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 רקע עובדתי וטענות הצדדים 

 

 .XXX-בהתובע גרוש ללא ילדים, מתגורר  .1

 

 .XXX-הנתבעת גרושה ולה שני ילדים מנישואים קודמים, מתגוררת ב .2

 



 XXX. ביום החליטו להביא ילד לעולם בהחלטה משותפת ללא קשר זוגיהתובע והנתבעת  .3

 "(.הקטינהלהלן: "לדה... )לדה הינו

 

זיכרון דברים להסדרי ראייה לאחר לידת הקטינה חתמו הצדדים על מסמך שכותרתו " .4

משום מה גיל הילדה לא רשום, אך לפי השימוש במונח  "(.זיכרון הדברים" )להלן: "ומזונות

  משהו ישן...הישן והצורם "הסדרי ראייה" זה כנראה 

 

ד' בין -את הקטינה בבית האם בימים א' ו יבקרהוסכם כי האב במסגרת זיכרון הדברים  .5

...זמני שהות "יבקר". 16:00-20:00ובכל סוף שבוע שני בין השעות  16:00-20:00השעות 

 מאוד מצומצמים.

 

בו מתגורר האב, בנוכחות  XXX-בנוסף הוסכם כי בכל סוף שבוע רביעי הביקור יתקיים ב .6

ל חצי שנה הקטינה תלון בבית האב בכל סוף שבוע האם. עוד ובנוסף הוסכם כי החל מגי

 רביעי בנוכחות האם והחל מגיל שנתיים הסדרי הראייה יכללו לינה ללא האם בבית האב. 

 

כולל ₪  2,700לעניין מזונות הקטינה הוסכם בין הצדדים כי סכום המזונות יעמוד ע"ס  .7

 מחציות. 

 

 אושר ע"י בית המשפט. לאיצוין ויודגש כי ההסכם  .8

 

בין הצדדים נתגלעו חילוקי דעות לאחר לידת הקטינה לעניין גובה המזונות וזמני השהות של  .9

 האב עם הקטינה.

 

ובטרם הגשת כתב התביעה דנן הגיעו הצדדים באמצעות באי כוחם להסכמה  XXXביום  .10

זמנית לעניין זמני השהות. אפס הצדדים לא פעלו בהתאם להסכמות אלו ומכאן הוגשה 

 התביעה. 

 

 יעת המשמורת וקביעת זמני השהותתב

 

 טענות הצדדים

 

 טענות האב

 

לטענת האב הצדדים קיימו קשרי חברות אשר אינם מבוססים על מערכת יחסים זוגית,  .11

 ובהחלטה משותפת החליטו להביא ילד לעולם.



 

עוד טוען האב כי הצדדים בחרו שלא לערוך הסכם בטרם הולדת הקטינה וזאת בשל היחסים  .12

 אשר התבססו על אמון, ללא משקעים ותוך שימת דגש בלעדי על טובת הקטינה. ששררו בינם

 

, התקיימו הסדרי הראייה באופן רציף  XXXלחודש  ועד  XXXמעת שנולדה הקטינה ביום  .13

 . 16:00-20:00ד' בין השעות -וסדיר בהתאם לקביעת האם בימים א' ו

 

צדדים על זיכרון הדברים. אפס, כאמור לעיל, כשלושה חודשים לאחר לידת הקטינה חתמו ה .14

לגרסת האב האם התנתה את ביקורה יחד עם הקטינה בבית האב בכל סוף שבוע רביעי 

 בתמורה לקבלת מזונות מוגדלים.

 

הודיע האב לאם כי זמני השהות אינם מתאימים לו ולכן הוא מבקש לשנותם   XXXבחודש  .15

שינוי זמני השהות הפרה האם את לדברי האב נוכח בקשתו לכשהקטינה תגיע לגיל שנתיים. 

 אבל למה להשתמש בילדה? הסכמות הצדדים ומנעה מהאב לפגוש את הקטינה.

 

ג' אותם -האב גם טוען כי בכדי לפגוש את הקטינה נאלץ האב להסכים לזמני שהות בימים ב' ו .16

 קבעה האם בהחלטה חד צדדית.

 

של נסיבות שאינן תלויות הצדדים שכרו עו"ד שייצג אותם בעריכת הסכם הורות, אלא שב .17

 בהם התעכבו בעריכת ההסכם.

 

לדברי האב, האם סירבה כי האב יפגוש את הקטינה וזאת עד לחתימה על הסכם. לגרסתו  .18

 המניע לסירובה נבע מכך שהקטינה עדיין יונקת ואינה מקבלת תחליפי חלב. 

 

נה. בביקור , הסכימה האם כי האב יפגוש בקטיXXXולאחר התערבות מצד  15.1.18ביום  .19

ביקש האב לבלות עם הקטינה מחוץ לבית האם.  ואולם, האם סירבה וחסמה את המעבר 

 והחל להתפתח אירוע בעקבותיו הגיעה לבית האם ניידת משטרה שהוזמנה ע"י האם.

 

הגיעו הצדדים באמצעות באי כוחם למתווה זמני בעניין זמני השהות של האב  28.1.18ביום  .20

  עם הקטינה.

 

₪.  2,700אב,  לאחר הביקור הראשון, הוא העביר לאם דמי מזונות מוגדלים בסך לדברי ה .21

האב גם טוען כי מייד לאחר קבלת התשלום ביטלה האם את כל המפגשים של האב עם 

הקטינה. האב גורס כי המפגשים בוטלו ע"י האם מאחר והוא נכנס לביתה יחד עם הקטינה 

 למרות התנגדותה של האם.

 



י על אף התחייבות האם בזיכרון הדברים להלין את הקטינה בביתו בנוכחותה, עוד טען האב כ .22

ק"מ   ...האם מסרבת לעשות כן, ומכאן שהאב נאלץ להסיע את הקטינה מבית האם המרוחק

 לצורך קיום מפגשים ללא לינה עם הקטינה.  XXXלביתו וחזרה במשך 

 

 15:00ה' החל מהשעה -ים ב' ולבסוף, האב עותר כי זמני השהות עם הקטינה יתקיימו בימ .23

מהמסגרת החינוכיות וחזרה למחרת למסגרת הנוכחית, וכן בכל סוף שבוע שני לסירוגין החל 

 מיום ה' מהמסגרת החינוכית ועד ליום א' למסגרת החינוכית. 

 

 טענות האם

 

האם טוענת כי זיכרון הדברים עליו חתמו הצדדים הסדיר את זמני השהות הכוללים לינה  .24

האב הכוללים לינה. לדברי האם הצדדים התחייבו שלא לבוא בדרישות לשינויים או בבית 

בשנתיים הראשונות בחייה של הקטינה דרישות נוספות באשר להלנת הקטינה בבית האב 

 וזאת מאחר והקטינה יונקת חלב אם. 

 

עוד טוענת האם כי יש לדחות את טענות האב לעניין הסעת הקטינה מביתה לביתו, וזאת  .25

מאחר והאב בעת שהחליט להביא ילד משותף לעולם עם האם וידע אל נכון כי האם מתגוררת 

 ק"מ. ...המרוחק מביתו כ XXX-ב

 

ד' בין השעות -לבסוף טוענת האם כי יש לקבוע זמני שהות של האב עם הקטינה בימים ב' ו .26

 .8:30-18:00ובכל סוף שבוע שני ביום שבת בין השעות  15:00-18:00

 

הגישה האם תביעה לקביעת משמורת וזמני שהות בה עתרה  2.7.18עיל ביום כאמור ל .27

 לקביעת משמורת הקטינה בידיה.

 

 ההליך הדיוני, תסקירי העו"ס וחוות דעת המומחית

 

ת אביבית ם בו ניתנה החלטתה של כב' השופטהתקיים קד"מ במעמד הצדדי 9.5.18ביום  .28

דין כדי ליתן המלצותיה לעניין ההחלטות  לעריכת תסקיר ראשוני ע"י העו"ס לסדרי נחמיאס

הנוגעות לבריאותה, חינוכה ושהייתה של הקטינה, אופן קבלת ההחלטות ומידת שיתוף 

הפעולה בין ההורים. עוד התבקשה העו"ס לסדרי דין לבחון את סוגיית שהות הקטינה אצל 

שר של הקטינה אביה, לרבות המלצות בעניין זמני השהות, תפקודו של כל אחד מההורים, הק

 עם האב, תפקוד הקטינה והליקויים בתפקוד והמלצות טיפוליות. 

 

 ...התקבל תסקיר ראשון מטעם העו"ס לסדרי דין  19.6.18ביום  .29

 



העו"ס ציינה כי מדובר בזוג שהכירו תקופה קצרה מאוד )שלושה חודשים( מתוך מטרה  .30

מיטיב וללא שיתוף פעולה  משותפת להביא ילד לעולם, וכבר מתחילת ההכרות הקשר לא היה

 המהווה בסיס לקשר.  

 

ונוכח התרשמות העו"ס הינה כי לאב נכונות גדולה לקחת חלק בגידולה של הקטינה,  .31

 הקונפליקטים הקיימים והעדר שיתוף פעולה בין ההורים יש לקבוע זמני שהות קבועים. 

 

הכוללים לינה  וייקבעו זמני שהות המלצת העו"ס היא כי המשמורת תיוותר בידי האם .32

 באמצע השבוע ובכל סוף שבוע שני לסירוגין.

 

  נחמיאס תניתנה החלטתה של כב' השופטנוכח התנגדות האם לזמני שהות הכוללים לינה  .33

 המורה על הרחבת זמני השהות בצורה הדרגתית. 2.7.18במסגרת פרוטוקול הדיון מיום 

 

ס להרחיב את זמני השהות ללילה התקבל תסקיר משלים בו הומלץ ע"י העו" 14.10.18ביום  .34

 נוסף באמצע השבוע.

