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 נגד
 

 פלוני משיב
 

 1 

 החלטה
 

 2 מונחת לפניי בקשה לפסיקת מזונותיהם הזמניים של הקטינים, ילדי הצדדים. .1

 3 

 4מנישואיהם ו 2008שאו בשנת ינ"( האב"( והמשיב )להלן גם: "האםהמבקשת )להלן גם: " .2

 5 כדלקמן: ילדים 3נולדו לצדדים 

 6 

 7 ושמונה חודשים נכון ליום מתן החלטה זו. 7כבן  18.10.2013, ילידת .א

 8 נכון ליום מתן החלטה זו. 6, כבת 31.7.2015, יליד ב.

 9 , כבת שנתיים נכון ליום מתן החלטה זו.23.6.2019, ילידת ג.

 10 

 11 "(.הקטינים" )להלן:

 12 

 13 טענות הצדדים

 14 

 15וריהם בחודש מאי והצדדים הפרידו מג , נישואי הצדדים עלו על שרטוןלטענת המבקשת .3

 16 לחיוב האב במזונות הקטינים. זו הגישה תביעתה. על כן 2021

 17 

 18המבקשת עותרת לחיוב המשיב במזונות הקטינים, מחצית המשכנתא והוצאות המדור וכן  .4

 19תשלום מלוא הוצאות החינוך והרפואה, הוצאות הרכב המשפחתי וכלל ביטוחי 

 20. לטענת המבקשת, המבקשת היא זו אשר ג.הקטינה  וכן לדמי טיפול עבור המשפחה

 21לעבודתה כעורכת דין  לינים במהלך החיים המשותפים במקביגידלה את הקט

 22פרילנסרית. למבקשת אף הכשרה כמאמנת אישית אולם אך עדיין הכנסתה נותרה 
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 1נמוכה, בוודאי ביחס להכנסתו של המשיב. הכנסתה החודשית של המבקשת עומדת על 

 2לחודש בלבד )לאחר ניכוי תשלומי החובה(. הכנסתו של המשיב, כלכלן ₪  6,759סך של 

 3. פערי בחודש₪  15,000 –, לעומת זאת, עומדת על סך של כ XXXבעל ניסיון בתחום 

 4 לטובת המשיב. 71%אל מול  29%ההשתכרות עומדים אם כן, לטענת המבקשת, על 

 5 

 6ת רובצת הלוואה משכנתא. בנוסף, בבעלות הצדדים שתי דירות, כאשר על שתי הדירו

 7בדירה אחת מתגוררת המבקשת עם הקטינים ואילו הדירה השנייה מושכרת. בנוסף 

 8 .2008לצדדים רכב משנת 

 9 

 10דירת שכירות המתקבלת מלחודש חלקה ב₪  1,850למבקשת הכנסה נוספת בסך של 

 11 ירושה.

 12 

 13טינים המבקשת מוסיפה וטוענת כי על האב חובה אבסולוטית לשאת במלוא מזונות הק

 14וכי על המשיב לשמור על רמת חייהם של המבקשת והקטינים, כפי  6מתחת לגיל 

 15 שהייתה בעת החיים המשותפים.

 16 

 17מעל גיל ₪  1,600וסך של  6עד גיל ₪  1,800המבקשת העמידה את צרכי הקטינים על סך של  .5

 18מהוצאות  50%לחודש )₪  3,775. את המדור ואחזקתו העמידה המבקשת על סך של 6

 19 ואחזקתו(.  המדור

 20 

 21הוא הוא ההורה הדומיננטי בין השניים והוא זה אשר דואג לחינוכם  לטענת המשיב, .6

 22 וגידולם באופן אקטיבי ואכפתי. 

 23 

 24ם עם כל אחד מההורים מקיימים זמני שהות שווי . וב.י השהות של שני הקטינים אזמנ .7

 25תשהה עם חודשים  5לילות בשבועיים כאשר בעוד כ  4שוהה עם המשיב   ג.והקטינה 

 26תקיים אף היא זמני שהות שווים עם כל  3לילות מתוך שבועיים והחל מגיל  6המשיב 

 27 אחד מההורים.

