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הסתייעותבהוצאהלפועל–תקצירוהמלצות
.1

תפקידההוצאהלפועלהוא:ביצועפסקידין,וביצועשטריחוב.

.2

לצורך ביצוע תפקידה רשאית ההוצל"פ לחקור את יכולתו של החייב לשלם את חובו,
ולקבועעבורוהסדרתשלומים.

.3

כאשרהחייבמתחמקמביצועפסקהדיןרשאיראשההוצל"פלצוותעלמאסרו.

ביצועפסקידין
.4

ע"פההלכהתפקידושלביתהדיןכוללגםאחריותלביצועפסקהדין.

.5

מנהג מקובל בבתי הדין להתיר לזוכה לפנות להוצל"פ כאשר החייב איננו מבצע את פסק
הדין.

.6

הוצל"פ מטילה הוצאות גבייה וריבית על החייב בניגוד להלכה,אולם ,כאשר מדובר באדם
שמסרבלבצעפסקדיןנראהשאיןמניעהלפנותלהוצל"פ.

.7

היו פוסקים שחששו שמא בגביה ע"י הוצל"פ לא תישמר ההלכה של "מסדרין לבעל חוב".
נראהשאיןלחשושלכךכיוןשההלכהמחמירהעםהחייביותרמאשרחוקההוצל"פ.

.8

אנו ממליצים שהסכם הבוררות בין בעלי הדין יכלול סעיף שיאפשר להטיל את הוצאות
הגביהעלהחייב,ויקבלוחיובזהעליהםבקניןמעכשיובפניבי"דחשוב.

.9

אנוממליציםשכאשרחייבמבקשהסדרתשלומיםסבירמביתהדין -להיענותלבקשתו,ולא
להפנותאתהזוכהלהוצל"פשתטילעלהחייבהוצאותנוספות.

.10

כאשר החייב מבקש פריסה ארוכה מאד של החוב יש להסתפק האם יש להיעזר בהוצל"פ
שישלהיכולתחקירהטובהויכולתלהטילעלהחייבמגבלותכגוןאיסוריציאהמהארץ.

ביצועשטריחוב
.11

יש מפוסקי זמננו שהתירו לגבות חובות ברורים ,כגון לפנות עם שיק שבוטל להוצל"פ ללא
צורךבאישורשלביה"ד.

.12

יש פוסקים שהסתייגו מגביית שיק דרךהוצל"פ,בגללהחשששל תפיסת משכון שלאעל ידי
שליח ביה"ד .כאן העלנו חששות נוספים כגון הטלת הוצאות הגבייה על החייב וחיוב
בריבית.

.13

אנוממליציםלאפשרמסלולמהירבבתיהדיןלאישורפנייהלהוצל"פעםשיקאושטרחוב.
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א.מבוא
אמרה תורה" 1שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" .ופירש רש"י" :שופטים – דיינים הפוסקים את
הדין.ושוטרים–הרודיןאתהעםאחרמצותם.שמכיןוכופתיןבמקלוברצועהעדשיקבלעליואתדין
השופט" .מכאן למדנו שאין די בכך שבית הדין יאמר את דברו ,אלא צריך שיהיה גורם המופקד על
אכיפתפסקיהדיןוהוצאתםאלהפועל.
כיום,בתי דין הדנים על פי דין תורה הם בתי דין רבניים ובתי דין לממונות.בתי הדין הרבניים דנים
מתוקף סמכותם על פי החוק ,והגורם המופקד על אכיפת פסק דינם הוא מערכת ההוצאה לפועל
הכללית 2.בתי דין לממונות הם בתי דין פרטיים ,הפועלים מכוח חוק הבוררות ,ופסקי הדין שלהם
מחייביםאתהצדדיםעלפיהסכםהבוררותשחתמועליו,ולאחראישורשלביתמשפטאפשרלאכוף
אותםבאמצעותמערכתההוצאהלפועל.
עלינו לברר האם הוצאת פסק הדין אל הפועל היא באחריות בית הדין ,והאם ומתי בית דין רשאי
לסמוך על מערכת ההוצל"פ? אם כן ,מה היא מידת התאמתו של חוק ההוצאה לפועל לדין תורה?
במידהשיתבררשישנןאיהתאמותכיצדעלביתהדיןלממונותלפעולבמצבזה?
באופןכללינעסוקבשלוששאלות:
א.האםמותרלגבותחובותברורים,כגוןשיקשבוטל,עלידיהוצל"פללאפסקדיןשלביתדין?
ב.האםמותרלכפותע"יהוצל"פאדםשמסרבלבצעפסקדין?
3

ג .האם מותר לכפות ע"י הוצל"פ ,אדם שמבקש מבית הדין הסדר תשלומים בטענה שאינו יכול
לשלםאתכלהסכוםבתשלוםאחד?


ב.סקירתתפקידיהשלההוצאהלפועל
ע"פהחוקישלהוצל"פשניתפקידים:
.1ביצוע פסקי דין – ובכלל זה ביצוע פסקי דין של בתי משפט,בתי דין רבניים ופסקי בוררות לאחר
אישורושלבימ"שמחוזי.
.2ביצועשטר–גבייתשטרות,כגון,שיקיםושטריחוב4.


1דבריםפרקטזפסוקיח.
 2ראה פסקי דין רבניים חלק י'עמוד קמה":הנוהג המקובל בבתי הדין לפסוק מזונות לאשה ומזונות לילדים ועם
מתןפסקדיןעלידיביתהדין,הואעוברלביצועעלידיהוצאהלפועל".
 3מעשה שהיה באחד מבתי הדין לממונות ,שהנתבע הודה לטענת התובע שהוא חייב לו  60,000ש"ח ,אך טען
שאיןלונכסיםלשלםומתוךמשכורתוהואיכוללשלםכ500-ש"חבחודשבלבד.הואמוכןלעשותכלמהשבית
הדין יורה לו על פי דין תורה .האם על בית הדין להיענות לבקשתו ולקבוע עבורו סדרי תשלום לפי ראות עיני
הדיינים,אושמאעדיףשביתהדיןיכתובפסקדיןוישאיראתהטיפולבגביהלמערכתההוצאהלפועל?
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ביצועפסקדין

.1

לאחר שנפסק דין בערכאה בעלת סמכות יכול הזוכה לפנות להוצל"פ לשם מימוש פסק הדין 5.בשלב
זה החייב אינו יכול להתנגד לביצוע פסק הדין בטענות לעצם גופו של החוב ,אלא בטענת "פרעתי"6
בלבד,וגםאזנטלהראיהלהוכיחשפרעמוטלעליו7.הדיוןבטענהזונערךבפניראשההוצאהלפועל,
ואפשרלערערעלהחלטתובפניבימ"שמחוזי.

.2

ביצועשטר

בעל שטר או שיק שלא נפרע יכול לפנות להוצל"פ בבקשה שתגבה עבורו את השטר 8.הוצל"פ פונה
לחייבודורשתאתביצועהשטר.החייביכוללהגישהתנגדותלביצועשטר,בטענותשונות,ואזיהתיק
מועברלדיוןמהותיבביתהמשפט9.
לדוגמא ,אדם הזמין מוצר ונתן שיק בתמורה ,ולאחר מכן ביטל את השיק .המוכר יכול לפנות
להוצל"פ ,ואם הקונה יטען שהוא ביטל את השיק כיון שלא קיבל את המוצר ,וראש ההוצל"פ
השתכנעשלטענתוישבסיס–הטיפולבענייןיועברלהחלטתביהמ"ש.

.3

חקירתיכולת

גם במקרה של ביצוע פסק דין וגם במקרה של ביצוע שטר ,יכול החייב לטעון שאיננו יכול לעמוד
בתשלומים,ואזהחייביכוללנקוטבאחתמשתידרכים:
הדרךהראשונההיאלהגישבקשהלמתןצוחיובבתשלומים,שמשמעובקשהלפריסתהחוב.הבקשה
של החייב צריכה לכלול הצהרה מלאה הנתמכת במסמכים לגבי מצבו הכלכלי ויכולתו לפרוע את


 4חוק ההוצאה לפועל ,סעיף 81א .הוצאה לפועל של שטרות ]תיקון :תשכ"ט ,תשל"ט ,תשמ"ד ,תשמ"ט ,תשנ"ג[
):א(שטר חליפין,שטר חוב ושיק כמשמעותם בפקודת השטרות )בחוק זה  -שטר(ניתנים לביצוע כמו פסק דין של
ביתמשפט.
5חוקההוצאהלפועלסעיף.6בקשתביצוע]תיקון:תשנ"ד[:הזוכהרשאילהגישלכללשכתהוצאהלפועלבקשה
לביצועפסקהדין;הואיצייןבה,ככלהידועלו,פרטיםמזהיםשלהחייבכפישייקבעו,ואםהואקטיןאופסולדין,
וכןיפרשבהאתההליכיםשהוארוצהשיינקטו,ויכולהואמפעםלפעםלבקשנקיטתהליכיםנוספים.
 6טענה זו יכולה להתבטא בכמה אופנים .או שהחייב שילם לתובע את חובו באופן כל שהוא,או שכתוצאה מן
העסקה שבגינה ניתן פסק הדין נוצר חוב של הזוכה כלפי החייב והחייב רשאי לקזז חוב זה מסכום פסק הדין,או
שלאחרפסקהדיןנכרתהסכםחדשביןהזוכהלביןהחייבובמסגרתוהוסכםעלחובמופחת.
 7חוק ההוצאה לפועל סעיף .19טענת פרעתי ]תיקון:תש"ן[):א(חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין שאינו חייב
עודלמלאאחריו,כולואומקצתו,עליוהראיה,ורשאיראשההוצאהלפועללקבועאםובאיזומידהמוטלעודעל
החייבלמלאאחרפסקהדין.
 8חוק ההוצאה לפועל סעיף 81א) :ב( המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך,
והוראותסעיף)7ב(יחולועליהכאילוהיתהבקשהלביצועפסקדין.
 9חוק ההוצאה לפועל סעיף 81א) :ג(החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה,שתהא נתמכת בתצהיר ובו
יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות ,ומשהוגשה ההתנגדות יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את
העניןלביתהמשפט.
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החוב .כמו כן הוא צריך לחתום על כתב ויתור על סודיות .אם החייב מציע הסדר תשלומים סביר,
בדרךכללבקשתותתקבל.
הדרך השניה הפתוחה בפני החייב היא להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל ,תוך  21יום מיום
שהומצאה לו האזהרה ,לחקירת יכולת .החייב יצטרך למלא שאלון מפורט בדבר יכולתו הכלכלית,
וייחקר על ידי ראש ההוצאה לפועל על הכנסותיו ורכושו .היום יש להוצל"פ אפשרות לקבל מידע
מרשויות ממשלתיות נוספות ומגופים כלכליים מרכזיים )בנקים ,חברות ביטוח ,וכד'( על כספים
ונכסים של החייב.במקרההצורך החייב יוזמן שוב לחקירה בנוכחות הנושה )להלן יקרא –הזוכה(או
באכוחו.במקריםבהםלזוכהאולעורךהדיןמטעמוישמידעאודות נכסיהחייבאשרראשההוצאה
לפועללאיודעעליו,ייחקרהחייבע"יעורךהדיןמטעםהזוכה.אםהחייבלאהתייצבלחקירתיכולת
יראואותוכבעליכולתהמשתמטמתשלוםחובותיו.
אם החייב ביקש לפרוס את תשלום חובו על פני תקופה ארוכה מאד,כפי המפורט בחוק 10,הוא יוכרז
כמוגבל באמצעים ,ויחולו עליו הגבלות כמו עיכוב יציאה מן הארץ והגבלה על שימוש בשיקים
ובכרטיסיאשראי11.


ג.הוצאהלפועל–האםתפקידושלביתהדין?
הרמב"ם12מנה את מצות מינוי השופטים והשוטרים כמצווה אחת.ישנם מפרשים13שהסבירו שהטעם
הוא מפני שאי אפשר לזה בלא זה ,אין ערך להוצאת פסק דין אם אין אפשרות ליישם אותו ,ואין
משמעותלשוטריםללאשופטים.כךגםכותבאורהחייםהקדושבשםפסיקתא:
רבי אלעזר בן שמוע אומר אם יש שוטרים יש שופטים אם אין שוטרים אין שופטים עד כאן
הדברים מוכיחים שאם אין שוטרים אין חיוב מצות שופטים ,ומעתה כל שיודעים ישראל
שהעםאינםנשמעיםלשופטים,והשופטיםאינםיכוליםלכופם,איןחיובבמינויהשופטים14.
פוסקיםרביםכתבושתפקידו שלביתהדיןאינומסתייםעםמתןפסקהדין,אלאעםביצועו,ולכןעל
בי"דלעשותאתשביכולתולשםיישוםפסה"ד15.
מו"רהגר"אשפיראזצ"להביאראיהלדברמהגמרא:


 10חוק ההוצאה לפועל סעיף 69ג )א( (1) :שנתיים  -אם סכום החוב אינו עולה על  20,000שקלים חדשים; )3 (2
שנים  -אם סכום החוב עולה על  20,000שקלים חדשים ואינו עולה על  100,000שקלים חדשים;) 4(3שנים  -אם
סכוםהחובעולהעל100,000שקליםחדשים.
11חוקההוצאהלפועלסעיף69ד.
12רמב"ם סנהדרין א,א:מצות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים  …שופטים אלו הדיינים הקבועין בבית דין
ובעלידיניןבאיםלפניהם,שוטריםאלובעלימקלורצועה."...
13מהר"םשיקסנהדריןספ"ק,ר"יפערלאח"גפרשהא)קט,ד;קי,א(.
14אורהחייםדבריםטזיח.
15עיין מאמריו של הרב אברהם שרמן",סמכות בית דין רבני איזורי לנדות סרבן דין",תחומין כז,עמ'";344משפט
אמת–משפטשלום",שורתהדיןכרךד,עמ'רסה.
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מנודה ,מהו שינהוג נידויו ברגל? אמר רב יוסף :תא שמע :דנין דיני נפשות ,ודיני מכות ,ודיני
ממונות .ואי לא ציית דינא -משמתינן ליה .ואי סלקא דעתך אינו נוהג נידויו ברגל -משומת
ואתימעיקרא-אתירגלדחיליה,השתאמשמתינןליהאנן?16
הקשה הגר"א שפירא :מנין שאם החייב אינו מציית אז משמתים אותו ברגל ,הרי יתכן שבי"ד דנים
ברגל כדי שאם בעלי הדין ירצו הם יקיימו את פסק הדין,אבל אם החייב אינו מציית אין מנדים אותו
ברגל! ומכאן הוכיח שאם מדובר בשני בעלי דינים שאינם רבים ביניהם ,אלא באו לשאול שאלה
מביה"דאיךהדיןנוטה",הריזהדומהלשאלהשלאיסורוהיתרשהברייתאלאהיתהצריכהלשנותה
שמותר ברגל.וע"כ שברייתאמיירי בחיוב להציל עשוקמיד עושקו,וע"כ פשיטא לגמראשיהאאפשר
ברגללכוףאתהמחויבלשלם"17.
לקביעהזוישהשלכותבדבריהפוסקים.אדמו"רהזקןבעלהתניא18כתבשמאחרשעיקרמצוותהדיין
היאלהצילעשוקמידעושקו,לכןעליולטרוחכדילכוףאתקיוםפסקהדין.משוםכךהואקבעשאם
דיינים פסקו דין ,והזוכה בדין מבקש לקבל את פסק הדין כתוב וחתום כדי להציגו לפני המנהיגים
שיכופואתבעלהדיןלקייםהפסק,הדייניםחייביםלתתלואתמבוקשוואינםרשאיםלדרושתשלום
עלכך,כיוןשאףדברזהכלולבחובתםלדוןונאמרעליו"מהאניבחינםאףאתםבחינם".
ר' ישראל איסר ממזריטש ,בשו"ת עזרת ישראל) 19מובא בפס"ד הנ"ל של הגר"א שפירא( ,כתב שאם
הנתבע אינו מוכן לחתום על שטר בוררות ,ומחמת כך אם יחויב בדין אי אפשר יהיה לכפות אותו
לקיים את פסק הדין – אין לבי"ד מצוה לדונם כלל,כיון שגם אם ביה"ד ידון אין ביכולתו לכפות את
ביצועפסקהדין.
לפי הפוסקים הנ"ל יוצא שעל בית הדין מוטלת האחריות לביצוע פסק הדין,והוא משתמש לשם כך
במערכת ההוצל"פשרקמסייעת בידו למלאאת תפקידו.לאור זאת יש לבחון כמהשאלות שמעוררת
ההסתייעותבהוצל"פשכפופהלביתהמשפטולאלביתהדין.


