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 ברנע-גילה ספרא  שופטתה כבוד בפני 
 

  ס' ק' תתובעה
 ע"י ב"כ עוה"ד גלידר איגור

 
 נגד

 
  ' ח'י נתבעה

 ע"י ב"כ עוה"ד אירנה צ'רניאק שוורצבורד
 
 

 2014, ילידת ל' ח' ובעניין הקטינה
 1 

 
 פסק דין

 2 

 3 (.52931-02-19)תלה"מ ( ותביעת מזונות 52992-02-19)תלה"מ  וזמני שהות משמורתלפני תביעת 

 4 

 5 תקציר ההליכים

 6וניהלו מערכת יחסים, ממנה נולדה  2013והמשיב, יהודי, הכירו בשנת  ,התובעת, חסרת דת .1

 7גורר בדירה . התובעת והקטינה עברו להת2018הקטינה. הצדדים נפרדו בחודש ינואר 

 8את בני הזוג. לנתבע  הששימש --דירה השכורה בואילו הנתבע נותר להתגורר ב, ---בשכורה 

 9 קטינה נוספת ממערכת יחסים קודמת.

 10 
 11( אשר נסגר ביום 63766-07-18פתחה התובעת בהליך יישוב סכסוך )י"ס  29.7.18ביום  .2

 12עם בקשה למזונות  הגישה התובעת את התביעות דנן, בד בבד 21.2.19. ביום 23.1.19

 13ומשלא הוגשה תגובת הנתבע, ניתנה החלטה בבקשה למזונות זמניים  12.3.19זמניים. ביום 

 14, בד בבד עם בקשה לעדכון דמי 10.4.19בהיעדר תגובתו. כתב הגנה בתביעות דנן הוגש ביום 

 15בהסכמת ניתנה החלטה ופסק דין חלקי בו קבעתי  14.4.19המזונות הזמניים. ביום 

 16 רת הקטינה תהיה בידי האם.וכי משמ ,בין היתר הצדדים,

 17 
 18ובו המלצה לזמני שהות "( התסקיר הראשון)" 13.6.19תסקיר עו"ס לסדרי דין הוגש ביום  .3

 19 ,לפיהם בשלב זה באמצע השבוע האב ישמור על קשר טלפוני עם הקטינה על בסיס יומיומי

 20ולאחר חצי שנה יעדכן את האם על יום בו ייפגש עם הקטינה באמצע השבוע. כמו כן האב 

 21ייקח את הקטינה פעם בשבועיים בשבת ופעם בחודש לסוף שבוע כולל לינה. בתסקיר 

 22פירטה עו"ס לסדרי דין את חשיבות הקשר בין האב לבת לאחר הפרידה, אך הביאה את 

 23מני ז .ת יותר מפעם בשבועיים, לאור קשיי פרנסהעמדת האב כי לא יוכל להתראות עם הב

 24 שמסבירה.שמנסה.  עו"סיתלהכבוד כל  ., לבקשת האבםמצומצמישהות מאוד 

 25 



 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 2021מרץ  09,כ"ה אדר תשפ"א 
 'נ' ח 'ק 52992-02-19 תלה"מ

 

 'נ' ח 'ק 52931-02-19 תלה"מ
 

  

 19מתוך  2

 1בה קבעתי בין השאר שהאב ישהה עם  10.10.19זמני השהות נקבעו במסגרת החלטה מיום  .4

 2הקטינה בכל סוף שבוע מסיום המסגרת ביום ו', פעם אחת עם לינה ביום ו' ופעם אחת מיום 

 3חלטת זמני ה)" 20:00והחזרתה לבית האם במוצאי השבת עד השעה  10:00שבת בשעה 

 4, ובה קבעתי כי מאותו היום ניתנה על בסיס החלטה זו מזונות זמניים"(. החלטת השהות

 5האב ישלם לאם בגין מזונות בהינתן הדין החל, יחס ההשתכרות בין הצדדים וזמני השהות, 

 6ת במדור ואחזקתו, ובסה"כ כהשתתפו₪  1,240וכן יישא בסך של ₪  1,160של  ךהקטינה ס

 7 "(.ת המזונותהחלט)" ₪ 2,400

 8 
 9ודיון  26.2.20. דיון הוכחות התקיים ביום 3.11.19-ו 10.7.19קדמי משפט התקיימו ביום  .5

 10 .8.6.20נוסף בו נחקרה עו"ס לסדרי דין התקיים ביום 

 11 
 12בה טענה שהאב אינו בקשה לפי פקודת ביזיון ביהמ"ש הגישה המבקשת  26.1.20ביום  .6

 13להטיל עליו קנס או מאסר, בהתאם ובמסגרתה ביקשה  מקיים את החלטת זמני השהות

 14אחר פעם עורכי דין מבקשים בקשה לפי פקודת פעם  פקודת בזיון בית משפט.בלאמור 

 15המשיב דחה את  .לא הדרך הנכונהט ושפ ביזיון בית המשפט ובקשתם לא מתקבלת, ובצדק.

 16טענות האם וטען כי מקיים מפגשים עם הקטינה במתכונת שנקבעה, מלבד מספר בודד של 

 17ההחלטה בבקשת )" 11.6.20החלטה בבקשה ניתנה ביום . מקרים שבהם נבצר ממנו מלהגיע

 18הליך לפי פקודת ביזיון בית המשפט אינו את הבקשה, מן הנימוק כי  "( בה דחיתיהביזיון

 19 .ההליך המתאים בנסיבות

 20 
 21. 11.2.20ואילו מטעם הנתבע ביום  5.1.20תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת הוגש ביום  .7

 22 .3.8.20ומטעם הנתבע ביום  30.6.20סיכומים הוגשו על ידי התובעת ביום 

 23 
 24על העיכוב במתן פסק הדין, שנבע מריבוי תיקים זה המקום להתנצל בפני הצדדים  .8

 25 שהבשילו למתן פסק דין באותו זמן, עקב הדחיות בתקופת מצב החירום.

 26 

 27 טענות התובעת

 28 3,000, ושכרה החודשי הוא ---בלטענת התובעת, נכון להיום היא עובדת רק בתור שכירה  .9

 29במסגרתו הרוויחה  ---כולל, ניהלה עסק פטור ל 2018לטענתה, עד לחודש ספטמבר ₪. 

 30 ---אך סגרה עסק זה. לטענתה, אין באפשרותה לעבוד שעות נוספות ב ₪, 2,000לטענתה 

 31מקבלת סיוע  ךנוסף על כ היא מטפלת בקטינה. ןבה ,שכן הוצע לה לעבוד רק בשעות הערב

 32 ₪. 1,170שרד הבינוי והשיכון בסך של ממ

 33 

 34ונושאת  כספים,ונאלצת ללוות  כסה את הוצאותיה בתום החודשלא מהיא , טענת התובעתל .10

 35סך חובותיה  ענתהטל  ₪. 2,182מדי חודש בהחזרי הלוואה לחברות אשראי שונות בסך של 
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 1לתמיכה בטענות אלו צירפה העתק לוח סילוקין ל"הלוואת  ₪. 70,000מגיעים לכדי 

 2)נחזה כי ההלוואה הוחזרה במלואה עד לחודש ₪  212אקספרס" המשקף החזר חודשי בסך 

 3מ"מימון ישיר"; העתק לוח סילוקין ₪  50,000(; אישור בקשה להלוואה על סך 2020 יוני

 4 2020ונחזה כי סולקה בחודש אוקטובר  2015שניטלה בשנת ₪  30,000להלוואה על סך 

 5 .2020שנחזה כי סולקה במהלך חודש ספטמבר ₪  5,000ואישור "הלוואת אקספרס" על סך 

 6 

 7ית של הנתבע המשותפים עם התובע הכנסתו החודשלטענת התובעת, בתקופת המגורים  .11

 8כאשר בנוסף  ,"---ברוטו לפני ההוצאות, הנובעות רק מחברת "₪  38,000-50,000הייתה בין 

 9. לחודש₪  5,000-10,000-לכך טוענת כי היו לו הכנסות מלקוחות אחרים שהסתכמו בכ

 10 15,000ך של לטענתה, מאמינה כי הכנסתו החודשית לאחר כל ההוצאות עומדת על ס

 11במסגרת סיכומיה טענה התובעת כי יש  בחודש רגיל.₪  25,000 -בחודש "פחות מוצלח" וכ

 12הכנסתו  2018של הנתבע לטעון כי משתכר שכר מינימום שכן בשנת  וניסיונותילדחות את 

 13 ₪. 9,323עמדה על  2019ואילו בשנת ₪  5,999עמדה על סך של החודשית 

 14 
 15לטענתה, במהלך חקירתו הנגדית, הודה הנתבע כי בשנות החיים המשותפים עמה, הוא נשא  .12

 16-של לא פחות ממצטבר בהוצאות הבית, שכר דירה ומזונות לביתו הבכורה, בתשלום חודשי 

 17 20,000-פני מס, על לא פחות ממה שלטענתה, מעמיד את הכנסתו של הנתבע ל₪,  10,000

 18י מעדותו של הנתבע ניכר כי המדובר בעסק ותיק, בו בסיכומיה טענה התובעת כ ₪. 

