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  השופטת שפרה גליק' בפני כב  

  , .ט.ב.ע.  1 התובעים
  )קטין(, .ב.נ.  2
  )קטין(, .ב.ר.  3
  )קטין(, .ב.ס.  4

 רן רייכמןד "כ עו"י ב"ע

 נגד
  , .ב.ז הנתבע

 ד יהונתן קניר"פסח קניר ועוד "כ עו"י ב"ע

 1 

 פסק דין
  2 

 3ושלושת , ")התובעת: "להלן (עניינו של פסק הדין אשר בפני הוא הכרעה בתביעת מזונותיה של אשה
 4  .  אבי ילדיה-ילדיה הקטינים מאת הנתבע 

  5 
 6  הרקע ותמצית טענות הצדדים

  7 
 8הצדדים הינם כנטען ,  שנים9-טענה התובעת כי הינה בת זוגו של הנתבע מזה כ, בתביעתה  .1

 9  . ולא נישאו, "ידועים בציבור"בתביעה בחזקת 
  10 
 11 לבין הנתבע נולדו שלושת ילדיהם כתוצאה מהקשר הזוגי שבינה, לטענת התובעת  .2

 12  .2008- ו2006, 2004המשותפים בשנים 
  13 
 14הם חיו יחד ונפרדו , 1998התובעת סיפרה בתביעתה כי הצדדים הכירו זה את זו בשנת   .3

 15  . ולאחר שהתגרש ממנה חזרו לחיות יחד, אשה אחרת, כאשר הנתבע נשא לאשה
  16 
 17  . ך דין עצמאיואילו הנתבע עור, ...ב, התובעת עובדת עירייה  .4
  18 
 19הנתבע הוא המפרנס העיקרי והם קיימו מהכנסותיו של הנתבע רמת חיים , לטענת התובעת  .5

 20  . גשג לעריכת דיןהנתבע מנהל מש ,לטענת התובעת. גבוהה
  21 
 22ורכב יוקרתי מסוג , חשבון בבנק, ....בעוד טענה התובעת כי לנתבע זכויות מגורים בדירה   .6

 23  .וו.מ.ב
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 1הנתבע מבריח כספים מהחשבון המשותף באמצעות חשבונות הבנק שעל התובעת טענה כי   .7
 2  . שם אמו אותם פרטה בתביעה

  3 
 4מדור והוצאות אחזקת מדור בסך של  בלאהתובעת תבעה מן הנתבע את צרכיה החודשיים   .8

 5 בסך 3'  מסהתובעאת צרכי , לחודש ₪ 3,550  בסך2'  מסהתובע את צרכי, לחודש ₪ 8,250
 6בנוסף תבעה התובעת את הוצאות . לחודש ₪ 4,500 בסך 4' תובע מס והלחודש ₪ 4,250

 7  . לחודש ₪ 5,040אחזקת הבית בסך 
  8 
 9  . מנגד כפר הנתבע בהגנתו בטענות התובעת  .9
  10 

 11  .  אותה היא משכירה...בלתובעת דירה , לטענת הנתבע  .10
  12 

 13רו למשמורת אשר בצעירותן הועב, עוד טען הנתבע כי לתובעת שתי בנות בגירות מנישואיה  .11
 14  . אביהן

  15 
 16.  המפגשים עם התובעת נסובו סביב קיום יחסים ללא קשר רגשי1998הנתבע טען כי במהלך   .12

 17  .  התחדש הקשר עם התובעת2003הנתבע נישא לאשה אחרת ורק לאחר גירושיו ממנה בשנת 
  18 

 19א קיימו הוא גילה כי לתובעת היה רומן עם גבר אחר ומנקודה זו ואילך הם ל, לטענת הנתבע  .13
 20  . יותר קשר רגשי

  21 
 22  . הנתבע טען כי ביחסיהם הכלכליים נהגו הצדדים בהפרדת רכוש מוחלטת ביניהם  .14
  23 

 24הנתבע הכחיש כי הצדדים חיו ברמת חיים גבוהה ולשם המחשה הבהיר כי במהלך חייהם   .15
 25  . ל"המשותפים היו רק פעם אחת בחו

  26 
 27אלא תלוי לחלוטין לפרנסתו ,  משגשגלטענת הנתבע הוא אינו מקיים משרד עורכי דין  .16

 28  . בתיקים מן הסנגוריה הציבורית
  29 

 30  . עוד טען הנתבע כי הטענה כי רכוש אמו הוא רכוש שלו היא שקרית  .17
  31 

 32הנתבע טען כי אין מגיעים לתובעת הימנו כל מזונות וכי כי יש לחייבה במחצית הוצאות   .18
 33  . החינוך של הילדים
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 1 
 2  מבוא דיוני

  3 
 4. לחודש לכל קטין ₪ 1,500 פסקתי מזונותיהם הזמניים של הקטינים בסך 15.5.2012ביום   .19

 5  . יחד) ועדיין מתגוררים(לא פסקתי הוצאות מדור כי הצדדים התגוררו 
  6 

 7 ובה ביקשה התובעת כי הנתבע יחויב במחצית 9'  הכרעתי בבקשה מס5.7.2012ביום   .20
 8  . גשנה לוכנגד קבלות שתו) ללא צהרון(הוצאות עלות הקייטנה 

  9 
 10כ התובעת בהגינותו לוותר על "הסכים ב) 18.4.2013בישיבת (אציין כי במהלך הדיונים   .21

