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 פסק דין
  1 

 2  התובענה
 3אביו של תובע שהוא קטין כבן , י הנתבע" להגדלת סך המזונות המשולמים עבפני תובענה  .1

 4  . שנים10.5
  5 
 6 לכתב התביעה כמו גם 5וראה סעיף (כי הקטין נמצא במשמורת משותפת לצדדים , אין עורר  .2

 7  ).9' בעדותה בעמ) "התובעת": נוחותלהלן ולשם ה(עדות אם התובע 
  8 
 9 והם עלו ביום 41781/03ש "כי מזונות הקטין נקבעו בהסכם אשר אושר אגב תמ, אין עורר  .3

 10סך זה .  לחודש ובכלל זאת דמי מדור ואחזקת מדור ₪ 1,600לסך ) ...(אישור ההסכם 
 11  . 1,850₪-ם כשווי דמי המזונות היו.  'חוגים וכו, התיימר לכסות אפילו תשלומי צהרון

  12 
 13ואולם נוסחו של הסעיף המתנה  ₪ 400להסכם אשר נקב בסך נוסף של ) 3)(ג(6ער אני לסעיף   .4

 14, לתשלום נוסף" רלוונטי"את התשלום גם בהצגת קבלות שטיבן לא הוגדר וגם בקיום צורך 
 15, להסכם) 2)(ג(6הופך את הסעיף לאין שכן הוצאות חינוכיות חריגות נכללו במפורש בסעיף 

 16, אמור מעתה).  5)(ג(6ואילו הוצאות רפואיות חריגות נכללו בסעיף , ח" הש1,600היינו בסך ד
 17אשר נזכרו בהסכם לא היו אלא מס שפתיים לצורך מניעת שאלה  ₪ 400כי אותם 

 18 הכיצד יאושר –ש אשר אישר את ההסכם ואשר עשוי היה לשאול "טריוויאלית מצד ביהמ
 19  . מסך המינימוםהסכם הנוקב בסך מזונות שהוא נמוך

 20) 3)(ג(6כי שניהם גם יחד התעלמו מקיומו של סעיף , המעיין בטענות שני הצדדים יגלה  
 21  . ובצדק–להסכם 

  22 
 23לאמור , עבור הוצאות הקטין מכל מין וסוג ₪ 5,164התובענה שבפני עותרת לפסיקת סך   .5

 24  .בפני בקשה להכפיל ויותר את הסך אשר נקבע בהסכם
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 1ואם ,  האם יש להתערב בשיעור המזונות הפסוק לקטין אם לאו, טההשאלה היא איפה פשו  .6
 2 אמירה של התובע 03.12.12תמצא בפרוטוקול מיום , תרצה לפשט את השאלה עוד יותר

 3הצעה שלא התקבלה על דעת , נוספים ₪ 300 -ולפיה מסכים הוא להעלות את סך המזונות ב
 4  .התובעת

  5 
 6  טענות התובעת

 7סך "מזונות אשר נפסקו נמוכים מן הסך אותו אנו מכנים כי משעה שה, התובעת טענה  .7
 8  .אין צורך בהוכחת שינוי נסיבות לשם התערבות במזונות הקטין, "הכרחי

  9 
 10אין שום ,  מזו שלה ומשכך3כי יכולתו הכלכלית של הנתבע היא גבוהה כפל , התובעת טענה  .8

 11  .צידוק אפילו להסתפקות במזונות הכרחיים
  12 
 13בפניי תביעה עצמאית של קטין למזונותיו גם הואיל ולא התקיים כל , לדעתה של התובעת  .9

 14  .אין בו אלא קיפוח, לדעתה, דיון מהותי בצרכי הקטין ושיעור המזונות הקיים כיום
  15 

 16אזי חל מאז , כי גם אם לא תובענה עצמאית למזונות קטין בפני, הוסיפה התובעת והסבירה  .10
 17,  השנים שחלפו7 -ידול בהוצאות הקטין במשך כאושר ההסכם שינוי נסיבות מהותי הכולל ג

 18  ). לסיכומיה21סעיף (מצבה הכלכלי הורע ויכולת השתכרותו של הנתבע השתפרה 
  19 

 20משאיבדה היא את מקום עבודתה אצל מי מבני זוגה לשעבר וצרכי הבן , לשיטת התובעת  .11
 21א בסיכומי  כמוב5324-03-09) קריות(ש "וראה תמ(יש לראות בכך שינוי נסיבות , גדלו

 22  ).התובעת
  23 

 24את עובדת פתיחת , בשעתו, כי הסתרתו,  חברות שרובן פעילות5כי לנתבע , התובעת טענה  .12
 25וכי אין ממש , "להברחת כספים והסתתרות מאחורי חברות"חברה מסויימת על ידיו נועדה 

 26פ כחייב מוגבל "בטענות הנתבע בדבר חובות ונושים שכן הוא אפילו לא הוכרז בהוצל
 27  .ר"עים ואינו נתון בהליך של פשטבאמצ

  28 
 29וכי הוצאות ₪ כי לחשבונות הנתבע נכנסים סכומים בעשרות אלפי , התובעת הוסיפה וטענה  .13

 30סך גבוה משמעותית מההכנסות , לחודש ₪ 8,400-עולים לסך כ, כפי הודאתו, הנתבע
 31  .לפחות ₪ 2,000-בכ) כולל מתנות מהוריו(המוצהרות של הנתבע 



  
 א"בית משפט לענייני משפחה במחוז ת

  
  'ס'  נ' ז45124-02-12ש "תמ

  
 
   

 17 מתוך 3

 1מסגרת , כפי שהקצה לנתבע, אין הבנק מקצה ₪ 3,000 -כי למי המשתכר כ, נההתובעת טע  .14
 2בה גרים , והודאתו של הנתבע בכך שהוא פורע את המשכנתא בדירתו ₪ 30,000אשראי של 

 3  .מלמדת שלא אמת הצהיר הוא בדבר גובה הכנסתו, הוריו
  4 

 5כי הכנסותיו מכל , תכי פלא הוא הכיצד טוען הנתבע ביד האח, הוסיפה גם התובעת ואמרה  .15
 6 3בתוך  ₪ 60,000אך מאידך הצליח הוא לשלם למי מנושיו , בחודש ₪ 5,000מקור שהוא הן 

 7  .חודשים
  8 

 9חבר שסבסד אותה ואת הקטין והיה "כי מאז נחתם ההסכם נשענה היא על , התובעת טענה  .16
 10תה כדי פחתה הכנס, אך משזה עזב)  לסיכומיה47סעיף " (בחודש ₪ 8,000מעביר לחשבונה 

