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מיני-רציו:

אף ,ביהמ"שלעמדת . 919/15בע"מבעקבות , 8.5כבתלקטינהמזונותפסיקת *

שנקבעתבמצביםרקנןיאהשלכותיומשותפת,במשמורתעסק 919/15שבע"מ

 .קטיניםמזונותשנפסקיםעתבכללהשתמשישובעקרונותיומשותפתמשמורת

 919/15בעמ-בעקבותילדיםמזונות-*משפחה

בתשלומםההוריםחובת-ילדיםמזוגות-משפחה *

אצלנקבעההקטינהמשמורתיהודים.הדדצים .שנים 8.5כבתקטינהמזוגותתביעת

לאחרו'מיוםשניסופ"שוכללינהכולללשבועאחתהאבעםנפגשתהקטינהאמה.

וצכברניתןלבגיההצדדיםדירתשתימכרעדזהבשלבבבוקר.א'יוםועדהלימודים

הקטינהעםד(ביחממשכגתאהנקייההדדציםבדירתהאםמתגוררת ,שיתוףלפירוק

לחודש. l.בfi 2,500שלבעלותדירהשוכרהאבוואילהבגירים)הבניםשגיעםו

פסק:משפחהלענייניביהמ"ש

שלבוהחיכי , 919/15בבע"מלאחרונהנקבע 6-15גילמעלניםיהקטגותולמזביחס

עלכולובהכרחמוטלננויואכבבערמוחלטאיננווילדישלההכרחייםצרכיולסיפוקהאב

ררושמעלקושימעגהבמתן"הצורךהדין:בפסקפוגלמןהשופטכב'כבתוכך ..האב

פרשנותשלקיומהאתגםהציףמשותפתפיזיתמשמורתשלבמקריםהקייםיןדה

מזוגותבכללםיההורשגיחביםהאמוריםבגילאיםשלפיההבערילדיןאחרתמוכרת

ת,ורוהמקלמכלתיהיחסכליתלהכיכולתםפיעלתיעשהםהנייבשהחלוקהךות ,ןהקטי
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חתתשכךג,ההנוןידהשינוימשמעו ,וזפרשנותץואימ ....דהובעמשכרסהנהכתבורל

