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� פסק די

  1 

 2  . 30.3.2015כתוארה אז, השופטת סיגלית ג" אופיר, מיו!  ,לפועלערעור על החלטת ראש ההוצאה לפני 

 3כי חובו למשיבה, אינו חוב מזונות כהגדרתו בסעי)  וא הערעור, נדחתה טענת המערערבהחלטה נש

 4. משנדחתה טענה זו, נדחתה בקשת המערער לסגור את תיק �1967יא לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז20

 5  שנפתח  "במסלול מזונות", לגביית חוב המערער למשיבה. 524852�12�14הוצאה לפועל מספר 

  6 

 7  הרקע והצדדי":

  8 

 9 12/2009חיו בפירוד מאז חודש  10.11.2005הצדדי!, בני זוג לשעבר אשר נשאו זל"ז ביו!   .1

 10 כהדי! מתנהלי!, מש� תקופה ארודסיו, לשלו! בית לא צלח. ההליכי! בי, הצילאחר שנ

 11  . 9.2.2010מאז  �יותר מתקופת נישואיה! 

  12 

 13ולכל אחד  28.04.2006ילידת  .ג.לשני הצדדי! אלו נישואי, שניי!. לצדדי! בת משותפת, מ  

 14  מההורי! ילדי! מנישואיו הקודמי!.

  15 

 16, ופסק 15468�02�10בתמ"ש במזונות המשיבה והקטינה נדחה נית, פסק די,  15.11.2011ביו!   .2

 17 5593�02�10 בתמ"ש נית, פסק די, 23.9.2012וביו! , 15551�02�10די, בעניי, משמורת תמ"ש 

 18, אשר הכריע במכלול התביעות והמחלוקות הרכושיות שהיו מונחות ושלושה תיקי! קשורי!

 19 .בפני בית משפט זה, לרבות מחלוקת באשר להלוואה שנטלו הצדדי! מאת א! המערער

 20  פסק די, משלי! בעניי, מדור הקטינה.בנוס) באותו מועד נית, 

    21 

 22על ידי כבוד בית הדי, הרבני האזורי פסק די, בתביעות המערער לגירושי, נית,  6.10.2014ביו!   .3

 23. )6.10.20014א� נחת! ביו!  30.9.2014(פסה"ד נכתב ביו!  ותביעת המשיבה לכתובתה

 24בפסה"ד שקל כבוד בית הדי, הרבני האזורי את גובה התשלו! בו חויב המערער במסגרת 

 25וחייב את המערער לשל! למשיבה עבור  23.9.2012מיו! איזו, המשאבי! על פי פסה"ד 

 26  ./ 400,000כתובתה ס� של 
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 1נפסק על ידי כבוד בית הדי, הרבני האזורי כי עד תשלו! מלוא  17.11.2014בהחלטה מיו!   .4

 2חוב הכתובה, יינת, צו למדור ספציפי למשיבה ונקבע כי די, חוב הכתובה כדי, מזונות. בית 

 3  .14.12.2014ג! בהחלטתו מיו!  הדי, חזר על החלטה זו

  4 

 5 –ית הדי, הרבני האזורי המערער הגיש לכבוד בית הדי, הרבני הגדול ערעורי! על החלטות ב  .5

 6נדחו. במסגרת פסק הדי, של בית הדי, הרבני הגדול נפסק כי המערער רשאי לשל!  וערעוריו

 7תשלו! לשיעורי, כדי, ודי, ה ,כל תשלו! / 20,000תשלומי! בס� של  20 –את החוב לשיעורי, 

 8חיוב  –מזונות לעניי, גבייתו באמצעות לשכת הוצאה לפועל. בית הדי, הרבני הגדול פסק 

 9כתובה המשול! לשיעורי,, דינו כדי, מזונות להבדיל מחוב כתובה שלא נפרס לשיעורי, וזאת 

 10. נאמר "הבעל חייב במזונות עד שישל" מלוא הכתובה" –"על פי גדולי הראשוני" לאור כי 

 11  ."ג" מחיוב הכתובה עצמו מובנה חיוב מזונות עד הפירעו� המלא של הכתובה"כי 

  12 

 13יוער כי הערעור שלפני הוגש טר! פסה"ד של כבוד בית הדי, הרבני הגדול ולכ, ההלי� כא,   .6

