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 ה"ב

 1135281/1יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יהודה יאיר בן מנחם, הרב אפרים כהן, ד" אב–רב אחיעזר עמרני ה

 )ד שלום טובי"כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )ד משה יצחק הלוי"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 ודו של הבעלסיקת מזונות אישה וילדים לפי כב פ:נדוןה

  מזונות זמניים –חלטה ה

). 1.9.2008(ח  "באלול  תשס'  הצדדים  שלפנינו  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  ביום  א

והשניים  הנותרים  מעל ,  האחת  בת  פחות  מגיל  שש,  כולם  קטינים,  יש  להם  שלושה  ילדים

 . גיל שש

 :את החלטתו שלפיה ית הדיןבנתן ) 19.9.2017(ז "תשע הלולח בא"כיום ב

, 12:00עה  בש)  20.9.2017  (ז"לול  תשעבא ט"כעד    ישהאבעל  מתחייב  להעביר  לה .א
תחתום  לבעל  על   ישהאוה,  ח"  ש13,500  של  סך,  מתוך  רצון  טוב  ולאור  החגים

לקבוע  שום  עמדה   בלי  מית  הדיןבסך  זה  נקבע  לפי  המלצת  .  אישור  קבלת  הכסף
ומבלי ,  לפי  מטהוהילדים  הן  כלפי  מעלה  והן  כ  ישהאבשלב  הזה  לגבי  מזונות  ה

נכסים ל  "ד  הניהול  ארהבעל  נותן  את  הסכמתו  שמש.  לפגוע  בטענות  מי  מהצדדים
 ישההא  [...]  'בת  ים  וככל  שתושכר  הדירה  ברח[...]  '  יטפלו  בהשכרת  הדירה  ברח

 . תקבל את דמי שכירותה

 . כ הבעל פירוט להוצאות המזונות שאותם מבקש"יגיש לבית הדין ולב ישהאכ ה"ב .ב

 .ימים מעת קבלתו את הפירוט נישיגיב תוך כ הבעל "ב .ג

עניין  ביטול  עיכוב  היציאה  על  הבעל  להפקיד  כתבו  ותנו  וכן  עליו  להמציא  ערב ב .ד
 .להבטחת תשלומי המזונות שיחויב בהם

 . כ הבעל הגיב לתביעתו"וב, את פירוט תביעתו למזונות ית הדיןבהגיש ל ישהאכ ה"ב

 .בעלכ ה" בגובת תהוגשהו, מזונות התביעת לירוט פציג הישהכ הא"ב

ת  הבעל  בסך  של אלטענתו  יש  לחייב  ,  לדים  יהן  מזונות  וישה  אזונות  מתובע  הן  ישהאכ  ה"ב
 :ל פי הפירוט הבאעח " ש60,000

 5,000  ך  ס–  מכולת  בניותק,  ח"  ש6,000  –  שראי  אטיסכר,  ח"  ש5,000  –  טפלתמוזרת  או  ע
 . ח"ש
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, ינטרנטא,  בליםכ.  ח"  ש2,060  ךס  –  ית  בד  וועשמלח,  יםמ,  זג,  ארנונה:  בית  החזקתא
 .ח" ש600 של ך ס–יידים נ, ייחיםנ

 –  יפולי  טפורטס,  ח"  ש560  –  רטית  פורהמ,  ח"  ש1000  –  קשורת  תלינאיתק:  '  שורכי  הבןצ
 . ח" ש1,600 – יפולית טכיבהר, ח" ש750 – הרוןצ, ח" ש400

 275  –  ניסט,  ח"  ש400  –  רטית  פורהמ:  '  שורכי  הבתצ.  ח"ש  2,600  –  עוןמ:  '  קורכי  הבתצ
 .ח"ש

, ח"  ש300  –  )חשבמ,  לבושתת,  חברותמ,  פריםס(  לליות  כינוך  חוצאות  השנן  יטענתול,  ן  כמוכ
 –  טיפולים  ויטוחיםב,  ח"  ש2,000  –  לק  דוצאותה:  כב  רוצאותה,  ח"  ש370  –  פואי  ריטוחב