 11 14' כ הנתבע בעמ"כ התובעת והצהרת ב"ראה הצהרת ב(תביעת המזונות המשקמים עבורה 
 12עקב כך יעסוק פסק דיני אך ורק במזונות ).  לפרוטוקול15' לפרוטוקול והחלטתי בעמ

 13  . הקטינים
  14 

 15הכרעתי בסוגית ) 43398-02-12ש "תמ(עוד אציין כי במסגרת תיק אחר שבין הצדדים   .22
 16עוד אציין .  לאב ולאםמשותפתמשמורת הקטינים וקבעתי כי המשמורת בהם תהיה 

 17שהנתבע כאן הגיש כנגד התובעת תביעת פינוי מן הדירה וההוכחות בתביעה זו טרם 
 18  . הסתיימו

  19 
 20  דיון

  21 
 22  כללי

  23 
 24קובע ") חוק המזונות"להלן  (1959-ט"התשי) מזונות( לתיקון דיני משפחה לחוק) א(3סעיף   .23

 25אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו ושל בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל " כי
 26היקף המזונות ודרכי סיפוקם יקבעו לפי ". הוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלהו, עליו

 27  . יבמחסורו של הזכאי ויכולתו של החי
 28: ראה, על המתח הקיים כביכול בין צרכי הזכאי מחד גיסא ליכולות החייב מאידך גיסא

 29 .529) 4(ד לח" פ,אגלזיאס' אגלזיאס נ 302/80א "ע
  30 

 31אלא גם על פי ,  מחייבת הפסיקה את החייב במזונות לא רק על פי השתכרותו בפועלככלל  .24
 32  . םוהדברים ידועי, או הכנסתו מנכסים/כושר השתכרותו ו

 33, פרייס' פרייס נ 130/83א "ע; 147) 1(ד מ"פ, עמיצור' עמיצור נ 239/85א "ע: ראה בענין זה
 34  . 721) 1(ד לח"פ
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  1 
 2כל אחד , יותר מן המינימום ההכרחי חייבים שני ההורים" כי באשר לעוד קבעה הפסיקה  .25

 3  ". והבסיס לכך הוא מדין צדקה, לפי כוחו הכלכלי
 4; השופט יעקובישוילי' כבמפי , 198) 1(ד"מ תשנ"פ, פלוני' ת נפלוני 957/90) חי(מ"ע: ראה  

 5  . 449) 3(ד לו"פ, פורטוגז' פורטוגז נ 591/81א "ע
  6 

 7, בנסיבות אלה איפוא אגש לבחון את הכנסת כל אחד מההורים ואת צרכיהם של הקטינים  .26
 8  . לשם פסיקת מזונותיהם

  9 
 10  יכולת הנתבע

  11 
 12טען הנתבע כי הכנסתו השנתית עומדת על סך בהרצאת הפרטים הנסמכת לכתב הגנתו   .27

 13  . נטו לחודש ₪ 6,135
  14 

 15טענת התובעת כי הנתבע הוא בעלים של משרד עורכי דין משגשג המעסיק כמה עורכי דין   .28
 16הוכחה טענתו של הנתבע כי הנתבע שוכר חדר במשרד עורכי דין כדייר , להיפך, לא הוכחה

 17וכי ) 16/ראה נ(הרתו שהוא מקבל שירותי משרד וכי נכונה הצ) 48/1/ נ- ו48/ראה נ(משנה 
 18  ). 57/ראה מוצג נ(הנתבע מעולם לא העסיק עובדים שכירים 

  19 
 20 עמדה על סכום 2011אין בידי לקבל את טענתו של הנתבע כי השתכרותו בשנת , עם זאת  .29

 21על הכנסות מאת , רובה ככולה, או כי הכנסתו מבוססת, לחודש) נטו( ₪ 6,135חודשי של 
 22  : ולהלן אפרט הדברים, וריה הציבוריתהסנג

  23 
 24הנתבע מאשר כי . עם הסנגוריה הציבוריתבניגוד לטענת הנתבע הוא אינו עובד רק   29.1

 25. באותה שנה היו לו פי שלושה תיקים פרטיים מאשר תיקים מהסנגוריה הציבורית
 26  ): 26-31 לפרוטוקול שורות 42' עמ(אביא מתוך חקירתו הנגדית 

 27זה  , 143,980פקדו לך שיקים בחשבון בסך  הו2011  -ב  . ש"
 28  ? לא ממשרד המשפטים

 29אין לי יכולת . מה שמופיע בדפי החשבון. אין לי מושג  . ת
 30  . לענות לך כי אין לי אותם מול העיניים

 31  .במזומן ₪ 31,800 -ו  . ש
 32מה שמופיע בדפי . אין לי את הדפים מול העיניים  . ת

 33  . החשבון אני מאשר
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 1כלומר על כל תיק סנגוריה , 3 - ל1היחס הוא בין   . ש
 2  .  תיקים פרטיים3ציבורית יש לך פי 

 3כפוף לכך שהנתונים , זה היחס שהיה באותה שנה  . ת
 4  ."שאתה מציג הם נכונים

  5 
 6, יועץ מס מוסמך, .מ.חבסיכומיו על דיווחיו של מר " להישען"הנתבע ניסה   29.2

 7ותו פו לתצהיר עדמסמכים אלה שצור, ואולם. 59/ נ- ו58/נ, 57/במסמכים נ
 8 לא הוגשו כפי שחויב הנתבע להגישם בהחלטתי 24.3.2013 -הראשית של הנתבע ב

