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  , יהודית שבח, שאול שוחט, יהודית שבח, שאול שוחט, יהודית שבח, שאול שוחט, יהודית שבח, שאול שוחטיצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבר        י�י�י�י�כבוד השופטכבוד השופטכבוד השופטכבוד השופט     ::::פניפניפניפנילללל

 

  א' ב'א' ב'א' ב'א' ב'    ההההמבקשמבקשמבקשמבקש
  ע"י ב"כ עו"ד רונ� דליהו

        
        נגדנגדנגדנגד

 

  י' ב'י' ב'י' ב'י' ב' ההההמשיבמשיבמשיבמשיבהההה
  ע"י ב"כ עו"ד אריאל דרור

 

 פסק די�פסק די�פסק די�פסק די�

  

        ::::שוחטשוחטשוחטשוחט    שאולשאולשאולשאול    השופטהשופטהשופטהשופט

 השופט' כב( אביב�תל במחוז משפחה לענייני ש"ביהמ של דינו פסק על ערעור רשות בקשת

11�51347 ר"בע אליהו יחזקאל� החלטת על המשיבה של ערעורה התקבל בו, 6.3.13 מיו�), 12

�01' מס מזונות פ"הוצל תיק במסגרת ניתנה אשר, 8.11.12 מיו�, יפו�א"בת פ"ההוצל רשמת

00589�58�  ). בהתאמה """"ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה""""; """"הדי�הדי�הדי�הדי�    פסקפסקפסקפסק"""": להל�( 4

  

  :לעניי� הצריכות העובדות

. גירושי� הסכ� ונחת� נער-), """"הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�"""": להל�( לשעבר זוג בני, למשיבה המבקש בי�  .1

 להסכ�) 1(ד5 בסעי.). """"ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�"""": להל�( די� פסק של תוק. וקיבל אושר, 30.3.98 מיו�, ההסכ�

    התשלו�התשלו�התשלו�התשלו�"""": להל�( חייה ימי לכל לחודש / 14,368 של בס- למשיבה כספי בתשלו� המבקש חויב

 כפו. בהיותו) להסכ�) ב(7' ס( תנאי על הינו, בהסכ� נקבע כ-, זה כספי תשלו�). """"הכספיהכספיהכספיהכספי

, ההפחתה לביצוע מנגנו� נקבע א. זה בסעי.. להסכ� 8 בסעי. שפורטו נסיבות בהתקיי� להפחתה

  ).להסכ�) ד(8 סעי.( לחודש) דולר אלפיי�$ (2000 של" רצפה" לסכו� עד

 

 ההפחתה מנגנו� את המבקש הפעיל), להסכ� 8 סעי.( נקלע אליו" קשהקשהקשהקשה    כלכליכלכליכלכליכלכלי    מצבמצבמצבמצב" עקב  .2

 תו-", אפסאפסאפסאפס" כדי הכספי התשלו� להפחתת משפחה לענייני ש"ביהמ מלפני ועתר בהסכ� שנקבע

 ".מזונותמזונותמזונותמזונות" כתשלו� לסיווגו מכוו� שהוא
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 הכספי התשלו� הפחתת על והורה בחלקה המבקש תביעת את קיבל משפחה לענייני ש"ביהמ

' ' ' ' יייי' ' ' ' ננננ' ' ' ' בבבב' ' ' ' אאאא 67374/97 ש"תמ( התביעה הגשת מיו� שני� שלוש של קצוב ולזמ�" הרצפההרצפההרצפההרצפה" לסכו�

 סכו� שכל בעוד ממוני כספי תשלו� הוא" הרצפה" סכו� כי, קובע שהוא תו-)), 11.6.12( ''''בבבב

  ). ד"לפסה 61, 57, 54, 51 סעיפי�( הוא מזונות, לכ- מעבר

  

" מזונות" בתשלו� כי, וטע� שב בו ערעור עליו והגיש ד"פסה ע� השלי� לא המבקש  .3

 כי משפחה לענייני ש"ביהמ של העובדתית קביעתו עקב", אפס"ל הפחתתו שמחייב מה, עסקינ�

 .בהסכ� כקבוע, לכ- העילה התקיימה

 

