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  בית משפט לענייני משפחה בטבריה

  

    

  .ג.ר' נ'  ואח. ג.ס 12107-04-10ש "תמ

   
  5:מספר בקשה  
 אסף זגורי  שופטה' כב פני ב
:מבקשיםה   .ג.ס .1 

 )23/6/05 יליד – קטין. (ג.ג .2
 )3/6/07 ילידת –קטינה  (.ג.ר .3

  
  נגד

 
  .ג.ע :משיבה
  

  :רציו-מיני

שעה שעל פניו , ת זכאותה של האם לקבל דמי מזונות עבור הקטיניםהמחלוקת העיקרית נעוצה בשאל* 

המחלוקת האחרת היא אודות גובה צרכי הקטינים ובפרט באשר . חלוקת הזמן ההורי הינה שוויונית

והאם יש לצמצם מחיוב האב במלוא הוצאותיהם ההכרחיות של ילדיו הקטינים מכוח הדין האישי , למדור

ש קבע "ביהמ, בנסיבות. יקרון תם הלב ומגמת השוויון בפסיקת מזונות זמנייםבשל ע, )העברי(החל עליו 

  . בלבד מצרכיהם ההכרחים של הקטינים75%תשלום מופחת עבור המדור וכן חיוב האב בגובה 

   חובת האב בתשלומם– מזונות ילדים –משפחה * 

   מזונות זמניים– מזונות ילדים –משפחה * 

  ין החל הד– מזונות ילדים –משפחה * 

.  

המחלוקת העיקרית ). 2007- ו2005ילידי (החלטה בבקשה לפסיקת מזונות זמניים עבור שני קטינים 

שעה שעל פניו חלוקת הזמן ההורי , נעוצה בשאלת זכאותה של האם לקבל דמי מזונות עבור הקטינים

והאם יש לצמצם , המחלוקת האחרת היא אודות גובה צרכי הקטינים ובפרט באשר למדור. הינה שוויונית

בשל , )העברי(מחיוב האב במלוא הוצאותיהם ההכרחיות של ילדיו הקטינים מכוח הדין האישי החל עליו 

בחודש נטו  ₪ 17,500-האם משתכרת כ(עיקרון תם הלב ומגמת השוויון בפסיקת מזונות זמניים 

  ). נטו ₪ 6,500-מעבודתה והאב משתכר כ

.  

  :ש לענייני משפחה פסק כי"ביהמ

כי הוא פטור כליל מתשלום דמי מזונות עבור הקטינים בשל , אין לקבל טענתו המקדמית של האב, יתראש

יכולה , חלוקת זמן שוויונית ומשמורת משותפת של קטינים בידי הוריהם. חלוקת הזמן השוויונית

בנסיבות מסוימות להביא להקלה והפחתת נטל החיוב של האב במזונות הקטינים ואולי אף לפטור 

כי אם מכוח הוראת , אך זאת כאשר מדובר בחיוב שאינו מכוח הדין האישי, תשלום דמי מזונות לאםמ

הרי שחבות האב , עסקינן בבני זוג יהודים וככאלה, בענייננו). מזונות (חוק לתיקון דיני המשפחה ל3סעיף 

הדין העברי אינו קובע כי . נחתכת על פי הוראות הדין האישי שהוא כידוע הדין העברי, ילדיובמזונות 
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הדין העברי משית מלוא החבות למימון ולתשלום . רחוק מכך. החבות במזונות הקטינים היא שוויונית

פסוקה ההלכה ה, זאת ועוד. על האב ועל האב בלבד, )15עד לגיל (בצרכים הכרחיים של ילדיו הקטינים 

קובעת בהקשר זה כי צרכיו הבסיסיים של קטין לא נקבעים לפי יכולתו הכלכלית של האב אלא מדובר 

משמורת משותפת הביאה להכרה שיש ; בחובה משפטית שהקריטריון היחיד לה הוא צרכי הקטין

 פלוני 318/05) חיפה(מ "ע(בפסק הדין המנחה בעניין זה . להפחית בגובה החיוב ובהיקפו אך לא במהותו

 מדמי המזונות שהיו 25% -נקבע כי משמורת משותפת מצדיקה בדרך כלל הפחתה של כ) פלונית' נ

  .נפסקים אילו המשמורת הייתה נתונה באופן בלעדי בידי האם

הסכום . סיפקו כל אינדיקציה בדבר היקף צרכי הקטיניםלא , הצדדים בענייננו:קביעת היקף צרכי הקטינים

שהוא כגובה השתכרותו הנוכחית של האב וברור שאין לשעות  ₪ 6,490שבוקש בכתב התביעה היה 

אין , בהיעדר פירוט ותימוכין. בוודאי לא בשלב זה של פסיקת מזונות זמניים, ולהיענות לעתירה שכזו

הפסיקה נוטה , כידוע; טיות ולידיעותיו השיפוטיות הכלליותש מנוס אלא לפנות לחזקות שיפו"לביהמ

, )והחזקתו(מדור , הנעלה, ביגוד, לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה

