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להב-אבןוליהו"ו

יכוללפיו,לפועלההוצאהחוקבאמצעות,(ה=גב)המסיםבפקודתתיקוןבוצע,אשתקד
חובותלגבייתחייבלנכסינכסיםכונסלמנות,מ"ומעהמכסמנהלאוהכנסהמסנציב
ולבתילפועלההוצאהלראשנתונההסמכותהיתהלתיקוןעד.ממנוהמגיעיםמסים

עלולכןלכתמרחיקתהיאהמסלרשויותוודופןיוצאתסמכותמסירת.בלבדהמשפט
.אחרותבדרכיםהמסאתלגבותניתןעודכלבהמשימושלהימנעהמסרשויות

מבוא.א

המאפשרבוטמוןרבשכחלכתמרחיקסעדהינו,החיובלאכיפתכסעדהנכסיםכינוס
ושיקולהסמכותכהעדיוחדו,בעיקרזהמטעם.חוקיתיבדרךהתחבנכסיעלהשתלטות

.לפועליההוצאהלראשדיןפסקובהינתן,המשפטילבתינכסיםכונסלמנותהדעת
מ"ומעמכסמנהלאוהכנסהמסלנציבסמכותוהקנהמדרכוהמחוקקשינה,לאחרונה
(המסים'פק:להלן)'(גבייה)המסיםפקודתבמסגרת,מססרבןלנכסינכסיםכונסלמנות

.משפטלביתבפניהצורךללא
הוסיף,19905-ן"חש(9.מסתיקון)לפועלההוצאהחוקלתיקוןהחוקבאמצעות

:לשונועצוהמסים'לפק'ז12סעיףאתהמחוקק

גבייתלשם,החייבשלמסויםלנכסנכסיםכונסלמנותרשאיהמנהלאוהנציב'ז12"
ההוצאהחוקלפינכסיםלכונסשישוסמכךותחובותאותםיהיוהנכסיםלכונס;מסחוב

"264תקנהלפינכסיםכונסי"אבנור'ח:ראההנכסיםכינוסבסעדהסמקהרבהכוחעל1
.(אבנור:להלן).366(א"תשמ)לגהפרקליט

החכרותלפקודת194'סע,ראהוכן;1984-ד"תשמ,האזרחיד"סדהלתקנות388תקנה2
השותפויותלפקודת74'סע;("החכרות"'פק:להלן)761ח"נ,1983-ג"תשמ,[חדשנוסח]

.549ח"נ,1975-ה"תשל[חדשננוסח
:ראהוכן.("פ"ההוצלחוק":להלן)116ת"ס,1967-ז"תשכלפועלההוצאהלחוק53סעיף3

לחוק(2)17'סע,נכסיםכעוסבאמצעותלפוצלבהוצאהמשכנתאאומשכלמימושלענין

.פ"ההוצללחוק1'וסע48ח"ס,1967-ז"תשכהמשכל
.1399(א),1374(ע)'בכרךי"חא4
.(1990כמרס29)ן"החשבניסן,גביוםבכנסתהתקבל5
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,המנהלאוהנציבאתיראוזהולעניין,המחויביםבשינויים,1967-ז"התשכ,לפועל

."האמורלחוק(ב)58סעיףלענייןלמעט,לפועלההוצאהראשהיהכאילו,הענייןלפי

'ז12סעיףבחקיקתהמחוקקשלדרכו.ב

בפעםתיקן("המתקןהחוק":להלן)1990-ן"תש(9'מסתיקון)לפועלההוצאהחוק
חוקבתיקוןהמחוקקהסתפקלא,במסגרתוואולםפ"ההוצלחוקאתהתשיעית
סעיפיםתשעהלאחר,אגבבדרךכאילו.המסים'פקאתגםזובהזדמנותותיקןפ=ההוצל
תיקון":שכותרתו10סעיףהמתקןלחוקהוסף,פ"ההוצלחוקשעניינםהמתקןבחוק
הקנהבו"המתחולל"עליעידהחוקשלבכותרתושדברמבלי6"(גבייה)המסיםפקודת

למנותסמכות("הנציב"-להלן)מ"ומעהמכסלמנהלאוהכנסהמסלנציבהמחוקק

ומחוץ,משפטבתיבאמצעותשלא,המסחובגבייתלשם,האזרחשללנכסיוכונס

.המשפט7בתילפיקוחהכפופיםלפועלההוצאהלהליכי
נאמרלאהמתקןהחוקשבהצעתהעובדהנוכחיותרעודגדלהזהבהקשרהתמיהה

מפנה,שבשגרהכדבר.המסים'בפקהמיועדהתיקוןעללרמזבושהיהדברוחצידבר

כדיבואיןכאלהעיון.ההסבר8ודבריהחוקלהצעתהמתקןהחוקבשוליהמחוקקאותנו
בדברימעיון.גמורההפתעהבבחינתהינו,המסים'בפקהתיקוןלעניין,החוק.להחכים
שלשיחדו"כשהתנהלהחוקשלבחקיקתושננקטההציניותמידתגםמסתברתהכנסת
החוקהצעתאתומשפטחוק,החוקהועדתר"יוהציג,1990במרס28ביום."חרשים

:כדלקמןהוסיף,פ"ההוצלבחוקהתיקוןאתשהציגלאחר.הכנסתבפני

המסיםבפקודתהאלהוהחשובותהפשוטותמההוראותחלקשילבנוגםאנחנו"
רוציםהיינוכתיקונםובימים,שונהחקיקהמסגרתשזויתכןלהעיררוצהואני,(גבייה)

