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 ה"ב

 1015774/4 יקת

 זורי חיפהאה בנירה בית הדיןב

 :כבוד הדייניםפני ל

 הרב אברהם דב זרביב, הרב דוד גרוזמן, ד" אב–רב יצחק אושינסקי ה

 )ד אילת רוזינר דהאן"כ עו"י ב"ע( פלונית :תובעתה
 גדנ
 לוניפ  :נתבעה

 ובת אב אסיר במזונות ילדיו ח:נדוןה

 חלטהה

 . בפנינו תביעת אם לפסיקת מזונות ילדים

 ם  מתחת  גיל  ששייושנ  )ני  עשר  ושמונהב(  ל  ששם  מעל  גייישנ,  צדדים  ארבעה  ילדים  קטניםל
 . האב אסיר ).ני ארבע ושנתיים וחציב(

 : ובהחלטת בית הדין מיום זה נאמר )27.2.17( ז"באדר תשע' א תקיים דיון ביוםה

 . ונות ילדיםמזפנינו תביעת אם לב

 . הליך ליישוב סכסוךהת אצדדים סיימו ה

ס אף שהוצא "שב ידיל    לדיון  עהאב  לא  הובא,  בשל  טעות  טכנית.  אב  אסירה
 . זימון

, שרעבגילאי  ,  ילדים  רבעהאלהם  .  יש  לפסוק  מזונות:  אםה  ת  כוחאוענת  בט
לאב .  לכל  ילדח  "  ש1,500דורשים  לפחות  .  רבע  ושנתיים  וחציא,  מונהש

האב  סיפר  שיש  לו  אצל  חבר .  האב  עצור  עד  תום  הליכים.  הורים  עשירים
יש  לו  דוד  ערירי  והוא .  הוריו  גרושים.  וגם  אמו,  אביו  עשיר.  ח''  ש32,000

 סד  לביטוח  לאומיויש  לפסוק  מזונות  כי  המ.  אין  שם  בעיה  כלכלית.  עשיר
  .ישלם

וריו בחרו ה.  לילדים  אין  קשר  עם  הורי  האב:  אם  משיבה  לשאלות  בית  הדיןה
אמי . אין לי עזרה משפחתית. כי זה עול כספי עליהם הם נוקמים בי, להתנתק

 האב  עצור  כבר  כמה  חודשים  על  התפרצות.  זרה  בקניית  ביתרק  ע.  לא  עוזרת
לא  יודעת ].  'פ  [–אביו  ,  ]'ח  [–אמו  :  הורי  האב  גרים.  גנבות,  ועל  אלימות

 .אני לא עובדת. כתובות מדויקות

 . האם תמציא בהקדם את כתובת הורי האב, בכןו

 בית  הדין  ישקול  לקבוע  דיון  נוסף  בנוכחות  האב  ושני,  אחר  קבלת  כתובתםל
 . הוריו

לחייב  אב  אסיר   אםה  –  בית  הדין  יבחן  את  הסוגיה  העקרונית,  מקבילב
    ?כבקשת האם, במזונות ילדיו
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כן  מבקשת  שבית  הדין  יפסוק  כבר .  האם  המציאה  את  כתובת  המגורים  של  הורי  האב,  אכןו
 . עתה את מזונות הילדים כדי שתוכל לגבות את סך הפסיקה מהמוסד לביטוח לאומי

יקבע  דיון  נוסף  בהקדם ,  )27.2.17(  ז"באדר  תשע'  א  שך  להחלטת  בית  הדין  מיוםבהמ,  בכןו
 . בנוכחות הורי האב והאב עצמו

 . וצא הזמנה לאסירת

 : כדלהלן, בית הדין מחלק בין שתי תקופות, אשר למזונות הילדיםב

דין  כבר  אמר  דברו ה  בית,  )שני  ילדים(אשר  למזונות  הילדים  הקטנים  מעל  גיל  שש  ב
4455תיק ישן ' פורסם בנבו לפי מס( 518952/17 בתיק)  18.3.09  (ט"ב  באדר  תשס"כ  תו  מיוםבהחלט

