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 פסק דין
ן" ָיה לּו ּבֵ י הָ ִ ד !ל ֶל ן ֶי טָ  1 ,קָ

חֹר ְ ים ׁש ִ ל ּתַ ְ ל בֹון ּתַ ָנ  2 .וְ
חֹז ֱא דֹו ֶל ָי ְ סַֹע ּב ְ פ ִ ל ַאט וְ  3 לְ

ִ יּב יֵל ִ ב ְ ן ׁש ָּג  4 .הַ
ד ֶל  5 .ֶי

ן טָ  6 .קָ

י ִ א אּור רָ ְ ק י, לֹו אֶ ִ י אּור ִ ּל  7 !ׁשֶ
ְ ך לּול רַ צָ ם הּוא וְ ּׁשֵ ר הַ צָ ּקָ  8  .הַ

יס ִ ס ְ ה ר רָ הָ  9  .נְ
י ִ ּד ְ ל ַי ְ ר ל חַ ְ ר חַ ְ ּׁש  10  הַ

י" ִ  11  "!-אּור
א רָ ְ ק  12 !אֶ

ר עֹוד מֵ ְ ר מַ ְ ת ל אֶ חֵ רָ ְ ם ּכ אֵ  13  .הָ
ל עֹוד ֵּל ַּפ ְ ת ָּנה אֶ חַ ְ ילֹה ּכ ִ ׁש ְ  14 .ּב
ּכֶ עֹוד חַ  15  הֲא

 16 ".לֹו

 17  )המשוררת רחל(

 18 :ובה עותר האב, 7.6.10הוגשה ביום , התביעה שבפני

 19  .אשר הועברה למשמורתו, )18.9.96ילידת (לחייב את האם במזונות בתם הקטינה   .א

 20בגין התקופה שבה , )24.9.90יליד (לחייב את האם בהחזר הוצאות בנם הבגיר   .ב
 21עד הגיעו ,  שנים17 -ו בן כמעת היות, )2008החל מחודש פברואר (התגורר עם האב 

 22  .18לגיל 
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 1  רקע כללי
 2  .24.2.03 והתגרשו ביום 9.9.87י ביום "התובע והנתבעת נישאו זה לזה כדמו.   1

 3 18.9.96 ילידת 'לו, ")'ע: "להלן (24.9.90 יליד 'ע, נולדו לצדדים שני הילדים, מנישואיהם  .2
 4  ").'ל"או " הקטינה: "להלן(

 5 .6 היתה כבת 'לו,  שנים12 כבן 'עה הי, בעת פרידת ההורים.    3

 6וגרו עמה ביישוב , היו הילדים במשמורת אמם, 2008ועד לחודש פברואר , ל"מהמועד הנ  .4
 7 .זאת בהתאם להסכם הגירושין שנחתם ביניהם, 'א

 8התעוררו קשיים רבים בקיום הסדרי , במהלך השנים שבהן היו הילדים במשמורת אמם  .5
 9בתלונות של הילדים על , התאפיינו בחוסר יציבותואלה , הראיה והקשר עם האב

 10אף היה נתק בין , ובמהלך תקופות מסוימות, התנהגות לא נאותה של האב כלפיהם
 11 .הילדים לאב

 12,  במהלך תקופה זו'עכתב הבן , לטענת האם, לבית המשפט הוגש העתק מכתב שאותו
 13 :שחלקו יצוטט להלן

 14 :אמא"
 15כך (דש כל פעם מגיעה אבא המציא חוק ח: 10.3.04, יום רביעי

 16 'לאליו רק ילד אחד אז עליתי לאוטו והוא סילק אותי ו) במקור
 17הוא נעל את האוטו , רצתה לצאת והוא תפס אותה בכוח והיא בכתה

 18  . בוכה'ל ונסע בכל המהירות כשלהסתלקאחרי שהוא אמר לי 
 19 'לאיים לזרוק את , אבא התגרה בנו כל הזמן: 8.3.04, יום שני

 20 ביקשה שהוא יפסיק 'ל הוא שר ו'ליד ביני ובין לבדואים ולהפר
 21אז היא אמרה לו שתוק וקיללה אותו , עליה) כך במקור(והוא צרך 

 22הוא התעצבן ואמר שהוא לא רוצה אותנו ואיים וקילל ולפעמים הוא 
 23נמאס לנו ממנו ...  למשטרה 'לגם מרביץ לנו ומאיים לקחת את 

 24  "'ע, תעשי משהו

 25במועצה , במחלקה לשירותים חברתיים, אב לפקידת הסעדפנה ה, 2007במהלך שנת   .6
 26 . וביקש את עזרתה בחידוש הקשר עם ילדיו, 'אהמקומית 

 27לקראת הקיץ של שנת , חודש הקשר בין הילדים לאב, בהתערבותה של פקידת הסעד  .7
 28 .החל הקשר בין הילדים לאם להתדרדר, במקביל לחידוש הקשר עם האב. 2007

 29 במהלך תקופה 'לכתבה הבת , לטענת האם,  העתקי פתקאות שאותןהוגשו, לבית המשפט  .8
 30 : זו
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 1 סתומה 'מ", " היא חרא'ד 'מ", " את כה טיפשה'מ"
 2 את שקרנית 'מ, " למה את סתומה'מ", "וטיפשה
 3 טיפשה 'מ", " זנזונת כה גדולה'מ", )כך במקור" (חרונית
 4 טיפשה טיפשה 'מ", " את סתומה גדולה'מ", "מלידה

 5שונאת אותך שנאה ", ..."'מההומואית  'מ", "זונה
 6 ". תודה רבה על כלום'מ", "גדולה

 7נכתב על , 'יישוב אבמהלך התקופה בה היו הילדים עדין במשמורת אימם ב, 24.9.07ביום   .9
 8ח "דו "'יישוב אבבמועצה המקומית , ידי פקידת הסעד במחלקה לשירותים חברתיים

 9המתאר את מציאות , "'ביישוב א ** ' רח'ד 'ל ו'עלוועדה לתכנון טיפול והתערבות אודות 
 10 :כדלקמן, חייהם הקשה של הילדים במחיצת אמם

 11 ": קונפליקט נאמנויות"הילדים מצויים ב )1

 12. ואולם אינה מטפלת בילדים כראוי, האם היא המשמורנית של הילדים, מחד
 13האם הודיעה , הילדים אינם מתקשרים עם האם ולא רואים בה סמכות הורית

 14 . סעד כי היא מעוניינת להוציא את הילדים מהבית למקום הולםלפקידת ה
 15הם מתפקדים , היטיב איתם, עם האב, דווקא הקשר היומיומי של הילדים, מנגד

 16גם הוא , האב, ואולם, ומגיעים בצורה הולמת יותר, בבית הספר בצורה טובה יותר
 17הסדרי אף סירב ל, סירב להצעת פקידת הסעד לקבל לידיו את משמורת הילדים

 18 .שחי עם בת זוג ואינו רוצה להרוס את חייו, בטענה, ראיה הכוללים לינה בביתו

 19ישן בחדרה של ,  ביד רמה'ל שולט ב'ע, היא בעייתית, 'ל לבין 'עמערכת היחסים בין  )2
 20 .והיא ישנה על השטיח לידו, 'ל

 21 :הוא יצוטט להלן בחלקו, ח"מפאת חשיבותו של הדו

 ..."  22 
 23 נעדר בשנה 'ע. ****ב**** ס " יב בביה תלמיד כתה17 בן 'עהבן 

 24ס בטענות חוזרות ונשנות "שעברה ימים רבים ואף שבועות מביה
 25שהוא , וחלטבדיקות שעבר לא העלו דבר ולבסוף ה. לכאבי בטן

 26 כמעט ולא 'עציין שעד מאי שנה שעברה יש ל. סובל ממעי רגיז
 27 לאחר הגירושים ניסו במחלקת הרווחה ליצור. היה בקשר עם אביו

 28ולבסוף בהחלטת פקידת הסעד , שלא צלח,  קשרו לאבי'עבין 
 29לסדרי דין הופסקו המפגשים בגלל תלונות לאלימות של האב כלפי 

 30 לאביו אך נותק 'עלקראת הקיץ האחרון חודש הקשר בין . 'ע
 31 אינו יכול לחוות נאמנות כלפי שני 'ענראה כי .  לאמו'עהקשר בין 
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 1.  להיות בקשר עם האחרהוריו ונאלץ למחוק את אחד מהם כדי
 2.  לראות את חסרונותיה של האם'ענראה כי גם האב בדרכו עזר ל

 3 'עשהאם מצטיירת אצל , עד כדי כך, שאינה עושה כהלכה, דברים
 4נוצר מצב שבו הילדים התנגדו למאכליה של . כלא מתפקדת ורעה

 5טענו שמאכילה אותם בדברים מקולקלים . האם וזרקו אותם לפח
 6,  החל לעשות קניות לכבס ולבשל עבור הילדיםהאב. ופגי תוקף

 7למעשה כיום האם אינה מטפלת בילדים והם מטופלים על ידי 
 8  .אך מתגוררים בבית האם, אביהם

 9 החלו לנעול את דלתות חדריהם ואינם מדווחים 'ל ובעקבותיו 'ע
 10לאן הולכים ומתי חוזרים ומתנהגים בבית כדיירי משנה ולא 

 11  .כילדים בבית אמם
 12 החל את בית הספר השנה 'עס עולה כי "עדכני מביהמדיווח 

 13באופן פרדוקסלי נראה כי למרות הקשר הרע עם .... בצורה טובה
 14הקשר עם אביו היטיב עמו , שחש כלפיה, אימו והשנאה העזה

 15  והוא מתפקד בצורה טובה
 ...  16 

 17בשנה שעברה הגיעו . ***ס " לומדת בכיתה ו בביה11 בת 'להבת 
 18 חבולה יותר 'לס והסבתא לכך ש"ביה, האבמספר דיווחים על ידי 

 19הגיעו . כל פעם נפצעה במקום אחר ללא הסבר הולם, מדי פעמים
 20, ס התדרדרה בלימודים"דיווחים שהילדה מגיעה מוזנחת לביה

 21  .י חבריה לכיתה"הפכה להיות מדוכאת ע, חסרת ביטחון עצמי
 22מחקירת ילדים שהיתה לא עלה דבר ולא היה ברור מה מקור 

 23 ביד 'ל שולט ב'עש, עלה חשד הן מצד האב והן מצד האם. הבעיה
 24האם תיארה . רמה ולמעשה היא נתונה למרותו ושליטתו הבלעדית

 25 קורא לה היא עוזבת הכל 'ע וכאשר 'לשהיא יכולה לדבר עם 
 26  .והולכת

 27  . כאשר היא ישנה על השטיח לידו'ל אף ישן בחדרה של 'ע
 28לכו ופחתו בעיקר  הסדרי ראיה עם האב שה'לבמהלך השנים היו ל

 29עם חידוש הקשר בין האב לילדים חודש . 'עבעקבות התנגדותו של 
 30  . לאם'להקשר עם האב ונוצר נתק גם בין 

 31 לא ספרה לה - אינה מתקשרת עם האם לא מספרת לה מה קורה'ל
 32אינה , שיש אספת הורים אלא לאב ולמעט דברים הקשורים בכסף

 33  .מתקשרת עם האם
 34אינה מבינה , ה שהיא מפוחדת מאוד עול'לבשיחות שערכתי עם 

 35שהאם אף ,  מדווחת'ל. מה קורה ומדוע האם לא מטפלת בה
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 1האם אינה מכחישה זאת אך . מוציאה אותה מהבית באמצע הלילה
 2  שזה קורה בעקבות התעללות של הילדה בה, אומרת