 

, נחמיאס תהחלטת כב' השופט ניתנה 6.11.18לאחר עיון בתגובות הצדדים ניתנה ביום  .35

במסגרתה נקבע כי האב ייקח את הקטינה ביום רביעי אחת לשבועיים מהמסגרת החינוכית 

 וישיבה למחרת למסגרת החינוכית. 13:00החל מהשעה 

 

כי האב יוכל לשהות עם הקטינה פעם נוספת באמצע שבוע בשבוע בו לא  בנוסף נקבע .36

בשעון קיץ. עוד  19:30-בשעון חורף ו 19:00מתקיימים הסדרי לינה בימי רביעי עד לשעה 

ובנוסף נקבע כי הקטינה תהיה עם אביה בכל סוף שבוע לסירוגין מיום ו' מהמסגרת החינוכית 

 .19:00ועד ליום שבת בשעה 

 

התקיים דיון נוסף בו ניתנה החלטת בית המשפט המורה כי זמני השהות בימי   20.12.18ביום  .37

 רביעי הכוללים לינה יתקיימו אחת לשבוע.

 

התקבל תסקיר משלים בו הומלץ ע"י העו"ס כי הקטינה תשהה עם אביה בכל  24.1.19ביום  .38

נתיים. מגיל שנתיים סוף שבוע שני לסירוגין החל מיום שישי ועד ליום ראשון וזאת עד לגיל ש

הומלץ כי האב ייקח את הקטינה ביום ב' מהמסגרת החינוכית ויחזירה לבית האם בשעה 

ובימי ד' האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת החינוכית ויחזירה למחרת למסגרת  19:30

כן, בכל סוף שבוע שני לסירוגין האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת החינוכית -החינוכית. כמו

. וביום ה' האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת 19:30ויחזירה לבית האם בשעה ביום ב' 

 .  19:00החינוכית ויחזירה לבית האם ביום שבת בשעה 



 

אפס, נוכח טענות סותרות שהעלו הצדדים לעניין  המלצות העו"ס קיבלו תוקף של החלטה. .39

השהות של  האינטראקציה של ההורה האחר עם הקטינה והסיבות לכשלים ביישום הסדרי

החלטת בית המשפט  30.4.19האב עם ביתו ובהעדר אפשרות לקיום תיאום הורי, ניתנה ביום 

 למינוי מומחה.

 

 התבקשה לחוות דעתה בשאלות הבאות:גב'... המומחית ה .40

 

 מהם הטעמים שהביאו, כבר מספר פעמים, לניתוק הקשר בין הקטינה לבין אביה. א.   

 

ומתן הערכה אודות תרומה עיית הקשר בין ההורים דרכי הטיפול המתאימות לב ב. 

 .טיפולית לשינוי בהתנהלות מי מההורים

 

המלצות לעניין אופן קיום הסדרי השהות בין האב לביתו, והמועדים המומלצים  ג.

במהלך השבוע ולאורך השנה, ובפרט בשים לב לריחוק הגיאוגרפי בין מקום מגורי 

 ההורים וגילה הרך של הקטינה.

 

ופיים, אישיותם ותכונותיהם המרכזיות של שני ההורים ויכולתם להכיל את צרכי א ד

הקטינה תוך צמצום ההתייחסות לצרכיהם האישיים, בפרט לאור המתח הקיים 

 ביניהם על רקע מערכת היחסים הקצרה שלהם בעבר הלא רחוק.

 

שיש בהם האם בפועל מי מההורים מעביר לקטינה מסרים )ביודעין או מבלי משים(  ה.

 כדי לשבש את הקשר בין עם ההורה האחר.

 

התקבלה חוות דעת המומחית. המלצות המומחית הן כי זמני השהות יתקיימו  11.11.19ביום  .41

ד' כאשר האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת החינוכית ויחזירה -בשבוע הראשון בימים ב' ו

הקטינה מהמסגרת  למחרת למסגרת החינוכית. בשבוע השני ביום ב', האב יאסוף את

. ביום ד' האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת 19:30החינוכית ויחזירה לבית האם בשעה 

החינוכית ויחזירה למחרת למסגרת החינוכית וביום ו' האב יאסוף את הקטינה מהמסגרת 

למה יום אחד האב צריך להחזיר )ניסוח  החינוכית ויחזירה למסגרת החינוכית ביום א'.

 אם בכל שאר הימים יש לינה? לא מובן. נראה רק על מנת להרגיע את האם ,םצורם( לבית הא

 .וללא קשר לטובת הילדה

 

יש לחייב את האם בהשתתפות בעלות הנסיעות בין שני הבתים עוד המליצה המומחית כי  .42

, לדברי המומחית ההורים ידעו על המרחק בין הבתים כשהחליטו על הורות באופן שווה

 יפה. שני הורים לילד. גם לילדה.צד אחד בלבד.  משותפת ואין סיבה שהעומס הכספי ייפול על



 

התקיים דיון נוסף. במסגרת הדיון  הגיעו הצדדים להסכמות חלקיות לעניין  28.11.19ביום  .43

 זמני השהות. המלצות אלו קיבלו תוקף של פסק דין חלקי. 

 

זמני השהות בין האב לבין הקטינה יתקיימו  28.11.19בהתאם להסכמות הצדדים מיום  .44

 הלן:כל

 

 בשבוע הראשון

 

ביום שני בשבוע, האב ייקח את הקטינה מהמסגרת החינוכית ויחזיר אותה לבית האם בקיץ  .45

 .19.30, ובחורף )שעון חורף( עד 20.00)שעון קיץ( עד השעה 

 

ימי רביעי בשבוע, האב ייקח את הקטינה מסיום המסגרת החינוכית והקטינה תשהה עימו  .46

 טינה למחרת למסגרת החינוכית. סוף שבוע אצל האם. כולל לינה, האב יחזיר את הק

 

 בשבוע השני

 

ביום שני בשבוע, האב ייקח את הקטינה מהמסגרת החינוכית ויחזיר אותה למחרת למסגרת  .47

 .10.00החינוכית. ככל שאין מסגרת חינוכית הקטינה תוחזר למחרת לבית האם עד השעה 

 

המסגרת החינוכית ויחזירה לבית האם  בימי חמישי בשבוע, האב ייקח את הקטינה מסיום .48

 )שעון חורף(. 19.30)שעון קיץ(,  ובחורף עד השעה   20.30במוצאי שבת עד השעה 

 

 בשבוע השלישי

 

ביום שני בשבוע, האב ייקח את הקטינה מהמסגרת החינוכית ויחזיר אותה לבית האם בקיץ  .49

 .19.30, ובחורף )שעון חורף( עד 20.00)שעון קיץ( עד השעה 

 

ימי רביעי בשבוע, האב ייקח את הקטינה מסיום המסגרת החינוכית והקטינה תשהה עימו  .50

 כולל לינה, והאב יחזיר את הקטינה למחרת למסגרת החינוכית. סוף שבוע אצל האם. 

 

 בשבוע הרביעי

 



ביום שני בשבוע, האב ייקח את הקטינה מהמסגרת החינוכית כולל לינה ויחזיר אותה למחרת  .51

וכית. ככל שאין מסגרת חינוכית הקטינה תוחזר למחרת לבית האם עד השעה למסגרת החינ

10.00. 

 

יום רביעי בשבוע, האב ייקח את הקטינה מסיום המסגרת החינוכית ויחזירה לבית האם  .52

 )שעון חורף(. 19.30)שעון קיץ(,  ובחורף עד השעה   20.30באותו היום עד השעה 

 

ום שישי בסיום המסגרת החינוכית וישיבה האב יקח את הקטינה לסוף שבוע החל מי .53

 למסגרת החינוכית ביום ראשון. 

 

עוד הובהר כי בימים בהם לא מתקיימת מסגרת חינוכית למחרת היום, יוכל האב לאסוף את  .54

 . שעות מראש עם האם 24בתיאום של  8.00-11.00הקטינה מבית האם בין השעות 

 

לישון אצל אביה מיום חמישי ועד ליום  הצדדים חלוקים בשאלה מאיזה גיל הקטינה תוכל .55

 . 6ואילו האם סבורה שהחל מגיל  3ראשון,  בעוד שהאב סבור שהחל מגיל 

 

ה' מהמסגרת -זאת ועוד בסיכומים מטעמו ביקש האב כי זמני השהות יתקיימו בימים ב' ו .56

ועד החינוכית וחזרה למסגרת החינוכית ובשבוע השני ביום ב' וביום ה' מהמסגרת החינוכית 

 ליום א' למסגרת החינוכית.

 

 דיון והכרעה

 

 טובת הקטינה

 

"חוק הכשרות  )להלן: 1962–, התשכ"בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותל 25סעיף  .57

 "( קובע כי:והאפוטרופסות

 

, או שבאו לידי הסכם אך 24באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף  "לא

המשפט לקבוע את העניינים האמורים -ההסכם לא בוצע, רשאי בית

יהיו אצל  6כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל  24בסעיף 

 אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת".

 

דונו בסוגית משמורת הילדים הינו עיקרון "טובת השיקול הבלעדי המנחה את בית המשפט ב .58

 7015/94דנ"א הקטין" שהינו העיקר ומפניו ייסוגו כל השיקולים האחרים. )לעניין זה ראה 
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ם פורס  01.05.2006מיום  פלוני נ' פלונית, 27/06 -; ו48( 1)פ"ד נהיועמ"ש נ' פלונית, 

 במאגרים(.

 

המחוקק נמנע מלקבוע קריטריונים מנחים שיגדירו את היסודות להבניית שיקול הדעת של  .59

בית משפט בבואו להכריע בסכסוכי משמורת, והשאיר לבית המשפט שיקול דעת רחב בדרך 

 אל הכרעתו.

