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 אםהוהייחס בין חובת האב לחובת  גיל שמונה־עשרה אחרם ליובח

 סק דיןפ

 קער

] 'מ[,  לצדדים  ילד  אחד.  2000  והתגרשו  בבית  הדין  בשנת  1994הצדדים  נישאו  בשנת  

ההסכם  קיבל .  הצדדים  חתמו  על  הסכם  גירושין,  גירושיןסמוך  ל).  1998(ח  "יליד  תשנ

בהסכם  נקבע ).  13.3.2000(ס  "תש'  באדר  ב'  תוקף  של  פסק  דין  בבית  הדין  ביום  ו

בהסכם  הגירושין  נקבע .    עד  הגיע  הבן  לגיל  שמונה־עשרההאםשמשמורת  הבן  תהיה  אצל  

חרונים  התשלום בחודשים  הא.  גם  סכום  חיוב  המזונות  והמדור  שהאב  ישלם  לאם  עבור  הבן

בהסכם  לא  נקבע  עד  איזה  גיל  ישלם  האב  את .  ח  לחודש"  ש3,016לפי  ההסכם  היה  

גם  לאחר  שימלאו  לו ,  הבן  ימשיך  ללמוד  עוד  שנת  לימודים  באותו  מוסד  בו  למד.  המזונות

 . שניםעשרהשמונה־

ן גם  לאחר  הגיע  הב,  מדור  והוצאות  חינוך,  לחיוב  האב  במזונות  אםהפני  בית  הדין  תביעת  ב
 .לגיל שמונה־עשרה

להלן .  הוגשו  סיכומים  ותגובה,  נשמעו  טענות  הצדדים  ובאי  כוחם,  תקיים  דיון  בבית  הדיןה
 :מהסיכומים ומסיכומי התשובה, טענות הצדדים כפי העולה מהדיון

 אםהענת ט

על  כן  יש  להמשיך  בחיוב  האב ,  בן  ימשיך  בלימודים  גם  אחרי  שימלאו  לו  שמונה־עשרה  שנהה
 . ור כפי האמור בהסכם עד לסיום לימודי הבןבמזונות ומד

 . אלא רק נקבע גיל סיום המשמורת, הסכם לא מצוין מתי יפסק חיוב המזונותב

הואיל והנסיבות , ש  להמשיך  את  חיוב  המזונות  והמדור  באותה  צורה  עד  לסיום  לימודי הבןי
ב  את  האב יש  לחיי  –  לאחר  סיום  הלימודים  הבן  יתגייס  לשלוש  שנים  לצבא.  לא  משתנות

 1/3האם  מסכימה  כי  תשלום  .  עד  סיום  השרות  הצבאי  של  הבן,  בתשלום  שליש  מחיוב  המזונות
 .צבא ישולם ישירות לחשבון הבןההמזונות בתקופת 
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, מו  כן  יש  לחייב  את  האב  להשתתף  בהוצאות  החינוך  של  הבן  לצורך  ההכנה  לבגרותכ
עיות בסובל  מכהבן  אובחן  ,  יוחדיםבן  צרכים  מליות  שה,  לרבות  שיעורי  עזר  ושיעורים  פרטיים

הצרכים  המיוחדים  התגלו  לאחר  עריכת  הסכם  הגירושין  ולכן  יש  כאן  שינוי  נסיבות .  קשב  וריכוז
  .למרות האמור בהסכם הגירושין, אב במחצית מהוצאות החינוךה המצדיק חיוב, מהותי

א  היו  לאם בדיון  ל.  לחודשח  "  ש9,300לבין  ח  "  ש9,200אם  טוענת  שהיא  מרוויחה  בין  ה
אמנם  לבא  כוח  האם  טענות  על  הכנסות ,  השגות  על  טענת  האב  ביחס  לגובה  הכנסתו  של  האב

. ב  עבודה  נוספתאל.  לחודש  כפי  שעולה  מתלושי  המשכורת  של  האבח  "  ש30,000האב  בסך  
 . ל"רבה לטוס לחומוא הבבעלותו בית חדש ו, לפי הכנסותיו 'אמיד'האב מוגדר כ

ריכה  לכלכל  שני  ילדים  נוספים ציא  היות  שה'  מידהא'ינה  א  אםה',  זקקנ'בן  מוגדר  ה
 . מנישואיה השניים

גדולים  בהרבה  מהזמן  בו  הילד   אםהזמני  השהייה  של  הילד  אצל  ,  אםהבן  מתגורר  אצל  ה
 .שוהה אצל האב

 .ת האב הטוען לזמני שהייה שוויםויש לדחות עובדתית את טענ 

 מלמדים  על  שוויוניות  בין  ההוריםהל  ש  לדחות  את  פסקי  הדין  המצורפים  לסיכומי  הבעי
 .בהעדר הכרעה של בית המשפט העליון

בן הן  היה    שבהש  למחוק  מסיכומי  האב  את  הבקשה  להחזר  תשלומי  מזונות  ומדור  לשניםי
 .'זית חדשהח'ו זיות שה, ש־עשרה עד שמונה־עשרהחמהיה בן 

  נטען  על  שינוי כל  מקרה  ההסכם  מחייב  וכל  התשלומים  בשנים  אלה  היו  לפי  ההסכם  ולאב
 .נסיבות

 ענות האבט

כל  השנים  האב .  בהסכם  הגירושין  האב  התחייב  בסכומים  הגדולים  מחיוב  המזונות  המקובל

 .כולל הוצאות רפואיות חריגות, שילם את כל החיובים

 .בן נמצא למעשה אצל שני הצדדים בחלקים שוויםה

משמורת  נקבעה היות  שה,  סק  בהגיע  הבן  לגיל  שמונה־עשרה  שנהיפל  החיובים  צריכים  להכ
גמירות  הדעת  של  ההתחייבות  בהסכם  קשורה .  עד  גיל  שמונה־עשרה  בלבד  אםהבהסכם  אצל  

ך  לא  יהיו  לאם כור  לגור  אצלו  ובאב  מסכים  שהבן  יעה  .למשמורת  שנפסקה  בגיל  שמונה־עשרה
 .הוצאות

נן אך  לא  מסכים  לשלם  הוצאות  שאי.  אב  מסכים  לשלם  מחצית  מהוצאות  רפואיות  חריגותה
 .חריגות

של  האם '  טונ'טוען  שההכנסה  .  לחודשח  "  ש12,000רוויח  בסביבות  מוא  האב  טוען  שה
 .כנסות הצדדים דומותהכך  ולחודשח " ש13,000לחודש עומדת מעל לסך 

ולשני  ההורים  חלה   אםהחובת  הצדקה  חלה  גם  על  .  ק  מתורת  צדקהרוא  החיוב  כלפי  הבן  ה
ילד  שוהה  אצל  שני  הצדדים האחר  שמ.  רפים  לסיכומיםכך  נקבע  בפסקי  דין  המצו,  אחריות  זהה