....  3 
 4  . כיום מרגישה שהילדים מוסתים נגדה והם אויב בתוך ביתה'מ

 5 לחוש את אותה התעללות אשר חשה היא בחוויתה ממשיכה
 6בהיותה נשואה ומרגישה צורך לשים לזה סוף גם במחיר הוצאת 

 7  .הילדים מהבית למקום הולם
 8האב בחודשים האחרונים היה בקשר יומיומי עם הילדים כיבס 

 9  .בישל ואף קנה להם מצרכים
 10 להוצאתם פניתי אליו לבדוק משמורת 'מבעקבות בקשתה של 
 11שכעת חי עם בת , ינו מוכן להרוס את חייואפשרית והוא ענה שא

 12  .זוג וזה אינו אפשרי
 13שהאם יכולה לטפל בילדים אך אינה רוצה ושעלינו , האב טוען

 14  .לכפות עליה זאת
 15ואז , שהיא אינה מסוגלת להיות אם, מטרתו כדבריו היא להוכיח

 16  .ס"תפסיד את מקום עבודתה בשב
 17. לא צלחו, יושיקח אותם ללילה אל, נסיונותי לבסס הסדרי ראיה

 18ס אחת לרעותה ואף הסית " כעו'מוהוא רואה בי בעלת ברית של 
 19  .את הילדים נגדי

 20  :לסיכום
 21מדובר בשני ילדים אשר נמצאים בלב מחלוקת הגירושים של 

 22  .הוריהם כאשר יצר נקמה מושל ולא לטובת הילדים
 23כיום הילדים מוסתים מאוד נגד האם דוחים אותה אינם נשמעים 

 24שלכאורה מבצע פעולות , מנגד ישנו האב. ק רעלה ורואים בה ר
 25  .טיפול שונות אך אינו מוכן לקחת את הילדים אליו ולו ללילה אחד

 26שלמעשה שני ההורים , תחושתם של הילדים הינה חווית נטישה
 27. ס אין להם אמון כנראה מתוך הסתת האב"גם בי כעו. נטשו אותם

 28בהם כמו רואים בי שליחה של האם ואינם סומכים עלי שאטפל 
 29  ... ".   שצריך 

  30 
 31כי הוא מתאר , אני סבורה, שכן, מצאתי מקום לצטט התסקיר בהרחבה  )3

 32בדיוק מכאיב את ההליך אותו נאלצו הקטינים לעבור החל משחר ילדותם 
 33  . בלא עוול בכפם, בשל התנהלות הוריהם, ועד כה
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 1 והחמרת הקרע ,נוכח התדרדרות במצבם של הילדים תחת משמורת אמם, 7.10.07ביום   .10
 2ועדת , 'ביישוב אבמועצה המקומית , התקיימה במחלקה לשירותים חברתיים, ביניהם

 3  . החלטה בעניין משמורת הילדים

 4הוא אינו , האב טען כי, אולם, נעשה ניסיון לשכנע את האב לקבל משמורת על הילדים  .11
 5כן אינו מעוניין ול, כי החל בזוגיות חדשה, וכן טען, חושב ששינוי המשמורת הוא לטובה

 6 . בקבלת המשמורת

 7רשויות הרווחה ניסו להדריך את האם הדרכה הורית לצורך שיפור הקשר שלה , כמו כן  .12
 8מתוך ,  ליישוב אחר'היישוב אהיתה נחושה בדעתה לעזוב את , אך היא, עם הילדים

 9 .והם יישמעו לה יותר, יקטין את השפעתו על הקטינים, כי המרחק הפיזי מהאב, תקווה

 10עברו בפועל , ואילו שני הילדים, ' ייישובעברה האם לגור ב, 2008במהלך חודש פברואר   .13
 11הנתק בין הילדים לבין אמם הפך לסופי , ממועד זה. 'אביישוב , להתגורר עם אביהם

 12 .ומוחלט

 13המשמורת על , ובה עתר להורות כי, )***ש "תמ(הגיש האב תביעת משמורת , 26.4.09ביום   .14
 14וכן עתר להורות ,  כבר בגיר'עהיה , במועד זה, כי, נוכח העובדה,  תהיה בידיו'להקטינה 

 15 .  לידי האם'להוא אינו חייב בתשלום מזונותיה של , כי

 16 .האם לא הגישה כתב הגנה.   15

 17בהעדר כתב , זאת, ***ש "נתן כבוד השופט יעקב כהן את פסק דינו בתמ, 19.7.09ביום   .16
 18כי , וכמו כן נקבע,  תהא בידי האב'ל כי המשמורת על הקטינה ,ובו קבע, הגנה מטעם האם

 19 .2008 החל מחודש פברואר 'להאב אינו חייב במזונות הקטינה 

 20 ,אף לא הגישה כל בקשה לבטלו, 19.7.09כי האם לא ערערה אחר פסק הדין מיום , יובהר  .17
 21 .לפיכך הוא שריר וקיים

 22 התגורר 'עואף ,  במשמורת האב'ל נמצאת ,2008מאז חודש פברואר שנת , בנסיבות אלה  .18
 23, החל ממועד זה. התקיים נתק מוחלט, בעוד בין הילדים לבין אמם, אצלו באופן רציף

 24לרבות נשיאה , ואף לא נטלה כל חלק בחייהם, האם לא השתתפה כלל בגידול הילדים
 25 .בעלות גידולם מכל מין וסוג שהוא

 26, במסגרתה עתר האב, 7.6.10ביום , כנגד האם, בהוגשה על ידי הא, תביעת המזונות שבפני  .19
 27בהחזר הוצאות בגין , עתר לחייב את האם, וכמו כן, 'ללחייב את האם בהוצאות הקטינה 

 28 .18ועד הגיעו לגיל , החל מהמועד בו הוא עבר למשמורתו, 'עהבן 
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 1, הוריתי, 16.12.10ובדיון שהתקיים בפני ביום , האם התגוננה בפני תביעת המזונות  .20
 2וכן נתבקשו המלצות לעניין , להגיש תסקיר מעודכן בדבר מצב הילדים, לפקידת הסעד

 3, אף המלצות לעניין טיפול מקצועי, ובמידת הצורך, חידוש הקשר בין האם לילדים
 4 .שיאפשר את יצירת הקשר

 5,  חשה שאמה נטשה אותה'ל, ממנו עולה כי,  הוגש תסקיר פקידת הסעד19.12.10ביום   .21
 6בעוד שדווקא המעבר , ה מוכנה לשמוע ממנה ולהיות איתה בקשר כלשהוולכן אינ

 7בהם היתה , הקל עליה את קונפליקט הנאמנויות והמצוקה הנפשית, למשמורת אביה
 8 . שרויה

 9ובה טענה כי יש לראות את ,  הגישה הנתבעת תגובתה לתסקיר פקידת הסעד31.1.11ביום   .22
 10 .י את הילדים יש לראות כסרבני קשרלנתק שבינה ובין ילדיה וכ, כאחראי, האב

 11נסיונותיו של האב  , שעיקרה, תגובת התובע לתסקיר הסעד, 7.2.11ביום , על כך הוגשה  .23
 12  . לאמה'לליצור קשר בין 

 13 . לשיחה עמי'ללהזמין את , הוריתי ליחידת הסיוע, 15.2.11ביום .  24

 14כיצד היא רואה את הקשר , נהוביקשתי לשמוע ממ,  בלשכתי'לנפגשתי עם , 16.3.11ביום   .25
 15, שהתרשמתי מילדה נבונה, אציין רק, ואולם,  חסויים'לפרטי שיחתי עם . שלה עם אמה

 16חד ,  הבהירה'ל. ויכולת להביע את רגשותיה בצורה החלטית וברורה, בעלת יכולת שיפוט
 17וגם לא , אין לה, אינה מתעניינת בה, שהיא תופסת את אמה כמי שנטשה אותה, משמעית

 18 . ביצירת כל קשר עם אמה,  אינה מעוניינת בשום אופן'לולפיכך , כל חלק בחייה, יה להיה

 19ממנו , 'ביישוב אבמועצה המקומית , על ידי פקידת הסעד, הוגש תסקיר נוסף, 3.4.11ביום   .26
 20  :עולה התמונה הבאה

 21פקידת הסעד המליצה לאם לכתוב לילדים . לא צלחו, הדרכות הוריות שניתנו לאם  )1
 22אשר האב אינו יכול , עוד הציעה לאם לשלם עבור צרכי הקטינה, שלוח להם מתנותול

 23, האם, ואולם, שהיא חושבת עליהם, וכן המליצה להעביר לילדים מסר, לספקם
 24 .סירבה בתוקף להצעות פקידת הסעד

 25לחידוש הקשר עם , הם מסרבים בתוקף. חווית הנטישה של הילדים היא גדולה מאוד  )2
 26על מנת להשתקם ולבנות לעצמם חיים , ים לסיוע נפשי פסיכולוגיוהם זקוק, אמם

 27 . השפיע עליהם באופן חיובי, דווקא המעבר של הקטינים למשמורת אביהם. טובים

 28חלקים אשר ישפכו אור על , מצאתי מקום לצטט ממנו, נוכח הרלוונטיות של התסקיר
 29 :התמונה הכוללת
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 1  תיאור השתלשלות העניינים לאחר הגירושים"
 2הלך השנים הראשונות שלאחר הגירושים היו קשיים רבים במ

 3  .בהסדרי ראיה של הילדים עם האב
 4.  האב פנה אלי וביקש עזרה בחידוש הקשר עם ילדיו2007בשנת 

 5  . חודש הקשר'מבהתערבות מחלקת הרווחה ובשיתוף פעולה עם 
 6נראה כי הקונפליקט הגבוה בין ההורים לא אפשר לילדים להיות 

 7. הורים והם נמצאים במקום של קונפליקט נאמנותנאמנים לשני ה
 8נוצר תהליך , כפי שבתחילה היה קשר עם האם והתנגדות לאב

 9הפוך בו הקשר עם האב התחזק וככל שהתחזק כך ההתנגדות לאם 
 10  .הלכה וגברה עוד בזמן מגוריהם אצלה

...  11 
 12לפני שנותק הקשר בין האם לילדיה נוצר מצב בו הילדים גרו איתה 

 13. לא שמעו בקולה ולא ראו בה סמכות הורית. ו איתהאך לא תקשר
 14היא האשימה .  היתה מפוחדת מהם אך לא יכלה לעמוד מולם'מ

 15 נעדרה שעות רבו 'מ. את אביהם בכך שהוא מסית את הילדים נגדה
 16מהבית ובשנה האחרונה לפני עזיבתה הם חוו אותה כנוטשת אותם 

 17עלים אותו הם היו מסתגרים בפניה בתוך החדר נו. בתוך ביתם
 18 היתה נתונה לשליטתו של אחיה הוא 'ל. ומסרבים לתת לה להכנס

 19 היתה יוצאת באמצע 'ל. היווה עבורה סמכות והיא נשמעה לו
 20הילדים נעלו את אמם מחוץ לבית , הלילה לטפל בחיות שבחצר

 21מ להכנס והמצב הלך "והיא נזקקה להתערבות משטרתית ע
 22  .והתדרדר
 23בם של הילדים מחמיר קיימנו  כשנוכחנו שמצ7.10.07בתאריך 

 24ועדת החלטה בה ניסינו לשכנע את האב לקחת את הילדים 
 25חשב ששינוי המשמורת אינו , אבי הילדים, האב. למשמורתו

