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 חלטהה

הצדדים  התגרשו .  בפנינו  בקשה  לביטול  מזונות  של  בת  קטינה  בגין  סירוב  לכל  קשר  עם  האב

ומאז  התנהלו  ביניהם  דיונים  בענין  מזונות  הילדים  והסדרי ,  ם  וחציבבית  הדין  לפני  כשש  שני

לאחר  דיון  בנושא  הסדרי ,  )05.05.2016(ו  "בניסן  התשעז  "ביום  כ.  ראיה  בין  האב  לילדיו

על  שני  הצדדים  לשתף  פעולה  ולפנות ,  נקבע  כי  בהתאם  להמלצות  לשכת  הרווחה,  הראיה

עוד  נקבע  כי  אם  בתוך  חצי  שנה .  בדת  הסוציאלית  המטפלתלהדרכה  וטיפול  כפי  הוראות  העו

 .האב יוכל להגיש בקשה להפחתה או לביטול מזונותיה', לא יחודש הקשר עם הבת ת

בת   המזונות  מפטרו  לקשה  בתובע  הגישה,  )18.05.17(ז  "תשע  היירב  בא"  כביום,  אחר  כשנהל
 אינה,  מאז  ההחלטה  הנזכרת  וליו  אגיעה  מיננה  אילדה  האחר  ולמעלה  משנתייםמ,  ]'ת[הקטינה  

 די  יל  ענחתם  שושיןירניגוד  לאמור  בהסכם  הג  ב,כל  זאת.  מסרונים  וטלפונים  לפילו  אגיבהמ
 ביום.  לטענתו  הדבר  נובע  כתוצאה  מגיבוי  ואף  הסתה  של  האם  כנגדו.  בית  הדין  באושר  וצדדיםה
 יוןד  בס"  כביום.  םו  י14  וך  תהגיב  לשני  הצד  העל  שחלטה  היתנהנ)  07.06.17  (ז"שע  תיוןג  בס"י

 ,ושרה  אבקשהה.  ום  ילושים  של  שארכה  למשיבה  הת  כוח  באקשת  בתקבלהה,  )18.06.17  (ז"תשע
הנתק  בין  הבת  לאב  נוצר  בשל ,  לטענתה.  גובתה  תהתקבלה,  באיחור  של  יומיים  מהמועד  שנקבעו

לא כאשר  הוא  אינו  מתייחס  אל  צרכיה  המיוחדים  וקשייה  הרגשיים  ו,  התנהלותו  של  האב  כלפיה
 .עותק יועבר לאב. בשל הסתה

וכן  לא  נתייחס ,  ין  בכוונתנו  להיכנס  בפרוטרוט  לטענות  ההדדיות  המופיעות  בכתבי  הצדדיםא
, כאמור  לעיל.  שאלה  שאינה  רלוונטית  לנושא,  לשאלה  האם  האב  עומד  בתשלומי  המזונות  בזמנם

. מישות  מצדוהאב  טוען  להסתה  ואילו  האם  טוענת  לחוסר  התחשבות  של  האב  בילדה  וחוסר  ג
נוכחנו  כי  הטענה  של  האב ,  לרבות  עיון  בתסקיר  החסוי,  מתוך  עיון  בכתבי  הטענות  ובתיקים

אך  גם  לטענה  להתנהלות  שלילית  של  האב  לא  נמצאו ,  להסתה  מצד  האם  כנגדו  לא  הוכחה
נראה  שהנתק  נוצר  בשל  תקלה  בתקשורת  בין  האב  לבת  שנבעה  בין  היתר  מהמחלוקת  בין .  סימוכין

האב  היה  בדעה  שיש  לחנך  את  הילדים  בקשיחות .  ל  דרך  החינוך  הראויה  כלפי  הבתההורים  ע
ייתכן .  ולהציב  בפניהם  גבולות  ברורים  ואילו  האם  נטתה  להתנהלות  יותר  רכה  ופתיחות  כלפיהם

, אך  מצד  האב  לא  היתה  התעללות,  גרם  להתקוממות  של  הבת  כלפיו,  שהיחס  הקשוח  מצד  האב
ואיננו מצדיק יצירת , איננו התעללות וסר גמישותח. ין דרכי החינוךאלא  מחלוקת  בין  הצדדים  בעני
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אך  אין  זה ,  ניתן  להבין  את  הקשיים  שנגרמו  לבת  כתוצאה  מכך.  נתק  מצד  הבת  כלפי  אביה  מולידה
ואף  בדברי  חכמים  מצויה ,  מצוות  כבוד  אב  נאמרה  גם  לגבי  אב  קשוח.  מצדיק  ניתוק  כל  קשר

משום  כך  הקדימה  התורה  את .  אימהיהנוך  האבהי  לבין  זה  הבחנה  בעניין  ההבדל  בין  אופי  החי
כבוד  האב  לכבוד  האם  מפני  שהאם  מפייסת  את  הילד  בדברים  והוא  נוטה  יותר  לכבדה  והתורה 

