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 .א.ע תובעת:
 

 נגד
 

 .א.ר נתבע:
 

 

 י.א.. 2                                  בעניין:

 ר.א.. 3         

 

 פסק דין
 

 לפניי תובענה לפסיקת מזונותיהם של שניים מילדי הצדדים המתגוררים אצל אמם התובעת.

 

 :רקע והשתלשלות העניינים

 

 ( )וביחד להלן:"הנתבע"/"האב" להלן:( והנתבע )"התובעת"/"האם" התובעת )להלן: .1

 ומנישואיהם נולדו להם ארבעה ילדים: 59.6.72( נישאו זל"ז ביום "הצדדים"

 כיום. 52, כבן ---יליד  -א'

 כיום. 17, בת ---ילידת  -י'

 כיום. 16, כבן ---יליד  -נ'

 כיום. 16, כבן ---יליד  -ר'

 

  

 . 17.1.11התובענה הוגשה ביום  .5

גוררו הצדדים וארבעת ילדיהם תחת אותה קורת גג במשק הרשום ע"ש באותה עת הת

 .---הנתבע במושב 

 

 בתקופה זו התפרנסה המשפחה בעיקר מהכנסות המשק בו התגוררו. . 3

 

אותה רכשה טרם נישואיה ושבגינה קיבלה לטענתה דמי שכירות  ---לאם דירה ב .4

 ₪. 5,822חודשיים בסך של 

 4,222אותה השכירה אז לטענתה תמורת סך של  ---ע וחנות בהאם ירשה גם כספים בני" 

.₪ 
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בד בבד עם הגשת תובענה זו, הוגשה תובענה לאיזון משאבים ולפירוק שיתוף בדירת  .2

( וכן "התובענה הרכושית")להלן:  31354-21-11המגורים ובכלל המשק במסגרת תמ"ש 

 .34355-21-11גרת תמ"ש הוגשה תובענה לקביעת משמורתם של הקטינים אצל האם במס

 

, הודיעו הצדדים כי על מנת 31.3.11בדיון הראשון שהתקיים בתובענה שבפניי, ביום  .6

למצות את הליכי הגישור בהם החלו, נותנים הם הסכמתם להצעת ביהמ"ש ]כב' השופטת 

"משק הבית המשותף יתנהל רותם עיאש[ שלפיה במהלך החודשיים שלאחר הדיון 

וכן על ידי כך  ---ה של האישה משני הנכסים אשר בבעלותה בעיר מהפקדת הכנסותי

שהבעל ישא בתשלום כל הוצאות הבית ולרבות תשלומי מיסים, חשמל, כבלים, 

 לחודש."₪  0,111אינטרנט מים, חשבון בזק והוצאות כלכלה בסכום של 

 להצעה זו ניתן תוקף של החלטה עפ"י הסכמת הצדדים.   

 

איהם, התנהלה הפעילות הכספית בעיקר מחשבונה של התובעת, בו במרבית שנות נישו .9

הופקדו גם כספי ירושתה, וממנו נוהלו כל ההוצאות הכספיות לרבות פירעון הלוואות 

 שנלקחו לצורך הגדלת השטחים החקלאיים במשק.

 .55.12.12ן זה, אשר בוטל ע"י התובעת ביום -לנתבע ניתן ייפוי כוח בח 

שיך הנתבע להפקיד את הכנסותיו ותקבוליו מהמשק לחשבונה של המ 19.1.11עד ליום 

 התובעת.

 

בעקבות מחלוקת בין הצדדים בעניין הלוואות אלה, קבע ביהמ"ש ]המותב הקודם[ 

ימשיך ויחול,  31.3.11כי ההסדר שנקבע בהסכמת הצדדים ביום  17.6.11בהחלטתו מיום 

באופן בלעדי ותוך חיוב שני  תוך שחייב את הנתבע בפירעון כל ההלוואות העסקיות

הצדדים במחצית עלות הקייטנה לכל אחד מהקטינים ובמחצית עלות רכישת ציוד 

 לביה"ס עבור כל אחד מהקטינים.

 

הורה ביהמ"ש ]המותב הקודם[, על יסוד הסכמת ב"כ התובעת, על פינויה של  3.9.11ביום  .8

לטה זו ערערה לאחר מכן )על הח 45926-26-11התובעת מדירת המגורים במסגרת ה"ט 

 וערעורה נדחה(.

 

קבע ביהמ"ש ]המותב הקודם[ מועד לישיבת הוכחות בתקווה  9.11.11בדיון נוסף מיום  .7

שעד למועד זה תתבהר התמונה ביחס למגורי התובעת ומשמורתם של הקטינים, תוך 
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 "גם התובעת אינה מבקשת בדיוןשהותיר את ההחלטה הקודמת על כנה בהוסיפו כי: 

ואינה מבקשת לשנות מאופן חיוב הנתבע  21.6.22 -היום לשנות מההסדר שנקבע ב

 . במזונות הקטינים שנקבע בהסדר זה"

 

 ברם, אף בדיון הנוסף שנקבע להוכחות, טרם בשלו התנאים להכרעה בתובענה זו. .12

עם זאת, מצא ביהמ"ש לנכון להפריד את סוגיית ההלוואות מרכיבי המזונות וקבע כי 

גייה זו תידון במסגרת התובענה הרכושית, תוך שערך מס' שינויים בהחלטתו הקודמת, סו

 בשים לב לנקודות שהתבררו כבעיתיות בהתנהלות יום יומית בין הצדדים. 

  

 ]ע"י המותב הקודם[:  59.3.15וכך נקבע בהחלטתו מיום 

 

גין המשק בו הנתבע יישא בתשלום חשבון החשמל ובתשלום חשבון הארנונה ב       "א.

 מצוי בית המגורים ישירות לספקים.

אם התובעים תישא בתשלום הוצאות אחזקת הבית כמפורט : כבלים,          ב.

 אינטרנט, 

 , ישירות לספקים.0אגרת טלוויזיה, ביטוח דירה, בזק, תמי 

 לחודש.₪  0,111הנתבע ישלם בנוסף, למזונות הקטינים, סך           ג.

 תובעים תישא ממקורותיה בהוצאות פנאי של הקטינים, טלפונים ניידים, אם ה         ד.

חוגים, הוצאות חינוך ושיעורים פרטיים, מספרה, נופש ודמי כיס וכל הוצאה 

 נטענת אחרת.

 .ההורים יישאו בחלקים שווים בהוצאות תרופות וקופת חולים של הילדים"         ה.

 

"ש הביאה בחשבון את עובדת מגורי כל עוד נאמר באותה החלטה כי החלטת ביהמ 

הצדדים בבית מגורים אחד, כאשר ישנן הוצאות בבית המגורים גם לאם התובעים עצמה, 

 הוצאות אשר עליה לשאת בהן בעצמה.

 

 .נ'בין לבין עבר הנתבע לגור ביחידת דיור נפרדת אליו הצטרף אחר כך הבן  .11

 

 .19.9.13הצדדים התגרשו בג"פ כדמו"י ביום  .15

 

לעיל( נקבע בסופו של יום  8לאחר שנדחה ערעורה של האם על ההחלטה לפינויה )ר' סעיף  .13

 .1.9.13כי על האם לפנות את הדירה עד ליום 
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, עתרה התובעת 53.12.15אי לכך, ובהתאם להחלטה קודמת של כב' השופטת עיאש מיום  

 לחיוב הנתבע בהוצאות מדורם של הקטינים. 

 

ו כי יוגשו טיעוניהם ביחס לפסיקת כוללת של המזונות, לרבות הוצאות הצדדים הסכימ 

 המדור ושהחלטתי תינתן על סמך טיעוניהם.

 

 1,422העמדתי את מזונותיהם הזמניים של הקטינים על הסך של  53.6.13בהחלטתי מיום 

 לכל קטין, ללא הוצאות מדור ואחזקתו.₪ 

כירות שגובהם לא יעלה על סך של בנוסף, חייבתי את הנתבע לשאת במחצית דמי הש

עבור כל קטין, וזאת החל מן המועד בו ₪  122ובהוצאות אחזקת המדור בסך של ₪  2,222

 תעבור התובעת לדירה שכורה ובכפוף להצגת חוזה שכירות תקף. 

 

 )התאומים(. 13 -ו 16, 19עת ניתנה החלטתי זו היו הקטינים בני 

ה ונכסיה של האם, מצאתי לחייבה בהשתתפות לנוכח גילאיהם ולנוכח היקף הכנסותי

ביתר הוצאות הקטינים אשר מעבר לצרכים ההכרחיים בהם חויב האב, לרבות: חוגים, 

שיעורים פרטיים, טלפונים ניידים, מספרה, נופש, דמי כיס ובכל הוצאה אחרת לה עתרה 

 בכתב התביעה. 

 

ש בעניינו תובענה ביקש להישאר במשמורתו של האב והאב הגי נ'הואיל והקטין 

(, הוריתי בהחלטתי דנן כי האב לא יחויב במזונותיו עד 12455-24-13למשמורת )תמ"ש 

 להכרעה בתובענה למשמורתו. 

 

או בסמוך לכך  9113בסופו של יום, האם לא שכרה דירה בקרבת מגורי האב ובחודש  .14

 .---עברה להתגורר בדירה שבבעלותה ב

 ביהם במושב. נותרו עם א א'ו 'הקטינים נ 

 

הודיע כי  א'עתר הנתבע בבקשה להפחתת מזונות לנוכח העובדה כי הקטין  53.7.13ביום  .12

 ברצונו להמשיך להתגורר עמו. 

 

מתגורר אצל אביו, הרי שהוא  א'קבעתי כי משעה שאין חולק כי הקטין  51.12.13ביום 

 עד שתוכרע משמורתו. 1.12.13לא יחויב במזונותיו החל מיום 
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 קבעתי את התובענה לתזכורת לאחר הכרעה בתובענה למשמורת. 32.7.13בדיון מיום  .16

 

אצל אביו )בתמ"ש  נ'ניתן פסק דין אשר קבע את משמורתו של הקטין  15.2.14ביום 

12455-24-13.) 

 

כבר בגר במועד זה ונותר אצל  א'בלבד הואיל והקטין  נ'פסק הדין ניתן ביחס לקטין 

 אביו.

