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הקדמה ופתיחת תיק

איפוס;עתידייםחיובים;לתיקהצדדים:המזונותתיקשלאופיו•

;חוב

;איחודלתיקצירוףאי;יכולתחקירותהעדר•

;התיקבפתיחתמקומיתסמכות•

הפרשיאישורי,מקורידיןפסק:התיקלפתיחתנדרשיםמסמכים•

;ל"המלבאמצעותגבייההעדרבדברהצהרהאול"מהמלגבייה

באמצעותהמשולםתשלוםמכלדחויהואגרהתיקפתיחתאגרת•

;התיק

המוגדרממוניחיובאומזונותחיוב–התיקבפתיחתהחיוביםסוגי•

.כמדורבמשכנתהחיוב;גבייתולצורךמזונותכחיוב

סכומיםלרבותהתיקבפתיחתהנטעניםהחיוביםשלמלאפירוט•

;ששולמו



ניהול תיק

:כללי

;בלבדמודפסות–בקשותהגשת•

:בהחלטהאחרתנקבעלאאם–בקשותהמצאת•

;הלשכהבאמצעות–לאואםוביןמיוצגתאםבין–זוכה

;הלשכהידיעל–מיוצגאינואםרק–חייב

;חובלהגדלתבקשותה12תקנהתיקון•



ניהול תיק

(:שפעול חודשי)עדכון חיובים אוטומטית 
;מכןלאחרהמוגשתבבקשהוביןהתיקבפתיחתבין•

לאתלוייםקצבתבאמצעותאו/ול"המלבאמצעותגביה•

;מלאיםחיוביםלשפעלניתן

;במקבילחיוביםכמהלעדכןניתןכיום•

;זרבמטבעחיוביםאומדדצמודישאינםחיובים•

פסקמתןאו/ובבגרותמזונותשפעוללעדכןזוכהחובת•

;'וכדסופידין



ניהול תיק

:דיווח על תשלומים

.7.11.11לחוק ההוצאה לפועל אושר ביום 35תיקון 

ואלה נכנסו  , ב לחוק19-א ו19בין היתר התווספו סעיפים 

;16.9.12לתוקפם ביום 

;עדכון על קבלת תקבולים–א שכותרתו 19סעיף 

;הסדר עם החייב–ב שכותרתו 19סעיף 



ניהול תיק

:דיווח על תשלומים

עדכון על קבלת תקבולים–א 19סעיף 
באמצעותשלאהחובחשבוןעלשקיבלתקבולכלעללפועלההוצאהללשכתידווחזוכה(א)א19

.התקבולקבלתמיוםימיםשבעהבתוך,הלשכה

החייבוביןבינוהסדרעללפועלההוצאהללשכתשהודיעזוכה,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)
באמצעותשלאהחובחשבוןעלשקיבלהתקבוליםכלעללדווחרשאי,ב19בסעיףכאמור

אתהחייבפרעואולם;חודשיםלשלושהאחת,קבלתוותאריךהתקבולסכוםבציון,הלשכה
בקשהויגישכאמורמהפירעוןימיםשבעהבתוךהחובמלואפירעוןעלהזוכהידווח,החובמלוא

.התיקלסגירת

(א)קטןבסעיףכאמורללשכהדיווחשלאזוכהעלהוצאותלהטילרשאילפועלההוצאהרשם(ג)
טענותיואתלטעוןהזדמנותלזוכהשניתנהלאחר,קטןסעיףבאותוהאמורהמועדבתוך(ב)או

הזוכההגיש;לפועלההוצאהבתיקהחובמחשבוןיקוזזהאמורההוצאותסכום;זהלעניין
ההוצאותבסכוםבתיקהחובחשבוןיזוכה,התקבלוערעורוזוהחלטהעלערעוררשותבקשת
.שקוזז