מאדהרבההזולמדינהישאבל.(גבייה)המסיםלפקודתנפרדתחוקהצעתלראות
,כןעלויתר,אני,בכללם,אתם,אלהבימיםיוצריםשאתםהוצאותכלקודם-הוצאות
למערכתטובהיותריכולתלתתוחיבים,הגדולהבעליההקשורותהוצאותקיימות
גםיגיעהזהוהדבר,הצבורעלנוספיםמסיםיטילובטרם,המסיםאתלגבותהמסים

.(א.ד-שליהדגשות)9".כן
ההוראותכשילובהמסים'שבפקהתיקוןאתלהציגניסיתישר"הירשלבדבריו

נזכראיננונכסיםכונסמינוילענייןהתיקוןואילו,פ"ההוצלחוקשבתיקון"הפשוטות"
.פ"ההוצללחוקבתיקתנרמזאו

הביקורת..1981-א"תשמ,כיסויללאהשיקיםלחוקתיקלגםכולל11'בסעהמתקןהחוק6
חורג,זהתיקל,ענייןשללגופואך.זהלתיקכןגםבחלקהמתיחסת,החקיקהשיטתעלשלהלן

.זורשימהממסגרת
תפקידהטלת"ויעניינו'ו12סעיףאתגםהמסים'לפקהמחוקקהוסיף,'ז12מסעיףלבד7

'ח12סעיףאתוגם,1980-ם"תש,מסיםקתוזבחוקכמשמעותומסחובגביתלשם"גבייה

.אזהרההערתבגץבמקרקעץזכיותעיקולשענינו
.52ח"ה1990-ן"תש,(9'מס)לפרזלההוצאהחוקלתיקיךהחוקהצעת8
.3061-3062:(ן"חש)ג"ככ"ד9
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אך,חשובההוראההינהנכסיםכונסבעצמןלמנותהמסרשויותשביכולתהחידוש

הקיקהמסגרתספקללא,זוהיר"היובדברימהאמורבהבדל.וכללכללפשוטהאיננה
חברישיוצריםההוצאותהאם,המעטהבלשון,וספקפ"ההוצלשבחוקמהתיקתשונה

פגיעהמשוםבושישבסעדדיוןשללהעדרוצידוקהינם,הגדולההעלייהאוהכנסת
.האזרחבזכויותמשמעותית
על,לפרוטוקולרקולו,למחותהראוימןכישסברמיגםהיההכנסתישיבתבמהלך

רוחומורתאתוהביעהכנסתבפניהתייצב,המשפטיםשר.שננקטההחקיקהדרך
:כדלקמן

חשבתיאבל...הסתייגותמגישבממשלהשראושהממשלהרגיללאדברזה..."
כתיקונםבימיםנכונהלאדרךשזוחושבאני...שיעשורצויהיהשלאדבריםבושנעשו

בקריאההכנסתלאישורתגיש...ויעילהחשובהכנסתשוועדתבמלחמהלאאנחנו-
כלאיננההכנסת...,טרומיתבקריאהההצעהבתוךהיושלאבחוקיםתיקוניםשנייה

לתקןרוציםאם.עליהןלהגיברשאיוהואהצעותיהאתלוחייבתשהיאציבוריש.יכולה
שנקראבמה,אותהלפרסםצריך...חוקהצעתלהגישצריך(גבייה)המסיםפקודתאת

נידונהשלאבהצעהתיקון...הנהמביאים...מוזהרבכללשהציבורבלי,הכחולהנוסח
אתלומרמספיקשמישהוולפני,אגבבדרךבוועדהעלתהרקאלאהראשונהבקריאה
..מכבדיםאנחנווחוק,חוק,יש,תיקוןיש,דעתו

לנציבאוהשומהלפקידלהתירפהמציצים...(גבייה)המסיםלפקודתהתיקוןלמשל
כונסימנההכנמהמסנציב.משפטביתלא.נכסיםכונסילמנרת,נכוןיותר,הכנסהמס

הושבאני....,האדםכזכאותחמורהפגישה-לכתמרחיקההצעה.שלילנכסיםנכסים
.!0"...הזאתבדרךולאחוקהצעותלהגישמקובלתדרךויש.טובאיננוהזהשהנוהג

.(א.ד-שליהדגשות)
שאיננהבאמירה.ענייניתתגובהלכלזכתהלאהמשפטיםשרשלהחמורהביקורתו

:כדלקמן,ומשפטחוק,חוקהועדתר"יוהשיב,הענחןממין

יכוליםשהיינוהלוואי.המשפטיםשדשאומרמהכלאתהעקרוניבצדמקבלאני..."
במצבעוסקיםאנחנוכיעכובןרוצהאניאבל.העקרוניבצדםרקלדבריםלהתייחס
יפיםאינםרגילהלתקופהיפיםשהםעקרונותהריחירוםבמצבעוסקיםוכאשרחירום
כמצבלפועלההוצאהבמשרדיהיוםהשוררהמצבאתרואהאני.חירוםלמצבתמיד
.(.א.ד-שליהדגשות).!!".חירום

"החירוםמצב"?סינילהרשמיטהענייןמה,לשאולאלאנותרלאאלהדבריםולגבי

'בפקתיקתמצדיקאיננו(יקראזהעל"חירוםמצב"אם)לפועלההוצאהבמשרדי
.חוקבמדינתמתוקנתחקיקהשליסודמעקרונותהתעלמותותוךדרךלאבדרךהמסים
מצב"אתלשפרכדיבהאין,מקרהבכל,הכנסהמסלנציבשהוקנתההסמכותתוספת
.לפועלבהוצאה"החירום

