פסק דין חריג

בית המשפט הפתיע :קיצץ
את דמי המזונות בחצי
משה כהן

בפסק דין חריג קבע באחרונה בית המשפט
לענייני משפחה ברמת גן כי גבר ישלם מזונות
לגרושתו גם לאחר הגירושים ,אולם התשלום
ינוכה מחלקה של האישה ברכוש המשותף.
יש לציין שמזונות אישה ,בניגוד למזונות
ילדים ,משולמים עד לקבלת הגט במקרים
שהאישה לא עבדה ולא היו לה מקורות הכנסה.
לכן נדיר שבית המשפט פוסק מזונות אישה
לאחר מתן הגט.
מדובר בזוג שהתגרש באחרונה .בהחלטה
קודמת קבעה השופטת שפרה גליק כי עד למתן
הגט ישלם הגבר לאישה סכום של  21אלף שקל
בחודש .לאחר מתן הגט הגישה האישה עתירה
בבקשה להמשיך ולחייב את הבעל בתשלום
מזונותיה.
הבעל ,באמצעות עו"ד רות דיין וולפנר ,טען
כי אין שום סיבה שימשיך לשלם לה מזונות
אישה לאחר הגירושים .בית המשפט קבע כי
האישה תמשיך לקבל מזונות גם לאחר הגירושים
למשך  60חודשים ,אולם הקטין את הסכום ל־12
אלף שקל בחודש .מתוך הסכום הזה ינוכה סכום

המשכנתא על הדירה המשותפת של בני הזוג .עוד
קבע בית המשפט כי דמי המזונות יבואו על חשבון
חלקה של האישה ברכוש המשותף ,שטרם נקבע
אופן חלוקתו.
"התפתחה בפסיקת בתי המשפט הלכה שענייניה
מזונות אזרחיים ,או כפי שהם מכונים 'מזונות
משקמים' ,שהיא פסיקת מזונות מכוח הדין האזרחי,
שהוא אף לאחר פירוד הצדדים .פסיקה זו נגזרת בין
היתר מהיחסים החוזיים בין הצדדים ומעיקרון תום
הלב ,שמטרתם לאפשר לבן הזוג' ,החלש' יותר ותוך
הכרה בזכותו בכבוד וללא מחסור" ,נימקה השופטת
גליק אתההחלטה.
עוד ציין בית המשפט ,כי למרות העובדה
שמרבית הפסיקה בישראל התייחסה לפסיקת
מזונות משקמים ,כשהצדדים היו ידועים בציבור
או שנישאו בחו"ל ,אין הוא סבור כי יש בכך לשלול
באופן מוחלט פסיקת מזונות משקמים גם במקרים
שבהם הצדדים היו נשואים לפי הדין העברי
והתגרשו .לפיכך ,לאור העובדה שבין הצדדים היה
הסכם כי ישולמו מזונות אזרחיים ,פסק בית המשפט
כי סכום המזונות ישולם בשל יכולותיו הכספיות
של הגבר ,שהן גבוהות ,והעובדה שהאישה ,בגילה
ובמצבה ,מתקשה לחזור למעגל העבודה.