 

 הינו: ---להדברים שנוצר, מאז מעברה של האם מצב  .19

 חייל בשירות סדיר ומתגורר אצל אביו. -כיום 52כבן  -'הבן א 

 נמצא במשמורת אביו. -כיום 16כבן  -נ'הבן  

 

 סטודנטית ומתגוררת אצל אמה. -כיום 17כבת  -י'הבת  

 כיום. 16נמצא במשמורת אמו, כבן  -(נ')תאומו של  ר'הבן  

 

ימשכות ההליכים והשינויים המהותיים שהתרחשו מעת שהוגשה התובענה לנוכח ה .18

 המקורית, הוריתי לצדדים להגיש תצהירים מעודכנים.

 

 .58.15.14תצהיר מעודכן מטעם הנתבע הוגש ביום 

 .4.1.12תצהיר מעודכן מטעם התובעת הוגש ביום 

נפרד ולא פורטו בתצהירה זה, כמו גם בתצהיריה הקודמים, לא פורטו צרכי כל קטין ב

 כראוי רכיבי המזונות הנתבעים על ידה.

בכל תצהיר התייחסה התובעת לשלושה חודשים ספציפיים, כאשר סכום הרכיבים 

 השתנה מתצהיר לתצהיר.

 

אי לכך, הוריתי שוב על הגשת תצהירי עדות ראשית בהתאם להערותיי ולהחלטותיי )ר' 

 וכחות שקבעתי. ( לקראת ישיבת הה52.1.12לדוג' החלטתי מיום 

חרף האמור, בתצהיר עדותה הראשית שוב צוינו מספר רכיבים המפנים להוצאות שונות 

 בכל חודש.

אין זה מתפקידו של ביהמ"ש לחשב את ממוצע החודשים וכפי שהובהר לה, לא אחת, 

 היה עליה לפרט את סכום לו עותרת היא ביחס לכל רכיב ורכיב.
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קשה היה ללמוד מה הוא גובה הצרכים של כל אחד באופן בו הוגשו תצהירי התובעת, 

 מהקטינים, ומה הוא גובה הסכום הכולל לו עותרת היא. 

 

בטרם ישיבת ההוכחות ולבקשת הנתבע, התרתי לצדדים להגיש תצהירים משלימים 

 עדכניים לנוכח שינויים שחלו בסמוך לאחר מכן.

 

דמת נדחתה לבקשת לאחר שישיבה קו 59.15.12ישיבת ההוכחות התקיימה ביום 

 הצדדים. 

  

 .58.3.16סיכומי התובעת הוגשו ביום 

 .57.2.16סיכומי הנתבע הוגשו ביום 

 .14.6.16סיכומי תשובה הוגשו ביום 

 

 :טענות האם בתמצית

 

סופקו מזונות ארבעת הקטינים עפ"י ההחלטות  -אבהיר כי עד למועד מעברה של האם .17

 שפורטו לעיל. 

צרכי הילדים בטרם "פוצלה" משמורתם ובסיכומיהם ניתנה הצדדים לא נחקרו על 

התייחסות אך ורק למצב הדברים כפי שהם כיום, קרי: כאשר אצל כל אחד מההורים 

 מתגוררים שני ילדים.

ותינתן  ---ללפיכך, לא אדרש לבחינת הוצאות הקטינים טרם מעברה של האם 

אלה פורטו בתצהיר עדותה התייחסותי לצרכיהם של הילדים הנמצאים אצל האם כפי ש

 הראשית של האם.

 

ואת צרכיו ₪  3,822על הסך של  י'בכתב התביעה העמידה התובעת את צרכיה של הבת  .52

 ₪. 3,322על הסך של  ר'של הבן 

 -כ"א; קופ"ח₪  322 -כ"א; ביגוד והנעלה₪  1,222 -בסכומים אלה נכללו הוצאות המזון

 -כ"א; ציוד לבי"ס₪  522 -; חינוךר'עבור ₪  322 ו י'עבור ₪  122 -כ"א; תרופות₪  122

ו  י'עבור ₪  122 -; חוגיםר'עבור ₪  422ו  י'עבור ₪  922 -כ"א; שיעורים פרטיים₪  122

 522 -כ"א; מספרה וקוסמטיקה₪  522 -; צעצועים, מתנות, תרבות ונופשר'עבור ₪  522

 -; טלפון סלולאריר'עבור ₪  122 -ו י'עבור ₪  422 -; דמי כיסר'עבור ₪  122ו  י'עבור ₪ 

 .ר'עבור ₪  122ו  י'עבור ₪  522
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כאשר חלקם של ₪  9,662את הוצאות אחזקת המדור העמידה התובעת על הסך של 

הקטינים )ארבעת ילדי הצדדים אשר התגוררו יחד עם שני ההורים אותה עת( הועמדו על 

 ₪.  3,262, קרי: 42%שיעור של 

 

ית לא פורט מה הסכום לו עותרת היא עבור שני הילדים בתצהיר עדותה הראש .51

 שבמשמורתה או מה הסכום לו עותרת עבור כל אחד מהם.

 כך גם בסיכומיה.                                                                     

תה גם בחקירתה לא ידעה לומר מה הוא הסכום לו עותרת היא עבור כל אחד מהם )ר' עדו 

 (.59.15.12לפרוט' מיום  22בעמ' 

 

 אי לכך מוטלת מלאכה זו עליי. 

 ₪.  11,363דומה כי סכום צרכיהם של כל אחד מהילדים הועמד על הסך של  

 י'עבור הבת ₪  526 -כ"א; תרופות₪  1,154בסכום זה נכללו הוצאות כלכלה בממוצע של 

 -; חינוךר'עבור הבן ₪  322 -ו י'ת עבור הב₪  322 -; ביגוד והנעלהר'עבור הבן ₪  556 -ו

₪  882 -עבור כ"א; שיעורים פרטיים₪  1,382 -; נסיעותר'עבור ₪  126 -ו י'עבור ₪  525

 -עבור כ"א; הוצאות אחזקת מדור₪  522 -עבור כ"א; דמי כיס₪  175 -עבור כ"א; חוגים

 עבור כ"א.₪  922 -עבור כ"א; מדור₪  483

 

החלה בלימודים אקדמאיים  י'מציינת האם כי בתה  15.7.12בתצהירה המשלים מיום  .55

 לכל שנת לימודים. ₪  5,222עבורם נדרשה היא לשלם סך של  1.7.12ביום 

₪;  322ציוד לביה"ס בסך של ₪;  924בנוסף עליה לשלם עבורה הוצאות נסיעה בסך של  

 194 -בריאות ביטוח לאומי ומס₪;  42.67 -דמי חבר קופ"ח₪;  175.41 -תרופות כרוניות

.₪ 

ובאשר ₪  51.7משלמת היא דמי חבר קופ"ח בסך של  ר'כן מוסיפה היא כי עבור הבן  

 ₪. 164.29לתרופות הכרוניות מצהירה היא כי עלותן עבורו מגיעה לסך של 

 

 :טענות האב בתמצית

 

 עת הוגש כתב ההגנה התפרנס הנתבע מהכנסות המשק. .53

 הכנסתו באופן ששיתק את פעילותו העסקית.נטען כי התובעת הטילה עיקול על  

 לטענתו, ההוצאות הנטענות הינן מופרזות וחסרות כל ביסוס. 
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בכתב הגנתו הציע הנתבע להעמיד את סכום מזונותיהם של ארבעת הקטינים על הסך של 

 לחודש, בהתחשב בהכנסותיה של האם ורכושה. ₪  2,222

 

 רע וכי הוא קורס תחת חובות רבים.בתצהיריו טען הנתבע כי מצבו הכלכלי הו .54

לטענתו, משמחזיק הוא בשניים מבין ארבעת ילדיו, אין להמשיך ולחייבו בתשלומי 

הגיעה לבגרות ושני הילדים שברשות האם  י'המזונות בהם חויב ובייחוד שעה שהבת 

מסרבים לכל קשר עמו. מה עוד שהאם מקבלת את מלוא קצבאות הילדים מן המוסד 

 מי בעוד שלה הכנסות רבות וכספים רבים. לביטוח לאו

 

לנוכח מצבו הכלכלי הקשה נאלץ הוא לטענתו, להיעזר בבני משפחתו על מנת לעמוד 

 בתשלום דמי המזונות ולצרכי כלכלתו. 

 

בתצהירו המשלים טען כי עקב קשיים כלכליים אליהם נקלע כחקלאי עצמאי, התחיל  .52

ברה השייכת לאחיו ולגיסו ושכרו ברוטו מגיע בח 4.2.12הוא לעבוד כשכיר החל מיום 

 לשעה.₪  34לסך של 

 כן הוסיף וטען בתצהירו זה כי חרף מאמציו לא הצליח להשכיר את החממות.

 

 :פסק הדין בתובענה הרכושית

 

ניתן פסק דין ביחס לכלל רכושם של הצדדים  2.2.12להשלמת התמונה, אציין כי ביום  .56

ובעת זכאית למחצית שווי ההשבחה של כלל המשק בניכוי ובין היתר קבעתי בו כי הת

 ₪.  132,625רכיב הקרקע ובניכוי סך של 

 82% -בערעור שהוגש על פסק דיני זה נקבע, בהסכמת הצדדים, כי התובעת זכאית ל 

משווי השבחת בית המגורים בניכוי רכיב הקרקע ובנוסף זכאית היא למחצית שווי 

 רכיב הקרקע. ההשבחה של יתרת המשק בניכוי

 

 :הדין החל

 
 הצדדים הינם יהודים וחבות הנתבע במזונות ילדיו הקטינים הינה עפ"י דינו האישי. .59

 

 :ר'הקטין 

 

 . 13היה כבן  ---וחצי ובמועד המעבר ל 12כבן  ר'בעת הגשת התביעה, היה הקטין  .59.1
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 אי לכך חבות הנתבע במזונותיו הייתה עפ"י תקנות הרבנות הראשית.

 12ועד גיל  6תקנות הרבנות הראשית תש"ד הושווה דינם של ילדים אחרי גיל ב

 .6לדינם של ילדים עד גיל 

 חבות זו הינה חבות אבסולוטית וחיוב זה הינו כדי צרכיו ההכרחיים של הקטין.

