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 החלטה
 2 

 3 עניינה של החלטה זו בחיוב המשיב במזונות בנו הקטין.

 4   הוגשה תובענה למזונות הקטין, באמצעות אימו, המבקשת. 10.03.21ביום           .1

 5 הנתבע הגיש כתב הגנה.

 6 .2המבקשת הגישה בקשה לפסיקת מזונות זמניים במסגרת בקשה מס' 

 7 .18.04.21ביום המשיב הגיש תשובה לבקשה למזונות זמניים 

 8 

 9 05.11.20והתגרשו זה מזה בג"פ כדמו"י ביום  07.04.14המבקשת והמשיב נישאו זל"ז כדמו"י           .2

 10 ומנישואין אלה נולד הקטין. 

                         11 

 12הינה עפ"י דינו האישי וברוח  וחבות המשיב במזונות הקטין הצדדים כולם הינם יהודים           .3

 13 .919/15ה אשר נקבעה בבע"מ ההלכ

 14 

 15במסגרתו נפסקו  64930-02-20בין הצדדים התנהלו הליכים נוספים, בין היתר, הליך י"ס  .4

 16, במסגרתו נקבעה 43586-03-20וכן ה"ט  06.04.20מזונות זמניים לקטין בהחלטה מיום 

 17ל סוף שבוע פעמיים בשבוע כולל לינה וכן כ –חלוקת זמני שהות בין הצדדים לקטין )אצל האב 

 18 שני(.
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 1 ₪. 11,000המבקשת עובדת בחברת 'קרסו מוטורס' ומשתכרת לשיטתה את הסך של           .5

 2המבקשת צרפה לבקשה מספר תלושי שכר, חלקם מושחרים ולכן לא ניתן היה לחשב את 

 3 הכנסותיה הממוצעות של המבקשת.

 4 

 5 .להגשת התובענההחודשים אשר קדמו  12-ימים תצרף המבקשת תלושי שכר ל 7בתוך 

 6 

 7בעניין הכנסות המבקשת מוסיף המשיב כי המבקשת צברה זכויות סוציאליות במקום 

 8 עבודתה וכי המבקשת מקבלת הטבות ממקום העבודה, בין היתר, רכב צמוד ודלקן.

 9 

 10בממוצע ₪  7,500אצל 'דג סוף' והשתכר לשיטתו את הסך ל  2020המשיב עבד עד לחודש יולי          .6

 11 בחודש.

 12וכי מאז עזב את עבודתו ₪  4,000לשיטת המשיב הוא מתקיים כיום מדמי אבטלה בגובה של 

 13 7,000' והשתכר את הסך של 4X4, בהם עבד אצל "צעד 01-02/2021ב'דג סוף' ולמעט בחודשים 

 14 ברוטו בחודש,  הוא מובטל.₪ 

 15 

 16יב מאישור זכאות דמי אבטלה שצורף לתגובה, עולה כי דמי האבטלה אותם קיבל המש

 17 בממוצע בחודש.₪  5,184עמדו ע"ס של  09/2020-02/2021בחודשים 

 18 

 19בעניין זה יוער כי במסגרת הליך י"ס הצהיר המשיב גם על הכנסה מקצבת נכות ולא ברור 

 20 אם עדיין זכאי לקבלה.

 21 

 22כך או אחרת, לא ברור מדוע המשיב איננו עובד ולצורך החלטה זו תועמד הכנסתו 

 23 בחודש.₪  7,500בה של הפוטנציאלית מעבודה  בגו

 24 

 25הקטין מתגורר עם המבקשת בדירה שבבעלות המבקשת הכפופה להלוואת משכנתה           .7

 26 בחודש.₪  4,000שהחזריה החודשיים עומדים ע"ס של 

 27 

 28בבקשה לפסיקת מזונות זמניים פורטו הוצאות הקטין, כולל מדור רעיוני והוצאות אחזקת           .8

 29 לחודש.₪  3,880  ירה לפסיקת מזונות זמניים בסך שלהמדור, כאשר ישנה עת

 30 
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 1 בעניין זה יוער כי מרבית הצרכים הנתבעים לא גובו באסמכתאות תומכות. 

 2 

 3הצרכים שפורטו בבקשה, לרבות הסכומים הנטענים וכן כופר בחבותו לשאת   המשיב מכחיש

 4ר לחלוקת זמני במזונותיו הזמניים של הקטין. המשיב טוען כי הוא שוהה עם הקטין מעב

 5השהות שנקבעה במסגרת ה"ט הנ"ל ולמעשה מקיים משמורת משותפת על הקטין. מטעם זה 

 6טוען המשיב כי אין לחייבו במזונות הקטין וכי יש לקבוע כי באחריות כ"א מהצדדים לדאוג 

 7 למזונות הקטין בעת בה הוא שוהה במחיצתו. 

 8 

 9בשלב זה של מזונות זמניים, בית המשפט אינו נכנס בעובי הקורה, ואינו מנתח באופן מקיף           .9

 10 את הראיות שבפניו. 

 11 קביעותיו "שנקבעו בשלב זה אינן מחייבות כאשר התובענה תתברר לגופה". 

 12 ([. 1969) 169( 1בן סירה נ' בן סירה, פ"ד כג) 542/68]ע"א 

 13 

 14פוטנציאל השתכרותם, יתבררו בהמשך ההליך, לרבות צרכי הקטין כמו גם הכנסות הצדדים ו

 15 בשלב שמיעת הראיות.

 16 

 17לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על צרופותיהם, לרבות בבקשה למזונות זמניים ובתגובת      .10

 18המשיב, נוכח גילו של הקטין והדין החל על מזונותיו; לאור הכנסות הצדדים, כפי שמשתקף 

 19 י השהות  של הצדדים עם הקטין, מוחלט כדלקמן:בפני בשלב זה ולאור חלוקת זמנ

 20 

 21לא מצאתי לחייב את המשיב, בשלב זה, להעביר לידי המבקשת כל סכום שהוא          א.

 22לטובת מזונות הקטין וכל אחד מהצדדים ישא במזונות הקטין בעת בה הוא שוהה 

 23 במחציתו.

 24 

 25 התשלום קבלות להצגת זאת בכפוף ,חינוך הוצאות מחצית המשיב ישא בתשלום ב.

 26בפועל ע"י המבקשת או בהצגת מכתבי דרישה ממסגרות החינוך, בקיזוז כל הנחה, 

 27 יום ממועד הצגתם. 15הטבה או מענק המגיעים למבקשת בגין רכיב ובתוך 

 28 
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 1 י"ע מכוסות שאינן חריגות רפואיות הוצאות מחצית בתשלום המשיב ישא בנוסף

 2 7התשלום בפועל ע"י המבקשת ובתוך הרפואי, זאת בכפוף להצגת קבלות  הביטוח

 3 .ימים ממועד הצגתן.

 4 

 5 לתשלומו שנקבע מהמועד וריבית הצמדה הפרשי ישא במועד ישולם שלא תשלום כל          ג.

 6  .בפועל התשלום ועד

 7 

 8 לידי תשולם עבור הקטין וכן כל קצבה או הטבה אחרת ל"המל של הילדים קצבת           ד.

 9 .לעיל שנפסקו המזונות לדמי ותתווסף המבקשת

 10 

 11 .הצדדים כ"לב ההחלטה העתק תשגר המזכירות

 12 מותר לפרסום ללא פרטים מזהים. 

 13 

 14 , בהעדר הצדדים.2021מאי  19, ח' סיוון תשפ"אניתנה היום, 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 