 11  .אולי מעט יותר ₪ 4,500 –מצוקה שכן הכנסותיה מכל מקור שהוא אינן אלא כ 
  12 

 13, אך ביתו העיקרי של הקטין, כי המשמורת אומנם משותפת, התובעת הוסיפה והסבירה  .17
 14  .מוטלות עליה, לאמור עיקר הוצאותיו

  15 
 16י באין נסיבות כ,  לאמור25361-11-10) א"ת(ש "את טענותיה קינחה התובעת בהביאה מתמ  .18

 17חריגות תהא דרישת אב לתשלום סך נמוך מן ההכרחי בבחינת היעדר תום לב ומעשה שאינו 
 18  .עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור

  19 
 20  טענות הנתבע

 21כי לא תביעה עצמאית של קטין למזונותיו בפנינו וכי קיומו של שינוי נסיבות , הנתבע טען  .19
 22  .מהותי לא הוכח

  23 
 24 שסקר בהרחבה את הפסיקה לעניין ההבחנה בין תביעה עצמאית לכזו לאחר, הנתבע הוסיף  .20

 25כי יש לראות בהליך ,  דהיינו תביעה להגדלת מזונותיו של קטין-המצריכה שינוי נסיבות 
 26אישור ההסכם שנעשה בעניינם של הצדדים בבחינת בחינת צרכי הקטין לגופא וכל הגורס 

 27  .אחרת עליו הראייה
  28 

 29היחיד אשר חל אינו אלא הסתלקות " האמיתי"י שינוי הנסיבות כ, הנתבע הוסיף וטען  .21
 30מחיי התובעת ואם השאלה היא הניתן בכל פעם בה מסיים מאהב את " המאהב המממן"

 31  .צריכה התשובה להיות בלאו? יחסיו עם אם לחזור ולתבוע
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 1של וכמות הביקורים , לא פורט, כי גידול בהוצאות הקטין לא הוכח, הנתבע הוסיף וטען  .22
 2כי אין בהמשך גדילתו של הקטין כדי שינוי , הסביר הנתבע, משכך. הקטין אצלו גדלה

 3  .נסיבות
  4 

 5כי לדעתו הפקדות הכספים בחשבונות התובעת לא היו מתנות המאהב אלא , הנתבע טען  .23
 6העניק לתובעת " כלשהו"כי בשעתו מאהב סמוי , י המאהב"אשר נפרע ע, שכר עבודה סמוי

 7י התובעת וכי מגורי האם באיזור "אך זהותו לא גולתה ע,  30,000₪ -ה ממתנות בשווי למעל
 8  .מעידה על יכולת כלכלית, גם אם בשכירות, א"הצפוני של ת

  9 
 10לא הוכחה הרעה כלשהי במצבה הכלכלי , כי אם נתעלם מהעלמות המאהב, הנתבע טען גם  .24

 11כך הנתבע בסעיף , במקרה שבו הרעה במצב הכלכלי אינה נובעת מנכות, של האם ובכלל
 12  !)?(אין בכך שינוי נסיבות מוצדק ,  לסיכומיו30.11

  13 
 14אין לו , ההיפך הוא הנכון, כי לא הוכח שום שיפור במצבו הכלכלי, הוסיף הנתבע וטען  .25

 15גם הכנסות , נכסים למעט אותה דירה בה גרים הוריו ואותה משכן לצורך פירעון חובותיו
 16  .אין לו

  17 
 18וזאת "  חודשים3תוך " ₪ 60,000הכיצד פרע סך , בר אמיתיכי מסר הס, הנתבע טען  .26

 19כי חוסר רצון של אדם לפשוט רגל אינו , ממכירת קו חלוקה שהיה בבעלותו והוסיף וטען
 20  .הצבעה על שיפור יכולת כלכלית

  21 
 22, כי לא ייתכן שכל אימת שמחליפה התובעת מי מאהביה, הנתבע אף חזר הדגיש ושוב טען  .27

 23  .דמי המזונותיידרש הוא להגדלת 
  24 

 25  .כי לא ניתן לקרוא תום לב והגינות דיונית על התנהלותה של התובעת, לבסוף טען הנתבע  .28
  26 

 27  דיון והכרעה
  28 

 29  קו פרשת המים
 30כי משך הזמן הלכו בתי המשפט וגיבשו מדיניות משפטית ראויה המתייחסת , סבור אני  .29

 31יל מפסיקת מזונות בשונה לפסיקת מזונות שהם נמוכים מן הסך ההכרחי וזאת להבד
 32לבין סך שהוא הסך המינימלי או , את קו התיחום בין סך נמוך מהמינימום. הגבוהים ממנו

 33  .מעברו האחד דין מסוים ומעברו האחר קיים שוני" קו פרשת המים"למעלה מכך מכנה אני 
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 1כי אדם אשר חויב בדמי מזונות נמוכים מן הסך , אומר, אם רצוני להקדים מסקנה להסבר  .30
 2את צרכי , לפחות אגב קדם משפט, להבדיל מהליך אשר ברר(הכרחי וזאת מכוח הסכם ה

 3צריך לראות עצמו כצפוי לדרישה להגדלת סך המזונות לפחות עד ) הקטין ויכולות הוריו
 4  .לגובה הרף של מזונות הכרחיים

  5 
 6ים כאשר מדובר בדמי מזונות שהם בגדר הסך ההכרחי או גבוה, שונה הוא המצב לחלוטין  .31

 7  .ממנו
  8 

 9זגורי אשר הסביר . הבאתי גם מדברי חברי הנכבד השופט א25361-11-10) א"ת(ש "אגב תמ  .32
 10  :מזונות הכרחיים מהם וכך כתבתי

 11המעמד המועדף וההגנה החוקית העודפת הקיימת לקטין אינה נתונה "
 12ובמילותיו של חברי , היא נתונה לילדים כולם" ילדי הדין האישי"רק ל

 13  :רי לענין מהותם של מזונות הכרחייםהשופט אסף זגו
 14סכום מינימום זה עמד ועומד למבחן עשרות פעמים מדי יום "

 15בבתי המשפט השונים לענייני משפחה בישראל ומשמש כלי 
 16, ודוק.  עזר ואבן בוחן לקביעת מזונותיהם של קטינים באשר הם

 17 –דרוזי או חסר דת , נוצרי, מוסלמי, בין אם מדובר קטין יהודי
 18שכן .  ש בפסיקת המינימום הינו עיוור צבעים ודתותהשימו

