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 כב' השופט  פליקס גורודצקי בפני 

 

 

 תובע

 

 ב.א.. 0

 

 נגד

 

 

 נתבעת

 

 ג.. 0

 

 2 

 3 

 

 פסק דין

 4 

 5 

 6 לידי שבאה, נסיבות שינוי של בטענה"( האב"-גם להלן) התובע שהגיש מזונות להפחתת תביעה בפניי

 7 .מושכרת לדירה הוריו מדירת במעבר ביטוי

 8 רקע

 9 21.1.2.12, בת כחמש שנים, ילידת נ.ותפת, הצדדים נשוא התביעה הינם הורים לילדה מש .1

 10 (."הילדה"ו/או  "הקטינה")להלן: 

 11בין הצדדים התנהלו הליכים ממושכים במשך שנים ארוכות אשר כללו הגשות בקשות  .2

 12 אינספור, דיונים רבים והתכתשות משפטית ללא הרף. 

 13יין מזונות ( בענ"פסק הדין")להלן:  0-13.-22..1ניתן פסק דין בתמ"ש  2.0.2.12ביום  .3

 14 הקטינה ובו נקבע, בין היתר, כי:
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 1 .לחודש ₪ 00611 של בסך בתו בהוצאות ישא האב .א

 2 '. ב כיתה לסיום עד וזאת צהרון או מעון0 פעוטון מהוצאות בשליש ישא  האב .ב

 3 פעוטון של במסגרת תהיה לא בה משעה או'0 ב כיתה את הקטינה סיום עם .ג

 4 ₪ 90111 סך על עבורה ונותהמז סך יעמוד0 המוקדם י"עפ0 צהרון או מעון

 5 ..."בהצמדה לחודש

 6 

 7 11.11.2.12ובדיון שהתקיים ביום  0-12.-222.1התובע ערער על פסק הדין במסגרת עמ"ש  .2

 8בבית המשפט המחוזי, הצדדים הגיעו להסכמה על פיה פסק הדין יישאר על כנו, למעט סעיף 

 9 ין.ג' לפסק הדין שיבוטל.  להסכמת הצדדים ניתן תוקף של פסק ד22

 10 

 11 התובע טענות

 12, לאחר השתלבות הקטינה בגן חובה, נתבקש על ידי האם לשלם 1.0.2.10לטענת האב מיום  .0

 13סה"כ ₪(,  .30ושליש עבור "גננת הורים שעובדת בגן" )₪(  .00שליש על תשלום הצהרון )

 14לגובה דמי המזונות שנפסקו. לטענתו מדובר בכפל תשלומים שאיננו  ₪  .31תוספת של 

 15 )ב( לפסק הדין. 22סעיף  מתיישב עם

 16עוד טוען האב כי במסגרת הסדרי הראייה עליו להסיע את הקטינה מרחקים ארוכים. עלות  .0

 17 ₪.  ..0 –הדלק בחודש הינה כ 

 18לסיכום טוען האב, כי גובה התשלום עליו לשאת הכולל את גובה המזונות, שליש צהרון,  .7

 19 לחודש. ..2,0י שליש "גננת הורים שעובדת בגן" ועלות הדלק, עולים לכד

 20לעניין שינוי הנסיבות, טוען האב כי גובה המזונות שנפסקו בתביעת המזונות, נקבע משום  .8

 21שבאותה עת, לא היה לאב הוצאות מדור וכלכלה וכי באותה עת התגורר אצל הוריו. כעת, 

 22ודמי השכירות ביחד עם הוצאות  א.נישא בשנית, עבר להתגורר עם רעייתו החדשה בעיר 

 23 ₪.  ...,2-דור מגיעים להחזקת המ

 24האב הוסיף, כי עד כה לא הצליח למצוא עבודה עם שכר הולם וכי הנתבעת הינה אישה  .0

 25לחודש, ומכאן יש להפחית את דמי ₪  ...,.1 –אמידה בעלת נכסים רבים ושכר נטו מגיע ל 

 26 המזונות באופן משמעותי, על מנת לאפשר ולהבטיח קיום בכבוד של המבקש ושל משפחתו.
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 1 ..3במחצית עלות הדלק של התובע בסך של האם לחייב את אב האמור לעיל, ביקש ה לאור ..1

 2לחודש, להפחית את תשלום המזונות באופן משמעותי וביקש לשאת בתשלום שליש ₪ 

 3 לחודש.₪  .18מהוצאות הצהרון בלבד שלא יעלו על 

 4הכלכלה עלו בסיכומיו, טען האב, כי כעת מי שנישא ונולדה לו בת נוספת, הוצאות המדור ו .11

 5משמעותית, עובדה שלא הייתה בפני בית המשפט, עת פסק את גובה המזונות. לפיכך, 

 6 מבקש הפחתה משמעותית בתשלום המזונות.

