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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם משרד המשפטים: 

הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 54(, התשע"ז-2017

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-11967)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף67,אחריסעיף1עתיקוןסעיף67
קטן)ב1(יבוא:

היא זו חוק הצעת של העיקרית מטרתה  כללי
להסמיךאתרשםההוצאהלפועללפרוסחוב 

עברבמזונותלתשלומים,בהתאםליכולתושלהחייבע

כיום,לפיסעיף69לחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-
1967)להלן-החוק(,מוסמךרשםההוצאהלפועללצוות
עלתשלוםחובפסוקבשיעורים,לאחרשערךחקירתיכולת
לחייבלפיתצהירשלהחייבאועלבסיסהסכםשנערך

בינולביןהזוכהע

סמכותזומוגבלת,ואינהחלהלגביחובפסוקשבית
המשפטקבעאתשיעוריהתשלוםשלועלגביחובכאמור,
רשאירשםההוצאהלפועללהפנותאתבעליהדיןלבית
ראה אם רק התשלום, פריסת את שישנה כדי המשפט

הצדקהלכך)סעיף69)ד(לחוק(ע

למועד עד שולם שלא מזונות בחוב מדובר כאשר
אי– בשל שהצטברו מזונות תשלומי או הדין פסק מתן
במזונות(,סמכותושל -חוקעבר )להלן במועד פירעון
אלה, במקרים יותרע עוד מוגבלת לפועל ההוצאה רשם
רשאיהרשםלהפנותאתבעליהדיןלביתהמשפטלענייני
משפחה,רקמטעמיםמיוחדיםשיירשמו)סעיף69)ה(לחוק(ע

ברע"א4905/98גמזונ'ישעיהו,פ"דנה)ו(60ו,יצק
ביתהמשפטתוכןלמונח"טעמיםמיוחדיםשיירשמו"וקבע
כיאלהמתקיימיםבכלמקרהשבומוכח,להנחתדעתו
שלרשםההוצאהלפועל,כיבלאקביעתשיעוריםלחוב
העברבמזונותלאיוכלהחייבלקייםאתעצמועלפיכך,חייב
במזונותהמבקשלפרוסחובעברבמזונותלתשלומיםנדרש
להוכיחפעמייםכיישהצדקהלפרוסאתחובולתשלומיםע

בפעםהראשונה,עליולהריםאתנטלההוכחהבדבר
קיומםשל"טעמיםמיוחדים"המצביעיםעלכךשאםרשם
ההוצאהלפועללאיפרוסאתחובהעברלתשלומיםלא
יוכלהחייבלקייםאתעצמועבפעםהשנייה,עליולהרים
נטלדומהלפניביתהמשפטלעניינימשפחהבמקרהשבו
מצאהרשםלנכוןלהפנותאתהדיוןבעניינושלהחייב
בתשלומי עומד החייב אם אף זאת, כל המשפטע לבית

המזונותהשוטפיםע

האמורלעילאינוחלעלחובעברבמזונותשגובה
המוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונות)הבטחתתשלום(,
התשל"ב-1972)להלן-חוקהמזונות(עלגביחובכאמור,
החוב את לפרוס סמכות לפועל ההוצאה לרשם נתונה
לתשלומיםבעקבותחקירתיכולתשערךלחייבבהתאם
להוראותסעיף69לחוק)ר'לענייןזהרע"א4445/96שאול

בר־נוינגדהמוסדלביטוחלאומי,פ"דנ"א)4(,עמ'571(ע

כדילפשטאתההליכיםולהקלעלהחייב,מוצעכיגם
לגביחובמזונותלזוכהשאינוהמוסדלביטוחלאומי)להלן
-זוכהשאינוהמוסד(תינתןלרשםההוצאהלפועלסמכות
לצוותעלתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונות)להלן-
צולתשלוםבשיעורים(,וזאתבכפוףלכמהכלליםשיתוו
אתשיקולדעתועלגביחובעברבמזונותשגובההמוסד
לביטוחלאומילפיחוקהמזונותיישארהמצבהקיים,קרי
רשםההוצאהלפועלמוסמךלבצעחקירתיכולתולקבועצו

תשלומיםבהתאםלהוראותסעיף69לחוקע

התיקוןהמוצעמבקשלהבטיחכיסמכותםשלרשמי
ההוצאהלפועללפיההסדרהמוצעתחולרקלגביחובעבר
במזונותשהואחובמזונותשנפסקבשלתקופהשקדמה
למתןפסקהדיןאודמימזונותשהצטברובשלאי–פירעון