סד ושאין  לחייב  אב  אסיר  נטול  הכנסה  במזונות  ילדיו  מעל  גיל  שש  מתוך  ידיעה  כי  המ,  )22-8-
בהרחבה  בספר ם  התפרס(ישלם  זאת  במקומו  והוא  יהיה  בעל  חוב  לביטוח  הלאומי    לביטוח  לאומי

ובית  הדין  הגדול  אף  אישר  החלטה  זו ,  )מעמוד  תצו  והלאה,  ד  הרכב  זה"מאת  אב,  חלק  גאורות  המשפט  
בנבו  לפי   התפרסם(  811100/1בתיק    )1.12.09(  ע"ד  בכסלו  תש"  יבפסק  דינו  הארוך  והמפורט  מיום

 .)מעמוד תק והלאה, םשו 4455-22-1תיק ישן ' מס

ם  וטרם  בחינת  יכולתו  הכלכלית  של  האב טרם  הדיון  שיתקיי,  בשלב  זה,  אור  האמורל
לא  יחויב  האב  במזונות  שני  ילדיו  הקטנים  שמעל  גיל ,  אםהוהכספים  המוחזקים  ברשותו  כטענת  

 . שש

בית  הדין  מחליט  עקרונית ,  )שני  ילדים(פחות  מגיל  שש  ,  אשר  למזונות  הילדים  קטני  קטניםב
 . החלטה זו ונבאר. לחייב את האב בכך

 .דנן מקרהלומכך נסיק , אב לזון את ילדיופתח בביאור חיוב הנ

ישנו  הבדל  מהותי  בין  חיוב  האב  לזון  את  ילדיו ,  דעת  רובם  של  הראשונים  והאחרוניםל
, חיובם הוא מעיקר הדין, ששיל גו שקטנים מלא .ששיל גהקטנים  מגיל  שש  לבין  אלו הגדולים מ
וב  מזונות ח  קטנים  לם  המשווה  את  חיוב  המזונות  של"כאשר  ישנם  כאלו  שרצו  ללמוד  ברמב

ועיין  משפטי  שמואל  מהדורא  בתרא ,  עיין  ארעא  דרבנן  מערכת  אות  מ  סימן  תו(  שזהו  חיוב  מהתורה,  ישהא

הביאו  ראיה ש  30'  עמ  ר  ז"ועיין  פד,  מדאורייתא  ם  החיוב  הוא"שהביא  ראיה  נוספת  שלדעת  הרמב  סימן  ט  אות  ג

 .)ם"שגם הבין כך בדעת הרמבח ם אלשיך סימן ל"ממהר

ב "עז  גטין  מ'  עיין  תוס  (מדרבנן  ואהם  רובם  של  הראשונים  והאחרונים  סברו  כי  חיוב  זה  מנא

 .)בטור סימן קי, א"א קידושין כב ע"ריטב, ה ולביתך"ד

 .שהינו כאמור מדרבנן, לוקות הדעות מהו גדרו ומה מקורו של חיוב מזונות הילדיםח, רםב

 :הסברים עיקריים בגדר החיוב נישנאמרו ו

מדין  החיוב  שיש  על  הבעל   ואהחיוב  זה    ש)ף  בסוף  פרק  חמישי  דכתובות"על  הרי(ן  "דעת  הר.  א
 :לשונוזו ו. אישההולמעשה מזונות הילדים עד גיל שש דינם כמזונות , לזון את אשתו

אה   נרללו  השונות  למתוך  ו.כאן  עד  זונות  מה  לטפויי  לייב  חן  בשום  מלמאא
 מן  אזונות  ממדין  ויימת  קאמןש  בוקא  דטנים  קטני  קותם  אזן  דןנמרי  איכלי  ד