 הפחתת על שהורה, משפחה לענייני ש"ביהמ של דינו פסק מת� ע�, בבד בד, מנגד  .4

 לה המגיעי� הכספי� את א. לגבות וביקשה פ"ההוצל ללשכת המשיבה פנתה, הכספי התשלו�

 שנפתח מזונות פ"הוצל תיק במסגרת, מזונות לפועל הוצאה בהלי-") הרצפההרצפההרצפההרצפה" סכו�( ד"פסה י"עפ

 .ההסכ� י"עפ המבקש חויב בו הכספי התשלו� כל לגביית, 2008 בשנת, בזמנו ידה על

  

    תשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�    צוצוצוצו    למת�למת�למת�למת�" בבקשה פ"ההוצל ללשכת המבקש פנה המשיבה של זה למהל- בתגובה

, הגבייה הליכי ונקיטת הגבייה דרכי את לשנות פ"ההוצל ראש מלפני עתר בה" הליכי�הליכי�הליכי�הליכי�    וביטולוביטולוביטולוביטול

 המבקש מטע� הטיעו� לעיקרי 5�3 סעיפי�' ר( רגיל פ"הוצל להלי-", הרצפההרצפההרצפההרצפה" לסכו� הנוגע בכל

  ).ע"בבר

  

 הכספיהכספיהכספיהכספי    הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�    כלכלכלכל של הגבייה העברת על והורתה המבקש לבקשת נעתרה פ"ההוצל רשמת  .5

 ע� השלימה לא המשיבה. ממוני כתשלו� אותו בראותה רגיל חוב למסלול המבקש בחוי בו

 משפחה לענייני ש"ביהמ. משפחה לענייני ש"לביהמ ההחלטה על ערעור והגישה הרשמת החלטת

    מזונותמזונותמזונותמזונות    המשלבהמשלבהמשלבהמשלב    כחובכחובכחובכחוב    החובהחובהחובהחוב    אלאלאלאל    דדדד""""פסהפסהפסהפסה    אור-אור-אור-אור-    לכללכללכללכל    משההתייחסותמשההתייחסותמשההתייחסותמשההתייחסות"""" כי, וקבע הערעור את קיבל

    נית�נית�נית�נית�    לאלאלאלא    ––––    צפויצפויצפויצפוי    ובלתיובלתיובלתיובלתי    מהותימהותימהותימהותי    נסיבותנסיבותנסיבותנסיבות    שינוישינוישינוישינוי    בשלבשלבשלבשל    להפחתהלהפחתהלהפחתהלהפחתה    נית�נית�נית�נית�    אשראשראשראשר    חיובחיובחיובחיוב    וכזהוכזהוכזהוכזה    יחדיויחדיויחדיויחדיו    ורכושורכושורכושורכוש

 החוב גביית המש- על הורה כ� ועל """"פפפפ""""בהוצלבהוצלבהוצלבהוצל    גביהגביהגביהגביה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    גרידאגרידאגרידאגרידא    ממוניממוניממוניממוני    כחובכחובכחובכחוב    לחובלחובלחובלחוב    להתייחסלהתייחסלהתייחסלהתייחס

 ".מזונות" מסלול במסגרת

 בה, שלפנינו ש"הרמ את והגיש משפחה לענייני ש"ביהמ של דינו פסק ע� השלי� לא המבקש

  .כנה על הרשמת של החלטתה להחזרת, למעשה, עתר
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 לענייני ש"ביהמ של ד"פסה על המבקש של ערעורו לפנינו עמדו בה, 23.1.14 יו� בישיבת  .6

12�27630 ש"עמ( הכספי התשלו� להפחתת בתביעתו משפחה� על הערעור רשות ובקשת) 09

 ש"הרמ הוא( פ"ההוצל רשמת החלטת על בערעור בשבתו משפחה לענייני ש"ביהמ של דינו פסק

 הוסיפו ש"לרמ ובאשר במאוחד ההליכי� בשני ידו� ש"ביהמ כי הצדדי� הסכימו), שבכותרת

 . כערעור תידו� ושהבקשה ערעור רשות תינת� כי והסכימו

 לפיה להסכמה הצדדי� הגיעו, הכספי התשלו� להפחתת בתביעה שנית�, ד"פסה על בערעור

 זו הסכמה. קמא ש"בבימ ד"פסה מיו� שני� 3 של לתקופה תהא" הרצפה" לסכו� ההפחתה

 . בערעור ד"פס של תוק. קיבלה

  

        והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 

 ש"ביהמ, מוסמכת שיפוטית ערכאה ידי�על שנית� ד"פס של לפועל בהוצאתו לנו ניי�ע  .7

 מזונות הינו המבקש חויב בו הכספי התשלו� של חלקו כי מפורשות נקבע בו, משפחה לענייני

 :ש"ביהמ קובע ד"לפסה 49 בסעי. למשל כ-. ממוני וחלקו

 

    אינואינואינואינו    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    הגירושי�הגירושי�הגירושי�הגירושי�    להסכ�להסכ�להסכ�להסכ�' ' ' ' דדדד8888    סעי.סעי.סעי.סעי.    בשילובבשילובבשילובבשילוב    בבבב5555' ' ' ' סעסעסעסע    כיכיכיכי    לקבועלקבועלקבועלקבוע    נית�נית�נית�נית�, , , , לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    מכלמכלמכלמכל""""

    ונכסיונכסיונכסיונכסי    רכושרכושרכושרכוש    בי�בי�בי�בי�    המאז�המאז�המאז�המאז�    ממוניממוניממוניממוני    ופ�ופ�ופ�ופ�    שיקו�שיקו�שיקו�שיקו�    מזונותמזונותמזונותמזונות    המשלבהמשלבהמשלבהמשלב    בסעי.בסעי.בסעי.בסעי.    מדוברמדוברמדוברמדובר    אלאאלאאלאאלא    בלבדבלבדבלבדבלבד    אישהאישהאישהאישה    מזונותמזונותמזונותמזונות

 """"הממוניהממוניהממוניהממוני    החלקהחלקהחלקהחלק    לעומתלעומתלעומתלעומת    המזונותהמזונותהמזונותהמזונות    סכו�סכו�סכו�סכו�    מהומהומהומהו"""" לשאלה בתשובה וקבע הוסי. ש"ביהמ. """"הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

    מאיזו�מאיזו�מאיזו�מאיזו�    חלקחלקחלקחלק    משק.משק.משק.משק."""" בהיותו הממוני החלק הוא" הרצפההרצפההרצפההרצפה" סכו� כי), ד"לפסה סיפא 49 סעי.(

    ')ש 'ש כא� המבקש(    התובעהתובעהתובעהתובע    שלשלשלשל    מבוטלמבוטלמבוטלמבוטל    הלאהלאהלאהלא    ומוניטי�ומוניטי�ומוניטי�ומוניטי�    קנייניותקנייניותקנייניותקנייניות    זכויותזכויותזכויותזכויות    הכוללהכוללהכוללהכולל    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    הנכסי�הנכסי�הנכסי�הנכסי�

    הנסיבותהנסיבותהנסיבותהנסיבות    במכלולבמכלולבמכלולבמכלול"""" ד"לפסה 61 בסעי. וקבע חזר ג� כ-). ד"לפסה 54' ס( """"ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    עריכתעריכתעריכתעריכת    בעתבעתבעתבעת

$ $ $ $ 2000200020002000    ס-ס-ס-ס-    שלשלשלשל    רצפהרצפהרצפהרצפה    בקביעתבקביעתבקביעתבקביעת    ביטויביטויביטויביטוי    קיבלקיבלקיבלקיבל    זהזהזהזה    רכיברכיברכיברכיב. . . . להסכ�להסכ�להסכ�להסכ�    2222+1+1+1+1דדדד5555    סעי.סעי.סעי.סעי.    בתו-בתו-בתו-בתו-    ממוניממוניממוניממוני    רכיברכיברכיברכיב    קיי�קיי�קיי�קיי�

� וווו' ' ' ' אאאא    7777    שה�שה�שה�שה�    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ�    השיפויהשיפויהשיפויהשיפוי    בסעיפיבסעיפיבסעיפיבסעיפי    וכ�וכ�וכ�וכ�    להסכ�להסכ�להסכ�להסכ�' ' ' ' דדדד8888    בסעי.בסעי.בסעי.בסעי. � � �  ).ד"לפסה 61 סעי.( '"'"'"'"בבבב7777

 