במועדשנקבעבפסקהדיןע

לפיהמוצע,צולתשלוםבשיעוריםיינתןרקלחייב
שהגישבקשהמנומקת,הנתמכתבמסמכים,וחתםעלכתב
ויתורעלסודיותולאחרשהרשםערךחקירתיכולתלחייבע
הצויינתןרקלחייבשעומדבתשלוםהמזונותהחודשיים

השוטפיםע

לשנות אינה המוצע המנגנון של שמטרתו יודגש,
אתשיעורושלהחובוישלהבטיחכיהחייבאינומנצל
אתהשימושבמנגנוןזהכדילהשתמטמתשלוםהחובאו

לשנותאתשיעורוע

תרומתושלהתיקוןהמוצעבאהלידיביטויבכמה
היבטים:

ראשית,מתןסמכותלרשםההוצאהלפועללפרוס
חובעברבמזונותעשוילהקלעלהחייבועלהזוכהשאינו
המוסדעלידיייעולההליכיםעקיומושלהליךנוסףבבית
החייב נדרש במסגרתו אשר משפחה, לענייני המשפט
להוכיחבשניתכיישהצדקהלפריסתהחובעשוילארוך

זמןרבולעכבאתתשלוםהחובע

כמוכן,המשמעותשלהליךנוסףהיאעלויותנוספות
המוטלותעלהצדדיםבשלניהולההליךותשלוםאגרה
ההוצאה לרשם סמכות מתן לכן, החייבע ידי על נוספת
את ותקצר תפשט לתשלומים החוב את לפרוס לפועל

ההליכיםובדרךזותקלעלהצדדיםע

על העומס את להקל צפוי המוצע התיקון שנית,
מערכתבתיהמשפטע

שלישית,המנגנוןהמוצעמתמרץחייביםלשלםאת
דמיהמזונותהחודשייםבאופןשוטףכדישתתאפשרלהם

פריסהשלחובעברע
ס"חהתשכ"ז,עמ'116;התשע"ו,עמ'751ע 1
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)ב1(,לאיקייםרשםההוצאהלפועלחקירתיכולת עלאףהוראותסעיףקטן ")ב2(
לחייבשהגישבקשהלמתןצולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונותלפיסעיף
69ב1,אלאלאחרהזמנתהזוכה;הוזמןהזוכהלחקירתיכולתכאמורולאהתייצבאו
שהסכיםלקייםאתחקירתהיכולתבהעדרו,רשאירשםההוצאהלפועללקייםאת

חקירתהיכולתשלאבנוכחותהזוכהע"

בסעיף69לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ה(-בטלע2עתיקוןסעיף69

בסעיף69אלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:ועתיקוןסעיף69א

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןחובמזונות,למעטחובהנובעממזונות ")ב(
שגובההמוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונותע"

בסעיף69בלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:4עתיקוןסעיף69ב

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןצולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונות ")ב(
לפיסעיף69ב1ע"

אחריסעיף69בלחוקהעיקרייבוא:5עהוספתסעיף69ב1

"תשלוםבשיעורים
שלחובעבר

במזונות

בסעיףזה-69ב1ע )א(

"חובעברבמזונות"-חובמזונותשהואאחדמאלה:

חובבשלאי–תשלוםבמועדשלמזונותשנפסקו )1(
בעדתקופהשקדמהלמועדמתןפסקהדין;

תשלומימזונותשהצטברובשלאי–פירעוןבמועד; )2(

)ב1(,לאיקייםרשםההוצאהלפועלחקירתיכולת עלאףהוראותסעיףקטן ")ב2(
לחייבשהגישבקשהלמתןצולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונותלפיסעיף
69ב1,אלאלאחרהזמנתהזוכה;הוזמןהזוכהלחקירתיכולתכאמורולאהתייצבאו
שהסכיםלקייםאתחקירתהיכולתבהעדרו,רשאירשםההוצאהלפועללקייםאת

חקירתהיכולתשלאבנוכחותהזוכהע"

תיקוןסעיף69בסעיף69לחוקהעיקרי,סעיףקטן)ה(-בטלע2ע

תיקוןסעיף69אבסעיף69אלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:וע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןחובמזונות,למעטחובהנובעממזונות ")ב(
שגובההמוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונותע"

תיקוןסעיף69בבסעיף69בלחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:4ע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולולענייןצולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונות ")ב(
לפיסעיף69ב1ע"

הוספתסעיף69ב1אחריסעיף69בלחוקהעיקרייבוא:5ע

"תשלוםבשיעורים
שלחובעבר

במזונות

בסעיףזה-69ב1ע )א(

"חובעברבמזונות"-חובמזונותשהואאחדמאלה:

