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 נוהל הקצבת סכום שיקבע על ידי הממונה לזכאי למזונות

 מטרת הנוהל קע ור
 

עוסק במקרה בו לחייב חוב מזונות שהוא חב בו על פי פסק דין )לרבות על פי החלטה נוהל זה  .1

ושזמן פירעונו חל לאחר מתן צו לפתיחת הליכים. דהיינו,  ,למזונות זמניים כפי שיפורט בהמשך(

 חיוב מזונות שוטף שעל החייב לשלם מידי חודש לזכאי למזונות.

על הממונה  ,הליכיםהור, עם מתן הצו לפתיחת כי במקרה כאמ ,( לחוק קובע1)א()179סעיף 

להורות כי לאדם הזכאי למזונות יוקצב סכום שישולם לו, מעת לעת, מהכנסתו של היחיד 

לחוק,  179, בהתאם להוראות סעיף יהמעבודה או מכל מקור אחר או מתוך נכסי קופת הנשי

 וזאת עד להכרעת בית המשפט בעניין זה. 

בבקשה שיורה  ,( לחוק מורה לנאמן לפנות עם מינויו לבית המשפט2))א(179סעיף  לכך, במקביל

על הקצבה לזכאי למזונות עד לסיום תקופת התשלומים או עד למועד ההפטר לאלתר בצו 

 לשיקום כלכלי, לפי העניין.

 לזכאי למזונות אופן טיפול הממונה ו/או הנאמן בהקצבההיא להסדיר את  ,מטרת נוהל זה .2

עד להחלטת בית המשפט  הדעת של הממונה בגיבוש החלטתו בנושא, זאתשיקול להבנות את ו

 בעניין.

שיש לפרש  ,עמדת הממונה היא - חוב מזונות על פי החלטה למזונות זמניים של ערכאה מוסמכת .3

שהוא חב בו על פי זמניים לחוק כחלה גם על מקרה בו לחייב חוב מזונות  179את הוראת סעיף 

ושזמן פירעונו חל לאחר מתן צו לפתיחת הליכים. לכן הוראות , החלטה של ערכאה מוסמכת

 ה פסק דין למזונות.תיכאילו ה זונות זמניים מהחלטה בעניין נוהל זה יחולו גם על 

 
 גדרותה

 

 ;2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח  - "החוק"

 ;יחיד - "חייב"

כי לאדם הזכאי למזונות יוקצב סכום שישולם לו, מעת לעת,  החלטה – "הקצבה לזכאי למזונות"

 .מהכנסתו של היחיד מעבודה או מכל מקור אחר או מתוך נכסי קופת הנשייה

 .2019 –התשע"ט תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  – "התקנות"

 ובתקנות. תהא המשמעות שיש להם בחוקלמונחים אחרים 
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 הפירעון יר הזמן בהליכי חדלות צ

 

 הקצבה לזכאי למזונותיפול הממונה ו/או הנאמן בנוגע לט
  

 נפתחו לבקשת חייבהליכים שב .4

כי לחייב חוב מזונות  ,שהגיש החייבפתיחת הליכים לבקשה לצו המקרה בו עולה מב .4.1

צו לפתיחת תינתן במסגרת ה בעניין זה החלטת הממונה ,לחוק)א( 179כאמור בסעיף 

 .ההליכים

כי קיים חוב מזונות  ,שהגיש החייב הליכים תפתיחלבקשה לצו הן עולה מבמקרה בו לא  .4.2

חוב לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, יפנה הנאמן הדע לנאמן על קיומו של נוו ,כאמור

, לחוק (2)(א)179בהתאם לסעיף  בבקשה מתאימה לבית המשפט להקצבה לזכאי למזונות

 הקצבה זמנית על ידי בית המשפט ועד להכרעתו בבקשה. ללרבות 

 

 נפתחו לבקשת נושהשהליכים ב .5

יורה הממונה על הקצבה  תן על ידי בית המשפט לבקשת נושה,כאשר הצו לפתיחת הליכים ני

כי לחייב לחוק,  117לפי סעיף  ,ככל ועלה מהדוח שהגיש החייב על מצבו הכלכלי ,לזכאי למזונות

; וזאת ככל והנאמן טרם פנה לבית המשפט בבקשה לפי לחוק )א(179בסעיף  חוב מזונות כאמור

 ( לחוק.2)א()179סעיף 
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 חלטת הממונה על הקצבה לזכאי למזונותה

 יקול דעת הממונה בגיבוש ההחלטה על הקצבה לזכאי למזונותש .6

יהיה  ,כי סכום ההקצבה לזכאי למזונות לפי הסעיף האמור ,קובעלחוק )א( 179עיף ס .6.1

בגובה הסכום ששולם לזכאי למזונות לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, אלא אם כן מצא 