 

בפסיקה הותוו שיקולים שונים, בהם עשוי בית המשפט להתחשב בבואו לקבוע את טובת  .60

 .הקטין

 

כך נקבע כי "טובת הילד במובנה האידיאלי" מחייבת כי הילד יגדל במחיצת שני הוריו  .61

במסגרת תא משפחתי יציב ואוהב.  מכאן שבעת פרידתם של ההורים, מחויב בית המשפט 

לקבוע הסדר משמורת אשר יבטיח עד כמה שהדבר אפשרי שהילד יגדל במסגרת יציבה, 

ותר לשם כך, תוך שמירה, ככל שהדבר אפשרי, על במשמורתו של ההורה שנמצא מתאים י

, 321( 2)פ"ד נה פלונית נ' פלוני, 4575/00רע"א קשר בין הילד לבין ההורה שאינו משמורן ]

 ((.02/10/2008)]פורסם במאגרים[ , ית נ' פלוניפלונ 10060/07בע"מ ;  331עמ' 

 

, עיוני  תוך דגש על יישום טובת הילד –שאקי במאמרו אפיונים בדיני משמורת קטינים פרופ'  .62

תי ,  יוצק תוכן למושג טובת הילד בהסתמך על פסיקת ב5-35עמ'  1984( אפריל 1משפט)

 המשפט:

 

"מכלול הסיכויים, כפי שהם נתפשים ומוערכים על פי שיקולי בית המשפט 

לאור מכלול ממצאיו, להבטיח מירב הדאגה, בנסיבות כל מקרה, לצרכיו 

הגופניים, החומריים והנפשיים של הילד, בהתחשב בגילו ובצרכיו המיוחדים. 

רים נאותים, צרכים שונים ומשתנים אלו מורכבים מתערובת של תנאי מגו

תנאי כלכלה סבירים, אוירה חינוכית, תרבותית וחברתית הולמת, טיפול 

מסור ונכון, כשירות גופנית ונפשית של ההורה לטיפול בילד, נכונות ויכולת 

נפשית ומעשית של ההורה להעניק לילד תחושת קרבה, אהבה, חום, רגש, 

 הוריו וסביבתו". את ההרגשה שהוא רצוי על ידי -ביטחון ואמון, ומעל לכל

 

בעל  בהיותם כלי עזריצוין כי משקל רב ניתן לתסקירי העו"ס אשר הוגשו לתיק בית המשפט,  .63

 חשיבות רבה היוצק מתן תוכן קונקרטי למושג "טובת הקטין" .

 

השיקול הבלעדי בהכרעת שאלת המשמורת ע"י בית המשפט הינו בהתאם לעקרון "טובת  .64

 פט הישראלי. הקטין" אשר הוכר כעקרון על במש
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המונח "טובת הקטין" הינו מושג רחב היוצק את תוכנו הקונקרטי בהתאם למצב העובדתי  .65

 הנתון בכל מקרה ומקרה. 

 

בטרם תינתן הכרעה יבחן בית המשפט את השיקולים הבאים לעניין משמורת קטינים:  .66

ליכולת  הבטחת סיפוק צרכיהם הפיסיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים, תוך התייחסות

ההורים ונכונותם; הבטחת שמירת קשר איכותי של הקטינים עם הוריהם; הגשמת אינטרס 

הקטינים למסגרת יציבה, במידה המרבית; צמצום ככל האפשר הפגיעה בשל הגירושין; יש 

לעשות המרב כדי ששני ההורים ימלאו תפקיד משמעותי בחיי הקטינים ויממשו אחריותם 

במידה בה כל אחד מההורים טיפל בקטין בעבר. )לעניין זה ר' ההורית; כן, יש להתחשב 

 (. ]פורסם במאגרים[. ס.ג. נ' ע.ג 12148-04-10תמ"ש )טב'( 

 

בית המשפט נעזר בתסקירים ובחוות דעת מומחים להם יש היכולת והכלים המתאימים  .67

( 2) , פ"ד נהפלונית נ' אלמוני 4575/00רע"א צועית וסובייקטיבית )לבחון את המקרה בעין מק

 (. 481(, 1)  , פ"ד נחלוי נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים 4238/03בג"צ ; 321

 

חוות דעת מומחים בסוגיה כה רגישה הינן בעלות משקל משמעותי במכלול בהתאם לפסיקה,  .68

הראיות ובתי המשפט נוטים לאמץ את ממצאי המומחים ומסקנותיהם. ניתן יהא לסטות 

 מממצאים אלה, רק בהינתן טעמים כבדי משקל המצדיקים זאת.

 

מצריכה  הזמנת תסקירים בתביעות משמורת וזמני שהות מהווה ביטוי לעובדה שההכרעה .69

מעורבות של רשויות הרווחה, כאשר העובדים הסוציאליים מסייעים לבית המשפט בקבלת 

הכרעה נכונה ומושכלת, תוך בירור מעמיק של הסוגיה. הדבר מתחייב אף בשל העובדה כי 

בעת סכסוך מתקשים ההורים לייצג באופן אובייקטיבי את צורכי הקטינים, ולכן נדרש בית 

וחה, אשר מטפלים בנושא במקצועיות וכעובדי ציבור )לעניין זה ראה המשפט לשירותי הרו

 ((. 23.12.2013)]פורסם במאגרים[  פלוני נ' פלונית 40117-12-13רמ"ש )מח' חי'( 

 

השופט רשויות הרווחה משמשות כמעיין מומחה מטעם בית המשפט, ראה דבריו של כב'  .70

 אשר קבע  כי: נוימן נ' רבי 293/88ע"א אלוני 

 

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט 

נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ 

יבה בולטת לעין שלא לעשות ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית ס

שקילת אמינותו מסורה לבית  -אכן עד מומחה כמוהו ככל עד  .זאת

המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית 
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המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של 

 המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן". 

 

 אשר קבעה כי:  פלונית נ' אלמוני 4575/00רע"א דברי כב' השופטת דורנר בוראו גם  .71

 

המידה המנחה בעת דיון בענייני משמורת ילדים היא טובת הילדים. -. אמת11"

חוק הכשרות ל 17-ו 15מידה זו אמורה להנחות הן את ההורים )סעיפים -אמת

המשפט -החוק( והן את בית  –; להלן 1962-, תשכ"בהמשפטית והאפוטרופסות

לחוק( בקבלם החלטות הנוגעות לילדים. עם זאת, לרוב, שקילת טובתם  25)סעיף 

של ילדים שהוריהם נפרדו אינה אלא תפיסת הרע במיעוטו מכיוון שטובת הילדים 

ת כי יגדלו במחיצת אביהם ואמם במסגרת תא משפחתי יציב ואוהב, ואילו מחייב

ע"א בהפרדה של הורים כרוכה מידה של ניתוק בין אחד ההורים לילדיו. ראו 

 . לפיכך במציאות הנוצרת לאחר764[, בעמ' 1]]פורסם בנבו[  וולף נ' וולף 503/60

המשפט לקבוע הסדר משמורת המגשים במידה המרבית -פרידת ההורים על בית

האפשרית את אינטרס הילדים ליהנות ממסגרת יציבה במשמורתו של ההורה 

שנמצא מתאים יותר ועם זאת לשמור קשר בין הילדים לבין ההורה האחר. לשם כך 

ת המשפט לערוך בחינה מדוקדקת של מכלול ההיבטים של כל אח-על בית

מהאפשרויות הקיימות, לרבות השפעתה על ההורים, ככל שהדבר עשוי להשפיע על 

 . 220[, בעמ' 6)כרך ב( ] בישראל דיני המשפחהשיפמן יחסם אל הילדים. ראו פ' 

בה במיוחד יש בחינה זו צריכה להתבסס על תשתית עובדתית נאותה. חשיבות ר

 דעת של מומחים הן בשל יכולתם לבחון את השאלות המתעוררות בכל-לחוות

 " מקרה בעין מקצועית והן בשל היותם גורם ניטרלי לעומת ההורים היריבים.

 

דין הרבני הגדול בירושלים ה-דויד נ' בית 5227/97בג"ץ וראו גם דברי כב' השופט  מ' חשין ב .72

 אשר קבע כי:

 

המשפט לקביעת -"טובתו של ילד אינה מושג תאורטי. לעניינה נדרש בית

על דרך  –משפט לא יוכל לקובעם -שבעובדה. ממצאים אלה בית-ממצאים

בעיקרם  –אלא אם יובאו לפניו ראיות וראיות לענייננו פירושן הינו  –הכלל 

כן, בהיעדר ראיות בעלות משקל -ים. עלדעת של מומח-חוות –של דברים 

המשפט לאמץ את -דעת המומחים ייטה בית-לסתירת האמור בחוות

 הדעת ומסקנותיהן". -ממצאי חוות

 

בבוא בית המשפט להידרש לסוגיית משמורת הילדים, עליו לשקול, בכל מקרה ומקרה, את  .73

דויד נ' בית הדין הרבני  5227/97בג"צ טובתו הקונקרטית של הקטין שעניינו נדון בפניו )ראה 

 (. 1998) 453( 1) , פ"ד נההגדול בירושלים
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  מן הכלל אל הפרט

 

במקרה שלפניי הצדדים הסכימו על חלוקת זמנים שקיבלה תוקף של פסק דין חלקי ביום  .74

השאלה לערער על פסק הדין החלקי. כאמור לעיל. יש לציין כי האב בחר שלא  28.11.19

 שנותרה במחלוקת היא גיל הקטינה בו תלון בבית האב מיום ה' ועד ליום ראשון.

