מסלול מזונות דף לזוכה  -רשות האכיפה והגבייה

הרשות בOn line-

טפסים

שאלות נפוצות

עמוד הבית
 22אוקטובר 2015
הודעה לבאי כוח זוכים בתיקי
תובענות בדבר שליחת אגרת
מידע לחייב בשפה הערבית

מכרזים

מסלול מזונות מידע לחייב ולזוכה

תגיד מה  -נגיד איך!

عربي

מידע והסברים לזוכה בתיק מזונות

מידע והסברים לזוכה בתיק מזונות

 11אוגוסט 2015
מסלול הפטר מחובות לחייב מוגבל
באמצעים  -לחצו למעבר לאגרת
המידע

זוכה נכבדה,
במשך השנים צברה רשות האכיפה והגביה ניסיון רב והצלחה גבוהה בטיפול בחובות .הצלחת המסלול המקוצר לגביית חובות מלקוחות חייבים ,מוכיחה שטיפול אישי
ויזום בתיק המנוהל על ידי הרשות מצליח להיגבות.
הנהלה  -דרכי התקשרות
אודות רשות האכיפה והגבייה
דבר המנהל
הודעות הרשות
הודעות הדוברת
פניות הציבור
פניות ע"פ חוק חופש המידע

אנו מאמינים שיש לך הזכות לחזור אל המסלול!

ציון החלופות העומדות בפניך למימוש פסק דין מזונות:
כדי לממש פסק-דין למזונות שניתן לזכותך עומדות בפניך שתי אפשרויות:
 .1גביית החוב במסגרת המסלול הרגיל.
 .2גביית החוב במסגרת מסלול מזונות.
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עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2015

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל תוכלי לבחור איזה מבין המסלולים מתאים בעבורך .כדי לסייע לך ,מרוכזים בהמשך פרטים על שני המסלולים.

תוכנית עבודה רב שנתית "מחזון
למציאות" לשנים 2013-2014
תוכנית עבודה רב שנתית "מחזון
למציאות"

"המסלול הרגיל":

מוקד השירות הטלפוני
המרכז לגביית קנסות
פעילות המרכז

תיק מזונות במסלול הרגיל מתנהל כיתר התיקים הנפתחים בהוצאה לפועל  -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".
את התיק ניתן לפתוח בכל לשכת הוצאה לפועל שתבחרי.
במידה ותחליטי להיות מיוצגת ע"י עורך דין עליך לדעת כי זוכה המיוצג על ידי עורך דין בתיק מזונות זכאי לשכר עורך הדין כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל.

פניות למרכז לגביית קנסות
טפסים לפניה למרכז לגביית קנסות
אגף ההוצאה לפועל  -דרכי התקשרות
לשכות ההוצאה לפועל
לשכת המסלול המקוצר
כינוס נכסים
אגרות ושכר טרחה
בעלי תפקיד
מדריך לחייב בהוצאה לפועל
מדריך לזוכה בהוצאה לפועל
רשמי הוצאה לפועל

"מסלול מזונות" מהו?
לאחרונה יזמה רשות האכיפה והגבייה תיקון חקיקה ולפיו יוקם "מסלול מזונות".
"מסלול מזונות" הוא מסלול שבו לשכת ההוצאה לפועל מבצעת את פסק הדין למזונות תוך מעורבות מינימאלית הכרחית שלך ,הזוכה .במסגרת מסלול זה ,לשכת
ההוצאה לפועל פועלת לגביית חוב המזונות.
מעורבותך ,הזוכה ,בהליך ,נדרשת בעיקר במקרים שבהם החייב הגיש בקשה המצריכה את תשובתך או בקיום דיון .דוגמה לכך היא :טענת "פרעתי" שבה טוען
החייב כי מילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו; במקרה זה תידרשי להשיב לטענה ולפי הצורך להתייצב לדיון בפני הרשם.
בדרך כלל אין צורך בייצוג של עורך דין במסגרת מסלול המזונות ,ועל כן ,ככלל ,אינך זכאית לשכר טרחת עורך דין .יחד עם זאת ,רשם הוצאה לפועל רשאי להחליט
אחרת במקרים שבהם לדעתו ייצוג הזוכה בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין.
החל מה 1/2/14 -ניתן לפתוח תיק מזונות חדש במסלול מזונות; החל מה 1/2/14 -ניתן להעביר תיק קיים מזונות רגיל למסלול מזונות .בכל שלב ,עומדת לרשות
הזוכה האפשרות להעביר את התיק ממסלול מזונות למסלול הרגיל.

הממונה על רשמי ההוצאה לפועל
רשמי הוצאה לפועל
האחראי על בירור תלונות על
הרשמים
החלטות רשמים שפורסמו ע"י
הדוברת
הועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל

איך מצטרפים למסלול?
מסלול המזונות הוקם בפרישה ארצית בלשכות בערים נצרת ,חיפה ,כפר סבא ,תל אביב ,ירושלים ובאר שבע.
אם החלטת לפתוח תיק במסלול מזונות או להעביר תיק קיים מהמסלול הרגיל למסלול מזונות ,ניתן להגיע לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל לשם פתיחת התיק.
התיק יועבר ללשכת מזונות וינוהל שם .עם זאת ניתן יהיה להמשיך להגיש מסמכים ולקבל מידע גם בלשכה שבה נפתח התיק.

