
עשרת הדברות

בקשות זוכה

בולטין  -נעמה טלמן
א"פ ת"רשמת הוצל



"אדון ההליכים"הזוכה הוא 

בקשת –אחריות וזהירות מהשלב הראשון -

הביצוע

תום לב-

מידתיות-

הכרת החוק-



.3א15תקנה 

על גבי  , בקשה תהיה מודפסת או כתובה במכונת כתיבה"

על צד , (A4)מ "ס21x29.7גיליונות נייר לבנים וחלקים בגודל 

ויש להותיר שוליים של חמישה  , אחד בלבד של הגיליון

...".על אף האמור בתקנת משנה זו; סנטימטרים לפחות



קצר ולעניין1.

מפספסים את העיקר-

אין טעם להאריך-

יותר יעיל  –מוגשות מאות בקשות ביום -

לכולם



לנמק . 2

פינג פונג–הבקשה לא מטופלת כראוי -

הפניה לפרטים רלוונטיים שחשוב לשים להם לב-

יעילות-



?מהו הסעד המבוקש–מיקוד . 3

החייב לא הגיש /הסעד המתאים בנסיבות העניין-

שאלון ומסמכים

קביעות ואמירות כנגד החייב שאינן מבהירות -

מה מבוקש





סדר–סקירת החלטות קודמות . 4

במסגרתה נדרש הזוכה  ... בהמשך להחלטה מיום -

.להלן הבהרות הזוכה.... להבהיר

חשוב לחזור על אותו הסעד שהתבקש  –דגש מזכירות -

ולפרט בשורות למטה את ההבהרה או לצרפה בבקשה  

מודפסת  בפרט כשמדובר בסעד שהיישום שלו הוא אוטומטי  

לאחר אישור הרשם ובכך נחסוך התערבות ידנית של  

.המזכירות

י רשם כינוס"תיקים המטופלים ע/ תיקים עם מאות בקשות-



ודאו שהמידע עדכני. 5

בזבוז משאבים וזמן/מיותר-

נזק לחייב-

הטעיית הרשם-

...החייב לא הגיב ולכן מבוקש/ר"חייב בפש–שפעול הליכים /פיזור תיק איחוד-

.הגבלות כשבתיק מסירה חלקית/צו הבאה-

מבצעת בדיקת קריטריונים של התיק לפי תיקון  " כלים שלובים"מאחר והמערכת -

פ אין טעם להעמיס בקשות על המזכירות מאחר והבקשה תדחה  "לחוק ההוצל29

דבר אשר  , במעמד הקלדתה במזכירות ותוחזר למבקש בצירוף הודעת שגיאה

.ניתן למנוע בבדיקת המבקש בטרם הגשתה





לתמוך את הבקשה  . 6

באסמכתאות מתאימות

מציינים צורף אך בפועל לא צורף-

לא מצרפים מאומה על אף שמתבקש-

'עיקול רכב המצוי בבעלות צד ג-

ביטול צו כינוס או הפרת  -שפעול הליכים/תחליף המצאה-

19סעיף -הסדר



תמכו את הבקשה  . 7

חקיקה מתאימה/בפסיקה

מורכבות/בקשות חריגות-

פסקי דין ששונו-



מלאו את הטופס כראוי ובסעד  . 8

המתאים

צו הבאה כאשר בתיק מסירה חלקית-

ביטול איחוד תיקים במקום הוצאת תיק פרטני מתיק איחוד-

חשוב לוודא שתיק האיחוד עדיין פתוח והתיק הפרטני משויך לאיחוד  -

.יש להגיש הבקשה במסגרת התיק הפרטני, ולא 

מרשם החייבים כשהחוב נמוך/הטלת הגבלות-

סגירת תיק במקום מחיקת חייב-









ליזום/ סדר בהליכים. 9

(צו הבאה, הגבלות, שאלון', עיקולי צד ג, מידע)מהקל אל הכבד -

בשמירהלהרדםליזום הליכים לא -

הגשת שאלון בתיקי איחוד/עיכוב יציאה/הגדלת צו תשלומים-

הגיש תגובה ולא שם לב שאין צו עיכוב יציאה–' דוג-



פ"לחוק ההוצל( ב)8' ס  ,

ראש  : "1967-ז"התשכ

פ רשאי להורות  "ההוצל

שהליך פלוני לא יינקט אם 

ראה שלפי נסיבות ההליך  

יעיל או שניתן  –הוא בלתי 

לבצע את פסק הדין בהליך  

.פחות חמור

סלאח  ' מ נ"איזוטופ בע530/06( ש"ב)ע "בר

ראש  : "לחוק קובע( ב)8סעיף –אלדין הייב 

סעיף זה מסמיך את ". פחות חמור...פ"ההוצל

פ להורות שאין לנקוט בהליך  "ראש ההוצל

האחד כאשר ניתן  . זאת בשני מצבים. מסוים

. לבצע את פסק הדין בהליך פחות חמור

אין להורות על מאסרו של חייב אם ניתן  , למשל

זהו . לגבות את הכסף בצעד פחות דרסטי

.  עיקרון המידתיות בגביית חוב

פסקי דין וחקיקה בנושא מידתיות  

בנקיטת הליכים נגד חייבים



עברית תקנית. 10

פתגמים לא קשורים-

(למצער, לבור את התבן מן המוץ, זורקת חול)פתגמים לא נכונים -

כ פשוטות"פתגמים בבקשות כ-



 מוגשות בקשות לשלוח צו עיקול למעסיק לאחר שאותו מעסיק כבר השיב בעבר

.שהחייב אינו מועסק אצלו

פספוס של אמצעי גבייה-צווי עיקול משכורת לא מומצאים למעסיקים.

