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  אביב תל לשכת, לפועל הוצאה
  556755-67-55 תיק

 שטרות

 ו"תשע חשון' ט
 2655 אוקטובר 22

 
 גולן עמית הרשם' כב בפני

 

 
 

     :בעניין
 

 ______________: החייב
 

 
 

 :הבקשה תמצית
  מהארץ יציאה עיכוב לביטול חוזרת בקשה

 
 החלטה

 
 עיכוב מסוג הליך לביטול החייב בקשת נשוא,   בפני הצדדים במעמד דיון התקיים 26.56.55 ביום

 . 51.56.55 מיום הליך,  יציאה
 

 שלא בוצעה מלאה כמסירה בתיק בוצעה אשר האזהרה מסירת כי  הינה החייב של העיקרית טענתו
 . כדין

 
 .  הזוכה כ"ב מטעם המסירה  ומבצע הזוכה החייב, נחקרו הצדדים

 
 .המסירה ביצוע ליום הרלוונטית לתקופה החייב ויציאות כניסות תדפיס לרבות סיכומים הוגשו כן
 

 .  מטעמו מי/ והחייב המסירה מבצע של  שיח דו בהעדר בוצעה המסירה כי מחלוקת אין
 

 כן ,_______ ברחוב החייב של דירתו דלת  מאחורי רעשים שמע כי בחקירות המוסר הצהיר כאמור
 . הדלת  בעינית שמסתכלים הרגיש כי המוסר הצהיר

 
 .(המוסר חקירת- הדיון לפרוטוקול 5, 4 לעמוד הצדדים את אפנה)
 

 .  5/6/55 ביום כאמור בוצעה המסירה
 

 : והכרעה דיון

                                                             
 "(:החוק:"להלן) 5676 -ז"תשכ, לפועל ההוצאה לחוק( 5( )ב. )6 סעיף הוראות את לצטט הריני

 
, זה לענין; הדין סדר תקנות לפי דין-בית כתבי שממציאים בדרך תהיה החייב לידי האזהרה המצאת"

;" לפועל ההוצאה לרשם נתונות יהיו, לרשם או המשפט לבית הדין סדר בתקנות הנתונות הסמכויות
                                                      .(ציטוט  סוף)

                                                             
 :5684 ד"תשמ, האזרחי הדין סדר לתקנות  486 תקנה הוראות את לצטט הריני

                                                                                                                
 שפעל פי על אף, הכתב את כדין לו להמציא אלה תקנות לפי שאפשר אדם שום מצא שלא דין-בי שליח"

 הדלת על הכתב את ידביק, הכתב את לקבל סירב כאמור שהאדם או, וסבירה ראויה בשקידה
 .(ציטוט סוף." )לעסוק או לגור האדם רגיל שבו בבית לעין נראה אחר במקום או החיצונית
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 ? כדין מסירה בוצעה אכן האם

 
 החייב זה למועד בסמוך ואף המסירה ביצוע שביום הינו ל"הנ בחינת לשם המהותי העובדתי הנתון
 .  המדינה לגבולות מחוץ  שהה

 
  למבצע להועיל בכדי בה אין הרי,  כראוי נעשתה לא החייב של איתורו  כי נראה העניין בנסיבות
 שיגיע סיכוי אין וגם המסירה ביצוע ביום המסירה במקום נמצא לא כלל החייב כאשר המסירה

 .  24.6.55 ורק אך לארץ ושב 4.6.55 ביום הארץ מגבולות יצא שכן היום באותו לדירתו
 

 ועוד עוד,  בוצעה בו באופן המסירה ביצוע את לאשר שאין אני סבור בלבד זה ומנימוק כן על אשר
 -לידית מעל  הדלת בחריץ הושארה אלא מהתקנות כמתחייב הדלת על הודבקה לא המסירה כאשר

 . בחקירתו המוסר הצהיר כך
 

 ?  24/6/55 ליום ועד 5/6/55 מיום  האזהרה/המסמכים/הדואר  דבר בגורל עלה מה
 

 .  לדעת אין
 

 נוכח יהיה לא הוא המסירה ביצוע בשעת  כאשר,  החייב מגורי במקום מסירה  תבוצע כי הנמנע מן לא
 ליום בסמוך או לדירתו היום במהלך יחזור החייב כי לצפות יש אך המסירה ביצוע מקום/בדירתו

