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81.2.92 
 יח' באלול, תשע"ח

 
 

 לכבוד :

 תפוצת מנהלי לשכות

 

 פריסת חוב עבר במזונות –לחוק ההוצאה לפועל  55הנדון : כניסה לתוקף של תיקון 

 

 :רקע 

לחוק ההוצאה לפועל, המסדיר את סמכותם של  11תיקון  פוכנס לתוקנ, 8192באוגוסט  91ביום 

 .רשמי ההוצאה לפועל לפרוס חוב עבר במזונות

 : להלן עיקרי התיקון

במזונות, מיוזמתו או לפי בקשת החייב,  חוב עבר רשם הוצאה לפועל מוסמך לפרוס  .1

 : בהתקיים התנאים הבאים

חלה חובה  - חקירת יכולתדיון רשם ההוצאה לפועל בירר את יכולתו של החייב ב .א

 במסגרת)באפשרות רשם ההוצאה לפועל להורות לזוכה כי  לדיון לזמן את הזוכה

 .(התגובה תודיע הזוכה האם היא מבקשת להתייצב לדיון או לא

הרשם  -אם הזוכה לא התייצב למועד שנקבע או שהסכים לקיים את הדיון בלעדיו .ב

רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי מתן צו לתשלום  רשאי לקיים את הדיון גם בלעדיו. 

החייב וכן בשיעורים של חוב העבר במזונות מוצדק, בהתחשב במצבו הכלכלי של 

 .בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה

    על החייב לשלם גם את הסכום שנקב בבקשה לפריסת החוב וזאת החל ממועד הגשת ג.      

 .הבקשה ועד הדיון בה                    

במשך  על החייב לשלם את התשלום החודשי  –אם החייב חב בתשלום מזונות שוטף  .ד

 .שיך לשלמו עד מועד מתן ההחלטהחודשיים רצופים לפחות, ולהמ

 

מילא אחר סעיף ד' לעיל ולא רשם רשאי לפרוס חוב עבר במזונות גם אם החייב לא  .2

הרשם אם  : החוב השוטף במשך חודשיים ברציפות ועד למועד הגשת הבקשה שילם את

 .תשלום החוב כאמור נובע מנסיבות חריגות שיירשמו-איהשתכנע כי 

 

 לפרוס חוב עבר במזונות גם  מיוזמתו או לפי בקשת החייב, רשם הוצאה לפועל רשאי,  .3

 : אם בית המשפט כבר פרס חוב זה בעבר ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים

 .ק הדין/ ההחלטה על ידי בית המשפטחלפה שנה ממועד מתן פסא. 
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 .שלעיל 8או  9מתקיימים התנאים בסעיפים ב. 

   שלאחר מתן פסק הדין או שקיים הסבר  הרשם שוכנע כי חל שינוי בנסיבות בתקופהג. 

                                                                    תשלום חוב העבר במזונות בשיעורים ובמועדים שנקבעו בפסק הדין.-סביר אחר לאי    

 הרשם רשאי, אם ראה הצדקה לכך,  –אם לא חלפה שנה ממועד מתן פסק הדין ד. 

 נות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו בפסק הדין.להפ    

  

ם רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר הסדר בכתב בין הזוכה ובין החייב שעניינו תשלו .4

  :בשיעורים של חוב עבר במזונות 

  9הרשם רשאי לאשר הסדר בכתב בין הזוכה לחייב גם אם לא התקיימו התנאים שבסעיף 

 עיל וזאת אם שוכנע כי הצדדים להסדר חתמו עליו בהסכמה חופשית ובהבינם את ל 8או 

 משמעותו ואת תוצאותיו. 

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב, לשנות צו לתשלום בשיעורים של חוב  .5

ובלבד שמתקיימים כל  עבר במזונות או הסדר לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות

 : אלה

 אה לפועל שוכנע כי שינוי הצו מוצדק כיוון שחל שינוי משמעותי שם ההוצרא. 

  בנסיבות, שאינו בשליטת החייב, המשפיע על יכולתו לקיים את הצו או      

 ההסדר, וכן בהתחשב בפגיעה האפשרית בזוכה;     

 הרשם נוכח כי החייב משלם את  –אם החייב חב בתשלום מזונות שוטף ב. 

 ועדים ובשיעורים שנקבעו בפסק הדין, תקופה ממושכת; התשלום כאמור במ    

 כלומר בניגוד לפעם הראשונה שבה ניתן לפרוס גם אם אינו משלם את השוטף     

 במועד הגשת הבקשה, במקרה של שינוי צו/ הסדר חלה חובה על החייב לשלם     

 .תשלום המזונות השוטף במשך תקופה את    

 מזונות בשיעורים ובמועדים כפי שנקבעו בצו או החייב שילם את חוב העבר בג. 

 בהסדר, תקופה ממושכת, אלא אם כן הוכיח החייב כי לא היה ביכולתו לעמוד     

 בתשלום החוב כאמור בשל שינוי בנסיבות.    