 14צדדי! והשלימו טענותיה!, בכתב עוכב עד לאחר מת, פסה"ד הנ"ל ומשנית, פסה"ד שבו ה

 15  ל פה, לפני.עוב

  16 

 17  טענות הצדדי":

  18 

 19וכי  15468�02�10המערער טוע, כי פסק הדי, בעניי, מזונות נית, על ידי בית משפט זה בתמ"ש   .7

 20נות שנפסקו, מדי חודש בחודשו, באמצעות המוסד ומאז פסה"ד משל! המערער את המז

 21לביטוח לאומי. נטע, כי החיוב נשוא תיק ההוצאה לפועל הוא חוב כתובה ולא חוב מזונות 

 22וכי תיק ההוצאה לפועל נפתח  �1967שכ"זתיא לחוק ההוצאה לפועל ה20מעותו בסעי) כמש

 23א�  ,(פתיחת תיקי! מסוג מזונות) 1009/10במסלול שגוי. המערער מפנה להגדרה שבנוהל 

 24היה על  �1967לתקנות ההוצאה לפועל התשכ"ז 11הנוהל לא צור). כ, נטע, כי על פי תקנה 

 25ה או אי פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי. בנוס) הפנה חיהמשיבה לצר) הצהרה באשר לפת

 26אשר  .15.9.98מיו! טקאטש מלכה נ' טקאטש סולומו�  4033/98המערער לפסה"ד ברע"א 

 27שכ, לא  ,קבע כי חוב כתובה אינו חוב מזונות על פי המשמעות הנודעת לו בחקיקה הספציפית

 28העיקול שהוטל בשל טע, המערער כי  נועד למחייתו וצרכיו היומיומיי! של הזכאי למזונות. כ,

 29נטע, כי טעתה כבוד  ,לפני קריסה. בנסיבות אלו סקוהוא נקלע לחובות כבירי! וע, חוב זה גי,ב

 30"משקבע כבוד בית הדי� הרבני הנכבד, כי די� תשלו" רשמת ההוצאה לפועל עת קבעה כי 

 31פסק הדי�, כתובה כדי� תשלו" המזונות, אי� רש" ההוצאה לפועל מוסמ) להרהר אחר 

 32  ויש לקבל הערעור. להוסי( או לגרוע מהאמור בו"

  33 
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 1לדחות הערעור. לטענתה המסגרת הדיונית כא, היא החלטת כבוד רשמת לטענת המשיבה יש   .8

 2"אינה מוסמכת להרהר על החלטה שיפוטית וכי סמכותה מוגבלת ליישו" הוצאה לפועל כי 

"� 3בשבתו , המשיבה) וכי בית משפט זהו, מטע! לעיקרי טיע 2(סעי)  הוראות פסק הדי

 4אינו נדרש לדו, בסוגיית אופ, גביית , רעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועלכערכאת ע

 5בפסה"ד של בית הדי, הרבני האזורי ובית הדי, הרבני הגדול ובסמכותו  השיסוד ,הכתובה

 6גדרי הבלעדית. המשיבה הדגישה כי סמכות רשמת ההוצאה לפועל, כרשות אכיפה, מוגבלת ל

 7פסה"ד ותו לא. כ, נטע, כי עקרו, כיבוד הערכאות ההדדי מחייב כי בית משפט זה ג! ביושבו 

 8כערכאת ערעור לא יתערב בהחלטות כבוד רשמת ההוצאה לפועל (ככול הנראה הכוונה הייתה 

 9עו"ד ב� ציו� שיפטמ� נ' עו"ד דוד  1557/06לביה"ד). המשיבה הפנתה לפסה"ד בעניי, רע"א 

 10ש! נאמר כי תפקיד רש! הוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את  ,12.7.06יו! מ קירשנבו"

 11בנימי� חוטר נ'  6856/93פסק הדי, ואי, הוא אמור להוסי) או להחסיר מפסה"ד.  וכ, לרע"א 

 12הסמכות "להרהר" על פסה"ד היא לבית הדי,. כי נטע,, . 789, 785) 5ד"י מח(, פגבריאל מוקד

 13עניינ! מזונות , 15468�02�10המערער ופסה"ד בתמ"ש פנה בנוס) נטע, כי הנוהל אליו מ

 14"המשיבה רשאית הייתה הקטינה בעוד כא, המדובר בחיוב שדינו כמזונות אישה. נכתב כי 

 15) כתיק בעניי� 6.10.14לפתוח תיק הוצאה לפועל חדש, (על מנת לממש את פסק הדי� מיו" 

 16  ערעור.ויש לדחות את המזונות, לצור) גביית מזונות אישה..." 

