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 החלטה

 
תובענה למזונות שלושה קטינים ובמסגרתה בקשה לפסיקת הוגשה  12.9.2021ביום  .1

   זמניים. מזונות

 ומכאן החלטה זו. 22.9.2021המשיב הגיש תגובה ביום 

 

ומנישואין אלה נולדו להם שלושה  2009שנת והמשיב נישאו זל"ז כדמו"י ב המבקשת .2

 "(.הקטינים)להלן: " שנים 6-ו 9.5, 11.5כבני קטינים ג', -א', ב' ובנים: 

: המבקשת מתגוררת 2021הצדדים אינם מתגוררים תחת אותה קורת גג מאז חודש יולי  

 .***והמשיב מתגורר במושב *** בקיבוץ 

  

 2021לתגובת המשיב צוין כי הצדדים ניהלו הליך גישור החל מחודש פברואר ברישא  .3

והגיעו להסכמות ברורות לגבי נוסח הסכם גירושין והחלו לפעול על פיו, אלא שהמבקשת 

 הודיעה כי אינה מוכנה לחתום על ההסכם מסיבה שאינה ידועה למשיב.

חסר כל  רת משותפתהמשיב טוען כי בפועל הצדדים מתנהלים במתכונת של משמו 

 חשוב כמובן. מלאה וחלוקת זמני שהות שווה ושוויונית. משמעות כיום

 

 . ****עובדת כ המבקשת .4



נטו בממוצע לחודש ₪   14,909הכנסתה הממוצעת של המבקשת עומדת על סך של 

 .בהתאם לתלושי השכר שצורפו ביחס לשנה שקדמה להגשת כתב התביעה

 

נטו לחודש ₪  14,000-והשתכר לטענת המבקשת כ *******לטענת המבקשת, המשיב עבד כ .5

 .*****וכמ *****עובד כ 09/2021והחל מחודש 

 

המשיב טוען כי ביצע שינוי תעסוקתי במקום עבודתו בהתאם להסכמות בעניין משמורת 

 משותפת, כך ששני הצדדים משתכרים בסכום  דומה.

-ו *****מ₪  7,373ודש )לח₪  10,000 -לטענת המשיב הכנסתו הממוצעת  עומדת על סך כ

חודשים בשנה החל מחודש  10נמשכת  *****(. המשיב מציין כי עבודתו כ*****כ₪  2,500

 ספטמבר ועד לחודש יוני.

 

 המשיב צרף את המסמכים הבאים: 
 

בגין עבודתו הקודמת של  2021לחודשים ינואר עד אוגוסט  *****תלושי שכר מ -

 נטו לחודש.₪  14,832המשיב, מהם עולה כי הכנסתו הממוצעת עמדה על סך של 

 

. *****לחודש בגין עבודתו כ₪  2,500עיד על הכנסה בגובה המ *****הסכם העסקה מ -

חישוב חודשים בשנה, הרי שבמסגרת  10-נוכח טענת המשיב כי מדובר בהכנסה ל

 לחודש.₪  2,000ממוצע השכר תובא בחשבון הכנסה בסך 

 
 נטו. ₪  9,446בגובה  09/2021לחודש  *****מ תלוש שכר -

 
לחודש אל ₪  11,529( עומדת על *****וכ *****כיום הכנסותיו של המשיב מעבודותיו )כ 

 נטו בממוצע לחודש בשנה שקדמה להגשת התביעה.₪  14,832מול הכנסה בגובה 

 

ורובצת  2009. מדובר בבית שנרכש בשנת *****הקטינים ואמם מתגוררים בבית בקיבוץ  .6

והסכום החודשי ₪  534,000עליו הלוואת משכנתא שיתרתה לסילוק עומדת על סך 

 לחודש.₪  2,900-המשולם בגינה הינו בשיעור של כ

 

שלב זה המשיב טוען כי המבקשת נותרה להתגורר בבית המשותף ולפיכך היא נושאת ב 

 בתשלומי המשכנתא והוצ' אחזקת הבית.

)לתגובה צורף העתק חוזה שכירות  לחודש₪  4,000בעלות  *****המשיב שוכר בית במושב  

 (.14.7.2022ועד  15.7.2021-לתקופה החל מ

המשיב טוען כי במסגרת הליך הגישור הובאו בחשבון הוצאות הדיור בגין שני הבתים  

כם כי הצדדים יישאו בהם בחלקים שווים, באופן שבו לחודש וסו₪  7,000בגובה 

 לחודש.₪  500המבקשת תעביר למשיב 

 

בבקשה לפסיקת מזונות זמניים פורטו הוצאות הקטנים, כולל מדור רעיוני, הוצאות  .7

לחודש, כאשר ישנה עתירה לפסיקת ₪  11,400אחזקת מדור ודמי טיפול בסכום כולל של 



לא יעשו כלום מביש! מרגיז! עד מתי השופטים  לחודש.₪  06,00מזונות זמניים בסך של 

 ?אות על הנושאא לקבוע הוצלמה ל בנדון?

 

 המשיב מכחיש את הצרכים שפורטו בבקשה, לרבות הסכומים הנטענים.   

לטענת המשיב העתירה לפסיקת מדור מנוגדת להוראות הדין והפסיקה, שכן הקטינים 

 שוהים מחצית מהזמן בכל אחד מהבתים. 

