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אביו ואמו'של קטין חייבים במזונותיו.
בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות

על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא.״
׳גרי
על פי המצב הקיים חלה חובת דמי מזונות הקטין
על האב ,גם כאשר הילד בחזקת אמו ,וללא התחשבות
הולמת ביחס ההכנסות כין האב לאם .כד קורה שאב
העובד כשכיר צריד להמציא לידה של האם ח ל ק ניכר
משכרו ,גם אם האשה מרוויחה ממקורותיה ש ל ה סכו
מים שווים ואף רבים יותר מזה של הבעל לשעבר.
מצב זה מחמיר עוד יותר באותם מקרים שבהם הגבר
בונה בית הדש ,והכסף שהוא ממציא לידי אשתו
לשעבר הריהו למעשה על חשבון אשתו ובניו החדשים.
במקרים רבים ,ובמיוחד בילדים שלמטה מגיל ,6
הרי שהאב גם נאלץ ,למורת רוחו ,להשאיר את הילד

הםבר
בחזקת האם ,וגם — משום שהילד בחזקת האם —
לשלם לידה א ת דמי המזונות .החזקת הילד בידי האם
הופכת במקרים רבים כאלה לאמצעי ,המביא כספים
ומשמש ככלי נקם כלפי הבעל לשעבר.
לעתים ־גם אין בקרה כי כל הכספים המשולמים
במזונות לקטין אמנם יוצאו על הקטין לצרכיו.
מכל הסיבות הללו
במטרה לחלק את המעמם
רים ביהם הולם להכנסתם
באורה חד צדדי בילדים

באה הצעת התיקון לחוק
הכספי בפועל בין שני ההו
הריאלית ,ובאופן שלא יפגע
מנישואים שניים.

חברי הכנסת אמנון לין ,עקיבא נון* ומשה עמאר
 1ס ״ ה התשי״ט ,עמי .72
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חוק גסיקת וינית )תיקון מס׳  ,(3החשמ״א-־ו98ו
.1
יבוא:

בחוק פסיקת ריבית )תיקון מס׳  ,(3התשל״ט— 1978י ,במקום סעיף קטן )ג(

״)ג( נפסק סכום לפני ב׳ בטבת התשל״ט ) 1בינואר  (1979והוא לא שולם עז
י׳ בתמוז התשל׳׳ט ) 1ביולי  ,(1979רשאי ראש ההוצאה לפועל ,מיוזמתו או על פי
בקשת נושה ,לקבוע לפי שיקול דעתו שישולם בתוספת הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה
וריבית; לענין זה יהיו נתונים לראש ההוצאה לפועל סמכויותיה של רשות שיפוטית לפי
חוק זה בשינויים המחוייבים.״

דהרי הספר
סעיף  9לחוק פסיקת ריבית )תיקון מס׳ ,(3
התשל״ט— ,1978ענינו הוראות מעבר ,ובו סעיף קטן
)ג( אומר:
״)ג( נפסק סכום לפני תחילת חוק זה ,ונקבע
שישא ריבית ,והוא לא שולם עד תום ששה
חדשים מיום התחילה ,רשאי ראש ההוצאה לפו
על ,מיזמתו או על פי בקשת נושה ,לקבוע,
לפי שיקול דעתו ,שישולם בתוספת הפרשי הצ
מדה וריבית במקום הריבית; לענין זה יהיו
נתונות לראש ההוצאה לפועל סמכויותיה של
רשות שיפוטית לפי החוק העיקרי.״
פסקי דין למזונות אינם
את ריבית ,ולכן פניות לראש
חוב במזונות למדד של יום
מהסיבה ש׳׳לא נקבע שהחוב

כוללים קביעה לנשי
ההוצאה לפועל להצמיד
התשלום בפועל נדחו
במזונות נושא ריבית״.

כדוגמה :בתיק הוצאה לפועל בת״א־יפו ,מם׳ 45/80
מיום  ,21.1.80נתבקש לפסוק ריבית והצמדה על קרן
חוב בשל מזונות לאשה •ושבי ילדים שהחייב איחר

בתשלומם בצורה חמורה .וכך הוחלט:
״הבקשה נדחית .פםה״ד נשוא התיק אינו קו
בע ריבית פיגורים .ראש ההוצאה לפועל אינו
מוסמר לשנות הוראות פםה״ד ולכן גם לא ניתן
לפסוק ריבית פיגורים ו/או הצמדה בגין פיגורים
בתשלומים.״
גם כאשר החוב במזונות הוצמד בפסק הדין למדד
יוקר המחיה — ההצמדה היא לרוב למדד של אותו
חודש שאליו מתייחסים המזונות או למדד של חדשים
סמוכים לו ,ואם החייב במזונות מפגר בתשלום המזו
נות — הריהו נשכר מכד ,וככל שיפגר בתשלום כן
תגדל ההטבה •שתיפול בחלקו ואילו הזכאים למזונות
נמצאים מפסידים ,ובעת תשלום המזונות בפועל הם
במצב גרוע בהרבה מזה שהיו נמצאים בו אילו היו
.רשויות המשפט מאלצות את החייב ,על ידי סנקציה
של הצמדה ,לפרוע את החוב ספיד למועד שבו נוצרה
עילת התביעה.
התיקון המוצע בא לשנות מצב משפטי לקוי זה.
חבר הכנסת מ׳ וירשדכפקי
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