, בית מלון, כגון נופש, צרכים אחרים.  בבחינת צרכים הכרחיים–תקשורת ונסיעות , חינוך, בריאות

רק אם , כאשר בהם יחוב האב, ב נופלים למעגל הצרכים מדיני צדקה"וכיובילויים , בגדי מותגים, טיולים

באשר לסכומי מינימום הכרחי שבתי המשפט לענייני משפחה ; על פי הפסיקה" אמיד"הוא נופל להגדרת 

, ללא שהסכום כולל מדור, בקירוב ₪ 1,300 -מדובר כיום בכ, ללא צורך בראיות, פוסקים עבור כל קטין

  .או הוצאות מדין צדקה/ חריגות וחינוך והוצאות

ח בחודש ואת " ש1,150-בכ. ג.ש אומד את צרכיו ההכרחיים של הקטין ג"ביהמ, בנסיבות ובהעדר ראיות

  .בחודש לא כולל חינוך ומדור ₪ 1,300-בכ. ג.צרכיה של הקטינה ר

 ההלכה כי על האב לשאת ולהשתתף בהוצאות המדור של הקטינים על פי, אין חולק, לעניין המדור

ש לחייבו "היה על ביהמ, בחודש ₪ 4,300הפסוקה ולכאורה לאור טענת האם כי שכרה דירה בעלות של 

אמור היה האב , ובסיכום כולל. בחודש בנוסף לדמי המזונות ₪ 1,720בהשתתפות במדור בשיעור של 

 1,720+  ₪ 2,450(בחודש  ₪ 4,170-בצרכים הכרחיים של ילדיו ומדורם בשיעור של כ, לשאת לכאורה

₪.(  

שוויון ותום לב מצדיקים בנסיבות העניין שלא להיענות למלוא עתירת אם , הגינות, שיקולי צדק, אולם

תביא , חיוב האב במלוא הוצאותיהם ההכרחיות של ילדיו הקטינים מכוח הדין האישי החל עליו. הקטינים

 פנויה כלל וזאת כאשר הוא יישאר האב כמעט ללא הכנסה, שבמסגרתה, לתוצאה בלתי צודקת בעליל

-אמור לכלכל את הילדים כאשר הם שוהים בחלק מימות השבוע עמו ואילו הכנסות האם תגדלנה מ

  . בקירוב ₪ 22,000נטו בחודש לכדי  ₪ 17,500

בחודש דמי שכירות בגין יחידת  ₪ 3,600-כן יש להביא בחשבון שהצדדים נהגו לקבל עד לא מכבר כ

מדובר בהכנסות משותפות של בני . או טעם להפסקת תקבול זה/ין כל הסבר ובבקשה א. דיור מסויימת

כי מהפסקת העברת סכום , יש בכך כדי לרמוז. אשר אמורות היו להמשיך ולהשתלם לידיהם גם כיום, הזוג

ש "ביהמ, לפיכך. נודף קורטוב של חוסר תם לב, בד בבד לנקיטת ההליכים המשפטיים, זה לקופת הצדדים

  .בלבד ₪ 500ב האב במדור בשיעור מופחת של רואה לחיי

יש להוסיף את המגמה לנהוג בשוויון עד כמה שהדבר מתיישב עם הדין האישי , בנוסף לעיקרון תם הלב

 שיעור סביר של מזונות יקבע על דרך של איזון כולל של הכנסת ,זומגמה ל פי ע. החל על אבות יהודים

 מקרה זה הוא אחד .לת של כל אחד מהצדדים מול הצרכיםתוך התחשבות ביכו, המשפחה מכל המקורות

זאת חרף העובדה שמדובר בחובת מזונות של אב כלפי ילדים .  שמתבקש בהם ליישם מגמה זו,מקריםמה

אין מדובר , כאשר נעשה בשיקול דעת זה שימושכי , כפי שנאמר כבר בעבר, הודגש  ".קטני קטנים"שהם 
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 היותר ניתן כאמור לצמצם החיובים שהדין האישי מטיל וזאת עד לכל. בריקון של הדין האישי מתוכן

  .לרמה כזו המאפשרת קיום מינימלי של החייב במזונות

והעובדה שהאב מחזיק )  6,500₪( ולאור השתכרותו הממוצעת של האב בחודשים האחרונים , לפיכך

 25%-ים של הקטינים כיש מקום להפחית מדמי המזונות הזמניים ההכרחי –בקטינים חלק ניכר מהזמן 

כי האב יחוייב בתשלום חודשי של , נקבע כאמור, לעניין המדור). עבור שני הקטינים ₪ 1850כ "בסה(

 .יישא האב במחצית הוצאות החינוך של שני הקטינים כפי שנשא עד כה, בנוסף. בחודש ₪ 500
 

 החלטה בבקשה לפסיקת מזונות זמניים
  

  :לההשאלות שבפניי הן בעיקרן שלוש א

  

האם יש לקבל הטענה המקדמית של האב ולסלק הבקשה למזונות זמניים , ראשית

או בשל " במשמורת משותפת"שהגישה האם בשל העובדה שהקטינים מצויים 

  ?העובדה שעניין זה טרם הוכרע

  

