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 01530054075תמ"ש  לענייני משפחה בבאר שבע בית משפט 

 

   אלון גביזון, סגן נשיאה כבוד השופט לפני:

 

1 

 פלונית . 7 תובעים
 הקטינ. 2
 קטין. 4
  קטינה. 3

 7באמצעות אימם התובעת  2-3התובעים 
 כולם ע"י ב"כ עוה"ד דורון רוזנברג ו0או ליאת אדיב

 
 נגד

 
 )בגירה( אלמונית  .7 נתבעים

 . ב"כ היועמ"ש0 האפוטרופוס הכללי2
 

 1 

 )להלן: "המנוח"( XXXבענין עזבון המנוח: 
 
 

 פסק דין
 2 

 3"(  וילדיו הקטינים של התובעתיעה למזונות מן העיזבון, אשר הוגשה ע"י רעייתו )להלן: "בפני תב

 4 "( ." או "הקטינים2-3התובעים המנוח )להלן: "

 5 

 6 רקע עובדתי ודיוני:

 7 

 8שנות חיים משותפים  6-. לאחר כXXX התובעת והמנוח נישאו זל"ז כדמו"י בשנת .1

 9ו דשים חזרו התובעת והמנוח לחיות יחדיהחליטו בני הזוג להיפרד, אך לאחר מספר חו

 XXX. 10ונישאו בשנית כדמו"י בשנת 

 11 

 12  2התובעת  -XXX(, "הנתבעת")להלן : XXX עת ולמנוח ארבעה ילדים משותפים: לתוב .2

 13 .נהקטי 4התובעת  -XXXוקטין  XXXיליד  3התובע  -XXX)קטינה(,  ילידת

 14 

 XXX. 15מנוח הלך לעולמו ביום ה .3

 16 
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 1ירושה ע"י כב' הרשם לענייני ירושה בבאר שבע בעניין עזבון המנוח, בו ניתן צו  XXXביום 

 2נקבע כי יורשי המנוח הינם התובעים, לאחר שהנתבעת הסתלקה מחלקה בעיזבון לטובת 

 3 . 1התובעת  -אמה

 4ואילו  8/5ביחס לעיזבון המנוח בשיעור של  1עפ"י צו הירושה עומד חלקה של התובעת 

 5 עבור כ"א. 1/5בשיעור של  עומד 2-4חלקים של התובעים 

 6 

 7זכאית למזונות מן העיזבון בסכום חד  1בכתב התביעה עתרו התובעים לקבוע כי התובעת  .4

 ₪8  3,784זכאים למזונות מן העיזבון בסך של  2-4וכן כי התובעים ₪  444,444פעמי של 

 9שנה, וזאת ממועד פטירתו של  15לחודש לכל קטין עד הגיע כל אחד מהקטינים לגיל 

 10 המנוח.

 11 

 12עו"ד מייצג מטעם  2-4, מצאתי למנות לתובעים 24.7.2416בדיון, אשר התקיים בפני ביום  .8

 13נמצאת  1תובעת  –הסיוע המשפטי, וזאת היות ועיון בכתב התביעה העלה כי יתכן והאם 

 14ה"ד שימונה להגיש עמדתו ביחס ו. כן הוריתי לע2-4התובעים  -דיהבניגוד עניינים מול יל

 15 ימים . 34ך לתובענה תו

 16, אשר נתבקשה להגיש כתב  1בנוסף, הוריתי לב"כ התובעת לבצע המצאה לידי הנתבעת 

 17 ימים. 34הגנה תוך 

 18 

 19הודיעה כי מסכימה לאמור בכתב התביעה ולסעד  5.0.2416הנתבעת בכתב הגנתה  מיום  .6

 20 מכלכלת ודואגת לכל צרכיה וצרכי אחיה הקטינים. 1התובעת  -המבוקש וכי אמה

 21 

 22וה"ד לופו, אשר מונתה כעו"ד מייצגת לקטינים, הגישה עמדתה ביחס לתובענה  ביום ע .7

8.14.2416. 23 

 24מצויה בניגוד עניינים למול  1עוה"ד לופו ציינה כי על פניו המדובר במצב בו התובעת  

 25הקטינים, שכן היא עותרת להקטין את הסכום אותו אמורים הקטינים לקבל מעיזבון 

 26אותו הותיר המנוח  XXXהדברים מורכב יותר, שכן היקף חובות ההמנוח, אך בפועל מצב 

 27כי מרבית העיזבון יעוקל ע"י הנושים, היא מנסה  1גדול מאוד ובשל הבנתה של התובעת 

 28 למצוא כל דרך להגדיל חלקה על חשבון העיזבון מתוך ראיית טובת הקטינים.
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 1לטובתם תוך ניסיון ב"כ הקטינים התרשמה כי התובעת מטפלת היטב בקטינים ופועלת  

 2 להיחלץ, יחד עם הקטינים, מהמצב הקשה לו נקלעו.