 19צרכי הבסיס של ילד אינם משתנים רק בשל השתייכותו 
 20  ".הדתית

 21סכום המינימום אינו אלא תחשיב ממוצע של צרכי קיום ברמת "
 22ראה (המינימום שבלעדיהם אין קיום אנושי לקטין 

 23  ]".פורסם בנבו) ['.א' נ. א. ש065151/) נצרת(ש"תמ
  24 

 25, בין מכוח הדין האישי ובין מכוח החוק, חולק עוד היום בכך שאב החייב במזונות ילדואין   .33
 26אינו יכול לעבור את מה שכיניתי קו פרשת המים של הסך ההכרחי אל התחום הנמוך ממנו 

 27פורסם במאגרים  (.י.ע' נ. ד.ע 789/05מ "וראה ע(ללא הצדק אובייקטיבי ומשמעותי 
 28  )).משפטיים

  29 
 30כחיוב מינימאלי שאינו דורש , כי הפסיקה הכירה בפסיקת במזונות הכרחיים, אין גם עורר  .34

 31ש צריך להתייחס אליו ולנהוג על פיו וזאת באין נימוקים מיוחדים "חיוב שביהמ, הוכחה
 32  ).1859) 1 (2006מח - תק789/05) ם-י(מ "וראה ע(שיש בהם כדי להצדיק הפחתת סך זה 
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 1ש לא רק בבחנו בקשות להגדלת "הכרחי שימש את ביהמאותו קו פרשת מים של תשלום סך   .35
 2 צינובוי' צינובוי נ 2433/04מ "או הפחתת מזונות אלא ואפילו בבואם ליישם את ההלכות בע

 3) פורסם במאגרים משפטיים (אוחנה' אוחנה נ 5750/03מ "ובע) פורסם במאגרים משפטיים(
 4, את בחינת הכנסות שני הוריםאשר נודעו לימים בשם הלכות אוחנה וצינובוי ואשר חיובו 

 5 פורסם 1052/05) א"ת(מ "וראה בע(אך זאת רק לאחר הבטחת תשלום הסך ההכרחי 
 6  ).במאגרים משפטיים

  7 
 8) א"ת(ש "אגב רמ, שוחט.השופט ש' והנה עוד פסק דיני זה נכתב ויצאה הלכה תחת ידי כב  

 9וזי בשאלה מתי ש המח"שם עסק ביהמ) ."פ.פרשת א": להלן (פ.י.נ' נ. פ.א 3334-02-13
 10  .ניתן להגדיל את סך המזונות הפסוק על דרך סעד זמני בתביעה להגדלת מזונות

 11התכלית העומדת בבסיס כל עתירה מוצדקת לפסיקת מזונות "ש המחוזי כי "הסביר ביהמ  
 12סיפוק צורך קיומי שאינו יכול להמתין עד לבירור הסופי של המחלוקת בפסק "היא " זמניים

 13  )". קרופניק פורסם בנבו149/06ע "ראו בר(דין 
 14דובר בסעד זמני של סטייה ממזונות מוסכמים שהיו נמוכים מן . פ.באותה פרשת א, שם  

 15  .הסך ההכרחי והגדלתם עוד בטרם קיום של הוכחות אל סך המינימום ההכרחי
 16.  הולך ופועל גם מעבר למקרה הספציפי שם. פ.ד שבפרשת א"ואולם ההיגיון שבפסה  

 17כגון אבדן מדורו בשל היות הסך , מדובר בחשיפת קטין לתוצאה קשהכי כאשר , לאמור
 18אפילו בטרם בשל התיק , ש"הפסוק נמוך מן הסך ההכרחי צפויה גם צפויה התערבות ביהמ

 19  .ד ואף בשלב ראשוני של מזונות זמניים"למתן פס
  20 

 21ד הכיצ, לאי מי הסבר בשאלה) ש"י ביהמ"לאור ריבוי הפסיקה אשר ניתנה ע(אם דרוש   .36
 22כי הסך ההכרחי נוכח עימנו גם , אך בטרם אעשה כן אזכיר, אסביר? יודעים סך הכרחי מהו

 23) חיפה(מ "וראה ע( מן הסך הפסוק 25% -לעת משמורת משותפת תוך הפחתת שיעור של כ
 24  )).פורסם במאגרים משפטיים (פלונית' פלוני נ 318/05

  25 
 26לקטין  ₪ 1,250 -ששיעורו הוא לערך כ" שוטף"מזונות הכרחיים כוללים כידוע חיוב מזונות   .37

 27פורסם במאגרים  (המוסד לביטוח לאומי ירושלים' פלוני נ 17808-05-10) ם-י(ש "וראה רמ(
 28ובתוך שהוספת קטינים נוספים אינה מכפילה את הסך הנקבע לקטין אחד )) משפטיים

 29, ל כן נוסףע).  599) 3(ב "ד מ" פורד' ורד נ 552/87א "וראה ע(במספר הקטינים הזכאים  
 30 40%,  עבור קטין אחד30%חיוב סך ) קיומה של משכנתא או צורך בשכירות(במקרה הצורך 
 31) קטין.(ד.ה) נצרת (14993-02-11ש "וראה תמ( למעלה משני קטינים 50%-לשני קטינים ו

 32מעלות המדור ואף נוסף חלק יחסי בהוצאות )) פורסם במאגרים משפטיים (.ד' נ' ואח
 33לת השתתפות בשווה גם בהוצאות רפואיות חריגות ובהוצאות חינוך החזקת מדור תוך הח

 34  .חריגות וחיוניות
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 1סך שהוא נמוך מן , שבמקרה בו קבע הסכם שאושר, לדעתי המצב המשפטי הוא כזה  .38
 2השופט נחמני בעניינם ' כפי שקבע במפורש גם כב, נתפס, יהא ההסכם, המינימום ההכרחי

 3הסכם שקל יותר להתערב , ומשכך בפנינו". הענייןכהסכם נאות בנסיבות ", של הצדדים
 4  .מאשר הסכם הקוצב לקטין לפחות את הסך ההכרחי, ולשנותו בו

  5 
 6' פלוני נ 1167/07) א"ת(מ "ש כנובע מהלכת ע"מכאן גם התפתחות הנוהג הפרקטי בביהמ  .39

 7 י"אגב הסבר משמעות הסכם הניתן לצדדים ע(להזכיר ) פורסם במאגרים משפטיים (פלונית
 8כי במקרה של הסכמה על סך נמוך מן הסך ההכרחי יכול , לאדם החייב במזונות) ש"ביהמ

 9ש מעדיפים מתן הסבר "תוך שביהמ,  וצפוי הוא בעתיד לתביעה להגדלת דמי המזונות
 10במקום לסרב לאשר את פרק המזונות בהיות הסך הנקוב בו נמוך מן המינימום : שכזה

