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 'מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום)

א ו ב  מ
 בעיה אנושית וחברתית מצויה היא קורותיה של אשה שבעלה זנח אותה ואת ילדיו,
 בלי לדאוג לצרכיהם. לאחר התדיינות ממושכת היא מקבלת, בדרך כלל, פסק דין למזונות
 נגד בעלה, אך במקרים רבים - הסטטיסטיקה מראה על כשלושת אלפים בקשות לשנה -
 אין כוחותיה עומדים לה בנסיבות החיים לגבות את המגיע לה על פי פסק הדין. החוק המוצע
 בא להבטיח אמצעי מחיה לאשה ולילדים שזכו בפסק דין למזונות ולשחרר אותם מהליכי

 הוצאה לפועל.

 לפי המוצע, מי שזכה בפסק דין למזונות רשאי, אם אין ברצונו להוציא לפועל את
 פסק הדין בדרך הרגילה, להגישו למוסד לביטוח לאומי ולקבל מאותו מוסד תשלום חדשי
 קבוע. המוסד יעמוד במקום הזוכה לגבות מן החייב את מלוא הסכום המגיע ממנו בהתאם
 לפסק הדין. גבה המוסד מן החייב יותר מאשר שילם לזוכה, יעביר את ההפרש לזוכה לאחר

 שניכה ממנו הוצאות גביה.

 המטרה הסופית של החוק המוצע היא לאפשר לכל אשה שזכתה במזונות על פי פסק
 דין לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום חדשי; שהרי חזקה היא שהאשה זקוקה להגנת
 המחוקק, לפחות כדי למנוע ממנה בזיון הליכי הוצאה לפועל נגד אביהם של ילדיה. אולם
 עד שתושג המטרה הסופית, יש לפתור קודם כל את בעיית מעוטי היכולת, שהם הסובלים
 העיקריים. מכאן ההצעה להשלים את מטרת החוק בהדרגה, בהתחשב בעובדה שהפעלת
 החוק במלוא היקפו יש בה כדי להכביד במידה ניכרת על תקציב המדינה. על כן ניתנת
 הסמכות לשר המשפטים לקבוע בתקנות, בהתייעצות עם שר האוצר, את סוגי הזוכים הר
 שאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום חדשי ולקבוע את שיעור התשלום. שד המשפטים

 יוכל איפוא להגשים את מטרת החוק בשלבים.
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 הגדרות

 חוק המזונות(הבןטחת תשלום)׳ תשל״א-1971

 פרק אי: פרשנות
- ה  1. בחוק ז

 ״פסק דין למזונות״ - פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית דין מוסמך, שלפיו
 חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין ן

 ״חייב״ - מי שפסק דין למזונות ניתן לחובתו?
 ״זוכה״ - מי שפסק דין למזונות ניתן לזכותו, לרבות הורה שפסק דין למזונות ניתן לזכות

 ילדו הקטין.הנמצא בהחזקתו?
 והמוסד״ - המוסד לביטוח לאומי.

 הזכות לתשלום
 לפי חוק זה

 שיעורי התשלוש

 בקשה לתשלום
 ואישורה

 הודעהלמבקש

 פרק בי: תשלום לזוכה מאת המוסד
 2. זוכה שמקום מושבו בישראל, או שקיימות לגביו זכויות וחובות על פי סעיף 192א
 לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב], תשכ״ח-1968!, זכאי לבקש מאת המוסד תשלום
.  חדשי לפי הוראות חוק זה, במקום לפתוח או להמשיך בהליכים לביצוע פסק הדין שניתן לו

 3. שיעורי התשלום הם כפי שנקבעו בפסק הדין למזונות או לפי השיעורים המקסימליים
 שנקבעו בתקנות, הכל לפי הקטן יותר.

 4. (א) בקשת זוכה לתשלום תוגש למוסד, בדרך ששר העבודה, בהתייעצות עם שר
 המשפטים, קבע בתקנות.