 הערעור לקבלת המבקש עתר, הכספי התשלו� להפחתת בתביעה ד"פסה על בערעור  .8

 כי קביעה תו-", אפס" לכדי הכספי התשלו� הפחתת על ערעור של ש"ביהמ יורה בו באופ�

 לעיקרי 28 סעי.!" (בלבדבלבדבלבדבלבד    אישהאישהאישהאישה    מזונותמזונותמזונותמזונות" הינו, חלקיו כל על, להסכ� 5 בסעי. המופיע, זה תשלו�

 את" הלי- באותו לאחוז נית� לא שהרי( שכ- וטוב, חלופית בעתירה, ביקש לא המבקש). הטיעו�

 וכי ההסכ� של" פרצופיות הדו" בדבר בקביעתו ש"ביהמ שגה כי לקבוע") קצותיו בשני המקל

 הדיו� במסגרת, אנו נדרשנו לא, האמור הטע� מ�. ממוני הוא, חלקיו כל על, הכספי התשלו�
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 נגעה, שהתקבלה, ידינו על שהוצעה הפשרה והצעת, הכספי התשלו� של סיווגו לשאלת, בערעור

 במקו� קמא ש"ביהמ של ד"פסה מיו� שני� שלוש", הרצפההרצפההרצפההרצפה" לסכו� ההפחתה לתקופת ורק א-

 . התביעה הגשת מיו�

, משפחה לענייני ש"ביהמ של דינו פסק נותר, המשיבה י"ע ד"פסה על ערעור הוגש ומשלא, משכ-

  .ממוני וחלקו מזונות חלקו – כנו על הכספי התשלו� של לסיווגו באשר

  

 קמא ש"ביהמ של דינו פסק את ולא הרשמת' כב החלטת את לא, להלו� אי� אלה בנסיבות  .9

 שניתנה הפרשנות על לחלוק מתפקידה זה שאי� משו� – הרשמת' כב. עליה בערעור בשבתו

 ממוני הוא" הרצפה" סכו� רק כי הקביעה חר. כי, ולקבוע הכספי התשלו� לסיווג באשר ד"בפסה

 סכו� כי הקביעה חר. לקבוע – עליה בערעור בשבתו ש"ביהמ"; ממוני" הוא הכספי התשלו� כל

 ש"ביהמ' כב ולא הרשמת' כב לא". מזונות" הוא הכספי התשלו� שכל ממוני הוא" הרצפה"

 בתביעת שנית� ש"ביהמ של דינו פסק על ערעור כערכאת יושבי� אינ�, עליה בערעור בשבתו

 .האמור הסכו� להפחתת המבקש

  

 כי, שייקבע כ- חלקי באופ� לקבלו היא, שלפנינו ש"הרמ במסגרת, המתבקשת התוצאה  .10

 . מזונות הינו לו שמעבר סכו� שכל בעוד ממוני הינו �$ 2000 –" הרצפה" סכו�

  

 התשלו� להפחתת בתביעה ג� טע� אשר המבקש של דעתו אומד ע� אחד בקנה עולה זו תוצאה

 תיק נפתח עת, ביקש לא וא. עסקינ� במזונות כי, זו בתביעתו שנית� ד"פסה על בערעור וג� הכספי

 פנה המבקש. רגיל חוב של למסלול להעבירו, מזונות פ"הוצל כתיק, 2008 בשנת, פ"ההוצל

 של דינו פסק בעקבות רק רגיל למסלול הגבייה העברת על להורות וביקש פ"ההוצל ללשכת

 דברי היא לכ- ביותר הטובה הראיה". הרצפההרצפההרצפההרצפה" לסכו� בנוגע ורק להפחתה בתביעתו ש"ביהמ

  :ש"ברמ מטעמו הטיעו� בעיקרי עצמו המבקש
  

    שלשלשלשל    דינודינודינודינו    פסקפסקפסקפסק    לאורלאורלאורלאור    ואול�ואול�ואול�ואול�, , , , מזונותמזונותמזונותמזונות    הינוהינוהינוהינו    כולוכולוכולוכולו    האמורהאמורהאמורהאמור    החובהחובהחובהחוב    כיכיכיכי    סבורסבורסבורסבור    ומתמידומתמידומתמידומתמיד    מאזמאזמאזמאז    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש, , , , ויודגשויודגשויודגשויודגש""""