 11  .ההכרחי
  12 

 13  המזונות לתביעה עצמאיתמה בין תביעה להגדלת דמי 
 14כי כל ההבדל בין השתיים נעוץ בצורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי במקרה , כולנו מבינים  .40

 15  .במקרה השני, הראשון ובפטור מצורך זה
  16 

 17ההלכה בעניין האבחנה שבין השתיים ידעה תהפוכות שונות ואולם משבאה לעולם הלכת   .41
 18אזי הלכה ) פורסם במאגרים משפטיים ('גדול ואחד הרבני ה"ביה' פלוני נ 4407/12צ "בג

 19השופט עמית שם אשר הצביע בפירוט יתר על חסרונות מוסד ' היא כפי פסק דינו של כב
 20ובבואו לאזן בין השניים פסק כהיא ) המועטים יותר(התביעה העצמאית גם על יתרונותיה 

 21  :לישנא
 22.  המהותיתומכים בגישת המבחן, דומני כי כל החסרונות שמנינו לעיל"

 23מצמצמת את השימוש במוסד , לעומת המבחן הפרוצדוראלי, גישה זו
 24ונותנת לבית המשפט מכשיר גמיש לתקן בעת , התביעה העצמאית

 25אם כלפי הקטין ואם כלפי אמו שנאלצה לוותר בשמו , הצורך את המעוות
 26נקודת המוצא היא שבית , לטעמי. על מזונות ראויים בתמורה לגיטה

 27ין שאישר את הסכם הגירושין בחן גם את עניינם של המשפט או בית הד
 28אולם ניתן לסטות מנקודת מוצא זו בעת הצורך ואם הוכח .  הקטינים

 29  :כפי שעולה מדברי הנשיא שמגר בעניין רוט, אחרת
 30הסכם בין ההורים אין בו אמנם כשלעצמו כדי לחסום "

 31א "ע(התובע מזונותיו ממי שחייב בהם , דרכו של הקטין
 32אולם אם ההסכם אושר בבית המשפט בהליך , )75169/

 33אלא , אין לבטל תוצאותיו של ההליך, שהוקדש אך לכך
 34, שבית המשפט המחוזי, אם יש אינדיקציה כלשהי לכך
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 1, עובר למתן אישורו להסכם, לא נתן דעתו, שדן בעניין
 2אין .  לשאלה שלפניו ולא בחן שאלת המזונות כדבעי

 3למרות , ר הסכםהצדקה לביטולו של פסק דין אשר איש
 4שבית המשפט התעלם מחובתו לבדוק , שאין סימנים לכך

 5את הנסיבות שסבבו את עריכתו של ההסכם ואת תוכנו 
 6  .)..."ע. י–הדגשה הוספה ) (840-839' עמ, שם(

  7 
 8הגענו אפוא למסקנה שהפסיקה אוחזת עדיין במבחן הבדיקה "

 9  :שלבית-הבדיקה המהותית היא דו, לטעמי.  המהותית
 10. אשון יש לבחון האם התקיים דיון ענייני במזונות הקטיניםבשלב הר

 11נקודת המוצא היא שבית המשפט , בהיעדר אינדיקציה לסתור, כאמור
 12.  בחן גם את עניינים של הקטינים כאשר אישר את הסכם הגירושין

 13יותר כאשר בית המשפט אף גילה " חזק"כוחה של נקודת המוצא 
 14וכח סמכותו של בית המשפט נ, עם זאת.  מעורבות בגיבוש ההסכם

 15חזקה , לענייני משפחה לאשר הסכם גירושין גם מבלי שהוגשה תביעה
 16, על בית המשפט כי גם במסגרת אישור הסכם שלא היה מעורב בגיבושו

 17אם התמלאה .  בחן בית המשפט אם יש בהסכם מענה לצרכי הקטינים
 18 בכך מסתיים מסענו והתביעה תיבחן במסלול של תביעה, דרישה זו

 19  .לשינוי מזונות עקב שינוי נסיבות מהותי
 20מכאן האחריות המיוחדת המוטלת לפתחו של בית : במאמר מוסגר[

 21, אישור ההסכם.  המשפט המאשר הסכם גירושין הכולל מזונות ילדים
 22  ].מפחית כאמור הסיכוי לתביעה עצמאית, כשלעצמו

 23ת בשלב השני יש לבחון האם בפועל הקטינים אכן קופחו בסכום המזונו
 24על בית , במסגרת זו.  שנפסק לזכותם בעת אישור הסכם הגירושין

 25צרכיו , צרכי הקטין הבסיסיים, המשפט לבחון את גילו של הקטין
 26ככל שנמצא כי הקטין לא קופח .  המיוחדים והכנסות כל אחד מההורים

 27אף אם לא נתמלאה , את ההסכם" לפתוח"הרי שאין טעם , במזונותיו
 28  .ן ענייני במזונות הקטיניםהדרישה הראשונה של דיו

 29, במקרה של קיפוח מהותי הזועק על פניו לגבי מזונות הקטין, עם זאת
 30, בשני המקרים, מה לי תביעה עצמאית ומה לי תביעה להגדלת מזונות
 31תימוכין לכך אני . שומה על בית המשפט לבחון מחדש את מזונות הקטין

 32 שפחה בישראלשיפמן בספרו דיני הממוצא בדבריו של המלומד פנחס 
 33המחבר גורס כי נדרשת רביזיה בפסיקה על מנת להחזיר ). 1989(כרך ב 

 34.  את האיזון בין הצורך בכיבוד ההסכם לבין הצורך בהגנה על הילד
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 1המחבר אינו מבחין לעניין זה בין תביעה עצמאית לבין תביעה להגדלת 
 2  :מזונות עקב שינוי נסיבות

 3לא מתקפחות , םאם הקטין יכול לקבל די מחסורו מן הא"
 4לעומת .  זכויותיו אם לא ניתנת לו זכות תביעה כלפי האב

 5שלילת זכות התביעה כלפי האב נהפכת לקטין , זאת
 6לענין זה . אם אימו איננה מסוגלת לפרנסו כדרוש, לרועץ

 7ברור היה , אין נפקא מינה אם כבר בעת עריכת ההסכם
 8ר שהילד לא יוכל לקבל את מלוא מזונותיו מן האם וההסד

 9או שמא רק עקב שינוי הנסיבות , פסול מראשיתו
 10  )".267' עמ, שם" (מתבקשת פניה אל האב

  11 
 12השופט ' דווקא בפסק דינו המאלף של כב, כ הצדדים"ב, ואם אוחזת מי ממכובדותי  .42