סכום  ל אף שמלשון הסעיף עשוי להשתמע כי. עהממונה כי יש הצדקה להפחיתו

מתייחס לגובה הסכום ששולם על ידי החייב לזכאי למזונות  ,ההקצבה לזכאי למזונות

מחייבת את המסקנה לפיה מדובר בפועל, עמדת הממונה היא כי פרשנות תכליתית 

 . שקבע את חובת תשלום המזונות בסכום שנפסק בפסק הדין

שנקבע בפסק הדין של הערכאה יורה הממונה על הקצבה לזכאי למזונות בסכום  ,ככלל .6.2

 ,, היות ואין בפני הממונה בקשה מנומקת ותגובה של הזכאי למזונות, אלאהמוסמכת

רק בקשה של החייב לצו לפתיחת הליכים אליה צורף פסק הדין של הערכאה  ,דרך כלל

 את חובת תשלום המזונות. ההמוסמכת שקבע

הליכים על הלמרות האמור לעיל, כאשר סכום המזונות שנפסק בטרם מתן הצו לפתיחת  .6.3

אינו עולה בקנה אחד עם יכולותיו הכלכליות של  ,פי פסק הדין של הערכאה המוסמכת

בהתאם למידע המצוי בפני הממונה במועד הרלוונטי, יורה הממונה על הקצבה  ,החייב

תוך איזון  הדבר יעשה .למצבו הכלכלי של החייבזה  סכוםתוך התאמת  ,מזונותלזכאי ל

חדלות הפירעון אשר נועדו  לבין זכויות כלל הנושים בהליכי ,ת הזכאי למזונותובין זכוי

 לפירעון חובם. 

ית את להפחרק בסמכות הממונה  ,)א( לחוק179בוע בסעיף בהתאם לקיובהר, כי 

 ממונהאין לי מתן הצו לפתיחת הליכים בלבד ולפנ הסכום שנפסק לזכאי למזונות

 . סמכות להגדילו

לעיל, בהם סבור הממונה כי יש הצדקה להפחית את סכום  6.3במקרים כאמור בסעיף  .6.4

 הממונה ביקצשיסכום הלא יפחת המזונות שנקבע בפסק הדין של הערכאה המוסמכת, 

ילדים למשפחה, ומסך של  ארבעהעד ל וזאתלילד ₪  1,500מסך של לזכאי למזונות 

 לכל ילד נוסף.₪  1,300

אף אם לאחר ההקצבה דמי  ,הממונה רשאי להורות על הקצבה לזכאי למזונותכי  ,יובהר .6.5

יפחתו מהסכום הפטור מעיקול לפי  ,לחוק 156המחיה שיישארו בידי החייב לפי סעיף 

 .1958 –חוק הגנת השכר, התשי"ח 
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 ופן תשלום הסכום שהוקצב לזכאי למזונותא .7

ישירות יידרש החייב לשלם את הסכומים שהוקצבו לזכאי למזונות מהכנסותיו,  ,כללכ .7.1

 יה.   יוזאת, בנוסף לתשלום החודשי שישלם לקופת הנש לידי הזכאי למזונות

ו, יהממונה יקבל החלטה על הקצבה לזכאי למזונות בהתאם למידע הקיים ביד ,ככלל .7.2

 וללא צורך בדיון.  ,ללא קבלת עמדת הזכאים למזונות

 

 תן הודעה על החלטת הממונהמ .8

במקרים בהם הסכום שהוקצב לזכאי למזונות ונה יודיע על החלטתו בעניין זה לחייב וממה

 לזכאי למזונות.  גם ,במידת האפשר, הממונה יודיע ,שונה מהסכום שנקבע בפסק הדין

 ובות החייבח
 

הליכים ועד למועד בו הלאחר מתן הצו לפתיחת  - חובת החייב עד להקצבה לזכאי למזונות .9

בהם לשלם את סכום המזונות וניתנה החלטה על הקצבה לזכאי למזונות, על החייב להמשיך 

 לקופת הנשייה את התשלומים העיתייםב. חובה זו אינה גורעת מחובתו של החייב לשלם חוי

 על ידי הממונה.  תשלומים עתיים ככל ונקבעו 

על החייב לעמוד בתשלום הסכום שהוקצב לזכאי  - תשלום סכום ההקצבה לזכאי למזונות .10

בתשלום  ת החייבעל ידי בית המשפט. אי עמידובין אם בין אם על ידי הממונה  ,למזונות

 על כל המשתמע מכך. ,חובותיו בהליכי חדלות הפירעוןמהווה הפרה של  ,כאמורההקצבה 

להפחתת סכום  ,בידי החייב האפשרות לפנות לערכאה המוסמכת שפסקה את סכום המזונות .11

 לעשות כן, יודיע על כך לנאמן.החייב , וככל שבחר על ידי בית המשפט המזונות שנפסק
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