    מהווהמהווהמהווהמהווה    אשראשראשראשר$ $ $ $ 2000200020002000    שלשלשלשל    הס-הס-הס-הס-    אתאתאתאת    המשיבההמשיבההמשיבההמשיבה    לידילידילידילידי    לשל�לשל�לשל�לשל�    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    עלעלעלעל    כיכיכיכי    קובעקובעקובעקובע    אשראשראשראשר, , , , שטארקשטארקשטארקשטארק' ' ' ' השהשהשהש' ' ' ' כבכבכבכב

) ) ) ) שטארקשטארקשטארקשטארק    השופטהשופטהשופטהשופט    שלשלשלשל    דדדד""""פסהפסהפסהפסה    עלעלעלעל    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    שהגיששהגיששהגיששהגיש    בערעורבערעורבערעורבערעור    סופיתסופיתסופיתסופית    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת    שתהיהשתהיהשתהיהשתהיה    ועדועדועדועד((((    ממוניממוניממוניממוני    רכיברכיברכיברכיב

  ).הטיעו� לעיקרי 5' ס( """"רגילרגילרגילרגיל    חובחובחובחוב    פפפפ""""הוצלהוצלהוצלהוצל    להלי-להלי-להלי-להלי-    האמורהאמורהאמורהאמור    הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�    אתאתאתאת    להעבירלהעבירלהעבירלהעביר    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    ביקשביקשביקשביקש
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, החלטתה על בערעור בשבתו למשפחה ש"בימ/הרשמת' כב כי סבור אינני אלה בנסיבות  .11

 אילו הדבר שונה. שלפנינו ש"הרמ במסגרת – אחרת לפרש רשאי� ערעור כערכאת אנו לא וא.

 להפחתת בתביעתו שנית� ד"פסה על שהגיש הערעור במסגרת, כאמור, משיג המבקש היה

 שלא מה – ממוני הינו" הרצפההרצפההרצפההרצפה" רק ולא, חלקיו כל על, כולו כי וטוע�, האמור הכספי התשלו�

. הוא מזונות, כולו הסכו� לפיה, נקט בה התחילית הפרשנית העמדה נוכח לעשות היה יכול היה

 וניסה נקט בה התחילית מהפרשנות לסטות היה יכול לא בו למצב נקלע המבקש כי, דומה

 לסכו� הנוגע בכל לפחות, הכספי התשלו� להפחתת בתביעתו שנית� ד"פסה מפירות" ליהנות"

 .רגיל חוב של גבייה להליכי, זה סכו� של גבייתו את ולהעביר" הרצפההרצפההרצפההרצפה"

  

 לשני מכוו� להסכ� 8 בסעי., הצדדי� קבעו אותו, ההפחתה מנגנו�. סגי לא בכ- א-  .12

 למחצית להסכ� 5' בס שנקבע הכספי התשלו� של אוטומטית הפחתה – הראשו� השלב. שלבי�

    תינת�תינת�תינת�תינת�    בובובובו    למועדלמועדלמועדלמועד    ועדועדועדועד    הנכבדהנכבדהנכבדהנכבד    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    לביתלביתלביתלבית    לפנותלפנותלפנותלפנות    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו    בדברבדברבדברבדבר    הבעלהבעלהבעלהבעל    שלשלשלשל    ההודעהההודעהההודעהההודעה    מת�מת�מת�מת�    ע�ע�ע�ע�    מידמידמידמיד""""

 השלב). להסכ�) ב(8 סעי.(" " " " בפניובפניובפניובפניו    שיתבררשיתבררשיתבררשיתברר    כאמורכאמורכאמורכאמור    ההלי-ההלי-ההלי-ההלי-    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    שלשלשלשל    הכרעתוהכרעתוהכרעתוהכרעתו

 2000$ של רצפה לסכו� עד – קבועה או זמנית – שתיקבע ההפחתה, תביעתו תתקבל א� – השני

 ההפחתה כי, מחייבת הסבירה הפרשנות, תביעתו תידחה א�. ד"פסה מת� מיו� תחול –

, כ- על שיודיע אימת כל ההפחתה על הבלעדי למחליט המבקש הופ- שאחרת תבוטל האוטומטית

 .להודעה הצדקה כל הייתה שלא יתברר בסופו א� ג�

  