מעבר לצרכים ההכרחיים, חייבים האם והאב באופן שווה במזונות הקטינים 

 מדין צדקה.

ל קטין הוגדרו  בפסיקה ככוללים: מזון, ביגוד והנעלה, מדור, צרכיו ההכרחיים ש

 הוצאות החזקת מדור, חינוך ורפואה בסיסיים.

כאשר מדובר במזונותיו של קטין, המינימום הנחוץ למחייתו ייפסק לו תמיד על 

ידי ביהמ"ש גם כאשר לא הובאה לפניו כל ראיה בדבר יכולתו של החייב 

 במזונותיו. 

  

, הרי שממועד זה חבות הנתבע במזונותיו 16.2.12ביום  12לגיל  ר'ע הקטין משהגי .59.5

 הינה מדין צדקה.

 שווים האב והאב.  –בחיוב שכולו מדין צדקה 

המשפט העברי קבע שלושה כללים המגבשים את חובת המזונות מכח דיני   

 צדקה: 

 "כדי מחסורו של הנצרך".  –"אמיד כלפי נצרך"   

ההכרחיים  –שווים האב והאב בכל רמות המזונות  –ן צדקה בחיוב שכולו מדי 

פורטוגז נ' פורטוגז  271181עד לרמה בה הורגלו הקטינים )ע"א  –ושמעבר לכך 

 (. 447( 5פד"י ל"ו  )

חיובה של אם במזונות ילדיה מדין צדקה אינה חובה אבסולוטית שכן על האם 

משגת מעבר לפרנסת  לתת זכות קדימה לפרנסת עצמה ורק כאשר ידה של האם

מורד נ' מורד,  214127ניתן לחייבה כדי מחסורם של הקטינים )ע"א  –עצמה 

 (.236דינים עליון, כרך ט"ז, 

 

 :י'הבת  .58

 

 .16, הייתה היא כבת ---במועד המעבר ל .58.1

, חיובו של הנתבע במזונותיה 3.9.12אי לכך, עד למועד בו הגיעה לבגרות, קרי: 

 אישי, מדין צדקה, כמפורט לעיל.היה עפ"י דינו ה
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לחוק לתיקון דיני  2-ו 4מיום הגיעה לבגרות, מקור החיוב הינו עפ"י סעיפים  .58.5

 .1727 -משפחה )מזונות(, התשי"ט

 לחוק קובעים לאמור: 4-2סעיפים 

 

 –משפחתו, והם -אדם חייב במזונות שאר בני .0"  

 זוגו;-הוריו והורי בן (2)  

 זוגם; -רים ובניילדיו הבגי (3)  

 נכדיו;  (2)  

 זוגו; -הורי הוריו שלו ושל בן (0)  

 זוגו. -אחיו ואחיותיו שלו ושל בן (5)  

 

אלא במידה שנתקיימו  0משפחה לפי סעיף -אין אדם חייב לספק מזונות לבן .5  

 שלוש אלה:

זוגו ושל הילדים -יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן (2)  

 זוגו;-הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן

משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או -אותו בן (3)  

 ממקור אחר;

או מעזבון,  2או לפי סעיף  3משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף -אותו בן (2)  

נקבע בסעיף משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר ש-ואינו יכול לקבלם מבן

0". 

  

בשונה מחיוב במזונות קטינים, חיובו של הורה במזונות ילדיו הבגירים אינו אוטומטי 

לחוק, כאשר יש להוכיח קיומן של  2ויהיה רק בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 

 נסיבות אלה ועל ביהמ"ש לקבוע ממצאים המבססים את החיוב. 

 

בהתקיים שלושת התנאים המצטברים  לחוק יתגבש רק 4מקור החיוב לפי סעיף 

 לחוק. 2המפורטים בסעיף 

 

וחיוב זה יתחדש  18מהאמור לעיל עולה כי החיוב במזונות נפסק עם הגיע הקטין לגיל 

לחוק, במסגרת תביעה חדשה של  4-2ככל שיוכח קיומן של הנסיבות המיוחדות בסעיפים 

 הקטין שבגר כנגד הוריו. 
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, פ"ד פלוני נ' פלונית 4482173; ע"א 174,172( 1, פ"ד לח)ומנונ' ר רומנו 161185ע"א )ר' 

 –מזונות ילדים  –; גריידי ושלם 931,934( 3, פ"ד לט)מרדכי נ' מרדכי; ע"א 461( 3מח)

 (.37-42, הוצאת חוקת המשפחה, בעמ' הלכה ומעשה

 

אדון תחילה, בשלב ראשון, בהערכת צרכי הילדים ובשלב השני תוערך יכולת הצדדים 

 השתכרותם בפועל ובכוח, ובהתאם אקבע את החיוב. ו

 

 :ועד לבגרותה ---ממועד המעבר ל י', וצרכי הבת ר'צרכי הקטין  .31

 

  -מדור .57.1

אין חולק כי התובעת מתגוררת עם שני ילדיה בדירה בבעלותה, עליה לא רובצת 

 משכנתא.

כטענתה  -₪ 5,822קיבלה האם דמי שכירות בסך של  -עד למעברה לדירה זו

 בכתב התביעה.

האם עותרת לחיוב הנתבע במדורם הרעיוני בשל הפסד דמי השכירות ועקב 

 שיפוץ שנדרשה לבצע לקראת מעברה עם הילדים.

 

 לא מצאתי להשית חיוב זה על הנתבע.

המדובר בדירה שנרכשה זה מכבר, עוד בטרם נישואי הצדדים, ללא שום קשר 

 לדמי המזונות.

הווה רכיב במזונות הילדים משעה שיש בו כדי להשביח את עניין השיפוץ אינו מ

 הנכס שבבעלות התובעת.

ניתן יהא להתחשב בעובדה שנחסך מהנתבע החיוב ברכיב המדור במסגרת בחינת 

 הכנסתו הפנויה.

 

 -אחזקת מדור .57.5 

התובעת עותרת לחיובו של הנתבע בחלקם של הילדים בהוצאות אחזקת המדור 

 עבור כל אחד מהילדים(. 52%ל ההוצאות )מכל 42%בשיעור של 

העמידה התובעת את חלקם של הילדים ברכיב זה על  54.3.12בתצהירה מיום 

 לכל אחד מהילדים. ₪  483הסך של 
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לאחר שעיינתי באסמכתאות שצורפו לתיק, מצאתי להעמיד את הוצאות אחזקת 

ועד ₪;  591 -ארנונה₪;  132 -מים₪;  612 -)חשמל₪  1,961המדור על הסך של 

 ₪(. 552 -אינטרנט ובזק₪;  352 -כבלים₪;  522 -בית

 ₪325 ) 924, קרי: 42%חלקם של הילדים בהוצאות אחזקת המדור הינו בשיעור 

 כ"א(.₪ 

 

 -כלכלה .57.3

עבור רכיב זה לכל אחד ₪  1,222בכתב התביעה עתרה התובעת לסך של 

 מהקטינים.

 )עפ"י הממוצע(.₪  1,154ל הסך של בתצהירה לעומת זאת, הועמד רכיב זה ע  

 ₪.  1,222בהעדר כל ביאור בדבר הפער, מצאתי להעמיד רכיב זה על הסך של   

 

  -ביגוד והנעלה .57.4 

 עבור כל אחד מהקטינים.₪  522מצאתי להעמיד רכיב זה על הסך של 

 

 -חינוך .57.2

ובנוסף לכל אחד מהקטינים ₪  522בכתב התביעה הועמד רכיב זה על הסך של 

 לכל אחד עבור ציוד לביה"ס.₪  122עתרה התובעת לסך של 

בתצהיר עדותה הראשית העמידה התובעת את הוצאות החינוך )אגרת חינוך וסל 

 .ר'עבור הקטין ₪  126ועל הסך של  י'עבור הבת ₪  525תרבות( על הסך של 

 בתצהירה אין כל עתירה בגין ציוד לביה"ס. 

הגיעו לסך של  י'ולה כי הוצאות החינוך של הבת מהאסמכתא שצורפה לתצהיר ע

מגיעות לסך  ר'לחודש והוצאות החינוך עבור הקטין ₪  181לשנה, קרי: ₪  1,654

 לחודש.₪  132לשנה, קרי: ₪  1,654של 

 

 -קופ"ח ותרופות .57.6 

 ₪. 122בכתב התביעה הועמד רכיב זה על הסך של 

 ₪. 526בתצהירה העמידה התובעת עלות זו על הסך של 

העמידה את ההוצאות בגין התרופות הכרוניות  16.7.12בתצהירה המשלים מיום 

 ₪. 175על הסך של 

 לחודש. ₪  42בנוסף, טענה כי דמי החבר לקופ"ח עומדים על סך של 
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לכתב  62לטענת הנתבע, התובעת מקבלת החזר בגין רכישת התרופות )ס' 

 ההגנה(.

 

לא ניתן ללמוד מה הן ההוצאות  מהאסמכתאות שצורפו לתצהיר התובעת,

החודשיות בגין התרופות הנטענות ואף צורפו קבלות אשר אינן רלוונטיות כלל 

 ((.6, ב5, ב1)כך למשל צורפו קבלות על רכישת גלולות למניעת הריון )נספחים ב

 

באשר לפערים בין הסכומים הנטענים ביחס לתרופות בכתבי הטענות השונים, 

כי בכל פעם צירפה את הקבלות בגין התרופות שקנתה  טענה התובעת בחקירתה

 (.3-31לפרוטוקול, ש'  23באותה תקופה )עמ' 

סובל מהפרעות קשב וריכוז שבגינן  ר'יצוין כי כבר בכתב התביעה נטען כי הבן 

 (.23נוטל ריטלין ומקדחת ים תיכונית שבגינה נוטל קולכיצין )סע' 

יחס להוצאות בתקופה בה הוגשה לא הובא כל ביאור מדוע עלו הוצאותיה ב

 התביעה.

 

 לתצהיר גם לא צורפה כל אסמכתא ביחס לדמי החבר בקופ"ח. 

