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 ה"ב 1013601/2 יקת

 יפה חזוריאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלעד עלי, רב בן ציון הכהן רביןה, ד" אב–רב דניאל אדרי ה

 :תובעה לוניפ )ד איריס מנור"כ עו"י ב"ע(

 גדנ  

 :נתבעתה לוניתפ )ד דין עדני"כ עו"י ב"ע(

 זונות מ:נדוןה

 סק דיןפ

 לפנינו  תביעת  מזונות  של  האם  כאשר  חלוקת  הזמן  של  ההורים  עם  הילדים  חלוקה  שווה

 .דה־פקטו

 2004אומים  ילידי  ינואר  ת  –  ]'א[ו]  'ל[,  ילדים  הוששל  צדדים  ל.2003ת  צדדים  נישאו  בשנה
 .ש שניםש בת כ2011ילידת יולי ] 'נ[הבת ושרה שנה ־עלוששנכון להיום בני 

 .החליט בית הדין על משמורת משותפת בן הצדדים )14.5.2015( ה"ה באייר תשע"כ תאריךב

ת  מבית  המשפט  לענייני  משפחה  על החלט  ניתנה  )18.6.2015(  ה"בתמוז  תשע'  א  תאריךב
וצאות החצית  ומ)  מחצית  משכנתא  (ח"ש  1250  תוספתבח  "ש  3500מזונות  זמניים  בסך  של  

 . ח"ש 1000פואיות עד לסך של רוצאות הינוך וח

הוגשה  בקשה  לקביעת  מזונות  על  סמך  המשמורת   )19.7.2015(  ה"באב  תשע'  ג  תאריךב
 .המשותפת

ניתנה  החלטה  מבית  המשפט  שהמזונות  הזמניים  יהיו   )3.8.2015(  ה"ח  באב  תשע"י  תאריךב
 .בתוקף עד למתן החלטה מבית הדין

והצדדים , א צלחליסיון זה נית  הדין  ניסה  להביא  את  הצדדים להסכמה בעניין המזונות אך ב
 .התבקשו ליתן סיכומים

  של בית  הדין  למזונות  זמניים  בסך  מניתנה  החלטה  )4.9.2015(  ה"באלול  תשע'  כ  תאריךב
 פואיות חריגותרוצאות הינוך וחוצאות ה בתוספת מחצית מדור ומחצית 3500

 .)16.12.2015( ו"בטבת תשע' ד צדדים התגרשו בתאריךה

חצי (דור    מתוספת  ב5100  יש  לחייב  את  האב  במזונות  בסך  של  וחהא־כוב  ישהאדברי  הל
, חוגים,  צהרון,  כולל  גן(חצית  חינוך    מ,)600מחצית  שעולה  לסך  (אחזקת  מדור  ,  )משכנתא

).   בחודש490באופן  קבוע  עלות  בסך  של  (חריגות    פואיותרמחצית  ,  )ב"שיעורים  פרטיים  וכיו
 .ל"המזונות ישולמו עד לשחרור מצה. סד לביטוח לאומיותקבל את הקצבה מהמ ישהאוכן ה

3בהתאם  להלכה  בבית  המשפט  העליון  בהתאם  להוראות  סעיף    אתז  ישהאה  וחא־כדברי  בל
ואין .  יקון  דיני  משפחה  תשלום  המזונות  והצרכים  ההכרחיים  מוטל  במלואו  על  האבבחוק  לתא  

 .זיקה למשמורת
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 השופטת  ארבל'  מפי  כב(ש  העליון  "ברי  ביהמדהיא    ישהאה  וחא־כדעת  בית  הדין  כוונת  בל

 :)2561/08מ "בבע

בתו  המוחלטת  של  האב  לשאת  בצרכים  ההכרחיים  של  ילדיו  הקטינים חו"
, בין  אם  היא  נמסרת  לאב,  ת  על  הילדים  נמסרה  לאםחלה  בין  אם  המשמור

 ".ובין אם היא ניתנת במשותף לשני ההורים

לושי תל  פי  ע  (טו  נח''ש  7,300וכ־,  ברוטו₪    8,300כ־היא    ישהאשתכרות  הממוצעת  של  הה

 .)2017 עד ינואר 2016מאוקטובר  משכורת

ח  בתוספת  מחצית ''  ש1500יש  לחייב  את  האב  במזונות  בסך  של    ת  כוחואדברי  האב  ובל
מסך  המשכנתא  או   25%  לכל  היותר  או  ין  לחייב  כלל  את  האבא  –  מדור,  הוצאות  חריגות

 .השכירות

טקסים  דתיים  לפי  המסורת .  מ"  ק25מעבר  דירה  ברדיוס  של  .  ל  בהסכמה"ציאה  לחוי
 .היהודית

 :השתכרות הממוצעת של הבעל כוללת שני מרכיבים מוסכמיםה

על (טו  ח  נ''ש  9,700  ,ח  ברוטו''  ש12,600:    על  סך  ממוצע  של,לוש  משכורת  מהמעסיקת.  א

 .)2017 עד ינואר 2016פי תלושי משכורת מאוקטובר 

₪   1700סך  ל  וספת  למשכורת  הניתנת  עבור  שירותים  מיוחדים  שמבצע  עבור  מעסיקו  עת.  ב
ישה אה  וחא־כוב)    ד13עיף  ס  (הבעל  וח־כתאסיכומים  שהוגשו  על  ידי  בהכפי  שעולה  מ,  מוסכם(  טונחודש  ל

 ))9סעיף (

סיכומי (,  בחודש  ₪  4000שנושא  רווחים  של  כ]  'י[לבעל  יש  עסק  פרטי  בשם    ישהאטענת  הל

 פרוטוקול  הדיון  תאריך(לטענת  הבעל  העסק  אינו  נושא  רווחים  אלא  מפסיד  ,  )  א14סעיף    ישהאה

 . )47שורה  13.4.2015

(ה  "ד  בניסן  תשע"כ  לה  לדיון  כבר  בתאריךעשממנו    כוח  בדבר  העסק  והרווחיםויוה
 וחא־כגם  ב.  בדבר  הרווחים  של  העסק  לשהןכלפני  בית  הדין  לא  הוגשו  ראיות  ,  )13.4.2015

ובפרט  שבתגובת ,  בסיכומים  מדבר  על  הכנסה  משוערת  ולא  על  דבר  ברור  וחד  משמעי  ישהאה
רי לדב,  )  ב18סעיף  ,  )1.9.15  (ה"ז  באלול  תשע"י  הוגשה  לבית  הדין  בתאריך(לבקשת  הבעל    ישהאה
לא  וחהא־כוב ישהאמה שמראה שגם ל,   3000₪מדובר  על  הכנסה  משוערת  של    ישהאה  וחא־כב

 .של העסק, אם ישנם, לאור האמור בית הדין לא מתייחס לרווחים. ברור מצבו של העסק

, עצמאי  ואהו  )8.2.2017(  ז"ב  בשבט  תשע"י  כון  להיום  האב  התפטר  מעבודתו  בתאריךנ
ח  וזאת  בטרם  תשלום ''ש  6,775  היאח  "  היום  כפי  שעולה  מהדוהכנסתו  וחו־כתאלדברי  האב  וב

 .2017פברואר  ח הכנסות לחודש"צורף דו, המס

יון יסשורה  לדיון  במזונות  ואין  כאן  נקינה  או  תתפטרות  האב  מעבודהדעת  בית  הדין  ל
בוא  בית  הדין  לחייב  את  האב ב,  מוראלמרות  ה.  להשפיע  על  החלטת  בית  הדין  בעניין  המזונות

ות  יש  ליקח  בחשבון  את  כושר  השתכרותו  כפי  שהיה  קודם  התפטרותו  מהעבודה  על  פי במזונ
 .האמור בתלוש

אם רכשה ה. דירה למגוריו עם הקטינים בעת שהותם עמו שיל אחד מההורים לכמקרה דנן ב
 .אב שוכר דירה ומשלם שכירותה ואילו, משלמת משכנתא והיא את חלקו של האב בדירה

ילדים ה,  ממש  זהה  בין  ההורים  ,קטו־פה  דם  עם  הילדים  חלוקה  שווהשל  ההורי  לוקת  הזמןח
ל  אחד כ,  והשאר  אצל  האב  נייהשימי  ראשון  ושלישי  קבוע  וחמישי  לסירוגין  ושבת    ישהאאצל  ה
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 ביגודם  והוצאות  מדורם,  לרבות  מזונם,  מההורים  נושא  בכל  צרכי  הקטינים  בעת  שהותם  עמו
 .ובילויים

את  כל  הוצאות  הבריאות  והחינוך   אםהוחלטת  לחלוק  עם  הסכמה  מו  ביע  הוחו־כתאבואב  ה
אך  חלק  על  חובתו  לשאת  במזונות  הקטינים ,  בין  הרגילות  והשוטפות  ובין  החריגות  לדיםישל  ה

