
  ועדת שיפמן: –מזונות ילדים 

 (התקציר נכתב על ידי גיא רוה,  תון "השבוע באשדוד" מאת ענת ביגרכתבה בעיהופיע ב)

  http://shared-parenting.co.ilמופיע באתר: 

 

כל צד יעקם את פניו. האימא לא מצליחה  –אם יעלה נושא המזונות  –לא חשוב את מי תשאל 

לסגור את החודש, האב מרגיש שפושטים את עורו. מכאן נובעים סכסוכים רבים, אי תשלום 

 המזונות אם מבחירה ואם מחוסר יכולת, ופגיעה ישירה בילד. 

לשמר את רמת החיים של הילד למרות הנחת היסוד בקביעת גובה דמי המזונות היא שיש 

הגירושין. מכיוון שלרוב רמת החיים של שני ההורים יורדת )משתי משכורות המתחזקות בית אחד, 

 כל אחד מההורים מתחזק בית באופן עצמאי(, הרי ששימור רמת החיים הוא לרוב יעד לא מציאותי.

ת החיים של הילד בבית האם, אך לא כיום, תשלום המזונות אכן, במידה כזו או אחרת, משמר את רמ

 בבית האב.

המציאות שאנו רואים לנגד עינינו ,לאחר מספר שנים של פעילות חברתית וקבלת מאות פניות 

מציאות קשה בה אבות שמשכורתם קרובה במייל ובקבוצת הפייסבוק שלנו מהורים גרושים, היא 

  .תימת הסכם הגירושין לחיי עונילשכר הממוצע במשק ולהם שני ילדים ומעלה, נדונים ביום ח

מכיוון שלנושא מזונות הילדים חלק נכבד מהמשא ומתן לצורך הגירושין, ומכיוון שכיום סכום 

המזונות נקבע באופן שרירותי ואין כל התייחסות לפרמטרים הייחודיים לכל תא משפחתי כגון 

חלק שווה, או קרוב לכך,  חלוקת זמני השהות והכנסות שני ההורים, הרי גם כאשר אבות לוקחים

בגידול ילדיהם, הם משלמים סכומי מזונות כאותם אבות אשר אינם שותפים בגידול הילדים. 

במילים אחרות, הנטל עליהם למעשה כפול. יתרה מכך, גם כאשר הילדים בחזקת האב, האם לא 

 משלמת מזונות מאחר שכיום החובה לכלכל את הילד מוטלת על האב בלבד.

, עקב סכום המזונות הגבוה שעליהם לשלם, אינם מסוגלים לקנות או לשכור דירה אבות רבים

משלהם והם נאלצים לחזור לבית ההורים דבר הכרוך לעיתים במעבר מקום מגורים ופגיעה בקשר 

עם הילד. כובד עול המזונות גוזל לא פעם מאבות את האפשרות להיות שותפים בגידול הילדים, 

 ים להגיע להבנות גם בנושא המזונות, כך שטובת הילד תישמר. ולכן מומלץ לשני ההור

מאידך, אבות רבים, אם מבחירה ואם מחוסר יכולת, אינם משלמים את סכום המזונות המיועד לילדם 

ולכך השפעה ממשית הן על מצבם הכלכלי של הילדים והאם כאחד, ולעיתים על שמירת הקשר עם 

ות בהוצאה לפועל עומד על מיליארדי שקלים, כולל חוב ילדם. הסכום המצטבר של חובות המזונ

 עתק לביטוח הלאומי. 



ועדת שיפמן ממליצה על מהפכה בתחום דרך קביעת המזונות 

 בישראל:

על ידי שר המשפטים דאז חיים רמון, כדי לבחון באופן מקיף את  6002ועדת שיפמן מונתה בשנת 

ומם והבטחת גבייתם לאור אמנת האו"ם בעניין נושא מזונות הילדים במדינת ישראל, קביעתם, תשל

 זכויות הילד.

נקודת המוצא החדשה עליה ממליצה הוועדה היא אחריותה של המדינה להבטיח שהורים ימלאו את 

אחריותם הורית לתמיכה בילדיהם. הוועדה ממליצה ששני ההורים יחדיו, שווה בשווה, צריכים 

 כלכלית.לשאת באחריות משותפת לילדיהם, טיפולית ו

ההמלצה העיקרית של הוועדה היא על נוסחה שקופה וברורה לקביעת סכום המזונות כאשר המטרה 

העיקרית בקביעת נוסחה שכזו היא להמעיט ככל הניתן את ההתמקחויות וההתדיינויות בנושא. רק 

 במקרים חריגים יהיה שיקול דעת לשופטים בקביעת סכום המזונות.

מובנת לחישוב סכום המזונות, כל הורה יוכל להיכנס לאינטרנט, ברגע שתהיה נוסחה פשוטה ו

להקליד את הנתונים המאפיינים את התא המשפחתי שלו ולקבל באופן מיידי את סכום המזונות, ועל 

 מי מההורים לשלמו בתא משפחתי זה.

לצד העיקרון החדש ששני ההורים יישאו במשותף בהוצאות גידול הילד על פי חלוקה ברורה, 

 –בועה, וניתנת לחישוב עצמאי, קביעת נוסחה שכזו תביא לכך שהויכוחים המרובים פשוט ייעלמו ק

 הרגענו את שני ההורים ובעיקר פעלנו לטובת הילד.

נות בהתאם להמלצות ועדת שיפמן )תודה לאבי זיגדון ואביאור גיליון אקסל לחישוב סכום המזו

 ניסים שהכינו את הגליון, כמובן שמדובר במשהו מקורב ולא רשמי(. 

כמי שמקדמים את חלוקת האחריות ההורית המשותפת אנו מאמינים שיש בהמלצות וועדת שיפמן 

יהם יחדיו החובה צעד נכבד לקראת השרשת התפיסה שגם שמתגרשים לילד שני הורים ולשנ

 הכלכלית לגידולו.