 7לכתב התביעה צורף הסכם השכירות ותלוש שכר אחד של האב. לכתב התביעה לא צורפה  .12

 8 הרצאת פרטים.

 9 

 10 הנתבעת טענות

 11ן היתר, כי יש לסלק את התביעה על הסף משום בכתב ההגנה שהוגש על ידי האם נטען, בי .13

 12 שפסק הדין ניתן לפני כשנתיים בלבד וכי הוא נעדר כל עילה לשינוי נסיבות מהותי. 

 13לגופו של עניין נטען, כי שינוי מקום מגורי התובע בלבד אינו בבחינת שינוי נסיבות מהותי  .12

 14ת הדיור הסמוכה למגורי וכי המעבר לדירה מושכרת לא נכפה על האב נוכח קיומה של יחיד

 15 הוריו.

 16עוד נטען על ידי האם, כי שכרו של האב אינו ברור משום שצורף על ידו תלוש שכר אחד  .10

 17 בלבד וכי לא צורפה על ידו אסמכתא כלשהי בדבר הכנסת רעייתו. 

 18האם הדגישה כי שכרה וצורכי הקטינה לא השתנו ממועד מתן פסק הדין והצרכים אף עלו  .10

 19 דה בנטל גידול הקטינה, כאשר האב מבקר אותה לעיתים רחוקות בלבד. וכי היא נושאת לב

 20 האם ציינה כי האב הוא "מטריד סדרתי" שיוזם הליכים משפטיים חדשות לבקרים. .17

 21לסיכום, ביקשה כי יקבע כי לא חל כל שינוי נסיבות מהותי המצדיק עיון מחדש בפסק הדין  .18

 22 והיא עתרה לדחיית התביעה.  
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 1סק הדין, פסק הדין של בית המשפט המחוזי שניתן על פי הסכמת לכתב ההגנה צורף פ .10

 2תלושי שכר של האם והחלטות שניתנו בהליכים הקודמים, לאו דווקא במסגרת  2הצדדים, 

 3 תביעת המזונות.

 4  דיונית מסגרת

 5 

 6עת קבע את התיק הורה סגן הנשיא כב' השופט מנחם הכהן,  0.10..1.בהחלטה מיום  ..2

 7 .1תצרף  נתבעתוה תלושי שכר האחרונים שלו ושל רעייתו .1 יצרף תובעלהוכחות, כי ה

 8 תלושי שכר האחרונים. 

 9תלושי שכר מטעמו  0פעלה על פי החלטתו של בית המשפט, בעוד שהתובע צירף  נתבעתה .21

 10 ולא צירף תלושי השכר של רעייתו. 

 11ב"כ העידו התובע והנתבעת, השניים נחקרו על ידי  1.17..20בדיון שהתקיים בפניי ביום  .22

 12 הצדדים והאחרונים סיכמו מסקנותיהם בעל פה.

 13 

 14 הנורמטיבית המסגרת – מזונות הפחתת

 15 

 16 ולהפנות לחזור וניתן, ההתדיינות חידוש מפני סופי מחסום יוצר אינו, למזונות דין פסק .23

 17 בנסיבות מהותי שינוי חל כי התנאי להוכחת בכפוף, המזונות לנושא בקשה המשפט לבית

 18 א"ע; 062(0 /)ו"ל ד"פ0 פייגה' נ פייגה 6/360/ א"ע . המקורית עההקבי שינוי את המצדיק

 19דרומי נ'  63991326( א"ת) ש"תמ[ )פורסם בדינים(; בנבו פורסםכרמי נ' כרמי ] /392632

 020 0231339116ח.א. נ' מ.ח. ) 012269311תמ"ש )ת"א( [;בנבו פורסםדרומי )לא פורסם( ]

 21[ בנבו פורסם0 ]0/36329שטיין נ' שטיין ) 9303329 א"ע[ פורסם בפדאור( ; בנבו פורסם]

 22   פורסם בפדאור(.

