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   1 
  שאול שוחט  שופטה כבוד  פני ל

 
 

  מבקשי�
  

  א.א.ג
 קטי ברדה ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
  ק.ג.

  ע"י ב"כ עוה"ד שלמה אשורי
  
  2 

 
 החלטה

  3 

  4 

 5רוסמ�  אביב (כב' השופטת נ.�משפחה במחוז תלבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני 

 6, לפיה חויב המבקש בתשלו& מזונות זמניי& לארבעת 21.11.16), מיו& 32431�06�16גליס, בתמ"ש 

 7  ילדיו הקטיני&.

  8 

 9  העובדות הצריכות לעניי!

  10 

 11  .10.6.2003המבקש והמשיבה ה� בני זוג יהודי& שנישאו זל"ז כדמו"י ביו& 

  12 

 13  .�2010ו 2011(תאומי&);  2005רבעה ילדי& משותפי&: ילידי שנת מנישואי הצדדי& נולדו א

  14 

 15  הצדדי& מתגוררי& מיו& נישואיה& תחת קורת גג אחת, דירת מגורי& שבבעלות א& המבקש.

  16 

 17  מיו& נישואיה&, ובמהל� כל שנות הנישואי�, לא עבד המבקש ולא פרנס את המשפחה.

  18 

 19לחודש, פרנסה את המשפחה  - �7,000המשיבה, העובדת כמזכירה שכירה והמשתכרת ס� של כ

 20  (לרבות המבקש) ממשכורתה.

  21 
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 1  אביב.�הגיש המבקש נגד המשיבה תביעת גירושי� כרוכה לבית הדי� הרבני האזורי בתל 5.6.16ביו& 

  2 

 3תביעה נגד המבקש למזונות הקטיני& בבית המשפט קמא, בד  15.6.16המשיבה מצידה הגישה ביו& 

 4  מדור זמניי� ו/או טרו� זמניי�".לפסיקת מזונות ובבד ע& בקשה "

  5 

 6הורה ביהמ"ש קמא כי משמדובר בסעד אשר נועד לשמר את המצב הקיי& ונוכח  20.6.16ביו& 

 7הבקשה תידו� במהל�  –המתואר בבקשה לפיו מזה שני& שהמבקש אינו ז� ומפרנס את הקטיני& 

 8  הדיו� הקרוב שקבוע בפניו.

  9 

 10הורה ביהמ"ש קמא כי בשלב זה המשיבה תישא  19.7.16בישיבת קד& המשפט שהתקיימה ביו& 

 11 - 15,000בהוצאות אחזת הבית והקניות לבית ממשכורתה, והמבקש יעביר סכו& חד פעמי של 

 12  כהשתתפות בצרכי הקטיני& ובהוצאותיו, משכל המשפחה עודנה מתגוררת תחת אותה קורת גג.

  13 

 14ת� בדיקת מצבו הנפשי של כ� ניתנו במהל� אותה ישיבה הוראות, בהתא& להסכמת המבקש, שמטר

 15  המבקש, הא& הוא מסוגל לעבוד א& לאו, ומדוע אינו זכאי לקצבה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי.

  16 

 17לא חלה התקדמות בכל הנוגע לבירור טענותיו  18.9.16בישיבת קד& משפט נוספת שהתקיימה ביו& 

 18המבקש בישיבה  חויבבו  של המבקש באשר למצבו הרפואי שמונע ממני לעבוד. עוד התברר כי התשלו&

 19הקודמת על חשבו� המזונות טר& שול&. בנסיבות אלו ומשחלפו חודשיי& מהדיו� הקוד& הורה בית 

 20(כולל הסכו& שהיה על המבקש  - 20,000שא בתשלו& חד פעמי בס� של יהמשפט קמא כי המבקש י

 21  ) על חשבו� המזונות.- 15,000לשל& קוד& לכ� בס� 

  22 

 23ד& משפט נוס0 לפני בית המשפט קמא בתביעת המזונות. בית המשפט קמא התקיי& ק 21.11.16ביו& 

 24ד� במסגרתו בבקשת המשיבה למזונות זמניי& (לה הוגשה תגובה מטע& המבקש), הצדדי& נחקרו, 

 25  פה.�וסיכמו טענותיה& בעל

  26 

  27 

 28בתו& הדיו� (א� לא במעמד הצדדי&) ניתנה החלטת בית המשפט קמא בבקשת המשיבה למזונות 

 29  אביא להל� את ההחלטה ככתבה וכלשונה: זמניי&.