 9, פרטים עדכניתלא הוגשה הרצאת .  בו קבעתי התיק להוכחות5.7.2012מיום 
 10בו חויב ,   להחלטתי10 להחלטתי ולא מולאו תנאי סעיף 7.3בניגוד לאמור לסעיף 

 11ח רווח "לרבות דו... ח"ם עדכניים מאת רוומסמכי"מי שהינו עצמאי להגיש שומה 
 12  ". ח"והפסד חתום על ידי רו

 13 .י.ג' נ. א.ג 39930/04) א"ת(ש"תמ  בשוחט' הש' כבבענין זה פסק דינו של ראה 
 14  "). נבו"פורסם במאגר ) (7.3.07(

  15 
 16פי -הימנעותו של הנתבע מלהביא נתוני אמת משמשת אף היא נגדו ולמעשה על  29.3

 17שומה עלי לקבל את טענות , 1984-ד"התשמ, דר הדין האזרחי לתקנות ס264תקנה 
 18  . התובעת

 19לענין מצב בו בוחר הנתבע , 637) 1(ד מ"פ, סטרולזון' סטרולזון נ 376/85א "ראה ע  
 20  . שלא ליתן פרטים על הכנסתו או למסור אותם בצורה לקויה

  21 
 22ולא רק ברור שלנתבע היו תיקים פרטיים ) 1/ש"בימ(ח החוק הפרטי "מתוך דו  29.4

 23גם אם אקבל את גרסת . 17/ ת-וכך גם עולה מ, תיקים מן הסנגוריה הציבורית
 24 45 תיקים 74מתוך (הנתבע בסיכומיו כי יש הרבה תיקי סנגוריה בתוך הרשימה 

 25עדיין יש הרבה , )14 לפרוטוקול שורה 24' ראה חקירתו הנגדית בעמ, תיקי סנגוריה
 26' עמ( מתוך חקירת החוקר הפרטי להלן אצטט דברים בהקשר זה. תיקים פרטיים

 27  ): 14-25 לפרוטוקול שורות 24
 28  .  תיקי סנגוריה45אני אומר לך שיש ,  תיקים74מתוך   . ש"
 29לפי מה . זה הרשימה שמצאתי. זה מה שאתה אומר  . ת

 30לא כתוב בתיק שהוא . שמצאתי לא הכל תיקי סנגוריה
 31לפי מה שאני ראיתי . מיוצג מטעם הסנגוריה הציבורית

 32  . על סמך זה הסקתי. קים פרטייםזה תי
 33 390'  עד עמ362'  מופיעים מעמ45כל התיקים האלה   . ש

 34בגלל שלא הקפדת להפריד בין , למספור האלקטרוני
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 1 70תיקי סנגוריה לתיקים פרטיים נאלצנו להניח 
 2 - עמודים במסגרת התצהיר שלנו כדי להראות ש

 3  .מהתיקים הם תיקי סנגוריה45
 4שסנגוריה ציבורית זה סנגוריה מה , בכפוף למסמכים  . ת

 5  . אני לא יכול להתווכח עם העובדות, ציבורית
 6.  תיקים שלא שייכים לסנגוריה הציבורית29אז נותרו   . ש

 7אנחנו מדברים פה על .  תיקים2צריך מזה להוריד עוד 
 8זה . חצי תיק לחודש באופן פרטי,  שנים4 - תיקים ל30

 9 ." תיקים לשנה26.7
  10 

 11תה שנה שלטענת הנתבע חלה ירידה בהכנסותיו  והוא השתכר רק או, 2011בשנת   29.5
 12ושיקים בסך  ₪ 31,800 הופקדו לחשבונו כספים מזומנים בסך ,לחודש ₪ 6,135

 13  .  66,767.80₪וזאת מלבד הפקדות מהסנגוריה הציבורית בסך ,  143,980₪
  14 

 15  מצביעה על הפקדות2012גם בדיקת הפקדות הכספים לחשבון הנתבע בשנת   29.6
 16כך . הסנגוריה הציבוריתכספים מרובות במזומן מעבר להפקדות כספים מטעם 

 17והופקד עוד  ₪ 56,956מטעם הסנגוריה הציבורית הופקד בשנה זו לחשבונו סך של 
 18,  390,687₪והופקד סכום נוסף במזומן בסך , ידי שיקים-על ₪ 215,595סכום של 

 19'  עד עמ32 שורה 42' ת בעמראה דבריו בחקירתו הנגדי(והנתבע אף לא הכחיש זאת 
 20  ). לפרוטוקול2 שורה 43

  21 
 22, ההסבר שנתן הנתבע ביחס להפקדות הכספים במזומן על ידי אמו אינו סביר בעיני  

 23כאשר חשבון אמו של הנתבע מתנהל , מכל מקום. ואתייחס לכך בהמשך פסק דיני
 24אין זה סביר שאמו הוציאה את הכספים מחשבונה , באותו סניף בנק של הנתבע

 25מה גם שהמדובר בסכום לא מבוטל של , בבנק במזומן והפקידה אותם לחשבונו
 26 לפרוטוקול 43' עמ (חקירתו הנגדית של הנתבעלהלן אצטט מתוך .  300,000₪
 27  ): 8-20שורות 

