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לפסיקת הוגשה תובענה למזונות אישה וקטינה ובמסגרתה בקשה  28.10.2021ביום  .1

  . מזונות זמניים

לבקשה לפסיקת מזונות זמניים על אף שבוצעה לו  או תגובה\המשיב לא הגיש כתב הגנה ו

 מסירה כדין ומכאן החלטה זו.

 

ולדו שלושה ילדים ומנישואין אלה נ 9.7.1998והמשיב נישאו זל"ז כדמו"י ביום  המבקשת .2

 "(.הקטינה)להלן: " שנים 14שגילה  מהם קטינה אחת

 

תוך שהוא נוטל את מלוא  10.10.2021עזב את הבית ביום בבקשה צוין כי המשיב  

 משכורתו, חוסם את חשבון הבנק המשותף ואינו מעביר כספים לטובת מזונות הקטינה.

 

נטו לחודש. המבקשת טוענת כי ₪  5,000ומשתכרת לטענתה  כ *********עובדת  המבקשת .3

חזרים חודשיים בגובה מחברת האשראי ונושאת בה₪  25,000 -נטלה הלוואות בגובה כ

700 .₪ 

בטופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות פורטה הכנסה "נטו לתשלום" של המבקשת  

, בעוד שחישוב הכנסתה הממוצעת על פי 2021עד ספטמבר  2020לחודשים דצמבר 

היא משתכרת סך של תלושי השכר )סך תשלומים בהפחתת "ניכויי חובה"( מעלה כי 

 . לחודשנטו בממוצע ₪  6,300 -כ

  

  נטו בממוצע לחודש.₪  20,000ומשתכר סך של  *********ין כי המשיב עובד בבבקשה צו .4
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הקטינה ואמה מתגוררות בדירת המגורים עליה רובצת משכנתא כששיעור ההחזר  .5

 לחודש.₪  3,900החודשי בגינה עומד על סך 

 

נה כולל מדור רעיוני בבקשה לפסיקת מזונות זמניים פורטו הוצאות המבקשת והקטי .6

 4,000עתירה לפסיקת מזונות אישה זמניים  בסך של  והוצ' אחזקת המדור, כאשר ישנה 

כרגיל, מוגזם ולא  לחודש עבור הקטינה₪  3,750לחודש ופסיקת מזונות זמניים בגובה ₪ 

 .ובנוסף ישנה עתירה לחיוב המשיב במחצית מתשלומי המשכנתא  ראוי!!

 

המשיב פוגש טל רק על כתפיה שכן המבקשת טוענת כי נטל הגידול והטיפול בקטינה מו

 חבל. את הקטינה למפגשים קצרים ביותר.

 

 המשיב מכחיש את הצרכים שפורטו בבקשה, לרבות הסכומים הנטענים.

 

הינה עפ"י דינו האישי ועל פי  הצדדים כולם הינם יהודים  וחבות המשיב במזונות הקטין .7

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

 )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. 

 קביעותיו "שנקבעו בשלב זה אינן מחייבות כאשר התובענה תתברר לגופה". 

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

 

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

 לרבות בשלב שמיעת הראיות.

 

צרופותיהם, נוכח סכום המזונות המינימאלי לאחר שעיינתי בכתב התביעה ובבקשה על   .8

הנדרש עבור קטינים, שאינו דורש ראיה בהיותו בתחום הידיעה שיפוטית של ביהמ"ש 

א.ש נ' א.ש, )לא  1114/03(, וע"מ 20.1.03ב.י. נ' ב.נ., )לא פורסם,  1895/02בר"ע )ראה: 

 מוחלט כדלקמן: (,27.1.04פורסם, 

 

כאשר יש בהכנסתה נטו לחודש, ₪  6,000המבקשת עובדת ומשתכרת מעל  א.

מעבודתה כדי לספק צרכיה הבסיסיים בגין מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, 

מספרה וקוסמטיקה על פי הסכומים שהיא עצמה פרטה בבקשה בסך כולל של 
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לחודש. לפיכך איני מוצאת בשלב זה לפסוק למבקשת מזונות אישה ₪  4,150

 זמניים.

מזונות  דמי לם למזונות הזמניים של הקטינה לידי אמה,אני מחייבת המשיב לש ב.

 דמילחודש )להלן: " 28 ובכל  28.10.21מיום  לחודש החל ₪ 1,400של  בסך

 "(.הזמניים המזונות

 

המוטלת על דירת  מחצית הוצאות המשכנתאבנוסף יישא המשיב בתשלום 

בתו המגורים, שהינה דירה בבעלות משותפת לו ולמבקשת ובכך יצא ידי חו

 בתשלום מדור הקטינה.

תשלום מחצית המשכנתא ישולם ישירות לבנק הממשכן וככל שהמשיב לא ישא 

בתשלום חלקו במשכנתא ישירות לבנק הממשכן, רשאית המבקשת לשלם 

 הסכום במקומו ולגבות את החזר התשלום כתשלום מזונות הקטינה.

 

 קבלות להצגת ףזאת בכפו ,חינוך הוצאות מחצית בתשלום המשיב יישא בנוסף

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

 יפה השנה, ככל שמתקבל.

 

 י"ע מכוסות שאינן חריגות רפואיות הוצאות מחצית בתשלום המשיב יישא בנוסף

 .הרפואי הביטוח

 

  15.11.2021לצרכן שפורסם ביום  המחירים למדד צמודים יהיו המזונות דמי ב.

 אחת עדכון תקופת בין הפרשים תשלום ללא חודשים שלושה כל כנוויעוד

 .לרעותה

 

 שנקבע מהמועד וריבית הצמדה הפרשי יישא במועד ישולם שלא תשלום כל ג.

  .בפועל התשלום ועד לתשלומו

 

 עבור הקטינה בגין האם כמזונות לידי ששילם סכום כל לנכות זכאי יהא המשיב ד.

 .לשעבר החיוב תקופת

 

 היום כתב התביעה ועד הגשת מיום המשיב לחובת הצטברו אשר המזונות ומיסכ ה.

 מהתשלום החל ורצופים שווים חודשיים תשלומים  2 -ב המשיב י"ע ישולמו

 .עמו ויחד למזונות הראשון
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 לדמי ותתווסף האם לידי תשולם עבור הקטינה ל"המל של הילדים קצבת ו.

 .לעיל שנפסקו המזונות

 

ב המשיב במזונות הקטינה החל ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך ועד העתירה לחיו .9

 למועד הגשת כתב התביעה למזונות תתברר במסגרת פסק הדין הסופי.

 

 .12:00בשעה  13.3.2022ליום לדיון,  הקבוע במועד התובענה בירור המשך .10

 .המבקשת ולמשיב ותסגור הבקשה כ"לב ההחלטה העתק תשגר המזכירות

 

 

 , בהעדר הצדדים.     2021נובמבר  18היום, י"ד כסלו תשפ"ב,  ניתנה

 

   
         

 
 

 


