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 החלטה למזונות זמניים 
  1 

 2  :בקשה ורקע עובדתי בתמציתה  .א

 3שני ילדיה לתשלום מזונות עבור ") האם":להלן (.ק.ר' בפניי מונחת תביעתה של הגב           .1

 4 5 כיום בת 16.09.08ילידת . ק. ועשרה חודשים ומ7 כיום בן 16.09.2005יליד .ק.ע: הקטינים

 5  )."הילדים"או / ו"הקטינים":להלן (.ועשרה חודשים

  6 

 7  .15.10.2001י ביום "ז כדמו"האם והאב שבכותרת נישאו זל  .2

  8 

 9כאשר האם והקטינים מתגוררים , 03/13יחסי הצדדים עלו על שרטון ואלו נפרדו בחודש   .3

 10  .אילו האב עבר לגור בבית הוריובבית הוריה ו

  11 

 12הרקע לפרידה פורט על ידי כל צד בגרסה שונה כאשר האם טענה להתעללות נפשית ואילו   .4

 13כי הסכסוך בין הצדדים החל עת עברו הם להתגורר בבית הוריה של , האב הכחיש וטען

 14  .אז החלה האם לשנות התנהגותה כלפיו, האם

  15 
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 1בממוצע ואילו  ₪ 10,000- שתכר על פי תלושי שכר שצירף כל ומ*** "כי האב עובד ב, יצוין  .5

 2כי הצדדים מכרו דירתם המשותפת , עוד יצוין.  7,500₪- ומשתכרת כ*** האם עובדת ב

 3 7ראה סעיף (מופקדים בחשבון המשותף בבנק לאומי  ₪ 451,273וכספי התמורה בסך 

 4  ).לבקשה למזונות זמניים

  5 

 6ם הסכימו לגבי אופן הסדרי הראייה בין האב לקטינים  התקיים דיון והצדדי03.07.13ביום   .6

 7  .ואף ציינו כי הם מנסים לגבש הסכם כולל

  8 

 9  טענות האם   .ב

 10 לבקשה למזונות 12ראה סעיף (ציינה האם כי מאז פרידתם האב אינו זן את הקטינים   .7

 11  ).זמניים

  12 

 13כי , אלא ציינהכי בבקשה למזונות זמניים האם לא נקבה בסכומים להם היא עותרת , יצוין  .8

 14  .יש להתחשב בשכרו של האב ולפסוק מזונות בהתאם

  15 

 16או הפרדה בין צרכי /ללא הבחנה ו(בכתב התביעה עתרה האם לקבלת הסכומים הבאים   .9

 17 ₪ 200: חינוך ₪ 700: מדור,  300₪: ביגוד והנעלה , לכל קטין ₪ 1,200: כלכלה): הילדים

 18 ₪ 3,050דהיינו האם עתרה לקבלת ,  350₪והוצאות נסיעה  ₪ 300: פנאי חוגים וטיולים

 19  ). לכתב התביעה15ראה סעיף (לכל קטין כולל הוצאות מדור 

  20 

 21כי עצם העובדה שהיא מתגוררת אצל הוריה אין בה כדי , ביחס למדור ציינה האם בבקשה  .10

 22לפטור את האב מתשלום מדור שכן המצב הוא זמני ובעתיד הקרוב בכוונתה לשכור 

 23  ).לבקשה 6ראה סעיף (דירה

  24 

 25  :טענות האב  . ג

 26וטען כי עד חודש יוני העביר , בתורו הכחיש האב את טענת האם לפיה איננו זן את הקטינים  .11

 27  .הוא את משכורתו לחשבון המשותף וזאת בניגוד לאם

  28 
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 1האב טען כי הצדדים הורגלו לרמת חיים צנועה ואף התגוררו במשך שנה אחת בבית הוריה   .12

 2  .של האם

  3 

 4  .ממכירת ביתם וכן רכב יוקרתי ₪ 225,000ין כי לזכות האם סכום ניכר בסך האב צי  .13