 .מנים שווההזשהילדים במשמורת משותפת וחלוקת  נוכח האמור לעיל

 ובת האב במזונות ילדיוח

  חייבת  במזונות האםואין  ,  א  אבסולוטיתהדבר  ברור  כי  חובת  האב  לדאוג  למזונות  ילדיו  הי

אבן  העזר (וכפי  שנקבע  בשולחן  ערוך  ,  )  מדין  צדקה  עיין  בהמשךהאםבעניין  חיוב  (הילדים  כלל  

 ): סימן פב סעיף ח

 ,ידה  בהרשות]  '  [..גמלתן  שחר  אמה  עניה  ביהיו  שאםה  צתה  רא  לאם"
 הם  ו,ב  אהם  לין  אם  אקהל  לותם  אשלכת  מו  א,אביהם  לותם  אנותנתו

 ."קבות נאחד וכרים זחדא, הם בטפליםמ

 .חייבת כלל במזונות הילדים אםהרי שאין ה

אך  מעבר  לגיל  זה ,  אינו  אלא  בקטנים  מתחת  לגיל  שש,  חוב  האב  במזונות  ילדיו  מדינא,  כןא
ידועה  תקנת  הרבנות   ).ימן  עא  סעיף  אס(עד  שיגדלו  ,  אינו  חייב  לזונם  אלא  מכוח  תקנת  חכמים

 . לדיו מגיל שש ועד לגיל חמש עשרהייש לחייב האב במזונות ש, ד"הראשית משנת תש

האריך  את  מועד  חיוב  המזונות  עד  גיל  שמונה ל)  ם"ג  סיון  תש"י(שוב  תקנו  מאוחר  יותר  ו
) וחלק ו סוף סימן לה, אבן העזר סימן טו ד לקח (בדי עת ישכיל"וראה  עוד  בתוקף  תקנה זו בשו.  עשרה

 ).רבעה סעיף מברק שלושים ואפ(בספר משנת הכתובה ו

יוב  האב  במזונות  הילדים  עד  גיל חד  בדבר  "עתיק  לשון  תקנת  הרבנות  הראשית  משנת  תשנ
 :התקנה לשוןה וז, חמש עשרה

שמעצם  הדין  לא  היו  כופין  את  האב  בממונו  לזון   על  פיף  לפנים  בישראל  א"
היו  מכלימים  אותו ,  את  בניו  ובנותיו  הקטנים  אלא  עד  הגיל  של  שש  שנים

אך  בזמנינו  לא  איכשר  דרא .  עליו  כדי  להכריחו  לזונם  עד  שיגדלוומכריזים  
החוק  הממשלתי  אינו  נותן .  לצערנו  וכפיה  מוסרית  אין  כוחה  יפה  כלל  וכלל

אלא  שבתי ,  ששניין  מזונות  הילדים  אפילו  למטה  מסמכות  לרבנות  בע
ואירעו .  המשפט  הממשלתיים  זקוקים  בנידון  לפסוק  על  פי  דיני  ישראל

להכריח  את  אשתו  לקבל  ממנו  גט   כדיבתאכזר  מרוע  לב  מקרים  שהאב  ה
. ובתי  משפט  הממשלתיים  פטרו  אותם  על  יסוד  שהילדים  היו  למעלה  משש

כשטענו  מצד  הילדים  שבדיני  ישראל  כופין  את  האב  מתורת  צדקה  אם  הוא 
 [...] באה התשובה שהחוק הממשלתי אינו יכול להתחשב עם טענה זו, אמיד

בימינו  אלה  אפילו .    שהמצב  דורש  תיקון  מתאיםכל  המתבונן  בצדק  ישפוט
סכנות  מוסריות  גדולות ,  ילדים  מבוגרים  קודם  שהגיעו  לגיל  של  חמש  עשרה

אם  פרנסתם  לא  תהיה  מובטחת  על  יסוד )  לבנות  וגם  לבנים(צפויות  להם  
אין  צריך  להאריך  בדבר  המובן  לכל  מי  שעיניו  פקוחות  על  מצב  .משפטי

ה  שהבעל  מתחייב  לזון  את  בניו  ובנותיו  שיולדו להנהיג  לכתוב  בכתוב.  ההווי
ננהיג  פילו אםא] ' [..לו עד שיגיעו לגיל של חמש עשרה שנה לא היה מספיק

גם  בזה  יהיה  מי  שימצא  מקום ]  '  [..ישהאלכתוב  שהבעל  מתחייב  כלפי  ה
ועל  כל  פנים  הרי  זה  לא  יועיל  אלא  על  העתיד  כשיתחילו  לכתוב   [...]  לפקפק

את  מכל  המבוכות  והסיבוכים  יש  לנו  רק  דרך אחת והיא לתקן כדי  לצ  [...]  כך
ולאחר  שנקבעה  תקנה  זו  על  פי  הרבנות .  כלהתקנה  כוללת  שתחול  על  
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  [...] הראשית  לארץ  ישראל  ומועצתה  המורחבת  ועל  פי  בתי  הדין  הרבניים
ועל  פיה ,  ויהא  זה  דין  ממש  [...]  ם"יהא  לתקנה  זו  כל  תוקף  ועוז  כתקנות  שו

יפסקו כך בתי  [...] וממילא, דין  של  ישראל  בכל ארצנו הקדושהיפסקו  בתי  ה
כשם  שמאז   [...]  אי  לזאת  קבענו  את  התקנה  [...]  המשפט  של  הממשלה

לחייב  את  האב  בחיוב  משפטי   [...]  ומעולם  עד  היום  הזה  היה  כח  בית  דין
גמור  ולכופו  בממונו  וככל  הכפיות  האפשריות  החוקיות  לפרנס  את  בניו  ואת 

  כך  יהא  מעתה  ואילך  כוחם  יפה  לחייב –ד  הגיל  של  שש  שנים  בנותיו  ע
בחיוב  משפטי  גמור  ולכופו  בממונו  ובכל  הכפיות  האפשריות  החוקיות 

 ".לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל של חמש עשרה שנה

ישנה , המובאת לעיל עניין  חיוב  האב במזונות ילדיו לאחר גיל שש בהתאם לתקנת הרבנותב
קנה  היתה  לחייב  את  האב תה  אםה,  בין  דייני  ישראל  בעבר  בהווה  ואף  בעתידמחלוקת  גדולה  

 .או מדין צדקה בחוב גמור

, שלפי  תקנת  הרבנות  הראשית,  תבכ)  ב  אבן  העזר  סימן  צב  עמוד  שס"ח(ת  משפטי  עוזיאל  "שוב
ואין , כשם שחייב במזונות ילדיו הפחותים מגיל שש, האב  חייב במזונות ילדיו שמעבר לגיל שש

ונמצא  לדבריו  כי  חובת  האב .  ש"אלא  בכלל  חובת  האב  במזונות  ילדיו  ע,    מדין  צדקה  בלבדזה
 .יא חובה גמורה מדינאה) פחותל (לזון את בניו עד גיל חמש עשרה

תב  להוכיח  כי  התקנה  לא  באה כ)  לק  ח  סימן  כבח(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"מרן  הראש,  מנםא
אלא  רק  לכוף  על ,  כרחם  אב  על  בנים,  יהםלהפקיע  דין  צדקה  מהאבות  המשלמים  מזונות  לילד

וחלק  ד ,  172וחלק  ג  עמוד  ,  298  ועמוד  92לק  ב  עמוד  ח(וכן  מוכח  גם  בפסקי  דין  רבניים  ,  המתאכזרים

לפיכך  מזונות  הילדים  שמעל  גיל  שש  הם  בכלל  צדקה  ואינם  חובה ו)  336  וחלק  ה  עמוד  7עמוד  
שהוא  חיוב  מדינא  על ,  תים  מגיל  ששומכל  מקום  גם  חיוב  מזונות  בניו  הקטנים  ופחו.  מדינא

 רשינן  דזונות  אשתו  מבי  גשדווקא,  היינו  רק  לפי  צרכיהם  ולא  על  פי  עושרו  של  האב,  האב
 ורכן  צדי  כהם  לותן  נם  אניו  בבל  א,גופו  מותר  יכבדה  לחייב  ומו  עשעולה,  דכתיב  בעולת  בעלמ
 .ש"ע) ה"ש סק" בו"מ סק"ימן עג סעיף ו חס (זה בוצא יהכרחיה

  ח לק  חומר  אביעת  י"שוב  (ל"צ  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  זצ"מורינו  מרן  הראשל  וןלשה  זו

 : )ב כ'י סז"אבהע

 שהבן  כומר  לאב  היכול  שאמרינן  דהאד  )ט"ק  סב"פ'  יס(  חוקק  מחלקת  הכתבו
 וצה  רינו  אהבן  שיירימ,  לום  כו  לותן  ניני  אצלי  אבן  הין  אאםש,  ש  שבן  מותרי
 מן  זל  כפרנסול"  דקה  ציובח  "לי  עןי  אומר  לאב  לש  ילכןו,  אמו  מרדיפהל
 חנכו  לעלי  שברים  דשארו,  ורה  תלמדו  לצלי  אהיותל,  קולי  לומע  שאינוש
 .כ"ע. הםב

