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 ציבורהודעה ל
 

 

)א( לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום 2בתוקף סמכותו לפי תקנה

מצב חירום מיוחד בבתי המשפט  התקנות(, הכריז שר המשפטים על –)להלן  1991מיוחד(, התשנ"א

  ובלשכות ההוצאה לפועל.

לפועל וזאת החל מיום י"ט באדר לתקנות על לשכות ההוצאה  5עד  3בהתאם לכך חלות תקנות 

 (. 2020במאי  10( ועד ט"ז באייר התש"ף )2020במרץ  15התש"ף )

כמו כן לנוכח הנחיות משרד הבריאות לשכות ההוצאה לפועל סגורות לקבלת קהל ועל כן קבלת קהל 

תתאפשר במקרים דחופים בלבד ובתיאום תור מראש באמצעות מוקד המידע . בתוך כך עיקר 

 תתבצע באופן מקוון ולפיכך בקשות אותן ניתן להגיש באופן מקוון יש להגיש בדרך זו בלבד. הפעילות  

 הגשה באופן מקוון פירושה הגשה באמצעות האזור האישי או באמצעות ממשק בתי תוכנה. 

בקשות דחופות בלבד ניתן להגישן גם בפקס או בדואר אלקטרוני כמפורט באתר הרשות תוך צירוף 

 פות הבקשה. הנימוקים לדחי

למגבלות כוח הפעילות בלשכות ההוצאה לפועל תהיה כדלקמן ובכפוף  2020באפריל  22החל מיום 

 :האדם בלשכות

 פתיחת תיקים 

 תתאפשר פתיחה של תיקים חדשים.  .1

 ייפתחו בדרך זו בלבד.  –תיקים שניתן לפתוח באופן מקוון  .2

משכון רכב שבהן הזוכה מבקש נקיטת הליך לפני המצאת אזהרה  בקשות דחופות לביצוע .3

יש לפרט מדוע  ובקשות לפינוי מושכר יוגשו לביצוע בלשכות ולא באופן מקוון. בבקשות אלו

   הבקשה דחופה ומדוע ראוי לדון בה בתקופת מצב חירום מיוחד. 
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 ח רק בלשכות ההוצאה לפועל.ניתן לפתו –בקשות לביצוע פסק דין למזונות  .4

בקשות לצו לפתיחת הליך חדלות פירעון. עם זאת, ישיבות הסדר יקבעו למועדים  יטופלו  .5

 שלאחר סיום מצב החירום. 

 הגשת בקשות 

   בקשות זוכה

 בקשה לצו מאסר בתיק מזונות;  .1

 בקשה לצו פינוי מושכר; .2

 בקשה לנקיטת הליך בטרם אזהרה;  .3

 בקשה לעיכוב יציאה מהארץ; .4

 בקשה לרישום עיקול על רכב; .5

 בקשה לרישום עיקול על מקרקעין;  .6

 בקשה לרישום עיקול על כספי חייב שהוא גם זוכה בהוצאה לפועל;  .7

 בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים; .8

 בקשה להוסיף חייב לתיק;  .9

 בקשה לשינוי ייצוג;  .10

 בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין;  .11

 בקשה לפתיחת תיק מחדש; .12

 בקשה לחידוש הליכים;  .13

 בקשה לצו מידע על כניסת החייב לישראל. .14

ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים   –בקשות זוכה דחופות 

 לדחיפותה. בקשות דחופות יידונו על ידי רשם. 

תוך כך יובהר, כי לא ניתן להגיש בקשות להטלת הגבלות על חייב, בקשות לצווי מידע ובקשות ב

לעיקול כספי חייב אצל צד שלישי באופן מקוון אלא רק כ"בקשה כללית" תוך פירוט הטעמים 

 המיוחדים להגשת הבקשה בתקופת מצב חירום. בקשות אלה תועבנה להחלטת רשם. 
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 בקשות חייב

               צו מאסר; בקשת לביטול .1

 בקשת לעיכוב או לביטול פינוי; .2

     בקשה לביטול הליך בטרם אזהרה; .3

 בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ; .4

 בקשה לביטול הגבלות;  .5

 בקשה לביטול עיקול צד ג'; .6

    בקשה לביטול מימוש עיקול;  .7

 בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים; .8

 בקשה לשינוי ייצוג;  .9

 תי"; בקשה בטענת "פרע  .10

 בקשה לביטול צו מידע על כניסת החייב לישראל.  .11

  בקשות מעבר לאלה ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים לדחיפותה.  

 .  רשם ידי על יידונו דחופות

 

 כללי 

 בתקופת מצב חירום מבוטלים, אלא אם כן הרשם הורה על קיום הדיון.  – דיונים לפני רשמים

 לא יתקיימו הליכים מבצעיים אלא במקרים מיוחדים ולפי החלטת רשם.  – הליכים מבצעיים

לתשומת הלב, כל אפשרויות התשלום פתוחות למעט תשלום בקופות  אינם נדחים.  –  צווי תשלומים

 לומים ניתן יהיה להגיש בתום תקופת מצב החירום המיוחד. ההוצאה לפועל. בקשות לדחיית תש

כל האמור לעיל יעמוד בתוקפו עד לביטול מצב החירום המיוחד או עד להודעה אחרת, לפי המוקדם  

 . מביניהם
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