 3 

 4יחד עם זאת, ציינה ב"כ הקטינים כי, לעניות דעתה, אין כפל קצבאות מהמוסד לביטוח  

 5לאומי, על כן, לא יהא נכון, בשלב זה ובטרם יבחן הדבר מול המוסד לביטול לאומי, 

 6 בת שאירים.לפסוק מזונות, בשל החשש לפגיעה בזכאות לקצ

 7 

 8הודיעה ב"כ התובעת כי התובעת ערכה בירור למול המוסד לביטוח  14.11.2416ביום  .5

 9לאומי ונמסר לה כי אף באם יפסקו מזונות לתובעים אין בכך כדי לפגוע בזכאותם לקצבת 

 10 שאירים.

 11 

 12נוכח הודעת ב"כ התובעת, הודיעה ב"כ הקטינים כי עמדתה הינה שטובת התובעת וטובת  .0

 13ינים בפועל הן אחת וכי כל דרך בה יוותר לאם בפועל יותר כסף להתמודד עם גידול הקט

 14 הקטינים, כך ייטב להם.

 15 

 16הודיעה הנתבעת כי תומכת בתביעת אמה כי  6.12.2416בדיון אשר התקיים בתיק ביום  .14

 17 ייפסקו מזונות מן העיזבון.

 18רה כי הדבר הינו ב"כ הקטינים הודיעה אף היא כי מסכימה לסעד המבוקש וכי סבו

 19לטובת הקטינים. כן הודיעה ב"כ הקטינים כי סבורה שיש להעמיד את מזונות של כל 

 20 קטין כפי שנתבקש בכתב התביעה.

 21בהחלטתי, אשר ניתנה בתום הדיון, הוריתי לצדדים לפרט את המזונות הנדרשים ביחס 

 22 לכל קטין בנפרד.

 23 

 24, בצירוף 6.12.2416להחלטתי מיום  הודעה בהתאם 11.1.2417ב"כ התובעת הגישה ביום  .11

 25 אסמכתאות.

 26 עפ"י ההודעה האמורה הועמדו צרכיהם של הקטינים כדלקמן: 

 27 3-1,108לחודש ועבור התובעת ₪  1,814 -2לחודש, עבור התובע ₪  1,518 -2עבור התובעת 

 28 בחודש.₪ 

 29 ₪ . 1,715בהוצאות מדור ואחזקתו בסך של  2-4בנוסף הועמד חלקם של התובעים 
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 1הר כי מההודעה עולה כי התובעת אינה עומדת על פסיקת מזונות עבורה, אלא עתרה יוב

 2 לפסיקת מזונות עבור הקטינים בלבד.

 3 

 4בתגובתה להודעת התובעים כי  21.11.2416עוה"ד לופו הודיעה  ביום  -האפוטרופא לדין .12

 5שהוצגו  מסכימה כי יינתן פסק דין למזונות בסכומים שנתבקשו, וכי סבורה כי הסכומים

 6בהודעת התובעים משקפים את צרכי הקטינים ואת ההוצאות אותן מוציאה האם 

 7 לגידולם.

 8 

 9להמציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי  1נתבקשה התובעת  23.1.2417בהחלטתי מיום  .13

 10 המפרט את גובה חלקה את התובעת וחלקם של הקטינים בקצבת השאירים.

 11 

 12והועברו, בהתאם  2עת לתיק בית המשפט ביום המסמכים האמורים הוגשו ע"י התוב .14

 13, לידי ב"כ היועמ"ש במשרדי האפוטרופוס  7.2.2417ומיום  23.1.2417להחלטותיי מיום 

 14 הכללי לקבלת עמדתו.