 בסיס על ולקבוע להוסי. יש, אחת כמקשה בהסכ� שנקבע ההפחתה מנגנו� את לראות שיש מאחר

 משעה, הראשו� בשלב ג� כי הכספי התשלו� של להפחתה המבקש בתביעת שנית� ד"פסה

 תהיה וגבייתו ממוני תשלו� הוא א. יהווה" הרצפה" סכו� עד שהוא סכו� כל, תביעתו שהתקבלה

 סעי. קובע זה בהקשר. מזונות של גבייה בהליכי ייגבה לו מעבר אשר וכל, רגיל חוב של במסלול

    הבעלהבעלהבעלהבעל    יוכליוכליוכליוכל    אזיאזיאזיאזי, , , , לאשהלאשהלאשהלאשה    הבעלהבעלהבעלהבעל    שלשלשלשל    הפנייההפנייההפנייההפנייה    ממועדממועדממועדממועד) ) ) ) המאוחרהמאוחרהמאוחרהמאוחר    לכללכללכללכל((((    ימי�ימי�ימי�ימי�    30303030    תו-תו-תו-תו-" כי להסכ�) ב(8

 תחילת כי לקבוע יש 1.3.09 ביו� הוגשה שהתביעה מאחר...". ...". ...". ...". המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    לביתלביתלביתלבית    מתאי�מתאי�מתאי�מתאי�    בהלי-בהלי-בהלי-בהלי-    לפנותלפנותלפנותלפנות

  .1.2.09 מיו� הוא הראשו� השלב

        

 לפרשנות נדרשי� אנו אי�. שלפנינו ההלי- מטיב מתחייבת זו תוצאה, המשפטי במישור  .13

 לבחינת אנו נדרשי�. לאו א� היא נכונה א�, הכספי התשלו� להפחתת הדי� בפסק שניתנה

 לפועל להוצאתו הנוגע בכל עליה בערעור בשבתו למשפחה ש"ובימ הרשמת' כב של ההחלטות
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 לפיה לפרשנות עותר היה ובה הצהרתי ד"פס למת� תובענה המבקש הגיש לו. די� פסק אותו של

 כזה חלקו או, הוא מזונות כי קובע היה קמא ש"ובימ, הוא ממוני, חלקיו כל על, הכספי התשלו�

 כזה א� הכספי התשלו� של סיווגו לשאלת להידרש ד"פסה על בערעור רשאי� היינו, כזה וחלקו

 שינוי של בעילה הכספי התשלו� להפחתת תביעה להגיש המבקש בחר זאת תחת. הוא כזה או

, ועתר, ברירה בלית, נקט בו בקו המשי- בידו תאוותו ומלוא יצא ומשלא", מזונות" בהיותו נסיבות

 תנומא ביקש לא הוא. הדברי� פני ה� שכ- נקבע אנו כי, ההפחתה בתביעת ד"פסה על בערעור

 המתחייבת התוצאה זו, ואתו – ש"הרמ ע� נותרנו משכ-. הוא ממוני הכספי התשלו� כי לקבוע

  .לטעמי

 

 להפחתת בתביעה שנית� הדי� בפסק, ברורה הפרדה נעשתה לולא כי, אציי� הדרוש מ� למעלה

 הייתה יכולה, מזונות של התשלו� לחלק הממוני הכספי התשלו� חלק בי�, הכספי הסכו�

 משו� רגיל חוב במסלול שיאמרו יהיו? זה אנדרוגינוס לפועל להוציא כיצד שאלה לעלות

 ש"בתמ גייפמ� השופט( מזונות במסלול) החייב( הפרט בחירות מידתית הבלתי הפגיעה

 זכותו שמול משו� מזונות במסלול שיאמרו מי ויהיו) 27.8.96, אלמוניתאלמוניתאלמוניתאלמונית' ' ' ' ננננ    פלוניפלוניפלוניפלוני 17922/96

 למחסור חש.ילה שלא לה� הזכאית של החוקתית זכותה עומדת במזונות החייב של החוקתית

 זכות, האד� בכבוד פגיעה בגדר ה� ורעב למחסור זוג ב� הפקרת שכ� תשלומ� אי עקב ולרעב

 מ"ע  ג� ראו; 577) 2( נא,  סלומו�סלומו�סלומו�סלומו� ''''ננננ    סלומו�סלומו�סלומו�סלומו� 7038/93 א"ע( יסוד כזכות היא א. שקודשה