ד.ביצועפסקדין
כאשר אנו מדברים על פנייה להוצל"פ לצורך ביצוע פסק דין שניתן על פי דין תורה מסתבר ששליחי
ההוצל"פ באים בשליחות ביה"ד.לכן כאשר החייב מתחמק מביצוע פסק הדין מתיר הרב שטרנבוך20
לפנות להוצל"פ "ויודיע ללווה שהוא ממנה אותם לגובינא ברשות ביה"ד" .כוונתו לענות על הבעיה
של תפיסת משכון שלא ע"י שליח ביה"ד .על ידי הודעה זו שליחי ההוצל"פ ייחשבו לשליחי ביה"ד,
והםאינםתופסיםמשכוןאלאגוביםלצורךפירעון,ובזהאיןאיסורלהיכנסלביתושללווה.


16מועדקטןיד,ב.
17מנחתאברהםסימןמב,מתוךפסקדינובפד"רכרךי'עמ'.168-181
18שו"עהרב,יו"דהל'שחיטה,קונטרסאחרוןא,ז.
19שו"תעזרתישראלחו"מ,סימןקטו.
20תשובותוהנהגותח"ג,סימןתמב,עמ'תקטז.
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.1

אופןמכירתרכושושלהחייב

שאלהנוספתהיאדרךהמכירהשלהמיטלטליןשנגבומהחייב.בדרךכללאיןלזוכהענייןבמיטלטלין
שנגבו מן החייב ,והוא מעוניין לממש אותם ולקבל עבורם כסף מזומן .על פי הדין החייב אינו חייב
לטרוח כדי להביא למלווה כסף מזומן דווקא,וטורח המכירה מוטל על המלווה.מצד שני אם ביה"ד
ישום למלווה את המיטלטלין על פי הערך הגבוה ביותר שאפשר להשיג עבורם הדבר יקשה מאד על
המלווה,ובסופושלדבריביאלנעילתדלתבפנילווים.משוםכךנפסקבשולחןערוך:
כלמהשיתןלו,מקרקעיאומטלטלין,ישומולוכפימהשיוכללמכרםמיד,אפילובביתו,לפי
השעהולפיהזמן,ולאשיצטרךלחזורלמוכרובעיירותובשוקיםאולעכבועדשימצאולוקונים
אושיתייקר,דאםכןנעלתדלתבפנילווים21.
טבעו של עולם הוא שכאשר הקונים הפוטנציאליים רואים שהמוכר מעוניין מאד להיפטר מהסחורה,
וכן שהוא אינו סוחר קבוע בסחורה זו אלא היא באה אליו בעל כורחו ,הם מנצלים את מצבו כדי
להוריד את המחיר .למרות שאופן מכירה כזה יביא לקבלת תמורה נמוכה שתפגע בחייב ,מותר
לעשותזאתכדילאלהכבידעלהזוכה.
כאשר הזוכה גובה קרקע מתקיים תהליך של שומא והכרזה,כלומר שביה"ד מעריך את ערך הקרקע
)שומא(,ואח"כ מציע אותה למכירה במשך  30יום 22כדי להשיג עבורה מחיר טוב יותר )הכרזה(.אם
לא נמצאו קונים שיתנו את הסכום שהוערך,אזי הזוכה מקבל את הקרקע לפי אותו מחיר שהוערך.
מיטלטלין אינם עוברים תהליך של הכרזה 23,אלא שמים אותם בביה"ד ומוכרים אותם מיד.לכאורה,
קביעתמחירושלהחפץתלויהבביקוששישלו,וישלשאול–אםאיןמכריזיםעליו,כיצדשמיםאת
מחירו? והאם בקביעת המחיר מתחשבים בכך שהחפץ חייב להימכר ,והקונים מנצלים מצב זה כדי
להורידאתהמחיר?
הפרישהכתבששמיםאתהחפץ"כאילוהיה]קונה[אחדבכאןשהיהצריךלוהיהנותןלוכךוכך"24.
ישלקביעהזושתיהשלכות:
.1

כאשר חפץ עומד למכירה לאדם אחד בלבד ערכו יורד,ולפי זה שמין "אף אם היה
נותנהבחצידמיה")פרישהשם(.

.2

שמיןבמחירזהאע"פשאין עכשיומישרוצהלקנותוכלל,כיוןשדרךבניאדםהיא"שמשום
שרואים שמכריזים עליה ושצריכים למוכרו כדי לשלם בדמיו סבורים לדחוק המוכר או
להביתדיןשיתןלובזול")סמ"עקא,יב(.


21חושןמשפטסימןקאסעיףט.
 22לדעת הרמב"ם אין זמן קצוב להכרזה ,אלא כפי מה שיראו הדיינים ,כלומר שכל זמן שאנו רואים שיש קונים
המוכנים להוסיף על מחירה של הקרקע אין מחליטים עדיין את הקרקע בידו של המלוה .דוקא על קרקע של
יתומים נאמר )ערכין כא-ב( "שום היתומים ל' יום" .אבל לדעת התוס' )ערכין שם ד"ה שום היתומים( ,בעל
התרומות)ג-ב-ז(והרי"ף)שו"תהרי"ףסי'רעב(דיןזהשלהכרזהל'יוםקייםבכלאדם.
23כתובותק,ב,רמב"םמלוהיב,יא,טוש"עקג,ב.
24פרישהחו"מקא,ט.
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אם כן ,תפקידו של בית הדין הוא עדין מאד .מצד אחד ,עליו לדאוג שהחייב לא יפסיד ,ולא יוכלו
לנצל את מצבו כדי לקנות את מיטלטליו בזול.מצד שני,צריך להקל על המלווה שלא יצטרך לטרוח
כדילמכוראתהמיטלטלין,אלאיוכללמכרםכאןועכשיו.
קיימת בציבור תחושה שמיטלטלין הנמכרים ע"י הוצל"פ נמכרים במחיר נמוך מדי.תחושה זו תרמה
כנראה להסתייגותם של חלק ממחברי זמננו 25מהיעזרות בהוצל"פ.הסיבות לכך הן,כנראה,העובדה
שהחפצים הם לרוב משומשים ,ובימינו ערכו של חפץ משומש נמוך בהרבה ממחירו של חפץ חדש.
כמו כן החפצים חייבים להימכר ,ולכן הקונים הפוטנציאליים מוכנים לקנות במחיר נמוך בלבד .כלי
רכב,למשל,נמכריםללאאפשרותלבדיקהבמכוןבדיקה,והדברמורידאתערכם.
השאלההיאהאםקימתאפשרותמעשיתלנהוגאחרת.האםקייםאמצעיטוביותרממכירהפומבית
כדי להשיג את התמורה המרבית עבור נכסי החייב? ייתכן שניתן היה למצוא רעיונות יצירתיים26
במקריםמסוימיםכדילהקלעלהחייב,אךבאופןכללינראהשגםאםביה"דהיהממונהעלההוצל"פ
התוצאות היו דומות .יש לזכור גם שהתנהגותו של החייב תרמה לא במעט למצב הביש שלו .אם
החייבהיהמקפידלמלאאחרפסקהדיןהואעצמוהיהמוכראתרכבוומקבלמחירטוביותר27.
במכירת קרקעותיו של החייב קיימת פרוצדורה יעילה יותר.נערכת הערכה של הקרקע על ידי שמאי,
ואח"כ מוזמנים אנשים שהביעו התעניינות בקניית הקרקע להליך של "התמחרות" ,מעין מכירה
פומבית שבה מנסים להשיג את המחיר הטוב ביותר עבור הקרקע.בדרך כלל מצליחים להשיג מחיר
טוב,לאפחותמ90%מהערכתהשמאי,ולפעמיםאףיותרמהמחירשהעריךהשמאי.


.2

הוצאותהגביהוריבית

מערכת הוצל"פ גובה אגרה בעד שירותיה .ישנן גם הוצאות הקשורות לעיקול מיטלטלין ,העברתם
למקום אחסון ,פרסום בדבר מכירתם ,ועריכת המכירה .כמו כן ,פנייה להוצל"פ כוללת לעתים שכר


 25ראה,למשל:משפטי מלוכה,יגאל בן יהודה בנבנישתי,עמ'קעה",דא עקא שהשומא היא הרבה פחות מערך
החפץ ואין זה דינא דמלכותא אלא חמסנותא דמלכא".וכן שלחן ערוך המקוצר,יצחק רצאבי ,חלק ח'עמ'קפב,
"פקידיההוצאהלפועלשמחרימיםחפציםומציעיםאותםלמכירהפומביתבזול".
 26הזכרנו למשל שכלי רכב נמכרים ללא מתן אפשרות לרוכש לבודקם .ודאי שאין אפשרות לתת לכל מתעניין
ברכישתהרכבאתהאפשרותלקחתאותולבדיקה.אולם,ניתןהיהלהעבירכלרכבמעוקלבמכוןלבדיקה,ולהציג
בפני הקונים הפוטנציאליים את תוצאות הבדיקה .הקונה כבר יוכל לדעת בוודאות שאינו צריך לחשוש מפגמים
משמעותייםמסוימים)כגוןפגיעהבשלדה(,ויהיהמוכןלשלםיותרעבורהרכב.
27ראה אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לא"י,עמוד נה.התובע היה אדם שהיה חייב סכום מסוים לבנק,לא
שילם אותו במשך כמה שנים ,ולבסוף הבנק עיקל ממנו רהיטים שנמכרו במכירה פומבית .התובע טען שהמחיר
שהתקבל עבורם היה חמישית מערכם ,ודרש לחייב את הבנק מדינא דגרמי .בית הדין קבע שאכן "המלוה חייב
להתנהג כלפי הלווה בזהירות יתרה,שלא לגרום לו נזק בשעת גביית החוב ובקשר עמה",אך "מאידך גיסא,צריך
להביאבחשבוןשהתובעבעצמובהרבהגרםלהפסדובהזנחתו".
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טרחה לעורך דין 28.כאשר הזוכה בדין פונה אל מערכת הוצל"פ הוא משלם את האגרות וההוצאות
המשוערות ,ובסופו של התהליך ההוצאות נזקפות על חשבון החייב 29.בפועל ,הוצאות הגבייה
מכפילות לפעמים את גובה החוב,כמו כן מוטלת ריבית בשיעור של  5%על אי תשלום החוב בזמנו30.
השאלה היא על מי מוטלות ההוצאות על פי ההלכה ,ואם ישנו פער בין ההלכה והחוק כיצד יש
לנהוג.
חיובבהוצאותגביה
בהלכה מצאנו הבדלים בין סוגים שונים של הוצאות .למשל :בעל דין שהזקיק את חברו לדון עמו
בעיר אחרת אינו חייב לשלם לו את הוצאותיו שהוציא על הדיון ,אף אם חבירו זכה בדין 31,כיון
שהדבר מוגדר כ"גרמא" בלבד .לעומת זאת הוצאות בית הדין ,כמו שטרי טענות 32או שאלות שבית
הדין הוצרך לשאול ,33מוטלות על שני הצדדים .כך גם כאשר הוצרכו לשלם שכר בטלה לדיין
שביטלוהוממלאכתו.
גם בזמן הגמרא התובע היה צריך לפעמים להוציא הוצאות כספיות כדי לממש את נכסי החייב.הוא
היה צריך לחקור האם לחייב יש קרקעות שאפשר לגבות,והיכן הן נמצאות.לאחר שמצאן הוא צריך
לפרסם שהמיטלטלין עומדים למכירה,היות ומכירת המטלטלים מוטלת עליו.השאלה הנשאלת היא
עלמימוטלותהוצאותאלו?ומהדיןהוצאותשהוציאהמלווהכדילגבותאתחובו?
בדברירבנוירוחםהמובאיםבביתיוסף34משמעשהוצאותשנעשובתהליךהגביהמוטלותעלהתובע:
כתברבינוירוחם...שטראדרכתאואחלטתאנראהשיפרעאותםהתובעשהםלתועלתולגבות
חובוזולתיאםהתנהלפרועכלההוצאות.
שטר אדרכתא הוא שטר המאפשר לנושה לגלות את הנכסים השייכים ללווה .לאחר שהנושה מצא
את הנכסים ,הוא מבקש מבית הדין שבאותו מקום לגבותם עבורו ,ואז כותבים לו "שטר אחלטתא"
המחליטאתהנכסיםלבעלותהנושה.


