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דבר   פתח 

שמהווה נדבך חשוב בשלטון  דוח זה עוסק במערכת ההוצאה לפועל,

 היא בישראל המשפטיסוד של שיטת ה מושכלותמהחוק במדינה דמוקרטית. 

, ועיקרון בסיסי בקיומה של מערכת פסיקותיו של בית המשפט תא למלאשיש 

עד לשמש נו לפועלהוצאה ה מנגנון. מסחרית וחברתית הוא שחובות יש לפרוע

על להגנה ו חשוביםאינטרסים ציבוריים  כלי למימוש עקרונות אלו, להגשמת

אינו יעיל  לפועלבה מנגנון ההוצאה שמשפט  מערכתזכותו הקניינית של הזוכה. 

 יצירתםהחוק ולעודד  בשלטון, לכרסם זולפגוע באמון הציבור במערכת  העלול

יעילות  אולםו. זכויות מושלמי, חוקיים בלתי ולעתים", עוקפים מסלוליםשל "

האכיפה אין בה כדי לגרוע מזכותו של החייב להליך הוגן. מנגנון ההוצאה לפועל 

מופעל לא אחת על ידי ארגונים איתנים כלפי חייבים אשר נקלעו למצוקת חובות 

כוללת, שאינם מיוצגים והם מתקשים לעמוד בעצמם על זכויותיהם, בייחוד מול 

  גופים אלו.     

בבסיס דיני ההוצאה לפועל מונחות שתי תכליות הדורשות איזון ש מכאן

לגבות את חובו  לולסייע להגן על זכות הקניין של הזוכה ו -מתמיד: האחת 

להגן על החייב אשר בשל מצבו הכלכלי אינו יכול  - השנייה ; יעילותבבמהירות ו

מלאכת  ו.חירותועל  וכבודעל  זכויותיו, על תוך שמירהלעמוד בתשלום החוב, 

האיזון מוטלת על רשות האכיפה והגבייה, שפועלת לאכיפת החלטות שיפוטיות 

  בעניינים אזרחיים ולגביית חובות שדינם כדין פסק דין. 

במרוצת השנים מערכת ההוצאה לפועל הפכה ממנגנון שעיקר תפקידו לאכוף 

פסקי דין למנגנון אשר עיקר פעילותו היא גביית חובות שמרביתם אינם 

תבררים תחילה בבית משפט, כגון חובות על פי שטרי חוב וצ'קים וחובות מ

הנגבים באמצעות הליך התביעה על סכום קצוב. עובדה זו מטילה על מערכת 

ההוצאה לפועל חובה מוגברת לשמור על זכויות החייבים ולפעול מתוך איזון 

  ראוי בין האינטרסים המתנגשים.     
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יקים במערכת ההוצאה לפועל שיש בהם כדי דוח זה מעלה כשלים בניהול ת

להביא להפרת האיזון הראוי בין זכויות החייבים לזכויות הזוכים. ממצאי הדוח 

בשלב פתיחת  -מציגים ליקויים כבדי משקל בליבת פעילותה של ההוצאה לפועל 

הביא לכך שתיקים רבים נפתחו שלא כדין בקרה כשל התיקים שמנוהלים בה. 

פתיחת תיק באופן שגוי היא . יודגש כי ותיהם של החייביםתוך פגיעה בזכוי

גורר אחריו ליקויים נוספים בניהולו של התיק, שבמקרים אשר ליקוי בסיסי 

   שנים. נמשךרבים 

חייבים. כך ריבית המוֶשֶתת על ה יליקויים חמורים בנוגע לשיעורבדוח מועלים 

בשיעור ריבית למשל רשויות מקומיות ניהלו עשרות אלפי תיקים בהוצאה לפועל 

תיקים לגביית חובות בגין הלוואות שנתנו תאגידים בנקאיים המובטחות ו ;שגוי

בריבית גבוהה מהמותר על פי צו הריבית. נוהלו במשכנתה על דירת מגורים 

שרבים מהם מתקשים לעמוד  ,םמשום פגיעה של ממש בחייבייש בליקויים אלה 

  על זכויותיהם וחלקם אף אינם מודעים להן. 

תוך הטמעת לבניית תשתית ארגונית והגבייה  האכיפה מאז הקמתה פעלה רשות

לשיפור האכיפה וייעולה ולסיוע לחייבים במיצוי זכויותיהם. שורה של רפורמות 

 בכמהצעדים  לנקוטרשות האכיפה והגבייה החלה הביקורת  יצוין כי במהלך

צורך ה עולהדוח זה נוכח ממצאי ליקויים שהועלו. עם זאת,  כדי לתקןתחומים 

   בהוצאה לפועל.לערוך רפורמה יסודית בתהליך פתיחת התיקים 

 במקרים רבים כלפי אוכלוסייה מוחלשת כאמור, מערכת ההוצאה לפועל פועלת

קים. בליקויים המתקשה לעמוד על זכויותיה, בייחוד מול גופים וארגונים חז

נוכח חומרת הליקויים שעליהם מצביע דוח זה יש כדי לפגוע בזכויות אלה. 

חשיבות רבה ליישום קפדני של פעולות התיקון הנדרשות  יש והיקפם

כי יקוים אפוא  על שרת המשפטים, הממונה על הרשות, להבטיחולהשלמתן. 

ה ימשיך ויעקוב משרד מבקר המדינשעלו בדוח זה. פיקוח על תיקון הליקויים 

, כי תיקון הליקויים שהועלו בדוח יביא והגם הוא אחר ביצוע האמור. כולי תקו

    עמו בשורה ממשית בייחוד לחייבים הנמנים עם אוכלוסיות מוחלשות.

להביא את ממצאי הביקורת שנועדה  ,חדשהמתפרסם במתכונת דוח ביקורת זה 

גם כאשר הנושא מורכב ישה ונג והמלצותיה לידיעת הציבור הרחב בדרך פשוטה

ורווי פרטים וממצאים. אני סבור כי בדרך זו נגשים באופן טוב יותר את חובתנו 

את ממצאי הביקורת וניטיב להתאים את עבודת הביא לידיעת הציבור הרחב ל

בכך נסייע בהבנה טובה יותר של אני תקווה כי משרדנו לעידן המידע הנוכחי. 
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כדי לתרום לתיקון הליקויים וליישום גם יהיה בכך דוחות הביקורת, ובטוחני כי 

המלצות הביקורת. אנו נמשיך במגמה זו ונפעל להצגת ממצאי הביקורת בדרך 

  נגישה ככל האפשר.
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