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שעניינה  1105.01.52טת בית המשפט לענייני משפחה באשדוד מיום בקשת רשות ערעור על החל

 פסיקת מזונות זמניים0 

 

ומנישואין אלה נולד שלושה  1..500201והמשיב נישאו זל"ז כדמו"י ביום  המבקשת 50

 ושנתיים )להלן: "הקטינים"(0 0וחצי,  6ילדים, קטינים כבני 

ינים ובמסגרתה בקשה לפסיקת הוגשה תובענה למזונות שלושה קט 120101.52ביום 

 00101.52מזונות זמניים0 לתביעה קדמה בקשה ליישוב סכסוך שהגישה המבקשת ביום 

 1-520.-1115בתיק י"ס 

 

0 סכום זה כלל את הצרכים ₪ 50,522בבקשה למזונות זמניים התבקשו מזונות בסך 

בית המשפט הנטענים של כל קטין וכן הוצאות מדור והחזקת מדור0 יצוין כי בהחלטת 

אך דומה כי בתיאור זה נפלה שגגה  ₪ 55,552קמא נכתב כי המבקשת עותרת לחיוב בסך 

 511שכן הסכום האמור אינו כולל את הדרישה להוצאות מדור והחזקת מדור )ר' סעיף 

 לבקשה למזונות זמניים(0 

 או תגובה לבקשה לפסיקת מזונות זמניים0 \המשיב לא הגיש כתב הגנה ו

 

 ור בהחלטה של בית המשפט קמא )בהתבסס על טיעוני המבקשת( המבקשתעל פי האמ

נטו בממוצע  ₪ ...,1עובדת כנציגת שירות בחברת "פיבר" ומשתכרת לטענתה סך של 
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 ₪ ...,50לחודש0 שכרו של המשיב, לטענת המבקשת, כסוור בנמל אשדוד, עמד על סך 

 נטו בממוצע לחודש0

 לחודש0 ₪ .0,51רים בדירה שכורה בעלות של כן צוין כי המבקשת והקטינים מתגור 

 

בהחלטה של בית המשפט קמא, שניתנה על יסוד עיון בכתב התביעה ובבקשה למזונות   10

זמניים על צרופותיהם, ונוכח סכום המזונות המינימאלי הנדרש עבור קטינים, שאינו 

למזונות  דורש ראיה בהיותו בתחום הידיעה שיפוטית של ביהמ"ש, חויב המשיב לשלם

 00101.52 מיום לכל קטין( החל ₪ ..5,6לחודש ) ₪ ..0,1של  סך הזמניים של הקטינים

 רפואיות הוצאות חינוך ובמחצית הוצאות חויב המשיב לשאת במחצית ואילך0 בנוסף

 .הרפואי הביטוח י"ע מכוסות שאינן חריגות

 

ע אף לא כדי הרף הבקשה מופנית כנגד סכום המזונות, אשר על פי הנטען אינו מגי 50

לכל קטין כולל הן את צרכי הקטין,  ₪ ..5,6המינימלי של מזונות קטין שכן הסכום של 

הן את המדור והן את החזקת המדור0 על פי הנטען בבקשה, המבקשת היא משמורנית 

יחידה בפועל, ומטפלת בלעדית בשלושת הקטינים, וכלל לא מתקיימים הסדרי ראיה בין 

הקטינים0 מאחר שהמשיב אינו מקיים הסדרי ראייה, עותרת המשיב לבין שלושת 

 לחודש0  ₪ ..6המבקשת לחייבו גם בדמי טיפול בסך 

 

 הוחלט שהבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה0  5105101.52בהחלטה מיום  00

0 לשיטתו, יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור על 20501.51המשיב הגיש תגובה ביום 

 הסף0 

וקובל על כך שבנימוקי  252951פנה המשיב להלכה שנקבעה בבע"מ בפתח התשובה מ

0 6הבר"ע אין התייחסות להלכה זו, למרות ששניים משלושת הקטינים הם מעל גיל 

לטענת המשיב, בשים לב להלכה החדשה, לא רק שאין מקום להעלאת דמי המזונות, אלא 

 –הבסיס לילד הם כ  יש להפחיתם נוכח יחס ההכנסות בין הצדדים0 לשיטתו, מזונות

 ואת אלה יש לחלק בין ההורים על פי יחס ההכנסות0  ₪ .5,11

המשיב מוסיף כי בחר שלא להגיש בקשת רשות ערעור בעצמו, נוכח העובדה שבתי משפט 

 של ערעור נוטים שלא להתערב בפסיקת מזונות זמניים0 
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מה עובדות המשיב מוסיף וטוען, כי בבקשה למזונות זמניים השמיטה המבקשת כ