 

לטענת האב הוא לוקח חלק פעיל ומהותי בחיי הקטינה וכי ישנה חשיבות ללינת הקטינה  .75

ת בביתו יחד עם משפחתו המורחבת. עוד ובנוסף טען האב כי הקטינה ישנה בביתו שתי לילו

 רצוף בשבתות, בחגי ישראל, בחופשות ובשבתות ללא כל קושי ובשמחה רבה.   

 

לבסוף טען  האב כי האם נמנעה במשך תקופה ארוכה לשלוח את הקטינה לגן בימי שישי  .76

בטענה כי היא זקוקה לקטינה ורוצה לבלות איתה זמן נוסף ולכן יש לדחות את טענת האם 

 ישי. לחשיבות נוכחות הקטינה בגן בימי ש

 

לטענתה יש להרחיב את זמני השהות מיום ה' ועד יום א' רק בעת האם התנגדה למבוקש  .77

 .6שהקטינה תגיע לגיל 

 

לדבריה קיימת חשיבות רבה לנוכחות הקטינה בימי שישי בגן כדי שתוכל לספוג ערכים  .78

הקטינה תעלה לכיתה א'  6מקבלת השבת בנוסף לתרומה החברתית. בנוסף לדברי האם בגיל 

 . ומאחר ובימי שישי אין יום לימודים בבית הספר, יש להעתר לבקשתה גם מסיבה זו

 

בחינת טובתה של הקטינה, מביאה אותי למסקנה כי אכן, הקטינה קשורה אל שני הוריה,  .79

מתוך חוות הדעת עולה כי (. 11.11.19)ראו התסקירים וחוות הדעת מיום  וצריכה את שניהם

 ההורים לבין הקטינה.קיים קשר טוב בין כל אחד מ

 

התרשמתי שלפניי העידו שני הורים שאוהבים את ביתם הקטינה ורוצים בטובתה ונראה כי  .80

אין מחלוקת בין שניהם שגם האחר הוא הורה מיטיב ושטובת הקטינה להיות בקשר 

 משמעותי עם שניהם. 

 

יש לתת  מהדברים שעלו, הן מעדויות ההורים והן מהתסקירים וחוות הדעת, התרשמתי כי .81

חשיבות לרצף שניתן לאפשר לקטינה לשהות עם כל הורה, תוך צמצום המעברים מהורה 

 להורה, עד כמה שניתן. 

 



 המצב שקיים כיום הוא כמפורט בטבלה:  .82

 

 

 המליצה המומחית כדלקמן: 11.11.19בחוות דעתה מיום  .83

 

שנים, מומלץ לדון מחדש על הסדרי השהות ולשקול  4"כשהילדה תגיע לגיל 

את הרחבתם. קצב ההתפתחות המנטלית והנפשית של ילדה בגילאים אלה 

תמודד עם שהייה ממושכת , היא תוכל לה4וסביר להניח שבגיל מהיר מאוד, 

לא נראה למומחית שהקשר של הילדה לכל  להתמודד? ." יותר אצל האב

 חשוב ללא קשר לגילה? םאחד מההורי

 

במקרה דנן, חוות הדעת ניתנה לאחר שהמומחית נפגשה עם האב ועם האם, ערכה בדיקות  .84

אינטראקציה בין האב לקטינה ובין האם לקטינה, ולאחר שערכה שיחת סיכום עם שני 

 ההורים.

 

אינה מומחית ... גב'יקשה מומחית לגיל הרך ואילו הבחקירה הנגדית ציינה האם כי היא ב .85

לגיל הרך אלא פסיכולוגית. בנוסף טענה האם כי אף אחד מהצדדים לא קיבל את המלצות 

המומחית.  ברם, יוער כי האם לא ביקשה לחקור את המומחית על חוות דעתה )ראו עדותה 

 לפרוט'(.  29-34ש'  22של אם בעמ' 

 

הונחו בפניי טעמים של ממש  המומחית נתנה חוות דעת מושכלת, מפורטת ומקצועית, ולא .86

 332,  321( 2) פ"ד נה פלונית נ' אלמוני 4575/00רע"א לסטות מהמלצותיה. )ראו בעניין זה 

(2001 .)) 

 

יום  יום שני יום ראשון 

 שלישי

יום  יום רביעי

 חמישי

יום 

 שישי 

 יום 

 שבת

בשבוע 

 הראשון

 אבא עד השעה אמא

 )שעון חורף( 19:30 

 )שעון קיץ( 20:00

 אמא אמא אמא אבא אמא

בשבוע 

 השני

 אבא עד השעה אבא אבא אמא אמא אבא אמא

 )שעון חורף( 19:30 

 )שעון קיץ( 20:00

בשבוע 

 השלישי

 אבא עד השעה אמא

 )שעון חורף( 19:30 

 )שעון קיץ( 20:00

 אמא אמא אמא אבא אמא

בשבוע 

 הרביעי

 אבא עד השעה אמא אבא אמא

 חורף(  )שעון19:30 

 )שעון קיץ(20:00

 אבא אבא אמא
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זאת ועוד בהתאם לפסק הדין החלקי הקטינה שוהה עם האב שני לילות ברצף אחת לחודש  .87

ת לילה נוסף בכל שבוע שני תאפשר לאב ליצור רצף של שהות עם הקטינה, כך ולכן  הוספ

שזמני השהות של הקטינה יורחבו ותוך צמצום מספר המעברים שהקטינה עוברת מבית הורה 

 אחד למשנהו.

 

חודשים, מצאתי להורות כי הקטינה  7-ו 3בנסיבות העניין ובשים לב כי הקטינה כיום בת  .88

ד מתן פסק הדין בכל סוף שבוע שני )מתוך מחזור של ארבע תשהה עם האב החל ממוע

יפה מאוד. שנת  (.82שבועות( החל מיום ה' ועד ליום א' בנוסף לימים כמפורט בטבלה לעיל )ס'

 . טובת הילד הלכה למעשה.2021

 

 חלוקת נטל הסעות הקטינה

 

הורות כי האם לטענת האב יש להורות על חלוקת נטל הנסיעות בין הצדדים שווה בשווה או ל .89

 תשתתף במחצית מעלות הוצאות הנסיעה.

 

מנגד טוענת האם כי יש לדחות את טענת האב שכן בטרם החליטו הצדדים להביא את הילדה  .90

 ק"מ.  ...המרוחק מביתו בכ XXX-בלעולם, האב ידע כי האם מתגוררת 

 

מעיון אין חולק כי הצדדים ידעו על המרחק בין הבתים כשהחליטו על הורות משותפת.  .91

בזיכרון הדברים על אף שלא אושר בבית המשפט עולה כי הצדדים הסכימו לחלוק את נטל 

הסעות הקטינה כאשר האם התחייבה להביא את הקטינה לבית האב אחת לחודש ולהחזירה 

 )עד לגיל שנתיים(. 

 

 הומלץ כדלקמן: 11.11.19מיום ... וות דעת המומחיתזאת ועוד בח .92

 

תפות בעלות הנסיעות בין שני הבתים, באופן "יש לחייב את האם בהשת

שווה. ההורים ידעו על המרחק בין הבתים כשהחליטו על הורות 

משותפת, ואין סיבה שהעומס הכספי ייפול על צד אחד בלבד. מחובתה 

של האם לאפשר מפגשים בין האב לילדה, ומאחר והוא לוקח אותה 

ות כלכלית ומחזיר אותה למסגרת החינוכית, יש להסתפק בהשתתפ

 בלבד".

 

אני מורה שחלוקת נטל לא מצאתי כל פגם במסקנותיה של המומחית ולאור האמור לעיל,  .93

למה שהאם .  הסעות הקטינה תילקח בחשבון במסגרת קביעת סכום המזונות כמפורט להלן

 בצע חלק מהנסיעות? לא מובן.תלא 



 תביעת המזונות

 

 טענות הצדדים

 

 טענות האם

 

דדים גיבשו הסכמה בינם במסגרת זיכרון הדברים לאור היותה ההורה לטענת האם הצ .94

₪  2,700המטפל והדומיננטי בחיי הקטינה, כי האב יישא בתשלום מזונות עבור הקטינה בסך 

 לחודש כולל תשלום עבור מחציות.

 

חדל האב לשלם מזונות עבור  2018בכתב התביעה טענה האם כי החל מחודש פברואר  .95

 הקטינה והיא נאלצת לשאת במלוא הוצאותיה לבדה.

 

וכי הכנסתה החודשית עומדת על סך  ...באשר להשתכרותה טענה התובעת כי היא עובדת ב .96

 ₪. 5,000של 

 

" ומשתכר סך של ...חברת "ה האם כי האב עובד כשכיר בבאשר להכנסותיו של האב, טענ .97

 נטו לחודש.    ₪  6,500

 

ומדירה בבעלותו בגינה הוא מקבל דמי  לאב הכנסות נוספות מכספי דיבידנדלטענת האם,  .98

 שכירות.

 

 לחודש כמפורט להלן:₪  2,700בכתב התביעה העריכה האם את צרכי הקטינה  בסך של  .99

 

מוצרי היגיינה וטיטולים בסך של  ₪; 500ביגוד והנעלה בסך של ₪;  1,200כלכלה בסך של 

לא כולל ₪  2,700ובסך הכל סך של ₪  400תרופות, נסיעות, תרבות ופנאי בסך של ₪;  600

 הוצאות עבור חינוך. 