היא נשואה . 'מידהא'האם נחשבת . בחלקים  שווים  הרי  שכל  צד יזון את הילד בזמן שהילד אצלו
לפי  תקנת  הרבנות .  ילה  גדולה  בת  שבעה  חדריםוול  וגרה  ב"מרבה  בנסיעות  לחו,  לבעל  עשיר

א וההסכם  הגירושין  .    בחלקים  שוויםהראשית  ולפי  פסיקות  קיימות  יש  לחייב  את  שני  הצדדים
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 כך  נקבעו  המזונות  כפי  שנקבעו  ואי  אפשרל  ובש,  הסכם  היו  ויתורים  של  האבב –קשה  אחת  מ
א לכך  ו,  מעבר  לאמור  בהסכם'  עדר  תביעותה'הסכם  גם  סעיף  הקובע  שקיים  ב  .כיום  להגדילם

 .לתבוע חיובים נוספים ניתן

 .רכושההעלימה מידע על גובה הכנסותיה והיקף  אםה

, מדין  צדקה  בלבד  יאהגיל  חמש־עשרה  ועד  גיל  שמונה־עשרה  של  הבן  חובת  המזונות  מ
ועל  כן  יש  לחייב  את  האם  להשיב  לאב  תשלומי  מזונות ,  האב  והאם  חייבים  באותה  מידה  בצדקה

ילם  האב  שלא  כדין  בתקופה  שהבן  היה  בין  גיל ש  ששלומים  ת–ח  "  ש117,000ומדור  בסך  
 .'א במשפטולשיית עושר ע'יש למנוע מהאם . יל שמונה־עשרהחמש־עשרה חמש־עשרה לג

וצאות  החינוך  כלולות  במזונות  שנקבעו  בהסכם  ואין  לחייב  את  האב  מעבר  לאמור ה
 .נוספיםם בהסכם נקבע שלא יהיו חיובי, בהסכם

לאחר  שהמשמורת  שבידי   אםהאך  לא  לידי  ,  אב  מסכים  לשלם  ישירות  לבן  את  כל  צרכיוה
 .נפסקה אםה

 יוןד

  :לפי שלושת חלקי התביעה, נחלק את הדיון

 . החיוב לאחר גיל שמונה־עשרה ועד לסיום הלימודים .א

 . החיוב בתקופת השירות הצבאי .ב

 .הוצאות מיוחדות לחינוך .ג

 חר גיל שמונה־עשרה ועד לסיום הלימודיםאיוב מזונות חל. א

 רשנות ההסכםפ

ייפסקו  חיובי  המזונות   שבו  ת  לגילבהסכם  הגירושין  של  הצדדים  אין  התייחסות  מפורש

אך ,  האםבהסכם  רק  נקבע  שבגיל  שמונה־עשרה  תיפסק  המשמורת  של  הבן  אצל  .  והמדור

  ההסכם  יוצר  חיובים  לאחר  גיל אם  ספק    אפואנוצר.  לא  נאמר  שתשלומי  המזונות  ייפסקו

 . שמונה־עשרה או שהחיובים פסקו בהגיע הבן לגיל שמונה־עשרה

אין  בהפסקת  המשמורת  כדי  להפסיק  את  הצרכים  של   יבות  הקיימותברור  הדבר  שבנס,  גדמנ
הבן  ימשיך  ללמוד  עוד  כשנה  נוספת  באותה  מסגרת  לימודים  גם  לאחר  שימלאו  לו .  הבן

במדור  ובחינוך  גם  לאחר  שימלאו ,  כך  שהבן  ימשיך  להיות  נזקק  לעזרה  במזונות.  שמונה־עשרה
כל ,  עד  לסיום  לימודי  הבן.  ודם  לכךלו  שמונה־עשרה  שנה  בדיוק  באותה  מידה  כפי  שהיה  ק

יכולת  לצאת  לעבוד   ליב,  צרכיו  יהיו  זהים  לאלו  שהיו  לו  לפני  שמלאו  לו  שמונה־עשרה  שנה
 . לפרנסתו בעודו לומד

הרי ,  יה  הסכם  מפורש  על  הפסקת  החיובים  של  האב  בהגיע  הבן  לגיל  שמונה־עשרההם  א
כשימשיך  לגור ,  בדה  בצרכי  הבןלראות  בו  גם  משום  התחייבות  של  האם  לשאת  ל  פשראשהיה  
הרי  שאין  גם  התחייבות  ברורה  של  האם ,  העדר  גיל  מוגדר  להפסקת  חיובי  האב  בהסכםב  .אצלה

מכאן  שיש  לדחות  את  טענת  האב  על  גילוי .  לשאת  לבדה  בצרכי  הילד  לאחר  גיל  שמונה־עשרה
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, סקת החיוביםשכן בהעדר גיל מוגדר להפ. דעת  שכל  חיוביו  כלפי  בנו  יפסקו  בגיל  שמונה־עשרה
 .קיים גם גילוי דעת הפוך שאין התחייבות של האם לזון לבדה את הבן לאחר גיל שמונה־עשרה

יש ,  בהעדר  חיוב  ברור  לאב  או  לאם  מכוח  ההסכם,  ו  נוצר  ספק  במשמעות  ההסכםשבמצב  ב
בחינת  החיוב  לא .  ועל  מי  הוא  חל  וא  קיים  הם  א–לחזור  לעיקר  הדין  ולבחון  את  גוף  החיוב  

אלא  מתוך  בחינת  הצרכים  של  הילד ,  באשר  אין  בו  חיובים  ברורים,    מכוח  חיובי  ההסכםשהיעת
להוציא   אי  אפשר  והסכם  יש  ספקביות  שה  –ה  על  מי  חלה  החובה  לדאוג  לצרכיו  לובדיקת  השא

 . ם קיים חיובאיש לחזור לעיקר הדין ולבדוק , שהרי אי אפשר להוציא ממון מספק, ון מכוחוממ

 שרהעקר  הדין  קיים  חיוב  לאב  לזון  את  הבן  גם  לאחר  מלאת  לו  שמונה־שמעי  ם  אכן  יוכחא
שהרי .  הרי  שסעיף  העדר  התביעות  המופיע  בהסכם  לא  יכול  להוות  סעיף  הפוטר  מהחיוב.  שנים

כן  יש  בהסכם  חיוב  גם  על  התקופה  שלאחר  גיל אש  יתכןי:  קיים  ספק  בהבנת  ההסכם
יש  לפרש  את  סעיף  העדר ,  ה־עשרהלצד  שקיים  בהסכם  חיוב  מעל  גיל  שמונ.  שמונה־עשרה

