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האישה תשלומי מזונות לילדיה אשר מתגוררים אצל אביהם.

מדובר בתביעה שהגיש אב, באמצעות עוה"ד שירי רובינס גולן – לחייב את גרושתו 
להשתתף בתשלום מזונות ילדיהם המשותפים. התביעה הוגשה לאחר שהילדים הועברו 

למשמורתו של האב, ובשל קשייו של האב לכלכל הילדים לבדו.

בפעם הראשונה מתחשב בית המשפט בשיתוף כלכלי של אישה 
גרושה עם בן זוג חדש, בשיקוליו האם להטיל על 

בין היתר טען האב כי לפני מספר שנים הפכה האישה לידועה בציבור של גבר עשיר ועתיר נכסים, עמו 
היא חיה בשיתוף כלכלי מוחלט. השניים גרים יחדיו בוילה בשכונה יוקרתית, מנהלים חשבונות בנק 

משותפים ולאחרונה אף רכשו יאכטה.

חרף כך, מסרבת האישה לשלם ולו שקל אחד לטובת הוצאות ילדיה ואף איננה משתתפת בהוצאותיהם על 
חוגים וטיפולים רפואיים.

האישה טענה מנגד, כי מדובר בניסיון של האב להתנער מאחריותו ומחובתו האבסולוטית בתשלום מזונות ילדיו,
וכי לצורך הדיון במזונות ילדיה, אין כל רלוונטיות לרמת השתכרותו או להיקף נכסיו של בן זוגה. במיוחד מאחר ובן הזוג כבר משלם מזונות

גבוהים לילדיו מנישואין קודמים.

בניגוד לעמדת האישה, בית המשפט התרשם וקבע כי רמת חייה של האישה והכנסתה, שלובים זו בזו, 
ונובעות מיחסי השיתוף הכלכלי עם בן הזוג, שאף הוסדרו, כך על פי עדותה, בהסכם ממון.

כב' השופט נצר סמארה: "אמנם הנתבעת ניסתה לטעון כי אין רלוונטיות לרמת השתכרותו של בן זוגה ולנכסים הקיימים לזכותו של בן הזוג.
אולם, לא אוכל להסכים עמה בנסיבות העניין". ובהמשך פסק 

הדין: "לא מן הנמנע להתחשב במכלול יכולתה הכלכלית של הנתבעת הנלמדת גם מחלקו של בן זוגה במסת הרכוש והכספים הנצברים".

כב' השופט סמארה קבע כי עד שהילדים יגיעו לגיל 15, על האישה לשאת במחצית מהוצאותיהם מדין צדקה (הוצאות שמעבר לצרכים
הכרחיים). עם הגיע הילדים לגיל 15, תשלם האישה 1,400 ש"ח נוספים בכל חודש. בנוסף חוייבה האישה לשאת במדור הילדים בסך של 746

ש"ח לחודש. עוד נקבע, כי קצבת הילדים תשולם 
לידי האב.

לדברי עוה"ד שירי רובינס גולן: "החידוש בפסק הדין מתבטא בהתייחסות שנתן בית המשפט לשיתוף כלכלי עם בן זוג חדש, שעל בסיסו נקבעה
הלכה למעשה יכולתה הכלכלית של האישה. פרשנות נוספת של פסק הדין עשויה לראות בזוגיות חדשה עם אדם אמיד - כשינוי נסיבות מהותי -

המצדיק עדכון מזונות".

בני הזוג שהתגרשו באמצעות הסכם גישור, שקעו זמן קצר לאחר גירושיהם בסכסוך משמורת חריף על ילדיהם. הסכסוך הסתיים לפני כשנתיים
כאשר הוחלט להעביר את משמורת הילדים לידי האב. 

מיד לאחר מכן, הגישה פרקליטת האב, עוה"ד שירי רובינס גולן, שתי תביעות לביהמ"ש למשפחה, במסגרתן עתרה בשם האב לכך שהאישה
תישא במחצית מהוצאות ילדיה, המסתכמות מדי חודש בכ-9,000 שקלים,וכן תשיב לבעלה לשעבר את דמי המדור אותם שילם לה מראש,

במסגרת הסכם הגירושין הראשון ביניהם – בו נקבע כי היא תהיה המשמורנית על הילדים.

עוה"ד רובינס גולן טענה בתביעות, כי האב מגדל את הילדים במשמורת מלאה כבר מספר שנים, והכנסתו, העומדת על סך 9,000 ₪ נטו, אינה
מספיקה לו לשאת לבדו בהוצאות הילדים – העומדות על סכום דומה. 

כמו כן, ציינה עו"ד רובינס גולן, כי האם משתכרת היטב, כ-12 אלף שקלים נטו בחודש, וחיה כידועה בציבור זה מספר שנים עם גבר עשיר מאוד
– בוילה מפוארת באיזור יוקרתי בארץ, ולאחרונה אף רכשו יאכטה. חרף כך, מסרבת האישה להשתתף במימון הוצאות הילדים ואף לא בהוצאות

המיוחדות, קרי, 
חוגים, הוצאות רפואיות והוצאות חריגות אחרות.

האישה הגישה באמצעות פרקליטיה התנגדות לתביעה, בה טענה כי הכנסתו של בן זוגה החדש ושווי 
רכושו, אינם מעניין בית המשפט, ולא אמורה להיות להם כל השפעה על חלקה בהוצאות ילדיה. 