חריותאהטלותםיהאמוריםיבגילאםייחרהכנותובמזהאבעלהמוטלהבלעדייובחה

רים".וההישנעל-כךעליםולהעאלהוםייההכרח-םיהצרככללקולסיפ

רקאינןוהשלכותי ,משותפתבמשמורתעסק 919/15שבע"מאףביהמ"ש,לעמדת

עתבכללהשתמשישתיווובעקרונריםוההלשנימשותפתמשמורתשנקבעתםיבמצב

 .ניםיקטמזונותשנפסקים

עלמושתתניהםיבהחיובכשחלוקתילדיהםנותובמזםיחייבםירוההששניאיפההכלל

רים,ומההאחדכלהכנסות ,המזונותנפסקיםלבגיהםהילדיםצרכי :דויסגורמישלושה

 .מההוריםאחדכלעםהידליםשלהשהותזמניחלוקת

 ;mנ 1300שלסךעלעוליםאינםהקטינהשלההכרחייםהיצרככינקבענאדבמקרה

אףהשתכרותפוטנציאללהכשישלחודשmנ 8100צעובממחהימרווישהאשהנקבע

הקטינהבחודש.mנ 7000מרוויחוהאישתיכהנדסאארהוותכישוריהבשליותרהוגב

להסדריבהתאם .לשמרטפיתנזקקתאיננההיאהאםלטענתבניגודולכן 8.5כבת

 .החודשמימותמרבעלמעלהכלומרבחודשלילות 8אביהאצללנההקטינההראיה,

ממשכנתאהייהנקרהידבררתומתגהאםםיהצדדדירתשתימכרעדזהבשלב ,כ"כ

לחודש.mנ 2,500שלתובעלדירהשוכרהאבו

אצללנהשהקטינההימיםומספרהאם)לטובתדשובחmנ 1100 (ההכנסהפערילאור

דועכל ,לכךובנוסףהקטינהתומזונבעורדשולחrש 1000ישלםשהאבנקבעאביה

רובעהאבישלםנמכרהטרםהדירהובדירההאישהעםמתגורריםבגיריםידליםשני

דירהמשכר 20%האבשלםיהדירהמכרילכשתלחודשrש 100שלסךהמדוראחזקת

םשהאככל ,דשולחrש 150בסךמדוראחזקתצאותווהלחודשrש 3500עליעלהשלא

rש-100והדירהמשכר 15%שישלםהרי ,הבגיריםילדיהםשגיעםגםבדירהתגור

שלהחינוךתוהוצאבכלשווהפןובאהצדדיםישניישאו ,סףובנ ;המדוראחזקתרועב

ואשמקבלתתוההטבתקוזזנהזהםוכשמסכבמהלכהןוהשנהלתיבתחהןהקטינה

רפואיותבהואצותשווהפןאובםיהצדדיישאולכך,בנוסף .ריתוהחדאםלקבלזכאית

לםוישנותוהמזסכוםבהסכמה.ואמומחהלהמלצתבהתאםסוגמכל ,חריגותליותוטיפו

רותישובתקופתחרוהמאלפיהתיכוןהספרביתגמרעדאו 18לגילהקטינההגיעעד

 .זהמסכוםשלישמיולאואיצבא

דיןפסך,

 .שי)וחצי 8(כבת ... 09ילידת ,קטינהתומזונתביעתלפניי

קער

(בגיר) 'א ,(בגיר) 'מ•לזים;שלושהלהםלדווונ 10.02.92םובי •"מודכנישאונהיהקטיהור . 1

זו.תומזונעתילתבהנושאשהיאט'והקטינה

ותביעתרכושיתביעהנוספות:בתיעותבפני,הדצדיםמנהליםהמזונותלבתיעתפרט . 2

אמה,אצלהקטינהמשמורתנקבעהלפיו, 19.7.17ביוםדיןפסקבגינהשניתןמשמורת
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אתהאבלוקחלשבועייםואחתנהילכולללשבועאחתהאב:לביןנהיהקטביןראייהוהסדרי

 .יאםוביאליהאותהשיב.ומוייוםבתוכינהחימהמסגרתהנהקטי

וווישודיםוושעבתומחוביהנק ,. ___ב.קרקע,צמודביתמשותף,מקרקעיןכסנלצדדים . 3

הדדצים.בביתשיתוףפירוקצוניתן 11.01.16ביוםש"ח. 2,000,000שמעלבסכוםמוערך

כינוס.הליךבמסגרתהדירהלמכירתהחלטהניתנה 12.2.17ביום

עבור li!J 300שלסךנפסק ,כןכמו .דשולח li!J 1200בסךזמנייםמזונותנקבעו 13.9.14םובי . 4