 .רים שאינם קשורים לחוב המזונותחהתביעות רק ביחס לעניינים א

ם א.  פטר  מחיוב  שעל  פי  עיקר  הדין  יש  צורך  בקיום  סעיף  ברור  הפוטר  מהחיוביישהאב    דיכ
. גם  לראות  בו  התחייבות  של  הצד  השני  לשאת  בחיובים  פשראיים  סעיף  ברור  לפטור  מחיוב  ק

 .הרי שהחיוב נותר בעינו, ר הדיןקיים חיוב מעיקם א, ברור לפטור מחיובבהעדר סעיף 

אך  גם  לא ,  מצא  שהספק  הקיים  בהבנת  ההסכם  אמנם  לא  יכול  להטיל  חיוב  מכוח  הספקנ
שיש  צורך  לקבוע  מהו ן  מכא.  בשל  אותו  ספק,  יכול  ליצור  פטור  מחיובים  הקיימים  מעיקר  הדין

? שנים  שרהעון  את  הבן  לאחר  שימלאו  לו  שמונה־קיים  חיוב  על  האב  לז  םאה  –  עיקר  הדין
 .כחיובים כלפי הבן, הבדיקה תעשה מצד היחס הישיר שבין האב כלפי הבן וצרכיו

אותה  סיבה  יש  לדחות  את  טענות  האב  לפיהן  הוא  שילם  במסגרת  ההסכם  מעל  המקובל מ
  שבין שכן  בדיקת  החבות  לא  תהיה  מכוח  ההסכם  המגדיר  את  היחס.  בהסכם'  שה  ויתוריםע'ו

טענת ,  יים  חיובקם  א.  אלא  מכוח  היחס  הישיר  הקיים  בין  האב  לבן,  הצדדים  בינם  לבין  עצמם
 .האב לפטור היא טענה מסופקת בשל הספק האמור בהבנת ההסכם

אינו נראה , שלם האב היום לפי ההסכםמשאותו  הסכום  –ח  "ש  3,016נוסף  לכך  סכום  של  ב
 .ןכסכום מוגזם עבור מזונות מדור וחינוך הב

 מונה־עשרהשיוב האב במזונות ילדים עד גיל שמונה־עשרה ומעל גיל ח

עתה  יש  לברר  מהו  עיקר  הדין  בחיוב  מזונות  הילדים  מעל  גיל  שמונה־עשרה  כאשר  הילדים 

לצורך הברור יש להקדים וללבן מהו יסוד חיוב במזונות הילדים בתקופה . מוגדרים נזקקים

התקופה  שבין  גיל ,  סמוכה  לגיל  שמונה־עשרהביחס  לתקופה  ה.  שלפני  גיל  שמונה־עשרה

 אםקיימת  מחלוקת  גדולה  בין  פוסקי  זמננו  ,  חמש־עשרה  חמש־עשרה  לגיל  שמונה־עשרה

ח "י בהחלטת  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל  מיום  .  החיוב  מכוח  תקנה  או  מהלכות  צדקה

ם נמנעו  מלהכניס  ראשם  בין  ההררי,  עמדו  על  המחלוקת)  30.11.15(ו  "תשע,  כסלו

להלן  לשון  החלטת  מועצת  הרבנות .  הגדולים  והחליטו  שכל  דיין  יכריע  לפי  שיקול  דעתו

 :הראשית

הוזכר .  מועצת  הרבנות  הראשית  דנה  בנושא  חיוב  האב  במזונות  ילדיו"
במועצה  כי  ההחלטה  להגדיל  את  גיל  חיוב  האב  במזונות  ילדיו  עד  גיל 

ראשית  מיום נתקבלה  כבר  בישיבת  מועצת  הרבנות  ה,  שמונה־עשרה  שנה
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במרחשוון '  והמועצה  אף  החליטה  בישיבתה  מיום  כ,  מ"א  בסיון  תש"כ
אנו .  נה  שמונה־עשרהשכי  חיוב  המזונות  על  ההורים  הוא  עד  גיל  ,  ו"תשמ

 .נהש מונה־עשרהששבים ומדגישים שהחיוב על ההורים הוא עד גיל 

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"אולם  היה  כאלה  ובהם  הגרי.  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
 . דין צדקהמהמחייבים 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  אלה  זוועל  כן  ש
"[...] 

החיוב  עד  גיל  שמונה־עשרה  הוא   םאף  אנו  לא  צריכים  להכניס  ראשנו  בנדון  דנן  בהכרעה  א
, לכאורה,  אמנם.  מכוח  תקנה  או  מדין  צדקה  שכן  אנו  עוסקים  בחיוב  לאחר  גיל  שמונה־עשרה

. ביחס  לשאלה  מה  הדין  לאחר  גיל  שמונה־עשרה,  ן  דנןבכל  אופן  ישנה  השלכה  מהמחלוקת  לנדו
לצדדי ,  לכאורה,  התשובה  קשורה.  בגיל  שמונה־עשרה  מופסק  החיוב  םאשכן  עלינו  לברר  

הרי  שלאחר  גיל  שמונה־עשרה  אין ,  מכוח  תקנה  ואהלצד  שהחיוב  עד  גיל  שמונה־עשרה  .  החיוב
, נה־עשרה  מקורו  מהלכות  צדקהם  החיוב  שעד  גיל  שמואעוד  ב,  תקנה  ולכאורה  אין  מקור  לחיוב

בעינו  כחיוב   ישאריהרי  שאם  הבן  נשאר  נזקק  גם  לאחר  שימלאו  לו  שמונה־עשרה  שנה  החיוב  
אולם  נראה  שאין  לתלות  את  שאלת  החיוב .  של  צדקה  כפי  שהיה  קודם  לגיל  שמונה־עשרה

הדבר  פשוט  שגם  לצד  שמקור .  שכן  חובת  צדקה  ודאי  קיימת  לכל  הדעות.  בצדדים  השונים
אלא  שחיזקו  את  חובת  הצדקה ,  אין  הכוונה  שלא  קיימת  חובת  צדקה,  מכוח  תקנה  ואהחיוב  ה

אך  ודאי  שלא נעלמה חובת הצדקה לפי .  עד  גיל  שמונה־עשרה,  בתקנה  לצורך  יצירת  חיוב  מוגבר
מה  גם  שבאת  כוח  הבעל  טוענת  בסיכומיה  שחיוב  המזונות .  גדרי  הצדקה  הרגילים  שאותם  נברר

על  כן  יש  לברר  את .  חיוב  מדין  צדקה  בלבד  ואהעשרה  לבין  שמונה־עשרה  בגילאים  שבין  חמש־
. בהלכות  צדקה  ביחס  לחובת  האב  לזון  את  בנו  הגדול  שמעל  גיל  שמונה־עשרה  הלכההגדרי  