כמו כן, טענה האישה, כי הילדים גדלים במשמורת משותפת, ועל כן היא זו שאמורה לקבל מהאב תשלום חודשי, ולא להיפך. עוד טענה האישה,
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Swarovski Extends 
“Swarovski for Samsung”

Collection with the New
Samsung Gear S

 ללמוד אנגלית באנגלית
  שנה טובה - במחיר הוגן!

  מותג "מאסטר שף" ממשיך
להרחיב את פעילותו הקולינרית

ומשיק סדרת תוספות קראנצ'יות
לשדרוג הסלט והארוחה

 לקראת ראש השנה מייבלין ניו
יורק יוצאת במבצע חד פעמי

ומשתלם במיוחד
 סודות מהפרזנטציה למראה

Barbie סתיו - חורף 14-15. של
♥ Forever 21

הנצפות ביותר

ללמוד אנגלית באנגלית
שנה טובה - במחיר הוגן!

מותג "מאסטר שף" ממשיך
להרחיב את פעילותו הקולינרית

ומשיק סדרת תוספות קראנצ'יות
לשדרוג הסלט והארוחה

לקראת ראש השנה מייבלין ניו יורק
יוצאת במבצע חד פעמי ומשתלם

במיוחד
סודות מהפרזנטציה למראה סתיו -

Barbie ♥ חורף 14-15. של
Forever 21
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שבן זוגה הנוכחי נושא במזונות גבוהים במיוחד עבור ילדיו מנישואיו הקודמים – ועל כן אין זה מן הדין ומן הצדק, שיישא במזונות נוספים – של
ילדים שאינם 

שלו.

כב' השופט נצר סמארה דחה מכל וכל את טיעוניי האישה, וקבע: "כאשר בחנתי את יכולתם של כל אחד מהצדדים לאחר עיון במכלול הראיות
המונחות בתובענה, נוכחתי להבין כי הנתבעת היא אישה אמידה 

בעלת רמת שכר גבוהה, בעלת נכסים בשווי סכומים גבוהים מאוד, המשותפים לה ולבן זוגה".

השופט הסתמך על דברים שאמרה האישה בעדותה, לפיהם חתמה על הסכם ממון עם בן זוגה לפיו הם 
חולקים שווה בשווה את כל הרכוש שנצבר לשניהם. כמו כן, הסתמך השופט על הכנסתה המדווחת של 

האישה. 

"הנתבעת הודתה בחקירתה הנגדית כי היא ובן זוגה הגיעו להסכמות שיתופיות בכל הקשור לרכושם וכי 
כל רכושם שווה לשניהם בחלקים שווים. לנתבעת ולבן זוגה חשבונות בנק משותפים, בית הרשום על שם שניהם. לכן ברור כי לא מן הנמנע

להתחשב במכלול יכולתה הכלכלית של הנתבעת הנלמדת גם מחלקו של 
בן זוג במסת הרכוש והכספים הנצברים" דברי כבוד השופט סמארה.

כב' השופט קבע כי על האב לממן את מזונותיהם ההכרחיים של הילדים מכיסו, עד הגיעם לגיל 15, 
ובאותה עת, על האם להשתתף במימון מחצית ההוצאות הלא הכרחיות של הילדים (מדין צדקה).

"... עם הגיע הילדים לגיל 15, תישא הנתבעת בשיעור של 50% מכל צרכיהם, לרבות צרכיהם הלא הכרחיים לאחר שהתובע יציג לה קבלות
מתאימות. כמובן, מבלי שהתובע נדרש לשלם את חלקו במזונות ילדים לידי הנתבעת" קבע השופט.

"נסיבות ייחודיות – פסק דין חדשני ומשמעותי"
לדברי עו"ד שירי רובינס גולן, המייצגת את האב, נסיבות הסכסוך אמנם ייחודיות, אך פסק הדין עצמו חדשני, בשל התייחסותו לממונו של בן הזוג

החדש של האישה. 

לדברי עו"ד רובינס גולן, במקרה זה האישה הודתה ביחסי שיתוף מלאים עם בן זוגה העשיר, שאף 
הוסדרו בהסכם ממון, אך גם ללא הודאתה, די היה בהוכחת השיתוף הכלכלי הנרחב בין השניים, כגון 

ניהול חשבונות בנק משותפים, רישום משותף של בית המגורים וכדו'.

"התייחסותו הברורה של כב' השופט סמארה למצבת הנכסים שנצברה ונצברת לאישה כתוצאה מזוגיותה החדשה 
וההשלכה ממנה על יכולתה הכלכלית – היא חדשנית – ומסמנת פתח לפסיקות דומות בעתיד" אומרת עו"ד רובינס גולן. 

לדבריה, ייתכן ותתאפשר גזירה שווה גם לסיטואציה של נישואין שניים לבעלי ממון – כשינוי נסיבות מהותי – המצדיק דיון מחדש בגובה המזונות
שנפסקו בעבר. "עוד מוקדם לקבוע, אך אין ספק כי פסיקתו האמיצה של כב' השופט סמארה עוד תכה גלים" מסכמת עו"ד רובינס גולן.

עו"ד שירי רובינס גולן, מומחית בדיני משפחה וגירושין, ייצוג בסכסוכי מזונות, משמורת, צוואות, ירושות ועיזבונות.
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