  30 

  31 
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 9מתו�  3

 1, מאז ניתנו לנתבע הזדמנויות 2016"בהמש& לדיו!, מהיו� ולאחר שהתובענה הוגשה בחודש יוני 
 2לגבות את מצבו התעסוקתי באישורי� רפואיי� ו/או למצות את זכויותיו מאת המוסד לביטוח לאומי, 

 3  , כדלקמ!:5ואחד ב!  6, אחד ב! 11י� בני ניתנת בזאת החלטה למזונות זמניי� של הקטיני�, שני
  4 
 5הוגשה חוות דעת רפואית ולפיה התסמיני� של הנתבע "נמצאי� בטווח  7/11/16ביו�   . 1

 6הנורמה ואינ� פתולוגיי� בעוצמת�. בנוגע לנכותו ויכולתו לחזור לשוק העבודה, ישנ� 
 7, הגבלה קלה סימני� קליניי� פעילי� כאשר ישנה הפרעה קלה בתפקוד הנפשי והחברתי

 8  עד בינונית בכושר העבודה".
  9 
 10איש מהצדדי� לא העלה טענה כלשהי באשר למסקנות חוות הדעת ומשכ& ברור כי הנתבע   . 2

 11יכול למצות את כושר השתכרותו בכפו* למגבלה קלה עד בינונית. משכ&, ובשלב זה נחה 
 12  ש"ח בחודש. 5,000דעתי כי הנתבע יכול להשתכר שכר של לפחות 

  13 
 14דדי� אינ� חלוקי� בנוגע לכ& שהמשפחה כולה מתגוררת בדירת אמו של הנתבע ללא הצ  . 3

 15תשלו� דמי שימוש בהסכמתה וכי התובעת היא אשר נושאת בכל הוצאות אחזקת הבית 
 16  והרכישות השוטפות עבור הבית ובני המשפחה לרבות עבור הנתבע עצמו. 

 17 
 18! אות� ולפרנס� בהתא� לדי! האישי ארבעת הילדי� הנ� בטווח גילאי�, בו על אביה� לזו  . 4

 19ש"ח לחודש בגי! כל קטי!,  1,300החל עליו ולכל הפחות כדי צורכיה� ההכרחיי� בס& של 
 20  אשר אינו דורש ראיה. 

  21 
 22בשלב זה, בו לא הוצגו ראיות חותכות בפני ביהמ"ש בדבר גובה ההוצאות החודשיות,   . 5

 23ניי� של הקטיני� שביט וניצ! ע"ס ובהתא� להלכת ורד, הנני מעמידה את מזונותיה� הזמ
 24 1,100) , של הקטי! פלג ע"ס של 1,200 �ו 1,300ש"ח לחודש, כל אחד (ממוצע של  1,250

 25  ש"ח.  950ש"ח לחודש ושל הקטי! יהב ע"ס של 
  26 
 27בנוס*, לאור מגוריו של המשיב בבית וצריכתו מצורכי הבית על חשבו! התובעת, לרבות   . 6

 28ארנונה, גז,  �מהוצאות אחזקת הבית, הכוללות 50%שיעור של כלכלה ומזו!, יישא הנתבע ב
 29חשמל, מי�, טלפו!, אינטרנט, כבלי�, וועד בית, וזאת כסכו� מינימאלי אשר ישק* את 
 30חלקו בהוצאות אחזקת הבית, במזו! ובטואלטיקה ובגי! חלק� של הקטיני� בהוצאות 

 31  אחזקת הבית. 
  32 
 33אה שאינ! מכוסות ע"י קופה"ח ולפי תערי* של בנוס*, יישא הנתבע במחצית הוצאות הרפו  . 7

 34קופ"ח ובמחצית הוצאות החינו& מכל מי! וסוג בהתא� לדרישת מוסדות החינו&, לרבות 
 35  ציוד, ספרי�, תלבושת אחידה, תשלומי וועד, תל"! וכיו"ב.