 ש  שאחר  לבן  המזונות  בחויב  מאינו  שפני  מינו  טעמאיה  דשמע  מכאורהל
 .דקה צתורת מלאא

 אב  החייבש",  ד"תש  השנת  מראשית  ההרבנות  מקנה  תיש  שזמנינו  בזהי  לפ ו
 ת  אפטור  לאב  הוכל  יאל,  "נה  ששרה  עמש  חל  שגיל  הד  עלדיו  ית  אפרנסל
ד "  חבדי  עשכילת  י"שו  בדאיה  הובדיהע'  ג  ר"הרה  ליןיעו.  ו  זטענה  בצמוע
 וד  עראהו.  למעשה  והלכה  לו  זקנה  תוקף  תבסס  להאריך  ש)וט'  יע  ס"אהח(
 תי  בל  כזונות  מפוסקים  ונים  דו  זקנה  תפיל  עו.  ם  שרצוגא  ה"גרי  התשובתב
 . לישרא בדיןה

 י  פל  עףא,  ישראל  בפניםל:  הלשון  זה  בואל  ה"נ  הקנה  תוסח  ננה  הולםא
 גיל  הד  עלא  אקטנים  הבנותיו  וניו  בת  אזון  לאב  הת  אכוף  לין  אדין  המעיקרש
 הכריחו  לדי  כליו  עמכריזים  וותו  אכלימים  מיו  הל  מקוםמכ,  נים  שש  שלש
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 ין  אסריתו  מכפיהו,  צערינו  לרא  דיכשר  אא  לזמנינו  בךא.  יגדלו  שד  עזונםל
 בתיו,  ב  לרוע  מתאכזר  ההאב  שבים  רקרים  מאירעוו.  כלל  ולל  כפה  יהכוח

 ש  שגיל  ממעלה  ליו  ההילדים  שסוד  יל  עותו  אטרו  פממשלתיים  המשפטה
 מיד  אאב  האם  שטענה  הם  עהתחשב  לכול  יינו  אממשלתי  השהחוקו.  ניםש
 ודם  קבוגרים  מילדים  לולפי  אלה  אימינו  בהריו.  דקה  צתורת  מחייבו  לשי

 א  לםא,  וסריות  מדולות  גכנות  סהם  לםיפויצ,  שרה  עמש  חל  שגיל  להגיעוש
 . כ"ע. 'כו ושפטי מסוד יי פל עובטחת מרנסתם פהיהת

 זונות  מהמשלמים  מדקה  צורת  תהפקיע  לאה  באל  ל"נ  ההתקנה  שמצאנ
 כרחםו,  וב  טרצון  באת  זעושיםש,  הודאין  יוברין  גהלכת  כבנותיהם  ובניהםל
, ניהם  בל  עמתאכזרים  הלה  אל  עכוף  לתקנה  הוונת  כלאא,  נים  בל  עבא
. הלכה  כותם  אלפרנס  וזון  ללחייבםו,  ל  כבחוסר  ועירום  בותם  אמשאיריםו
 חייבים  מין  אהם  מהתפרנס  לו  לאפשר  שכסים  נבן  לש  ים  אזמנינו  בף  אלכןו
 ית  בברי  חסקו  פכןו).  אע'  יס  (ושולחן  ערוךר  טוש  ב"כמו.  פרנסם  לאב  התא
 ביג  ר"הרהו,  דס  עעקב  יביג  ר"הרהו,  דאיה  הובדיהע  ביג  ר"רהה,  גדול  הדיןה
 דין  התי  בל  שין  דסקי  פקובץ  בשובתם  תהובאהו.  לישיב  אלום  שוסףי

 מודע(ב  "ל  ח"נ  הין  דסקי  פקובץ  בוד  עראהו.  ש"ע).    זמודע(ד  "ח,  רבנייםה
 .ש"ע). עב קמודע(ג "חו) בצ

 בצ'  יע  ס"אהב  ח"ח(  וזיאל  עשפטית  מ"שו  בוזיאלצ  ע"הגרב  לראיתי  שהגםו
ד "  יגיל  ביום  כהיאש,  רים  מצעירה  הבת  הזונות  מלעניןו,  כתבש,  )ס  שמודע
, י"א  לראשי  הרב  הרצוגא  ה"הרי  מגאון  הברי  חתב  כאד  מנכון  ופהי,  נהש
 ייב  חהוא  שה  מכלכ,  מזונותיה  באב  הייבח,  ראשית  הרבנות  הקנת  תלפיש
 יןד  מלאא,  לבד  בדקה  צדין  מה  זאיןו,  ש  שיל  גד  עבנותיו  וניו  במזונותב
 חובה  מצניו  חת  אנער  לאב  לו  לאסורש,  בנותיו  וניו  במזונות  באב  הובתח
 יל  גד  עמזונות  בהחיוב  שמשמעו.  ש"ע.  'כו  ואם  הל  עלהטילה  וו  זבהיתא
 ש  יולפי  אזהי  לפו.  ש  שיל  גד  עניו  במזונות  במש  מאב  החיוב  כיאה,  ו"ט
 .לפרנסם וזונם לייב חכסים נבניםל

ין  מה יעו.  ל"נ  הגדול  הדין  הית  באתהור  כעיקר  האה  לי  נרל  מקוםמכ
 ענין  בם  גנתי  דשםו.  )נז  רמוד  עוע'  יג  ס"ח(  עת  דחוהת  י"שו  בזה  בודעשכתבתי  

 בנותיו  וניו  בזונות  מצורך  לזמנינו  בהםמ  יטול  לותר  מםא,  ספים  כשרעמ
  .ש"ע. ש שגיל ממעלה להםש

 תב כברכ, ל"נ התקנה הכוונת בפק סידי מצאנו ילא שומר למצא תם אולפיאו
 ל  עעמידנו  נתקנה  בפורש  מאינו  שבר  דלכ,  )ו"  סיחק'  יס(  ן  העזרע  אב"ש  ברןמ
 ורשי  יל  עתקנה  ביש  שפק  סל  ככןו,  הגהא  ב"רמ  הב  על  זהתכו.  ורה  תיןד

 שובת  תשםי  ב"ב(  ספק  מבעל  הרושת  יוציאים  מאיןש,  איה  רהביא  לישההא
' ימ  ס"וח(  קצח  יחל  נבספרו.  )ז"ק  סםש(א  "גר  הביאורי  בין  עודיעו.  כ"  ע)ן"רה
 יקראת  ו"שו  בין  עודיעו.  )הלאהד  ו"עח  ס"כד',    ינף  עקנה  תפק  סקונטרסב,  הכ
 .יין שם ע)א סללת כ' מעו, טז רלל מ כודמעמ( מד חבשדיו. )ס א"ע ס"אהח( ברהםא

צ "שלדעת  הגרב,  את  התקנה  בינוהל  מחלוקת  בין  גדולי  הדור  כיצד  "נה  הביא  מרן  זצה
 ראשי  הרב  הרצוגא  ה"הרי  מוהגאון  )ס  שמוד  עבצ'  יע  ס"אהב  ח"ח(  וזיאל  עשפטית  מ"שו  בוזיאלע
 ה  מכלכ,  15מזונות  הילדים  עד  גיל    באב  הייבח,  ראשית  הרבנות  הקנת  תלפיש,  ץ  ישראלראל
 אב  הובת  חיןד  מלאא,  לבד  בדקה  צדין  מה  זאיןו,  ש  שיל  גד  עבנותיו  וניו  במזונות  בייב  חהואש
נכסים  וממון  בכל  זאת  חייב  האב   ששם  מעל  גיל  שאף  אם  יש  לילדי,  בנותיו  וניו  במזונותב

 .במזונותיהם

 עקב  יביג  ר"הרהו,  ל"דאיה  זצ  הובדיה  עביג  ר"רהה,  גדול  הדין  הית  בעומתם  דעת  חבריל
 רבנות  הקנת  תל  שלפי"וכן  דעת  מורינו  מרן  זצ,  ל"לישיב  זצ  אלום  שוסף  יביג  ר"הרהו,  ל"דס  זצע
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 ד  עבנותיו  וניו  במזונות  בייב  חהוא  שה  מכלכ,  15מזונות  הילדים  עד  גיל    באב  הייבח,  ראשיתה
מון  או  נכסים   מולכן  במקום  שיש  לילדים  אשר  הם  מעל  גיל  שש,  לבד  בדקה  צדיןמ,  ש  שילג

 .טור האב ממזונותיהם פ,שיכולים להתפרנס מהם ואינם זקוקים לצדקה

 .מספר דוגמאות לןהל, חלוקת זו באה לידי ביטוי גם בפסקי הדין לאורך השניםמ

 :לשונוה ז ו)263' ט עמ"ח(ל והובא בפסקי דין רבניים "ג הרב שאול ישראלי זצ"ב הרהתכ

 ם  גכןש,  אם  הל  שפשרויותיה  את  אם  גברר  לש  ידקה  צדין  משזהכ,  כןא
 לוקה  חל  עדון  לש  ימידה  איא  הגם  שבמקרהו.  דקה  צדין  מבתיחו  מישההא

