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לירז גונן אללוףע"י ב"כ עוה"ד

- נ ג ד -

הזוכה / המשיבהא.א.

חנה כהןע"י אפוטרופסותה עוה"ד

חקיקה שאוזכרה:
,6,7,8,)2(5,5,)5(4,4,(א)3,(א)2סע':1959תשי"ט-(מזונות),המשפחהדינילתיקוןחוק

(ב)11
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

1965תשכ"ה-הירושה,חוק

מיני-רציו:
מזונות,חובלגבייתנגדםשנפתחהוצל"פתיקלסגורישכיחייבים,טענתדחההמשפטבית*

בית המשפט.משהוא נפתח בחלוף שנתיים מהמועד בו נקבע החיוב ללא אישור
* משפחה – מזונות – דין אישי

חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות)* פרשנות – דין –
.

כחובשהוגדראישיבחובכלפיהשהתחייבהזוכה,שלאחיההמקורי,החייביורשיהםהחייבים
מזונות וקיבל תוקף של פסק דין.

ישכימקדמית,טענההעלוהחייביםהוצל"פ.בתיקהזוכהפתחהולכןבהתחייבותועמדלאהחייב
שניתןובלאהחיוב,קביעתמועדלאחרשנתייםנפתחוהגבייהמשהליכיההוצל"פ,תיקאתלסגור
.(מזונות)המשפחהדינילתיקוןחוקל(ב)11לסעיףבהתאםהמשפט,ביתידיעללכךהיתר

.
דחתה הטענה וקבעה כדלקמן:לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, כב' הרשם יגאל נמרודי,

ההוראותוהןהמהותיותההוראותהןהחוק,שללהוראותיותחולהאיןלדין,בהתאם
אליהםהמתייחסבמזונותשהחיובדיןבעליעל(ב),11בסעיףההוראהלרבותהפרוצדורליות,
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ט.נ. נ' א.א.

עלחלותאינןהחוקהוראותלפיהקביעה,להוותכדיבכךאיןזאת,עםהאישי.הדיןמהוראותנובע
הדיןמהוראותנובעלגביובמזונותשהחיובמיעלחלותאינןהרשם,קובעהחוק,הוראותיהודים.
כליהודים,דיןבעליביןהחלבמזונותחיובעלגםלחולעשויותהחוקהוראותעליו.החלהאישי

האישי.זאת כאשר מקורו של החיוב במזונות אינו בהוראות הדין
ואחיותיו,אחיובמזונותלשאתאדםשלחיובולרבותהחוק,בהוראותשמקורומזונותתשלום
–להתחייבאדםרשאיזאת,עםשבחוק.חובהמכוחתשלוםהינולחוק,)5(4בסעיףכאמור

שמקורותשלוםואחיותיו.אחיובמזונותלשאתשבדין,חובהמכוחושלאהטובמרצונובהתנדבות,
אינן,(ב)11בסעיףההוראהלרבותהחוק,הוראותולכןהחוקהוראותמכוחתשלוםאינובהסכמה

חלות עליו, ולכן דין הבקשה המקדמית להדחות.

החלטה

הדיןפסקלביצועלפעולניתןלאלפיההחייבים,שהעלוהמקדמיתבבקשההחלטתילהלן
המשפחהדינילתיקוןחוקל(ב)11סעיףהוראתיסודעלזאתכלבמזונות,חיובהקובע

).החוק–(להלן1959תשי"ט-,(מזונות)

להידחות.לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, נחה דעתי, כי דין הבקשה

:חקיקה.1

לאחרשנתייםתוךלגבייתםלפעולהתחילושלא"מזונותכי:קובע,לחוק(ב)11סעיף
.התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט"

החלהאישיהדיןהוראותלפיבן-זוגובמזונותחייבאדם"כי:קובע,לחוק(א)2סעיף
עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

והילדיםשלוהקטיניםהילדיםבמזונותחייב"אדם:כיקובע,לחוק(א)3סעיף
יחולולאזהחוקוהוראותעליו,החלהאישיהדיןהוראותלפיבן-זוגושלהקטינים

על מזונות אלה".

