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אגרת מידע לזוכה בתיק מזונות
לפי פרק א'  2לחוק ההוצאה לפועל הוקם
"מסלול מזונות" אשר בו מבוצע פסק הדין
למזונות בידי לשכת ההוצאה לפועל
זוכה נכבד,
כדי לממש פסק-דין למזונות שניתן לזכותך עומדות בפניך
שתי אפשרויות:
( )1גביית החוב במסגרת המסלול הרגיל;
( )2גביית החוב במסגרת מסלול מזונות.
עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל ,ובכל שלב משלבי ניהול
התיק ,תוכל לבחור איזה מבין המסלולים מתאים בעבורך.
כדי לסייע ל ,ך מרוכזים בהמשך פרטים על שני המסלולים.
החל ביום א’ באדר א’ התשע"ד ( 1בפברואר  )2014ניתן
לפתוח תיק מזונות חדש במסלול מזונות; החל ביום ג בסיוון
התשע"ד ( 1ביוני  )2014ניתן להעביר תיק קיים ממסלול
רגיל למסלול מזונות .בכל שלב ,עומדת לרשותך האפשרות
להעביר או להחזיר את התיק ממסלול מזונות למסלול
הרגיל.

“המסלול הרגיל"
פתיחת תיק מזונות במסלול הרגיל נעשית כפי שנפתחות
בקשות ביצוע בדרך כלל בהוצאה לפועל .את התיק ניתן
לפתוח בכל לשכת הוצאה לפועל שתבח .ר
במסגרת המסלול הרגיל ,הזוכה מנהל את תיק המזונות
בעצמו או באמצעות עורך דין .כלומר ,הזוכה או בא כוחו
מחליט ,לפי שיקול דעתו ,על פתיחת התיק ונקיטת
ההליכים כנגד החייב במהלך “חיי התיק".
בהתאם לסעיף  10לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
(להלן – החוק) ,זוכה המיוצג על ידי עורך דין בתיק מזונות
זכאי לשכר עורך הדין כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל.
לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות ,שכר והוצאות),
התשכ"ח 1968-עם פתיחת התיק יש לשלם אגרת
פרוטוקול .בנוסף ,נגבית אגרה בהתאם לתקנות האמורות.
“מסלול מזונות"
“מסלול מזונות" הוא מסלול שבו לשכת ההוצאה לפועל
מבצעת את פסק הדין למזונות כמעט בלי צורך בהתערבות
הזוכה .במסגרת מסלול זה ,לשכת ההוצאה לפועל יוזמת
נקיטת הליכים ופועלת לגביית החוב מהחייב.
מסלול מזונות הוקם בכל אחד ממחוזות השיפוט של בתי
המשפט :הצפון ,חיפה ,המרכז ,תל אביב ,ירושלים ,הדרום.
לשכת ההוצאה לפועל שבה פועל מסלול המזונות
(להלן -לשכת המזונות) מוסמכת ליזום נקיטתם של כל
ההליכים הקבועים בחוק ובתקנות לרבות בקשות לקבלת
מידע ,עיקולים ,הטלת הגבלות ,עיכוב יציאה מהארץ

ומאסרים .נקיטת ההליכים כנגד החייב מתבצעת לפי
כללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל ומפורסמים
ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה
(.)www.eca.gov.il
מעורבות הזוכה בהליך נדרשת בעיקר במקרים שבהם
החייב הגיש בקשה המצריכה את תשובת הזוכה או בקיום
דיון ,לדוגמה :טענת “פרעתי" שבה טוען החייב כי מילא
אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו; במקרה
זה נדרש הזוכה להשיב לטענה ולפי הצורך להתייצב לדיון
בפני הרשם.
בדרך כלל אין צורך בייצוג של עורך דין במסגרת מסלול
המזונות ,ועל כן ,ככלל ,הזוכה בתיק אינו זכאי לשכר טרחת
עורך דין .יחד עם זאת ,רשם הוצאה לפועל רשאי להחליט
אחרת במקרים שבהם לדעתו ייצוג הזוכה בידי עורך דין
מוצדק בנסיבות העניין.
לצורך מתן שירות יעיל ומקצועי יעמוד לשירות הזוכה
במסלול זה פקיד אישי אשר ילווה את הזוכה מפתיחת
התיק ולאורך ניהולו.
זוכה שבחר במסלול מזונות יקבל דיווח שנתי לגבי ההליכים
שננקטו כנגד החייב במהלך השנה שחלפה וכן יקבל
דיווחים לגבי גובה החוב נכון למועד הדיווח.
זוכה שבחר לנהל את התיק במסלול מזונות ישלם אגרה
בדומה לזוכה שפתח תיק במסלול רגיל ,ובנוסף ישלם סך
של  ₪ 64בפתיחת התיק .כמו כן ,אחת לשנה ישלם סך
נוסף של  .₪ 60האגרה תיווסף לחוב שבתיק וייגבו אותה
מהחייב.

פתיחת תיק במסלול מזונות

הבהרה לזוכה

אם החלטת לפתוח תיק במסלול מזונות או להעביר תיק
קיים מהמסלול הרגיל למסלול מזונות ,תוכל להגיע לכל
אחת מלשכות ההוצאה לפועל לשם פתיחת התיק .התיק
יועבר ללשכת מזונות וינוהל שם .יחד עם זאת ניתן יהיה
להמשיך להגיש בקשות ומסמכים ולקבל מידע גם בלשכה
שבה נפתח התיק.

•בפתיחת התיק ,ובכל שלב שבו מתנהל התיק ,אם
הגיע לידיעתך מידע העשוי לסייע בגביית החוב עליך
למסור אותו באופן מידי ללשכת ההוצאה לפועל; כמו
כן ,אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או
לצאת מהארץ ובכך לסכל את גביית החוב – עליך
לדווח על כך באופן מידי.

לשם פתיחת התיק עליך לצרף את המסמכים שלהלן:

•אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בשל
הוצאות שונות עליך לפנות בבקשה מתאימה לפקיד
האישי בצירוף קבלות מקוריות

טופס בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות
(טופס  )804וכן דף קרן לתיקי מזונות (טופס .)807
את הטפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות
האכיפה והגביה או לקבל מהלשכה במעמד פתיחת התיק;
1.1פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור;
2.2אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת
קצבת מזונות מהמוסד .אם אין ברשות הזוכה
אישור כאמור ,ניתן לחתום על הצהרה בלשכה;
הבהרה :הפרטים שלעיל נדרשים גם בפתיחת תיק
מזונות במסלול הרגיל.
3.3בנוסף ,במסלול המזונות יהיה עליך למלא את הטפסים
שלהלן:
•שאלון לזוכה בתיק מזונות במסלול מזונות;
•הצהרת זוכה.
מיד אחרי פתיחת התיק ימסור הפקיד האישי לידי הזוכה
את פרטי ההתקשרות עמו לרבות מספר טלפון ופקס
לצורך עדכונים שוטפים .כמו כן ,הזוכה ימסור פרטי
התקשרות עמו לצורך קבלת מידע ועדכונים.

•אם קיבלת מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא
באמצעות הלשכה ,עליך לעדכן את הפקיד האישי
באופן מידי.

לצורך קבלת מידע נוסף ניתן לפנות
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