, ח"  ש7000  –  ישה  לאהנעלה  ויגודב,  ח"  ש3,300  –  כונית  מרכישת  ללוואה  החזרה,  ח"  ש1000
כ "כך  גם  טוען  ב.  ח"  ש300  –  ושר  כדרח,  ח"  ש350  –  סיכולוגיתפ,  ח"  ש1050  –  ישי  איפוחט
נוסף  לכך  תובע ב.  ח"  ש300  –  ייטנותק,  ח"  ש3,000  –  לדים  ליהנעלה  ולהוצאות  ביגוד  ישהאה
 .ארץ בחופשותל ו"חו לסיעות נתשלום אף על ישהכ הא"ב

טוען  שאין  לחייב  את  הבעל  במזונות ,  שהיאכ  ה"תנגד  נחרצות  לטענות  ב  הבעלכ  ה"ב
בתוספת  מחצית  הוצאות  רפואיות ח  "ש  4,000ושיש  להעמיד  את  מזונות  הילדים  על  סך  ,  אשתו

 בהוצאות  שראויו,  מטפלת  לקוקה  זינה  אישה  האלטענתו.  חריגות  והוצאות  חינוך  חריגות
 לות  עטענתו  לםכך  ג.  ווים  שחלקים  בצדדים  הני  שישאו  יילדים  הל  שהרפואיות  וחינוכיותה
 .)ח" ש70 חצית משלם לוכן מאבה(ח " ש140 ינהח ה"ופה קשתתפות הניכוי בטיפולית הרכיבהה

 7,000,  דלקח  ל"  ש2,000,  כב  רתשלוםח  ל"  ש3,300  ל  שכ  הבעל  כי  הוצאות"וד  טוען  בע
 קניותח  ל"  ש5,000-  וילדים  הל  שהנעלה  וביגודח  ל"  ש3,000,  ישה  האל  שהנעלה  וביגודח  ל"ש
 . בעל הל עהעמיסן לאין וותרות מגדר בינןה, לשונוכ, ותזרניפ

 שלמתח  מ"הופ  שקרי  הטופל  ים  אאףו,  קשורת  תלינאית  קצל  אטופל  מינו  אבן  הטענתול
 כיו,  צהרון  במצא  נינו  אבן  הי  כבעל  הועןט,  ן  כמוכ,  נותרת  המחצית  בשאת  לוכן  מהוא  ו75%

 . הנטען ממוכה נינה הלו שפרטיים השיעורים הלותע

 אחרל'    קל  שמעון  העלות  מחצית  משלם  לוכן  מהואו,  רטית  פורה  מיןא'    שבת  לתוטענל
 שלם  לוכן  מהוא  וניס  טוג  חין  אטענתול,  ן  כמוכ.  ה  למגיעות  ההנחות  הל  כת  אמצה  תהאםש
 ל  שתביעותיהו,  פסיכולוג  בעזרת  נינה  אישההא,  טענתול.  ח"קופ  בילדים  הל  שהביטוח  מחציתמ

 . ופרזותמ ינן הישי איפוח טגין בישההא

 נוגע  באמור  הת  אמכחישו,  אלה  כהיינה  תם  אקייטנות  המחצית  בשאת  לסכים  מבעלה
 .ארץ בלחופשותל ו"חו לנסיעותל

צדדים  בפנינו  לדיון  על  השלשת  כתבו  ותנו הופיעו  ה)  17.10.17(ח  "תשע  התשריז  ב"יום  כב
ונות אולם  הבעל  לא  המציא  בטח,  והמצאת  בטחונות  לביטול  עיכוב  יציאת  הבעל  מהארץ

 .להבטחת חיוביו כפי שהוחלט

 ישהאטרם  נפסוק  בתביעות  שבפנינו  ולאור  הפערים  הגדולים  מאוד  שבין  תביעת  ה,  הנהו
את  המתווה  ההלכתי  שעל  פיו  יש  ללכת ,  בקצירת  האומר,  מן  הראוי  שנקדים,  לטענות  הבעל