–והםבני-משפחתו,שארבמזונותחייב"אדם:כיקובע,לחוק4סעיף
הוריו והורי בן-זוגו;)1(
ילדיו הבגירים ובני-זוגם;)2(
נכדיו;)3(
הורי הוריו שלו ושל בן-זוגו;)4(
.אחיו ואחיותיו שלו ושל בן-זוגו")5(

4בסעיףלקבועבהתאםבמזונות,חיוביוטללפיהםהתנאיםמהםקובע,המזונות""סולםשכותרתולחוק,5סעיף
לחוק.

נתןאשר,9.7.95מיוםהמחוזי,ביהמ"ששלפסק-דינולביצוענפתחלפועלההוצאהתיק.2
),המנוח–(להלןז"למ.נ.המנוחשלמשפחתובניהגיעואליולהסכםמחייבתוקף

(המנוחההמנוחאשתכיהיתר,ביןנקבע,בהסכםלעיזבונו.הנוגעיםהליכיםבמסגרת
2
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ט.נ. נ' א.א.

בבנייןהמצויותדירותהשכרתכספיאתלרשותםיקבלו(הזוכה)המנוחשלובתוז"ל)ע.מ.
(להלןהזוכהאחיהמנוח,של(בנומאירשהיאסיבהומכל"היהוכיבהסכם),(כהגדרתו

–ובנואשתויורשיו,הינם3–ו2החייביםואשרעולמולביתהלךאשר),המנוחהאח–
כלבתשלוםאישיתחייבמאיריהאהבניין,מןהשכירותדמיאתיגבהלאי.נ.)

הסכום הנ"ל. סכום זה ניתן יהא לגביה בהליכי הוצל"פ מזונות".

ג'(נספחאושרה1.11.95ביוםאשרהפשרה,הסכםלתיקוןבקשההוגשהיותרמאוחר
מהחלטתי.לבקשה בטענת ה"פרעתי"); אין בתיקון שנערך כדי לשנות

ביוםפתחהכןעללחובתו,שנפסקהבהתחייבותהמנוחהאחעמדלאלנטען,בהתאם.3
הואמאוד,גבוהבתיקהחובלפועל.ההוצאהתיקאתחסויה)(שהינההזוכה3.9.08

לנטען,בהתאםכךהמתייחס,חובמשקףוהוא950,000₪–כשלבשיעורכיוםמסתכם
מאוחריםבמועדיםבוצעההאזהרהמסירתשהוצג).מהתחשיב(כעולהארוכותלשנים

יותר, מספר חודשים לאחר פתיחת התיק.

למעלההתיקמשנפתחלחוק,(ב)11סעיףלהוראתלבבשיםכיטוענים,החייבים.4
הליכילנקיטתהמשפטביתשלהיתרשניתןללאזאתכלפסק-הדין,מתןלאחרמשנתיים

החיובלפיההטענה,עלכאמורבקשתםאתמבססיםהחייביםלהיסגר.התיקדיןהגבייה,
מהסכמהאלאהאישי,הדיןמהוראותנובעאינו–אחותואתלזוןאחשלחיובו–במזונות

דיניאזרחי,חוקהוראותמכוחאוהמשפטבביתהסכםבמסגרתהצדדיםהגיעואליה
התיקדיןלפיהכללית,טענההועלתהה"פרעתי"בטענתבבקשהכי(יצוין,הירושה
זאת,עםהדין;פסקמתןממועדמשנתייםלמעלהחלוףלאחרונפתחמאחרלהיסגר

לחוק,(ב)11סעיףהוראתהנדוןבענייןחלהלפיהטענתם,אתהחייביםהדגישובסיכומים
הייתהזולטענההאישי;הדיןמהוראותנובעאינובמזונותשהחיובלעובדהלבבשים

לזוכה שהות מספקת להשיב, במסגרת סיכומי התגובה).

לאזאת,עם.יהודים"עלחלאינומשפחהדינילתיקון"חוקכיטוענת,הזוכהב"כ.5
אתלזוןהמנוחהאחשלחיובולפיהלטענה,פרטניתהתייחסותהזוכהבסיכומימצאתי
תחולהישנה–אלובנסיבות–כןעלהאישי,הדיןמהוראותנובעאינוהזוכה,אחותו,

–ו2החייביםיורשיו,גם(כמוהמנוחוהאחשהזוכהאףעללחוק,(ב)11סעיףלהוראות
במחלוקתשעסקהלפסיקהבסיכומיההתייחסההזוכהב"כהיהודית.לדתמשתייכים)3

שחיובומיעלחלותאינןהןאףהחוקשלפרוצדוראליות–הדיוניותהוראותיוהאם
במזונות נובע מהוראות הדין האישי החל עליו.