 15 

 16הודיעה ב"כ היועמ"ש כי בשים לב כי לקטינים ייצוג משפטי באמצעות  8.3.2417ביום  .18

 17 דה ועל כן, עתרה למחוקה כצד  להליך.אפוטרופוס לדין, אין ב"כ היועמ"ש נוקטת עמ

 18 

 19 ניתן פסק דין הצהרתי במסגרת תיק תמ"ש  XXXלהשלמת התמונה, יצוין כי ביום  .16

XXX  'המצהיר כי מחצית הזכויות בדירת המגורים שברחXXX  20בבאר שבע שייכות 

 21 לתובעת, על אף  שהזכויות בה היו רשומות ע"ש המנוח בלבד.

 22 

 23 דיון והכרעה:

 24 

 25לחוק  86-87זכות ילדיו הקטינים של המנוח למזונות מן העיזבון נקבעה בסעיפים  .17

 26 הירושה.

 27 

 28 

 29 
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 1 : לחוק הירושה 05בסעיף הפרמטרים לקביעת מזונות מן העיזבון נקבעו  .15

 2 

 3 " בקביעת הזכות למזונות ומידתם יתחשב בית המשפט, בין השאר:

 4 (   בשווי העזבון;7)

 5פי -וי לקבל מן העזבון כיורש על פי דין או כזוכה על(   במה שהזכאי למזונות עש2)

 6 צוואה;

 7(   ברמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהיתה ערב מות המוריש, 4)

 8 ובשינוי שחל בצרכיו של הזכאי עקב מות המוריש;

 9 (   ברכושו של הזכאי למזונות;3)

 10זוגו של המוריש לא -גבי בן(   בהכנסתו של הזכאי למזונות מכל מקור שהוא, ובלבד של0)

 11יתחשב בית המשפט בהכנסתו מעבודתו או ממשלח ידו אלא במידה שהכנסה כזאת 

 12 הזוג;-שימשה גם ערב מות המוריש לפרנסת המשפחה או לפרנסת בן

 13 

 14לחוק לתיקון דיני המשפחה  4או  2פי הסעיפים -(   במזונות שהזכאי יכול לקבל על5)

 15 ;7505-)מזונות(, תשי"ט

 16פי עילה הנובעת מקשר האישות, -במה שמגיע לו על -זוגו של המוריש -בי בן(   לג1)

 17 לרבות מה שהאשה מקבלת על פי כתובה."

  18 

 19עפ"י המפורט בכתב התביעה נכסי העיזבון הינם : מחצית זכויות בדירה,  -שווי העזבון .10

 20המשמש כרכב משפחתי, רכב ₪  10,444בשווי של  XXX" שנת ייצור XXXרכב מסוג "

 21למנוח ₪ ,  5,444-המשמש את הורי המנוח ששוויו כ XXX " שנת ייצורXXXתוצרת "מ

 22כאשר, עפ"י הנטען העסק אינו פעיל והותיר חובות  "XXX "XXX( בעסק ל 84%שותפות )

 23 בסכומים של מאות אלפי שקלים.

 24יוער כי, כאמור, מתגובת ב"כ הקטינים עולה כי המנוח צבר חובות רבים כתוצאה  

 XXX. 25מ

 26ף, עפ"י הנטען, בדירת המגורים קיימים מטלטלין, אשר היו בבעלות משותפת של בנוס

 27 התובעת ושל מנוח ואשר משמשים את משק הבית המשותף.

 28 
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 1עפ"י צו הירושה זכאים כ"א  -לקבל מהעיזבון 2-3שווי הרכוש שזכאים התובעים  .24

 2בדבר החובות  משווי העיזבון, אך, לאור האמור לעיל 1/5מהתובעים לחלקם בשיעור של 

 3הרבים שנצברו ע"ש המנוח נראה כי, ככל הנראה, שווי הרכוש שיקבלו התובעים מעיזבון 

 4 הינו זניח, אם בכלל.

 5 

 6רמת החיים של המוריש ושל הזכאי למזונות כפי שהייתה ערב מות המוריש והשינוי  .21

 7יים עפ"י החומר שהונח בפני הצדדים לא חיו ברמת ח -שחל בצרכיו עקב מות המוריש

 8. אך גם XXXמשים לב כי המנוח צבר חובות רבים גבוהה במיוחד ערב פטירת המנוח, ב

 9הינם סבירים נוכח גילם של  6.1.2417דמי המזונות שנתבקשו עפ"י הודעת התובעים מיום 

 10 הקטינים.