 (ב) נתקיימו בזוכה הוראות חוק זה, יאשר המוסד את הבקשה ויקבע את שיעור
 התשלום.

 5. המוסד יודיע למבקש, תוך שלושים יום מיום הגשת הבקשה, על אישור הבקשה ועל
 שיעור התשלום או על דחיית הבקשה. •

ם ב ר י ה ר ב  ד

 שאינמ תושבי ישראל/ או שהם תושבי ישראל אך מו־
׳ אשר לגביהש יהיו קיימות זכויות  עסקימ מחוצה לה

 וחובות לפי חוק זה/ הכל בפי שיקבע.״

 מטרת החוק להבטיח כי הזוכה יקבל את
 סע*1 ^ המגיע לו על פי פסק הדין למזונות. על כן
 צמוד שיעור התשלום בראש ובראשונה לשיעור המזונות
 שנקבע בפסק הדין. לעומת זאת יש גם צורך לקבוע תקרה
 סבירה לסכומים שישלם המוסד לביטוח לאומי. שד המש
 פטים יקבע את השיעורים האלה בהתחשב בנסיבות כגון
 הכנסתו של הזוכה/ מספר הילדים שעליו לפרנס ונתונים

 אחרים/ ובהתחשב בתקציב שיוחד לצרכים אלה.

ם סעיפים אלה קובעים הוראות נוהל המס־ י פ י ע  ס
ד 6 דירות את ההליכים לפני המוסד לביטוח  4 ע
 לאומי. הזוכה חייב להגיש קודם כל בקשה בדרך שיקבע
 שר העבודה/ הממונה על ביצוע חוק הביטוח הלאומי.
 לאהד שהוגשה בקשה/ והמוסד סבור כי הזוכה ממלא
 אחרי דרישות החוק/ עליו לאשר את הבקשה/ לקבוע אח
 שיעור התשלום המגיע/ ולהודיע על כך תוך 30 יום מיום

 הגשת הבקשה לזוכה המבקש.

 הגדרת המונח ״פסק דין למזונות״ באה
 *!ע*!* י להגביל את תחום הזכות הנתונה לפי החוק
 המוצע לקבל תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי ולהעניקה
 לבן הזוג ולילדים של החייב/ ולא לקרובי משפחה אחרים.

 הגדרת המונח ״זוכה״ באה לרבות הורה שפסק דין
 למזונות ניתן לזכות ילדו הקטין. הדבותה היא בכך/
 שלפני המוסד לביטוח לאומי מופיעים האם והילדים
 כחטיבה אחת הזכאית לתשלומים בהתחשב בגודל המשפחה.
 עם זאת/ אין בהגדרה זו כדי לשלול את זכות הגביה של

 כל סכומי המזונות שנקבעו בפסק הדין.

 סעיף זה קובע את העק^ון שעליו מושתת
 * החוק/ דהיינו את הזכות לקבל תשלום
 חדשי מהמוסד לביטוח לאומי/ על מנת שהמוסד לביטוח
 לאומי יבצע את פסק הדין. הזכות האמורה מוגבלת לבן
 זוג ולילדים שמקום מושבם בישראל/ או שמקום מושבם
 מחוץ לגבולות המדינה/ אלא שחלות עליהם הוראות חוק
 הביטוח הלאומי/ לפי סעיף 192א שבו. וזה נוסח הסעיף:
 ״192א. השר רשאי/ לאחר התייעצות במועצה ובאישור
 ועדת העבודה של הכנסת/ לקבוע בתקנות סוגי בני־אדם

 1 ם״ח תשב״ח/ עמ׳ 108.
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 6. תוך שלושים יום מיום מסירת ההודעה לפי סעיף 5, ואם לא נמסרה - תוך ששים
 יום מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 4, רשאי מבקש, שטוען כי קופח בזכותו לתשלום לפי
- ט ״ כ ש  חוק זה, להגיש על כך תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, ת

 1969 2; על התובענה יחולו הוראות החוק האמור, בשינויים המחוייבים.