', אמיד  '–הנותן  אכן  עשיר    םאולבחון  '  נזקק'המקבל  אכן  מוגדר    םאבהלכות  צדקה  יש  לבדוק  
בנדון  דנן  הבחינה  תעשה  ביחס .  דקה  ואופן  גבייתהובהתאם  לכך  להגדיר  את  שיעור  חובת  הצ

 .לחובת האב האמיד בחיוב נתינת צדקה לבנו הנזקק

 'אמיד'והאב ' נזקק'בן ה

, הגעתו  לגיל  שמונה־עשרה  לא  שינתה  דבר באורח חייו,  כאמור.  תחילה  נבחן  את  צרכי  הבן

בחינת .  מוהוא  ממשיך  ללמוד  באותה  מסגרת  עוד  כשנה  ללא  יכולת  לעבוד  ולפרנס  את  עצ

עתה .  חלה  חובת  הצדקה  לדאוג  לצרכיווכך  ,  צרכי  הבן  מביאה  למסקנה  שהבן  נחשב  לנזקק

נברר  את  חיוב  האב  בנתינת  צדקה .  יש  לברר  על  מי  חלה  חובת  הצדקה  ובאיזה  שיעור

 .לפרנסת בנו הגדול

', אמיד'כאשר  נותן  הצדקה  מוגדר  ,  ובת  צדקה  מתורגמת  לחיוב  הנושא  כפייה  משפטיתח
מלמד  שהאב  לא ,  עיון  בטענות  האב.  דנן  יש  לבדוק  תחילה  את  הגדרת  מעמדו  של  האבבנדון  
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טוען  על  קושי  כלכלי  המונע  ממנו  להמשיך  ולכלכל  את  הילד  כפי  שעשה  עד  שמלאו  לו 
אך  לא  נשמעה  ממנו ,  אםהלאב  טענות  רבות  של  פטור  וסיבות  רבות  לחיוב  .  שנים  שרהעשמונה־

האב  אף  הצהיר  שישלם  לבן  את  כל  מחסורו .  ן  את  בנוטענה  על  חוסר  ביכולת  להמשיך  ולזו
יש .  הוא  אף  הציע  שהבן  יעבור  לגור  רק  אצלו.  ובלבד  שהחיוב  יהיה  ישירות  לבן  ולא  לאם

בנוסף  לכך .  להגדיר  את  האב  כאמיד  ביחס  לחיובים  המבוקשים  ממנו  דיכסיבה  מספקת  ,  באמור
  והכנסתו  החודשית  לפי  טענתו בבעלותו  דירה,  האב  לא  נישא  בשנית  ואין  לו  ילדים  נוספים

. מעיון  בתלושי  השכר  עולה  שהוא  מרוויח  יותר.  לחודשח  "שנים  עשר  אלף  שעומדת  על  סך  
 .ביחס לחיובי הצדקה של אב אמיד' אמיד'מכל האמור עולה המסקנה שהאב מוגדר 

שכן  הקובע  את  מקום  מגורי  הילד .  ש  לדחות  את  טענת  האב  שהבן  יכול  לעבור  לגור  אצלוי
עדיין  יש ,  ועוסקים  בחיובים  מתורת  צדקה,  גם  אם  אנו  עוסקים  בבן  גדול.  טובת  הילד  בלבד  ואה

ההנחה  היא  שילד  גדול  גר  במקום ".  די  מחסורו  אשר  יחסר  לו"בבחינת  ,  להתחשב  בצרכי  הילד
חובת .  זוהי  טובתו  ואלו  צרכיו  –וגם  אצל  האב    אםהאם  הבן  מחליט  לגור  גם  אצל  .  שטוב  לו

גם  אם ,  בית  הדין  התרשם  שמרכז  החיים  של  הבן  אצל  אמו.  בן  צרכים  אלההצדקה  היא  לספק  ל
משעה  שהבן  גר  אצל  אמו  עולה  השאלת  על  מי  חלה .  קיימים  הסדרי  ראיה  נרחבים  אצל  האב

 .החובה לסיפוק צרכיו

 יל הבן שבו חייב האב במזונות בנו מדין צדקהג

לכות  צדקה  בשולחן  ערוך נפסק  בה,  ביחס  לחיובי  האב  האמיד  במזונות  בנו  הגדול  הנזקק

ואפילו הוא גדול מחייבין אותו יותר , מחייבין  האב לזון בנו עני:  ")יורה  דעה  סימן  רנא  סעיף  ד(

 [...]"משאר עשירים שבעיר 

עולה שאין הגבלת גיל ביחס לחיוב הצדקה של , המובאת בהלכות צדקה, ההלכה האמורהמ
סימן ב,  )סעיף  אא  אבן  העזר  סימן  ע(לחן  ערוך  לעמת  זאת  בהלכות  כתובות  בשו.  האב  למזונות  ילדיו

שם  נפסק  שחיוב  האב  האמיד  במזונות  ילדיו   –  כן  ישנה  הגבלת  גיל,  העוסק  במזונות  הילדים
אבל  אם  היה  אמוד  שיש  לו  ממון  הראוי   "[...]  :שמעל  גיל  שש  נפסק  כשהילדים  נעשים  גדולים

  [...]"וזנים אותם עד שיגדלוליתן צדקה המספקת להם מוציאים ממנו בעל כרחו משום צדקה 

שם  סימן (רוש  הדרישה  על  הטור  יבפ.  דרכי  הסבר  מהכשוב  הסתירה  שבין  ההלכות  נאמרו  ביי

להלן  דברי ,  כולת  פרנסתויכי  הבן  וורתלוי  לפי  צול  מבואר  שאין  בעצם  הגבלת  גיל  אלא  שהכ  )אע
 :הדרישה

 ,דיהןי  מעשה  מהתפרנס  לי  אפשר  ארוביו  קו  אהבן  שדוע  ים  אודאיד"[...]  
 הם  לין  אסתמא  מיגדלו  שעד  דלא  א,רעב  במותו  ילא  שהאכילן  לריכין  צזיא
 אחר  לה  שאין  כן  מ.יפרנסם  שותו  אופין  ככי  השום  מ,מתן  ומשא  וסק  עוםש
 ,פתחים  הל  עשאלו  יו  אדיהן  ימעשה  מיתפרנסו  שמימר  לאב  הכול  י,יגדלוש
 יורהב  תם  האמר  קה  זל  ע,ד  צשום  בהתפרנס  להן  לפשר  אאי  שדוע  ים  אבלא
 ."דקה צל שופה קו אשירים עשאר מותר יחויב מהאב שעהד

החילוק  בין  ההלכות  הוא .  שגיל  הגדלות  לא  מפסיק  את  החיוב,  דברי  הדרישה  עולהמ
בגיל .  במציאות  אם  הילדים  יכולים  להתפרנס  לבד  או  שאינם  יכולים  להתפרנס  בכוחות  עצמם