 הילדש, נן דמקרהב. אחד כהאם ואב העל שדקה צמדין שה זיוב חל שאותהנ
 .לבד בדקה צדין מלא אתקנה הכוח מחיוב היןא, שש ממעלה לברכ

ז  בתיק "ד  בניסן  תש"תאריך  כמשהביא  פסק  דין    )קנ'  א  עמ"רהפטיג  חו(אוסף  פסקי  דין    בעייןו
ח "בצמ,  הרצוג.  ג  י  א"ית  הדין  הגדול  בהרכב  הרבנים  הראשיים  לישראל  הרהבמ  1/15/707

 :נעתיק חלק מהפסקו, ל"י וילקובסקי זצ.מ.ג א"עוזיאל והרה

מוטעית  היא  ההנחה  כאילו  תקנת  הרבנות  מבוססת  על  החיוב  המוסרי  של "
אלא  התקנה  בעצמה  יוצרת  חובה ,  לפי  האמת  אין  הדבר  כן.  צדקה  גרידא

שהיא  איננה  נובעת  מדיני  צדקה  כלל  ואיננה ,  משפטית  עצמאית  גמורה
קנת  הרבנות ת  .ההיקף  המצומצם  של  דיני  צדקה  ידיעל  ,  איפוא,  מוגבלת

ולא  מדין ,  שהאב  חייב  במזונותיהם,  הראשית  באה  להעלות  את  גיל  הילדים
שכל המונע עצמו , למזונות  בניו ובנותיו  ין  חובת  האבדאלא  מ,  צדקה  לעניים

, הרי  הוא  חוטא  לגבי  ילדיו  והורס  חיי  המשפחה  בישראל,  או  משתמט  מזה
הציבור  או  על ואסור  לו  לאב  לנער  חצנו  מחובה  אבהית  זאת  ולהטילה  על  

 ."האם

. ש.  הדס  וי.  י,  בן  מנחם.  מ.ג  י"בו  כתבו  הרהו  )172'  ג  עמ"ח(יין  גם  בפסקי  דין  רבניים  ע
 :זה לשונםול "אלישיב זצ

 פי  לםג:  אומר  ה14/  ט"שי  תיק  תערעורים  לגדולד  ה"יה  בלד  ש"פס  בראה"
 ד  עלדיו  ית  אפרנס  לאב  הת  אחייבד  ל"ש  תשנת  מנות  הראשיתבר  הקנותת
 ל  עיוב  חין  אהילדים  לכוש  רשי  ומקרהב  שראה  ננה  ששרה  עמשח  ל  שגילה
 אמורים  הדברים  התוךמ]  '[..ל  "נ  התקנותב'  ף  גסעי  ביין  עותם  אפרנס  לאבה
 לכופו  ומור  גשפטי  מחיוב  באב  הת  אחייב  לתקנה  הי  כהניח  לש  יעילל
 ילדים  לואה,  נה  ששרה  עמש  חל  שגיל  הד  עבנותיו  וניו  בת  אפרנס  לממונוב
 ילדים  כאל,  ביהם  אחסדי  בלויים  תהמהו,  לום  כגרמייהו  מהול  לית  דאלהכ
 ת  אחייב  לין  אנן  דבמקרה  שדון  לש  ימעתהו]  '  [..ובטחת  מפרנסתםש
 יש  וילדה  הבור  עשלם  לישה  האייבת  חסכום  הביתרת  וואילה]  '  [..מערערה
 ".מון מה לש יאילו כדינה וגבות למי מהילדהל

. קוליץ  וש.  י,  שמיטדגול.  ג  א"ק  דינם  של  הרהפסב  )92'  ב  עמ"ח(ם  בפסקי  דין  רבניים  ג
 : תבוכל "מזרחי זצ

 לדים  ימזונותד  ב"ש  תשנת  משראלי  –  ארץ  לראשית  הרבנות  התקנת  לאשר"
 התפרנס לילד ליש  שמקרה  ביוב  חה  בוזכר  מאל,  שרה  עמש  חד  עש  שאחרימ
 סבירים  מהקדמתםב.  ה  בהמפורש  מותר  יקנה  תי  פל  עדון  לאיןו  –ו  שלמ
, דקה  צדין  לוסףנ,  תקנה  בצורך  הת  אשראלי  –  ארץ  לראשיים  הרבנים  הבודכ
 זהו  –  ובטחת  מהיה  תא  לרנסתם  פםא]  '  [..הם  לפויות  צדולות  גכנות  סיכ
 יוב  חעין  מינה  או  זקנה  תל  ששמעותה  מה  זלפיו,  שלו  מילד  לאין  בק  רייךש
 ".ש שחרי אכמים חתקנת מקיים החיוב הל עפיה כלאא, ש שלפניש
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  :וזה לשונם ל"אזולאי זצ. ורנר וע. ב.ג ש"כתבו הרה )151 'ז עמ"ח( םבניי רין דבפסקיו

 שהם  כף  אש  שיל  גד  עקטנים  הניו  בת  אזון  לאב  הובת  חי  כדברים  המסקנת"
 ייב  חאב  האזש,  ש  שיל  גחרי  אולםא.  שלהם  מהתפרנס  ליכולים  וכוש  רעליב
 שיש  כבלא,  שלהם  מהם  לשאין  כלא  אינו  אחיובה,  דקה  צתורת  מפרנסםל
 מי  לדקה  צלתת  ופרנסם  לאב  הל  עובה  חיןא,  פרנסם  ליכול  שכוש  רהםל
 .ליה עולק חאין ורורה בו זלכהה. כך לצרך נאינוש

 קשה  העבודתו  ועמלו  בדוחק  וצמצום  במתפרנס  הבא  במדוברה  נדוננו  בלכןו
 מנו  מכבד  יםא,  עודו.  ניו  בת  אפרנס  לחייבו  לאין  שרורב,  קטן  הפרדסוב
 די  יל  עביצועוד  ל"סה  פת  אישה  האביא  תריה,  זמנו  בשלם  לוכל  ילא  ודברה
 ה  זהאםו,  אסר  מדי  יל  עפיה  כאמצעי  בשתמש  תאחרונה  הזו  ופועל  לוצאהה
 רבות  תגרום  יזה  שו  אבנים  הינוך  חזה  בש  יאםה,  ביו  אקלה  מו  אב  איבודכ
 חסוךל,  ון  הצבור  למשיכו  יהם  ומאסר  באב  הת  איושיבוש,  בנים  לעהר
 שראל  יתורת  בזה  כיוב  חיןא.  ב"ארה  בנקב  במופקד  הכושם  רלי  עלהוסיףו
 ".דיקים צמשפטים ווקים חו לשרא

עמדו על ) 30.11.15 (ו"תשע, ח כסלו"י החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום בם ג
החלטת  מועצת  הרבנות   לשוןה  זו,  החיוב  הוא  מצד  התקנה  או  מדין  צדקה  אםה,  המחלוקת

 :הראשית

הוזכר .  א  חיוב  האב  במזונות  ילדיומועצת  הרבנות  הראשית  דנה  בנוש"
במזונות  ילדיו  עד  גיל   יל  חיוב  האבגבמועצה  כי  ההחלטה  להגדיל  את  

נתקבלה  כבר  בישיבת  מועצת  הרבנות  הראשית  מיום ,  שמונה־  עשרה  שנה
במרחשוון '  והמועצה  אף  החליטה  בישיבתה  מיום  כ,  מ"א  בסיון  תש"כ

אנו .  שמונה־  עשרה  שנהכי  חיוב  המזונות  על  ההורים  הוא  עד  גיל  ,  ו"תשמ
 .שבים ומדגישים שהחיוב על ההורים הוא עד גיל שמונה־ עשרה שנה

ישנה  מחלוקת  גדולה  בין ,  נושא  חיוב  האב  במזונות  ילדיו  לאחר  גיל  ששב
רוב .  החיוב  הוא  מצד  התקנה  או  מדין  צדקה  אםה,  דייני  ישראל  בעבר  וכיום
קבעו ,  מ  אליהו"ע  יוסף  והגר"הגר,  ש  אלישיב"הפוסקים  וביניהם  הגרי

צ "א  הרצוג  והגרב"כאלה  ובהם  הגריו  אולם  הי.  שהחיוב  הוא  מדין  צדקה
 .שקבעו שזו המשך התקנה, עוזיאל

ה זו  רבתה  בסוגישהוא  כתב  .  ל"צזרוזנטל    ג  יעקב"הריון  זה  הדיטיב  לבטא  ה
ויש ,  דיןהח  וכממחייבים  את  יישום  התקנה  היש  ,  המבוכה  בפסקי  הדין
 . ין צדקהדמהמחייבים את יישומה 

