
 תוכן עניינים

 

 
 א

  תוכן עניינים

 מזונות ילדים שער א':

 

1 

 3 פרק א': מקור החיוב במזונות

 3 . כללי1

 3 6. חיוב במזונות עד גיל 2

 3 15ועד גיל  6. חיוב במזונות מגיל 3

 4 18ועד גיל  15. חיוב במזונות מגיל 4

 5 . חיוב במזונות לילד המשרת שירות צבאי5

 5 כללי 5.1

 9 ו הצבאיבגיר שדחה שירות 5.2

-בגיר שדחה שירות צבאי למטרת לימודים בכיתה י"ג 5.3

 י"ד

 

10 

 12 היקף החיוב לילד במכינה קדם צבאית 5.4

האם האב חייב במזונות הבן, בתקופה בין הגעתו לגיל  5.5

 לבין גיוסו לצבא? 18

 

12 

כוח כתנאי להגשת תביעת הילד למזונות -הצגת יפוי 5.6

 באמצעות אימו

 

 

13 

 15 רק ב': חובת ההוכחה בתביעה למזונותפ

 15 . כללי1

 19 . מזונות זמניים2

 כללי 2.1

 

19 



 תוכן עניינים

 

 
 ב

טיפול  -המשפט העליון -הוראת נוהל של נשיא בית 2.2

 בבקשות לפסיקת מזונות זמניים

 

28 

 30 נטל ההוכחה בפסיקת מזונות זמניים 2.3

התערבותה של ערכאת הערעור בקביעת שיעור  2.4

 אימתי? -הזמניים המזונות 

 

32 

אמצעים להוכחת רמת  -. דפי חשבון, תדפיסי כרטיס אשראי 3

 חיים

 

 

32 

 35 פרק ג': מזונות הכרחיים

 35 . כללי1

. כיצד נגזרת יכולתו הכלכלית של האב לצורך קביעת היקף 2

 המזונות?

 

40 

 40 כללי 2.1

המשפט במקרה והבעל נוקט בתחבולות -כיצד ינהג בית 2.2

 שם הקטנת הכנסותיול

 

 

43 

 45 ': מזונות מדין צדקהדפרק 

 45 . כללי1

. התחשבות בהכנסותיה של האישה לצורך קביעת מזונות 2

 ילדים

 

46 

  

 53 פרק ה': צרכי האב כשיקול בקביעת מזונות

  

פרק ו': אימתי יש להפחית מסכום המזונות/להוסיף לסכום 

 מי?המזונות את קצבת המוסד לביטוח לאו

 

55 



 תוכן עניינים

 

 
 ג

ז': ביטול דמי מזונות או לחילופין הפחתת דמי מזונות  פרק

מחמת הטעם כי הקטין מרדן ומסרב לכל קשר שהוא עם אביו 

 אימתי? -

 

 

57 

  

האם מחייב את  -פרק ח': הסכם בין ההורים בנוגע לקטין 

 הקטין?

 

93 

  

 99 פרק ט': תביעה להגדלת/הקטנת מזונות

  

 111 פרק י': פסיקת מזונות במשמורת משותפת

 111 . כללי1

 123 . הפחתת מזונות זמניים2

. פסיקת מזונות לקטין להורים גרושים אשר מקיימים חלוקת 3

 זמן הורית שווה

 

138 

. השפעת משמורת משותפת על חובת תשלום המזונות 4

 18ועד גיל  15בהתייחס לילד שהגיע לגיל 

 

158 

  

האם  -: פריסת פירעון חוב מזונות עבר לשיעורין פרק י"א

 נושא החוב ריבית פיגורים?

 

181 

  

 203 ': מזונות אישהבשער 

  

 205 פרק א': פתח דבר

  

 209 פרק ב': כיצד יקבע שיעור המזונות שעל הבעל לשאת?



 תוכן עניינים

 

 
 ד

 209 . כללי1

 209 . יכולת השתכרותו של הבעל2

 210 . רמת החיים לה הורגלה האישה3

 213 . הכנסותיה של האישה4

 213 מעשיה ידיה של האישה 4.1

 215 פיצויי פיטורים 4.2

 216 גמלת נכות 4.3

 217 נכסי מלוג 4.4

 217 קבלת הטבות במסגרת מקום העבודה 4.5

  

 219 פרק ג': באלו מקרים ניתן לשלול מן האישה את מזונותיה?

 219 . כללי1

 220 ליה ומצערנא ליה", "מאיס עלי" "בעינא -. אישה מורדת 2

 220 כללי 2.1

 221 "בעינא ליה ומצערנא ליה", "מאיס עלי" 2.2

 223 נטל ההוכחה 2.3

 223 . אישה שזינתה3

 226 . סירוב לחיי שלום בית4

 227 . מזונות האישה כשהיא איננה עמו5

 231 אישה המסרבת לקבל גט מבעלה -. "מעוכב מחמתה" 6

 ר של האישה על מזונותיה. ויתו7

 

239 

 פרק ד': מהם הצרכים הנכללים בדמי מזונות אישה?

 

 

241 



 תוכן עניינים

 

 
 ה

 245 דין-שער ג': דוגמאות כתבי בי

 247 נים. כתב תביעה למזונות קטי1

 255 . תביעת מזונות קטינים לאחר גירושין2

 265 תביעה למזונות אישה ומזונות קטינים-. כתב3

 277 ת קטיןמזונו -. כתב הגנה 4

 285 מזונות קטינה -. כתב הגנה 5

מזונות זמניים  -. תגובה מטעם המבקשת לתגובת המשיב 6

 לקטינה

 

295 

 



 