  5 

 6כי האם לא הציגה כל קבלה לביסוס צורכיהם של הקטינים ומכל מקום , כן טען האב  .14

 7לדבריו עצם מגוריה אצל הוריה אין לאם הוצאות מהותיות ולכן עתר הוא לפסוק המינימום 

 8  .הקבוע בפסיקה

  9 

 10כי האם מתגוררת אצל הוריה כך שלא קיימות הוצאות , המדור טען האבביחס להוצאות   .15

 11  .בגין מדור

  12 

 13מעבודת שטח לעבודת מטה כל *** ביחס לשכרו טען האב הוא הועבר במקום עבודתו ב  .16

 14כי שכרה עומד , ביחס לאם טען. בחודש ₪ 7,500ששכרו ירד באופן משמעותי ועומד על סך 

 15  . 9,000₪על סך 

  16 

 17כי בשל העובדה שהאם עזבה אותו נאלץ הוא לשכור דירה  ולרכוש ציוד ,  וצייןהאב הוסיף  .17

 18הוצאותיו גדלו ועל כן עתר הוא לפסיקת המינימום )'מושבי בטיחות וכו, ביגוד(עבור ילדיו 

 19  .הקבוע בפסיקה

  20 

 21  :הדין החל על הצדדים   .ד

 22"] המזונות     חוק : "להלן [1959-ט"תשי, )מזונות (חוק לתיקון דיני המשפחהל) א(3סעיף    .18

 23  :כדלקמן,  ילדים קטיניםלמזונותקובע באשר 

  24 

 25זוגו -אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן"

 26אות חוק זה לא יחולו על מזונות והור, לפי הוראות הדין האישי החל עליו

 27  ".אלה

  28 
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 1מעגל : במזונות' מעגלי חבות'הפנייה לדין העברי החל מקרה זה מלמדת כי ישנם מספר   .19

 2 במזונות חבות מוחלטתחב האב ,  שנים15עד לגיל . מזונות החובה ומעגל מזונות צדקה

 3רבנות הראשית של ה, ד"בין מתקנת אושא משנת תש, בין מתקנות חכמים, ילדיו הקטינים

 4חל דין ,  שנים15מעבר לגיל . ובין מכוח פרשנות הדין העברי בפסיקת בית המשפט העליון

 5' פורטוגז נ 591/81א "ע' ; סימן ב, חושן משפט, שולחן ערוך: ראה (צדקה על שני ההורים 

 6  )).26/3/08(, פלונית' פלוני נ 1356/08מ "בע ; 449) 3(ד לו"פ, פורטוגז

  7 

 8לספק חובה אבסולוטית הרי שחלה על האב . ק.ומ.ק.יםעהקטינגילאי לאור , משמע  .20

 9, הצרכים הינם בדרך כלל דומים לבני עניים ובני עשירים, בכגון אלה. מזונותיהם ההכרחיים

 10 )'טב(ש "ראה פסק דיני בתמ(כאשר האבחנה נעשית בעיקר במעגל הצרכים מדין צדקה 

 11בהקשר זה יש לזכור כי יש ). ם במאגריםפורס, 09/02/2012(. א.א' נ. ר.ת 53053-02-11

 12לעשות מאמץ שיפוטי מלמנוע פגיעה ברמת החיים של הילדים בעקבות פרידת הוריהם 

 13' אוחנה נ 5750/03מ "בע. (ולשמר רמת החיים בהתחשב במכלול הכנסות ומשאבי ההורים

 14, תמיר'  נתמיר 180/80א "ע) 2/10/05(צינובוי' צינובוי נ 2433/04מ "בע; )8/6/05(, אוחנה