 26באותה עת החל בזוגיות חדשה וניסה לשמר את המצב , לטובה
 27  .הקיים

 28 היתה 'מ.  אך כל הדרכה הורית לא עזרה'מאני ניסיתי להדריך את 
 29מ "א הרגישה שהיא חייבת להתרחק מהיישוב עבמצב קשה והי

 30   כהגדרתה-לשמור על שפיותה
...  31 

 32עם בקשה זו . ש" קיבלנו פניה להסדרי ראיה מביהמ2009בשנת 
 33המלצתי לה . פניתי לאם והיא אמרה שהיא מאוד מעוניינת בקשר

 34למעט פעם אחת לא נעשו , לטענת האם. 'לשלוח מתנות וכו, לכתוב
 35  .סתה מספר פעמיםשני,  אומרת'מ. נסיונות
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 1 אך היא 'לס המחלקה ליצור קשר עם "נעשו נסיונות מטעם עו
 2  סירבה בטיעונים שונים ולא הגיעה לפגישות

...  3 
 4 מדי פעם לרוב 'ממאז עזיבת האם את הישוב הייתי בקשר עם 

 5, י שיחות טלפוניות"הצעתי לה לשמר את הקשר ע. ביוזמתי
 6  חושבת עליהםמתנות שיוכיחו לילדים שהיא עדיין , מכתבים

...  7 
 8למרות .  מביעה צער וגעגועים לילדיה אך גם חוסר אונים מוחלט'מ

 9י "המלצותיי לנסות ולהעביר לילדים מסר שהיא חושבת עליהם ע
 10שבתחילה ,  טוענת'מ.  אינה עושה זאת'מ, שמירת קשר רציף

 11לא , האב טוען כי למעט ניסיון אחד. שלחה מכתבים והתקשרה
 12 מתפרש בעיני הילדים כהוכחה לכך לצערי הדבר. נעשה כלום

 13  .שהיא אינה מעוניינת בהם ואינה חושבת עליהם
 14 דיברה עליהם כגון 'לש,  העליתי צרכים'מבשיחותיי האחרונות עם 

 15. שהאב כרגע לא יכול לספקם, יישור שיניים ומנוי לחדר כושר
 16 'לשאולי על ידי תשלום דברים אלה ,  על כך'מניסיתי לדבר עם 

 17 סירבה 'מ. ותיאות לחדש את הקשר, חושבת עליהשאימה , תחוש
 18  .שאינה מוכנה לקנות את הקשר עם ילדיה, בתוקף ואמרה

 19  :מצבם של הילדים
 20הם לא הצליחו . שחווית הנטישה של הילדים גדולה מאוד, מתברר

 21לראות ולהבין את שיקול דעתה של אמם ואת הגורמים למכירת 
 22מהאם לא אף פרידה , למעשה. ביתם ועזיבתה את היישוב

 23עברו הילדים ,  את היישוב'מכשעזבה , התרחשה באופן סדיר
 24  .לאביהם

 25השינוי והמעבר היה טוב עבורם ומחוות דעת של יועצת בית הספר 
 26  ..." מתפקדת היטב ונראה שמגורים בבית אביה טובים עבורה 'ל

 27 . ה לטיפול פסיכולוגי באם תשתף פעול'להוריתי להורים להפנות את , 23.5.11ביום   .27

 28, ליחידה לטיפול במשפחה, הפניתי את הצדדים, 29.6.11בדיון שהתקיים בפני ביום   .28
 29, הוריתי, כמו כן. 'לשיכלול את הצדדים ואת , לצורך קבלת טיפול משפחתי, 'יישוב אב

 30בגין טיפול השיניים לו , את ההוצאות הרפואיות, כי הם יחלקו ביניהם, בהסכמת הצדדים
 31שיתאמו ביניהם את זהות נותן הטיפול ואת הטיפול שלו היא לאחר , זאת, 'לזקוקה 
 32 . זקוקה

 33 :כ האב כי" טען ב14.12.11בדיון שהתקיים בפני ביום .  29
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 1בית המשפט ואני לא הצלחנו לשכנע את הילדה להפגש עם "... 
 2הילדה סיפרה לבית המשפט מדוע אינה רוצה להפגש עם . אמה
 3לקח את הילדה כשהאב . האב אינו מסית את הילדה. אמה

 4היא , לשירותי הרווחה על מנת לנסות לשכנעה להפגש עם אמה
 5מרשי לקח את ... 'לשם כך הבאתם אותי לכאן': ברחה ואמרה

 6הילדה לקופת חולים כללית בשל טיפול אורתודנטי שהילדה 
 7 ".צריכה לעבור

 8 :כמו כן טען האב כי

 9אין ניסיון מצד האם לדבר , האם אפילו לא התקשרה פעם אחת"
 10  ".עם הילדה

 11  :האם מצדה טענה כי

 12 ענה לי 2התובע . ניסיתי מספר פעמים ליצור קשר עם הילדה"
 13 - לשאלת בית המשפט. לטלפון ואמר שהילדה לא רוצה לדבר איתי

 14 ".2011לא ניסיתי להתקשר לילדה אחרי חודש יוני 

 15  :לפיכך הוריתי כדלקמן

 16רת א בשלב זה לטיפול רגשי במסג"אני מפנה את הצדדים כ"... 
 17ראשית במסגרת קופת החולים בה מטופלת , קופת החולים

 18  ".הקטינה ככל שהדבר ניתן

 19 : הודתה האם כי25.6.12בדיון שהתקיים בפני ביום   .30

 20 "אני ראיתי אותה לאחרונה לפני שלוש וחצי שנים"

 21  :עוד טענה האם כי

 22גם באמצעות , אני מנסה לפנות לילדים דרך הפייסבוק כל הזמן"
 23 ".כנים להיות עמי בקשרהם לא מו, אמי

 24 :מצאתי מקום להורות כדלקמן, אשר על כן

 25ההורים יפעלו במשותף וכל אחד בנפרד לצורך יצירת קשר בין "
 26ככל שתדרש עזרה של גורמים טיפוליים אשר ידריכו . האם לבת

 27שני .... הם מתחייבים לקבל עזרה זו, את ההורים בעניין זה
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 1רמים טיפוליים הצדדים יגישו לבית המשפט שמות של גו
 2   ...". המתמחים ביצירת קשר במקרים של ניכור הורי

 3  .לצורך הכרעת הדין, ולהלן אדון בכל טענותיהם, בתיק הוגשו סיכומי הצדדים  .31

 4 טענות האב  .32

 5היא נהגה , 'יישוב אוהתגוררו איתה ב, בכל התקופה בה היו הילדים במשמורת האם  .א
 6חלה הרעה משמעותית ביחסי , 2007שנת במהלך . כלפיהם אלימות פיזית ומילולית

 7  .והיא חדלה לחלוטין לטפל בצרכיהם ולתקשר עמם, האם עם הילדים
 8 

 9וזאת לאחר , ' ייישובועברה לגור ב, 'יישוב אעזבה האם את , 2008בחודש פברואר   .ב
 10מאחורי גבם , ששימש למגוריה ולמגורי הילדים, 'יישוב אשפעלה למכירת הבית ב

 11ולכן עברו לגור עם האב ,  עם האם' ייישובסירבו לעבור לגור בהילדים . וללא ידיעתם
 12 .'יישוב אב
 13 

 14אין כל , ומאז ועד היום, ניתקה האם כל קשר איתם, עם מעבר הילדים לבית האב  .ג
 15על מנת ליתן , האב נאלץ לשנות לחלוטין את אורחות חייו. קשר בין האם לילדיה

 16, כומים גבוהים ובלתי צפוייםהוא נאלץ להוציא ס, כמו כן. לילדים בית חם ואוהב
 17ושאליהם היו , לצורך התאמת ביתו לקליטת הילדים ובעלי החיים שאותם גידלו

 18החברתי , הביא לשיפור ניכר במצבם הנפשי, המעבר לבית האב. קשורים מאוד
 19 . והתפקודי של הילדים

 20 

 21, היא לא השתתפה כלל בהוצאות הילדים, לאחר שהאם ניתקה כל קשר עם ילדיה  .ד
 22, 'ע בלבד אלא גם של 'ללא של הקטינה , פך להיות הורה יחיד ומפרנס יחידוהאב ה

 23בהוצאות הכרוכות , אינו מסוגל לעמוד לבדו, והוא,  שנים18גם לאחר שמלאו לו 
 24 ).ל" בשירות סדיר בצה19 חייל בן 'עבעת הגשת התביעה היה (בכלכלת הילדים 

 25 

 26ודשים מתוך התקופה שבה  ח8 היה קטין במשך 'עהבן ,  היא עודנה קטינה'להבת   .ה
 27, מכלכל האב את שני הילדים, במהלך כל התקופה הרלוונטית. התגורר עם האב

 28 .'עוהוצאת רישיון נהיגה ל, לרבות מימון שיעורי נהיגה
 29 

 30, 15הן לפני הגיעה לגיל , להשתתף במזונות הקטינה, מחובתה של האם, לטענת האב  .ו
 31הקובע כי , "כלל האמידות"ח נוכ, שאז חייבת האם במזונות הקטינה מדין צדקה

 32, מזונות קטין ייקבעו בשיעור יחסי להכנסות הוריו תוך שאיפה לשוויון בין ההורים
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 1, ותוך התחשבות בהכנסות וביכולת הכלכלית של שניהם, בנוגע לנטל מזונות הילדים
 2, שאז שווים שני ההורים בחובת מזונות, 15והן לאחר הגיעה של הקטינה לגיל 

 3 . הביחסיות מתאימ
 4 

 5, 2008החל מחודש פברואר שנת , 'עבמזונות הבן , חייבת האם, לטענת האב, כמו כן  .ז
 6 .עת עבר להתגורר עם האב ומצוי בחזקתו הבלעדית

 7 

 8לשלם לתובעים דמי מזונות החל מחודש , לחייב את הנתבעת, הוא עותר, לפיכך  .ח
 9מצבו בעוד ש, כי הכנסותיה הגבוהות מאפשרות זאת, לאור העובדה, 2008פברואר 

 10 .הכלכלי קשה
 11 

 12ומשתכרת סכום ,  שנים20 -מזה כ, ***עובדת כקצינה בכירה ב, האם, לטענת האב  .ט
 13היתה זו הנתבעת ששימשה , לאורך חיי הנישואין. מדי חודש ₪ 19,000 -ברוטו של כ

 14מזה שנים שאינו בעל , לעומת זאת, האב. עמוד התווך לכלכלת בני הבית ומדורם
 15בהיותו הורה , ומאז" ***"ר בסמוך לגירושין מחברת הוא פוט, שכן, הכנסה קבועה

 16 . לא עלה בידיו למצוא עבודה סדירה, יחיד
 17 

 18כי הוא עבד תקופה מסוימת כשכיר במשרה חלקית על בסיס שכר , כמו כן הוא טוען  .י
 19 . פוטר ממשרה זו2011לשעה ואולם בחודש יוני  ₪ 20 -יומי של כ

 20 

 21העסק אינו , ואולם, ק עצמאי בביתו הוא פתח עס2012בחודש ינואר , עוד לטענתו  .יא
 22המתגוררת איתו ועם , בת זוגו, עם זאת. הוא אינו משתכר כלל, לפיכך. משגשג
 23שאינה מחויבת , חרף העובדה, זאת, תמכה כלכלית בילדים ככל יכולתה, הילדים