הרביםהגביהלאמצעימתווסף,נכסיםכינוסבאמצעותמסחובלאכוףהאפשרות

.שם,שם10
.שם,שם11



להב-אבן'ד272

כינוססעד.להמחוצהוגם,[המסים2פקודתבמסגרתהמסלרשויותשהוקנווהמגוונים

חופשמצטמצםשבגדרו,לכתמרחיקבסעדהמדובר"ושגרתירגילסעדאיננוהנכסים

גםולפיכך.3י"...הכונסשלאקטיביותפעולותידיעלמסויםבנכסהנתבעשלהפעולה

חילופייםסעדיםובהעדר"שיוריסעד"כרקלולהיעתרעצמםהגבילוהמשפטבתי
אחתעל.שכזוחקיקהדרךלהצדיקהיהקשה,בכךמהשלבתיקוןעסקינןלוגם.אחרים

אתהמסלרשויותהמחוקקהקנההמסים'שבפקהתיקוןבאמצעותכאשר,וכמהכמה
.המשפטבתילמערבתמחונןשכזחמיוחדלסעדלהיזקקהיכולת

עלמשליכהימונהשכךנכסיםכונסבאמצעותהמסחבותאכיפת,מזאתיתירה
יחסןועלהמססרבןשלהאחריםלנושיוהמסרשויותשביןהיחסיםשלהעדינההרקמה

ובחוקמשלובכותרת,גליבריששיעשהכזהלתיקוןהיהראוי.אחריםלמנגנוניוכיפה
מעמיקדיוןשכזהתיקוןמצריך,למצער."האחוריתבדלת"ובצנעהולא,!נפרדי

.חוקקטרםעודוהשלכותיוהיבטיובמכלול

כונסבמנויהנציבשלוסמכויותיומעמדו.ג

נכסיםכונסבמינויהעץקולים.1
הכנסהמסלנציב'ז12בסעיףהוקנתה,מסחובגבייתלשםנכסיםכונסלמנותהסמכות

יהיושיתמנההנכסיםלכונסכיקובעאףהסעיף.(הנציבלהלן).מ"ומעהמכסלמנהלאו
יראוזהולעניין",פ"ההוצלחוקלפיהמתמנהנכסיםלכונסשישוסמכויותחובותאותן
."לפועלההוצאהראשהיהכאילו,העניןלפי,המנהלאתאוהנציבאת

ראהאם"נכסיםכונסלמנותסמכותפ"ההוצללראשמקנהפ"ההוצללחוק53'סע
למנותסמכותובהפעלתהנציבשלשיקוליו."דיןפסקביצועלשםבדברתועלתאוצורך
שלשיקולים,כךאם,שיהיוצריך,לפועלההוצאהראששלשיקוליוכמו,נכסיםכונס

.5י"תועלת"ו"צורך"
בית.האזרחי6יהדיןסדרתקנותכגדרהמשפטלביתהוקנתהמזורחבהסמכות
למרות."ונוחצודקלונראההדבראם",זמניכסעד,נכסיםכונסלמנותרשאיהמשפט
כינוססעד,לעילכאמור.בהפעלתההמשפטבתיעצמםהגבילוהרחבההסמכות
זהירותבמשנהלהפעילוישכי,אחתלאנפסקולפיכךבמיוחדתקיףסעדהינוהנכסים

רקהראויבמקרהלמנותואפשר.רגלפשיטתלהליכילתחליףהכונסאתלעשותאין"ו
אמצעיםהתובעבידימצוייםאם,כזהלסעדלהיעתרכללבדרךואין,מסוימיםלנכסים
.17".יעיליםחליפים

.המסים'לפק12-ו,7,8כ,7א,4,5,7'סע12
,683(4)מבר"פ,מ"בעלביטוחפוכחתנשרחברת'נמ"בעלביטוחחברהרותם89/7א"רע13

.1הערהלעיל,אבנור:ראהוכן.690
פקודתלתיקוןחוק:ג"תשלבשנתהמסים'פקאתמקיףתיקתכשתיקןהמחוקקנהגאמנםוכך14

.46ח"מ,1973-ג"תשל(גבייה)המסים
.פ"ההוצללחוק53סעיף15
.1984-ד"תשמהאזרחיהדיןסדרלתקנות388תקנה16
.13הערהלתיל,רותםבעניןד"פסה17
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,היתרבין,הנעוציםמטעמיםלהגבילההמשפטבתיראו,הרחבהסמכותםלמרות
"שיוריסעד"לכדיהנכסיםכינוססעדשלתחולתווצמצמו,הסעדשל"נחרצותו"ב

שיפוטיתרשותשאיננוהכנסהמסנציב,סמכותםלהגבילראוהמשפטבתימה.בלבד

גםשתאומץלהראוי,המשפטבתיבידיהנקוטההסמכותהגבלת.וכמהכמהאחתעל
מן,חילופייםבאמצעיםהמסשלתשלומולאכוףניתןעודוכלכמהעד.הנציבידיעל

.'ז12שבסעיףבסמכותמשימושולהימנע,כןלעשותהראוי

כונסלמעתהנציבהחלטתעללערערהאפשרות.2

"כללידין"מהווההפקודה.מהוראותיהחלקומהווההמסים'לפקמתווסף'ז12סעיף
,בעצמןלפעולוהיכולתהסמכותאתהמסלרשויותומקנההמסגבייתאכיפתהליכישל

,כחוקמסחיובאדםעלמשהוטל.מסחובשלגבייתולשם,המשפטלמערכתומחוץ
לפתוחניתןשבעקבותיו"הרשאהכתב"ליחן"המחוזפקיד"רשאי,המסשולםולא

עצםעללהשיגהמאפשרתהוראה,המסים'בפקאין.המסחובלאכיפתבהליכים
.אכיפהשלמסויםבהליךלבחורההחלטהעצםעלגםכמוהרשאהכתבליתןההחלטה

הסעיףבמסגרתגם.המסים'בפקהנקוטהקועם'ז12סעיףהוראתמשתלבתזהרקעעל
.כונסלמנותהנציבשלהחלטתועצםעלערעוראוהשגההסדראיןהחדש