 .בבואנו לדון ולהכריע בתביעות שכאלה

 חיוב האב במזונות ילדיוקף עקרונות וה. א

 : נפסק כי)אבן העזר עא סעיף א(ע "בשו
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 תקנת  כנן  זאילך  ומשםו'  כו  וש  שני  ביהיו  שד  עבנותיו  וניו  בזון  לדם  אייבח
א "דב,  זונן  לותו  אופין  כאיןו'  כו  וו  בוערין  גצה  רא  לאם  ויגדלו  שד  עכמיםח
 מספקת  הדקה  ציתן  לראוי  המון  מו  ליש  שמוד  איה  הם  אבל  אמוד  אשאינוב
 .יגדלו שד עותם אזנין ודקה צשום מחו כורעלב מנו מוציאין מהםל

 :) וג סעיף עאבן העזר(ע "יקף החיוב בואר בשוה

 ותן  נאינו  ומדור  ושמיש  תכלי  וסות  כהם  ליתן  לייב  חש  שני  בד  עבנותיו  וניוב
 .לבד בכן צורפי כלא אשרו עפי כהםל

 רכי  ציהםשנד,  הם  לחד  אדין"ביאר  שגם  לאחר  גיל  שש  כסות  ומזונות    )ה"שם  סק(מ  "בחו
 שם(ש  "ב  התב  כוכן".  מזון  הל  עכופין  שמו  ככסות  הל  עותו  אופין  כמוד  אוא  הם  אכןו,  ם  הגוףה

 אשתו  לאוקו  דיכ,  בודו  כפי  ללא  ורכן  צפיכ  "ינוהשהחיוב    )ה"סק(ש  "ועוד  הבהיר  הב,  )ד"קס
 די  כלא  איתן  לריך  צינו  אבניו  לבל  אכבדה  לחייב  ומו  עעולה  דקרא  מדרשינן  דשום  מותניםנ
 מזונות  השיעור  שכתב  ש)וראש  טור  ב  א  וף  טור  סה  מףג  ד"ח(  חסדא  וינא  חרב  הועיין  בדברי".  כןורצ
 ".סעודתם מעבים רצאו ילא שהם להכרחי היעור שדיכ "ך אינוהש "מ והב"ל פי דברי החע

 :זו לשונוו, )קב תסימן(ש "רשבת ה"תבארו הדברים בשו הכןו

 כןו,  נת  דפהי,  ושרו  עפי  כלא  וצריכה  שה  מפיכ  בת  הזונות  מסיקת  פלענייןו
 כן  ועזר  הבן  אספר  ביא  הכן  וישות  אהלכותג  מ"פיל  ב"ם  ז"רמב  התבכ
 מו  עולה  עאמרינן  דוא  האשתו  בדוקאל  ד"  זשנה  מגיד  מעל  ברב  הסכיםה
 .ורדת יאינהו

 )יח  ם  אישות  פרק  כא  הלכה"וכן  הוא  ברמב,  עיף  ז  סשם  פב(ע  "ן  השו"יין  גם  בדברי  מרעולם  א
שינה ,  חיוב  המיוסד  על  דיני  הצדקה,  יוב  האב  במזונות  ילדיו  לאחר  גיל  שששכאשר  דן  בח

, "הראוי  לה"על  פי  ע  ולא  כתב  שחיובו  כפי  צורכן  אלא  שחיובו  נקב,  מלשונו  המובאת  לעיל
 :כלשונו הזהב

, צדקה  לאוי  ראב  היהה,  יצדכ.  '  ואחר  לאפילוו,  עולם  למה  אצל  אבתה
 .מה אצל אהיא וותה אןזניו, רחו כעל בה לראוי המנו מוציאיןמ

, דכאשר  אנו  דנים  מדיני  צדקה  הרי  יש  לדאוג  לתת  לבת  את  הראוי  לה,  טעמו  ונימוקו  עמוו
ע "וש(כפי  שמצאנו  בהלכות  צדקה  ,  ולא  כפי  המינימום  ההכרחי  אלא  די  מחסורו  אשר  יחסר  לו

 :) אימן רן סעיףד ס"וי

 רכו  דיה  הם  אפילווא  [...]  ו  לחסר  ישר  אחסורו  מי  דעניים  לותנים  נמהכ
 עבד  ווס  סו  לונהק  –  העני  ושיר  עשהיהכ,  פניו  לרוץ  לעבד  ווס  סל  ערכובל
 .'כו וצריך שה מפי כאחד וחד אכל ליתן לריך צלכןו' כוו