חובבשלאי–תשלוםבמועדשלמזונותשנפסקו )1(
בעדתקופהשקדמהלמועדמתןפסקהדין;

תשלומימזונותשהצטברובשלאי–פירעוןבמועד; )2(

מוצעלתקןאתסעיף67לחוקשעניינוחקירת  סעיף 1
יכולת,ולקבועחובהלזמןאתהזוכהלחקירת 
יכולתשמקייםרשםההוצאהלפועללשםקבלתהחלטה

בענייןפריסתתשלומיחובעברבמזונותע

אםהזוכהלאהתייצבלחקירתהיכולתאףשהוזמןאליה
אושהסכיםלקייםאתחקירתהיכולתבהעדרו,רשאיהרשם
לקייםאתחקירתהיכולתבהעדרהזוכה,עלסמךחקירת
החייבאועלסמךמסמכיםבלבד,וביןהשאר,אלההמפורטים

בסעיף69ב1)ה(המוצעהמצורפיםלבקשהלמתןצוע

סעיף69לחוק,שעניינותשלוםבשיעורים,קובע  סעיף 2
בפסק שיעורים נקבעו אם כי )ד( קטן בסעיף 
הדיןרשאירשםההוצאהלפועל,אםראההצדקהלכך,
להפנותאתבעליהדיןלביתמשפטכדילבקשאתשינוי
השיעוריםשנקבעועסעיף69)ה(קובעכי"הוראותסעיףקטן
)ד(יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלמזונותשנפסקובשל
מזונות פסקהדיןאועלתשלומי תקופהשקדמהלמתן
שהצטברובשלאי–פירעוןבמועד,והכולמטעמיםמיוחדים

שיירשמוע"

עברבמזונות עקבקביעתושלההסדרלענייןחוב
לפועל ההוצאה לרשם המאפשר 69ב1, בסעיף המוצע
לזוכה מזונות של לתשלומים פריסה על בעצמו לצוות
שאינוהמוסדשנקבעובפסקדיןבשלתקופהשקדמהלמתן
המוסד, שאינו מזונותלזוכה שלתשלומי או הדין פסק
שהצטברובשלאי–פירעוןבמועד)ר'דבריההסברלסעיףו

להצעתהחוק(,מוצעלבטלאתהסעיףהקטןהאמורע

סעיף69אלחוקשעניינוכללים,מסמיךאתמנהל  סעיף 3
כלליםבדברהוראות לפועללקבוע ההוצאה 
לתשלוםחובותפסוקים,לרבותהפרשיהצמדהוריביתע
מוצעלתקןאתהסעיףהאמורכךשכלליםשיותקנומכוחו
לאיחולולענייןחובעברבמזונותכהגדרתובסעיף69ב1)א(
המוצע, לפי כך, המוסדע שאינו לזוכה המוצע, כנוסחו
הוראותלענייןתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונות
לזוכהשאינוהמוסדיינתנועלידירשםההוצאהלפועל,

בהתאםלתנאיםהקבועיםבסעיף69ב1ע

סעיף69בלחוקעניינובקשהלשינויצותשלום  סעיף 4
אוהוראתתשלוםעהסעיףקובעאתזכותושל 
חייבלבקשלשנותאתפריסתהתשלומיםשלחובואםחל
שינויביכולתולפרועאתהחובבתשלומיםשנקבעועמכיוון
69ב1קובעהסדרמיוחדלענייןפריסתחובעבר שסעיף
במזונותלזוכהשאינוהמוסד,מוצעלקבועשסעיףזהלא
יחוללענייןצולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונות
69ב1עעםזאת,הסעיףימשיךלחוללגביחוב לפיסעיף

מזונותשגובההמוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונותע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( סעיף 5

לחוק 69ב1 בסעיף הוראה להוסיף מוצע 
המסמיכהאתרשםההוצאהלפועללצוות,מיוזמתואו
לזוכה חובעברבמזונות ישלם לבקשתחייב,כיהחייב
שאינוהמוסדלפישיעוריםובמועדיםשיקבעבצועזאת,

בהתקייםכמהתנאיםמצטברים:

נערכהלחייבחקירתיכולתלפנירשםההוצאהלפועל )1(
בהתאםלהוראותסעיף67;
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"תשלוםמזונותשוטף"-תשלוםמזונותחודשישביתמשפט
פסקכיעלהחייבלשלםלזוכהע