 24 . לאור העובדה שעסקה כשל, כיום היא אינה מסוגלת לסייע עוד, ואולם, לעשות כן
 25 

 26היא , שבו, ' ייישובב,  חדרים5בן , היא בעלת בית פרטי, כי האם, ועןהאב מוסיף וט  .יב
 27משלם משכנתא בגין ביתו בסך של , האב. בבעלותה רכב, כמו כן. מתגוררת בגפה

 28 226,043כי היתרה לסילוק המשכנתא עומדת על סך של , ומציין, מדי חודש ₪ 4,225
₪ . 29 

 30 

 31שהוא נאלץ לפדות את , בעוד, יהכי לאם יש עתודות כלכליות לפנס, עוד בפיו הטענה  .יג
 32ואף להסתייע , וכן לפתוח את כל תוכניות החיסכון, כל כספי קופת הפנסיה שלו

 33כך . כל זאת על מנת לכלכל את ילדיו, בהלוואות גדולות מחברים ובני משפחה



  
  משפחה בפתח תקווהבית משפט לענייני

  
  'ד' נ' ואח) קטין(' ד 10968-06-10ש "תמ

 
   

 31 מתוך 13

 1 ₪ 55,000הוא נטל הלוואות חיצוניות מחברת כרטיס האשראי בסך של , לטענתו
 2נטל , וכמו כן, ) 1,714₪ן הלוואות אלה עומד על סך של אשר ההחזר החודשי בגי(

 3 . מהוריו ₪ 12,000הלוואה בסך של 
 4 

 5להעביר לטובת הילדים את קופות , כי בית המשפט יורה לאם, מבקש האב, בנוסף  .יד
 6לעובדה כי הבן , בשים לב, בעיקר, החיסכון שהיא אוחזת בידיה והרשומות על שמם

 7 .לקבל הכספים לידיוולכן ראוי כי יוכל ,  הוא בגיר'ע
 8 

 9ואולם ,  כי תיאות לחדש קשריה עם אמה'לכי ניסה לדבר על ליבה של , האב טוען  .טו
 10, לאור התנהגות האם כלפי הילדים שהתאפיינה באלימות פיזית, היא מסרבת לכך

 11 . נפשית ומילולית
 12 

 13במשך כל , ולא ניסתה, הרחיקה את הקטינה מעליה, האם בהתנהלותה, לטענתו  .טז
 14 . איתה קשר ולהשיבה אל חיקהליצור, השנים

 15שהאם לא עשתה דבר על מנת למנוע או לשנות את , כי עצם העובדה, בפי האב הטענה
 16לא התנגדה לתביעה , העברת המשמורת על הקטינה לידי האב ולהותירה בידיה

 17, לא ערערה על פסק הדין, שהגיש ובה עתר להעברת המשמורת של הקטינה לידיו
 18מדברת בעד , ואף לא ביקשה את ביטולו, תועבר לידיוכי משמורת הקטינה , שקבע
 19שסבל אף , 'עהקטינה אף נגררה אחר התנהגותו של אחיה הבוגר , לא זו אף זו. עצמה

 20  . הוא מהתנהגותה האלימה של אמו
 21 

 22אף אם היה מדובר , וגם על פי הפסיקה, גם על פי ההלכה, לטענת האב, מכל מקום  .יז
 23הדבר עלול , שכן,  אין לשלול מזונותיה,בקטינה מרדנית שמסרבת לחידוש הקשר

 24 . להעמיד את הקטינה במצוקה כלכלית
 25 

 26 :לאור כל האמור טוען התובע כדלקמן  .יח

 27מאז עברה למשמורתו בחודש , במזונות ומדור הקטינה, יש לחייב את האם )3
 28 .  שנים18 ועד שימלאו לה 2008פברואר 

 29 .קטינהבהשתתפות במחצית הוצאותיה החריגות של ה, יש לחייב את האם )4

 30 ובמהלך השירות 18יש לקבוע השתתפות האם במזונות הקטינה לאחר גיל  )5
 31 .הצבאי

 32מחודש פברואר ,  רטרואקטיבית'עבהחזר הוצאות בגין הבן , יש לחייב את האם )6
 33 . שנים18עד שמלאו לו , 2008
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 1 .  בזמן שירותו הצבאי'עבהוצאות הבן , יש לחייב את האם )7

 2את קופות החיסכון שהיא אוחזת , דיםלהעביר על שם היל, יש לחייב את האם )8
 3 . בידה לטובת הילדים

 4 טענות האם  .33

 5האב לא קיים את הסדרי הראיה כפי , שבה היו הילדים במשמורתה, במהלך התקופה  .א
 6  . נהג להסיתם נגדה, וכל אימת שפגש את ילדיו, שנקבעו בהסכם

 7 

 8קשר ולאחר שחודש ה, היו הילדים בנתק כמעט מוחלט מאביהם, תקופה מסוימת  .ב
 9, בהסתה פרועה ומכוונת של ילדיו כנגד אמם, המשיך האב, וזאת בעידודה, עמו

 10, להתחצף אליה ולנהוג בה בתוקפנות ואכזריות, הם החלו להתעלל בה, ובעידודו
 11 . והכל תוך התעלמות מתוצאות התנהלותו ההרסניות על הילדים לטווח הרחוק

 12 

 13נבעה מהתערבותו , ' ייישובבת לטו, 'אלעזוב את היישוב , כי החלטתה, האם טוענת  .ג
 14ומהשפעתו ההרסנית על הילדים ועל הקשר , הבוטה של האב בחייה ובנעשה בביתה

 15, ואולם, ' ייישובכי הילדים יעברו להתגורר איתה ב, וכי כוונתה היתה, בינה לבינם
 16 .הם סירבו לכך והעדיפו להתגורר עמו, בהשפעת האב

 17 

 18על מנת להביא לחידוש הקשר , ים רביםמאמצ, עשתה האם, ' ייישובלאחר מעברה ל  .ד
 19, והן באמצעות היועצת החינוכית בבית הספר, הן באמצעות גורמי הרווחה, עם ילדיה

 20כל , ואולם, הן במשלוח מסרים ישירים אליהם והן בהתקשרות טלפונית לבית האב
 21לחידוש הקשר , כמהה, בעוד היא, דבר שהביא לגזילת אימהותה, זאת ללא הצלחה

 22 .עם ילדיה
 23 

 24היה צריך לבצע התאמות בביתו לצורך קליטת , מכחישה כי האב, האם, מכל מקום  .ה
 25טרם , בו התגוררו ההורים עם הילדים, מדובר בבית המגורים, שכן, הילדים

 26מותאם , היה הבית, לטענתה, ולכן, רכש את חלקה של האם בו, ואשר האב, הגירושין
 27 . יאמכל בחינה שה, לצרכיהם ולצרכי בעלי החיים שגידלו

 28 

 29הם עברו , 28.2.08ורק ביום , 2008הילדים גרו עם האם במהלך כל חודש פברואר   .ו
 30 .לבית האב

 31 
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 1חובת תשלום מזונות , חלה על האב, )שניהם יהודים(על פי דינם האישי של הצדדים   .ז
 2 .בעוד שהאם פטורה כליל מתשלומו, אבסולוטית לילדיו

 3 

 4בעיקר בזכות , וזאת, ווחהבר, חיו בני הזוג וילדיהם, במהלך חייהם המשותפים  .ח
 5ואף יועד בהמשך " ***"מנהל מפעל של חברת , ששימש, השתכרותו הגבוהה של האב

 6אין כל רלוונטיות לתקציב המשפחה בתקופת , מכל מקום. ל בחברה"לתפקיד סמנכ
 7 .מזונות ילדים נקבעים על פי צרכיהם בלבד, שהרי, נישואיהם

 8 

 9על מנת , ה והן באמצעות חשבון הבנקהן במקום עבודת, האם נטלה הלוואות רבות  .ט
 10, שבפועל, כך,  שאליו היא התכוונה לעבור עם ילדיה' ייישובלרכוש את ביתה החדש ב

 11משכורתה נמוכה בהרבה מהסכום המצוין על גבי תלושי המשכורת שצורפו לכתב 
 12ממשיך ומתגורר בבית , האב, עם זאת. כדי לספק את צרכיה שלה, ואין בכך, הגנתה

 13 . וסביבו גינה,  חדרים6ובו , בית רחב ידיים, ו גרו הצדדים טרם גירושיהםהמגורים ב
 14 

 15, "קטינים מרדנים", בשל היותם, הילדים אינם זכאים למזונות ממנה, לטענת האם  .י
 16זאת בשל גילויי האלימות הקשים שהפגינו כנגד אמם ובשל סירובם , מתנכרים לאמם

 17 . לחדש הקשר עמה
 18, יע ביצירת תסמונת הניכור ההורי אצל הילדיםהוא הגורם המכר, האב, לטענתה

 19דבר שגרם , והסית את הילדים נגדה, הוא לא פעל לחידוש הקשר עם האם, שכן
 20 .חרף רצונה וניסיונותיה לחדש הקשר עמם, לניתוק מוחלט שלה מילדיה

 21 

 22מקפלת בתוכה את , לקבל המשמורת על הקטינה, כי בקשת האב, בפי האם טענה  .יא
 23משעברו הילדים להתגורר , לטענת האם, יתרה מכך. לטפל בההסכמתו לזון אותה ו

 24הוא חדל מתשלום מזונותיהם בהם היה חייב כל זמן שהילדים היו , בבית האב
 25ובכך יש כדי לאזן את תקציבו ולאפשר לו לכלכל את בתו המצויה , במשמורתה
 26 .במשמורתו

 27 

 28כומים בהם הוא הס, הנתבעים על ידו, להוכחת צרכי הילדים, לא המציא ראיות, האב  .יב
 29 .ואינם משקפים נכונה את צרכי הילדים, ונטולי ביסוס עובדתי, הם מוגזמים, נוקב

 30 

 31היא נטולת כל יסוד משפטי , לחיוב רטרואקטיבית במזונות הילדים, עתירת האב  .יג
 32 .ועובדתי

 33 
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 1לא המציא ראיות להוכחת , האב. אינן אמינות, לגבי מצבו הכלכלי, טענות האב  .יד
 2, כל שצירף הוא. ולגבי חובות כספיים, ותו ומצבו הכלכליבדבר השתכר, טענותיו

 3שאין בהם להעיד על מצבו הכלכלי הקשה , אסופת מסמכים ותדפיסים בלתי קריאים
 4ושמוחזקים עבורו , הוא מסתיר פרטים בקשר לכספים שבבעלותו בהיקף גדול. הנטען

 5 לפיה מצבו ,נכונה טענתו, אם אכן, מכל מקום. על ידי בת זוגו או קרובי משפחתו
 6 .הרי שיש לשוב ולשקול מחדש את משמורת הקטינה, הכלכלי קשה

 7 

 8 . או לגופו של עניין, כי דין התביעה להימחק על הסף, טוענת האם, לאור כל האמור  .טו

 9 דיון

 10היא זכות גדולה אשר " הורות", כי, עמדתי העקרונית באשר ליחסי הורים וילדיהם היא  .34
 11  .ניתנה לאדם

 12מתייחס אליהם הכתוב כאנשים , וכשנענו, ברית הביעו כמיהתם לילדאבות האומה הע  .35
 13 .שבורכו

 14 : 'פסוק א', פרק כד, על אברהם אבינו נכתב בספר בראשית

ם" הָ רָ ְ ַאב ן וְ קֵ א ָז ים ּבָ ִ מ ָּי ְ' ַוה ּבַ ך ַר ת ּבֵ ם-אֶ הָ רָ ְ ּכֹל ַאב  15 ". ּבַ

