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 ה"ב

 969697/9 יקת

 אזורי באר שבע הבית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אברהם צבי גאופטמן, הרב אבידן משה שפנייר, ליהו אריאל אדריארב ה

 )ר אליאב ביטון"כ טו"י ב"ע(ת לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )ר רון אל אהרון"כ טו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 יכולת של האב יעוטמלאור , חיית בקשה להגדלת מזונותד: נדוןה

 סק דיןפ

לקציבת  מחצית  ההוצאות  החריגות  ולחיוב ,  בפני    בית  הדין  תביעת  האם  להגדלת  מזונות

 .האב בהוצאות בר המצווה של הבן שהגיע לאחרונה לגיל מצוות

 עניין לנצרך הקער

שלושה :  ולהם  ארבעה  ילדים)  26.11.2014(ה  "כסלו  תשע'  הצדדים  התגרשו  בתאריך  ד

 .ואחד בן שלוש עשרה, אחת עשרהבני 

 ילדים  הזונות  מעניין  בוב  רדעת  בין  דסק  פיתןנ)  5.1.2015(ה  "שע  תבתד  ט"  יתאריךב
 :דלקמןכ

כ "  בסיכומי  בעיון  הלאחרו,  תובעתכ  ה"ב  וצדדים  הברי  דמיעת  שאחרל"
 ל  שהכנסותיוש,  אשהכ  ה"  בטענת  לוכחות  המצאו  נלא  ומאחרו,  תובעתה
 ל  שכר  שלושי  תכללש,  נתבעי  ה"  עפנינו  בהוצג  שמה  לעבר  מם  הנתבעה
 רבעת  אמזונות  באב  הת  אחייבמ,  וב  רדעתב,  ד"יהב,  אחרונים  החודשיםה
 תאריך  מחל  הזאתו,  ודש  חידי  מתובעת  לישולמוש  ₪  4,000  ךס  [...]  לדיוי

 מזונות  הגובה  שבהירד  מ"יהב.  זמניים  המזונות  הסתיימו  הבו  ש26.11.14
 פני  בהוצג  שפי  כם  האב  הל  שהכנסותיוש,  דיסו  הנחת  הסיס  בל  עינוה,  ל"נה
 שאית  רהא  תותר  יבוהים  גהכנסותיו  שתובעתי  ה"  עיוכח  ובמידה.  ד"יהב
 ." ת עכל בזונות מהגדלת לקשה בהגיש לתובעתה

 מחירים  המדד  למוד  צמזונות  הסכום  שבהרה  הדין  הית  בדי  יל  עיתנה  נה  זין  דפסק  להמשךב
, ריגות  חינוך  חוצאות  המחצית  וריגות  חפואיות  רוצאות  המחצית  באב  הישא  יבנוסףו,  צרכןל
 .מקובלכ

 אם הענותט

וכעת  עומד   ₪  6,200לטענת  האם  שכרו  של  האב  בעת  פסק  הדין  למזונות  עמד  על  סך  של  

 . 8,200₪על סך של 
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 ריגות  חפואיות  רהוצאות  וחינוך  ההוצאות  מחצית  משלם  מינו  אאב  הי  כיא  הוענת  טודע
 .רור בסכום בקוצבם לורך צש ילכןו

 .₪ 10,000 סך במצווה הר בוצאות המחצית בחייבו לותרת ענוסףב

 אב הענותט

 :בעניין הגדלת המזונות

. וספת  נת  בו  לולדה  נכן  שנסיבות  השתנו  הצלו  אם  גי  כוען  טולםא,  לה  עכרו  שי  כודה  מאבה
 יבה סו זגם ושה אשא ני כאב הען טודע. בת  השומה  רו  בהות  זעודת  תפח  סאב  הציג  האסמכתאכ
 .מון מסכם האב הציג האסמכתאכ. הוצאות בתוספתל

 עניין  ב.מזונות  בלולים  כורה  תתלמוד  הוצאות  הי  כאב  הוען  טחריגות  ההוצאות  הענייןב
 .קרות יתרופות בטיפול לרמה גצמה עעת דעל שו זיא האם הי כוא הוען טרפואיות ההוצאותה

 ירועי  בר  המצווה  נעשוא".  נופחותמ  "הוצאות  הי  כאב  הוען  טמצווה  הר  בוצאות  הענייןב
 .לשהו כתשלום בחייבו לין אלכן ודעתו מלאש

 הכרעה ויוןד

לא  כולל  הוצאות ,  לארבעת  ילדיו  ₪  4,000האב  חויב  בעבר  במזונות  ילדיו  בסך  של  

 .סכום שאין ספק שהוא נמוך, לכל ילד ₪ 1,000נמצא שחויב בסך של . חריגות

 מקורי הדין הסק פלפי שולה עחודש ל₪ 250 ל שסך בחריגות ההוצאות  הת  אקצוב  נם  אףא
 .מוך נכום סינו הפק סלא בה זכום סםג. ₪ 1,200 ל שך סמחייתו לידו בותר נמזונותל

. אחרונה  לנולדה  שיתו  במזונות  ל₪  1,250  ל  שך  סקזז  לש  ימתוכם  ש₪  2,000  וספו  נאבל
 נמצא ויולד יחמשת לחלק לש יה זכום סםג. ₪ 750 סך בהפרש הל עיא הם כן שהתביעה אמצאנ