 15  )).529) 4(ד לד"פ, אגלזיאס' אגלזיאס נ 302/80א "ע, 499) 4(ד לד"פ

  16 

 17  :בנסיבות שלפניי עיקרי הפרמטרים שיש להתחשב בהם הינם דלהלן  .21

 18  .חלוקת זמני השהייה בין ההורים  .א  

 19  .יחס הכנסות במעגל צרכים מדין צדקה  .ב  

 20  .היעדר הוצאות מדור  .ג  

 21  . חיוב במעגל צרכים הכרחייםל על צמצום"השפעת כל הנ  .ד  

 22  .מ לקראת פשרה"שימור מעמד ויכולות הצדדים בעת ניהול מו  .ה  

 23היעדר הוכחה לעניין צרכי הילדים והעובדה כי הצדדים חלוקים לעניין רמת   .ו

 24  .החיים

  25 

 26על התובע מזונותיו להוכיח את כל מרכיבי שהכלל הוא כי , נציין, לעניין הפרמטר האחרון  .22

 27בהם , החריג לו הוא כאשר מדובר בצרכים חיוניים של קטינים,  אומנם הכללזה. תביעתו

 28כי צרכיו הכרחיים של קטין שאינם דורשים , הלכה פסוקה היא. מחוייב האב בכל מקרה
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 1 ₪ 1,400 -₪ 1,300עומדים על סך של , ראיות מפורטות משהם בידיעה הכללית השיפוטית

 2  . צורך בראיות מיוחדותחינוך וללאללא הוצאות מדור וללא הוצאות 

  3 

 4על ) ולא כל שכן לאמוד צרכים של קטינים(ש הסמכות לפסוק מזונות "כי לביהמ, עוד נהיר  .23

 5דרך האומדנא ומבלי להיזקק להוכחה מדויקת של הצרכים וזאת בהתבסס על ניסיון חייו 

 6א "ע; 33, 29) 3(ד לח"פ, מזור' מזור נ 687/03א "ע: ראה(של השופט אשר בתוך עמו יושב 

 7) 3(ד לט"פ, שגב' שגב נ 613/85א "ע; ) 69) 1(ד מ"פ, שמעון כהן' ניסים סבן כהן נ 130/85

 8  )).25/01/2011 (.ג.ע' נ. ג.ס 12107-04-10) 'טב(ש "תמ ; 825

  9 

 10ברם כאשר עסקינן , הקטינים על בסיס קבלות ואישוריםכמובן שעדיפה דרך קביעת צרכי   .24

 11ניסיון החיים והשכל הישר , ס משימוש בחזקות שיפוטיותאין מנו, בפסיקת מזונות זמניים

 12 הנדרשת כיוון שזו החלטה המבוססת על כל זאת תוך נקיטת הזהירות. לשם קביעת האמדן

 13' אייל נ 2398/97א "ע; 351, 347) 3(ד מב"פ, אדר' אדר נ 324/88א "רע(ראיות לכאוריות 

 14  )).22/10/2010 (פלוני' פלונית נ10-05-32281) 'טב(ש "תמ ; 608) 5(ד נא"פ, אייל

  15 

 16  .כאמור פרט לתלושי שכר לא צורפו כל ראיות להערכת הצרכים, בענייננו  .25

  17 

 18 7צורפו (בחודש  ₪ 10,125שכרו הממוצע של האב הינו לעניין ההכנסות של האב הרי ש  .26

 19  . ת מטה לא הוכחהטענתו של האב כי שכרו הופחת וכי עבר הוא לעבוד. )תלושי שכר בלבד

  20 

 21כידוע .מכספי תמורת הדירה ₪ 225,000שני הצדדים  כי בידי ,כמו כן יש להתחשב בעובדה  .27

 22יכולתו של האב לצורך קביעת היקף המזונות ההכרחיים אינה נקבעת אך ורק על פי הכנסתו 

 23כספים , א נגזרת אף ממקורות אחרים העומדים לרשותו דוגמת רכושאל, בפועל מעבודתו

 24חסכונות וכן פוטנציאל השתכרותו על פי מקצועו וכישוריו , ויים שהתקבלו ממכירת רכושפנ

 25) 2(ד לח"פ, פרייס'  פרייס נ130/93א "ע ; 147) 1(ד מ"פ, עמיצור' עמיצור נ 239/85א "ע(