  36 
 37שא הא� בעלויות החוגי� ילאור הפערי� הזמניי� ביכולת ההשתכרות של הצדדי�, ת  . 8

 38  את הקטיני�.  אליה� תרשו�
  39 
 40ככל שלא� תהיה הוצאה בגי! מדור עבור הקטיני�, נית! יהיה לפנות בקשה לפסיקת מדור   . 9

 41  זמני בנפרד.
  42 

 43  לחודש שלאחר מכ!. 5כל החיובי� הקבועי� בהחלטה זו יחולו ממועד הגשת התביעה ובכל   .10
  44 

 45  הצמדה בהתא�.כל החיובי� הקבועי� בהחלטה זו דינ� כדי! מזונות זמניי� ויישאו   .11
  46 
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 9מתו�  4

 1מחוב העבר יהא זכאי הנתבע לקזז את התשלומי� אשר שולמו לתובעת ישירות מחשבו!   .12
 2תשלומי� שווי� בנוס* לתשלומי�  6 �הבנק שבבעלותו, ואת היתרה יהא עליו לשל� ב

 3  השוטפי�.
  4 

 5יש ימי� קוד� למועד ההוכחות תג 60. עד 14.30עד  11.30בשעה  5/3/17לדיו! הוכחות ביו�   .13
 6ימי� ממועד זה יגיש הנתבע תצהיר עדות  30התובעת תצהיר עדות ראשית מטעמה ובתו& 

 7עמודי� ויצורפו לו תדפיסי חשבונות בנק  5 �ראשית מטעמו. כל תצהיר לא יחרוג בהיקפו מ
 8החודשי� שקדמו להגשת התצהיר וכ! אישורי הכנסות לתקופה זו מכל  12 �על ש� כל צד ל

 9  "    מקור שהוא.
  10 
  11 
  12 

 13חלטה זו מלי� המבקש במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי. לטענת המבקש, ביהמ"ש קמא על ה

 14שני& וכאשר  �12"; התעל& מהעובדה כי אינו עובד למעלה מנפשי רגשי פסיכולוגיהתעל& ממצבו ה"

 15לא רק ההפרעות הקיימות אצל המבקש, אינ! מאפשרות חזרתו למעגל העבודה, כאשר שמירה על "

 16והצדדי� מתגוררי� יחדיו, מהווה עילה עיקרית וחשובה להיעדר חיוב האב  סטטוס קוו והיות

 17במזונות מתו& הדי! הקובע שמירה על סטטוס קוו, והרי צדדי� אלו לא שינו מאומה בחייה� 

 18לבר"ע). לטענת המבקש, שגה ביהמ"ש קמא משקבע כי יש לו פוטנציאל השתכרות  26(ס' המשותפי�" 

 19" (ס' אסטרונומיכו& המזונות הזמניי& שנפסקו לקטיני& הוא סכו& "לחודש , וס - 5,000בס� של 

 20הנסיבות ושמירת הססטוס קוו נותרו בעינ� א* לאחר קיו� לבר"ע). עוד מדגיש המבקש כי " 27,30

 21דיוני� בפני ביהמ"ש וברי כי עד לכתיבת שורות אלו, ממשיכי� להתגורר יחדיו הצדדי� ע� ארבעת 

 22י�, כ& ג� אי! ולא יכול המבקש לפרנס את ילדיו כ& בעבר וכ& בעתיד ילדיה� ומנהלי� חיי� משותפ

 23וחרדת הקיו� כמוה לאור פסיקת המזונות מהווה חרב מעל ראשו בהיעדר יכולת לקיימה וא* א� 