 19לחצי משרה; כך שלא ברור כיצד מנסה לטעון ₪  4,500מועסקים עובדים המרוויחים 

 20 לפני מס.₪  9,000הנתבע כי הכנסתו היא 

 21 
 22באשר להוצאותיו של הנתבע טענה התובעת בסיכומיה כי בדיקת תדפיס חשבון הבנק שלו  .13

 23 .וכי רשומות על שמו שתי הלוואות בלבד₪  40,000-ובה של כמגלה כי הוא מצוי ביתרת ח

 24 
 25דירה בת ארבעה ) ₪ 3,200התובעת מתגוררת עם הקטינה בדירה שכורה עליה משלמת  .14

 26לטענתה, שוכרת דירה בת שלושה  .₪ 3,300, במסגרת הסיכומים טענה כי משלמת (חדרים

 27התובעת מעריכה את צרכי הקטינה, בסך  לסייע לה.חדרים היות ואמה מגיעה פעם בשנה 

 ₪28;  700ביגוד והנעלה בסך של ₪;  1,300בהם כללה: כלכלה ומזון בסך של  ₪ 5,000של 

 ₪29;  1,100חלקה במדור ₪;  1,000צהרון וחוגים בסך ₪;  300תרופות/ אגרות בריאות בסך 

 30זה  התובעת נשאלה על רכיב. ₪ 400וצורכי הבית בסך ₪  300נסיעות ותקשורת בסך 

 31 . והשיבה כי המדובר בועד בית ועוד הוצאות כמו חומרי ניקוי ,במסגרת חקירתה

 32 
 33כמו כן טוענת התובעת כי הנתבע צריך להשתתף גם בהוצאות רפואיות לא מכוסות וכן  .15

 34 .₪ 1,000חריגות וכן בהוצאות טיול לחו"ל אחת לשנה לפחות עד לסך של בהוצאות חינוך 

 35ת דרישה זו והעמידה את סכום עלות הטיול בסך של במסגרת סיכומיה "שיפרה" התובע
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 1כי במסגרת דיון ההוכחות ב"כ התובעת חידד , אך כנראה מדובר בטעות, שכן ₪ 4,000

 2 . (2-7, ש' 20)עמ' ₪  1,000המדובר בהוצאה שנתית בסך 

 3 
 4לאחר הנחה ₪  700לטענת התובעת, הקטינה הולכת לגן שכולל צהרון בעלות חודשית של  .16

 5לאחר הנחה ₪  200כלכלי נאלצת לאפשר לקטינה רק חוג אחד, בעלות של  ובשל מחסור

 6 )צורפו אסמכתאות רלוונטיות(.

 7 
 8לחודש ₪  2,700מזונות הקטינה על סך של במסגרת סיכומיה טענה כי יש להעמיד את  .17

 9כמו כן טוענת כי אין . ..גזימיםשעורכי הדין לא מיפה  בתוספת מדור, חינוך ודמי טיפול.

 10לו זכאית, שכן הובא בחשבון לטענתה  להביא בחשבון "בשנית" את מענק הסיוע בדיור

 11לטענתה, יש להעמיד את חלוקת השתתפותם של הצדדים  במסגרת שכרה החודשי.

 12 האם. 20%האב,  80%בהוצאות החריגות ביחס של 

 13 
 14אותה לבדה במערכה כאשר  "הפקירה"אשר לדמי טיפול טענה התובעת כי עו"ס לסדרי דין  .18

 15ות עם הקטינה במהלך שבוע העבודה במשך חצי המליצה כי הנתבע לא יכול לקיים זמני שה

 16פעמים  18נפגש הנתבע עם הקטינה רק  2020ועד לינואר  2019שנה נוספת, כך שבפועל, מיוני 

 17מפגשים כללו לינה. לטענתה, בחלוף החודשים ממתן החלטת  5בסך הכל, מתוכם רק 

 18 המזונות הזמניים, הנתבע לא שינה את התנהגותו. 

 19 
 20שעות  65בעת, כפי שהציעה בסיכומיה, יש להעמיד את שעות הטיפול בסך ועל פי תחשיב הת .19

 21לטענתה, הנתבע מעדיף לבלות את זמנו בחודש. ₪  2,000לשעה, המהווים ₪  30לפי שווי של 

 22 ואילו היא הייתה יכולה לעבוד בשעות אלו או לנוח. ,במנוחה או בעבודה, אך ללא הקטינה

 23 
 24אינם מתקיימים בפועל ובהיקף הרצוי לאור  אשר לזמני השהות, טוענת התובעת כי .20

 25הימנעות הנתבע בטענה כי צריך לעבוד ולקיים את עסקו. לטענת התובעת, בשל גישתה 

 26ה"משלימה, מכילה ומקבלת" של העו"ס התסקיר רק משקף כתמונת ראי, גוזר על עצמו 

 27דר עדיפות ולכן לא יכול להיות לו שום ס ,נורמה לשלא לשנות את ההתנהגות ואינו קובע כ

 28 אינו חותר לטובת הילד.הוא ו

 29 
 30לטענת התובעת, הנתבע כמעט ולא משתתף בזמני השהות עם הקטינה ולשם כך ערכה  .21

 31רשימה בה לטענתה התאריכים והשעות בהם נערכו מפגשים בין הנתבע לקטינה בין 

 32לטענתה, היא זו המטפלת בקטינה ביום יום, בחגים, . 2019החודשים ינואר עד דצמבר 

 33פשות, בשבתות ובימי מחלה. לטענתה, העדר סיוע מוחלט מצדו של הנתבע בנושא בחו

 34 .הטיפול בקטינה פוגע ביכולתה למצוא מקום עבודה בהיקף גדול יותר ובשכר גבוה יותר

 35 
 36בנסיבות אלו מבקשת התובעת שלא לקבל את המלצות התסקיר, אלא לקבוע זמני שהות  .22

 37וף סוף אנו רואים אם שתובעת שהאב יהיה ס יפה.. לטובת הקטינהוולהלכה בהתאם לחוק 
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 1כמובן שצריך לבחון כל מקרה ומקרה האם מדובר בטובת הקטין, אך יותר זמן על הילד. 

 2לטענתה, טענות הנתבע אשר תולה את אי יכולתו במפגשים עם בתו הכוון ראוי הוא. 

 3 הקטינה בטענות כלכליות מאחר וצריך להרוויח ולהיות בעבודה, לא הוכחו בשום שלב.

 4לטענתה, יש צורך בקיום מפגשים רציפים ותדירים בין הקטינה לאביה ולכן יש לקבוע את 

 5נתבע פעמיים בשבוע בימי חול מסיום זמני השהות לפי המקובל, כאשר הקטינה תשהה עם ה

 6זה כמובן לא   וחופשות בית הספר. סופי שבועוכן מחצית החגים,  20:30המסגרות ועד שעה 

 7 .וראוי יפהתיק זה בהמקובל בימינו אנו, אך הכוון 

 8 
 9והתנהגות הנתבע לא תשתנה ללא  ,לטענתה, מאז פרידת הצדדים חלפו למעלה משנתיים .23

 10החיל את מלוא עוד מבקשת התובעת ל קביעת סנקציות על אי קיום המפגשים כסדרם.

 11 שוב סכסוך.חלט עליהם, מיום הגשת הבקשה ליהחיובים שיו

 12 
 13 טענות הנתבע

 14 

 15מכחיש את טענות  . הנתבע---, נותן שירותי "קבלן משנה" לחברת ---הנתבע, בעל עסק ל .24

 16התובעת באשר להכנסותיו וטוען כי הן אינן מבוססות וכי התובעת יודעת שבמהלך שנת 

 17הכנסה. לטענתו, העסק שלו כרוך  לפני מס₪  5,999על שלו עמד  הממוצע , הרווח הנקי2018

 18בהוצאות גדולות, כאשר לפעמים לאחר תשלומם, לא נותר לו כל רווח. לטענת הנתבע, בשנת 

 19 לחודש.₪  9,323עמדו הכנסותיו לפני מס הכנסה על סך  2019

 20 
 21" על ---" וככל שיוחלט ב"---חברת " - התובע טוען כי כלל הכנסתו מעסקו תלוי בלקוח אחד .25

 22הנתבע טוען כי התובעת מתעלמת מהוצאותיו  יו ייאלץ לסגור את העסק.הפסקת שירות

 23לחודש, ₪  7,661הכנסה ממוצעת של  םהעסקיות )דלק ושכר עבודה(, שלאחר קיזוזן נותר ע

 24 לפני מיסים.