   

 ₪. 122אי לכך, מצאתי להעמיד רכיב זה על הסך הנטען בכתב התביעה, קרי: 

 

 -נסיעות .57.9 

חרף המעבר, אין חולק כי הקטינים המשיכו ללמוד באותה מסגרת בה למדו טרם 

  .---בהמעבר, 

  יומיות )פרט לשישי( למסגרת ביה"ס. -אי לכך, נזקקו הם לנסיעות יום

 עבור כל קטין.₪  1,382בתצהירה העמידה התובעת רכיב זה על הסך של 

לטענתה בתצהירה, היא זו אשר נהגה כל בוקר להסיע את הקטינים לביה"ס 

 פעמים בשבוע.  2והקטינים חזרו בתחבורה ציבורית 

ליום, ועלות הנסיעה ₪  72הועמדה לטענתה על הסך של עלות הסעתם בבקרים 

 ₪. 762בתחבורה ציבורית הוערכה על ידה בסך של 

לתמיכה בטענתה, צורפו מסמכים רבים אך לא ניתן ללמוד מהם מה עלותם, 

 לאשורם. 

לשתי נסיעות, מאידך צורפו ₪  42 -מחד, צורפו קבלות על נסיעות באגד על סך כ

 עור בלתי ידוע.קבלות על "רב קו" בשי
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 -עמדו הוצאות אלה על הסך של כ 12114בחודש  -כך גם ביחס להוצאות הדלק

 ₪.  422 -על הסך של כ 15114ובחודש ₪  832

יתר על כן, בחקירתה לעומת זאת, העידה כי בשנה הראשונה נהגה היא לקחת 

-ומשם נסעו לביה"ס עם אישה אחרת בשם  ---את הקטינים פעמיים בשבוע עד ל

 לשבוע. ₪  122, לה שילמה --

 לא צורפה כל אסמכתא לתשלום הנטען.

 (.55, ש' 21ברכבה. )עמ'  ר'לטענתה, כיום מסיעה היא את הקטין 

 ₪. 222מצאתי אפוא להעמיד רכיב זה על הסך של 

 

 -שיעורים פרטיים .57.8 

התובעת אמנם צירפה אישורים בכתב יד של המורות אשר נתנו שיעורים פרטיים 

ואולם לא ברור למשך כמה זמן ניתנו השיעורים הללו, ממתי  15114ש מחוד

 ועבור מי מהילדים.

התובעת אף העידה כי המורה אשר נתנה את האישור אינה מלמדת עוד והוסיפה 

 (.13-14, ש' 21יצטרך גם" )שם, בעמ'  ר'כי "ובטח 

 אי לכך, לא ניתן להידרש לרכיב זה כרכיב קבוע.

כטענתה  -קטינים שהיו אצל האב נזקקו לשיעורים פרטייםיצוין כי מנגד, אף ה

בכתב התביעה, ומהתסקירים שהוגשו בעניינם עולה כי האב אכן נשא בהוצאות 

 אלו, בעבר.

 

 :ר'סה"כ צרכי הקטין  

 ₪ 325  -אחזקת מדור 

 ₪ 1,222   -כלכלה 

 ₪ 522  -ביגוד והנעלה 

 ₪ 132   -חינוך

 ₪ 122   -רפואה 

 ₪  222   -נסיעות 

 ₪( 3,211 -)סכום בעיגול₪  3,3,2   -סה"כ 
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 : עד הגיעה לבגרות י'סה"כ צרכי הבת  

 ₪ 325  -אחזקת מדור 

 ₪ 1,222   -כלכלה 

 ₪ 522  -ביגוד והנעלה 

 ₪ 181   -חינוך

 ₪ 122   -רפואה 

 ₪  222   -נסיעות 

 ₪( 3,211 -)סכום בעיגול₪  3,222   -סה"כ 

  

 :ואילך י'בגרותה של באשר לתקופה שמיום  .32

אין כל פירוט, לא בתצהירה ולא בסיכומיה, בדבר הסכום לו עותרת התובעת לחיובו של 

 הנתבע.

דומה כי התובעת עותרת לחיובו של הנתבע במלוא הוצאות לימודיה ונסיעותיה של הבת 

 .י'

רפו ברם, לא זו בלבד שלא צורפו לתצהירה כל אסמכתאות בעניין גובה הוצאותיה ואלו צו

רק לסיכומיה, מבלי שניתנה רשות לצירופן, אלא שגם לא ברור כלל מה מהות אותם 

 לימודים.

 בתצהירה ובסיכומיה נטען כי המדובר בלימודים אקדמאיים לפני גיוסה לצה"ל. -מחד

 22בחקירתה העידה כי המדובר על לימודי עתודה במסגרת הצבא )עמ'  -מאידך

 פו שלא כדין לסיכומים צוין: "שכ"ל יג".( ובנספחים שצור1לפרוטוקול, ש' 

ובזאת לא  -החובה להוכיח כי אין בידה לספק את צרכיה מעבודתה מוטל כל כולו עליה

 עמדה.

להשתכר למחייתה תוך כדי  י'בהעדר ביאור מהות הלימודים, היקפם, יכולתה של 

ניתן הרי שלא  -הלימודים או בחופשים1הכנסותיה מהצבא ככל שאכן המדובר בעתודה

 להידרש לטענתה בנדון. 

ספק גם אם לא היה מקום להגיש עתירה עצמאית מטעמה, משעה שעובר לבגירותה, לא 

 ניתנה כל הוראה ביחס לתקופה שלאחר בגירותה.

אין זה רק עניין של פורמליזם ולילד בגיר יש לכאורה הזכות להביע את דעתו אם הוא 

ליו יכולים בהחלט להיות שונים מאלה בכלל מעוניין לתבוע את ההורה הנתבע ושיקו

 המניעים את האם בהגשת תביעתה.

הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח סירובה המוחלט של הבת לקיים קשר כלשהו עם 

 אביה.



 
 בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע

 

 
 ע.א נ' ר.א 22333-12-22תמ"ש 

 
 פריאנטה-כב' השופטת  רות אטדגי בפני   

 
 

16 

 

פטור הנתבע  -כך או כך, לנוכח מרידתה וסירובה המוחלט לחדש את הקשר עם אביה

 כפי שיובהר להלן.  -ממזונותיה

 

 :נכסיההכנסות האם ו .22

 

 3,222התובעת טוענת כי אינה עובדת והכנסתה היחידה כיום מסתכמת בסך של  .31.1

 לחודש מהשכרת החנות שבבעלותה. ₪ 

  

לטענת הנתבע, האם עוסקת בתקשור ובטיפולים בביו אנרגיה, המניבים לה 

 הכנסות נוספות.

ים התובעת מכחישה טענה זו ולטענתה, שירותי הייעוץ בתחום התקשור ניתנ

בחינם במסגרת קבוצת פייסבוק ואף חל איסור על דרישת תשלום במסגרת 

 קבוצה זו.

בחקירתה העידה כי במהלך השנים שקדמו להגשת התביעה עבדה בכך וקיבלה 

עבור שירותיה כסף במזומן ואולם כמחצית השנה לפני הגשת התביעה חדלה 

  (.57ש'  44מ' ע -16ש'  43מעיסוק זה וכיום עוסקת בכך ללא תמורה. )עמ' 

 

 הנתבע מכחיש את גירסתה ומבקש לקבוע כי גרסתה אינה אמינה.

 לא מצאתי לקבל טענה זו. 

כדי להעיד כי לתובעת הכנסות מעיסוק  5אין בדף הפייסבוק אשר סומן כמוצג נ1

 זה.

בהעדר כל הוכחה בדבר קבלת תשלום עבור שירותים אלה, ואף לא נטען מה 

מצאתי אפוא לקבוע כי לתובעת הכנסה נוספת  גובה הכנסותיה בנדון, לא

 מעיסוקה זה. 

 

 32)סע'  5226יצוין עם זאת כי לאם תעודת הוראה והיא עבדה כמורה עד לשנת 

 לכתב התביעה(.

 

טוענת התובעת כי החנות מושכרת תמורת הסך  -באשר לדמי השכירות מהחנות .31.5

 ₪. 3,222של 

 רות בסך הנטען.לתמיכה בטענתה צירפה התובעת הסכם שכי



 
 בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע

 

 
 ע.א נ' ר.א 22333-12-22תמ"ש 

 
 פריאנטה-כב' השופטת  רות אטדגי בפני   

 
 

17 

 

לטענת הנתבע, התובעת הפחיתה במכוון את דמי השכירות לצורך ההליכים 

 ₪. 2,222בתיק זה, משעה שהחנות הושכרה בעבר תמורת סך של 

 (.36)סע' ₪  4,222בכתב התביעה נטען כי דמי השכירות עומדים על סך של 

השוכר בעדותה הבהירה התובעת כי הפחיתה את דמי השכירות לנוכח דרישת 

לעזוב את המושכר עקב הצקות חוזרות ונשנות מצד הנתבע. בשים לב למצבה של 

החנות, נאלצה להיכנע לדרישת השוכר והפחיתה את דמי השכירות כנגד 

 (.52-56לפרוטוקול, ש'  34הישארותו במושכר )עמ' 

משעה שצורף הסכם שכירות על הסך הנטען ובהעדר כל ראיה מטעם הנתבע כי 

ר את החנות במצבה כיום תמורת סכום גבוה יותר, מצאתי אפוא ניתן להשכי

כנטען ₪  3,222להעמיד את הכנסתה של התובעת מהשכרת החנות על הסך של 

 על ידה. 

 

מניות  8222בתובענה הרכושית טענה התובעת כי קיבלה בירושה  -תיק המניות .31.3

 ואף למעלה מזה. ₪ מיליון  3של חברת מנרב בשווי של 

עמד שווי תיק המניות על הסך של  1.11.11עולה כי נכון ליום  4נ1 ממוצג

 ₪.  222,292עמד שווי התיק על הסך של  55.2.12וביום ₪  1,274,449

)בהתאם להחלטה  3.1.16לעומת זאת, מהמסמך שהגישה התובעת לתיק ביום 

נכון  ( , עולה כי שווי מניותיה4-13לפרוטוקול, ש'  49עמ'  -59.15.12בדיון מיום 

 ₪.  337,522עמד על סך של  31.15.12ליום 

התובעת לא הבהירה הכיצד הגיע תיק המניות לסכום הנטען, למעט ההוצאה 

₪  522,222או ₪  126,222בסך של  5213בדבר השיפוץ שנעשתה עוד בשנת 

 כטענתה. 