 7.. תשלום לפי חוק זה ישולם לזוכה במשך כל התקופה הקבועה בפסק הדין, אולם לא
 ישולם למפרע אלא עד יום מתן פסק הדין או עד שנה אחת לפני יום הגשת הבקשה למוסד,

 הכל לפי הזמן המאוחר.

 8. (א) בית משפט או בית דין מוסמך המבטל פסק דין למזונות או משנה את תכנו,
 יודיע על כך מיד למוסד.

, יבטל את התשלום לזוכה או ישנה  (ב) קיבל המוסד הודעה כאמור בסעיף קטן(א)
 את שיעורו, הכל לפי פסק הדין, ויודיע על כך מיד לזוכה.

 (ג) על ביטול תשלום או שינוי שיעורו יחולו הוראות סעיף 6 בשינויים המחוייבים.

 9. (א) התשלומים ישולמו לזוכה שאינו נוקט בהליכים לביצוע פסק הדין למזונות;
 נקט הזוכה בהליכי ביצוע לפני שהגיש בקשה למוסד, רשאי הוא שלא להמשיך בהם ולהגיש
 בקשה למוסד, אולם אם נקט הליכי ביצוע לאחר שהגיש בקשה, ייפסקו זכויותיו לתשלומים

 מאת המוסד.

 תובענה לבית
 הדין לעבודה

 תקופת התשלום

 ביטול התשלום
 ושינוי שיעורו

 הפסקת הזכות
ם.  לתשלו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 זוכה הרואה עצמו מקופח בהפסקת תשלום או בשינוי
 שיעור התשלום/ רשאי להגיש תובענה לבית הדין לעבודה,
 כאמלר בסעיף 6 לחוק/ דהיינו תוך 30 יום מהיום שהמוסד
 מסר הודעה על השינוי. גם כאן׳ בדומה לאמור בסעיף 6/
 מוגבלת סמכותו של בית הדין לעבודה לסכסוך שבין
 המוסד לבין הזוכה/ ואין הוא מוסמך לשמוע טענות או

 ערעורים בכל הנוגע לפסק הדין גופו.

 התשלומים לפי הזזוק המוצע ישולמו לזוכה
 * 1 י בתנאי שאינו מבצע בעצמו את פסק הדין
 למזונות. אך ייתכן שהזוכה התחיל בהליכי ביצוע ולאחר
 שנוכח לדעת על קשיי הגביה/ או מכל סיבה אחרת/ הוא
 מעדיף להיזקק לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי. החוק
 מאפשר לו להפסיק את הליכי הביצוע ולהגיש בקשה
 לתשלומים; לעומת זאת/ זוכה שפנה למוסד ,לביטוח
 לאומי על מנת לקבל תשלומים חדשיים ולאחר מכן הגיש
 בקשה ללשכת הוצאה לפועל לביצוע פסק הדין/ חזקה
 עליו שוויתר על הזכויות המוענקות לו בחוק זה/ והמוסד
 לא ייענה לבקשתו/ או יפסיק תשלומיו אם כבר התחילו.

 עם זאת ייתכן גם מקרה׳ שבו הזוכה סבור שהמוסד
 אינו נוקט בכל ההליכים הדרושים לשם ביצוע פסק הדין
 למזונות בשלמותו/ כלומר — לגביית כל הסכום שנקבע
 בפסק הדין והוא עולה על התשלומים שהמוסד משלם
 לזוכה. זה עשוי לקרות כשבית המשפט או בית הדין קבע
 מזונות בשיעור גבוה/ אם מפני שהיה סבור שיש לחייב
 יכולת לשלם יותר ואם מפני שרצה לאלצו בדרך זו לתת
(ב) מאפשר לזוכה לנקוט בהליכי  גט לאשתו, סעיף קטן

 זוכה שאינו מסכים להחלטת המוסד לביטוח לאומי/
 רשאי לפנות לבית הדין לעבודה/ שהוא המוסמך לדון
 בתובענות נגד המוסד בעניני גמלאות׳ מענקים׳ קצבאות
 ותשלומים אחרים המשתלמים לפי חוק הביטוח הלאומי.