,לפועלההוצאהראששללזההנציבשלמעמדואתהמחוקקהשווה,לכאורה
נכסיםכונסלמנותלפועלההוצאהראששלהחלטתוועל,מאחרכילטעוןניתןולפיכך
הרי,פ8ו"ההוצללחוק(ב)80סעיףעלבהסתמךלערערניתן,דיןפסקביצועלשם

לשםנכסיםכונסלמנותהנציבהחלטתלגביגםזאתלעשותניתןההשוואהשמכוח
.מסחובגביית

לזההנציבשלמעמדוהשוואתאתמסייג'ז12סעיף:כךלכאורהרקכינראהואולם

הדניםהסעיפיםעל,נראהכך,נסב"הזהעניין"וה."זהלעניין"לפועלההוצאהראששל
,דהיינו.מאידך,זהבהקשר,לפועלההוצאהראשושל,מחדהכונסשלבחובותיו
הנכסיםכינוסמוסדאתשיסדירוהםאלהסעיפים.פ"ההוצללחוק53-60הסעיפים

אתהנציבעללהחילמקוםאיןולפיכך.הנציבשלסמכויותיוואתהמסים'פקפישעל
ובכללם,המשפטיתמההיררכיהכחלקפ=ההוצלראששלבמעמדוהדניםהסעיפים

.(ב)80סעיף
.הנציבשלמעמדואתנוסףבסייגהמסייג'ז12'סעסיפאנוכחגםמתחזקתזומסקנה

,(א)58סעיף.פ"ההוצללחוק(ב)58בסעיףהאמורהנציבעליחוללאכיקובעהסייג

סעיףלפיבדיון":קובע,אחריו(ב)58וסעיף,הנכסיםכונסשהפקידערובהחילוטעניינו
ולעניין,המרצהבדרךבבקשההדןמשפטביתהיהכאילולפועלההוצאהראשינהגזה

."שלוםמשפטביתשלדיןכפסקהחלטתודין,לפועלוהוצאהערעור
את'ז12סעיףלענייןהמחוקקהשמיט,נכסיםבכינוסהדן,'הפרקהוראותמכלל

כי,היאהתוצאה.דיןפסקשלמעמדלפועלההוצאהראששללהחלטתוהמייחסהסעיף

בעררהחלטותלרבות,לפועלההוצאהראששלוהחלטותצווים(ב)":כדלקמןקובעהסעיף18
,מחוזימשפטביתשופטאולפועלההוצאהראשברויות,לערעורניתנים,(א)קטןסעיףלפי
".בזכותיהא19,25,48,58סעיפיםלפיהחלטהעלערעוראולם;המחוזיהמשפטביתלפני
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,(א)58סעיףעלבהסתמךוזה,נכסיםכונסשנתןערובהחילוטעללהורותרשאיהנציב
אתהזהמסייג.דיןפסקהיאהיתהכאילוזוהחלטהעללצרערמאפשרהמחוקקאין,אך
המקנותפ"ההוצלחוקהוראותאתהנציבעללהחילכוונה,כנראה,היתהשלאלמד

הוא.החלטותיועללערערומאפשרותמשפטביתשלמעמדלפועלההוצאהלראש

.(ב)80בסעיףהדין
נכסיוכלפי,מסים'פקשלהפעלתהעללהשיגכרי,לאזרחלכןהקיימתהאפשרות

למסגרתמוגבלתזואפשרות.לנכסיוכונסמינוילענייןלושתעמודזוגםהיא,ורכושו
.מנהלית19החלטהשלתקיפתהלענייןבדיןהקיימותיעילות

לחזורהיהנכתאםספק,המנדטתקופתומאז,השניםלאורךשהשתרשוהסדרים
לנקוטהיההראוימן,נכסיםכונסמנוילענשןלפחות.חדשהישראליתבחקיקהעליהם

,בעצמןלפצולהסמכותאתהמסלרשויותלהקנותהמחוקקמשהחליט.ושונהאחרקו
לאזרחלאפשר,לפחות,היההראוימן,נכסיםכנוסשללכתמרחיקסעדבאמצעות

.המסרשויותשלהמנהליתלמערכתמחוץ,שיפוטיתרשותבפניזוהחלטהעללהשיג
ראששלוהחלטותצוויםלצנייןלכתמרחיקתלמחוקקנראתהלאזואפשרות

המחלוקתשבולשלבמתייחסותלפועלההוצאהראששלהחלטותיו.לפועלההוצאה
היעילההדרךעללהחליטונותרמוסמךמשפטבביתהוכרעה,הצדדיםביןהענינית
שאלותותעוררנהיכיל,זהלענקןהחלטותשגם,סברהמחוקק.הדיןפסקשללביצועו

.המחוזיהמשפטביתבפני,אלהוהחלטותצוויםעלברשותלערערואיפשר"קשות"
גםתקףלפועלההוצאהראששלהחלטותיועלערעוראפשרותמתןשהצדיקההיגיון
והןכתובעהןהמסים'פקכמסגרתהפועלהכנסהמסנציבשללהחלטותיוכהקשר,יותר

לסמבותרקלא,הדצתאתלתת,'ז12סעיףחוקקבהבהזרמנותהיהרצוי.כפוסק
.הסמכותתופעלובגינושעליוהמס-סרבןלאזרחגםאלא,לרשותהמוענקת

כונסלמנותניתןגביתושלצורךהמס.3
:כדלקמן,המסים'לפק3בסציףמוגדרנכסיםכמסלמנותהנציביכולשבגינוהמס

זרעיםהלוואותבעדהמגיציםהסכומיםכל,הצירוניהרכושמסאתכולל'מס'"
הוכרזהשגביתםאחריםותשלוםהלוואה,ארנונה,אגרהכל,ישראלממשלתשהלוותה