 25 
 26ונושא בהוצאות אחזקת מדור בסך  ₪ 3,100שוכר דירה בעלות חודשית של לטענת הנתבע,  .26

 27נוסף על כן טוען הנתבע כי . 2020רות שתוקפו עד שנת . לשם כך צירף הסכם שכי₪ 970

 28)כולל הצמדה( וכן בתוספת הוצאות ₪  1,650נושא בדמי מזונות של בתו הבכורה בסך של 

 29לטענת  רה מתגוררת עמו באופן חלקי.ולטענתו, בתו הבכ₪.  2,200 -חריגות ובסך הכל

 30 הות עמו.וכאשר הן ש הנתבע, מלבד הוצאות אלו, נושא בהוצאות נוספות עבור בנותיו

 31באשר לטענותיה של התובעת על גובה דמי השכירות בהם נושא מציין כי התובעת בעצמה 

 32  ₪. 3,300משלמת דמי שכירות בסך 

 33 
 34, בעלת ---ו ---ידועה באזור  ]עיסוק[---אשר להכנסות התובעת טוען הנתבע כי התובעת היא  .27

 35 אותה שוכרת למגוריה ומגורי הקטינהחוג לקוחות רחב וכי מנהלת את עסקה מתוך הדירה 

 36ופעלה במהלך ניהול ההליך להסתרת הכנסותיה, שהיא ממשיכה לנהל עסק ומתנהלת 
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 ₪1.  5,000לטענתו, לתובעת הכנסה נוספת על זו המוצהרת על ידה, בסך  .ברווחה כלכלית

 ₪2  3,000-כמו כן טוען כי התובעת הציגה מצג שווא לפיו היא עובדת רק כשכירה ומרוויחה כ

 3בהתאם לנתונים ₪,  6,200ומדוע שלא תפעל למימוש פוטנציאל השתכרותה העומד על 

 4 ₪ 6,000לטענתו, התובעת הסתירה כי מקבלת מענק עבודה בסך  שהציגה בתחילת ההליך.

 5רכשה לא סיפרה הסתירה עד למועד הגשת התצהירים כי זכאית למענק סיוע בדיור; ; לשנה

 6 ולם לא פנתה לעו"ס רווחה לסיוע כלכלי. ומע₪  26,000רכב פרטי תמורת 

 7 
 8והפנה  ,לטענת הנתבע, התובעת לא צירפה כל אסמכתא המעידה על סגירת עסקה הפרטי .28

 9לחקירתה, בה לטענתו לא ידעה לתת מענה והסבר לגבי הפקדות מזומן רציפות בחשבונה 

 10לטענתו, . לאורך כל החודשים מאז פרידתם, עד שהודתה כי היא "עובדת עם מזומנים"

 11למעשה ממשיכה , ולטענתו היא עדיין מצוי בדירתה ---אישרה בחקירתה כי ציוד עסק ה

 12לקבל לקוחות. לטענתו, מחיבור משכורתה המוצהרת של התובעת, יחד עם מענק הסיוע 

 13בדיור לו זכאית, מענקי עבודה והפקדות מזומנים מוביל למסקנה כי הכנסתה עומדת, לכל 

 14 ₪. 6,000הפחות, על סך של 

 15 
 16אשר להוצאות הצהרון של הקטינה טוען הנתבע כי המדובר בהוצאה מיותרת, שעה שהאם  .29

 17לטענתו, הפסיקה קבעה כי חיוב האב בתשלום לשירותי צהרון/  אינה עובדת במשרה מלאה.

 18. לטענתו, בשל העובדה כי טרם מתן ההחלטה מטפלת, חופף לתשלום עבור דמי טיפול

 19יתרה מכך טוען כי  ות הצהרון, אין לחייבו בדמי טיפול.למזונות זמניים, נשא במחצית על

 20מטפל באמו החולה, דבר אשר נוגס בזמנו הפנוי המועט ומייצר קשיים נוספים בקיום זמני 

 21לשם הוכחת הטענה בדבר מצבה הרפואי של אמו, השהות המורחבים בינו לבין הקטינה. 

 22המתגוררת  ]נכות[---ישה א -מסמכים רפואיים המעידים על מצבהלתצהירו צירף הנתבע 

 23ניכרת, עם פגיעה קשה בתפקוד יום יומי, אינה  תבגפה, אובחנה כלוקה בירידה קוגניטיבי

 24 בסיכומים זנח את הטענה. עצמאית.

 25 
 26שכן  ,ה התובעת דירה בת ארבעה חדריםראשר למגורי התובעת טוען הנתבע כי לא בכדי שכ .30

 27ת עמה לפחות שמונה לשהו ---אלא שאמה מגיעה מ עם הקטינה, היא אינה מתגוררת לבד

 28 .חודשים כל שנה

 29 
 30לטענת הנתבע, בניכוי הוצאותיו הבסיסיות ומזונות שתי בנותיו ותשלום דמי השכירות, לא  .31

 31כלפיי ₪  140,000בעל חוב של והוא נותרים לו כספים למחייה והוא נאלץ ליטול הלוואות, 

 32 .₪ 40,000השכיר שעבד אצלו בסך  הבנק וכן בעל חוב לקרן הפנסיה של העובד

 33 
 34ולהביא בחשבון במסגרת ₪  800לפיכך, מבקש הנתבע לקבוע את מזונות הקטינה על סך של  .32

 35את מענק הסיוע בדיור  ןחלקה של הקטינה במדור, את העובדה כי מהדירה מתנהל עסק וכ

 36לטענתו, הוא אב שנוטל חלק פעיל בחיי הקטינה, מקיים איתה מפגשים  לו זכאית התובעת.
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 1במסגרת קדם המשפט הראשון ביקש ב"כ האב להעמיד את דמי  ומלין אותה בדירתו.

 2 .(8-9, ש' 5בתוספת מחציות )עמ' ₪  1,500המזונות הזמניים על הסך של 

 3 
 4מלצות תסקיר עו"ס אשר לסוגיית המשמורת, טען הנתבע במסגרת סיכומיו כי מקבל את ה .33

 5לפיהן ייקח את הקטינה פעם בשבועיים בשבת ופעם בחודש בסוף  7.6.20לסדרי דין מיום 

 6שבוע עם לינה. לטענתו, תסקיר העו"ס וחקירתה מבוססים על עיקרון טובתה של הקטינה 

 7כאשר סבורה כי טובתה של הקטינה כי הוא לא יעבוד ולא יעמוד שוגה ואילו התובעת 

 8לטענת האב, איכות הקשר בינו לבין הקטינה הוא הדבר  יו ומזונותיו.בתשלום חובות

 9החשוב, ולא תדירות המפגשים ולתמיכה בכך הפנה להתרשמותה של העו"ס במסגרת 

 10עוד מוסיף הנתבע כי של השקפה כנראה שאלה  .חקירתה הנגדית וכן הפנה לפסיקה בעניין

 11המצריך ממנו , ---בצורה מורחבת בשל אופן עבודתו כ אינו פנוי לקיים מפגשים עם הקטינה

 12  ערנות, שעות מנוחה רבות וזמינות בשעות בלתי שגרתיות, לרבות סופי שבוע.

 13 
 14לטענתו, הצדדים אינם חולקים על כך שהאם הייתה הדמות הדומיננטית במהלך חייהם  .34

 15ולכן טוען כי אין לצפות ממנו כי המשותפים של הצדדים ואילו הוא זה שעסק בפרנסה 

 16כאשר  ?את הילד שלך זה קיצוניגדל ל ?קיצוני לאחר הפרידה""ייעשה מהפך קיצוני בחייו 

 17נוכח האמור, מבקש מצבה הרגשי של הקטינה מצוין והיא יודעת שיש לה אב אוהב ודואג. ל

 18 .7.6.20האב לאשרר את המלצות התסקיר מיום 

 19 
 20 תביעת המשמורת

 21 
 22להרחיב האם בנסיבות הקיימות במקרה זה יש בסיס לחייב את האב עיקר המחלוקת היא  .35

 23 חשובה ומעניינת.אלה ש .את זמני השהות, על אף סירובו

 24 
 25את  ואים לנגד עיניהםמדובר בזוג הורים טובים, אשר ראין לי ספק שאתחיל בכך שאציין כי  .36

 26התובעת כאמור סבורה כי נותרה לחקירת העו"ס(.  22, ש' 40טובת הקטינה )ראו גם עמ' 

 27במערכה" בכל הקשור לחלוקת זמני השהות בינה לבין הנתבע ובכל הקשור לטיפול  ה"לבד

 28לאור הימנעות הנתבע  ,ינם מתקיימים בפועל ובהיקף הרצויוכי זמני השהות א ,בקטינה

 29כר מחקירתה של העו"ס יבטענה כי צריך לעבוד ולקיים את עסקו. התובעת סבורה כי נ

 30שהמשיכה להטיל את מלוא כובד הטיפול עליה מתוך התירוץ של מצבו הכלכלי של הנתבע 

 31התובעת כאמור מבקשת מני השהות, על כנו. להשאיר את המצב "העגום" של ז תוך המלצהו

 32שלא לקבל את המלצות התסקיר, אלא לקבוע זמני שהות בהתאם לחוק ולהלכה ולטובת 

 33 .הקטינה

 34 
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 1וסבור כי יש להשאיר את זמני השהות בינו לבין הנתבע מצדו מסכים עם המלצות העו"ס  .37

 2נו לבין הקטינה איכות הקשר ביש סבורהוא ו הקטינה על כנם, שכן המלצותיה מבוססות,

 3 .הוא הדבר החשוב, ולא תדירות המפגשים

  4 
 5שני ההורים שיתפו שהתובעת היא שגידלה את  במסגרת התסקיר הראשון ציינה העו"ס כי .38

 6הקטינה, משקיעה בה ודאגה לכל צרכיה. הנתבע עובד כעצמאי ולעיתים קרובות מסיים 

 7להמשיך בעבודתו".  עבודתו בשעות מאוחרות ובסופי שבוע "חייב מנוחה כדי שיוכל

 8תיארה במסגרת פרק "זיהוי גורמי סיכון במשפחה בעת משבר היכולים להשפיע על הילדה" 

 9העו"ס כי הפרידה של ההורים וחוסר נוכחות האב בחיים של הקטינה, עלולים לפגוע בדימוי 

 10(, בהמשך תיארה כי 3)עמ'  העצמי )בהפנמת דמות הורית( ולפתח רגשות אשמה אצלה

 11ן הנתבע לקטינה חזר, הקטינה הייתה מרוגשת והוסיפה כי בצפיית כשהקשר בי

 12מילדה פתוחה, שמחה, מחפשת מגע פיזי בין הנתבע לקטינה היא התרשמה  ההאינטראקצי

 13 עם האב )חיבוקים ונשיקות(.