 יש לציין/ בי בית הדין לעבודה ידון רק בסכסוך שבין
 הזוכה למוסד לביטוח לאומי/ ולא ישמע טענות לעצם
 חובת המזונות כפי שנקבעה בפסק הדין. אין בסעיף זה
 כדיי לגרוע מסמכותו של בית המשפט או בית הדין הדתי

 בכל הנוגע לחובת המזונות גופא.

 המוסד לביטוח לאומי ישלם תשלומים
 סע*ר 7 לזוכה כל התקופה שנקבעה בפסק הדין
 למזונות. אולם אם הזוכה הגיש בקשה לתשלומים כעבור
 זמן רב לאחר מתן פסק הדין/ יוגבל חיובו של המוסד
 לביטוח לאומי: התשלומים ישולמו למפרע בעד התקופה
 שעברה מיום מתן פסק הדין או בעד שנה אחת שקדמה

 ליום הגשת הבקשה למוסד/ הכל לפי התאריך המאוחר.

 הזכות לתשלומים מהמוטד לביטוח לאומי
 סע*1 * מושתת על פסק הדין למזונות. כל שינוי
 בפסק הדין עלול להביא לשינוי בזכותו של המבקש.
 מבאן החשיבות שכל שינוי יובא לידיעת המוסד לביטוח

 לאומי בהקדם האפשרי.

׳ שאם לא כן ך  אין ספק שהזוכה עצמו חייב להודיע על כ
 הרי הוא מקבלי כספים שלא כדין. אך הסעיף מטיל חובת
 הודעה גם על בית המשפט או בית הדין אשר שינו או

 ביטלו פסק דין למזונות.

 צ ס״ח תשכ״ט/ עמ׳ 70.

 הצעות חוק 922, כ׳׳כ! בטגת תשי״א, 264.1971



 ניכוי סכומים
 שנתקבלו מן

 החייב

 גביה וקיזוז

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), מקום שהמוסד לא נקט בהליכים לביצועו המלא
 של פסק הדין למזונות, רשאי הזוכה, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, לנקוט בהליכי ביצוע
 בשל ההפרש שבין שיעורי התשלום כפי שנקבע בפסק הדין לבין הסכום המשתלם מאת

 המוסד.
 06 לשכת הוצאה לפועל שאליה הוגשה בקשה לביצוע פסק דין למזונות, תודיע על

 כך מיד למוסד.

 10. (א) הזוכה יודיע למוסד על כל סכום שקיבל מן החייב לפי פסק הדין למזונות,

 (ב) המוסד ינכה מן התשלום שהוא משלם לזוכה לפי חוק זה כל סכום ששילם שלא
 כדין או כל סכום שהזוכה קיבל במישרין מן החייב לפי פסק הדין למזונות? לענין סעיף
 קטן זה, תשלום המשתלם לזוכה כתמיכה משפחתית על פי פקודות הצבא, דינו כסכום

 שקיבל מהחייב במישרין.

, רשאי המוסד לגבות סכום ב) )  (ג) לא נוכה מן התשלום סכום כאמור בסעיף קטן
 זה מן הזוכה, על פי בקשה לבית הדין האמור בסעיף 6.

 פרק גי: גביה מן החייב
 11. (א) המוסד יגבה מן החייב כל סכום המגיע ממנו לזוכה לפי פסק הדין, לרבות ריבית
 בשיעור שנקבע בחוק פסיקת ריבית, תשכ״א-31961, והוצאות גביה כפי שנקבעו בתקנות.

 (ב) פסק הדין יבוצע בדרך האמורה בחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז-41967, כאילו
 ניתן פסק הדין לזכות המוסד.