, כאמור הברורה ההפרדה משו�, בענייננו). 19.7.98( עמוסעמוסעמוסעמוס    מלא-מלא-מלא-מלא-' ' ' ' ננננ    מיכלמיכלמיכלמיכל    מלא-מלא-מלא-מלא- 97/17) א"ת(

  .מצוא לעת זו לשאלה המענה אשאיר

  

 אינו 1967�ז"תשכ, פ"ההוצל לחוק 74 סעי. כי, להבהיר לנכו� רואה אני אחתו� בטר�  .14

 היה הצדדי� דעת שאומד ובלבד, גירושיה לאחר, לאישה המשול� כספי תשלו� מגדרו מוציא

), 19.7.98( עמוסעמוסעמוסעמוס    מלא-מלא-מלא-מלא-' ' ' ' ננננ    מיכלמיכלמיכלמיכל    מלא-מלא-מלא-מלא- 97/17) א"ת( מ"ע( מזונות – וטיבו מהותו משו�, בו לראות

, מלא-מלא-מלא-מלא- פרשת( לאו א� ה� נשואי� זוג בני א� הגביה בהליכי הצדדי� לזהות קשר כל ללא זאת

 כי להתנות הצדדי� יכולי� לא, מזונות ולא, הוא ממוני הכספי שהתשלו� מקו�, זה ע�). ש�

 ראש של בידיו מצויה ד"פסה ביצוע דר- את לקבוע הסמכות. מזונות במסלול תהיה גבייתו

 של החלטתה בוטלה ש�) 29.5.98, טקאטשטקאטשטקאטשטקאטש    מלכהמלכהמלכהמלכה' ' ' ' ננננ    טקאטשטקאטשטקאטשטקאטש    סלומו�סלומו�סלומו�סלומו� 3269/96 ע"בר( פ"ההוצל

 ראש את שהביא מה, הוא מזונות כחוב הכתובה חוב לפיה – הרבני הדי� בית – שיפוטית ערכאה

, זו החלטה על שהוגשה הערעור רשות בקשת( המזונות תיק ע� גבייתה את לאחד פ"ההוצל

 ).האמור מהטע� בוטלה
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 הגבייה מסלול כי, ולקבוע חלקי באופ� הערעור את לקבל לחבריי אמלי6, כ� על אשר  .15

  :כדלקמ� יהיה פ"בהוצל
 

 מת� מועד, 11.6.12 ליו� ועד 1.2.09 מיו� החל, שול� שלא, חודשי כספי תשלו� כל  .א

 כל. רגיל חוב של גביה בהליכי ייגבה$ 2000 של לס- עד, ההפחתה בתביעת ד"פסה

 . מזונות של גבייה בהליכי לכ- מעבר סכו�

 

 הפשרה הסדר י"עפ, נקבעה תשלומו תקופת אשר$, 2000 בס- הכספי התשלו�  .ב

12�27630 ש"עמ( ההפחתה בתביעת ד"פסה על בערעור ד"פס של תוק. שקיבל�

 . רגיל חוב של גבייה בהליכי ייגבה, שני� שלוש של ולתקופה11.6.12   מיו�), 09

  

כמו כ� אמלי6 לחייב את המשיבה לשל� למבקש את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסכו� כולל 

  . / 5,000של 

  

 עד – לעבר. לעתיד וה� לעבר ה�, הצדדי� ע� צדק א. עושה, יו� של בסופו, זו תוצאה  .16

 בביצוע לעמוד לו שאיפשר כזה היה הכלכלי מצבו כי חזקה המבקש י"ע שניתנה ההודעה למועד

 לא שהמבקש ככל. ממוני או הוא מזונות א� הגבייה הליכי לעניי� לי ומה המקורי הכספי התשלו�

 והתביעה 2008�ב נפתח פ"ההוצל תיק שלפנינו הנתוני� י"עפ( ההודעה למת� עד, בתשלומו עמד

 אי�, רגיל חוב של למסלול מזונות ממסלול הגבייה הליכי להעברת פעל ולא) 1.3.09 ביו� הוגשה