שלהבגיריםדליהםיכייוערהמדור.אחזקתהוצאותבגיןםינוספ li!J-300והקטינהמדור

והקטינה.התובעתעםמתגורריםהדצדים

עלחלטוההדצדיםובהסכמתכשלהקטינהמזונותןבעניילהסכמותעילהגיםדדהצניסיון . 5

נוספותתוראיולהציגלהוסיףצורךללאסיכומים,הגשת

תעהתובאםנותעט

 li!J-8000כוהשתכרהןתכנוכעובדת--בחברתעסקהוההתביעההגשתעדובמ . 1

לחודש.ברוטו,

לחודש.וש-5200כהיאומשכורתובחיותכמטפל ___בעובדהנתבעלטענתה, . 2

לשנתהשכרימתלוששעולה,כפיגדלהנתבעשלששכרוהתובעתמציינתבסיכומיה

שכרושניםמספרעוד.בmו 2684שלעליהלחודש. li!J 7365-ככיוםמשתכרוהוא 2017

 .שלהשכרהעללטענתהיעלה

מזוןכ.עורוש 1000תובעתכשהיאהקטינהשלהשוטפותהיהוצאותאתפרטההיא . 3

פשות.וובחבחגיםקייטנותעבורתוהשתתפוכןהנעלהוביגודרועבmו 300וכלכלה,

דירהשכרכ.עורצאותומההשלישבסךואחזקתו,מדורצאותוהלתשלוםעתרהבנוסף,

לשהותנאלצההקיץשבחופשתהתובעתטוענתבסיכומיה . li!J 4000בסךמשכבתאוא

שירותיכ.עורלשלםנדרשהיוצא,וכפועלהחופשהימימ 60מתוךיום-54כהקטינהעם

רועבלרבות ,החינוךמהוצאותמחציתמבוקשיםבנוסף,ליום.mו 150סךשמרטפית

 .וככיוצ"בעזרשיעורי ,ועדדמי ,ה"סילבציודרכישת

משלםואיננגםהוא .ושנקבעראייהבהסדריעומדלאשהנבתעהאםענתוטמיהובסיכ . 4

אומראששילומםיידעלהקטינהשלמזונותיהאתלהבטיחמבקשתהיאובזמןתומזונ

להבטחתבקשההתובעתהגישהההליךבמסגרתיכיצויןהמדינה.בקופתהפקדתם

 .הקטינהשלתיהומזונ

םאותםיכספשלהבהשעולתביטלחתשלמקרהעדים oלפצלמיהוסיכביקשהבדעו . 5

המשותף.מהחשבוןתבענהמשך
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הנתבעטענות

הגשתבמועדמשותפים.נכסיםקיימיםכן,כמוהאישה,לטובתשכרפעריקיימים . 1

עודבתהסיכומיםהגשתבמועדלחודש.וש 8000שלסךהאםהשתכרההבתיעה

להטבותזכאיתהיאכן,כמווש.-10,000כהואברוטוושכרה ___בחברתהתובעת

וזכויותטלפוןתוהואצוש), 418(בשוויארוחותרכב,אחזקתןכגובעודתהממקום

אתלהגדילוביכולתהוניהולתעשייההנדסאיתשהאםהנתבעטועןעודסוציאליות.

תדפיסאתצירפהלאשהאםהנתבעציין"מ .חדשרכבלאחרונהרכשהאףהיאשכרה.

וחסכונות.פיקדונותעלללמודהיהאפשרממנושלההבנקןחשבו

שמצבוכפישלוההשתכרותאליפוטנצמלואאתממצהשהואטעןהגנתובכתב . 2

 2012בשנתבערמכןולאחרובגבדיסקשאיבתניתוחבערהואלן.מאפשרהבריאותי

שהכנסתוהנתבעטעןיוומסיכב .דהתעואומקצועיתהכשרהחסרהוא .גבבוסףנניתוח

וש 1425שלשסךצייןעודמהתובעת.פחותוש-2500כלחודש,ברוטווש 7500היא

אין .תפקידותלויתזמניתתוספתזוהי "_מטפלי"כתוספתמשולםשכרומתוך

לחודש.וש 2500בסךשכירותדמישלקבועותתוהוצאלויששכרו.אתלהגדיללתווביכ

וש 700-ווש 253בסךהלוואההחזרחשמל,הואצותבעורוש 200משלםבנוסף

 .וש 35,000שןסךלאמוחבלטענתובנוסף,בערחובותעבורשמחזיר

אתהוכיחהלאשהאםהנבתעטעןמיוובסיכבהגזמה.לטענתופורטוהקטינההוצאות . 3

שהדרישההוסיףהואהשנים.כלבצניעותשחיהדתיתבמשפחהובר mשכןבתיעתה,

בקטינהכשמדוברהאםשלבסיכומיהלראשונההועלתהלשמרטפיתתשלוםבעור

 .לחלוטיןעצמאיתשהיאשנים 9כבת

פעםאצלושנהיבתוכיוםהראייה.הסדריאתלקיים,מקפידהאםלטענותוד.בניג . 4

שני.סופ"שוכלבשבוע

בנפדר.מגתורריםוהאםהואוחציכשנתייםשמזההנתבעטועןהמדור,להואצותביחס . 5

האםממשכנתא.הנקייההדצדיםבדירתמתגוררתשהיאמשוםמדורהוצאותלאםןאי

עבוראבזורהשכירותשדמימשוםחדריםשלושהדבירתלהתגורריכולותוהקטינה

מתגורריםהבגיריםשילדיהםמצייןכןכמולחודש.וש-3000כהםריםדחשלושהדירת

עמה.