 23 

 24 ויש, המחייבת המוצא נקודת הוא, למזונות הדין פסק מתן בעת, בעבר קיים שהיה המצב .22

 25 ד"פ לוי' נ לוי 03326/ א"ע. הדין פסק שינוי את שמצדיק מהותי שינוי חל מאז האם לבחון

 26 .99( 0)לג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20363/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%205478/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%205478/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תמש%2085240/98
http://www.nevo.co.il/psika_word/mishpaha/sm00107782.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204515/92
http://www.nevo.co.il/case/17918731
http://www.nevo.co.il/case/17918731
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 1 כדי, שניתן הדין פסק של לשורשו לרדת המהותי השינוי על המצביעות החדשות הנסיבות על .20

 2 מ"פ0 אלמוני' נ' ואח פלונית  /23232 א"תמ. נפסק אשר המזונות שיעור בחינת את לאפשר

 3  . 00/2 //0( /) ד"תשנ

 4 בפניו הובאו דנן הנתונים אילו, היום פוסק היה מזונות סכום איזה בודק אינו המשפט בית .20

 5  מהותי נסיבות שינוי חל האומנם כאמור לבחון יש אלא, חדשה מזונות תביעת במסגרת

 6  (.בנבו פורסם) ש.נ' נ ש.י 0161310  מ"ע

 7 הינם להוכחה והמבחנים, הנתבע על הינו – הנסיבות שינוי את להוכיח ההוכחה נטל .27

 8 אשתר 929326 א"ע  מראש לצפותו היה ניתן שלא שינוי חל כי להוכיח הנתבע על. עובדתיים

 9 [.061 32( 0)  לד ד"פ אשתר' נ

 10 

 11 דיון והכרעה

 12רעייתו טענתו המרכזית של האב בנוגע לשינוי הנסיבות הינה כי הוא עבר להתגורר עם  .28

 13כיב החינוך, החדשה בדירה שכורה. יתר טענותיו כגון פנייתה של האם להוצל"פ עקב שינוי ר

 14מקומן אינן בתביעה בהפחתת לדמי מזונות שאמורה להתמקד , כו'אמידותה של האם ו

 15 בשינוי נסיבות מהותי בלבד. 

 16יוזכר כי עסקינן בפסק דין "טרי" שעבר "מסננת" של ערכאת הערעור ובמסגרתה ניתן פסק  .20

 17 דין מוסכם המשאיר את גובה המזונות על כנו. 

 18ידחות שכן נפסק כי "אין לצאת לטעמי, האב לא הוכיח שינוי נסיבות מהותי ודין תביעתו לה ..3

 19מתוך הנחה כי כל שינוי בהרכב המשפחה החדש יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום 

 20וכן נפסק כי נישואיו השניים של האב והחובות  )פורסם בנבו(. 60366/ע"א המזונות" 

 21( ]פורסם 932323ע"א ) .יו אלה היו בגדר הצפוי מראשנישואשקיבל על עצמו בעקבות 

 22 )פורסם בנבו(. 00.06./9)רבני ת"א( מיום  0360232/בנבו[0תיק 

 023 )פורסם בנבו( 0266אבין נ' אבין0  60366/ע"א הוא הדין לעניין הולדת ילדים נוספים לאב  .31

 24 )פורסם בפדאור(.

 25 

 26 שכן  –לא זו בלבד שלא הוכח שינוי נסיבות מהותי, כזה שלא היה צפוי בעת מתן פסק הדין  .32

 27 רעייתו. הסתיר הכנסותאלא שהאב  –עסקינן באב צעיר וצפוי היה כי יינשא 

http://www.nevo.co.il/case/18793213
http://www.nevo.co.il/case/2119775
http://www.nevo.co.il/case/20014917
http://www.nevo.co.il/case/20014917
http://www.nevo.co.il/case/17939721
http://www.nevo.co.il/case/16998736
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20381/86
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 1על ידי התובע הקטנת מזונות, יש לבחון את על פי הפסיקה, כאשר מוקם תא משפחתי חדש  .33