מיעלגםבחוקהקבועותפרוצדוראליות–הדיוניותההוראותשלתחולתןהיקףשאלת.6
שוחט,נ'שוחט779/76ע"אבבהרחבהנדונההאישיהדיןמהוראותנובעבמזונותשהחיוב

בהתאםכאשרהדעות,נחלקושוחטבפרשת).שוחטפרשת–(להלן580)1(לבפ"ד
אתלקרואישאשר),השופטכב'הסכיםעמוויתקוןהשופטכב'שלדינו(פסקהרובלדעת

הוראותלכללביחסחלותאלושהוראותבאופןכפשוטן,(א)3–ו(א)2בסעיפיםההוראות
לדידו,במיעוט.נותרשמגראז)(כתוארוהשופטכב'והפרוצדוראליות.המהותיותהחוק,

לחובתבאשרהאישילדיןלפנותישכילקבוע,ביקשולחוק(א)3–ו(א)2סעיפיםהוראות
המזונותחובתאםמינהנפקאאיןואילך,8מסעיףהחוק,הוראותיתרולגביהמזונות,

המסייגתההוראההיינו,לחוק.7עד4בסעיפיםהקבועמכוחאוהאישיהדיןמןעולה
שהחיובמיעםגםחלה–במהותהפרוצדוראליתהוראהשהינה–לחוק(ב)11בסעיף

אתמיישמיםאםגםכימדגיש,שמגרהשופטכב'האישי.הדיןמכוחעליוחלבמזונות
סעיףשמבקשכלממזונות.החייבאתלפטורכדיבכךאיןלחוק,(ב)11סעיףשלהוראותיו

מזונותחובגבייתלשםלפועל,בהוצאהגבייההליכינקיטתשלצורךהואלקבוע(ב)11
ישהמשפטיים,ההליכיםתחילתלמועדיותראובשנתייםשקדםבמועדשהתגבש
אינוכאמורמזונותלגבייתפעלשלאדיןבעלביהמ"ש.שלבאישורתחילהלהצטייד

הליכינקיטתלצורךביהמ"ששללאישורוזקוקאלאהמזונות,אתלגבותזכותואתמפסיד
הגבייה.

3
בע"מלאורהוצאהנבו nevo.co.il הישראליהמשפטיהמאגר

Y:\0000-2010----------------\07=July\2010-07-15\01\04\02\hoz-0100484081-a.doc

http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/case/17931484
http://www.nevo.co.il/case/17931484
http://www.nevo.co.il/law/71532/2.a
http://www.nevo.co.il/law/71532/3.a
http://www.nevo.co.il/law/71532/2.a
http://www.nevo.co.il/law/71532/3.a
http://www.nevo.co.il/law/71532/8
http://www.nevo.co.il/law/71532/4;5;6;7
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b
http://www.nevo.co.il/law/71532/11.b


ט.נ. נ' א.א.

ע"אבנוספות.פעמיםהעליוןביהמ"ששללפתחוכאמורהסוגיההובאההשניםבמרוצת
כדלקמן:שמגר,הנשיאכב'קבע),11.6.89(834)1(מגפ"דקופלוביץ,נ'קופלוביץ610/88

יהודי,עלחלות(מזונות)המשפחהדנילתיקוןהחוקשלמהוראותיואלו"השאלה
הראשונהבתוספתהמפורטותהדתיותהעדותאחתחבראודרושימוסלמי,
יחולולאזהחוק"הוראותהמליםשלומטרתןמשמעותןומההירושה,לפקודת

דרךפיעלזה.בית-משפטלפנישונותבהתדיינויותפעמיםמספרכברעלתה....",
לביןהמזונותחובתשלקביעתהעצםביןלהבחיןראיתישנקטתי,הפרשנות
התיזותמיעוט.דעתנותרהדעתיאולםואילך;4מסעיףהחוק,שלההוראות
ולהציגןלשובמקוםואין,250/83ע"אבממצהבאופןלאחרונהבטאוהחולקות