 

מעלויות המדור בהן  30%המהווים ₪  1,280בנוסף העריכה האם את צרכי המדור ע"ס  .100

 נושאת האם כמפורט להלן:

 

 100גז בסך של ₪;  200מים בסך של ₪;   400ל בסך של חשמ₪;  2,000שכר דירה בסך של 

 ₪.  1,200וארנונה בסך של ₪  300אינטרנט וכבלים בסך של ₪;  69טלפון בסך של ₪; 

 

כולל ₪  2,700בתצהיר עדות ראשית מטעמה עתרה התובעת לקביעת מזונות הקטינה בסך של  .101

 דים בזיכרון הדברים.לא כולל מחציות, וזאת נוכח הסכמות הצד₪  2,400מחציות או 



 

בסיכומים מטעמה טענה התובעת כי יש לחייב את הנתבע במזונות עבור הקטינה כפי שנדרש  .102

עבור הוצאות המדור ובתוספת מחצית מההוצאות החריגות  33%בכתב התביעה, בתוספת 

 עבור רפואה וחינוך החל מיום הגשת כתב התביעה.

 

 טענות האב 

 

נולדה הקטינה הגיעו  הצדדים להסכמה כי הנתבע ישלם  בכתב ההגנה טען האב כי  בטרם .103

 ₪.  2,000לתובעת עבור הקטינה דמי מזונות בסך 

 

כוללים תשלום עבור ₪  2,000בתצהיר עדות ראשית טען האב כי דמי המזונות שנקבעו ע"ס  .104

 מחציות. בנוסף לדבריו  הצדדים הסכימו כי האם תשתתף בעלויות הנסיעה. 

 

ולדה הקטינה, חזרה בה האם מהסכמותיה ודרשה כי סכום המזונות לדברי האב לאחר שנ .105

 נוכח האיום אותו חווה האב מהאם הוא חתם על זיכרון הדברים.₪.  2,700יעמוד ע"ס 

 

לטענת האב האם מבקשת כי הוא יפעל בהתאם להסכמותיהם לעניין המזונות בזיכרון  .106

 תתפותה בעלויות הנסיעה.הדברים בעוד שהיא אינה מקיימת את הסכמותיהם לעניין הש

 

 5,000באשר להכנסת האם, טען האב כי האם עובדת בהוראה ומשתכרת מידי חודש סך של  .107

 לחודש. עוד טען האב כי לאם זכויות במגרש מנישואיה הקודמים.₪ 

 

" ומשתכר מידי חודש סך ...אשר להכנסתו כי הוא עובד בחברת "בכתב התביעה טען האב ב .108

של הסדרי הראייה המתקיימים עם הקטינה, הכנסתו החודשית ירדה לדבריו ב₪.  4,000של 

עוד טען האב כי בשל הנסיעות המרובות לקיום ₪.   4,000לסך של ₪  7,000מסך של 

 המפגשים עם הקטינה הוצאות הרכב לרבות הוצאות עבור דלק גדלו. 

 

ודש. עוד טען לח₪  6,000בתצהיר עדות ראשית מטעמו טען האב כי הוא משתכר כיום סך של  .109

האב כי הוא ממצה את מלוא יכולת השתכרותו בשים לב לשעות המרובות אותן הוא מבלה 

 בנסיעות לצורך הסעת הקטינה לביתו.

 

באשר להוצאות המדור, טוען האב כי לאם שני ילדים נוספים ולכן הוא אינו צריך לשאת  .110

לטענת האב, קביעת  בתשלום המדור עבור הוצאות ילדיה של התובעת מנישואים קודמים.

לחודש ו/או מניעת השתתפות האם במחצית ₪  800 -מזונות הקטינה בסך של למעלה מ

 מהנסיעות יביאו אותו לפת לחם.

 



 ההחלטה לעניין המזונות הזמניים

  

ובנוסף האב חויב ₪  1,800בסך של עבור הקטינה  נפסקו מזונות טרום זמניים 22.7.18ביום  .111

 ר הקטינה.במחצית הוצאות המעון עבו

 

 

 דיון והכרעה

 

ראשית יש לדון בשאלה האם הסכמות הצדדים  בנוגע לדמי המזונות הן הסכמות תקפות או  .112

 שמא על בית המשפט לקבוע את דמי המזונות עבור הקטינה.

 

 המסגרת המשפטית

 

הסכמים בדבר שכותרתו " 1959 –, תשי"ט חוק לתיקון דיני משפחה מזונותל )א(12סעיף  .113

 ", קובע כדלקמן: מזונות

 

")א( הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות כאלה אינו קושר את 

 על ידי בית המשפט.  אושרהקטין, כל עוד לא 

על מזונות כאלה ייעשו בכתב; הם  )ב( הסכם בדבר מזונות של בגיר וויתור

 המשפט. -ניתנים לאישור בית

דין של -)ג( הסכם בעניני מזונות שאושר על ידי בית המשפט, דינו כדין פסק

 בית המשפט בעניני מזונות".

 

, כאשר מדובר בהסכם חוק לתיקון דיני משפחה מזונותל 12לסעיף כאמור לעיל, בהתאם  .114

הנוגע למזונות של קטין, הסכם זה אינו קושר את הקטין, כל עוד לא אושר על ידי בית 

 המשפט.

 

עסקינן בהורים שחתמו על זיכרון דברים. זיכרון הדברים הסדיר את תשלום בענייננו,  .115

אישור  דים בחרו שלא לאשר את ההסכם בפני בית המשפט.המזונות והמשמורת אלא שהצד

ההסכם בפני בית המשפט מקבל משמעות יתירה לנוכח הסכסוך שנתגלע בין הצדדים בדיעבד 

בנוגע לתוכנן של ההסכמות, שאלת קיומם של תנאים ותניות וכן לנוכח טענות האב כי הופעלו 

 עליו לחצים ואיומים מצד האם להעלאת דמי המזונות.
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יצוין ויודגש, כי טענות הצדדים מדגישות את חשיבות דרישת הכתב ואישור ההסכם בפני  .116

ערכאה שיפוטית, על מנת למנוע סכסוכים כדוגמת הסכסוך בענייננו, כאשר כל צד טוען 

 טענות שונות בתכלית.

  

 אשר על כן, לנוכח האמור לעיל, אני קובע כי אין תוקף להסכמות הצדדים בזיכרון הדברים .117

 לעניין סכום המזונות עבור הקטינה.

 

 הדין החל 

 

 קובע:  1959-)א( לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, תשי"ט3סעיף  .118

 

-אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן"

 ". זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו

 

 יהודי.הנתבע הוא יהודי ולכן דינו האישי הוא הדין האישי ה

 

הדין האישי היהודי, ובפרט עקב תקנות הרבנות הראשית משנת תש"ד, מבחין בין שלוש  .119

 15-6"(; גילאי קטני קטנים)" 6-0קבוצות גיל עיקריות לצורך קביעת חיוב במזונות: גילאי 

"(, כאשר לגבי כל אחת מן הקבוצות חלים הסדרים גדולים)" 18-15"(; וגילאי קטנים)"

 שונים. 

 

הדין האישי אב יהודי חב לבדו בסיפוק המזונות ההכרחיים של ילדיו מלידה ועד הגיעם על פי  .120

( )להלן: 1984) 616, 613( 3, פ"ד לח)דלי נ' דלי 393/83, בחלוקה לגילאים שונים  )ע"א 15לגיל 

"(; ע"א "עניין גלבר( )להלן: 1984) 20, 14( 2, פ"ד לח)גלבר נ' גלבר 210/82"(; ע"א עניין דלי"

 "((.עניין פורטוגז( )להלן: "1982) 459-456, 449( 3, פ"ד לו)פורטוגז נ' פורטוגז 591/81

 

פלוני נ'  919/15בע"מ ניתנה הלכה חדשה מפי בית המשפט העליון:  19.7.17אולם ביום  .121

שנים שהייתה  6זונות קטינים מעל גיל ]פורסם במאגרים[, אשר שינתה את פסיקת מ אלמונית

 "(.919/15הלכת בע"מ נהוגה עד כה )להלן: "

 

שנים החיוב במזונות הוא מדין צדקה והוא חל  6-15בפסק הדין נקבעה הלכה לפיה בגילאי  .122

במידה שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות 

 , לרבות הכנסה משכר עבודה. היחסיות מכלל המקורות

 

http://www.nevo.co.il/case/20033485


שנים, שגם אז  15-18שנים לזה החל בגילאי  6-15בכך למעשה הושווה הדין החל בגילאים  .123

החיוב על פי הדין העברי הוא מדין צדקה והוא מוטל על שני ההורים על פי יכולותיהם 

 הכלכליות היחסיות. 

 

ם, יפעל בית המשפט בהתאם שני 6-15בבוא ביהמ"ש לפסוק את מזונותיו של קטין בגילאי  .124

 .)פורסם במאגרים((:פ.ב נ' א.ב 14612-10-16עמ"ש לכללים הבאים )ראו 

 

גובה הצרכים תלויי השהות ובכללם מדור והוצאות מדור; צרכים שאינם  – צרכי הקטינים

 הבחנה בין צרכים הכרחיים ללא הכרחיים. תלויי שהות; צרכים והוצאות חריגות, ללא 

 

 מכלל המקורות שעומדים לרשותם, כולל שכר עבודה.  – יכולותיהם הכלכליות של ההורים

 

לצרכים תלויי שהות  – קביעת היחסיות של היכולת הכלכלית של ההורים, האחד מול רעהו

 ושאינם תלויי שהות. 

 

לקח בחשבון בעת קביעת חלוקת הנטל בין חלוקת זמני השהות תי – חלוקת המשמורת בפועל

 ההורים ביחס לצרכים תלויי השהות וביחס ליכולותיהם הכלכליות.

 

עשתה שינוי מהותי בקביעת סכומי המזונות  919/15יובלט כי הפסיקה החדשה בבע"מ  .125

, כאשר במסגרת הפסיקה החדשה בוטלה הפרשנות הקיימת לתקנות תש"ד של 6-15בגילאי 

 5-16ותחתיה אומצה פרשנות המשווה את הדין העברי לגבי מזונות בגילאי  הרבנות הראשית,

.  עם זאת, בפסק הדין גם צוין כי הכל תלוי בנסיבות של כל תיק, היכולות 15-18לגילאי 

הכלכליות היחסיות מכל המקורות העומדים לרשותו של כל צד, ובאופן בו נחלקת, אם 

 נחלקת המשמורת הפיזית.

