי לא נערכה בדיקה מקדימה ביחס מוגשות 
יש לברר במרכז מידע ארצי ככל    .להחלטות קודמות בתיק האיחוד

 .בעודכניתשאין אינדיקציה 
 

 :  לדוגמא

 
   מוגשות בקשות רבות לפיזור תיק איחוד של חייב המצוי

 .בטענה שאינו משלם לתיק האיחוד ר"פשבהליכי 
  מוגשות בקשות רבות לפזר תיק איחוד כשהחייב משלם

 .בדווקנות
        כזה מומלץ לבדוק אם יש עיכוב כספים בתיק  במקרה      
 .שבגינו לא מתקבלים כספי החלוקה מתיק האיחודהפרטני      

 



 :פיזור תיק איחוד

 
 שפעול הליכים בתיק האיחודשלב 

 .אם לפעול או לא וכיצד: הדילמה
 
מקנה עדיפות   76' ס -יש לנצל האפשרות לפעול בתיק האיחוד

 .לזוכה שפועל בקבלת כספים שייגבו בעקבות פעולתו
 

גזברות הלשכה מיישמת כלל זה. 
 
הסברה כי ההליכים בתיקים הפרטניים  : טעות נפוצה

 .משופעלים
 



ומעסיקים שלא השיבו  ' חקירות צדי ג

 לצו עיקול משכורת או צו עיקול אחר
לחוק ההוצאה לפועל   46' לחקירה לפי ס' יש בקשות לזימון צד ג

 .קיבל כלל את צו העיקול' מבלי שמציגים לי אישור מסירה שצד ג
 
מוגשות בקשות , תשובה כזו או אחרת, כן השיב' בהנחה שצד ג

נחקר כלל ולפני שנתקבלו ' לפני שצד ג 48' לפי ס' לחיוב צד ג
 .'תלושי שכר של החייב מהם ניתן לגזור את סכום חיובו של צד ג

 
 זוכים ללא   כחטעות נפוצה של מעסיקים שמתקבלת אצל באי

הודעה שהחייב משתכר פחות משכר מינימום ולכן אין    :התנגדות
 .פ"מה להעביר ללשכת ההוצל

 
 ביחס לסכומים שניתנים ולא ניתנים  ל"המללעבוד עם טבלה של

  . לעיקול
 



זימון לחקירת 

 יכולת
 מאות ואלפי בקשות לחקירת יכולת  

 

 מה המטרה ? 
 

 לחקירת יכולת כמה מוגשות בקשות
חודשים לאחר שניתנה החלטה שמורה  

 .  לחייב להמציא מסמכים

 



 הבאהצווי 

האם יש תועלת  -התיקים יידוע בדבר מספר 
תיקים רבים    בהבאת חייב שפתוחים כנגדו

 ?  וחובותיו כבדים 

 



בירור יכולת כלכלית 
טעמים אישיים 
שוכר דירה פוטנציאלי 
עסקת מכר 
התקשרות עסקית 
קבלה לעבודה 

 –מרשם החייבים המשתמטים 
 "ההגבלה השביעית"



  חובות כוללים מעל
 ' ש 10,000

מיצוי הליכים 

ה 66' ס –צירוף חייב למרשם 
 לחוק

 צו הבאה
 חודשים אחרונים 6

 זימון לחקירה



 בהדבקהמסירת אזהרה 

 
 

לבצע מסירה מלאה   נסיונות רענון
בחלוף מספר שנים מאז בוצעה 

 .מסירה בהדבקה
 



לקרוא החלטות קודמות 

 

לקרוא החלטות קודמות 

 

להתייחס להחלטות קודמות. 
 