וניתןרפהבלשוןבסיכומיםנטענהזוטענהונות, mהלהבטחתהתובעתלעתירתבאשר . 6

 ,יהאזרחיןהדסדרתקנותלז"י 258לתקנהמפנההואעליה.ויתרהשהתובעתרלומ

שללתקופההנתבעותונמזסכוםעליעלהלאמזונותעיקולצולפיה-1984התשמ"ד

חובצברבהןתקופותשהיומאשרהואהעיקול.להטלתמקוםכלאיןננוייבענשנתיים.
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חובותשילםבהקופהבתנבצרשלוהאריכשהחלקגדוללאבחובמדובראולםותמזונ

 • li!J 3678סךעלדעומללפועבהוצאהובהחוםיכ .םימשותפ

כרעהוהדיון

 .ניםשוחצי 8בתבקטינהעסקינןדנאהמקרהבותיבנס

לסיפוקהאבשלהחיובכי ,בפסיקהלאחרונהנקבע 6-15ליגמעלםיהקטינלמזונותביחס

הגישה .האבלע,כולובהכרחלטומואיננורכבבעחלטומואיננוילדישלההכרחייםוצרכי

ביוםובגב(פורסםפלוניתנילוניפ 919/15בע"מ:בויביטלידיבאהבפסיקהשהתפתחה

הדיןשמעוררלקושימענהבמתן"הצורן :ןיהדבפסקןגלמופפטוהשכב'כתבכןו .) 19.7.17

מוכרתפרשנותשלקיומהאתגםהציףמשותפתיזיתפמשמורתשלבמקריםהקיים

תוך ,ןיהקטמזוגותללכבההוריםשגיחביםהאמוריםבגילאיםשלפיההגערילדיןאחרת

הכנסהלרבות ,המקורותמכללהיחסיתהכלכליתולתםכיפיעלתיעשהביניהםשהחלוקה

 919/15"םעגגשהוגשהלממשלההמשפטייועץהמעמדתולהכעגעודה.משכר

שישרשנותפבמדובר , 30.11.2015ביוםבישיבתההראשיתהרבנותמועצתומהחלטת

החיובשתחתכך ,הנוהגהדיןשינוימשמעו ,וזותנפרשוץאימ .ממששלתימוכיןלה

ללכלסיפוקהאחריותתוטלוריםהאמילאיםבגהכרחייםוגותבמזהאבעלהמוטליהבלעד

 10סעיף ,ןלמפוגהשופט(כב'ם"ההורישניעל-ךכעלםילהעוהואלרחייםכהה-הצרכים

 .)ןהדילפסק

בפסקגלמןופפטוהשכב'קובעההוריםשכיעלםיחלכידועאשרצדקהיןמדלמזוכותאבשרו

החיוב ,זהטפמשביתשלסיקתופבשאומצהזוו ,המקובלתתיתכההלהגישהיפ"על :הדין

על-הצדקהחיובשלתויפאכ .האםועלהאבעלשווהבמידהחלדקהצמדיןבמזוגות

שלאחרכךאמידהואעצמוההורהכי :מצטבריםתנאיםבשנימותנית-האםעלאוהאב

משלועצמאייםותמקורלוואיןנצרךהקטיןיכו ;צדקהליתןודיבנותרשלוצרכיווקיפס

 .)ןהדילפסק 27(פסקהו"יצרכלסיפוק

מיעלתוהמזוכתשלוםחלוקתכטלבנושאהדבלרוליצמקוםיןשאבעוקפוגלמןפטוהשכב'

