
 מסלול מקוצר  
 מן'תורג-אסידוהרשמת ענת ' כב–רשמת מסלול מקוצר 

 בלשכת עורכי הדיןהרצאה במדרשה למשפט מעשי 



 הליכים במסלול המקוצר  

  חיובים הניתנים לביצוע במסלול המקוצר 

 לחוק ההוצאה לפועל ( א)ב20סעיף : 

"  בקשות לביצוע פסק דין כספי או כל חיוב כספי אחר שניתן לפי חוק לבצעו כמו פסק דין של
למעט פסק דין למזונות ולמעט בקשות  , שקלים חדשים 25,000שאינו עולה על , בית משפט

חיוב  -בחוק זה) ניתן לבצע במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה, למימוש משכון או משכנתה 
 ( ".הניתן לביצוע במסלול מקוצר

(ב" ) לא ניתן לבצע חיוב במסלול המקוצר אם ניתן לגבי החייב , ( א)על אף האמור בסעיף קטן
או אם סך חובותיו של החייב בתיקי ההוצאה לפועל עולה  3'צו איחוד תיקים בהתאם לפרק ז

 ".שקלים חדשים  100,000על 

 



 הגשת בקשה במסלול מקוצר 

 

 1979- ם"תש,ב לתקנות ההוצאה לפועל 101תקנה : 

 יציין זאת על גבי בקשת הביצוע ויצרף לבקשה  במסלול מקוצר המבקש ביצוע בהליך זוכה
 .שאלון ביחס לכל אחד מהחייבים בתיק 

 או נקיטת הליכים בטרם קבלת מידע על החייב לפני המצאת אזהרה בקשות לנקיטת הליכים
ב  101תקנה ) שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיכו לכך תוגשנה באמצעות עובד הלשכה 

 (  לתקנות ההוצאה לפועל 

 1967-ז"תשכ, לחוק ההוצאה לפועל ( ב)ה20סעיף  : 

"  זוכה המבקש נקיטת הליכים בטרם הומצאה אזהרה לחייב יציין בבקשת הביצוע שלו אלו הליכים מבין
יציין את הפרטים הדרושים לשם  , ינמק את בקשתו, הוא מבקש שיינקטו ( א)ההליכים האמורים בסעיף קטן  

ביקש הזוכה  , ויצרף לבקשתו את המסמכים הדרושים ( 1()א)לרבות פרטי צד השלישי כאמור בסעיף קטן , כך
 (" .ה)7יאשר רשם ההוצאה לפועל נקיטת הליכים בכפוף להוראת סעיף , נקיטת הליכים כאמור 

 



 :לחוק ההוצאה לפועל ( ה)7סעיף 
 

 לחוק ההוצאה לפועל ( ה)7סעיף: 

 

 " ולאחר  ( א)לא יוחל בביצוע פסק הדין אלא לאחר המצאת אזהרה כאמור בסעיף קטן
זולת אם ראה רשם ההוצאה לפועל שנסיבות העניין , שעברה התקופה שנקבע באזהרה 

 "  .מצדיקות נקיטת הליך לפני כן 

 

 הכלל הוא כי לא יחול בביצוע הליכים לבקשת הזוכה אלא לאחר שהומצאה לחייב
זולת אם רואה הרשם ההוצאה לפועל  , האזהרה וחלפה התקופה שנקבעה בה 

 .  שנסיבות העניין מצדיקות נקיטת הליך לפני כן 

  

 

 



 –העברת תיק מהמסלול הרגיל אל המסלול המקוצר 

 :ד לחוק קובע 20סעיף 

רשאי הזוכה  , בעת הגשת בקשת ביצוע לגבי חיוב הניתן לביצוע במסלול המקוצר"

 " . לבחור כי החיוב יבוצע במסלול מקוצר בהתאם להוראות פרק זה

ולא ניתן לבצעה  בפתיחת התיק את הבחירה במסלול התיק נדרש הזוכה לעשות 

 .בהמשך 

 .תיק שנפתח במסלול רגיל לא ניתן להעבירו מאוחר יותר אל מסלול מקוצר 

 



 אגרה

אגרה 

1. שהיא אגרה תפעולית  ₪  64האגרה בתיקי מסלול מקוצר זהה לזו במסלול רגיל ואליה מתווספים
 .  לתיקי מסלול מקוצר 

 180היא ₪  10,000אגרת פתיחת תיק פסק דין בקרן חוב עד  –לדוגמא  ₪. 