 14 
 15אשר למאפייניו ההוריים של הנתבע תיארה העו"ס, אב שאוהב את ביתו ואשר "יודע לספק   .39

 16לה מרחב מוגן... יחד עם זאת האב נקלע לחובות ונאלץ לעבוד שעות רבות" וזקוק לשעות 

 17האם בעד זמני שהות  מנוחה רבות ולכן טוען כי אין לו אפשרות לקחת את הקטינה עם לינה.

 18ף חצי שנה. ולנתבע לזמני שהות נרחבים ביותר בחתסקיר התחייב הרחבים יותר. במסגרת ה

 19במסגרת התסקיר הדגישה העו"ס את החשיבות בכך שהאב יעמוד בהבטחותיו וירחיב את 

 20 ני השהות עם הקטינה בעוד חצי שנה.זמ

 21 
 22העו"ס תיארה כי המפגשים בין הנתבע  26.1.20שהוגש ביום  במסגרת התסקיר השני .40

 23מתקיימים באופן סדיר, יחד עם זאת, הנתבע משתדל להיות בקשר טלפוני עם לקטינה אינם 

 24הקטינה. העו"ס הביאה את תיאור האם כי האב לעיתים קרובות מבטיח לקחת את הקטינה 

 25בעוד שהקטינה מחכה לפגישות עם אביה ומתאכזבת כל פעם  ,אך לא עומד בהבטחותיו

 26הקטינה "בדרך כלל" בסופי השבוע  האב הודה במסגרת התסקיר כי לוקח את מביטולים.

 27משער שהמצב הכלכלי יימשך תקופה הוא והוסיף כי  ,אך הפגישות ביניהם אינן רציפות

 28העו"ס המליצה להמשיך ארוכה ואין ביכולתו כעת להרחיב את זמני השהות עם הקטינה. 

 29הקטינה תשהה בחגיגות המשפחתיות בחגים בבית האב לתאם מפגשים רק בסופי השבוע וש

 30 לבקשת האם(.)

 31 
 32 האינטראקצימתצפית שהעו"ס תיארה ערב הדיון בו נחקרה, , 7.6.20עדכון מיום במסגרת  .41

 33בין האב לבתו היא התרשמה כי הקשר ביניהם התחזק, הילדה יותר בטוחה בסביבתו של 

 34הנתבע כאשר "הקטינה ניהלה את הפגישה". העו"ס מתארת כי הקטינה סיפרה שכל יום 

 35היא מתקשרת לאבא או האבא מתקשר אליה, אך לא תמיד הוא עונה והיא יודעת שלפעמים 
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 1שסבתא )מצד האם( בבית, אמה כל הזמן כום אבא עסוק. כמו כן הקטינה שיתפה שכי

 2עסוקה, או שהיא עובדת או שהיא נפגשת עם חברות. במסגרת העדכון ציינה העו"ס כי זמני 

 3השהות בין הקטינה לנתבע ממשיכים להתקיים במתכונת של פעם בשבועיים בממוצע, אך 

 4 עם זאת היא התרשמה מהקשר הקרוב ביניהם.

 5 
 6כי "אני יכולה  העידה העו"ס .קרה עו"ס לסדרי דין על דיווחיהנח 8.6.20במהלך הדיון מיום  .42

 7לכתוב שהאב יפגש עם הילדה פעמיים בשבוע כמו שמקובל, אבל אני במשפחה הזאת אחרי 

 8אני מסכימה שהאב צריך להיות בקשר האב לא מסוגל.... שעשיתי כל הבדיקות בדקתי, 

 9עלות ומה יקרה.. ואז הבת ... יחד עם זאת אני לא רוצה להפעמיים בשבוע וזה רצוי

 10(. העו"ס העידה כי בכדי למנוע מצב בו הקטינה תחכה לאב ואז 5-9, ש' 33)עמ'  תתאכזב

 11. בהמשך (10-12, ש' 33תתאכזב, הילדה צריכה לדעת שהנתבע לא מגיע באמצע שבוע )עמ' 

 12יש אבות שלא העידה העו"ס על אופן עבודתה מול המשפחות אותן היא מלווה ואמרה כי 

 13קרים את ילדיהם והוסיפה שתפקיד ההורה המשמורן הוא לעודד את הקשר ולא לדרוש מב

 14  (.27-29, ש' 33)עמ'  מה שלא מקובל

 15 
 16בהמשך חקירתה תיארה העו"ס את המפגש שנערך בין הנתבע לקטינה בסמוך למועד הדיון  .43

 17שלמרות שהנתבע לא נפגש לכך וציינה כי התנהגותה של הקטינה במהלך המפגש הוא סימן 

 18ה . עוד הוסיפה שהקטינטוב קשרעמה הוא הצליח ליצור עם הקטינה בכמות הנדרשת, 

 14-19, ש' 34אמרה שהתובעת לא נמצאת בבית כי הסבתא בבית והאמא כל הזמן עסוקה )עמ' 

 20(. במסגרת חקירתה העידה העו"ס כי התובעת ידעה, עוד טרם לפרידת הצדדים, 20

 21בין הנתבע לביתו מנישואיו הקודמים, כי "זה לא אבא מתחייב"  בהתחשב במצב הקשר

 22והודתה כי הנתבע הוא לא אבא "מאורגן", שכן מבטיח לקטינה שיגיע ופתאום האוטו לא 

 23 (.16-23, ש' 35עובד או שיש חובות )עמ' 

 24 
 25ט ובכדי לתאר את השינוי שחל בקשר בין הנתבע לקטינה במהלך ניהול ההליך, ועל אף מיע .44

 26ם ביניהם, העידה העו"ס כי כאשר המשפחה הגיעה לטיפולה, האב לא היה מסוגל, המפגשי

 27לא היה קשר טלפוני כלל ולא היה קשר בין ההורים ואילו בחלוף שנה, תדירות המפגשים 

 28אמנם לא עלתה, אך איכות הקשר בינו לבין הקטינה השתפרה: "אני ראיתי פעם ראשונה 

 29הייתה תחושה של פחד וסימנים של פחד נטישה. אבא וילדה, הילדה הייתה מאוד חרדה, 

 15-30, ש' 37היום זה לא קיים... כרגע אחרי שנה הדמות של האבא היא דמות יציבה" )עמ' 

 31. העו"ס תיארה כי על אף מיעוט המפגשים, במצבה הנוכחי, הקטינה לא נדרשת לטיפול (21

 32 (.15-18, ש' 39' אינה נקרעת בין שני ההורים )עמשמדובר בילדה שמחה וש פסיכולוגי

 33 
 34תסקיר עו"ס לסדרי דין אינו מהווה חוות דעת מומחה, כהגדרתה בפקודת הראיות ]נוסח  .45

 35, אך מקובל בפסיקה לייחס משקל לחוות דעת העו"ס, הנכללת 1970-חדש[, התשל"א

 36 בתסקיר:
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 1 
 2חוק בכללם חוק האימוץ ו -סעד יש מעמד מוכר ומוגדר בחיקוקים שונים -"לפקידי

 3ומוקנות להם סמכויות בתחומים רבים.  -שכבר נזכרו  והשגחה( הנוער )טיפול

 4דעת של -סעד לבית המשפט איננו, אמנם, בגדר חוות-ידי פקיד-תסקיר המוגש על

 5-, אך, על 1971]נוסח חדש[ התשל"א  פקודת הראיותל 20מומחה, כמשמעה בסעיף 

 6-את חוות לכלול בתסקירו גם -כלל גם נדרש -ובדרך -פי הדין, עשוי פקיד הסעד 

 7 דעתו...

