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החלטה
הנידון שבפנינו הוא בקשת האב להפחתת מזונות טענותיו פורטו בבקשתו להפחתת מזונות.
חיוב המזונות נקבע בהחלטת בית הדין מיום י"ג באייר התשע"ז ( .)09/05/2017בהחלטה חויב האב
במזונות הבן ,בסך  ₪ 1100לחודש בתוספת  ₪ 600עבור הוצאות מדור וכן מחצית הוצאות חינוך
והוצאות רפואיות חריגות .בדיון שהתקיים ביום ו' בכסלו התשע"ט ( )14/11/2018העלו הצדדים
את טענותיהם והשלימו את המצאת תלושי שכר לאחר הדיון.
עיקרי טענות האב
 מסכים שחיוב האב במזונות קטני קטנים חל רק על האב אלא שמאז מתן ההחלטה השתנוהסדרי השהות מזמן מועט לחלוקת זמנים כמעט שווה .לכן יש להפחית את חיוב המזונות
למחצית.
 ברכיב המזונות נכלל גם הוצאות הבית אשר נכלל גם ברכיב המדור מכיוון שהסכםהשכירות כולל את תשלום הארנונה.
 מציג תחשיב של ההפחתה הנטענת על ידו ותוצאתו היא שיש לחייב את האב בסך של 950 ₪לחודש בלבד.
עיקרי טענות האם
 לאחרונה שכרה פחת והורידו לה את ההטבה שקבלה דמי השתתפות לתשלום המעון. כאשר הילד חולה היא זו שנאלצת לקחת ימי חופשה וזה פוגע בשכרה. -חוזה השכירות של האשה הוא על סך של  .₪ 2100מנגד האב מרוויח כ.₪ 8,000 -7,000 -
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דיון והכרעה
האב ערך תחשיב של ממוצע שכרו ותוצאתו היא  .₪ 5,400תחשיב ממוצע שכרה של האם בעשרת
החודשים האחרונים (ללא תלוש חודש אוגוסט אותו לא צירפה) הוא כ .₪ 5,700 -יצוין שבחודשים
ספטמבר אוקטובר רמת ההשתתפות במעון עבור הבן פחתה מ ₪ 1030 -ל .₪ 230 -כך שניתן לומר
שרמת השכר של שני ההורים שווה.
על פי דין ,מזונות הילד ,בוודאי בהיותו פחות מבן  ,6מוטלים על האב בלבד .עם זאת ,אין ספק
כי הוצאות האב על בנו כאשר הוא אצלו ,הם בכלל תשלום המזונות .דהיינו ,יש להטיל על האב,
בנוסף לכך שבן אוכל משולחנו במחצית מן הזמן ,את עלות המזונות במחצית השניה כאשר הבן
אצל האם.
בית הדין סבור כי הערכת עלות החיים של הילד בסך של  ₪ 1,100אינה כוללת בתוכה ₪ 200
השתתפות בארנונה ,אלא עלויות חיים אוכל ,לבוש ,מים ,חשמל וצרכים משתנים .בנוסף ,מבחינה
מציאותית עלות אחזקת ילד מחצית מן הזמן בבית ,עולה יותר מאשר מחצית עלות אחזקתו בבית
באופן בלעדי .על כן יש לדחות את תחשיב האב.
בהתחשב בזמני השהות הדומים ובאמור לעיל ,אנו מעמידים את עלות המזונות בזמן שאצל
האם על סך של .₪ 700
סמוך לחתימת החלטה זו הוגשה בקשה למתן החלטה בה הפנה האב את תשומת לב בית הדין
לכך שהאשה לקחה ימי חופשה ולכן הופחת שכרה.
בית הדין יציין שהאשה טענה שלקיחת ימי חופשה נבעה מכך שנזקקה לימי החופשה לצורך
הבן המשותף בעת חוליו וכדומה.
הוחלט:
 האב ישלם סך של  ₪ 700מזונות ,בתוספת  ₪ 600דמי מדור ומחציות חינוך ורפואה. יש להעביר העתק הבקשה למתן החלטה לצד השני.ניתן ביום ה' בטבת התשע"ט (.)13/12/2018

הרב יוסף יגודה – אב"ד

הרב סיני לוי

העתק מתאים למקור
יצחק היקינד ,המזכיר הראשי
נחתם דיגיטלית ע"י הרב יעקב שרעבי בתאריך 09:28 13/12/2018
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