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 10מתוך  1

  1 
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 החלטה
 2 

 3לשני  לחודש₪  3,500מזונות בסך של קציבת על החייב לשלם האם יש לבטל את ההחלטה לפיה 

 4 ילדיו הקטינים ולהורות כי גרושתו תשלם לו מזונות בגין שהות הקטינים אצלו מחצית מהזמן?

 5 

 6 רקע עובדתי א.

 7 

 8צבר "( האב)להלן גם: "ניתן צו כינוס לנכסי החייב לבקשתו, לאחר שהחייב  9.7.15ביום  .1

 9 ₪.חובות של כמה מיליוני 

 10 

 11 2010יליד שנת הבן הבכור "( נולדו שני ילדים. האם)להלן: " – 1המשיבה  –לחייב ולגרושתו  .2

 12 "(.הקטינים)להלן: " 2013יליד שנת  ,והשני

 13 

 14והאם על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, אשר אושר וקיבל  חתמו החייב 5.9.13ביום  .3

 15 "(.ההסכםתוקף של פסק דין ע"י בית המשפט לענייני משפחה )להלן: "

 16 

 17לחודש וכן ₪  4,500כי החייב ישלם למזונות הקטינים סך של בין היתר, בהסכם נקבע  .4

 18 , קייטנות, שיעורי עזר, חוגיםהוצאות רפואיות חריגות, מחצית מהוצאות הגנים והצהרונים

 19 והוצאות נוספות.

 20 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 פישלר ואח' נ' כונס נכסים רשמי תל אביב ואח' 30528-05-15 פש"ר
 

                                                                     
 

 10מתוך  2

 1ישהו עם האב פעמיים בשבוע יהיו במשמורת האם והם כי הקטינים גם, בהסכם נקבע  .5

 2עד למוצאי שבת. ישי מיום ש ,כל סוף שבוע שניבוכן משעות אחה"צ ועד למחרת בבוקר 

 3תישא בכל עבר ע"ש האם ללא תמורה אגב גירושין והאם וכי דירת בנה"ז ת ,בנוסף נקבע

 4 .הרובצת על הדירה תשלומי המשכנתא

 5 

 6 לפקודת פשיטת הרגל 128הגישה האם בקשה לקציבת מזונות בהתאם לסעיף  1.1.16ביום  .6

 7כי היא משתכרת  ,. בבקשתה טענה האם"(הפקודה)להלן: " 1980 –)נוסח חדש( תש"ם 

 8למת שכר היא משושבבעלותה  היא משלמת משכנתא בגין הדירה ,נטו לחודש₪  11,000

 9 6,840אם עתרה לקציבת מזונות בסך של הלחודש. ₪  1,500בסך של גן הילדים לימוד עבור 

 10 לחודש.₪ 

 11 

 12לחודש, הוא נישא בשנית ונולד לו ילד נטו ₪  8,000כי הוא מרוויח  ,החייב טען בתגובתו .7

 13כך שבפועל הוא  ,הילדים שוהים עמו לפחות מחצית מהזמן₪, קטן, יש לו חובות במיליוני 

 14 נושא במחצית מהוצאותיהם. האב ביקש להפחית בשיעור ניכר את המזונות שעליו לשלם.

 15 

 16כי לאור העובדה שהחייב משלם תשלום חודשי בסך של לבקשה הנ"ל, הכנ"ר טען בתגובתו  .8

 17לנושיו ועל מנת ליצור איזון עם אינטרס הנושים, יש להעמיד את קציבת המזונות ₪  600

 18 לשני הקטינים.₪  2,500ע"ס של 

 19 

 20סבר כי לאור צורכי הקטינים, יש להעמיד את קציבת המזונות ע"ס של המנהל המיוחד  .9

 21 לחודש.₪  3,500

 22 

 23אם ה נקבע בין היתר כי: "נתנה כב' השופטת פלינר החלטה בבקשה. בהחלט  11.5.16ביום  .10

 24יו לנקוט בהליך מבקשת החייב לשנות מפסק הדיו של בית המשפט לענייני משפחה, על

 25בית המשפט אימץ את עמדת המנהל  .המתאים, לאחר קבלת אישור בית משפט זה"