 26אלא שחיוב האם הוא , ין התחשבות בחיוב האם בסיפוק צרכים מרכושהוא הדין לעני). 721

 27  .במעגל מדיני צדקה ולא מדין תורה

  28 
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 1אשר , בהתחשב בזהירות הרבה בה מחויב בית המשפט לנהוג בשלב פסיקת מזונות זמניים  .28

 2ובהתחשב בשכרו של האב ויכולותיו , ם במסגרתו טרם נשמעו ראיותהינו שלב מוקד

 3הכלכליות הכוללות וכן בהתחשב עובדה שלא הוצגה כל ראיה לעניין צורכי הקטינים אך 

 4מצד שני תוך לקיחה בחשבון את יכולותיהם הכלכליות של ההורים וטענות האם לעניין 

 5 את צרכיהם ההכרחיים י מעמידהננ, מעל המינימום" מעט"רמת חיים שהיא לכל הפחות 

 6עם זאת ובשל . או חינוך/ בחודש לכל קטין ללא מדור ו 1,500₪על סך של הילדים 

 7בחלוקת זמני , של שני ההורים מחד גיסא) המבוסס יחסית(התחשבות במצב הכלכלי הכולל 

 8השהייה מאידך גיסא ובעקרונות שוויון והגינות המחייבים לעתים צמצום הצרכים 

 9יצומצם היקף החיוב של האב במעגל צרכים זה באופן , שמושתים על האב בלבדההכרחיים 

 10חיוב האב . של כל קטין) בלבד( עבור צרכיו ההכרחיים בחודש ₪ 1,350מתון ומידתי לכדי 

 11בצרכים ההכרחיים כאמור לעיל מעמיד את שני ההורים במדרגה זהה מבחינת הכנסות 

 12ם שווים בהוצאות חריגות מכל מין וסוג של הם יחובו בחלקי, ויכולות כלכליות ועל כן

 13שזה גם יהיה הקו , בהערת שוליים אציין כי ראוי. הילדים ובכל הוצאותיהם מדין צדקה

 14אני נמנע בשלב זה מכימות או הערכת . מ לגיבוש הסכם כולל"המנחה את הצדדים במו

 15 הצדדים צרכים מדין צדקה לאור היעדר הוכחות וראיות בהקשר זה ולאור המחלוקת בין

 16  .לעניין רמת החיים

  17 

 18. כי בשלב זה לא מצאתי מקום לפסוק מדור או הוצאות החזקת מדור,  אציין-ביחס למדור  .29

 19). לא נטען כי אין לה יכולת(האם גרה בדירת הוריה מבחירה ויכולה לשכור דירה אחרת 

 20לפי  40%(ברור שכאשר תעשה כן יחוייב הנתבע בהשתתפות במדור בהיקף הנהוג בפסיקה 

 21  ).הלכת הראל ובהתאם יפחת החיוב של האב בצרכים מדין צדקה

  22 

 23  :התוצאה        .ה

 24אני נעתר לבקשת פסיקת המזונות הזמניים ומורה על חיוב האב , לאור כל האמור לעיל  .30

 25  : כדלהלןילדיו במזונות 

  26 
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 1. ק.ומ.ק.מזונות זמניים לידי האם עבור סיפוק צרכים הכרחיים של ילדיו עהאב ישלם   .א

 2המזונות : "להלן (. עד למתן החלטה אחרת)  לכל קטין1,350(,  2,700₪בשיעור כולל של 

 3  ").הזמניים

  4 

 5  ואילך138/1/מיום החל ,  לחודש עבור אותו החודש1 ייעשה מדי תשלום המזונות הזמניים            .ב

 6כאשר דפי הבנק יהוו , וזאת בהפקדה לחשבון הבנק של האשה כאמור בהרצאת הפרטים

 7  .ראיה מכרעת להוכחת התשלום

  8 

 9חריגות של החינוך והבריאות ה האב ישלם במישרין גם מחצית ההוצאות מהיום ואילךהחל    .ג

