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  פלוני  המבקש
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  נגד
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  :רציו-מיני

ש אינו "ביהמ, יווצרויחרף העובדה שהילדים נמצאים אצל שני ההורים בחלקים שווים וחרף פערי השכר ש* 
שכן עדיין הילדים , לילד ₪ 650חושב שיש הצדקה להפחית מזונות בסיסיים שנקבעו בסכום כה נמוך של 

עובדה זו להוביל להתערבות ש סבור כי יש ב"ביהמ,  עם זאת.לעניין ביגוד וצרכים בלתי צפויים, בחזקת האם

כך , נתנו לאם אך יחולקו רעיונית בין ההוריםישהן אמנם יכך , וההטבות הניתנות לילדיםבעניין קצבת הילדים 
  .שהמחצית תקוזז מחובת המזונות המוטלת על האב

   מזונות זמניים– מזונות ילדים –משפחה * 

.  

ייני משפחה במסגרתה חויב המבקש במזונות זמניים ש לענ"בר״ע שעניינה בהחלטה למזונות זמניים של ביהמ

נקבע כי האם תקבל לידיה את מלוא , כן.  ילדים ובמחצית מהוצאות חינוך ובריאות חריגות4בגין  ₪ 2,600בסך 

. אין חולק כי בפועל הילדים נמצאים אצל שני ההורים בחלקים שווים. קצבת הילדים של המוסד לביטוח לאומי
האב .  מבקש כי סכום המזונות יופחת ולחלופין כי לפחות מחצית קצבת הילדים תינתן לונוכח עובדה זו האב

יהיה לה סכום , מוסיף וטוען כי אם יתווסף להכנסת האם סכום המזונות הזמניים שנקבע וקצבת הביטוח הלאומי

  . 6,400₪בעוד שלאב ייוותר סכום של ,  10,300₪חודשי של 

.  

 : ה החלופית מהטעמים הבאיםש המחוזי מקבל את הבקש"ביהמ

שאר ייווצרו באם תיכמעט אינו שנוי במחלוקת ואכן מדובר בפערים משמעותיים ש, מבחינת השכר, המצב
ש אינו חושב שיש הצדקה להפחית מזונות "ביהמ, אולם גם בנסיבות אלה. ההחלטה למזונות זמניים על מכונה

לעניין ביגוד וצרכים בלתי ,  עדיין הילדים בחזקת האםשכן, לילד ₪ 650בסיסיים שנקבעו בסכום כה נמוך של 

  ).מבלי לגרוע מחלוקה שווה של ההורים בעניין הוצאות בריאות וחינוך(צפויים 

, לבדה, אין הצדקה שהאם תקבל, מאחר ואין חולק כי הילדים נמצאים אצל שני ההורים בחלקים שווים, עם זאת

ההטבות : כולל,  וכן את כל ההטבות של המוסד לביטוח לאומיאת כל קצבת הילדים של המוסד לביטוח לאומי

מאחר וכלפי המוסד לביטוח לאומי , ברם. בין ההורים, יש לחלק סכומים אלה. הצפויות בתחילת שנת הלימודים
כל תשלומי קצבת הילדים וההטבות , ש מורה כי מבחינת המוסד לביטוח לאומי"ביהמ, יש צורך בכתובת אחת

  .כך שהמחצית תקוזז מחובת המזונות המוטלת על האב, אך הן יחולקו רעיונית,  יועברו לאםהניתנות לילדים
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 2 

 3 

� פסק די

  4 

  5 

  6 

 7שני�, ושני בני� בגילאי   11.5�ו 12.5שתי בנות בגילאי  :הצדדי� גרושי� ולה� ארבעה ילדי�  .1

 8  שני�. 4�ו 10

  9 

 10מצויי� בסמכות בית הדי	 הרבני  � סוגיות חלוקת הרכוש, החזקת הילדי� והביקורי�   .2

 11  האזורי בירושלי�. 

 12ג� מדברי ב"כ המבקש  .בדיו	 היו� הצהירה המשיבה כי אי	 בכוונתה לשנות את הסמכות

 13הדיוני� יימשכו בבית הדי	 הרבני, כאשר כבר הוגשו ש� תסקירי  ,מהכי בהעדר הסכ ,עלה

 14  ., לעניי	 החזקת הילדי�עו"ס

  15 

 16המחלוקת בתיק זה נסובה על החלטת ביניי� של בית המשפט לענייני משפחה בירושלי� (כב'   .3

06�9148בתמ"ש  ,)29.12.15מיו� יז טבת תשע"ו ( ,ליבל)�השופטת אורית ב	 דור�15 ,17 

 18לחודש לכל ארבעת הקטיני�  , 2,600סקה מזונות זמניי� בשיעורי� אלה: שבמסגרתה פ

 19והוצאות בריאות חריגות, כאשר ביחס  ,לכל ילד); מחצית מהוצאות חינו� וג	 , 650(

 20ופרטי�  ,לחוג , 200להוצאות החינו� החריגות נקבעו הוראות לגבי גבולות עליוני� של 

 21באומנות, רכיבה טיפולית ומחזור אחד של  נוספי� לעניי	 חוגי הוראה מתקנת של טיפול

 22נקבע כי הא� תקבל לידיה את מלוא קצבת הילדי� של  ,קייטנה בקי/ בתערי. ציבורי. כמו כ	

 23  המוסד לביטוח לאומי.