 24  לבר"ע). 29(ס'  היה חפ0 לקיימה"

  25 

 26  חרי&.בקשת רשות הערעור מהווה ברובה מחזור של אות� הטענות שצוינו לעיל ע& שינויי& כאלו וא

  27 
  28 
  29 

 30  דיו! והכרעה
  31 

 32 
 33לאחר עיו� בבקשה ובנימוקיה אני מחליט לדחות אותה א0 מבלי לבקש לה תשובה, בהתא& לתקנה 

 34  .�1984(א) לתקנות סדר הדי� האזרחי, התשמ"ד406

  35 
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 9מתו�  5

� 1 השגות יידונו ,ככלל ,כי ,עולה 1984 �ד"משולב] התשמ [נוסח המשפט בתי לחוק (ב)52סעי0  מלשו

 2 הדי�, פסק על הערעור במסגרת הדיונית של הערכאה )ביניי& החלטות(אחרות"  החלטות "על צדדי&

 3 הערעור לשלב ההחלטה על בהשגה הדיו� דחיית כי להראות הערעור רשות מבקש בידי עלה א& אלא

 4 או ממש, של לנזק לגרו& עלולה ; הצדדי& זכויות על ממשי באופ� להשפיע עלולה הדי�, פסק על

 5, �1984סדר הדי� האזרחי התשמ"ד לתקנות 411 תקנה שגוי. או מיותר הלי� של לקיומו להביא עלולה

 6 עליה להשיג הדר� בפניו פתוחה נתינתה, ע& אחרת החלטה על ערער לא להלי� צד א& א0 כי קובעת,

 7  הדי�. פסק על ערעורו ההלי�, במסגרת בסיו& בזכות

  8 

 9שעוסקת ברשות ערעור על החלטת המשפט (  בתי (ב) לחוק41סעי0  הוראת יושמה הפסוקה בהלכה

 10בית המשפט המחוזי המוגשות בפני בית המשפט העליו� א� זהה במתכונתה בכל הנוגע לתנאי& 

 11 יהיה כי שנקבע באופ� (ב) לחוק בה& צרי� מבקש רשות הערעור לעמוד)52הקבועי& בהוראות סעי0 

 12 בערעור הדיו� כי אותלהר המבקש של בכוחו כאשר על "החלטה אחרת" רק ערעור רשות לית� מקו&

 13 נחיצות לעניי� למנות נית� אות� הנסיבות לסיומו. מבי� הגיע טר& העיקרי שההלי� א0 על נחו3 עליה

 14 זכויות על הפי� בלתי באופ� להשפיע עשויה ההחלטה הדיו� ה�: הדירותה של ההחלטה, היינו, הא&

 15 הלי� של קיומו תמנע ההכרעה במיוחד; ומורכב ארו� משפטי הלי� לייתר עשויה ההכרעה הצדדי&; 

 16 21ו כה! גדעו!   2856/12א"רע ג& ראו   537 ,571) 3יט ( ד"פ עזרא  'נ אליהו  226/65א"ע שגוי (ראו

 17 לומר נית� בה& נדירי&, מקרי& באות& ג& כי ,. יתכ� (20.5.2012)נבו במאגר פורס& אח' נ' מע"צ

 18 עוד הערעור ערכאת שערי את לפתוח מקו& יהיה ברורה, טעות טעתה המבררת הערכאה כי מיד

 19 אלה ר. הנדסת בני! והשקעות בע"מ נ' פקיד השומה ירושלי� 2459/04רע"א ( פסק הדי� נית� בטר&

 20  ).1324) 2( 2004על �תק

  21 

  22 

 23הבר"ע במלואה על מנת להבהיר כי ביהמ"ש טרחתי וציטטתי את החלטת בית המשפט קמא נושא 

 � 24קמא היה מודע לכל הטענות אות� העלה המבקש במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי, ונת� לה

 25  " מה�.התעל�ביטוי. ביהמ"ש קמא אמנ& לא קיבל את טענות המבקש א� בהחלט לא "