 

)פורסם במאגרים מיום  817/18י שקבעה כב' השופטת ברק ארז בבע"מ זאת ועוד, וכפ .126

ובפרט  919/15בע"מ  -( אין מקום לאשר תחולה אוטומטית של ההלכה החדשה ב31.1.18

כאשר אין המדובר במשמורת משותפת לעניין חלוקה שווה של ההוצאות עבור הקטינים וגם 

  ת כפי שיפורט בהמשך.אין מדובר בהכנסה גבוהה במיוחד של האם המשמורני

 

 מן הכלל אל הפרט

 

 יכולותיהם הכלכליות של הצדדים

 

 יכולתה הכלכלית של האם 

 

http://www.nevo.co.il/case/21510540


ומשתכרת  כ... ב... ית מטעמה טענה האם כי היא עובדת בכתב התביעה ובתצהיר עדות ראש .127

 נטו לחודש.₪   5,000-כ

 

ועד לחודש  2018האם צירפה לתצהיר עדות ראשית מטעמה תלושי שכר החל מחודש מרץ  .128

נטו לחודש עבור ₪  4,000מהם עלה שהכנסתה ביחס לתקופה זו עמדה על סך  2018ספטמבר 

 משרה.  90%עבור ₪  6,500משרה ועד לסך של  70%

 

ר התובעת צירפה לתצהיר עדות ראשית מטעמה תלוש שכ ב...יש לציין כי בנוסף לעבודתה  .129

₪  6,700שתכרה עבור חודש זה סך של ממנו עלה כי התובעת ה 2018, עבור חודש יולי מ...

 )ראה נספח א' לתצהיר עדות ראשית(.

 

בתצהיר עדות משלים מטעמה טענה האם כי הכנסתה החודשית עלתה והיא עומדת ע"ס  .130

משרה. עוד הצהירה האם כי היקף המשרה אינו קבוע  80%נטו לחודש בגין ₪  6,000- 5,500

לתצהיר  9-11ת שעות נוספות )ראו סעיף ומשתנה בכל שנה ובעת שמתאפשר לה היא מבצע

 עדות משלים(. 

 

החל מחודש אפריל  ב...התובעת צירפה לתצהיר עדות משלים מטעמה תלושי שכר מעבודתה  .131

מהם עלה שהכנסתה הממוצעת ביחס לתקופה זו עמדה ע"ס  2019ועד לחודש נובמבר  2019

 משרה. 80%נטו לחודש עבור ₪  6,000

 

ירפה התובעת לתצהיר עדות ראשית משלים מטעמה תלושי שכר החל צ מ...בנוסף להכנסתה  .132

, מהם עלה שהכנסתה הממוצעת ביחס לתקופה זו 2019ועד לחודש יולי  2019מחודש אפריל 

 נטו לחודש.₪  1,200עמדה ע"ס 

 

ש'  16כאשר נשאלה האם בחקירתה הנגדית לעניין הכנסתה היא השיבה כדלקמן )ראו עמוד  .133

  לפרוט'(: 22-28

 

 כמה את מרוויחה? "ש.   

 ₪. 5,500בחודש. עד ₪  5,000בערך  ת.

 ?ב...את גם עובדת  ש.

 השנה לא. ת.

 כשהגשת את התצהיר עבדת? ש.

משרה וכל שנה אני מנסה להגדיל  70%רק שנה שעברה היה לי  ת.

את ההכנסה כדי לעמוד בהוצאות. שנה שעברה השלמתי 

 הכנסה דרך עמותה".

 



יות שהוצגו בפני בית המשפט עולה כי לתובעת קיימים מקורות הכנסה מעיון במסמכים וברא .134

וזאת בנוסף לקצבת הילדים  ומ... ...באחרים מלבד הכנסה מעבודתה כשכירה, מעבודה 

 ומזונות הקטינה.

 

, בגרסת האם נפלו סתירות מהותיות רבות הנוגעות לנכסיה ויש בהן כדי לפגוע כפי שטען האב .135

: בכתב התביעה טענה האם כי אין לה כל נכס ובמהימנותה של האםבאופן מהותי באמינותה 

 על שמה.

 

 2018לתצהיר המשלים הצהירה התובעת כי בעת גירושיה הראשונים באוגוסט  18-19בס'  .136

 ..., במסגרתו הוסכם כי מר"( הסכם גירושין...מר " תם בינה לבין הגרוש שלה  )להלן:נח

ף שרכשו במהלך נישואיהם. לדברי התובעת יקבל לחזקתו ולבעלותו את המגרש המשות

 מאחר והגרוש לא העביר את חלקה במגרש על שמו היא אינה זכאית לסיוע בדיור.

 

ן הוגשה בקשה בהולה מטעם האב להורות לאם להמציא את הסכם הגירושי 7.9.20ביום  .137

כי . לדברי ב"כ האב תוך כדי הכנת הסיכומים התגלה לה במקרה ...המאוחר של האם עם מר

 האם הגישה את ההסכם לאישורו של בית המשפט תקופה קצרה לאחר דיון ההוכחות.

 

בית משפט נעתר לבקשת האב על אף התנגדות האם להמציא את הסכם הגירושין.  וזאת  .138

 מאחר ומדובר בראייה שתסייע לבירור המחלוקת בין הצדדים.

 

שותפת של התובעת עשה בבעלות מהוא למ XXX-בעיון בהסכם הגירושין מעלה שהבית  .139

ויש בכך כדי להעיד על . ...כי הבית בבעלותו של מרוזאת על אף עדותה של התובעת ... ומר

 חוסר אמינותה של האם. 

 

 לפרוט': 6-20ש'  19ראו עדותה בעמ'  .140

 

שרשום ברמ"י על שם שניכם. את באופן עקרוני מציינת  XXX-ב"ש. יש בית 

 ל וללא כל תמורה. למה?שאת מוותרת על הזכויות בנכס לטובת הבע

הבית אמנם רשום על שנינו כי שנינו לקחנו את המגרש כשעוד היינו נשואים.  ת.

לפני שנבנה הבית התגרשנו. בזמן חתימת ההסכם לא היה בית וגם בהסכם כתוב 

 שהגרוש יבנה את ביתו והחלק הוא לא חלק שלי. הבית הוא שלו.

 ש. קניתם בית?

 לא קנינו, קיבלנו מגרש. ת.

 ש. היה רשום על שם שניכם?

 כן. ת.

 ש. ויתרת ללא תמורה? קיבלת כסף על הויתור?



 זה היה החלק שלי בגירושין.₪.  450,000-הויתור היה עבור ה ת.

 זה כנגד הדירה באשדוד?₪  450,000-ש. את אמרת שה

הייתה רשומה על הגרוש עוד לפני שנפגשנו  XXX-זה כנגד הכול. הדירה ב ת.

 בכלל.

 זה בסעיף נפרד. זה אומר ללא כל תמורה? XXX-בית ש. הב

 כן." ת.

 

)ראו  …זאת ועוד בחקירה הנגדית העידה האם כי היא אינה יודעת מתי יתקבלו הכספים ממר .141

 (:9.6.20לפרוטוקול הדיון מיום  3-25ש'  18עדותה בעמ' 

 

אני מציגה בפנייך את ההסכם שבאת כוחך הציגה לפניי, מפנה להסכם  "ש.

 . )מצטטת( איפה הכסף?5שין שלכם, סעיף הגירו

 לא קיבלתי. ת.

 למה? ש.

 .XXX-בהדירה נמכרה ובכספים האלה הגרוש בנה את ביתו  ת.

 את בעצם ויתרת על הכספים? ש.

לא ויתרתי על הכספים. הגרוש עדיין מנסה לגייס לי כספים, אני מאוד  ת.

 מקווה שזה יקרה.

 ₪? 450,000את אמורה לקבל ממנו  ש.

 כן. .ת

 מתי? ש.

אני מחכה. אני מקווה מאוד, משתדלת לא להגיע עם הגרוש להליכים  ת.

משפטיים. הגרוש שוקל כרגע למכור את הבית שהוא בנה כדי לשלם לי. 

 בסך הכל אני אצטרך לקחת משכנתא לא קטנה כדי לבנות בית."

 

כור את הבית הסכימו למ ונימפלדא עקא, כי מעיון בהסכם הגירושין עולה כי האם ומר  .142

לשלם לתובעת סך של  ונימפללצורך תשלום התחייבויותיו של מר  1.7.21המשותף עד ליום 

496,000   .₪ 

 

כי היא  2.11.18באשר להוצאותיה טענה האם בתצהיר עדות ראשית מטעמה שהוגש ביום  .143

ואולם, היא צפויה לעזוב את דירתה ולשכור ₪.   2,000נושאת בתשלום דמי שכירות בסך 

 לחודש.  ₪  3,000ירה בעלות חודשית בסך ד

 



,  כשנה לאחר מכן, שוב טענה האם כי היא 19.12.19בתצהיר עדות משלים שהוגש ביום  .144

חודשית של דמי עתידה לפנות את דירתה במהלך החודש וכי היא צפויה לשכור דירה בעלות 

 ₪. 3,200רות בסך ישכ

 

ישלם לתובעת סך של  ונימפלוסכם כי מר זאת ועוד יש לציין כי במסגרת הסכם הגירושין ה .145

 ועד למכירת הבית המשותף. 1.7.20מיום ₪  2,000

 

 מזונות גם מרכוש

 

הפסיקה קבעה, כי חובת אב בתשלום המזונות נמדדת לא רק לפי השתכרותו אלא גם לפי  .146

 יכולתו ממקורות אחרים ובעיקר עסקינן בהתחשבות בנכסים נזילים.