  ?מהו היקף צרכיהם של הקטינים, שנית

  

ם מזונות ילדיו האם נכון וראוי בנסיבות העניין לצמצם חיוב האב בתשלו, שלישית

  ?הקטינים לידי האם מכוח עיקרון תם הלב ומגמת השוויון בפסיקת מזונות זמניים

  

   : ההליך       .א

  

 קטינים שפרטיהם בכותרת וזאת במסגרת 2בפניי בקשה לפסיקת מזונות זמניים עבור  .1

  .12/4/2010וזאת ביום ) 1' היא המבקשת מס(, תביעה למזונותיהם שהוגשה על ידי אמם

  

  

 

 וכפר בחובתו 20/1/2011 מסר המשיב את תגובתו ביום 9/1/2011בהתאם להחלטתי מיום  .2

חלוקת הזמן ההורי עם הקטינים היא ,  שעה שלשיטתו1לשלם דמי מזונות לידי המבקשת 

ביקש להותיר על , לפיכך. שוויונית והכנסותיה של האם עולות על הכנסותיו שלו פי שלוש

כל צד נושא בנטל הוצאות הקטינים בזמנים שבהם , במסגרתו, כנו את מצב הדברים הנוכחי

 .הם שוהים עמו

 

הגם שענייני המזונות לא (שכבר קויימו דיונים קודמים בעניינם של הצדדים , נוכח העובדה .3

שעה שהצדדים עצמם הודיעו בשעתו כי לא היה צורך בפסיקת מזונות , היו עיקר בהם
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היכרותו ,  על סמך החומר המונח בפני בית המשפטראיתי לנכון להכריע בבקשה, )זמניים

  .את הצדדים ואת יתר נסיבות העניין וזאת ללא צורך בקיום דיון פרונטלי

  

 :מוסכמות הצדדים  .ב

 

או /הרי שאין חולק ביחס לעובדות ו,  כעולה מכתבי טענות הצדדים ומטיעוניהם בפניי         .4

  :להנחות המשפטיות דלהלן

  

וקת הזמן ההורי של הקטינים עם כל אחד מההורים הינה כמעט כי חל, אין חולק  .א

  .מסופקים להם כל צרכיהם, שוויונית ובעת בה הקטינים מוחזקים בידי מי מהם

  

  .בהיות שני הצדדים יהודים, אין חולק בדבר הדין החל על הצדדים  .ב

  

ירה שכר הד, דוגמת הכלכלה, אין חולק על חלק מהוצאות ואבות מזונות הקטינים  .ג

  .של האם והקטינים

  

-האם משתכרת כ(אין חולק כמעט על גובה השתכרות הצדדים בפועל ובכוח   .ד

נטו מדי חודש  ₪ 6,500-  והאב משתכר כ***בחודש נטו מעבודתה ב ₪ 17,500

  ).לפחות ₪ 1,000 - 500-אם כי שכרו הממוצע הכולל גבוה יותר בכ, ****בעבודתו ב

  

  : פלוגתאות הצדדים  .ג

  

עולה כי הפלוגתאות , עיון בכתבי הטענות ושמיעת הצדדים בדיונים קודמיםלאחר   .5

שיש להכריע בהן לשם מתן הכרעה בעניין המזונות הזמניים של , האמיתיות בין הצדדים

  :הקטינים הינן אלה

 

המחלוקת העיקרית נעוצה בשאלת זכאותה של האם לקבל דמי מזונות עבור   .א

  . זמן ההורי הינה שוויוניתשעה שעל פניו חלוקת ה, הקטינים

  

שעה , באשר למדורהמחלוקת האחרת היא אודות גובה צרכי הקטינים ובפרט   .ב

 וכי העובדה שהאם ***יישוב כי סיפק מדור לילדיו בדירת הצדדים ב, שהאב טוען

בחרה לעבור להתגורר ביישוב אחר לא צריכה להפיל עליו מעמסה נוספת בדמות 

" כנטע זר"כי לא יכולה הייתה עוד להתגורר ,  האםטוענת, מנגד. חיוב במדור

בסביבת מגורי משפחתו המורחבת של האב ומעברה לדירה שכורה היה כורח 

בדרך למעבר עם " בתחנה"שעה שלשיטתה מדובר , המציאות שנכפתה עליה

  ).עניין שנדון בהליך נפרד בפני בית משפט זה (***הקטינים לאזור ה
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דמי שכירות  ₪ 3,600דים קיבלו עד למועד פתיחת ההליכים כי הצד, עוד טוען האב  .ג

בגין יחידת דיור ששיפצו בנחלה השייכת להורי האם וכי סכום זה ככל הנראה 

האם . ממשיך להשתלם לאם במישרין וכי יש לזקוף אותו בגין המזונות והמדור

ם מודה חלקית בטענה זו אך לשיטתה מדובר בנכס של הוריה וכי עם פרוץ ההליכי

מבלי שפירטה האם ( הפסיקו בני הזוג לקבל דמי השכירות לעיל 2010באפריל 

  ).הוריה מקבלים הכספים או האם הכספים מועברים אליה בלבד בדרך אחרת

    