 26 לחודש. ₪  3,500סך של מזונות המיוחד וקצב לקטינים 

 27 

 28רק לאחר שהוגשה בקשה למאסרו  .במשך כשנתייםהחייב לא שילם את קציבת המזונות  .11

 29נגדו צו מאסר, הוא החל לשלם את לא ישלם את קציבת המזונות יוצא כהוא כי אם  תיוקבע

 30החייב רשאי לפנות לבית נקבע גם כי : " 22.2.18יון מיום בסיום הד. קציבת המזונות
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 10מתוך  3

 1המשפט לענייני משפחה בתביעה להפחתת מזונות ולשינוי משמורת, זאת בכפוף לכך 

 2 שיפקיד ערובה להוצאות בקופת המנהל המיוחד בשיעור שיקבע המנהל המיוחד".

 3 

 4"בקשה לביטול ההחלטה לקצוב למבקשת מזונות קטינים  :28.5.18 הגיש ביוםהחייב  .12

 5לחודש החל מיום הגשת ₪  3,500במסגרתה חויב החייב לשלם לידי המשיבה סך של 

 6לאחר שהתקיים  הבקשה ובקשה לחייב את המשיבה בתשלום מזונות קטינים לידי החייב".

 7 , ניתנת בזאת החלטתי.12.7.18דיון בבקשה ביום 

 8 

 9 החייב - טענות המבקש ב.

 10 

 11על בהרבה החייב והאם חולקים זמני שהות שווים עם הקטינים והכנסות האם עולות  .1

 12 הכנסותיו.

 13 

 14 919/15במסגרת בע"מ  19.7.17תשלומי המזונות שונתה ביום נטל ההלכה בנושא חלוקת  .2

 15מדין צדקה בלבד שבו נקבע כי החל מגיל שש, חלה חובת המזונות על האב  ,פלוני נ' פלונית

 16זמני השהות של הקטינים אצל כל אחת מההורים ואת גובה  ויש לקחת בחשבון את

 17. לא קיימת יותר חובה אבסולוטית על "(919הלכת )להלן: " ההכנסות של כל אחד מההורים

 18הבן הבכור כבר בן שמונה והבן השני בן  חמש  האב לשלם מזונות של ילדים מעל גיל שש.

 19 וחצי.

 20 

 21החדשה מהווה שינוי נסיבות מהותי וכן מהווה עילה לביטול פסקי הדין למזונות  ההלכה" .3

 22 שנתנו טרם הלכה זו ואף מהווה טעם להשבת כספים שנגבו על סמך ההחלטה הקודמת".

 23 חלה רטרואקטיבית אף על הסכמים שכבר אושרו. 919הלכת 

 24 

 25והם שוהים אצלו מחצית  ניםשהקטינים נמצאים במשמורת משותפת דפקטו לאורך כל ה .4

 26הקטינים שוהים  ,ד'( אחת לשבועיים –מהזמן. גם בימי שלישי בשבוע )בנוסף לימים  א' ו 

 27בדיון טען  החייב דואג לכל צרכיהם ומשמש הלכה למעשה כהורה משמורן לכל דבר. .אצלו

 28 (.16שורה  3מהזמן אצלו )עמ'  43% –מהזמן הקטינים אצל האם ו  57%כי   ,החייב

 29 
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 10מתוך  4

 1האם עובדת כעורכת דין והיא נעדרת המבקש היה ההורה הדומיננטי מאז לידת הקטינים.  .5

 2האם הגישה לבית המשפט לענייני משפחה תביעה רבות מהבית ומזניחה את הקטינים. 

 3 לצמצום השהות שלו עם הקטינים וזאת במטרה להגדיל את סכומי המזונות.