וסיפר על חלק  בתכנית פוליטיקה נציין שכבר לפני מספר שנים הופיע יו"ר הוועדה פרופ' שיפמן

משותפת  ממסקנות הוועדה וציין שנקודת המוצא היא ששני ההורים צריכים לשאת באחריות

לילדיהם, טיפולית וכלכלית. לדבריו הוועדה ממליצה על נוסחה לקביעת סכום המזונות כאשר 

הנוסחה מבוססת על ימי הורות )חלוקת זמני השהות( והכנסות ההורים לצד פרמטרים נוספים תוך 

 ימת לב להוצאות קבועות ומשתנות.ש

 דו"ח המלא של ועדת שיפמןה

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/אבי-ואביאור-נוסחה2.xlsx
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/אבי-ואביאור-נוסחה2.xlsx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wODr8ffV5XM
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/דוח-ועדת-שיפמן.pdf


 הודעה לעיתונות שפרסם משרד המשפטים:

 דו"ח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל הוגש היום לשר המשפטים

בראשותו של פרופ' פנחס שיפמן אשר מונתה על ידי שר המשפטים, מר חיים רמון, ביום  הוועדה

( הגישה היום מסקנותיה לשר המשפטים יעקב נאמן. מטרתה של 6002בינוי  5ט' בסיוון תשס"ו )

הוועדה היתה בחינת נושא מזונות הילדים במדינת ישראל. צורך זה עלה על רקע אימוץ מתמשך 

 וד של אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד וקליטתם במשפט הישראלי.של עקרונות היס

 לנגד עיני חברי הוועדה עמדה כל העת בראש ובראשונה טובת הילד.

הצעת החוק אותה גיבשה הוועדה מהווה מפנה יסודי בדין מזונות הילדים. נושא מורכב זה של הליך 

גירושין מצריך חשיבה מחודשת בסדרי העדיפויות, כאשר זכותו של הילד לתמיכה כלכלית הינה 

בעדיפות עליונה. מסקנות הוועדה התקבלו לאחר שהוועדה קיימה דיונים רבים ובהם מחקר משווה 

שא אשר תואם את הנעשה במדינות רבות בעולם. הצעת החוק עליה ממליצה הוועדה עולה בקנה בנו

אחד עם מסקנות "הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין" )וועדת 

שניט( אשר הוגשו גם הן לאחרונה לשר המשפטים יעקב נאמן הקובעות כי האחריות הטיפולית 

מן הדין שתחול עקרונית באופן שווה בין שני ההורים. בכך משנה הוועדה הנוהג  והכלכלית בילדים

 הקיים של חלוקה מגדרית בכל הקשור לגידולם וכלכלתם של הילדים.

הוועדה ממליצה לבחון מחדש השלכות מסקנותיה לאחר שנה מיום יישומן ובמידת צורך לשקול 

 ביצוע שינויים.

ות ליו"ר הוועדה, פרופ' פנחס שיפמן ולכלל חברי הוועדה על שר המשפטים יעקב נאמן ביקש להוד

 עבודתם החשובה והיסודית.

המלצות הוועדה כוללת הצעת חוק לעיגון זכות הילד לתמיכה כלכלית כזכות עצמאית של הילד, לפי 

אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, ששני ההורים אחראיים למלאה. נקודת המוצא היא אחריותה של 

הבטיח שההורים ימלאו את מחויבותם לתמיכה כלכלית בילדיהם. לפיכך, במקום שמזונות המדינה ל

הילדים יהיו חלק מהמשא ומתן וההתדיינות בין ההורים בעת הגירושין, החוק דואג שהילד יקבל 

 את התמיכה הכלכלית שלה הוא זכאי, בלי קשר להסדר הממוני בין הוריו בגירושין.

ות היום בישראל בין דיני מזונות הילדים לפי הדינים הדתיים השונים, לאור זאת, האבחנות הקיימ

בין ילדים בגילאים שונים ובין אב ואם, הומרו בנוסחה קבועה ושווה החלה על כל הילדים בני 

הדתות השונות, ללא הבדל גיל ובאחריות שני ההורים. הנוסחה שהוועדה קבעה ניתנת, בדרך כלל, 

 צורך בריבוי התדיינות, ממנה סובלים בראש ובראשונה הילדים עצמם.להפעלה פשוטה ונוחה ללא 

 תמצית המלצות הוועדה:



 . זכות הילד והאחריות ההורית:1

מוצע להשתית את זכות הילד לתמיכה כלכלית כזכות עצמאית שלו ששני הוריו אחראים למימושה. 

 .61זכות הילד היא עד הגיעו לגיל 

 . שיעור התמיכה הכלכלית:6

קביעת שיעור התמיכה הכלכלית לפי הכנסות שני ההורים ומספר ילדיהם. ההורים ישאו בתמיכה 

הכלכלית לפי שיעור הכנסת כל אחד מהם ולפי הזמן שהם מקדישים לטפל בילד, לפי נוסחה כלכלית 

 או בילד עם מוגבלות זכאי לשכר טיפול. 16שבחוק. הורה שמטפל בילד בשעות העבודה על גיל 

 בין ההורים: . הסכם3

 הסכמה של ההורים שפוגעת בזכות הילד לתמיכה הכלכלית או בשיעור שכל הורה חייב בה בטלה.

 . קביעת התמיכה כלכלית על ידי רשם בית המשפט למשפחה:4

רשם בית המשפט למשפחה יקבע את שיעור התמיכה הכלכלית וחלוקתה בין ההורים. על קביעת 

 ט למשפחה במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל המנויים בחוק.הרשם ניתן יהיה לערור לבית המשפ

 . הוצאת דיני מזונות הילדים מדיני המעמד האישי:5

 מזונות הילדים.  הדינים הדתיים שחלים על נושאי המעמד האישי לא יחולו על

 הודעה לעיתונות בנושא כתב המינוי לועדת שיפמן

( הציג גיא בפני חברי ועדת שיפמן את עמדתנו בנושא )ותודה 6002בתחילת עבודת הוועדה )שנת 

ב סכום נוסחה פשוטה וברורה לחישו –שהראה לנו מה קורה בעולם בתחום זה(  לעו"ד אמיר שי

המזונות כאשר שני הפרמטרים העיקריים לקביעת סכום המזונות הם משכורות ההורים וזמני 

 באותו תא משפחתי.  השהות

 ועדת שיפמן מצגת גיא רוה

 ועדת שיפמן –נוסחת גיא רוה לקביעת סכום המזונות 

 לינק לחישוב סכום המזונות במדינות השונות בארצות הברית, קנדה ואנגליה:

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/כתב-מינוי-ועדת-שיפמן.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/כתב-מינוי-ועדת-שיפמן.doc
http://www.shai-law.co.il/
http://www.shai-law.co.il/
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/ועדת-שיפמן-מצגת-גיא-רוה.ppt
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/ועדת-שיפמן-מצגת-גיא-רוה.ppt
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/עותק-של-נוסחה-לקביעת-סכום-המזונות-ועדת-שיפמן1.xls


-support-http://www.dadsdivorce.com/index.php/child
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 המצב כיום:

כיום אין נוסחה רשמית לחישוב המזונות אך פסקי הדין היוצאים ממערכת המשפט מבוססים על 

קבועות )כמו מדור(  –"הבנות בלתי כתובות" לגבי מינימום סכום המזונות והוצאות נוספות 

ומשתנות )כמו משקפיים(, אך עדיין, מכיוון שאין חוק כתוב או נוסחה ברורה, קיימת אי בהירות 

 פן ולהגיון שבקביעת סכום המזונות והויכוחים והמרירות בהתאם.ביחס לאו

במידה ומתקיים משא ומתן בין ההורים הוא גורר מריבות תכופות, ובסופו של ההליך, אם בגישור 

ואם בפסיקת בית המשפט על גובה הסכום, נוצרת לא פעם תחושת קיפוח של צד זה או אחר, ולאי 

לכלי, הנובע מהתהייה אם הסכום שנקבע הוא אכן סכום שקט מתמשך, המתעצם עם כל קושי כ

 מוצדק.

