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  1 
 נשיא, סגן שאול שוחטכב' השופט  פני ל

 
 

 מבקשים
 

 א.ז.
 ע"י ב"כ עו"ד לביא נעים ו/או לידור רייך ו/או יניב דבוש

 
 נגד

 
 

 משיבים
 

 נ.ז
 ע"י ב"כ עו"ד רז יעקובסון

 2 
 3 

 4 
 
 

 החלטה

 5 

 6אביב )כב' השופטת ורד שביט -ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל בקשת רשות

 7באופן חלקי בית המשפט,  , במסגרתה נעתר22.7.20(,  מיום 26529-05-20פינקלשטיין, בתל"המ 

 8 לבקשת המבקש למתן סעד זמני של הפחתת מזונות קטינים.,

 9 

 10 העובדות הצריכות לעניין

 11 

 12וג לשעבר, הורים לארבעה ילדים : בת בכורה שבחודש אפריל השנה בגרה, המבקש והמשיבה הם בני ז

 13 במועד הגשת התביעה. 6ילדים קטינים כולם מעל גיל  3-ו

 14 

 15הגיעו הצדדים להסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסה"ד. במסגרת ההסכם  13.12.17ביום 

 16ובעלות מדור ואחזקתו  לחודש₪  4,500הקטינים בסך של  4התחייב המבקש לשאת בהוצאות כל 

 17ובתוספת מחציות. ההסכם קובע את האופן בו יופחתו הסכומים החל מבגרותו ₪  1,500עבורם בסך של 

 18של כל קטין.  ההסכם אף מטיל על המבקש את החובה לשאת בתשלום הטלפונים הסלולריים של 

 19אוג לשאר צרכיו הילדים ולרכוש אוכל לכלב הנמצא בבית המשיבה ומטיל על המשיבה את החובה לד

 20 השוטפים של הכלב לרבות חיסונים וכו'. 

 21 
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 1הגיש המבקש לבית המשפט קמא תביעה להפחתת מזונות הקטינים כך שישא במזונות  12.5.20 םביו

 2 לחודש. ₪  2,334כל הקטינים כולל עלות מדור בסך של 

 3 

 4הסכם הגירושין, שינוי הנסיבות המהותי עליו התבססה התביעה: מצבו הכלכלי התדרדר מאז חתימת 

 5וכמוסיקאי עצמאי, עם תחילת משבר הקורונה, הוא נותר מחוסר כל הכנסה כאשר כל הופעותיו בארץ 

 6 ובחו"ל בוטלו גם בטווח זמן של חצי שנה קדימה ממועד הגשת התביעה.

 7 

 8בד בבד עם הגשת התביעה הגיש המבקש גם בקשה להפחתת המזונות שנקבעו בהסכם באופן זמני, עד 

 9תביעה, ובשיעור דומה לזה שהתבקש בתביעה )המבקש עתר במסגרת הבקשה לכך שחיובו להכרעה ב

 10לחודש עבור מזונות ומדור לכל הילדים וכי יחויב לשאת במחציות רק עבור ₪  2,334יופחת לסך של 

 11צרכים חיוניים כך שיבוטל חיובו לפי ההסכם לשאת בהוצאות המכשירים הסלולריים לקטינים והמזון 

 12 לכלב(.

 13 

 14 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה להפחתת מזונות זמניים.  1.6.20יום ב

 15 

 16 קיים ביהמ"ש קמא דיון בבקשה, במסגרתו נשמעו באי כוח הצדדים. 22.7.20ביום 

 17 

 18ניתנה החלטת ביהמ"ש קמא בבקשת המבקש להפחתה באופן זמני של המזונות שנקבעו  31.7.20ביום 

 19א מתייחס בשלב זה רק לטענות המבקש לירידה בהסכם. ביהמ"ש קמא ציין בפתח ההחלטה כי הו

 20בהכנסותיו שנוצרו לאור משבר הקורונה ולא לטענתו לירידה עקבית בהכנסתו מעת חתימת הסכם 