28חוקההוצאהלפועלסעיף10א":זוכההמיוצגעל-ידיעורךדיןבתיקהוצאהלפועלזכאילשכרעורךדיןכאמור
בתעריףהמינימלישנקבעלפיסעיף81לחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"א."1961-
 29חוק ההוצאה לפועל סעיף ) 9ב( :האגרות וההוצאות לנקיטת ההליכים יחולו על החייב ,ודינן לענין ההוצאה
לפועל כדין החוב הפסוק ,זולת אגרות והוצאות של הליכים שלדעת ראש ההוצאה לפועל ביקש הזוכה את
נקיטתםשלאבתוםלב.
 30חוק ההוצאה לפועל ,סעיף 10א .ריבית פיגורים ]תיקון :תשמ"ט ,תשנ"ג[)" :א( חוב שנפסק ולא שולם על ידי
החייב במועד שנפסק או במועד שנקבע לתשלומו בפסק הדין ,לפי המאוחר )להלן בסעיף זה  -מועד הפרעון(,
יתווספו עליו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,התשכ"א) 1961-להלן בסעיף זה  -החוק(
וריביתצמודהכמשמעותהבחוקבשיעורשל5%ממועדהפרעוןעדהתשלוםבפועל".
31שו"עחו"מיד-ה,עלפיהתוס'סנהדריןלא-בורא"ששם.
32ב"בפרקגטפשוט)קס"ז:(:איןכותביןשטריברורין,ומעשהב"ד;אלאמדעתשניהם.ושניהםנותניןשכר.ומפרש
בגמרא)שם,קס"ח(:מאישטריברורין?הכאתרגימו:שטריטענתא.ומעשהב"ד,היינופסקידינין.
33שו"תהריב"שסימןתעה:ובכללזה,כלהוצאותשצריכיןלעשותהדייניןבפסקדינם,כגוןאםהוצרכולשאול
34ביתיוסףחושןמשפטסימןידד"הכתבהריב"ש.
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אולם ,מדברי הרא"ש משמע לכאורה אחרת .לדעת רב נחמן 35כאשר יש למלווה שטר ,והלווה אינו
בפנינו,גוביםמנכסיהלווהשלאבפניו.הרי"ף36הוסיףוכתבשאםביה"דיכוללשלוחשליחאלהלווה
ולהודיעו על הכוונה לגבות מנכסיו – שולחים ומודיעים לו.על מי מוטל שכר השליח?כתב הרא"ש37
שהמלווה יוסיף את שכר השליח על חובו ,ויגבהו אחר כך עם חובו מהחייב ,וכך פסק גם השולחן
ערוך 38.לכאורה ,נראה מדברים אלו שהוצאות שהמלווה נאלץ להוציא כדי לגבות את חובו נזקפות
עלחשבוןהלווה.
אולם המהרש"ל 39טען שטעמו של הרא"ש הוא משום שהשליח נשלח לטובת החייב ולכן ההוצאה
מוטלת עליו .לעומת זאת" ,שאר הוצאות שמוציא כדי לגבות את חובו ,כגון שהלך בעבורו למקום
פלוני או שכר שליח לשלוח אחר המעות,אינו משלם".מדברי המהרש"ל משמע שהדבר תלוי עבור
מי הוצאו ההוצאות :אם הן לטובת בעל החוב – הן תהיינה על חשבונו ,ואם הן לטובת החייב – הן
תהיינה על חשבון החייב.הוצאות גבית החוב הן בדרך כלל לטובת התובע,וא"כ הן אמורות להיות
עלחשבונו.
מדברי רבנו ירוחם נראה שהוא מסכים לקריטריון שאמר המהרש"ל לפיו יש לבחון לטובת מי הוציאו
הוצאותאלו,והואילושטראדרכתאנכתבלטובתהתובעעליולפרועאתשכרהסופר.
כאשר התובע בא לטרוף קרקע,יש להכריז עליה במשך  30יום.על מי מוטלות הוצאות ההכרזה?יש
מקום לומר שהוצאות ההכרזה תהיינה מוטלות על החייב ,כיון שמטרת ההכרזה היא להשיג מחיר
טוביותרעבורהקרקעוהדברהואלטובתהחייב.
במקרים רבים כתוב בהסכם הבוררות שבית הדין רשאי לחייב בהוצאות משפט .יתכן שסעיף כזה
מאפשר להטיל על החייב גםאת הוצאות הגבייה,לא מצד הדין אלא מכוח הסכמת הצדדים,ואפשר
גם לנסח סעיף מפורש שיטיל על החייב את הוצאות הגביה.אלא שהרב משה פיינשטיין 40כתב שיש
בזה בעיה של אסמכתא,כיוןשהתחיבות זו תלויה בתוצאות הדיון בביה"ד ואינה מוחלטת.אמנם אם
שטר הבוררות נעשה בקניין מעכשיו ובבי"ד חשוב התחיבות זו תועיל 41.אלא שבמקרה כזה תגדל
אחריותושלביתהדיןלכךשלאתהיינההוצאותגביהמיותרות.
הוצאותגבייהבגללסרבנות
דין שונה הוא כאשר הנתבע סירב לבוא לדין ,וביה"ד נאלץ לכתוב עליו "פתיחא" )שטר נידוי( ,שם
הנתבעהואשחייבבשכרהסופר42.הרא"ש43למדמכאןלכלמקרהשהנתבעסירבלבואלדין,והתובע


35כתובותפח,א.
36רי"ףכתובותמח,ב.
37רא"שכתובותט,כז.
38שולחןערוךחו"מקוא.
39יםשלשלמהבבאקמאי,יד.
40אגרותמשה,חו"מח"ב,סי'כו,ענףב'.ראהגםאליאבשוחטמן,סדרהדין,עמ'.399
41שולחןערוךחושןמשפטסימןרזטו":אסמכתאשקנועליהבביתדיןחשוב,הריזהקנה".
42בבאקמאקיב,ב,ועי'רא"ששם.
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נאלץ להוציא הוצאות כדי לכופו לירד לדין ,שהסרבן חייב לפרוע לו הוצאותיו .לעומתו ,הרשב"א44
פוטראתהסרבן,וטועןשאיןזהדומהלחיובהנתבעבהוצאותהפתיחא,כיוןששםביה"דמחייבאותו
על שסירב לבוא לפניהם ביום שנקבע .השו"ע 45הביא את שתי הדיעות ,ונראה מדבריו 46שדעת
הרא"ש היא הדיעה העיקרית.הרמ"א )שם(פסק כדעת הרא"ש,וכן הכריע הש"ך 47בשם המהרש"ל.
הרצ"ה קלישר 48כתב שהנתבע אינו יכול לומר "קים לי" כהרשב"א ,כיון שהוא נגד הכרעת הרמ"א
והסכמת האחרונים .מלבד זאת ישנם פוסקים שכתבו 49שהרשב"א מודה שהנתבע חייב בהוצאות
כאשר התובע קיבל רשות מביה"ד לתובעו בערכאות .כך נפסק לאחרונה גם בבית הדין של "ארץ
חמדה  -גזית" 50בראשות הרב יעקב אריאל ,שבמקום שהיתה לתובע רשות לפנות לערכאות גם
הרשב"א מודה שיש לחייב את הנתבע בהוצאות.גם אם רשות זו לא ניתנה במפורש על ידי בית דין,
אלאנעשתהפניהלהוצל"פלביצועשטרברור,ישלחייבאתהנתבעבהוצאותהגבייה.
חיובבריביתפיגורים
הבעיה הקשה יותר היא תשלומי הריבית המוטלים על החייב על ידי הוצל"פ .אם נגרמו לנושה
הפסדיםכתוצאהמאיתשלוםהחובבזמנוישנםמקריםשמותרלולגבותתשלוםעבורהפסדיו,וצריך
לשאולמורההוראהעלפרטיכלמקרהלגופו51,אךככללהריביתאסורה.
יתכן שאפשר להתייחס אל הריבית כקנס המוטל על החייב על כך שלא שילם את חובו בזמנו .היו
קרנות גמ"ח שנהגו להטיל קנסות על הלווה שאיחר לשלם את חובו,ושיעור הקנס היה מתרבה לפי
זמן איחור התשלום .הגרש"ז אויערבך 52הצדיק נוהג זה ,ואמר שאין כאן שכר המתנת מעות ,כיון
שלאחר שעבר זמן הפירעון המעות גזולות אצל הלווה ,והגמ"ח גובה תשלום לפי גודל העוולה
שנעשתה לו .ככל שעובר זמן גדול יותר העוולה גדולה יותר ולכן גם התשלום מתרבה .יתכן שגם
כאשראדםמסרבלבצעפסק דיןשלביתדיןישכאן עוולההמצדיקההטלתקנס.מצד שנילאנראה
שכוונתהמחוקקהיתהלהטילקנסאלאלפצותאתהנושהעלידיהריביתשמטיליםעלהחייב.


43רא"שב"קי,ו,וכןבשו"תהרא"שעג,ב":מרנאורבנאמאירז"ל הביאראיהמפרקהגוזל)קיב,ב(,דקאמרדבעי
למיתבזוזידפתיחא,ומדבעילמיתבזוזידפתיחא,דהיינוכמוסרבנותדידן,אלמאנתחייבהמסרבבתשלוםיציאות
קודםשנכתבהפתיחא,והיינומשעשהשנעשהסרבן".
44שו"תהרשב"אא,תתקמ.
45שו"עחו"מיד,ה.
46דעתהרא"שהובאהראשונה,ודעתהרשב"אכ"ישמישאומר".כמוכןבב"יכתבשמסתברכהרא"ש.
47ס"קיג.
48מאזנייםלמשפטשם.
49ראהשו"תמהרשד"םחו"מלה,שו"תושבהכהןסי'צט.
יתכן שהכלל של המהרש"ל שהובא לעיל אמור רק על הוצאות הדרושות כדי לחייב את החייב לשלם את חובו,
אבללאחרשהחייבהתחייבבדיןוהואאינופורעישמקוםלהחשיבוכמסרבלבצעאתפסקהדין,ודינויהיהתלוי
במחלוקתשהובאהלמעלה.
50תיק70020גושדן,כדניסןתש"ע.
51הרבצב"יבןיעקב,משפטיךליעקבב'עמ'קטז.
52מנחתשלמה,ח"בסי'סחאותד'.
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מכל מקום כאשר הנתבע מוכן לשתף פעולה עם ביה"ד וטוען שהוא חסר יכולת פירעון יש קושי גדול
להפנות את הצדדים להוצל"פ מתוך ידיעה שגם אם הנתבע ישתף פעולה עם הוצל"פ וחובו ייפרס
הואיחויבבריביתגבוההמאד.

סיכום
.1

ישנו פער גדול בין החוק לבין ההלכה בשאלת הוצאות הגבייה ובוודאי בשאלת הריבית:
הוצל"פ מטילה על החייב בכל מקרה הוצאות גבייה וריבית ,וההלכה מטילה את הוצאות
הגבייהעלהנושה,ואוסרתריבית.

.2

אםהחייבמסרבלבצעאתפסקהדיןיכולהזוכהלפנותלהוצל"פ,והוצאותהגבייההמוטלות
עלהחייבהןבגדרקנסלמישמסרבלבצעאתפסקהדין.

.3

אם החייב טוען שהוא חסר יכולת פירעון יש קושי גדול להפנות את הצדדים להוצל"פ
בידיעהשיטילועלהחייבהוצאותגבייהוריבית.



.3

מאסרהחייב

מאסרהחייבבהלכה
אצל אומות העולם היה נהוג לאסור את החייב שאינו משלם את חובו 53.החוק לא חילק בין מי שיש
לו נכסים ואינו רוצה לפרוע את חובו,לבין מי שאין לו נכסים,וכנראה שהאיום במאסר היה אמצעי
מרתיע שגרם ללווה לעשות מאמצים עליונים לפרוע את חובו .לעומת זאת על פי דין תורה אין
אוסריםאתהחייבכאשראיןלומהלשלם,וכךהיאלשוןהרמב"ם:
דיןתורהשבזמןשיתבעהמלוהאתחובואםנמצאוללוהנכסיםמסדריןלוונותניןלבעלחובו
אתהשארכמושביארנו,ואםלאנמצאללוהכלוםאונמצאולודבריםשמסדריןלובלבדילך
הלוהלדרכוואיןאוסריןאותוואיןאומריםלוהבאראייהשאתהעניולאמשביעיןאותוכדרך
שדניןהעכו"םשנאמרלאתהיהלוכנושה54.
דברים אלו אמורים רק בלווה שאין לו מה לשלם,אבל אם יש לו נכסים ואינו רוצה לפרוע את חובו
בי"דכופיםאותולשלם55,ואחדמאמצעיהכפייהיכוללהיותמאסרושלהחייב.וכךפסקבשו"ע:


53ראה שו"ת הריב"ש סימן תפד":וחק זה,הוא נהוג במלכות ארגון:שאם אין לו מטלטלין בני חורין,שהוא נתפש
בגופו".ראהסקירהמקיפהבספרושלמנחםאלון",כבודהאדםוחירותובדרכיההוצאהלפועל",פרקששי.
54רמב"םהלכותמלוהולוהפרקב,הלכהא.
 55ראה מסכת כתובות דף פו עמוד א :א"ל רב כהנא לרב פפא ,לדידך דאמרת :פריעת בעל חוב מצוה ,אמר לא
ניחא לי דאיעביד מצוה ,מאי? א"ל ,תנינא :במה דברים אמורים  -במצות לא תעשה ,אבל במצות עשה ,כגון
שאומריןלועשהסוכהואינועושה,לולבואינועושה,מכיןאותועדשתצאנפשו.
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ודוקא שאין לו לשלם ,אבלאם יש לו ואינו רוצה לשלם ,ביה"דחובשיןאותו ומכין אותו עד
שתצאנפשו56.
אמנם הב"ח הבין בדעת הרשב"א 57שאין חובשים במאסר אפילו לווה שמבריח את נכסיו ,כיון
שהרשב"א נימק את דעתו שאין אוסרים את החייב בגלל שאין הגוף משועבד .אך גם הוא מביא
ראיותלכךשכאשרישללווהנכסיםוהואאינורוצהלשלםאוסריםאותו.
הריב"שמספרשהיתהתקנהשלהקהלבעירולאסוראתהחייבגםאםאיןלומהלשלם:
והאמת ,כי בעירנו זאת ,נוהגין הדיינין לתפוש הלוה בגופו ,כשנתחייב כן ,והוא מצד תקנת
הקהל .ועוד תקנו הקהל :שאף בלא חיוב ,יתפש כל אדם ,על כל תביעה שיתבעוהו; או יתן
ערביםעלהתביעה,הנקרא:קיוםב"ד.ואנירציתילמחותבידם,עלהתקנהההיא,באשרהיא
שלא כדין תורתינו .ואמרו לי :כי זו תקנת השוק ,מפני הרמאין .ושלא לנעול דלת בפני לווין.
והנחתיםעלמנהגם58.
התומיםניסהלהסבירשמנהגזהיסודובכךשלאהאמינוללווהשאיןלונכסים:
ובזמננו פשט המנהג שחובשין ללוה כשאין לו מה לשלם ואין מוחה ,ואולי הכל בחזקת
שמבריחיןנכסים59.
אךסיוםדבריוהוא:
וצ"ע,כיאיןלהםעלמהשיסמוכו.
רבי יו"ט ליפמן הלר ,בעל תוספות יום טוב ,כתב בספרו פלפולא חריפתא 60שראוי לתקן תקנות
לפריעתבעלחובואפילומהשלאמןהדין,כמולתפוסגופובתפיסה,כדישלאתנעולדלתבפנילווין.
בבתי הדין הרבניים נוהגים לכתוב פסק דין ,והוא עובר לביצוע על ידי הוצאה לפועל ,ואין חוששים
שמאיאסרואתהחייבשלאכדין:
הנוהגהמקובלבבתיהדיןלפסוקמזונותלאשהומזונותלילדיםועםמתןפסקדיןעלידיבית
הדין ,הוא עובר לביצוע על ידי הוצאהלפועל ,וזו האחרונה משתמשת באמצעי כפיהעל ידי
מאסר ופסק הדין .ביה"ד יודע מראש שפסק דינו עלול להיות גורם למאסרו של הנתבע ואינו
נרתעבמתןפסקדין,למרותשלאחקרעליכלתושלהנתבעלעמודבחיובו61...
אמנם,ביתהדיןנימקנוהגזהבכךשמדוברבדרךכללבחיובהבעלבמזונותהאשהוהילדים,וחיובזה
נקבע על ידי בית הדין לאחר שחקר על מקום עבודתו והתעסקותו של הבעל,ולכן קימת התרשמות