שהחיוב ,  מר  בהלכות  מזונות  הילדיםלכן  נא.  בגרות  קיימת  אפשרות  שהילדים  יפרנסו  את  עצמם
אמנם  אם  ידוע  שהילדים  אינם  יכולים  לפרנס  את .  שאז  הם  יכולים  להתפרנס  בעצמם,  עד  שיגדלו

ועל  כך  דיברה  ההלכה  בהלכות  צדקה  שחייבה  ללא ,  חל  חיוב  לזונם  גם  בהיותם  גדולים  –  צמםע
 . הגבלת גיל
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חן  ערוך וללשון  הש.  ם"רמבעל  ה  נוסף  ביישוב  ההלכות  נלמד  מפירוש  מעשה  רקח  סברה
קח  על   רעשהמרוש  יבפ.  )ו  טלכה  יב  הרקפ(  ישות  אם  בהלכות"באבן  העזר  לקוחה  מפסק  הרמב

לא  נאמרה  ביחס  לגיל  אלא  ביחס "  עד  שיגדלו  "ם"מבואר  שלשון  הרמב  )  ידלכה  השם(  ם"הרמב
 :ואלו דבריו, לאפשרות הפרנסה

 היינו  דיגדלו  שד  עפרש  מינו  ארבינו  ד,ראה  נעניות  דעתי  לאות  נוהיותר"
 דם  אני  ביהיו  שומר  לוצה  רכא  הקאמר  דגדלות  הלא  א,ניםג  ש"  ין  ביהיוש
 ."זונות מלבקש והסתחר ליודעיםש

האמורה "  עד  שיגדלו"כוונת    כי  אין  סתירה  בין  פסקי  השולחן  ערוך,  פי  דברי  המעשה  רקחל
ד עכך  ו,  םוהפרנסה  שלה,  באבן  העזר  לא  מתייחסת  לגיל  הילדים  אלא  לאפשרות  התעסוקה

 .הם מוגדרים קטנים, שהילדים יהיו סוחרים היודעים לבקש מזונותם בעצמם

יסוד  הדין  לחיוב  אב  אמיד .  פי  הבנות  אלה  אין  הגבלת  גיל  בחיוב  המזונות  של  אב  לילדיול
 :)בצ רימן ג סלקח(א "רשבת ה"במזונות בנו ללא הגבלת גיל מובא בשו

 לא  אזונו  לייב  חאינו  שפרנסו  להוצ  ראינו  ושיר  עב  או  לש  יחד  אני  ע:שאלת"
 ?ת דיןיב בכופו להומ, עיר הנשי אשארכ

סה רלפי  ג,  אם"  =  אי"צריך  לגרוס  [  ו  אדול  גבנו  בולאפי  די  לונראה  [...]  :שובהת
 היא  הי  כדקה  צדין  מזונו  לותו  אופין  כאמיד  ]  סדימן  סיד  בייםת  ח"המובאת  בשו

 חייב  שהם  לקודם  וירבע  שעשירים  השאר  מותר  יצדקה  לותו  אכופין  ו,רבאד
 לומר  וה  זחיוב  מהמלט  לכול  יאינוו,  מך  עחיך  אחי  ושום  מפרנסו  לואה
 ופל  נינו  אנופל  הכל  שדקה  צבאי  גדי  יל  עעשירים  האר  שם  עותו  איפרנסש
 צדקי  טמבקשין  ועם  השאר  מותר  יאב  הל  עמחמרינןו  [...]  באי  גיד  לחילהת

  [...]"שאר מותר יחייבו ל]תחבולות[=

א  עולה  שכשהאב  אמיד  כופין  את  האב  לזון  את  בנו  הגדול  מתורת  כפיה  על "דברי  הרשבמ
 . הצדקה

 לכות  צדקה  להלכות  מזונות  הילדיםהבין    ולחן  ערוךשוב  הסתירה  שבפסקי  הישבי  מנםא
ו ירוחם המחלק בין מזונות נובאו  דברי  רב  ה)ק  ג"ס  עא  ימןס(  מואל  שבבית.  נאמרו  הסברים  נוספים

 .  במזונות גדול יותר מחיוב המזונות לילדים גדוליםילדים קטנים שם חיוב האב

 שאר  כדקה  צתורת  בותם  אזון  לייב  חיגדלו  שחר  אשמע  מוברבנו  ירוחם:  "בריודאלו  ו
 ." רוביו קשאר מותר יתרון יהם לש ייגדלו שד עבל ארוביוק

עולה  שמזונות  הילדים  הקטנים  שונים  מגדרי   שיטת  רבנו  ירוחם  המובאת  בבית  שמואלמ
 . הקיימים במזונות הילדים הגדוליםהצדקה 

עמד  הרב  שלמה  דיכובסקי ,  ל  ההבדלים  בין  סוגי  המזונות  והשיטות  השונות  בענייןע
לב  שומע  לשלמה ,  94מוד  ע,  דקה  צדיני  ביוחדת  מכמים  חקנת  ת–  בנים  המזונות,  אמר  בתחומין  טזמ(א  "שליט

 :)ב, חלק א סימן יג

. דקה  צדין  מם  הדלות  גד  עש  שגיל  מלדים  יל  שזונותיהם  מי  כפוא  אמבואר"
, דקה  צדין  מילדים  למזונות  היוב  חאםה:  סודית  יהבחנה  לגיעים  מנו  אכאןו
בשולחן  ערוך   שדקה  צגדרי  להתאם  בואה,  שולחן  ערוך  אבן  העזר  במבוארכ

 סבורים  הישש,  ראה  נפוסקים  הדברימ.  יניהם  בהבדיל  ליש  שואיורה  דעה  
 מזונות באשרכ', דקה  צדין  מזונותמ  'לכות  הביןל'  דקה  צלכותה  'ין  בהבדילל
 . ך כל עחולקים הישו, רגילים הדקה צדיני מותרי מחייבים וונים שגדריםה
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 דקה  צדיני  מזונות  מיוב  חדועמ,  דרישה  הקושיית  לוב  שתייחס  נאשיתר
 קרובה  "ל  שלכה  השנה  ידקה  צדיני  מריה,  גדלות  לילדים  הגעת  הם  עסתייםמ
 ייב  חהיהי,  דלות  גאחר  למזונות  לכיםנצר  הלדים  ים  גן  כעלו,  "ודם  קרובק
 : ונים שירוצים תאמרו נך כלע? דקה צדין מזונםל

, ופפיםח'  דקהצ  'דיןו'  דקה  צל  שזונותמ  'ין  דמנם  אי  כתרץ  מדרישהה.  א
 יכולתם  בש  ייגדלו  שאחר  למסתמא  ששום  מיאה"  יגדלו  שדע  "ההגבלהו
 . צמם עת אפרנסל