ההרים   ו  ביןנלהכניס  ראש  שאין  ראוי,  מדת  מועצת  הרבנות  הראשית  היאע
, התקנה  מצד  הדין  או  מדין  צדקה  אםה,  עקרוניתההגבוהים  שדנו  בסוגיא  

 ..." וכל דיין יכריע בעניין על פי שיקול דעתו, נותרה בעינה ועל כן שאלה זו

דקה  יש  לדון  לצורך  מי  תקנו  את ל  האם  התקנה  היא  חוב  גמור  או  מדין  צ"וץ  מהדיון  הנח
 .ל"התקנה הנ

כח  שתקנת  הרבנות  הראשית  היא  דווקא  לאותם  אבות  המתאכזרים ומעיין  בלשון  התקנה  יוה
 דין המעיקר שי פל עףא, ישראל בפניםל  ",לבניהם  או  בנותם  ואין  מכלכלים  אותם  כלשון  התקנה

 כלימים  מיומ  ה"מ,  נים  שש  שלש  גיל  הד  עלא  אקטנים  הבנותיו  וניו  בת  אזון  לאב  הת  אכוף  ליןא
 כפיהו,  צערינו  לרא  דיכשר  אא  לזמנינו  בךא.  יגדלו  שד  עזונם  להכריחו  לדי  כליו  עמכריזים  וותוא
 ימינו  בהריו]  '  [..ב  לרוע  מתאכזר  ההאב  שבים  רקרים  מאירעוו  .כלל  ולל  כפה  יחה  כין  אוסריתמ
 דולות  גכנות  סהם  לפויהצ,  שרה  עמש  חל  שגיל  להגיעו  שודם  קבוגרים  מילדים  לולפי  אלהא
אם  כן  אבות  אשר  זנים .  כ"ע.  'כו  ושפטי  מסוד  יי  פל  עובטחת  מרנסתם  פהיה  תא  לםא,  וסריותמ
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הדאגה ,  את  בניהם  בשמחה  וברצון  ודואגים  הם  בעצמם  לכל  מחסורם  אין  התקנה  חלה  עליהם
אינה  אמורה  דווקא  כאשר  משלם  האב  לאם  כסף  מזונות  חודש ,  לפרנסה  מובטחת  לילדים

מרצון  אף   כול  הו'  ביגוד  חינוך  וכו,  אלא  יש  לומר  אף  אם  דואג  האב  לכלכלת  הילדים,  ודשובח
וזאת ,  אין  לחייבו  בנוסף  לשלם  דמי  מזונות  לאם,  ומשכך,  זה  נכלל  בגדר  פרנסה  מובטחת  לילדים

וודאי ,  שידוע  מהצדדים  או  מתסקירי  שירותי  הרווחה  שהילדים  אינם  מוזנחים  או  נתונים  בסכנה
דברים  אלו  אמורים  על  אותם  האבות  אשר ,  "המתאכזרים"  אלו  נכנסים  לקטגוריה  אין  אבות

הילדים  נמצאים  איתם  במשמורת  משותפת  וחלוקת  זמנים  שווה  וכל  אחד  דואג  לילדים  כשהם 
 .אצלו לכל צרכיו והקשור לו

 מדי  חודש  בחודשו  לא  תמיד  פותרת  ישהאעברת  כספי  המזונות  להל  האמור  יש  להוסיף  שע
עמים  רבות  נשמע  בבית  הדין פאחר  שמ,  בתקנת  הרבנות  שבכך  תהיה  הדאגה  לילדיםת  האמור  א

 מקבלת  מזונות  ובכסף  זה  דואגת  רק  לעצמה  לצרכיה  ולבילויים  ישהאשה,  קולם  של  האבות
ספי  המזונות  לא ככך  ו,  זניחה  את  הילדיםמישה  אאבל  לילדים  לא  מגיע  מהמזונות  דבר  וה,  שלה

ל  להיות  שהאב  ישלם  מדי  חודש  בחודשו  כתקנת  הרבנות נמצא  שיכו,  גיעים  ליעדםממיד  ת
 .הראשית אבל לילדים לא תהיה בכך תקנה

מזה  ובכך   וב  יותרטכן  כאשר  ישנה  משמורת  משותפת  וכל  אחד  דואג  לצרכי  הילדים  אין  ל
כל  הורה ,  ומבטיחים  בכך  שאכן  הילדים  יקבלו  את  הדרוש  להם,  וודאי  מתקיימת  תקנת  הרבנות

  .מצא באמנה איתונכאשר  לדהי דואג לכל מחסור

 ובת האב והאם מדין צדקהח

  זו  חובה  על  גבאי האם,  "כדי  מחסורו  אשר  יחסר  לו"נחלקו  רבותינו  בגדרי  הצדקה  של  

  שאין  זה  חובה  על  האב ודאיאך  לכל  הדעות  ,  או  זו  חובה  על  כל  יחיד  ויחיד,  הצדקה  בלבד

ו  והוא  אולי  יצטרך  לבריות  או ולפיכך  כאשר  אין  סיפק  ביד  האב  לקיים  לבדו  צדקה  ז,  בלבד

האם  ניתן  לחייב  גם  את  האם  מדין  צדקה  כשהיא  מרוויחה ,  ליקח  הלוואות  ולצמצם  עצמו

וזאת  רק  לאחר  שנברר  את  האפשרויות  העומדות  לאם  לדאוג  לצרכי ,  משכורת  נכבדת

 .הילדים

שגמלתן אחר    אםהדאף  שזכות  ,  כתבש)  ג"ימן  פב  סעיף  ה  ובפתחי  תשובה  סקס(עיין  בבית  מאיר  ו
מכל ,  כמבואר  שם  בשולחן  ערוך,  יטפלו  בהם  שהשליכן  לקהל  ללבניה  לתת  אותם  לאביהם  או

 .ש"לאו כל כמינה ע, עשירה ישהאאבל , עניה שאין בידה לפרנסם ישהאמקום היינו דווקא ב

זה ו)  רק  כא  מהלכות  אישות  הלכה  טזפ(י  אייבשיץ  בספרו  בני  אהובה  "כיוצא  בזה  כתב  מהרו
 :לשונו

ד  חודש  כופין  את  האם  לזון "אף  לאחר  כ,  עשירה  ישהאדודאי  אם  הנראה  ו
היא  שיש ,  ואם  כן.  ואין  לך  צדקה  גדולה  מזה,  דהא  כופין  על  הצדקה,  בניה

וכופין  אותה  כמו ,  הרי  היא  עשירה  לדבר  זה,  לה  חלב  בדדיה  ותוכל  להניק
 .שכופים על כל צדקה

חובת  מזונותיהם  על  אביהם שוודאי  ,  עולה  מדבריהם  שאף  בילדים  הפחותים  מגיל  ששה
מתורת  צדקה  כשיש   אםהאינה  פטורה  ,  אך  מכל  מקום  כשהאב  עני,  חייבת  כלל  לזונם  אםהואין  
אף ,  ת  האם  במזונות  הילדים  אחייב  לש  י,דקה  צדין  מת  האב  אחייב  לפשר  אולכך  כשאי,  בידה

האב  לדעת שאף  ,  וקל  וחומר  למזונות  הילדים  שמעבר  לגיל  שש  כנדון  דידן.  בפחותים  מגיל  שש
 .ינו חייב לזונם אלא מדין צדקה ארוב הפוסקים
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עלה  דמזונות  הבנים  שעברו  גיל  שלוש  עשרה ה)  סימן  יא,  רנרו(ת  משפטי  שמואל  "ם  בשוג
והם  שווי ,  גם  האם  מצווה  על  כך,  וכשם  שהאב  חייב  בצדקה  זו,  מוטלים  על  האב  רק  מדין  צדקה

כשהאם  נישאת ,  אכן  ).לק  יז  סימן  סחח(ות  ת  משנה  הלכ"וראה  עוד  בשו.  זכויות  וחובות  בדבר  זה
יש  לדון  אי  מצי  בעלה  השני  לעכבה  מלתת  צדקה  אף  לקרוביה  העניים  או  לבניה ,  לאחר

 .ל"ואכמ, מהנישואין הקודמים

 :לשונוה ז וכתב )263' ט עמ"ח(ל והובא בפסקי דין רבניים "ג הרב שאול ישראלי זצ"ם הרהג

' סי  במבואר  כהואו,  דקה  צדין  מניםב  הת  אזון  לאב  הל  עש  יוסף  ניוב  חאכן"
 הם  למספקת  הדקה  ציתן  לראוי  המון  מו  ליש  שמיד  איה  הםא]  '  [..:א"ע
 וא  השוטפ.  יגדלו  שד  עותם  אזניםו,  דקה  צשום  מרחו  כעל  במנו  מוציאיםמ
, )נ"ר'  יד  ס"וי(  דקה  צדיני  באמור  הכל  כהוא  שדקה  צשום  מה  זיובח,  באמידש
 רגל  הפי  לדון  לריך  צזהב.  ו  לחסר  ישר  אחסורו  מיד  –?  עני  לותנים  נמהכ
 ל  עוסף  נזה  בייב  חאב  הש  שבן  מפחות  בגםו.  ו  לחסר  ישר  אגדר  בזהש,  בןה
 .ל"כנ ותקנה הכוח מיובוח