56רמ"אחו"מסי'צז,סעיףטו.
57שו"תהרשב"אא,אלףסט.
58שו"תהריב"שסימןתפד.
59סימןצזס"קי"ג.
60פלפולאחריפתאעלהרא"ש,בבאמציעאפרקה,סימןלח.
61פסקידיןרבנייםחלקי'עמודקמה.
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של בית הדין בדבר יכולתו של הבעל לשלם את חובו62.מה גם שברוב המקרים ראש המשפחה עוסק
בעבודה המאפשרת לו לפרנס את בני משפחתו התלויים בו .משום כך בעל שאינו משלם מזונות
ייחשב למשתמט מתשלום החוב,ואפשר להפעיל נגדו אמצעי כפייה של מאסר.נימוק זה אינו פותר
אתהבעיהבבתיהדיןלממונות.
מאסרהחייבעלפיהחוק
החוק במדינת ישראל קיבל את החילוק העקרוני שבדברי הריב"ש בין חייבים שיש ביכולתם לשלם
את חובם לבין אלו שאין ביכולתם לעשות כן 63.ההתיחסות אל המאסר היא כאמצעי אכיפה ולא
כאמצעיענישה,ואמצעיזהבארקלאחרבירורבפניראשהוצל"פשישבידיהחייבלשלםאתהחוב.
למרות זאת היתה תקופה שבה הוצאו פקודות מאסר רבות כנגד חייבים שלא פרעו את חובם,
בהסתמךעלסעיף)70א(לחוקההוצאהלפועל:
נתברר לראש ההוצאה לפועל כי החייב לא שילםאת החוב הפסוק במועד שנקבע בצו ...וכי
איןדרךאחרתלאלץאתהחייבלבצעאתפסקהדין,רשאיהואלתתצומאסרנגדולתקופה
שלאתעלהעל21יום.
עלפיסעיףזהנתקנהתקנה114הקובעת:
ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר לפי סעיף )70א( לחוק ,אם עד ליום מתן הצו לא
הראההחייבכיקיימתדרךאחרתלביצועפסקהדין.
תקנה זו הטילה על החייב את חובת הבירור בדבר יכלתו לפרוע את החוב,והוא היה האחראי ליזום
בירור זה .הדבר גרם לכך שיוצאו פקודות מאסר כנגד חייבים ,ללא שנתבקשו להופיע לפני ראש
ההוצל"פ ולטעון את טענותיהם .היו חייבים שלא ידעו שהם יכולים להביא להפחתת התשלומים
שעליהם לשלם אם יגישו בקשה לחקירת יכולת .היו חייבים שלא קיבלו לידיהם את האזהרה,
והמאסרנחתעליהםבפתאומיות.
בשנתתשנ"גהוגשהלפניבג"צעתירהעלידי עמותתפר"ח)עמותההפועלתלשמירתזכויותיהםשל
פושטי רגל וחייבים( ,בבקשה לקבוע שתקנה  114דינה להתבטל ,כיון שאין רשות לראש הוצל"פ
להוציאצומאסראא"כנתבררלושאיןדרךאחרתלאלץאתהחייבלבצעאתפסקהדין,ואיןלהטיל
את נטל הבירור הזה על החייב .בג"צ קיבל את העתירה ,וקבע שאין להוציא צו מאסר ללא הזמנת
החייבלהופיעבפניראשהוצל"פולטעוןאתטענותיו.
בשנת תשנ"ט שונה חוק הוצל"פ באופן שמצד אחד ,מקל על החייב להגיע למצב של חקירת יכולת
)ראו לקמן( והסדר תשלומים ,ומצד שני מאפשר למערכת ההוצל"פ להוציא נגדו צו מאסר במקרה

 62יש מערערים על נימוק זה ,כיון שיתכן שמצבו הכלכלי של הבעל משתנה במשך הזמן .כמו כן יתכן שהבעל
השתמטמתשלום במשךזמן רב,וכעת הוא נתבע לשלם את כל הסכום שהצטבר,ואת זהאין ביכולתו.ראה הרב
יהודה סילמן ,ספר דרכי חושן ח"א ,עמ' קע .מאידך גיסא ,הרב סילמן טוען שאין צורך שלבית הדין יהיה ברור
שהחייביכוללשלםאתחובו,ודיבכךשישלוספקבדברכדילהשתמשבמאסרעלמנתלאלצולהודות.
63ראה על כך באריכות בספרו של פרופ'מנחם אלון",כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל",עמודים 293-
.315
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שלא עשה כך ,כאשר עילת המאסר היא בזיון ההוצאה לפועל .חייב שלא ביצע את המוטל עליו
רואים אותו בחזקת סרבן המשתמט מביצוע פסק הדין ,ולא כמי שאין לו מה לשלם .וזו לשון החוק
לאחרתיקונו:
.69יג)ג(ראהראשההוצאהלפועלבמעמדהבירוראוההבאהכיהחייבמסרבלמלאהצהרה
בדבריכולתואולחתוםעלכתבויתורעלסודיותאולמסורמידעכלשהולגבייכולתו,אוכי
הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב מבלי לתת הסבר סביר לאי התשלום ,רשאי הוא
לצוותעלמאסרושלהחייבבשלבזיוןההוצאהלפועללפיסעיף.70
.70מאסרחייבבשלבזיוןההוצאהלפועל]תיקון:תשנ"ד,תשנ"ו,תשנ"ט[
)א(ראשההוצאהלפועלרשאי,לבקשתהזוכה,לתתצומאסרנגדהחייבבשלבזיוןההוצאה
לפועל,ביןאםהוכרזמוגבלבאמצעיםוביןאםלאו,לתקופהשלאתעלהעלשבעהימים,אם
נתבררלוכיהתקייםאחדמאלה:
)(1החייבהואבעליכולתהמשתמטמתשלוםחובותיו,כאמורבסעיפים7ג)67,ד(או69יא)ד(;
)(2החייבהואבעליכולתלמלאאחרצותשלומיםשניתןלפיחוקזהוהואלאמילאאחריו,
אולאשילםשיעורמהשיעוריםשנקבעולפיו;
)(3החייבלאמילאאחרהחלטהשניתנהלפיסעיף69יג)ב(;
סיכום
נראה שלאחר תיקון החוק מאסרו של החייב מתאפשר רק בעקבות מחדל מצידו.אם החייב לא ינסה
להתחמקמתשלוםהחוב,ולאיסתירמידעבדבריכולתולפרועאתהחוב,איןסיבהשייאסר.גםעילת
המאסר אינה אי פריעת החוב ,אלא בזיון ההוצאה לפועל ,ומשום כך אין סיבה שבית הדין יימנע
מהוצאתפסקדיןשייאכףע"יהוצל"פ.


ו.חקירתיכולת–מסדריןלבעלחוב
כמהמפוסקיזמננוהזכירואתהחשששמאשליחיהוצל"פיגבודבריםחיונייםשאינםרשאיםלגבותם
עלפידיןתורה.
הרבישראלפישר64חושששמאשליחיהוצל"פגוביםמהשעלפידין"מסדריןלבעלחוב"צריךלהניח
ללווה.לגבי חוב שנוצר בדרך מקח וממכר,ולא בהלוואה,נחלקו הראשונים אם קיים בו דין מסדרין
לבעלחוב,וצריךלחושלדעותשדיןזהקייםגםבמקחוממכראובשכרשכירוכד'.
גם הרב משה שטרנבוך 65חושש לכך שהוצל"פ לא תשאיר לחייב את צרכיו החיוניים ,ובכך יעבור
הנושה על דין מסדרין לבעל חוב .בדבריו של הרב שטרנבוך ניכרת נימה של חוסר אמון כלפי
המערכת",אלו שיונקים כחם מערכאות ואינם מאמינים בתורת משה".ולכן הוא מטיל על בית הדין

64הרבישראליעקבפישר,אבןישראל,חלקח'סי'צו.
65תשובותוהנהגות,חלקג'סימןתמב.

16

את חובת בירור מצבו הכלכלי של החייב ומידת יכולתו לפרוע את חובו.אולם,יכולתו של בית הדין
מתבססת במידה מרובה על החרם שמחרימים את החייב אם הוא מסתיר רכוש שיש לו 66,והדבר
בעייתיבמקרהשהחייבאינומתחשבבחרם.
שבט הלוי 67כתב שביה"ד יכול לאשר לבעל השיק לפנות להוצל"פ כאשר החוב ברור והחייב אינו
רוצהלשלם,ובתנאישלאיעברועלדין"מסדריןלבעלחוב".
להלן נערוך השוואה בין חוק ההוצאה לפועל לדיני "מסדרין לבעל חוב"ונבחן האומנם סעיפי החוק
מאפשרים לגבות מהחייב יותר ממה שמתירה ההלכה.נראה שחשש זה הוא חשש קטן,ולעומת זאת
ייתכןוקיימותבעיותאחרותשלאהוזכרובדבריפוסקיזמננו.

מבוא

.1

במשנה 68בערכין כתוב שהאומר "ערכי עלי" ,ובא גזבר למשכנו ואין ידו משגת ,משייר לו כדי חייו
ונוטל השאר ויצא ידי הקדש .נחלקו תנאים האם כאשר גובים מנכסי החייב מותירים לו מהם את
צרכי חייו.חכמים סוברים "מסדרים 69לבעל חוב",ולומדים הלכה זו מערכין,ורבן שמעון בן גמליאל
סוברשאיןמסדריםאלאבערכיןולאבבעלחוב.
להלכה נחלקו הפוסקים:לדעתו של רבנו תם 70יש לפסוק כרשב"ג,לעומת זאת דעת רוב הראשונים71
היאשמסדריןלבעלחוב,וכךנפסקבשולחןערוך72.
עיוןבחוקההוצאהלפועלמגלהשגםהחוקהישראליקובעשישנכסיםשאיןלעקלאותם,ולכןעלינו
לבדוק האם ההגדרות המובאות בחוק חופפות לדין תורה.אפשר לחלק את הדברים שמניחים לחייב
ואין גובים אותם ממנו,לכמה תחומים עיקריים.התחום הראשון הוא צרכיו המינימאליים של החייב,
כמו מזון ל 30 -יום וכסות ל 12 -חודש.תחום שני הוא כלי אומנותו של החייב שהוא זקוק להם כדי
לעשות מלאכתו ולהתפרנס.מלבד זאת דנים הפוסקים על שאלות נוספות,כמו צרכי אשתו ובניו של
החייב,נכסיםשהואזקוקלהםלמלאכתו,ספריקודשוכד'.



66שולחן ערוך חושן משפט סימן צט א":התקינו הגאונים שמשביעין את הלוה כעין של תורה בנקיטת חפץ,שאין
לו כלום יותר על מה שמסדרין לו,ושלא החביא ביד אחרים,ושלא נתן מתנה על מנת להחזיר""ומחרימין תחלה
עלמישיודעלפלונינכסיםגלוייםאוטמוניםולאיודיעלב"ד".
67כרךי,סי'רסג.
68משנהערכיןכג,ב.
 69רש"י )ב"מ קיג,ב,ד"ה שמסדרין(והרא"ש )נדרים סה,ב,ד"ה שמע מינה אין מסדרין לבע"ח(פירשו "מסדרים"
מלשון הערכה ,ששמין להניח לו צרכי חייו ,לשון והעריך אותו .פירוש נוסף הביא שם רש"י" :שמשרדין" לשון
שריד.
70ספרהישרסי'תקח,מובאבתוספותב"מקיד,א,ד"המהו.
71רי"ףבבאמציעאסט,ב;ונימוקייוסףשם;רא"ששםפרקט,סי'מז,רמב"םמלוהולווהא,ז;שםב,א.
72חו"מצז-כג,וראהגםצט-א.
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.2

צרכיוהמינימאלייםשלהחייב

צרכימזון
עלפיההלכהמניחיםלחייבמזוןלשלושיםיום73.אםישבביתומזוןמניחיםממנומזוןל30-יוםואת
השאר נותנים למלווה.אם אין מזון בביתו מוכרים חלק מן המיטלטלין ונותנים ללווה כדי שיהיו בידו
דמימזונותל30-יום74.כמוכן,מניחיםלוכסותלשניםעשרחודש.
אם היה לבוש בגדים יקרים נחלקו בזה תנאים .לדעת ר' ישמעאל ור' עקיבא מניחים לו את בגדיו
היקרים,ולדעתחכמיםמסיריםאותםממנוונותניםלובגדיםהראוייםלו,75והלכהכחכמים.76
גם לעניין מזון משאירים לחייב מזון כבינוני שבעיר,ולא מאכלים יקרים כפי שהיה רגיל לאכול.77וכך
פסקהרמב"ם:
יוציא  ...מזון הראוי לו וכסות הראוי לו ,לא אכילת הזוללים והסובאין או בני מלכים ולא
מלבושיהפחותוהסגניםאלאכדרכו78...
אמנםהאמריברוך79הביאאתדברימהר"םמרוטנבורגשכתב:
ומזונותלשלשיםיום.ואםהיהעשירורגילבהוצאתעשיריםנותניםלוכמושהיהרגיל,וכןעני
ובינוני.אבלאם]היה[עניורגיללהוציאבעושרלאיתנולוכיאםהרגיללעניים80.
נראה שלדעת הרמב"ם גם אם החייב היה עשיר אין נותנים לו כמו שהיה רגיל,אלא כבינוני.אולם,
המהר"םסברשמאפשריםלולשמורעלרמתהחייםאליההתרגל.
מצד שני כתב הרא"ה 81שמניחים לו מזון וכסות כבינוני ,ואין פוחתים לו ,גם אם היה רגיל לפני כן
לאכול כעני או ללבוש בגדים מטולאים,וכן פסק הרמ"א 82.לפי הסמ"ע83טעמו הוא שמתחילה החייב
צמצם בהוצאותיו כדי לפרנס מהמותר את אנשי ביתו,אבל עתה שאין מניחים עבורם כלום אין הוא
צריך להרעיב את עצמו בשביל המלווה .אמנם הסמ"ע העיר שמלשון הרמב"ם והשו"ע ,שנותנים לו