מזונות בסיסיים מינימליים + ₪  1,650הנוסחה הבלתי רשמית המשמשת כיום את השופטים היא: 

, 40% -מעלות שכר הדירה )כאשר יש שני ילדים רכיב המדור עולה ל 30%מדור המחושב לפי 

וצאות החריגות. סכום המזונות מוצמד למדד במקרה של שלושה ילדים( + חלוקת הה 50% -ול

. מאחר והילד כבר בגיר, 1/3-. כאשר הילד בצבא מקובל שסכום המזונות יורד ל11ומשולם עד גיל 

 ניתן לקבוע שהסכום ישולם לו ישירות.

ניתן להעלותם  לא מקובל להוריד את דמי המזונות מתחת לסף זה אלא במקרים חריגים. לעומת זאת

 האב. על פי הכנסת

 מרכיבי דמי המזונות:

 )א(. מזונות בסיסיים וקבועים:

 –סכום המזונות הקבוע מיועד לכסות את כל ההוצאות השוטפות בגידול הילד וכוללים בחובם 

 ממזון, ביגוד והנעלה )לשני הבתים( ותספורת.

לו כמו כן, צריך לקחת בחשבון שלפחות חלק מהוצאות אלה חלות על האב כאשר הילד איתו ואצ

וכך, למעשה, האב משלם תשלום כפול. סכומים קטנים מצטברים בסופו של דבר לסכומים גדולים, 

 ומה שכיום נראה כשולי עלול להכביד ביותר בהמשך.

כחלק מתוכנית ההורות, אתם יכולים להגיע ביניכם להסכמות על גובה המזונות.  –חשוב להדגיש 

ש הבהרות על מנת לוודא שטובת הילד נשמרת, ואם בית המשפט יבחן הסכמות אלו, יתכן ואף ידרו

 ייתן את אישורו. –אין בהן חריגה 

http://www.dadsdivorce.com/index.php/child-support-calculators-mainmenu-40
http://www.dadsdivorce.com/index.php/child-support-calculators-mainmenu-40


 )ב(. הוצאות משתנות:

לרוב, אך בתוכנית הורות שלכם ניתן כמובן לקבוע מנגנון שונה, ההוצאות המשתנות כגון: 

ן משקפיים, טיפולי שיניים, עזרה בלימודים וכדומה מתחלקות שווה בשווה בין ההורים. נציי

שישנם פסקי דין בהם נקבע שאחד ההורים ישלם את כל הוצאות הצהרון או הוצאות משתנות 

אחרות. אין זה אומר שאחד ההורים יכול להחליט לבדו על הוצאות אלו, בוודאי במקרים כאשר 

מדובר על נושאים מהותיים. כל הוצאה כספית שכזאת חשוב שתתואם מראש בין ההורים כך שלא 

 אי הבנות לגבי השתתפות ההורה השני בהוצאה. יהיו לאחר מכן

 )ג(. מדור:

כאמור לעיל, לסכום המזונות הבסיסי נוסף מדור. סכום זה מהווה חלק משמעותי מסכום 

אשר האב מעביר לאם. מדור ישולם במידה והאם שוכרת דירה, או משלמת משכנתא על   המזונות

מי משכנתא או חלקם יחשבו כתשלום מדור, דירה בבעלותה. אם הדירה בבעלות שני ההורים, תשלו

 בעוד שהדירה עצמה תופיע בהסכם חלוקת הרכוש.

כאשר יש שני ילדים ו  40%מעלות שכר הדירה כאשר יש ילד אחד,  30%מדור משולם לפי 

 במקרה של שלושה ילדים. אותו עיקרון חל כאשר התשלומים הם עבור החזר המשכנתא. 50%

ילדו אצלו חייב אף הוא בחדר עבור הילד. חדר נוסף משמעו דמי ראוי להעיר שאב המלין את 

פועל יוצא הוא שהאב נושא בעלות מדור עבור הילד גם בבית האם וגם בביתו שכירות גבוהים יותר. 

. יש מקום לדון ולהסכים ביניכם על גובה השתתפות כל אחד מההורים בעלות המדור, בהתחשב שלו

 ביכולותיו הכלכליות של כל אחד מכם.

 )ד(. בריאות:

חשוב להחליט מי נושא בתשלום ביטוח הבריאות עבור הילדים, אם מטעם קופת החולים בה אתם 

אבל אם לאחד ההורים תנאים מיוחדים )כמו  חברים, אם חיצוני לה. מקובל שתשלום זה חל על האם,

 ביטוח מטעם העבודה( הרי שצריך לכלול זאת בהסכם ואף לחשב זאת בסכום הסופי.

עלות טיפולים חריגים הדורשים תשלום, כגון: טיפול שיניים, פסיכולוג, טיפולים אסתטיים, 

יר שטיפולים אלו, מהיותם טיפולים אלטרנטיביים וכד', לרוב מתחלקת שווה בשווה בין ההורים. נזכ

 אפוטרופסות(. –מהותיים, מחייבים את הסכמת שני ההורים )ראה פרק ב' 

 )ה(. חינוך:

היא גבוהה. מאחר וזו עלות זמנית, חשוב שתשלום זה יופיע כסעיף  –עלות מעון, גן ילדים וצהרון 

 נפרד בהסכם ובנוסף לדמי המזונות הקבועים.



