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פסק דין מזונות   
בפני כב' הרשם יניב יחזקאל  

 
בקשה מספר: 82 מתאריך 19 אוקטובר 2022 

סוג הבקשה: 988 בקשה כללית 
 

המבקש: זוכה 1, יפית שחר 
בעניין:  חייב 1, רון שחר ת.ז. 326986890  

 
 

תיאור הבקשה:בהתאם להחלטת כב' רשם ההוצאה לפועל, מתכבד הח"מ  להגיש תגובת 
הזוכה לבקשת החייב  

 

החלטה 
 

בזיקה להחלטתי מיום 2.10.2022, מוגשת תגובת הזוכה לבקשת החייב לחיובה בהוצאות בגין 

התנהלותה. 

 : המסכת העובדתית בתיק הינה כדלקמן

1. ביום 7.4.2022 הוגדלה קרן החוב, בין היתר, בסך של 40,000 ש"ח לנוכח הוצאות משפט שנפסקו 

לחובת החייב בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה.  

2. ביום 13.7.2022 ניתנה החלטה במסגרת הדיון בערעור שהוגש על ידי החייב ובמעמד הצדדים 

לפיו החלטת בית המשפט לענייני משפחה תבוטל. 

3. הזוכה לא פעלה להקטנת קרן החוב בתיק בגין הוצאות המשפט שבוטלו כאשר תחת גובה החוב 

שאיננו עדכני בתיק, פנתה היא ביום 16.8.2022 בבקשה למאסרו של החייב, בקשה אשר אושרה 

על ידי על בסיס נתוני החוב המעודכנים בתיק אותה העת. 

4. במסגרת בקשת החייב לביטול הליך המאסר כפי שהוגשה ביום 5.9.2022 צירף הוא לראשונה 

את החלטת בית המשפט המחוזי בערעור כאשר תחת זאת הוריתי על עיכוב הליכי המאסר. 

5. ביום 2.10.2022 ולבקשת החייב לחיובה של הזוכה תחת התנהלותה זו בהוצאות, הגישה הזוכה 

התייחסותה כאמור. 

"ד  6. לטענת הזוכה, מדובר בהתנהלות שבתום לב בשים לב לעובדה כי מיוצגת היא על ידי שני עו

שונים וכי פנתה היא בבקשה להפחתת קרן החוב בבקשתה מיום 13.9.2022 תחת ערך ההגדלה 

בתיק וכי הבקשה להפחתת קרן החוב הוגשה מייד כשנודע לה על כך. 

7. עוד טוענת הזוכה כי מדובר בהוצאות שהיה על החייב לשלם- חובה שעניינה בהחלטות 

שיפוטיות שניתנו כנגדו. 
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 : דיון

8. אעיר כבר עתה כי ישנו קושי רב בקבלת טיעוני הזוכה מקום בו הייתה היא מיוצגת ואף נכחה 

במועד הדיון במסגרתו בוטלה החלטת בית המשפט לענייני משפחה. 

 3 - 9. קושי זה מקבל משנה תוקף אימתי שהזוכה פעלה להגשת בקשה למאסרו של החייב כחודש ו

ימים לאחר ביטול חיובו בהוצאות, כאשר למעשה ניתנה החלטתי למאסרו של החייב בגין חוב 

שרובו ככולו לא קיים, כאשר אין להקל ראש בפגיעה בזכויות החייב אילו היה הוא נאסר בטרם 

פנה הוא בבקשה לעיכוב ההליך, דבר שהיה מעצים אף בהרבה יותר את מחדלה של הזוכה. 

10. נוכח התנהלותה זו של הזוכה, בקשת החייב לחיובה בהוצאות מתקבלת ואני מורה כי הזוכה 

תישא בהוצאות החייב בסך גובה החוב הקיים כיום בתיק (1,372.28 ש"ח). 

11. המזכירות תאפס החוב בתיק. 

 

 

 

 
 

כ"ה תשרי תשפ"ג  
20 אוקטובר 2022 

יניב יחזקאל, רשם  תאריך  


	החלטה