כך או כך, יש בדעתי להתחשב ביתרת סכום המניות שאף אליבא לגרסתה הינו 

 סכום בלתי מבוטל. 

 

עפ"י חוות הדעת שהוגשה לאחר מתן פסק הדין בתיק  -זכויותיה בתיק הרכושי .31.4

הרכושי, הסכום המגיע לה מהשבחת המשק עפ"י פסק הדין בערעור, מגיע 

 ₪. 822,222 -לכאורה לסך של למעלה מ

 

 :הכנסות האב ונכסיו .23
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מעבודתו ₪  16,222 -בכתב התביעה טענה התובעת כי הנתבע משתכר סך של כ .35.1

 במשק החקלאי. 

העמידה התובעת את  54.3.12בהרצאת הפרטים אשר צורפה לתצהירה מיום 

 לחודש מהמשק.₪  42,222 -השתכרותו על הסך של כ

 .5212-5211הנתבע צירף דוחות הכנסה לשנים   

₪,  195,482הגיעה לסך של  5212על פי דוחות אלה, הכנסתו החייבת במס לשנת 

הגיעה לסך של  5211ברוטו לחודש והכנסתו החייבת במס לשנת ₪  14,393קרי: 

 ברוטו לחודש. ₪  8,442קרי: ₪,  121,596

 

₪  53,391טען כי עסקו בהפסד של  32.4.12בתצהיר עדותו הראשית מיום 

 .1-3112הכנסות והוצאות לחודשים  ולתמיכה צירף דו"ח

 

נטען כאמור כי עקב קשיים כלכליים אליהם  9.6.12בתצהירו המשלים מיום 

₪  34נקלע, החל לעבוד כשכיר במשתלה שבבעלות אחיו וגיסו תמורת שכר של 

 ברוטו לשעה.

במועד הגשת התצהיר טרם קיבל הנתבע תלוש שכר ואולם לו צירף חוזה עבודה 

ברוטו לשעה ולאחר שלושה חודשים יעמוד על ₪  34ד על הסך של לפיו השכר עומ

 לשעה.₪  39הסך של 

בהמשך להוראתי בישיבת ההוכחות הגיש הנתבע שבעה תלושי שכר, מהם עולה 

 6,101 -" מגיעה לסך של כ---כי השתכרותו נטו הממוצעת מעבודתו במשתלת "

 .לחודש₪ 

  

-12לפרוט', ש'  22ת משקו )עמ' התובעת מודה כי הנתבע אכן הפסיק להפעיל א

( ולא העלתה כל טענה מהותית ביחס להשתכרות הנטענת ואולם לטענתה, 11

 הפסקת הפעילות במשק נעשתה במכוון על מנת להתנער מחיובו במזונות ילדיו.

 

 לא מצאתי לקבל טענה זו בהעדר כל ראיה סותרת.

קבות מצב הנתבע הבהיר כי בעקבות "וירוס שתקף את כל האיזור" ובע

 92החקלאות בערבה נקלע משקו, כמו גם משקים אחרים, לחובות רבים )עמ' 

 ( ובעקבות זאת החליט הבנק לסגור לו את האשראי.5-2לפרוטוקול, ש' 
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אישר בעדותו כי הנתבע אינו  -, מזכיר המושב---מר  -העד שהובא מטעם התובעת

המים במשק עקב חוב מפעיל את משקו מזה כשנה, וכי האגודה פירקה את שעוני 

 (.14-55לפרוטוקול, ש'  64שנוצר מצריכת מים לחקלאות )עמ' 

נכון ₪  57,675על פי רישומיו של עד זה, חובו של הנתבע לאגודה מגיע לסך של 

 (.17-52לפרוטוקול, ש'  66)עמ'  32.11.12ליום 

 

עוד טוענת התובעת כי לנתבע הכנסות נוספות מנכסים השייכים למושב  .35.5

 ומושכרים לאנשים חיצוניים. 

לבקשתה, ניתן צו לאגודה להמציא דו"ח כספי של הנתבע ביחס לשנתיים שקדמו 

 להגשת הבקשה.

, 5214-5212בהתאם לצו, הוגשו דוחות הכנסות והוצאות של הנתבע ביחס לשנים 

 .21ואלה צורפו לבקשת התובעת לזימונו של מזכיר המושב לחקירה, בקשה מס' 

 

, הבהיר בעדותו כי אין המדובר בחלוקת רווחים מהשכרת ---ב, מר מזכיר המוש

נכסים אלא מהכנסות של האגודה עצמה המשמשות לתפעול שוטף של המושב. 

בסוף כל שנת מס מחליטה האגודה האם לחלק את הרווחים שנותרו או להותירם 

 בקופת האגודה.

שקים שבמושב, המ 86חולקו רווחי האגודה בין  5214עפ"י עדות העד, בשנת 

 ₪.  6,694והנתבע קיבל את חלקו בסך של 

 לפרוטוקול(. 28-ו 29)עמ' 

, סעיף 5)דף  5214סכום זה תואם את הסכום המופיע בדו"ח ההכנסות לשנת 

 מ. הנגב"(. 5214, "חלוקת רווחים מ712

 

לא משקי" )ס'  5213עבור "חלוקת מאזן ₪  2,844.89לצדו מופיע סכום נוסף של 

711.) 

הבהיר כי אין המדובר בחלוקת כספים בפועל, אלא ב"פעולה חשבונאית"  העד

 של זיכוי מול חיוב. 

ושל ₪  6,354.59כנגד זיכוי זה, מופיע חיוב של "מיסים מוניציפאליים" בסך של 

לאותו דו"ח(, כך שבפועל  1בעמ'  65)סע' ₪  1,442"מיסים משקיים" בסך של 

 רוטוקול(.לפ 27סכום זה לא הועבר לנתבע )עמ' 
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, לא חולקו כל רווחים 5214, כי מלבד הסכום שחולק בשנת ---עוד העיד מר 

 (.52-54לפרוטוקול, ש'  69)עמ'  5213נוספים לשנת 

 

 :"המשבצת" .35.3

 1בעמ'  768העד נחקר גם ביחס ל"חיוב בדמי רישום להרחבה" המופיע בפריט 

  ₪. 6,222לדו"ח, של 

ישת משבצת צהובה אלא ב"דמי רישום" העד הבהיר כי אין המדובר ברכ

שמטרתם "לשמר את הזכויות שיש לחבר מושב לרכוש משבצת לכשיצאו 

 61המשבצות" והוסיף כי "כרגע אין מה לקנות אז הוא לא רכש" )עמ' 

 (.58-32לפרוטוקול, ש' 

עוד הבהיר העד כי בפועל הנתבע לא שילם כל סכום עבור דמי הרישום אלא רק 

לפרוטוקול, ש'  65כפי שחויבו בו כל חברי האגודה )עמ'  -הדו"ח חויב בו במסגרת

17-56.) 

 

אישר בעדותו כי למיטב ידיעתו הנתבע לא השכיר את משקו משעה שלא  ---מר 

 29התקבלה כל פנייה מצד גורם כלשהו להתקין את שעוני המים במשקו )עמ' 

 (.15-14ש'  68; עמ' 14-17לפרוטוקול, ש' 

 

גוד לנטען בסיכומי התובעת, לא הוכח כלל כי לנתבע הכנסות נוספות הנה כי כן, ובני

 ₪. 6,694בסך של  5214ממקור כלשהו, פרט לאותה חלוקת רווחים בשנת 

יתר על כן, התובעת ביקשה לקבל לידיה את כל המסמכים המתייחסים לחלוקת רווחי 

דא עקא, על  המושב ואת כל מסמכי הנהלת החשבונות של הנתבע עצמו ובקשתה נעתרה.

אף בקשות חוזרות ונשנות בנדון, לא הוגשו הם לתיק ביהמ"ש ובסיכומיה לא ניתנה כל 

 התייחסות לדידם. 

 

טענה נוספת אשר הועלתה ע"י התובעת בסיכומיה הינה האפשרות להגדיל את הכנסותיו  .33

 .השכרת משקו וביתובאמצעות 

 

 -כי ניתן להשכירו בסכום של כ טוענת התובעת בסיכומיה -באשר להשכרת ביתו .33.1

 לסיכומים(. 59)סע' ₪  8,222

 לא צורפה כל ראיה לנטען.  
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יתר על כן, עת ביקשה האם לעבור לדירה שכורה במושב סמוך על מנת לאפשר  

לשני ילדיה לסיים את לימודיהם התיכוניים באותה מסגרת בה למדו, טענה היא 

 11.6.13חודש )תגובת התובעת מיום ל₪  6,222כי דמי השכירות מגיעים לסך של 

 (.59בבקשה מס' 

לא מצאתי אפוא כל בסיס  -משעה שאף בביתו של האב נמצאים שני ילדים 

 לטענת האם.

 

הנתבע אכן הודה כי בעבר ועוד בטרם הגדיל את משקו,  -באשר להשכרת המשק .33.5

 לשנה.₪  62,222השכיר את המשק תמורת סך של 

הינו קשה ביותר ומשקים  5212לאות מתחילת שנת ברם, לטענתו, מצב החק 

 12-11נסגרו ולא הושכרו )סע'  - --- -כמו גם במושב הסמוך ---רבים במושב 

 לתצהירו המשלים(. 

לטענת הנתבע, ניסה להשכיר את משקו ולצורך כך פנה לאנשי המושב אך איש  

 לא ביקש להשכירו.

מאמצים להשכירו. ברם, לא התרשמתי אמנם כי הנתבע אכן עשה את מירב ה

מאידך, לא עלה בידי התובעת לסתור טענתו בדבר מצב החקלאות כיום במשקי 

ו1או בענף הגידול הספציפי אותו גידל במשקו )עגבניות(  ---הערבה1במושב 

ולהוכיח כי המשק ניתן להשכרה כיום, בין אם לחברי מושב בלבד ובין אם לצד ג' 

 אחר כלשהו.