 16  : 'בכל'בהתייחס למילה , י"ומפרש רש

 17  ".בן ,בגימטריא עולה ,בכל"

 18זכות טבעית בעלת מימד חוקתי שלה שני , רואה בקשר שבין הורה לילדו, גם המשפט  .36
 19 :פנים

 20 . ולגדל ולהתחנך על ידיהם, להיות נתון למשמורת הוריו, זכותו של כל ילד, האחד
 21ולקיים כלפיו את , לגדל ולחנך את ילדו במשמורתו, זכותו של הורה מכוח קשר דם, השני

 22  .חובותיו כהורה

 23 ):154, 133) 3(ד נ "פ, פלונית' פלוני נ 3798/4א "ראה ע

 24, הם שיאהבו אותו: משפט הטבע הוא שילד יגדל בבית אביו ואמו"
 25הם שיעמידו אותו על , הם שיחנכו אותו, הם שיאכילו וישקו אותו

 26  .רגליו עד עם גדל והיה לאיש
 27  ". וזו זכותו של הקטן, זו זכותם של אב ואם
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 1תהיינה הסיבות אשר , שאין לשלול מקטין מזונותיו, הכי הנני סבור, כבר עתה אציין  .37
 2 קשר וגשרדמי מזונות מהווים , בעיני רוחי. תהיינה להעדר הקשר בינו לבין מי מהוריו

 3  .שבין הורה לילדו

 4, סנקציה של שלילת מזונות מקטין, כי, הלכה פסוקה ומושרשת היטב היא, יתרה מזו  .38
 5 .תינתן רק במקרים חריגים במיוחד

 6 :94) 2(1748על -תק, אזולאי' אזולאי נ 1741/93א "ראה דברי כבוד השופט שמגר בע

 7שלילת מזונות היא צעד קיצוני וחריף אשר יש להמנע ממנו אלא "
 8  ". אם כן קיימות נסיבות יוצאות דופן

 9  : 215) 1(ט"ד מ"פ, קטן' קטן נ 1880/94א "ועוד ראה דברי כבוד השופט שמגר בע

 10 כי אי רצון לפגוש בהורה שאין בידיו עד שמגיעים למסקנה"
 11ראוי לנהוג , מצדיק הפחתת המזונות הדרושים לקיומו, משמורת

 12  ".בזהירות ובריסון

 13  :21) 1(2003מש -תק, 'א' נ' נ' ע' א 14652/97ש "עוד ראה תמ

 14לא בקלות מחליט בית המשפט לקבוע כי מזונות יבוטלו בגלל "
 15ם אינם אחראים הנטיה הטבעית היא לחשוב שילדי. העדר קשר

 16להתנהגות הוריהם במהלך הגירושין ולא לתוצאות הנגרמות מהליך 
 17זה ובוודאי לא אמורים לשלם את המחיר על ידי צמצום רווחתם 

 18  ".הכלכלית

 19על כל , כמו גם האחריות לחידוש הקשר ויצירתו, החובה לדאוג לשלום הילדים, לדידי  .39
 20  .ולא להפך, ל אחד לחודשניהם ביחד וכ, חלות על ההורים, המשתמע מכך

 21 :6125, )3(2005מח -תק, 'ע' א' נ' ע' ד 1243/03א "ראה דברי כבוד השופטת שטופמן בע

 22כי משמערכת היחסים בין אבל לבנו מתדרדרת ועולה , סבורה אני"
 23על שרטון מוטלת על שכמו של האב חובה רבה יותר לנסות ולאחות 

 24יות לקשר עם האחר. את קרעי היחסים מאשר על שכמם של ילדיו
 25הילדים מוטלת על ההורים ואינני סבורה כי ראוי להטיל באין 

 26לא . את האשם לאי קיומו של קשר עם הילדים, ראיות מוצקות
 27מצאתי בטיעוני האב תמיכה לטענה כי הבן סורר ומורה וראויה 

 28  ".ש ואין להתערב בה"קביעה זו של ביהמ
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 1-תק, 'א' נ' נ' ע' א 14652/97ש "תמ, ראה דברי כבוד השופטת מילר
 2  :21) 1(2003מש

 3לא בקלות מחליט בית המשפט לקבוע כי מזונות יבוטלו בגלל "
 4הנטיה הטבעית היא לחשוב שילדים אינם אחראים . העדר קשר

 5להתנהגות הוריהם במהלך גירושין ולא לתוצאות הנגרמות כתוצאה 
 6מהליך זה ובוודאי לא אמורים לשלם את המחיר על ידי צמצום 

 7  "כליתרווחתם הכל

 8: להלן (1962-ב "תשכ,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות15סעיף , זאת ועוד  .40
 9  : קובע, ")המשפטית חוק הכשרות"

 10 לצרכי לדאוג והזכות החובה את כוללת ההורים אפוטרופסות"

 11 יד-ולמשלח לעבודה הכשרתו, לימודיו ,חינוכו לרבות, הקטין
 12 הרשות לה וצמודה; חםופיתו ניהולם ,נכסיו שמירת וכן, ועבודתו
 13 ".לייצגו והסמכות ,מגוריו מקום את ולקבוע בקטין להחזיק

 14 : קובע,  לחוק הכשרות המשפטית17גם סעיף 

 15 הקטין לטובת לנהוג ההורים חייבים לקטין באפוטרופסותם"
 16 ".הענין בנסיבות נוהגים היו מסורים שהורים כדרך

 17 בסעיף הקבועה בחובה נושא הוא, ילדו של הטבעי האפוטרופוס הוא ,הורה עוד כל, לכן  .41

 18בלא קשר לקיומו או , הילד לצורכי לדאוג, הכשרות המשפטית  לחוק17 ובסעיף  15
 19  ".גירושין מילד"החוק אינו מכיר הליך של , שכן, התרתו של קשר הנישואין

 20 ):908, )4(י לט"פד, פלונים' פלוני נ 212/86א "ראה ע

 21ם הטבעיים של ילדיהם ההורים הם האפוטרופוסי'ההצהרה כי "
 22,  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות14שבסעיף ' הקטינים

 23האב והאם כאחד הם האפוטרופוסים 'והקביעה כי , 1962 -ב"תשכ
 24, לחוק שיווי זכויות האישה) א(8שבסעיף , "הטבעיים על ילדיהם

 25נשמע ' קול הדם'אינן צריכות הסבר ופירוש , 1961 -א"תשי
 26  ...". מהן

 27 :אמין' אמין נ 1016/88א "ראה גם ת
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 1העולה מהמקובץ הוא כי חובת הטיפול המסור וחובת טיפוח "
 2ההורה את ילדו אינן חובות מוסריות בלבד ואינן מסתיימות 

 3חובה זו שהיא כאמור . בסיפוק הצרכים החומריים של הקטין
 4חובה משפטית כוללת בתוכה גם את החובה לגלות יחס ורגש כלפי 

 5  ".ות והתעניינות ולו המינימאליתהילדים להפגין אכפתי

 6וקובע בסעיף , מטיל על הורה חובות לגבי גידול ילדיו, 1977-ז"תשל, גם חוק העונשין.  42
323 : 7 

 8חובה עליו לספק לו , הורה או מי שעליו האחריות לקטין בן ביתו"
 9חבלה בגופו , לדאוג לבריאותו ולמנוע התעללות בו, את צרכי מחייתו

 10ויראוהו כמי שגרם לתוצאות , ומו ובבריאותואו פגיעה אחרת בשל
 11שבאו על חייו או על בריאותו של הקטין מחמת שלא קיים את 

 12 ".חובתו האמורה

 13אינן חובות , לתמוך בהם ולגדלם, כלפי ילדיו, כי חובות הורה, עינינו הרואות, אם כן  .43
 14  . אלא משפטיות ממש, מוסריות בלבד

 15, מחויבות הורית נצחית, נטל על עצמו, ביא ילד לעולםכי הורה אשר בחר לה, אין מחלוקת  .44
 16שהילדים אינם , בטענה, להתנער מאחריותו ההורית, אינו יכול, הורה. ועליו לעמוד בה

 17 . ובפרט כאשר עסקינן בקטינים, מתנהגים כראוי לדעתו

 18בבחינת מילוי מחסורו , לא רק דאגה לצרכי הקטין, משמעו, "אחריות הורית"הביטוי   .45
 19ליצור עבורו את , מחויבות ההורה, אלא, כי זה ילמד ויתחנך עד הגיעו לבגרות, גהודא

 20חובתו של , בכלל זה, הסביבה בה יוכל לגדול ולהתפתח באין מפריע עד הגיעו לבגרות
 21או לחבל בתהליך גידולו , כדי להפריע, אשר יש בו, להרחיק מילדו כל גורם שלילי, הורה

 22  .הנורמטיבי

 23להרחיק , חובתם של ההורים היא,  המשפחתי למשבר בין בני זוגגם משנקלע התא  .46
 24ילדים אינם אחראים על . מילדיהם את הדי המריבה וניצוצות ההתנצחויות ביניהם

 25  .אל לה להשליך על חייהם של ילדיהם, ולפיכך בחירת ההורים להתגרש ולהפרד, הוריהם

 26 ילדיהם הקטנים נקלעים לסערות בעוד, הליך פרידת ההורים נעשה בין שני מבוגרים, שכן  .47
 27קודם , תפקיד ההורים בהליך זה הוא לשמור מכל משמר. ולמערבולת על לא עוול בכפם

 28 .גם אם הדבר כרוך באמצעים עילאיים, על שלומם של ילדיהם, וראשית לכל

 29או , בחירת ההורים האם להחיל את הסכסוך שביניהם גם על ילדיהם, אשר על כן  .48
 30, וכל מסלול שיבחרו בו מעת זו, היא בידיהם, רחיקו מעינם ומנפשםדו מהם ולהילהפר
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 1ולהשפיע על יחסיהם עם כל אחד מהם כפי , יהא בו כדי להשאיר חותם על נפש ילדיהם
 2  .שעולה במקרה זה

 3 חשיבות, מודגשת חזור והדגש, כי בספרות המקצועית הרלבנטית, בהקשר זה, יובהר  .49
 4ילדים הנקלעים לסכסוך , כמו כן, ההורים שני ובין יםקטינ בין, וסדיר תכוף ,הדוק קשר

 5כאשר אין כל יד , מתוארים כמי שנתונים על ספינה טובעת בים סוער, שבין הוריהם
 6אימה וחוסר יכולת לשלוט , פחד, ותגובתם הטבעית למצב זה היא חרדה, מושטת לעברם

 7 . כאשר כל אלה מתורגמים לכעס כלפי מי מהוריהם, במצב

 8לאחר , וכן, בפרוטוקולים ובחומר שהונח בפני, לאחר שעיינתי בתסקירים, ננוולעניי  .50
 9של התנהלות הורית בעייתית , תמונת מציאות קשה, קיבלתי,  בלשכתי'לשפגשתי את 

 10 של הפנימי בחוסר רגישות לעולמם, שניהם לקו לאורך הדרך. שני ההוריםמצד , ביותר
 11י ולכן בעיני רוח, לטיפול וזקוקים רגשי וןובסיכ לא הפנימו כי הילדים במצוקה, הילדים

 12 .שבין הילדים לבין אמם, לכישלון הקשר התקין, באשמה, נושאים שניהם

 13, התנהג האב בצורה לא ראויה ולא הולמת, כי בשנים הראשונות לגירושין, אין מחלוקת  .51
 14לדיו תוך שהוא נותן לסערת רגשותיו לשלוט בו ובהתנהגויותיו הוא הזניח את הקשר עם י

