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מיהו חייב מזונות בהוצאה לפועל?

חייב מזונות הוא אדם שניתן נגדו פסק-דין המחייב אותו 
לשלם דמי מזונות לרבות הוצאות קבועות והזוכה טוען כי 

פסק הדין לא קוים במלואו או בחלקו.               

מי שניתן לזכותו פסק דין למזונות רשאי לפתוח בהוצאה לפועל 
תיק מזונות לגביית החוב. הזוכה רשאי לבחור אם לפתוח את 
התיק "במסלול רגיל" אשר במסגרתו הזוכה פועל בעצמו או 

באמצעות בא כוחו לגביית החוב, או "במסלול מזונות".
                 

אגרת מידע לחייב בתיק מזונות

דע כי נפתח נגדך תיק מזונות
ב”מסלול מזונות” ברשות האכיפה והגבייה
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"מסלול מזונות"- מהו?

"מסלול מזונות" הוא מסלול שבו מבוצע פסק דין למזונות 
בידי לשכת ההוצאה לפועל תוך מעורבות מינימאלית 
הכרחית של הזוכה. לשכת ההוצאה לפועל פועלת לגביית 
החוב מהחייב ויוזמת נקיטת הליכים כנגדו לפי כללים 

שנקבעו.  
מסלול מזונות הוקם בכל אחד ממחוזות השיפוט של בתי 

המשפט: הצפון, חיפה, המרכז, תל אביב, ירושלים
והדרום. לשכת הוצאה לפועל שהוקם בה מסלול מזונות 

תקרא להלן- לשכת מזונות.
תיק מזונות שנפתח ב "מסלול מזונות" יתנהל בלשכת המזונות 
אך לחייב יש אפשרות להגיש בקשות ולקבל מידע גם בלשכות 

הוצאה לפועל אחרות הנמצאות באותו מחוז. 
בסמוך לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל תישלח לשכת 
ההוצאה לפועל אזהרה לחייב המודיעה לו כי נפתח נגדו תיק 
בהוצאה לפועל האזהרה תכלול בין היתר את מספר התיק 

ואת גובה החוב בתיק.

קיבלת אזהרה?

עליך לשלם את חובך כפי שנקבע בפסק הדין, בלא דיחוי, 
באחת מדרכי התשלום כמפורט להלן: 

1( תשלום בכרטיס אשראי
באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה   9

במוקד המידע הטלפוני   9
בכל לשכות ההוצאה לפועל -  התשלום בכרטיס אשראי   9
כפוף לנהלי ותנאי רשות האכיפה והגבייה המפורסמים 
.www.eca .gov.il בכתובת:  האינטרנט  באתר 



2( תשלום בבנק הדואר

תשלום מקוון  9
ניתן לשלם בבנק הדואר גם אם אין בידך שובר לתשלום.   
באפשרותך להגיע לבנק הדואר, להזדהות באמצעות 

תעודת זהות ולבצע תשלום.
עליך לוודא באמצעות מוקד השירות הטלפוני כי נפתחה 

דרישת תשלום בתוקף במערכת ההוצאה לפועל. 

באמצעות שובר  9
במקרים בהם קיבלת שובר לתשלום ניתן להגיע עם   

השובר לבנק הדואר.
ניתן לקבל שובר בכל לשכת הוצאה לפועל הקרובה   
למקום מגוריך או באמצעות מרכז מידע ארצי בטלפון : 

35592* או 073-205500.

3( תשלום בהוראת קבע בבנק 
ניתן לבצע את תשלום החוב באמצעות הגדרת הרשאה לחיוב 

חשבון )הוראת קבע(.
לצורך עדכון ההרשאה בתיק נדרש למלא ולחתום על טופס 
הרשאה לחיוב חשבון עליו נדרש החייב להחתים את הבנק 

וספח מלווה להרשאה לחיוב חשבון.
את הטפסים ניתן להוריד באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:  

www.eca.gov.il
4( תשלום ישירות לזוכה או לבא כוחו

במקרה של תשלום ישירות לזוכה או לבא כוחו חלה עליך 
חובה להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על ביצוע התשלום 

בתוך 7 ימים מיום התשלום. 
לידיעתך, חובה דומה חלה גם על הזוכה. מומלץ כי תוודא 

שגם הזוכה דיווח על התשלום. 
כמו כן, מומלץ לשמור את הקבלות המעידות על התשלום 

בהוצאה לפועל.
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לתשומת ליבך

תשלום באחת מהדרכים המפורטות בפסקאות 3-1 באגרת    9
זו )תשלום בכרטיס אשראי, במזומן בבנק הדואר או הוראת 
קבע בבנק(, יזכה את תיק ההוצאה לפועל באופן מידי, 
ללא צורך בדיווח של הזוכה או של החייב  על התשלום 
וימנע מחלוקות בין הצדדים באשר לעצם התשלום ולסכום 

ששולם.
לאחר פתיחת התיק ייצור איתך קשר פקיד מלשכת    9
המזונות. הפקיד יידע אותך בדבר זכויותיך וחובותיך. בשיחה 
זו תוכל לקבל מידע לגבי מהות החוב. הפקיד יוכל לסייע 

לך ולהשיב על שאלותיך.