, הרי שהיה בידי 9.6.12תו זו כבר בתצהירו מיום משהעלה הנתבע את טענ

התובעת להביא ראיות לסתור ולהוכיח כי משקים אחרים במושבים שצוינו 

 בתצהירו אכן הושכרו.

אין בפניי כל וודאות כי המשק, כיום, ניתן להשכרה וכידוע, ענף החקלאות אינו 

 יציב ומתאפיין בתנועות חדות מעלה ומטה.

 (.31לפרוטוקול, ש'  94לאות זה רולטה" )עמ' וכדברי הנתבע: "החק

לא ניתן אפוא לקבוע פוטנציאל להכנסה נוספת  -בהעדר כל ראיה לסתור

 מהשכרת המשק, אם כי ברור שלא ניתן גם להתעלם משוויו. 

יהא בכך כדי להוות שינוי נסיבות  -ברי כי ככל שיעלה בידו של הנתבע להשכירו

 ת לפעול כפי מיטב הבנתה המשפטית. שבעטיו תהא רשאית התובע -מהותי

 

 :נכסים נוספים .34

 טוענת התובעת בסיכומיה כי פרט למשקו, לנתבע נכסים רבים נוספים:
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, טוסטוס B.M.Wרכב ₪,  82,222מטוס קל, שני טרקטורים, מרסס שנרכש בסכום של 

 וזכויות בחב' כלל.

 להלן תינתן התייחסותי לכל אחד מהנכסים שפורטו:

 :ס קלמטו .34.1

עפ"י עדות הנתבע, המדובר במטוס שנרכש יחד עם שמונה שותפים אחרים לפני 

 לפרוטוקול(. 92למעלה מעשרים שנה. לטענתו, מטוס זה כלל אינו פועל )עמ' 

לא מצאתי לקבל טענת התובעת כי יש להתחשב ברכוש  -בהעדר כל ראיה לסתור

 זה.

 

 :טרקטורים .34.5 

קטורים, והטרקטורים בהם השתמש הינם לטענת הנתבע, אין בבעלותו טר

 בבעלות אחיו.

כפי שקבעתי אף בפסק דיני בתובענה הרכושית, לא הובאה כל ראיה לסתור 

 טענת הנתבע בדבר בעלותו הנטענת, ואי לכך, אף דין טענה זו להידחות.

 

 :מרסס .34.3

לטענת התובעת, יש גם לקחת בחשבון את בעלותו של הנתבע על "מרסס" אשר 

 לסיכומים(. 57)סע' ₪  82,222ש בסכום של נרכ

כפי שקבעתי בפסק דיני בתובענה הרכושית, עלות המרסס בניכוי סכום המע"מ 

 ₪. 94,222עמדה על סך של 

עפ"י פס"ד זה, התובעת זכאית לקבל מחצית הסכום אשר שילמה עבורו, קרי: 

 א לפסה"ד(.95)סע' ₪  19,222

, לא ברור מה שוויו כיום ולא הובאה כל 5212כך או כך, משעה שזה נרכש בשנת 

 ראיה בנדון.

 

 :הרכב .34.4

' )עמ' 23', מושבת משנת 88גם ביחס לרכב זה, העיד הנתבע כי הרכב משנת ייצור 

 לפרוטוקול(. 96

 אף כאן לא הובאה כל ראיה לסתור ולא צורפה כל אסמכתא ביחס לשוויו.  

 אי לכך, דין טענה זו להידחות.  
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"י פסה"ד בתובענה הרכושית, זכאית התובעת לקבל את מחצית שוויו יצוין כי עפ

של הרכב אשר היה בבעלות משותפת )לא ברור האם מדובר באותו רכב או ברכב 

 אחר(.

 

 :הטוסטוס .34.2

ככל  -אף כאן נקבע בפסה"ד בתובענה הרכושית כי התובעת זכאית לקבלו

 לפסה"ד(. 96שתחפוץ בכך )סע' 

 

 :' כללזכויות בחב .34.6 

 בעניין זה לא נחקר כלל הנתבע וטענה זו הועלתה לראשונה רק בסיכומיה!  

 די בכך כדי שלא להידרש לטענה זו.  

מעבר לצורך, יצוין כי התובעת אף אינה מציינת מה הוא סכום הצבירה 

ומסתפקת באמירה כוללת לפיה התקשר אליה נציג החב' וביקש להעביר כסף 

 לבעלה.

 של טענה זו להידחות.  אי לכך, אף דינה

 

למעלה מן הצורך אציין כי עפ"י פסה"ד בתובענה הרכושית, זכאית התובעת 

 ₪. 18,222 -ן הבנק המשותף בסך של כ-למחצית הזכויות בקופ"ג שהופקדו בח

 

 

 :מרדנות .32

 

ממועד פרידת הצדדים, התפצלה למעשה המשפחה לשני "מחנות", כאשר כל "מחנה" 

דים הנמצאים אצל האב סירבו להיות בקשר עם האם ועם האחים מנותק ממשנהו: היל

הנמצאים עמה, והילדים הנמצאים אצל האב מסרבים להיות בקשר עם האב ועם אחיהם 

 הנמצאים עמו.

הניתוק בין שני "המחנות" היה כה עמוק עד כדי טרפוד כל ניסיון להגיע להסכמה בנוגע 

כך שבסופו של יום כל אחד מהם חגג לחגיגת בר המצווה של שני האחים התאומים, 

 בנפרד!!

 

נסיונות רבים לשנות תמונה עגומה זו נעשו במסגרת ההליכים בתובענה למשמורת 

 , כעולה מהתסקירים הרבים שהוגשו בעניינם של הצדדים. 34355-21-11בתמ"ש 
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לאורך כל התסקירים, דווח שוב ושוב על סירובו של כל "מחנה" ליצור קשר עם משנהו, 

אשר כל אחד מהם נוטר טינה למשנהו ומביע את כעסו ואכזבתו הן מהתנהגות ההורה כ

 האחר והן מהזדהותו עם אותו הורה.

מאשים את אביו באופן גורף בכל בעיה שנוצרה עקב פרידת ההורים, בטענה שהוא זה  ר'

אשר "זרק" אותו מביתו ומחדרו, ושהוא זה אשר "טרפד" את רצונה של אמו לשכור בית 

 סמיכות למושב ושהוא זה אשר ניתקו מחבריו וכיוצ"ב...ב

הביעה הזדהות מוחלטת למצבה של אמה ולקשייה והביעה כעס על ניתוק היחסים בין  י'

 (.17.6.13)ר' התסקיר מיום  נ'שני אחיה התאומים, תוך שמפנה אצבע מאשימה כלפי 

 גרת ביה"ס.אך זאת רק במס ר'היה היחיד שאיכשהו שמר על קשר מסוים עם  א'

הרגיש פגוע מאוד מיחסה של אמו כלפיו ומיחסו של אחיו התאום וסירב אף הוא  נ'

 להיפגש עם אמו ועם אחיו הנמצאים עמה.

גורמי הרווחה ניסו בכל מאודם לאחות את הקרעים והחלטות רבות ניתנו בהתאם 

 להמלצותיהם.

ר להתרשמות תחילה הופנו הצדדים לטיפול משפחתי, אך לאחר מס' מפגשים, אש

הגורמים המטפלים היו חיוביים, הודיעה האם כי אינה מעוניינת עוד במפגשים 

 (.17.6.13המשותפים ושהמטפלת "אינה מבינה אותה" )תסקיר מיום 

חזרה על סירובה ליטול חלק בשיחות הטיפוליות המשותפות  17.3.14אף בדיון מיום 

 והודיעה כי היא מסרבת למפגשים המשותפים עם האב.

בהמשך, הוריתי על הפניית ההורים לתיאום הורי ובהתאם להחלטתי, הפנו גורמי 

 , על מנת להקל עליה.---הרווחה את הצדדים למטפל הורי במקום מגוריה של האם, ב

משדיווחו שני ההורים על קשיים בתשלום למתאם ההורי, החליטו גורמי הרווחה על 

 למפגש.₪  132היה לשלם מהעלות, כך שעל כל אחד מההורים  92%מימון 

 (.4.5.14האב נתן הסכמתו למימון עלות זו אך האם סירבה )תסקיר מיום 

 .8.2.14על סירובה זה עמדה אף בדיון שהתקיים ביום 

 הקטינים עצמם סירבו לשתף כל פעולה.

 סירב ליטול חלק בטיפול הרגשי אליו הופנה עפ"י החלטתי.  ר'

והודיעו כי אינם יכולים לכפות טיפול כל עוד  גורמי הטיפול לבסוף "הרימו ידיים"

 הקטינים אינם מסכימים לשתף פעולה.

יצוין כי חרף האמור, התרשמות העו"ס לאורך כל התסקירים הייתה ששני ההורים כאחד 

 דואגים היטב לקטינים שבאחריותם.
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ר אף אני סבורה כי כל אחד מההורים הינו הורה טוב ומיטיב ואין בליבי ספק כי עוב

 , היו יחידי המשפחה מלוכדים.---למעבר ל

בטוחני כי ההחלטה על פינויה של האם השפיעה על כלל הנפשות הפועלות, הגם שניתנה 

הסכמתה התחילית של האם לכך, כאשר כל "צד" הזדהה בעניין זה עם ההורה אתו 

 נשאר.

המטענים מה חבל, שחרף הורותם המיטיבה, לא השכילו הם למצוא אפיק להתגבר על כל 

 שנצברו בעקבות הפרידה הפיזית.

 

ואין לי  נ'לאחרונה דיווחה ב"כ התובעת בסיכומיה כי האם חידשה את הקשר עם בנה 

 אלא לברך על כך. 

כולי תקווה כי בעקבות זאת, תיפתח הדרך לחידוש הקשר של כל אחד מיחידי המשפחה 

 עם משנהו. 

 

 :דיון והכרעה

 

 :י'מזונות הבת  .36

  

 .16בת  י'עת נפרדו הצדדים הייתה הבת  .36.1 

 אי לכך, מקור החיוב כאמור הינו מכוח דיני צדקה. 

חיוב זה כאמור הינו הן לצרכים ההכרחיים והן לאלה שמעבר להם, כאשר 

 החובה על האם הינה במידה שווה לזו של האב.