 8סעד לחוות את דעתו, במסגרת תסקירו, איננו -מגוון הנושאים בהם רשאי פקיד

 9מוגדר או מוגבל, ובעניינים המסורים לסמכותו, או שבית המשפט מטיל עליו לחקור 

 10לחוות דעה, לא רק בתחומי נושאים שיש  -והוא אף מצופה  -ולדרוש בהם, מותר לו 

 11יסוד לימודים במסגרת מוסדית מוכרת, אלא גם לו בהם הסמכה פורמלית, על 

 12-סעד... וגם על-בתחומים שקנה בהם ידע וניסיון במסגרת עבודתו המעשית כפקיד

 13פקודת ל 20דעת של מומחה, לפי סעיף -פי המבחנים המקובלים לקבילות חוות

 14שחר ואח' נ' בור  745/82ע"א , תסקיר אשר כזה ראוי להתקבל )השווה: הראיות

 15, 1) 553)רבינוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד מג 436/88ע"פ ; ו50, בעמ' 2) 46)מואח', פ"ד 

 16ידי -(. לא למותר להזכיר, שמשקלו הראייתי של תסקיר המוגש על556-555בעמ' 

 17דעתו של פקיד הסעד, בכל עניין ועניין, -סעד, והמשקל שיש לייחס לחוות-פקיד

 18 4259/06נית" )בע"מ לקביעתה של הערכאה הדיו -ככל ראיה אחרת  -נתונים 

 19 , פורסם בנבו(.13.7.2006, פלונית נ' היועמ"ש

 20 

 21בעיקר מהשאלה האם ההמלצה  יתקביעת משקלה של חוות דעת כזו בתסקיר מונח .46

 22ככל שהתסקיר מבוסס על ממצאים, ראיות, . על ראיות או על הערכה ודעה אישיתמבוססת 

 23ר על תסקיר המבוסס יותר על חוות דעת וכיו"ב, בימ"ש ייטה לאמצו ולהיפך, ככל שמדוב

 24הערכות או דעות אישיות, גם אם מקצועיות, כך ייקל על בית המשפט לדחות מסקנותיו 

 25 פורסם בנבו(., 31.8.2015) .ו.ח. נ' ע.ח.מ 24846-03-15והמלצותיו )תמ"ש )נצרת( 

 26 
 27הקטינה לנה אצל אביה מספר מועט של פעמים )ראו גם  2020אין חולק כי במהלך שנת  .47

 28מטענות (, ייתכן כי מצב זה הושפע גם ממשבר הקורונה. 32, ש' 37עדותה של העו"ס, עמ' 

 29כי האב תופס את תפקידו העיקרי, כאחראי לכך שלקטינה לא  התובע ועדותו משתקף

 30רואה חשיבות עליונה ביצירת מקורות פרנסה עבורו, ייחסר כלום, מהפן הפיזי והכלכלי ו

 31אשר ישמשו גם את הקטינה, ויש לזקוף זאת לזכותו. גם במסגרת ההחלטה בבקשה לביזיון 

 32אני מתרשמת שבשלב זה האב מהווה דמות יציבה וקבועה בחייה של הקטינה, ציינתי כי 

 33ועל הצדדים  ,ביניהםדבר התורם לביטחונה האישי ורווחתה, זאת על אף מיעוט המפגשים 

 34 לשמוח על כך.

 35 
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 19מתוך  11

 1מטיל חובה על ההורים , 1962-תשכ"בהלחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  15סעיף  .48

 2לדאוג לצרכי הקטינים. הביטוי צרכי הקטין משתרע הן על סיפוק צרכיו החומריים, והן על 

 3ב. עם התפרקות רגשיים. קרי, חינוך, עיצוב אישיות, תמיכה וכבוד וכיוצ" –צרכיו הנפשיים 

 4תא משפחתי, לעיתים עולמם של הקטינים נחרב עליהם, ללא קשר לסיבות שהובילו 

 5לפירוקו. לא אחת חווים קטינים סערת רגשות קשה, ומצויים בבלבול רב. פירוק התא 

 6המשפחתי הופך את הקטינים לבעלי "גולגולת דקה" ביחס להתנהלות הוריהם ולכן שמירת 

 7 ויות שני ההורים ביחס לקטינים נדרשת ביתר שאת. ראו: תמ"שערכי היציבות, שמירת דמ

 8 פורסם בנבו(., 15.10.2014) פלונית נ' פלוני 37245-07-13)קריות( 

 9 
 10נקודה  חמיץאני סבורה כי ייתכן והאב מ על אף דאגתו לצרכיה הכלכליים של הקטינה, .49

 11ליום מתבגרת ואין ה, אשר מיום והיא נטילת חלק פעיל בחייה של הקטינ - חשובה לא פחות

 12אני סבורה כי על האב לשקול  ספק כי היא זקוקה לדמות אב משמעותית ונוכחת בחייה.

 13אמץ עד קצה גבול יכולתו על מנת להרחיב את בכובד ראש את מצב הדברים הנוכחי ולהת

 14עטה בהכנסותיו, שכן אני תדירות המפגשים בינו לבין הקטינה, גם אם במחיר של ירידה מ

 15עם הקטינה, זמן שלא ישוב וייתכן כי אף ישפיע על טיב  לזמן משותףמחיר אין סבורה ש

 16 !םשרשנוחשוב  .החלטב הקשר ביניהם בעתיד.

 17 
 18שהות ילדים עם הוריהם היא זכות טבעית הנתונה להם. הוריהם חייבים בה והיא אינה  .50

 19תלויה בבחירה שרירותית של מי מהם להסכים לה או להימנע ממנה. לזמני שהות סדירים 

 20נה להתפתחות תקינה של קטינים וליכולתם לבנות קשרים זוגיים ותקינים חשיבות עליו

 21והוריים בעתיד. זמני שהות משמרים להם לקטינים דמות אב ואם, ומסייעים בגיבוש 

 22 (.פורסם בנבו, 3.2.2019) נ.ד.ס נ' א.ב.ה 63032-07-17תלה"מ )משפחה ירושלים( ) .זהותם

 23 
 24לפיהן הקטינה תשהה  המלצות העו"סמקבלת את אני  ,ולמעשה בלית ברירהיחד עם זאת,  .51

 25מסיום המסגרת ביום ו', פעם אחת עם לינה ביום ו' ופעם שני בכל סוף שבוע  עם הנתבע

 26 .20:00והחזרתה לבית האם במוצאי השבת עד השעה  10:00אחת מיום שבת בשעה 

 27 
 28שעה שנקודת המוצא היא טובת הקטינים, במסגרת ההחלטה לביזיון, ציינתי כפי שכבר   .52

 29שלא להעמידם במצב בו ימתינו לאביהם עד בוש, תוך שהאב עלול מסיבותיו  נדרש

 30השמורות עמו לא להגיע. מעבר לכך, ככל ויורחבו הסדרי השהות יכול והֵאם תיטול על 

 31עצמה התחייבויות שונות, או אפילו תפנה מעט זמן לעצמה. במקרה כזה, וככל והאב לא 

 32 הנ"ל(. 63032-07-17ה להיפגע )תלה"מ יקיים את הסדרי השהות, הֵאם אף היא עלול

 33 

 34 ימצאתכי אין להטיל על האב סנקציות בגין אי קיום מפגשים עם הקטינה חיזוק למסקנתי  .53

 35בעמדתה של העו"ס לסדרי דין. התרשמתי מעדותה וגם מדברי האם שהובאו במסגרת 
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 19מתוך  12

 1התסקיר המשלים שהאב אינו מסוגל בשלב זה לשהות עם הקטינה מעבר למה שנקבע 

 2 במסגרת החלטת זמני השהות, ואף פחות ממחצית הזמן, כפי שהמליצה עו"ס לסדרי דין. 

 3 
 4של פסק לו תוקף ניתן התסקיר ולפיכך  סיכומם של דברים, אין הצדקה לסטות מהמלצות .54

 5 .דין

 6 

 7 תביעת המזונות
 8 

 9 קובע כדלקמן: "(החוק)" 1959-תשי"ט חוק לתיקון דיני משפחה )מזונות(א ל3סעיף  .55

 10 
 11 אביו ואימו של קטין חייבים במזונותיו. ")א(

 12בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו  )ב( 

 13 ".להכנסותיהם מכל מקור שהואבשיעור יחסי 

 14 

 15על פי לשון החוק, בעת פסיקת דמי המזונות, בית המשפט אינו אמור להביא בחשבון את  .56

 16 1098/07ע"מ )ת"א( שיעור החזקת הקטינים אצל כל הורה. זה היה המצב עד שבא לעולם  

 17 כי: בו נקבע בין היתר (,פורסם בנבו, 31.8.2008)קטין  –פלוני נ' אלמוני 

 18 

 19א' לחוק, עניינה כי בית המשפט 3"... ודוק, לא נראה לי כי פרשנות ראויה לסעיף 

 20לא יתחשב בנושא שאלת המשמורת, בבואו לקבוע את הנטל היחסי, אולם יתחשב 

 21 ...".גם יתחשב בשאלת הסדרי הראיה

 22 
 23, יש לקבוע את צרכי הקטין, כולל הצרכים הכלליים באופן מלא, וללא קשר בשלב הראשון .57

 24החזקתו בפועל על ידי מי מהוריו. קביעה זו תיעשה לפי הצרכים שהקטין הורגל  לשאלת

 25 אליהם ובהתחשב ביכולת הכלכלית של ההורים גם יחד.

 26 
 27לחוק, ושוב ללא  א'3סעיף במנותק מהקביעה האמורה, נבחן לפי הוראות  , בשלב השני .58

 28בהתאם לשיעור זיקה לשאלת החזקתו של הקטין, את השיעור היחסי בנטל המזונות, 

 29  היחסי של ההכנסות הפנויות של כל אחד מההורים.

