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אופיו של תיק המזונות :הצדדים לתיק; חיובים עתידיים; איפוס
חוב;
העדר חקירות יכולת; אי צירוף לתיק איחוד;
סמכות מקומית בפתיחת התיק;
מסמכים נדרשים לפתיחת התיק :פסק דין מקורי ,אישורי הפרשי
גבייה מהמל"ל או הצהרה בדבר העדר גבייה באמצעות המל"ל;
אגרת פתיחת תיק ואגרה דחויה מכל תשלום המשולם באמצעות
התיק;
סוגי החיובים בפתיחת התיק – חיוב מזונות או חיוב ממוני המוגדר
כחיוב מזונות לצורך גבייתו; חיוב במשכנתה כמדור.
פירוט מלא של החיובים הנטענים בפתיחת התיק לרבות סכומים
ששולמו;

ניהול תיק
כללי:
• הגשת בקשות – מודפסות בלבד;
• המצאת בקשות – אם לא נקבע אחרת בהחלטה:
זוכה – בין אם מיוצגת ובין אם לאו – באמצעות הלשכה;
חייב – רק אם אינו מיוצג – על ידי הלשכה;
• תיקון תקנה 12ה בקשות להגדלת חוב;

ניהול תיק
עדכון חיובים אוטומטית (שפעול חודשי):
•
•

•
•
•

בין בפתיחת התיק ובין בבקשה המוגשת לאחר מכן;
גביה באמצעות המל"ל ו/או באמצעות קצבת תלויים לא
ניתן לשפעל חיובים מלאים;
כיום ניתן לעדכן כמה חיובים במקביל;
חיובים שאינם צמודי מדד או חיובים במטבע זר;
חובת זוכה לעדכן שפעול מזונות בבגרות ו/או מתן פסק
דין סופי וכד';

ניהול תיק
דיווח על תשלומים:
תיקון  35לחוק ההוצאה לפועל אושר ביום .7.11.11
בין היתר התווספו סעיפים 19א ו19 -ב לחוק ,ואלה נכנסו
לתוקפם ביום ;16.9.12
סעיף 19א שכותרתו – עדכון על קבלת תקבולים;
סעיף 19ב שכותרתו – הסדר עם החייב;

ניהול תיק
דיווח על תשלומים:
סעיף 19א – עדכון על קבלת תקבולים
19א (א) זוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות
הלשכה ,בתוך שבעה ימים מיום קבלת התקבול.
(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,זוכה שהודיע ללשכת ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב
כאמור בסעיף 19ב ,רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות
הלשכה ,בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו ,אחת לשלושה חודשים; ואולם פרע החייב את
מלוא החוב ,ידווח הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון כאמור ויגיש בקשה
לסגירת התיק.

(ג)

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן (א)
או (ב) בתוך המועד האמור באותו סעיף קטן ,לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון את טענותיו
לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה
בקשת רשות ערעור על החלטה זו וערעורו התקבל ,יזוכה חשבון החוב בתיק בסכום ההוצאות
שקוזז.

* הסדר חקיקתי קודם :תקנה 17א לתקנות ההוצאה לפועל ,תש"מ1979-

ניהול תיק
דיווח על תשלומים:
סנקציה בהעדר דיווח על תשלומים ו/או דיווח במועד:
• חיוב בהוצאות בכפוף למתן זכות טיעון לזוכה;
• ביטול שפעול מזונות מתחדש;
• עיכוב כספים בתיק;

ניהול תיק
הגדלות חוב:
• רק לאחר מסירת האזהרה;
• פירוט מלא של החיובים בטבלה סדורה – עיבוד המסמכים;
• צירוף קבלות בלבד ולא דרישות תשלום;
• מסירה לחייב – תיקון תקנה 12ה לתקנות ההוצאה לפועל;
• הוצאות חריגות – סמכות הרשם לדון בהן;
 21982-06-12מ.ש .נ' מ.ש;3.10.12 .

כב' השופט נ' פלקס ,ע"ר

הליכי גבייה
• עיכוב יציאה  /עיקול מקרקעין – להבטחת חוב קיים ו/או חוב
עתידי; תנאים לאישור הצו ולביטולו ,נטל ,איזון ,ערבויות;

• עיקול מזונות עתידיים ,אופן הגשת הבקשה והשיקולים;
• הגבלות – הטלתן – סעיף 66ב(א)( )2וביטולן;
• עיקול שכר בגין חוב קיים וחיוב חודשי מתחדש; קדימות על
פי סעיף  76לחוק והעדר הגנה על פי חוק הגנת השכר;
• פקודת מאסר – מדרג מיצוי הליכים ואישור פקודה במסירה
אישית; ביטול פקודת מאסר;
• העדר סמכות רשם לפריסת חוב מזונות;
• הליכים אינם מתבטלים אוטומטית עם פירעון החוב;

טענת פרעתי
• טענת פירעון טרם מתן פסק הדין – ייחודי לפס"ד מזונות;
• אופן הגשת הבקשה – פירוט מלא ,תצהיר ואסמכתאות;
• נטל הראיה והיפוכו – העברת הנטל המשני רק לאחר הרמת
הנטל הראשי;

• הדין הנוהג – הלכת שוחט ע"א ;779/76

שני תנאים מצטברים :האשה
הסכימה שההוצאות ששולמו על ידי הבעל תבואנה במקום דמי המזונות וכן הוכחת הוצאתן בפועל.