  17 

 18  �דיו� והכרעה:

  19 

 20מדובר כאשר  בנסיבות המיוחדות והמורכבות כא,,לטעמי כי  ,אדגישהכרעתי כבר בראש   .9

 21גבייתו בהתאמה, וקביעת מסלול כמזונות א" לאו, לצרכי גבייה סיווג החוב בחוב כתובה, 

 22אינה מחייבת הרבני קביעת בית הדי� והוצאה לפועל  "שבסמכות רשמנהלית היא החלטה 

 23בסמכותה של רשמת ההוצאה לפועל לבדוק הא! סיווג החוב זה כ, היה  ,כפועל יוצא .ואות

 24תוא! את ההגדרות שבחוק והא! סיווג זה  גבייתו במסלול מזונותמאפשרת כמזונות 

 25  ואפרט נימוקי.. ומטרותיו תקנותיו ,�1967ההוצאה לפועל תשכ"ז

  26 

 27שתי מטרות ספציפיות שיש לאז, ביניה,. מחד, מטרתו  �1967התשכ"זלחוק ההוצאה לפועל   .10

 28מצב! להג, על חייבי! שמאיד� מטרתו ו, חובו במהירות ויעילות לסייע לזוכה לגבות את

 29עמוד בתשלו! הפסוק ונקיטת הליכי! ללא הגנה עליה! עלול הכלכלי אינו מאפשר לה! ל

 30 )1, פד"י מא(ע"מ נ' פישמ�בנק דיסקונט לישראל ב 711/84להפכ! לנטל על החברה. ראו ע"א 

 31"...מטרת" של הליכי ההוצאה לפועל היא לממש את פסק דינו של בית . נפסק כי 374, 369

 32מסקנה זו מתבקשת  ל החייב"שלחייו החייב, ולא על ידי ירידה  לנכסיהמשפט על ידי ירידה 

 33 1992 פר"ח 5304/92. ראו בג"צ �1967ת של חוק ההוצאה לפועל התשכ"זוהספציפי מטרותמה

 34  )."בג"צ פר"ח"(להל,:  720, 715) 4, פד"י מז(סיוע לנפגעי חוקי" ותקנות נ' שר המשפטי"
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 1מטרות כלליות על הוראותיו ג!  ותספציפיות של חוק ההוצאה לפועל, חלמטרות הבנוס) ל

 2זו מעוגנת בחוק  מטרה. אד!, לרבות חייבעל כבוד וחירותו של כל אד!. ובראש, שמירה 

 3נה על . כבודו של אד! כולל בחובו הג759בעמוד  בג"צ פר"חיסוד: כבוד האד! וחירותו. ראו 

 4אד! מחייה סבירה ורווחה מינימלית. אד! הרעב ללח! הוא  ,מינימו! קיו! אנושי ובסיסי

 5בתנאי! חומריי! משפילי! הוא אד! שכבודו נפגע. ראו  תשכבודו נפגע. אד! הנאל" לחיו

 6  . 423כר� ג' פרשנת חוקתית תשע"ד בעמוד  פרשנות במשפטו, ברק אהר

  7 

 8 מתנגשות, תוהכללימטרות וה �1967הוצאה לפועל, התשכ"זהספציפית של חוק המטרות ה  .11

 9, ביניה, יעשה במסגרת הוראות החוק הרלוונטיות כשבבסיס ,ה, בתו� עצמ, וה, זו בזו. האיזו

 10רש! ההוצאה  � עליוג! א! הדבר מכביד חובו לשל! את שעל החייב החובה  הנחת יסוד

 11לפועל, בדר� השגרה, פועל להשגת האיזו, בי, מטרות החוק הספציפיות והכלליות בעת דונו 

 12  בגובה צו תשלומי!, הטלת הגבלות, צווי מאסר ועוד. 

