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 האם נ' האב 16445-09-20תלה"מ 

 לפני כב' השופטת ענת אלפסי, סגנית הנשיא

 

 האם התובעת:   

 האב  הנתבע:

 הבנים  בעניין:

 

 החלטה
 

 של שני  קטינים. במזונותיהם הזמנייםעניינה של החלטה זו, 

 

 להלן עיקרי הדברים:

 דים שעודם קטינים:ומנישואיהם נולדו להם שני יל 20/10/10הורי הקטינים נישאו ביום  .1

 .כשנתייםוהבן הצעיר שגילו  כשש שניםהבן הבכור שגילו 

פתח האיש הליך יישוב סכסוך בבית  27/2/20חייהם המשותפים נקלעו למשבר וביום  .2

יפגוש בהם שלוש פעמים הדין בו נקבעו זמני שהות בין האב לבין הילדים, באופן בו 

 ., על פי לוח המשמרות בהן הוא עובדשלוש בשעות אחר הצהריים-בשבוע למשך שעתיים

 .םמצומצמיזמני שהות מאוד 

 

 הגיש האב תביעת גירושין בבית הדין הרבני, בה כרך ענייני רכוש ומשמורת. 25/5/20ביום  .3

 
, כאשר האם והילדים נשארו בדירת המגורים עבר האב לבית הוריו 6/20בחודש  .4

 המשותפת. 

 
ונות זמניים בגובה לפסיקת מזהגישה האם תביעה למזונות הקטינים ועתרה  7/9/20ביום  .5

בסלחנות לבקשות מופרכות  יתייחסועד מתי השופטים  ? 90,000למה לא  ₪ 9,000 -כ

הוצאות חינוך ובריאות חריגות. האב בתגובתו טען כי  80%לחודש בצירוף  שכאלו?

 הסכומים מופרזים, הכנסותיה גבוהות ויש לאפשר לו לשלם מחצית המשכנתא. 

 
בתוספת מחצית הוצאות  ₪ 2,600האב לשלם למזונות הקטינים  חויב 9/10/20ביום  .6

 המשכנתא. משהוגשה תשובת האם, יפורטו הדברים. רפואיות חריגות ומחצית 
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 היקף החיוב

שנים חיוב האב הוא אבסולוטי לגבי צרכיהם ההכרחיים;  6כידוע, לגבי ילדים שגילם עד  .7

שנים החיוב הוא מדין צדקה, במסגרתו יובאו בחשבון  6ולגבי ילדים שגילם מעל 

ם והיקף זמני השהות עם צרכיהם, לאור היחס בין יכולותיהם הכלכליות של ההורי

 הקטינים.

 (,19.7.17)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 919/15בבע"מ עקרונות אלה נקבעו ותוקפו 

 

גלוזמן נ'  342/83ע"א עוד כידוע, מזונות זמניים הם סעד זמני שנועד לשמור על הקיים )ר'  .8

הקורה ואף אין ( כאשר בשלב מקדמי זה לא ניתן להיכנס לעובי 525( 4, פ"ד לח )גלוזמן

 ( .169( 1פ"ד כג)  בן סירא נ' בן סירא 542/68ע"א מקום לעשות כן )ר' 

 

 בענייננו, הנתונים העולים מכתבי הטענות הם אלה:

5/19-, לפי תלושי שכר לחודשים לחודש נטו₪  18,000משתכר בממוצע אבי הקטינים  .9

4/20. 

מקבל שכר טרחה במזומן לטענת האם בנוסף משמש יועץ השקעות למספר לקוחות, מהם 

 טענה זו ובשלב זה לא ניתן לבררה. לחודש. המשיב מכחיש₪  5,000 -בגובה כ

לטענתה מדובר בדירה ₪.  4,000בנוסף מקבל האיש דמי שכירות בגין דירה נוספת בסך 

 משותפת ולטענתו מדובר בדירה נפרדת, אשר היתה בבעלותו טרם הנישואין. 

. כיום עובדת כעו"ד עצמאית ולפני כשנה בעיריה 8/19עבדה עד לחודש אם הקטינים  .10

 לחודש בלבד.₪  2,500שכרה משרד, כאשר לטענתה משתכרת 

לטענת המשיב השכר שמציגה אינו הגיוני, מה גם שמשמשת יו"ר ועדת המיסוי במחוז 

בגין עיסוק זה. לטענתה זוהי פעילות ₪  33,000 -דרום של לשכת עוה"ד ומוציאה כ

 התנדבותית. 

