
 

 3102-ד, התשע"(הוראת שעה) כללי ההוצאה לפועל )נקיטת הליכים במסלול מזונות(

7691 -טו לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז02בתוקף סמכותי לפי סעיף 
1
 החוק( אני קובע כללים אלה:  -)להלן 

   

אחרת,  רשם( -)להלן כללים אלה אשר יחולו זולת אם הורה רשם ההוצאה לפועל  .7 מטרה

ר דרכים ומועדים לנקיטת הליכים במסלול מזונות, לרבות סדר נקיטת נועדו להסדי

 -)להלן לשכת ההוצאה לפועלעובדי מסלול המזונות בהליכים אשר יינקטו ביוזמת 

 וכן להסדיר סוגי החלטות שיובאו לידיעת הזוכה.  העובד(

 הגשת בקשה לביצוע פסק דין למזונות  

( לבצע פסק דין זוכה פרטי -ד לביטוח לאומי )להלןביקש זוכה שאינו המוס (א)  .0 פתיחת תיק חדש

איגרת הכוללת מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות  העובד מסור לוילמזונות, 

יבחר באיזה מן המסלולים המוצעים כדי ש( איגרת לזוכה -ובמסלול רגיל  )להלן

בד העונכח הזוכה בעצמו בעת הגשת הבקשה, ישלח אליו אם לא יבוצע פסק הדין; 

 איגרת לזוכה, בהקדם האפשרי לאחר הגשת הבקשה.

פסק דין לביצוע ה של זוכה פרטי העובד יוודא מתן עדיפות לטיפול בבקש (ב)

 .למזונות

וידוא קיומם של 

 מסמכים

 הזוכהמילא עם הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות, העובד יוודא כי  (א) .3

לתקנות  בתוספתש לפי הטופס (שאלון לזוכה –להלן ) "שאלון לזוכה" הפרטי

7616 -ההוצאה לפועל, התש"ם
2
על  בידוהיה שכל מידע  בו ומסר ,(התקנות -להלן)  

 על "הצהרת זוכה" העובד יוודא כי הזוכה חתם ;עשוי לסייע בגביית החוב, והחייב

צהיר על כך שהוא מעוניין ה( והצהרת זוכה –)להלן  לתקנות שבתוספתלפי הטופס 

 סלול המזונות. לגבות את חוב המזונות במ

הוגשה בקשה לביצוע במסלול מזונות על ידי בא כוח של זוכה פרטי, והזוכה  (ב)  

שאלון לזוכה   הזוכה מילא כוח-באיוודא העובד כי לא נכח במעמד הגשת הבקשה, 

יצור קשר יהעובד  ;ומסר את המידע הידוע לו על החייב, העשוי לסייע בגביית החוב

שישלים את פרטי   כדי זמנו באמצעות בא כוחו, יאו כוחו -עם הזוכה, באמצעות בא

 שאלון לזוכה ויחתום על הצהרת זוכה.ה

העובד יוודא כי שולמה אגרה כמפורט בתקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר  (ג)  

7691-והוצאות(, התשכ"ח
3

.  

                                                                    
 20; התשס"ט, עמ' 779ס"ח התשכ"ז, עמ'  1
  319ק"ת התש"ם, עמ'  2
 0730ק"ת התשכ"ח, עמ'  3
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העברת תיק 

ממסלול רגיל 

 למסלול המזונות

, יבקש מסלול רגיל למסלול מזונותביקש זוכה פרטי, או בא כוחו, להעביר תיק מ .2

על הצהרת  את הזוכה םימלא בקשת ביצוע  ושאלון לזוכה ויחתממי מהם להעובד 

 זוכה.

אם קיים כנגד החייב תיק  יבדוק העובדהגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות, עם  .1 קיום תיק נוסף

פעל מנהל אותו פסק דין; אם קיים תיק נוסף כאמור, י שלנוסף במסלול מזונות ב

יד)ד( לחוק ויעביר את 02לפי סעיף  מנהל הלשכה( -)להלן לשכת ההוצאה לפועל

הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההפרשים, כהגדרתו בסעיף 

 האמור.

 ניהול ההליך במסלול מזונות  

העתק של יצרף גם לחייב; לאזהרה  העובד אזהרה שלחיעם פתיחת התיק  (א) .9 המצאת אזהרה

, ואיגרת הכוללת לכן ו נפתח התיק, אם לא הומצא לחייב קודםשלהדין, שב פסק

 .אגרת לחייב(  -מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות )להלן

האזהרה לחייב  את העובד שלחיהתקבל מידע בדבר כתובתו של החייב,  (ב)  

בדואר רשום עם אישור מסירה; אזהרה שלא נמסרה לחייב או חזרה כ"לא נדרש" 

ניסיון העובד שהומצאה בהמצאה שאינה מלאה, כהגדרתה בחוק, יעשה  או

 להמציאה לחייב במסירה אישית.