 יגדלו  שדע  "י  כירץ  ת)ק  ג"א  סימן  ע  סמואל  שבית  בבריו  דובאוה(  רוחם  יבינור.  ב
 פרש  מ)לק  ה  כה  חתיבנ(  שפט  מנתיבותב".  רוביו  קשאר  מותר  יתרון  יהן  לשי

 : רוחם ינו רבברי דתא

 דקה  צגביד,  חריני  אאינשי  דאמיד  כוי  הא  לניו  בגבי  דאמידד[...]  '
 יקרי  מני  עאינו  של  כ–  ניו  בגבי  לבלא,  מור  גמיד  אעינן  באחריניל
 ' .מידא

 :כתבו, שפט מתיבות נעל בל עמה ת) אןמי סדקה צותכלה( פרים אמחנהב

 נכסיו  לורדין  יין  אקטנים  הניו  בגבי  דכיון  ד,יות  דעתינע  לראה  נאינוו'
 נכסיו  מתת  לראוי  שה  מדי  כלא  אינוא,  דקה  ציובא  חשום  מלאא
 '.דקה צאמיד להכא דמיד אין בפלוגי ליכא לאם כןו [...] צדקהל

 שואל  החכם  הזה  בנחלקו  ש)וס  קה  סימןעיורה  ד(ם  "הרשדת  מ"שו  בעייןו
 זה  בדיו,  ורתא  פמיד  אוא  הניו  בגבי  למיד  אשואל  הדעתל:  ם"שדהרהמו
 ;מנו  מוצאים  מעשיר  בק  רדקה  צגבי  לאילוו,  ניו  בפרנסת  למנו  מהוציאל
 . יניהם בחלק לאין שסבר וליו עחלקם נ"מהרשדה

 ין  אבצדקה  שפוסקיםה  שיטת  לתב  כ)ק  ד"ימן  עא  סס(  ילואים  מבניא.  [...]  ג
 : בריו דאלוו, ופים כבניו בכל מקום מיכ, ופיםכ

 דאמרינןכ,  דבריו  בותו  אופין  כמי  נמיד  אא  לאפילו  דיוןכ,  נראהו'
 אינו  דיון  כדקה  צצות  משום  מו  באין  דאף  על  גבו',  כו  וני  בעי  בורבאע
בית   הל  עמצוהו.  ותו  אכופין  וחת  אעלה  מעלין  מאמידבאם  כן  .  מידא

 כרה  שמתן  שכיון  ד–  חוד  לדקה  צצות  משום  מלאו.  ותו  אדין  לכוף
 ניו  בגבי  להכא  דלא  א–  כוף  לבית  דין  שלא  היד  ברשותה,  צידהב
 '.מש מותו אופין כאמידב, דברים בייפינן כמי נמיד אבלאד, חמיראד

 ן  כעלו,  אחרים  לדקה  צדין  מותר  ימור  חלדים  ימזונות  בדקה  צין  די  כבוארמ
 . ופים כקטנים הילדיו לצדקהב, ופים כא לאחרים לצדקה בם אםג

 בלאו  הכי  דאףו':  רוחם  ינו  רבברי  דל  עתב  כ)אק  "ימן  עא  סס(  עקב  יביתב.  ד
 ודמין  קן  היגדלו  שעד  דמשמע  לןא  כל  מקום  קמ,  רובים  קשאר  לודמין  קניוב
 מזונות  לדקה  ציני  דבחינת  מדיפות  עין  אדבריול'  .גדולים  הניו  בשארל
 טנים  קבנים  שכמים  חבעוק,  "ודם  קרוב  קקרובה  "ין  דבמסגרת  שלאא,  לדיםי
 . דולים גנים באשר מליו אותר יקרובים לחשביםנ

 יןד"  ודם  קרוב  קקרובה"  בין  אדקה  ציני  דבחינת  מי  כירץ  תפלאה  העלב.  ה
 הקדימם  לפייה  כין  דשי,  לדים  ימזונות  למיוחדת  התקנה  השום  מרקו,  פייהכ
 .רובים קשארל

 גדרים  במדד  נלדים  יבממונות  שדקה  ציןד  ם  אונות  שעות  דשנן  יי  כבוארמ
 אשר מותר יחייבים מדרים גו ליש שוא, כלליים הדקה ציני דגבי  למקובליםה
 ."דקה ציניד
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תבאר  שקיימות  דעות  לפיהן  מזונות  בניו  הגדולים  שונים  בהגדרת  החיוב  ממזונות שהאחר  מ
מזונות  בניו  הקטנים בד  עוב,  מזונות  בניו  הגדולים  קיים  רק  חיוב  רגיל  של  צדקהבכך  ו,  הקטנים

ולדון  מהו  הגדר  וההיקף  של ,  הרי  שיש  להתעמק  בהלכות  צדקה  הרגילות.  קיים  חיוב  גדול  יותר
 .זונות בניו הגדולים כבנדון דנןמחיוב הצדקה ב

שיעור  צדקה "תרת  ונושא  את  הכהא  "במאמר  של  הרב  חגי  איזירר  שליט  –יון  בנושא  ד
יון  אמנם  ביחס  לגילאים  שבין  חמש־עשרה  ועד הד.  )שורת  הדין  כרך  ח(  "במזונות  ילדים

וכבר ,  מתורת  צדקה  בלבד  ואהאך  הדיון  נסוב  לדעות  שהחיוב  בגילאים  אלה  ,  שמונה־עשרה
 :)זשם עמוד שי(דבריו  אלהו. כל שינוי בצרכי הבן בנדון דנן לא חל, התבאר שמצד צדקה בלבד

בהן תקופת  גיל  נוספת  היא  מגיל  חמש־עשרה  ועד  גיל  שמונה־עשרה  ש"
לפיכך  יש .  נוהגים  רוב  בתי  הדין  לפסוק  מזונות  על  יסוד  דיני  צדקה  בלבד

, בי  שניתן  לחייב  בצדקה  בכללרעור  המיחשיבות  מיוחדת  לדעת  מהו  הש
 ."ובכך נעסוק במאמר זה, וכלפי ילדים בפרט

יל  חמש־עשרה  עד גמובאת  המסקנה  בהגדרת  חיוב  מזונות  בניו  שב,  אחר  דיון  ארוךל
 :)זכש–שכו מודיםעשם (שמונה־עשרה 

מונה־עשרה   ש–דלגבי  ילדים  בגיל  חמש־עשרה  ,  נאיל  לד"העולה  מכל  הנ"
, ואינם  עובדים  ואינם  משתכרים,  שלפי  המקובל  ברוב  המשפחות  הם  לומדים

