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 יפו  -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 פלונית נ' אלמוני 22833-11-18תלה"מ 
 
  

 
 ליאור ברינגר   כב' השופט בפני 

 
 פלונית,        התובעת:

 ע"י ב"כ עו"ד סיוון אלה לוי ועו"ד שרון כהן  

 
 נגד

 
 אלמוני,         הנתבע:

 ע"י ב"כ עו"ד חדוה שפירא
 
 

 פסק דין )מזונות( 

 

נישאו    -ובאותו חודש, ביום    2012  -הצדדים ניהלו אורח חיים חרדי, הכירו בשידוך בחודש   .1

)בן    --וחצי( וקטין יליד    7)בן  --זה לזו כדמו"י. מנישואיהם נולדו להם שני ילדים: קטין יליד  

 וחצי(.   4

 

אותו    נגד הבעל נפתח תיק פלילי בגין מעשה מגונה בקטינה, הוא נשפט ונידון למאסר בפועל .2

 , אז השתחרר מהכלא.  2018ריצה בין החודשים פברואר לדצמבר 

 
עם   .3 וזמני השהות  האם  הילדים במשמורת  וכיום  הנ"ל, הצדדים התגרשו  האירוע  בעקבות 

 האב מצומצמים ביותר ומתקיימים בפגישה אחת פעם בשבוע למשך כשעתיים בלבד. 

 
 ₪.  5,300חודשית בסך ומקבל קצבה  100%האב מוכר במוסד לביטוח לאומי כנכה  .4

 
שעות    ₪2-3 בחודש. לדבריו, זה השכר שהוא מקבל כי עובד    1,600ומשתכר    --האב עובד   .5

לו   ואין  מאוד  עסוק  הוא  כי  יכול,  אינו  לטענתו  שעות?  יותר  עובד  אינו  ומדוע  בלבד.  ביום 

פנאי. בגלל העבירה הפלילית עליו להשתתף בהליך שיקומי פעם בשבוע למשך שעה, ושאר  

זמן? בשאר הזמן הוא עוזר להוריו ולומד תורה. זכותו של האב ללמוד כל דבר שיחפוץ בו,  ה

לעבוד,   האב  שעל  לכך  סתירה  בכך  אין  אולם  הצורך,  פי  על  להוריו  לעזור  וחובתו  זכותו 

 להרוויח שכר ראוי ולפרנס את ילדיו הקטינים.  

 
במשרה מלאה ולהשתכר    אני סבור כי על האב לממש את מלוא פוטנציאל השתכרותו לעבוד .6

פי   וחצי    3לפחות  שעתיים  עבור  מקבל  שהוא  השכר  זה  אם  כעת.  משתכר  שהוא  ממה 

 .  3שעות ביום ולהשתכר פי  8בממוצע, יכול לעבוד  
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₪ בחודש. הנתבע טען   4,000התובעת העידה כי כאשר היו נשואים הוא נהג לעבוד ולהשתכר 

 ₪ בחודש ומודה שחלק ב "שחור".   3,000שרק 

 

  9,000  -סיכומו של דבר, אני מעריך את פוטנציאל השתכרותו של האב, כולל קצבת הנכות, ב  .7

 ₪ לחודש.  

 

₪ לחודש. היא מודה שלפני הגט    4,500האישה העידה כי היא עובדת במשרה חלקית ושכרה   .8

היה   ושכרה  יותר  במסגרות    6,000עבדה  שהילדים  למרות  פחות,  עובדת  כיום  לחודש.   ₪

הש עד  במשרה  17:00עה  חינוכיות  תעבוד  שהאישה  לכך  מניעה  רואה  איני  אלה  בנסיבות   .

 מלאה, כפי שעשתה קודם לכן, כך תוכל להשתכר כפי שהשתכרה קודם לכן.  