 15והכל מבלי , לאחר שהיה בנתק מהם לתקופה מסוימת, ואף סרב לקבל אותם לביתו
 16 .ובנזקים שהוא גורם להם, להתחשב בנפשם הרכה

 17כי , על ידי פקידת הסעד, כי משנעשתה פניה אליו, העובדה, נזקפת לחובת האב, כמו כן  .52
 18, הוא סירב לכך, האם אינה מעוניינת בכך, שכן, לידיו, יואיל לקבל משמורת הילדים

 19 (!).נוכח מערכת יחסים זוגית חדשה שפיתח , שהוא אינו מוכן להרוס את חייו, בטענה

 20 .התעשת, בניגוד לאם, האב, בסופו של יום, כי, אין להתעלם מן העובדה, ם זאתע  .53

 21נאות האב לקחתם , כי היא אינה מוכנה לגדל עוד את הילדים בביתה, משהודיעה האם  .54
 22כי , חרף העובדה, תוך שהוא נושא לבדו בכל הוצאותיהם, ז הוא מגדל אותםומא, לביתו

 23 .בלשון המעטה, אינו שפיר, מצבו הכלכלי

 24וביקשה לוותר על משמורת , פנתה לרשויות הרווחה, שמרצונה, אל מול האם, זאת  .55
 25 .גם במחיר של שיבוצם במסגרת חוץ ביתית, הילדים ולהוציאם מביתה

 26היא לא התגוננה בפני , שהאב הגיש תביעת משמורת על הילדיםלאחר , גם בהמשך  .56
 27כי תוצאה זו עלתה , נראה. לא ביקשה ביטול פסק הדין וגם לא ערערה עליו, התביעה

 28 .בקנה אחד עם רצונה
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 1הרי שבו , אמנם סיפק כל השנים לילדים את כל צרכיהם החמריים, בעוד שהאב, עם זאת  .57
 2לצורך התפתחות , ים זקוקים לנוכחות אם בחייהםשהילד, בזמן הוא לא השכיל להבין

 3ולא עודד התפתחות קשר טוב ותקין בינם לבין , אף לא דאג לחיזוק הקשר עמה, תקינה
 4 . אמם

 5ליצור עבור הילדים את התנאים , לחובתו כהורה ומחנך, חטא האב המשמורן, בכך  .58
 6, שיגיעו לבגרות, זאת על מנת, שיאפשרו להם לגדול בבטחה כאשר שני הוריהם לצדם

 7 .כאנשים יציבים המוכנים להתמודד עם המשך חייהם

 8שהתבטא , חוו הילדים קונפליקט נאמנות קשה, שממועד גירושי ההורים, עולה איפוא  .59
 9הם נקלעו למערכת , ולאחר מכן) 2008עד לשנת (תחילה בחוסר קשר מוחלט עם האב 

 10 . והעברת המשמורת לאבעד לכדי ניתוקה המוחלט, יחסים קשה ובעייתית עם האם

 11בכל אחת מנקודות חייהם . מעולם לא חוו חוויה הורית שלמה, הילדים שבפני  .60
 12בעודם מאיינים את הדמות ההורית ,  בדמות הורית אחתרהם נאלצו לבחו, המשמעותיות

 13 .את האחריות למצב זה יש להניח לפתחם של ההורים בלבד. השניה

 14לקח אחריות על גידול הילדים ולא , בניגוד לאם, האב, וםבסופו של י, כאמור לעיל, ואולם  .61
 15 .איפשר הוצאתם למסגרת חוץ ביתית

 16בעודה רוכשת בית ביישוב , לעבר חיים חדשים, בצומת הזו, פנתה, לעומת זאת, האם  .62
 17 .ההמומים מהחלטתה לעשות כן, מנותק הקשר בינה לבין ילדיה, והחל ממועד זה, אחר

 18הדרכה /קיבלה המלצות מגורמי הרווחה לקבל טיפול, האם, שבפניכעולה מן התסקירים   .63
 19לקנות לילדים מתנות ולשאת , הומלץ לה, כמו כן, כדי לשפר את יכולותיה ההוריות

 20, זו, אך, זאת בנסיון לחדש את הקשר איתה, בעלות טיפול השיניים שהילדה כמהה לו
 21 .אמץ לצורך כךואף לא עשתה כל מ, לא מילאה אחר הוראות אלה, מטעמיה היא

 22ולו , בחיי היומיום של ילדיה, ולו מינימאלי, סירבה האם ליטול חלק, גם בדיונים שבפני  .64
 23היא , ורק לאחר התערבות בית המשפט, 'לעל ידי נשיאה בהוצאות רפואיות עבור הבת 

 24 .הביעה נכונות לכך

 25 האמור על עריכת חקירות של פקידות הסעד על, לא עמדה, כי האם, בהקשר זה יובהר
 26 . ואלה לא נסתרו כלל, בתסקיריהן

 27לעבור , היתה, באותה עת, כי טובת הילדים, שגם אם אהיה מוכנה להניח, אציין בעניין זה  .65
 28הקשר בין הורה , לפיה, החזקה, עומדת לרעת האם, שעדיין, הרי, למשמורת אביהם

 29 ברשותו ובחזקתו כי הילדים נמצאים, בעובדה איןו, לילדיו אינו ניתן לניתוק או ויתור
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 1לשמור על , לדאוג לילדו, כדי לגרוע מחובות ההורה שאינו המשמורן, של אחד ההורים
 2 .של דאגה ומעורבות בגידולו, להפגין יחס של איכפתיות, קשר עמו

 3המצוי אצל כל בני , הוא צורך ביולוגי של ממש, הצורך לדאוג ליוצאי חלציך, שהרי  .66
 4, בניגוד לכל דחף ולכל יצר אנושי, האם שבפני,  ואילו.ואף אצל כל בעלי החיים, האדם

 5  .17והילד כבן ,  שנים11עת הייתה הילדה כבת , נטשה לחלוטין את ילדיה

 6ושלא תשקוט עד , בגידול ילדיה, לקחת חלק, מצופה מכל אם שתיאבק על הזכות והחובה  .67
 7  . אשר תממש זכותה וחובתה לשמש להם כאם על כל המשתמע מכך

 8 שלא לשלם ולו שקל שחוק ,ובחרה, לא פעלה האם על פי המלצות אנשי המקצוע, ילצער  .68
 9, משמע.  זו תסייע ליצירת הקשר עמם,פעולה, כי, חרף התקווה, ין הוצאות ילדיהאחד בג

 10  .כי אם סרבנות אם לקשר עם ילדיה, לא סרבנות קשר של ילד כלפי הורה בפני

 11יצטרכו לנהוג כפושטי יד ולחזר על , ה של האםשילדי, כי לא יעלה על הדעת, אני סבורה  .69
 12לפתוח ארנקה לצורך סיפוק צרכיהם , על מנת שהיא תואיל בטובה, פתחה ולדבר על ליבה

 13  .את הקשר עמם" לקנות"כי היא מסרבת , בעוד היא טוענת, זאת. הבסיסיים

 14, דעתלהניח את ה, באיזשהו אופן, לא קיבלתי כל הסבר היכול, כי עד עתה, ויצויין  .70
 15על מנת , הרי כל שנדרש ממנה? מה חטאו הילדים לאמם, תמהני. להתנהלות זו של האם

 16, היא הפקירה והזניחה אותם, ואולם. היה להתנהג כהורה סביר, שתעמוד בחובותיה
 17 .וניתקה כל קשר איתם, את ביתה ואת ארנקה בפניהם, סגרה את ליבה

 18שמדובר , לאור העובדה, בעתייםמקבלת מימד חמור ש, התנכרותה של האם לילדים  .71
 19כי , שממנה יש לצפות, עובדת סוציאלית בכירההיא , ובמשלח ידה, באישה שבהשכלתה

 20למרבה , אך ציפיות אלה. אז לפחות כאשת מקצוע, אם לא כאם, תבין לנפשם של הילדים
 21 . נכזבו, הצער

 22ך הבית על ידי של נעילת הילדים בתו, מתוארים מקרים קשים, בחומר שבפני, זאת ועוד  .72
 23  .גזיזת שערות הילדה בניגוד לרצונה והפעלת אלימות קשה כלפי הילדים, הזנחתם, אמם

 24לקבוע באופן חד משמעי כי , ואף אינני יכולה, כי אינני מתיימרת, אציין, למען הזהירות  .73
 25כל האירועים הקשים שתוארו על ידי הילדים בחומר שלפניי אכן התרחשו ככתבם 

 26הדגש הוא על חוויתם , מכל מקום, ואולם. גם אינני יכולה לשלול אותם, מנגד. וכלשונם
 27, כפי שעולה מהתסקירים שבפני: הפנימית הקשה של שני הילדים מהקשר עם אמם
 28וכאישה שאינה מתעניינת בהם , הילדים תופסים את אמם כאמא מזניחה ומתעללת

 29  .ואינה מעוניינת בקשר איתם
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 1וגרם לאירועים אשר הביאו ללנתק " תרם" באב כגורם שכי יש לראות, גם טענת האם  .74
 2, עסקינן באישה בוגרת, שכן. היא בבחינת תירוץ שאינני מקבלת, בינה לבין הילדים

 3, ויתרה מזו, והילדים הם ילדיה, כי האשה היא האם, ויוזכר. כשממולה ילדים קטינים
 4 .האם היא בעלת כישורים מקצועיים להתמודד עם מצבים כגון דא

 5האם אינה מעוניינת בקשר , שבחוויותיה של הילדה, למדתי,  בלשכתי'לגם מפגישתי עם   .75
 6ואף אינה מתעניינת בה , שהאם לא עשתה כל מאמץ לפגוש אותה, עובדה היא, שכן. איתה

 7 .ובקורות אותה

 8והתבטאה בפניה ,  סירבה לקיים כל קשר עם אמה'לש, שאף אם נסכים, יודגש  .76
 9את התנהגותם של הקטינים יש לבחון , הרי שעדיין, לות וקשותבהתבטאויות לא מקוב

 10, התנהלותם של ההורים, שהרי. בהקשר של ההוויה בה הם חיים מאז גירושי ההורים
 11 .היא שגבתה מהילדים בסופו של דבר מחיר רגשי מאוד גבוה

 12ך הם חוו על בשרם את הסכסו, שהילדים נקלעו למצב של קונפליקט נאמנויות, אין ספק  .77
 13ונקלעו בעל כורחם למצב בו נאלצו , את הפרידה ואת הגירושין, המתמשך בין הוריהם

 14בשל התנהלות שני הוריהם שלא היו קשובים , לנקוט עמדה לטובת הורה אחד
 15 . לתחושותיהם ורגשותיהם

 16כל ילד , שהוא מותיר חותמו על ילדים קטינים, טבעו, מאבק קשה ומתמשך בין הורים  .78
 17כלפי אמה לאורך כל , 'ללא ניתן לשפוט את התנהלות , ולכן, שיותובהתאם למבנה אי

 18 .ולשלול מזונותיה בשל התנהגותה זו, התקופה

 19התפרקות התא . מאוכזבים, כעוסים, היו טעונים, בהיותם בסך הכל ילדים, הילדים, שכן  .79
 20, בשל התנהלות הוריהם ובאשמתם, והכל, כמוה כחורבן עולמם עליהם, המשפחתי