1979-מ"תש,לפועלההוצאהלתקנותא17תקנה:קודםחקיקתיהסדר*



ניהול תיק

:תשלומיםדיווח על 

:דיווח במועדאו /בהעדר דיווח על תשלומים וסנקציה 

;לזוכהבהוצאות בכפוף למתן זכות טיעון חיוב •

;מתחדששפעול מזונות ביטול •

;עיכוב כספים בתיק•



ניהול תיק

:הגדלות חוב

;רק לאחר מסירת האזהרה•

;עיבוד המסמכים–פירוט מלא של החיובים בטבלה סדורה •

;צירוף קבלות בלבד ולא דרישות תשלום•

;ה לתקנות ההוצאה לפועל12תיקון תקנה –מסירה לחייב •

ר"ע, פלקס' השופט נ' כב;סמכות הרשם לדון בהן–הוצאות חריגות •

;3.10.12. ש.מ' נ. ש.מ21982-06-12



הליכי גבייה

חובאו/וקייםחובלהבטחת–מקרקעיןעיקול/יציאהעיכוב•
;ערבויות,איזון,נטל,ולביטולוהצולאישורתנאים;עתידי

;והשיקוליםהבקשההגשתאופן,עתידייםמזונותעיקול•

;וביטולן(2()א)ב66סעיף–הטלתן–הגבלות•

עלקדימות;מתחדשחודשיוחיובקייםחובבגיןשכרעיקול•
;השכרהגנתחוקפיעלהגנהוהעדרלחוק76סעיףפי

במסירהפקודהואישורהליכיםמיצוימדרג–מאסרפקודת•
;מאסרפקודתביטול;אישית

;מזונותחובלפריסתרשםסמכותהעדר•

;החובפירעוןעםאוטומטיתמתבטליםאינםהליכים•



טענת פרעתי

;ד מזונות"ייחודי לפס–פירעון טרם מתן פסק הדין טענת •

;תצהיר ואסמכתאות, פירוט מלא–אופן הגשת הבקשה •

העברת הנטל המשני רק לאחר הרמת  –נטל הראיה והיפוכו •
;הנטל הראשי

האשה: שני תנאים מצטברים; 779/76א "הלכת שוחט ע–הדין הנוהג •
.הסכימה שההוצאות ששולמו על ידי הבעל תבואנה במקום דמי המזונות וכן הוכחת הוצאתן בפועל

;שיהוי•

;א27או על פי תקנה /דיון ו–הכרעה בבקשה •



ד"שכר טרחת עו

פיעלהרשםידיעלנפסקמזונותלגבייתבתיקטרחהשכר•
סעיף–לגבייתושננקטווההליכיםבפועלהגבייהשיעור

;לחוק(א)10

נדרשתוהיאדיןעורךידיעלמיוצגתהזוכה-המוצאנקודת•

;טרחתושכרבתשלוםלשאת

;הבקשההגשתאופן•

;הטרחהשכרשיעור•



סגירת התיק

;התיקלסגירתעילהכשלעצמומהווהאינו–חובאיפוס•

;עתידיחובלהבטחתהליכיםאו/ושפעולביטול•

;איזון•



צו כינוס והליכי פשיטת רגל

;ר"פשלהליךפניהנוכחלחוקא77סעיףלפיהליכיםעיכוב•

תביעהברחובהינוהכינוסצולפניפירעונושמועדמזונותחוב•
-ם"התש,[חדשנוסח]הרגלפשיטתלפקודת(1)72סעיףלפי

;ההפטרבצומפורשתבהוראהרקיחולהפטר.1980

ביתואולםתביעהבריאינםהכינוסצולאחרמזונותחיובי•
לפקודה128סעיףידיעלנשלטיםשאלהקבעהעליוןהמשפט

המשפטביתיפעילטרם,לפועלהוצאהבהליכיגבייהבריואינם
.לפקודה128סעיףפיעלסמכותואתרגלפשיטתשל

בפסקהמחזיקלמזונותהזכאי":6.10.09,הרשמיהנכסיםכונס'נסיסואלברט5106/09א"רע•
לאעודכלהכינוסצושלאחרלתקופהחובואתלגבותזכאיאינוכינוסצועליושניתןחייבנגדדין

