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  לכבוד
  ר דוד האן"ד

  כונס הנכסים הרשמי והאפוטרופוס הכללי
  משרד המשפטים

  ירושלים
  

  לכבוד
  מר דוד מדיוני

  מנהל רשות האכיפה והגביה
  ירושלים

  
  .מ.נ.א

  פרסום קובץ מידע אודות פושטי רגלהמשך     :הנדון      

 
ר לבין "בין מערכת הכונ, וף הפעולה הבין מערכתיבבקשה להגביר את שית' בשעתו פניתי אל כב .1

 .רשות האכיפה והגביה
 
להגביר את זמינות המידע העומד לרשות נועדה , כמו גם פנייתי הנוכחית) 2011אוגוסט ( פנייתי  .2

, אכיפת החיובים וגביית החובות והכל לשם מטרה שכולנו, העוסקים במלאכת ביצוע פסקי הדין
 .הכרה בחשיבותה לקיום שלטון החוק במדינת ישראלשותפים ל, כך אני מקווה

  

נוסח ההודעה שפורסמה אלא ש, לא רק שלא זכיתי למענה חיובי לפנייתי הקודמת,  למרבה הצער .3
, שיקטין את זמינות המידעמהלך  , נקיטת מהלך בכיוון ההפוךעל ר מלמד "לאחרונה באתר הכונ

אגרות ויקשה על גביית " באותה הזדמנות"יגבה , בתנאיםהגישה לקובץ פושטי הרגל יתנה את 
 .חובות וביצוע פסקי דין

  

 כך שכל חייב שניתן נגדו צו כינוס, מערכות המחשב שלכםפ ב"הביא לשתהנסיון ל: להזכירכם .4
 בכל תיקי ההוצאה  לפועל , יזכה לעדכון מיידי על בסיס מספר תעודת הזהות שלו, ר"בהליכי פש

ד " מכתבו של עו–נכשל נסיון זה ) לה שיפתחו לאחר צו הכינוס אם יפתחווא(הפתוחים נגדו 
 .ב"מצ, שלמה שחר בענין זה

  

לצורך מנין הימים העומדים , בדבר מתן צו כינוס, בתקופה בה שאלת הידיעה הקונסטרוקטיבית .5
בתקופה בה תביעות נושים , שנויה מחלוקת בין הערכאות, לרשות נושה להגשת תביעת חוב

עומד בתקופה כזו , ומתקבלות כענין שבשגרה במחוז אחר,  באיחור נדחות במחוז אחדשהוגשו
בים שנכנסים  אחר חיי, קיום מעקב סבירהמאפשר, ר להגביל גם את האמצעי האחרון"הכונ

 .ר"ויוצאים מהליכי פש
  

לבטלו או לסייגו בסייגים כאלה , להביאו לדיון בפורום המתאים, אבקש לשקול שנית את המהלך .6
יוכלו להמשיך ולהיעזר , שיבטיחו שציבור עורכי הדין השוקדים על אכיפת פסקי דין בישראל

 .בלא הכבדה נוספת, במאגר המידע החיוני הזה
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