• שיהוי;
• הכרעה בבקשה – דיון ו/או על פי תקנה 27א;

שכר טרחת עו"ד
• שכר טרחה בתיק לגביית מזונות נפסק על ידי הרשם על פי
שיעור הגבייה בפועל וההליכים שננקטו לגבייתו – סעיף
(10א) לחוק;
• נקודת המוצא  -הזוכה מיוצגת על ידי עורך דין והיא נדרשת
לשאת בתשלום שכר טרחתו;
• אופן הגשת הבקשה;
• שיעור שכר הטרחה;

סגירת התיק
• איפוס חוב – אינו מהווה כשלעצמו עילה לסגירת התיק;
• ביטול שפעול ו/או הליכים להבטחת חוב עתידי;

• איזון;

צו כינוס והליכי פשיטת רגל
• עיכוב הליכים לפי סעיף 77א לחוק נוכח פניה להליך פש"ר;
• חוב מזונות שמועד פירעונו לפני צו הכינוס הינו חוב בר תביעה
לפי סעיף  )1(72לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם-
 .1980הפטר יחול רק בהוראה מפורשת בצו ההפטר;
• חיובי מזונות לאחר צו הכינוס אינם ברי תביעה ואולם בית
המשפט העליון קבע שאלה נשלטים על ידי סעיף  128לפקודה
ואינם ברי גבייה בהליכי הוצאה לפועל ,טרם יפעיל בית המשפט
של פשיטת רגל את סמכותו על פי סעיף  128לפקודה.
•

רע"א  5106/09אלברט סיסו נ' כונס הנכסים הרשמי" :6.10.09 ,הזכאי למזונות המחזיק בפסק
דין נגד חייב שניתן עליו צו כינוס אינו זכאי לגבות את חובו לתקופה שלאחר צו הכינוס כל עוד לא
החליט בית המשפט של פשיטת הרגל על הקצבה לזכאי (סעיף  128לפקודה; ראו ע"א 8993/04
הנ"ל) .הרעיון העומד מאחורי סעיף  128לפקודה הוא שבית המשפט של פשיטת הרגל הוא
הפורום השיפוטי הנכון לאזן בין האינטרסים של כלל נושי החייב לבין האינטרס של הזכאי
למזונות ,והכל תוך התחשבות אף באינטרס של החייב עצמו .מכאן שהמשיבה חייבת הייתה,
אכן ,להגיש בקשה להקצבה כאמור".

פריסת חוב העבר
• אין סמכות לפריסת החוב אלא הפניה בלבד;

• תנאי מקדמי – תשלום מזונות שוטפים;
• אופן הגשת הבקשה ,שאלון ,כתב ויתור סודיות ,תשלום
החיוב השוטף בצירוף הסכום המוצע עבור חוב העבר עד
מתן החלטה בבקשה; קיום דיון בבקשה;
• מתן רשות והליכים שיעוכבו עד הכרעה;
• הפניה "לבית המשפט" – סעיף הגדרות לרבות בי"ד דתי;

ערעור על החלטת רשם
•

ערעור – בזכות ,דן יחיד;

•

מועד הגשת הערעור –  15ימים .תקנה  258כח לתקנות
סדר הדין האזרחי;

•

החלת הוראות תקנות סדר הדין האזרחי258 ,כח-לג;

•

ערכאת הערעור – תקנה ( 120ב )1לתקנות ההוצאה
לפועל – בית המשפט המקורי או בתחום שיפוט הלשכה;
אין ערעור לבד"ר או לבי"ד שרעי;

שונות
• מסלול מזונות – לזוכות שאינן מיוצגות .ככלל זוכה
מיוצגת לא תהא זכאית לשכר-טרחת עו"ד במסלול;
• פטירת החייב;

• דלתיים סגורות; סעיף (68ה) ו 104 -לחוק בתי המשפט
קובעים ש"ענייני משפחה" יידונו בדלתיים סגורות גם לפני
רשם .סעיף 3ב לחוק ההוצאה לפועל החיל סעיפים אלה אף
על דיונים בלשכת ההוצאה לפועל;

שונות
סעיף 11ב לחוק לתיקון דיני משפחה:
• עמ"ש " 27.3.14 ,9560-07-13אנו מצטרפים לדעתו של עמיתנו,
השופט ש .שוחט ,כפי שביטא אותו ברמ"ש (ת"א) 34024-01-13
( )17.4.13כי מאז חוקק חוק יסוד האדם וחירותו ,ומשאין הלכה חד
משמעית מבית מדרשו של בית המשפט העליון ,אין מקום להגיע
לתוצאות משפטיות שונות ,כתלות בדתם של בני הזוג".
• תמ"ש  6929-04-13כב' השופט זגורי;
• ע"ר  25829-01-15כב' השופט א' כץ (;)12.8.15
• ע"ר  3089-10-15כב' השופט א' שני ( – )22.10.15לא רק ביחס למזונות
או הפרשי מזונות אלא אף ביחס להוצאות חריגות שקדמו לשנתיים למועד
הגשת הבקשה להגדלת חוב;

שונות
סעיף 12א לחוק ההוצאה לפועל;
"שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי בקשה לביצוע פסק דין
למזונות הוגשה במטרה להתחמק מנושים ולנצל לרעה את
הליכי ההוצאה לפועל ,רשאי הוא לפנות אל בית המשפט
בבקשה ליתן הוראות בעניין ביצוע פסק הדין ולעכב את
ההליכים בתיק עד להחלטת בית המשפט; הבקשה תוגש ככל
הניתן לבית המשפט שנתן את פסק הדין".
תה"ס  18367-12-13כב' השופטת נ' גדיש (;)12.1.16

תודה על ההקשבה