  ":משמורת משותפת"האם יש לפטור האב מתשלום דמי המזונות לאם עקב   .ד

  

 מתשלום מזונות עבור כלילו כי יש לפטור אות, כי אין לקבל עמדתו של האב, אפתח ואומר  .6

" המשמורת המשותפת"בשל העובדה שחלוקת הזמן הינה שוויונית או בשל , ילדיו הקטינים

  .כדבריו

  

יכולה בנסיבות מסוימות , חלוקת זמן שוויונית ומשמורת משותפת של קטינים בידי הוריהם  .7

פטור מתשלום להביא להקלה והפחתת נטל החיוב של האב במזונות הקטינים ואולי אף ל

כי אם מכוח , אך זאת כאשר מדובר בחיוב שאינו מכוח הדין האישי, דמי מזונות לאם

  .1959 –ו "תשט, )מזונות (חוק לתיקון דיני המשפחהל 3הוראת סעיף 

  

נחתכת , הרי שחבות האב במזונות ילדיו, וככאלהעסקינן בבני זוג יהודים , בנסיבותינו אנו  .8

  .על פי הוראות הדין האישי שהוא כידוע הדין העברי

  

הדין העברי . רחוק מכך. הדין העברי אינו קובע כי החבות במזונות הקטינים היא שוויונית  .9

, )15עד לגיל  (בצרכים הכרחיים של ילדיו הקטיניםמשית מלוא החבות למימון ולתשלום 

ההלכה הפסוקה קובעת בהקשר זה כי צרכיו הבסיסיים , זאת ועוד. אב ועל האב בלבדעל ה

של קטין לא נקבעים לפי יכולתו הכלכלית של האב אלא מדובר בחובה משפטית 

  שהקריטריון היחיד לה הוא צרכי הקטין

  

  ]08/720/ –נבו [פלונית ' פלוני נ 086125/מ "בע  :ראו

  .219, 215) 1(ד נ"פ, אבוטבול'  אבוטבול נ931375/א "ע

  ]09/125/ –נבו  [.א.ו' נ. ע.א.ו 0627170/) ם-י(ש "תמ  

  

.  החיוב ובהיקפו אך לא במהותובגובהמשמורת משותפת הביאה להכרה שיש להפחית   .10

 -בפסק הדין המנחה בעניין זה נקבע כי משמורת משותפת מצדיקה בדרך כלל הפחתה של כ

  .ם מדמי המזונות שהיו נפסקים אילו המשמורת הייתה נתונה באופן בלעדי בידי הא25%

  

  ] לפסק הדין15 פסקה – 06/130/, נבו [פלונית' פלוני נ 05318/) חיפה(מ "ע  : ראו
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לאחר ובעקבות אותו פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה אף היו מקרים שבמסגרתם   .11

 ילדים שקיימו הסדרי ראיה נרחבים 3מזונותיהם של לדמי  ₪ 4,800חויב אב בתשלום של 

וכן מקרים ) לילה אחד בשבוע לנו אותם קטינים אצל האם יותר מאשר אצל האב(ביותר 

בחודש ואי שינוי  ₪ 4,500בהם חוייב אב בתשלום מזונות זמניים של שני ילדיו בשיעור של 

  .ההחלטה חרף העובדה שהמשמורת הייתה משותפת

  

  ]09/125/ –נבו  [.א.ו' נ. ע.א.ו 0627170/) ם-י(ש "תמ  : ראה

 ] 06/928/ –נבו  [אלמוני' פלוני נ 06636/) חיפה(ע "בר  :וכן

  

לשלם ) בעל משמורת בלעדית(ף היו מקרים בפסיקה בהם חוייב אב משמורן א, זאת ועוד  .12

  .של הקטינים בידי האם" הוצאות האירוח"לאם דמי מזונות עבור 

  

  ]08/720/ –נבו [פלונית ' פלוני נ 082561/מ "בע  : ראה

  

ים העומדים בבסיס אותן החלטות יפים ונכוחים הם דברי בית המשפט המחוזי באשר לטעמ  .13

  :שם נקבע כך, בחיפה

  

איני רואה דופי בכך כי הנטל הכלכלי הכולל המוטל על האב , בהקשר זה"

יהיה גבוה יותר לעומת דמי המזונות המוטלים , בהסדרי משמורת משותפת

ר משקללים את דמי וזאת כאש, עליו בהסדר משמורת בלעדית אצל האם

משמורת משותפת מתאימה . המזונות עם ההוצאות בהן האב נושא באופן ישיר

מעורבות , במקרים בהם האב מוכן ומסוגל למעורבות גבוהה יותר בחיי ילדיו

סביר בעיני כי מעורבות גדולה יותר בחיי . אשר הינה לטובתו של הקטין

  ."הילדים תוביל אף למעורבות כלכלית גבוהה יותר

  

  ]06/130/, נבו [פלונית' פלוני נ 05318/) חיפה(מ "ע  : ראה

  