 4 

 5נטו לחודש. מאידך, האם ₪  8,000ושכרו  נולד לו ילד נוסף ,2015החייב נישא בשנית בשנת  .6

 6שהועברה ₪ נטו לחודש, בבעלותה דירת גג בשווי של מעל שני מיליון ₪  11,000משתכרת 

 7כמו כן,  .אליה אגב גירושין ללא תמורה ויש לה בן זוג אמיד הנושא עמה בחלק מההוצאות

 8 כסים רבים. היא מקבלת סיוע קבוע ממשפחתה העשירה שהיא בעלת נ

 9 

 10לחודש לקופת הפש"ר ואשתו ₪  600החייב ואשתו נמצאים בהליך פש"ר. עליו לשלם  .7

 11לקופת הפש"ר. לאשת החייב שני ילדים מנישואים קודמים והמשפחה ₪  500משלמת 

 12 לחודש.₪  5,600מתגוררת בשכירות בעלות של 

 13 

 14לקופת  ₪  600ותשלום של לחודש ₪  3,500לאחר הפחתת סכום המזונות שנקצב בסך של  .8

 15. זאת, שלא מאפשר את קיומו בכבוד ,בלבד₪  3,900הפש"ר, נותר בידיו סכום פעוט של 

 16כמו כן, מאחר שהחייב  .ואשתו נמצאת בהריון שעה שעליו לכלכל גם את בנו הנוסףבמיוחד 

 17והאם נוקטת כנגדו בהליכי ₪  91,000יבת המזונות, יש לו חוב של צלא שילם בעבר את ק

 18 וצאה לפועל.ה

 19 

 20בעוד האם משכירה את דירתה  ,מידי חודשאשתו נאלץ לקבל עזרה כספית מהורי חייב ה .9

 21לה לפרנס את הקטינים יכו םלחודש ושוכרת דירה סמוך להוריה. הא₪  6,000בסך של 

 22רק בהוצאות הקטינים כשהם שוהים אצלו על החייב לשאת בעצמה ללא כל סיוע שלו. 

 23 ונות הקטינים.עבור מז ,בו להעביר ולו שקל אחד לאםואין לחיי מחצית מהזמן

 24 

 25מאחר מאחר שהאם משתכרת יותר מהאב ולאב חובות רבים ו , 919על פי הילכת  .10

 26הקטינים שוהים למעשה במשמורת משותפת, על האם לשלם לו מזונות עבור הקטינים. ש

 27אוחנה נ'  5750/03ובע"מ  יצינבוי נ' צינבו 2433/04בע"מ ) צינבויאוחנה ות והאב מפנה להלכ

 28 שבהם נקבע כי: אוחנה

 29 
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 10מתוך  5

 1פסיקת המזונות נעשית על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות, תוך " 

 2התחשבות בכלל היכולת מול הצרכים, וקביעה בהתאם לכך את שיעורם הסביר של 

 3 ".המזונות

 4 

 5לבחינת נושא מזונות הילדים החייב טוען כי: "בהסתמך על כל אלה, וכן על דו"ח הוועדה  .11

 6יש  ,"919/15וע"א  2012בישראל שהגישה וועדת שיפמן לשר המשפטים בחודש אוקטובר 

 7לפטור אותו כליל לשלם מזונות לאם, שעה שהילדים שוהים אצל האם רק לילה אחד נוסף 

 8 בשבוע. 

 9 

 10ביחס  .גבוההה העל האם לשלם לו מזונות לאור הכנסת ,שהוא מעל גיל שש בכורעבור הבן ה .12

 11אותם הוא מבקש  ,לחודש₪  700, עליו לשלם לכל היותר וחצי לבן הקטן שהוא בן חמש

 12 הבן הגדול.מזונות לקזז מהסכום שעל האם לשלם לו בגין 

 13 

 14ין שיעור ממצבו, על האם לשלם לו מזונות אבנוסף,  מאחר שמצבה הכלכלי של האם טוב ל .13

 15מהמדור והוצאות המדור.  20%בתוספת בכור לחודש בגין מזונות הבן ה₪  750בסך של 

 16על חשבון התובע, תוך  טקציבת מזונות לטובת האם מהווה "ניסיון לעשות עושר ולא במשפ

 17 שימוש הילדים ככלי להוצאת כספים".  