 .לארבעת הילדים₪  600 ל שך סל עומדת עהתביעהש

 היכנס  ללאב.  שניים  הישואיו  נת  אמסדיר  המון  מסכם  הציג  האבה,  עיל  לאמור  כולםא
 לדיו  יזונות  מקיזוז  בכןש,  שתו  אפרנסת  לה  זכום  סידיו  בהותיר  ליש  שפק  סין  אלשהו  כפירוטל
 .לבד ב₪ 1,800 ל שכום סלאשתו וו לותרנ

אף על פי כן אין הדברים , סף  הל  עאם  הביעת  תת  אדחות  לנת  מל  עלה  אדברינוב  י  דכאורהל
 .כה פשוטים

 שש  חדי  כד  עועטה  מהכנסתו  שב  אתפי  כל  ענופל  הנטל  הדול  גמה  כבהיר  מבפנינו  שנדוןה
, דין  כלא  שפסיקה  היטת  שת  אינו  שמשפט  הגלל  מקרים  כגון  נידון  דידן  בתיב,  ידועכ.  קריסתול
 .ילדים המזונותב אם הת אם גחייבוו

 פי לי  כקבענו)  מאגרים  בורסם  פ147728/12  יקת  (ה  זהרכב  באחרונה  להתפרסם  שין  דפסקב
 חייב  יא  לדין  הית  בולםא.  לל    כחויבת  מאם  האין  ולבד  באב  הל  עוטל  ממזונות  היוב  חורה  תיןד
 ושרכ  "מושג  בורף  גשימוש  מימנעי,  מחייתו  לו  להותיר  לדאגי,  כולתו  יכפי  מותר  יאב  התא
 .פק סל שמקרים בחייבו ליימנעו" שתכרותה

 ל  עונה  עינו  אלדיו  ימזונות  לשלם  מהאב  שיש  לומר  באופן  ברור  שהסכום,  אידך  גיסאמ
 בר  דידו  בישאר  ילא  שך  כחייבו  ליתן  נא  לולם  אותר  יבוה  גסכום  בחייבו  לאוי  ריהה.  רכיהםצ
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ול  נופל  עליה  אף אין  ספק  שעיקר  הע,  בנסיבות  בהם  הילדים  מתגוררים  עם  האם.  מחייתול
 .שפורמאלית אין היא חייבת במזונות

 .דחית נזונות מהגדלת לבקשה האמור הקע רלע

 חרת  ש"שו  בה  זעניין  בארכנוה.  נלוות  ההוצאות  המלוא  בייב  חאב  הורה  תין  דפי  לאת  זםע
 רמת  שכך  בהתחשב  בקצוב  לכון  נשלם  מהאב  שמעט  התא,  כך  שיוןכ).  א  סימן  יא"ח(ורך  א
 לשהי  כנשיאה  מהשתמט  לצון  רבטאות  מאב  הטענות  שבכך  ואוד  מבוהה  גריםהו  הין  בחיכוךה
 .עולב

 ילדים  הוצאות  הל  כולל  כה  זךס.  לד  יכלל₪    1,250  ל  שך  סאב  השלם  יעתהמ,  את  זוכחנ
 .ה"שע תבתד ט" ייום בניתןשל "נ המזונות לדין הפסק בנקוב ה26.11.2014 יום ממדד לצמודו

 ת  באב  לולםא,  ילדים  הרכי  צלוא  מל  עונה  עאינו  ומוך  נינו  הה  זסכום  שבהיר  מדין  היתב
ל   עתר  יחייבו  ליתן  נא  לתה  עעת  ללכןו,  אוד  ממוך  נוא  הגם  שכום  סידיו  בותר  נלמחייתו  ווספתנ

 .ה זסכום

 צווה מר בהוצאות בחיובה

וכללה  גם  הוצאות  שבת  חתן ,  צודק  האב  בטענתו  כי  האם  לא  הביאה  כל  אסמכתא  לדבריה

עם  זאת  החיוב  הכללי  בהוצאות  בר .    וכן  סעיף  שונות  שאינו  ברור,שנעשתה  בביתה  שלה

גם  בעניין  זה  הארכנו  בפסק .  בו  האב  חייב  לפי  כבודו  וכבודם,  מצווה  מקורו  מדין  צדקה

נכון  להעמיד  את  הוצאות  בר ,  כיון  שבין  ההורים  אין  כל  הידברות  שהיא.  ל"דיננו  הנ

 . 3,000₪המצווה בסכום מינימאלי  של 

 סקנהמ

סך  זה  כולל  כל  הוצאות  הילדים  וצמוד .  לכל  ילד  ₪  1,250ישלם  למזונות  סך  של  האב  

 .ה"ד טבת תשע" הנקוב בפסק הדין למזונות שניתן בתאריך י26.11.14למדד מיום 

 .₪ 3,000 ל שסך בשתתף ימצווה הר בהוצאותב

 .יק זה ייסגרת

 דרי אריאל אליהו ארבה

 .מצטרפים למסקנות

 אופטמן גבי צברהם אבהר פנייר ששה מבידן ארבה

 .ל"נפסק כנ

 .החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ה

 ).07.09.2017(ז "ז באלול התשע"יתן ביום טנ

 אופטמן גבי צברהם ארבה פנייר ששה מבידן ארבה דרי אריאל אליהו ארבה