 (ג) היה המוסד חב לחייב סכום כלשהו על פי כל דין, רשאי הוא לקזז מאותו סכום
 את התשלום החדשי המשתלם לזוכה.

 (ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, יתקין תקנות לענין תחולתו של
 סעיף קטן(א) על חייב שהוא חייל המשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, תשי״ט—י

 1959 ננוםח משולב] 5.

 12. לפי בקשת המוסד רשאי ראש הוצאה לפועל לתת צו מאסר נגד החייב, כאמור בפרק
 ז׳ לחוק ההוצאה לפועל, תשכ״ז~1967, אף בלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר, למעט

 חייב האמור בסעיף 71 לאותו חוק.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 המוסד לביטוח לאומי/ המשלם לזוכה
ע ף וי תשלום חדשי/ יגבה מן החייב את מלוא  ס
 הסכום המגיע ממנו על פי פסק הדין. הסעיף מורה לשם
 כך כי לענין הוצאה לפועל המוסד הוא חליפו של הזוכה
 כאילו ניתן פסק הדין לטובתו/ וכי כל ההליכים שבהם
- ז  הזוכה רשאי לנקוט לפי חוק ההוצאה לפועל/ תשכ״

 ד196/ יעמדו גם לרשות המוסד.
 הליכי הוצאה לפועל נגד חייל בשירות סדיר/ שאין לו
 בדרך כלל הכנסה מספקת/ מצריכים התאמות מםויימות.
 החוק מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות מיוחדות

 לענין זה.

 ביון שהמוסד לביטוח לאומי בא במקומו
 של הזוכה בכל הליכי ההוצאה לפועל/
 מעמדו זה יפה גם לענין מתן צו מאסר נגד החייב לפי
 סעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל/ תשכ״ז-1967. וזו לשונו:

 ביצוע לגבי הסכום העודף על תשלומי המוסד/ אם המוסד
 לא נקט בהליכי ביצוע מתאימים תוך המועד שנקבע

 בתקנות.

 מוטלת חובה על הזוכה להודיע למוסד
ע 1 י על כל סכום שקיבל במישרין מן החייב.  ס
 סכום זה/ ובל סכום אחר שהזוכה קיבל מהמוסד שלא כדין/
 ינוכה מן התשלומים או ייגבה מן הזוכה. זה ענין לבית
 הדין לעבודה/ כי המדובר הוא ביחסים שבין המוסד לבין
 הזוכה. פקודות הצבא מורות כי צה״ל ישלם מזונות
 למשפחתו של חייל במקרים מסויימים. תמיכה זו יש
 לראותה/ לצורך החוק/ כסכום שהזוכה קיבל מהחייב
 במישרין/ ומכאן שיש להודיע עליו ולנכותו או לגבותו

 בחזרה מהזוכה.

 3 ם״ח תשכ״א/ עמ׳ 192.

 4 ם״ח תשכ׳׳ז/ עמ׳ 116.
 5 ם״ח חשי״ט/ עמי 286.
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 13. גבה המוסד מן החייב יותר מששילם לזוכה לפי חוק זה, יעביר את ההפרש לזוכה
 אחרי ניכוי הוצאות גביה בשיעור שנקבע בתקנות.

 העברת הפרש
 לזוכה •

 פרק די: הוראות שונות

 14. אוצר המדינה יקציב למוסד את הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לזוכים
 לפי הוראות פרק ב׳.

 15. זוכה שלא הודיע למוסד, כאמור בסעיף 10 (א), על סכום שקיבל מן החייב לפי פסק
 דין למזונות, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 1000 לירות.

 16. היה החייב חייב למוסד בספים לפי חוק זה ולפי כל דין אחד, ייזקפו תשלומיו לרא
 שונה על חשבון חוב המזונות.

 17. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי,בכפוף לאמור בסעיף קטן(ב),
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע, לרבות קביעת שיעורי תשלום לפי חוק זה, ובלבד

 שתקנות לענין סעיף 3 לא יותקנו אלא בהתייעצות עם שר האוצר.

