
שקל8,3שלממוצעשוחט.

ש',ו327שלממוצעזיסקינד.

ש'980,2שלממוצעפלאוט.

משפחהלענייניהמשפטבבית

לפנימהשפיטהפרשאךבת״א,

לילדשקל183,1-עםשנים

בממוצע.

מזונותבפסיקתכשמדובר

המככבהשופטילדים,לשני

ביותרהגבוההממוצעבסכום

המכהןשוחטשאולהוא

משפחהלענייניבביהמ״ש

שיו־םהשופטים

הקפוצההייתה

הםביותר

זיסקינדאילתה

המשפטנובית

השפחהלענייני

עםבירושלים

לילדש'723,1

ויהודהבממוצע;

שכיהןגרניט

המשפטבבית

משפתהלענ״נ

183,1עםבת״א

בממוצעלילדשי

בממוצע;שקל008,3עםבת״א

סיוןטובההמנוחההשופטתגם

לפניבמפתיעלעולמה)שהלכה

מככבת(,67בגילוחצי,כשנה

שפסקהכשופטתבבדיקה

שנימזונותבעבורנכבדסכום

שלממוצעבשיעורילדים

יהודההשופטשקל;001,4כ־

הסכוםעםכשופטנרשםגרניט

שנפסקביותרהנמוךהממוצע

שניעבורמזונותבתיקי

007,2שלסכוםעםילדים

אלה.בתיקיםבממוצעשקל

פרשהואכילזכורישואולם,

ולכןשנים,לפנימהשפיטה

הסכומיםאתמשקפיםהנתונים

שפט.בהלתקופההנכונים

שעלהנוסףמענייןנתון

סכוםכיהוא,״תקרין״בבדיקת

שנפסקביותרהגבוההמזונות

המשפטבביתנפסקאי־פעם

בירושליםמשפחהלענייני

009,21עלועמר2011ב־

דיןבפסקאחר,בתיקשקל.

אבביהמ״שחייב2004מ־

במאגרבבדיקהשנמצא

ההכנסהכבעל״תקרין״

בתיקישנרשמהביותרהגבוה

שקליםאלף160בסךהמזונות,

בסךמזונותבתשלוםבחודש

לשניבחודששקלים006,11

ההכנסהבעלתהאםילדיו.

אלהבפסיקותביותרהגבוהה

שקלאלף21כ־השתכרה

ילדיםמזונותוקיבלהלחורש,

שקל.059,4שלחודשיבשיעור

חברתיכלי

בתיקיהנתוניםבדיקת

בעקבותהתאפשרההמזונות

וחושקשפותחייחוריכלי

״תקרין״,על־ידילאחרונה

זהכליה״מזונט״.המכונה

יכולתלמשתמשמאפשר

ניתוחבסיםעלמדויקתחיפוש

בסיםעלולאמקצועיתוכן

שנהוגכפיטקסטואלי,חיפוש

המשפטייםהחיפושבמאגרי

בדרך־כלל.

כזהחיפוששלהמשמעות

חיפוששעותשלחסכוןהוא

מכווןשהמחפשכיווןרבות,

המקצועייםלנתוניםבדיוק

פועלולאלמצואצריךשהוא

במסגרתה״פישיניג״,בשיטת

להביאשיכולביטויכותבהוא

לצרכיםהמתאימותתוצאות

רבותתוצאותגםאךשלו,

הדיןעורכיצוותאחרת.

המאגרבתוכןהמטפלים

פסקיכלאתכאמור,ניתחו,

המזונותבתחוםשניתנוהדין

משפחה,לענייניהמשפטבבתי

הממצאים.ומכאן

אתכשבוחניםואולם,

לקחתיששנאספו,הנתונים

פרמטריםמספרבחשבון

התוצאות:עלהמשפיעים

לסכומיבנוגעהבדיקהראשית,

על־ידיהנפסקיםהמזונות

בנוגערקנערכהשופטכל

פסקישבעהשלפחותלשופטים

לפיכך,פורסמו.שלהםדין

כלאתכוללתאינההבריקה

ואףכיום,המכהניםהשופטים

אופרשושכברשופטיםכוללת

בביתלשפיטהשמונושופטים

כשמדובר

מזונותבפסיקת

ילדים,לשני

המככבהשופט

הממוצעבסכום

ביותרהגבוה

שוחטשאולהוא

008,3עםמת״א

יהודההשופטשי;