  28 

 29המבקשת זורה חול בעיני בית המשפט ומסתירה את מצבה הכלכלי באשר היא לא צירפה  .8

 30לבקשה מידע על כלל נכסיה ורכושה. במהלך החיים המשותפים חיה המשפחה בצנעה 

 31 . וברמת חיים נמוכה

 32 
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 1שנות ניסיון אשר בוחרת במודע  מתוך נוחות  8המבקשת היא עורכת דין עצמאית בעלת  .9

 2וחוסר אחריות לעבוד במשרה חלקית בלבד ועוסקת להנאתה באימונים אישיים ואיננה 

 3לחודש. בנוסף למבקשת ₪  10,000ממצה את פוטנציאל השתכרותה העומד על סך של 

 4לצורך הכלכלה ותם מקבלת המבקשת מאמה לחודש א₪  3,000הכנסה קבועה בסך של 

 5 17,000כל הכנסותיה של המבקשת עומדת על סך של לפחות  ךהבסיסית המשותפת. ס

 6 לחודש.₪ 

 7 נטו לחודש.₪  10,000שכרו של המשיב לעומת זאת עומד על סך של 

 8 

 9המשיב טוען כי שיעור המזונות המבוקש מוגזם, מופרך ואינו תואם את רמת החיים אותה  .10

 10הצדדים ערב הפירוד. באשר הוצאות הקטינים והוצאות אחזקת המדור נמוכים ניהלו 

 11 משמעותית מזה הנטען על ידי המבקשת. 

 12 

 13 דיון והכרעה

 14 

 15 -בבואו של בית משפט לקבוע מזונות זמניים, עליו לנקוט זהירות שכן מדובר בסעד זמני  .11

 16ק הדין "סיוע ראשוני" אשר נועד להבטיח את סיפוק צרכי הקטינים עד למתן פס

 17למזונותיהם. מדובר בשלב ראשוני של ההליך, בו מצויים בפני ביהמ"ש כתבי טענות 

 18ההורים בלבד, וטרם נשמעו או התבררו ראיותיהם. על כן גם בשלב זה אין בית המשפט 

 19 342/83, ע"א 169( 1, פ"ד כד)בן סירה נ' בן סירה 542/68נכנס בעובי הקורה )ע"א 

 20 (.510( 4, לח)גלוזמן נ' גלוזמן

 21 

 22  -חובת האב במזונות ילדיו 

 23 

 24, 1959-)א( בחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, התשי"ט3בהתאם לסעיף  - 6ילדים עד גיל  .12

 25על האב חל הדין האישי, הוא הדין העברי. משכך חייב האב במזונותיהם ההכרחיים של 

 26 .919/15ילדיו מעיקר הדין. חובה זו לא שונתה בפרשת פלונית בבע"מ 

 27פורטוגז נ'  591/81(, ע"א 19.7.17) פלונית נ' פלוני ואח' 1709/15, 919/15)בע"מ 

 28 (.461( 3)מח) פלוני נ' פלונית 4480/93(, ע"א 449( 3)לו) פורטוגז

 29 

 30שיעור מזונות הכרחיים מינימאליים לקטין הועמד לאחרונה בפסיקה מנחה של בתי  .13

 31צאות מדור והחזקתו ולא ואף למעלה מכך, לא כולל הו 1,600המשפט המחוזיים על סך 

 32 כולל הוצאות  חינוך ורפואה.
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 1 16-01-46291(, עמ"ש )ת"א( 25.10.18)י.נ נ' א.נ.  18-10-59188)השוו רמ"ש )מרכז( 

 2 ((.9.10.17) פלונית נ' פלוני

 3 

 4ואף למעל ₪  2,250עם זאת, כאשר קטינים מתגוררים בשני בתים הועמדו צרכיהם על 

 5 מכך.