מכיוון  שאופי  החינוך ,  הקדימה  התורה  את  האב,  לעניין  מוראו  (.הדגישה  שגם  את  האב  יש  לכבד
ורא  האב  כדי למזה  הוקדם  בתורה  מורא  האם  הי  גורם  למחיקת  הדיסטנס  כלפיה  ולכן  בענין  ימהא

 רק יט פסוק פיקראו(י "וכלשון רש). להדגיש  שגם  כלפי האם יש לחוש ולהתנהג בהנהגה של יראה
 ):ג

 ביו את ארא יהבן שפניו  לגלוי  שפיל,  אב  לם  אקדים  האןכ  –  יראו  תאביו  ואמו"
 מו  את  אכבד  מהבן  שפניו  לגלוי  שפיל,  אם  לב  אקדים  הבכבודו,  אמו  מותרי
 :"דברים במשדלתו שפנימ, אביו מותרי

תעלה  השאלה  ממה  היא  תתפרנס ,  אם  נקבל  את  התביעה  לפטור  את  האב  ממזונות,  הנהו
האם  האב  מעוניין  שהבת  תפסיק  את  לימודיה  ותצא  לעבוד  כדי  לפרנס  את .  ומהיכן  יחיה  ירק  זה

. הב  ורוצה  בטובת  ילדיונוכחנו  במהלך  כל  הדיונים  כי  הוא  אב  או.  ודאי  שלא  זאת  כוונתו?  עצמה
מכיוון  שדאג ,  ל"אף  בקשתו  הנוכחית  הוגשה  רק  כעת  ולא  כעבור  חצי  שנה  מההחלטה  הנ,  לדבריו

ועל  ידי  זה  היא  תחדל ,  בוודאי  כוונתו  היא  שהחוב  יוטל  במלואו  על  האם.  לרווחתה  של  הבת
היה הדבר  לא  י,  אך  מכיוון  שקבענו  שלא  הוכח  שהאם  אשמה  בנתק.  מההסתה  של  הבת  כלפיו

 .אין זה מתקבל על הדעת לחייב אב במזונות לילדה שאיננה מוכנה לתקשר עמו, מאידך. צודק

אך  האב  לא ,  מצוי  לדעת  בית  הדין  על  ידי  קביעה  כי  המזונות  לא  יבוטלו,  פתרון  לבעיה  זוה
בוודאי .  יחויב  לשלמם  לידי  האם  אלא  ישירות  לידי  הבת  ובלבד  שהבת  תחדש  את  מפגשיה  עמו

אך  במצב  הקיים  נראה  שזהו ,    ראוי  לערב  את  הקטינים  במהלך  גביית  המזונותשלכתחילה  לא
 .הפתרון האופטימאלי והאמצעי הנכון לזרז את הבת לתקשר עם אביה

ונימוקים  הלכתיים  שניתנו  לכך ,  סדר  מעין  זה  נקבע  בעבר  על  ידי  בית  הדין  בצפת  בתיק  אחרה
אוריאל  לביא '  גאון  רה)  דין  בירושליםיום  אב  בית  כ  (עים  בספרו  של  אב  בית  הדין  לשעברימופ

עיין  שם  שמאריך  בביאור  השיטות  השונות  בפסקי  הדין .  'סימן  ל'  בעטרת  דבורה  חלק  א,  א"שליט
 .הרבניים בנושא זה ומסקנתו כאמור לעיל

ת האם  לא  תהיה  רשאי,  )1.11.17  (ח"ב  בחשון  תשע"  יהחל  מיום:  הסדר  יתנהל  כדלהלןה
יתקיים  מפגש .  פ"לא  באופן  ישיר  ולא  באמצעות  לשכת  ההוצל  ,אבלגבות  את  דמי  המזונות  מידי  ה

או  ביום  אחר  שיתואם  בין  האב ,  בין  האב  לבת  פעמיים  בחודש  בשעות  אחר  הצהריים  בימי  ראשון
האב  ימסור  בידי  הבת  את  ההמחאה  עבור  מחצית  מדמי  המזונות  עבור  אותו ,  בסיום  כל  מפגש.  לבת

  במקום  אחר  שיתואם  בין  הצדדים  או  באמצעות  לשכת או,  המפגשים  יתקיימו  במרכז  קשר.  חודש
 .הרווחה

 .הסדר האמור איננו תקף באופן רטרואקטיבי אלא רק מכאן ולהבאה

תוכל  האם  לבקש  לחדש ,  ]'ת[אם  יחודש  הקשר  בין  האב  ל,  אחר  תקופה  של  ששה  חודשיםל
 .כפי שהיה בעבר, את גביית המזונות ישירות אליה

 .לדיהםישמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ושל החלטה מותרת לפרסום לאחר הה

 ).16/10/2017 (ח"ו בתשרי התשע"כ יתן ביוםנ
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