וב  שאינו  מיוסד  על יח,  מצא  שכאשר  דנים  אנו  בחיובו  של  האב  במזונות  ילדיו  עד  גיל  ששנ
לם  כאשר  דנים  אנו  בחיוב  האב  במזונות או,  רכיו  של  הבן  בלבדצאז  החיוב  מוגבל  ל,  דיני  צדקה

ונקבע  על  פי ,  רחב  יותר  ינוהז  היקף  החיוב  א,  חיוב  המיוסד  על  דיני  צדקה,  שילדיו  אחר  גיל  ש
וממילא  ברור  הוא  שכאשר  האב  אמיד  וניתן .  די  מחסורו  של  הילד,  הכלל  האמור  בדיני  צדקה

רחב  יותר   ינוהדיו  עד  גיל  שש  להשית  עליו  חיוב  מזונות  מדין  צדקה  הרי  שגם  חיובו  במזונות  יל
  .ה מעיקר הדין זמהחיוב לגיל

הרבנים   )3  'מ  ער  ב"פד(הרבני  הגדול    ית  הדיןבהאמת  תורה  דרכה  שכך  העלו  מרנן  חברי  ו
 :וזה לשונם, ל"ש אלישיב זצ"והגרי ע הדאיה"הגר, ה הרצוג"הגריא
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 חויב  מהוא  שמה  באב  הל  שיובו  חל  עדון  לאים  בשאנו  כוא  הה  זל  כולםא
 סוקה  פלכהה,  מיד  אוא  והמקרה  בזהו,  ב  אל  עוסף  ניוב  חש  יבלא,  דין  הצדמ
 היא וותה אזנין ורחו כעל בה לראוי  המנו  מוציאיןז  מ"ב  ס"פ'  יע  ס"אה  ביאה
 מיד  אוא  הם  אאב  הת  אחייב  ליש  שדאי  ואזו.  דקה  צדין  מזה  ומה  אצלא
 ה  זם  אםג,  ם  אל  שבטיפולה  ומחיצתה  בתימצא  שכדי  בבת  הבור  עשלםל
 י  דיא  הדקה  ציוב  חל  שמדהה  –  נה  קיכ.  וקח  למוסד  שמה  מותר  יו  ללהעי

 ף  דתובות  כפניו  לרוץ  לעבד  וליו  ערכוב  לוס  ספילו  או  לחסר  ישר  אחסורומ
 –  עוטה  פתינוקת  ו)ז"ק  סנאר'  בסיג  ו"קא  ס"גר  הביאור  בנר'  יד  ס"ו  יייןע(ז  "ס
 ורהחס  מכלל  בזה  שפק  סין  אמה  אד  יל  עהימצאל  –  פנינו  לשר  אהמקרהכ
 .ה לחסר ישרא

 )264-251'  ר  ט  עמ"פד(הרבני  הגדול    ית  הדיןבל  בשבתו  ב"מ  אליהו  זצ"עיין  גם  בדברי  הגרו
 :ה בהתחשב במעמדו הכלכלי של אביהישגם הוא העלה שהבת מקבלת את צרכ

 –  בתל  [...]  מו  עורדת  יאינה  ומו  עולהע,  כבודו  ובודה  כפי  לייבח  –  אשתול
 פי לה לותנים נלאו,  עושרו  ווניו  עם  עתחשבים  מבלא(  ריכה  צהיא  שה  מפי  לה  לותןנ
 .)אם השפחת מו אבת הל שבודה כפי ללא וזרנותו פפי לו אשפחתו מושרע

דן  במזונות   ש)סב  רמודב  ע"שערי  עוזיאל  ח(ל  "צ  עוזיאל  זצ"שם  הביא  גם  את  דברי  הגרבו
ומה  מנכסי הגדרה  שעל  פיה  זנים  את  הבת  הית',  דבר  המספיק  לה'היתומה  ופירש  את  הגדרת  

 :כדלקמן, ן שהותיר אביה אחר מותווהעיזב

 ה  לנותנים  שה  זיןא,  בד  לה  למספיק  הברם  ד"רמבש  ה"מ  דמדין  לנו  אכאןמ
 דת  מפי  לה  למספיק  הבר  דלאא,  חיותה  לספקת  ממדה  בחץ  למים  ור  צחםל
ז "לפו.  שפחות  ובדים  עם  גאלמנה  לנותנים  שמו  כותרות  מלאו,  ביה  אכסינ
 מדת  בכבוד  הפי  ליינוה,  כבוד  הפי  לכתבו  דם  שוריםיב  גשלטיי  ו"ש  רבריד
 .נכסיםה

