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מספר1/0 :
לכבוד
עו"ד גב' ענת הר אבן
יועצת משפטית
רשות האכיפה והגביה
ג.נ,.
הנדון:

הודעות עיקול למחזיק צד ג' בתיקי מזונות

.1

נתקלתי לאחרונה בענין שבו קיבל מחזיק צד ג' ,הודעת עיקול שהוצאה בתיק מזונות.

.2

בהודעת העיקול נקוב היה סכום החוב בתיק ,לצורך הדיון נניח .₪ 30,000 :

.3

המחזיק כיבד את הודעת העיקול במובן זה שהעביר ללשכת ההוצאה לפועל כספים
שהגיעו ממנו לחייב )משכורת( עד אשר הועברו ) ₪ 30,000הם הסכום שהיה נקוב בהודעת
העיקול שקיבל( ולא יסף.

.4

בתוצאה הוגשה נגד המחזיק ,כנראה )לא ייצגתי את המחזיק באותו שלב ולכן אינני בטוח
בכך( ,בקשה לפי סעיף  48לחוק ההוצאה לפועל והוא חוייב להמשיך ולהעביר כספים
לתיק ההוצאה לפועל ,תוך חיובו בהוצאות הבקשה ,סך  1,500ש"ח.

.5

המחזיק ,תאגיד מכובד וידוע במדינת ישראל ,רואה עצמו נפגע מן ההליך שהתנהל
"נגדו" ,מפני שלשיטתו כיבד במדוייק את הודעת העיקול שהומצאה לו ,לא יכול היה
לדעת ולא צריך היה לצפות שהחוב אינו "קצוב" ואינו "סופי" וכך ,למרות שכיבד את הצו
ככתבו וכלשונו ,מצא עצמו ניזוק.

.6

עיינתי בנוסח הודעת העיקול שהומצא למחזיק ולא מצאתי אף לא ברמז ,הנחיה או
איזכור או הוראה ,שממנה יכול מחזיק ללמוד ,כי הסכום שעיקולו נדרש אינו "סופי"
ושגם לאחר שיעביר את הסכום במלואו ,ידרש להמשיך ולהעביר כספים להוצלפ .לנוחות
העיון אני מצרף עותק מנוסח הודעת עיקול כפי שמופיעה בתקנות )תקנה  73טופס .(14

.7

נראה לי כי מדובר בהשמטה של מידע רלוונטי וחשוב עד מאד ,הנוגע לכל תיקי המזונות
בהם מבוצעים עיקולי צד ג' על משכורת וכו' ,ושעל כן ,זה הוא ממש "מכשול לפני עיוור"
ויש להסירו ,ויפה שעה אחת קודם...

.8

בהזדמנות זו הרשי נא לי לאחל לך ולכל העוסקים במלאכה ,חג שמח.

תקנות ההוצאה לפועל ,תש"ם1979-
טופס 14

)תקנה )73א((
1

צו עיקול על כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי

תיק מס'

/

לשכת ההוצאה לפועל ב
צו עיקול על כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי
לפי סעיף  44לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז1967-
א ל:
שם המשפחה

השם הפרטי

המען

בהתאם לסעיף  44לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז ,1967-הריני מצווה בזה על עיקול כלל
נכסי החייב:
שם המשפחה

השם הפרטי

ת "ז

המען

הנמצאים בידיך ,או שיגיעו לידיך תוך שלושה חדשים מיום קבלת צו זה ,לזכותו של:
שם המשפחה

השם הפרטי

המען

תוך עשרה ימים מיום קבלת צו זה עליך להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל רשימה
המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידיך ,או שלפי ידיעתך עשויים להגיע לידיך תוך
שלושה חדשים מקבלת צו זה ,ובכלל זה מקרקעין ,מיטלטלין ,כספים ,חובות ,זכויות,
ניירות ערך וכל רכוש אחר .הרשימה שעליך להגיש כאמור תפרט את מהותם ,טיבם,
מינם ,סוגם וכמותם של הנכסים ,סכומי החובות וזמני פרעונם ,הזכויות ומועד מימושם.
אם יגיעו אליך נכסים של החייב תוך שלושה חדשים כאמור ,עליך להודיע למנהל לשכת
ההוצאה לפועל על כך תוך עשרה ימים מיום שהגיעו לידיך.
מן הרגע שהגיע צו זה לידיך יהיו הנכסים האמורים מעוקלים ואסור לך להוציאם
מרשותך אלא עליך למסרם ,או לנהוג בהם לפי ההוראות שתקבל ממני.
הנך מוזהר בזה:
 (1אם לא תגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל את הרשימה המפרטת את נכסי החייב
שבידיך תוך עשרה ימים כאמור ,או אם הרשימה לא תהיה שלמה או שתהיה בלתי נכונה,
אתה עלול להיקרא לחקירה בהתאם לסעיף  46לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז ,1967-בלי
לגרוע מאחריותך לפי כל דין אחר.
 (2אם תוציא מידיך נכס מהנכסים המעוקלים לפי צו זה אתה עלול להתחייב בתשלום
החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב ובגבולות שווים של הנכסים המעוקלים ,כאמור
בסעיף  48לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז.1967-
ניתן ביום
ראש ההוצאה לפועל
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