נרשםגרניט

הסכוםעםכשופט

הנמוךהממוצע

007,2עםביותר-

בממוצעשקל

המחוזי.המשפט

רביםמזונותתיקיבנוסף,

ובהסכמיבפשרותנגמרים

המזונותוסכומיגירושין

במסגרתםהנקבעים

המשפטבתיעל־יריומאושרים

לבחינה.לרובחשופיםאינם

רביםגירושיןסכסוכיבנוסף,

הדיןעורכיבמשרדינסגרים

שלאלהבמיוחדבתחום,

אינםוהםהעליון,העשירונים

גםוכךהציבור,לעיןחשופים

שנפםקים.המזונותסכומי

סמנכ״לאגסי,אמוןעו״ד

בחברתמשפטייםמוצרים

״המזונטכימסביר,״חשבים״,

כליוראשונה,בראשהוא

העוסקיםהדיןלעורכיעבודה

הואבעיניאולםמשפחה,בדיני

קשותעמלנוחברתי.כליגם

המוץאתלהוציאמנתעל

לפסקירקוהתייחסנומהתבן,

חד־קביעההייתהבהםדין

משמעית

$TS1$חדמשמעית$TS1$

$DN2$חדמשמעית$DN2$שניתןמזונות,של

ההורים,הכנסותאתלחלץהיה

פרמטריםועורהילדיםמספר

חשובים״.

מוסיף:אגסיעו״דזאת,עם

בתיהנהלתאםשמח״הייתי

להרבהגישהתאפשרהמשפט

אפילוואולידין,פסקייותר

בכפוףגירושין,להסכמי

הזוגבנישלהפרטיותלשמירת

והקטעים״.



מזונות?בפסיקתביותר״הנדיב״השופטנוי

גייפניהושע

שוחטשאול

גרניטיהודה

גליקשפרה

זגוריאסף

זיסקינדאילתה

פלאוטורדה

ג״וססארי

שקדיהורם

זגוריאסף

סיווןטובה

גרניטיהודה

כץאיתי

מירזאלה

שוחטשאול

יותר״סמירהפררקהמזונותסביב״הערפל

קיימתמשפחהלענייניהמשפטבבתי

סכומילפיהכתובה,בלתיבסיסית,נוסחה

לילךכמזונותהמשולמיםהמינימום

שקל053,1ל־שקל052,1ביןנעיםאחד

שכךמהוצאותמסויםאחוזבתוספתלילך,

הוצאותמחציתוכןהמשכנתא,אורירה

מהוצאותומחציתחריגותרפואיות

אתהמנחההזהכתובהבלתיהכללחינוך.

נקבעמזונות,לפסוקבבואםהשופטים

ולאהשניםלאורךהפסוקותבהלכות

האחידותחוסרקיים,שהואואףבחקיקה,

שעולהכפיבולט.הארץברחביבפסיקות

היעדרב״תקרין״,שנערכהמהבדיקה

מזונותרמילחישובואחידהברורהנוסחה

המתדייניםביןשוויוניותלחוסרמביא

באשרודאותחוסרשונים,שופטיםבפני

הליכיםוריבויהצפויהמזונותלסכום

וגורמיםבקטיניםהפוגעיםמשפטיים

המשפט.בתיעללעומס

שחל005,3שלתחרה

בדינימומחיתדיץ־וולפנר,רותעו״ד

לחלוטין״ישכיאומרת,וירושה,משפחה

לידיבאוהואמזונות,בפסיקתאחידותחוסר

ביןגםאלהלשופט,שופטביןרקלאביטוי

הדבריםשופט.אותושללפסיקהפסיקה

לאשאנחנוערברורים,לאכריערהם

דברלו.צפוימהללקוחלומריכוליםבאמת

משקפתאינההמזונותפסיקתבטוח:אחר

העלויותאתאוהאמתיתהחייםרמתאת

שהאבוככלילדים,גידולשלהאמתיות

כךאמידה,יותרוהמשפחהיותרמרוויח

דווקא״.גדוליותרהפער

״כמעטכירייךוולפנרמוסיפהעור

000,3עלשעולהפסיקהמוצאיםשלא

שלהכנסתוכאשרגםלילד,מזונותשקל

שקליםאלפיעשרותשלבגובההיאהאב

התאאתבמלואםששימשושברורלחורש,

35שמרוויחאבלמשל,כך,המשפחתי.