 עבור ביצוע פעולות והליכים כפי שנעשה  לא נדרש לשלם עוד הזוכה שבחר לפתוח תיק במסלול מקוצר
 .  את כל ההליכים " מממנת "האגרה הנוספת ששילם בפתיחת התיק , במסלול רגיל 

2.תפיסת רכב  -החריג לכך 

3. אשר פטורים  ( ' בתי חולים וכו) המסלול מקוצר מבוצעת גבייה עבור גופים ממשלתיים שונים
  1968-ח"התשכ( שכר והוצאות , אגרות)לתקנות ההוצאה לפועל  5תקנה ) מתשלום אגרה לתיק מראש 

   2007-ז"התשס,(אגרות)לתקנות בית המשפט ( 1)19ותקנה 

 אגרה  –אולם האגרה נזקפת כחיוב בתיק ונגבית מהחייב כגבייה ראשונה לקופת רשות האכיפה ונקראת
 . לתקנות האגרות ( א)6תקנה )  דחויה

  

 



 הליכים שניתן לנקוט במסלול המקוצר 
 

  הליכים שניתן לנקוט במסלול המקוצר 

 ה לחוק ההוצאה לפועל 20סעיף: 

("א ) לשכת ההוצאה לפועל רשאית לנקוט את ההליכים האלה: 

1 . לקבלת כספים הנמצאים בידי צד שלישיוזכויות החייב של החייב עיקול כספים, 

2 . עיקול כלי רכב של החייב 

 (  ב),(א)יז20מסירת מידע על החייב סעיף 



 חקירת יכולת  

 חקירת יכולת 

 לחוק יחולו בשינויים הבאים  67,68הוראות סעיפים: 

 רשאי להגיש בקשה לחקירת יכולת החייב לאהזוכה , כל עוד התיק מנוהל במסלול המקוצר . 

 הוא יכלול בבקשתו  , מוסמך להגיש בקשה לחקירת יכולת רק עובד המערכת ההוצאה לפועל
הכנסותיו ויכולתו לקיים את פסק הדין וכן גם פירוט מקור  , פרטים אודות נכסי החייב 

 .  המידע 

 לבקשה לקיום חקירת יכולת לא  . הצעה בדבר השיעורים בהם ישולם החוב והעובד יכלול
 .יצורף תצהיר עובד המערכת כמו גם הזוכה אינם נדרשים להתייצב לחקירת יכולת 

 



 בקשות לחקירת צד שלישי  

בקשות אלו , מנותבות אל הרשם בלשכה המקומית 'בקשות לחקירת צד ג
 .י מזכירות המסלול "י הזוכים או ע"מוגשות ע

 שקול הדעת בבקשות מסור לרשם לשכת האם. 

  אם הבקשה  )יש לשים לב כי החוקר שיתייצב יהיה המבקש ולא הזוכה
 (.  י המזכירות"הוגשה ע

 



 ערר

ערר 

 עצמו נפגע על ידי פעולה של מנהל הלשכה או החלטה שלו או של עובד  הרואה
לפי  ראשי להגיש ערר לפני הרשם , מערכת ההוצאה לפועל במסלול המקוצר 

 . לחוק ( א)80סעיף 



 "  פרעתי"טענת 

 עיכוב בביצוע –טענת פרעתי 

 לחוק ההוצאה לפועל  ( ד)ב20סעיף 

 עד לתום   יעוכב ביצוע ההליך במסלול המקוצר" פרעתי"הגיש החייב טענת
יתקיים לפני  " פרעתי"הדיון בבקשה בטענת " פרעתי"הדיון בבקשה לטענת 

רשם ההוצאה לפועל בלשכה המקומית שבה הגיש הזוכה את הבקשה לביצוע  
 .חיוב במסלול מקוצר 

 דחה הרשם את בקשת החייב כולה או חלקה יימשכו ההליכים במסלול
 .  המקוצר 

 



פרק זמן לנקיטת הליכים במסלול המקוצר  
 פ "ה לתקנות ההוצל101תקנה , פ "ו לחוק ההוצל20סעיף 

 החיוב במסלול המקוצר יסתיים במקרים הבאיםביצוע  : 

 פרעתי"התקופה בה עוכב ההליך בשל טענת ) מיום המצאת האזהרה לחייב חודשים  8חלפו "
רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך את התקופה אם קיימים נכסים  (.חודשים  8לא יבוא במניין 

 .  של החייב שניתן לממשם מעוקלים 

 רשם ההוצאה לפועל החליט שאין תועלת בהמשך ההליכים. 