יחולו",לאזהחוק"והוראותהמיליםלפיההמחייבת,ההלכהאתאסכםכידיכאן.
מרוקנת,אמנםזופרשנות......שבו2סעיףלמעטכולו,החוקשלתחולתושוללות
הלכהזוהיאולם.....וממטרתוממשמעותוהחוקאתהכבוד,כלעםלדעתי,

ע"אבשדןשופטיםחמישהשלהמותבמתוךארבעהשללרובשזכתהמחייבת,
עלימקובלתממנה.לסטותמקוםהקיים,במצברואה,איניועל-כןהנ"ל,250/83

ולא,147בעמ'שם,שהובעהלויןש'השופטשלעמדתוהמחייבתההלכהלעניין
.אוסיף"

והוראות"...המיליםכינפסק,),16.9.91(749)4(מהפ"דחקק,נ'חקק596/89ע"אב
החוק.הוראותכלכפשוטן:משמעןלחוק,(א)2בסעיף..."זהחוק

)2(95על-תקבנבו][פורסם,סורקנ'סורק6763/93ע"אהעליון,ביהמ"ששלבפסק-דינו
כבודיסוד:חוקלתוקףשנכנסלאחרנפסקאשר),סורקפרשת–(להלן)6.7.95(975

, קובע כב' הנשיא שמגר בהאי לישנא:האדם וחירותו

דינילתיקוןחוקל12סעיףשללהוראותיולפנותישדנןבמקרהכיטען"המערער
.1959התשי"ט-,(מזונות)המשפחה

האישיהדיןחלבהםבמקרים–לפיההרובהלכתזהבענייןוקיימתשרירהלצערי
779/76ע"א(חלותהנ"להחוקשלהוראותיויתראיןהנ"ל,לחוק(א)3סעיףלפי

.)"709)2(לבפ"דספורטה,נ'ספורטה13/78ע"א;580)1(לבפ"דשוחט,נ'שוחט

79052/98תמ"שבשוחטהשופטכב'החלטתר'בפסיקה,אומצהשלאאחרת,(לעמדה
[פורסם בנבו]).פלונית נ' פלוני

והןהמהותיותההוראותהן–החוקשללהוראותיותחולהאיןלדין,בהתאםכיאפוא,יוצא,.7
שהחיובדיןבעליעל–לחוק)(ב)11בסעיףההוראה(לרבותהפרוצדוראליתההוראות

במזונות המתייחס אליהם נובע מהוראות הדין האישי.

הוראותיהודים.עלחלותאינןהחוקהוראותלפיהקביעה,להוותכדיבאמוראיןזאת,עם
הדין האישי החל עליו.החוק אינן חלות על מי שהחיוב במזונות לגביו נובע מהוראות

שם הודגש בהאי לישנא:ר' האמור בפסק דינו של כב' השופט ויתקון, בפרשת שוחט,

עלשמגר,השופטהנכבד,חברישהשמיעהביקורתדברילכלאני"שותף
,1959תשי"ט-,(מזונות)המשפחהדינילתיקוןחוקשל(א)3–ו(א)2הסעיפים

מקרהבכלכולוהחוקתחולתאתכשולליםאצלנו,כמקובלאותם,מפרשיםכאשר
החלהאישיהדיןהוראותלפיהקטיניםילדיואובן-זוגובמזונותהנתבעחייבשבו

אתולפרשמפשוטומקרהלהוציאבן-חוריןעצמיאתרואהאניאיןאךעליו;
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להוראותורקאךכמתכוונותהללוהסעיפיםשלשבסיפאהברורותהמילים
המהותיות שבחוק זה, להבדיל מהוראותיו הפרוצידורליות".

יהודים,דיןבעליביןהחלבמזונותחיובעלגםלחולעשויותהחוקהוראותכיאפוא,יוצא,
האישי.כל זאת כאשר מקורו של החיוב במזונות אינו בהוראות הדין

כלפיהמנוחהאחעליושנטלבמזונותהחיובעצםאודותומקיפהמלאהעובדתיתמסכת.8
הדיןבהוראותאינוהחיובמקורכיטוענים,החייביםבפני;מצויהאינההזוכה,אחותו,

על ידי הזוכה.האישי. עמדה נגדית ביחס לסוגיה הנטענת כאמור לא הועלתה

אינוהזוכה,אחותו,אתלזוןהמנוחהאחעצמועלשנטלמשהחיובכימסיקים,החייבים
שמקורובחיובלמעשה,מדובר,כאמור,הצדדיםעלהחלותהאישיהדיןמהוראותנובע

