מדינת ישראל
הצהרת הזוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי:



אני מצהירה כי לא קיבלתי את דמי המזונות המגיעים לי או את חלקם מהמוסד לביטוח
הלאומי.



(אם הועבר התיק ממסלול רגיל למסלול מזונות) :אני מצהירה כי גובה חוב המזונות נכון
למועד העברת התיק ממסלול רגיל למסלול מזונות הוא_______ :



אני מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי חלק מדמי המזונות המגיעים לי לפי פסק הדין ומבקשת
לגבות את ההפרשים באמצעות "מסלול מזונות" בהוצאה לפועל.



ידוע לי שכל זמן שתיק ההוצאה לפועל פתוח ,איני יכולה לגבות את חוב המזונות שבשלו
נפתח תיק זה באמצעות המוסד לביטוח לאומי או כל לשכת הוצאה לפועל אחרת.



אני מתחייבת לעדכן את הלשכה בכל שינוי שחל בכתובת מגוריי או בפרטי ההתקשרות עמי.



בהתאם לסעיף 02טז(א) לחוק ,אני מתחייבת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל ,באופן מידי ולא
יאוחר משבעה ימים ממועד השינוי ,על כל שינוי בגובה דמי המזונות החודשיים ועל כל שינוי
בהחזר ההוצאות המגיע לי ,אם כתוצאה משינוי פסק הדין ואם כתוצאה מכל שינוי אחר,
בכפוף להוראות פסק הדין (הגעת הקטין לבגרות וכיוב').



בהתאם לסעיף 02טז(א) לחוק ,אני מתחייבת לעדכן את הלשכה ,בתוך  7ימים לכל היותר ,על
כל תקבול שאקבל מהחייב שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; ידוע לי כי אם אאחר
בדיווח על תקבולים ,אהיה עלולה להתחייב ,על פי החלטת רשם ,בהוצאות שיקוזזו מחובו
של החייב כלפי בהתאם לסעיף 91א לחוק.



בהתאם לסעיף 02יז לחוק ,אני מתחייבת ליידע את מזכירות ההוצאה לפועל ,בכל שלב
משלבי ניהול התיק ,על כל שינוי בפרטים של החייב וכן למסור כל מידע שהגיע לידיעתי
ושעשוי לסייע בגביית החוב לרבות מידע על נכסים חדשים של החייב ,מקום עבודה שלו,
שינוי כתובת מגורים וכיוב'.



ידוע לי כי ניהול התיק במסלול זה מחייב תשלום אגרה.
מידע כללי



תיק המזונות מתנהל במסלול המזונות לפי בחירת הזוכה.



בכל שלב משלבי ניהול התיק ,עומדת בפני הזוכה זכות הבחירה להעביר את התיק למסלול
מזונות רגיל ולנהל אותו בעצמו או באמצעות עורך דין.



בהתאם לסעיף 02יט(א)( )9לחוק רשאי רשם ההוצאה לפועל להחליט בכל עת כי התיק יועבר
לביצוע במסלול רגיל אם נוכח לדעת כי התיק אינו מתאים לביצוע במסלול מזונות .לשכת
המזונות תיידע את הזוכה בדבר החלטה כאמור.

מדינת ישראל
כדי שלשכת ההוצאה לפועל תוכל להעביר את הכסף שנגבה לזכות הזוכה ,על הזוכה לעדכן
את מזכירות ההוצאה לפועל בפרטי חשבון הבנק שלה.



לשכת ההוצאה לפועל יוזמת את ההליכים אך אינה מייצגת את הזוכה בכל בקשה וטענה
המועלית על ידי החייב אשר במסגרתה נדרשת התייחסות של הזוכה ,לרבות בטענת
"פרעתי" ,בבקשה לביטול עיכוב יציאת החייב מן הארץ או בהתנגדות החייב להגדלת קרן
החוב .לפיכך לשכת ההוצאה לפועל תיידע את הזוכה בדבר בקשות שמוגשות בידי החייב.
באפשרות הזוכה לבחור אם להשיב בעצמו או באמצעות עורך דין ,על הזוכה לדאוג לייצוג
משפטי ,במקרים כאמור ,על פי שיקול דעתו .ניתן לברר זכאות לייצוג משפטי על ידי האגף
לסיוע המשפטי בלא עלות על פי חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב.9170-



בהתאם לסעיף 02כא לחוק ,זוכה במסלול המזונות אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין אלא אם
כן רשם ההוצאה לפועל החליט כי ייצוג בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין.



בהתאם לסעיף 02טו לחוק ,לשכת המזונות יוזמת נקיטת הליכים כנגד החייב לפי כללים
שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל ,אלא אם כן הורה רשם הוצאה לפועל אחרת .הכללים
מפורסמים ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.

שם ____________________ תאריך ______________ חתימה __________________

פרטי הפקיד המזהה _____________________

חתימה ___________________________

חותמת ________________________