  13 

 14כ� למשל  ו"זכויות יתר". מעמד מיוחדלו חוק ההוצאה לפועל מעניק באשר לחוב מזונות,   .12

 15שאינו נית, לעיקול בחוב "אזרחי" נית, לעיקול לש! גביית חוב מזונות, החלק משכר עבודה 

 16אסור נית, לוא)  ראש ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על צו תשלומי! ופריסת החובו

 17  .טר! חקירת יכולתוהחייב 

  18 

 19יכולת החייב ת טר! פסיקת מזונות נבחנה, מאחר ו והוענק, ו"זכויות יתר" המעמד המיוחד

 20 !מחיית יומיו! של הזכאינועד לאפשר  תשלו!, הוה, מאחר ולתשלו! מזונות אופי מיוחד

 21. סיבה נוספת היא העובדה כי הפסק לעול! אינו תלויה בושמחיית! הוא הכרחי לו למזונות

 22להבדיל מחוב "רגיל" שהוא  –חיוב המזונות  סופי וע! שינוי נסיבות נית, לחזור ולדו, בגובה

 23  ).פס"ד גמזוואיל� (להל,:  372, 360) 3, נה (גמזו נ' ישעיהו 4905/98. ראו רע"א פיסו

  24 

 25 חובש! ההוצאה לפועל לוודא כי סיווג חובה על ר"זכויות היתר", המעמד המיוחד ולאור   .13

 26המטרות המתנגשות, לשמור על האיזו, בי, כ� ותוא! למהותו כחוב מזונות, נעשה כדי, ו

 27 מסלול גבייתוקביעת ו ,כחוב מזונותחוב סיווג  הצדדי!. שניוזכויות  נוגדי!האינטרסי! המ

 28בי� מטרות החוק שעור) ש" רש" ההוצאה לפועל יזו� בא שבסיסה הוא החלטה מנהלית

 29בהיות רש" הוצאה לפועל הרשות האמונה על ביצוע פסקי די� ויישו" הוראות . המתנגשות

 30  בסמכותו.חלטה מנהלית זו, ה, �1967חוק הוצאה לפועל התשכ"ז

  31 

  32 

  33 
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 1מהות החוב וג" אי� המדובר בהכרעה שיפוטית אלא בהחלטה מנהלית אודות סיווג אדגיש, 

 2לחוק ההוצאה  (ב)א3בסעי) זו מוענקת לרש! ההוצאה לפועל מנהלית סמכות . ומסלול גביית

 3  :בע כי והק �1967לפועל התשכ"ז

  4 

 5ולהורות ככל שיראה לנכו� בבקשות בכל עניי� ולהורות ככל שיראה לנכו� בבקשות בכל עניי� ולהורות ככל שיראה לנכו� בבקשות בכל עניי� ולהורות ככל שיראה לנכו� בבקשות בכל עניי� רש� הוצאה לפועל רשאי לדו� ולהחליט רש� הוצאה לפועל רשאי לדו� ולהחליט רש� הוצאה לפועל רשאי לדו� ולהחליט רש� הוצאה לפועל רשאי לדו� ולהחליט         (ב)(ב)(ב)(ב)  

 6        הנוגע לניהולו של הלי� לפי חוק זה.הנוגע לניהולו של הלי� לפי חוק זה.הנוגע לניהולו של הלי� לפי חוק זה.הנוגע לניהולו של הלי� לפי חוק זה.

  7 

 8  לפיה: �1979לתקנות ההוצאה לפועל, התש"! 126קנה וכ, ראו ת

  9 

 10    רשאירשאירשאירשאי    וכ�וכ�וכ�וכ�, , , , החוקהחוקהחוקהחוק    לפילפילפילפי    הלי�הלי�הלי�הלי�    בכלבכלבכלבכל    טעותטעותטעותטעות    אואואואו    פג�פג�פג�פג�    כלכלכלכל    לתק�לתק�לתק�לתק�, , , , עתעתעתעת    בכלבכלבכלבכל, , , , רשאירשאירשאירשאי    לפועללפועללפועללפועל    ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה    רש�רש�רש�רש�. . . . אאאא126126126126