  24 
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 1ב"כ המבקשת, עו"ד רונ	 דוידי, טוע	 כי סכומי� אלה גבוהי� מידי, שכ	, הילדי� נמצאי�   .4

 2  א. יותר.  ,מחצית מהזמ	 בחזקת אביה�, ולטענתו

  3 

 4ב"כ המשיבה, עו"ד מאיר סרגובי, סבור שאי	 בסיס לבר"ע. הוא הגיש עיקרי טיעו	 רק היו�   .5

 5  פסיקת ההוצאות.אי בבוקר, לכ� יהיה ביטוי ב

  6 

 7דבר  .שני הצדדי� הסכימו כי בפועל הילדי� נמצאי� מחצית מהזמ	 אצל כל אחד מ	 ההורי�  .6

 8), והא� עצמה אישרה זאת בדבריה 20�18, שורות 4זה נכלל בפתח ההחלטה נשוא הבר"ע (עמ' 

 9  היו�. ,פנייב

  10 

 11הגיש בר"ע מפורטת ובה התייחסות לנושאי� רבי� שאינ�  , ב"כ המבקש,עו"ד דוידי  .7

 12 רלוונטיי�, כולל: ענייני החזקת הילדי�, רכוש, טענות לגבי אישיות האישה (נושא שבכלל לא

 13 ,יש התייחסות מצומצמת, ובמקביל ,היה ראוי להעלותו על הכתב). לעניי	 ההוצאות והצרכי�

 14  מעלה האב טענות כי הוא מחזיק בבית כלב וחתול, ולכ� יש עלות. 

  15 

 16כאשר שאלתי את ב"כ המבקש, עו"ד דוידי, איזה סכו� מזונות זמניי�, ראוי, לטעמו, לפסוק,   .8

 17ת משפט קמא, הוא ביקש כי סכו� המזונות יעמוד על במקו� הסכומי� שנפסק על ידי בי

 18  ש"ח, לכל ארבעת הילדי�.  700סכו� של 

 19כי לפחות מחצית קצבת  ,ביקש המבקש כי סכו� המזונות יופחת, ולחלופי	 ביקש ,בסו. הדיו	

 20  הילדי� תינת	 לו, שכ	 הילדי� נמצאי� בחזקתו מחצית מהזמ	. 

  21 

 22הבר"ע, הגיש המבקש תצהיר עדות ראשית שהוגש על ידו בבית משפט קמא במסגרת  תיקב  .9

 23הגשת הבר"ע. עו"ד  לאחרהתביעה העיקרית, מסמ� שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה, 

 24  סרגובי, ב"כ המשיבה, ביקש למחוק תצהיר זה.

  25 

 26ניי לא רק תצהיר במהל� הדיו	 היו�, לא חזר עו"ד סרגובי על בקשה זו, ובפועל, הוצגו בפ  .10

 27עדות ראשית של המבקש, אלא ג� תצהיר עדות ראשית של המשיבה, כאשר עשיתי שימוש 

 28  ג� בתלושי השכר שצורפו לתצהירי� האמורי�.

  29 

 30נטו, והא�             , 9,000�המצב, מבחינת השכר, כמעט אינו שנוי במחלוקת: האב משתכר כ  .11

 31 :, דהיינו, �2,600 יתווס. להכנסת הא� ס� של נטו לחודש. טענת האב היא כי א , 7,000�כ

 32את קצבת הביטוח  ג�  , וא� נוסי. לכ�, 9,600סכו� המזונות הזמניי�, יהיה לה ס� של 
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 1, בעוד , 10,300 סכו� חודשי של  לחודש, יהיה לה , 700 ס� של  הלאומי, שאותה מעמיד על

 2  )., 2,600מזונות של בניכוי ה ,משכורת , 9,000( , 6,400ייוותר סכו� של  אב של

  3 

 4אול� ג� בנסיבות אלה, אינני חושב שיש הצדקה להפחית  .אכ	, מדובר בפערי� משמעותיי�  .12

 5 ,לילד, שכ	 עדיי	 הילדי� בחזקת הא� , 650מזונות בסיסיי� שנקבעו בסכו� כה נמו� של 

 6וצאות לעניי	 ביגוד וצרכי� בלתי צפויי� (מבלי לגרוע מחלוקה שווה של ההורי� בעניי	 ה

 7  בריאות וחינו�).