 2 2096/326תמ"ש )ת"א( בלרבות הכנסת בן הזוג הנוסף.  בכללותוהתא המשפחתי החדש 

 3 קובע כב' השופט ש. שוחט:ופורסם בנבו(  /923093911ז.ש. נ' ז.ש. )ניתן ביום 

 4 

 5רק ב' בחייו, וחלילה לבוא אליו בטרוניא על "משבחר התובע לפתוח פ

 6כך, ומשבחרה אשתו השניה להינשא לו תוך ידיעה ברורה בדבר 

 7התחייבויותיו אין לשקול אך ורק  את הכנסתו שלו אלא גם את 

 8הכנסות אשתו שלו בהיבט של חלוקת הנטל ביניהם כלפי ילדיהם 

 9המשותפים בהתייחס לחבות שנטל על עצמו התובע כלפי בתו 

 10 מנישואיו הראשונים, הנתבעת"

 11 )נבו( 09.19.06י.ר. נ'  ד.ר. מיום  03-09-6622תמ"ש )נצרת( ראה גם 

 12 

 13 הלב תום מחובת" שכן הלב תום חוסר בבחינת היא האב של רעייתו הכנסות הסתרת, בנוסף .32

 14 לצורך הרלוונטיות העובדות כלל את המשפט בית בפני להביא דין בעל של חובתו נגזרת

 15 (9)לט ד"פ0 שטמר שאול' נ מ"בע לביטוח חברה אריה 906363 ע"ר: השווה". ןבעניי הכרעה

 16 מ"בע למשכנתאות דיסקונט בנק' נ( הסעד) איטח כוכבה 2320316 א"רע((" )0263) 939

 17 (.92.0.16[ )בנבו פורסם' ]ואח

 18 

 19נדמה כי בימינו אנו, השאלה האם יש להחיל את עיקרון תום הלב על תביעה למזונות, היא  .30

 10-99/9220-; תמ"ש )ת"א( 260( 9צונן נ' שנטל פ"ד לז ) 9360/ע"א בבחינת שאלה מיותרת 

 21ות המנוגדת לעיקרון זה  מצדיקה פסיקת הוצאות והתנהל )פורסם בנבו( 99.10.09מיום  00

 22עודד פן נ' ט.ז. בינוי ונכסים להשכרה בע"מ )פורסם  96/1316ת"א )ח'(  משפט מוגברות

 23 )נבו(. 99.16.00נ.ה נ' ש.ה מיום  00-13-99936בנבו(; תמ"ש )ת"א( 

 24 

 25למת התמונה ייאמר כי מקובלת עלי עמדת הנתבעת דווקא על פיה מצבו הכלכלי של להש .30

 26 האב בעקבות הנישואים השתפר.

 27כך, למשל, הסכם השכירות שצירף האב לכתב התביעה מלמד כי האחרון שילם לבעל 

 28 9ד' לנספח  9סעיף במזומן עבור שלושה חודשי שכירות, ₪  ...,0הדירה המושכרת סך של 

 29לכתב  9א' לנספח  9סעיף ₪  ...,3המחאות עתידיות על סך של  0ופרס  הלכתב התביע

 30 . התביעה

http://www.nevo.co.il/case/2254720
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רע%20218/85&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%207571/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%202630/06
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 1ולבסוף ייאמר כי האב, לטעמי, קורא מתוך פסק הדין את שנוח לו, דהיינו כי החיוב הביא  .37

 2בחשבון את דבר מגוריו אצל הוריו והעובדה כי אין לו הוצאות מדור וכלכלה והוא מתעלם 

 3פוטנציאל שלא  –על פיה לאב פוטנציאל השתכרות ראוי מקביעה הנוספת בפסק הדין 

 4 ממוצא על ידי האב נוכח שכרו בעת מתן פסק הדין ושכרו היום. 

 5 על כן דין התביעה כאמור להידחות. .38

 6יום.  .3וזאת בתוך ₪  ...,7לאור תוצאות ההליך, האב ישלם לאם הוצאות משפט בסך של  .30

 7 והצמדה.סכומים שלא ישולמו במועד יישאו הפרשי ריבית 

 8 יום. 20זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  ..2

 9 ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים. .21

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2.17ינואר  20ניתן היום,  ב' שבט תשע"ז, 

 12 

 13 חתימה

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 


