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, 1המשיב של  24.10.2021מיום  ןפסק דימבקש העותר לבטל בעתירה שלפנינו  .1

של  19.5.2021דין מיום בית הדין הרבני הגדול, שבגדרו נדחה ערעור העותר על פסק 

 דמי מזונותב העותרבחבות  שעניינו ,האזורי בירושליםהרבני בית הדין , 2המשיב 

למשיבים  עוד התבקשנו להורות ., בהתאמה(בית הדין האזורי-ו בית הדין הגדול)להלן: 

פלוני נ'  919/15בע"מ -ליתן טעם מדוע הם אינם מיישמים את ההלכה שנפסקה ב

לא ראוי. לא רשום לנו מהם מספרי התיק.  (.919/15בע"מ ( )להלן: 19.7.2017) פלונית

זאת בדיוק השאלה אך קראנו אותם, ואין ספק שיש כאן עוול. מובהק? מלא? צורם? 

. במקרה הזה הוחלט שלא, ולכן המסקנה היא שהעליון "מבקש" להגיע אליו עם לעליון

)ואולי גם  7/7תיק מתאים. מהו תיק מתאים? מקרה בו להורים חלוקת זמני שהות של 

 :ואז חשוב להסביר אבגבוה מהותי משכר ה יספיק( והאם מרוויחה שכר 8/6
דבר ידוע לכל הוא שבבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים כאחד יש התחשבות 
בחלוקת זמני השהות בקביעת סכום המזונות!! אמנם בבתי המשפט למשפחה לרוב 
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ובבתי הדין הרבניים לעיתים רושמים ולעיתים זה פשוט כבר  ,רושמים זאת במפורש
 בסכום המזונות, אך התחשבות שכזו היא דבר מוסכם על הכל. "מגולם" 

 
( יחס 1) :סכום המזונות יחושב לפי 6נקבע שעבור ילדים מעל גיל  919/15בבע"מ 

( 1ללא קשר למגדר ההורה. כאמור, סעיף ) -( יחס שכר ההורים 2חלוקת זמני השהות ו )
אם כך,  חס שכר הורים!י -( 2החלק החדש הוא ). 919/15לא חדש והיה גם לפני בע"מ 

חובה להסביר בו חלוקת זמני השהות שווה והאם מרוויחה יותר מהאב,  מתאיםבמקרה 
( והתעלם 1בעצם התייחס רק לסעיף ) 6בקביעת המזונות לאחר גיל הרבני לעליון ש

  !(2ף )ילחלוטין מסע

 
 נראה שזה מה שהיה, ולכן כה מרגיז שהוא נדחה על הסף! 4842/21בג"ץ ב

  

שישה ם הנולדו ל הםמנישואיו, 2002שנת לך הבמנישאו  3 העותר והמשיבה .2

לאחר  (., בהתאמהקטיניםה-ומשיבה ה)להלן:  ארבעה בנים ושתי בנות –ילדים 

לבית הדין האזורי  הגישה המשיבה 2013שנישואיהם עלו על שרטון, בחודש ספטמבר 

 הגישה בהמשךו ,הקטיניםאליה כרכה בין השאר את משמורת ש ,תביעה לגירושין

פסק ניתן  2015בחודש מרץ  מזונות בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים.ל התביע

המשיבה הייתה משמורנית  באותה עת; כאשר בית המשפט לענייני משפחהדינו של 

 דמי מזונותבית המשפט קבע שעל העותר לשלם למשיבה בלעדית על הקטינים, ו

 .ש"ח 5,400בסך חודשיים 

  

 ,פסק דין בעניין משמורת הקטינים בבית הדין האזוריניתן  2016חודש אפריל ב .3

הסדרי נקבעו להם ו העותר ו שללמשמורתיעברו  ים מהקטיניםשנישהוחלט  במסגרתו

המשיבה תביעות הדדיות לבית והעותר  הגישו שינויי נסיבות בשל שהות עם המשיבה.