הדין ויסודה בטעות.בהוראות החוק. הסקת מסקנה זו אינה עולה בקנה אחד עם

אחיובמזונותלשאתאדםשלחיובו(לרבותהחוקבהוראותשמקורומזונותתשלום.9
אדםרשאיזאת,עםשבחוק.חובהמכוחתשלוםהינולחוק))5(4בסעיףכאמורואחיותיו,
אחיובמזונותלשאת–שבדיןחובהמכוחושלאהטובמרצונובהתנדבות,–להתחייב
והוראותהחובהוראותמכוחתשלוםאינוכאמורבהסכמהשמקורותשלוםואחיותיו.

מכך.והמשתמעהכרוךכלעלעליו,חלותאינן–(ב)11בסעיףההוראהלרבות–החוק

(ר'החוקהוראותמכוחהזוכהמזונותבתשלוםחוייבהמנוחהאחכיטענו,לאהחייבים
מכוח–"חיצוני"בחיובשמדוברנטעןלמעשה,לחוק).5בסעיףהקבועיםהתנאים
נובעבמזונותהחיובשמקורהוכחלאממילא,".הירושהחוק"האזרחיהדיןאו"הסכם"

מהוראות החוק.

פ"ד,1אביבתלשומהפקידנ'מילשטיין2875/00;2704/99ע"אזהלענייןר'
כדלקמן:המשפטביתקבעשם,869,898)3נז(

נקבע:מצאא'השופטכב'שלדינולפסק29בסעיף

חויבושמכוחםהממוןהסכמיאתבית-המשפטמשאישרכיטענוהמערערים"שני
חוקהוראותמכוחבמזונותשחויבוכמיהריהםהמזונות,לחוק12סעיףלפי

.20לסעיףבהתאםמהכנסתםהמזונותדמיאתלנכותזכותלהםוקמההמזונות,
להסכםהניתןבית-המשפטאישורכיהנחתםניצבההמערעריםטענתביסוד
"בהתאםשאושרהסכםממילא,הריהו,המזונותלחוק12סעיףלפימזונותבדבר

המערעריםביקשוזולטענהואחיזהלחוק.20סעיףכדרישתזה",חוקלהוראות
עלשאושרמזונותבעניני"הסכםשלדינואתהמשווהלחוק,(ג)12בסעיףלמצוא

אתלסייגבלימזונות"בעניניהמשפטביתשלל"פסק-דיןהמשפט"ביתידי
המזונות עצמו.תחולתו להסכמים בדבר מזונות שהחובה לתשלומם מעוגנת בחוק

חויבושמכוחםהממוןהסכמישלבית-המשפטעל-ידיאישורםמעצםכיהיאדעתי
מאפשר12סעיףכינפסקכברלהיבנות.יכוליםהמערעריםאיןמזונות,בתשלום
לחיובהעילהאםגםמזונותבדברהסכמיםבית-המשפטלאישורלהביאלצדדים
דינובית-המשפטעל-ידיומשאושרהמזונות,חוקשללגדרומחוץמצויהבמזונות

548/72ע"א(ראומזונות"בעניניהמשפטביתשל"פסק-דיןכדיןכזההסכםשל
שלבית-המשפטעל-ידיאישורו).751בעמ'ברנזוןהשופטדברילופו,נ'לופו

עליושאיןמיכלפילמזונותחבותעצמועלליטולאדםעשוישבגדרו–כזההסכם
המזונותחוקשלהוראותיועל-פיולאעליוהחלהאישיהדיןעל-פילאלזונו,חובה

אךפסק-דין.שלתוקףגםממילא,הקייםהחוזילתוקפומעברלהסכם,מקנה–
בדברהסכמיםלאישורעצמואתמגבילשאיננו–12סעיףשלהוראותיומכלליות
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ט.נ. נ' א.א.