מהותיות ביחס למשיב, הן בעניין מצבו הבריאותי והנפשי והן בעניין הכנסותיו הנוכחיות0 

היא גם הפריזה, לטענתו, בתיאור הכנסותיו קודם לתאונה0 המשיב מציין כי בגין התאונה 

שעבר, והשבר הנפשי שחווה, לא הגיש תגובה לבקשה למזונות זמניים והבקשה ניתנה 

י בית המשפט קמא מלוא העובדות הרלוונטיות0 המשיב מפרט כי עבר מבלי שהיו לפנ

תאונת דרכים קשה במהלך עבודתו, ונבצר ממנו לשוב לעבודה במשך שנה  1.56בדצמבר 

שלמה0 המשיב מציין כי "קיבל כספים זעומים בשל הפגיעה, ועל מנת לאפשר לו מחיה 

לפני מספר ימים חזר לעבודה בנמל מינימלית בכבוד", אך אינו מציין את היקפם0 לדבריו, 

 אשדוד, למשרה שונה ובמשכורת שונה0 לטענתו, אינו יודע מהו השכר שיקבל0

המשיב מוסיף כי הסכומים הנתבעים בבקשה למזונות זמניים אינם משקפים נאמנה את 

הוצאות הקטינים, ובזמן שהצדדים חיו יחד ההוצאות היו נמוכות בהרבה0 כך למשל, 

, ורק לאחר שהמבקשת ₪ ..1,1, הצדדים התגוררו יחד בדמי שכירות בסך לטענת המשיב

 עזבה את הבית עם הקטינים, היא שכרה דירה במחיר כמעט כפול0

לבסוף, המשיב אינו מכחיש את טענת המבקשת כי לא מתקיימים הסדרי ראיה בינו לבין 

קיום הסדרי הקטינים, אך טוען כי המבקשת מסכלת הסדרי ראיה0 לטענת המשיב, אי 

ראיה אינו מצדיק פסיקת דמי טיפול0 

נוכח כל האמור, בהתחשב בנטייה שלא להתערב במזונות זמניים מצד ערכאת הערעור, 

, סבור המשיב כי אין מקום להתערב 10001.51ובשים לב לכך שקבוע לצדדים דיון ליום 

 בהחלטה של בית המשפט קמא0 

א לפני, באתי לכלל מסקנה כי יש בוד החומר שהולאחר עיון בטענות הצדדים ועל יס 10

לקבל את הבקשה לרשות ערעור, לדון בה כבערעור ולקבל את הערעור, בהתאם לסמכותי 

0 5210-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד .05 -ו 0.2לפי תקנות 

ערעור להתערב  אין זה מדרכו של בית משפט שלאכן, צודק המשיב בטענתו כי ככלל,  

ת שיעור המזונות, הנתונה להערכתו ולשיקול דעתו של בית המשפט שפסק בקביע

בעניינם, ובפרט שלא להתערב בקביעת שיעור המזונות הזמניים, לגביהם בית המשפט 
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 6.119.6אינו עורך ניתוח מקיף של הראיות ואינו חייב לבחון את מכלול הראיות )בע"מ 

((0 6..10101)ניתן ביום  פלונים נ' פלוני 2119.6(; בע"מ 6..50101)ניתן ביום  פלוני נ' פלוני

התערבות ערכאת הערעור בסכום המזונות הזמניים לא תעשה אלא במקרים חריגים 

; 5.1( 0פ"ד לח) גלוזמן נ' גלוזמן 501915; ע"א 502( 5, פ"ד מב)אדר נ' אדר 510911)רע"א 