  26 

 27ו, כול& קטני& מגיל המבקש, כאב יהודי, חב חבות מוחלטת בתשלו& מזונותיה& ההכרחיי& של ילדי

 28, כשרק חלוקת נטל המזונות מעבר לכ� הוא על פי "דיני הצדקה" עליו ועל המשיבה. זאת הייתה 15

 29 5, בס' 26.3.15, א' א' נ' מ' א', 14�05�1180ונותרה ההלכה ג& כיו& (ראו בהרחבה בעמ"ש (ת"א) 

 30ת גג, ועל כ� אי� המבקש לפסה"ד). מזונותיה& ההכרחיי& של הקטיני& אינ& מסתכמי& רק במת� קור

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202459/04
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 9מתו�  6

 1פטור מכיסוי יתר צרכיה& ההכרחיי& של הקטיני& רק משו& העובדה כי המשפחה כולה הייתה 

 2  ועודנה מתגוררת בדירת אמו ובהסכמתה.

  3 

 � 4ממשכורתה את הקטיני&  ופרנסההעובדה שהמשיבה הסכימה לסידור זה במהל� כל חיי הנישואי

 5אינה מקנה בידי המבקש "אינטרס  –מעבר לכ� את המבקש, ג& כדי צרכיה& ההכרחיי& וג& 

 6ות" ראוי להגנה כי כ� תמשי� ותעשה משחל משבר בחיי הנישואי� (דבר שהמבקש אינו חולק מכהסת

 7עליו, משפתח הוא כאמור מיוזמתו בתביעת גירושי�), ג& א& הצדדי& עדיי� מתגוררי& תחת אותה 

 8בית המשפט קמא את בקשת המשיבה לפסיקת קורת גג ושניה& משמורני& על הקטיני&. בדי� לא דחה 

 9מזונות זמניי& רק משו& ש"הסטאטוס קוו" שהיה קיי& עד אותה העת, היה כזה בו המשיבה נושאת 

 10  בצרכי הקטיני& במלוא&, ג& למזונותיה& ההכרחיי&.

  11 

  12 

 13חשוב להעיר, כי במסגרת הדי� העברי, כאשר מדובר בצרכי& הכרחיי& ה& אמורי& להיות שווי& לעני 

 14  לעשיר. משמע, צרכיו הבסיסיי& של הקטי�, אינ& נקבעי& על פי יכולתו הכלכלית של האב.ו

  15 

  � 16מדובר בחובה משפטית שהקריטריו� היחיד לה הוא צורכי הקטיני&, כפי שנקבע בשולח� ערו�, אב

 17 ". הפסיקה חזרה על דברי&ואינו נות! לה� כפי עושרו אלא כפי צרכ� בלבדהעזר, סימ� ע"ג, סעי0 י: "

 18  אלה פעמי& רבות :

 19"המדובר באות� דברי� בסיסיי� שבלעדיה� אי! הילד יכול להתקיי� ממש; ומתו& הדי! שקובע כי 

 20  אי! מחייבי� בה� לפי עושרו של האב יוצא שצרכי� אלה שווי� ה� לעני ולעשיר" 

 21); 1982( 461, 449) 3, פ"ד לו(פורטוגז נ' פורטוגז 591/81; ע"א  14) 2, פ"ד לח(גלבר נ' גלבר 210/82ע"א (

 22  )).1977( 169)  3, פ"ד לא(ינקובי0 נ' ינקובי0 254/76ע"א 

 23  ובמקו& אחר נפסק כ�:

 24"מדברי הרמב"� עולה, כי לגבי בניו חייב לית! לה� כסות המספקת לה�, וכלי תשמיש ומדור לשכו! 