פורסמו מספר פסקי  6016ן מתחלקות שווה בין ההורים. בשנת בעבר היה מקובל שהוצאות הצהרו

דין אשר החלו מגמה חדשה לפיה הוצאות הצהרון הן חיוב מדין צדקה, והאב מחויב להשתתף בהם 

רק אם הכנסתו מאפשרת זאת, ובהתאם למה שנשאר ממנה לאחר סיפוק צרכיו שלו וחיוביו לילדיו 

 לא יחויב!(. –מדין תורה )אם לא נשאר 

 תשלום צהרון משמורת יחידנית: –כבוד השופט זגורי  63.01.6016מתאריך  10-01-61231תמ"ש 

חיוב בגין המעון אינו נתפס תמיד כחיוב אבסולוטי ויש להתאימו ליכולותיהם "מכל מקום וכידוע, ה

סרור נ' סרור, )לא פורסם((. על כן היו מקרים  53/32הכלכליות של ההורים )תמ"ש )ת"א( 

שיש להפריד בין סעיף הגן הנכלל בחינוך לבין סעיף הצהרון הנכלל בדמי טיפול; התוספת   שנפסק

וספת מעבר לשעות הגן, אינה נכללת בפריט של חינוך, אלא למעשה היא של הצהרון או השעות הנ

דרך לטיפול בילד כדי לאפשר לאם לעבוד. שהות הילד במועדונית או שהות מעבר לשעות הגן, באה 

לפתור את הטיפול בילד ולא את חינוכו. ככזה קבע השופט פורת, כי הסכום הנוסף מעבר לעלות הגן 

 ((".65/05/1333) פלוני נ' פלונית1011/33קה )ע"מ )ת"א( הוא בגדר חיוב מדיני צד

 )ו(. חוגים:

חשוב לקבוע מראש לכמה חוגים יכול הילד ללכת, או לחילופין עלות מכסימלית לחוגים במידה 

 והעלות מתחלקת בין ההורים, כדי למנוע חילוקי דעות וחיכוכים בעתיד.

 )ז(. ביטוח לאומי:

להורה גרוש אשר הילד בחזקתו, עבור ילדים בגילאים  מענק לימודיםהמוסד לביטוח לאומי משלם 

ת תחילת כל שנת לימודים לחשבון . המענק נועד לרכישת ציוד לבית הספר, ומועבר לקרא14–2

הבנק אליו משולמת קצבת הילדים )לרוב חשבון הבנק של האם(. כדי לקבל את מענק הלימודים יש 

 לפנות לביטוח לאומי עם הסכם הגירושים ולמלא טופס בקשה.

 )ח(. נסיעות:

במיוחד כמצוין בפרק הקודם, נטל הנסיעות, ללא כל סיבה, נופל לרוב על האב. הדבר משמעותי 

 כאשר איסוף הילדים לא נעשה ממוסד הלימודים, ועוד יותר כאשר מדובר בנסיעה ארוכה.

 –חשוב לכתוב במפורש בהסכם הן מי מסיע, והן כיצד מתחלקות הוצאות הנסיעה. לתשומת לבכם 

גם אם היום אתם ההורים גרים בשכנות, יתכן ומי מכם יבחר לעבור למקום מרוחק יותר, וחשוב 

שתהיה התייחסות לאפשרות בהסכם )הן מבחינת עצם המעבר, כמוסבר בפרק קודם, והן מבחינת 

 ק מהסכם המזונות(.עלויות, כחל

 )ט(. קניות עבור הילד:

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2011/06/זגורי-צהרון-משמורת-יחידנית-תמש-_טבריה_-21631-08-10-ש-זגורי-23.1.12-לסעיף-43-..pdf
http://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx


אחד הנושאים החשובים, המסמלים אתכם כהורים בעיני הילד, הוא נושא הקניות. קניית תיק לבית 

הספר, נעליים, תספורת וכד'. צריך לזכור שהילד אינו מודע לכך שהאב מעביר כל חודש דמי 

כספי המזונות. מבחינת הילד אמא קנתה, מזונות לאם, ושחלק ניכר מהדברים הנרכשים על ידה הם מ

 אמא הביאה. לכן חשוב שגם האב ייקח את הילד לקניות.

הוצאות אלה נכללות בדמי המזונות הקבועים. כדי להימנע מתשלום כפול ניתן לתאם את הקניות 

 מראש עם האם שתחזיר את העלות לאב )לא ניתן לקזז סכומים אלה מדמי המזונות(.

ראות תזוזה בנושא היצמדות השופטים לדין פסיקות אחרונות מ

 העברי ומעבר לפסיקות לפי דין צדק:

  כיצד יש לנהוג בתביעה של אב להפחתת מזונות, שלא הוכיח שינוי נסיבות מהותי

 מחד גיסא, אך אכיפת הסכם המזונות בעת הנוכחית לא תהיה צודקת, מאידך גיסא?

בחודש  1,000 ר צרכי בתו הקטינה לכדיהתובע עתר להפחית המזונות שהוא אמור לשלם עבו

 טעמים מרכזיים: 6בחודש( וזאת מפאת  ₪1,600)בסיכומיו עתר להפחתה לסך 

ראשית, טען התובע, כי לא הייתה בקרבו גמירות דעת בעת אישור ההסכם בשל מצבו הבריאותי 

  והוא לא יכול היה להבין הוראות ההסכם ואת התחייבויותיו.

הוכיח שינוי נסיבות מהותי במצבו הרפואי והכלכלי ; מבחינת מצבו הרפואי  שנית, טען התובע, כי

ו/או הנפשי טען התובע, כי לאחר החתימה על ההסכם חלה הידרדרות נפשית בקרבו, שהשפיעה 

במישרין על אי יכולתו לעבוד באותו היקף ואופן שעבד בעבר. מבחינה כלכלית, למעשה לא פורט 

מדובר ודומה, כי הכוונה הייתה לפיחות בשכרו ו/או להיעדר יכולת  בכתב התביעה על איזו הרעה

 לשאת בתשלומי האיזון נשוא הסכם הגירושין.

סבור אני, כי הנסיבות שבפניי מצדיקות התחשבות במצבו הנפשי הרגיש של התובע, מחד גיסא, אך 

 התחשבות זו חייבת למצוא מקומה ולהתיישב עם הדין, מאידך גיסא. 

הנה כי כן, מכל המבואר באתי לכלל מסקנה שיש להפחית באופן זמני החיוב של האב במזונות בתו 

בחודש וזאת ₪  1,300( ולהעמידו על סך המזונות המינימליים של  1/6/6013הקטינה )החל מיום 

בחודש על פי   ₪ 6,000חודשים שלאחריהם יחזור החיוב להיות בשיעור של  64לתקופה של 

סכם. סכום זה בתוספת קצבת הילדים אמור להספיק לאם ולו בדוחק כדי לספק צרכי הוראות הה

 הקטינה.

 תיים כהלוואה לאב בשל קיום בסיסי.הפחתת מזונות לשנ 21-70-20071כבוד השופט זגורי תמש 

  מזונות זמניים. –האישה מרוויחה יותר? היא תישא בהוצאות השונות 

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/זגורי-תמש-17732-07-12-הפחתת-מזונות-קיום-בסיסי-לאב.pdf


כבוד השופטת שרית גולן פסקה, בפסק דין בתביעה למזונות זמניים, כי אין כל סיבה שהאם, אשר 

 משתכרת יותר מהאב, לא תממן את ההוצאות שמעבר לדמי המזונות הבסיסיים.