 28ושיקים  ₪ 390,000 בסך 2012 - יש הפקדות מזומנים ב  . ש"
 29  .  215,000₪בסך 

 30 אין לי את אני לא יכול להתמודד עם זה. לא נראה לי  . ת
 31  . הנתונים מול עיני

 32ח שקיבלתי " ש300,000 -אולי זה כולל את ה 
 33למה . זה לא כסף משותף, זה לא הכנסה? מהמשפחה

 34  ? ש"אתה לא אומר את זה לבימ
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 1  ? במזומן ₪ 300,000כשאמא שלך העבירה לך : ש"שאלת בימ
 2  . אני לקחתי את הכסף והפקדתי אותו במזומן  . ת

 3למה לא עשיתם ,  אמא באותו הבנקהחשבון של: ש"שאלת בימ
 4  ? העברה מהחשבון הזה לחשבון הזה

 5, מהחשבון של אמא ₪ 300,000רואים משיכה של   . ת
 6. ואחרי כמה ימים אני מפקיד את זה לחשבון שלי

 7אני דאגתי שזה , היו בחזקתי מספר ימים ₪ 300,000
 8  .רואים את זה בדפי חשבון. יהיה מוגן

 9 בנקאית מהחשבון של אמך לא נעשתה העברה: ש"שאלת בימ
 10  ? אליך

 11הוצאו מהחשבון  ₪ 300,000 - ה.  לא300 -ה,  כן500 -ה  . ת
 12יכול להיות שזו היתה טעות . של אמא והועברו אלי

 13  ."בשיקול הדעת
  14 

 15 43' כפי שטען בעמ" (בשקית"לא סביר בעיני שהנתבע החזיק כמה ימים כסף   
 16 44' ראה דבריו בעמ(והכל מתוך חשש שינסו לעקל את הכספים ) לפרוטוקול

 17  ). 30-32לפרוטוקול שורות 
  18 

 19גם מכאן אני מסיקה שהכספים במזומן בחשבונו של הנתבע היו פרי של הפקדות   
 20  . שכר טרחה

  21 
 22גגם ממשיכות הכספים של הנתבע בכרטיסי האשראי שבידו בתקופה הרלוונטית   29.7

 23ת של ניתן ללמוד על משיכה חודשית ממוצעת גבוהה בהרבה מהכנסתו הנטענ
 24גם .  לסיכומי התובעת21ובענין זה אני מאמצת לחלוטין את האמור בסעיף , הנתבע

 25מכאן ניתן להסיק כי הכנסתו החודשית הממוצעת של הנתבע גבוהה מזו אשר טען 
 26  . לה

  27 
 28לחשבון אמו בתאריך  ₪ 500,000הנתבע אישר בחקירתו כי העביר סכום של   29.8

 29להלן אביא מתוך .  הוא אינו סביר בעיניההסבר אותו מספק הנתבע אף. 29.4.2011
 30  ):  לפרוטוקול40' עמ(חקירתו הנגדית של הנתבע 

 31  לחשבון שלה ₪ 500,000 העברת לאמא שלך 29.4.11 -ב  . ש"
 32לא בקלות , אחרי שאוימתי עשיתי את הצעד הזה  . ת

 33  . כן,  לא נשאר500. עשיתי את זה
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 1  500,000₪ -אתה אומר שאחרי שאוימת העברת את ה  . ש
 2  . אין לזה זכר בתצהיר עדות ראשית. לחשבון אמך

 3על האיומים שלה כלפי , ש"אתה טועה ומטעה את בימ  . ת
 4לא רק שצירפנו הקלטות אלא גם ציינתי את זה 

 5  . בתצהירים
 6אתה שולח לה בפייסבוק שיר אהבה של דודו אהרון את   . ש

 7שולח בפברואר , ידוע בציבור, גבר, בעל, בן זוג, אשתי
 8  )ענקט (2011

 9אתה מטעה את . 29.4ההעברה היתה אחרי זה ב   . ת
 10אני אומר , למעט אותו שיר קטן שנשלח בטעות. ש"בימ

 11, כדי לנסות לרכך את המצב שהיה בבית, בדיעבד
 12אני עדכנתי את , הילדים עברו סיוט באותה תקופה

 13המשטרה שהיא איימה עלי שהיא תהרוס לי את 
 14ננה עלי והיא התלו, שהיא תיקח לי את הכסף, הבית

 15. אני מאשר שאותו שיר נשלח. במשטרה לפני חודשיים
 16  . אני עשיתי טעות

 17באפריל אתה אומר שהיא , בפברואר עשית טעות  . ש
 18  . אין לזה זכר בתצהיר שלך. איימה עליך

 19  . הועברו למשטרה. יש מזכרים  . ת
 20 כאשר אתה טוען 11.5 - אתה מעביר לה הודעה ב  . ש

 21מגיש (עברת הכספים זה אחרי ה. שאתה מאוים על ידה
 22  )העתק ההודעה

 23  . 4/ש" התקבל וסומן בימ-  - -
 24  .יכול להיות שעשיתי עוד טעות  . ת

  25 
 26עיון בכל החקירה בנושא מעלה תהיה שמא סכום זה כולל סכום נוסף של                

 27אך אין ספק , ושמא לא כפי שטוענת התובעת, תבעכפי שטוען הנ ₪ 290,000 -כ
 28ים ואין הדבר סביר בעיני שמתנות מאמו בסכומים כה שבידי הנתבע כספים רב