לא התקבל מידע בדבר כתובתו של החייב או שהאזהרה לא הומצאה לחייב  (ג)  

 יעביר העובדמשום שהכתובת המופיעה בתיק ההוצאה לפועל אינה כתובתו הנכונה, 

יפנה שיו ,( לחוק7ב)א1סמכותו לפי סעיף אל מנהל הלשכה בקשה שיעשה שימוש ב

 לגורמים שפורטו בתוספת השלישית לחוק, לאיתור כתובת החייב.

נקיטת הליכים 

בטרם המצאת 

 אזהרה

עובד קיבל מידע שעלה ממנו חשש ממשי הלבקשת הזוכה, או אם בכל שלב,  (א) .1

יח שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבט

לרשם  העובד יעביראת פירעונו, או אם מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות כן, 

בקשה לנקיטת הליך לרבות עיקול נכסי החייב או עיכוב יציאה מן הארץ, אף בטרם 

ידי העובד או ב; העובד יוודא כי לבקשה צורף תצהיר חתום המצאת האזהרה

  הזוכה, לפי העניין.

 ,על נקיטת הליך או אי נקיטת הליך כאמור ,שםרההחלטת העובד יעביר את  (ב)  

 לידיעת הזוכה.

 יצורישליחת אזהרה, ואף בטרם המצאתה לחייב,  יאחר הקדם האפשריב (א) .1 איתור בטלפון

קשר טלפוני עם החייב כדי לנסות להביא לפירעון החוב, אם ניתן לאתר את  העובד

 מספר הטלפון שלו.

 יצורלא ילפני המצאת האזהרה,  הוגשה בקשה לרשם לנקוט הליכיםאם  (ב)  

 אלא לאחר שניתנה החלטת רשם לעניין זה  )א( קטן קשר כאמור בסעיף העובד

)ה( לחוק, כדי לא לסכל את 1סעיף לפי ו לכללים אלה 1לפי סעיף  ,ולאחר יישומה

 .מההאפשרות ליישו
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ות ונשלחה אליו במסלול מזונכי נפתח נגדו תיק  בשיחההחייב  העובד יעדכן את .6 יידוע החייב

פרטים העולים מבקשת הביצוע לרבות סכום החוב ימסור העובד כן,  אזהרה; כמו

והתשלומים החודשיים שנקבעו לו, מועד היווצרותו, הדרכים לתשלום, חובת 

כי אי יבהיר היידוע החלה עליו לגבי תשלום שביצע שלא באמצעות הלשכה  וכן 

ניסיון לקבל  העובד יעשה בנוסף ;גדוהחוב עלולה לגרור נקיטת הליכים נ הסדרת

 .עמו ממנו פרטי התקשרות נוספים ולזמנו לפגישה אישית

שיזמן את החייב  כדילפנות לרשם יכול עובד בכל שלב, לאחר המצאת האזהרה,  .72 בירור

 החייבש במקרה ;יא)א( לחוק96בסעיף  ותההוראות הקבועאם התקיימו לבירור 

להבאת החייב בצו בקשה בעובד לפנות לרשם ה, רשאי לא הגיע לבירורו זומן כאמור

 הבאה.

אם החייב משלם את דמי המזונות החודשיים במועדם, אך לא פרע את חוב העבר,  .77 פריסת חוב העבר

 כן אם אלא העבר מזונות חוב מלוא את בהקדםלשלם  שעליו לחייב העובד יודיע

 פריסת בדבר הזוכה עם בבכת להסכמה יגיע או בעניין משפט בית החלטת ימציא

 לעובד. אותה יגישו והם לתשלומים העבר חוב

תיעוד הדיווחים 

 בתיק

בכל שלב, אם החייב דיווח על תקבול ששילם לזוכה  שלא באמצעות הלשכה והזוכה  .70

את  יציין עובד מסלול המזונות, לחוק טז02לא דיווח על התקבול כמתחייב בסעיף 

אם לא הצליח לקבל את  התייחסותו.ויבקש את  כה לזוויפנה  דבר הדיווח בתיק 

 התייחסות הזוכה יפנה לרשם לקבלת החלטה. 