 10שני חוגים לחודש לכל קטין עד (חוגים   כאשר מובהר כי הוצאות חריגות כוללותיםהקטינ

 11לימודי לפי רכישת ציוד , שכר לימוד לבית ספר, )לפי בחירתו ולאחר התייעצות בין ההורים

 12אשר אינן ממומנות על ידי ביטוח הבריאות , הוצאות ריפוי חריגות, רשימה בית ספרית

 13ריפוי , טיפולים פסיכולוגיים, משקפיים, אורתודנטיה, לרבות טיפולי שיניים, הממלכתי

 14  .אבחונים ותרופות שאינן בסל הבריאות, בעיסוק

  15 

 16או נותן / במישרין לגורם המטפל וכי תשלום האב עבור הוצאות חריגות ייעשה, מובהר  .ד

 17הסדר זה לא יחול על הוצאות . השירות בכפוף לקבלת חשבוניות או הצעות מחיר בכתב

 18חלילה ועל מקרה שבו האב קיבל דרישת התשלום , בריאות הנעשות בשל מקרה חירום

 19 במקרה שכזה חלקו של האב בתשלום ניתן יהיה – ימים 7מהאם ולא שילם חלקו תוך 

 20  . הוצאה לפועל כחלק אינטגרלי מדמי המזונותלביצוע ב

  21 

 22או להשתתפות של האב במימון או תשלום הוצאות /כי כל דרישה לטיפול ו, הנני קובע  .ה

 23תיעשה אך ורק לאחר שהאם תמצה כל ההליכים מול ) חינוכיות ורפואיות(חריגות כאמור 

 24לרבות (טבות או מתן הנחות וה/השתתפות ו, סבסוד, כל הגורמים האחראים על מימון

 25תנאי זה מהווה תנאי סף לחיוב האב בתשלום חלקו ). ביטוחים משלימים ככל שיש לקטינה

 26  . ככל שניתן להשיג אישור כאמור–בהוצאות החריגות והאב רשאי לדרוש אישור על כך 

  27 

 28 מוסמכים בטרם הוצאת הנני מחייב את הצדדים להתייעץ זו עם זה ועם גורמים מקצועיים  .ו

 29  .הוצאה כאמור
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 8 מתוך 8

 1כפי שזה , יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, דמי המזונות הזמניים והמדור לעיל  .ז

 2מדד הבסיס יהא .  בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה15מתפרסם מדי 

 3  ").מדד הבסיס:"להלן (15/7/13המדד שפורסם ביום 

  4 

 5) 3(ל מדי שלושה "דד הבסיס הנל יותאמו ויעודכנו על פי השינויים ממ"דמי המזונות הנ           .ח

 6תבוצע בעת , כאשר ההתאמה הראשונה למדד) ללא תשלומים רטרואקטיביים(חודשים 

 7  .2013אוקטובר פירעון דמי המזונות של חודש 

  8 

 9 יום מהיום בקיזוז 14ישולמו תוך  ₪ 8,100המזונות מיום הגשת התביעה ועד היום בסך   .ט

 10התחשבנות . ת ואשר התובעת אישרה לקזזםסכומים ששילם הנתבע בפועל עבור המזונו

 11  .תיעשה במסגרת האיזון הרכושי בין הצדדים, בעניין הפקדת כספי הנתבע לחשבון המשותף

  12 

 13 יום מהיום האם מוסכם עליהם שיינתן תוקף של פסק דין 75כ הצדדים יודיעו תוך "ב  .31

 14פט או שמא ניתן בהיעדר הסכמה יודיעו הצדדים האם יש צורך בקיום קדם מש. להחלטה זו

 15  .לקבוע התיק היישר להוכחות

  16 

 17  .כ הצדדים"המזכירות תמציא ההחלטה בפקס לב

 18  .ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים של הצדדים

 19  .בהעדר הצדדים, 2013 יולי 15, ג"אב תשע' ח, ניתנה היום
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 23  חתימה,השופט אסף זגורי

 24 