 
 ₪ לחודש.  6,000לאור האמור, אני מעמיד את פוטנציאל השתכרותה של האישה על סך 

 

הג .9 לא  בחשבון שהנתבע  הצדדים לקחתי  להעריך את הכנסות  ותלושי  בבואי  הגנה  כתב  יש 

 חסרים שלושה תלושים.   –השכר שהגיש אינם מלאים 

 

דירה   .10 שכר  ומשלמת  דירה  שוכרת  התובעת  בעוד  הוריו,  אצל  גר  לחודש,    3,400הנתבע   ₪

 ₪.  4,113אחזקת מדור ובסך הכול   713בצירוף 

 
בית המשפט פוסק את המזונות כאשר הוא מעריך עפ"י   .11 פסיקת מזונות אינה מדע מדויק. 

ההו יכולות  מה  הילדים,  צורכי  הם  מה  הצדדים  ע"י  לו  שסופק  המידע  ולאור  רים  ניסיונו 

שניהם   הצדדים  כאשר  לרעהו.  לשלם  ההורים  אחד  שעל  המזונות  נפסקים  לכך  ובהתאם 

ש תלושי  המשפט  לבית  ומציגים  למסקנות  שכירים  להגיע  המשפט  לבית  קל  מסודרים,  כר 

 בדבר הכנסותיהם של הצדדים. 

ככל שהמידע המסופק ע"י הצדדים אינו מדויק או שהצדדים אינם מספקים את כל המידע  

הדרוש, פסיקת המזונות מבוססת יותר על אומדנה והערכה ועפ"י התרשמותו של בית  

כחי הגעתי למסקנה כי שני הצדדים המשפט מהצדדים ומעדויותיהם בפניו. במקרה הנו

אינם מממשים את הפוטנציאל של כל אחד מהם ולכן קבעתי על דרך אומדנה מהו  

 פוטנציאל ההכנסה של כל אחד מההורים, כפי שנרשם לעיל.  

 
, כך שחובת מזונותיו על  6בהתחשב בכל האמור לעיל, בהתחשב בכך שהבן הצעיר קטן מגיל   .12

שהות המצומצמים של האב עם הקטינים ובהתחשב בכך האב במלואם, בהתחשב בזמני ה

שהצדדים חיו ברמת חיים נמוכה קודם לגירושיהם, אני פוסק כי האב ישלם לידי האם את  

₪ לכל אחד מהקטינים, כולל מדור והוצאות מדור, בסך הכול    2,000מזונות הקטינים בסך  

 ₪ לשני הקטינים.   4,000
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לתובעת על ידי המל"ל על חשבון קצבת הנכות של    מסכום זה יקוזזו הסכומים שמשולמים .13

 הנתבע.  

 
לשלושה   .14 אחת  ויתעדכן  היום  הידוע  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  המזונות  סכום 

 חודשים ללא הפרשים לעבר. 

 
האב   .15 ישלם  הנ"ל  לסכום  ידי    מחציתנוסף  על  מכוסות  שאינן  הרפואיות  ההוצאות  מכל 

משקפים / עדשות מגע, טיפולים פסיכולוגיים, הוראה  קופ"ח, לרבות שיניים, אורתודנטיה,  

 מתקנת וכו'.  

 
האב   .16 ישלם  לנ"ל  לכל    מחציתנוסף  אחד  חוג  פרטיים,  שיעורים  שלהלן:  החינוך  מהוצאות 

נוער,   תנועת  אחרת,  דומה  מסגרת  כל  או  מועדונית   / צהרון  בחופשים,  קייטנות  ילד, 

 ועד כיתה, טיולים.   –תשלומים הנדרשים על ידי המוסד החינוכי לדוגמא 

 
 תשלומי המל"ל בגין הקטינים ישולמו לידי האם.  5129371 .17

54678313 

 המזכירות תסגור את התיק שבכותרת.  .18

 

 

 , בהעדר הצדדים. 2021אפריל  12ניתן היום,  ל' ניסן תשפ"א,  

 

 54678313ליאור ברינגר 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה 

 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה  

 הקש כאן  –ועוד באתר נבו 

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc
http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