 18 

 19וכן תביעה  להעברת המשמורת אליו ולחילופין למשמורת משותפת ותהחייב הגיש תביע .14

 20טרם שמאחר  ,תביעה זו טרם התבררה ענייני משפחה., לבית המשפט ללביטול מזונות

 21  הוצאות, ככל שהתביעות יידחו.ההוסדרו הביטחונות שעל החייב להעמיד להבטחת 

 22 

 23ביתר הנושים, מאחר שלאור סכום המזונות הגבוה, פוגעת אי הפחתת קציבת המזונות אף  .15

 24במיוחד שעה שחוב המזונות הוא חוב  ,זאת  התשלום החודשי עבור הנושים  נמוך מאוד.

 25      בדין קדימה.

 26 

 27 והאם המנהל המיוחד טענות .ג

 28 

 29כי החייב רשאי להגיש  ,נקבע 22.2.18יש לדחות את הבקשה. בסיום הדיון שהתקיים ביום  .1

 30תביעה להפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות, בכפוף להבטחת ערובה להוצאות. החייב התעלם 

 31 מהחלטה זו ופנה בבקשה זו לבית משפט של פש"ר.
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 10מתוך  6

 1 

 2בר קציבת משמורת אינו מהווה שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש בהחלטה בדבשינוי  .2

 3. את טענותיו בפני בית המשפט לענייני משפחה על החייב להתכבד קודם ולהעלות המזונות.

 4כי הילדים לא נמצאים אצל האב מחצית מהזמן ולאחרונה הומלץ בתסקיר גם, האם טוענת 

 5        , בסופי שבוע  שבהם הם שוהים אצל האב.העו"ס כי הילדים ישובו אליה במוצ"ש

 6 

 7נמצא בהליך פש"ר. הוא  חי חיי מותרות מנקרי עיניים, כאילו הוא לאהחייב האם טוענת ש .3

 8רק בעקבות הונה את נושיו הרבים, לא שילם במשך יותר משנתיים את קציבת המזונות ו

 9  פקודת המאסר, הוא החל לשלם מזונות. 

 10 

 11, היא משכירה שנטו לחוד₪  13,000האם טענה כי היא משתכרת  ,בדיון שהתקיים בבקשה .4

 12היא משלמת ולחודש, ₪  4,600לחודש ושוכרת דירה בעלות של ₪  4,400את דירתה בסך של 

 13משק בית משותף עמה לחודש. לדבריה, אין לה בן זוג שמנהל  ₪  4,100משכנתא בסך של 

 14 (. 1-4שורות  4)עמ' 

 15 

 ₪16  2,800טען המנהל המיוחד שיש להפחית את קציבת המזונות לסך של  ,במהלך הדיון .5

 17 לחודש וב"כ הכנ"ר הצטרפה לעמדה זו. 

 18 

 19 דיון והכרעה ד.

 20 

 21חייב לפנות בבקשה לשינוי ההחלטה בדבר קציבת הכי זכותו של  ,ראשית יש להבהיר .1

 22ע"י בהמ"ש חדש אף בטרם שניתן פסק דין קיימת המזונות ככל שאירע שינוי נסיבות, 

 23כי  ,לפקודה קובע 128. סעיף שנפסקו לענייני משפחה בתביעה לביטול או הקטנת המזונות

 24על שמגיעים לו מזונות מפושט הרגל "מוסמך לקצוב מזונות לאדם של פש"ר בית המשפט 

 25". משקיים פסק דין, אין צורך להמתין שזמן פרעונם חל אחרי צו הכינוס פי פסק דין מזונות

 26ית משפט של עד שיינתן פסק דין חדש. ככל שקיימת עילה לשינוי, ניתן להגיש בקשה לב

 27זאת, על מנת שבהמ"ש יוכל בכל עת לאזן בין זכויות פש"ר ולבקש שינוי בקציבת המזונות. 

 28 הזכאים למזונות לבין זכויות הנושים, ככל שיתעורר בכך צורך.