 13' הוחלט כאמור בפסק דינו של כב": אין לי אלא לצטט סופה של הלכה, רובינשטיין שם
 14  .וגו" עמית.השופט י

  15 
 16 אינה בגדר רשימה סגורה 4407/12צ "ד בהלכת בג"כאמור בפסה, "קיפוח"שאלת קיומו של   .43

 17" חשוד"יהא לעולם , ואולם דומני שהסכם הכולל פסיקת מזונות שהם מתחת לסך ההכרחי
 18בקיפוח הרבה " חשודים"בקיפוח ודמי מזונות שהם בסך ההכרחי או למעלה מזאת יהיו 

 19  .פחות
  20 

 21כי הסכם למזונות שהם , אומר, ופט עמית לשאול את מילותיו במקצתןהש' ואם ירשה לי כב  .44
 22מה לי תביעה עצמאית ומה לי "ולכן " זועק על פניו"מתחת לסך ההכרחי הוא בבחינת 

 23תביעה להגדלת מזונות בשני המקרים שומה על בית המשפט לבחון מחדש את מזונות 
 24  ).ד שם" לפסה20וראה סעיף " (הקטין

  25 
 26 לאו -לבחון ". לבחון"ש "אשר הורה לביהמ) שם(השופט עמית ' ר כבואדגיש את שאמ  .45

 27  . לשנות-דווקא ובהכרח 
  28 

 29, כמו אמר, כי מאז אושר ההסכם הורע מצבו הכלכלי, אם צודק הנתבע באומרו, ולעניינו  .46
 30ובכל מקרה (כי בשעתו לא היה צידוק להסכמה על סך שהוא נמוך מן הכרחי , שמסכים הוא

 31לא ראייה ולא טיעון ולפיהם בעת חתימת ההסכם שררו נסיבות לא מצאתי מטעמו 
 32  .זולת הסכמת התובעת לעשות כן) מיוחדות המצדיקות הפחתת הסך ההכרחי
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 1מה , כי הסך אשר נקבע בהסכם נמוך הוא מן הסך ההכרחי, כאשר ובמקרה שבפני אין עורר  .47
 2רך לבחון האם השאלה היא בצו, לי תביעה עצמאית ומה לי תביעה להגדלת המזונות

 3  .בנסיבות העניין מן הראוי להתערב ולהגדיל את הסך הפסוק ותשובתי היא בהן
  4 

 5  שינוי נסיבות
 6כי סבור אני שחל שינוי נסיבות מהותי המצדיק גם הוא את , למעלה מן הצורך אוסיף ואומר  .48

 7  .התערבותי
  8 

 9גם לא ,  בשניםלטעמי אין ממש לא בטענת התובעת אודות גידול בצרכי הקטין עם חלוף  .49
 10  .בהכנסות הנתבע" שיפור"בטענתה ל

  11 
 12הייתה עניין שהיה צפוי , כנובע מהתבגרותו, עצם התבגרותו של קטין ושינוי מערך צרכיו  .50

 13ומשלא נטען להוצאה שלא ניתן היה לצפותה ואין היא , מראש גם עת אושר ההסכם ומשכך
 14 של הקטין כדי להרים את אין בעצם התבגרותו, אלא פרי התפתחותו הטבעית של הקטין

 15  ).187) 3(ו "ד ל"פפייגה ' פויגה נ 363/81וראה (נטל שינוי הנסיבות הדרוש 
  16 

 17בוודאי לא משמעותי , כי יש לקרוא שיפור, הפכתי והפכתי בעדותו של הנתבע ולא מצאתי  .51
 18  .במצבו הכלכלי

  19 
 20ו עוד בשנת נסגרו המסעדות שבבעלות, אין לי סיבה להטיל ספק בהצהרת הנתבע לפיה  .52

 21אין לי כל סיבה שלא להאמין להצהרותיו ולפיהן החברות , השנה בה נחתם ההסכם, 2006
 22אין אני סבור , הנזכרות בכתב התביעה אינן פעילות על דרך הנבת הכנסות ואינן פעילות כלל

 23היא אינדיקציה , שאינו ממהר להכריז על עצמו פשוט רגל, שהתנהגות נאותה של חייב
 24לכלי והיותו של אדם מי שאינו חייב מוגבל באמצעים עדיין אינה אומרת לשיפור במצב כ
 25  ".השתפר"שמצבו הכלכלי 

  26 
 27, ...מכירת הקו כמקור סילוק לחוב לאשר קיבל מ ₪ 60,000הסברו של הנתבע לעניין סך   .53

 28פ כנגד חברות חייבות שסיכויי "כי בחר שלא לפתוח ולממן הליכי הוצל, העובדה, סביר בעיני
 29 31.12כ הנתבע בקובעה בסעיף "צודקת איפה ב.   מהן נמוכים סבירה גם היאהגבייה

 30  .כי התובעת לא הצליחה להוכיח הגדלה בהכנסות הנתבע, לסיכומיה
  31 

 32התובעת הצליחה גם הצליחה להסב תשומת לב לשאלה אליה לא התייחס הנתבע , ואולם  .54
 33  .חרות יוצא לעבודהמדוע אין הוא ממצה פוטנציאל השתכרותו או במילים א, לאמור

  34 
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 1אינה נראית לי כעיסוק , לחודש ₪ 3,000 -גביית חובות עבר כפי שמצהיר הנתבע בסך כ  .55
 2על חובתו של אדם (במשרה מלאה בוודאי לא עיסוק כדאי דיו המצדיק הימנעות מעבודה 

 3  ).147) 1(י "ד מ" פעמיצור' עמיצור נ 239/85א "ראה ע(למצות פוטנציאל השתכרותו 
  4 

 5היעדר הוכחת שיפור ביכולות הנתבע לחוד ואי תאימות בין הוצאות הנתבע , ת ועודזא  .56
 6  .להכנסותיו המוצהרות לחוד

  7 
 8על הוצאה לשכירות בגובה שווה , כפי שהוא עושה, משמדווח הנתבע, בעולמה של כלכלה  .57

 9ועל כך יש להוסיף הוצאות אחזקת מדור , כמעט להכנסתו המוצהרת כולל מתנות הוריו
 10  .כי הנתבע מרוויח יותר מכפי המוצהר על ידו, בוודאי ניתן לסבור,  מוציאשהוא

  11 
 12גבוהים מסך התקבולים , לבדם, כאשר דמי השכירות והמזונות, בעולמה של כלכלה  .58