 30 
 31, יש לבחון את שיעור החזקתו של הקטין אצל כל אחד מההורים תוך בחינת בשלב השלישי .59

 32 .בצרכיו של הקטין בעת ששוהה עמםהשתתפותו של כל אחד מההורים 

 33 

 34 צרכי הקטינה

 35 
 36אופן כללי, הפסיקה קבעה כי דמי המזונות ההכרחיים שאינם טעונים הוכחה, עבור ילד ב .60

 37 449( 3פד"י לו)פורטוגז נ' פורטוגז,  591/81לחודש. בע"א ₪  1,350-1,400אחד, עומדים על 
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 19מתוך  13

 1פורש כי הצרכים ההכרחיים ומתן צרכים בסיסיים שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים 

 2 מינימום כגון מזון, ביגוד והנעלה, חינוך וכיוצ"ב.ואלו כוללים צרכי 

 3 
 4בתקופה האחרונה ניתן למצוא יותר ויותר אשר סבורים כי לנוכח השינויים שחלו עם  .61

 5ובמיוחד לאור הצרכים שהתווספו, כגון כל הקשור באמצעי התקשורת השונים  השנים,

 6כום זה ולהגדילו יש מקום לעדכן ס ,והמחשוב, אשר ניתן לראות בהם, כצרכים הכרחיים

 7ראה לעניין זה, דבריו של השופט י' שנלר בתיק עמ"ש )ויותר. ₪  1,600באופן מסוים, עד 

 8  (.(9.10.2017)פורסם בנבו,  פלונית נ' פלוני 46291-01-16

 9 
 10כאשר העובדות אינן שלמות וחומר הראיות אינו מאפשר קביעת ממצאים ברורים, בית  .62

 11 687/83יון החיים של השופט היושב בדין. ראו ע"א המשפט יאמוד את הצרכים על פי ניס

 12 130/85, ע"א 828, 822( 3פ"ד לט ) שגב נ' שגב 93/85, ע"א 33, 29( 3פ"ד לח) מזור נ' מזור

 13 .69( 1, פ"ד מ )ניסים סבן כהן נ' שמעון כהן

 14 
 15יות המוכיחות הוצאות אר יום ובהיעדרכלאחר שעיינתי בטענות הצדדים, נוכח הפסיקה  .63

 16אליה  נהלא התרשמתי כי יש הצדקה לסטות מהערכת צרכי הקטי יותר מן הממוצע,גבוהות 

 17 001,6בגובה  האני מעמידה את צרכיהגעתי במסגרת ההחלטה על המזונות הזמניים, ולכן 

 18 .תרשמתי כי הקטינה הורגלה לרמת חיים ממוצעתה ₪.

 19 
 20)דירה בת ₪  3,200התובעת כאמור מתגוררת עם הקטינה בדירה שכורה עליה משלמת  .64

 21התובעת אינה . (, בהתאם לאמור בהסכם השכירות שצירפה לתצהירהארבעה חדרים

 22 היות ואמה מגיעה פעם בשנה לסייע לה. ,חדרים ארבעהמכחישה כי שוכרת דירה בת 

 23הנתבע כאמור טוען כי יש להביא בחשבון עבודה זו במסגרת פסיקת דמי המדור ואף טוען כי 

 24אין חולק כי  כה התובעת לנהל את העסק שבבעלותה.מתוך החדר הנוסף בדירה, ממשי

 25 ₪. 1,170התובעת זכאית למענק סיוע חודשי ממשרד הבינוי והשיכון בסך של 

 26 
 27אשר על כן, ומשלא הוכחשה העובדה כי אמה של התובעת מתגוררת בדירתה, לכל הפחות  .65

 28אני ת, ועוד כי חדר בדירה משמש או יכול לשמש לעסקה של התובעשלושה חודשים בשנה, 

 29 .%25לחודש לפי  ₪ 067 אחזקתו בסךמעמידה את חלקה של הקטינה בהוצאות המדור ו

 30 
 31 .לחודש ₪ 062,3מגיעים לסך כולל של  היוצא, אפוא, כי צרכי הקטינ .66

 32 
 33 השתכרות הצדדים

 34 ---כולל, ניהלה עסק פטור ל 2018כאמור לעיל, לטענת התובעת, עד לחודש ספטמבר  .67

 35ר עסק זה ונכון להיום היא עובדת רק וסגנאלצה לאך  ₪, 2,000במסגרתו הרוויחה לטענתה 

 36לתמיכה בטענה זו צירפה התובעת ארבעה  ₪. 3,000ושכרה החודשי הוא , ---בתור שכירה ב
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 1נוסף על  , התומכים לכאורה בטענה זו.2019תלושי שכר עבור חודשים אוגוסט עד נובמבר 

 2, 2018-ב 1,964ולמענק עבודה בסך מדי חודש ₪  100ת ילדים בסך כן זכאית הנתבעת לקצב

 3קיבלה סה"כ מענק  2019-פברואר וספטמבר , קרי רק בב₪  1,446ועוד פעמיים ₪  1,964-ו

 4 )מעיון בדפי החשבון(.₪  4,856עבודה 

 5 
 6לתצהירה, נצפו הכנסות נוספות במהלך חודשים מעיון בדפי החשבון שצורפו על ידיה   .68

 7נצפו הכנסות במזומן והמחאות  2019, כך למשל בחודש אוקטובר 2019אוקטובר  - אוגוסט

 8 2019במהלך חודש נובמבר ₪;  116וכן פעולה בשם "סוחר ויזה" בשם ₪  950בסך כולל של 

 9; במהלך ₪ 5,422והעברות בסך  2,500בהן הפקדת מזומן בסך ₪  7,922נצפו הכנסות בסך 

 10והפקדת מזומן  כאמורמענק עבודה לא כולל  7,710נצפו הכנסות בסך  2019חודש דצמבר 

 11בהן העברות רבות ₪  8,500נצפו הכנסות בסך  2019ובמהלך חודש ספטמבר ₪  2,600בסך 

 12 בסכומים משתנים.

 13 
 14את הטענה כי סגרה את העסק  התובעת רק במסגרת חקירתה הנגדית העלתה לראשונה .69

 15מדוע לא צירפה אישור על וכאשר נשאלה  2018ולא בשנת  2019הפרטי בחודש ספטמבר 

 16, ש' 13סגירת העסק מרשויות המס, השיבה כי לא ידעה כי עליה לצרף אישור שכזה )עמ', 

 17צליחה לשלב בין שתי העבודות תוך העידה כי סגרה את העסק היות ולא ה(. התובעת 19-36

 18כדי הטיפול בקטינה ולכן נשאלה ע"י ב"כ הנתבע כיצד הסתדרה במשך שנה ותשעה חודשים 

 19)ממועד הפרידה ועד למועד סגירת העסק כביכול( והשיבה כי התחילה לעבוד כשכירה 

 20(. 2-8, ש' 13ולכן ניסתה לעבוד בשתי העבודות במשך פחות משנתיים )עמ'  ,2018באוקטובר 

 21שעות כל פעם.  4-6בהמשך העידה התובעת כי עובדת בין חמישה לשישה ימים בשבוע ובין 

 22בגלל  ---ענה ב"כ התובעת כי התובעת נאלצה לעבור לבמסגרת קדם המשפט הראשון ט

 23 (.28, ש' 2)עמ'  לההעסק ש

 24 
 25במסגרת חקירתה הנגדית הופנתה התובעת לדפי חשבון מאוחרים למועד סגירת העסק  .70

 26כביכול ונשאלה על טיבן של העברות שונות לפקודתה, ועל כך השיבה כי כאשר אינה עומדת 

 27של כרטיס האשראי שלה ומפקידה לחשבון בתשלומים, היא מושכת חלק מהמסגרת 

 28(. 1-31, ש' 16ובהמשך העידה כי "אני עובדת עם מזומנים, עבדתי עם מזומנים" )עמ' 

 29אשר  כל הפקדות המזומן בחשבונה מקורן בהלוואות. 12.9.19בהמשך אישרה כי החל מיום 

 30י אינה ואשר לא הוזכר בכתבי טענותיה של התובעת העידה כ ,למענק העבודה לו זכאית

 31 (.8-9, ש' 21מסתירה עובדה זו ולא חשבה שהיא צריכה להצהיר על כך )עמ' 

 32 
 33הנתבע כאמור טוען כי התובעת ממשיכה לנהל את העסק הפרטי שבבעלותה מתוך דירת  .71

 34המשקפות  2018-2020עבור השנים  תדפי חשבון על שם התובעהמגורים ולשם כך צירף 

 35על ידי התובעת, כך למשל ניתן לצפות בהכנסות  הכנסות גבוהות הרבה יותר מאלו שהוצהרו

 36)חודשיים לאחר סגירתו לכאורה של העסק שבבעלות  18בחודש נובמבר ₪  4,976בסך 
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 1האם(, המורכב ממספר לא קטן של העברות כספים שונות והפקדות שיקים ומזומן; 

 2מענק  שמקורן גם כן מהעברות והפקדות בסכומים משתנים, לא כולל₪  9,478הכנסות בסך 

 3 (. 2.12.18)ביום ₪  50,000וכן העברה לטובת האם בסך ₪  1,964עבודה בסך 

 4 
 5הנתבע הצהיר במסגרת תצהיר עדותו הראשית כי עזר לתובעת להעביר דברים לדירה אליה  .72

 6עברה יחד עם הקטינה ולבקשתה, סידר לה קליניקה באחד מחדרי הדירה אותה היא 

 7 שוכרת.