 29 

 30 - יש להחילה רטרואקטיביתש  - 919כי לאור הלכת  ,הטענה המרכזית של המבקש היא .2

 31 את ביטול קציבת המזונות.אירע שינוי נסיבות מהותי המצדיק 
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 10מתוך  7

 1 

 2עולה   ,2016ודוק: מעיון בתגובת החייב לבקשה לקציבת מזונות שהגישה האם בתחילת שנת  .3

 3, הוא טען בבקשה המקורית. 919כי את כל הטענות שהוא טוען כיום, למעט בקשר להלכת 

 4והאם בלבד נטו ₪  8,000, שהוא משתכר שנייםטען שנולד לו ילד מנישואיו החייב ה

 5יותר וכי הקטינים שוהים אצלו מחצית מהזמן. החייב אף טען כי לאור העובדה משתכרת 

 6שהקטינים נמצאים אצלו מחצית מהזמן והוא נושא בכל צרכיהם בביתו "באופן ישיר", 

 7 לתגובתו(. 35)סעיף  "אזי, "יש לדחות את הבקשה למזונות

 8 

 9 נולד לו ילד נוסף ,רת משותפתברור אם כן, שטענותיו כיום לפיו הילדים נמצאים במשמו .4

 10מסגרת הבקשה המקורית ובהמ"ש התייחס לטענות אלו , נטענו בוהאם משתכרת יותר

 11 והם נדונו לא אירע שום שינוי נסיבות בנושאים אלובהחלטתו, עת שקצב את המזונות. 

 12 .במסגרת הבקשה המקורית

 13 

 14נטו, אינו שינוי נסיבות ₪  11,000נטו ולא רק ₪  13,000  עובדה שהאם מרוויחה כיוםה .5

 15 כפי שיפורט להלן. זומהותי. יחד עם זאת, לנתון זה יש השפעה ביחס לבקשה 

 16 

 17חלה גם רטרואקטיבית, יש לראות בהלכה החדשה  919כי מאחר שהילכת  ,עןהחייב טו .6

 18 משום שינוי נסיבות מהותי.

 19 

 20גיל שינתה את הדין, עת שקבעה כי גם ביחס למזונות ילדים מגיל שש עד  919הלכת אכן,  .7

 21חמש עשרה, חלה החובה מדין צדקה בלבד ולא קיימת חובה אבסולוטית על האב לשלם את 

 22מלוא צרכיו הבסיסיים של הקטין. החבות חלה על שני ההורים באופן שווה, בהתאם לזמני 

 23 ובהתאם להכנסותיהם הפנויות. השהות של כל אחד מהקטינים בביתם

 24 

 25( שבו קבע כב' השופט 1.7.18ב' ) א' נ' 4542-03-16בתמ"ש כה יתדותיה בדיון, החייב תמב"כ  .8

 26מהווה שינוי נסיבות מהותי המאפשר "פתיחת" ההסכם, אלא אם כן  919אליאס, כי הלכת 

 27 גובה המזונות.  בקביעת אחרבגין ויתורו של הצד ה ,יוכח כי נעשו ע"י הצד השני ויתורים

 28 

 29( קבעה 11.3.18) פלוני נ' פלונית 38034-07-17בתלה"מ  :לדוגמארם, קיימת עמדה שונה. ב .9

 30כשלעצמה לא מהווה שינוי נסיבות המאפשר  919כב' השופטת סנונית פורר כי הלכת 

 31ויש צורך ב"דבר מה  919שנקבע בפסק דין לפני שניתנה הלכת "פתיחת" חיוב המזונות 
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 10מתוך  8

 1( קבע כב' 8.5.18)ב.ש. נ' ש.י.ש  19775-08-17תלה"מ ב. כמו כן, על מנת לשנותו נוסף"

 2כי כשצדדים הגיעו להסכמות בנושא המזונות במסגרת הסכם שקיבל  ,השופט בר יוסף

 3לא מהווה שינוי שאינו צפוי ולכן מדובר לכל היותר בטעות  919תוקף של פסק דין,  הלכת 

 4 שינוי נסיבות מהותי המצדיק "פתיחת" ההסכם.מהווה  האשר אינ ,בכדאיות העסקה

 5 

 6ברע"א נקבע ככל שעסקינן בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, עמדת החייב. יש לדחות את  .10

 7לא ניתן "לפתוח" כי (, 27.2.06) סולל בונה נ' עזבון המנוח אחמד עבד אלחמיד 8925/04

 8יבית של ההלכה הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, למרות התחולה הרטרוספקט

 9האם ניתן לבטל הסכם פשרה שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין  ,שם נדונה השאלההחדשה. 