 .הודבקו/שהושארו המסמכים את וימצא המסירה
 

 .המקרה זה לא
 

 ימים 56 לאחר לארץ חזר החייב,  לאמור,  24.6.55 ביום ושב 4/6/55 ביום מהארץ יצא החייב כאן
 .המסירה ביצוע מיום

 
 

 :הידיעה כלל בדבר  לטענה באשר
 

 הוגשה בו כתיק במשמעותו כנגדו לפועל ההוצאה תיק פתיחת אודות ידע לא החייב כי  אני סבור
 לביצוע לפועל הוצאה תיק פתיחת של המשפטי ההליך את מכיר החייב אם ספק, שיקים ביצוע בקשת
 . לפועל הוצאה בהליכי האזהרה של והמשמעות  שיקים

 
 . האזהרה קבלת בעת לנהוג החייב על כיצד מפורטות הוראות  באזהרה כאמור

 
 מתכוון או/ו פעל שהזוכה לכך או/ו  חוב לתשלום כלפיו הזוכה לדרישת מודע החייב כי נראה אמנם
 הוצאה תיק שנפתח ידע אכן  החייב כי המסקנה להסקת ועד מכאן אך,  שונים בהליכים כנגדו לפעול
 .  גדול הינו כאמור המרחק, זה ספציפי לפועל

 
 : לפועל ההוצאה רשם סמכות לעניין לטענה באשר

 
 . לחייב המסירה ביצוע כיום החייב בקשת הגשת ביום לראות יש לחוק( 5ג)6 סעיף להורות בהתאם

 
 . זה חייב י"ע התנגדות הוגשה לא וכן התנגדות להגשת המועד חלף טרם  כן על אשר

 
 בבקשה לדון לפועל ההוצאה לרשם סמכות קיימת זה ובשלב במועד  התנגדות הוגשה לא עוד וכל לכן

 .ההליך לביטול
                      

 :לסיכום
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 .מהארץ יציאה עיכוב צו לביטול הינה הבקשה מהות
 

 . לחוק 54  וסעיף(  ה) 6  סעיף  להוראות הצדדים את אפנה
 

  או/ו  הנטען לאור וזאת  חזרתו הבטחת ללא מהארץ לצאת לחייב לאפשר סביר בלתי העניין בנסיבות
 כתבה צילום וכן המצורפים המסמכים לרבות, 51.56.55 מיום הזוכה בבקשת המפורטות העובדות

 ".כלכליסט" מעיתון
 

 .מהארץ יציאה עיכוב צו של קיומו מוצדק כי אני סבור לכן
 
 

 :כדלקמן מורה הריני כן על אשר
 

 58.56.55 ליום,   2 לחייב אזהרה מסירת תאריך  את התיק ברישומי תעדכן לפועל ההוצאה מזכירות
 .מלאה כמסירה-( בתיק בקשתו הגשת יום)
 

  .מהארץ יציאה עיכוב צו למעט זה יום בטרם שננקטו ההליכים כל את לבטל יש
 

, ערבים שני להמצאת בכפוף ימים 54 של זמן לפרק זמני באופן יבוטל הארץ מן יציאה עיכוב צו
 במזכירות המצוי בנוסח הערבות כתב על יחתמו אשר,  לפחות לחודש נטו ח"ש 56,666  המשתכרים

 . לפועל ההוצאה לשכת
 

 . אחרונים שכר תלושי ושלושה הערבים של הזהות מתעודת צילום לצרף יש
 

 .  לפועל הוצאה בתיקי בעצמם חייבים הינם אשר ערבים יתקבלו לא
 

 היציאה עיכוב צו יחודש מהארץ  החייב של  שובו לאחר כן,  עצמאיים עובדים ערבים יתקבלו לא כן
 . מהארץ

 
 .  החוב סכום מלוא בנקאית ערבות להמציא ניתן לחילופין

 
 :מזכירות

 
 .  ההחלטה קבלת ולוודא פקסימיליה שדר באמצעות לצדדים זו החלטתי לשגר נא
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