המחוקק ,לומרכ" :תומזונמשפחהדינילתיקוןחוקהולבגישחלזהלביןהעבריהדיןעליושחל

בשנילראותישכילקבועראוי ,הגעריהדיןמןהנובעהאילוץבהיעדרכיבר oהישראלי

רמטרפפיעלתוכרעביניהםהחיובשחלוקתתוך ,הידלבמזוגותשחייביםכמייםההור

מדבריורריבבעוליםהדברים .שהואמקורמכלהכנסותיהםשלהיחסיהשיעורוהואלכליכ

התשמ"א- ,) 2מס'(תיקון )זונות(מהמשפחהינידלתיקוןחוק(המזוגותלחוקלתיקוןההסבר

עלהחלהדיןבין-עסקינןשבובהקשר-להבחיןטובטעםרואהאיני ............. ) 1981

פיעלמוכרעיםשמזוגותיהםילדיםלבין ,האזרחיהדיןיפעלמוכרעיםונותיהם mשילדים

5 -
.1 tידL 



י.מל.מ.צב' 25893-07-14(ראשל"צ)תמש

משפטיתפניםוהרמוניההדיןאחידותשלשיקוליםכיהיאדעתילפיכך,האישי.ןהדי

ןהדיפיעלשגםלכךשתב.יאתש"דתקנתשלפיתהחלוותהפרשנב.אימוץב.ב.ירורתומכים

החיוב.שחלוקתתוך , 15-6ב.גילאיילדיהםונות mב.ייב.יםכחההוריםב.שנייראוהעב.רי

בעודה.משכרהכנסהלרב.ות ,המקורותמכללתיוסיחהיכולותיהםיפעלתקב.עב.יניהם

שגם , 18-15לאיב.גיהחללזה 15-6יםאילב.גלהחהבעריהדיןאתהישווהדב.ר ,ועודאתז

ולותיהםכיפיעלההוריםשניעלמוטלאוהוצדקהמדיןאוהיהב.ערהדיןפיעלהחיוב.אז

 .) 81(פסקה"יותסיחהותהכלכלי

ובעקרוןהידלטובתןבעקרותומכתמשותפתחבותהטלתכיפוגלמןהשופטכב'קובעומוסיף

 .השיוויון

במצביםרקןניא ,דעתילעניותוהשלכותיאךתפתומשורתבמשמעסקלעילהדיןפסקאמנם

תומזונשנפסקיםעתבכללהשתמשישובעקרונותיוההוריםלשנימשותפתמשמורתשנקבעת

 .קטינים

שלושהעלמושתתביניהםהחיובכשחלוקתילדיהםבמזונותחייביםההוריםששניאיפההכלל

יזמנקתוחל 'מההוריםדאחכל,הכנסותהמזונותיםנפסקלגביהםהילדיםיצרכ :סודיגורמי

 .מההוריםאחדכלעםהידליםשלהשהות

מרוויחההאישהיינודההאישהלטובתתוהכנספערשקייםזוגבבנימדוברזהתיקבותיבנס

ראויאךשנהלמשךהםיהכנסותאתהמסכמתטבלהצורפהמהאיש.•ותרלחודשmנ-1100בכ

פרשיםוהחופשהעבורפעמיחדתשלוםביטאו 2016אוגוסטבחודשהבעלהכנסותכילציין

)בחישובתותוספאותןעם(ביחדוהכללתוהכנסתוממוצעאתמבטאאיננוזהחודשולכן

 .ראויהאיננהאךהכנסתוממוצעאתאמנםמגדילההכלליצעוהממ

תושעמבטאתהזושההכנסהטועןהואכיאףלחודשmנ 7000מרוויחשישהאקובעתאני

קבועה.איננהוהיאבחיותטיפולושעותנוספות

בשליותרבגוהאףהשתכרותפוטנציאללהכשישלחודשmנ 8100בממוצעמרוויחהאישה.ה

 .כהנדסאיתרהואותכישוריה

איננההיאהאםלטענתגודיבנולכן )םישנ 9בתתהייההקרובמרץ(בחודש 8.5כבתהקטינה

לשמרטפית.נזקקת

עדשישימיוםשניועשבסוףבכלוכןלמחרתאותהומשיבלשבועאחתהידלהאתלוקחהאב

החודש.מימותמרבעלמעלהכלומרבחודשתוליל 8אביהאצללנההקטינהודהיינןראשוליום

בדירההאםמתגוררת ,שיתוףלפירוקצובכרניתןלגביההדדציםדירתשתימכרעדזהבשלב

הדדציםשבדירתןלצייישלחודש.mנ 2,500שלבעלותרהידשוכרב.,האממשכנאתהנקייה

הבגירים.אחיהשנימתגורריםהקטינהעםביחד

6 -.L=l.,Wt 
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בתעההשאר.ביןמוגזמיםוהםאותםכיחהוהלאהאבלטענתאשרהקטינהצרכיפרטההאם