 

ום )פורסם בי פלונים נ' פלונית 52259-25-14וכך סוכמו הדברים בעמ"ש )מרכז( 

4.1.12:) 

"מגיל חמש עשרה שנים ועד לגיל שמונה עשרה חיוב האב במזונות 

ילדיו הוא מדין צדקה, קרי: האב מחויב במזונות אך כדי מחסורו של 

הקטין ורק אם יש לו האמצעים לשלמם. בנוסף, דין צדקה מחייב את 

האב לספק את צרכי ילדיו בהתאם לרמת החיים אליה הורגלו או שהם 

ה. היקף החובה ושיעורה נגזרים מיכולתו של האב. החובה ראויים ל

 מדין צדקה חלה גם על האם במידה שווה".
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( פורטו השיקולים 51.12.27)ניתן ביום  פלוני נ' פלונית 1169129בע"מ )ת"א( 

 השונים בהם יש להתחשב בקביעת שיעור המזונות:

בין על מנת לבחון נסיבותיו של מקרה זה או אחר, יש להתחשב, "

 השאר,  בשיקולים הבאים:

צרכי הקטין לרבות צרכיו הבסיסיים, צרכיו המיוחדים וגילו. הכנסת 

כל אחד מהוריו הן בפועל והן הכנסה פוטנציאלית, הן הכנסות מעבודה 

והן הכנסות ממקורות נוספים לרבות כספים או רכוש העומד לזכותו של 

פלוני נ' פלונית )]פורסם בנבו[,  3022/10בע"מ כל אחד מההורים ]

( והפסיקה המובאת שם[. בנוסף, אשר נקבע בכל הקשור 3.21.15

 לנושא המשמורת והסדרי הראיה. 

 כמובן, שקיימים שיקולים נוספים, בהתאם לכל מקרה ומקרה". 

  

 ( הובהר:5433124ובעניין צינובוי )בע"מ   

מכל מזונות נעשית על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה "פסיקת ה

 תוך התחשבות בכלל היכולות מול הצרכים". המקורות

 )הדגשה לא במקור, א.ר.(  

 

כאמור לעיל, הכנסותיה של האם באותה עת היו מכספי השכירות של החנות, 

וכשנה לאחר מכן הופחת לסך ₪  4,222אותה השכירה, לטענתה, תמורת סך של 

)הסכם השכירות החדש שצורף הינו במתייחס לתקופה שמיום ₪  3,222 של

12.5.14.) 

₪  1,274,449כן עמדו לרשותה כספים מכספי ני"ע אשר עמדו אז על הסך שבין 

 (.4)ר' מוצג נ₪1  222,292לבין 

מכאן שהיה בידי האם לפרנס את עצמה )כלל האמידות( ומחובתה אף לשאת 

 צדקה.במזונות ילדיה, מכוח דיני 

ודוק: "אמידות" בהקשר למזונות ילדים אין פירושה "עושר" וככל שיש בידה של 

אמידה  -האם לזון את עצמה על פי צרכיה ועדיין נותרת בידה יכולת כלכלית

 תיקרא. 

עפ"י הקריטריונים שפורטו לעיל, אין ספק כי מצבה הכלכלי איפשר פרנסת 

 ילדיה מעבר לצרכי פרנסתה. 

 

http://www.nevo.co.il/case/5833126
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ברוטו)ר' דו"ח ₪  8,442של האב באותה תקופה נעה בין הסך של מנגד, הכנסתו 

( לבין הכנסה בהפסד )ר' דו"ח הכנסות והוצאות לחודשים 5211מס הכנסה לשנת 

1-3112.) 

על הכנסותיו הנטענות באותה תקופה לא נחקר כלל הנתבע משעיקר יהבה של 

 התובעת הוטל על הכנסותיו לעת הנוכחית. 

 

ידוע אך יש לשער כי שוויו מוערך בסכום בלתי מבוטל, ואי  לאב משק שערכו אינו

לכך יש בדעתי להתחשב בכך וגם בעובדה כי אין הוא נושא במדורם של הקטינים 

 ולחייבו בהשתתפות תוך דחיית טענתו כי יש לפוטרו כליל ממזונות הקטינים. 

 

תובעת עבורם דרשה ה -בהינתן כי האב גידל אף הוא שני ילדים שהיו במשמורתו

בתחילה מזונות בסכומים בלתי מבוטלים, ולאחר שבחנתי את סך מקורותיהם 

הכלכליים של הצדדים אשר עמדו לרשותם, לא מצאתי לשנות מהחיוב אותו 

, כאשר על האם היה לכסות ממקורותיה את כל 53.6.13קבעתי בהחלטתי מיום 

 ג(.17כפי שקבעתי בהחלטתי דנן )סע'  -יתר צרכיה של הקטינה

שלא ניתנה כל הוראה באשר לחובת האב לאחר בגירותה, הרי שבהגיעה מ

לבגרות נפסקת מעצמה חובת ההורה במזונות, ללא כל צורך בהגשת תובענה 

; ע"א 931,934( 3, פ"ד לט)מרדכי נ' מרדכי 119182להפסקת מזונות )ר' ע"א 

 (.86( 3, פ"ד מב)בן נון נ' בן נון 996189

 

 :קופה שלאחר בגרותהבאשר למזונותיה בת .36.5

 לעיל, לא ניתן להידרש לעתירה כפי שהוגשה.  32כפי שהבהרתי בסעיף  -ראשית 

 

אף אם הייתה מוגשת העתירה כדבעי ותוך הפירוט הנדרש והיה מקום להאריך 

את תקופת החיוב אף ללא עתירה עצמאית, לא מצאתי במקרה דנן להמשיך 

רידתה בו וסירובה העיקש לחייב את האב בהשתתפות בהוצאותיה מפאת מ

 לקיים כל קשר עימו, כפי שבואר לעיל. 

ודוק: במקרה של מרדנות בגיר, עשוי האב להיות פטור ממזונותיו ללא הוכחת 

, דינים סולי נ' סולי 678173סייגים הקיימים בילד קטין )ר' בתמ"א  )נצ'( 

 (.922( 3מחוזיים, כרך כו)

 ה להבין את תוצאות סרבנותה., מצופה ממני'בשים לב לגילה של הבת  

 :א.ח. נ' ח.א. 47293178וכך גם הבהיר כב' השופט שוחט בתמ"ש )ת"א(  
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ניתן לצפות מילד בגיל בגרות להתייחסות חיובית יותר לאביו מולידו. " 

התנהגות חיובית שכזו לא מצאתי בקטינה אשר לעת ההוכחות בגרה 

ערכת היחסים עם היא ויכולה הייתה להתייצב וליתן דעתה באשר למ

 ב.אביה"

 

בנסיבות אלה בהן בגרה הבת ובנסיבות בהן אין כל קשר בינה לבין אביה, אני 

 סבורה שיש בהחלט מקום להפסיק את חיוב הנתבע במזונותיה. 

עוד אוסיף ואציין כי לא ניתן גם להתעלם מהעובדה שהאב מנגד נושא 

 בהוצאותיו של בנו הבגיר, המשרת בצה"ל.

 

 :ר'הקטין  מזונות .39

 

 .13היה הקטין כבן  -9113בחודש  ---עת עבר הקטין להתגורר ב . 39.1 

, מחויב האב במלוא צרכיו 16.2.12, קרי: ביום 12ממועד זה ועד הגיעו לגיל 

 ההכרחיים.

 ₪. 5,322לעיל הועמדו על הסך של  57צרכיו ההכרחיים כפי שפורטו בסעיף   

א מזונותיו ההכרחיים עד למועד הגיעו אי לכך, מצאתי לחייב את הנתבע במלו

 .12לגיל 

ביתר צרכיו שמעבר לצרכים ההכרחיים, תישא האם ממקורותיה כפי שפורטו 

 לעיל. 

 

החיוב הינו מכוח דיני צדקה, בהם שווים האב  -12עם הגיעו של הקטין לגיל  .39.5

 והאם, כאמור. 

נגד ההפחתה לנוכח נכסי האם ומקורותיה הכספיים כמפורט לעיל, כאשר כ

וכנגד ההפחתה של ₪(  3,222 -ל₪  4,222 -בסכום דמי השכירות של החנות )מ

נוספו הכספים המגיעים לה עפ"י ₪(,  337,522שווי תיק מניותיה )לסך של 

הרי שמאותם נימוקים המפורטים לעיל ביחס  -פסה"ד בתובענה הרכושית

 מכוח דיני צדקה. מחויבת אף האם במזונות הקטין  -למזונות הבת בתקופה זו

באשר לסכום השתתפותו של האב במזונותיו של הקטין, יש לקחת בחשבון כי אף 

 לו הוצאות עבור הבנים המתגוררים עמו.

 -)כ₪  2,222 -עפ"י עדותו, סך הוצאותיו הכוללות )כולל צרכיו( מגיעות לסך של כ

₪;  322-422 -כ א'; דמי כיס לבן א'סיגריות לבן ₪  222-622כלכלה;  -₪ 3,522
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 81, 82ועוד...) )ר' עדותו בעמ' ₪  182 -נ'ביגוד והנעלה לשניהם; תרופות ל

 לפרוטוקול(.

 אף כי לא תמך הוצאות אלה במסמכים, סבורני כי הסכום הנטען הינו סביר. 

 נטו.₪  9,222 -השתכרותו, עפ"י הנטען, מגיעה כיום לסך של כ

כפי שפורטו לעיל, ועל מנת למנוע באיזון הראוי בין מכלול הנתונים והשיקולים 

סרבול בהליכי גבייה, מצאתי גם כאן לחייב את הנתבע בסכום בו חויב בהחלטתי 

 .53.6.13מיום 

 

 

 

 

 :מרדנות .39.3 

 עם זאת, לא ניתן להתעלם ממרדנותו של הקטין כלפי אביו.   

 

יה מרדנות קטין הינה הימנעות מקיום "זכות מגע", היינו: הסדרי רא .39.3.1

 וביקורים. 