יום . בפסק דין מחב העותר שבתשלומם דמי המזונות התאמתהמשפט לענייני משפחה ל

 כך שבסופו של דבר ,המזונותדמי את  עדכןבית המשפט לענייני משפחה  29.11.2017

 ,חלוף הזמןב .(פסק הדין השני)להלן:  הופחת דמי המזונות שבהם נושא העותרסכום 

והשני  2019חודש מרץ באחד קטין ) להתגורר עם העותר עברושני קטינים נוספים 

לבית הדין  מזונות תתביע הגיש העותר הללו על רקע השינויים .(2020מרץ  חודשב

בתשלום דמי  הלחיובוהמשולמים למשיבה לעדכון דמי המזונות בה עתר ש ,האזורי

  למה לרבני!! .עמומתגוררים הקטינים שארבעת  בגיןמזונות 

 

בית הדין  דבריו,בפתח  .בית הדין האזוריניתן פסק דינו של  19.5.2021ביום  .4

  שרגאי...ולמה האב הסכים? שהצדדים הביעו את הסכמתם שההליך יתנהל לפניוהבהיר 

בית הדין בהמשך,  .התפתחויות שחלו ממועד מתן פסק הדין השניל נוגע דינווכי פסק 

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/4842-21.pdf
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במקרים חריגים רק וש ,שככלל חובת המזונות עבור הילדים מוטלת על האבעמד על כך 

 בית הדין האזוריבתוך כך,  ;מזונות מדין צדקהדמי בהשתתפות בניתן לחייב את הֵאם 

בית הדין . האמור חריגה מהכללשמצדיקות נסיבות  קיימות קבע שבמקרה הנדון לא

נימק את קביעתו בכך ששניים מהקטינים שוהים בבית המשיבה פעמיים בשבוע 

 ,רת העותרובמחצית השבתות והחגים; ובכך ששני הקטינים הנוספים המצויים במשמו

קבע בית הדין . מעבר לכך, העותר בבית לעתים רחוקותלנים מתגוררים בישיבה ו

 דיני צדקה. .חיובה במזונותבחינת את  השיכולתה הכלכלית של המשיבה אינה מצדיק

הנסיבות ממועד מתן פסק  ישינושל בעם זאת,  !919/15מ "כמובן שזה סותר את בע

, העותרבהם חב שמזונות הדמי את  הפחיתנכון למצא לבית הדין האזורי  הדין השני,

ש"ח בגין שתי הקטינות  1,800סך של בחודשיים דמי מזונות העותר חויב בש כך

 . המתגוררות עם המשיבה

 

דחה בית  24.10.2021וביום עותר ערער על פסק הדין של בית הדין האזורי ה 

בית הדין הגדול שב על עמדתו העקרונית בדבר מחויבות האב  ערעור.האת הדין הגדול 

כאשר בית הדין  ביתר שאת זו חלהמחויבות תוך שציין שבתשלום מזונות ילדיו, 

בית הדין הגדול בהתאם,  . !919/15סותר את  מקורות כספיים לכך אבמתרשם שיש ל

 שהאחרון דגישוה ,בית הדין האזורי בקביעתאין מקום להתערב שבנסיבות המקרה קבע 

אלה הן  – הצדדים השהייה של הקטינים ובהכנסותהסדרי ב בפסק דינו התחשב

כאן יש  .חיובו של העותר נקבע ולפיהם – שייתכן שאינן מדּווחותאלה המדּווחות הן 

טענה שהתחשבו גם בשכר ההורים. בעצם "בדקו" וראו ששכר האם לא מספיק גבוה 
 ! 919/15להטיל עליה תשלום עקב דיני צדקה. זה מנוגד ל 

 

מלערוך בתי הדין נמנעו בהכרעותיהם לדברי העותר, מכאן העתירה שלפנינו.  .5

הדין מיישמים  לטענתו, בתי .והמשיבה שלו ושלשל ההוצאות וההכנסות בירור מעמיק 

את דיני המזונות באופן טכני המותנה במגדר של ההורה, כך שהאב תמיד חב במזונות 

האב צודק כמובן. אך העליון לא מבין זאת. או  הילדים ללא התחשבות באופי המשמורת.