כי הוא פטור כליל מתשלום דמי מזונות , כי אין לקבל טענת האב, נמצאנו למדים, מכל אלה  .14

, בוודאי בשלב זה, ואני דוחה הטענה או הזהה עבור הקטינים בשל חלוקת הזמן השוויונית

  . שעניינו מזונות זמניים

  

  :צרכי הקטיניםקביעת היקף   .ה

  

  . יש לבחון את היקף צרכיהם של הקטינים, משנדחתה טענתו המקדמית של האב  .15

  

כל אינדיקציה בדבר , באשר אין בבקשה לפסיקת מזונות זמניים, סוגייה זו נותרה עלומה  .16

צרכיה ואודות , ים הואיל והבקשה כולה סובבת סביב השתכרות האםהיקף צרכי הקטינ

  . הסכומים שלטענתה שילם האב עד לא מכבר עבור צרכי הקטינים ללא צו שיפוטי
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אין כל ישועה בעניין פירוט או היקף הוצאות הקטינים ואף זו התמקדה  , גם בתגובת המשיב  .17

ה בניסיון העקרוני והפרטני לדחות כלל את האפשרות לחייב האב במזונות ילדיו רובה ככול

  . ללא שהוצע כל פירוט של הוצאותיהם וצרכיהם, הקטינים

  

שנראית על פניה מוגזמת ומכל מקום אין כתב , בכתב התביעה הובאה טבלת צרכים  .18

  .התביעה נתמך בקבלות ואישורים כדין

  

שהוא כגובה השתכרותו הנוכחית של האב  ₪ 6,490יעה היה הסכום שבוקש בכתב התב  .19

  .בוודאי לא בשלב זה של פסיקת מזונות זמניים, וברור שאין לשעות ולהיענות לעתירה שכזו

  

אין לבית המשפט מנוס אלא לפנות לחזקות שיפוטיות ולידיעותיו , בהיעדר פירוט ותימוכין  .20

  .השיפוטיות הכלליות

  

  25) 3(ד לא"פ, מזור' מזור נ 83687/א "ע : ראו

  

של קטינים ואת  כי בית המשפט רשאי לאמוד את סכום המזונות ,מן המפורסמות הוא  .21

  . גם על פי ניסיון חייו כשופט אשר בתוך עמו הוא יושבהיקף צרכיהם ההכרחיים 

  

  825) 3(ד לט"פ, שגב' שגב נ 85613/א "ע  :ראו

  

, הפסיקה נוטה לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה, כידוע  .22

חינת צרכים  בב–תקשורת ונסיעות , חינוך, בריאות, )והחזקתו(מדור , הנעלה, ביגוד

ב "בילויים וכיו, בגדי מותגים, טיולים, בית מלון, כגון נופש, צרכים אחרים. הכרחיים

רק אם הוא נופל להגדרת , כאשר בהם יחוב האב, נופלים למעגל הצרכים מדיני צדקה

  .על פי הפסיקה" אמיד"

  

  )1984 (14) 2(ד לח"פ, גלבר'  גלבר נ82210/א "ע  :ראו

  

ללא , באשר לסכומי מינימום הכרחי שבתי המשפט לענייני משפחה פוסקים עבור כל קטין  .23

חינוך והוצאות , ללא שהסכום כולל מדור, בקירוב ₪ 1,300 - בככיוםמדובר , צורך בראיות

  .או הוצאות מדין צדקה/חריגות ו

  

  ; 23019, )1(2003מח -תק ]פורסם בנבו[, משיח' בן עמי נ 021895/) א"ת(ע "בר    : ורא

' עמ, 1859, )1(2006מח -תק ]פורסם בנבו[, 'י' ע' נ' ואח) קטינה(' ד' ע   789/05) ם"י(מ "ע

1866 ;   

  ; 8בפיסקה , 559, )3(2003מש -תק ]פורסם בנבו[ 'א' י' נ' י' י 97104372/) א"ת(ש "תמ               

  ;16.5בפיסקה , 249, )1(2003מש -תק ]בופורסם בנ[, 'נ' מ' נ' נ' ק 9710372/ש "תמ         
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 1,150-בכ. ג.אני אומד את צרכיו ההכרחיים של הקטין ג, בנסיבות שלפניי ובהיעדר ראיות  .24

בשל זהות חלקית במצרכי (בחודש  ₪ 1,300-  בכ.ג.ח בחודש ואת צרכיה של הקטינה ר"ש

נושא ככל , יין החינוךבענ. חינוך/פעוטון/וזאת לפני השתתפות האב במדור ובמעון) כלכלה

 לתגובה 10ראה סעיף (גם ללא צו שיפוטי , הנראה כל אחד מהצדדים במחצית ההוצאות

  ).מטעם האב

  

בחודש ומבקשת היא לחייב  ₪ 4,300טוענת האם כי שכרה דירה בעלות של , לעניין המדור  .25

  .המשיב בהשתתפות בדמי השכירות

  

בגין  ₪ 3,600 דמי שכירות בסך 2010 לחודש אפריל כי הצדדים קיבלו עד, אין חולק, מנגד  .26