בקשת לפי או מיוזמתו רשאי, לפועל ההוצאה רשם )ב(
החייב,לצוותעלתשלוםשלחובעברבמזונות,בשיעורים
ובמועדיםכפישיקבע)בסעיףזה-צולתשלוםבשיעוריםשל

חובעברבמזונות(,ובלבדשמתקיימיםכלאלה:

רשםההוצאהלפועלבירראתיכולתושלהחייב )1(
בחקירתיכולתבהתאםלהוראותסעיף67;

רשם - שוטף מזונות בתשלום חב החייב אם )2(
הבקשה הגשת למועד עד כי נוכח לפועל ההוצאה
שילםהחייבאתהתשלוםכאמורבשיעוריםובמועדים
שנקבעובפסקהדין,במשךארבעהחודשיםרצופים

לפחות;

רשםההוצאהלפועלשוכנעכימתןצולתשלום )ו(
בשיעוריםשלחובהעברבמזונותמוצדק,בהתחשב
בפגיעה בהתחשב וכן החייב של הכלכלי במצבו

האפשריתבזוכהכפישהוצגהלובעמדתהזוכהע

של בשיעורים תשלום דינו בפסק המשפט בית קבע )ג(
חובעברבמזונות,רשאירשםההוצאהלפועל,מיוזמתואו
לפיבקשתהחייב,לצוותעלתשלוםשלחובהעברבמזונות
בשיעוריםאובמועדיםשוניםמאלהשקבעביתהמשפט,אם
מתקיימיםהתנאיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(,ובלבדששוכנעכי
חלשינויבנסיבותבתקופהשלאחרמתןפסקהדיןאושקיים
הסברסביראחרלאי–תשלוםחובהעברבמזונותבשיעורים

ובמועדיםשנקבעובפסקהדיןע

הרשםנוכחשהחייבמשלםבמועדאתדמיהמזונות )2(
החודשייםבשיעוריםשנקבעובפסקהדין,במשךארבעה
את למלא החייב שעל בכך הכרה מתוך זאת, חודשיםע
בתשלומיהמזונותבמועדיםובשיעורים חובתוולעמוד
בבית נקבע החודשי החיוב גובה הדיןע בפסק שנקבעו
המשפטלאחרשנבחנהביןהשאר,יכולתוהכלכליתשל
החייבעכמוכןתנאיזהנקבעכדילמנועמצבשבורשם
המזונות תשלומי שיעורי את משנה לפועל ההוצאה
החודשייםהשוטפים,ובכךמשנהלמעשהאתקביעתבית

המשפטהמוסמך;

לתשלומים פריסה כי משוכנע להיות הרשם על  )ו(
מוצדקת,לארקבהתחשבבמצבוהכלכלישלהחייב-
אלאגםבהתחשבבפגיעההאפשריתבזוכהעזאת,בשל

אופיוהמיוחדשלחובהמזונותע

כתוצאה בזוכה פגיעה תהיה שלא להבטיח כדי
מפריסתהתשלומים,דישהרשםסבור,עלפיעמדתהזוכה,

שתיתכןפגיעהכאמורע

לסעיף קטן )ג(

שיעורים הדין בפסק נקבעו אם כי לקבוע מוצע
לתתצו לגביתשלוםחובהעברבמזונות,רשאיהרשם
שונים מועדים שיעוריםאו הקובע בשיעורים לתשלום
שינוי היה שניתנובפסקהדין,רקאםשוכנעכי מאלה
בנסיבותמאזניתןפסקהדיןאוכיניתןהסברסביראחר
לאי–תשלוםחובהעברבמזונותעהדרישהלשינוינסיבות
ממועדמתןפסקהדיןנועדהלעודדאתבעליהדיןלהעלות
והשיעורים המועדים לעניין הרלוונטיים הטיעונים את
שלהתשלוםבביתהמשפט,כדישייקבעולהםשיעורים

ומועדיםלתשלוםכברבמעמדמתןפסקהדיןע
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נוכחרשםההוצאהלפועלשמתקיימיםהתנאים)ד( )1(
הקבועיםבפסקאות)1(ו–)ו(שלסעיףקטן)ב(אךהחייב
אינומשלםאתתשלוםהמזונותהשוטףשהואחבבו
בתקופההקבועהבפסקה)2(שלאותוסעיףקטן,רשאי
רשםההוצאהלפועל,מיוזמתואולפיבקשתהחייב,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להפנותאתבעליהדין
לביתהמשפטכדישיפסוקבדברתשלוםחובהעבר

במזונותבשיעוריםובמועדיםשיקבעע

פסקביתהמשפטכיחובהעברבמזונותישולם )2(
להפחית הוא רשאי ,)1( בפסקה כאמור בשיעורים,
תקופת במהלך לחוב שתיווסף הפיגורים ריבית את