אפשרויות נוספות העומדות בפניך

טענת "פרעתי" – אם מילאת אחרי פסק הדין, כולו או   9
חלקו, או שאתה סבור שאינך חייב עוד למלא אחריו, תוכל 
לפנות לרשם ההוצאה לפועל בטענת "פרעתי" כדי שיידון 

בטענתך.
בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - אם הוצא נגדך   9
צו עיכוב יציאה מהארץ, באפשרותך להגיש לרשם ההוצאה 
לפועל בקשה לביטול זמני או קבוע של צו העיכוב בכפוף 

לביטחונות מתאימים כפי שיקבע הרשם.
בקשה לביטול הליכים או לעיכוב הליכים - בכל שלב,   9
עומדת בפניך האפשרות לבקש ביטול הליכים או עיכובם. 

הרשם ידון בבקשה ויחליט אם לקבל אותה.
בקשה לביטול ו\או שינוי פסק דין - את הבקשה יש להגיש   9

לבית משפט שנתן את פסק הדין.



דגשים

הסדרת החוב בהקדם תימנע נקיטת הליכים כנגדך וכן   9
תחסוך בהוצאות, שכר טרחה , ריבית והצמדה.

אם שילמת את החוב או את חלקו ישירות לזוכה או לבא כוחו, 
עליך לדווח ללשכת המזונות על ביצוע התשלום ובנוסף עליך 
לוודא כי הזוכה מעדכן את תשלומיך בתיק ההוצאה לפועל.

אם נקבע דיון נא הקפד להגיע אליו. אם אין באפשרותך   9
להגיע, ניתן להגיש, מבעוד מועד, בקשה לדחיית הדיון ובה 
לפרט את הטעמים לדחיית הדיון. בקשתך תועבר לגורם 

המוסמך למתן החלטה.
אל תשכח לשלם תשלומי המזונות בצירוף ההצמדה כפי   9

שנקבע בפסק הדין שהוטל עליך.
והוצאות(,  )אגרות, שכר  לפועל  ההוצאה  לפי תקנות 
התשכ"ח-1968, יש לנכות אגרה בסך 1% מכל תשלום. לפיכך, 
לכל תשלום עליך  להוסיף 1% מן הסכום לצורך תשלום אגרה.
אם נגמרו לך שוברי התשלום- באחריותך לדאוג לקבלת   9
שוברים חדשים באחת מלשכות הוצאה לפועל או באמצעות 
מוקד המידע בטלפון: 35592* או 073-205500, המוקד פעיל 

בימים א'-ה' בין השעות: 18:00-08:00.
הסכם עם הזוכה מחוץ למסגרת תיק ההוצאה לפועל-   9

אם הגעת להסכם עם הזוכה לגבי חוב עבר מחוץ לתיק 
ההוצאה לפועל, עליך לעדכן את הלשכה ולדאוג כי גם הזוכה 
יעדכן את הלשכה תוך צירוף הסכם חתום על ידי הצדדים.

9 אם יש בידך החלטה, פסק דין או פסיקתא לעדכון החיובים 
בגינם נפתח תיקך, עליך להמציאו בהקדם האפשרי 
ללשכת המזונות בה מתנהל התיק. כמו כן, עליך לעדכן 
את הלשכה בכל שינוי בגיל הילדים או שינוי מהותי אחר 

המחייב שינוי בדמי המזונות.
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שים לב
אם לא תשלם את החוב במלואו, תוכל לשכת המזונות לנקוט 
בהליכים נגדך לרבות בהליכים אלה: עיכוב יציאה מן הארץ, הטלת 
הגבלות, הפעלת פקודות מאסר, עיקולים וכיוצא בזה ,הכל לפי 
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967, תקנות ההוצאה לפועל,  

התש"ם-1979 ולכללים שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

לצורך בירורים נוספים ניתן ליצור קשר
 עם לשכת המזונות בה מתנהל התיק או ליצור קשר

עם מוקד המידע של רשות האכיפה והגבייה
בטלפון 073-2055000, 35592* 

 המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות: 18:00-08:00
www.eca.gov.il :או באתר הרשות בכתובת

*ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה.
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אזור אישי

אזור אישי באתר האינטרנט מאפשר בזמן שנוח לך וללא המתנה 
מיותרת, להתעדכן בנתוני תיק הוצאה לפועל לרבות הגשת בקשות, 
צפייה ב: החלטות רשם, גובה החוב בתיק, עיקולים והגבלות שבוצעו 

בתיק והפקת שוברי תשלום.
לקבלת סיסמה ורישום לשירות: ניתן להירשם באופן עצמאי באתר 
האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה www.eca.gov.il, במוקד 

השירות הטלפוני 35592* או באחת מלשכות ההוצאה לפועל.