)  לתגובה9 לבקשה וסעיף 11סעיף : ראה(יחידת דיור שהבעלות בה במחלוקת בין בעלי הדין 

תידון , סוגיית תשלום זה שקיבלו הצדדים והשלכתו על היקף חיוב האב במזונות הקטינים

  .בחלק הבא של החלטתי

  

השתתף בהוצאות המדור של הקטינים על פי ההלכה כי על האב לשאת ול, אין חולק  .27

 ₪ 1,720הפסוקה ולכאורה היה על בית המשפט לחייבו בהשתתפות במדור בשיעור של 

  .בחודש בנוסף לדמי המזונות

  

  .205, 201, )4(ג"ד מ"פ, הראל' הראל נ, 8752/א "ע  :ראו

  

בצרכים הכרחיים של ילדיו ומדורם בשיעור , לכאורהאמור היה האב לשאת , בסיכום כולל  .28

  ). 1,720₪+  ₪ 2,450(בחודש  ₪ 4,170- של כ

  

  :צדק ותם לב, שוויוןמשיקולי לאם צמצום בהיקף חיוב האב בתשלום מזונות   .ו

  

רחיות של ילדיו הקטינים מכוח של חיוב האב במלוא הוצאותיהם ההכ, הליכה בתלם זה  .29

יישאר האב כמעט , שבמסגרתה, תביא לתוצאה בלתי צודקת בעליל, הדין האישי החל עליו

לאור החיוב במזונות בתוספת חיוב בתשלום הלוואת המשכנתא (ללא הכנסה פנויה כלל 

וזאת כאשר הוא אמור לכלכל את הילדים כאשר הם ) הרובצת על דירתם של הצדדים

נטו בחודש לכדי  ₪ 17,500- לק מימות השבוע עמו ואילו הכנסות האם תגדלנה משוהים בח

  .בקירוב ₪ 22,000

  

שהאם כלל לא עתרה לחיוב במזונות , תוצאה זו אינה הכרחית בנסיבותינו ואך עובדה היא  .30

  ). תקופה של מעל חצי שנה(זמניים מאז הגשת התביעה ועד הלום 

  

שוויון ותום לב מצדיקים בנסיבות העניין שלא להיענות , נותהגי, סבורני כי שיקולי צדק  .31

  . עתירת אם הקטיניםלמלוא
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בחודש  ₪ 3,600- בהקשר זה בכוונתי להתחשב בעובדה שהצדדים נהגו לקבל עד לא מכבר כ  .32

דמי שכירות אלו הופסקה בחודש " הזרמת. "***יישוב דמי שכירות בגין יחידת דיור ב

האם לא צירפה . או טעם להפסקת תקבול זה/ה אין כל הסבר וכאשר בבקש, 2010אפריל 

תצהיר של שוכרי יחידת הדיור שיהיה בו כדי להסביר הפסקת העברת דמי השכירות 

  .לצדדים

לרבות גילוי מידע מלא , על האם חלה חובת תם לב בהפעלת כוחותיה המשפטיים והדיוניים  .33

ן השאר את הסיבה לכך שדמי השכירות צרכי הקטינים ובי, הכנסותיה, אודות השתכרותה

  .2010לשיטתה בחודש אפריל " הופסקו "***יישוב בגין הדירה ב

  

  ; ] נבו[, אוחיון' חממי נ 062236/א "בש  :ראו

  ;] נבו[ V.Bea Hotels N' רזין נ 069200/א "רע

    ]. נבו ['מ ואח"בנק לאומי לישראל בע' נ' חיים לוי ואח 067474/א "רע

  .1997, 8 עיוני משפט, חלותו של עקרון תום הלב בסדר הדין האזרחי, שוורץ' ד' רד
  

או תצהיר של הוריה היכול להסביר את הפסקת התשלום לעיל /האם לא צירפה אישור ו  .34

  .הופסקו התשלומים לעיל" באורח פלא"כך , ונראה כי עם פרוץ המשבר המשפטי

  

 ביחידת הדיור המושכרת אשר הניבה את התשלום הבעלותהצדדים אמנם חלוקים על   .35

כי , אך דומה כי אין חולק, שך זמן לא מבוטל בחשבונם של הצדדיםהחודשי שהופקד מ

 לכך שאותה יחידה מניבה דמי יש להם תרומה אותה יחידה והשקיעו בשיפוץהצדדים 

  ).10-11'  בעמ30/11/10ראה פרוטוקול הדיון מיום (שכירות בסדרי גודל נאים 

  

או כדי (ניין באותה יחידת דיור כי לאב זכויות ק, אין בכך כדי לקבוע או אף להביע דעה  .36

אשר , יש בכך כדי לומר שמדובר בהכנסות משותפות של בני הזוג). לשלול טענה זו על הסף

כי מהפסקת העברת , יש בכך כדי לרמוז. אמורות היו להמשיך ולהשתלם לידיהם גם כיום

סר תם נודף קורטוב של חו, בד בבד לנקיטת ההליכים המשפטיים, סכום זה לקופת הצדדים

  .לב

  