73שו"עחו"מצז,כג.
74סמ"עצז,ס"קמז.
 75מסכת בבא מציעא דף קיג עמוד ב:הרי שהיו נושין בו אלף זוז ולבוש איצטלא בת מאה מנה  -מפשיטין אותה
ממנו ,ומלבישים אותו איצטלא הראויה לו .ותנא משום רבי ישמעאל ,ותנא משום רבי עקיבא :כל ישראל ראוין
לאותהאיצטלא.
 76רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק א הלכה ז:ונותנין לו מן הכל מזון ]ל'[יום וכסות י"ב חדש מכסות הראויה לו,
ולאשילבשבגדימשיאומצנפתזהובהאלאמעביריןאותהממנוונותניןלוכסותהראויהלולי"בחדש.
77סמ"עסי'צזס"קמח.
78הלכותמלוהולוהפרקבהלכהב.
79אמריברוךעלדבריהרמ"אחו"מצז,כג.
80שו"תמהר"םמרוטנברגחלקד)דפוספראג(סימןנא.
81מובאבנימוקייוסףשם.
82רמ"אחו"מסי'צז,סע'כג.
83סמ"עסי'צזס"קמח.
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מזון "כדרכו",לא משמע כדברי הרא"ה,אא"כ נדחק ונפרש שכוונתם במילה "כדרכו"היא לאופן שבו
ראוישתהיהדרכו,כלומרלאופןהבינוני.
על פי החוק אין מעקלים "צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו ,לתקופה של
שלושים יום" .להלן נדון בעמדת ההלכה לגבי צרכי בני משפחת החייב ,אך לגבי החייב עצמו אין
הבדלמפורשביןלשוןהחוקלביןההלכה.
צרכיבנימשפחתהחייב
על פי ההלכה מניחים לחייב את צרכי מחייתו,אך לא את צרכי בני משפחתו.המקור לכך הוא בדיני
ערכיןשבהןנאמר:
אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותו ,נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש,
ִ
מטהמוצעתוסנדליוותפליו,לואבללאלאשתוולבניו84.
היות ודיני סידור נכסים בבעל חוב נלמדו מערכין,הרי שגם לעניין צרכי בני משפחתו נוהג אותו דין,
וזכותו של המלווה קודמת לזכות אשתו ובניו של הלווה .יש לציין שהדיון על צרכי אשתו ובניו של
הלווה אינו מבוסס רק על כבוד האדם,שלא יישארו ללא פרנסה.הדיון מבוסס גם על זכות משפטית
שלהאשה)ובמידהמסוימתגםשלהילדים(,כיוןשבעלהחייבבמזונותיה,וזכותזומציבהאתהאשה
כבעלתחובהבאהלגבותאתחובה,ואיןסיבהשהמלווההבאלגבותאתחובויהיהעדיףממנה.
אכן ,היו מן הראשונים 85שטענו שאם החייב נשא את האשה קודם ההלוואה נמצא שהתחייב כבר
במזונותיה וזכותה קודמת לזכות המלווה ,ומשום כך האשה תישבע ותיטול מזונותיה 86.לעומתם
הרי"ף87טעןשלעולםזכותהמלווהקודמת,ואפילואםקדמוהנישואיןלהלוואה.טעמושלהרי"ףהוא
שזכות המלווה היא מן התורה כיון ששעבודא דאורייתא ,ואילו זכות האשה למזונות היא מדרבנן
בלבד.
הרמב"ם 88פסק אף הוא כשיטת הרי"ף ,שזכות המלווה קודמת לזכות אשתו של החייב .המפרשים
הקשו על דברי הרמב"ם כיון שלשיטתו הבעל חייב במזונות אשתו מן התורה 89,ואם כן שעבודה אינו
נופל משעבודו של המלווה!למרות זאת,הרמב"ם פסק שזכות המלווה קודמת לזכות האשה,והטעם
לכךהואשלמדנודיןמסדריןלבעלחובמערכין,ושםשנינושנותניםלואבללאלאשתוולבניו90.


84תלמודבבלימסכתערכיןדףכגעמודב.
85רבהאיגאוןבשערישבועה,ור"יבשערים,מובאיםבהג'מימוניותמלוהא-י.
 86ראה שולחן ערוך חושן משפט סימן קד סעיף א" :מי שיש עליו בעלי חובות הרבה ,כל מי שקדם זמן קנין של
שטרו,קודם הוא לגבות,בין קרקע בין מטלטלים ,"...ובסעיף יא":בכל מקום שאנו אומרים בזה יחלוקו,או שזכה
הראשון,הזוכהבנכסיםישבעתחלהשעדייןלאנפרעמחובו".
87מובאבספרהתרומותשערא,חלקא,אותד,ובב"יסי'צז.
88רמב"םמלוהולווהא,ז.
89רמב"םהלכותאישותיב,ב.
 90טעם זה מופיע בבעל התרומות שער א ,חלק א ,סעיף ד ,והסביר גידולי תרומה שם שטעם זה נצרך לדעת
הרמב"ם.
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נמצאשבנושאזהקייםהבדלביןהחוקלביןההלכה,כיוןשלפיהחוקישלשיירללווהגם"מחייתבני
משפחתו הגרים עמו" .אלא שהבדל זה אינו אמור למנוע מהתובע את ההזדקקות לשירותיה של
ההוצל"פ ,כיון שהחוק מקל עם החייב ,ואין חשש שהוצל"פ תגבה ממנו מה שלפי דין תורה אסור
לגבות.
"מיטותוכלימיטה"
מניחיםלומיטהומצעושארצרכיהמיטההראוייםלולישןעליהם,כגוןכריםכסתותוסדינים91.בזמן
הגמרא היו משאירים לו מיטה נוספת לאכול עליה ,כיון שבזמנם נהגו לאכול בהסבה על המיטה.
בימינואיןנוהגיםלאכולבהסבה,ומסתברשיניחולוכסאושולחן92.
"כליאוכל,כלימטבחוכליביתאחריםשהםצרכיםחיונייםלחייב"...
כאשר ממשכנים את החייב אין נוטלים ממנו כמשכון דבר שעושים בו אוכל נפש,שנאמר "לא יחבול
ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל" ,ודרשו חז"ל במשנה" 93לא ריחים ורכב בלבד אמרו ,אלא כל דבר
שעושין בו אוכל נפש,שנאמר כי נפש הוא  ֹחבל".נחלקו הראשונים בפירוש הביטוי "דבר שעושים בו
אוכל נפש" .לדעת רש"י 94כלים שעושים בהם מלאכה להתפרנס נחשבים "דבר שעושים בו אוכל
נפש" ,אבל לדעת ר"ת 95הכוונה היא דוקא לכלים שמכינים על ידם את האוכל עצמו ,כגון סכין של
שחיטהאופרותהדשותאתהתבואה,וכךנפסקגםבשולחןערוך96.
לעומתזאתכאשראיןממשכניםאלאגוביםמןהחייבאתחובואיןמניחיןלוכליאוכלנפש:
מסדרין לבעל חוב .כיצד ,אומרים ללוה :הבא כל המטלטלים שיש לך ,ולא תניח אפילו מחט
אחת)ואפילוכליאוכלנפש(97.
ביתהדיןהרבניהגדול98ציוהעלבעללמכור)אולהחזירלמוכר(תנורגזשרכש,כדישיהיהבידוממון
לפרוע את מזונות בניו,למרות שתנור הגז משמש לבישול.בית הדין הזכיר את הרמ"ה 99המונה תנור
בין שאר כלי אוכל נפש שאין ממשכנים,ואת השו"ע המונה ביניהם עריבות ויורות שגם הן משמשות
לבישול.


91שו"עחו"מסי'צז,סע'יז.
92ערוךהשלחןסי'צז,סע'כו.
93משנהבבאמציעאקטו,א.
94רש"י בבא מציעא קטז,א.לפי גירסת רש"יזוג של ספרים הוא דבר שעושים בו אוכל נפש,כיוןשהספר מתפרנס
עלידו.
95תוספותבבאמציעאקיג,א,ד"הואתהמחרישה.
96שו"עחו"מסי'צז,סע'ח.
97שו"עורמ"אחו"מסי'צז,סע'כג.
98פד"רג-רצט.
99מובאבטורסימןצז.
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על פי חוק ההוצאה לפועל אין גובים מן החייב "כלי אוכל,כלי מטבח וכלי בית אחרים שהם צרכים
חיוניים לחייב ."...נמצא שאף בנושא זה החוק מקל עם החייב יחסית להלכה ,ואין חשש שעל ידי
פנייהלהוצל"פתתבצעגביהשלאכדין.
"דבריםהדרושיםכתשמישיקדושהלחייבולבנימשפחתוהגריםעמו"
בהלכהמצאנושמניחיםלחייבאתתפיליו:
אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותו ,נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש,
מטהמוצעתוסנדליוותפליו100.
היו מן הפוסקים 101שסברו שכשם שמניחים לחייב את תפליו כך מניחים לו גם את ספריו ,אם הוא
תלמיד חכם וזקוק להם.הטעם הוא משום שגובים את מה שמוגדר כ"נכסים",ואילו לגבי ספר תורה
הגמרא 102מסתפקת האם הוא מוגדר כ"נכסים" ,ומספק אין לגבותו .פוסקים אחרים 103חילקו ואמרו
שאיןגוביםספרתורה,שהואאינומוגדרכ"נכס"משוםשאסורלמכרו,אךשארספריםגובים.
להלכה נפסק כדעת ר' יהודה אלברצלוני שגובים מהחייב את ספריו ,כיון שהטעם לכך שאין גובים
תפילין אינו משום שהתפילין הם "תשמישי קדושה" ,אלא משום שתפילין הם "דרך מלבוש ומצוה
שבגופו" ,כלומר שההתייחסות לתפילין היא כאל אחד ממלבושיו הנצרכים של החייב .משום כך
חילקו הפוסקים בין תפילין לבין ספריו של החייב,ופסקו שאין מניחים לו את ספריו",ואפילו אם הוא
תלמיד חכם ותורתו אומנותו,אין מניחים לו ספריו,ואפילו ספר תורה,לפי שהם כשאר נכסים שבעל
חוב גובה מהם"104.לפי זה ודאי גובים מהחייב חנוכיית כסףאו גביע לקידוש,כיון שהוא יכול להדליק
נרותחנוכהללאחנוכייה,ולעשותקידושבכוסהרגילהשהואשותהבה.
הב"ח 105כתב שגובים מהחייב את ספריו כיון שהם "נכסים שאינם צריכים לו"שהרי הוא יכול ללמוד
בשל חברו.ולכן,כתב הב"ח,שבימינו לספר תורה יהיהדין שונה מאשר בדורות הראשונים,כיון שאז
היו לומדים מתוך ספר תורה כמו משאר הספרים ,אבל בימינו שכותבים ספר תורה ומניחים בארון
הקודש שבבית הכנסת ו"דעת כל אדם שלא למכרה אפילו יגיע לידי עוני" גם בעל חוב אינו גובה
ממנו.
הב"ח כתב שאם המנהג הוא שאדם מניח את ספר התורה שלו בבית הכנסת ,וכשרוצה הוא לוקח
אותומשם,ואםירדמנכסיוהואמוכרולאחרים,גםבעלחוביכוללגבותממנו106.וכךהכריעהש"ך107
שבעל חוב גובה ספר תורה .מכל מקום אפשר ללמוד מהדיון הזה מה היא ההגדרה של "נכסים"


100ערכיןכג,ב.וכןנפסקבשו"עחו"מסי'צז,סע'כג.
101מובאבספרהתרומותשערא'חלקא'סימןח'.
102בבאבתראקנא,א.הנפק"משםהיאלעניןהמוכרכלנכסיוהאםספרתורהשלוכלולבמכירה.
103ספרהתרומותשערא,חלקא,סימןח.
104שו"עחו"מסי'צז,סע'כג.
105חו"מסי'צזסעיףמ.
106ב"חיו"דסי'רנט,סע'ז.
107ש"ךחו"מסי'צז,ס"קיג;ש"ךיו"דסי'רנט,ס"קז.
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שבעל חוב גובה מהם – כל דבר שהחייב היה מוכרו לצורך פרנסתו בשעת עוני ודוחק גדול גם בעל
חובמוכרוכדילגבותאתחובו.
על פי החוק הישראלי אין גובים מן החייב "דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו
הגרים עמו".גם כאן החוק מקל עם החייב,ולפיכך אין חשש שעל ידי פניה להוצל"פ יגבו מן החייב
מהשלפידיןתורהאסורלגבות,אע"פשהדבריםאינםתואמיםאתההלכה.
כליאומנות
במשנהנאמר:
אם היה אומן  -נותן לו שני כלי אומנות מכל מין ומין ,חרש  -נותנין לו שני מצעדין ושני
מגירות;רביאליעזראומר:אםהיהאיכר-נותןלוצמדו,חמר -נותןלוחמורו108.
חכמיםחולקיםעלר'אליעזרוסובריםשאיןמניחיםלואתצמדואואתחמורו,כיוןשאלואינםבגדר
"כליאומנות"אלא"נכסים"109,למרותשהואזקוקלהםלמלאכתו.הרמב"ם110פסקכדעתחכמים.
מה היא ההגדרה המבחינה בין "כלי אומנות" ו"נכסים"? נראה לומר שישנם כלי אומנות שאין אדם
מוכראפילואםהגיעלידיעוניגדול,כיוןשאםימכרםלאיהיהלוממהלהתפרנס,אבלצמדווחמורו
אדםעשוילמכור,ולכןהםמוגדריםכ"נכסים"111.
מעשהבקצבבקהילתבואנוסאיירסשבארגנטינה,שהיהחייבלקהילתוסכוםגדול,ורבהשלהקהילה
פנהאלהגרי"יוייס112בשאלהאםאפשרלמכוראתכליהאיטליז,כגוןמקררחשמליגדולומסורגדול,
כדי לגבות את החוב .לדעתו כלים אלו אינם כלי אומנות כיון שהקצב יכול לעסוק במלאכתו גם
בלעדיהם,וזהלשוןהתשובה:
והנהלפענ"דהחפציםהנ"לאינםבכללכליאומנות,כיארוןמקרר,אעפ"ישנחוץמאדבמדינה
חמה כמו ארגנטינה ,בכ"ז אינו הכרחי ,אם הקצב ימכור את הבשר מיד ,כמו שעשו לפני
שהומצא המקרר החשמלי ,וה"ה למסור החשמלי ,כי יכולין לשבור את העצמות גם בקופיץ
פשוט,כמושעשומקדמתדנא.
מדבריהגרי"יוייסמשמעשהואמסכיםלהגדרתושלהרבהשואל,אםכיהשיבלושבמקרההספציפי
הזה הקהילה צריכה לנהוג עם הקצב לפנים משורת הדין.הרב י"י בלוי 113מפקפק במסקנה זו,וכותב
שהיום כלים אלו נחשבים הכרחיים באיטליז ,ואין לדבר אלא מקומו ושעתו .מכל מקום למדנו
שההגדרהשל"כליאומנות"היא,לדעתם,כליםשאיאפשרלתפקדבלעדיהם.



108משנהמסכתערכיןכגב.
109ערכיןכדא.
110רמב"םהל'ערכיםוחרמיםג,יח.
111ראהלעילבסוףהפרקהעוסקבתשמישיקדושה.
112שו"תמנחתיצחקה,קכא.
113פתחיחושןחלקא',הלכותהלואהואבידה,פרקב'הערהנא.