שקל000,7לשלםוצריךבחורש,שקלאלף

נשכריוצאשהואברורילדיו,לשנימזונות

מאודבעיהשישספקאץמזונות.בפסיקת

בתחום״.קשה

דיןפסקעלמספרתריין־וולפנר

שמואלהשופטעל־ידילאחרונהשניתן

שהכנסותיואבעלהוטלשבויוסף,בר

משקףשאינומזונותחיובמאור,גבוהות

״האםהמשפחה.שלהחייםרמתאת

משכירותהכנסותשקל,005,81מרוויחה

שלהשההכנסותסבורוהשופטומשכורת,

הנתבע,האב,שקל.אלף22כ־עלעומדות

ישמהןשבאחתחברות,שלבעליםהוא

קבעהמשפטוביתשקל,מיליון5.21

בטוח:אחד"דבר

nunnn

JIN JIDPY/n

האמתיתהחייםרתת

העלויותאתאו

שלהאנזתיות

וככלילדים,גידול

יותרמרוויחשהאב

יותרוהמשפחה

הפערכראמידה,

דווקא״גדוליותר

ביכולותיולעסוקצורךשאיןבמפורש

רקבספק׳.מוטלות׳שאינןהכלכליות

שםעלהרשומהבני־הזוג,שלהדירה

כמהשקל.מיליון12כ־שווהבלבד,האב

שיפסקו?מצפיםהיינומזונות

שרמתשברורשקבעהמשפט״בית

פסקאךגבוה,הייתההקטיניםשלהחיים

עורוכלילד,לכללחורששקל080,3

עליעמודהסכוםיחד,גריםהצדדים

שלושהיכולתאבזהלילד.שקל002,2

שלהדיןפסקיאלהמוגבלת.לאהכלכלית

005,3מ־יותרפוסקיםלאילדים.מזונות

מחיהברמתחיההמשפחהכאשרגםשקל,

יתואר״.בלתיזהמאוד.מאודגבוה

אקדמאים,הורים,קוראיםשניםמזה

בתחוםדיןועורכישונותעמותות

פסיקתבתחוםלמהפכההמשפחהדיני

בהרחבהנדוןהנושאבישראל.המזונות

שונותובוועדותרביםעיוןבימיבכנסת,

שרמינה2006ב־השנים.לאורךשהוקמו

״ועדתאתומון,חייםדאז,המשפטים

בענייןמקיפותהמלצותלתתשיפמן״

הגישה2012ובשלהיהילדים,מזונות

ההנחהשבבסיסןהמלצותיה,אתהוועדה

לשאתצריכיםיחדיוההוריםשניכי

ילדיהם.עלמשותפתכלכליתבאחריות

עלדרכיםהוועדהבחנההיתר,בין

המזונותבפסיקתלאחידותלהגיעמנת

המלצהוהעבירהההוריםביןוחלוקתם

יחושבהמזונותשיעורלפיהמהפכנית,

ובאמצעותההוריםשניהכנסותגובהלפי

ערואולם,בחוק.מובניתכלכליתנוסחה

בחקיקההוועדההמלצותקודמולאכה,

בסמכויותפוגעותשחלקןכיווןהיתר)בין

כיום(,הרבנייםהדיןלבתיהנתונות

כתמיד.פרוץנותרוהתחום

מוצריםסמנכ״לאגסי,אמוןעו״ד

כיסבור״חשבים״,בחברתמשפטיים

למתדייניםנוספיםנזקיםהגורםזה,מצב

צריךולילדיהם,גירושיןבהליךהמצויים

השאיפהזה,כמורגיש״בנושאלהשתנות.

שמבטיחיםברוריםלכלליםלהיותצריכה

יכולתאתוגםכל,קורםהילד,טובתאת

רעידתלאחרחייהםאתלהמשיךההורים

הגרושין.בהליךהמשפחהשחווההאדמה

בהכנתשעשינוההכנהמעבורת״כחלק

לשמועהלכתיביתקרין',מזונטשלהכלי

המחוזותבכנסהמושבאתהאחרוןביוני

׳המהפכהבאילתהריןעורכילשכתשל

משפחה׳,לענייניהמשפטבביתהשקטה

לפזר׳בתקווהבונכתבהמשנהשבכותרת

לצערי,המזונות׳.פסיקתסביבהערפלאת

יותר״.סמיךהפךרקהערפל

אלהלוי־וינריב
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rtqrr״תקרין״אתרשלהמשפטניםצוות

Infiהגורמיםואתמזונות>תיקי665בדק

HEfflבהםהמזונות,גובהעלהמשפיעים

)iJ MiW/:?וגילםהילדיםמספרוהאם,האבהכנסות

ביותר:הגבוההסכוםהמשמורתוהיקף//■

הנמוךהסכוםאחר;לילדשקלים960,2

אחדלילדשקלים723,1ביותר:*^<
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המזונותבפםיקתהמשפטבתיביןגדוליםפעריםבדיקה:

מימתגרש?