 20-8ש'  12כי הנתבע הוא זה שעזר לה לעבור דירה )עמ' במסגרת חקירתה הודתה התובעת 

21.) 9 

 10 
 11צירף הנתבע לתצהירו דו"ח רווח והפסד )לא חתום/ מבוקר( עבור  ,השתכרותולצורך הוכחת  .73

 12מדי חודש(; דו"ח ₪  6,000 -)כ₪  71,992, המשקף רווח נקי לפני מס הכנסה בסך 2018שנת 

 ₪13  101,512רווח נקי לפני מס הכנסה בסך  , המשקף2017רווח והפסד )לא מבוקר( עבור שנת 

 14המשקף רווח נקי לפני מס  2019מדי חודש( ודו"ח רווח והפסד )חתום( עבור שנת ₪  8,460)

 15 מדי חודש(.₪  ₪9,323 ) 111,883הכנסה בסך 

 16 
 17והוא מעסיק  2006במסגרת חקירתו הנגדית העיד הנתבע כי העסק שבבעלותו קיים משנת  .74

 18גובה לכך, הציג ב"כ התובעת לנתבע העתק מסמך אישור מל"ל כיום עובד אחד בלבד. בת

 19( ובהמשך העתקי דיווחים של מדווח לשנת מס, לשנים 3אודות העובדים השכירים )ת/

 20היו לו שלושה  ,, בהתאם לדיווח שהגיש למל"ל2019( ונשאל על כך שבשנת 4)ת/ 2017-2019

 21לך חודש יולי; השני עובד אצלו השיב כי אחד מהעובדים פוטר במה ךעל כו ,עובדים שכירים

 22 (.22-25באופן לא קבוע והשלישי עובד אצלו בחצי משרה )עמ' 

 23 
 24, ---במסגרת ניהול התביעה כי עסקו נשען ברובו המוחלט על עבודה עם חברת טען הנתבע  .75

 25, ש', 27)עמ'  ---ם זאת הודה במסגרת חקירתו הנגדית כי בעבר פרסם מודעות על שירותי ע

 26כן לתצהירו נראה כי עיקר בדפי החשבון אותם צירף הנתבע לכתב הגנתו ומעיון  (.1-11

 27הכנסת העסק אכן נשענת על מקור זה, נחזו העברות בסכומים גבוהים לטובת החשבון 

 28 י דלק ומשיכת המחאות בלתי ברורות., למול חיוב---העסקי מחברת 

 29 
 30-( רק ל2018)בשנת מדוע מחזיק עסק אם הכנסתו מגיעה הנתבע בחקירתו כאשר נשאל  .76

 31אינו  השיב כי "להחזיק עסק זה מה שאני יודע לעשות ובזה אני מתעסק". לטענתו₪  6,000

 32כאשר נשאל  (.12-19, ש' 27)עמ' ₪  200,000יכול לסגור את העסק בשל חובות של מעל 

 33ולפני כן )בתקופת חייהם המשותפים ₪  3,100הנתבע כיצד מחזיק דירה בעלות חודשית של 

 34ומשלם מזונות עבור שתי ילדות, כל זאת במשכורת של ₪  4,000דים(, דירה בעלות של הצד

 35   .₪ 200,000-לפני מס, השיב כי התוצאה של כל זה היא חובות בסך של כ₪  9,000

 36 
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 1פסיקת המזונות, כך נקבע, תיעשה באמצעות איזון כולל של הכנסת המשפחה מכלל  .77

 2יתחשב בית המשפט הן בגובה ההכנסה ת, המקורות השונים, כאשר לעניין כושר ההשתכרו

 3וחנה א 5750/03)ראו: בע"מ  בפועל, הן בפוטנציאל ההשתכרות העתידי והן ברכוש הצדדים

 4פורסם  2.10.2005) צינובוי נ' צינובוי 2433/04פורסם בנבו(; בע"מ , 8.6.2005), נ' אוחנה

 5 .בנבו(

 6 
 7התרשמתי כי בכל הנוגע להשתכרותם של שני הצדדים, רב הנסתר על הגלוי. הנתבע  הודה  .78

 8 ,שכ"דבמסגרת חקירתו הנגדית כי במהלך חייהם המשותפים הוא זה שנשא בהוצאות 

 9מסגרת חייהם כי אם ב ועל כן אני סבורה (19-32, ש' 21ארנונה ואוכל )עמ' חשמל 

 10של הוצאות התא המשפחתי, לא מן הנמנע כי הכנסתו  ןברוב רובהמשותפים עמד התובע 

 11ומעסיק בו עובדים נוספים ובעל פנאי רב  ,זאת. יתרה מכך הנתבע בעל עסק ותיקאפשרה 

 12בכדי להגדיל את הכנסתו ולממש את פוטנציאל השתכרותו, שעה שזמני השהות עם הקטינה 

 13לכל הפחות, בסך של  על כן אני מעריכה את הכנסתו של הנתבע,אשר  מצומצמים עד מאוד.

 14 ₪. 6,400, כאשר הכנסתו הפנויה )שכר פחות דמי שכירות( עומדת על דשונטו לח₪  9,500

 15 
 16שכן ₪  200,000-אשר להוצאותיו של התובע, התרשמתי כי לא הוכח שחובותיו נאמדים בכ .79

 17לתצהירו עולה כי העסק שבבעלותו נטל הלוואה  ףמתוך תדפיס פירוט הלוואות שציר

 18והתשלומים החודשיים עומדים על ₪  86,372ה( על לפני כשנ) 10.2.20שיתרתה עמדה ביום 

 19בערך(. מעיון בדפי חשבון נכונים ליום ₪  58,364)היום היתרה צפויה לעמוד על ₪  2,334

 20 43,010עולה כי חשבון הבנק על שם עסקו של הנתבע עומד על יתרה שלילית בגובה  10.2.20

 21 ₪.  200,000חובות בסך  עללא נצפו מסמכים התומכים בטענה ₪. 

 22 
 23ומעיון בית המשפט מודע לעבודה כי הנתבע נושא אף בדמי מזונות עבור ביתו הבכורה,  .80

 24)צורף לכתב  21.7.09בהעתק פסק דין המאשר הסכם אליו הגיע הנתבע עם גרושתו, מיום 

 25ד( וכן יישא ו)הסכום צמ₪  1,500ישלם דמי מזונות בסך ולה כי נקבע שעההגנה ולתצהיר( 

 26החשבון של הנתבע נראה כי משלם מדי חודש בהעברה בנקאית לידי  במחציות. מעיון בדפי

 27 (.15.11.19; 15.12.19; 16.1.20)ראו למשל: ₪  1,670 -גרושתו סך של כ

 28 
 29ובהעדר ראיות ה הפנויה של הנתבעת, התרשמתי כי בשלב זה, לכל הפחות, באשר להכנסת .81

 30להעמיד את פוטנציאל אני סבורה כי יש  ה,חד משמעיות על סגירת העסק הפרטי שבבעלות

 31. הקטינה שוהה במסגרות חינוכיות כל יום עד מדי חודש ₪ 000,6השתכרותה בגובה של 

 32לפחות ואילו התובעת בעצמה הודתה כי מסתייעת רבות באמה אשר מגיעה  16:30השעה 

 33אשר על כן, ( 7-20, ש' 19)עמ' לשהות בביתה מדי שנה למשך שלושה חודשים ועד חצי שנה 

 34 כי תפעל למיצוי השתכרותה על מנת להבטיח חיי רווחה סבירה לה ולקטינה.חזקה עליה 

 35ראה נ  .₪ 008,2הכנסתה הפנויה של התובעת )הכנסות פחות דמי שכירות( עומדת על 

 36 ₪. 1,170שרד הבינוי והשיכון בסך של סיוע ממנלקח בחשבון ה לאשבטעות 
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 1ואין  ,למרות שחלקו מיועד ללינת הסבתא ועבודת האם 3,200, שכר דירה 6,000שכר אל ציפוטנ

 2 שיש כאן טעות.נראה . 1,170ה תוספת של 

 3 
 4 .אב %70אם,  %03אשר על כן, יחס ההכנסות הפנויות בין הצדדים עומד על  .82

 5 
 6לאור האמור לעיל, בהינתן נסיבות המקרה, צרכי הקטינה, יחס ההכנסות בין הצדדים  .83

 7והדין החל, אני קובעת כי על הנתבע להעביר לידי התובעת, עבור מזונות הקטינה ומדורה 

 8או סיום לימודי  18לגיל  נהעד הגעת הקטי( בעיגול כלפי מטה) לחודש₪  051,6סך של 

 9ים. ממועד זה ובתקופת השירות הצבאי או שירות הלאומי התיכון לפי המאוחר מבין השני

 10 .כפי גובה ערב תשלומם –)חובה( יעמדו דמי המזונות על שליש 

 11 
 12שהותה של הקטינה אצל שיעור בנוכח זמני השהות המצומצמים בין הנתבע לקטינה, אין  .84