 21הגירושין. ביהמ"ש קמא התרשם כי לאור עיסוקו של המבקש כמוסיקאי עצמאי יש לקבל את טענותיו 

 22נה. ביהמ"ש קמא מצא לנכון להיעתר באופן אודות שינוי נסיבות מהותי בהכנסותיו בשל משבר הקורו

 23 חלקי לבקשה ופירט את נימוקיו:

 24לאור האמור ולאור היעדר הכנסות בתקופה זו אני רואה לנכון, להתחשב במצב 

 25זה שנכפה על המבקש, להפחית את סכום המזונות באופן זמני בלבד. בעניינינו, 

 26ין, המבקש עמד לא ניתן להתעלם מכך שהחל ממועד החתימה על הסכם הגירוש

 27כך שאין עסקינן  ,בתשלומי המזונות ולא עמדו לחובתו חובות בגין התשלומים

 28באדם המנסה להתחמק מתשלום המזונות ועניין זה יש לזקוף לזכותו. כן, 

 29מהתכתבות בין הצדדים עולה, כי אף המשיבה מודעת למצבו הכלכלי הקשה של 

 30ן זמני את המזונות לסך נוכח תקופת הקורונה והסכימה להפחית באופהמבקש 

 31בחודש וזאת מתוך תקווה שלא תוגש תביעה והצדדים יוכלו להגיע ₪  4,000של 
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 1להסכמות ביניהם. דא עקא, שהמבקש סירב להפחתה זו וביקש בבקשתו להפחית 

 2 לחודש. ₪  2,344את סכום המזונות לסכום נמוך יותר בסך כולל של 

 3, לנוכח צוק העיתים בשל משבר עם זאת יובהר, כי מדובר בהפחתה זמנית בלבד

 4אישור וכי טענותיו של המבקש בתביעה להפחתת המזונות החל ממועד   הקורונה

 5ההסכם דינן להתברר בהליך העיקרי. המשמעות היא כי על המבקש יהיה להחזיר 

 6רטרואקטיבית את הפרשי המזונות בהתאם לסכומים המקוריים בהסכם 

 7ה אחרת אשר משנה את ההסכמות הגירושין וזאת כל עוד לא ניתנה החלט

 8 בהסכם הגירושין בין הצדדים. 

 9בנוסף לכך, מאחר ואין לדעת כמה זמן המצב יימשך, על המבקש לכלכל את 

 10צעדיו בהתאם ולמצוא כל עבודה אחרת שבאמצעותה יפרנס את ילדיו, הגם אם 

 11 עבודה זו אינה בתחום המוסיקה. 

 12אשר על כן לנוכח כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: המזונות יופחתו באופן 

 13,  30.11.20ועד ליום  1.8.20זמני, למשך תקופה של ארבעה חודשים, החל מיום 

 14לכל ילד(. ₪  1,500לכל ילד כולל מדור )במקום ₪  1,000כך שיעמדו על סך של 

 15בהתאמה החל מיום תחול החלטתי  2020ככל ששולמו מזונות חודש אוגוסט 

 16 חודשים כאמור.  4ולמשך  1.9.20

 17, 18)ע"פ האמור בהסכם גירושין( הגיעה כבר לגיל ... עם זאת, מאחר והבת ילידת 

 18( החל ממועד הגעתה לגיל 6.7סעיף ( הרי שבהתאם להסכם הגירושין בין הצדדים

 19 או סיום לימודיה התיכוניים ועד לסיום שירותה הצבאי הסדיר ישלם המבקש 18

 20 כאמור בהסכם בין הצדדים. ₪  600עבורה סך של 

 21כאמור, ההפחתה הינה זמנית, כאשר על האב יהיה להחזיר לאם באופן 

 22בהתאמה(  2021)או ינואר  2020רטרואקטיבי את ההחזרים , החל מחודש דצמבר 

 23 תשלומים שווים ורצופים אשר יתווספו לתשלומי המזונות השוטפים.  4-וזאת ב

 24ם לשאת בחלקים שווים בהוצאות החינוכיות והרפואיות כן ימשיכו הצדדי

 25 החריגות , כמפורט בהסכם הגירושין. 