 11 

 12עולה כי הזכאות   2.2.2417מהודעת התובעים מיום  -רכושו והכנסתו של הזכאי למזונות .22

 13והנתבעת(.  2-4עבור כ"א מילדי המנוח )התובעים ₪  1,448ים הינה בסך של לקצבת שאר

 14יש, אם כן, לקחת בחשבון סכום קצבת השאירים המתקבלת מהמל"ל בעת פסיקת 

 15 מזונות התובעים מן העיזבון.

 16 

 17 -לחוק לתיקון דיני משפחה )מזונות( 2-4מזונות אשר התובעים זכאים לקבל לפי סעיף  .23

 18עפ"י הדין האישי החבות בצרכיהם ההכרחיים מוטלת  2-3ל התובעים בשים לב לגילם ש

 19ביחוד בכל  1התובעת  -על האב באופן אבסולוטי, תוך שיש להתחשב בהכנסותיה של האם

 20 הנוגע לצרכים שאינם הכרחיים )מדין צדקה(.

 21 

 22 1לתובעת , 6.12.2416בדיון מיום  1מהנתונים שהובאו בפני, ועפ"י עדותה של התובעת 

 23 בחודש.₪   4,844-בסך של  כ XXX בה חודשית מעבודתה הכנס

 24בחודש )בנוסף ₪  2,143זכאות לקצבת שאירים מהמל"ל בסך של  1בנוסף, לתובעת 

 25 לחלקם של הקטינים בקצבת השאירים(.

 26בהיותה מוטב בפוליסת ביטוח ₪  XXX-תגמולים בסך של כ 1כמו כן, קיבלה התובעת 

 27 החיים של המנוח.

 28 אף מחצית מהזכויות בדירה המגורים. , כאמור,1לתובעת 

 29 
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 1להשתתף בהוצאותיהם החריגות של התובעים  1על כן, מצאתי כי ביכולתה של התובעת 

 2(, 2,  לרבות בכל הנוגע להוצאות חינוך חריגות )לרבות הוצאות החינוך של התובעת 2-3

 3 הוצאות רפואיות חריגות, חוגים וכיוצב'.

 4 

 5, ולאחר 1ני ביחס לצרכי הקטינים והכנסות התובעת לאחר שעיינתי בחומר שהונח בפ .24

 6לחוק הירושה, ולאחר קיזוז  80שקלול הפרמטרים האמורים בהתאם לקבוע בסעיף 

 7ותוך ששקללתי והערכתי את הוצאותיהם  2-4קצבת השאירים לה זכאים התובעים 

 8במסגרת המזונות השוטפים, מצאתי לקבוע כי  2-4החריגות הצפויות של התובעים 

 9בחודש, ₪  1,444 -2בעים זכאים למזונות מן העיזבון בסכומים כדלקמן: התובעת התו

 10(, וזאת XXXוזאת החל ממועד פטירת המנוח )₪ ,  784 -4התובעת ₪ ,  544 -3התובע 

 11 )ב( לחוק הירושה.64מכח סמכותי עפ"י סעיף 

 12 

 13 לסיכום: 

 14 

 15 2,884המנוח בסכום כולל של זכאים למזונות מן עיזבון  2-4לאור האמור, אני קובע כי התובעים 

 16וזאת עד הגיע כ"א ₪ (,  784 -4התובעת ₪ ,  544 -3בחודש, התובע ₪  1,444 -2בחודש )התובעת ₪ 

 17 שנה. 15מהקטינים לגיל 

 XXX. 18החיוב הינו החל מיום 

  19 

 20המזונות ישולמו לידי האם בנוסף לקצבת הילדים ובנוסף לקצבת השאירים מהמוסד לביטוח 

 21 לאומי.

 22 

 23ונות הנ"ל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן אשר בסיסו המדד שפורסם ביום סכום המז

 24 והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים, ללא חיוב רטרואקטיבי בהפרשי הצמדה למדד.  18.3.2417

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 



 

 

  המשפט בתי

 בדלתיים סגורות

 01530054075תמ"ש  לענייני משפחה בבאר שבע בית משפט 

 

   אלון גביזון, סגן נשיאה כבוד השופט לפני:
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 2 

 3 

 4 

 5 הנני מתיר פרסומו של פסק הדין ללא פרטים מזהים וללא שמות הצדדים.

 6 

 7 בזאת תם הדיון בתיק.

 8 

 9 , בהעדר הצדדים.2417אפריל  43סן תשע"ז, ניתן היום, ז' ני
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