 21 .הילדים לא יכלו להתפתח בצורה תקינה,  כל הכוונה נכונה מצדםובהעדר

 22שניהלו את מאבקם , וההורים,  שנים בלבד6 בת 'להיתה , כי בעת פרידת ההורים, יוזכר  .80
 23שעירבו את הילדים בפרטי , בכך, כשלו, במשך שנים ארוכות ועדיין מנהלים אותו

 24הם יוכלו להתמודד עם המציאות כך ש, ולא דאגו לנהלו מחוץ לטווח גידולם, הסכסוך
 25 . הקשה שנכפתה עליהם על ידי הוריהם

 26אין להורים , ועל כך, כי כעסם ומצוקותיהם ביטאו הילדים כפי שהצליחו לבטא, נראה  .81
 27 .אלא על עצמם, להלין

 28  :94)2(1748על -תק, אזולאי' אזולאי נ 1741/93א "ראה ע
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 1 ובראשונה מן אין לשכוח שהמרירות ויחסי הניכור נובעים בראש"
 2הילד לא הרס את בית ההורים אלא ... הטורא שגבה בין ההורים

 3ואל להם להתפלא אם הנזק הוא בעל השלכות על , הם שעשו זאת
 4  ".גישתו של הקטין שגדל באווירה בלתי נורמלית

 5את האחריות , 'לכי אין להפיל על כתפיה הצרות של , אני סבורה, לאור כל האמור לעיל  .82
 6 . שהרי הכישלון הוא כל כולו של הוריה, שר שלה עם אמהלכישלון הק

 7לא רק , ומתן פטור לאמה מתשלום המזונות, שלילת מזונותיה של הקטינה, מכל מקום  .83
 8לפגוע , גם, ויש בהם, פגיעה ברווחתה ובטובתה, אלא הם גם מהווים, שאינם מוצדקים

 9  . לחידוש הקשר בין האם לילדיה, בסיכוי שאולי עוד קיים

 10מממשים הקטינים זכותם לגדול כאשר , בעזרתו, הם האמצעי, מזונות ילדים, דידיל
 11 . צרכיהם מסופקים

 12ילדים , כי אני דוחה מכל וכל את הטענה בדבר היות הילדים שבפני, אחזור ואדגיש  .84
 13עמדתי החד משמעית היא שאין לשלול מקטין מזונותיו עקב אי קיום קשר עם . מרדנים

 14  .מי מהוריו

 15  .:ח.ש' נ. ח.ר 39157-01-10ש "מראה ת  

 16נוטש ילדיו , המשתמש מחיוביו, האם פרס צריך ליתן לאב"  
 17  ?כי האם מרדו בו, וטוען

 18כי התובע מרד בחובתו כהורה והינו , האם לא נכון יותר לומר  
 19  ?2005סרבן בתשלומי מזונות לילדיו מאז 

 20כי המפתח לחידוש הקשר מצוי בידיו של התובע , דומה  
 21האינטרס בחידוש , עם זאת. א בביטול המזונותובוודאי של

 22שעתידם עוד לפניהם ומן הראוי , הקשר הינו גם של הנתבעים
 23שיש , שיסגרו פרק זה בחייהם וישתחררו ממועקות העבר

 24בהם כדי להשפיע על התפתחותם הרגשית והנפשית ויצירת 
 25שבית , קשר עם בני זוג עתידיים ומערכות יחסים זוגיות

 26  ". שיהיו להם בעתיד,המשפט מאחל להם

 27מצאתי מקום להיעתר לתביעה ולהשית על האם את החובה לשאת במזונות , אשר על כן  .85
 28  . ילדיה במסגרת חובתה ההורית
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 1ליצירת קשר עם , יהיה משום קצה חוט, בהטלת חיוב המזונות על האם, כי, אני תקווה  
 2  ".גזירת גזירה טובה"בבחינת , ילדיה בעתיד

 3בפני הצדקה לאי חיוב האם במזונות עקב  שאין, לל מסקנהמאחר ובאתי לכ  .86

 4במזונות הראויים בנסיבות יש לדון , ילדיהנה לבין חוסר הקשר שבי

 5  :העניין

 6 לחוק לתיקון 3ומעוגנת בסעיף , כרוכה בדין הדתי, לילדים קטינים, חובת תשלום מזונות  .87
 7  ). "חוק המזונות: "להלן (1959 -ט"התשי, )מזונות(דיני משפחה 

 8 . חל עליהם הדין האישי העברי, לאור היות הצדדים בענייננו יהודים.    88

 9לספק את צרכיו , חובה מוחלטת, חלה על האב, )ד"תש(על פי תקנות הרבנות הראשית   .89
 10ומעבר לצרכים ההכרחיים יש חובה על האב והאם יחד , 15ההכרחיים של ילד עד גיל 

 11וזאת , ן צדקה חבה האם במידה שווה לאבבחובה מדי, כלומר. מכוח דיני הצדקה
 12כלל ("ורק כאשר ידה משגת מעבר לפרנסת עצמה , בהתאם ליכולותיה הכלכליות

 13 "). האמידות

 14. ברימקורה בדיני צדקה במשפט הע, 18 ועד גיל 15 כלפי קטינים מגיל המזונותחובת   .90
 15היקף המזונות מדין צדקה הוא בהתאם למה שהורגלו הקטינים והוא מעבר לצרכים 

 16 ). 14) 2(ד לח"פ, גלבר' גלבר נ 210/82א "ראה ע(ההכרחיים של הקטינים 

 17שכן , שווים האם והאב וזאת אם ידה של האם משגת, בחיוב מכח צדקה, כי, כן נפסק  .91
 18ומה שיעור , לה היא להשתתף בהםאין לחייב את האם מבלי לקבוע תחילה שיכו

 19 ).449) 3(י לו"פד, פורטוגז' פורטוגז נ 591/81א "ראה ע(יכולתה זו 

 20מקורו במציאות שאפיינה , בסיפוק הצרכים ההכרחיים, בין האב לאם, חוסר השוויון  .92
 21כי האב עובד מחוץ לבית והוא , נהוג היה, כאשר, את העשורים שלאחר קום המדינה

 22  . ריהיה המפרנס העיק

 23לב , הפרקליט, "חובת האם להשתתף במזונות ילדיה על פי הדין העברי"בזק ' ראה י
 24 ): ם"תש-ח"תשל (360, 357

 25מאחר שברוב המקרים היה הבעל היחיד במשפחה שמסוגל היה "
 26לא נתעורר שום צורך לחייב , לעבוד ולהרוויח לפרנסת המשפחה

 27  ". את האישה בתשלום מזונות
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 1ובמקרים רבים הופכות להיות , שבה נשים יוצאות לעבודה, וכחיתבמציאות הנ, ואולם  .93
 2הרי שיישום פשטני ומכאני של החוק יגרום לעוול ולפגיעה , מפרנסות שוות או עיקריות

 3  . בשוויון המהותי ולחוסר צדק

 4ניסיונות רבים להביא לחלוקה שוויונית של נטל , בפסיקה, נעשו עד היום, בעניין זה  .94
 5 .  על שני ההורים,מזונות הילדים

 6: מזונות ילדים קטינים("באחת מהדרכים הבאות , עשו כן עד היום, בתי המשפט  .95
 7 ):   ע" התש-ט" התשסד-משפחה במשפט ג, יאיר שיבר" מגמות חדשות

 8והרחבת הצרכים , שהוטלו במלואם על האב" צרכים הכרחיים"צמצום ה  )1
 9  .מכוח דיני הצדקה, יבאופן יחס, כך שיוטלו על שני ההורים, שמעבר לכך

 10, באשר לחובה בדבר מזונות הילדים, על האב ועל האם, החלת חיוב שוויוני  )2
 11  .וזאת מכוח דיני היושר במשפט העברי

 12גישה זו נדחתה  לא . א לחוק המזונות3הנלמד מסעיף , החלת עיקרון השוויון  )3
 13עליו א לחוק המזונות על מי שיש לו דין אישי ושחל 3ניתן להחיל את סעיף 

 14 .בלבד) א(3סעיף 

 15: מגמות חדשות בדיני משפחה", מיכאל קורינאלדי' לעניין זה ראה מאמרו של פרופ  .96

 psakdin) www.psakdin.co.il( ,16אתר , "יישום עיקרון השוויון בין הורים וילדים
 17הטוען כי החלוקה , המפנה לדעת הרב שאול ישראלי, צ גילת"המביא מדברי י

 18  :תקפה מבחינת ההלכה, בין האב לאם ביחס למזונות הילדהשוויונית מדין צדקה 

 19מאחר שהיא פרי אומד דעתן של רובן המוחלט של הנשים "... 
 20ומשתכרות בפני ... המנהלות אורח חיים עצמאי לחלוטין, בימינו

 21צודק ונכון להמשך , משום כך... עצמן ופעמים אף יותר מבעליהן
 22לא . נים לפי אמידותןאחר אומד דעתן ולחייבן בהזנת ילדיהן הקטי

 23המשווה בין האב לאם באשר , אלא דומה שחוק אזרחי זה, זו בלבד
 24לסטות מדרכו , משפיע על הדין הדתי, לחיובם במזונות ילדיהם

 25  ..."גם את האם, ולו רק מטעם צדקה, ולחייב בשווה, הישנה

 26 לענייני בבית המשפט, בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, נדון עניין דומה, לאחרונה  .97
 27עיקרון השוויון חלחל לתא "וגם בו נפסק כי ) 34681-06-10ש "תמ(משפחה בחיפה 

 28  :וכך נאמר שם". המשפחתי גם בהיבטים נוספים
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 1לדידי אין ספק כי ניתן וצריך לקרוא את הדין העברי בראיה "
 2התואמת את התמורות הכלכליות והחברתיות שחלו בתא 

 3 הדתי מבלי לפגוע ניתן לפרש את הדין. המשפחתי המסורתי
 4  .בשלמותו

 5הפרשנות הראויה בעיני היא המשך השימוש בגישה המצמצמת 
 6.  כתלוי בהכנסות האב לעומת הכנסות האם-את חיובו של האב

 7 ככל שהפער בין ההכנסות גדול יותר –? ובמה דברים אמורים
 8במצב . ש מלצמצם את חובתו המוחלטת"יימנע ביהמ, לטובת האב

 9,  האב דומה למעמדה הכלכלי של האםשבו מעמדו הכלכלי של
 10יצומצם חיובו בגין הצרכים ההכרחיים וזאת אף על דרך החלת 
 11כללי היושר ובאופן שהשוויון המהותי יישמר וישקף את טובת 

 12בדרך זו ייושם הדין העברי תוך בחינת יכולת כל אחד . הקטין
 13בכך תושג תוצאה , ובהתאם לדין העברי, מההורים לצאת ולהשתכר

 14  ...". כלפי ההורים והתוצאה המיטיבה עבור הקטיןהוגנת

 15וגם אני סבורה שיש , של כבוד השופטת אספרנצה אלון, מקובלת עלי פרשנות זו  .98
 16בהתאם , וזאת, כמטיל גם על האם חובת השתתפות במזונות, לפרש את חוק המזונות

 17  .וליכולותיו הכלכליות של האב, ליכולותיה הכלכליות של האם

 18  :ולצורך כך אבחן את הנתונים הבאים, באותה דרך פרשניתאף אני אפסע 

 19  מצבו הכלכלי של האב

 20, כפי שפורטו בתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעמו, הוצאותיו החודשיות של האב  .99
 21שטרם ,  12,000₪קיימת הלוואה מאת הורי האב בסך , כמו כן.  12,379₪עולים כדי 

