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הכי נצפים

מצבו הכלכלי של בן הזוג הנוכחי יכול להצדיק סירוב לפסוק לאשה מזונות מבעלה לשעבר
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בואו להיות

פסיקה חדשנית של השופט נצר סמארה קובעת שיש להתחשב בשיתוף כלכלי בין אשה גרושה לבן זוגה החדש בעת החלטה אם להטיל
עליה השתתפות במזונות ילדיה שמתגוררים אצל אביהם.
במקרה שנידון קבע השופט שבן הזוג של האם אמיד ושחיי השניים כוללים שיתוף כלכלי ,ולפיכך לאם יש אמצעים להשתתף במזונות ,בעיקר
לאחר שימלאו לילדים  .15עד אז תישא האם בהוצאות על חוגים ,שיעורים פרטיים וצרכים לא הכרחיים .כך נדחתה דרישת האשה לחייב את
בעלה לשעבר לשלם לה מזונות ,אף שהילדים נמצאים במשמורת שלו.
את התביעה הגיש האב באמצעות עו"ד שירי רובינס גולן ,ובה דרש שגרושתו תשתתף במזונות בשל מצבה הכלכלי האמיד.

מנגד טענה האשה ,באמצעות עו"ד רוני עזרא ,שהחוק מטיל על הגבר חובה אבסולוטית לתשלום המזונות ושבפועל הילדים נמצאים אצלה
 42%מהזמן ,כך שאף יש הצדקה להמשך התשלום .לטענתה ,מצבו הכלכלי או נכסיו של בן זוגה הנוכחי אינם רלבנטיים לדיון.
על טענת האם שהאב צריך להמשיך לשלם לה מזונות עבור אחד הבנים אף שהוא נושא במלוא צרכיו קבע השופט" :היא אבסורדית לחלוטין,
ולא יעלה על הדעת שאתן יד למצב זה" .האם תשלם לאב  1,400שקל בחודש ותשתתף במימון מחצית הצרכים הלא הכרחיים מהמועד שבו
עברו הילדים למשמורת אביהם.
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לקריאה נוספת
מי מפחד מתביעה נזיקית בתוך המשפחה?
בין התרת נישואין לגט :גירושי זוגות שנישאו אזרחית
"ואיפה טובת הילד?" :העליון אישר לנתק בן  4מאביו ,ופרופ' דן שניט מתקומם

123,899

הותר לפרסום שם האישה שנדקרה למוות בידי בעלה בבירה
המיליארדר הרולד האם צפוי לקבל את תביעת הגירושין היקרה בהיסטוריה
צוואה לא צלולה :ביהמ"ש פסל צוואה שנחתמה  3ימים לפני מות החותמת
רוצות להרוויח יותר? חכו עם החתונה
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כתבות אחרונות בעסקים

סוף לקמפוס? תואר
אקדמי לכולם ,בזול
ובלי לצאת מהבית

אקזיט ענק:
סופרדריבטיבס
הישראלית נמכרה
ב 350-מיליון דולר

המיליארדרים
האמריקאים מתכוננים
לקריסת וול סטריט,
ואתם?

 20אתרים שיחסכו
לכם הרבה כסף ללא
מאמץ

האם השם "ישראל"
הכי מתאים למדינה?

ענקית השבבים אינטל
משיקה את הדור הבא
של המעבדים

השף ירון שלו נפרד
ממסעדת טוטו עם
בטן מלאה

תינוקות צורחים
ורגליים בגב10 :
דברים שיהרסו לכם
את הטיסה

גבוהים מצליחים יותר
בזוגיות?

אג'יו  -סקס ,סמים
ומידע פנים

בשולי החד

צרפת שוקלת
למכור את המ
ליזה כדי לצמצ
את הגירעון

יפן לאזרחים:
"בואו נאגור ני
טואלט"
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ערוצי תוכן msn
חדשות
מזג אוויר
גלריות
חידוני תמונות

עסקים
בארץ
בעולם
בשולי החדשות

לייף סטייל
רקעים לדסקטופ
גלריות סלבס
חידוני תמונות

Skype
הורידו Skype
Skype WiFi
Skype Premium

Windows 8
הכירו את Windows 8
 10עצות חשובות
 Windows 8לסלולר

עוד בmsn-
 msnבפייסבוק
סרטונים מצחיקים
הורידו אקספלורר 10

כתבו לנו

ספורט
כדורגל ישראלי
כדורגל עולמי
תמונות מהשטח

ניו אייג'
אסטרולוגיה
נומרולוגיה
גלריות
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