22

עלפיהחוק114איןגוביםמןהחייב:
) (4כלים ,מכשירים ,מכונות ומיטלטלין אחרים ,וכן בעלי חיים ,שבלעדיהם אין החייב יכול
לקיים מקצועו ,מלאכתו ,משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו,
ובלבדששווייםאינו עולהעלסכוםשנקבעבתקנות,ואםהיומכונות  -בתנאישהחייבעובד
בהןבעצמואובעזרתשניעובדיםלכלהיותר.
גםבלשוןהחוקניכרהמאמץלהבחיןביןכליאומנותבסיסייםלבין"נכסים".הבחנהזונדרשתבעיקר
לגבי מכונות ,שהן נכס שערכו עשוי להגיע לסכום נכבד ,וההבחנה שהמחוקק יצר היא בין מכונות
שאפשרלהפעילןע"יהחייבבעצמו)כוללעזרהמעטה(,לביןמכונותהמופעלותע"יפועלים.
ביתשדרבו
הש"ך 115כתב שמוציאים את החייב מביתו,וכן כתב מהר"א בן ששון 116שאין מרחמים בדין ומוציאים
את הלווה מביתו כיון שהוא משועבד לבעל חובו.מקור הדין הוא בדברי רבנו ירוחם שכתב שמקום
בביתהכנסתהםבכללהנכסיםומוכריםאותםלצורךפירעוןהחוב.מסתברשאיןהכוונהלהוציאאת
הלווה מביתו ולהניחו ללא קורת גג ,שהרי קורת גג לראשו היא ודאי מהצרכים המינימאליים של
אדם,אלאשישלמצואעבורומקוםמגוריםזוליותר,אולשכורעבורודירה.
ישלצייןשערוךהשולחןמסייגאתהדבריםואומר:
אםיהיהלובזיוןגדולכאשריסורממקומושבביתהכנסת,יראהלישאיןלכופולמכוראותו,
והואהדיןכלכהאיגוונאשהבזיוןיוגדלמאדאיןלכופולמכור117.
לפי זה יתכן שיש להימנע מהוצאת החייב מביתו אם הדבר יגרום לו בזיון גדול 118.יתכן שהמקור
לדברי ערוך השולחן הוא בתשובת מהר"ם מרוטנברג ,שהסביר את דברי הגמרא שגובים מן הלווה
"אפי'מגלימאדעלכתפאי":
ודוקאאםישלוב'סרבליםאחדיפהיותרמדאייקחהלוההטובויתןלמלוההגרועאבלאם
אין לו אלא א' גרוע לא יקח המלוה וישב הלוה ערום ,שגדול כבוד הבריות שדוחה את לא
תעשהשבתורה119.
ר' יוסף ענגיל 120הסביר זאת כך :בית דין גובה מן החייב כיון שמוטלת עליו מצות פריעת בעל חוב,
ותפקידו של בית הדין לכפות את קיום המצווה.במקום שאין מצווה,כגון שהלווה פטור ממנה משום
כבודהבריות,גםביתהדיןאינםכופיםאותו.

114סעיף)22א(.
115ש"ךחו"מסי'צז,ס"קיד.
116שו"תתורתאמתסימןרטז.
117ערוךהשולחןחו"מסימןצזסעיףכו.
118ראה פסקי דין  -ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ג',פס"ד בעמוד מה,שכתבו":ובנידון דידן לא שמענו מפי
הנתבעת שאם תצטרך לעבור מדירתה לדירה קטנה יותר יהיה בכך "בזיון גדול",כי כמה אנשים מחליפים דירתם
מפניסיבותכאלהואחרות".ומשמעשאםאכןהיתהטענהכזוישלהתחשבבה.
119שו"תמהר"םמרוטנברגחלקד)דפוספראג(סימןת.
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אמנם המהרי"ט 121כתב שבעל חוב "אינו יכול להוציאנו מבית דירה שלו שהוא דר בה עד י"ב חדשים
דומיא דכסות דתנן בערכין מניחין לו מזון שלשים יום וכסות י"ב חדש",אך כנראה כוונתו היא שלא
להוציא את החייב מביתו ללא אפשרות להיערך למקום דיור חילופי ,ולכן המהרי"ט מדמה זאת
להשארת החייב ללא מזון ל'יום.משמע שאפשר להוציא את החייב מביתו לאחר י"ב חודש.הדבר
מאפשרלבי"דלמכוראתדירתהחייבבתנאישיינתןלולהמשיךלדורבהעדי"בחודש.
בחוקההוצאהלפועלקייםסעיף122העוסקבהגנתביתהמגורים:
)א( היו המקרקעין שעוקלו משמשים ,כולם או מקצתם ,בית מגורים לחייב ,רשאי ראש
ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו
מהמקרקעין ,ובלבד שהוכח תחילה ,להנחת דעתו ,שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו
מקוםמגוריםסביר,אושהועמדלרשותםסידורחלוף.
)ב( ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או
בתשלוםפיצוייםאובדרךאחרת.
)ג( הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על ביצועה של משכנתה או מימוש של משכון ,זולת אם
נרשמה המשכנתה לפני תחילת חוק זה ,או אם פורש בשטר המשכנתה או בהסכם משכון
שהחייבלאיהיהמוגןלפיסעיףזה.
)ד( הוראות סעיף זה אינן חלות על מקרקעין שדיני הגנת הדייר חלים עליהם ,ואין בהם כדי
לפגועבדיניםאלה.
גםכאןהחוקמקלעםהחייבבכךשאינומגבילאתהגנתביתהמגוריםבזמן.עלפיההלכהמשאירים
לחייבאתביתהמגוריםלי"בחודשבלבד,ואילולפיהחוקאיןהגבלהכזו.
סיכום
ככלל ,חוק ההוצאה לפועל מקל עם החייב יותר מאשר ההלכה .לפיכך ,החשש שמא ייגבו מהחייב
חפציםשאיןלגבותםעלפידיןתורההואחששקטןשאיןבכוחולמנועמהזוכהבדיןלפנותלהוצל"פ.


.3

חששותאחרים

להלןנדוןבחששותאחריםהקיימיםבתהליךהגביהע"יהוצל"פ,ולאראיתיהתייחסותאליהםבדברי
הפוסקים.
נכסיאשתוובניו
איןהמלוהגובהאלאמנכסיהחייב,אךלאמנכסיאשתו,ולכןכתבהשלחןערוך:


120גליוניהש"סבבאמציעאקיג,ב.
121שו"תמהרי"טחלקאסימןקיג.
122סעיף:38הגנתביתהמגורים]תיקון:תשנ"ב,תשנ"ד[.
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מה שהכניסה לו ,בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל ,אין בעל חוב גובה ממנו ,אם ידועשהוא
ממה שהכניסה היא או ממה שפסק הבעל לה בשעת נישואין .ואם אינו ידוע ,היא נאמנת
בבגדיםותכשיטיםשדרךהאשהלהכניסלבעלה123.
השאלה הנשאלת היא מה הדין כאשר החייב נתן מנכסיו מתנה לאשתו ,האם דינם לגמרי כנכסיה
ואיןהמלווהגובהמהםאושמאהשתעבדונכסיםאלולחובוהמלווהרשאילגבותם.
על פי הדין קרקעותיו של החייב משתעבדות לבעל חובו ,כלומר שהנושה רשאי לגבותם במידה
שהחייב לא ישלם את חובו.משום כך,אם אין לחייב ממה לשלם רשאי הנושה לגבות את הקרקעות
אף אם מכרן החייב לאחר 124.הטענה היא שזכותו של הנושה קדמה לזכותו של הקונה,כיון שהקונה
קנהאתהקרקעלאחרשנוצרהחוב.
לעומת זאת מיטלטליו של החייב אינם משתעבדים לבעל חובו 125,ולכן אם מכרן החייב לאחר אין
הנושה יכול לגבות ממנו.לא רק מיטלטלין שנמכרו לאחר אי אפשר לגבותם,גם אלה שניתנו במתנה
לאחר אין הנושה יכול לגבותם ממקבל המתנה .זאת ,למרות שמקבל המתנה לא שילם עבורם,
ולכאורה אין הדבר גורם לו להפסד .הלכה זו פותחת פתח להשתמטות מתשלום החוב ,כיון שאדם
יכוללתתאתנכסיובמתנהלאשתואולבניווכךלהבריחםמבעלחובו.
המשנהבמסכתערכיןאומרת:
אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך עצמו ,אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו ,ולא בצבע
שצבעלשמן,ולאבסנדליםחדשיםשלקחןלשמן126.
כאמור,דיןמסדריןלבעלחובנלמדמערכין,ולכןנפסקשהמלווהגובהממיטלטליושלהחייב,אךלא
ממיטלטליןהשייכיםלאשתוולבניו,ואפילומבגדיםשקנהלאשתוועדייןלאלבשהאותם:
אין בעל חוב גובה מכסות אשתו ובניו של לוה ,ולא מבגדים צבועים שצבען לשמן ,אע"פ
שעדייןלאלבשואותם,ולאמסנדליםחדשיםשלקחןלשמן127.
טעמהשלהלכהזוהואשכיוןשהבגדיםקנוייםלאשתולבניושלהחייב,הריהםכמיטלטליןשהחייב
מכרם לאחרים שאין בעל חוב גובה מהם 128.הוא הדין לבגדים שהחייב קנה עבורו ,ואח"כ ייחדם
לאשתו,וצבעםלשמה,שאשתוקנתהאתהבגדיםעלידיהשינויואיןבעלחובגובהמהם129.
קייםדיוןביןהפוסקיםמהיהיהדינםשלנכסיםיקריםשבעלנתןלאשתו.הרמב"םכתב:


123שו"עחו"מסי'צז,סע'כו.
124שו"עחו"מסי'ס,סע'א.
125בבאבתראמד,ב;שו"עחו"מסי'ס,סע'א;ראועודשםסי'קיג,סע'א.
126ערכיןכד,א.
127שולחןערוךחושןמשפטסימןצזסעיףכה.
128סמ"עסי'צז,ס"קנט.
129סמ"עשם,ס"קס.אמנםקצותהחושןשם,ס"קידחולקוסוברשאיןשינויקונהאלאבגנבוגזלן,ומשוםכךאם
היהבגדשלהבעלוחתכוותפרולשםהאשהאולשםבניו,לאזכועלידיהשינוי.
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איןבעלחובגובהלאמכסותאשתוובניושללוהולאמבגדיםצבועיםשצבעןלשמןאףעלפי
שעדיין לא לבשו אותן ולא מסנדלים חדשים שלקחן לשמן אלא הרי אלו שלהן .במה דברים
אמוריםבכליהחולאבלבגדישבתוהמועדגובהאותןבעלחובואיןצריךלומראםהיובהן
טבעותוכליזהבאוכסףשהכללבעלחובו130.
טעמו של הרמב"ם הוא משום "שאינו עולה על דעת הבעלים להקנות להם בגדים אלו המכובדים
שהםמיותריםעלדעתשלאיוכללמכרן"131.לעומתוהמרדכי132כתבבשםמהר"םמרוטנבורגשאפילו
בגדי שבת ורגל שתיקן לאשתו נעשה כמי שהקנה לה ואין בע"ח גובה מהם .גם המחבר והרמ"א
נחלקובמחלוקתזו:
במהדבריםאמורים,בכליחול.אבלבגדישבתומועד,גובהאותםבעלחוב)וישחולקים(.ואין
צריךלומראםהיובהםטבעותוכליזהבוכסף,שהכללבעלחוב133.
הסמ"ע 134מדייק ממיקום הגהת הרמ"א שהחולקים מתייחסים רק לבגדי שבת ,אך גם הם מודים
שטבעות וכלי כסף וזהב אין הבעל מקנה לה לגמרי .סברא זו נאמרת כאשר הקנה לה בסתם ,אבל
במקוםשהקנהלהבפירושאיןגוביםאפילומתכשיטים135.
החששמהעברהפיקטיביתשלרכושהחייב
לאור כל האמור עולה השאלה כיצד אפשר למנוע מן החייב להשתמט מפירעון החוב על ידי העברת
נכסיולבעלותאשתו,כאשרהואממשיךלהשתמשבהםכפישהיהרגיל?
אמנם קיימת ביד המלווה אפשרות להתנות מראש ,בשעת ההלוואה ,שהשעבוד יחול גם על
מיטלטליושלהחייב,באופןשיהיהאפשרלגבותםמןהלקוחות,זאת,בשעבודאגבהקרקעות,ולפיכך
גםאםהלווהיקנהלאשתומיטלטליןלאחרההלוואה,המלווהיוכללגבותמהם:
ואםכתובבשטרשהואמשעבדלומטלטלישישלואגבמקרקעידלאכאסמכתאודלאכטופסי
דשטרי,ה"זטורףמהמטלטליםשהיולוכשלוה,כשםשהואטורףמקרקעות.ואםכתובבשטר
ששעבד לו מטלטלי אגב מקרקעי דקנינא ודאנא עתיד למקני דלא כאסמכתא ודלא כטופסי
דשטרי ,טורף אף ממטלטלים שקנה אחר שלוה ומכרם או נתנם ,כשם שהוא טורף
מהקרקעות136.


130רמב"םמלוהולוהא,ה.
131ביתיוסףסימןצז.כךכתבגםהסמ"עשם,ס"קסא.
132מרדכיכתובותפ"דסי'קעב,וכןבב"קסי'יא.
133שו"עחו"מסי'צז,סע'כו.
134סמ"עשם,ס"קסב.
135מרדכיכתובותפ"דסי'קעב.
136שו"עחו"מסי'ס,סע'א;ראועודשםסי'קיג,סע'א.
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אלאשכברהראשוניםכתבו שבזמןהזהאיןגוביםמיטלטליןמןהלקוחות,משוםתקנת השוק,כלומר
משום החשש ששום אדם לא ירצה לקנות מיטלטלין מחברו ,שמא המוכר חייב כספים ויבוא בעל
החובויגבהמןהלוקח137.
לכאורה אפשר היה לומר שתקנת השוק שייכת במיטלטלין שהלווה מכרם לאחר,אבל כאשר הלווה
נתנם במתנה אפשר לומר שמקבל המתנה לא יימנע מלקבלה בגלל חשש כזה,ואין טעם לתקן שלא
יגבו ממנו .כך כתב הרשב"א 138לגבי מיטלטלין גנובים שנתנו במתנה לאחר ,ולכן אם הגנב נתן את
החפציםהגנוביםבמתנהלאחרחייבמקבלהמתנהלהחזירםלבעלים.
אולםלשונושלהרא"ש":כברנהגובכלהארץשאיןמגביןלבעלחובמטלטלישמכר,אושנתן,הלוה,
מפני תקנת השוק" 139.מורה שגם במתנה עשו תקנת השוק ,וכתב הבית יוסף שסוגיין דעלמא בהא
כהרא"ש 140.לפי זה יוצא שאם החייב נתן את מיטלטליו במתנה אין המלווה יכול לגבות מהם,וחזרה
השאלהכיצדלמנועמהלווהאתהאפשרותלהעריםולהבריחאתנכסיו.
בשאלהזועסקכברהרא"ש,שכתבשכאשררמאיםבאיםלעוותמשפט–
חייביןחכמיישראללסכלעצתםולבטלמחשבותם.ועל זהנאמר:צדק צדקתרדוף)סנהדרין
לב,(:ואמרוחכמים:דיןאמתלאמתו,לאפוקימרומה.
הנימוקההלכתיהמאפשרלבטלאתהמתנההואשביתהדיןמעריךשהמתנהפיקטיבית:
לפי שידוע וניכר באומדנא דמוכח שלא גמר בלבו להקנות ,אלא להבריח נכסיו מבעלי חוביו,
וילוה ויאכל ממון של אחרים ולא ימצאו לגבות ממנו; דאנן סהדי שאין לך אדם שיתן ממונו
לאחריםויחזורהואעלהפתחים.
הרא"ש מאריך ומביא מקרים רבים מן הגמרא שחכמים הלכו בהם אחר אומדנא ,וכותב שכל זה
נעשהכדילבטלעצתהמערימים:
מכלהליןחזינן,דכל הרוצהלהעריםלהפקיעתקנתחכמיםולעשותלחברותחבולה,לכדוהו
חכמים בערמם ועמדו כנגדו להפר עצתו ולבטל מחשבתו הרעה .ואנו נדון דבר מדבר ונלמוד
דברמדבר,כיחכמיהתלמודלאהספיקולכתובכלהנולדותהעתידותלבאהמתחדשותבכל
יום,אלאשהבאיםאחריהםיוצאיםבעקבותיהםומדמיןמילתאלמילתא141.
הרא"ש לא הסתפק בפסק זה,אלא תיקן גםשהסופרים והעדים לא יכתבו ולא יחתמו שטר שלמתנת
נכסיםשיראהשישבותחבולהומרמה,ואםיעברועלזהיעבירוםמאומנותם.