 29  . גבוהים ניתנו במזומן
  30 

 31, 2012בדיקה מעמיקה יותר של חשבונות ודוחות הנתבע מצביעה על כך כי בשנת   29.9
 32יש הפקדות של )  380,730₪ומחזור של ( ₪ 213,966חרף הכנסה נטענת של 

 33ראה (עת בסיכומיו כ התוב"גם בענין זה אני מאמצת את מסקנת ב. 714,093
 34  ).  מהם19 - ו18סעיפים 
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  1 
 2גם כאן לא היה בפי הנתבע הסבר מניח את הדעת לפער שבין , יתרה מזאת  

 3שורות ( לפרוטוקול 42' ואכן בעמ, הצהרותיו המדווחות לבין ההפקדות לחשבונו
 4  . טען כאשר נשאל על כך כי אינו מבין את השאלה) 10-12

  5 
 6ואני ,  אני מגיעה למסקנה כי הכנסותיו של הנתבע גבוהות מאלה שטען להן-סוף דבר   .30

 7היינו , לחודש) נטו( ₪ 12,000 -מעריכה את הכנסת הנתבע בסכום חודשי שלא יפחת מ
 8  . לפחות כפל ההכנסה לה טען בהרצאת הפרטים הנסמכת להגנתו

  9 
 10ת מהכנסתו נטו של הנתבע את הוצאתו לחישוב הכנסתו הפנויה של הנתבע שומה עלי להפחי  .31

 11הרי הכנסתו נטו היא גם הכנסתו , לפיכך ומאחר שהנתבע גר בדירתו. הישירה למגורים
 12  . הפנויה

 13פורסם במאגר ) (7.3.07 (שוחטהשופט '  מפי כב.י.ג' נ. א.ג 39930/04) א"ת(ש"תמ  :ראה
 14  ").נבו"

  15 
 16שכן להערכתי הוא יוסיף להתגורר " יכולתו"אציין כי לא הבאתי את דירתו של הנתבע בכלל   .32

 17  . כמו ממכונית היוקרה שברשותו וחסכונותיו, אך אין להתעלם מרכיב רכוש זה, בדירה
  18 

 19  יכולתה של אם הקטינים
  20 

 21אציין שגם התובעת לא . לחודש בלבד ₪ 5,600לטענת אם הקטינים הכנסתה עומדת על סך   .33
 22  . וגם זאת בניגוד להחלטתי, צירפה לתצהיר העדות הראשית מטעמה הרצאת פרטים

  23 
 24 ₪ 6,300 - עומדת על סך כ2012 ניתן לראות שהכנסת התובעת בחודש דצמבר 20/מתוך ת  

 25  . ויש חודשים שההכנסה אף גבוהה מכך, נטו לחודש
  26 

 27, לחסר, לחבר, איני סבורה ששופט היושב בדין צריך לחשב חישובים מתוך תלושי שכר  .34
 28אין , הרצאת פרטים מעודכנת וממולאת כדין, י שנדרשוכפ, לו היו הצדדים מגישים. לחלק

 29וחבל שהצדדים אינם מצייתים להוראות , ספק שהתחשיב הנערך בפסק הדין היה נוח יותר
 30  . בית המשפט

  31 
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 1ולטענתה , בחודש ₪ 2,100לתובעת גם הכנסה משכר הדירה בגין השכרת דירתה בלוד בסך   .35
 2אם הקטינים לא .  הרובצת על הדירהסכום זה מכסה את ההלוואה המובטחת במשכנתא

 3  . סיפקה כל אסמכתא בענין
  4 

 5נטו  ₪ 6,500 -בנסיבות אלה אני קובעת כי הכנסתה של אם הקטינים עומדת על סך של כ  .36
 6  . לחודש

  7 
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 1 
 2  צרכי הקטינים

  3 
 4בהמשך פסק דיני אבחן את צרכי הקטינים כפי שאלה נתבעו לעומת התשתית הראייתית   .37

 5  . חס לכל רכיב שפורט בכתב התביעה בנפרדשהונחה בפני ואתיי
  6 

 7  2' צרכי הקטין התובע מס  .38
  8 

הסכום .  1,000₪ בפריט זה נתבע סכום חודשי של - כלכלה ומזון 38.1

בדיקת התשתית . נראה להיות מופרז עבור ילד בגילו של התובע

הראייתית שהונחה בפני מצביעה על כך שאכן אין תמיכה לסכום 

  . פו לתצהיר העדות הראשיתהנטען בראיות שצור

  

מקצת מקבלות "אציין שהתובעת צירפה לתצהיר עדותה הראשית 

לרבות הוצאות בריאות , ואסמכתאות עבור הוצאות הקטינים

 וכן צירפה תדפיסים של כרטיס )29/ת" (וחינוך המפורטות לעיל

 החודשים האחרונים ותדפיסי תנועות בחשבון 12 -האשראי שלה ב

. ראה שאין באלה הוכחה ראויה לרכיב התביעהנ). 26/ת(הבנק 

השופט היושב בדין לא צריך לנבור בקבלות ובתדפיסי הבנק ולחשב 

 במופרד ובמובחןמן הראוי שאפילו להדגמה תצורפנה . חישובים

עמודים של  85קבלות התומכות ברכיב ההוצאה הנטען ולא 

  . "קבלות בתפזורת"

  