וחצי )כלומר חבות האב במזונותיו הינה חבות  5ג הורים אשר להם שני ילדים בני מדובר על זו

)כלומר חבות הנתבע הינה מכח תקנות הרבנות  1אבסולוטית גם אם אין ידו משגת לעשות כן( ו 

 הראשית תש"ד(.

האם תבעה את הבעל בשם הילדים )וגם כאן יש שימוש נלוז על ידי האם ועורך דינה אשר ציינו 

ב התביעה "באמצעות אמם והאפוט' הטבעית" כאשר ידוע לכולם ששני ההורים תמיד בכת

אפוטרופסים לילדיהם( לאחר שזה הפסיק להעביר את משכורתו לחשבון המשותף. האם, בשם 

לחודש. האם מרוויחה ₪  2,100כאשר משכורת האב הינה ₪  2,000הילדים, ביקשה מזונות על סך 

 לחודש.₪  1,650כ 

הורידה את קצבת הביטוח ₪,  4,400פטת העמידה את הוצאות גידול הילדים על סך כבוד השו

 ₪. 4,000הלאומי והעמידה את סכום המזונות הזמני על 

כבוד השופטת גולן, ואני מזכיר את פסק דין אחר שלה המופיע כאן באתר בו היא פסקה שהאב 

עליו הוגש ערעור שהתקבל, מצאה את הדרך לצדק ופסקה כי  מסכום המזונות, פסק דין 20%ישלם 

אין סיבה שהאם שכאמור, משתכרת יותר מהאב, לא תממן את ההוצאות שמעבר לדמי המזונות 

 ן, חוגים, מספרה, צעצועים, הצגות וסרטים לילדיהם המשותפים.הבסיסיים. צהרו

בשל הפרש זה, אין מקום לחייב הנתבע בצרכים …"הכנסת אם התובעים גבוהה מהכנסת הנתבע

)א( להחלטה שהינם צרכים מדין צדקה והם יחולו על אם התובעים לאור 14המפורטים בסעיף 

 ההחלטה".

רחב על עלויות גידול הילדים, כהרגלה של כבוד השופטת פסק הדין מנומק היטב, מכיל הסבר מו

 גולן.

צאות האישה מרוויחה יותר? היא תישא בהו –כבוד השופטת שרית גולן  16-06-4532תמ"ש 

 מזונות זמניים. –השונות 

 כתבה בעיתון "השבוע באשדוד" מאת ענת ביגר.

 התקציר נכתב על ידי גיא רוה.

 ת האב, האם תשלם מזונות.הילד בחזק 

 פסיקה מיוחדת בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה:

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/לראשונה-האישה-מרוויחה-יותר-היא-תישא-בהוצאות-השונות.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/לראשונה-האישה-מרוויחה-יותר-היא-תישא-בהוצאות-השונות.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/שרית-גולן-האם-תממן-הוצאות-שמעבר-לדמי-המזונות-הבסיסיים-04.05.2012-צבעוני.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/שרית-גולן-האם-תממן-הוצאות-שמעבר-לדמי-המזונות-הבסיסיים-04.05.2012-צבעוני.pdf


כבוד השופטת אספרנצה אלון קובעת: צריך לקרוא את הדין העברי בראייה התואמת את התמורות 

 הכלכליות והחברתיות שחלו בתא המשפחתי המסורתי.

"כשם שהורים נשואים חולקים ביניהם בהוצאות המשפחה במשותף.. כך יש לשמור על הרצף 

 שעה שמתפרק התא המשפחתי המסורתי ויש לשמור על שיתוף גם בין הורים גרושים"

כך כותבת השופטת אספרנצה אלון, מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, בפסק דין יוצא דופן, 

 הנמצא בחזקתו של האב. 13-זונות עבור בנה בן השבו חייבה את האם, בתשלום מ

ההורים ניהלו קשר כידועים בציבור במשך כשנה וחצי, מקשר זה נולד הבן ובהיותו כבן שנה נפרדו 

ההורים. בתביעה האחרונה, שהגיש האב, באמצעות עו"ד טל איטקין מחיפה, הוא תבע לחייב את 

 האם בדמי מזונות לבנם הנמצא ברשותו.

האם משתכרת מדי חודש הרבה יותר ממנו, ברשותה רכוש רב הכולל דירה באזור יוקרתי לטענתו, 

שקל בעוד שהוא עצמו חי בדוחק רב  4000ועתודות גדולות לפנסיה, כולל הפרשה חודשית של 

 ומגדל בן נוסף מנישואין קודמים.

האם לעומת זאת טענה כי על פי הדין העברי "חובת האב לשאת במזונות הקטין הינה אבסולוטית 

 ובלעדית" וכן טענה שאין בידה הכנסה פנויה להשתתפות במזונות בנה הקטין.

בפסק דין מנומק בוחנת השופטת אספרנצה אלון את הנושא לעומקו. לדבריה אומנם "דיני המשפחה 

נות כרוכים בדין הדתי" ובמקרה זה חל על שני בני הזוג "הדין האישי בישראל ובהם דיני המזו

", 15העברי" שמטיל "חובה מוחלטת על האב לספק את הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 

אולם, מציינת כב' השופטת כי "ערך השוויון הוכר כעקרון על במערכת המשפט 

המשפט העליון, רצון לקיים צדק שוויון  ובעשור האחרון ניכר בפסקי הדין של בית  הישראלית"

ויחסים הוגנים בחברה ובמשפט בישראל, כך נוצר מימד נוסף בדיני משפחה הקרוי "דיני המשפחה 

 האזרחיים".

השופטת ציינה גם את דו"ח הביניים של "ועדת שניט" שבו הומלץ לבטל את "חזקת הגיל הרך" כ 

 תי"."ניסיון להחדיר את עקרון השוויון לתא המשפח

לדבריה "אין ספק כי ניתן וצריך לקרוא את הדין העברי בראייה התואמת את התמורות הכלכליות 

והחברתיות שחלו בתא המשפחתי המסורתי, וניתן לפרש את הדין הדתי מבלי לפגוע בשלמותו". 

הפרשנות הראויה בעיניה של השופטת היא "במצב שבו מעמדו הכלכלי של האב דומה למעמדה 

 ל האם, יצומצם חיובו".הכלכלי ש



הכלל החדש שקובעת השופטת אלון בפסק דינה הוא "הדין העברי ייושם תוך בחינת יכולת כל אחד 

בכך תושג תוצאה הוגנת כלפי ההורים והתוצאה המטיבה עבור …מההורים לצאת ולהשתכר

 הקטין".