 13מחייב ההיגיון את , "יש מאין"לחודש לפחות ובאין ₪ י הנתבע באלפיים "המוצהרים ע
 14  .וצאותיוכי הכנסות הנתבע הן לפחות כפי ה, המסקנה

  15 
 16הוסף לכך החזר משכנתא עבור הדירה בה גרים הורי הנתבע ואת הבחירה שנטל לעצמו   .59

 17  :הנתבע שלא לעבוד ועל כורחך תגיע לשתי מסקנות
 18  .כי הנתבע מרוויח יותר מכפי שהוא מצהיר  .א  
 19  .כי הנתבע אינו עובד הואיל והוא יכול להרשות לעצמו לעשות כן  .ב  

  20 
 21כי עת , ומדוע לא אסבור לכן? ישא הנתבע לפחות בסך המזונות ההכרחימדוע לא , ואם כך  .60

 22ש אשר אישר אותו וגם לתובעת מצג ולפיו אין הנתבע יכול "נחתם ההסכם גם הוצג לביהמ
 23  ?לשאת בסך ההכרחי

  24 
 25ש אשר אישר את ההסכם לראות בו  יותר "שעה שאין בפני ראייה ולפיה לא שוכנע ביהמ  .61

 26וראה (וזאת בשל הכנסותיו המוצגות דאז של הנתבע " בות הענייןבנסיהסכם נאות "מאשר 
 27אין לי אלא להסיק שההסכם אושר שעה שאותן נסיבות נאותות )  לסיכומי הנתבע14סעיף 

 28כי אין די בהכנסות הנתבע לשם פסיקת , לסבור, ש אשר אישר את ההסכם"גרמו לביהמ
 29  .כפי שהראיתי לא זה המצב כיום.  הסך ההכרחי

  30 
 31  .לם תיתכן גם אפשרות נוספת ולאו דווקא סותרתואו  .62
  32 

 33עסק בהרחבה ) 32.1 וזה המתחיל בסעיף 25זה המתחיל בסעיף (בשני פרקים בסיכומיו   .63
 34  ?האם קיומו או היעדרו של מאהב מהווה שינוי נסיבות מהותי, בשאלה, הנתבע
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 1  .תהא בהןיכול ובמקרים נדירים התשובה , כל כמה שישמע הדבר מוזר במבט ראשון  .64
  2 

 3) א"ת(ש "וראה  תמ(כי קיומו של בן זוג מפחית משמעותית חיוב במדור , אנו יודעים למשל  .65
 4, אמור מעתה.  כדי חישוב חלק הקטין רק במחצית ההוצאה) גוילי' נ' גוילי ואח 6935-08-12

 5כי קיימת משמעות לקיומו של בן זוג גם אם החייב במזונות בוחר לכנות אותו בשם 
 6  ".מאהב"

  7 
 8בחודש מן ₪ קיבלה התובעת אלפי , כי גם לטענת הנתבע, במקרה שבפני אין עורר  .66

 9היא , ) לסיכומי הנתבע30.1וראה סעיף (פרנסתה הייתה עליו ועל עבודה בעסקו  ".  המאהב"
 10והיעלמותם של ) עיתים בכפל(ואף מימון מדור ₪ עשרות אלפי ,  מעבידה–קיבלה מחברה 

 11היו חלק מן התקציב אשר איפשר לתובעת שלא ,  קיומם בשעתוכמו גם, סכומים אלו כיום
 12היעדרו או .   בנמצא– הוא וממונו -לתבוע את הגדלת המזונות כל עוד היה חבר לחיים 

 13הפסקת השתתפותו של אותו אדם במימון צרכי התובעת והקטין בנסיבות הספציפית 
 14כזכור כל .  רם מחסור לקטיןיכול אכן ויצור שינוי דרמטי בפרנסת התובעת עד כדי ג, שבפני

 15הוא , אשר שב ורימז כי פרנסת התובעת על קשריה הרומנטיים, מקרה ונסיבותיו ולא התובע
 16  .כי הפסקת מענקי החבר לחיים אין לה שום משמעות כלכלית, הצריך פתאום לטעון

  17 
 18  23, 16 לאותו כתב טענות ובסעיפים 13בסעיף ,  לכתב הגנתו של הנתבע3המעיין בסעיף   .67

 19כך שאין אני יודע , בחיי התובעת" מאהב"כי לעת בה נחתם ההסכם נכח , יוכל לקבוע נקלה
 20אם קיומו של אותו מאהב והרצון לחיות עימו לא הוא אשר גרם לתובעת להסכים לסכום 

 21כי יתכן ובאותה עת , המזונות הנמוך אשר נפסק אגב אישורו של ההסכם והרי לך רמז נוסף
 22  .רצונה להשתחרר מן הנתבע ופחות את צרכי הקטיןשקלה התובעת יותר את 

    23 
 24כי שכרה של התובעת עד ,  לכתב ההגנה יגלה טענה ולפיה סובר הנתבע33המעיין בסעיף   .68

 25י חברה לחיים שאינו אותו אדם אותו הכירה התובעת בעת בה נחתם "לאחרונה שולם ע
 26  .ההסכם

  27 
 28 תביעתה היא היעלמותו של חבר כי העילה להגשת,  לפרוטוקול8העידה התובעת בעמד   .69

 29כי הכנסת התובעת כפי המוצהר , ברור.  לחיים מחייה וכי כיום אין עזרה כספית נמצאת לה
 30ראייה של , למעט דברי התובע, על ידה אין בה די לשם סיוע בפרנסת הקטין ולא מצאתי

 31  .ממש שיש בה להביאני למסקנה ולפיה משתכרת התובעת כדבעי
  32 

 33כי פרנסת התובעת על , כי משבחר הוא עצמו לטעון, ב בו ניתן לומר לנתבעהגענו איפה למצ  .70
 34  .מאהביה אין הוא יכול לטעון שהיעדרם של אלו אין בה רלוונטיות
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 1או היעדרו של , ובין הורה, בין מאהב, בין מעביד, אין אני סבור שקיומו של מסייע בפרנסה  .71
 2.  תירה לשינוי סך המזונות הפסוקמסייע צריך כשלעצמו ובדרך כלל לגרום או לאפשר ע

 3טענה כזו יכולה להיות לגיטימית רק בנדיר וכאשר סך המזונות אשר נפסק ממקם את 
 4  .זכויות הקטין בצד הנמוך מסך מזונות הכרחיים

  5 
 6כאשר משלם אדם לילדו סך מזונות שהוא נמוך מן הסך ההכרחי אזי כל התפוגגות , ודוק  .72