השופטים

ידשיכניסו

לכיסך?עמוקה

י־אלה
ינריב

המחלוקתמסלעיאחדהואהמזונותוסכוםקלתהליךאינםגירושין

״תקרין״אתרשלהמשפטניםצוותהנפרדיםבני־הזוגביןהמורכבים

המשפיעיםהגורמיםואתמזונות,תיקי566,2בדקחשביםמבית

הילדיםמספרוהאם,האבהכנסותבהםהנפסק,המזונותגובהעל

אצללדעתגםחשובכימתבררואולם,המשמורתוהיקףוגילם

המזונותהיקףעלברורבאופןמשפיעההשופטזהותלהתגרשמי

ברחביהמשפטובתיהשוניםהשופטיםביןוהפעריםהנפסקים

לוי־וינריבאלהבחודששקליםמאותעלעומדיםהארץ

שלבעולמםמוכריטויםג?ש

אומרהמתגרשים]^

מיעםלרעתש״צריךיטם:

חשוביותרעודאבללהתחתן,

כעת,להתגרש?״.ממילדעת

״צריךכילומר,ישמסתבר,

ליתראולהתגרש״איפהלדעת

תביעתלהגישאיפהדיוק:

עבורשערךמבדיקהמזונות,

שלהמשפטניםצוות״גלובס״

קיימיםכיעולה,״תקרין״אתר

סכומיביןמשמעותייםהבדלים

בבתישנפסקיםהילדיםמזונות

שמגיעיםהשוניםהמשפט

בחודש.שקליםלאלפילעתים

שופטיכיבבדיקה,נמצאכך,

משפחהלענייניהמשפטבית

״הנדיביםהםסבאבכפר

ילדיםמזונותבפסיקתביותר״

142,4שלממוצעשיעורעם

עומדבחדרהמנגד,לתיק;שקל

סךעלהממוצעהמזונותשיעור

לתיק,שקלים265,2של

המזונותשיעוראתומהווה

בקרבביותרהנמוךהממוצע

משפחהלענייניהמשפטבתי

בישראל,

אתרשלהמשפטניםצוות

אתאסףחשביםמבית״תקרין״

במאגרהקיימיםהדיןפסקיכל

תיקים566,2המונה״תקרין״,

ניתוחוערךמזונות,בנושאי

המוזכריםהנתוניםשליסודי

המכריעיםככאלההריןבפסקי

שיפסקו,המזונותגובהאת

האבוהכנסותמקצועוביניהם

וגילם,הילדיםמספרוהאם,

והיקףהמשמורןההורהמי

מישלזכאותהמשמורת,

לאומי,ביטוחלדמימההורים

זהותהתיק,נדוןשבההערכאה

נוספים.ונתוניםהשופט

שנפסקוהמזונותסכומי

אתכולליםשנבחנובתיקים

הילדים,שלהבסיסייםהצרכים

ובתילגניםתשלומיםלרבות

סביר,סכוםעדחוגיםהספר,

הוצאותוהנעלה,ביגודאוכל,

אינםאךבסיסיות,רפואיות

מיוחדות,הוצאותכוללים

)במקריםבקיץקייטנותבהן

פסיכולוגיטיפולמסוימים(,

מיוחדיםחוגיםכשנדרש,

מסיבותגבוהים,בסכומים

מצווה(,)בר/בתמיוחדות

חריגות,רפואיותהוצאות

ועוד.מיוחדיםשינייםטיפולי

הפרמטריםכלניתוחלאחר

המשפטביתכינמצאהללו,

תביעותהרבההכינדונושבו

המשפטביתהינומזונותבנושא

עםבת״א,משפחהלענייני

המזונותממוצעמקרים.180

עלעמראביבבתלשנפסק

זאת,לעומתשקל;030,3

מקרים,25רקנמצאובחיפה

198,2שלמזונותממוצעעם

אתכשבוחניםזאת,עםשקל.

לילד,שנפסקוהמזונותממוצע

תביעתלעתים)ובולתיקולא

ביתילדים(,מספרעבורמזונות

המזונותבסכוםהמובילהמשפט

הואביותרהגבוההממוצע

משפחהלענייניהמשפטבית

עלהסכוםעומדשםבנצרת

ממוצעלילד;שקלים308,1

לילדביותרהנמוךהמזונות

לענייניהמשפטבביתנרשם

עלועמדשבע,בבארמשפחה

שקל.151,1

המזונות:שיא

שחל009,21

אתבחןשנערך,נוסףפילוח

שופטכלשפוסקהמזונותסכום

שניעבורוכןאחר,ילדעבור

השופטתכיונמצא,ילדים,

ביותר״הנדיבה״שהייתה

אחדילדעבורמזונותבפסיקת

שכיהנהפלאוט,ורדההיא

לענייניהמשפטבביתבעבר

מכהנתכיוםאךבת״א,משפחה

המחוזיהמשפטבביתכשופטת

שלממוצעמזונותסכוםעם

השופטיםלילד.שקל000,2כ־

ביותרהקפוצההייתהשידם

אחד,לילדמזונותפסיקתבעת

אילתההם:הבדיקה,על־פי

המשפטבביתהמכהנתזיסקינד

בירושליםמשפחהלענייני

בממוצע;לילדשקל723,1עם

בעברשכיהןגרניטויהודה