 25  פירש את ההלכה כדלקמ!:בו, ואינו נות! לה� לפי עושר אלא לפי צרכיה� בלבד, והשופט שינבויי� 
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 9מתו�  7

 1"מתו& ההלכה, שהחיוב הוא לפי צורכי הילד ולא לפי עושרו של האב, דהיינו שהוא שווה לעני  

 2ישראל יעקב  2487/92(תמ"א (ת"א)  ולעשיר... נלמד, כי רווחתו לצורכי הקיו� ההכרחי ממש"

 3  )).20/12/1992[פורס& בנבו] ( אשכנזי (קטי!) נ' בועז אשכנזי

  4 

 5& העמידה הפסיקה את הצרכי& ההכרחיי& על סכו& מסוי& (משתנה) שנקבע כידיעה בחלו0 השני

 6לחודש לילד (לא כולל מדור  - �1,300�1,400שיפוטית של בית המשפט. כיו& עומדי& צרכי& אלה על כ

 7) הקובעת כי אי� לחשב את 594) 3, פ"ד מב (552/87( ע"מ  ורד נ' ורדוהוצאות מדור) כפו� להלכת 

 8של מספר ילדי& כמכפלה של צרכי ילד אחד. החלטת בית המשפט קמא בענייננו הלכה מזונותיה& 

 9(ובסה"כ  - 950�1250באותו התל&, עת חייבה את המבקש בהוצאות כל אחד מהקטיני& בס� של 

 10(קרי  50%לארבעת הקטיני&). ג& חיובו של המבקש בהוצאות אחזקת המדור בשיעור של  - 4550

 11ורגת מהמקובל, וא0 נוטה לטובת המבקש, בשעה שהמבקש מתגורר חלק שווה למשיבה) אינה ח

 12בדירה וצור� מצורכי הבית. זה המקו& לציי� כי שסיפוק המזונות לקטיני& מעבר לצרכי& ההכרחיי&, 

 13הוא כאמור מדי� צדקה וחל על שני ההורי&. המטרה היא לספק לילדי& רמת חיי& נאותה אליה 

 14ל בי� יתר שיקוליו ג& את השתכרותה של הא& וג& את הורגלו ולגביה&, צרי� ביהמ"ש לשקו

 15השתכרותו של האב. ביהמ"ש קמא בהחלט עשה כ�, כבר בהחלטתו זו למזונות זמניי&, עת השית על 

 16  המשיבה את החובה לשאת במלוא עלויות החוגי& של הקטיני&.

  17 

 18יקת המזונות העובדה שהמבקש אינו משתכר למחייתו סכומי& אלו (או אחרי&) אינה הופכת את פס

 19  ", כגישתו.אסטרונומיי�הזמניי& בשיעור שנפסק ע"י ביהמ"ש קמא ל"

  20 

  21 

 22הלכה פסוקה היא כי יכולתו הכלכלית של אב נקבעת לא רק על פי ההכנסה בפועל, אלא ג& על פי 

 23היכולת למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסתו. הכלל המשפטי קובע, כי על אב, חלה חובה להתאמ3 

 24יצהר  378/80ע"א  :היכולת ולעשות כל שביכולתו לש& קיו& חובותיו כלפי משפחתו (ראו עד קצה גבול

 25הפסיקה הטילה חיוב במזונות ג& על אבות נעדרי כושר השתכרות לזו� את  )328) 1פ"ד ל"ה( נ' יצהר

 26לוי נ'  3590/98ילדיה&, כ� אפילו ביחס לאב נכה, שכל הכנסתו היא גמלת נכות (ראו: תמ"ש (ת"א) 

 27 12�05�42952תמ"ש (נצ')  ;8.6.16נ.ב נ' א.ב , פורס& בנבו  15�08�17307המוזכר בתמ"ש (ת"א)  ילו

 28  ).13.3.2006, פורס& בנבו פלוני נ' אלמונית 16500/04; תמ"ש (קר') 31.12.12, פורס& בנבו  ל.ש. נ' ר.ש

  29 
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 9מתו�  8

 1דאי שלא וומצבו הרפואי נפשי של המבקש ג& הוא לא נעל& מעיני בית המשפט קמא, והאחרו� ב