היינו  שאין  הבת ,  מתאמת  עם  הגדרת  הראוי  לה  ינההלשיטתו  הגדרת  דבר  המספיק  לה  ו
ניזונית  כעני  שבישראל  על  פי  הצרכים  ההכרחיים  ביותר  אלא  על  אביה  או  על  עזבון  אביה 

רות  זאת  אין  חובה  לספק  לה  גם אלא  שלמ,  להמשיך  ולספק  לה  את  צרכיה  כפי  שהורגלה  אליהם
וא הבה    היינו  על  האב  להעניק  לבתו  את  צרכיה  באיכות.  מותרות  אלא  רק  את  צרכיה  לפי  כבודו

 .בגדר מותרות ינההאך אינו חייב להעניק לה כמות ש, הרגיל אותו

 ותט  א"  יימןע  ס"הב  אק  חל(  הושע  ימקת  ע"ז  בשו"הנה  הדברים  עולים  בקנה  אחד  עם  דברי  מוו

ביר את הסכמת מועצת הרבנים בראבאט לבטל את תקנת רבותינו המגורשים בדין מזונות שהס  )ג
ונימוקו , ראה שם את דבריו, דרגות' והתקינו  לחייב  את  האב  במזונות  בניו  על פי אחת מג,  הבנים

 :עמו

 תיקה  ממיני  ושר  בהם  לבנים  לתת  לטיבו  המה  לאמר  לשנית  האלתו  שלע
 ייב  חהאב  אינו  שמת  אן  האומר  ושיב  אזאת  ל,לפתן  וחםא  ל"  כזר  גא  לן"מרו
' גע'  יז  ס"אהע  בלכאן  מ"רש  מ"  מאה  רהם  לצריך  הפי  כק  רבודו  כפי  כזונןל
א "ע'  סי  בם  שחוקק  מחלקתש  ו"ביש  ה"כמ  ומזונות  להוא  הדיןש  ו"יו  ע"ס
 עני  כוה  שגזירה  בינם  אבנים  הזונות  מי  כברור  ושוט  פמנה  אךא,  ש"יא  ע"קס
 לפתן  ופת  ברכם  צפי  כותם  אזון  לוִבתו  חחד  אל  כקר,  קצה  מעם  הל  כעשירכ
 ופייהו גלפתן והפת ומן את איגרש שפני  לזונן  להוג  נהיה  שכפי  ודרגתו  הפיכ
 תבשילו, בר וקי נת פהם לתן יתון נהעשיר שומרת אאתז, בים רוגים סהן בשי
 בודו  כפי  כהם  לתת  לוִבתו  חין  אקר,  עודה  סקינוח  לפירותו,  בשר  ורקות  יםע
 חוִבתוכ,  עודה  סקינוח  לינין  משני  ובשיליןת'    בפל  כשלומי  תתמד  בעשרוו
 פי  כלפתן  ות  פורכם  צפי  כהם  לותן  נבינוני  הכןו,  כבודה  השתו  אלפיכ
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 פירות  ורקות  ים  עחד  אתבשיל  ובינוני  וקי  נחם  לת  פומרת  אאתז,  דרגתוה
 יני עו  זבהצעהו  .דרגתו  הפי  כלים  דזונות  מהם  לותן  נדל  הכןו,  עודה  סקינוחל
'   לף  דם  שאומרםץ  כ"  ימועצה  הבני  ריטב  הצדקו  שישרים  מחזינה  תודשק
 דרגותה'    גק  רהיינה  תהם  לצריך  הפי  כק  ריובם  חשר  אבנים  הלשומתה  ו"זלו
 מורות  וולטות  בכתבנו  שהם  לצריך  הפי  כק  רתיבותש  ו"י  עדל  ושיר  עינוניב
 חד  אכלב  ש"שו  פך  אהם  לצורך  הפי  כק  רבודם  כפי  כזונם  לייב  חאינו  שדקצ
'   גשינו  עלזהל  ו"כמש  וזונן  להוג  נהיה  שכפי  ודרגתו  הפי  כזונם  לובתוח
 פי  כזונן  לחייב  שנשים  הזונות  משומת  בן  כא  לל  דינוני  בשיר  עוקא  דדרגותה
 אה  רדל  ומוך  נינוני  בתם  סשיר  עדול  גשירה  ע"ל  הדרגותה'    השינו  עבודןכ
 .ארה במשם וםש

