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 הילה גורביץ עובדיה  שופטתה כבוד פני ב 

 
 039706098  ת"זס.פ.  התובעת:

 ע"י ב"כ עוה"ד עבלה סואעד
 

 נגד
 

 052857398 ת"זח.ס.  הנתבע:
 ע"י ב"כ עוה"ד וסאם בדארנה

  
 החלטה

 
 1 לשעבר.הצדדים, בני זוג 

 2הצדדים הגיעו להסכם שאושר כהסכם ממון  25.3.2021התובעת הגישה תביעה לאיזון משאבים וביום 

 3וניתן לו תוקף של פסק דין. על פי הסכם הממון לאיזון סופי ומוחלט  של איזון המשאבים של הצדדים,  

 4לאומי, כפי שנצברה יום וגם יישא לבדו בהחזר חוב לבנק  60בתוך ₪  70,000הנתבע ישלם לתובעת סך 

 5 שהיה משותף לצדדים. בחשבון

 6 

 7הנתבע לא מילא את חיוביו כי הגישה התובעת "בקשה למתן הוראות". בבקשתה נטען  29.9.21ביום 

 8על פי הסכם הממון ופסה"ד ולכן התובעת הגישה את פסה"ד לביצוע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. 

 9"מאחר ולא נקבע בפסה"ד נכתב בבקשה כי מזכירות לשכת ההוצאה לפועל לא פתחה את ההליך לביצוע 

 10. בית "1995-ענייני משפחה, תשנ"הבית משפט ל 7כי ניתן להגישו לביצוע בלשכת ההוצל"פ, בהתאם לסעיף 

 11לשכת ההוצאה לפועל על מנת לאפשר  תהמשפט התבקש לקבוע כי ניתן לבצע את פסה"ד באמצעו

 12 לתובעת לגבות את זכות התובעת על פי פסה"ד.

 13 

 14 ואסביר,  .הוראה המבוקשתעיינתי בבקשה ומצאתי להבהיר כי לטעמי אין צורך ב

 15 

 16 קובע: 1995-פחה, התשנ"הלחוק בית המשפט לענייני מש 7סעיף  

 17הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה "
 18משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה  בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני

 19בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת 
 20 "הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

 21 
 22 

 23אופן איזון  האחד –, כמרבית פסק דין שעוסקים באיזון משאבים כולל שני רכיבים כאן פסה"ד

 24הליכי פירטו ואופן , 1995-לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה 7ם או כלשון סעיף המשאבי

 25קצוב )במקרים אחרים יכול להיות חיוב כספי  ,השני .זהו סעד אחד שניתן ,איזון המשאביםו של ביצוע
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 1שזהו הסעד השני שניתן, המכמת את תוצאת הליכי  אופרטיבי אחר כגון העברת זכויות(גם חיוב 

 2   .הביצוע עליהם הורה בית המשפט בפסה"ד

 3. ובמקרה כן, מסתיימים עם מתן ההוראות בדבר אופן איזון המשאביםהליכי ביצוע איזון המשאבים 

 4 הסתיימו עם אישור ההסכם בין הצדדים כהסכם ממוןההוראות בדבר אופן ביצוע איזון המשאבים 

 5כימות התוצאה של ביצוע איזון המשאבים הוא סעד . 1973-זוג, התשל"ג-וק יחסי ממון בין בנילפי ח

 6. סעד כספי זה אינו דורש ה הוא ניתן לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ככל סעד כספי אחרזוככ –כספי 

 7ראו בהקשר זה בע"מ הוראה מיוחדת ומפורשת מבית המשפט כי ניתן לגבותו בלשכת ההוצאה לפועל. 

 8 .30.06.2015, מיום פלונית נ' פלוני 222/15; בע"מ 18.01.2005מיום  פלונית נ' פלוני, 1681/04

 9 

 10לאור המפורט לעיל לא מצאתי לבקש עמדת הצד שכנגד, שכן לא הורתי דבר שלא היה קבוע ממילא 

 11 .המקורי בפסה"ד

 12 

 13ראש הוצאה לפועל בכל לעיון זו תועבר החלטתי הואיל ונתקלתי בעבר, במקרה אחר, בבקשה דומה, 

 14 חיפה.  ,מחוזהלשכות 

 15 

 16 .המזכירות תמציא לצדדים

 17 .מותר לפרסום בהשמטת פרטים מזהים, תיקוני הגהה ועריכה

 18 , בהעדר הצדדים.2021אוקטובר  06, ל' תשרי תשפ"בהיום,  נהנית

      19 

             20 