 אשר ייצגה בתיק זה את האב. טל איטקין* התקציר נכתב על ידי עו"ד 

 הילד בחזקת האב, האם תשלם מזונות. –כבוד השופטת אספרנצה אלון  01-02-34211תמ"ש 

 13.1.16לאשה  -שבועון לאישה עו"ד טל איטקין יכול להיות שגם את תשלמי מזונות

 

 .פסקי דין בנושא הוצאות צהרון 

פורסמו מספר פסקי  6016בעבר היה מקובל שהוצאות הצהרון מתחלקות שווה בין ההורים. בשנת 

דין אשר החלו מגמה חדשה לפיה הוצאות הצהרון הן חיוב מדין צדקה, והאב מחויב להשתתף בהם 

בהתאם למה שנשאר ממנה לאחר סיפוק צרכיו שלו וחיוביו לילדיו רק אם הכנסתו מאפשרת זאת, ו

 לא יחויב!(. –מדין תורה )אם לא נשאר 

 תשלום צהרון משמורת יחידנית: –כבוד השופט זגורי  63.01.6016מתאריך  10-01-31612תמ"ש 

"מכל מקום וכידוע, החיוב בגין המעון אינו נתפס תמיד כחיוב אבסולוטי ויש להתאימו ליכולותיהם 

סרור נ' סרור, )לא פורסם((. על כן היו מקרים  53/32הכלכליות של ההורים )תמ"ש )ת"א( 

ריד בין סעיף הגן הנכלל בחינוך לבין סעיף הצהרון הנכלל בדמי טיפול ; התוספת שיש להפ  שנפסק

של הצהרון או השעות הנוספת מעבר לשעות הגן, אינה נכללת בפריט של חינוך, אלא למעשה היא 

דרך לטיפול בילד כדי לאפשר לאם לעבוד. שהות הילד במועדונית או שהות מעבר לשעות הגן, באה 

http://www.itkintal.co.il/
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/תמש-34681.06.01-כבוד-השופטת-אספרנצה-אלון-04.04.20111.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/עוד-טל-איטקין-יכול-להיות-שגם-את-תשלמי-מזונות-לאשה-13.8.12.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2011/06/זגורי-צהרון-משמורת-יחידנית-תמש-_טבריה_-21631-08-10-ש-זגורי-23.1.12-לסעיף-43-..pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/ידיעות-אחרונות-האם-תשלם-מזונות-לאב.jpg


בילד ולא את חינוכו. ככזה קבע השופט פורת, כי הסכום הנוסף מעבר לעלות הגן  לפתור את הטיפול

 ((".65/05/1333) פלוני נ' פלונית1011/33הוא בגדר חיוב מדיני צדקה )ע"מ )ת"א( 

האישה מרוויחה יותר? היא תישא בהוצאות  –כבוד השופטת שרית גולן  16-06-4532תמ"ש 

 מזונות זמניים. –השונות 

כבוד השופטת שרית גולן פסקה, בפסק דין בתביעה למזונות זמניים, כי אין כל סיבה שהאם, אשר 

 משתכרת יותר מהאב, לא תממן את ההוצאות שמעבר לדמי המזונות הבסיסיים.

בשל הפרש זה, אין מקום לחייב הנתבע בצרכים …"הכנסת אם התובעים גבוהה מהכנסת הנתבע

שהינם צרכים מדין צדקה והם יחולו על אם התובעים לאור  )א( להחלטה14המפורטים בסעיף 

 ההחלטה".

כבוד השופט גרינברגר תשלום צהרון במשמורת  03.03.6001מתאריך  013220/02תמ"ש 

 .משותפת

"בין ההורים ישנו פער ברמת השתכרותם; על מנת להשוות את סכומי ההשתכרות, וכפי שהוצע על 

למזונות ומדור שני ₪  6,500( ישלם הנתבע לידי התובעת סך 5, ש' 5, עמ' 63.10.02ידי הנתבע )

מאחר שהבת שוהה בצהרון רק …, הקטינים יחד. בנוסף, ישלם הנתבע בלעדית עבור צהרון לבת 

בהם נמצאת אצל האב. אם תשתמש גם האם בשירותי הצהרון, תשא בתשלום מחצית בימים 

יבקר בצהרון ישלם הנתבע את עלותו במלואה, אלא אם תשתמש גם האם … העלות. אם הבן 

בשירותי הצהרון ואז ישלם הנתבע מחצית מעלותו. סכום המזונות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה 

 חודשים ללא חישוב למפרע". הידוע היום ויעודכן אחת לשלושה

  של כבוד השופט  15333-10-10נדון בתמ"ש  קיום מינימלי גם לאבפסק דין בנושא

לסכום של  צרכיהם ההכרחיים של הקטינים נקבעו .01.16.6010אסף זגורי מתאריך 

אולם ביהמ"ש מצא לנכון לחייב את האב בתשלום מזונות זמניים בשיעור ₪  3,400

בלבד, שכן, בהסתמך על עקרונות שוויון, צדק, הגינות ויושר, בחודש ₪  6,100של 

ניתן לצמצם את החיובים למזונות שהדין האישי מטיל )בענייננו, הדין העברי( וזאת 

 עד לרמה המאפשרת קיום מינימלי של החייב במזונות.

 מזונות אשר יאפשרו לאב קיום מינימלי. –כבוד השופט אסף זגורי  10-10-15333תמ"ש 

  1230בפסק הדין )תמ"ש  .6010פסק דין נוסף ומעניין בנושא פורסם בדצמבר-

(* שניתן על ידי השופטת שרית גולן בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, 03

וקבע כי יחס זהה יתקיים בחיוב  ההורים יחס ההכנסות ביןבדק ביהמ"ש מהו 

מצרכי הילדים במזונות. פסד הדין נותן משקל  20%המזונות. האב ישלם רק 

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/לראשונה-האישה-מרוויחה-יותר-היא-תישא-בהוצאות-השונות.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/לראשונה-האישה-מרוויחה-יותר-היא-תישא-בהוצאות-השונות.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/09/grinberger.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/09/grinberger.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/asaf15939-10-10.pdf


למשכורות ההורים ובכך מאמץ חלק ממסקנות ועדת שיפמן עוד בטרם פורסמו והפכו 

 לחוק בישראל.