 6  (25.10.2018 ,נ' .נ' נ 59188-10-18רמ"ש )מחוזי מרכז( )

 7 

 8( השוותה 19.7.17מיום  1709/15, 919/15ההלכה בפרשת פלונית )בע"מ  – 6-15ילדים 

 9, לסיפוק צרכי קטינים 6-15את המצב המשפטי וחובת האב במזונות קטינים בגילאי 

 10. כיום שני ההורים חבים מדין צדקה, בסיפוק צרכיהם עד כדי 15שהנם למעלה מגיל 

 11דקה, באופן יחסי להכנסות רמת החיים בה הורגלו הקטינים ערב הפירוד, מדין צ

 12 ההורים מכל מקור.

 13 פ.ב. נ' א.ב 16-10-14612(, עמ"ש 19.7.17) פלונית נ' פלוני ואח' 1709/15, 919/15)בע"מ 

(20.12.17)) 14 

 15 

 16 

 17שני ההורים חבים בסיפוק צרכיהם עד כדי רמת החיים בה הורגלו  – 15ילדים מגיל 

 18 נסות ההורים מכל מקור.הקטינים ערב הפירוד, מדין צדקה, באופן יחסי להכ

 19 פורטוגז נ' פורטוגז 591/81(, ע"א 19.7.17) פלונית נ' פלוני ואח' 1709/15, 919/15בע"מ 

 20 (. 449( 3)לו)

 21 

 22ההלכה החדשה עניינה מזונות קבועים, על כל נימוקיה ומכל מקום מתייחסת לקטינים 

 23 בלבד. 6-15בגילאי 

 24 מ. נ' מ. 19-06-13617(, רמ"ש 6.9.172) ר.ק נ' ד.ק 17-06-14655לעניין זה ראו רמ"ש 

(6.6.19.) 25 

 26 

 27הלכה פסוקה היא, כי אם לילד אחד במשפחה קובעים סכום מסוים של מזונות, הרי 

 28למכפלת הילדים הנקבע לילד בהכרח נו שווה יביחס למספר הילדים, סכום המזונות א

 29 (.599(, 3פ"ד מב) ורד נ' ורדאחד )ר' ע"א 

 30 

 31ף הכנסותיה הגישה המבקשת דו"ח רווח והפסד מותאם לתמיכה בטענותיה באשר להיק .14

 32ממנו עולה כי הרווח הנקי עומד על  2021ועד אפריל  2021למס הכנסה לתקופה ינואר 

 33חודשים  4לכל התקופה. יש לציין כי מדובר בדו"ח לתקופה של ₪  27,415סך של 
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 1. שרתאו בשומת מס סופית ומאו בלבד ואף לא מדובר בדו"ח אשר הוגש למס הכנסה

 2חלקה של המבקשת בשכירות דירת הירושה. ₪  1,870על כך יש להוסיף סך של 

 3לפיה היא מקבלת סך של  שיבשת לא הכחישה ולא סתרה טענת המבנוסף, המבק

 4שהמבקשת עובדת במשרה חלקית, מלחודש עזרה מאמה. בשים לב לאמור, ו₪  3,000

 5של המבקשת מכלל  כנסתהמצאתי לצורך החלטה זו בלבד להעמיד את פוטנציאל ה

 6 נטו לחודש. ₪  12,000על סך של  המקורות

 7 

 8אין מחלוקת בין הצדדים כי שכרו של האב היום נמוך משהיה בעבר. הגם שהאב טען כי  .15

 9עם זאת, הדבר נעשתה בתיאום ובהסכמה עם המבקשת טרם המשבר בין הצדדים 

 10 15,000של  מצאתי להעמיד את פוטנציאל הכנסתו של האב, לצורך החלטה זו, על סך

 11 נטו לחודש. ₪ 

 12 

 13היות ומדובר בנכסי הון מצאתי על הצדדים  –באשר לתשלומי המשכנתא של הצדדים  .16

 14 שניהם לשאת בחלקים שווים בתשלום המשכנתאות בגין שתי הדירות של הצדדים.