 

 ;  2/6/2009, פורסם באתר הרשות השופטת, מיום פלוני נ' פלונים 250/09רע"א  ראו:
 (;1984) 721( 1), פ"ד לחפרייס נ' פרייס 130/83רע"א  וכן :

 (.1984) 14( 2), פ"ד לחגלבר נ' גלבר 210/82ע"א  כן :ו

 

בהקשר זה אמור בית המשפט להתחשב באפשרות פוטנציאל ההשתכרות ממקורות אחרים  .147

השתכרותה של התובעת  אני קובע כי יכולתולכן  של כל אחד מהצדדים ללא אבחנה מגדרית

 נטו לחודש.₪  7,500עומדת ע"ס 

 

 יכולתו הכלכלית של האב 

 

שתכר מדמי , בנוסף לעבודתו הוא מב...האב עובד כשכיר בכתב התביעה טענה האם כי  .148

 בו הוא מתגורר. XXX -דיווידנד ממפעל ב

 

ויתרת  לחודש₪  6,500בתצהיר עדות ראשית מטעמה טענה האם כי שכרו של האב עומד ע"ס  .149

 ₪.  45,000הזכות בחשבונו עומדת על סך של 

 

עוד טענה האם כי האב עובד במשרה חלקית ולכן יש לו יכולת השתכרות פוטנציאלית גבוהה  .150

 יותר מכפי שנטען על ידו.

 

ש"ח לחודש  6,000בתצהיר עדות ראשית מטעמו טען האב כי ממוצע הכנסתו עומד ע"ס של  .151

ממצה את מלוא פוטנציאל ההשתכרות בשים לב כי הוא בלבד מעבודתו. לטענת האב הוא 

 נאלץ לנסוע שעות רבות לצורך הבאת הקטינה מבית אימה. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20250/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20130/83&Pvol=לח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20210/82&Pvol=לח


מעיון בתדפיס הבנק אותו צירף האב לתצהיר עדות ראשית משלים מטעמו עולה כי האב  .152

נטו ₪  6,150 -מידי חודש כ 2020ועד לחודש פברואר  2019השתכר  לתקופה מחודש פברואר 

 בממוצע. לחודש

 

 לפרוט'(: 26-33ש'  27הנתבע נשאל לעניין הכנסותיו והוא השיב כדלקמן )ראו עמ'  .153

 
 

 כמה זמן אתה  בעבודה שאתה עובד בה? ש."

 .13שנים. למעשה  12 ת.

 איפה אתה עובד? ש.

 ....ב ת.

 מה תפקידך שם? ש.

 .... ת.

 מה הכנסתך החודשית? ש.

 ".בחודש. משתנה₪  5,300-5,500-כ ת.

 

טענת האב מאחר והוא נאלץ לנסוע שעות רבות לצורך קיום המפגשים עם הקטינה הוא אינו ל .154

 יכול לעבוד במשרה מלאה.

 

מעיון בתלושי השכר אותם צירף האב לתצהיר עדות ראשית מטעמו עולה כי בחודשים בהם  .155

 נטו לחודש )ראו תלוש שכר חודש נובמבר₪  6,400שעות הוא השתכר סך של  173-האב עבד כ

2018 .) 

 

אשר על כן ולנוכח הנתונים העובדתיים כאמור לעיל, מצאתי לקבוע כי הכנסתו החודשית של  .156

 ₪.  6,500האב מעבודתו עומדת על סך 

 

בו הוא  XXX-לערך מ₪  16,000לאב קיימת הכנסה נוספת מקבלת דיבידנד שנתי בסך של  .157

 לפרוט'(. 26-31ש'  26מתגורר. )ראו עדותו בעמ' 

 

לאב קיימת הכנסה חודשית   ...של האב מעבודתו בבנוסף להכנסתו החודשית לטענת האם  .158

 בגין  דמי שכירות מדירה אותה רכש ללא משכנתא.₪  2,000בסך של 

 

לדברי האב הדירה אינה מושכרת מזה זמן רב, מאחר והיא זקוקה לשיפוץ מסיבי ובנוסף  .159

ט את מאמציו למציאת לדבריו הוא אינו הצליח למצוא דיירים. כאשר התבקש האב לפר

 לפרוט'( : 7-28ש'  29שוכרים לדירה הוא השיב כדלקמן )ראו עדותו בעמ' 

 

 כמה זמן הדירה לא מושכרת? "ש. 



 כשנה ת.

 שנה ניסית למצוא שוכרים ולא הצלחת? ש.

 כן. ת.

 איך ניסית? ש.

 פרסום מודעה. ת.

 אתה יכול להראות לנו מודעה אחת שפרסמת? ש.

עה הורדתי בזמן הקורונה לאחר שהרבה זמן לא, כי את המוד ת.

ניסיתי למצוא דיירים בלי הצלחה. כמובן שבכוונתי לפרסם מודעה 

 מחדש. 

 לפני הקורונה יש לך מודעה להראות לי? ש.

 איך יהיה לי אם הורדתי?  ת.

 אולי בפייסבוק? ש.

 לא.  ת.

 ?2יש ביד  ש.

 לא. ת.

 אפשר להגיד שלא התאמצת לפרסם? ש.

 סמתי. לא, פר ת.

ועוסק בהשכרת הדירה וטורח  2אני אומרת לך שמי שמפרסם ביד  ש.

להכנסת הכנסה נוספת יש בידיו ובהישג יד את המודעה 

 שפורסמה. איך אתה מסביר את זה?

אם תסתכלי בדפי החשבון שלי את תגלי שאני נמצא בגירעון חודשי  ת.

₪  2,000משמע, גם אם מחר יגיע שוכר לדירה וישלם ₪.  2,200של 

בחודש גם אם יש שוכר ₪  220בחודש אני עדיין בגירעון חודשי של 

 בדירה."

 

מצופה מהאב, כי לעת הגדלת מקור הכנסותיו, יתאמץ ויפעל לצורך מציאת שוכרים לדירתו  .160

 ולא יסתפק באמירה כי פרסם הודעה יחידה.

 

יכולת מלוא  מהראיות והמסמכים אשר הוצגו בפניי ומעדותו של האב עולה שהאב ממצה את .161

שכן לצורך קיום המפגשים עם הקטינה האב נאלץ לסיים את ... השתכרותו בעבודתו ב

.  ברם, יש לייחס לאב פוטנציאל השתכרות נוסף מקבלת 13:00עבודתו פעמיים בשבוע בשעה 

 הדיבידנד וכן מהדירה שבבעלותו.

 

שית של הנתבע על סך על כן, לאור האמור לעיל, אני מעמיד בזאת את יכולת השתכרותו החוד .162

 לחודש.₪  10,000של 

 



א משלם דמי שכירות באשר להוצאותיו, האב הצהיר בתצהיר עדות ראשית מטעמו כי הו .163

עבור ₪  100עבור מיסי קהילה; סך של ₪  800סך של ₪;  1,100בסך של  XXX-חודשיים ב

 עבור כלכלה.₪  2,000עבור חשמל וסך של ₪  300ארנונה; סך של 

 

-האם ו 40%ההכנסות בין הצדדים ללא חישוב הוצאות מדור לשני הצדדים, הינו אם כך יחס  .164

 (.10,000/17,500לעומת  7,500/17,500האב ) 60%

 

 צרכי הקטינה

 

לחודש לפי ₪  3,980בתצהיר עדות ראשית מטעמה העריכה האם את צרכי הקטינה בסך של  .165

 ופטים...כרגיל, מעמיסים מכל הבא ליד, בלי הפרדה. והשהפירוט הבא: 

 

 –לחודש; מוצרי היגיינה ₪  1,200התובעת העריכה את הוצאות הכלכלה בסך של  –כלכלה 

תרופות,  –לחודש; הוצאות שונות ₪  500בסך של  –לחודש; ביגוד והנעלה ₪  600בסך של 

 לחודש. ₪  400נסיעות, תרבות ופנאי בסך של 

 

 חודש. ל₪  2,000התובעת העריכה את דמי המדור בסך של  בנוסף .166

 

עבור עלות חשמל חודשית ממוצעת; ₪  400לעניין הוצאות אחזקת המדור פירטה התובעת :  .167

עבור ₪  370עבור הארנונה; סך של ₪  1,200עבור עלות מים חודשית ממוצעת ; ₪  200

עבור עלות חודשית של גז, ובסך הכל עלות המדור ₪  100טלפון, כבלים ואינטרנט וסך של 

 בחודש )חלקה של הקטינה(.₪   1,280ור בסך של והוצאות אחזקת המד

 

מנגד טוען הנתבע כי צרכי הקטינה מופרזים ומופרכים ומנותקים מן המציאות. כן טוען  .168

ולכן יש לחשב  ונימפלני ילדיה מנישואיה למר הנתבע כי התובעת מתגוררת בביתה יחד עם ש

 את הוצאות המדור בהתאם.

 

 מן הכלל אל הפרט

 

הצדדים שניהם כשלו בהוכחת גובה צרכי הקטינה והראיות שהביאו היו  אקדים ואומר כי .169

מתי עורכי הדין ילמדו  חסרות ובהחלט אינן משקפות את הסכומים כפי שנטענו על ידם.

 להציג נתוני אמת, מופרדגים לפי נושאים? כנראה רק לאחר שבית המשפט יפעל לכך.

 

עבור מזון וביגוד ומבלי שערכה אבחנה האם הסתפקה בצירוף פירוט כרטיסי אשראי, קבלות  .170

לעניין הוצאותיה האישיות והוצאות ילדיה השניים לבין הוצאות הקטינה, ומכאן שלא ניתן 

 ללמוד מהם מהם צרכי הקטינה.