 10כי ניתן לתקן  ,כב' הנשיא ברק מדגיש בפסק דינולפני ששונתה "הלכת השנים האבודות". 

 11לפסק דינו(.   26" )סעיף כל עוד פסק הדין לא הפך סופי" כתבי תביעה לאור שינוי ההלכה

 12כי יש לראות בטענה כי ההלכה השתנתה משום טעות בכדאיות העסקה.  ,קבע הנשיא ברק

 13טעותם של העיזבון והתלויים הינה "בכדאיות העסקה" וטעות שכזו אינה לדבריו: "

 14מסמיכה את בית המשפט לבטל את החוזה...אכן, כל אחד מהצדדים להסכם נטל  על עצמו 

 15י לחול שינוי בדיני הפיצויים בכל את הסיכון כי לאור "השינוי באקלים המשפטי" עשו

 16שהלכה חדשה הנוגע לשנים האבודות... כל אחד מהצדדים נטל על עצמו את הסיכון 

 17 ".עשויה להגדיל הפיצויים או להקטינם

 18 

 19 ,אשר חלק על הנשיא ברק וקבע שאין מדובר בטעות בכדאיות העסקה ,גם כב' השופט חשין .11

 20תעמוס על כתפיה מערכת עובדות שלא נפלה דוקטרינת ה"טעות" דלה מכדי ש" :סבר כי

 21בה טעות של אמת ב"זמן אמת" ומטעם זה... הסכם הפשרה  סתם את הגולל על תביעתם 

 22לפסק דינו(. דהיינו אף לשיטתו, לא ניתן לבטל ולשנות הסכם  40" )סעיף של התובעים

 23 הפשרה.

 24 

 25על כן, ובשל עקרון ם פשרה: "ככי שעה שעסקינן בהסשם, כב' השופטת נאור הדגישה אף  .12

 26תעוררת כלל  סופיות הדיון, שאלת התחולה הרטרואקטיבית של הלכה חדשה אינה מ

 27במקרה דנן, בדיוק כשם שהיא אינה מתעוררת לגבי תיקים אחרים שכבר הסתיימו 

 28בפשרה או בפסק דין חלוט לפני שניתנה הלכת אטינגר... ראוי להחיל את הלכת אטינגר 

 29על תיקים תלויים "". ודוק: לויים ועומדים בערכאות השיפוטרטרואקטיבית על תיקים הת

 30 דין חלוטים שניתנו. יולא על פסק "ועומדים

 31 
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 10מתוך  9

 1כשלעצמה, משום שינוי נסיבות המצדיק "פתיחת"  919כי אין לראות בהלכת  ,המסקנה היא .13

 2נכונים ביתר שאת בהסכמי הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. הדברים 

 3 ,זאת לאור העובדה .הסכמי פשרה בתביעות נזיקיןלעומת קל וחומר  שהם בבחינת גירושין 

 4כי  הסכם גירושין כולל רכיבים רבים וצדדים מוותרים לעיתים בנושא מסוים על מנת לקבל 

 5יותר בנושא אחר. שינוי רכיב המזונות לבדו, עלול לפגוע באיזון העדין שנקבע בהסכם 

 6בהסכמי פשרה  ניתן ולעיתים אף הסדרי הרכוש בוצעו. הגירושין, ביחוד שעה שהגט כבר

 7 עסקינן בפיצוי הכספי בגין הנזק ותו לא. ,בנזיקין

 8 

 9השינוי היחיד שאירע מאז שניתנה ההחלטה בדבר קציבת המזונות, נעוץ בכך שהאם  .14

 10נטו. אין מדובר בשינוי נסיבות מהותי המצדיק ₪  11,000נטו ולא ₪  13,000משתכרת כיום 

 11ברם, אין מדובר בהתפתחות צפויה שאינה חריגה. שינוי במזונות שנקבעו בהסכם גירושין. 