 ם  גכןש,  אם  הל  שפשרויותיה  את  אם  גברר  לש  ידקה  צדין  משזהכ,  כןא
 לוקה  חל  עדון  לש  ימידה  איא  הגם  שבמקרהו.  דקה  צדין  מבתיחו  מישההא

 הילדש, נן דמקרהב. אחד כהאם ואב העל שדקה צמדין שה זיוב חל שאותהנ
 ."לבד בדקה צדין מלא אתקנה הכוח מחיוב היןא, שש ממעלה לברכ

ל  עולה  שהאב  והאם  שווים  מדין  הצדקה  מעל  גיל "ג  הרב  שאול  ישראלי  זצ"דברי  הרהמ
ל  אף ע,  אך  יש  לומר  שיש  הבדל  בין  חיובו  של  האב  מעל  גיל  שש  ובין  חיובה  של  האם.  שש

וזאת ,  וזאת  מדיני  צדקה  ששחייבים  בשווה  במזונות  ילדיהם  מעל  גיל  ם  נייהשוצא  מדבריו  שיש
במקרה  בו  האב  מרוויח  הרבה  יותר  מהאם  וגם  אם  נחייב  את  האב  במזונות  הילדים  וחלק  זה 

זה   יה  בערך  כנשאר  בידי  האב  אז  במקרההי  ישהאוחלקה  של  ה  ישהאיתווסף  למשכורתה  של  ה
 ישהאאך  אם  ה  .מזונות  הילדים  כשהם  מעל  לגיל  ששבלהשתתף    ישהאאת  הלא  נוכל  לחייב  

מדוע  לא  נחייב  את  האם  אף  היא  להשתתף  במזונות ,  מרוויחה  יותר  מהאב  או  משכורתם  זהה
אילו  האב  יחיה  בצמצום  ולא   ולמה  שהאם  תחיה  ברווח  ובהצלה?  הילדים  כשהם  מגיל  שש

יחיו  בנחת  ולא ם  נייהשמצב  ש  קבלנ  ונותמזבף  היא  אתתף  ה  תשעל  פי  אפשרות  אםהאם  ?  וחברו
 .בצער ברווח ולא בצמצום

הרב ,  עיין  בפסק  דין  ארוך  וממצא  של  הדיינים  הרב  מיכאל  עמוס  חבר  בית  הדין  הגדולו
 .914354/9שניאור פרדס והרב חיים וידאל מבית הדין בנתניה בתיק 

 ין  בק  עלינו  להבחיןבואנו  לפסוב.  חייתם  של  הילדים  מרכי  צל  כת  אוללים  כילדים  הזונותמ
 הכרחיים  הצרכים  לעבר  מםה  שרכים  צבין  לילדים  הל  שקיומם  ליוניים  חהם  שכרחיים  הצרכיםה
 . שגת מדו ים אק ראב הת אהם בחייב ליש וודפים ערכים צהם ודקה צדין מםהש

 . פואיים ררכיםצ, ינוך חורכיצ, דורמ, נעלה ה,לבשהה, זון מ,ם ההכרחיים הצרכיםה

, ילוייםב,  רטיים  פיעוריםש,  עשרה  היעוריש,  וגים  ח,כרחיים  הם  הרכיםצ  אינם  שצרכיםה
 ש  ים  אק  ראב  התאהם    בחייב  לניתןב  ו"כיוצ  וולדת  הימי  לתנותמ,  ל"בחו  וארץ  בסיעותנ
שחיו  הצדדים  יחד  כך  נהגו  וכך   כהוכיח  לפשראהיה    ים  אאוליו,  לה  אוצאות  הממן  ליכולתוב

 .ל"ע ואכמ"וצ, חיו

מור  שחובת  האב  לזון  את  ילדיו  היא  חובה  מוחלטת  וזאת  עד  הגיעם העולה  מהא,  סיכוםל
קנה שיש חובה תועצת הרבנות הראשית מ.  ל  שהאב  יזון  את  ילדיו"לאחר  מכן  תקנו  חז.  לגיל  שש

בפירוש .  18  ד  הגיעם  לגילעבתקנה  מאוחרת  יותר  ו,  15על  האב  לזון  את  ילדיו  עד  הגיעם  לגיל  
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ו מדין צדקה וכן א, דעת מקצת דייניםכגמור וב  וב  הוא  חהחי  אםההתקנה  נחלקו  גדולי  הפוסקים  
לכל  הדעות  נראה  שהחיוב  נועד  לאלו  המונעים  את  הצרכים  החיוניים .  ייניםדעת  רוב  הדיא  ה

באלו ,  המזונות  בהם  חייב  האב  לבניו  הם  הצרכים  ההכרחיים.  מילדיהם  ומתאכזרים  אליהם
 . מרים שהם כחוב גמורשאינם הכרחיים נראה שאין לחייבו ויש לדון בדעת האו

  פסיקה האזרחיתה

גם  בפסיקה  אזרחית  נקבע  כי  אף  שהאב  חייב  לספק  את  מזונותיהם  ההכרחיים  של  ילדיו 

אך  אינו  חייב  לספק  את  מזונותיהם  מעבר  לצרכיהם ,  הקטנים  עד  גיל  חמש  עשרה

 .וחובה זו מוטלת על האב והאם יחד, אלא מכוח דיני הצדקה, ההכרחיים

מוטל  בחלקים  שווים  על  כתפי ,  ב  מזונות  הילדים  שמעל  גיל  חמש  עשרהחו  כי  וד  נקבעע
ומשכך  יש ,  מדין  צדקה,  הן  בצרכיהם  ההכרחיים  והן  בצרכיהם  שאינם  הכרחיים,  האב  והאם

ד  לו "פורטגז  פ'    פורטגז  נ591/81א  "ע.  (להתחשב  בהכנסות  שני  ההורים  כדי  לקבוע  את  חיוב  הצדקה

 ). לא פורסם5750/03ה אוחנ' מ אוחנה נ"וכן בע, 449) 3(

כי  לפי  המבואר ,  ן  אמתה.  ראה  שדבריהם  מבוססים  על  דברי  הפוסקים  שהובאו  לעילנ
אין  מקום ,  דין  צדקהמל  שש  היא  לדעת  רוב  הפוסקים  ישחובת  האב  במזונות  ילדיו  שמעבר  לג

וכפי  שלא  חלקו  כן  במזונות ,  לחלק  בין  צרכיהם  ההכרחיים  של  הילדים  לצרכים  שאינם  הכרחיים
 .והסכימו כי צדקה זו מוטלת בחלקים שווים על שני ההורים, דים שמעבר לגיל חמש עשרהיל

שחוב המזונות שעד גיל חמש עשרה ,  אפשר  דסבירא  להו  כדעת  הרב  משפטי  עוזיאל  הנזכרו
ולכך  יש  לחלק  בין  צרכים  הכרחיים  לשאינם ,  הוא  המשך  לחוב  המזונות  שמתחת  לגיל  שש

, כנזכר בשולחן ערוך,    הילדים  שעד  גיל  שש  היא  רק  כדי  חייהםשהרי  חובת  האב  במזונות,  כאלה
 .ולפיכך ממשיכה חובתו של האב בצרכים הכרחיים של הילדים עד גיל חמש עשרה, ולא עוד

ואף ,  לפי  הסכמת  רוב  הפוסקים  שכל  חוב  המזונות  שמעבר  לגיל  שש  הוא  בגדר  צדקה,  כןא
יל שש ואילך גחל בהומעתה יש לומר כי , לאחר  תקנת  הרבנות  הראשית לא בטלה תורת צדקה זו
כאשר  אין  לאב ,  ומשכך,  הם  בגדר  צדקה,  כל  צרכי  הילדים  בין  ההכרחיים  ובין  שאינם  הכרחיים

וכפי  שכתבנו   .בצדקה  זו  לדאוג  למזונות  הילדים  אםהם  גחייבת  ,  אפשרות  לקיים  חובה  זו  לבדו
 .לעיל

 יתן  ליכולתה  בלוי  תלדיה  ימזונות  בחיובה  ואב  לווה  שאםה  דקה  צדין  מזונות  מחובתב
' עמב,  822)  3  (טד  ל"פ,  גבש'    נגב  ש93/85א  "ע:  (דקה  צוב  חגבי  למבחנים  האר  של  שבקיומםו,  דקהצ

 210/82א  "ע;  169)  3  (אד  ל"  פענקלוביץי'    נענקלוביץ  י254/76א  "ע  ;ל"נ  הורטוגז  פ591/81א  "ע  ;  828־829
 הדורהמ,  ישראל  באישי  הדיןה,  אווהש.  מ'  רופ  פל  שספרו  בנושא  הקירת  סכןו;  14'  עמ  בםש,  לברג'    נלברג
 ).299' בעמו 280־278, 273' מע 2001 –א "תשסה, ביב־אלת, אור לוצאה הודןמ, ורחבת מביעיתר