 כה סכום חודשי של אני פוסקת איפוא בפריט זה על פי הער

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

500 ₪  
    

 ברכיב זה נתבע בכתב התביעה סכום חודשי של - ביגוד והנעלה 38.2

, אין לסכום זה כל בסיס בתשתית הראייתית שהונחה בפני.  500₪

  . ובהעדר תמיכה אני סבורה שגם סכום זה מופרז

  

 חודשי אני פוסקת רכיב זה לפי הערכה ומעמידה אותו על סכום

 בסך

   

  

  

  

  

350 ₪  
    

לא ברור .  100₪ בפריט זה נתבע סכום של - מוצרי טיפוח והיגיינה 38.3

 שנים בכלל סכום 10 -לי מדוע יש לפסוק עבור קטין שגילו פחות מ
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 . בהעדר תמיכה בפריט נתבע זה איני פוסקת מאום". טיפוח"עבור 
    

הסכום נראה לי .  50₪י של  בפריט זה נתבע סכום חודש- מספרה 38.4

 . סביר גם בלא תמיכה ראייתית ואני מאשרת אותו
   

50 ₪  
    

אין כל .  150₪ בפריט זה נתבע סכום חודשי של - הוצאות בריאות 38.5

בחלק המופרד לבריאות אין . 29/ ת-תמיכה לפריט נתבע זה ב

אני פוסקת איפוא ברכיב זה סכום . הבחנה בין כל אחד מהילדים

 ודשי של ח

   

  

  

50 ₪  
    

.  150₪ בפריט זה נתבע סכום חודשי של - ספרי לימוד ומשחקים 38.6

 .אני מאשרת סכום זה
   

150 ₪  
    

  .  900₪ בפריט זה נתבע סכום חודשי של - הוצאות חינוך וצהרון 38.7

  

אקדים ואומר כי הצדדים הקדישו בראיותיהם מאמץ לא מבוטל 

ולא השקיעו ולו , את הכנסות הנתבע, םלהסביר את טיב קשריה

כיון . מאמץ מינימלי בהוכחות הוצאות המחיה הדרושות לקטינים

, יתרה מזאת. איני יודעת מהי ההוצאה הנדרשת עבור צהרון, שכך

 אין צהרון 2בחקירתה הנגדית אישרה התובעת כי לקטין התובע 

אף היא ). 5-6 לפרוטוקול שורות 16' ראה חקירתה הנגדית בעמ(

ראה חקירתה ( קטין זה אינו משתתף בצהרון 27.8.12 -אישרה שמ

  ). 11-12 לפרוטוקול שורות 16' הנגדית בעמ

  

 אני פוסקת איפוא עבור הוצאות חינוך סכום חודשי של 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

250 ₪  
    

,  100₪ הסכום שנתבע הוא סכום חודשי של - דמי כיס ובילויים 38.8

 . ואני מאשרת אותו
   

100 ₪  
    

אני .  100₪ בפריט זה נתבע סכום חודשי של - מתנות וימי הולדת 38.9

 מאשרת בפריט זה סכום חודשי של  
   

50₪  
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  ₪ 150   בפריט זה אני מאשרת הוצאה חודשית ממוצעת של - חופשות 38.10

    
  ₪ 1,650  2כ לקטין התובע "סה 38.11

  1 
  2 

 3  4 - ו3התובעים , םהוצאות המחיה הדרושות לקטיני
  4 

 5 הן 4 - ו3עיון בכתב התביעה מראה כי הוצאות המחיה הנתבעות עבור הקטינים התובעים   .39
 6  . לחודש ₪ 1,650לפיכך אני פוסקת לכל אחד מקטינים אלה הוצאות מחיה בשיעור . זהות

  7 
 8אתייחס בהמשך פסק , כמו של יתר הקטינים, הוצאותיהם הרפואיות של קטינים אלהאל   .40

 9   .הדין
  10 

 11  )שיעורי עזר וחוגים, קייטנות(הוצאות חינוך מיוחדות 
  12 

 13ואולם עת עסקינן , אקדים ואומר כי הוצאות אלה לא נתבעו במפורש בכתב התביעה  . 41
 14  . במזונות קטינים יתכן ויפסק גם סעד שלא נתבע

  15 
 16בין , ו נקבעב, )"נבו"פורסם במאגר ) (8.6.06(כוכבי ' כוכבי נ 417/06) חי(ע" בר בענין זהראה  

 17  : היתר
  18 

 19כי בדרך כלל בית המשפט לא יעניק סעד אשר לא , ההלכה היא"
 20'  אודנץ נ9018/02א"אור בע' הש' ראו למשל דברי כב(התבקש לתתו 

 21, בתחום דיני משפחה ובעניין מזונות קטין). 292) 1 (2004על -תק, בוארון
 22היה אך י, ש מיוזמתו ליתן סעד שלא התבקש"רשאי ביהמ, אנו עסקינן

 23  :זה במקרים חריגים
 24אמנם לבית המשפט למשפחה סמכות רחבה יותר מאשר לערכאה "

 25- ה" לחוק בית משפט לענייני משפחה תשנ8ראו סעיף (אזרחית אחרת 
 26אולם לא אחת נקבע בפסיקה כי ככלל בית המשפט לא יעניק , )1995

 27 חברת נוף ים כחול 8659/99א "ראו ע(סעד שלא התבקש על ידי התובע 
 28אם כי ). יה' פרוקצ'השופטת א'  מפי כב633, 625) 2(ד נד "פ, ינרופי' נ