   

 למימוש החובהליכים   

   

 נקיטת הליכים

 כנגד רכוש החייב

, וככל שהחייב לא פרע את חובו א לחוק1כקבוע בסעיף  בחלוף מניין ימי האזהרה)א( .73

יינקטו הליכים כלהלן לפי המידע על  ולא ניתנה החלטה לעיכוב הליכים בתיק,

 להלן: החייב שמסר הזוכה, בסדר ובמדרג כמפורט

 

  :האזהרה מניין ימיבחלוף    (7) 

שבבעלות  ,עיקול כמפורט להלן בניעל נכסים לפי המידע שקיים בפתיחת התיק   

אין חשיבות לסדר נקיטת ההליכים   יו;סמכויות לפילעיקולם  העובד יפעל ,החייב

 במקביל: בכמה הליכים טונקליכול העובד בשלב זה, ו

 ;עיקול משכורת מתחדש (א)   

  ;הניתנים לעיקול לפי דין חייבעיקול כספי  (ב)   
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ברישום בלבד, למעט אם החליט  יהיהבשלב זה העיקול  –עיקול רכב  (ג)   

אם  העובד יציין, לעניין זה ;הרשם אחרת בשל נסיבות התיק המיוחדות

חוב גבוה, חשש ובכלל זה:  מתקיימות נסיבות מיוחדות בבקשה לרשם 

 ;לא העברת בעלות וכיוצא באלהבלהברחת הנכס 

 ;עיקול צד ג' (ד)   

 ;מידע שהתקבל מהזוכה לפיו לפי הצורךעיקול מיטלטלין  (ה)   

העיקול  ;עיקול מקרקעין -שקלים חדשים  12,222החוב מעל אם  (ו)   

 ;שום בלבד על זכויות החייב בנכסברי יהיה

אם לא התקבלו   ,(7ביצוע ההליכים שפורטו בפסקה )מימים  32בחלוף     (0)  

 כספים או שהתקבלו אך החוב לא נפרע, יוכל העובד לנקוט בהליכים אלה :

   

 מנהלת הלחברעיקול ברישום בתקשורת בין מחשבים  לשלוח  (א)   

נסיים )קופות גמל(, בחוק הפיקוח על שירותים פינ הכהגדרת

0221-התשס"ה
4

חוק הבנקאות ב וכהגדרת תאגיד בנקאיול , 

7617-)רישוי(, התשמ"א
5

; 

ה  ולהטיל "לשלוח עיקול ברישום לחברות אשראי, למרכב (ב)   

  ;עיקולים ברשות המיסים

כמשמעותו  עיקול מתחדשלהגיש בקשה לרשם לצוות על  (ג)

 ג לחוק;21בסעיף 

קיומו של  העובד וודאי (0ליכים שפורטו בפסקה )מביצוע הה ימים 32  יאחר (3)  

 :ויפעל כלהלן חשבון מעוקל

 העובד יפעלחיובית מעיקול שבוצע,  התשוב ההתקבלאם  (א)   

יפנה לרשם שאו  עובר ושבלמימוש כספים מעוקלים בחשבונות 

 לרשםהבקשה בהגשת  ;לקבלת הוראות למימוש נכס מעוקל אחר

 ;הנכס המעוקלבגובה החוב ובאופי העובד יתחשב 

עיקולים לפי ויחדש עקוב אחר החשבון המעוקל העובד י (ב)   

 ;הצורך

    

 :ימים ממועד המצאת האזהרה 21בחלוף ( 2)  

                                                                    
 116ס"ח התשס"ה, עמ'  4
 030ס"ח התשמ"א, עמ'  5
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העובד   יגיש ( לחוק,0ב)א1אם מתקיימות נסיבות סעיף  (א)   

 בקשה לצוות על מסירת מידע כאמור בסעיף האמור;לרשם 

והתקבל מידע חדש,  (אבפסקת משנה ) אם נשלח צו כאמור (ב)   

 ;מידע שהתקבלה לפיעיקול חדש  ךהליב ינקוט העובד

, ועדיין נותרה יתרת חוב, (2( עד )7בפסקאות ) ננקטו הליכים כאמורש חריא( 1)                 

 :נקוט בהליכים אלהשילרשם   רשאי העובד לפנות

 ;תפיסת רכב (א)   

 ;ין ברישוםלעקל את המקרקע -₪ 12,222-בחובות הנמוכים מ (ב)   

עוקל  -נקיטת הליכים למימוש נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים (ג)   

 העובד יעבירלא תוצאות, בנכס מקרקעין ברישום, ומוצו שאר ההליכים 

הגשת  לפני ;בקשה לרשם למינוי כונס נכסים על הנכס שבבעלות החייב

 לדבר עם החייב ולהסביר לו את ינסה העובד כאמור, בקשה למינוי כונס

יפנה משמעות ההליך; היו המקרקעין בבעלות משותפת של החייב והזוכה, 

נכס מקרקעין בבעלות העובד ממש י לא ;ולזוכה לקבלת התייחסות העובד

 .לא הסכמת הזוכהבמשותפת 

בסעיף קטן )א( וכן ננקטו כל ההליכים כאמור ש אחריבהתאם לנסיבות התיק ו (ב) 