 26 המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים. 
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 6על החלטה זו מלין המבקש במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי.  המבקש טוען כי הסעד שניתן לו 

 7תביעתו נשענת על שינוי נסיבות מהותי שחל אינו סביר וכי בנסיבות בהן מצא ביהמ"ש קמא כי 

 8בהכנסותיו שומה היה עליו להפחית את המזונות באופן זמני כפי שהתבקש על ידו. לטענתו, הוא נמצא 

 9במצב בלתי אפשרי שכתוצאה ממנו אין ביכולתו להתפרנס ולקיים את עצמו ואין ביכולתו לעמוד 

 10כן דחייה של מספר חודשים בחיובי המזונות בחיובי המזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין ועל 

 11והחזרים רטרואקטיביים כפי שהורה ביהמ"ש קמא הם בבחינת לעג לרש. המבקש סבור כי מששוכנע 

 12חודשים  4ביהמ"ש קמא כי אין לו הכנסות בתקופה זו לא היה מקום להפחתת המזונות לתקופה של 

 13וואה". עוד טוען המבקש כי מצבו בלבד ולקבוע כי הסכומים יוחזרו רטרואקטיבית כמתן "הל

 14הבריאותי התדרדר עם השנים ולכן אין ביכולתו למצוא עבודה אחרת ואלו המשיבה, מורה במקצועה, 

 15לא נפגעה כלל ממשבר הקורונה וממשיכה לקבל את שכרה במלואו כרגיל ושגה ביהמ"ש קמא משלא 

 16 בדק את השתכרותה מאז פרוץ הקורונה.

 17 

 18 דיון והכרעה

 19 
 20 

 21בבקשה ובנימוקיה אני מחליט לדחות אותה אף מבלי לבקש לה תשובה, בהתאם לתקנה  לאחר עיון

 22 .1984-)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד406

 23 

 24 אנמק החלטתי בתמצית:

 25 

 26,  הבקשה שנדונה לפני ביהמ"ש קמא אינה בקשה להפחתת מזונות זמניים , אלא בקשה לסעד ראשית

 27זמני של הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם מזונות שאושר ע"י ביהמ"ש שדינו כדין פס"ד של בית המשפט 

 28ם (. ביהמ"ש קמא אמנ1959-)ג( לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, התשי"ט12)ר' ס' בענייני מזונות 

 29שוכנע כי בעקבות משבר הקורונה חל שינוי נסיבות מהותי בהכנסות המבקש אבל מכאן ועד למסקנה 

 30שהתבקש בתביעה, הדרך עוד  לסעד העיקריהזהה  סעד זמני כי היה על ביהמ"ש קמא להעניק למבקש

 31 ארוכה.

 32 
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 1ארץ המבקש טען בבקשתו להפחתת מזונות )שהוגשה בחודש מאי השנה( כי כל הופעותיו ב שנית,

 2לבקשה(. החלטת  12" )ס' גם בטווח של חצי שנה קדימה ממועד הגשת בקשה זוובחו"ל בוטלו "

 3( בדיוק לתקופה 31.7.20ביהמ"ש קמא הקנתה למבקש סעד של הפחתת מזונות מעת שניתנה )

 4(. במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי טוען 30.11.20חודשים עד ליום  4המדוברת )הפחתה למשך 

 5מובהר ממסמכי הבקשה ונספחיה כי אף עבודות אשר היו קבועות למבקש לרבעון המבקש כי "

 6לבר"ע(. לא ברור לאיזו בקשה מכוון המבקש )הבר"ע שלפניי או הבקשה  9)ס'  בוטלו" 2021הראשון של 