 

 כאשר רשם ההוצאה לפועל נותן צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, הוא  .6

רשאי להפחית את ריבית הפיגורים שתיווסף לחוב במהלך תקופת התשלום בשיעורים.  

  

 מדובר בסעיף משמעותי המשפיע על אופן יישום פריסת החוב.
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 : אופן הגשת הבקשה ע"י החייב

 : 11, קוד בקשה 888בטופס  תוגש בקשהה

 לטופס אפשרות לסימון "פריסת חוב מזונות עבר"התווסף  .א

 ואת מועד התשלום. עיין את סכום החיוב המוצעל החייב לצ .ב

על החייב לשלם גם את הסכום שנקב בבקשה לפריסת החוב וזאת החל ממועד  .ג

ו/או מתן החלטה. אם קיים חיוב שוטף עליו לשלם  הגשת הבקשה ועד הדיון בה

 הסכום הנקוב בבקשה בנוסף לתשלום השוטף.

ורך פריסת החוב, ובמידה על החייב לציין בבקשתו האם פנה בעבר לבימ"ש לצ  .ד

 ופנה עליו לציין את תאריך הפנייה לבימ"ש.

: בצירוף שאלון, תצהיר, כתב  על החייב לצרף מסמכים הנדרשים עפ"י החוק .ה

ויתור על סודיות וכן אסמכתאות מלאות להוכחת מצבו הכלכלי, לרבות תלושי 

 שכר ותדפיסי עו"ש עדכניים.

 

בקשה לפריסת החוב וזאת החל ממועד על החייב לשלם גם את הסכום שנקב ב .ו

הגשת הבקשה ועד הדיון בה, לפיכך על המזכירות להפיק דרישת תשלום 

 בהתאם.

 

 : (שיתמוך בתיקון)עד לתיקון מחשובי  מזונותעבר באופן יישום החלטה לפריסת חוב 

 – הריביות יחישוב מפורטות לאופןפריסת החוב ללא הנחיות כאשר ניתנת החלטה ל

 צו חיוב בתשלומים  אמצעות ביצועלטה יתבצע ביישום ההח

 

, יש לפעול בתקופת הפריסה הוראות מפורטות לעניין חישובי הריביתבמקרים בהם ניתנו 

 : כדלקמן

איפוס היתרה בקרנות החוב  -( xx7פעילות בתיק )קרן  קרנות חוב תקופתיותאיפוס  .9

 השוטפות, על מנת שימשיכו להתנהל ללא חוב עבר. 

 הביצוע : להלן אופן

בשדה סכום  הקטנת חוב בקרן חוב  פעילה  011עומדים על קרן  תיקיית קרנות 

כאסמכתא  יש לציין את הסכום המופיע בעמודה "יתרה בפעילות אחרונה" ההקטנה 

 התקופתית מאותו מועד ואילך הקרן  על פריסת החוב  יש לקשר להחלטת הרשם
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 .שהוזנו ללא פיגורים בקרן תמשיך להתנהל בהתאם לנתוני פסק הדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לעיל.  8איפוס הקרן יתבצע בהתאם לפירוט  –במידה וקיימת בתיק  301איפוס קרן  .2

יש לציין את הסכום החודשי  - ( עבור חוב הפיגוריםxx7יצירת קרן חיוב תקופתי )קרן  .3

 לתשלום ואת רכיבי ההצמדה והפיגורים בהתאם להחלטת הרשם.

אשר נלווה לו גם חיוב שוטף יתנהלו מספר קרנות יסת חוב מזונות עבר במקרים של פר

קרן חוב עבור הפיגורים, וקרן חוב/קרנות חוב עבור המזונות  –מסוג חיוב תקופתי 

 השוטפים כפי שנפסק בבימ"ש.

יהיה אותו מועד בחודש של יש לוודא כי מועד פריסת חוב  -מועד תשלום הפריסה  .4

)כדי שלא יגרם פיגור בתשלום עקב אי הבנה(, במקרים בהם תשלום המזונות השוטפים 

 רת, יש להפנות את תשומת לב הרשם.נקבע אח

 

 יש לעדכן בפרטים נוספים בתיק : .5

 סכום החוב בתיק טרם פריסת החוב 

 מס' הקרן שנפתחה לצורך הפריסה 

 סכום הפריסה 
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ניס את התיק להכ אין -תיק מזונות שנפרסת לתשלומים למען הסר ספק מדגישה כי  .6

 ל"מסלול הסדר"

 

 : פיגור בתשלום הפריסה

 : על הזוכה להגיש בקשה שתידון בהתאם.בתיקים שאינם במסלול

עובדי המסלול  בסמכות: במסגרת מעקב המסלול אחר עמידת החייב בהסדר החוב, בתיקי מסלול

 במידת הצורך.ליזום בקשה 

 :ככל שמוגשת בקשה להסדר בין הצדדים  

 תן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר".בקשה "מ - 318קשה בסעד יש להקליד הב

 

 

 

 

 בברכה,        

 זהבה סרי
 