המשיב מבקש להחיל במקרה זה את הפסיקה הרלוונטית למקרים שבהם מדובר 

הורית משותפת וזאת הן לאור גילאי הקטינים ולאור חלוקת זמני השהות באחריות 

 בפועל.

לטענתו, מן הראוי כי לא יישא בתשלום מזונות כלל, למעט במחצית מהוצ' החינוך 

 והרפואה.

 

הינה עפ"י דינו האישי ועל פי  וחבות המשיב במזונות הקטין הצדדים כולם הינם יהודים  .8

"ד ועל פי ההלכה שנקבעה ע"י בית המשפט העליון בבע"ם תקנות הרבנות הראשית תש

 )פורסם בנבו(. 19.7.17, פסק דין מיום 919/15

  

בשלב זה של מזונות זמניים, בית המשפט אינו נכנס בעובי הקורה, ואינו מנתח באופן 

 מקיף את הראיות שבפניו. 

 ה". קביעותיו "שנקבעו בשלב זה אינן מחייבות כאשר התובענה תתברר לגופ

 ([. 1969) 169( 1בן סירה נ' בן סירה, פ"ד כג) 542/68]ע"א 

 

כמו גם הכנסות הצדדים ופוטנציאל השתכרותם, יתבררו בהמשך ההליך,  צרכי הקטינים

 לרבות בשלב שמיעת הראיות.

 

המבקשת טוענת כי האב אוסף אותם בשעות אחה"צ מהבית המשותף והם לנים אצלו עד  .9

 הבוקר למחרת.

 
לתגובתו את המועדים שבהם הקטינים שוהים עמו : בימי שני  9המשיב מפרט בסעיף  

ורביעי ישירות מהמסגרת החינוכית ועד למחרת, בימי חמישי לסרוגין )בסופ"ש 

הסדר  שהקטינים אינם שוהים עמו( וכל סוף שבוע שני החל מיום שישי ועד ראשון בבוקר.

 .7/7של 

  

את כלל הפרמטרים הרלוונטיים כמפורט  בנסיבות תיק זה כאשר אני מביאה בחשבון .10

להלן, איני מוצאת בשלב זה לחייב את האב במזונותיהם הזמניים של ילדיו הקטינים, 

 .919/15יפה מאוד!  מעבר לחיוב במחצית מהוצאות חינוך והוצאות רפואה מיוחדות.

 
בשים לב להכנסת האב בשנה שקדמה להגשת התביעה הרי שיכולת הכנסות  -

 נטו לחודש(.₪  14,832 -ושכר האב₪  14,909 -ההורים זהה )שכרה של האם



הכנסתו נמוכה, נכון כיום לא יכולה להיות מחלוקת כי נוכח שינוי תעסוקתי של האב  

לעת הזו, מהכנסת האם, אך לא בלתי סביר לצפות כי ימצה פוטנציאל השתכרותו 

 ויפעל למיצוי בהקדם האפשרי.

 
 י זמן שווים.הקטינים שוהים בכל אחד מהבתים של הוריהם בפרק -

 
מהוצאות המדור הרעיוני ₪  500-הוצאות המדור השכור בגין דירת האב גבוהות בכ -

בגין דירת מגוריי האם )דירה בבעלות משותפת של הצדדים(. עם זאת, לאור 

העובדה כי דירת מגוריי האם מצויה בבעלות משותפת של הצדדים איני מוצאת 

 לחייב את האם לשלם לאב הפרשי מדור.

  

 :לאור האמור לעיל מוחלט כדלקמן .11

 

כל  כל אחד מההורים ישא בהוצאות שוטפות של הקטינים בעת שהותם עימו. .א

 אז אפשר לפסוק לפי צדק. וכך נעשה. 6הילדים מעל גיל 

 קבלות להצגת זאת בכפוף ,חינוך הוצאות מחצית בתשלום יישא המשיב .ב

ובקיזוז מענק לימודים המתקבל מהמל"ל בתחילת האם  י"ע בפועל התשלום

 יופי! מונע מריבות מיותרות בין ההורים. .השנה, ככל שמתקבל

צהרון בעלות ציבורית  \פעוטון  \יבואו גם הוצאות בגין מעון בגדר הוצאות חינוך 

 עד סיום כיתה ד'.

 מכוסות שאינן חריגות רפואיות הוצאות מחצית בתשלום המשיב יישא בנוסף

 .הרפואי הביטוח י"ע

 לדמי ותתווסף האם לידי תשולם עבור הקטינים ל"המל של הילדים קצבת .ג

כי מדובר על שלושה  450חשוב להבין שזה סכום של כ  .לעיל שנפסקו המזונות

 במזונות הקבועים יש לקחת בחשבון סכום זה. ילדים.

 

עוד חצי שנה. כך  .12:00בשעה  6.3.2022לדיון,  הקבוע במועד התובענה בירור המשך .12

 ראה ימשיכו ויריבו.מקובל, אך פשוט הזוי!! זמן ממושך בו ההורים כנ

 .הצדדים ותסגור הבקשה כ"לב ההחלטה העתק תשגר המזכירות

 
 

 , בהעדר הצדדים.2021אוקטובר  18ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"ב, 

      
            

 
 
 