עמדו  והסכימו  כי  מזונות  הבנים   וצת  הרבנות  הראשית  של  מרוקעמצא  כי  גם  חברי  מונ
צ "גם  הראשל  וכפי  שהסבירו  בעניינם,  שהאב  הרגיל  אותםה  גזרו  ממעמדו  של  האב  וממיי

הרבני  הגדול  שהבאנו   ית  הדיןבוחברי    ל"מ  אליהו  זצ"צ  הגר"הראשל,  ל"זצ  צ  עוזיאל"הגרב
שכתב  שדבריו א  "ר  זקני  שליט"י  שיצא  להשיג  על  דברי  מו  מ)832329/4  'סמתיק  (וראיתי  .  לעיל

ולא  שת ,  נסתרים  מדברי  הפוסקים  שכתבו  שהאב  אינו  חייב  במזונות  ילדיו  אלא  כעני  שבישראל
ח ושדברי  הרב  חינא  וחיסדא  איירי  רק  באב  הזן  את  ילדיו  מכ  ובפרט,  ו  לכל  אשר  הראנו  לעילבלי

אף  לא וכנראה  ,  הרבני  הגדול  ית  הדיןבלדברי  חברי    מו  גםכ,  ולא  מדיני  צדקה  חיובו  עד  גיל  שש
שכאשר  באים  אנו   ל  אשר  דבריהם  כולם  עולים  בקנה  אחד"מ  אליהו  זצ"ר  מפי  הגר"ברי  הפדדל

 ולהעניק  להם  כדי  מחסורם  אשרם  מדין  חיוב  צדקה  הרי  שהאב  מחויב  לדאוג  לצורכי  הילדי
אך  זאת  אך  בנוגע  לאיכות  הצרכים  אשר  הם  נזקקים  להם  ולא  בנוגע  לדברים  אשר ,  הרגילם  בו

  .רכיהם אלא חשובים כמותרותאינם כלולים בצ

 )  גותי  א'  ית  ס"מהדו(  מואל  ששפטית  מ"שו  ברנר  ומואלש'    רנאמנים  עלינו  דברי  הגאוןו
 :שהעלה

 יי  האב  חמת  רת  האב  במזונות  בניו  לפי  אחייב  לדין  התי  בוהגים  נלמעשהש
 עשיר  הלא  א,ולא  מודדים  בחדא  מחתא,  חיד  איעור  שכולם  ללא  מקציביםו
 .'וכו, ניו עיפ להעני ושרו עפיל

וגם  הוא  שם  ביאר  דין  זה  על  יסוד  דיני  הצדקה  ולפיהם  חייב  האב  לספק  לבנו  די  מחסורו 

ש  קרליץ  שחיובו  כדי  מחסורו  מוטל  אך  על "ש  שהביא  את  השגת  הגר"וע.  אשר  יחסר  לו

 . ש שהשיב על דבריו"וע, גבאי הצדקה ולא על היחידים

ראשונים  הוב רדעת שכתב ש)א יימןא ס" חֶשן ּגֹביכורי(א "ן גורטלר שליט"עיין גם בדברי הגרו
. ולדעתם  מזונות  הילדים  נקבעים  על  פי  עושרו  של  הבעל,  ע"ן  השו"ם  ומר"אינה  כדעת  הרמב

ן  גורטלר "כתב  שדברי  הראשונים  שהביא  הגר  שימבליסטג  צ"בהסכמת  הגרח  עיין  שםו
נוגע  למזונות  הילדים ו  אינו,  ד"יבשהן  ניזונות  מתנאי  ,  מתייחסים  אך  למזונות  הבנות  לאחר  מותו