(, מקרים בהם בית המשפט שלערעור .10101.5)ניתן ביום  פלוני נ' פלונים .125595בע"מ 

מוצא כי המזונות נפסקו על יסוד שיקולים מופרכים או תוך התעלמות משיקולים שהיה 

הדרי נ'  062910; ע"א 562( 0, פ"ד לו)סדן נ' סדן 521911צריך לתת את הדעת עליהם )ע"א 

 (0 522( 5פ"ד לט) שני

 

ק בבית המשפט קמא נמוך מהצרכים במקרה דנן, סכום המזונות הזמניים שנפס 20

ההכרחיים של קטינים, על פי הידיעה השיפוטית שאינה צריכה הוכחה, בתוספת מדור 

מתוך ההחלטה ואחזקת מדור )על פי התשתית שעמדה לפני בית המשפט קמא(0 

 ..5,6התמציתית לא ברור במידה מספקת על סמך מה הגיע בית המשפט לכלל חיוב בסך 

כים הכרחיים, מדור ואחזקת מדור0 בית המשפט לא פירט את גובה בלבד עבור צר ₪

החיוב בגין רכיב מדור ובגין רכיב אחזקת מדור0 יצוין כי על פי הבקשה, סך הוצאות 

( ואחזקת מדור )חשמל, כבלים, גז, ועד בית, ארנונה ומים( ₪ .0,51המדור )דמי שכירות 

קת רכב אך אלה אינם חלק מאחזקת )בחישוב נכללו הוצאות החז ₪ .1,22הם בגובה של 

 ₪ ..5-..1 -0 תוספת של כ₪ .1,21מדור(0 חלקם של שלושת הקטינים עומד לכאורה על 

לכל קטין מעבר לצרכים המינימליים שאינם דורשים ראייה אינה משקפת אפוא את רכיב 

 המדור ואחזקתו באופן הולם0 

 

וא גם לא הגיש כתב הגנה והמרצת המשיב לא הגיב, כאמור, לבקשה למזונות זמניים0 ה 10

פרטים0 גם בתשובתו לבקשה לרשות ערעור המבקש אינו פורש תשתית ראייתית 

מינימלית0 הוא אינו מצרף המרצת פרטים ואסמכתאות, כמתחייב לעניין תשובה לבקשה 

למזונות זמניים0 לתשובתו לבקשה לרשות ערעור מצרף המשיב בעיקר חומר רפואי0 הוא 

תונים ואסמכתאות לגבי מצבו הכלכלי, רכושו, הכנסותיו והאמצעים אינו מביא נ

הכספיים העומדים לרשותו0 הוא אף לא הציג את הסכם השכירות ביחס למדורם של 

 הצדדים שעה שחיו  יחד, או אסמכתא אחרת לגבי גובה ההוצאה על מדור0
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עמדה לפני בית במצב דברים זה, יש לבחון את הבקשה לרשות ערעור על יסוד התשתית ש 

 המשפט קמא ובשים לב למחדלים הדיוניים והראייתיים של המשיב0 

 

 לתקנות סדר הדין אזרחי0 161הליך של פסיקת מזונות זמניים מוסדר בתקנה  20

לא הגיש המשיב תשובה במועד ... רשאי בית המשפט )ו( לתקנות, "161בהתאם לתקנה 

שנוכח בית המשפט שהייתה המצאה לפסוק מזונות זמניים על יסוד הבקשה ובלבד 

 "0  כדין

 

בהתאם לתקנה, פסיקת מזונות זמניים בהעדר תשובה תתבסס על הבקשה לפסיקת  

מזונות זמניים0 באופן עקרוני, בית המשפט אינו צריך לעשות את עבודתו של נתבע9משיב, 

יבין נ'  0002926שאינו מגיש כתב הגנה9תגובה לבקשה למזונות זמניים )ראו והשוו רע"א 

(0 יחד עם זאת, גם אם מצויות לפני בית המשפט רק ראיות 50505222)ניתן ביום  יבין

מטעם המבקשת, בית המשפט אינו חייב לפסוק את מלוא הסכום שהתבקש0 כפי שנפסק 

-גם בהעדר ראיות מטעם הנתבע, מוקנה לבית המשפט לעולם שיקולבהקשר דומה "