".מסיםכגביתהדןלחוקהכפופהכגבייההאוצרשרידיעלתוכרזאו

שלרבמספרעלהמסים'פקהוראותאתוהחילזובסמכותושימושעשההאוצרשר
אפשריתגבייתםכיהקובעתהוראהמכיליםרביםחוקים,לכךבנוסף.חיקוקים26

ניתןהמסיםשלרובםרבאתכיהיאהתוצאה.המסימה'פקשלהוראותיהבאמצעות

.השפיטה:יסודלחוק(2)(ד)15סעיףראה19
ת"ק,1956-ז"תשט,(בלועלהפקודהתחולתבדברהכרזה)(גביה)המסים'פק:לדוגמאכך20

;505ת"ק,1956-ז"תשט(מכסעלהפקודהתחולתכדברהכרזה)(גבחה)הטסים'פק;787

.ועוד
,מוסףערךמסלחוק102'סע;1963-ג"תשכ,מקרקעיןשבחמסלחוק92'סע:לדוגמאכך21

הלאומיהביטוחלחוק(א)3'סצ;1961-א"תשכ,הכנסהמס'לפק193'סע;1975-ו"תשל
שגבייתםנקבעהאחרוניםהחוקיםכשני.ועוד;1973-ג"תשל,(10'מסתיקף)(משולבנוסח)
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כונסבאמצעותגם,המתקןהחוקלאחר.המסים'פקשלהוראותיהעלבהסתמךלאכוף
חקיקתעיקרפניעלמשתרע'ז12'שבסעהחידוש,לפיכך.הנציבידיעלשימונהנכסים

.המשפטיתשבשיטתנוהמשמעותיתהמסים
לשםנוהללקבועשמטרתוחוזרהכנסהמסנציבותפרסמה,המתקןהחוקבעקבות

,כךעםמסתבר.הכנסה22למסחובפירעקלצורךחייבנכסילמימושנכסיםכונסמינוי
רשויותמתעתדות,לפחותראשוןבשלב,הרי,'ז12סעיףשלהרחבהתחולתושלמרות

.ההכנסה23מסחובאכיפתלצורךורקאך,נכסיםכונסמינוילסמכותלהיזקקהמס

כונסלמפתניתןשבגינםהנכסים.ד

2בסעיףמוגדר"נכס"."החייבשלמסויםנכס"לנכסיםכונסמינוימאפשר'ז12סעיף

החקיקתילהסדרזההזההסדר."עתידהאוקיימתזכותלרבות"-המסיםלפקודת

בעלשהינודברמכלהמסים'פקפיעלמסיםשלגבייתםומאפשר2'פ"ההוצלשבחוק

כונסלמנותניתן,ז12סעיףשלהתוספתלאחר.לבעלות25נשואלהיותויכולכלכליערך
.26"מסויםנכס"זהשיהיהובלבדשכזהנכסכללגבינכסים
כינוסבאמצעותמסחובשלגבייתוהמסים'פקאפשרה,712סעיחוקקבטרםגם
לגבי:לפועלההוצאהראשידיעללהיעשותהיהצריךהכונסשלמינויוואולםנכסים
ההוצאהראשידיעלגםשיימכרויכול"כיהמסים'פקקובעתשעוקלומיטלטליןמכירת
,לפועלההוצאהחוקלפימעוקליםמיטלטליןבמכירתהנהוגיםבהליכיםלפועל
כינוסבאמצעותשתעשהיכוללפועלבהוצאהמעוקליםומכירת271967-ז"תשכ

המסים'פקשלהמקורי12'לסעוהכוונה,שבה12'סעלמעט,המסים'פקבאמצעותאפשרית
המססרבןבנכסיבטוחההמסלרשויותשהעניקהסעיף-ג"תשלמשנתהתיקוןלפני-

פשיטתדינייה'פרוקצ'א:ראה,ומשמעותו,השלכותיו,התיקוןעל.המסיםתשלוםלהבטחת
.177-180(1984-ד"תשמ)הרגל

.2סעיף("הנציבותחוזר":להלן)91.3.28מיוםמשפטית91/9ה"מחוזר22
לסכוםהנכסיםכינוסאתמגביל"כונסימונהבגינםהחובות"שכותרתוהנציבותלחוזר4סעיף23

לעניין.(4.2'סע),בהרשאהולחובות(4.1'סע),ח"ש000,100-להשווהמסךיפחתשלאחוב
המסים'פקשלהוראותיההפעלתעצםשהריחידושטשוםכהישאםספק,האחרונהההגבלה
.נכסיםכונסשלמינויוגםאלהובכלל(המסים'לפק1(4)'סע)הרשאהבכהבמותנה

.פ"ההוצללחוק53-ו1'סע24
;1955-א"תשי,המדינהנכסילחוק1'סע;1950-י"תש,נפקדיםנכסילחוק1'סע:והשווה25

לחוקיפירוש,משכוןויסמן":ראהוכן,ועוד1968-ח"תשכ,הסכרלחוק4-ו1סעיפים
.17-16(1974)החחים

388תקנהמכוחנכסיםכנוסלעניין.פ"ההוצללחוק53בסעיףגםנקבע"מסויםנכס"הביטוי26

לכללנכסיםכונסלמנותאיןכי,הפסיקההדגישה198*-ד"תשט,האזרחיד"סדהלתקנות
'בעמ,שם,בלפרק8ש"ה,לעיל,רותםעניין,לדוגמאראה:מסויםלנכסאלאהחייבשלנכסיו

(2)כטר"פ,אילתעירית'נמ"בעופיפסיםלהירקעותחברה,בשמת74/689א"ע;690-691

'בע,לההפרקליט"נכסיםכונסי"אבנור'ח,וכן,368'בצמ,1ש"ה,לעיל,אבנור,והשווה;281
170.