 13בחשבון הנתבע בכדי להשפיע על אופן קביעת דמי המזונות ועל כן במסגרת ההכרעה הובאו 

 14 גיוני.ה. צרכיה של הקטינה כפי שהוערכו לעיל וכן יחס ההכנסות בין הצדדים

 15 

 16 דמי טיפול
 17 

 18הלכה ידועה היא כי מקום בו אב כמעט ואינו נפגש עם הקטין, יש מקום לחייבו בדמי טיפול  .85

 19ומעשה הוצאת חוקת  מזונות ילדים הלכהכחלק מחיוב המזונות. ראו: א' גריידי, נ' שלם, 

 20פ"ד  33, תמיר נ' תמיר 180/80; ע"א 165,עמ'  2016ינואר  5המשפחה בע"מ, עדכון מס' 

 21 ,פורסם בנבו) פלונית נ' אלמוני 36151-12-17(; עמ"ש )חיפה( 1980) 503, 499( 4לד)

19.6.2018). 22 

 23 

 24יתבררו  הבקשהשהובאו בגדר במסגרת ההחלטה בבקשה לביזיון, קבעתי כי טענות התובעת  .86

 25 .ויובאו בחשבון בפסיקת דמי המזונות הקבועים ודמי הטיפול ,במסגרת הליך המזונות

 26 

 27כולל אחת מהן ים בחודש למשך כמה שעות ופעם יהנתבע כאמור שוהה עם הקטינה פעמ .87

 28לינה. הנתבע לא שוהה עמה במשך סופי שבוע מלאים, לא שוהה במחיצתה בחופשות 

 29יוצא אפוא כי עול הגידול, צים להרחבת זמני שהות אלו. וכאמור לעיל, אינו נוקט אף במאמ

 30הן ברובד הכלכלי והן ברובד המנטלי, נופל רובו ככולו על כתפי האם. "הפיצוי" על פגיעה 

 31משמורן, יבוא בד"כ בחיוב כספי המגלם את דמי הטיפול -בקטין עקב התרחקות של הלא

 32 לעיל(. 63032-07-17העודפים )ראו תלה"מ 

 33 

 34 ובכך אינו מקל על האם את הטיפול באופן הרצוי הקטינה ע אינו מתראה עםהואיל והנתב .88

 35, וזאת מעבר לשעות הצהרון או היש הוצאות טיפול הניתן לה על ידי אימ קטינה, לבקטינה

 36, של האם לכך יש להוסיף את העובדה שכתוצאה מכך נפגעת יכולת הכנסתה. המועדונית
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 19מתוך  18

 1בדה ולאור האמור לעיל, ובהתחשב בע הקטינה. ולשכן האב אינו תורם מזמנו ולו במעט לגיד

 2כי האב מחויב במחצית הוצאות החינוך של הקטינה, אני קובעת כי על הנתבע לשאת בדמי 

 3כך שבסך הכל זאת נוסף על דמי המזונות  "(,דמי הטיפול)" ₪ 054טיפול חודשיים בסך של 

 4 בעבור מזונותיה של הקטינה ₪ 010,2על הנתבע להעביר לידי התובעת מדי חודש סך של 

 5 "(.דמי המזונות)" כולל דמי טיפול

 6 

 7 אשר על כן הנני מורה כדלקמן

 8האב תוקף של פסק דין. אשר על כן,  7/6/20מלצת עו"ס לסדרי הדין מיום ניתן בזה לה .89

 9פעם אחת עם לינה ביום ו'  :מסיום המסגרת ביום ו'שני ישהה עם הקטינה בכל סוף שבוע 

 10 .20:00והחזרתה לבית האם במוצאי השבת עד השעה  10:00ת בשעה ופעם אחת מיום שב

 11תמריץ   yל המזונות ירדו  xוהיה ראוי לקבוע שאם האב יגדיל את זמני השהות ב ייתכן 

 12  לטובת הילדה. לאב

 13בכל  16-דמי המזונות ישולמו על ידי הנתבע ב(, 18-19, ש' 5בהתאם להסכמת הצדדים )עמ'  .90

 14, כפי שיימסר מאת אםישירות לחשבון הבנק של האב , על ידי ה16.3.21חודש החל מיום 

 15בע"מ )למשל  מזונות ששולמו "נאכלו"נוכח הפסיקה לפיה דמי  .ב"כ האם לב"כ האב

 16-, סכום המזונות בהתאם לפסק, פורסם בנבו(21.11.2005ואח',  פלוני נ' פלונית 4589/05

ָדֵרש להשיב ל ובעתתואולם ה ,2021הדין, ישולם החל מחודש מרץ   17את עודף  תבענלא תִּ

 18 עד כה. ועל ידהמזונות ששולם 

 19 

 20מכל מין וסוג שהוא,  נהבהוצאות רפואיות חריגות של הקטי באופן שווההצדדים יישאו  .91

 21לרבות רפואת שיניים, טיפולים פסיכולוגיים/רגשיים, אבחונים )לרבות אבחוני ליקוי 

 22למידה( וכל הוצאה רפואית אחרת חריגה אשר איננה מכוסה ע"י קופ"ח ובכלל זה הפרשים 

 23ואית, שאינה במצב חירום, לאחר קבלת החזר מכל מקור שהוא. כל החלטה על הוצאה רפ

 24תתקבל תוך שיתוף והיוועצות בין הצדדים ובהסכמתם, ועל יסוד הוראה רפואית המאשרת 

 25את נחיצותה. במקרה של מחלוקת לגבי עלות ו/או נחיצות ההוצאה, יכריע במחלוקת רופא 

 26 או רופא מומחה בתחום הדרוש המוסכם על הצדדים.  נההמשפחה המטפל בקטי

 27 

 28על פי דרישת מערכת החינוך ו/או  נהבהוצאות החינוך של הקטי באופן שווההצדדים יישאו  .92

 29המסגרת החינוכית וכן חוג אחד בעלות של חוג עירוני, שיעורי עזר, תנועות נוער, קייטנות, 

 30כל החלטה על הוצאה חינוכית מהותית . (חובה על ההוריםלא מיותר. ) שיעורי נהיגה

 31קת לגבי עלות ו/או תתקבל תוך שיתוף והיוועצות בין ההורים ובהסכמתם. במקרה של מחלו

 32נחיצות ההוצאה, תכריע במחלוקת יועצת בית הספר/מחנכת הכיתה או גורם חינוכי אחר 

 33היות ולא  -אשר לדרישת התובעת להשתתפות הנתבע בנסיעות לחו"ל המקובל על הצדדים.
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 19מתוך  19

 1הוצגה כל אסמכתא על נוהג שכזה, לא מצאתי לנכון להכריע בעניין זה ומוטב שהחלטה 

 2 בין הצדדים. בשיתוף פעולה בעניין תתקבל

 3 

 4לעיל, יקבל  91-92צד אשר יישא במלוא הסכומים בגין ההוצאות המפורטות בסעיפים  .93

 5ימים מהיום שהצד המשלם שלח  10מהצד השני את חלקו בהתאם לאמור לעיל, וזאת בתוך 

 6לצד השני דרישה בצירוף האסמכתא הרלוונטית על התשלום הנדרש בסמס/ וואטסאפ/ 

 7רשום. אין השולח מחויב להוכיח כי הצד השני קיבל לידיו את ההודעה, אלא  מייל/ בדואר

 8 כי שלח לו באחד מאופני התקשורת המפורטים לעיל.

 9 

 10דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההחלטה דנן ויעודכנו  .94

 11במועדו יישא  , ללא הפרשים רטרואקטיביים. סכום שלא שולם15/1/2022אחת לשנה מיום 

 12 ריבית והפרשי הצמדה כחוק, בין היום שנועד לתשלום לבין הפירעון המלא בפועל.

 13 

 14דמי המזונות ישולמו לידי האם בנוסף לקצבת הילדים המשולמת לה על ידי הביטוח  .95

 15מענק הלאומי ובנוסף לכל קצבה, גמלה ומענק לימודים להם היא זכאית ככל שהיא זכאית. 

 16לת שנת לימודים יופחת מהוצאות ההצטיידות לבית הספר לימודים, המשתלם בתחי

 17והצדדים יחלקו רק ביתרה. על האם למצות את כל ההנחות להן היא זכאית בהתחשב 

 18שוב לרשום זאת בכל פסק דין על נת ח !ופיי במעמדה המשפחתי ומצבה הכלכלי העדכני.

 19 למנוע ויכוחים מיותרים בין ההורים. 

 20 

 21 .וצאה ישא כל צד בהוצאותיותלאור ה .96

 22 

 23 פסק הדין יהיה מותר לפרסום לאחר השמטת פרטים מזהים. .97

 24 

 25 , ותסגור את התיקים.צדדיםב"כ הלהעתק פסק הדין המזכירות תמציא 

 26 

 27 , בהעדר הצדדים.2021מרץ  09,כ"ה אדר תשפ"אניתן היום,  

          28 

 29 

 30 