"זכות המגע" היא זכות שיורית של ההורה שאינו משמורן, עפ"י חוק 

 הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הלכה היא כי כאשר ישנו בן מרדן אשר מסרב לקיים קשר עם מי 

מהוריו, ניתן לצמצם את חובת המזונות כלפיו, כולה או מקצתה )ע"א 

אדלשטיין נ'  4355172ע"א  ;331( 3, פ"ד לח)חג'ג' נ' חג'ג' 294183

 (.512( 1, פ"ד מט)קטן נ' קטן 1882174;  ע"א 587( 1, פ"ד מו)אדלשטיין

 

מתוך היכרותי רבת השנים עם בני המשפחה במכלול ההליכים שהתנהלו 

בפניי, ומתוך התסקירים הרבים שהוגשו ע"י העו"ס לסדרי דין, דומה כי 

ל נטייה להפשיר את הקטין מחרים את אביו במשך שנים ולא מגלה כ

 היחסים עמו.

כעולה מהתסקירים הרבים, האב היה מוכן להסתייע במטפלת, בתיאום 

 הורי ובעו"ס לצורך חידוש הקשר.

האם לא שיתפה פעולה באופן הנדרש ואף הקטין סירב לשתף פעולה 

בהליך טיפולי שמטרתו להחזיר רמה מסוימת של נורמליות ליחסיהם )ר' 

 (.17.6.13לדוג' תסקיר מיום 
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הקטין התנגד בצורה חריפה ביותר לקשר עם אביו חרף ניסיונותיו של 

 האב.

 הוא מסרב להיפגש עמו, לדבר אתו או לקבל ממנו הודעות.

מהתסקירים השונים עולה כי האב נהג לשלוח מסרונים לבנו אך הקטין 

 )כמו גם אחותו( התעלם מהם או שהגיב בצורה קשה. 

טין אשר צורף ע"י ב"כ האם בסיכומיה, שם כך נלמד גם ממכתבו של הק

כותב הקטין לאביו: "אני לא רוצה שתשלח לי עוד הודעה אחת"... "אל 

 תשלח אליי יותר הודעה אחת אפילו!".

 

בנסיבות אלה, עמדת הקטין לאור גילו אינה יכולה לעמוד בכפיפה אחת 

 עם המשך הטלת החיוב על האב. האב איננו "כספומט".

ופשיים מחובתם כלפי הוריהם )שביסודה עומדת גם ילדים אינם ח

 טובתם שלהם(.

חיובו של האב במזונות בנו, בגילו של הקטין, אינו חיוב אבסולוטי 

 ומקורו כאמור, מדין צדקה. 

 

, מונה כב' השופט מינץ פלונית נ' פלוני 213127ם( -בפסק דינו בעמ"ש )י

מן "מזונות לילד את הטעמים לפטור כפי שפורטו במאמרו של צבי וייצ

 .579)תשס"ז( גליון  משרד המשפטיםמרדן" 

 וכך הובהר הנימוק לפטור בחיוב שכולו מדין צדקה:  

החיוב מדין צדקה יסודו בכך שבמסגרת דיני צדקה קיים כלל הלכתי 

ש"קרוב קרוב קודם" שמשמעו שחלה חובה מיוחדת על אדם לתת צדקה 

הקרוב,  -יחול רק כאשר הבן לקרוב משפחתו. משכך, החיוב לזון את הבן

מתנהג בדרכי "קרוב". לעומת זאת, כאשר הקרוב מתנכר לקרובו ואין לו 

שום רגש כלפיו, אין חובה מיוחדת על הקרוב להעדיף במתן צדקה את 

 קרובו שאינו מתייחס אליו כקרוב אלא כאדם זר לחלוטין.

לונית פלוני נ' פ 3961112וכך הבהיר כב' השופט רובינשטיין  ברע"א 

 [:12.9.12]פורסם ביום 

"ההלכה בדבר האפשרות העקרונית להפחית או לשלול 

לחלוטין את מזונותיו של ילד סרבן )במקרים המתאימים( 

אינה שנויה במחלוקת במשפט הישראלי )ראו לעיל פסקה ג'; 

( 2)נ' משכיל לאיתן, פ"ד כג משכיל לאיתן ,035/6ע"א עוד ראו 

http://www.nevo.co.il/case/17922616
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וההפניות בהמשך החלטה זו; כן ראו השופט צ' ויצמן, "כי  211

)תשס"ז((.  312יהיה לאיש בן סורר ומורה" פרשת השבוע 

ועוד, מעיקר הדין אין במשפט העברי חיוב מוחלט לזון ילדים 

מעל גיל שש )ראו בבלי כתובות סה ע"ב(, אם כי כמובן התקבע 

שנים, תוך עיגון במקורות דוגמת תקנת חכמים הדבר לאורך ה

וחובת הצדקה לה ניתן במשפט העברי תוקף מחייב )לסקירה 

העברי   שאוה, "מזונות ילדים קטינים במשפט ראו מ' 

; י"צ גילת, 226ובמשפט הפוזיטיבי" עיוני משפט ז' )תש"מ( 

; עוד 211-255יחסי הורים וילדים )תשס"א(  -פחה דיני מש

ראו הדיין הרב ח' איזירר, "חיוב מזונות לילדים המתנכרים 

(. העובדה שאין מדובר 23, 61לאביהם", תחומין ח' )תשמ"ז( 

בחיוב מוחלט, והעובדה שהוא תלוי גם בהתנהגות הילדים, 

שאין זה פשוט לייחס לה השלכות משפטיות כה משמעותיות, 

אמנם  -מיוחד בסיטואציות טעונות של גירושין ומשמורת ב

אינה מקלה על ההכרעה בתיקים כאלה, אך היא משקפת 

 תפיסות ערכיות בדבר מערכת היחסים בין הורים לילדיהם".

 

בחינת נסיבות המקרה שבפניי ובחינת השיקולים המנחים כאמור, 

ות הקטין מביאה אותי למסקנה כי אין להמשיך ולחייב את האב במזונ

 מדין צדקה.

, לא מצאתי לפטור את האב מחיובו מדין צדקה שהרי אין 12עד לגיל 

"למדוד התנהגותו של ילד בגיל זה בקנה מידה של אדם מבוגר" )ע"א 

 (.327( 1, פ"ד כג)משכיל לאיתן נ' משכיל לאיתן 425168

 .16ואולם, הקטין כיום כבר בן 

 יקול דעת עצמאי.לאור גילו, ניתן לצפות ממנו להבנה ולש

 החלטתו של הקטין להתעלם מאביו היא פרי רצונו של הקטין ובחירתו.

 ילד חייב להתנהג כלפי אביו במידה הכבוד המקובלת והראויה.

אי לכך, עליו לשאת בתוצאות סרבנותו ואין להמשיך ולחייב את האב 

בחר לנתק  12במזונות בנו מדין צדקה מקום שהבן שהינו למעלה מגיל 

 אביו כל קשר מזה מספר שנים.עם 

 

 לעיל נקבע כי: חג'ג' נ' חג'ג' 294183בע"א 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/6280
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"עול כלכלתו של בן מרדן מוטל על מי שמחזיק בו, כל עוד מסוגל 

 המחזיק לפרנסו".

משיש בידי האם לפרנסו ממקורותיה כפי שפורטו, הרי שעול כלכלתו 

 יוטל עליה.

  

לפגוש את אביו או כי מוכן ליטול עם זאת, היה והקטין יודיע כי מוכן  .39.3.5

חלק בהליך טיפולי של חידוש המפגשים, והמפגשים אכן יחודשו 

יחויב האב במזונותיו, בסכום  -ויתקיימו לפחות ארבע פעמים ברציפות

או עד לסיום לימודיו  18לעיל, עד להגיעו לגיל  39.5שקבעתי בסעיף 

עד לסיום ₪  822התיכוניים וממועד זה יחוב האב בתשלום סך של 

 שירותו הצבאי. 

יהיה פטור האב מתשלום  -היה ולא יתקיימו התנאים שפורטו לעיל

 מזונותיו.

הקטין יוכל לפנות לביהמ"ש לצורך הפנייה לגורמים מטפלים1לצורך 

 סיוע בחידוש הקשר עם אביו.

יש לקוות כי עם התבגרותו הנוספת, ולאור חידוש הקשר הנטען בין אחיו 

 יש ויפעל לחידוש הקשר עם אביו. -התאום לבין אמו

במקרה דנן, נוכח המטענים הרגשיים הסבוכים בין כל יחידי המשפחה, 

טוב יעשו הנפשות הפועלות אם יצליחו למצוא דרך כלשהי להתגבר 

 עליהם. 

יובהר כי הפטור מחיובו של האב ממזונות בנו עקב מרידתו הינו החל 

ה רשאי לדרוש כספים שכבר ואולם הנתבע לא יהי 12מיום הגיעו לגיל 

 שולמו ומן הסתם נצרכו. 

 

 :התוצאה .38

 

 .18עד הגיעה לגיל  53.6.13יהיו בהתאם לאמור בהחלטתי מיום  -י'מזונות הבת  .38.1 

 ממועד זה פטור האב ממזונותיה.  

תיוותרנה כל יתר ההחלטות שניתנו עובר לכן, ע"י המותב  53.6.13עד ליום 

 הקודם, 

 על כנן.
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  -ר'מזונות הבן  .38.5 

 ₪. 5,322יעמוד החיוב על הסך של  -4112ועד לחודש  9113מחודש  א.  

תיוותרנה כל יתר ההחלטות שניתנו עובר לכן, ע"י  9113עד לחודש 

 המותב הקודם, על כנן.

 .12.8.16סכום זה יישא ריבית והצמדה בהתאם למדד שפורסם ביום 

 

 .39.3.5ור בסעיף בהתאם לאמ -ואילך 2112מחודש  ב.  

 

היה מקום לחייב את התובעת בהוצאות לטובת  -בשים לב כי מרבית טענות האם נדחו .37

 הנתבע.

ברם, על מנת ליתן הזדמנות כנה ואמיתית לאפשרות שהצדדים יצליחו למצוא ערוץ 

כלשהו להתגברות על מטעניהם הרגשיים ולחידוש הקשר בין כלל הילדים בינם לבין 

 לא מצאתי לחייב בהוצאות.  -הקשר בינם לבין ההורה השני עצמם ולחידוש

 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.5216אוגוסט  53ניתן היום, י"ט אב תשע"ו, 

      

 
 

 