 11    ככלככלככלככל, , , , אחראחראחראחר    עני�עני�עני�עני�    כלכלכלכל    ובדברובדברובדברובדבר    בטעותבטעותבטעותבטעות    שנגנזשנגנזשנגנזשנגנז    אואואואו    שנסגרשנסגרשנסגרשנסגר    בתיקבתיקבתיקבתיק    ההליכי�ההליכי�ההליכי�ההליכי�    המש�המש�המש�המש�    בדברבדברבדברבדבר    הוראותהוראותהוראותהוראות    לית�לית�לית�לית�    הואהואהואהוא

 12            ....צודקצודקצודקצודק    לולולולו    שייראהשייראהשייראהשייראה

        13 

 14בדבר סיווג  המקנה את הסמכות �1967יט לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז20והשווה ע! סעי) 

 15  מסלול הגבייה ומורה:

        16 

 17ביצוע פסק די� למזונות של זוכה שאינו המוסד יועבר ממסלול מזונות למסלול רגיל ביצוע פסק די� למזונות של זוכה שאינו המוסד יועבר ממסלול מזונות למסלול רגיל ביצוע פסק די� למזונות של זוכה שאינו המוסד יועבר ממסלול מזונות למסלול רגיל ביצוע פסק די� למזונות של זוכה שאינו המוסד יועבר ממסלול מזונות למסלול רגיל     (א)(א)(א)(א)            יטיטיטיט20202020            

 18        ::::אחד מאלהאחד מאלהאחד מאלהאחד מאלהבהתקיי� בהתקיי� בהתקיי� בהתקיי� 

 19י התיק אינו מתאי� לביצוע י התיק אינו מתאי� לביצוע י התיק אינו מתאי� לביצוע י התיק אינו מתאי� לביצוע רש� ההוצאה לפועל קבע, בהחלטה מנומקת, כרש� ההוצאה לפועל קבע, בהחלטה מנומקת, כרש� ההוצאה לפועל קבע, בהחלטה מנומקת, כרש� ההוצאה לפועל קבע, בהחלטה מנומקת, כ) ) ) ) 1111((((

 20        מזונות;מזונות;מזונות;מזונות;    במסלולבמסלולבמסלולבמסלול

 21        לפי בקשת זוכה שאינו המוסד.לפי בקשת זוכה שאינו המוסד.לפי בקשת זוכה שאינו המוסד.לפי בקשת זוכה שאינו המוסד.    ))))2222((((

 22וא� התיק הועבר וא� התיק הועבר וא� התיק הועבר וא� התיק הועבר     הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל תימסר לחייב,הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל תימסר לחייב,הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל תימסר לחייב,הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל תימסר לחייב,        (ב)(ב)(ב)(ב)

 23        ג� לזוכה.ג� לזוכה.ג� לזוכה.ג� לזוכה.    ––––בהחלטת רש� ההוצאה לפועל בהחלטת רש� ההוצאה לפועל בהחלטת רש� ההוצאה לפועל בהחלטת רש� ההוצאה לפועל 

 24ממסלול מזונות למסלול רגיל, נית� להמשי� בביצוע הליכי� תלויי� ממסלול מזונות למסלול רגיל, נית� להמשי� בביצוע הליכי� תלויי� ממסלול מזונות למסלול רגיל, נית� להמשי� בביצוע הליכי� תלויי� ממסלול מזונות למסלול רגיל, נית� להמשי� בביצוע הליכי� תלויי� הועבר תיק הועבר תיק הועבר תיק הועבר תיק     (ג)(ג)(ג)(ג)

 25ועומדי� שהוחל בנקיטת� במסלול מזונות ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לש� ועומדי� שהוחל בנקיטת� במסלול מזונות ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לש� ועומדי� שהוחל בנקיטת� במסלול מזונות ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לש� ועומדי� שהוחל בנקיטת� במסלול מזונות ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לש� 

 26        ביצוע החיוב במסלול מזונות.ביצוע החיוב במסלול מזונות.ביצוע החיוב במסלול מזונות.ביצוע החיוב במסלול מזונות.

