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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 55( )היוועדות חזותית(, 
התשע"ח-2017

החלפתכותרת
פרקז'5

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-11967)להלן-החוקהעיקרי(,במקוםכותרתפרקז'15ע
יבוא:

"פרק ז'5: היוועדות חזותית".

כליההיוועדותהחזותיתמשמשאתההוצאה  כללי
לפועלמאזיוםכ"גבחשווןהתשע"ו)5בנובמבר 
ההוצאה לחוק ז'5 בפרק עוגן זה בכלי השימוש 2015(ע
לפועל,התשכ"ז-1977)להלן-החוק(,כהוראתשעהלמשך
שנתיים)ראוחוקההוצאהלפועל)תיקוןמס'48-הוראת
10((-עדיום שעה(,התשע"ו-2015)ס"חהתשע"ו,עמ'
זו 2017(עבהצעתחוק )4בנובמבר ט"ובחשווןהתשע"ח
מוצעלהפוךאתההסדרהמעגןאתהשימושבכליהאמור
מהסדרשתוקפומוגבלבזמןלהסדרקבוע,הכולכמפורט

להלןע

בעבר,היורשמיבתיהמשפטושופטיהםמוסמכים
לדוןבתיקיהוצאהלפועלעבמסגרתרפורמהבחוקשנכנסה
לתוקףבשנת2009,נקבעהבסעיף3)א(לחוקהוראתייחוד
- )להלן לפועל הוצאה לרשם שמונה מי ולפיה כהונה
רשם(יכהן,בתקופתהמינוי,בתפקידזהבלבדעואכן,מאז
סיומהשלתקופתמעברשנקבעהלענייןזה,חלההוראת
ייחודהכהונהעלכלהרשמיםהמכהניםבהוצאהלפועלע

צמצוםמספרהגורמיםשמוסמכיםלדוןבתיקיהוצאה
לפועל,מעוררקשייםבלשכותההוצאהלפועלשבהןהיקף
העבודההנדרשמהרשמיםמצומצםיחסית,ולכןעובדים
בהןרשמיםרקבחלקמימותהשבועעכךלמשל,התעורר
בהתאם מאסר, וצווי הבאה צווי של בביצועם קושי
להוראותפרקז'4לחוק,כנגדחייביםאשרנעצרואונאסרו
בעריםשבהןלאנוכחרשםבלשכתההוצאהלפועלבכל
יוםעמכיווןשבמקריםאלההחוקמחייבלהביאאתהחייב
ו־70)ד( 69יב)ד( סעיפים )ראו שעות 24 בתוך רשם לפני
לחוק(,הרישבמקרהשהבאתהחייבללשכההתבצעהביום
שבולאנמצאבההרשם,היהצורךלהעביראתהחייב
ממקוםתפיסתולעיראחרתשבהניתןלקייםדיוןלפני
רשםעהסעתהחייבללשכהאחרתמאריכהאתמשךההליך
ממשטרת דורשת כן וכמו אותו, ומסרבלת החייב כנגד

ישראלעודמשאביזמןוכוחאדםע

כמענהלקשייםאלההוסדרהשימושבכליההיוועדות
החזותיתבחוק,כהוראתשעהלזמןמוגבלעהוראתהשעה
שנקבעהאפשרהלקייםדיוןבדרךשלהיוועדותחזותית
בכמההליכיםדחופים:דיוןבצווימאסר,דיוןבצוויהבאה
האמור בכלי השימוש מסוימותע יכולת חקירות וביצוע

הביאלייעולעבודתהאכיפה,וכןשירתאתעניינםשל
לפועל הוצאה מלשכת העברתם נמנעה אשר החייבים

אחתלאחרתע

כאמור,הליךההיוועדותהחזותיתבהוצאהלפועל
עוגןבחוקכהוראתשעהלמשךשנתיים,וזאתכדילבחון
בשימוש צורך התעורר למעשה, הלכה יעילותוע את
בהיוועדותחזותיתבעיראילתבלבד,בשלהמרחקהרב
שלהמלשכותאחרותובהעדרהסדריםאפשרייםאחריםע
בלשכת שנכח חייב בין בוצעה החזותית ההיוועדות
ההוצאהלפועלבאילתלביןרשםהוצאהלפועלשנכח

בלשכתההוצאהלפועלבאשדודע

במהלךיישוםהוראתהשעה,נבדקההשאלהכמה
בהיוועדות הדיון לקיום שהתאימו אלה מבין חייבים
עמדת נבדקו עוד שימושע בה לעשות הסכימו חזותית,
ועמדת ההליך את שהפעילו לפועל ההוצאה רשמי
המשטרה,המביאהבחלקמהמקריםאתהחייביםלדיונים

בצוויההבאהולדיוניהמאסרע

של מתצפיות החייבים, ענו שעליהם משאלונים
הצוותהמקצועיבלשכותההוצאהלפועלומחוותהדעת
שלהרשמיםושלמשטרתישראל,נמצאשישבקיוםההליך
יתרונותברוריםלחייב,לזוכה,למערכתההוצאהלפועל

ולמשטרתישראלע

ממועדכניסתהשלהוראתהשעהלתוקףעדליום
2017(נשמעובאמצעות )31באוגוסט ט'באלולהתשע"ז
מערכתההיוועדותהחזותיתבסביבות50חייביםשנעצרו
חייבים 100 ובסביבות מזונות בתיקי מאסר צווי לפי
שהובאולפיצוויהבאהענמצאכיכלהחייביםשהובאולפי
צוויםכאמורהסכימולקייםאתהדיוןבדרךשלהיוועדות
חזותית,לאחרשהוסברלהםכיצדיתקייםהדיון,וחתמו
הסכמת שהתקבלה לאחר כאמורע ההסכמה על בכתב
הרשם ההוצאהלפועל,שאלגם החייבבכתב,בלשכת
אתהחייבאםהואמסכיםלהישמעבהיוועדותחזותית,
לחזור זכותו ואת התהליך  את לחייב שהסביר ולאחר
בומהסכמתו-נרשמההסכמהזובפרוטוקולהדיוןעכמו
כן,במקרהשהחייבביקשלהציגלרשםמסמכים,נסרקו

המסמכיםבמקוםוהועברולעיוןהרשםע

ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ו,עמ'10ע 1

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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השעה, הוראת יושמה שבמהלכן שנתיים לאחר
נמצאאפואכיכליההיוועדותהחזותיתנותןמענהלקושי
אין שבהן בלשכות רשם לפני דיונים בקיום שהתעורר
רשמיםבאופןקבוע,ומוצעעלכןלעגןבחוקאתהשימוש

בכליההיוועדותהחזותיתכהסדרקבועע

לשםכךמוצעלבטלאתסעיף74כזלחוקאשרמגביל
כאמוראתתוקפושלפרקז'5לחוקולתקןבהתאמהאת

כותרתהפרקהאמורע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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