 7להפחתת מזונות שהייתה לפני ביהמ"ש קמא(. המבקש לא הפנה לנספח ספציפי כלשהו התומך בטענתו 

 8נאמר אם זה היה לפני ביהמ"ש קמא( ובכלל אין כל הסבר כיצד הטענה הזו עולה בקנה  )וממילא גם לא

 9 לבקשה. 12אחד עם טענתו בס' 

 10 

 11על מנת לשכנע את ביהמ"ש קמא כי יש להפחית את המזונות שנקבעו בהסכם בין הצדדים שלישית, 

 12כולל גם הוצאות כשסכום זה  18לקטין מתחת לגיל ₪  700ובשיעור כה משמעותי לו עתר המבקש ) 

 13למזונות ומדור הבת החיילת(  על המבקש לעבור עוד משוכות רבות מעבר ₪  234מדור וסכום של 

 14להוכחת העובדה כי הכנסתו כמוסיקאי פחתה בעקבות משבר הקורונה באופן זמני. גם בהנחה שהוכח 

 15יעה( ובהכנסות קיומו של שינוי נסיבות מהותי ולא חל שינוי בצרכי הקטינים )ולא נטען אחרת בתב

 16על המבקש להוכיח את השתכרותו בפועל, את השתכרותו  -המשיבה )ולא נטען אחרת בתביעה(  

 17הפוטנציאלית, ולשכנע את ביהמ"ש קמא כי חל שינוי משמעותי ביחס בין הכנסתה הפנויה של המשיבה 

 18עותר. בשלב  אל מול הכנסתו הפנויה שלו מעת שנחתם הסכם הגירושין ובאופן שמצדיק את השינוי לו

 19בו ניתנה החלטת ביהמ"ש קמא המבקש הייתה לפני ביהמ"ש קמא תמונה חלקית ביותר בעניינים אלו. 

 20לא צורפה כלל הרצאת פרטים מטעם המבקש והוא גם לא פירט אלו  –מעיון חטוף בבקשה ובתביעה 

 21מ"ש קמא מענקים ופיצוי קיבל מהמדינה במהלך תקופת משבר הקורונה )בדיון שהתקיים לפני ביה

 22 25-26ש'  8עמ'  –טען כי קיבל אחת לתקופה מהמדינה "קצבאות זעומות" ולא פירט מעבר לכך 

 23לפרוט'(.  גם לטענות המבקש לפיהן מפאת מצבו הבריאותי הוא אינו יכול להשתכר אלא כמוסיקאי 

 24. לא מצאתי זכר במסגרת הבקשה שהייתה לפני ביהמ"ש קמא או הדיון שהתקיים בפני ביהמ"ש קמא

 25לפרוט' גם  10המשיבה טענה כי גם הכנסתה שלה כמורה פחתה במהלך תקופת משבר הקורונה )בעמ' 

 26סיפקה הסבר בעניין זה( אך גם בהנחה שלא כך הדבר )ביהמ"ש קמא בהחלטתו לא קיבל ולא דחה את 

 27הטענה( והכנסתה נותרה כפי שהייתה קודם לכן )במועד חתימת הסכם הגירושין הצהירה המשיבה כי 

 28נטו לחודש וזו גם טענת המבקש בבקשתו לפני ביהמ"ש קמא( הכנסתה הפנויה ₪  8,000היא משתכרת 

 29אמורה להיות בשיעור נמוך משמעותית מסכום זה לאור העובדה כי היא שוכרת דירה )כך אני למד 

 30 15ש'  10פרוט'( בעוד שלמבקש אין הוצאות שכירות )כך אני למד מעמ'  27ש'  6מדברי בא כוחה בעמ' 

 31לפרוט'(. מהכנסתה הפנויה נדרשת המשיבה לכלכל גם את עצמה וגם לשאת באופן ישיר בצרכי הילדים 

 32הקטינים והבת החיילת( ששוהים עמה, כשלהבנתי מזה זמן מה קיים נתק מוחלט בין המבקש לילדיו  3)



 
משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -אביב בית המשפט המחוזי בתל 

 אזרחיים
  

 א.ז נ' נ.ז 5630-09-20 רמ"ש
 

 : תיק חיצוני
  

 7מתוך  6

 1נו חולק על לפרוט' ולהבנתי המבקש אי 27-28ש'  6והם שוהים מלוא הזמן עם המשיבה )כך נטען בעמ' 

 2 כך מבחינה עובדתית(. 

