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זו היא תביעה שמגיש מי זכאי למזונות כנגד האדם החייב במזונות. לרוב תביעת 
מזונות מוגשת על ידי אישה כנגד בעלה או נגד גרושה. תביעת מזונות יכולה 

למזונות ילדים או מזונות אישה או לשניהם יחדיו, ולבית הדין הדתי להתייחס 
 הדרוזי הסמכות לדון בענייני מזונות בהסכמת שני הצדדים.

תביעה למזונות ילדים הנה תביעה המוגשת על ידי ילדים : תביעת מזונות קטינים
ובמסגרתה תובעים הילדים את   כנגד מי שחייב במזונותיהם )לרוב אביהם(

תיהם. תביעה למזונות ילדים נבחנת ומתבררת על פי הכללים שהותוו בחוק מזונו
ובפסיקה בנוגע לגובה והיקף החיוב במזונות ילדים וזאת להבדיל ממזונות אישה 

 שקביעתו נקבעת על פי כללים שונים.

תביעה למזונות אישה הנה תביעה המוגשת על ידי אישה בגין תביעת מזונות אישה: 
. בלבד ילדיםהמזונותיה האישיים וזאת להבדיל ממזונות ילדים המשולמים בעבור 

החוק והפסיקה קבעו כללים שונים שלפיהם נקבעים מזונות אישה ומכיוון שברוב 
המכריע המכריע של המקרים לא נפסקים מזונות אישה לאישה גרושה הרי שברובם 

של המקרים תביעה למזונות אישה תוגש על ידי אישה כנגד בעלה כל עוד היא 
 נשואה לו.

או תביעה למזונות  בין שמדובר בתביעה למזונות קטינים תביעת מזונות,
עם פתיחת  תיק בבית הדין הדתי הדרוזי. זאת אומרתנפתחת על ידי פתיחת   אישה,

 ו מפרט התובע את טיעוניו השונים.התיק מוגש כתב התביעה למזונות שבמסגרת
ונים ובכלל זה מפרט הוא את במסגרת תביעת המזונות מפרט התובע את טיעוניו הש

. כשמדובר במזונות ילדים מפורטים צרכיי הילדים בכתב התביעה וכשמדובר צרכיו
בתביעה למזונות אישה מפורטים צרכי האישה. בנוסף יש להעלות בכתב 

, יב במזונותם המתייחסים להשתכרותו של מי שחיעובדות ונתוני  התביעה
פוטנציאל ההשתכרות שלו ונכסיו שיכולים לשמש כאמצעי לתשלום מזונות.  

פרטים מטעמם  הצדדים לתביעה להגיש, בין היתר, במסגרת תביעת המזונות על
, מפרטים ע רלוונטי וחיוני לקביעת המזונות. בין היתרשבמסגרתו מספק כל צד מיד

החודשים שקדמו להגשת כתב התביעה וכן פרטים על  21 -ת הכנסתם בהצדדים א
והגשת כתב התביעה  תיק בבית הדין  לאחר פתיחת רכוש ונכסים המצויים ברשותו.

על הנתבע להגיש כתב הגנה מטעמו שבמסגרתו אמור הוא להתייחס לאמור בכתב 
 בבית הדיןמסוים זימן לדיון הצדדים צפויים לקבל בשלב   התביעה למזונות.

ליך נכונות הצדדים לסיים את ההשונות, אבל תחילה שבמסגרתו נבחנות סוגיות 
 .המשפטי בהסכם לעניין המזונות

לצורך שמיעת ראיות   ככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה צפוי להתקיים דיון נוסף
 הוכיח את טענותיו באמצעות מסמכים,דים אשר במסגרתו יצטרך כל צד לדהצ

ולאחר  ולאחר מכן, לאחר שהראיות הוגשו לבית הדין ם או עדיםמומחי נתונים,
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את  , יסכמו הצדדיםות להזים את ראיותיו של הצד האחרשכל צד קיבל ההזדמנ
לתת פסק דין הדין . לאחר שלב הגשת הסיכומים מטעם הצדדים צפוי בית טיעוניהם

יש  ות.שבמסגרתו מחליט הוא אם לקבוע מזונות ואת היקף החיוב במזונ  מנומק
 בהגדלת מזונות, בין שמדובר מזונות שנפסקו על ידי בית הדין ניתן לשנותלציין כי 

הגדלת מזונות הקטינים איננה חייבת לנבוע משינוי נסיבות ו או בהקטנת מזונות
בות מהותי במצבה הכלכלי של האם מהותי מבחינת הילדים לבדם. גם שינוי נסי

כמו שיפור שינוי נסיבות מהותי  או יות עילה להגדלת מזונות הקטיניםיכול לה
 יכול להביא להגדלת מזונות הילדים. בהכנסותיו של האב,

 התביעה הדין ובכתב בית למזכירות להגיש עליך אותו תביעה כתב להכין עליך
 :הבאים הפרטים ציון על י/הקפד

 .התובעים של לידה ותאריכי זהות מספרי, שמות -

 .התביעה להגשת הסיבות -

)  בעבורם הנדרש והסכום בנפרד מהתובעים אחד כל של הצרכים פרוט -
 ' (.וכו, כלכלה, הנעלה, ביגוד: כגון

 .עותקים ובשלושה מודפס יוגש התביעה כתב -

 : הבאים המסמכים את לצרף עליך התביעה לכתב

 .מזונות בתיק פרטים אישיים  .א

 כתבהעובדות ב נכונות המאמת, דין עורך בפני ומאושר חתום תצהיר .ב
 .התביעה לכתב שיצורף מסמך וכל, והפרטים בכתב התביעה התביעה

פרטים  ובעיקר שני בני הזוגהכולל פרטים אודות  ,טופס הרצאת פרטיםג.        
נכסיהם השונים  ,בדבר יכולותיהם הכלכליות ובכלל זה הכנסתם השוטפת

 .וחובותיהם

 כולל) אחר מקור מכל הכנסות אישורי או/ו אחרונים משכורת תלושי 21 .ד
 .האמורה לתקופה'( וכו לאומי ביטוח ,מזונות

לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או .       ה
 .העתק נאמן למקור

 :תשלומים

 בתי הדין הדתיים הדרוזיים  על פי תקנות הליך פטור מתשלום אגרה וזאת
 .2791 -(, תשל"גאגרות)

דף הסבר זה הינו כללי ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ונועד לסיוע  :הערה 
 בלבד ואינו ממצה את כל הנושאים הנוגעים לעניין. יראשונ

  מטעמי נוחות בלבד ומתייחס  בלשון זכרכל האמור בנוהל זה נכתב
 במידה שווה. לזכר ונקבה
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