 2התעל& ממנו. כל הדיוני& שקדמו למת� ההחלטה נסובו בעיקר סביב נושא זה וניתנו למבקש 

 3הזדמנויות רבות לגבות את מצבו התעסקותי באישורי& רפואיי& ו/או למצות את זכויותיו מול 

 4הביטוח הלאומי. בסופו של דבר, כל שהוכח לפני בית המשפט קמא בשלב זה הוא שלמבקש תסמיני& 

 5נמצאי� בטווח הנורמה ואינ� פתולוגיי� בעוצמת�. בנוגע לנכותו ויכולתו לחזור לשוק העבודה, "ה

 6ישנ� סימני� קליניי� פעילי� כאשר ישנה הפרעה קלה בתפקוד הנפשי והחברתי, הגבלה קלה עד 

 7).  על סמ� זאת מצא ביהמ"ש קמא, בשלב זה כאמור 7.11.16(חוו"ד מיו&  בינונית בכושר העבודה".

 8לצור� פסיקת המזונות הזמניי& בלבד, כי המבקש יכול למצות את כושר השתכרותו בכפו0 למגבלה ו

 9  לחודש א& ייצא לעבוד. - 5,000קלה עד בינונית ויכול להשתכר שכר של לפחות 

  10 

  11 

 .� 12  לא מצאתי כי קביעה זו של בית המשפט קמא מנותקת למציאות כפי שמנסה המבקש לטעו

  13 

  14 

 15בגי� או גמלה  קצבההמבקש לא מוכר בשו& מוסד כבעל נכות, נפשית או פיזית ולא משולמת לו כל 

 16מגבלותיו הנטענות. המשיבה הציגה לפני בית המשפט קמא ראיות (שצורפו כנספחי& לתביעתה 

 17נטו  - �9000למזונות) לפיה� עובר לנישואי� עבד המבקש והשתכר סכומי& מכובדי& (למעלה מ

 18) . בנוס0, בחווה"ד הרפואית שהגיש המבקש 2003אפריל �2002דש בי� החודשי& נובמבר בממוצע לחו

 19למד לבדו לסחור מהבית בשוק ההו!, ובמקביל לנהל את משק הבית. מטלות אלו נאמר כי המבקש "

 20ותפקודית גבוהה ומעידי� על היכולת לפצות על קשיי הריכוז והקשב.  תקוגניטיבידורשות יכולת 

 21  וגידול הילדי�, נתפסי� בעיניו כבחירה ואינ� נובעי� ממגבלה תפקודית". השהייה בביתו

  22 

  23 

 24יש להניח שהדברי& יתבררו בצורה מקיפה יותר בשלב ההוכחות, שנקבעו לפני בית המשפט קמא 

 25הפסיקה קבעה כי התערבות ערכאת ערעור בהחלטות ). 2017למועד קרוב ביותר ( תחילת חודש מר3 

 26בע כי דברי& אלה מקבלי& משנה תוק0 בכל הנוגע לבקשות רשות ערעור זמניות תעשה במשורה. נק

 27שעוסקות בענייני משפחה, בה� שיקול הדעת המסור לערכאה הראשונה הוא רחב ושינוי החלטות על 

 28, פורס& ש.ר. נ' י.נ. 1648/07ידה נעשה באופ� תדיר ובהתא& לנסיבות (ראו לעניי� זה בר"ע (ת"א) 

 29  י& לענייננו.במאגר נבו). והדברי& יפ

  30 

  31 
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 9מתו�  9

 1  סו* דבר

  2 

 3  לאור כל האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.

  4 

 5  אי� צו להוצאות. –משלא התבקשה תשובה 

  6 

 ,� 7  ל פירותיו, יושב למבקש באמצעות באת כוחו.עהעירבו

  8 

 9  בהיעדר שמות הצדדי& ופרטי& מזהי& אחי&. –מתיר פרסו& ההחלטה במתכונת בה נחתמה 

  10 

  11 

  12 

  13 

 14  , בהעדר הצדדי&.2017ינואר  26, תשע"זכ"ח טבת היו&,  נהנית

       15 

                 16 
  17 