 ₪ 17,500ושעה שהכנסותיה של האם מגיעות כדי , ונסיבות המקרה, מכוח עיקרון תם הלב  .37

 10סעיף ( ₪ 7,600נטו מדי חודש והכנסותיה הפנויות לאחר כל הוצאותיה עולות על 

אני ,  3,600₪ולאור דמי השכירות שהצדדים גבו במשותף עד לאחרונה בשיעור של ) לבקשה

  .בלבד ₪ 500של אב במדור בשיעור מופחת רואה לחייב ה

  

יש להוסיף את המגמה לנהוג בשוויון עד כמה שהדבר מתיישב עם , בנוסף לעיקרון תם הלב  .38

  .הדין האישי החל על אבות יהודים
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 שיעור סביר של מזונות יקבע על דרך של איזון כולל של הכנסת המשפחה ,זומגמה ל פי ע  .39

  .ות ביכולת של כל אחד מהצדדים מול הצרכיםתוך התחשב, מכל המקורות

  

  

  :וכך נקבע בפסיקה  

  

בהערכת המזונות שעל אב לשלם לילדיו נוהג בית המשפט לקחת ... "

בחשבון את צרכיו של הילד וכן את גובה הכנסתו של אב ויכולתו 

ממילא נלקחת בחשבון גם יכולתה הכלכלית , במסגרת זו. הכלכלית

היקף צרכיו של הילד ועל היקף המזונות שעל וזו משליכה על , של האם

פסיקת מזונות על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה ...האב לשלם

חוק ומתיישב עם תפיסת ה, מכל המקורות אינו סותר את הדין האישי

 " ...1959-ט"תשי) מזונות (לתיקון דיני משפחה

  
  ] נבו [אוחנה' אוחנה נ 035750/מ "ע  :ראו

  ;2158) 2(0052על -תק ]פורסם בנבו[ צינובוי' צינובוי נ 042433/מ "עב
  .08/32/] נבו [.א.מ' נ. ע.א 061960/) ש"ב(ש "תמ

 שמתבקש בהם ליישם מגמה זו ועל פניו דומה שמקרה זה הוא אחד , מקריםאיפוא, ישנם  .40

   ".קטני קטנים"י ילדים שהם זאת חרף העובדה שמדובר בחובת מזונות של אב כלפ. מהם

   :השופט שוחט בהקשר זה' יפים ונכוחים לעניינו דבריו של כב  .41

ש העליון המכוונת להשתתת חיוב הורים במזונות "מגמה זו של ביהמ"

בין , ילדיהם הקטינים על עקרונות הצדק והשוויון בין שני ההורים

 את הגישה תואמת, בצעידה במקביל לובצעידה עם הדין האישי ובין 

' ר(שננקטה בכל הנוגע להשתתת החיוב במזונות אשה על עקרונות אלה 

דיני משפחה "קדרי  -  רות הלפרין' לענין זה מאמרה המאלף של דר

השוויון , הצדק, הכבוד על - לקראת השלמה- ישראל אזרחיים נוסח

'  עמ1 חוברת ז"מחקרי משפט י "המשפחהוהכוונה יושתתו מעתה דיני 

לא מקבלת אט אט ש דלמ"שתחילתה בביהמ, דומה שמגמה זו). 105

  .). ז.ההדגשה שלי א" (ש העליון וראוי לנו שננחילה"את אישורה בביהמ

  .'ד3פסקה , ]נבו [.א. כ' נ. י.כ 0350770/) א"ת(ש "תמ  :ורא   

 בכוונת אב לשלם מזונות כי, שר מתרשם בית המשפטכי כא", במקרה אחר קבעתי  .42

כי הוא ממצה פוטנציאל השתכרותו וכי חרף כל זאת לא יעלה בידו לשלם מלוא , ילדיו

, צרכיהם ההכרחיים של הקטינים שעה שהדבר לא יותיר למחייתו מעות מספיקות
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מתגבשת תשתית ראייתית ומשפטית ראויה להפעלת מסננים לחיוב שנקבע בדין 

  ."הכרחיים יצומצם למינימום אפשריכך שהחיוב בצרכים , האישי

  ]נבו [.ס.ב' נ.  ע09-08-6489) 'טב(ש "תמ  :ראו

אין מדובר בריקון של הדין האישי , אף כאשר נעשה בשיקול דעת זה שימוש, לא זו אף זו  .43

תן כאמור לצמצם החיובים שהדין האישי מטיל וזאת עד לרמה כזו לכל היותר ני. מתוכן

  ).ראה שם (המאפשרת קיום מינימלי של החייב במזונות

     :לקראת סיוםהערה   .ז

נראה שבסוגיית המזונות נשמר עד לאחרונה בין הצדדים מעין , כי ככלל, אוסיף ואטעים  .44

ר הופר מטעמים שטרם הובררו אש, )שמלוא פרטיו לא ידועים לבית המשפט(סטטוס קוו 

  .דיים לבית המשפט

  

דומה כי הצדדים מתכתשים זו , ועניין זה משליך על ההליך הנוכחי בכללותו, כך או אחרת   .45