 3 

 4עת ניתנה החלטת ביהמ"ש קמא  בוודאי שלא היה ניתן לצפות מתי יפרוץ "הגל השני" של  רביעית,

 5משבר הקורונה, מתי יסתיים, ומתי תתחיל החזרה לשגרה בעסקי התרבות והמוסיקה כך שהמבקש 

 6חודשים, היא סבירה לאור  4יוכל להשתכר כבעבר. מכאן שהפחתה זמנית של הסכומים, לתקופה של 

 7עת מתן ההחלטה )ראו והשוו לעניין זה החלטת בית המשפט המחוזי מרכז) כב'  הנסיבות ששררו

 8, פורסם בנבו, שם נדחתה בקשת רשות 6.4.20פלוני נ' פלונית ,  55586-03-20השופטת פלאוט( ברמ"ש 

 9ערעור על החלטה הדוחה בקשה להפחתת מזונות זמניים שנסמכה על מצב החירום ששרר בעיצומו של 

 10ל משבר הקורונה בין השאר בנימוק כי מדובר במצב חריג אך זמני שהשלכותיו לאורך "הגל הראשון" ש

 11זמן אינן ידועות(. המבקש מלין על כך שבהתאם להחלטה הוא צפוי להשיב רטרואקטיבית את 

 12. ביהמ"ש קמא אכן קבע כך אך מטיבה של החלטה זמנית 2020הסכומים שהופחתו החל מחדש דצמבר 

 13סיבות שיתקיימו באותה העת ובמסכת הראייתית שתובא לפני ביהמ"ש קמא גם קביעה זו תלויה בנ

 14במסגרת ההליך שלפניו. נראה כי לא בכדי מצא ביהמ"ש קמא לנכון לקבוע את הליך ההוכחות בתביעה 

 15ונתן הוראות להגשת תצהירי עדות ראשית )שאמורים להיות מוגשים עוד קודם  2020גם לחודש דצמבר 

 16י דיון ההוכחות נקבע גם  בתביעות נוספות בין הצדדים , כשמהפרוטוקול המאוחד לכן(. אוסיף ואומר כ

 17שהתקיים בכל הדיונים אני למד כי מדובר בתביעה מטעם המבקש לביטול הסכם הגירושין , כולו או 

 18חלקו, ותביעה מצד המשיבה לאכיפת הסכם הגירושין. להבנתי, גם להכרעה בתביעות הללו יכולה 

 19התביעה בעניין הפחתת המזונות שכן היא אמורה להכריע באשר לגורל דירה להיות השלכה על 

 20הרשומה על שם המבקש ובה הוא מתגורר כשבהסכם הגירושין נקבע לגביה היא שייכת לשני הצדדים 

 21 בחלקים שווים ונקבעו הסדרים לאיזונה ביניהם.
 22 

 23 סוף דבר

 24 

 25 לאור כל האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.

 26 

 27 אין צו להוצאות. –שה תשובה משלא התבק

 28 

 29 העירבון, על פירותיו, יושב למבקש באמצעות בא כוחו.

 30 

 31 מתיר פרסום ההחלטה במתכונת בה נחתמה, בהיעדר שמות הצדדים ופרטים מזהים אחרים.

 32 
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 1 

 2 , בהעדר הצדדים.2020אוקטובר  21, ג' חשוון תשפ"אהיום,  נהנית

      3 

 4 
 5 