התשלוםבשיעוריםע

)בסעיף )ד( עד )ב( קטנים סעיפים לפי חייב בקשת )ה(
ויצורפו מנומקת, תהיה בשיעורים( לתשלום בקשה - זה
להמסמכיםבדבריכולתושלהחייבלשלםאתחובהעבר
במזונותוהצעהלתשלוםהחובבמועדיםובשיעוריםשיציע
בהתאםליכולתווכןכתבויתורעלסודיותכאמורבסעיף

7א)א2(ע
בין בכתב הסדר לאשר רשאי לפועל ההוצאה רשם )ו(

הזוכהוביןהחייבשעניינותשלוםבשיעוריםשלחובעבר
במזונות)בסעיףזה-הסדרלתשלוםבשיעוריםשלחובעבר
במזונות(,לפיבקשתזוכהאוחייב)בסעיףזה-בקשהלאישור
הסדר(אףאםלאמתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)ב(,
אםשוכנעכיהצדדיםלהסדרחתמועליובהסכמהחופשית

ובהבינםאתמשמעותוואתתוצאותיוע

נוכחרשםההוצאהלפועלשמתקיימיםהתנאים)ד( )1(
הקבועיםבפסקאות)1(ו–)ו(שלסעיףקטן)ב(אךהחייב
אינומשלםאתתשלוםהמזונותהשוטףשהואחבבו
בתקופההקבועהבפסקה)2(שלאותוסעיףקטן,רשאי
רשםההוצאהלפועל,מיוזמתואולפיבקשתהחייב,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להפנותאתבעליהדין
לביתהמשפטכדישיפסוקבדברתשלוםחובהעבר

במזונותבשיעוריםובמועדיםשיקבעע

פסקביתהמשפטכיחובהעברבמזונותישולם )2(
להפחית הוא רשאי ,)1( בפסקה כאמור בשיעורים,
תקופת במהלך לחוב שתיווסף הפיגורים ריבית את

התשלוםבשיעוריםע

)בסעיף )ד( עד )ב( קטנים סעיפים לפי חייב בקשת )ה(
ויצורפו מנומקת, תהיה בשיעורים( לתשלום בקשה - זה
להמסמכיםבדבריכולתושלהחייבלשלםאתחובהעבר
במזונותוהצעהלתשלוםהחובבמועדיםובשיעוריםשיציע
בהתאםליכולתווכןכתבויתורעלסודיותכאמורבסעיף

7א)א2(ע

בין בכתב הסדר לאשר רשאי לפועל ההוצאה רשם )ו(
הזוכהוביןהחייבשעניינותשלוםבשיעוריםשלחובעבר
במזונות)בסעיףזה-הסדרלתשלוםבשיעוריםשלחובעבר
במזונות(,לפיבקשתזוכהאוחייב)בסעיףזה-בקשהלאישור
הסדר(אףאםלאמתקיימיםהתנאיםהקבועיםבסעיףקטן)ב(,
אםשוכנעכיהצדדיםלהסדרחתמועליובהסכמהחופשית

ובהבינםאתמשמעותוואתתוצאותיוע



לסעיף קטן )ד( 

מוצעשבמקרהשבוערךרשםההוצאהלפועלחקירת
יכולתלחייבושוכנעכימתןצולתשלוםבשיעוריםשלחוב
העברבמזונותמוצדק,בהתחשבבמצבוהכלכלישלהחייב
וכןבהתחשבבפגיעההאפשריתבזוכה,אךמצאשהחייב
בו חב שהוא השוטף המזונות תשלום את משלם אינו
בתקופההקבועהבפסקה)2(שלסעיףקטן)ב(המוצע,רשאי
רשםההוצאהלפועל,מיוזמתואולבקשתחייב,מטעמים
מיוחדיםשיירשמו,להפנותאתבעליהדיןלביתהמשפט
כדישיפסוקבדברתשלוםחובהעברבמזונותבמועדים

ובשיעוריםכפישיקבע)לפסקה)1((ע

עודמוצעלקבועשאםהפנהרשםההוצאהלפועל
אתהצדדיםלביתהמשפטלפיפסקה)1(וביתהמשפטפסק
שהחייבישלםאתהחובבשיעורים,רשאיהואלהפחיתאת
הריביתשתיווסףלחובבמהלךתקופתהתשלוםבשיעורים
)שהיאעלפירובריביתפיגוריםלפיסעיף5לחוקפסיקת
ריביתוהצמדה,התשכ"א-1961(עיובהר,כיבהעדרקביעה
מפורשתשלביתהמשפטלענייןהפחתתהריבית,תמשיך
להיווסףלחובהריביתשהתווספהעדלמועדהחלטתבית