 ולשנות לסטות, הדר- אור- לכל נקט בו הפרשני והקו זו שתיקתו נוכח, הצדקה כל

 בהליכי המשיבה על ולהקשות, שהצטבר החוב על רגיל לחוב הגבייה הליכי את' רטרואקטיבית'

 התשלו� להפחתת המערער של פנייתו משו� רק התעוררה הסיווג שאלת. זה עבר בחוב ג� גבייה

 נפסקי� שמזונות כש�. ולהבא מכא� התוצאה את להחיל, לטעמי, מחייבת הצדק ושורת, הכספי

, לנהוג יש כ-, התביעה הגשת טר� נוצרה לפסיקת� העילה א� ג�, התביעה הגשת מיו� החל

 של התקופה בתו� שיתברר ככל – לעתיד. לענייננו זו מהלכה ולהקיש שלנו בהקשר ג�, לטעמי

 להפעלת בסיס המהווה" הקשה הכלכלי המצב" להתקיי� חדל כי, במהלכה או שני� השלוש

 אחר סכו� לכל או המקורי לסכו� הכספי התשלו� יועלה מתאי� הלי- ובמסגרת, ההפחתה מנגנו�

  . מזונות בהליכי ייגבה לא" הרצפה" סכו� על העולה סכו� שכל סיבה כל אי�$ 2000 שמעל
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  שוחט, שופטשאול 
 

  
 

 :השופט יצחק ענברהשופט יצחק ענברהשופט יצחק ענברהשופט יצחק ענבר

  

כי לצור- ההלי- שלפנינו יש לסווג את א. אני סבור, מטעמיו של חברי השופט ש' שוחט, 

לגבותו לכ� לא נית� ", וממוניממוניממוניממוניארה"ב כמבטא רכיב "� דולר 2000 –התשלו� המופחת בס- 

בהליכי גביה של חוב רגיל. אלא שלהשקפתי, בהינת� שמקור הסווג הנו בהסכ� אלא 

, יש להחיל את הסווג כבר למ� פתיחתו של תיק ההוצאה לפועל, ולא 1998הגירושי� משנת 

  כפי שמציע חברי.  1/2/09רק החל מיו� 

  

   בנתו� לאמור לעיל, אני מסכי� לפסק דינו של חברי. 

  

  

  

  
  יצחק ענבר, שופט

  

  :השופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבח
  

 רכיב כמבטא ב"ארה� דולר 2000 – בס- ופחתמה התשלו� על להתבונ� עלי א. מקובל

  . רגיל כחוב רק לגבותו נית� ומשכ-, אשה ממזונות להבדיל", ממוני"

 החל להחשיבו, דהיינו, שוחט השופטחברי  כדעת היא דעתי, הסיווג תחילת למועד באשר

  .1.2.09 מיו�

 בשנת נפתח פ"ההוצל תיק עת, 1.3.09 ביו� הוגשה המזונות להפחתת המבקש תביעת

  .נוצר בגינה התקופה לא א., סכומו ידוע שלא עבר חוב בגי�,  2008
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 ההפחתה את לבצע, הגירושי� בהסכ� שנקבע למנגנו� בהתא�, היה רשאי משהמבקש

 טר� יותר מוקדמת לתקופת סעד לו להעניק סיבה כל אי�, התביעה להגשת עובר חודש

 הטיעו� בעיקרי לא א., בתביעתו לו עתר שלא ג� מה, זה לחודש מעבר, התביעה הגשת

  .שלו

" התיק את" להעביר  יש כי  21.11.12 מיו� בהחלטתה קבעה פ"ההוצל רשמת משכבוד

, 1.2.09 מיו� החל שנוצר לחוב רק מתייחסת ההעברה כי להדגיש יש,  רגיל חוב למסלול

  .מזונות כחוב הקוד� בסיווגו יוותר לכ� קוד� שנוצר שהחוב באופ�

  

  

  

 

 יהודית שבח, שופטת

 

        

  .שוחטשוחטשוחטשוחטשאול שאול שאול שאול הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט 

  

  .לצדדי� פסק הדי�מזכירות תמציא העתק ה

  , בהעדר הצדדי�.2014פברואר  02, ב' אדר תשע"דהיו�, נית� 

  

  

 

 
  

 

 

 

  יצחק ענבר, שופט
 אב"ד

 
  שופטתיהודית שבח, 
 

 
  שאול שוחט, שופט

 

 

  