האב  חייב  בצדקה  להם  ואינו  יכול  להטיל .  אם  כן  יש  לגביהם  חיוב  צדקה
ו  משגת  חייב כאשר  יד.  וכל  זה  כאשר  ידו  משגת,  פרנסתם  על  גבאי  צדקה

לדחוק  את   בלימשיוכל  לפרנסם  ,  היא  כוונההידו  משגת  .  לתת  כל  מחסורם
במקרים  רבים  גם  במשכורות  נמוכות  יכול  האב .  עצמו  בצרכי  הקיום  שלו

שהרי כאשר אין סכסוך , שידחק  את  עצמו  בלימלהתקיים  במחצית  משכורתו  
לכן  אם .  הוא  בפועל  מוציא  על  עצמו  הרבה  פחות  מחצי  משכורתו,  במשפחה

הרי לכולי עלמא אינו דוחק , לילדיו שליש משכורתו או ארבעים אחוזים יתןי
ראינו  רק .  כל  מקרה  ידון  בית  הדין  לגופובמובן  שכו.  עצמו  ברוב  המקרים

וקיימו  עניים  מחויב  בכל ,  להזכיר  את  הכללים  שבידו  משגת  בלא  דוחק
ביחוד  לפי .  לפניו'  יימו  ענייםק'וילדיו  הם  לכולי  עלמא  בבחינת  .  מחסורם

וזה ,  נחשב  אם  ידוע  שיש  עניים  ויודע  ממחסורם'  יימו  ענייםק'החפץ  חיים  ש
לגבי  ילדיו  אינו  יכול  להטיל .  תנאי  המתקיים  באב  כלפי  ילדיו  וודאיב

 ." מוטל עליו כאשר ידו משגתול מחסורם על הרבים אלא הכ

, שרה  מדין  צדקהשהאב  חייב  לדאוג  לכל  מחסורו  של  הבן  עד  גיל  שמונה־ע,  תבאר  מדבריומ
.   משכרו  של  האב40%מוגדר  הסכום  המתקבל  מחישוב  "  ידו  משגת.  "כאשר  ידו  של  האב  משגת

מונה־עשרה  מבוססת  על  העובדה  שהילדים שיוב  האמור  בגילאי  חמש־עשרה  עד  חהגדרת  ה
גיל  שמונה־עשרה שמדיוק  בדבריו  עולה  .  אינם  עובדים  ואינם  משתכרים,  בגילאים  אלה  לומדים

כל  עוד  הילדים  לומדים ,  אלא  העיקר  הקובע  הוא  יכולת  הפרנסה  של  הילדים,  קאודוהוא  לאו  
 .ולא מסוגלים לפרנס את עצמם חלה על האב חובת הצדקה לפרנסם בשיעור האמור

כדין ,  אמנם  ניתן  גם  לכוף  את  האב  לקיים  את  חיובו,  חיוב  מגדרי  צדקה  ואהחיוב  האמור  ה
חלק  ז (ת  ישכיל  עבדי  "כך  בשו.  פיה  לקיום  הצדקהבכפיה  על  הצדקה  במי  שהינו  אמיד  שקיימת  כ

 :ביחס לכפיית אב לזון את בניו הגדולים )דק י"אבן העזר סימן יג אות ד ס

 או  לוא  ההאמירות  ודברות  הכל  ליגדלו  שד  עגדר  דאמור  הכל  מלמד  הדבר"
 השיג  למצעים  אום  שו  לין  אהבן  דיכא  הל  כלי  עלמאוכ  דאליבא  ודוקאב
 ו להספיק ליכולת הו ליש ומיד אאביו ומו אלקול  ויוב  אקול  לשומע  ורנסתופ
 יחלוק  שי  מאין  וזונו  למציים  איני  מכל  בותי  אופין  כוצה  ראינו  ורנסתו  פיד
 [...]"זה ב
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. כופים את האב לזון ילדיו,  כל  עוד  אין  לילדים  אמצעים  להשיג  פרנסתם,  דעת  ישכיל  עבדיל
בהעדר .  יש  לבן  אמצעים  להשיג  פרנסתו  םאאלא  רק  לשאלה    סויםמאין  בדבריו  התייחסות  לגיל  

 .כופין את האב לפרנס את בנו, אמצעים אלה

שבנדון  דנן  הגדרת  חיוב  הצדקה  של  האב  ממשיכה  לחול  גם  לאחר  מלאת ,  האמור  עולהמ
הבן  מוגדר ,  לאור  העובדה  שהאב  מוגדר  אמיד.  לבן  שמונה־עשרה  ועד  לסיום  לימודיו  של  הבן

וקיימת  חובה  על  האב  לזון  את .  ואינו  עובד  לפרנסתו,  גרתהוא  ממשיך  ללמוד  באותה  מס,  נזקק
א  החיוב "לדעת  הרב  חגי  איזירר  שליט,  ניתן  אף  לכוף  על  חיוב  זה.  בנו  הגדול  שאינו  מתפרנס

לחיוב  האב ,  בנדון  דנן,  מכאן  שיש  מקום.  של  עד  ארבעים  אחוז  ממשכורת  האב  שיעורבהוא  
 .מודיוהבן מדין צדקה עד סיום לי לדאוג לכל מחסורו של

 יקת התביעהז

ההבדל . אמנם  קיים  הבדל  בין  התקופה  שלפני  גיל  שמונה־עשרה  לבין  התקופה שלאחר מכן

היינו לאחר גיל . הוא  ביחס  לזכות התביעה העצמאית העומדת לבן בהיותו בן שמונה־עשרה

בעוד .  ללא  צורך  באפוטרופוס,  שמונה־עשרה  לבן  זכות  תביעה  ישירה  מהאב  בהיותו  בגיר

האם  קיימת  זיקת  חיוב  בין  האם  לאב  ביחס .  קים  בתביעה  של  האם  ולא  של  הבןאנו  עוס

 ?למזונות הבן הבגיר

לכן  עומדת  לאם  זכות ,  הבן  הרי  נהנה  מהאם:  מתוך  הבנת  המציאות  בנדון  דנן,  שובה  לכךת
האב  חייב  לבן  מזונות  מדין ,  מנגד.  נמצא  שהבן  חייב  לאם,  הבן  להחזר  הוצאותיה  גדנתביעה  

 נגדכעומדת  זכות  תביעה  ישירה  של  האם  '  דרבי  נתןא  עבודש'הרי  שמכוח  ,  הוכחצדקה  וכפי  ש
 . האב

הרי ',  חייב  לאדם  ג'  ואדם  ב'  חייב  לאדם  ב'  ובע  שבמצב  בו  אדם  א  קינו  של  רבי  נתןד
 . תלמודבסוגיות  מהכדינו מוזכר ב. 'לאדם א' שנוצרה זיקת תביעה ישירה בין אדם ג