 12לא בקציבת מזונות. בקציבת מזונות על בית המשפט לקחת אנו עוסקים בפסיקת מזונות א

 13לכן, אף שינוי נסיבות שאינו מהותי יכול להוות בחשבון אף את האינטרס של כלל הנושים. 

 14מצדיק עריכת הדבר  .הפש"ר עילה המצדיקה שינוי בתשלומים שעל החייב לשלם בהליך

 15 ות.התשלום לזכאי המזונאיזון מחודש בין התשלום לנושים לבין 

  16 

 17 (:7.7.04) פלונית נ' פלוני 1831/00כפי שציינה כב' השופטת אלשיך בפש"ר  .15

 18 

 19בשלב זה, נערך איזון בין הנזקק למזונות לבין נושיו האחרים של החייב, כאשר סכום " 

 20המזונות שנקבע בשלב הראשון מהווה אך נקודת מוצא ומתפקד כחיוב נוסף המוטל על 

 21של נזקק המזונות )חשובים כאשר יהיו(, בשלב זה, אינם  החייב חדל הפירעון... צרכיו

 22 ."מהווים עוד חזות הכל ובית המשפט בוחן אף את צרכיהם של הנושים

 23 

 24ביחס לקציבת  ( קבע כב' השופט גרוניס 3.1.10) פלוני נ' פלוני 7210/09זאת ועוד: ברע"א  . 16

 25 כי:מזונות 

 26 

 27המזונות שנקבע על ידי בית המשפט לענייני אכן, סכום זה נמוך באופן משמעותי מסכום " 

 28משפחה. ואולם, כאשר החייב במזונות  נקלע להליכי פשיטת רגל, ממילא עלולה להיגרם 

 29, כי הגדלה של הסכום המוקצב רפגיעה לכל נושיו, כולל אלה הזכאים למזונות. יש לזכו

 30רגל, קרי למזונות תיגרע כמעט תמיד מן הסכום שאמור להיות משולם לקופת פשיטת ה

 31 ".לטובת כלל הנושים
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 1 

 2    (.27.11.12) פלונית נ' הכנ"ר 26328-02-10ראו גם: פש"ר  

 3 

 4" שלא היו ברשותה במועד שנקצבו המזונות נוספים"₪  2,000לפיכך, מאחר שלאם יש  .17

 5לצורך כלכלת הקטינים, יש מקום הן לצרכיה והן היא יכולה לעשות בהם שימוש  ואשר 

 6בלבד למזונות ₪  2,500כך שהחייב ישלם סך של  ,₪ 1,000 –להפחית את קציבת המזונות ב 

 7 סכום זה כולל את כל הוצאות הקטינים לרבות מדור וחינוך. .לכל קטין(₪  1,250) ילדיו

 8 

 9המיועד להוסיף לתשלום החודשי החייב  עליהיה  –לחודש ₪  1,000 -את הסך שהופחת   .18

 10       לנושים.

 11 

 12ודוק: אין בהפחתה של קציבת המזונות בכדי להשפיע על ההכרעה בתביעת החייב בבית  .19

 13המשפט לענייני משפחה.  בתביעה להפחתת מזונות שוקל בהמ"ש רק את "הפריזמה הצרה" 

 14חשבון אף את שבו חובה לקחת ב ,של ההורים והקטינים. ברם, בהליך קציבת מזונות

 15אינטרס הנושים, יש מקום לבצע התאמות בשיעור קציבת המזונות, וזאת על מנת להגן גם 

 16 שלהם חייב המבקש ממון רב.  ,על האינטרס של הנושים

 17 

 18לשני לחודש ₪  2,500קציבת המזונות תעמוד על  1.8.18: החל מיום סיכומו של דבר .20

 19 לחודש.₪  1,600ויעמוד על ₪  1,000 –הקטינים והתשלום החודשי לנושים יוגדל ב 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 , בהעדר הצדדים.2018יולי  16, ד' אב תשע"חהיום,  נהנית

      25 

             26 
 27 