סבור כי תביעה היא מופרזת, אין הוא חייב  דעת לקבוע מה הוכח לפניו, ואם הוא

לאמצה, כי כוחו עמו לבחון מה מוכח לפניו מהותית ומה לא. ניטול מקרה תיאורטי, בו 

-יתבע פלוני מזונות בשיעור של מיליון שקל לחודש. העדר ראיות מצד הנתבע בשל אי

תבע, התייצבות לחקירה או מטעם אחר אינם מחייבים את בית המשפט לפסוק כי שנ

 25911; ראו גם ע"א 1.5( 0, פ"ד מג)הראל נ' הראל 11912" )ע"א ללא הפעלת שיקול דעת

 (0  111( 5, פ"ד לט)שגב נ' שגב

 

במקרה דנן, בית המשפט קמא חייב את המשיב במזונות זמניים בסכום נמוך בהרבה  5.0

 מהסכום שהתבקש0 כאמור לעיל, לא ברור מההחלטה מהו גובה החיוב בגין מדור

ואחזקת מדור, וכיצד חושב0 נוכח האמור, שקלתי את האפשרות להשיב את הדיון לבית 

המשפט קמא0 אך משעסקינן בשלב של מזונות זמניים, בו בית המשפט ממילא אינו נכנס 

בעובי הקורה, והקביעות אינן מחייבות לעניין פסק הדין הסופי שיתבסס על ניתוח מקיף 

שפט, מצאתי לנכון לקבוע את המזונות הזמניים של הראיות שיעמדו בפני בית המ

במסגרת החלטה זו, סכום שיעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת של בית המשפט קמא 

בעניין מזונות זמניים, ככל שתינתן לאחר הדיון במעמד הצדדים או הסרת המחדלים מצד 

 המשיב0 
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ל פי הצרכים בהתבסס על החומר שלפני, אני מוצאת להעמיד את המזונות הזמניים ע

ההכרחיים, בתוספת מדור ואחזקת מדור על יסוד הבקשה0 העמדת צרכי הקטינים על 

צרכים הכרחיים נעוצה בכך שעל פי ההכנסות של התא המשפחתי בהתאם לאמור בכתבי 

הטענות, ובהתחשב בהיקף ההוצאות של התא המשפחתי )שכירות, אחזקת מדור, חינוך, 

אפשרת, כך נראה, רמת חיים של סיפוק צרכים הכרחיים בריאות וכו'( ההכנסה הפנויה מ

 ולא מעבר לכך0 

  

צרכים הכרחיים;  ₪ ..5,5לכל קטין ) ₪ ..1,5החיוב במזונות זמניים יעמוד על סך של  

לכל  ₪ ..5,6עבור אחזקת מדור(, תחת הסכום שנפסק בגובה  .12עבור מדור;  ₪ .25

 קטין0 

 

דמי טיפול, בשים לב לכך שהמשיב מחויב במחצית לא מצאתי מקום להוסיף חיוב בגין  

 מהוצאות החינוך ולכך שקצבת הילדים משולמת לידי המבקשת0 

 

( עומדות .5)סעיף  1105.01.52מובהר כי כל יתר ההוראות שניתנו בהחלטה מיום  

 בתוקפן, לרבות החיוב במחצית הוצאות חינוך ובמחצית הוצאות רפואיות0 

 

חלטת ביניים בלבד, ואין בה כדי להשליך על המזונות הקבועים0 כן מובהר כי מדובר בה

בתום הבירור המלא, כאשר תיפרש לפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה בדבר 

האמצעים הכלכליים שבידי המשפחה, חלוקת נטל בטיפול בקטינים ומכלול הנסיבות, 

 בהלכה הפסוקה0  יקבע החיוב במזונות בהתחשב בכל אלה ועל פי אמות המידה שנקבעוי

 

משהתקבל הערעור, אני מחייבת את המשיב לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך 

 . ₪ 1,222בסך 

 

 ההחלטה תישלח לצדדים. 

 

 מתירה פרסום ההחלטה ללא שמות ופרטים מזהים. 

 



 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

  

 

   22644-11-11רמ"ש                                                  בפני כבוד השופטת גאולה לוין
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ת  דלתיים סגורו

      , בהעדר הצדדים1.510ינואר  52ניתנה היום, ג' שבט תשע"ח, 

             