 29  ". ...ייתכנו חריגים
  30 
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 1בקשה בהולה לחיוב המשיב לשאת " שהוגדרה כ19' התובעת הגישה מצידה את בקשה מס  .42
 2".  כחלק בלתי נפרד ממזונות הקטינים1.7.2013בעלות הקייטנה לקטינים שהתחילו ביום 

 3 2012יצוין כי גם בשנת .  כי הנתבע ישא במחצית עלות הקייטנותבבקשה זו ביקשה התובעת
 4הדגישה בבקשתה כי  התובעת ).5.7.2012 מיום 9' ראה החלטתי בבקשה מס(החלטתי כך 

 5  .  2,627₪ -עלות שני מחזורי הקייטנה לשני התובעים הקטינים כ
  6 

 7, עוד מועדהוא טען שהיה על התובעת להגיש הבקשה מב, נתבע בתגובתו התנגד לבקשהה  
 8וכי הוא לא שילם , לטענתו הסכמתו בשנה הקודמת לשלם עבור הקייטנות היתה חד פעמית

 9  . לבדו את הוצאות החינוך של הקטינים
  10 

 11.  שהוא תביעת משמורת שהגיש הנתבע43398-02-12ש " בתמ24.7.2013 -הכרעתי ב, כזכור  .43
 12  . שני ההוריםלקבעתי במסגרת פסק דיני כי המשמורת בקטינים תהיה משותפת 

  13 
 14שיעורי העזר והוצאות חינוך מיוחדות , החוגים, לפיכך אני קובעת כי בכל הוצאות הקייטנות  .44

 15וכפי שחזרתי והבהרתי במסגרת פסק הדין , כמובן מאליו. ישאו שני ההורים בשווה ביניהם
 16ן ענייני החינוך הם חלק מהאפוטרופסות של שני ההורים ועל כל עני, 43398-02-12ש "בתמ

 17לרבות בשאלה באיזה , הנוגע לאפוטרופסות על שני ההורים להחליט בעצה אחת ביניהם
 18הרי , לא יגיעו ההורים להסכמה ביניהם. ב"חוגים ישתתפו הקטינים או באיזו קייטנה וכיו

 19עליהם לפנות , 1962-ב"תשכ, כמתחייב מהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
 20  . לבית המשפט שיכריע ביניהם

  21 
 22  הוצאות מדור ואחזקתו

  23 
 24המליצה , 24.7.203 -במסגרת תיק המשמורת הקשה בו כאמור לעיל נתתי פסק דין ב  .45

 25ואכן על הצדדים להפריד , המומחית כי על הצדדים להפריד מגוריהם לטובתם של הקטינים
 26  . כזכור תלויה ועומדת בפני גם תביעת האב לסילוק ידה של האם מן הדירה. מגוריהם

  27 
 28אני מעריכה את גובה שכר הדירה בסכום , ל מקום ובכל מקרה בו יופרדו מגורי הצדדיםמכ  .46

 29הערכה . לחודש ₪ 2,000ואת הוצאות אחזקת הבית בסכום חודשי של ,  4,000₪חודשי של 
 30, הטוען שאלה הוצאות אחזקת הבית ששילם בעצמו, דווקא על טענות הנתבע" נשענת"זו 

 31  .  6,000₪כ "היינו בסה
  32 
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 1") נבו"פורסם במאגר ) (30.1.06 (פלונית' פלוני נ 318/05) חי(מ"פי פסק הדין בענין ע-על  .47
 2וכפי שקובעת , בגין המשמורת המשותפת" הפחתה"הוצאות המדור נשארות כפי שהן בלא 

 3  :  בפסק דינההשופטת וילנר' כב
 4ראוי להדגיש כי על אף האמור בעניין הפחתת שיעור המזונות במקרים "  

 5הרי שהוצאות המדור החלות על האב אינן , משותפתשל משמורת 
 6. פוחתות אך בשל העובדה שהקטינים נמצאים במשמורת משותפת

 7  אינו תלוי במספר - שכר דירה וארנונה –עיקר ההוצאה בגין מדור 
 8אין להפחית חלק , לפיכך. הימים בהם מתגוררים הקטינים בדירת האם

 9ף שמדובר במשמורת על א, זה של מזונות הקטינים מחלקו של האב
 10  ".משותפת

  11 
 12לפיכך לכך סכום שיפסק בהמשך פסק דיני למזונות כל אחד מהקטינים יש להוסיף לכל   .48

 13  .  1,000₪היינו לכל קטין יתווסף סכום חודשי בסך ,  מהוצאת המדור ואחזקתו16.6%קטין 
  14 

 15בה אציין כי בהערכת המדור התחשבתי בדירה בבת ים בה נמצאת הדירה הנוכחית   .49
 16שיעור ) 599) 3(ד מב"פ, ורד' ורד נ 552/87א "ע(פי הלכת ורד -כאשר על, מתגוררים הצדדים

 17כמובן מאליו . 16.6%היינו עבור כל קטין , 50% קטינים הוא 3השתתפותו של אב עבור 
 18 אף תקף במידה שהיא תרכוש דירה והדבר, שהאם תישא במחצית שכר הדירה עבור עצמה