 זאת  וקטינים  המזונות  מחלק  בשיר  יאופן  בשא  נמקרה  של  משמורת  משותפת  בהם  האבב
 שופטת  יעלה'  ב  כידי  על  25%־מזונות  בהמי  דהופחתו  ,  משמורתו  בצויים  מםהשבהם    זמניםב
  לפסק 15תבה  בסעיף  שכ,  )30.1.06  יום  מ318/05  יפה  חחוזימ  מ"בע(חיפה    במחוזיש  ה"ילנר  מביהמו

 :הדין

ולמכלול  השיקולים  הרלבנטים  אותם  יש ,  בשים  לב  לאמור  לעיל,  כללכ"
נראה  לי  נכון  להעמיד ,  ומבלי  לקבוע  מסמרות  בעניין,  לה  אלשקול  במקרים
 25%־  בכ,  חתה  במזונות  האב  במקרים  של  משמורת  משותפתאת  שיעור  ההפ

לו  היו  הקטינים  נתונים  למשמורתה ,  ב  בוימסכום  המזונות  שהאב  היה  מחו
 .הבלעדית של האם
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מי   דובה  גקביעתו,  נסיבות  בלויה  תלאא,  וטומטית  אינה  אההפחתה  שקבענ,  את  זך  עםא
 יזון  אוךת,  מקרה  וקרה  מל  כל  שעובדתית  התשתית  החינת  באחר  ליעשה  תראויים  ההמזונות

 :  לפסק הדין14וכך כתבה בסעיף , רלוונטיים השיקולים הכלול משקלולו

 כל  ביעשהי,  שותפת  משמורת  מל  שמקרים  באב  המזונות  בהפחתה  היעורש"
 כנסות  הובה  גרבותל,  גורמים  הכלול  מין  באוי  ריזון  אוך  תנסיבותיו  וקרהמ
 הנה  כעוד  וקטינים  הרכי  צ,קטינים  הורגלו  הה  לחיים  המתר,  הורים  הניש
 ל  שמקרים  במזונות  המי  דיקף  הפחתתה  ת  אבחון  לש  יי  כריב.  כהנהו

 התעלם  ליןא.  קטינים  הובת  טפגע  תבל  להירה  זצורהב,  שותפת  משמורתמ
 שותפת  משמורת  מי  כשש  חחובו  בומןט,  מזונות  היעור  שהפחתת  שכךמ
 זית  חחתפתי  למריץ  תצר  יובכךו,  לכלית  כבחינה  מותרי"  דאיתכ"  לחשבי
 בקש  יאב  האשרכ,  ילדים  השמורת  מעניין  בהורים  הין  בדשה  חכסוךס
 בלהט  שתוךו,  מזונות  המי  דהפחתת  להביא  לטרה  מתוך  משותפת  משמורתמ
 משפט  התי  בלע,  פיכךל.  ילדים  הובת  טשכח  תהורים  הין  בהסכסוך  ומאבקה
 ייתאמ  ון  כוא  המשותפת  המשמורת  הסדר  הי  כלוודא  ומשמר  הל  עעמודל
 ןה,  רגשיים  הןה,  קטינים  הצרכי  למיתית  אאגה  דמאפשר  האורח  במיושםו
 כלכלי  הנטל  הי  ככך  בופי  דואה  ריניא,  ה  זהקשרב.  כלכליים  ההןו,  פיזייםה
 עומת  לותר  יבוה  גהיהי,  שותפת  משמורת  מהסדרי  באב  הל  עמוטל  הכוללה
 זאתו,  אםה  צל  אלעדית  בשמורת  מהסדר  בליו  עמוטלים  המזונות  המיד
. שיר  יאופן  בושא  נאב  ההן  בהוצאות  הם  עמזונות  המי  דת  אשקללים  מאשרכ
 מעורבות  למסוגל  ווכן  מאב  המקרים  בהם  בתאימה  משותפת  משמורתמ
 עיני  בבירס.  קטין  הל  שטובתו  לינהה  שר  אעורבותמ,  לדיו  יחיי  בותר  יבוההג
 בוהה  גלכלית  כמעורבות  לף  אוביל  תילדים  החיי  בותר  ידולה  געורבות  מיכ
 ".ותרי

תיק ב  (רמת  גן  שפחה  מענייני  למשפט  ההורם  שקד  מבית  יבוד  השופט  כפסק  2013  נתבש

 אם  הל  שהכנסתה  ושותפת  משמורת  מתקיימה  הבו  שזונות  מתיקב,  )10־10־49165ש  "המסומן  תמ
 :מזונות וכך כתב באב החיוב לצדקה האיןש, ליה עלתה עאף ואב הל שהכנסתו לווה שייתהה

מתן ך  תו  אםהשצרכי  הקטינים  ישולמו  דרך  ,  לפי  הדין  העברי,  אין  כל  סיבה"
חייב  אב  לשאת ,  הגם  שעל  פי  הדין  העברי.  שליטה  לאם  על  כספי  הקטינים

אין  הדין  העברי  מטיל  חובה ,  15לבדו  בצרכיו  ההכרחיים  של  קטין  עד  גיל  
תוך  התעלמות ,  עבור  צרכים  אלה  כברירת  מחדל  אםהעל  האב  לשלם  לידי  

כשמה  כן ,  חובתו  של  האב  לזון  את  ילדיו.  מנשיאתו  הישירה  בצורכי  הילדים
על  האב  קמה ,  חדמך  שכ,  חובה  זו  מתקיימת  בין  האב  לבין  ילדיו.  היא

 לילדים  קמה  הזכות  להיות  ניזונים  ממנו,  ומנגד,  החובה  לזון  את  הילדים
, החובה  לשאת  בצרכיהם  ההכרחיים  של  קטינים  חלה  במלואה  על  האב]  …[

וזאת ,  ש  על  ידי  בית  המשפט  העליוןכפי  שפור,  על  פי  דינו  האישי  של  האב
יש ,  עם  זאת.  להביא  בחשבון  את  שאלת  המשמורת  וחלוקת  השהייה  בלימ

  עת  הילדים –להביא  בחשבון  כי  האב  נושא  בחלק  מצרכיהם  של  הילדים  
טול  מקרה  בו  ילדים  שוהים  במשמורת ]  …  [  באופן  ישיר–אצלו    והיםש

יהם  באופן  ישיר ולכן לא ברור  כי  האב  הוא  הנושא  במזונות,  במקרה  זה.  האב
תישמע  טענה  כי  חלה  עליו  חובה  לשלם  לידי  אדם  אחר  כספים  לצורך  מימון 

, החיוב  לשלם  דמי  מזונות  לידי  אדם  אחר.  וא  נושא  ממילאהבהם    ,המזונות
קם  רק  כאשר  אותו  אדם  מוציא  כספים  או  משאבים  לשם  כיסוי  מזונות 

וקת  זמני  השהות  של א  יכול  להיות  חולק  כי  לחלל]  …  [או  חלקם,  הילדים
הואיל  והדין .  הילד  בין  הוריו  ישנה  השפעה  על  אופן  הנשיאה  בין  הוריו

על  האב  חובה  אבסולוטית  לשאת  בצרכיו  ההכרחיים ,  כאמור,  האישי  מטיל
ושא  האב  ממילא  עת נבהם    יש  להביא  בחשבון  את  אותם  צרכים,  של  ילדיו
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אשר ,  זונות  ילדיולא  הרי  הוצאותיו  הישירות  של  אב  במ.  הילדים  שוהים  עמו
כהרי  הוצאותיו  הישירות ,  אותם  אין  הוא  רואה  כלל  או  לעתים  נדירות  בלבד

 ".הם בביתו וניזונים ממנו והיםששל אב במזונות ילדיו אשר מחצית מזמנם 

ש "מת(צ  "ראשל  בשפחה  מענייני  לסק  השופט  יעקב  כהן  מבית  המשפטפ,  2013  דצמברב

 כומים  סשתכרים  מהם  שאחר  מגרושתו  לזונות  משלם  יא  לגברש)  ר.ד'  נ'  אחר  ו.  ל12־09־16785
 ולקים  חאשרכ,  "שיוויון  לזכות  בפגוע  ללולים  עזונותמ  "דבריול.  משמורת  הת  אחולקים  וומיםד
 ף  אצד  מזונות  מתשלום  ליבה  סיןא,  ומה  דאופן  במשתכרים  ומשמורת  בלא  מאופן  בהורים  הניש
 .ההורים מחדא

 ובה  גל  עשפעה  ההם  ליש  שלמנטים  אמהכ  הביאל  ש  ילדים  יזונות  מל  עדון  לאים  באשרכ
 : וריים החד למדינה הדי יל עמוענקות הכויותזלהלן . ילדים הזונותמ

 ניתנת  הילדים  הצבת  קת  אם  גמזונות  לנוסף  בקבלמ)  שמורןמ  (ילדים  במחזיק  ההורהה.  א
 סכום  בדובר  מלדים  ימהכ  בדובר  מאשרכ.  אומי  לביטוח  למוסד  הדי  יל  ענה  ש18  יל  גדע
 .אד ממעותישמ