. משכורתו של 5,560ההורים התגרשו, ולהם שלושה ילדים. מזונות זמניים נפסקו על סכום של 

ש"ח בלבד )פחות משכר  3,000 -ש"ח ברוטו, מה שמשאיר בידיו כ 1,500 -האב היא כ

של כל ילד, סכום המזונות  2מינימום!!(. בפסק דין זה, קבעה כבוד השופטת גולן שהחל מגיל 

 שח(. 1,145מסכום המזונות הבסיסי ) 20%שישלם האב הינו 

ההורים וההוצאות בגין הילדים, דבר המראה עד כמה נושא  פסק הדין מכיל נתונים רבים על הכנסות

חישוב המזונות מורכב וצריך להיות מותאם לכל תא משפחתי )ולא סכום קבוע לילד, כפי שנקבע 

היום בבתי המשפט למשפחה(. מבחינתי, פסק הדין מהווה עוד צעד קדימה לחישוב סכומי מזונות 

רק ממחישה מדוע יש לשנות את דרך חישוב  ק הדין צודקים והוגנים יותר. אין ספק שקריאת פס

קביעת סכומי המזונות הנפסקים ולאמץ את מסקנות ועדת שיפמן לקביעת נוסחה מסודרת, אשר 

 תתחשב בימי ההורות של ההורים )הסדרי ראיה( וגובה הכנסתם.

 * בפסק זה הוגש ערעור למחוזי והערעור התקבל.

 תשלום מזונות  %20 –כבוד השופטת שרית גולן  03-1230תמ"ש 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000608139 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/632.html?hp=0&loc=102 

 דין נוסף של כבוד השופט אסף זגורי נפסק כי יש להתחשב בעובדה שהאב  בפסק

 –בוע שני מקיים הסדרי ביקורים נרחבים עם הילדים )פעמיים בשבוע וכל סוף ש

מהזמן!( ובכך מקל האב על  50%כולל לינה מה שאומר שהילדים אצל האב כמעט 

נטל הטיפול בקטינים מצד האם אך מנגד מעמיס על עצמו הוצאות נוספות מעבר 

 לתשלום המזונות.

לעניין מינימום הכרחי מציין השופט כי בתי המשפט לענייני משפחה פוסקים עבור כל קטין, ללא 

בקירוב, כשהסכום אינו כולל מדור, חינוך והוצאות ₪  1,300ות, סכום המגיע כדי צורך בראי

חריגות ו/או הוצאות מדין צדקה; לעניין גובה הסכום קובעת הפסיקה, כי השיעור ייקבע, לאחר 

שנקבע החיוב במזונות ההכרחיים, על פי מעמדו הכלכלי של האב, כאשר מילת המפתח בפסיקת 

יזון": על ההחלטה בדבר חיוב אב במזונות ילדיו לאזן באופן ראוי בין צרכי מזונות בכלל הינה "א

הילדים, יכולתו הכלכלית של האב ויכולתה הכלכלית של האם. בנסיבות אלו, האב חוייב בתשלום 

 .10% -הפחתה של כ בלבד עבור כל קטין, כלומר₪  1,150מזונות הכרחיים בשיעור של 

מזונות קטינים מופחתים בשל הסדרי ראיה  –כבוד השופט אסף זגורי  10-02-12450תמ"ש 

 נרחבים

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/mezonot-70-acoz3.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000608139
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000608139
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/632.html?hp=0&loc=102
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/16450-06-10-bikorim.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/16450-06-10-bikorim.pdf


  בית משפט   תבורי-ד. ואח' נ' ב, כב' השופטת אילת גולן 10-04-5032תמ"ש

  לענייני משפחה בראשון לציון דן בנושא שינוי סכום המזונות:

(, בצירוף העובדה כי בעבר לא נפסק מדור לקטינה 4הגידול הניכר בהשתכרותו של האב )כמעט פי 

והעובדה שכיום עליה ללמוד בחינוך מיוחד, עולה כי אכן היה שינוי נסיבות מהותי, אשר מצדיק 

שינוי בפסיקת המזונות. עם זאת, יש מקום להתחשב גם בעובדה, שבמקביל עלה גם שכרה של האם. 

קלול הנתונים נפסק כי סכום המזונות החודשי לא ישונה, אולם יתווסף לו חיוב בעלות המדור בש

לחודש( ₪  1,000דירה שתשכור האם למגוריה עם הקטינה ועד לתקרה של -משכר 30%לקטינה )

 (.50%וכן השתתפות בהוצאות החינוך החריגות )

תבורי בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון דן -כב' השופטת אילת גולן 10-04-5032תמ"ש 

 בנושא שינוי סכום המזונות:

 :פסק דין של כבוד השופטת מקייס )לא פורסם( בנושא הפחתת מזונות זמניים 

 פסק דין של כבוד השופטת מקייס )לא פורסם( בנושא הפחתת מזונות זמניים.

  מח -. פלוני נ' פלונית, תק322/06חיוב האישה במזונות ילדיה מכוח דיני היושר ע"מ

 בבית המשפט המחוזי בירושלים. 35006( 6)6003

ית המשפט לענייני משפחה חוייב המערער בתשלום מזונות לשלוש בנותיו ובהוצאות נוספות בב

)כגון: הוצאות רפואיות חריגות ומשכנתא(, באופן שלטענתו אינו מאפשר לו להתקיים ולו בדוחק, 

והוא נאלץ להישען על בני משפחה וחברים. תביעתו לחייב גם את האם בתשלומי המזונות נדחתה 

רעור. המשיבות לא מתכחשות למצבו של האב, אולם לטענתן אין זה רלוונטי, שעה ומכאן הע

שמדובר במזונות של קטני קטנים, שכן חובת האב למזונות ילדיו עד גיל שש הינה מוחלטת, 

ומעיקר הדין אין האם חייבת כלל במזונות ילדיה. בית המשפט דן בפגיעה בעקרונות הצדק 

ושר שבמשפט העברי, בראותו בכך דרך ראויה למתן מענה להגנה על והשוויון, ומחיל את דיני הי

 (.66.5.03זכויות היסוד של האב מבלי לפגוע ברווחת הילדות. פסק הדין ניתן בכ' באייר תשס"ג )

 חיוב האישה במזונות ילדיה מכוח דיני היושר

  כבוד השופט נפתלי שילה. האם יש לבטל את תשלומי המזונות  53130/01תמ"ש

שמשל התובע לשני ילדיו הקטינים מאמר והם הגדר "ילדים מרדנים" וכן מחמת 

 שחלה הרעה ממשית בהשתכרותו של התובע עקב מצבו הרפואי.