  הזוכה ביקש להעביר את התיק למסלול רגיל 

 ( ב)ו20סעיף -חריג 

 אם החייב משלם את החוב  2-ו 1לא יסתיים ביצוע החיוב במסלול המקוצר לפי סעיפים
 .  בתשלומים שנקבעו לו 

  



 (  ג)ו20אי פירעון החוב הפסוק סעיף 

  כאשר הסתיים ביצוע החיוב במסלול המקוצר ולא נפרע החוב הפסוק במלואו
  30בתוך תימסר על כך הודעה לזוכה והוא יודיע ללשכת ההוצאה לפועל , 

 לביצוע מסלול רגיל  את התיק או להעבירו לגנוז אם ברצונו  ימים

 

 אם הזוכה לא הודיע במועד האמור יחולו ההוראות הבאות: 

1 . יועבר התיק למסלול רגיל  –הזוכים בתיק יחידים היה וכל 

2 . ייגנז התיק  –היה בתיק זוכה שאינו יחיד . 

 

= 



 :לחוק ההוצאה לפועל ( ד)ו20סעיף –בקשת ביצוע חדשה 
 

" אין בכך כדי לפגוע בזכותו  ( 2)או( 1()א)הסתיים ביצוע חיוב לפי סעיף קטן

,  של הזוכה להגיש בקשת ביצוע חדשה בשל אותו חוב אם לא נפרע במלואו

ואולם לא תוגש בקשת ביצוע חדשה במסלול המקוצר אלא  בחלוף שנה מיום  

רשאי רשם ההוצאה לפועל להתיר את בקשת ביצוע כאמור , סגירת התיק

מטעמים מיוחדים  , בסעיף קטן זה אף לא  חלפה שנה מיום סגירת התיק 

 "  שיירשמו 



 גניזת תיק או העברה למסלול רגיל 
 

  גניזת תיק או העברה למסלול רגיל 

 במסגרתו הליכים נגד החייב וההליכים התלויים   לא יינקטוכאשר תיק נגנז
עם זאת מידע על החייב שנמסר לצורך ביצוע החיוב  , והעומדים בו יבוטלו

 . במסלול מקוצר יישמר לתקופה שתיקבע 

 להמשיך בביצוע ההליכים  ניתן לעומת זאת כאשר הועבר תיק למסלול רגיל
ז  20סעיף ) תלויים ועומדים ולעשות שימוש במידע על החייב כמאור לעיל 

 ( .  לחוק 

  

 



 שכר טרחת עורכי דין במסלול המקוצר   

  

 לחוק קובע כי בתיקי מסלול  ( א)ח20אין כל מניעה כי זוכה יהיה מיוצג בהליך המקוצר ואולם הכלל המופיע בסעיף
 .ד "אין זכאות לשכר טרחת עומקוצר 

 עקרון כי לא ייפסק שכר נוסף בהוצאה לפועל כדי לא להעמיס על שכמו של החייב הוצאות נוספות על אלה  מתוך
 .שכבר נגרמו לו 

 חריג 

 לחוק ( ב)ח20סעיף ) אלא אם הוגשה בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב  . 

 ישירות להוצאה לפועל ומבלי לעבור את השלב הדיוני   1א81במקרה כזה התביעה לסכום קצוב מוגשת לפי סעיף
 .ד שייקבע בתקנות "בבית המשפט ובתביעה כזו ניתן יהיה לפסוק בהוצאה לפועל שכר טרחת עו

  

במידה והתיק יוצא טרם נקיטת  ,ד הזוכה "במידה והתיק יוצא מהמסלול המקוצר וממשיך להיות מטופל על ידי עו
 .עם נקיטת הליך ראשון ' ט ב"הליכים ייזקף שכ

ט ב"פ לא זוקף שכ"אולם במידה והתיק יצא להמשך טיפול לאחר שהמסלול המקוצר נקט בהליכים מחשב הוצל '
 .  בתיקים ' ט ב"ובא כוח הזוכים נדרשים להגיש בקשות לרשמים לקבוע שכ

 