 פטמבר  סודש  חידי  ממוסד  לביטוח  לאומי  הן  מנתי  שד  חענק  מקבל  ממשמורן  ההורהה.  ב
 .בזהא כיוצ וימודי לציוד וימוד לפרי סכישת רצורך ל14־6 גילאים בילדים לנה שכלב

 .ורי החד כארנונה בנחה הקבל ממשמורן ההורהה. ג

 ל שמשך לירה דשכר בהשיכוןשתתפות של משרד ה לכאי זהיות לשוי עמשמורן ההורהה. ד
 .נמכרה שירה דו ליתה הלא שבתנאי ונים שלושש

 בגנים  ואמונה  ועמתנ,  ו"יצ  ול  שום  יעונות  מעלות  בשמעותית  מנחה  הש  ין  כמוכ.  ה
 ).רטיים פאל (צהרונים העלות בכן ויבורייםצ

 .וריים החד לניתנות הוספות ננחות הלקבל וונות שיבוריות צעדות לוופנות ליתן ננוסףב. ו

 חשבון  בהביא  לש  יזונות  מגובה  בדון  לכשבאים  ולכלית  כשמעות  מש  יעיל  לאמור  הכל ל
  ,לו אתונים נםג

יש   שו  לחייב  מזונות  ולקבוע  מה  גובה  דמי  המזונותנאין  ספק  שבבוא,  דעת  בית  הדיןל
תקיימים  בין  ההורים   מאםהש  לבדוק  ולבחון  היטב  י,  בעת  קיום  משמורת  משותפת,  לשלם

ודל גאת    אזןליש  ,  שכך  מ,שאם  נחייב  צד  זה  יפגע  הצד  השני,  כליים  משמעותייםפערים  כל
למנוע  כל  פגיעה  בטובתם   דיכזאת  ו,  בזהירות  רבה  בתוספת  ההשתכרות  החיוב  של  דמי  המזונות

, אין  ספק  שהאב  חייב  לשאת  בצרכיהם  ההכרחיים  של  ילדיו  הקטינים,  םוברווחתם  של  הקטיני
את  ההוצאות  שמוציא  האב  כאשר  הילדים   הביא  בחשבוןלות  יש  אבל  בבואנו  לחייב  בדמי  מזונ

, בכלכלת  הילדים  ביגוד,  אםהנמצאים  אצלו  במחצית  הזמן  ובזמנים  שווים  כפי  שהם  אצל  
כלכלת  ילדיו  והן  בצרכים  הרגשיים בן  הכל  זמן  שאכן  האב  נושא  ,  בילויים  והוצאות  המדור

, ינו  מתאכזר  לילדיו  כלשון  תקנת  הרבנותואין  הילדים  מוזנחים  ומוטלים  ברחובות  וא,  םייוהפיז
ור  ילדיו  לאם  בלא  משמורת ביש  לראות  בזאת  כחלק  מתשלום  המזונות  שהיה  אמור  לשלם  ע

מתוך  מטרה   קראין  דברינו  אמורים  במקרים  שהאב  מבקש  משמורת  משותפת  וזאת    .משותפת
 טרה  זומהה  בית  הדין  אם  יז,  ולא  מתוך  טובת  הדאגה  לקטינים,  להביא  להפחתת  דמי  המזונות

ין  מתקיימת  הדאגה  האמיתית  לטובת  הילדים  אלא אאחר  שמ  כובדיםמיחייב  את  האב  במזונות  
 .ובת הכיסלט
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מור  על שוכן  ת,  לקשר  טוב  של  ילדים  והורים  שמורת  משותפת  אמיתית  אין  ספק  שתביאמ
 .נפשי ושמחת חיים ה,מצבם הבריאותי

לא  באה  להפקיע   קנת  הרבנותת,  םוכח  גם  בפסקי  הדין  הרבניי  שמיפכופי  שהבהרנו  לעיל  כ
אלא  רק  לכוף  על ,  כרחם  אב  על  בנים,  דין  צדקה  מהאבות  המשלמים  מזונות  לילדיהם

ף על א, ואינם מעוניינים לכלכל את ילדיהם ובורחים בכל מיני טצדיקי רק לא לשלם המתאכזרים
רכים ך  אותם  המשלמים  ודואגים  לרווחת  ילדיהם  הן  בצא,  ואים  את  ילדיהם  סובליםרפי  ש

 .הפיזיים וכלכלת הילדים אין מקום לחייבם חיוב כפול, הרגשיים

יוב  המזונות חמשמורת  משותפת  אמיתית  בסיכום  נראה  לומר  שבילדים  גדולים  הנמצאים  ל
מספר   הביא  בחשבוןליש    ,משכך  ו,של  האב  אינו  מדין  חיוב  המזונות  הבסיסי  אלא  מדין  צדקה

בית  השאר  יש ו.  וטלות  על  האב  מדין  צדקהגורמים  כאשר  באים  לחשב  את  סך  המזונות  המ
כן  לבחון  את ו,  כולת  ההשתכרות  של  האב  לעומת  יכולת  ההשתכרות  של  האםילבחון  את  

כגון  אם  לאחד  מהם  יש  דירה  נקיה  מהתחייבות ,  הוצאות  המוטלות  על  כל  צד  בגידול  הילדיםה
דים  לעומת הצרכים  ההכרחיים  של  היל  ה  הםמכן  יש  לבחון  ו,  לעומת  השני  שמשלם  משכנתא

ובהתאם  לכלל  הגורמים  לקבוע  עד  כמה  אם  בכלל  מוטל  על  האב ,  הצרכים  שאינם  הכרחיים
  .לשלם

 אםהקרה  דידן  המשמורת  משותפת  והילדים  נמצאים  אצל  האב  ואצל  במ,  עיללאור  האמור  ל
והאב  דואג  לכל  צרכי  הילדים  כאשר  הם  עמו  ועל  זאת  לא  נשמעה  כל ,  בזמנים  שווים  דה  פקטו

 .טענה

מבית  הדין  למזונות  זמניים  בסך   מניתזניתנה  החלטה    )4.9.2015(  ה"באלול  תשע'  כ  ריךתאב
אב   הוחוא־כולדברי  האב  וב  חצית  חינוך  ורפואיות  חריגות  ומתוספת  מחצית  מדורב  3500של  

ואין  ספק  שלא  לזאת  הייתה  כוונת ,  וגדנינו  עומד  בתשלומים  ויש  תביעה  בהוצאה  לפועל  א
 .התקנה לגרום עוול

רכשה  את  חלקו   ישהאה(ח  נטו  ויש  לה  דירה  משלה  ''ש  7,300־היא  כ  האישה  ר  ומשכורתאחמ

אילו ו,  סד  לביטוח  לאומיומקבלת  את  כספי  המ  ישהאוכן  ה.  וכן  משלמת  משכנתא  )של  האב  בדירה
 ,ח''  ש1700היה  מקבל  עבור  עבודה  נוספת  סך  של    מו  כןכח  נטו  ו''  ש9,700האב  הרוויח  סך  של  

 6,775עצמאי  ומרוויח  סך  של    ואה  ו8.2.2017ו  התפטר  מעבודתו  בתאריך  נכון  להיום  לדבריו
אב  הפך  להיות  עצמאי  ולא  ברורה היות  שה  ו,ח  לפני  הורדות  ומשלם  אף  שכירות  דירה''ש

בסכום ו  אות  ין  ספק  שאם  נחייב  א,בית  הדין  מניח  שמשכורתו  נשארה  כפי  שהייתה,  משכורתו
ה זעד צ, בזמנים שוויםת ם אצלו במשמורת משותפגדול  בנוסף  להוצאות  שמוציא  על ילדיו כשה
 .יפגע באב כלכלית ואף יפגע בטובת הקטינים

(ז  "בטבת  תשע'  גאריך  תחל  בהשכך  בית  הדין  מחייב  את  האב  במזונות  הקטינים  מ
 : וזאת לאור המשמורת המשותפת )01/01/2017

המשכנתא וכן מתשלום ) 1/3(שליש  מו כןכח עבור שלושת הילדים ו'' ש1,750ך של ס. א
 .מחצית הוצאות חינוך והוצאות רפואיות חריגות

 .מבוטלת) 4.9.2015 (ה"אלול תשע' כ חלטת בית הדין בעניין המזונות מתאריךה. ב

 .ב.נ

א  נשלח  לצדדים  מסיבות  השמורות לפסק  הזמן  רב  אך    הז  םיכתובו  סק  דין  זה  היפימוקי  נ
 .בית הדין הוציא את פסק הדין, יןליתן פסק ד ישהאה וחא־כלאור לחצי ב. ית הדיןבם ע
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 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).21/03/2017 (ז"ג באדר התשע"כיתן ביום נ

 רב אלעד עליה רב בן ציון הכהן רביןה ד" אב–רב דניאל אדרי ה