סוגיית , המאבק האמיתי הוא סוגיית המשמורת ובפרט" על חשבון"בזה בסוגיית המזונות 

  .ז הארץעתירתה של האם להתיר לה לעבור להתגורר עם הילדים במרכ

  

עת האם טוענת כי נאלצה לעבור לגור , מכתבי הטענות בזה אחר זה" דולפים"הדברים   .46

בדירה אחרת בשכירות רק בשל התעקשותו של המשיב שלא לאפשר מעברה עם הקטינים 

טוענת כי המשיב קיצץ על דעתו את דמי המזונות עבור הקטינים , לשרון ובמקום אחר

לא טמן ידו "גם האב ).  לבקשה לפסיקת מזונות זמניים13, א סיפ5סעיפים (כאמצעי לחץ 

אינה ממתינה להכרעות בית , עת טען בתגובתו כי האם פועלת על דעת עצמה, "בצלחת

אינה משלמת הלוואת , מעלימה הכנסות של דמי שכירות, המשפט בעניין המשמורת

על הוצאות מבקשת למנוע ממנו להתגורר בדירה המשותפת ובכך מכבידה , המשכנתא

  .המשפחה שלא לצורך ועוד כהנה וכהנה

  

בית המשפט ציפה ומצפה מהצדדים שיגלו הבנה הדדית זה לצרכי זו ואלה לצרכי הקטינים   .47

  ).בין אם וכאשר הם אצל האב ובין אם וכאשר הם אצל האם(

  

מכוח הבנה זו מצופה היה מהצדדים להתעלות מעל אינטרסיהם הצרים ולראות התמונה   .48

בשינויים המחוייבים עקב מעבר האם (תוך שימשיכו באותו סידור כלכלי שנהגו בו , הכוללת

  .ללא צורך בפנייה לבית המשפט לשם פסיקת המזונות הזמניים, )לדירה אחרת
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סוג של צו משלא עשו כן הצדדים ושעה שעסקינן בעתירה לפסיקת מזונות זמניים שהם   .49

 הן בנוגע בזהירות יתרהראיתי לנכון לנהוג ,  הקיים שלמעשה מחולל שינוי במצבעשה

כי הוא אינו חב בתשלום , לטענות האם בעניין גובה המזונות והיקפם והן ביחס לטענות האב

שעה שהוא משמורן משותף והכל כאשר בית המשפט אמור להסתמך על , מזונות לאם

  .ראיות וטענות לכאוריות בלבד

  

  ;351, 347) 3(ד מב"פ, אדר'  אדר נ88324/א "רע    : ראה

  608) 5(ד נא"פ, אייל'  אייל נ972398/א "ע

  

יש בהם כדי לספק ,  המזונות הזמניים שייפסקוכי השתכרות האם ודמי, בהקשר זה סבורני  .50

כספים המספיקים למחייתם עד לתום ההליך ברמת החיים לה , )הקטינים(לנצרכים 

  .הורגלו

 

  .109' בעמ, 105) 4(ד לח"פ, גלוזמן'  גלוזמן נ83342/א "ע  : ראה

  :התוצאה  .ח

 הינה בשיעור של בחודשים האחרוניםהשתכרותו הממוצעת של האב , במקרה זה, כאמור  .51

והוא מחזיק בילדיהם המשותפים של הצדדים בחלק ניכר מהזמן כך ) נטו(בחודש  ₪ 6,500

, לעניין המדור. 25%-שיש מקום להפחית מדמי המזונות הזמניים ההכרחיים של הקטינים כ

  .בחודש ₪ 500יחוייב בתשלום חודשי של קבעתי כי האב 

  :אני רואה לנכון להשית על המשיב חיובי המזונות דלהלן, בנסיבות שלפניי, לפיכך  .52

  .בחודש עבור צרכים הכרחיים של הקטינים ₪ 1,850 = 25%-כ –דמי מזונות  ₪ 2,450  

  +  

  בגין השתתפות במדור ₪ 500  

ר בנוסף להם יישא האב במחצית הוצאות כאש, כ עבור מזונות הקטינים"בסה ₪ 2,350

)או גני ילדים/או צהרון ו/לרבות פעוטון ו(ך של שני הקטינים כפי שנשא עד כה החינו

    

ועד למתן ) עבור אותו החודש( לחודש שלאחריו 10 ובכל 10/1/2011החיוב הינו מיום   .53

  .החלטה אחרת

  

או שמא מעוניינים הם לקבע , יין זה יום האם הגיעו להסכמות בענ30הצדדים יודיעו תוך   .54

  .את סכום המזונות הזמניים או שמא מעוניינים הם בקיום הליך הוכחות
  

5129371  

54678313  
  .המזכירות תעביר הבקשה לצדדים בפקס ובדואר רשום

  .ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים

  . בהעדר הצדדים, 2011 בינואר 25, א"בשבט התשע' כ, ניתנה היום
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  54678313רי אסף זגו

  ,השופט אסף זגורי

  חתימה

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
  

  הקש כאן–חקיקה ועוד באתר נבו , בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה
 