כיהמסקנהמתחייבת–עצמוהחוקבהוראותנעוצהבהםלחיובשהעילהמזונות
לנכותזכותעל-פיולחייבלהקנותכדיאיןמזונותבדברהסכםשלאישורובעצם

מכוחבמזונות,שלחייבכדיבמס.החייבתמהכנסתומזונותבגיןתשלומיואת
למזונותתשלומיואתלנכותזכותלכאורהתקום,12סעיףלפישאושרהסכם

–לחוק20סעיףכדרישת–יינתןבית-המשפטשלשאישורוצריךמהכנסתו,
וקיומומהותי,אלאדיוני-טכני,איננוזהנוסףתנאי.זה"חוקלהוראות"בהתאם

בעלי-הדיןשלהמשותפתלבקשתםנענהשבית-המשפטאימתכלמסתבראיננו
משמעותביניהם.שכרתומזונותבדברהסכם,12לסעיףבהתאםומאשר,
ההסכםמתנאיולמצער,–ההסכםאתהמאשרשמפסק-הדיןהיאהתנאי

אינהמזונותבתשלומיהנישוםשללחיובוהעילהכיבבירוריעלה–שאושר
המזונותחוקשלבהוראותיומעוגנתהיאאלאכלשהו,חיצונימדיןנובעת
.עצמו

בהתאםבית-המשפטעל-ידישאושראף–מזונותבדברהסכםועוד,זאת
המזונותלניכוילכאורהזכותאלאלחייבמקיםאיננו–המזונותחוקלהוראות

לחייבהצומחתההכנסהמןהמזונותלניכוישהזכותהואהדברטעםמהכנסתו.
שלמעניינםאלאלהסכםהצדדיםשלמעניינםאינהההסכם,שלאישורומכוח

התבקששבגדרולהליךצורףלאהשומהפקידאםהשומה.פקידושלהחייב
אםבשאלהעמדהלנקוטהזדמנותלוניתנהולאההסכם,אתלאשרבית-המשפט

לאשרבית-המשפטיחליטבטרםהמזונותלחוק20סעיףתנאיאתמקייםהחייב
מעתה:אמורלחייבו.יכולההסכםאיןהמזונות,חוקלהוראותבהתאםההסכםאת

דרוש,תנאישהינואףהמזונות,חוקלהוראותבהתאםמזונותבדברהסכםאישור
שלזכאותועלהשומהפקידחלקואםהניכוי,זכותשללקיומהמספיקתנאיאינו

החייב, מוטל על החייב להוכיח את זכותו בערכאות המס".

(ההדגשה שלי, י.נ.).

נקבע:מצאא'השופטכב'שלדינולפסק32בסעיף

קמההבגירלבנולשלםשהתחייבהמזונותבגיןלמצערכימילשטייןטענת"נותרה
כדילהידחות.דינהזוטענהאףהמזונות.לחוק20לסעיףבהתאםניכויזכותלו

מילשטייןעלהיההבגיר,לבנוששילםהמזונותבגין,20סעיףלפיבניכוי,לזכות
ובכללהבגיר,בנובמזונותלחיובוהמזונותלחוק5סעיףתנאיהתקיימוכילהראות

אומנכסיומעבודה,צרכיולספקיכולאינומאמציו,אף"...עלהבגירבנוכיזה
חקיקתוביסודשניצבהרציונלכאמור,לחוק.)2(5בסעיףכמשמעואחר",ממקור

שהחוקלמימסהטבתלהעניקמוצדקכיבהכרההיההמזונותלחוק20סעיףשל
חובהעליומטילאיננוהאישישהדיןאףלקרוביו,מזונותלשלםחובהעליומטיל

לעשותחובהבהיעדרשאףלנישוםמסהטבתלהעניקהתכווןלאהמחוקקכזאת.
נועדלא20סעיףכילומרצריךואיןמקרוביו,למימזונותלשלם"התנדב"כן,

טעןלאשכאמורמילשטיין,עליו.המוטלתהמסמחובתמפלטכזהלנישוםלספק
זאת,הוכיחולאהבגירלבנומזונותלשלםחובהעליוחלההמזונותחוקשלפי

התחייבשבגדרוההסכםאתאישרשבית-המשפטכךעלרקיהבואתהשליך
זהשתנאיבהנחהגםהמזונות.לחוק12לסעיףבהתאםאלה,מזונותלשלם

כדיבית-המשפטעל-ידיההסכםבאישוראיןהוסברו,שכברהטעמיםומןהתקיים,
בית-המשפטעל-ידיאושרההסכםכיהמזונותלחוק20סעיףדרישתאתלספק

"בהתאם להוראות חוק זה".

דברים אלו יפים גם לענייננו.
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ט.נ. נ' א.א.