 כבוד השופט נפתלי שילה 53130/01תמ"ש 

 משמורת  03-10-13135ותמ"ש  10-04-16102, תמ"ש  11-02-53141בתמ"ש(

 נים:משותפת( מסביר כבוד השופט זגורי את דרך קביעת סכום המזנות בתיקים הנדו

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/5096-פסק-דין-לעדכון-סכום-המזונות.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/5096-פסק-דין-לעדכון-סכום-המזונות.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/מקייס-רות-דיין.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/מקייס-רות-דיין.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/חיוב-האישה-במזונות-ילדיה-מכוח-דיני-היושר1.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/חיוב-האישה-במזונות-ילדיה-מכוח-דיני-היושר1.doc
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/sila-59890-08.pdf


 11-02-53141תמ"ש  –כבוד השופט זגורי 

  10-04-16102תמ"ש  –כבוד השופט זגורי 

 )משמורת משותפת(  03-10-13135תמ"ש  –כבוד השופט זגורי 

  כולם דנים בחיוב מזונות אם.עו"ד אמיר שימצורפים מספר פסקי דין ששלח לי , 

 2חיוב אשה במזונות מגיל  1336המחוזי 

 15מחייב אם במזונות ממש מעל גיל  -1334המחוזי 

  2חיוב האם מגיל  – 6002ויצמן כפ'ס 

 חיוב אם מדין צדקה – 6002בש  –טפרברג 

 מזונות ומשמורת משותפת:

אחת הטענות כנגד אבות גרושים, לצערנו לעיתים בצדק רב, היא שהם מעוניינים בהסכם של 

 משמורת משותפת רק על מנת להקטין את סכום המזונות.

כיום, במרבית המקרים הגדרת ההסכם כהסכם של משמורת משותפת כלל אינה משפיעה על סכום 

המזונות ועדיין, מכיוון שבעבר פורסם פסק דין בו נקבע שבהסדר של משמורת משותפת יופחת 

 , נוצר קשר בין הדברים, לטעמנו קשר מיותר.65% -סכום המזונות בכ

יה של הגדרה הורית אלא של הכנסות ההורים וחלוקת זמני מזונות לא צריכים להיות פונקצלטעמנו 

. ההורים, ללא קשר להגדרתם ההורית, צריכים לנסות ולהגיע להסכמה על נוסחה שתתחשב השהות

 בגובה הכנסת כל אחד מההורים ומספר ימי השהות של הילדים אצל כל אחד מהם.

מחודש פברואר   (05-61106תמ"ש את פסק דינה של כבוד השופטת מקייס ) כאן המקום לציין

. בנוסף משמורת משותפת וחלוקת ימי הורות באופן שווה בין ההורים, בו פסקה השופטת על 6010

מאחר ולשני ההורים  לכך, בפעם הראשונה בבית המשפט לענייני משפחה, קבעה השופטת כי

וכל צד ישא בהוצאות עבור  אין צורך במזונות קבועיםמשכורות נאות המספיקות לצרכי הילדות, 

 הילדות כאשר הן אצלו.

 שותפת ללא מזונותמשמורת מ –כבוד השופטת רבקה מקייס  05-61106תמ"ש 

פסק דין נוסף בנושא מזונות, כאשר יש הסכם של משמורת משותפת, של כבוד השופט אסף  ב.

. בתא המשפחתי בתיק זה שני 65.01.6011ופורסם ב  16102-04-10זגורי דן בנושא בתמ"ש 

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/zagori-mezonot-zmaniem-53148-06-11.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/asaf-12107-04-101.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/zagori-13135-10-09.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-admin/לעו%22ד%20אמיר%20שי
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/המחוזי-1992-חיוב-אשה-במזונות-מגיל-6.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/המחוזי-קינד-1994-מחייב-אם-במזונות-ממש-מעל-גיל-15.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/ויצמן-כפס-חיוב-האם-מגיל-6-2006-עוד-תקדים-חשוב-בענין-האפשרות-לחייב-אם-במזונות-ילדים..pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/טפרברג-בש-וורד2-שלם-חיוב-אם-מדין-צדקה.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/mekais4.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/mekais4.pdf


(, להורים הסכם של משמורת משותפת והסדרי ראיה שווים. האם 6002-ו 6005קטינים )ילידי 

נטו. השופט נדרש לפסוק ₪  2,500-בחודש נטו מעבודתה והאב משתכר כ₪  12,500-תכרת כמש

 האם יש צורך במזונות ומהם צרכי הילדים.

כבוד השופט אסף זגורי, כבול על ידי הנחיות הדין האישי, התעלם כמעט לחלוטין מהעובדה 

קי דין ישנים שגם שמשכורת האם גבוהה כמעט פי שלוש ממשכורת האב. השופט הסתמך על פס

בהם התלבטו השופטים כיצד לקבוע את סכום המזונות במקרים של משמורת משותפת וקבעו כלל 

 25%אצבע אשר אינו מסתמך על בסיס מוצק והגיוני, לפיו במשמורת משותפת סכום המזונות יהיה 

 מסכום המזונות הרגיל שהיה נפסק בתיק שכזה.

מדור. אמנם המדור ₪  500מזונות + ₪  ₪1,150.  6,350סכום המזונות שקבע השופט עומד על 

נמוך יחסית, אך מדוע במקרה זה האב צריך בכלל לשלם מדור, שהרי הוא מלין את ילדיו גם אצלו? 

מדוע האב צריך לשלם מזונות, שהרי הוא מכלכל את ילדיו כשהם שוהים עמו? לאחר תשלום 

בעוד שהאב יצטרך לכלכל את ילדיו ואת  ₪ 13,150המזונות, לאם תהיה מידי חודש הכנסה של 

בכך נקבע חוסר איזון כלכלי משווע בין ההורים ומצב בו ישנה פגיעה ₪.  4,150עצמו בסכום של 

 חמורה בילדים, שכן האב לא יוכל לדאוג באופן סביר לילדיו.

מזונות מופחתים, אך לא מאוזנים, במשמורת  –כבוד השופט אסף זגורי  10-04-16102תמ"ש 

 משותפת 

 נקודות זיכוי:

כל אחד מהילדים, בעוד  מקבלת נקודת זיכוי אחת עבור האם בלבד היא כאשר הילדים במשמורת

 ילדים.שהאב, במידה והוא משלם מזונות, מקבל נקודת זיכוי אחת עבור כל ה

כאשר להורים הסדר משפטי של משמורת משותפת ובהתאם להנחיות המעודכנות, נקודות הזיכוי 

של שני בני הזוג. כל  –בקשה להחזר מס  –יחולקו בשווה בין ההורים בעת הגשת דו"ח שנתי בלבד 

מכיוון שהזיכוי בגין הילדים מתחלק  –אחד מגיש דו"ח בנפרד, אולם הבדיקה נעשית במקביל 

 לקים שווים.בח

 

http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/asaf-12107-04-10.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2010/11/asaf-12107-04-10.pdf