  8 

 9החלטתי להתערב רק בנושא אחד, והוא זה: מאחר ואי	 חולק כי הילדי� נמצאי� אצל שני   .13

 10קצבת הילדי� של המוסד  כל את ,לבדה ,ההורי� בחלקי� שווי�, אי	 הצדקה שהא� תקבל

 11ההטבות הצפויות  :לביטוח לאומי וכ	 את כל ההטבות של המוסד לביטוח לאומי, כולל

 12  .ילת שנת הלימודי�בתח

 13  בי	 ההורי�. אלה,� מייש לחלק סכו 

  14 

 15בר�, מאחר וכלפי המוסד לביטוח לאומי יש צור� בכתובת אחת, אני מורה בזה כי מבחינת   .14

 16המוסד לביטוח לאומי, כל תשלומי קצבת הילדי� וההטבות הניתנות לילדי� יועברו לא�, 

 17  נות המוטלת עליו.א� האב רשאי לקזז מחצית מסכומי� אלה מחובת המזו

 18באופ	 מעשי, הא� תמציא לאב את אישור המוסד לביטוח לאומי עבור כל התשלומי�  

 19, וכ	 תדווח לו על כל תשלו� נוס. 29.12.15 :מיו� החלטת בית משפט קמא, דהיינו ,שקיבלה

 20של המוסד לביטוח לאומי. מאחר ונפתח תיק הוצל"פ על ידי הא� כנגד האב, הא� עצמה 

 21פ על הפחתת מחצית מהסכומי� שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי, כדי לעדכ	 תורה להוצל"

 22  את תיק ההוצל"פ.

  23 

 24כדי לכבול את ידיה של השופטת  ,בנקודה זו בלבד ,באופ	 חלקי ,אי	 באמור בקבלת הבר"ע  .15

 25בבואה לפסוק את המזונות הסופיי�. היא רשאית להביא בחשבו	 נתוני� נוספי�,  ,המלומדת

 26כפי שייקבע בבית הדי	 הרבני, וה	  ,ה	 לעניי	 ההסדר הסופי של החזקת הילדי� והביקורי�

 27את תוצאות חלוקת הרכוש, וכ	 טיעוני� נוספי� של באי כוח הצדדי� לעניי	 ההכנסה בפועל 

 28  או ההכנסה הפוטנציאלית. 

 29לא חיוויתי דעתי לעניי	 הגישות השונות שנקבעו בבתי המשפט למשפחה ובבתי המשפט 

 30במקרה של "החזקה משותפת" של  בי	 ההורי�, נטל המזונות "חלוקת"המחוזיי� לעניי	 

 31לאחר שייקבע מועד  ,הילדי�. באי כוח הצדדי� יסכמו בעניי	 זה בפני בית משפט קמא

 32  .ה�על תצהיר חקרו הצדדי�יוי ,להוכחות
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  1 

 2בעניי	 אחרו	 זה של מועד הדיו	, שמעתי מב"כ המבקש כי בית משפט קמא טר� קבע מועד   .16

 3להוכחות בתיק העיקרי. א� הבנתי נכו	, הדבר נובע מציפייה לקבלת החלטה סופית בבית 

 4מה קורה בבית  ,יו� 30בתו�  ,הדי	 הרבני. באי כוח הצדדי� יעדכנו את בית המשפט למשפחה

 5  . הדי	 הרבני

 6מי מבי	 הצדדי� המבקש קיו� דיו	 דחו. במזונות הסופיי�, יגיש בקשה לבית משפט לענייני 

 7  משפחה, שלאחר שמיעת תגובת הצד השני, יית	 החלטה בעניי	.

 8לא ראיתי לנכו	 לחוות דעתי לגופו של עניי	, ואני  ,נושא זה חורג ממסגרת הבר"ע, ועל כ	 

 9  מותיר את הנושא לשיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה. 

  10 

 11סו. דבר: הבר"ע, בעיקרו	, נדחית, בכפו. לשינוי לעניי	 התשלומי� המגיעי� מהמוסד   .17

 12טוח לאומי, לביטוח לאומי, ה	 קצבת הילדי� וה	 ההטבות השונות שניתנות על ידי המוסד לבי

 13והמחצית תקוזז מחובת המזונות המוטלת על האב, והכל  ,אשר, כאמור, ה	 יחולקו רעיונית

 14  לעיל. 14�13סקאות יכמתואר ומוסבר בפ

  15 

 16  לאור התוצאה, כל צד יישא בהוצאותיו.  .18

  17 

 18יו�, אלא א� כ	 יבקש ב"כ  30בתו�  ,באמצעות בא כוחו ,הוא יוחזר למבקש –לעניי	 הפיקדו	   .19

 19לאור התיקו	  ,א� אכ	 יש חוב מזונות עבר ,יבה מההוצל"פ להטיל עיקול על סכו� זההמש

 20  שנקבע לעיל.  , כפישל חיוב המזונות

  21 

 22  מעמד הנוכחי�., ב2016מאי  22, י"ד אייר תשע"והיו�,   �נית

  23 

 24 

  25 

  26 