 :)263' מר ט ע"פד(ל "צ זשראליש י"ר הגר"גם מו בכתוכן . בחייו

 פי  לוא  הביהן  איתת  מאחר  לבנות  הזון  מלפיהם  שמרדכיא  ו"גה',  וס  תבריד
 מותוע  כ"שו  בפסק  שכפים  ו"רמב  הדעת  לניגודב,  אב  הל  שכבודו  ושרוע
. אב  החיי  בילדים  הותזונ  מחיוב  לוגעים  נינםא,  ירושלמיפ  ה"ב  ע"יק'  סיב
 הוא שחיים בחיוב האילוו, תובה כתנאי מוא האב הנכסי מותו מאחר לחיובה
 תי  שין  בקשר  וייכות  שאין  וושא  אתקנות  בקורו  מבנות  לין  בבנים  ליןב
ב "יק'  סיא  ב"גר  הביאור  מראות  לש  יכן  ו,אליו  ממובן  הבר  דהו  זתקנותה
 זון  ליוב  חמשווה  שם  שנראהש,  ירושלמי  בהלכה  הקור  מם  שצייןו  ש"קטס
 שתו  את  בת  אזון  לליו  עקיבל  שבעל  ההתחייבותל  –  כתובה  התנאי  מבנותה
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 סקוא  פ"הג  ושמרדכיו,  ילן  דגמרא  בנראה  שמה  לניגוד  בהואז  ש"  עהעירו
 .לדיו יזון לאב החיובג ב"ע' סי באמור הל עלום כעיר הא לבלא ,ילןס ד"שכ

 :וזו לשונו, ה מן התקנהאך ראה שם שהוסיף שמדיני צדקה יש לחייבו למעל

ן מסי  במבואר  כהואו,  דקה  צדין  מבנים  הת  אזון  לאב  הל  עש  יוסף  ניוב  חכןא
 הם  למספקת  הדקה  ציתן  לראוי  המון  מו  ליש  שמיד  איה  הםא:  [...]  ב"ע
 וא  השוטפ.  יגדלו  שד  עותם  אזניםו,  דקה  צשום  מחו  כורעל  במנו  מוציאיםמ
: )נר'  יד  ס"וי(  דקה  צדיני  בראמו  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

 ישהאמזונות . ב

שמזונות  האישה ,  )ג  סעיף  דאבן  העזר  ע(ע  "ועיין  גם  בשו,  בנידון  זה  כבר  בארו  לנו  רבותינו

 . והאישה עולה עמו ואינה יורדת, נגזרים לחלוטין ממעמדו הכלכלי של הבעל

אין  בידנו  לקבל ,  אינה  זכאית  למזונותיה  ישהאכ  הבעל  טוען  שה"הגם  שבנידון  שבפנינו  בו
את   ישהאילה  כלשהי  השוללת  מהעפנינו  בשכן  טרם  הוכחה  ,  את  טענתו  זו  כבר  בשלב  זה

 .הרי שעל הבעל לזון את אשתו כפי ההלכה והדין, אם תוכח, ד שתוכח עילה שכזווע, כתובתה

 :ולה עאמור הכלמ

ורגלו  ילדי  הצדדים האליה  שובהתאם  לרמת  החיים  ,  התאם  לכל  החומר  שהוצג  בפנינוב .א
מחייב  את  האב   ית  הדיןב'  במזונותיהם  ושאר  צרכיהם  ההכרחיים  כביגוד  וכו

ח "  ש4,500כ  "בסהו,  הילדים  מחד  אל  כזונותמח  ל"  ש1,500במזונות  ילדיו  בסך  
 .חודשל

, יםמ,  זג,  שמלח,  רנונהא(  בית  החזקת  אתשלום  בבעל  הת  אחייב  מית  הדיןבנוסף  לאמור  ב .ב

 . לילדים וישהח לא" ש2,000 סך בזאת ו)עד בית וטלפוניםו

א ייש  )וגים  ושיעורים  פרטייםח,  כולל  קייטנות(הוצאות  החינוך  והרפואה  של  הילדים    לנוגעב .ג
במלוא  הוצאות  החינוך  והרפואה  וזאת  אך  לאחר  שתתקבל  המלצה  מגורם   האב

ולאחר ,  לאחר  שהאם  תציג  קבלות  על  הוצאותיה,  מקצועי  על  הצורך  בהוצאות  אלה
 . שתמצה את מלוא ההנחות והזכויות המגיעות לה ולילדים