 (ב< שר העבודה רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע
 לביצוע התפקידים המוטלים לפי חוק זה על המוסד.

/ יוחל בהפעלת חוק זה בהדרגה, והוא יחול על אותם סוגי  18. על אף האמור בפרק ב
 זוכים ששר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, קבע מזמן לזמן בתקנות.

 19. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את מועד תחילתו של חוק זה.

 תקציב

 עונשין

 חוב המזונות
 — עדיף

 ביצוע ותקנות

 הוראות מעבר
 לענין הפעלת

 החוק

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של אותו חוק׳ ובסעיף 24(ב) הוא מסמיך את שר המש
 פטים ושר העבודה׳ באישור ועדת העבודה של הכנסת׳
 להוסיף חיקוקים באותה תוספת. על ידי הוספת החוק
 המוצע לתוספת יהא׳ איפוא׳ בית הדין לעבודה מוסמך

 להטיל ענשים על פי סעיף ;;1 זה.

 יש שהחייב במזונות חייב גם תשלומים
ז אחרים למוסד לביטוח לאומי׳ וכשהוא ר ^ * ע  ס
 משלם למוסד סכום כסף׳ עולה השאלה על חשבון איזה
 חוב יש לזקוף את הכספים ששילם. הדבר חשוב במקום
 ששיעור המזונות עולה על הסכומים המשתלמים לזוכה
 מאת המוסד לפי החוק. החוק המוצע מניח שיש להעדיף

 את הזוכה.

* פ* ם ביצוע החוק במלוא ההיקף יטיל על אוצר ע  ס
$ו המדינה מעמסה כספית לא קלה. על כן ־  7! ו
 מוצע שהחוק יופעל בהדרגה. שר המשפטים יפעל לענין
 זה בהתייעצות עם שר האוצר. החוק מסמיך אותו לא רק
 לקבוע את שיעורי התשלונ! החדשיים שישולמו לזוכים׳
 אלא גם להחיל את עצם החוק בשלבים׳ על סוגים מסו־
 יימיט של זוכים׳ מתוך התחשבות במצבם הכספי והמש
 פחתי׳ מספר הילדים׳ גילם וכוי׳ ולהקדים את הסוגים

 הנצרכים יותר.

ך ב  ״74. נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעים מן החייב ל
 זוגו׳ לילדו הקטין או הנכה או להורו׳ רשאי ראש ההוצאה
 לפועל לתת׳ לפי בקשת הזוכה׳ צו מאסר נגד החייב אף
 מבלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר לפי סעיף 68.״
 יקויים גם האמור בסעיף 71 (א) לחוק ההוצאה לפועל
 הקובע כי לא יינתן צו מאסר אם היה החייב קטין או פםול
 דין׳ ולא יבוצע צו מאסר נגד החייב כל עוד הוא משרת
 בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל לפי חוק שירות

 בטחון׳ תשי״ט~-1959 [נוסח משולב].

 המוסד לביטוח לאומי מופיע בחוק זה
ר ^ ן כגורם מבצע׳ הן לענין התשלומים לזוכים י  ס ע
 והן באשר לביצוע פסק הדין למזונות. סעיף זה בא להב
 היר כי אוצר המדינה יעמיד לרשות המוסד את הסכום
 הדרוש לביצוע החוק׳ דהיינו׳ הקרן אשר תאפשר למוסד
 לקיים את התשלומים השוטפים לזוכים׳ עד שייגבו
 בחזרה מן החייבים׳ וכן אותם סכומים שהמוסד לביטוח

 לאומי לא יצליח לגבות בחזרה.

 הסעיף איננו קובע איזה בית משפט יהא
י ר 5' מוסמך לדון בעבירות לפיו. חוק בית ע  ס
 הדין לעבודה׳ תשכ״ט—1969׳ מורה כי בית הדין האזורי
 ידון בעבירות על התיקוקים המפורשים בתוספת השניה
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, ירושלים  המחיר 8ז אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