המשפטלתשלוםבשיעורים)לפסקה)2((ע

לסעיף קטן )ה(

בקשתחייבלפריסתחובעברבמזונותתהיהמנומקת
ויצורפולהמסמכיםבדבריכולתולשלםאתחובהעבר
החוב לתשלום הצעה לבקשה תצורף כן כמו במזונותע
במועדיםובשיעוריםהתואמיםאתיכולתוהכלכליתשל
החייבוכתבויתורעלסודיותכאמורבסעיף7א)א2(לחוקע
תאפשר סודיות על ויתור כתב על החייב של חתימתו
לרשםההוצאהלפועללקבלמידעמגורמיםנוספיםכאמור
7בלחוק,אםשוכנעכיהמידעשמסרלוהחייב בסעיף
אינומספיקכדילהעריךאתיכולתוהכלכליתשלהחייב

לפרועאתהחובע

 לסעיף קטן )ו( 

מוצעלהסמיךאתרשםההוצאהלפועללתתתוקף
להסדרשנחתםביןהחייבלביןהזוכהשבמסגרתוהסכימו
הצדדיםלחלקלתשלומיםאתחובהעברבמזונות)להלן-
הסדר(עהרשםיוכללאשראתההסדראםשוכנעכישני
הצדדיםחתמועלההסכםבהסכמהחופשיתובהבינםאת
משמעותוואתתוצאותיועבענייןזה,דיבכךשלרשםההוצאה
לפועלהיהיסודסבירלהניחשההסדרנחתםבניגודלרצונו

שלאחדהצדדים,כדילדחותאתהבקשהלאישורוע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1124,כ"בבאדרהתשע"ז,2017עוע20 976

הוגשהבקשהלתשלוםבשיעוריםאובקשהלאישור )ז(
בשיעורים במזונות העבר חוב את החייב ישלם הסדר,
הצדדים, הסכימו שעליהם או בבקשה שהציע ובמועדים
לפיהעניין,עדלהחלטתרשםההוצאהלפועלבבקשהוכל

עודלאהחליטרשםההוצאהלפועלאחרתע

צולתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונותאוהסדר )ח(
לתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונותשניתןלגביואישור
לפיסעיףקטן)ו(,ייכנסולתוקפםבמועדשיקבערשםההוצאה
לפועל,ורשאיהרשםלבטלצואוהסדרכאמור,להתלותםאו

להתנותםבתנאיםע

רשםההוצאהלפועלרשאי,לפיבקשתהחייב,לשנותצו )ט(
לתשלוםבשיעוריםשלחובעברבמזונותאוהסדרלתשלום
בשיעוריםשלחובעברבמזונות,בהתחשבבפגיעההאפשרית
בזוכהכפישהוצגהלובעמדתהזוכה,ובלבדשמתקיימיםכל

אלה:

רשםההוצאהלפועלשוכנעכיחלשינוימשמעותי )1(
על המשפיע החייב, של בשליטתו שאינו בנסיבות,

יכולתולקייםאתהצואוההסדר;

אםהחייבחבבתשלוםמזונותשוטף-הרשם )2(
נוכחכיהחייבמשלםאתהתשלוםכאמורבמועדים
ובשיעוריםשנקבעובפסקהדין,במשךתקופהממושכת;

החייבשילםאתחובהעברבמזונותבשיעורים )ו(
ובמועדיםכפישנקבעובצואובהסדר,במשךתקופה
ממושכת,אלאאםכןהוכיחהחייבכילאהיהביכולתו
בנסיבות שינוי בשל כאמור החוב בתשלום לעמוד

כאמורבפסקה)1(ע

לסעיף קטן )ז(

ההוצאה רשם ידי על החלטה למתן עד כי מוצע
המזונות בתשלומי לעמוד החייב על יהיה לפועל,
החודשייםהשוטפיםוכןבגובההתשלומיםביחסלחוב
העברבמזונותכפישהציעבבקשהלפיסעיפיםקטנים)ב(
עד)ד(אושעליוהסכימוהצדדיםבהסדרשהוגשלאישור

לפיסעיףקטן)ו(ע

לסעיף קטן )ח(

ייכנסו מתי לקבוע רשאי לפועל ההוצאה רשם
לתוקףצולתשלוםבשיעוריםאוהסדר,והוארשאילבטלו,