 

זאת ועוד מעיון במסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית מטעם האם עולה כי הסכומים  .171

ואינם משקפים את הוצאותיה בפועל. ראו  המצויינים בתצהיר עדות ראשית מטעמה גבוהים

עבור הארנונה.  ₪  1,200לדוגמא תשלום ארנונה. לטענת האם היא נושאת בתשלום בסך 

עולה כי האם שילמה עבור מים, ארנונה, ביוב,  XXXאפס, מעיון אישור מחלקת הגבייה של 

₪   643סך של  ובממוצע ₪  7,724סך של  1.1.19-31.12.19וועד בני יהודה לתקופה שבין 

 לחודש )ראו תצהיר עדות משלים מטעם האם(. 

 

 לפרוט'( 1-24ש'  21כאשר נשאלה האם לענין הוצאותיה היא השיבה כדלקמן )ראו עמ'  .172

 

אני מציגה לפנייך את המסמכים שאת צירפת לכתב התביעה שלך,  "ש.

להורה  20%ויש הנחה של ₪  426שם ציינת שהארנונה היא על סך 

 זר. את רוצה לתקן את כתב התביעה?יחיד עם הח

 שאת רואה זה ביוב ומים. 1,000-ה ת.

 את זה רשמת בנפרד כהוצאות נוספות, לא ביחד. ש.

 יש לך פה גם ועד שאת לא מחשבת... ת.

₪  426ואני רואה פה  1,200אני מדברת איתך על ארנונה. רשמת   ש.

 85פחות ₪  426אז הארנונה שלך היא ₪.  85ועוד יש לך הנחה של 

?₪ 

 תוסיפי את המיסים.  ת.

 אנחנו הוספנו. ש.

אגורות. אם לא  70-ו₪  275תשלום הארנונה כולל בתוכו ועד על סך  ת.

 מתחשבים בביוב ומים. 

 את צירפת את זה בנוסף. ש.

 ₪.  235והביוב זה ₪  364המים  ת.

מפנה אותך לכתב התביעה, שם התייחסת בנפרד לתשלומי המים  ש.

 קשת להגיד שזה ביחד בתוך תשלום הארנונה. תסבירי.ופה את מב

זה הרישומים של עורכת הדין הקודמת שלי. המים פה מופחתים  ת.

וכנראה בארנונה הם שמו גם את ההפרשים של הביוב והמים בתוך 

 הארנונה.

 אז את אומרת שמה שכתוב בכתב התביעה הוא לא נכון? ש.

 

 ה לה מילים בפה.היא לא אמרה את זה. את שמב"כ הנתבעת: 

 

 המשך חקירה:

 אז מה שכתוב בכתב התביעה הוא נכון או לא? ש.



 יוצא שהפירוט לא מדויק אבל הסכומים הם אותם סכומים." ת.

 

הלכה פסוקה היא כי תביעת מזונות, היא ככל תביעה כספית אחרת היא, אותה יש לבסס  .173

בידי בית המשפט לדחות את  ולהוכיח בראיות ובאסמכתאות, ואם רכיביה לא הוכחו, אזי יש

 (.כהן נ' כהן 130/85התביעה. )ראו ע"א 

 

היה  –נוכח מיעוט האסמכתאות שצורפו לכתב התביעה ואף בהמשך ההליכים כאשר הוצגו  .174

מדובר באסמכתאות חלקיות ולא מפורטות ובהינתן כי האם מתגוררת בבית המגורים, בנוסף 

מצאתי לנכון לבחון כל רכיב ורכיב מאלו  לא לקטינה עם שני ילדיה מנישואיה הקודמים,

 .הנטענים בתביעה, אלא לפסוק על דרך האומדנא

 

 קביעת המזונות וחלוקת הנטל בין הצדדים 

 

לאחר התחשבות בהכנסות ההורים, צרכי הקטינה והן בזמני השהות עם האב, ובהתייחס  .175

הנתבע ישלם  אני קובע כי,  XXX-הלוך ושוב מביתו ל להסעות שהאב מסיע את הקטינה

 "(. דמי המזונות)להלן: " ₪.  1,000לתובעת, עבור מזונות הקטינה, מדי חודש בחודשו, סך של 

 

בנוסף הנתבע ישלם לתובעת כהשתתפות עבור הוצאות מדור הקטינה ובתוספת לדמי  .176

 מדי חודש.₪  400המזונות סך של 

 

ות לחשבון הבנק של לחודש עבור אותו החודש, ישיר 10דמי המזונות ישולמו לאם בכל  .177

התובעת. דפי בנק המעידים על ביצוע התשלום יהוו ראיה חותכת ומכרעת לביצוע תשלום 

 המזונות בפועל. מובהר, כי עד למועד זה תעמוד על כנה ההחלטה למזונות זמניים. 

 

 15דמי המזונות הנקובים לעיל, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שזה מתפרסם מדי  .178

ש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס יהא המדד שפורסם ביום בכל חוד

 (."מדד הבסיס")להלן  15.12.20

 

חודשים )ללא  3דמי המזונות הנ"ל יותאמו ויעודכנו על פי השינויים ממדד הבסיס הנ"ל מדי  .179

 .4/21תשלומים רטרואקטיביים(, כאשר ההתאמה הראשונה למדד, תבוצע בחודש 

 

( שנים או עד 18ת הנ"ל ישולמו לידי האם עד שימלאו לקטינה שמונה עשרה )דמי המזונו .180

 לפי המאוחר מבין שני המועדים הנ"ל. –לסיום לימודיו התיכוניים 

 

שנים  18בכפוף לאמור לעיל, ממועד סיום לימודיה התיכוניים של הקטינה ו/או הגיעה לגיל  .181

י הסדיר בחובה או השירות הלאומי, )לפי המאוחר מבין השניים(, ועד לסיום שירותה הצבא



ישלם האב לידי האם, תשלום מזונות חודשי בגין הקטינה, בשיעור של שליש מדמי המזונות 

 האמורים לעיל )בתוספת הפרשי הצמדה למדד הבסיס(.

 

בכלל הוצאות הבריאות והחינוך של שווה בשווה בנוסף לדמי המזונות יישאו ההורים  .182

"י סל הבריאות או ביטוח רפואי אחר ו/או על ידי חוק חינוך הקטינה אשר אינן מכוסות ע

 חובה כמפורט להלן:

 

הוצאות ריפוי ובריאות, אשר אינן ממומנות על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי לרבות רפואת  .183

שיניים כולל אורתודנטיה, משקפיים/עדשות מגע, טיפולים פסיכולוגיים/רגשיים, אבחונים 

אשר איננה מכוסה )במלואה או  חריגהה, וכל הוצאה רפואית לרבות אבחוני ליקוי למיד

 בחלקה( על ידי קופ"ח.

 

אגרות רישום, סל תרבות, צהרונים,  (:מכל סוג שהוא )חריגות ושאינן חריגותהוצאות חינוך  .184

טיולים, תלבושת אחידה, רכישת ספרים ומחברות בתחילת שנה, וכל הוצאה אחרת 

  בניכוי מענק החינוך שמתקבל מהמל"ל )ככל שמתקבל(שתידרש/תומלץ על ידי בית הספר, 

יפה. שופטים רבים, לצד מגשרים, שוכחים לרשום זאת, דבר שמביא לוויכוח מיותר בין 

(, לרבות שיעורי עזר )ככל שיידרשו לקטינים, בהמלצת גורם מקצועי עבור הקטינים.  ההורים

 ו/או מחנך כיתה( וטיולים מטעם בית הספר. 

 

אחד  בו תיטול הקטינה חלק בתעריפים רגילים ומקובלים לרבות בהוצאות כל  הוצאות חוג .185

 הציוד הנדרש )ככל שנדרש( לחוג.

 

הוצאות קייטנה בקיץ )מחזור אחד( עבור הקטינה, בתעריפים רגילים ומקובלים של   .186

 מתנ"ס/עירייה/קיבוץ. 

 

ום הוצאות כאמור הנני קובע, שכל דרישה לטיפול ו/או להשתתפות של האב במימון או תשל .187

)חינוכיות ורפואיות( תיעשה אך ורק לאחר שהאם תמצה כל ההליכים מול כל הגורמים 

 האחראים על מימון, סבסוד, השתתפות ו/או מתן הנחות והטבות.

 

על הצדדים להתייעץ זו עם זה ועם גורמים מקצועיים מוסמכים בטרם הוצאת הוצאה  .188

 כאמור.

 

 שני ההורים, רק אם תוצא בהסכמתם המשותפת. כל הוצאה מיוחדת אחרת, תחול על .189

 

אין בעיה, אך את הסכום יש להוסיף  .קצבת הילדים תשולם לתובעת מעבר לדמי המזונות .190

 לשכר האם!



 

 סוף דבר

 

 כנגדאב תביעה לזמני שהות אותה הגיש ה 19970-05-18תלה"מ  -ב הכרעה לעניין התביעות .191

עת משמורת וזמני שהות אותה הגישה האם תביעה לקבי - 4175-07-18תלה"מ  -וכן ב האם

 .88כנגד האב, הינה כאמור לעיל בסעיף 

 

תביעה לקביעת מזונות אותה הגישה האם כנגד האב הינה כאמור  - 65321-06-18תלה"מ  .192

 . 175-190לעיל בסעיפים 

 

 בנסיבות כל צד ישא בהוצאותיו.

 

 .שת התיקיםכ הצדדים ותסגור את שלוהמזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"

 

 בהעדר הצדדים. 2021ינואר  11כ"ז טבת תשפ"א, ניתן היום,  

          

      

 

 