137שו"תהרא"ש,כללעטסי'ד.התשובההובאהגםבטורחו"מסי'ס',ונפסקהלהלכהבשו"עשםסעיףא.
138רשב"אבבאקמאקטו,א,ד"הוהלכתא.
139שו"תהרא"שכללעט,סי'ד.
140לפי הש"ך )סימן שנו ס"ק ד(איןמחלוקת בין הרא"שלבין הרשב"א.הרשב"א עסק במטלטלין גנובים,שמן הדין
ישלהחזירםלבעליהם,ובזהאמרשאיןלהקלעלמקבלמתנה,ולכךמודהגםהרא"ש.
141שו"תהרא"שכללעחסי'ג.התשובההובאהבטורחו"מסימןצט.
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דיון דומה לזה מצאנו במסכת כתובות 142לענין שטר מברחת.אשה אלמנה שבאה לינשא שנית רצתה
שבתה תירש את נכסיה ולא בעלה השני ,ולשם כך היא הקדימה ונתנה את נכסיה במתנה לבתה.
נפסק בסוגיא שהמתנה אינה מתנה ,כיון "דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני" ,אע"פ שמדובר
בבתה.
רבינו תם 143פירש שדוקא באשה הבאה להינשא אנו אומרים שהמתנה אינה מתנה ,כיון שעיקר
כוונתה הוא להבריח את הנכסים מבעלה,ורצונה התמלאלמרות שהנכסיםלא נקנו לבתה כיון שהם
נחשביםכ"נכסיםשאינםידועיםלבעל".לעומתזאתמישבאלהבריחנכסיומבעלחובו ונתנםלאחר,
המתנה חלה,שהרי אם לא תחול נמצא שמטרתו לאהושגה.הרא"ש144סובר בדיוק להיפך,האומדנא
היאשלאשביקאינישנפשיהויהיבלאחריני,ולכןהמתנהאינהמתנה,וממילאבעלחובויוכללגבות
מנכסיו.
כאשר ההלוואה ניתנה לחייב בדרך עיסקא,והוא הלך ונתן ממנה מתנה לקרוביו,קיימתטענה נוספת
המאפשרתלמלווהלגבותאתהממוןמןהקרובים.הר"ימיגאשנשאלעל–
ראובן שנתן לשמעון מעות בעיסקא ,וכשנשלם הזמן תבע ראובן את ממונו וטען שמעון שאין
לו,והשיבוראובןאיךאתהטועןשאיןלךומממוניעשיתנדוניאלבתך145.
תשובתו התבססה על דברי רבא "להכי קרו ליה עיסקא ,דאם מת  -לא יעשה מטלטלין אצל בניו146.
כלומר,אין העברת הממון לרשות אדם אחר מועילה כלום,ובלבד שיש על כך עדות ברורה של שני
עדים.
מטלטליןהנמצאיםבחזקתהחייבולטענתוהםשלאחרים
נמצאו מיטלטלין ברשותו של החייב,והוא טוען שאינם שלו אלא של אחרים,אין שומעים לו 147,כיון
שכל מה שנמצא ברשות אדם הוא בחזקת שלו 148.אמנם לדעת הרי"ף" 149ישבע אותו אחר שהן שלו
ונותנים אותו לו" .הב"ח 150כתב שיתכן שהרמב"ם מודה לו ,ומה שכתב הרמב"ם שאין הלווה נאמן
הוארקכשאיןאותואחרנשבע.לעומתזאת,בעלהתרומות151דחהאתתשובתהרי"ף,וטעןש"אפשר
שהסופרים שיבשוה" ,כיון שישנן כמה טענות כנגדה :א .יש חשש לקנוניה בין הלווה לבין המקבל
שהלווה טוען שהמיטלטלין שייכים לו.ב.הלווה אינו נאמן בהודאתו כיון שיש בזה חובה למלווה.ג.


142דףעטעמודא.
143כתובותעט-אתוד"העשאום.כךהיאגםדעתהר"ןשםדףלז-ב.והמרדכיסימןרח.הביאםהדרכימשהסי'צט
אותו.
144כתובותפרקח'סימןג.
145שו"תהר"ימיגאשסימןקסט.
146בבאמציעאדףקדעמודב.
147רמב"םמלוהא,ד.רמב"ןכתובותיט,א,ד"המהשהעלנו.
148טורסימןצט.
149שו"תהרי"ףסימןרט.
150סימןצט.
151בעלהתרומותשערה,סוףחלקא.
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איןמקורבש"סלשבועהשלהמקבל.הש"ך152כתבשמשוםכךתשובתהרי"ףלאהובאהבאףאחדמן
הפוסקים,ואיןהלכהכמותה153.
כאשר הלווה טוען שהמיטלטלין שייכים לפלוני ,ויש לו מיגו ,יש בזה כמה אופנים .אופן אחד הוא
כאשר המיטלטלין הוחזקו כשייכים לחייב בבית הדין ,אלא שבכוחו של הלווה להקנותם לאחר ,ואז
לא תהיה אפשרות לגבותם ממקבל המתנה משום שמיטלטלין אינם משתעבדים .על זה כתב
הרשב"א 154שאין זה מיגו משום שהטענות אינן שוות ,שהרי אם היה מקנה את המיטלטלין למקבל,
הוא לא היה חייב להחזירם ללווה,משום שהם קנויים לו.אבל כאשר הלווה טוען שהם של המקבל
יודע שהם אינם שלו,הוא צריך להחזירם ללווה אם בא לצאת ידי שמיים.יוצא שהלווה יעדיף שלא
להקנות את המיטלטלין לאחר אלא רק לשקר ולטעון שהם שייכים לפלוני .אופן אחר הוא כאשר
המטלטלין עדיין לא הוחזקו כשייכים לחייב בבית הדין,והחייב היה יכול להחזירם למקבל.הרמב"ן155
כתב שאינו נאמן במיגו כזה,כיון שטענתו מנוגדת לחזקה מה שתחת יד אדם שלו,ואין אומרים מיגו
נגדחזקה",דמגובמקוםחזקהזולאאמרי'דעבידאינשלמעבדקנוניא"156.
שיטה שונה היא שיטתו של רבנו אביגדור כהן בתשובה שהשיב לחמיו ,רבנו חיים 157,וכתב ש"לוה
נאמן שהממון שבידו משל אחרים אע"פ שמלביש עצמו ובני ביתו מאותו ממון שמא אחרים נתנו לו
ע"משלאיפרעלב"ח".שו"תבנימיןזאב158פסקכרבנואביגדור,אבלרובהפוסקים159לאפסקוכך.
עלפיחוקההוצאהלפועל160הדיןבמקרהשלספקבבעלותהוא:
)א( מיטלטלין שעוקלו כשהיו על גופו של החייב ,בכליו או בחצרים שבהחזקתו ,רואים אותו
כנכסיהחייב,כלעודלאהוכח,להנחת -דעתושלראשההוצאהלפועל,שאינםשלו.
)ב(מיטלטליןשעוקלוכשלאהיועלגופושלהחייב,בכליואובחצריםשבהחזקתו,לאיימכרו
כלעודלאהוכח,להנחת -דעתושלראשההוצאהלפועל,שהםרכושושלהחייב;לאהוכח
שהםרכושושלהחייב,יבוטלהעיקול.
נמצא שגם החוק מקבל את העיקרון האמור לעיל שחזקה מה שתחת יד אדם שלו.הבעיה היא בכך
שסעיףזהמעניקלראשההוצאהלפועלסמכויותשיפוטיות.ראשהוצל"פרשאילקבועהאםההוכחה
שמיטלטליןמסוימיםאינםשלהחייבמניחהאתדעתואולא.איןהכרחשקביעהזותיעשהעלפידין
תורה,ולכןיתכןשמיטלטליןיעוקלולטובתהנושהלמרותשהםשייכיםלצדשלישי.


152סימןצטס"קד.
153ביןהפוסקיםשכתבושאיןהלווהנאמן:תלמידושלהרי"ף,הר"ימיגש,שו"תהר"ימיגשסימןקסט.
154כתובותיט-א.דבריוהובאוברבהמגידהל'מלוהפרקאהלכהד.
155רמב"ןכתובותיט,א,ד"המהשהעלנובפרקהאשהשנתאלמנה.
156כוונת הרמב"ן היא,לכאורה,שלא להיכנס לשאלה אם אומרים מיגו נגד חזקה,כיון שזו שאלה שנשאלה במס'
בבאבתראה-בולאהוכרעה,ולכןהואהוסיףכאןאתהנימוקהמקומישלחששלקנוניא.
157מובאבמרדכיבבאמציעאסימןתג.
158סימןרס.
159דרכימשהסימןצט.ש"ךסימןצטס"קו'.
160סעיף.28
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כאשר החייב משתמש ברכב הרשום על שמו של אדם שלישי ,נהוג בהוצל"פ להתייחס אל החייב
כבעל הרכב אם הוא נוהג בו באופן קבוע כמנהג בעלים.לכן אם חוקר יעיד על כך שראה את החייב
נוהגברכבשלושפעמיםהואיוכרכבעלהרכב,ויהיהאפשרלעקלו.דברזהאינותואםאתדיןתורה,
כיוןשיתכןשאביואואוהבושלהחייבריחםעליווהשאיללורכבלשימושו.

.4

מוגבלבאמצעים

ראש ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב ,שהגיש בקשה למתן צו תשלומים ,כחייב מוגבל
באמצעים,אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה ארוכה מדי,כפי המפורט בחוק 161.במקרה כזה
רשאי ראש ההוצאה לפועל להטיל על החייב הגבלות שונות כדי להבטיח את פרעון החוב ולמנוע
יצירת חובות נוספים .הגבלות אלו הן :עיכוב יציאה מן הארץ ,שימוש בשיקים ,ושימוש בכרטיסי
אשראי162.
פרטיו של החייב נרשמים במרשם של חייבים מוגבלים באמצעים .המרשם פתוח לעיון הציבור בכל
לשכת הוצאה לפועל ,והרישום מכיל את שם החייב ,מספר תעודת הזהות שלו ,מענו ומשלח ידו,
תאריך ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים,מספר תיק ההוצאה לפועל שבו ניתנה ההכרזה,וסכום
החוב163.באופןזה ניתנתלציבורהאפשרותלהיזהרמפניפעולותממוניותהמבוססותעל התחייבויות
שלהחייב.
לבית דין לממונות אין את הסמכות ואת האפשרות לצוות על הגבלת החייב באיזושהי הגבלה ,כמו
למשליציאהמןהארץ.לפיכךעלינולשאולאתעצמנוכיצדלנהוגעםחייבשאינוסרבן,אלאמחוסר
אמצעים ,שמוכן להסדר תשלומים לפיו יעבור זמן רב עד שישלם את חובו .להוצאה לפועל ישנם
אמצעים משוכללים יותר מאשר לבית הדין לחקור את יכולתו האמיתית של החייב,ואם משתכנעים
שיכולתו מוגבלת אזי להגביל את אפשרותו להתחמק מתשלום החוב על ידי יציאה לחו"ל או ליצור
חובות נוספים .השאלה היא האם זו סיבה לשולחו להוצל"פ ,או שעל בית הדין לפעול לביצוע פסק
הדיןכמיטביכולתו,בכליםהעומדיםלרשותו.
סיכום
בכמה תחומים בחנו את ההבדל בין החוק לבין ההלכה בשאלת גביית חובות ,ואלו הן
המסקנות:
.1

אופן מכירת נכסי החייב – נמצא שאמנם הדרך של הוצל"פ גורמת לקבלת תמורה
נמוכה .הדבר איננו סותר באופן מובהק את ההלכה בוודאי כאשר מדובר בחייב
שאיננומבצעפסקדין.

.2

החוק מטיל על כל חייב )גם זה המשתף פעולה עם הוצל"פ(הוצאות גבייה וריבית
גבוהה,זאת,בניגודלהלכה.אםמדוברבמישמסרבלבצעפסקדיןישלכךמקום.


161סעיף69ג.
162סעיף69ד.
163סעיף69ה.
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.3

ככלל,החוקמקלעםהחייביותרמאשרההלכהבשאלתמסדריןלבעלחוב.

.4

כיוםהחששלמאסרע"יהוצל"פנמוךמאד.

.5

ע"פ החוק הוצל"פ גובה מיטלטלין הנמצאים ברשות החייב אא"כ יוכח שהם אינם
שלו.הנוהג הוא שאם מיטלטלין נמצאו בידי החייב שלוש פעמים הרי שגם אם הם
רשומים כשייכים לאחרהם ייגבו.לעומת זאת,ההלכה מאפשרת לתת לחייב מתנה
שלאניתןלגבותממנהחובות.

.6

כאשר החייב מבקש פריסה ארוכה של התשלומים הוא מוגדר כמוגבל באמצעים
ומוטלות עליו מגבלות כגון איסור יציאה מהארץ ומניעת שימוש בשיקים וכרטיסי
אשראי.

.7

לאור כל זאת נראה שניתן להעביר לטיפול הוצל"פ חייב שמסרב לבצע פסק דין של
ביתדין

.8

אולם ,אם החייב מבקש מבית הדין לקבוע לו הסדר תשלומים ופריסה של החוב
באופן שיוכל לשלמו,יש לקבל את בקשתו כדי למנוע הטלת הוצאות גבייה וריבית.
גםבביתהמשפטקורהשבמעמדהקראתפסקהדיןהחייבמבקשמהשופטלקבועלו
הסדר תשלומים,ואם הוא מציע הסדר סביר השופט נעתר לכך,מתוך הנחה שאם
החייבמוכןלהסדרמסויםהדברעדיףמאשרגביהבכפיה.

.9

כאשר החייב מבקש הסדר תשלומים ארוך יש להסתפק האם להעביר אותו לטיפול
הוצל"פ מתוך הנחה שיכולתה לבצע חקירת יכולת ולהטיל מגבלות שיבטיחו את
פירעון החוב )כגון,איסור יציאה מהארץ(טובה מזו של בית הדין.או שמא,אין בזה
כדילהתירהטלתריביתוהוצאותגבייהעלאדםשמשתףפעולהעםביתהדין.