להתלותואולהתנותובתנאיםע

לסעיף קטן )ט( 

מבקש החייב שבו למצב מתייחס המוצע הסעיף
לשנותאתהוראותפריסתהחובשנקבעולפיסעיףזהע
מוצעכיכאשרחייבמבקששישונושיעוריהתשלומים
שנקבעולובצוקודם,סמכותושלרשםההוצאהלפועל

לא החייב כי להבטיח כדי וזאת יותר, מוגבלת תהיה
עושהשימושלרעהבמנגנוןפריסתהתשלומיםכךשהוא
המשתלמים החודשיים המזונות דמי גובה את משנה
הלכהלמעשהעלפיכך,במקרהשבוהחייבמבקשפריסת
תשלומיםלגביחובעברבמזונותמהפעםהשנייהואילך
נדרששיתקיימוכמהתנאיםמצטבריםכדישיהיהניתן

לאשראתהבקשה:

חל כי משוכנע להיות צריך לפועל ההוצאה רשם 1ע
שינוימשמעותיבנסיבותהמשפיעעליכולתושלהחייב

לקייםאתהצו,וכיהשינויאינובשליטתושלהחייב;

החייבעומדבתשלומידמיהמזונותהחודשייםכפי 2ע
שנקבעובפסקהדיןבמשךתקופהממושכתלאחרמתןהצו

עלידיהרשם;

תקופה לאורך עמד הוא כי להראות צריך החייב וע
התשלומים לפי במזונות העבר חוב בתשלום ממושכת
שנקבעולובצושנתןהרשםוכיהפסקתהתשלוםנבעה
משינוינסיבותאשרמנעממנואפשרותלעמודבתשלוםע
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הוראותסעיףזהלאיחולולענייןחובהנובעממזונות )י(
שגובההמוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונות,ויחולולעניין

חובכאמורהוראותסעיף69ע"

בסעיף81א1)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בתוםשלושיםימיםמיוםשהתובעשלחלנתבע6עתיקוןסעיף81א1
אתההתראה"יבוא"בתוםשלושיםימיםולאיאוחרמתשעהחודשיםמיוםשהתובע

המציאלנתבעאתההתראה"ע

תיקוןחוקלתיקון
דיניהמשפחה

)מזונות(

בחוקלתיקוןדיניהמשפחה)מזונות(,התשי"ט-21959,אחריסעיף11יבוא:7ע

"תשלוםבשיעורים
שלמזונותבעד

העבר

מתן11אע ליום שקדמה תקופה בעד מזונות המשפט בית פסק
פסקהדין,רשאיהואלהורותעלתשלוםהמזונותכאמור

בשיעוריםובמועדיםכפישיקבעע"

תחילתושלחוקזה,בכפוףלסעיףקטן)ב(,0וימיםמיוםפרסומוע8עתחילה )א(

תחילתושלסעיף81א1)ג(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף6לחוקזה,ארבעהחודשים )ב(
מיוםפרסומוע

הוראותסעיףזהלאיחולולענייןחובהנובעממזונות )י(
שגובההמוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונות,ויחולולעניין

חובכאמורהוראותסעיף69ע"

בסעיף81א1)ג(לחוקהעיקרי,במקום"בתוםשלושיםימיםמיוםשהתובעשלחלנתבע6ע
אתההתראה"יבוא"בתוםשלושיםימיםולאיאוחרמתשעהחודשיםמיוםשהתובע

המציאלנתבעאתההתראה"ע

תיקוןסעיף81א1

תיקוןחוקלתיקוןבחוקלתיקוןדיניהמשפחה)מזונות(,התשי"ט-21959,אחריסעיף11יבוא:7ע
דיניהמשפחה

)מזונות( "תשלוםבשיעורים
שלמזונותבעד

העבר

מתן11אע ליום שקדמה תקופה בעד מזונות המשפט בית פסק
פסקהדין,רשאיהואלהורותעלתשלוםהמזונותכאמור

בשיעוריםובמועדיםכפישיקבעע"

תחילתושלחוקזה,בכפוףלסעיףקטן)ב(,0וימיםמיוםפרסומוע8ע תחילה)א(

תחילתושלסעיף81א1)ג(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף6לחוקזה,ארבעהחודשים )ב(
מיוםפרסומוע

לסעיף קטן )י(

מוצעלהבהירבמפורששמנגנוןפריסתהמזונותלפי
סעיף69ב1המוצעאינוחלעלחובעברבמזונותשגובה
המוסדלביטוחלאומילפיחוקהמזונותעלגביחובזהיישאר
המנגנוןהקייםהיוםשלפיוביצועחקירתיכולתופריסת

