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  הוצאה לפועל, לשכת תל אביב  
תיק 526292-07-20  

פסק דין מזונות   
בפני כב' הרשם יניב יחזקאל  

 
בקשה מספר: 82 מתאריך 29 ספטמבר 2022 

סוג הבקשה: 988 בקשה כללית 
 

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

 
 

תיאור הבקשה:בקשת חייב 

 

החלטה 
 

 : לפניי בקשת החייב המונה 4 סעדים, כדלקמן

1. עיון מחדש בהחלטה להגדיל את קרן החוב בגין שכ"ט והוצאות מיום 13.7.2022. 

2. הטלת הוצאות כנגד הזוכה לאור הגשת תצהיר שקרי בדבר גובה החוב ובזיקה לבקשתה למאסר 
החייב מיום 14.8.2022. 

3. הטלת הוצאות בגין עיכוב יציאה שקרי. 

4. ביטול כלל ההגבלות. 

כבר בפתיח להחלטתי יוער כי יש להצר על כך שהחייב בחר להשתמש בלשון משתלחת בכנותו מותב 
"שמתוך להט לשרת את האישה ובא כוחה לא טרח לבדוק" וכד', כאשר היה ראוי למחוק  זה כמי 
את הבקשה ולא לדון בה עד אשר יתקנה החייב ויגישה כדבעי, בשפה מכבדת. אך מכל מקום, 

מצאתי מקום לדון בבקשה. 

עיון מחדש: 

עיינתי בתיק ולא מצאתי כל החלטה מיום 13.7.2022, אך נדמה כי בקשת החייב מכוונת סביב 
החלטתי מיום 19.7.2022 במסגרתה נעתרת לבקשת הזוכה להגדיל קרן החוב בגין הוצאות בסך של 

2,000 ש"ח שנפסקו על ידי בית המשפט. 

יוער כבר עתה כי לא מצאתי מקום לדון בהחלטה מחדש ואסביר. 

בהתאם לפסיקת בית המשפט והלכה מימים ימימה כי שכ"ט והוצאות שנפסקו במסגרת ההליך 
הינם חוב פסוק ובכלל זה אף הוצאות ושכ"ט שנפסקו על ידי הערכאה השיפוטית בנוגע לאותו הליך. 
מסיבה זו, אף יש לראות הוצאות שנפסקו במסגרת תביעת מזונות ועניינים הקשורים במזונות, 

כחלק מחוב המזונות (ראה והשווה: ע"ש 10/69 אדלר נ' אדלר). 

עיון בבקשת הזוכה מושא החלטתי להגלדת קרן החוב מעלה כי עניינה תביעה לביטול המזונות עקב 
מרדנות וכד' (כמפורט בסעיף 5) כאשר ההוצאות הוטלו כנגד החייב במסגרת בקשת ביניים בהליך.  

בשים לב לאמור ומשההוצאות נפסקו אגב הליך שעניינו מזונות, בקשת החייב לעיון מחדש נדחית. 

 

הטלת הוצאות בגין בקשה שקרית לעיכוב יציאתו של החייב: 

עיון בתיק מעלה כי במסגרת החלטתי מיום 16.8.2022 נדחתה בקשת הזוכה להטלת צו עיכוב יציאה 
כנגד החייב.  
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משלא נתקיים דיון בבקשה ומשזו לא הוכרעה, לא קם הצורך לדון בחיוב בהוצאות בגינה. 

 

הטלת הוצאות כנגד הזוכה לנוכח בקשת מאסר: 

עיון בתיק מעלה כי במסגרת בקשת הזוכה למאסרו של החייב מיום 16.8.2022 הצהירה זו כי גובה 
החוב של החייב עומד ע"ס של 51,000 ש"ח, בעוד ברי לכל כי במסגרת ההחלטה מיום 13.7.2022 
בוטל חיובו של החייב בהוצאות בסך של 40,000 ש"ח (נומינלי) אשר אושרו לגבייה בתיק מיום 

 .7.4.2022

בעניין זה בלבד- הזוכה תתן תגובתה לבקשת החייב בתוך 14 ימים. 

 

ביטול כלל ההגבלות: 

לטענת החייב, יש לבטל את כלל ההגבלות כנגדו נוכח מהותו של החוב כיום שאינו מזונות. 

לנוכח האמור לעיל ובשים לב כי בקשתו של החייב לעיון מחדש נדחתה, ההגבלות יבוטלו כנגד 
תשלום מלוא החוב ואיפוסו. 

 

 

 

 
 

ז' תשרי תשפ"ג  
02 אוקטובר 2022 

יניב יחזקאל, רשם  תאריך  
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