        27 

 28ע כי "פסק די, למזונות" הוא פסק די, שלפיו חייב ובות קריא, פרק ההגד20וראו ג! סעי) 

 29  .כ לחוק ההוצאה לפועל 20סעי)  והשווה ע! ולא חיוב אחר – מזונות אד! לשל!

  30 

  31 
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    524852�1214תיק חיצוני: 

   

 7מתו�  6

 1נפגעות  ,כחוב מזונותשנועד למחייה וחיי יומיו! וב מזונות חשאינו כתובה מסווג חוב כאשר   .14

 2לצו תשלומי!, חקירת יכולת ועוד, וזאת  כגו, זכות – זכויות בסיסיות ויסודיות של החייב

 3סיווג החוב אינו משנה ממהות החוב בפ,  שלא לתכלית ראויה ובמידה שעולה על הנדרש.

 4של חוק  מגשי! את הצור� לערו� איזו, בי, התכליות המתנגשותאלא  �  המשפטי או מגובהו

 5היא בסמכות וכיצד להוציא לפועל את החיוב  �החלטה מנהלית בהמדובר  הוצאה לפועל.

� 6  . רש" ההוצאה לפועל כמי שאמו� על ביצוע הליכי הוצאה לפועל לגביית פסקי די

  7 

 8של רשמת ההוצאה לפועל זה בסמכותה אי, בדי, טענה המשיבה כי ש לגרוע מכ�אי, באמור   .15

 9שאוזכר על  789, 785) 5פד"ח מח ( חוטר נ' מוקד 6856/93ראו רע"א  להרהר אחר פסק די,.

 10מיו!  אגוזי נ' הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע"מ 1310/07ידי המשיבה וכ, רע"א 

 11אלא שדברי! אלו נכוני! בכל הנוגע להכרעות שיפוטיות או קנייניות בעוד,  .14.5.2007

 12    ההחלטה בדבר סיווג החוב כמזונות א" לאו, היא החלטה מנהלית.

  13 

 14להקפיד, הקפדת יתר, על כ� שרק חוב מזונות שנועד חובתו של רש! הוצאה לפועל מלמעשה   .16

 15לחוק ההוצאה לפועל  76א, 74, 74סעיפי! כגו, ( "זכויות יתר"למחיית הזכאי, יזכה באות, 

 16שאחרת נמצא עצמנו פוגעי!  ,מסלול מזונותכחוב מזונות או בויסווג לגבייה ) �1967התשכ"ז

 17למשל, שלא כמו בחוב מזונות, שלא לתכלית ראויה ובמידה שעולה על הנדרש.  – בזכויות יסוד

 18ולמרות זאת לכאורה  יכולתו של החייב טר! פסיקת החיוב לא נשקלהכתובה, סכו! בחיוב 

 19בא! יסווג החוב כחוב מזונות, נשללה מהחייב האפשרות לבחו, את יכולתו ה, על ידי הערכאה 

 20ה תכלית החוק להג, על כבוד מהוצאה לפועל ולא הוגש שפסקה את החיוב וה, על ידי רש!

 21העדר אפשרות החייב לעתור לשינוי החיוב בשל שינוי החייב. כ� ג! באשר לפקודת מאסר, או 

 22בחיוב  עובר לחיובו בפסה"ד ,נסיבות כלל לא נבחנוהכפי שנית, במזונות, למרות ש –נסיבות 

 23נאמר כי חוב מזונות עבר של חייב  ש! 382בעמוד , פסק די� גמזווט ב. ראו ג! דעת המיעסופי

 24. כ) ג" כתובה �קרוב במהותו לחוב פסוק רגילשאינו חב עוד במזונות, איבד מאופיו המקורי ו

 25  .4.04.2012מיו!  יואב עסיס מנח" נ' כונס הנכסי" הרשמי ואח'  2393/09ראו ג! פש"ר(ת"א)

  26 

 27תרונו נכו, הוא כי החוב יסווג לגבייה שלא למעלה מ, הדרוש, אוסי) כי ג! לגו) הסכסו� ופ  .17

 28כחוב מזונות. עיקר רכוש הצדדי! הוא דירת מגורי! משותפת ששוויה במועד פירוק השיתו) 