מוגשות  –( לעיתים הרבה מעסיקים)ל נותן מעסיקים של שלוש שנים אחרונות "המל

.רק לעדכני ביותר-אין צורך-בקשות לשלוח עיקולי משכורת לכולם

עיקולי משכורות מתחדשים



בקשות שמלמדות כי לא נערכה בדיקה מקדימה ביחס להחלטות קודמות בתיק מוגשות 

.עיכוב הליכים בתיק/האיחוד וביחס למצה התשלומים

:  דוגמאות

 בטענה  ר"פשמוגשות בקשות רבות לפיזור תיק איחוד של חייב המצוי בהליכי

.שאינו משלם לתיק האיחוד

 בדווקנותכשהחייב משלם מוגשות בקשות רבות לפזר תיק איחוד.

כזה מומלץ לבדוק אם יש עיכוב כספים בתיק  במקרה 

.האיחודשבגינו לא מתקבלים כספי החלוקה מתיק הפרטני 

תיקי איחוד



ג הנסח  "לסמן בנסח הטאבו את החייב ולוודא שפרטי החייב המופיעים ע-

יש להסב  , פ ולא "תואמים את פרטי החייב הרשומים בתיק ההוצל

.תשומת ליבו של הרשם לאי ההתאמה

'  נדרש להפנות בטופס הבקשה למס, רב של דפים ' נסח הכולל מס-

.העמוד הרלוונטי בו מופיעים פרטי החייב

עיקול מקרקעין



לחוק ההוצאה לפועל מבלי 46' לחקירה לפי ס' יש בקשות לזימון צד ג

.קיבל כלל את צו העיקול' שמציגים אישור מסירה שצד ג

מוגשות בקשות לחיוב צד ג, תשובה כזו או אחרת, כן השיב' בהנחה שצד ג  '

נחקר כלל ולפני שנתקבלו תלושי שכר של החייב מהם ' לפני שצד ג48' לפי ס

.'ניתן לגזור את סכום חיובו של צד ג

בלתי אפשרי–בחוב הפסוק רק בגין העדר התייצבות לדיון ' חיוב צד ג!

לדיון יש לצרף  . 'המצאה של אישור המסירה של ההתראה לפני זימון לצד ג

.את אישור המסירה המעיד על מסירת הזימון

לחוק46סעיף -'חקירת צד ג



מאות ואלפי בקשות לחקירת יכולת  

 1,000₪תיקים של ? המטרה מה

 לחקירת יכולת כמה חודשים לאחר  מוגשות בקשות

.  שניתנה החלטה שמורה לחייב להמציא מסמכים

זימון חייב לחקירת יכולת



לבדוק מדוע צו ההבאה הקודם לא בוצע

 אין תועלת–כאשר החייב התייצב בחודשים האחרונים

 האם יש תועלת בהבאת חייב שפתוחים  -יידוע בדבר מספר התיקים

? תיקים רבים וחובותיו כבדים כנגדו

תוך ציון  )' מנהל החב/הבקשה תוגש כנגד נציג, מ"בע' כשהחייבת הינה חב

.ולא כנגד החברה בעצמה( תז+שםפרטים מלאים 

צווי הבאה



בירור יכולת כלכלית

טעמים אישיים

שוכר דירה פוטנציאלי

עסקת מכר

התקשרות עסקית

קבלה לעבודה

–
מרשם החייבים המשתמטים



  חובות כוללים

' ש10,000מעל 

מיצוי הליכים

צו הבאה
חודשים אחרונים6

זימון לחקירה

–צירוף חייב למרשם 
ה לחוק66' ס



לבצע מסירה מלאה בחלוף מספר שנים מאז בוצעה נסיונותרענון-

.מסירה בהדבקה

יש מהמועד שבו צורף התיק כשבמילאמבקשים להקליד מסירה מלאה -

.הפרטני לאיחוד או כשחייב מגיש בקשה

מסירת אזהרה



מבקשים לנקוט בהליכי הגבלות לפני שננקטו הליכי מידע.

התקיימו לגבי החייב התנאים  : 1967-ז"התשכ, פ"א לחוק ההוצל66' ס

ושוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק בנסיבות , ב66כאמור בסעיף 

בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית  , העניין

..."לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, החוב

הגבלות



!תודה על ההקשבה