יפנה דיין נותרה יתרת חוב, וע 72י סעיף הוטלו הגבלות וננקטו הליכי מאסר לפ

לרשם כדי שיפעל לנקיטת הליכים למימוש נכס מקרקעין המשמש דירת  העובד

 ,בקשה לרשם למינוי כונס נכסים על הנכס שבבעלות החייב יגיש ; העובדמגורים

לדבר עם החייב  ינסה העובד כאמור נכסיםבטרם הגשת בקשה למינוי כונס אולם 

היו המקרקעין בבעלות משותפת של החייב  ;משמעות ההליךולהסביר לו את 

 .ולזוכה לקבלת התייחסות יפנה העובדוהזוכה, 
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הטלת הגבלות 

ומאסרים כנגד 

 החייב

7

2

7

1

( 

 ולא שולם החוב, 73כאמור בסעיף חרי שננקטו הליכים כנגד רכוש החייב א)א( . 72

  הטלת הגבלותל ובדיפעל הע ב לחוק99וכן התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 

 א לחוק.99בסעיף  כמפורט

אין לחייב נכסים או מקורות שהעובד  ראה (,אעל אף האמור בסעיף קטן ))ב( 

וב וכי יש חשיבות הכנסה שעליהם הצהיר הזוכה שניתן לעקלם לצורך פירעון הח

יגיש העובד לרשם  ,73סעיף גבלות בטרם ננקטו הליכים לפי מיוחדת להטלת ה

 .הגבלות על החייב אף בטרם ננקטו הליכים כאמורבקשה להטלת 

, ולא שולם מלוא החוב, רשאי העובד בסעיף קטן )א( משהוטלו הגבלות כאמור( )ג

 תנאים אלה:מאסר החייב בכפוף ללהגיש בקשה ל

אישר זאת על גבי שאלון לזוכה שמילא  הפרטי הזוכה (7)  

, ומוצו ההליכים שלא אישר נקיטת מאסר כאמור פרטי בפתיחת התיק; זוכה

האחרים כנגד החייב, והחוב לא נגבה, רשאי העובד לפנות אליו לבירור אם עומד 

 בסירובו להפעלת פקודת מאסר;

אין הליכים אחרים שפגיעתם בחייב פחותה ושיש בהם  (0)  

הליך מכירת דירת מגורים יחידה של החייב של  ; במקרהכדי להביא לתשלום החוב

המתנה למימושו תפגע ביעילות יך מכירתו מורכב ושהת נכס אחר שהלאו מכיר

רשאי העובד להגיש בקשה כאמור , ההליך באופן שיעלה על הפגיעה בחירות החייב

 .לפני השלמת ההליכים

העובד ישלח לזוכה הודעה על הכוונה ליזום מאסר זמן סביר  (3)                          

 .מראש

   

 שונות  

 .שהתקבלו מידע על תקבוליםלזוכה העובד יעביר  .71 מידע על תקבולים

לזוכה פרטי דיווח על הפעולות העובד ר ומדי שנה עד לפירעון מלוא החוב ימס .79 דיווח שנתי

שננקטו לביצוע החוב במסלול המזונות ועל החלטות רשם שניתנו בתיק, למעט 

 ;לטההודעות על מאסר או עיכוב יציאה מן הארץ המדווחים עם קבלת ההח

 .כי הזוכה רשאי, בכל עת, להעביר את התיק למסלול הרגיל יציין העובדבהודעה 

הודעות שיועברו 

 לידיעת הזוכה

 :הודעות כמפורט להלן לזוכההעובד ישלח  .71

 הודעה כי הוגשה בקשת חייב בטענת "פרעתי";    (7)  

 החלטת רשם בבקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ;  (0)  

 ;ה ליזום מאסר כנגד החייבהודעה על הכוונ  (3)  

 ;החלטת רשם בבקשה לצו מאסר  (2)  



 אגרות במסלול מזונות -תקנות  -ייעוץ  -הוצאה לפועל הצעת חוק מס':

 123-66-0273-707171סימוכין: 

 

1 

הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל או להיפך לפי החלטת   (1)  

 ;רשם

 76166-, התש"םלתקנות ההוצאה לפועל 76הודעה על החלטה לפי תקנה   (9)  

 .דבר העברת הליך ללשכה אחרתהתקנות(  -)להלן

הודעות שיועברו 

 החייב לידיעת

   .יותקנותהחוק ו הוראות  לפיהודעות לחייב במסלול מזונות יישלחו  .71

   

 ______________      _________ התשע"ד

 __ _________(3102)       

 __________    (2-0751)חמ 

 מנהל מערכת ההוצאה לפועל                                                       

 דוד מדיוני         
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