ד.ביצועשטרבהוצל"פ
כאמור ,ניתן למסור שטרות להוצל"פ לשם גבייה .פוסקי זמננו עסקו בכך ,ובמיוחד בשאלת מסירת
שיק שלא כובד לגביה דרך הוצל"פ,ללא הליך של תביעה בבית דין.הדיון מבוסס על ההנחה שהחוב
ברורוצריךרקלאכוףאתהחייבלשלם.ואכןכךמובאבמאמרושלהגר"מאליהוזצ"ל",יחסההלכה
לחוקיהמדינה":
יש תחומים בהם אפשר ומותר לפנות למערכת השלטונית – משפטית .כך הוא ביחס לגבית
שטרות,שאנובעצםפוניםלהוצאהלפועל,שהיאהזרועהיחידההמבצעתאתהגביה164.
גםהגאוןהרבשמואלוואזנרשליט"אנשאלבענייןזה,והשיב:
בנדון השאלה אם מותר לפנות להוצאה לפועל בעניין שק שהנתבע אינו רוצה לשלם ,יראה
דאם אינו רוצה לשלם והחוב ברור ,ואין ברירה למצות הדין כהלכה ,מותר להתיר לו לפנות

164תחומיןג'עמוד.244
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להוצאהלפועלבתנאישלאייסתרע"יהוצאהלפועלדיןהמבוארבחו"מסי'צ"זסכ"גדהיינו
פרטידיניםשלסדורבע"חכשכברהגיעזמןהפירעון165.
אלאשישנןכמהבעיותהלכתיותשאנועלוליםלהיתקלבהן:
.1וידואנכונותהחיוב
כפי שכתבנו לעיל על פי החוק החייב רשאי להגיש "התנגדות לביצוע שטר" 166.במקרה כזה ,כאשר
לפי דעתו של ראש ההוצל"פ יש ממש בדברי החייב,יופסקו הליכי הוצל"פ עד לבירור הטענות בבית
המשפט)כאשרנטלהראיותמוטלעלהחייב(,ורקלאחרפס"דיימשכוההליכים.במקרהכזהמסתבר
שהדיוןצריךלהתקייםבביתדיןולאבביתמשפט!
שאלה נוספת היא כאשר באים הצדדים להתדיין בבית הדין ,וביד אחד מהם שיק שבוטל ע"י הצד
השני,מי מהם ייחשב מוחזק בממון?האם האפשרות העומדת למחזיק השיק לפנות להוצל"פ עושה
אותולמוחזק?הרביעקבאריאל167כתבשאיןבמסירתהשיקלהוצל"פאיסורערכאות,כיוןשלהוצל"פ
יש תפקיד טכני בלבד לבצע את התקנה ששיק דינו כמזומן168.לפי זה תפקיד ההוצל"פ הוא רק לממש
את הכסף שכבר ניתן לאוחז בשיק .במקרה שעסק בו הרב אריאל טען מוסר השיק שהוא לא קיבל
תמורה,ולכן ביטל את השיק.אוחז השיק טען שהתמורה התקבלה,והרב אריאל פסק שהאוחז בשיק
נחשבמוחזקבכסףכיוןשהואיכוללפנותלהוצל"פ.
הרב אריאל נימק זאת בכך ששיק דינו ככסף מזומן ,ולכן האוחז בו רשאי לממשו ע"י הוצל"פ .אם
מוסר השיק טוען שהוא אינו חייב,הוא נחשב כתובע את אוחז השיק שיחזיר לו את הממון,ובמקרה
כזה ודאי אוחז השיק ייחשב מוחזק בממון .אם נתייחס באופן שונה לתוקפו של שיק הדבר יגרור
בהכרח את הצורך לברר על פי דין תורה שמוסר השיק אכן חייב את הממון שבאים לגבותו ע"י
הוצל"פ.
בספר "המשפט וישראל" 169כתב שנהגו להקל במסירה להוצל"פ של חובות ברורים ,כגון שטר או
המחאה בנקאית.לעומת זאת הוא מסתפק לגבי דינה שלהמחאה פרטית,שמא אין לראות את החוב
כחובברור,כיוןשלדעתוהשיקהואהוראהלבנקלשלםתשלוםזהמחשבונו,ומוסרהשיקיכוללבטל
אתההוראה.עלפניונראהשהמחלוקתנובעתמהתייחסותשונהלמעמדוההלכתישלשיק.
הרב משה שטרנבוך170דן במסירת שיק להוצל"פ והעלה מספר בעיות171,אך הוא לא דן בשאלה כיצד
ניתן לוודא את אמיתות החיוב .כנראה ,מתוך הנחה שאם למוסר השיק יש טענות נגד חיובו בממון

165שו"תשבטהלויחלקיסימןרסג
 166חוק ההוצאה לפועל ,סעיף 81א )ג( .ההתנגדות צריכה להיות מוגשת תוך  20יום מקבלת מכתב ההזהרה
מההוצל"פ.
167באהלהשלתורה,חלקא'סי'פד.
168נושאזה,מהתוקפושלשיק,הואנושארחבבפניעצמו,עי'מאמרושלהרבצבייהודהבןיעקב,תחומיןיגעמ'
422ואילך.לאפשרויותהשונותהנידונותשםישנפק"מלעניננו,ואכמ"ל.
169יגאלמוניסר,המשפטוישראל,עמ'.448
170תשובותוהנהגות,חלקג'סימןתמב.
171כגוןתפיסתמשכוןשלאע"ישליחבי"ד,אותפיסתדבריםחיונייםשלאכדין.נדוןבשאלותאלולהלן.
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הוא ידרוש את הבירור.אמנם הוא מתנגד לפניה להוצל"פ ללא רשות בית דין,כיון ש"צריך להזהיר
את החייב ,ולברר את המצב על פי דין תורה" ,אך נראה לי שכוונתו היא לכך שיש חשש ששליחי
ההוצל"פ ינקטו צעדים העלולים לגרום לחייב הפסדים,ואם החייב היה מודע לכך שפונים להוצל"פ
היהמשלםמידכדילהימנעמהפסדים.
הרב צבי יהודה בן יעקב 172מתיר לגבות שיק באמצעות הוצל"פ ,כיון שנתינת שיק נועדה לאפשר
למלוה לגבות את חובו ללא כל פרוצדורה משפטית ועינוי דין ,ולכן יש כאן הסכמה מצד הלווה
שהמלוה יוכל לפנות להוצל"פ ולגבות את החוב המגיע לו.נימוק זה יכול להיות מספק לגבי הסכום
הכתוב בשיק ,אבל אינו מועיל לגבי הוצאות גביה וריבית והצמדה .מצד שני יש צורך למנוע סחבת
מצד החייב ע"י דיונים בבי"ד.משום כך ממליץ הרב בן יעקב על הליך מקוצר של הזמנת הלווה לדין
בהזמנה אחת ויחידה ,שבה מצוין שאם הוא לא יופיע בבית הדין או לא יודיע על עמדתו בענין
התביעהביתהדיןיתירלתובעלפנותלהוצל"פולגבותגםאתההוצאות.
כאמור למעלה 173,ביה"ד של "ארץ חמדה – גזית" בראשות הרב יעקב אריאל דחה תביעה של חייב
להשיבלואתהוצאותהגבייהבהןחויבעלידיהוצל"פ.
.2תפיסתמשכוןשלאע"ישליחבי"ד
כמה פוסקים כתבו שיש במסירת שיק להוצל"פ בעיה של תפיסת משכון שלא על ידי שליח ביה"ד,
כיוןששליחיההוצל"פאינםשליחיביה"ד.
הרבישראלפישר174כתבשאםהשיקניתןכהחזרהלוואהישבגביהזואיסורשלתפיסתמשכוןשלא
ע"ישליחביה"ד.בעיהזואינהקיימתאםהשיקניתןכתשלוםעלסחורה,כיוןשאיסורלקיחתמשכון
שלא ע"י שליח ביה"ד קיים רק בהלוואה 175,אא"כ זקף עליו את החוב במלווה שאז יש לחוב דין של
הלואהוקייםבואיסורתפיסתמשכון.
גם לדעת הרב משה שטרנבוך 176הגובה שיק דרך ההוצל"פ עובר על איסור תפיסת משכון שלא ע"י
שליח ביה"ד.הנושה הוא זה שעובר על הלאו ,ואין לומר כאן "אין שליח לדבר עבירה",כיון ששליחי
ההוצל"פ הם שוגגים ואינם מודעים לאיסור.לכן בכל מקרה כזה צריך לפנות לבהי"ד כדי שהם ידונו
האם יש חשש שהחייב לא ציית דינא ומערים ואינו משלם אע"פ שיש לו ממון .גם במקרה זה הרב
שטרנבוך מתנה את נתינת ההיתר לפנות להוצל"פ בכך שהנושה "יפקיד התחיבות בבי"ד ש]הרכוש
של החייב[ מונח אצלו בינתיים על מנת לנהוג בזה כפי פסק בי"ד" .לפי הידוע לי נראה שדרישה זו
אינה מעשית .החפצים המעוקלים על ידי הוצל"פ אינם נמסרים לנושה ,אלא נמכרים לכל המרבה
במחיר,ומתוךמהששולםעבורםנותניםלנושהאתהסכוםהמגיעלו.


172משפטיךליעקבחלקב'סימןו',עמ'קה.
173ראולידהערה.50
174הרבישראליעקבפישר,אבןישראל,חלקח'סי'צו.
175ראהנתיבותהמשפטצז,א.
176תשובותוהנהגות,חלקג'סימןתמב.
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.3תפיסתחפציםחיונייםשלאכדין
כמה מפוסקי זמננו הזכירו את החשש שמא שליחי הוצל"פ יגבו דברים חיוניים ,שעל פי דין תורה
אינםרשאיםלגבותם.כאמורהשוואהביןחוקההוצאהלפועללדינימסדריןלבעלחובמעלהשהחוק
מקלעםהחייבביחסלהלכה.
אולם,נראה שחשש זההואחשש קטן,ולעומת זאת ייתכן וקיימות בעיות אחרות שלאהוזכרו בדברי
פוסקיזמננו,כפישהתבארלעיל.

סיכום
.1

יש מפוסקי ההלכה שהתירו לפנות להוצל"פ לצורך גביית "חוב ברור".חלקם התירו רק את
גבייתהחוב,וחלקםאףאתהוצאותהגבייה.

.2

כיוןשאיןהסכםבוררותביןאוחזהשיקלביןהחייב,וממילאאיןהתחייבותשלהחייבלשלם
הוצאותגביה,ישלהעדיףפנייהלביתדיןלפניפנייהלהוצל"פ.

.3

הרב צבי יהודה בן יעקב כתב שכדי שלא ליצור סחבת מיותרת הונהג בבית הדין ברמת גן
הליך מקוצר למקרים כאלה 177התובע מגיש תביעה לבית הדין על שיק שחזר,ביה"ד שולח
הזמנה אחת ויחידה לנתבע ומציין בהזמנה שאם לא יופיע או לא יודיע לביה"ד על עמדתו
בענייןהתביעהביה"דיתירלתובעלפנותלהוצל"פולגבותאףאתההוצאות.




177הרבצבייהודהבןיעקב,משפטיךליעקב,חלקב'סימןו'עמ'קיג.
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סיכוםכנסהדייניםבנושא:הסתמכותעלאומדן
סיכוםכנסהדייניםבנושא:

הסתמכותעלאומדןדעת
.1

בהסכם הבוררות מקובל לכתוב שהצדדים מקבלים את בית הדין "בין לדין ובין לפשרה",
ובכךניתנתלביתהדיןהסמכותלהכריעעלפיפשרההקרובהלדין.

178

.2

סמכותהפשרהמאפשרתלביתהדיןלהכריעבשאלותעובדתיותעלפיאומדןדעת.

.3

כאשרישנהודאותמוחלטתניתןלחייבאדםללאראייה.

.4

ביתהדיןמוסמךלאמודאתדעתושלאדם)כגון,האםגמרבדעתולמכור(גםללאראייה181.

.5

ביתהדיןיכוללהסתמךעלאומדןדעתובשאלותעובדתיות,כאשרהואמשוכנעשכךאכן
קרה.

.6

179

180

182

כאשרביתהדיןאיננומשוכנעבמידהסבירה,הואימנעמלחייבאפילוחיובחלקי,

183

מלבד

במקריםהמוגדריםבהלכה)כגון,חיובממוןבמקוםשבועה.(184
הרב יעקב אריאל – רבה של רמת גן ,ואב"ד הרב דב ליאור – רבה של קריית ארבע ואב"ד
לממונות"ארץחמדה-גזית"גושדן 

לממונות 

הרבאברהםגיסר–יו"רמכוןמשפטיארץ,ואב"דלממונות"ארץחמדה -גזית"בעפרה
הרביוסףכרמל–ראשכוללארץחמדה,ואב"דלממונות"ארץחמדה-גזית"בירושלים
הרברצוןערוסי–רבהשלקרייתאונוואב"דלממונות
הרבאליעזרשנקולבסקי–אב"דלממונות"ארץחמדה-גזית"וראשישיבתההסדר,ביתשמש 


178

תשובותחכמיפרובינציהב,יד;שו"תרדב"זד,קסד;ועודרבים.

179

שולחן ערוך חושן משפט יב,ה ,מהרשד"ם חו"מ שסז; דברי מלכיאל ב ,קלג; הרבז .נחמיה גולדברג ,משפטי

ארץ–דיןדייןודיון,תשס"ב,עמ'.80
180

תוספותשבועותלז,ב,ד"הדאי;דבריהרמ"השהובאובטורחו"מסימןצ';שו"תחלקתיעקבאבןהעזרמט;

שו"תעזרתכהןכט.
181

תוספותקידושיןמט,בד"הדברים;שו"תהמהרי"קסי'קכט.

182

שו"ת הרא"ש סח ,כג; שם לד ,א; שם פו ,א; הגהות מרדכי קידושין תקסד; שו"ת הרא"ם סי' טז; שו"ת

מהרשד"םחו"מסי'ה;שו"תדבריריבותסי'רסב,הרבבצמ"חעוזיאל,השופטוהמשפט,עמ'.420-421
183

בבאקמאמו,א":אמררביהודהאמרשמואל:זודבריסומכוס,דאמר:ממוןהמוטלבספקחולקין,אבלחכמים

אומרים:זהכללגדולבדיןהמוציאמחבירועליוהראיה".
184

שולחןערוךחושןמשפטיב,ב.















מכון משפטי ארץ שם לו למטרה לסייע לקדם את מערך בתי הדין לממונות במסגרת זו,
פועלהמכוןבשנימישורים:
מחקר בנושאים הלכתיים הקשורים לעבודת בתי הדין לממונות ,כדוגמת ,כתיבת

.1

חוזים על פי ההלכה,כתיבת ניירות עמדה ומאמרים ופרסום ספרים )סדרת משפטי
ארץ(.
הבאתמידעעדכניהקשורלעבודתבתיהדין)מידעשימושי,פסקידיןוחוזים(,וזאת,

.2

בעיקרעלידיאתרהאינטרנטשלהמכון"-אתרדיןתורה".

מכוןמשפטיארץ,עפרה,ד.נ.מזרחבנימיןמיקוד90627
טלפון02-9973888:שלוחה)3ביןהשעות(9-12
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