לכה  למעשה, יש להניח כי פוטנציאל השתכרותה עומד לכל הפחות על שכר מינימום ה

 לחודש. ₪  5,300 -העומד כיום על כ

בשים לב לפער ההכנסות המשמעותי בין ההורים, ולזמני היקף החיוב במזונות הילדים,  .11

לאם. עניין זה  %10לאב ועל  %90השהות המצומצמים של האב עם הילדים יועמד על 

 יפה. אכן רלוונטי רק עבור הילד הגדול. רלוונטי רק לגבי הבן הבכור שגילו כשש שנים.

 

 יחד עם אימם בדירת המגורים המשותפת.  מדור הקטינים .12
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לחודש. האב פנה ₪   4,000מד על ההחזר החודשי של ההלוואה המובטחת במשכנתא עו

לבנק הממשכן להקפיא החיוב מאחר והאם לא שילמה את חלקה, והתשלומים אכן 

. בנוסף פנה לבית הדין לשם חיובה בהחזר מחצית ההלוואות 2020הוקפאו עד לסוף שנת 

לרבות המשכנתא ובעניין זה קבע בית הדין כי יכריע לאחר קבלת חוו"ד אקטואר. במצב 

ה, יש לחייב את האב בחלקם היחסי של הקטינים עבור רכיב המדור ישירות דברים ז

 לבנק, כאשר עניין חלקם של ההורים ימשיך להתברר בבית הדין הרבני. 

 לחודש. ₪  1,600, קרי 40%הואיל ומדובר בשני  קטינים, חלקם היחסי הינו בשיעור 

  לחודש.₪  1,500המדור על פי המקובל והאסמכתאות יועמדו על הוצאות אחזקת  .13

 לכל קטין. ₪  300לחודש, היינו ₪  600משמעותו  40%חלקם של הקטינים בשיעור 

 

 לחודש לכל ילד, כמקובל.  ₪  200של הקטינים יועמדו על  הוצאות החינוך .14

 , ככל שיימצא בצהרון, ישלם האב את התשלום הנדרש ישירות לצהרון.  עבור הבן

רבות מזון, ביגוד, הנעלה, בריאות ונסיעות יועמדו על להוצאות המחיה של הקטינים, 

לחודש לכל קטין. ר' פסיקת כב' השופטת ₪  1,600הסכום הבסיסי שנקבע בפסיקה בגובה 

 (. 15.5.19)פורסם בנבו,  י.ר נ' ש.ר 18-10-30516לוין בעמ"ש ג. 

 

₪  2,100מלמד כי צרכי כל ילד בגין מחיה, חינוך ואחזקת מדור הם סיכום הנתונים  .15

 לחודש. 

ממתי הוצאות  לחודש;₪  1,900, שהם 90%שגילו כשש שנים ישלם האב עבור הקטין  

 ם במזונות הקבועים?חינוך ה

 לחודש.₪  2,100שגילו כשנתיים ישלם מלוא הסכום בגובה ועבור הקטין 

 בגין המשכנתא על האב ישלם את הסכום ישירות לבנק למשכנתאות. 

 

 נוכח האמור לעיל, מוחלט כדלקמן:

לחודש, ₪   4,000זונותיהם הזמניים של הקטינים  סכום של האב )המשיב( ישלם למ .1

שכר האב גבוה משמעותית, הוא בקושי רואה ישירות לבנק למשכנתאות. ₪  2,200בצירוף 

 בסדר גמור.את הילדים, אז שישלם. 

 

זאת, בין השאר, נוכח . 1/1/21בשלב זה, התשלום יתבצע בגין התקופה המתחילה ביום  .2

 המחלוקת לגבי התשלומים שהועברו לבנק למשכנתאות על חשבון חלקה של האם. 

 
אשר בסיסו המדד שיפורסם ביום יו צמודים למדד המחירים לצרכן, הסכומים דלעיל יה .2

 ואשר יעודכן אחת לשלושה חדשים, ללא חיוב רטרואקטיבי. 15.2.21
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 תשלומים שלא ישולמו במועדם יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק.           

 קצבת הילדים מאת המוסד לביטוח לאומי, תמשיך להיות משולמת ישירות לידי האם. .4

 ם. כאן זה פחות משמעותי.במקרה רגיל ראוי להוסיף את קצבת הילדים לשכר הא

 

 החלטה זו ניתנת לפרסום בהשמטת פרטים מזהים. 

 

 , בהעדר הצדדים.2021פברואר  10ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, 

 

 

 