  מחייב ,וכל  עוד  לא  הוכח  שהאם  אינה  זכאית  למזונותיה,  בשלב  זה,  מו  כן  כאמור  לעילכ .ד
, נקבעים  לפי  כבודו  של  הבעל  ישהאמזונות  .  ישהאאת  הבעל  במזונות  ה  ית  הדיןב

צאותיה וטוענת  כי  ה  ישהאבנידון  שבפנינו  ה.  ה  חיו  הצדדיםשבועל  פי  רמת  החיים  
 :כדלקמן ינןה

 חזרה,  ח"  ש1000  טיפולים  ויטוחיםב,  ח"  ש2,000  לק  דוצאותה:  כב  רוצאותה
 יפוחט,  ח"  ש7000  ישה  לאהנעלה  ויגודב,  ח"  ש3,300  כונית  מרכישת  ללוואהה
 .ח" ש300 ושר כדרח, ח" ש350 סיכולוגיתפ, ח" ש1050 ישיא

 תשלוםח  ל"  ש3,300  ל  שוצאותוה,  מטפלת  לקוקה  זינה  אישה  האבעל  טוען  כיה
ח "  ש5,000-ו  ישה  האל  שהנעלה  וביגודח  ל"  ש7,000,  דלקח  ל"  ש2,000,  כבר
 . בעל הל עהעמיסן לאין וותרות מרגד בינןה, לשונוכ, זרניות פקניותל
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הביגוד ,  הטיפוח  האישי,  מקבל  את  טענות  הבעל  כי  הוצאות  הרכב  ית  הדיןב
על  סך  של   ישהאמעמיד  את  סך  הוצאותיה  של  ה  ית  הדיןבו,  מופרזות  ינןהוההנעלה  

ויתר ,  הרכב,  בתוכם  את  הוצאות  מזונותיה  הוצאות  אלה  יכללו.  ח"ש  7,000
 .הוצאותיה האישיות

  יאיר בן מנחםהודהי

 :לאור האמור בית הדין פוסק

  .לחודשח "ש 4,500שלושת הילדים ת אב חייב לשלם לידי האם עבור מזונוה .א

 )חוגים  ושיעורים  פרטיים,  כולל  קייטנות(הוצאות  החינוך  והרפואה  של  הילדים    לנוגעב .ב
מלצה וזאת  אך  לאחר  שתתקבל  ה,  מלוא  הוצאות  החינוך  והרפואה  ביישא  האב

, לאחר  שהאם  תציג  קבלות  על  הוצאותיה,  מגורם  מקצועי  על  הצורך  בהוצאות  אלה
 . ולאחר שתמצה את מלוא ההנחות והזכויות המגיעות לה ולילדים

הוצאות  אלה  יכללו  את  הוצאות .  ח"  ש7,000  בסך  של  ישהאבעל  חייב  במזונות  הה .ג
 .ויתר הוצאותיה האישיות הרכב, מזונותיה

, זג,  שמלח,  רנונהא(  בית  החזקת  אתשלום  בבעל  הת  אחייב  מיןית  הדב,  עבר  לאמורמ .ד

 .לילדים וישהח לא" ש2,000 של סך ב)עד בית וטלפוניםו, יםמ

עשוי  להגדיל  או  להעלות  את  החיוב  רטרואקטיבית   ית  הדיןבזמני  ו  ינוהיוב  זה  ח .ה
 .בהתאם לתוצאות הדיונים בתיקול הכ, ואף לבטלו כליל

ח "כ  מיום  ית  הדיןבהעמיד  ערב  כפי  החלטת  בעל  לא  הוהיות  ש,  אור  האמורל .ו
ל "הנ  ית  הדיןבהרי  שבשלב  זה  ועד  למילוי  החלטת  ,  )19.9.17(ז  "באלול  תשע

 .וותר בתוקפוייעיכוב היציאה 

ואם  לא  יגיעו ,  ולהגיע  להסכם  כולל  כ  הצדדים  לנהל  משא  ומתן"קורא  לב  ית  הדיןב . ז
 .יון יום הרי שלבקשת אחד הצדדים יקבע מועד לד45להסכם תוך 

 ).19.10.2017(ח "ט בתשרי תשע"כיתן ביום נ
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