 29 15593�02�10. הצדדי! חבי! יחד ולחוד לא! המערער, על פי פסה"ד בתמ"ש / 510,000

 30ירוק השיתו). שעליה! לשל! ממכירת הדירה בעת פ, / 400,000ותיקי! קשורי!, ס� של 

 31כל עוד למשיבה צו מדור ספציפי בדירה המונעת את פירוק השיתו) ומכירתה וזאת מנגד, 

 32מצב זה, כאשר אי, בידי  כ� הורה בית הדי, הרבני האזורי. – כתובתה לא שולמה במלואה

 33ביא את הצדדי! לכלל מהמערער את אפשרות תשלו! הכתובה אלא מיתרת חלקו בדירה, 

 34 , לשל! הכתובה או להשיב ההלוואה לא! המערער.נית, לפרק את השיתו)לא ומבוי סתו! 
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 7מתו�  7

 1רגיל, יהא בידו גבייה ערער ינקטו במסלול המעיצומי! הכלכליי! על הייתכ, וכעת ככול ש

 2המשיבה תסכי! שאו  להחל בתשלו! התשלומי! על פי פסה"ד של בית הדי, הרבני הגדול

 3  הבו"".והצדדי! "יחלצו העגלה מ,  –לפרק את השיתו) 

  4 

 5ההנמקה בפסק דינו של כבוד בית הדי, הרבני הגדול לכ� שבסמכותו  ,כי אוסי)מאמר מוסגר ב  .18

 6סותרת את פסק  –להורות כי די, גביית חוב הכתובה לעניי, הוצאה לפועל כדי, מזונות אישה 

 7מנוגדת ואת התביעה למזונות אישה  15468�02�10 דינו של בית משפט זה אשר דחה בתמ"ש

 8נטענה לפני בית הדי, הרבני איני יודעת א! לא נטענה לפני ו טענה זו  .כיבוד הערכאות כללל

 9  ולכ, הדברי! הובאו במאמר מוסגר בלבד. הגדול

  10 

 11טעתה כבוד רשמת הוצאה לפועל כאשר קבעה כי בנסיבות המיוחדות של תיק זה  ,לאור זאת  .19

 12מחייבת הכתובה ואופ, גביית חוב חוב הכתובה כמזונות הוראת בית הדי, הרבני בדבר סיווג 

 13מסלול וכתובה כמזונות מהות חוב בדבר סיווג בנסיבות המיוחדות כא�, ההחלטה אותה. 

 14קביעת בית הדי� הרבני או בית הדי� הרבני הגדול ו הוצאה לפועל ", היא בסמכות רשוגביית

 15פ"מ  מלכה טקאטש סלומו� נ' טקטאש 4033/98ראו רע"א . ת אותואינה מחייבבענייני" אלו 

 16. בקשת רשות ערעור על פסה"ד בעניי, טקאטש נדחתה ברע"א 123בעמוד  117) 1תשנ"ח (

 17  .15.9.1998מיו! טקאטש סלומו� נ'  טקאטש מלכה 4033/98

  18 

 19בשינויי! המחויבי!  6.10.2014הרבני מיו! ביה"ד של "ד גביית פס הערעור מתקבל., נפסק  .20

 20תעשה שלא כחוק  5.9.2016והחלטתו מיו!  9.5.2016הרבני הגדול מיו!  ביה"ד על פי פסה"ד 

 21  בהתא!. 524852�12�14 מספרל"פ יש לשנות סיווג תיק הוצו מזונות ולא במסלול מזונות

  22 

 23רבו� בערעור ישוחררו לידי יה לפועל והעאצלצור) עיכוב הליכי הוהפיקדונות שהופקדו בתיק זה 

 24  המשיבה על חשבו� חוב המערער. 

  25 

 26כולל  0 8,500ושכר טרחת עו"ד בס) של את האגרות ששיל" בהלי) כא� המשיבה תשל" למערער 

 27  .524852�12�14 מספר בתיק הוצאה לפועלהמערער  מחוב על דר) של קיזוזהתשלו" ישול"  ,מע"מ

  28 

 29  מותר לפירסו" בהשמטת פרטי" מזהי".

 30  המזכירות תמציא לצדדי" ותסגור התיק.

 31     , בהעדר הצדדי!.2017ינואר  13תשע"ז, נית, היו!,  ט"ו טבת 