.המסים'לפק'ג(2)5'סע27
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באותו"ימכרוכי,להורותהגביהעלהממונהיכולכינקבעמקרקעיןלגבי:נכסים28

29".דיןשבפסקחובסילוקלשםמוסמךמשפטביתמאתצוי"עפנמכרוכאילואופן

אמסחובגבייתלשם,נכסיםכונסלמנותהאפשרותוינוןמכאן

-

משוםכשלעצמהבהן
המסרשויותאין'12ז'סעחקיקתשלאחר,בכךנעוץ'12ז'שבסעהחידוש.חידוש
עצםלענייןגם,בעצמןלפעולהןויכולותלפועלההוצאהראששל"לשרותיו"נזקקות

.כונסלמנותניתןבגינםהנכסיםהיקףאת'12ז'סעהרחיבכן-כמו.הכונסשלמינויו
שאיפשרה,פ"ההוצללחוקההפניה,המסים'בפק"נכס"שלהרחבהההגדרהלמרות

בפנישעמדמה.בלבדהמקרקעיןאוהמיטלטליןלמכרהוגבלה,נכסיםכונסמנוי
בשנתגבייהכאפשרויותנכוןשהיהומה,המסים'פקחוקקהעתהמנדטוריהמחוקק

ואשרבצידםכספישערךוהנכסים,העסקיותהצורותמגווןאתמשקףאיננושוב,1929
תפיסהשלהקלסיתהמימושצורת.חובותלגביתמושא,הצורךבעת,לשמשהםיכולים
.מוחשייםבלתינכסיםלגבי,אפשריתבלתיגםולפעמים,יעילהתמידלאומכירה
רבותבנסיבות."נהלם"ליש,למימושםקודםעוד,פיזיתאיננה"תפיסתם"שבנכסים

כינוססעד,מיועד,אלולמטרות.במכירתםצורךללאגם,מפירותיהםהחובלגבותניתן
.מתוכםהחובוגבייתניהולם,החייבנכסיעלהשתלטותהדיןמכוחהמאפשר,הנכסים
של"ניהולו"לצורךכונסלמנותסמכותלפועלההוצאהלראשמקנהפ"ההוצלחוק

חמקו,ומכירתםמעוקליםבתפיסתשהתמקדההמסים'פקבמסגרתואולםהנכס130
'פקבמסגרתהמסלגבייתהןפעלוכאשרהמסרשויותמידימוחשייםשאינםנכסים

.'12זסעיףבאמצעותלסגורהמחוקקהתכוון,כנראה,זו"פרצה".המסימם
:נקבעהנציבותייבחוזר

מעוניינתהנכסמכירתלפניכאשראובעייתייםבמקריםימונונכסיםכונסי..."
.3'"בגינוהשוטפותמההכנסותגםלהנותהנציבות

:"כונסלמנותניתןלהםלנכסיםדוגמאותמפרטאףוהחוזר
תביעהזכות,שיתופיתבאגודהאובחברהמניות,ספורטבאגודתשחקןכרטיסי"
בעליהםשםעלהרשומיםמקרקעיןנכסי,מקרקעיןנכסי,חתימהזכות,'גצדכלפי

רישוםבלשכתרוכשיהםשםעלכללנרשמולאשעדייןאו,משכנותבחברות

".יוצריםזכויות,למוניתציבוריתזכות,הסכםפיעלזכויות,המקרקעין

ולמכרםלעקלםשניתןמיטלטליןאורכבכלילגבי":מדגישהנציבותחוזרואולם

כיבזאתמובהרספקהסרלמען"בהמשךובן.'5".נכסיםכינוסלבקשאיןהרגילהבדרך

.1979-מ"תש,לפועלההוצאהלתקנות91תקנה28
כונסלמנותהאפשרותכולל,החוקהוראותתחולנהפ"ההוצללחוק81סדעלבהסתמך29

.נכסים
.פ"ההוצללחוק(א)54'סע30

מכוחנכסיםכונסומינויחובהעמלנתשלרגיליםהליכיםבמסגרתהמסלגבותדיהניולכיאם13
.פ"הההנלחוקאוהאזרחיהדיןסדרתקנות

.22ש"ה,לעיל32
.הנציבותלחוור4.5'סע33
.הנציבותלחוזר3.5'סע34
.1.5'סע,שום35
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לגביהםיימשך,החייבהואוהבעליםבטאבובעליהםשםעלהרשומיםמקרקעיןנכסי
.36"...נכסיםכונסמינויכוללאינוזהנוהל.למכירתםביחסהקייםהנוהל

,נכסנותראםוספק,"הפרצה"נסגרהאכןכידומה,הנציבותשבחוזרהנכסיםמפרוט
מסחובגבייתלשם,המסרשויותאתמלשמשלחמוקשיוכל,בכךמהשלשאינו

.המנהלאוהכנסהמסנציבידי-עלשימונה,נכסיםכונסבאמצעות

מסחובגבייתלשםהמתמנהכונסשלמעמדו.ה

שישוסמכויותחובותאותם"המחוקקהקנה,'ז12סעיףמכוחהמתמנהנכסיםלכונס
,לפיכך."המחויביםבשינויים,1967-ז"תשכ,לפועלההוצאהחוקלפינכסיםלכונס
חובגבייתלשםנכסיםכנוסגם,דיןפסקביצועלשםלפועלבהוצאהנכסיםכנוסבמו
נכסיםמכינוסלהבדילווישהחיוב37לאכיפת-עזרכלי-סעדבבחינתהינו,מס

ושולל...החייבעלמשתלטהואאין".החברות'פקמכוחאוהרגלפשיטתפקודתמכוח

עלכונסהואאין.בעסקיםלעסוקאומשפטיותבפעולותלעסוקכושרואתממנו
נושיםפניעלעדיפותלכונסלהקנותכדי'12ז'סעמכוחהנכסיםבכינוסואין,38".הגוף

