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 החלטה

 
 1מקום לקיים דיון נרחב בבקשת  , לפיה יש22-02-1903ש ברמ"ערכאת הערעור  ה של לאור החלטת. 1

 2  יעת שיעור המזונות הזמניים.זמניים, תוך נימוק ההחלטה כדבעי, מפורטים הטעמים לקבהמזונות ה

 3 

 4"לאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק ועל אף, חוסר הבהירות קבעה כי  6.1.2022ההחלטה מיום . 2

 5לחודש, ₪  4,500הקיים ביחס לזמני השהות, הנני מחייבת את המשיב במזונות הקטינים בסך של 

 6  כשסכום זה כולל בתוכו את הוצאות המדור והחזקת המדור".

 7 

 8, חוסר הבהירות הקיים ביחס לזמני השהות נובע מכך שלטענת המשיב, שני ילדיהם הבוגרים ובכן. 3

 9של הצדדים מתגוררים בבית הוריו ואילו בנם הצעיר של הצדדים חולק את הזמן בין הוריו, ואילו 

 10  א(.לטענת המשיבה הקטינים שוהים במרבית הזמן אצלה או בבית האם של המשיב )הסבת

 11 

 12בתקופה  . 10/2021שלפני חודש , זו ר הבהירות קיים בעיקר ביחס לתקופת העברחוס יודגש כי ,

 13פעמים בשבוע, וכן  3הילד הצעיר מרבית הזמן אצל האם, ונפגש עמו  , שההאף לשיטת המשיבהנ"ל, 

 14 מתקיימים זמני שהות רחבים יותר בין המשיבה לבין הילדים הגדולים.  10/2021החל מחודש 

 15חיוב , החל 10/2021 -ה שני הילדים הבוגרים שהו אצלו באופן בלעדי עד ללאור טענת המשיב לפי

 16 המזונות מחודש זה, ולא ממועד הגשת התובענה ליישוב סכסוך.  

 17 

 18   .ההשתכרות המשמעותיים בין הצדדיםביחס למזונות הזמניים נבעה בעיקר מפערי ההחלטה  . 4

 19 

 20רושין, הכנסותיו החודשיות של האב עולות כעולה מדוחות הרווח והפסד אשר צורפו לתביעת הגי. 5

 21 בחודש )לפני מס(. ₪  *****לכדי סך של 

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/1903-02-22-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-1-1.pdf
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 1ודמי השכירות המשתלמים לו עולה כי ****  ***** ****בקשר עם  2021בהתאם לדו"ח המשיב לשנת 

 2 לפני מיסים. ₪ *****עמדה על  1-10/2021הכנסתו לחודשים 

 3 1-10/2021בה עוסק המשיב בחודשים  ******בקשר עם ה 2021כמו כן, מדו"ח של המשיב לשנת 

 4 ₪. *****עולה כי הכנסתו עמדה על 

 5*** ל *****ב ****בגין השכרת חלק מגם מעיון בתדפיסי העו"ש של המשיב עלה כי למשיב הכנסה 

 6אשר  ***מה *****וכספים בגין רכש  כולל מע"מ(,₪  *****)דמי שכירות שנתיים בגובה ****  ****

 7 (. ******* **** **)חברת  בבעלותו

 8 

 9, מופיע כי היא אינה עובדת כשכירה או מהמל"ל מנגד ובהתאם לאישור אותו צירפה התובעת. 6

 10היא לטענת התובעת צורפו מסמכים רפואיים קונקרטיים ), כאשר 1.1.2021כעצמאית החל מתאריך 

 11. התובעת 1.3.2021נכות כללית לצמיתות החל מיום  לתובעת ; *****ואובחנה כסובלת מ *****עברה 

 12על  ****ו ******, ****. ***והשתלת  *****לאחר  ***** **סובלת בהתאם למסמכים מהמל"ל ממחלת 

 13 . (****** *****לאחר ניתוח  ****** ****רקע 

 14 

 15יתרת המשכנתא שלו לסילוק עומדת על ₪(,  ******אומנם לאב יתרת חובה בחשבון הבנק ). 7

 16 ****, חוב לספק ****(, ארנונה לעיריית ***רמים שונים בהם ספקים )וכן נטען כי הוא חב לגו₪, *****

 17 ,לפוליסת ביטוח החיים, עם זאתמ, ובע" **** – *** ****בע"מ, חוב לספק ******  ***** *****

 18 . בפועל התובעת נעדרת כל הכנסה

 19 

 20מכים יציגו הצדדים מסמכי הכנסה עדכניים וכן מס 12.7.2022במסגרת הדיון הקבוע ליום . 8

 21, כמו גם תצהיר באורך עמוד אחד בדבר זמני כולל אישור מאת רופא תעסוקתי רפואיים עדכניים

 22 לא בוער.דבר זמן. יש  השהות המתקיימים בפועל עם כל אחד מהצדדים, וייערך דיון מחודש.

 23 

 24 . המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים. 9

 25 

 26 

 27 , בהעדר הצדדים.2022מרץ  20, י"ז אדר ב' תשפ"בהיום,  נהנית

      28 

             29 
 30 