בתי הדין העותר טוען שבאופן עקבי בהקשר זה  מתחמק על מנת לא לריב עם הרבני.

בית הדין העותר מוסיף וטוען ש .919/15 מע"במהלכת מתעלמים  ברחבי הארץ הרבניים

חובת ההנמקה.  עולה בקנה אחד עם ושאינלקוני בפסק דין הגדול דחה את ערעורו 

הקטינות לחיובו בדמי מזונות עבור לטענתו, אין בפסק הדין הסבר מניח את הדעת 

 .רתו, בהינתן שארבעה קטינים נוספים נמצאים במשמושתחת משמורת הֵאם

 

 העתירה דין כי מסקנה לכלל הגענו, נספחיה על בעתירה שעיינו לאחר .6

 .המשיבים לתגובת להידרש מבלי אף הסף על להידחות
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 משמש אינו לצדק גבוה משפט כבית בשבתו זה משפט שבית היא ידועה הלכה 

 זה משפט שבית היא המוצא נקודת. הרבניים הדין בתי החלטות על ערעור כערכאת

 כגון ממשי פגם נפל בהםש, בלבד חריגים במקרים הרבניים הדין בתי בהחלטות יתערב

 הענקת המצדיקים אחרים חריגים במקרים או, החוק מהוראות סטייה, מסמכות חריגה

 הגדול הרבני הדין בית' נ פלונית 4656/21 ץ"בג: רבים מני ראו) הצדק מן סעד

 5 פסקה, הגדול הרבני הדין בית' נ פלוני 695/21 ץ"בג ;(11.7.2021) 4, פסקה לערעורים

 19 פסקה, בירושלים הגדול הרבני הדין בית' נ תפלוני 483/21 ץ"בג; (24.2.2021)

 .בא בגדרם של חריגים אלהאינו חרף טענותיו של העותר, עניינו  (;(31.1.2021)

 

שלא נפל פגם בהכרעת בית הדין של בית הדין הרבני הגדול עולה  פסק דינומ 

בנסיבותיהם הייחודיות נקבעו תוך התחשבות נושא העתירה דמי המזונות וכי האזורי 

תוך  ניתןהדין פסק כי  מעלה אזוריבית הדין ה פסק דינו שלעיון ב ואכן, .של הצדדים

ובשים לב  ,בין העותר ובין המשיבה של הקטינים יםשהות העדכניההסדרי מתן משקל ל

דמי המזונות את  להפחיתלנכון מצא  בית הדין האזוריבהתאם,  יכולתם הכלכלית.ל

שתי הקטינות  בגין מזונותדמי ולחייבו ב ,בפסק הדין השני שהוטלו על העותר

סמכותו  במתחם המצויהבהחלטה מנומקת, על פניה המדובר  .מתגוררות עם המשיבהה

טענתו לאין מקום להידרש , הדבריםמשאלה פני של בית הדין הרבני. ושיקול דעתו 

ברחבי  בתי הדין הרבנייםביתר  919/15בע"מ יישום הלכת בדבר  של העותר העקרונית

(; 10.6.2021) 3, פסקה פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה 4088/21)בג"ץ  הארץ

בעצם העליון  .(  (29.6.2020) 5, פסקה פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול 316/20בג"ץ 

והמקובל במשפחה, אך כל עוד  919ר: הרבני התחשב חלקית. אמנם לא לפי מאו
התיק צריך להיות מובהק יותר, ועל עורך הדין  לכן,ו התחשב, לטעמנו זה מספיק.

 .919/15מ "מד בו בבעועלהסביר מדוע הרבני לא 

 

העתירה על הסף. בנסיבות העניין, ומשלא אנו מורים על דחיית התוצאה היא ש .7

 .נתבקשו תגובות לעתירה, אין צו להוצאות

 

 
 (.11.1.2022 ' בשבט התשפ"ב )ט ניתן היום,  

 

 
 ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט
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