.המססרבןשלאחרים
,הקיימיםהנשייהסדריפיעל.ישראל39לממשלתהאזרחשלחובהינההמסחבות

מנושהלהבדילו)מובטחבלתינושה-"רגיל"נושה,ככללהינםהמסרשויות
מעצם,הרשות.אחרת41המחוקקידיעלנקבע,הכללמןכיוצא,כןאםאלא,'0(מובטח
נכסיםכונסלמנותהיכולת.'כנושה2מועדףמעמדלעצמהקונהאיננהרשותהיותה
המוקניםהגבייהאמצעיאתמשמעותיבאופןאמנם,משפרת,מסחבותאכיפתלצורך

מעמדהאתלשנותאולשפרכדינכסיםכונסלמנותהיכולתבעצםאיןואולם,לרשותם

נשארהמסחוב,'12זסעיףפיעלנכסיםכונסשלמינויולאחרגם.כנושההרשותשל
.מובטחבלתי,"רגילנושה"-המסורשות,ישראללממשלתחוב-כשהיה

.4.5'סע,שם36
להקלתאמצעיםהמסלרשויותהמקנותהמסים'פקלהוראותהנכסיםכינוסמצטרףכסעד37

69/35ע"בר:השווה.פ"ההוצלבחוקהמוסדריםפ"ההוצללהליכילהחקקמבלימסגביית

.514,515(1)כגד"פ,ליבלבע'ני"מ
.26,172הערהלעיל,אבנור38
האדםמאתההוצאותכלעםונפרענתבעלהיותיכולמס":קובעהכנסהמס'לפק195'סע39

לממשלתחובהיהכאילו,מוסמךמשפטבביתהרשמיבשמוהשומהפקידידיעלבוהחייב
."193בסעיףשנקבעובדרכיםידיועלונפרענתבעערהאויכולישראל

החייבנכסיעלעיכבוןאושעבודשבידומי"כהרגלפשיטת'לפק1'בסעמוגדרמובטחנושה40
חברותעלגםחלהזוהגדרה."מהחייבלוהמגיעלחובערובהבחזקת,מהםחלקעלאו

.החכרות'לפק353'סע:כפרוק
סרבןבנכסיבטוחההמסלרשויותהמקנים,המסים'לפק12א-ו11אבסעיפיםנקצעאחרת41

.21,176-199הערהלעיל,יה'פרוקצ:ראה,המסבבטוחותלדיון.המס
יחד"פ,פ"ההוצלמשרדיר"יו'נשמונה-קריתסמףמ"בעהפועליםבנק64/42צ"בג,והשווה42

(3)116,124-125.
.המסים'לפק,12-ו,8,זב,דא,5'סע43
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יתרעם,המסרשריותמתחרות,מסחובותוביניהם,שוניםחובות,האזרחחבכאשר
אתהרשותהקדימהאפילו.חובותיופירעוןלצורך,ורכושונכסיועל,החייבשלנושיו
נכסיםכונסבאמצעותפעלהואפילו,המסחובלגבייתופעלה,החייבשלהאחריםנושיו
עלעדיפותלרשותולהקנותהנשחהסדריאתלשנותכדיבכךאין'ז12'סעמכוחשמונה

.החחבאשלהאחריםנושיופני
עלבעדיפותזוכהלפועלבהוצאהראשוןשפעלנושהאיןפ"ההוצלחוקפיעלגם

רוכשהואאיןנכסיםכונסשללמינויו,ראשוןגרםואם,החייבשלאחריםזוכיםפני
גםהדיןהוא.'לזכותם5זההבדרגהניצבתוזכותוהאחריםהזוכיםפניעלעדיפותלעצמו
עלעדיפותלרשותלהקנותכדימינויובעצםאין.'ז12'סעמכוחהמתמנההנכסיםבכונס
כונסי,בטוחהאלממשכדיהמתמנהנכסיםמכונסבהבדל.החייבשלהאחריםנושיופני

מכוחמתמניםאינם,מסחובגבייתלשםאו,דין-פסקביצועלשםהמתמניםהנכסים
היאזועובדה.חובאכיפתלצורךנעשהמינויים,אלא,החייבבנכסיקנייניתזכות

.מעמדםאתהקובעת
כונסשלמעמדועלגםמשליך,המסחובגבייתלשםסעד,הנכסיםכינוסשלהיותו
פשיטתאופרוקהליכישלתחילתםעם.פירעוןחדלותשלבמצב'ז12'סעמכוחהנכסים

תלוייםוהליכיםהרגלפושטאוהחברהנגדהליךבשוםלפתוחאולהמשיךאיןרגל

,החברות'pD,מפורשותקובעת,לפועלהוצאההליכילגבי.לעיכובהניתניםועומדים

:כדלקמן357'בסע

לרבות,חברהשלמקרקעיןאוטוביןנגדלפועלהוצאהבהליכישפתחנושה(א)"
,המפרקלעומתלפועלמההוצאהלהנותיוכללא,לההמגיעחובעיקול
."הפירוקתחילתלפניאותההשליםכןאםאלא

-זהסעיףלענשן(ב)

,ומכירתםבתפיסתם-טוביןנגד,היאלפועלהוצאהשלהשלמתה(1)
;החובבקבלתחובובעיקול,בתפיסתם-מקרקעיןנגר