 7ואם אין חייב במזונות רוצה להיחשף , משמעותי הוא, של מקור מימון המשמש את הקטין
 8כך יוגן הוא וכך , את הסך ההכרחי, למצער, יואיל וישתדל לפרוע, לתובענות חוזרות ונישנות

 9פ חוק יסוד כבוד האדם וחרותו "ישמר כבוד האדם של הקטין אשר זכותו למזונות מוגנת ע
 10  )).פורסם במאגרים משפטיים( .ח.י' נ' ואח. ד.י 25361-11-10) א"ת(ש "וראה תמ(

  11 
 12מקור מימון חיצוני כלשהו בנוסף לעבודה , כיום, כל עוד אין הנתבע כופר בכך שאין לתובעת  .73

 13כי מקור מימון , כל עוד טען הוא שמקור מימון כזה היה עת נחתם ההסכם וכל עוד טען הוא
 14  .ן חלכמו הסכים הנתבע ששינוי נסיבות מהותי אכ, זה התבטא בסכומים נכבדים

  15 
 16אם זקוק אי מי להוכחה בדבר השינוי הדרמטי שחל בהכנסות התובעת ייטול לעצמו את   .74

 17  :שם העידה התובעת בין השאר כדלהלן,  לפרוטוקול12-10עדותה בעמוד 
  18 

 19 ? בכל חודש 8,000₪שבמשך כמה חודשים העביר לך , ..מי זה ל  .ש"
 20  .זה היה חבר שלי לשעבר  .ת
 21  ?הקודםהאם החבר לא היה הבוס   .ש
 22  . נכון  .ת
 23  . .. ..אבל לחברה שלו לא קראו ל  .ש
 24  .היו לו כמה חברות. אני לא יודעת  .ת
 25 למשל בחודש נובמבר –בחשבון רואים המון הפקדות במזומן   .ש

 26בחודש . נוספים ₪ 1,400,  800₪,  1,400₪יש הפקדות של 
 27מה . 1,500, 1,850, 450, 1,500, 2,800אוגוסט יש הפקדות של 

 28  ?ות במזומןזה ההפקד
 29  . הסכומים האלה ניתנו לי על ידי החבר שלי  .ת
 30  .ח" ש8,000בנוסף לסכום של זה   .ש
 31בחודש הזה לא היתה העברה .  הזהלא נכון בחודשזה   .ת

 32  ...מהחברה
 33ולידו כתוב  ,  20,000₪ יש הפקדת שיק של 2012בחודש ינואר   .ש

 34 ?מה זה הסכום הזה". פקדון של דירה"בכתב יד 
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 1  ...כ"נתן לי כדי שאני אתן את זה אחחבר שלי   .ת
 2 ?מתי הוצאת את הסכום הזה מהחשבון  .ש
 3  . פתרון אחרמצאנו   .ת
 4  ?האם הסכום הזה נשאר לך בחשבון  .ש
 5  .כמו שאתה רואה, כן  .ת
 6  ?מתי נכנסת לדירה המדוברת  .ש
 7  .  בינואר1בסוף דצמבר   .ת
 8  ?האם נכנסת בלי פיקדון או אם ההסדר האחר  .ש
 9  . ההסדר האחר  .ת
 10כתוב שאת , בהסכם השכירות של הדירה שצירפת לתצהיר  .ש

 11- החל מ, יש כמה חודשים. דמי שכירות ₪ 5,500צריכה לשלם 
 12 ₪ 7,500נמשך שיק בסך , שלדברייך נכנסת לדירה, 12/11/

 13  ?למה נמשך שיק בסכום הזה". דירה"ורשום על ידו 
 14  .  פחות כסףשינויים בדירה והתחלתי לשלםעשינו   .ת
 15  . תרשילמת יו  .ש
 16עשינו שיפוץ וסיכמנו שאני . הייתי צריכה לשלם יותר על הדירה  .ת

 17סגרנו עם , כמו דברי חשמל, משאירה כמה דברים כשאני עוזבת
 18בחודש . בעל הדירה שהסכום של תשלום הדירה יהיה פחות

 19בחודש  ₪ 7,500הוא היה , הראשון לא שינינו את סכום הדירה
 20  .את טועה. כ ירד"הראשון ואח

 21 למה . 7,500₪שוב משכת שיק של , 12/16/-ב, ו חודשבאות  .ש
 22  ?נמשך השיק הזה

 23  . 'קניות וכו, היו כל מיני הוצאות של הדירה. אני לא זוכרת  .ת
 24  ?שרשום על יד הסכום הזה, מה זה תיויח  .ש
 25  . תיווךזה   .ת
 26איך ההוצאות האלה מסתדרות עם הטענה שלך שמצבך הכספי   .ש

 27  ?קשה ואת לא מסתדרת
 28לא אז , את מסתכלת בזמן אחר. דברים שונים אז והיוםזה שני   .ת

 29  .  הייתי לבד
 30. זה אחרי שהגשת את התביעה, 2012אני מדברת על אוקטובר   .ש

 31שעה שיש העברות , יעההאם באוקטובר אחרי הגשת התב
 32  ?היה חבר או לא היה, ...מל

 33  ...אנחנו נפרדנו בספטמבר. הוא כבר לא היה  .ת
 34 ?מאיפה, צאות האלהאיך את משלמת את כל ההו  .ש
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 1יש . את מסתכלת בחשבון בנק שלי ואת רואה שיוצא כסף  .ת
 2  . חשבונות שהם הוצאות

 3  . יש תשלומים בכרטיסי אשראי  .ש
 4  ".אני השתמשתי בכרטיס שלו. זה כרטיס של החבר שלי  .ת

  5 
 6השאלה אינה אם מותר לאישה חופשיה מבן זוג לקיים מארג יחסים ואפילו .  הבה נזכור  .75

 7.  שהרי התשובה הברורה צריכה להיות בהן? יים עם חבר או אפילו להחליפו לימיםרומנט
 8מוסרני או חברתי את התנהגות התובעת ובחירתה להיעזר , השאלה אינה בשיפוט מוסרי

 9השאלה האמיתית היא האם יש די לקטין לקיומו ומשנמוך .   זו זכותה המלאה–בחבריה 
 10  . לא-עניין שבפני התשובה היא סך המזונות מן הסך ההכרחי ובנסיבות ה

  11 
 12  .כי מן הראוי להתערב בסך המזונות אשר נקבע בהסכם, שב אני ומוצא עצמי קובע  .76
  13 

 14  המזונות הדרושים
 15את הסכמתו לסך מזונות מסוים יש להסכמתו , והתובעת בכלל זאת, כאשר נותן אדם  .77