ביהמ"ש:קובע9.7.95מיוםבפסק-דינו.10

"אני נותן תוקף של פסק-דין לפשרה של בעלי הדין".

מכוחהינוהזוכהבמזונותהמנוחהאחשלחיובולפיההוראהכאמורבפסק-הדיןאין
עובדתיתתשתיתבבירורלהניחכדישאושרההסכםשלבתוכנוואיןהחוקהוראות

עריכתבעת(כברהחוקבהוראותמעוגנתהזוכהבמזונותהמנוחהאחשלבחיובושהעילה
לעבורתידרשהזוכהלפיההאפשרותאתצפווהצדדיםחסויההזוכההייתהההסכם
מקימותאינןכשלעצמןאלועובדותזאת,עםוכיוב';ניתוחיםסיעודיים,רפואיים,טיפולים
–לחוק5סעיףתנאיישהריהחוק,מכוחבמזונותהחיובבדברמלאהעובדתיתתשתית
הצדדים;ביןההסכםמהוראותבבירורעוליםאינם–לחוק)2(5בסעיףהקבועלרבות

לשנותכדייותרמאוחרשנערךבתיקוןאיןכן,כמוכך;טענולאעצמםהחייבים
אינן–לחוק(ב)11סעיףהוראתלרבות–החוקהוראותכאמור,בנסיבותמהחלטתי).

חלות בענייננו.

בנסיבות כאמור, בקשתם המקדמית כאמור של החייבים – נדחית..11

הזוכהב"כושכ"טהוצאותבתשלוםהחייביםאתמחייבאניהמקדמית,הטענהמשנדחתה.12
וריביתהצמדההפרשיישאכןלאשאםיום,20בתוךייעשההתשלום₪.7,500שלבסך

כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

תיקשלסגירתועללהורותמקוםמצאתילאהחייבים:שהעלוהנוספותלטענותאשר.13
התיקבפתיחתהשתהתהשהזוכהמהטעםאך–במזונותחיובשענייננו–לפועלההוצאה

הליכימשוםמטעמהשנשלחובמכתביםלראותישלפיההזוכהטענתאתמקבל(איני
שכנגד,לצדראייתים,נזקיםלרבותנזקים,להסבעשויגבייההליכיבנקיטתשיהויגבייה).
במסגרתביטוילהיותעשויגבייההליכיבנקיטתשהשתההזוכהשללהתנהלותוכאשר

הדיון וההכרעה בטענה לפיה החוב הפסוק נפרע.

בבירוריטענושהחייביםלאחרה"פרעתי",בטענתדבריםשללגופםדיוןבעתהיום,בבוא
בדברהעובדתיותטענותיהםהוכחתעלהזוכהבהתנהלותהשיהוישלההשלכותמהן

פירעון החוב הפסוק, ניתן יהיה לשוב ולהידרש לסוגיה.

תקבוליםבדברה"פרעתי")לבקשתהתגובהבפתחהאמור(ר'הזוכהלהודעתלבבשים.14
ברורההודעהלהגישלזוכהמורהאניהתיק,פתיחתבעתבחשבוןהובאושלאשונים
בחוותכאמורהודעתהאתלתמוךרשאיתהזוכהוכיוב';הרכבוהנטען,החובשיעוראודות

בהודעהלאמורבהתאםהחוב,שיעורלעדכוןבבקשהולעתורכדיןערוכהחשבונאיתדעת
בקשהלהגישאוהחובאתלהסדירשהותלחייביםתינתןהאמור,ביצועלאחרונספחיה.
מטעמם.

יום.30בתוךכאמורבאופןלפעולהזוכהעל

הנכוןהחובשיעורמהוהזוכההודיעהלאעודכלחשבונאי,מומחהלמנותמצאתילא
החוב.לשיטתה וכל עוד לא הועלו הסתייגויות החייבים משיעור

עלשהועלונוספותלטענותלהידרשמקוםמצאתילאהגעתי,אליהןלמסקנותלבבשים.15
ידי הצדדים ואשר אינן רלבנטיות להכרעתי.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי אל ב"כ הצדדים.
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ט.נ. נ' א.א.

הצדדים.בהיעדרבלשכתי,,4.3.2010תש"ע,אדרי"חהיוםוהודעהניתנה
5129371

54678313

-/54678313נמרודייגאל
יגאל נמרודי, רשם

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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