הליכילגביהםנוקטתשהרשותקיימיםמסלחובותמתיחסיםהדבריםכי,להדגישהראוימן44
אמצעיםלרשותמקנהוהמחוקקישספציפיתמעסקהכתוצאהנוצרתהמסחבותכאשר.גבייה
מסלחוק93'סע,לדוגמהראה.עסקהאותהבגיןהמסשולםבטרםהעסקההשלמתלמנוע
האחריםנושיופניעלהרשותעדיפהבאלהשימושבעשותה,1963-ג"תשכ,מקרקעיןשבח
זורשימהממסגרתחורגאלהשלעניינם.עצמוהחיבפניעל"עדיפה"שהיתהכפי.החייבשל

.קימיםחובותכגיןלפרזלהוצאהבהליכיהמתמקדת
'נר"כנ81/584א"ע;170(1989שלישיתמהדורה)והלכותהליכיםלפועלההצאהאופירבר45

.747,754-761(3)לוד"פ,קרתקלמןד"עו
אומשכוןלמימושנכסיםכונס,החברות'לפק194'סע,צףשיעבודמכוהחברהנכסיכונס46

.1967-ז"תשכ,המשכוןלחוק17'סע,משכנתא
.1980-ם"תש[חדשננוסחהרגלפשיטת'לפק22'סע,החברות'לפק264,267'סע47
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ההוצאההליכיאינם,זהבכללנכסיםכונסומינויהמסים'שבפקהחיובאכיפתהליכי
הוצאההליכיהינםבמהותםואולם,פ"ההוצלבחוקהמוסדריםואלה"הרגילים"לפועל

.הרגילההאכיפהלמערכתמחוץהמסלרשויותיוחדוואפילו,המסחיובשללפועל
,פירעון48חדלותבמצב,החייבנגדנפרדיםהליכיםעיכובמאחוריהעומדההיגיון

כדי,"אחתגגקורת"תחתהפירעוזחדלהחייבשלנכסיוכללאתלכנסהמגמה,דהיינו
האכיפההליכיעלגםהל,'מובטחים9הבלחינושיוכללביןשווהבאופןלחלקם
שונהנכסיםכונסבאמצעותאכיפהואין,מובטחבלתיכנושההרשותידיעלהננקטים
הנציבידיעלהמתמנההכונסשלמעמדומהשוואתגםמתבקשת,זומסקנה.זהלעניין
'פקפישעלנכסיםכינוסשהליכיהיאהתוצאה.לפועלשבהוצאה"עמיתו"למעמד
המסרשויותיוכלולא,פירעוןחדלותהליכישלתחילתםלפניהושלמולאאםהמסים
שלהנשייהסדרייחולו,שכזהוכמצב,הפירעוןחדלותהליכימשההלו.מהםלהנות
.מיוחד58כדיןפירעתחדלות

סיכום.ו

,דופןיוצאתתרופההיותהלמרות,מסחובגבייתלשםנכסיםכונסלמנותהסמכות
לרשותהמוקניםהגביהאמצעיאתמשמעותיתלשפרכדיבהיש.5'פלאיםתרופתאיננה
.כנושההרשותשלמעמדהאתלשפראולשנותכדיבהאין,ואולם

ההוצאהבמסגרתהנכסיםכינויןסעדשלזמניתבומהפעלהלהיווצריכולמעשיקושי
,נכסיםכונסלמנותהסמכותשלתוצראישוזהקושי.המסים52'פקובמסגרתלפועל
אתמאפייןוהואאכיפהמנגנונישנישלהמקבילמקיומםיוצאפועלהואאלא,דווקא
בתיקוןמעמיקדיון.לפועלהמוציאיםלביןהמסגובהשביןהיחסיםמערכתמכלול
אכןאםהשאלהאתמעוררהיהאפשרהמסיםבפקודתובתיקון,לפועלההוצאהלהוק
היהיכול,"הכוחותאיחוד"שמאאו,אכיפהמנגנונישנישלהמקביללקיומםצידוקיש

.301(מן2ד"פ,מ"בעשטטנוסלר'נ(נכסיםבכועס)מ"בעטכסטילאדא86/74ע"בר48
.1980-ם"תש[חדשנוסח]הרגלפשיטת'לפק76'סע49
יכול,(הרגלפשיטת'לפק78'סע)החברות'לפק354'בסעהקבועיםובתנאיםבנסיבות50

אמריקאיתציוןקהילת88/199צ"בג:והשווה.קדימהבדיןנושההמסרשויותותהיינה
.89(1)מגד"פ,אסאקרית,ובמהלתכתןהמקומיתהועדהר"יו'נ(בפירוק)

לעיל,(אזכתוארה)אכנורהשופטת'כבהקשתהעטהמפריבמאמר,השמוניםנשותבתחילת51
שלללהיט"נכסיםכונס"שלהתרופההפכהבעטיוהנימוקמה":172'בעסדלפרק3ש"ה

מתייחסתהטעות:משפטיתבטעותמקורוהנימוקכילינראה":והשיבה?החדשההעת
עללהשתלטמאפשרתזופלאיםתרופתכישחושבמי.הנכסיםכונסשלוכוחולסמכויותיו

מאחוריעמדהזומשפטיתטעותלאכילקוותרקניתן".בידוטעות,הנתבעשל...גופוחייו

."המחוקקכוונת"
,למועלההוצאהלתקנות(2)83בתקנהכזואפשרותמוסדרתלפועלההוצאהבמסגרת52

שנתןהנכסיםכונסמנויצואתלבטל"לפוצלההוצאהלראשסמכותהמקנה,1979-ם"תש
"...אחרתהוראהכללתתאו
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נכוןכיהסובריםלדעתגם,מקוםמכל.לפועלשבהוצאה"החירוםמצב"בפתרוןלסייע

היחסיםמערכתאתלהסדיר,לפחות,היההראוימן,אכיפהמנגנונישנילקייםורצוי
ויתמנהיכולובשתיהןאכיפהמערכותלשתיכפוףהאזרחשבומצבולמנוע,שביניהם

.לנכסיוכונס