חובלתשלומיםיהיולפיסעיף69לחוקע

מוצעלתקןאתסעיף81א1לחוקשעניינוביצוע  סעיפים
תביעהעלסכוםקצוב,ולקבועכיבקשהלביצוע  6 ו–8
לאחר אלא תוגש לא קצוב סכום על תביעה 
מיום חודשים מתשעה יותר ולא ימים 0ו שחלפו
תובעים לתמרץ לנתבעעזאת,כדי הומצאה שההתראה
לפעוללמימושהחובבהקדם,וכןכדילמנועמצגשווא
כלפיהנתבעעלויתורלכאורהעלפתיחתתיקבהוצאה
לפועלעאםחלפותשעהחודשיםממועדהמצאתההתראה
ולאהוגשהבקשתביצועלהוצאהלפועל,התובענדרש

לשלוחהתראהחדשהלנתבעע

בנוסף,הסעיףבנוסחוכיוםקובעכילאתוגשבקשה
לביצועתביעהעלסכוםקצובאלאבתום0וימיםמיום
השליחהאינו שמועד מאחר התראהע לנתבע שנשלחה
בהכרחזההלמועדהמצאתההתראהלנתבע,מוצעלתקן
אתהסעיףכךשיובהרכיניתןלהגישבקשהלביצועלפי
הסעיףרקמתום0וימיםמהיוםשבוההתראההומצאה

לנתבעע

המבקשים של מצדם היערכות מחייב זה תיקון
של פרסומו שבמועד או קצוב סכום על תביעה להגיש
החוקהמוצעכברשלחוהתראהאוהיובעיצומושלהליך
המצאתה,ולכןמוצעשהתיקוןהמוצעבסעיף81א1)ג(לחוק
ייכנסלתוקףרקלאחרארבעהחודשיםמיוםפרסומושל

החוקהמוצעע

מטרתושלפסקדיןבהליךמשפטיהיאלסיים  סעיף 7
אתההליכיםהמשפטייםשביןהצדדיםבאופן 
או משפטיות בפנייהנוספתלערכאות יהיהצורך שלא
להוצאהלפועלעהדבריםמקבליםמשנהתוקףכאשרמדובר
בהליךבעניינימשפחהבשלההשפעותהשליליותשיש
להמשךההתדיינויותהמשפטיותביןהצדדיםעלהיחסים

המשפחתייםביניהם,ובפרטההשפעהעלילדיםע

בפסיקת מדובר כאשר האמורה, למגמה בהמשך
מזונותבעדתקופהשקדמהליוםמתןפסקהדין,ישעדיפות
שביתהמשפטיידרשכברבשלבזהלשאלתהצורךבפריסה
לתשלומים,דברשימנעבעתידאתהצורךבפנייהלהוצאה
לפועלעהיתרוןבביצועהפריסהבשלבזההואשביתהמשפט
של המזונותכברנדרשלשאלתיכולתו במסגרתפסיקת
החייב,ועלכןנכוןשהואזהיידרשגםלשאלהאםלקבועכי
סכוםהחובישולםבתשלוםאחדאובשיעוריםואתמועדיהםע

במסגרת וביה מיניה כיום כבר נכללת כזו סמכות
מזונות, בענייני ולפסוק לדון המשפט בית של הסמכות
ביןלגבימישחלעליודיןאישיוביןלגבימישחלותעליו
הוראותהחוקלתיקוןדיניהמשפחה)מזונות(,התשי"ט-1959
)להלן-חוקהמזונות(,ואיןבתיקוןהנוכחיהמסמיךאתרשם
ההוצאהלפועללפרוסחובעברבמזונותלתשלומיםכדי

לגרועמהסמכותשלביתהמשפטלעשותכןע

בשלהחשיבותשבפריסהלתשלומיםשלמזונותכבר
בשלבמתןפסקהדין,מוצעלתקןאתחוקהמזונותולהבהיר
שאםפסקביתהמשפטמזונותבעדתקופהשקדמהליום
המזונות עלתשלום להורות הוא הדין,רשאי פסק מתן

כאמורבשיעוריםובמועדיםשיקבעע

עםזאת,במקריםשבהםביתהמשפטלאנדרשבפסק
דינולשאלתהפריסהלתשלומים,אושנוצרשינוינסיבות
בשלבשלאחרמתןפסקהדיןשבשלוישמקוםלחלקאת
החובלתשלומים,יוכלרשםההוצאהלפועללהורותעל

פריסהלתשלומיםבהתאםלסעיף69ב1כנוסחוהמוצעע

ס"חהתשי"ט,עמ'72;התשנ"ה,עמ'97וע 2
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