 15 

 16לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהגישו הצדדים, על כל נספחיהם, והבאתי בחשבון את  .17

 17כלל זה גילאי הקטינים כולם, צרכי הקטינים, הכנסות ההורים מכלול השיקולים וב

 18 :והדין החל, מצאתי לקבוע כדלקמן

  19 

 20בסך של חודשיים  האב ישלם עבור הקטינים, בשלב זה, דמי מזונות זמניים .א

 21, . ב.לחודש עבור הקטינים  א₪  500סך של ו ג.לחודש עבור הקטינה ₪  1,500

 22אחזקת המדור )לעניין זה היה לעיני כי דמי המזונות כוללים את דמי  .כל אחד

 23האב נושא בדמי אחזקת מדור בדירתו הוא בה שוהים עמו הקטינים פרק זמן 

 24 משמעותי(

 25 

 26 האם והילדים מתגוררים בדירה המשותפת של הצדדים. .ב

 27השוטפים של הלוואת המשכנתא  םאני מורה כי הצדדים יישאו בתשלומי

 28ר לאמור לא מצאתי להטיל ב, מעהרובצת על הדירה בחלקים שווים ביניהם

 29  .דמי מדור על האב

 30 
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 1בכל הוצאות החינוך של הקטינים, מכל מין וסוג בחלקים שווים ההורים יישאו  .ג

 2שהוא )ציוד לבית הספר, חוג אחד לכל ילד, שיעורי עזר, תנועת נוער, מסע 

 3לפולין וכיו"ב(, בחלקים שווים ביניהם, והכל בקיזוז המענק שזכאית האם 

 4 היא זכאית, בתחילת כל שנת לימודים, מאת המל"ל.לקבל, ככל ש

 5 

 6תשלומים אלה יבוצעו כנגד קבלות או אישורים, ובמקרה של מחלוקת בדבר 

 7 נחיצות ההוצאה יכריע בכך הגורם החינוך הרלוונטי.

 8 

 9ההוצאות ההורים יישאו בחלקים שווים בכל בנוסף לדמי המזונות הזמניים,  .ד

 10ידי הביטוח הרפואי -אינן מכוסות על הרפואיות החריגות של הקטינים, אשר

 11הממלכתי או הביטוח הרפואי המשלים שבו הם מבוטחים, לרבות טיפולי 

 12 שיניים, משקפיים, טיפול פסיכולוגי וכיו"ב.

 13 

 14 .1.5.2021 –תוקף החיוב החל מיום הגשת התביעה  .ה

 15 

 16הפרשי העבר שנצברו, בניכוי תשלומים ששילם האב לאחר מועד תחילת החיוב  .ו

 17תשלומים חודשיים שווים ורצופים ויצטרפו  2 -יל, ישולמו ב הקבוע לע

 18 לתשלומי המזונות השוטפים.

 19 

 20ויועברו  לכל חודש עבור כל חודש מראש 10 -התשלומים יבוצעו ביום ה  .ז

 21יהיו צמודים למדד שבסיסו בהעברה בנקאית לחשבונה של האם. דמי המזונות 

 22חודשים, ללא תשלום  3 -חישובי הצמדה ייערכו אחת ל  2021מדד חודש מאי 

 23 הפרשים למפרע.

 24 

 25תשלום ראשון של דמי המזונות השוטפים, בצירוף ההפרשים המפורטים בס"ק  .ח

 26 10.8.2021ו' לעיל, ישולם ביום 

 27 

 28קצבת הילדים המשולמת מטעם המל"ל תתווסף לדמי המזונות ותשולם לידי  .ט

 29 אם הקטינים.

 30 

 31 
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 1 הצדדים., בהעדר 2021אוגוסט  05, כ"ז אב תשפ"אהיום,  נהנית

      2 

             3 
 4 