 16, יבה כבדת משקלללא ס, להסכם אשר אושר יש ערך משל עצמו ואין תובע יכול.  משקל
 17  . מן הסך עליו הסכים3לדרוש פתע כמעט  כפל 

  18 
 19וראה כמצוטט . כפי שנוקטת התובעת אינה עולה בקנה אחד עם הגינות דיונית, דרישה שכזו  .78

 20  :5939/04מ "השופט רובינשטיין בבע'  לסיכומי הנתבע את דברי כב36גם בסעיף 
 21ות ביחסים בין בני בצד כל אלה יש ביסוד הדברים ציפיה להגינ, בעיני"

 22ראו והשווה ( נגזרת של תום לב החולש על המשפט הפרטי –אדם בכלל 
 23בבחינת , )1973-ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזים 61-  ו39סעיפים 

 24ד "פ, סלומון'  רוקר נ976339/א "רע, הנשיא ברק" ( אדם–אדם לאדם "
 25" ועשית הישר והטוב"זו גם תמציתו הערכית של הכלל . )199)1(נה

 26  )".ח"י', דברים ו(
  27 

 28, מכל סיבה שהיא, כי לעת הקטנת מקור הכנסותיה או מתנותיה, מצופה למשל מן האם  .79
 29" טואלטיקה"כי לא תדרוש , "לא מצאתי"תמצא היא מדור זול יותר ולא תסתפק באמירה 

 30  . מדובר10 הרי בקטין כבן –לשנה וסך דומה לימי הולדת ודמי כיס  ₪ 2,400לקטין בסך 
  31 

 32גם אם זקוק הוא למדור אינה , לחודש לקטין אחד ₪ 5,100תביעת מזונות בסך העולה על   .80
 33אך לא , לו יכולת לראות באב בבחינת אב אמיד ללא עוררין, סבירה וניתן היה אולי להבינה

 34  .כך הוא המצב בתיק שבפני
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  1 
 2ד " פגבש' שגב נ 613/85א "ע(שוב מוצא אני עצמי נזקק להלכות אשר נפסקו למשל אגב   .81

 3י "י ידיעתי את צרכי הקטין ולא עפ"ובדעתי לפסוק את מזונות הקטין עפ) 825) 3(ט "ל
 4  .המפורט בכתב התביעה

  5 
 6אם כבר בשינוי נסיבות עסקינן גם מהרחבתם של סדרי הראייה , זאת ועוד לא ניתן להתעלם  .82

 7 מן 25%כדי ראייתם בבחינת משמורת משותפת או במילים אחרות הצדקה של הפחתת עד 
 8או , ))פורסם במאגרים משפטיים(פלונית ' פלוני נ 318/05) א"ת(א "וראה ע(הסך הנתבע 

 9  .הדרוש לקטין) להבדיל מהכרחי(מסך מזונות ריאלי 
  10 

 11  סוף דבר
 12, אני קובע, ד זה"ל כמו גם את הצעת הנתבע אותה תיארתי בתחילת פס"בשקללי את כל הנ  .83

 13לכל  ₪ 2,200 הוצאות מדור ואחזקת מדור בסך כי הנתבע יישא במזונות הקטין ובכלל זאת
 14  .חודש

  15 
 16  :ניתנות בזה ההוראות הבאות באשר לדמי המזונות  .84

 17 קטיןה לחודש ומראש עד הגיע 1י הנתבע ישירות לאם בכל "דמי המזונות ישולמו ע  .א
 18. לפי המאוחר מבין השניים, או עד שיסיים הלימודים בתיכון/ שנה ו18לגיל 

 19 1/3יעמדו דמי המזונות על , או השירות הלאומי/אי הסדיר ובתקופת השירות הצב
 20  .משיעורם הקודם

 21תעביר , תודיע האם לנתבע על רצונה בהפקדת דמי המזונות לחשבון הבנק שלה  .ב
 22פרטי חשבון הבנק שלה לנתבע ובמקרה כזה תשלום דמי המזונות במועדם לזכות 

 23נתבע על שינוי בפרטי ובלבד שהאם לא הודיעה ל, חשבון זה יחשב כתשלום תקין
 24  . החשבון או הבנק' מס

 25   ....מזונות ישולמו החל מיום דמי ה  .ג
 26ללא ,  חודשים3-דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת ל  .ד

 27  . הפרשים רטרואקטיביים בין תקופה אחת לרעותה
 28י כפ, מדד הבסיס לחישוב יהיה מדד החודש בו נפסקים דמי מזונות אלה

 29 לחודש השוטף אחריו והתחשיב יעשה לעומת המדד הידוע 15 -יפורסם ב/פורסם
 30  . בעת עריכת תחשיב ההצמדה

 31 תשלומים 10-סכומי המזונות אשר הצטברו לחובת הנתבע ישולמו על ידו ב  .ה
 32  . חודשיים שווים ורצופים החל מהתשלום הראשון למזונות ויחד עימו

 33מיום הגשת , בכסף בלבד ולידי האם, ונותסכומים שהנתבע שילם על חשבון המז  .ו
 34  . או אסמכתאות יוכלו להיות מקוזזים על ידו/התביעה כנגד קבלות ו
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 17 מתוך 17

 1בנוסף לדמי המזונות וכחלק מהם ישא הנתבע במחצית ההוצאות הרפואיות   .ז
 2באמירה . ןהקטי מבוטחהחריגות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי בו 

 3או טיפול שיניים /ת גם הוצאות לטיפול אורתודנטי והוצאות רפואיות חריגות נכללו
 4  .והכל כנגד קבלות כדין

 5, לשון: הנתבע ישא גם ובנוסף במחצית תשלום עבור שיעורים פרטיים במקצועות
 6  .בהתאם להמלצת הגורם החינוכי והכל כנגד קבלות כדין, מתמטיקה ואנגלית

 7בין היום שנועד סכום שלא שולם במועדו ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק   .ח
 8  . לתשלום לבין הפרעון המלא בפועל

 9  . ל תשולם לידי האם"קצבת הילדים מאת המל  .ט
  10 

 11  הוצאות
 12ד זה וגובהה "אזי לאור הצעת הנתבע כמפורט בתחילת פס, אף שהתובעת זכתה בתביעתה  .85

 13  .אין אני עושה צו להוצאות, הבלתי סביר של התובענה
  14 

 15  .פרט מזהה כלשהו אודות הצדדיםד ללא "אני מתיר את פרסום פסה  .86
  16 

 17  .המזכירות תסגור את התיק  .87
  18 

 19  .בהעדר הצדדים, 2013מאי  29, ג" סיון תשע'כ,  ניתן היום
  20 

 21 
  22 

 23 