8993/04א"עראו;לפקודה128סעיף)לזכאיהקצבהעלהרגלפשיטתשלהמשפטביתהחליט
הואהרגלפשיטתשלהמשפטשביתהואלפקודה128סעיףמאחוריהעומדהרעיון.(ל"הנ

הזכאישלהאינטרסלביןהחייבנושיכללשלהאינטרסיםביןלאזןהנכוןהשיפוטיהפורום
,הייתהחייבתשהמשיבהמכאן.עצמוהחייבשלבאינטרסאףהתחשבותתוךוהכל,למזונות

."כאמורלהקצבהבקשהלהגיש,אכן



פריסת חוב העבר

;בלבדהפניהאלאהחובלפריסתסמכותאין•

;שוטפיםמזונותתשלום–מקדמיתנאי•

תשלום,סודיותויתורכתב,שאלון,הבקשההגשתאופן•

עדהעברחובעבורהמוצעהסכוםבצירוףהשוטףהחיוב

;בבקשהדיוןקיום;בבקשההחלטהמתן

;הכרעהעדשיעוכבווהליכיםרשותמתן•

;דתיד"בילרבותהגדרותסעיף–"המשפטלבית"הפניה•



ערעור על החלטת רשם

;יחידדן,בזכות–ערעור•

לתקנותכח258תקנה.ימים15–הערעורהגשתמועד•
;האזרחיהדיןסדר

;לג-כח258,האזרחיהדיןסדרתקנותהוראותהחלת•

ההוצאהלתקנות(1ב)120תקנה–הערעורערכאת•
;הלשכהשיפוטבתחוםאוהמקוריהמשפטבית–לפועל

;שרעיד"לביאור"לבדערעוראין



שונות

זוכהככלל.מיוצגותשאינןלזוכות–מזונותמסלול•

;במסלולד"עוטרחת-לשכרזכאיתתהאלאמיוצגת

;פטירת החייב•

המשפטבתילחוק104-ו(ה)68סעיף;סגורותדלתיים•

לפניגםסגורותבדלתייםיידונו"משפחהענייני"שקובעים

אףאלהסעיפיםהחיללפועלההוצאהלחוקב3סעיף.רשם

;לפועלההוצאהבלשכתדיוניםעל



שונות

:משפחהב לחוק לתיקון דיני 11סעיף 

,עמיתנושללדעתומצטרפיםאנו"9560-07-13,27.3.14ש"עמ•
34024-01-13(א"ת)ש"ברמאותושביטאכפי,שוחט.שהשופט

חדהלכהומשאין,וחירותוהאדםיסודחוקחוקקמאזכי(17.4.13)
להגיעמקוםאין,העליוןהמשפטביתשלמדרשומביתמשמעית
."הזוגבנישלבדתםכתלות,שונותמשפטיותלתוצאות

;זגוריהשופט'כב6929-04-13ש"תמ•

;(12.8.15)כץ'אהשופט'כב25829-01-15ר"ע•

למזונותביחסרקלא–(22.10.15)שני'אהשופט'כב3089-10-15ר"ע•
למועדלשנתייםשקדמוחריגותלהוצאותביחסאףאלאמזונותהפרשיאו

;חובלהגדלתהבקשההגשת



שונות

;א לחוק ההוצאה לפועל12סעיף 

דיןפסקלביצועבקשהכילפועלההוצאהרשםשוכנע"

אתלרעהולנצלמנושיםלהתחמקבמטרההוגשהלמזונות

המשפטביתאללפנותהוארשאי,לפועלההוצאההליכי

אתולעכבהדיןפסקביצועבענייןהוראותליתןבבקשה

ככלתוגשהבקשה;המשפטביתלהחלטתעדבתיקההליכים

."הדיןפסקאתשנתןהמשפטלביתהניתן

;(12.1.16)גדיש'נהשופטת'כב18367-12-13ס"תה



תודה על ההקשבה


