
 

 

 *2015–ה"התשע(, 46' מס תיקון) לפועל ההוצאה חוק
 

  – 1א81החוק העיקרי(, בסעיף  –)להלן  19671–בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז .1 1א81תיקון סעיף 

שקלים חדשים" יבוא "על  50,000יף קטן )א(, בסיפה, במקום "על בסע (1)  

 שקלים חדשים"; 75,000

 תימחק; –( 1, פסקה )בסעיף קטן )ב( (2)  

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: (3)  

 ,המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה (1")ב   

בדבר כוונתו ימציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה 

 –להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל )בסעיף זה 

לא הצליח המבקש להמציא לנתבע את ההתראה באופן ההתראה(; 

להמציא עורך הדין היה המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יוכל האמור, ו

את ההתראה באמצעות מסירה אישית לפי הוראות תקנות סדר הדין 

 לתקנות סדר הדין. 490-ו 489 תקנותוראות ויחולו לעניין זה ה

סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה,  ( 2)ב   

יראו את הנתבע כמי שהומצאה לו ההתראה כדין; הערת פקיד הדואר 

 ;או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה."

ום לנתבע" בסעיף קטן )ג(, במקום "ואישור על משלוחה בדואר רש (4)  

יבוא "אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום לנתבע ואישור מסירה או 

הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או 

 לחתום על אישור המסירה, לפי העניין".   

)ה( לחוק העיקרי, במקום "ראש ההוצאה לפועל" יבוא "רשם 3א81בסעיף  .2 3א81תיקון סעיף 

 אה לפועל".ההוצ

 תיקון חוק הערבות

 [3]מס' 

(, במקום "יושב ראש 2)א()27, בסעיף 19672–בחוק הערבות, התשכ"ז .3

 ההוצאה לפועל" יבוא "רשם ההוצאה לפועל".

                                                      
ה' , מיום 920 – הממשלה; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק (2015ביולי  13כ"ו בתמוז התשע"ה )התקבל בכנסת ביום  *

 .608 (, עמ'2015י ביונ 22) בתמוז התשע"ה
  .142; התשע"ה, עמ' 116' ס"ח התשכ"ז, עמ 1
 .2; התשנ"ח, עמ' 46ס"ח התשכ"ז, עמ'  2



 - 2 - 

שלושה  ,לחוק זה 1כנוסחו בסעיף  ,לחוק העיקרי 1א81סעיף תחילתו של  .4 תחולהתחילה ו

חול על יום התחילה(, והוא י –ודשים מיום פרסומו של חוק זה )להלן ח

 .ה ואילךתחילהיום מוגשו השתביעה בקשות לביצוע 

 

 

 

 

 

 נתניהו בנימין 

 הממשלה ראש

 שקד איילת 

 המשפטים שרת

 

 

   

 

 ריבלין ראובן

 המדינה נשיא

 דלשטייןא יואל יולי 

 הכנסת ראש יושב

 

 

 

 