מאגר מועמדים לכהונת רשמי הוצאה
לפועל
שירותי ממשל זמין
הועדה לשיפור וייעול האכיפה והגביה
חוקים ותקנות

לשם פתיחת התיק עליך לצרף את המסמכים הבאים:
טופס בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות )טופס  – 207לחצו להורדה( וכן דף קרן לתיקי מזונות )טופס  – 208לחצו להורדה( .את הטפסים ניתן להוריד
מהאתר או לקבל מהלשכה במעמד פתיחת התיק.
טבלת פירוט דמי מזונות )לחצו להורדה( עבור חיוב הפרשי מזונות עבר .לחישוב תוספת המדד ניתן להעזר במחשבון )לחצו למעבר למחשבון באתר
הלמ"ס( או לפנות עצמאית לרואה חשבון/מנהל חשבונות עבור ביצוע החישוב.
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מידע ונתונים
דו"חות שנתיים
מילון מונחים
קישורים שימושיים

טבלת הוצאות חריגות )לחצו להורדה( – עבור פתיחת תיק /הגדלת חוב בגין הוצאות חריגות שלא שולמו ע"פ פס"ד.
פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור .דגשים בנושא:
 (1          בפסק הדין צריך להופיע מספר זהות של הנתבע .במידה ולא מופיע ,יש לצרף כל מסמך שהוגש בבית המשפט בתיק הנ"ל ובו מופיע מספר הזהות.
 (2          אם חיוב המזונות הוא מיום הגשת התביעה ולא מצוין תאריך ההגשה ,יש לצרף העתק מכתב תביעה חתום ע"י בית המשפט
צלום ת.ז .של הזוכה כולל ספח מעודכן עם פרטי הילדים.
שאלון זוכה בפתיחת תיק מזונות )לחצו להורדה(.
התחייבות והצהרת זוכה במסלול מזונות )לחצו להורדה(.

תשלומים נדרשים במסלול מזונות:
 ₪ 23עבור אגרת פתיחת תיק )בדומה לפתיחת תיק במסלול רגיל(.
 ₪ 64לצורך ניהול התיק .כמו כן אחת לשנה יש לשלם סך נוסף של .₪ 60
האגרות יתווספו לחוב בתיק וייגבו מהחייב.

לתשומת ליבך:
במידה והחוב הינו בגין הוצאות אשר סכומן אינו מופיע בפסק דין )רפואיות/חינוך וכו'( יש לצרף העתקי קבלות לבקשת הביצוע )חובה להציג קבלות
מקוריות(.
במידה וקיבלת בעבר מזונות מביטוח לאומי ,יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על המועד בו הופסק תשלום המזונות באמצעותם.
במידה והנך מקבלת מזונות מביטוח לאומי והתביעה בהוצאה לפועל מוגשת על ההפרשים יש לצרף אישור מקורי מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגביית
הפרשים.

איך נשמור על קשר?
לצורך מתן שירות יעיל ומקצועי יעמוד לשירותך ,נותן שירות אישי אשר ילווה אותך מפתיחת התיק ולאורך ניהולו .בנוסף ,ניתן להיות בקשר גם עם מוקד שירות
הלקוחות של רשות האכיפה והגביה הפעיל במקביל ומעבר לשעות הפעילות של לשכות הרשות במספר .*35592
במסלול מזונות הזוכים מקבלים דיווח שנתי לגבי ההליכים שננקטו כנגד החייב במהלך השנה שחלפה וכן דיווחים לגבי גובה החוב נכון למועד הדיווח .בנוסף ,מסלול
המזונות מציע קבלת עדכון אוטומטי במסרון על אישור מסירת האזהרה לחייב ועל ביצוע תשלומי החוב בתיק.

חשוב לדעת:
בפתיחת התיק ,ובכל שלב שבו מתנהל התיק ,אם הגיע לידיעתך מידע העשוי לסייע בגביית החוב עליך למסור אותו באופן מידי לנותן השירות האישי
המטפל בתיקך באמצעות פנייה למוקד הטלפוני במספר  *35592כמו כן ,אם קיים חשש שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת מהארץ ובכך לסכל את
גביית החוב – עליך לדווח על כך באופן מידי.
אם במהלך חיי התיק נדרשת הגדלת קרן החוב בגין הוצאות שונות עליך לפנות בבקשה מתאימה באמצעות טופס ) 210לחצו להורדה( לפקיד האישי
בצירוף קבלות מקוריות.
אם קיבלת מהחייב תקבול על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה ,עלייך לעדכן את נותן השירות האישי באמצעות טופס ) 210לחצו להורדה( באופן מידי
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ובתוך  7ימים לכל היותר – ניתן לשלוח את הטופס בפקס ללשכת מסלול המזונות בה מתנהל התיק.

להורדת איגרת מידע לזוכה בתיק מזונות לחצו כאן
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