 זון  תלא  שצמה  עהעמיד  לה  לפשר  אי  אחריה  אגררים  נהן  שכיון  שהב]  געונ[
 .מזונותיהם בייב חינו איימת קמם אשאין בבל אותםא

רו ושמק,  חיוב  גמור  החל  על  האב  ואהחיוב  זה    ש)דבכתובות  פרק  ד  סימן  י(ש  "דעת  הרא.  ב
 :לשונוו זו. )ב"עט המובאת בכתובות מ(בתקנת אושא 
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 הם  לש  יאפילו  וטנים  קטני  קשהן  כבנותיו  וניו  בזון  לחייב  דינה  משמעינןד
 כיון  דזונם  לחייב  דאיר  מבינו  רסקפ,  מם  אבי  אבית  מהם  לנפלו  שכסיםנ
 .התפרנס להם לש יולפיא, מזונותיהם בכוז, יא הכמים חתקנתד

נו  חוב  ככל  חוב שהי,  ש  שהחיוב  הוא  חיוב  ממוני"מנם  יש  לעיין  אם  הכוונה  בדברי  הראא
או  שמא  הוא ,  חיוב  חד  פעמי  מלידתו  ואהו,  ממוני  שנוצר  עם  לידת  הילד  ועד  הגיעו  לגיל  שש

ואין זה חיוב ממוני אלא חיוב שחל על האב , חיובי האב לחנך ולגדל את הילדוח חיוב שנגזר מכ
ב  גם  לתת חיוב  זה  הוא  מחויוח  שמכ,  הילד  ידולגהיותו  אב  החייב  לדאוג  לוח  בכל  רגע  ורגע  מכ

ך א.  )90'  עמ  ר  ב"ובפד,  304'  ר  ה  עמ"בזה  עיין  בפד(תחדש  בכל  רגע  ורגע  המיוב  חוזהו  ,  לו  מזונות
בית הדין אינו צריך לחדש  ,משכך. חיוב המזונות עד גיל שש הוא חיוב גמור, ודאי שלכל הדעות

  בית  הדין וכל  תפקידו  של,  אלא  החיוב  קיים  בעצם  לידת  הילד,  חיוב  ולהטיל  את  החיוב  על  האב
 .חייב את האבלאיזה סכום  בחלטוהצרכים שעל פיהם י יקףההוא לברר את 

שונה  החיוב  שיש ,  עומת  החיוב  שיש  על  האב  לזון  את  ילדיו  עד  הגיעם  לגיל  שש  כאמורל
תנתה  את  החיוב  בכך השהגמרא  ,  שהינו  חוב  של  צדקה,  על  האב  לזון  את  ילדיו  לאחר  גיל  שש

 .ת  צדקה  כשאין  ביכולתו  לעשות  זאתת  שהרי  אין  לכוף  אדם  ל,האב  אמוד  והיינו  בעל  יכולתש
 .)ב"עט מ תובותכ(מבואר בגמרא כ, אמנם להכלימו עד שיזון יש בידי בית הדין

 :)טו–לכות ידב ההלכות אישות פרק י(ם "כך פסק הרמבו

ואם  לא  רצה ,  כאן  ואילך  לאחר  גיל  שש  מאכילן  עד  שיגדלו  כתקנת  חכמיםמ
באיש  שאינו   ,ה  דברים  אמוריםמב,  'ותו  ופוצרין  בו  וכוגוערין  בו  ומכלימין  א

אבל  אם  היה  אמיד  שיש ,  אמיד  ואין  ידוע  אם  ראוי  ליתן  צדקה  או  אינו  ראוי
לו  ממון  הראוי  ליתן  ממנו  צדקה  המספקת  להן  מוציאין  ממנו  בעל  כרחו 