 22  .הוחזרה

 23עבור שכר , ***' כי הוא עבד אצל השמאית גב,  עולהמהמסמכים שצירף האב לתצהירו  .100
 24ממכתב הפיטורין שצורף עולה . על בסיס משרה יומית, לשעה ₪ 22 -20 -מינימום של כ

 25 . 15.6.11כי עבודתו זו הופסקה ביום 

 26מסמך המלמד על הלוואה שנלקחה בסך: את המסמכים הבאים, עוד צירף האב  .101
 27ד על חיובים חודשיים בגין החזרי הלוואות דף פעולות חשבון המלמ,  30,000₪  

 28מסמך ממס ,  226,043₪מסמך המלמד על יתרת סילוק למשכנתא בשווי של , ומשכנתא
 29וכן מסמכים נוספים בדבר , הכנסה המפרט נתונים לגבי בית העסק של בת זוגו

 30 .והוצאות מזון ותשלומי קופת חולים, טיפול בבעלי החיים, חשבונות אחזקת הבית
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 1שעליו כאמור רובצת , מדובר בבית המגורים שלו, בחינת רכוש משמעותי שיש לאבמ  .102
 2 .מהמסמכים בפני לא הוברר אם בבעלות האב רכב. לדבריו משכנתא

 3 מצבה הכלכלי של האם

 4  .אף לא הביאה מסמכים בעניין זה, לא פירטה את הוצאותיה החודשיות, האם.    103

 5נטו  ₪ 7,900כי היא מרוויחה סך של , ה האםטענ, 29.6.11בדיון שהתקיים ביום   .104
 6 . לטובת משכנתא ₪ 3,600כאשר מתוך המשכורת משולם סך של , בחודש

 7שכרה החודשי ברוטו של , מעלה כי, עיון בתלושי המשכורת שהוגשו לבית המשפט
 8: מתוכו נגרעים ניכויים שונים,  18,500₪ - ₪ 18,000 -כ בסכומים של כ"נע בד, האם

 9 . וחלקם לתוכניות חיסכון ופנסיה שונות, הלוואותחלקם כהחזר 
 10יובהר כי מרבית הניכויים הם לטובת צבירת עתודות כלכליות עתידיות , מכל מקום
 11  .לזכות האם

 12 יישובכמו כן ברשותה בית מגורים ב. הרי שברשותה רכב, מבחינת רכוש שצברה האם  .105
 13 . עליו רובצת כאמור משכנתא לטענתה, 'י

 14 מתלושי משכורתה של האם כי היא צוברת מזה שנים עתודות כלכליות עוד עולה  .106
 15 . לפנסיה

 16, לאלה של האב, בין יכולותיה הכלכליות של האם, כי יש פער רציני מאוד, אין ספק  .107
 17  . עולות על אלה של האב לאין שיעור, כאשר יכולותיה של האם

 18עולה משמעותית , ת פנסיוניותלרבות זכויו, כי הרכוש שצברה האם, כמו כן הובהר לי  .108
 19  .על רכושו של האב

 20וכי הוצאותיה , בעוד שהאב אינו משתכר כלל, כי האם משתכרת היטב, על פניו נראה  .109
 21  .ולו מחמת העובדה שהיא אינה מטופלת בילדים ובבעלי החיים, פחותות בהרבה

 22 אחר הסמוך היא מתגוררת בגפה ואין אדם, שני הילדים הם ילדיה היחידים של האם  .110
 23 .על שולחנה

 24  צרכי הקטינה

 25הם , כפי שפורטו בתצהיר עדותו הראשית של האב, צרכיה החודשיים של הקטינה  .111
 26  : כדלקמן

 27  420₪: מדור  )1
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 1  700₪: מזון  )2
 2  780₪: הוצאות תקשורת  )3
 3  190₪: קוסמטיקה  )4
 4  35₪: נסיעות  )5
 5  490₪: תרבות פנאי ובילויים  )6
 6 ₪ 240: ביגוד והנעלה  )7
 7  300₪: טיפול בחיות מחמד  )8
 8עליה להתמיד בשיעורי שחייה , ממנה סובלת הקטינה, עקב עקמת בגב  )9

 9 .לחודש ₪ 320 -עלות טיפול זה היא כ, ובביקור בחדר הכושר
 10 ₪ 10,000היא בטווח שבין , עלות טיפול זה, הקטינה זקוקה ליישור שיניים  )10

 11 .  14,000₪ -ל
 12 ₪ 400עלות זו מסתכמת לכדי , זר במתמטיקההקטינה זקוקה לשיעורי ע  )11

 13 .בממוצע לחודש
 14 .לחודש ₪ 72 -הוצאות רפואיות מוערכות בכ  )12  
 15  . לחודש ₪ 370 -הוצאות שכר לימוד וציוד בית הספר מוערכות ב  )13  

 16 ₪ 1,218: הוצאות בגין רשימת ספרי לימוד ותשלום עבור חינוך משלים  )14
 17 ).צורף אישור בעניין(

 18): חגיגת בת מצווה, טיפול בכלבות, התאמת הבית לילדים( חריגות הוצאות  )15
 19 . 23,750₪ -מוערכות ב

 20לעומת רכיבי התביעה , לא הביאה כל הערכה חליפית לצרכי הקטינה, כי האם, יובהר  .112
 21האם לא פגשה את בתה מזה למעלה , שכן, הדבר גם ברור מאליו. שהובאו על ידי האב

 22 ? הם צרכיהוכי כיצד תדע מ, מחמש שנים

 23כי בית המשפט רשאי לאמוד את סכום מזונות הקטין , הלכה פסוקה היא, מכל מקום  .113
 24א "ע(ועל פי ידיעתו השיפוטית הכללית , על פי ניסיון חייו כשופט, על דרך האומדנא

 25 ).25) 3(י לא"פד, מזור' מזור נ 687/83

 26, המסמכים ועדות האב, אכריע בעניין צרכי הקטינה בעיקר על סמך הקבלות, לכן  .114
 27 .סבירה ומהימנה בעיני, בעיקר בשים לב לעובדה שהערכת האב את צרכי הקטינה

 28מש -תק, ר.ג.י' נ. צ.ע 16721/07ש "לעניין זה ראה דברי כבוד השופט יעקב כהן בתמ
2008)2( ,459: 29 

 30קשה להעריך בסכומים את עניין הטיפול בקטין והדאגה "
 31  .יום שלו-השוטפת לחיי היום
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 1, מוטל להדרש מדי יום לענייני בריאותו, הורה המשמורןעל ה
 2, הלבשתו, רכישת בגדיו, הסעותיו, האכלתו, הכנת מזונו, ניקיונו

 3  .לרכישת ספרים עבורו, להכנת שיעוריו, דאגה להשכלתו
 4בשעת , בדרך כלל, יהיה זה שינחם את קטין, ההורה המשמורן

 5ודדו בדרך ויע, יעזור לו להשתלב בחברת הילדים, מכאוב וצער
 6  .להשגת הישגים

 7הינו , הצורך במתן הטיפול לקטין כמתואר לעיל בקצירת האומר
 8  .בנוסף להוצאה הצפויה עבור מטפלת או עבור מעון

 9משליך פעמים רבות על , י ההורה המשמורן"הטיפול בקטין ע
 10להתקדם בעבודתו או , לייצר הכנסה, יכולתו של ההורה המשמורן
 11מרצו ויכולתו לפיתוח , שאביו הנפשייםבלימודיו ולהקדיש את כל מ

 12  ".קריירה שבה הוא חפץ

 13  הכרעה

 14לאחר ששקלתי את כל הראיות והטיעונים באתי אל המסקנה כי יש לקבל את התביעה   .115
 15  . ולחייב את האם במזונות ילדיה

 16ואני תקווה כי תהווה , אני מורה כי תביעת האב למזונות הילדים מתקבלת, אשר על כן  .116
 17  .דוש הקשר של האם עם ילדיהגשר לחי

 18  :'עבאשר ל  .117
 19 ועד מלאת לו 2008לעניין החזר הוצאות עבר בגין התקופה שבין חודש פברואר   )1

 20 .שכן מדובר בתקופה שטרם הגשת התביעה, איני רואה לפסוק החזר הוצאות, 18
 21הלכה פסוקה היא כי אחריותם של הורים לזון את ילדיהם הבגירים גם במהלך   )2  

 22). 461) 3(ד מח"פ, קירשנר' קירשנר נ 4490/93א "ע(ל "פת השירות בצהתקו
 23 סך 'עהאם תשלם למזונות , אני קובעת כי בגין תקופת השירות הצבאי, לפיכך

 24שישולמו ישירות לחשבון הבנק , עד שחרורו משירות סדיר, מדי חודש ₪ 750של 
 25  .שבבעלותו

 26 :'לבאשר ל  .118
 27 1,500לם למזונותיה ומדורה סכום כולל של האם תש, ל"עד למועד גיוסה לצה  )1

 28  :באופן הבא, מדי חודש, ₪
 29  .ישולם ישירות לידי האב ₪ 1,250סך של   )2
 30יופקד בחשבון חיסכון צמוד מדד שיפתח האב על שם  ₪ 250סך נוסף של   )3

 31הסכום שיצטבר ישמש לצורך מימון הליך טיפולי שיאפשר את . הקטינה בלבד
 32  . םחידוש הקשר בינה לבין הא
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 1 מסכום המזונות 1/3 סך 'להאם תשלם למזונות , בגין תקופת השירות הצבאי  )4      
 2  .עד שחרורה משירות סדיר, שיהיו לאותה תקופה

 3כל התשלומים ישולמו ישירות לחשבון הבנק של האב שפרטיו ימסרו לאם בתוך 
 4 .  ימים ממועד קבלת פסק הדין30

 5 . 7.6.2010יוב הוא יום הגשת התביעה מועד תחילת הח, בגין שני הילדים.    119

 6תשא האם במחצית ההוצאות הרפואיות החריגות לשני הילדים שאינן מכוסות , בנוסף  .120
 7, 'ללרבות טיפול שיניים אורתודנטי ל, ובהתאם לקבלות, על ידי חוק בריאות ממלכתי

 8חרור של  עד לש'ללרבות טיפולים פסיכולוגיים לשני הילדים ולרבות מנוי לחדר כושר ל
 9  . שני הילדים משירות סדיר

 10כל הסכומים שלעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שבסיסו מדד החודש הקיים 
 11  . חודשים ללא תשלום הפרשים למפרע3והם יעודכנו מדי , היום

 12על האם להעביר לאלתר על שם הילדים את , כי אם טרם עשתה כן, עוד אני קובעת  .121
 13 . ימים ממועד קבלת פסק הדין30 –ולא יאוחר מ , זת בידהקופות החיסכון שהיא אוח

 14אינני מחייבת אותה בהוצאות , המטילה על האם הוצאה כספית ניכרת, לנוכח התוצאה  .122
 15 .בגין ניהול ההליך

 16" כבד את אביך ואת אמך", לפרש את הציווי, בהמלצה, אין לי אלא לסיים פסק דין זה  .123
 17לכבד את , כציווי המוטל על ההורה, אף, אלא,  הוריולא רק כציווי החל על ילד כלפי

 18 . מחויבותו ההורית אותה הוא לקח על עצמו עת הוא הביא את ילדו לעולם

 19  .פסק הדין ניתן לפרסום בהשמטת פרטים מזהים  .124
  20 
  21 

 22  .בהעדר הצדדים, 2013 יוני 05, ג"ז סיון תשע"כ,  ניתן היום
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