 .אלומיםוסככיחהוהלאולקטינהמזוןצרכיבעור li!J 1000שלסך

 1300שלסךעלעוליםאינםהקטינהשלההכרחייםשצרכיהקובעתאנילפנישבאמהלאור

li!J ילדים 4פרנסוכששניהםבעברלצדדיםשהיוהמחייההוצאותלאורגםוזאתלחודש

כיום.ממשכורתו li!J-2000בכנמוכההייתההאבשלמשכורתועתכשבאותה

 li!J 1000ישלםשהאבקובעתאניאביהאצללנהשהקטינההימיםומספרההכנסהפערילאור

האישהעםמתגורריםבגיריםםיידלשניעודכל ,לכךסףוובנהקטינהמזונותעבורלחודש

לכשתימכרלחודש li!J 100שלסךהמדוראחזקתעבורהאבישלםנמכרהטרםוהדירהבדירה

מדוראחזקתוהוצאותלחודש li!J 3500עליעלהשלאדירהמשכר 20%האבישלםהדירה

 15%שישלםהרי ,הבגיריםידליהםשניעםגםבדירהתגורשהאםככללחודש, li!J 150בסך

 .המדוראחזקתעבור li!J-100והדירהמשכר

והןשנהבתחילתהןהקטינהשלהחינוךהוצאותבכלוהושבאופןהצדדיםשנייישאו ,בנוסף

סףובנ .הוריתחדאםלקבלזכאיתאושמקבלתההטבותזזנהותקזהכשמסכוםבמהלכה

בהתאםסוגמכל ,חריגותוטיפוליותרפואיותות.בהוצאשווהבאופןהצדדיםיישאו ,לכך

 .בהסכמהאומומחהלהמלצת

חרום.בטיפולמדובראםכןלא .לאבשתומצאנהתוקבלהצגתכגנדזאתכל

המאוחרלפיהתיכוןהספרביתגמרעדאו 18לגילהקטינההגיעעדישולםהמזונותסכום

זה.מסכוםשלישלאומיאוצבאישירותובתקופת

הפרשייישאבתשלוםפיגורכלים.דהיללקצבתבנוסףלחודש 10לכלעדישולמוהמזונות

 .כדיןהצמדהוריבית

מיוםהידועהמדדשבסיסולמדדבהתאםחודשיםלשלושהאחתיעודכןהמזונותסכום

15.6.2017 . 

להתייחסמצאתיא.ל.מזונותתשלוםהבטחתוביקשהחזיתהתובעתהרחיבהבסיכומיהכאמור

יכולהתשלוםהבטחתומאידךבסיכומיםלראשונההופיעהשמחדמשוםבהרחבהזודלרישה

צברשאכןהאישהחישתוכככלהאבשלזכויותאוכספיםעלעיקולהטלתידיעלשתתבצע
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המשפטביתלתקנות"זי 258תקנה.ראההקטינהמזונותשילםולאםיימשמעותחובותהאב

 .משפחהילעניינ

האישמשןאותםכספיםהשבתלתבועתחליטאםסעדיםלפיצולהאישהלבקשתבאשר

שתביעהמשוםזובקשהלבקשםומקהיהלאהמשותף.מלכתחילהמהחשבוןלטענתה

 .נפרדתבתביעהאותהלתבועיששממילאכספיתעהתביהיאכספיםשבתלה

מזההפרטכלהסרתלאחרלפרסוםיישלחהדיןפסק

 .הצדדיםגהעדר , 2017פטמגר o 20 ,תשע"זאלולכ"טהיום,ניתן

 54678313שחרבןורדהד"ר
ועריכהוחניסלשינוייףוכפזהמסמךסחונ

ןכאהקש-בגובאתרדועוחקיקהקה,יפסבמסמכיםוייושינכהיערןבעניי

8 

Lרt~1 


	PAGE-1
	PAGE-2
	PAGE-3
	PAGE-4
	PAGE-5
	PAGE-6
	PAGE-7
	PAGE-8