 .משום צדקה וזנין אותם עד שיגדלו

שעד ,  אחר  גיל  שש  הוא  כאמורליוב  חהד  גיל  שש  לבין  עיוב  המזונות  חרי  שההבדל  בין  ה
והביאור ,  ואין  זה  משנה  כלל  מצבו  של  האב  אם  הוא  אמיד  או  לאו,  גיל  שש  החיוב  הוא  תקנה

, ל  הטילו  עליו"אלא  מדין  חוב  ממוני  שחז,  שאין  חיוב  זה  מדין  צדקה  ועל  פי  גדרי  הצדקה,  הוא
חוב   ואה,  ם  מעל  גיל  ששהחוב  לזון  ילדי  שאין  כן  מה  .ועל  כן  בעצם  היותו  אב  הוא  כבר  מחויב

 .ק אם האב עומד בגדרי החיוב של צדקה האמורים בהלכות צדקהרל חו, שנוצר רק מדין צדקה

 ימ:  ")ימן  עא  סעיף  בסאבן  העזר  (  חן  ערוךלו  בשדל  ברור  בין  שני  החיובים  הללו  מובאהב
 ש  שבני  מבלא,  ש  שני  ביהיו  שד  עפרנסה  לנכסיו  מוכריםמ,  אן  כניו  בהניח  וים  המדינת  להלךש
 ."נכסיו מנין אותם זיןא, מעלהו

ם אועל  כן  ,  גם  נכסיו  משתעבדים  גינובם  הוא  חייב  חוב  ממון  שאירד  לנכסי  האחר  זה  רק  ל
, אין  נכסיו  משועבדים,  כשהחוב  הוא  חוב  מדין  צדקה  שאין  כןמה  .  גובים  מנכסיו,  אינו  משלם

 .וימים ולשיטות מסוימותלמעט מקרים מס, ועל כן אין לירד וליקח מהם בניגוד להסכמת האב

ת ן  אללא  מקור  מחיה  שתוכל  לזו  ותהאאב  השאיר  ה,  אםהלטענת  .  מן  הכלל  את  הפרטו
על  פי  האמור  לעיל   .גיל  שש  עלמנים  הנותרים  ששנים  מהם  מתחת  לגיל  שש  וה,  לדיםיהת  רבעא

ן לזו  יחס  לחובתו  באין  לכך  השפעה,  אסיר  ואין  ביכולתו  לפרנס  את  ילדיו  אבהגם  אם    כי  נראה
כל  מה  שנותר  הוא  לקבוע  את  סכום   ו,וחל  שהרי  החוב  כבר  קיים,  את  ילדיו  שמתחת  לגיל  שש

 .מזונות שני ילדיו שמתחת לגיל ששבפחות לשום כך יש לחייב את האב מ. יוב על פי הצורךחה
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בור  כל  אחד  משני  הילדים עמזונות    ח''ש  1,350סך  ביש  לחייב  את  האב    אור  האמורל
סך  הכולל  מדור ,  ח  לחודש  עבור  שני  הילדים''ש  2,700כ  סך  "סה,  )קובלסך  הפסיקה  המ(הקטנים  

 . ושאר צרכיהם

אף  אם ,  רשאית  לגבותו  דרך  המוסד  לביטוח  לאומי  אםה,  כל  שהאב  לא  ישלם  סך  זהכ
 . ך החיוב ששלמו במקומוסת יב איתבעו מהאב להש סד לביטוח לאומיוהמ

ם  בית  הדין  יבחן  עם  האב  את  האפשרויות ובדיון  שיתקיי,  חיוב  מזונות  זמני  ואהך  שנפסק  ס
וכן  ישקול  לבחון  מול  הורי  האב  את ,  השונות  העומדות  על  הפרק  באשר  לחיובו  במזונות  הילדים

 . האפשרות לזון את נכדיהם

 .יתן לפרסם אחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).5.3.2017 (ז"באדר התשע' זיתן ביום נ

 הרב אברהם דב זרביב        וזמןהרב דוד גר       ד" אב–רב יצחק אושינסקי ה