 19  .  4,000₪ -ר ההחזר החודשי שלה לא יפחת מכאש, עליה תרבוץ משכנתא
  20 

 21  קביעת המזונות
  22 

 23פי פסק דיני חלוקת זמני השהיה של הקטינים בין -על. הילדים במשמורת משותפת, כאמור  .50
 24' והלכה למעשה כאשר צעיר הבנים יהיה בכיתה א,  האב42% - האם ו58%שני ההורים הוא 

 25  .  כל אחד מההורים50%היינו , חלוקת זמני השהיה ביניהם תהיה שווה
  26 

 27, ")נבו"פורסם במאגר ) (30.1.06 (פלונית' פלוני נ 318/05) חי(מ"כעולה מפסק הדין בענין ע  .51
 28ללא  (75%דמי המזונות בהם יחויב האב במקרה של משמורת משותפת יעמדו על שיעור של 

 29  ). המדור
  30 

 31 75%שהם , לחודש ₪ 1,237.50לפיכך נראה לי נכון לחייב את הנתבע במזונות בשיעור   .52
 32על כל סעיפי המשנה ,  לעיל39 - ו38לחודש שקבעתי כאמור בסעיפים  ₪ 1,650מהסכום של 

 33  . שלהם
  34 



  
 א"בית משפט לענייני משפחה במחוז ת

 2013 אוגוסט 22  

   50973-01-12 ש"תמ
 
   

 17 מתוך 16

 1מן הרגע שהנתבעת , לחודש ₪ 1,000לסכום זה תתווסף עבור כל קטין הוצאה למדור בסך   .53
 2אות ובנוסף ישאו ההורים בשווה ביניהם בכל הוצ, והקטינים יעזבו את הדירה הנוכחית

 3 כמפורט בסעיפים ובכל ההוצאות הרפואיות המיוחדות) כהגדרתן לעיל(החינוך המיוחדות 
 4  "). דמי המזונות "-להלן(לפסק דיני  54.7ו  54.6

  5 
  :ניתנות בזה ההוראות הבאות באשר לדמי המזונות  .54

  6 
 7 לחודש ומראש וזאת החל 1י הנתבע ישירות לתובעת בכל "דמי המזונות ישולמו ע  54.1

 8או עד שיסיים הלימודים /ח שנה ו" הגשת התביעה ועד הגיע כל קטין לגיל ימיום
 9או השירות /בתקופת השירות הצבאי הסדיר ו. לפי המאוחר מבין השניים, בתיכון

 10  . משיעורם הקודם1/3יעמדו דמי המזונות על , הלאומי
  11 

 12עביר ת, תודיע התובעת לנתבע על רצונה בהפקדת דמי המזונות לחשבון הבנק שלה  54.2
 13פרטי חשבון הבנק שלה לנתבע ובמקרה כזה תשלום דמי המזונות במועדם לזכות 

 14ובלבד שהאם לא הודיעה לנתבע על שינוי בפרטי , חשבון זה יחשב כתשלום תקין
 15  . החשבון או הבנק' מס

  16 
 17ללא ,  חודשים3-דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת ל  54.3

 18  . ביים בין תקופה אחת לרעותההפרשים רטרואקטי
 19כפי , מדד הבסיס לחישוב יהיה מדד החודש בו נפסקים דמי מזונות אלה

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

  22 
 23 3-ישולמו על ידו ב, אם הצטברו, סכומי המזונות אשר הצטברו לחובת הנתבע  54.4

 24  . שלומים חודשיים שווים ורצופים החל מהתשלום הראשון למזונות ויחד עימות
  25 

 26או /סכומים שהנתבע שילם על חשבון המזונות מיום הגשת התביעה כנגד קבלות ו  54.5
 27  . אסמכתאות יוכלו להיות מקוזזים על ידו

  28 
 29בנוסף לדמי המזונות וכחלק מהם ישא הנתבע במחצית ההוצאות הרפואיות   54.6

 30באמירה . ת שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי בו מבוטחים הקטיניםהחריגו
 31או טיפול /הוצאות רפואיות חריגות נכללות גם הוצאות לטיפול אורתודנטי ו

 32  .שיניים
  33 
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 1לדמי המזונות וכחלק בלתי נפרד מהם ישא וישלם האב מחצית מכל הוצאה בנוסף   54.7
 2י "שיעורי עזר עפ', ד תום כיתה גאו מועדונית ע/צהרון ו, חינוכית מיוחדת לרבות

 3והכל בכפוף )  מחזורים2(וקייטנה בחודשי הקיץ , או הוראה מתקנת/דרישת מחנך ו
 4בכל פעילויות אלה וכנגד קבלות על מלוא מי מהם או /להשתתפות הקטינים ו

 5  .התשלום בפועל
  6 

 7סכום שלא שולם במועדו ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק בין היום שנועד   54.8
 8  . לום לבין הפרעון המלא בפועללתש

  9 
 10 .ל תשולם לידי האם"קצובת הילדים מאת המל  54.9

  11 

 12  כללי
  13 

 14  .  20,000₪בסך , ד"ט עו"לרבות שכ, הנתבע ישא בהוצאות התובעת  .55
  15 

 16  . כ הצדדים"המזכירות תשלח פסק דיני לב  .56
  17 

 18  . ניתן לפרסום בהשמטת שמות  .57
  19 

 20  .בהעדר הצדדים, 2013 אוגוסט 22, ג"ז אלול תשע"ט,  ניתן היום
  21 

 22 
  23 

  24 