 נושה  לניןמ:  ומר  אתן  נירב,  דתניא":)א"  עב  פףד(  תתובו  כסכתמהלן  דבריו  שהובאו  בל
  ."'ו לשם אאשר לנתןו': מוד לומרתל? זה לנותנין וזה ממוציאין שניןמ, חבירו בחבירו ונה מחבירוב

. )  אעיף  פו  סימן  סנטען  ווען  טלכות  השפט  מושןח(  רוך  עינו  של  רבי  נתן  נפסק  להלכה  בשולחןד
האב  מכוח  חיוב  הצדקה  של  האב  לבן   גדנישירה  של  האם  בנדון  דנן  קיימת  זיקת  תביעה  ,  על  כן

 . ומכוח חיוב הבן הנהנה מאמו להחזר הוצאותיה

ולכאורה ',  דרבי  נתןא  עבודש'אין  '  ענקהה'בחיוב  ש  )םשחושן  משפט  ב(ך  "מנם  ראה  בשא
נכסים   עבודשאלא  שיש  לחלק  בין  חיובי  צדקה  בהם  קיים  .  עבודשנראה  שגם  בצדקה  לא  קיים  ה

 :נכסים עבודשי צדקה בהם אין לבין חיוב

כך .  ככל  חוב  אחר,  דרבי  נתןא  עבודשנכסים  כן  קיים    עבודשעם    ינוהאשר  חיוב  הצדקה  כ
כך  –נכסים  עבודשון דנן נפסק שקיים דבצדקה כעין נ. )ק ג"ססימן  פו  (עולה  מדיוק  דברי  התומים  

 :כתב ש)ק ג"סצ סימן ר(בקצות החושן 

לצדקה  ואם  כן  ממון  עניים גביה  תן  ממונודבצדקה  אית  ביה  שעבוד  נכסי  לי"
אם  כן  זה  שאנו  כופין  אותו  היינו  להחזיר ,  משמ הוא  כאלו  חייב  להם  חוב

מוטל  על  מתן  שכרה  בצדו  נמי  מה  שחייב  להם  ובזה  ודאי  אפילו ולםעלעניי  
 ."נשתעבדו הבית דין להחזיר מה שחייב כיון דנכסוהי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

11 

וסובר  שבצדקה   החושן  צותקהחולק  על    )ק  ח"ס  יאורים  סימן  רצב(המשפט    ם  לדעת  נתיבותג
 עבודשבכל  אופן  בנדון  דנן  קיים  ,  נכסים  עבודשאין    –לפי  דיבור  פי  הנותן  ,  מתורת  נדרה  הבא

נכסים  גם   עבודשובה  קיים  ,  שכן  אנו  עוסקים  בצדקה  שחיובה  מכוח  פרנסת  הקרובים.  נכסים
 : )םש( וכפי שמתבאר בדבריו, יבות המשפטתלדעת נ

לפי  עניות ו.  דהוכיח  שיש  שעבוד  נכסים  בצדקה  )ק  ג"ס(  ת  החושןצוקיין  ע"
, על  הצדקהו  לכופ  ת  דיןינראה  דליכא  שעבוד  נכסים  רק  במקום  שדין  ב  דעתי

קרובו  או  ליתן  לקופה  ולתמחוי  של  העיר  שבאו  החיובים  עליו   כגון  לפרנס
אבל  צדקה  שבא  עליו  מכח  דיבור  פיו  הוי  כנדר  וליכא ,  שלא  מכח  דיבור  פיו

 ".בוד נכסישע

והתחשבות ,  קיים  גם  שיקול  חינוכי  שלא  לערב  את  הילד  בסכסוך  שבין  הוריו  נוסף  לכך ב
מכאן  שיש  מקום  לחיוב  האב  לשלם .  בעובדה  שהתביעה  הוגשה  לפני  שמלאו  לבן  שמונה־עשרה

 .לאם באופן ישיר את החזר הוצאותיה עבור הבן

 אם יש חובת מזונות של האםה

עולה  השאלה  האם  חובת ,  על  האב  לזון  את  הבן  מדין  צדקהלאחר  שהוכח  שקיימת  חובה  

 ? הצדקה חלה גם על האם

להלן ,  אםהנראה  שאין  חיובי  מזונות  על    )  יאימןס(  ויילי  ו"מהר  להלכות  וינים  דחידושיב
  [...]"קטנים הניה בזון לייבת חינה אאשה דנראה" :לשונו

רק  כא פ(לכות  אישות  הך  בכ,  שמע  שהאם  לא  חייבת  לדאוג  לילדיהמם  "מברם  מדברי  הג

 : )הלכה יח

שיהיו  בניה  אצלה  אחר  שגמלתן  אחד  זכרים  ואחד  נקבות   אםהאם  לא  רצת  ו"
הרשות  בידה  ונותנת  אותן  לאביהן  או  משלכת  אותן  לקהל  אם  אין  להן  אב 

 ".והן מטפלין בהן

ה  ברור  שלא  מצינו  חיוב  לאשה ז":  )שם(גיד  משנה  מם  כתב  ה"הסבר  ההלכה  של  הרמבב
 "האשה מצווה ומהיכן נתחייבה בהםן קום והאב מצווה על בניו בכמה דברים ואיבשום מ

אמנם .  לא  הוטלו  חיובי  מזונות  או  חיובים  אחרים  בדאגה  לילדיה  אםההאמור  משמע  שעל  מ
יש  לברר  מה .  להבין  שהאם  לא  חייבת  רק  בעודה  עניה  כך  שלא  חלים  עליה  חיובי  הצדקה  פשרא

תשובה  לכך ?  צדקה  חלים  גם  על  האם  כשבנה  מוגדר  נזקקהאם  חיובי  ה,  הדין  כשהאם  עשירה
 . וכדלקמן, בשאלת חובת האם להניק את בנה, תתקבל מעיון בהלכה המתבררת בדין הנקה

הגרושה להניק את בנה כשהאב לא מוצא  אםהן בחובת   ד)  הלק  כג  חתיב  נישריםמ(  רוחם  יונבר
 שמוצא  כוקא  דופה  כינו  ארשהנתג  ":ואלו  דבריו,  מינקת  או  שאין  אפשרותו  לשלם  למינקת

 ." כירה מינו אפילו אמניקתו וופה כמניקה הכר שו לאין שו אוצא מינו אבל אניקהמ

. חובת  הדאגה  לתינוק  חלה  על  האב.  גרושה  לא  חייבת  להניק  את  תינוקה  עיקר  הדין  אםמ
חוזר ,  ו  ירוחםנלדעת  רב,  כול  לשלם  את  שכר  ההנקהיאמנם  אם  האב  לא  מוצא  מינקת  או  שלא  

שלחן  ערוך  אבן (א  "דינו  של  רבינו  ירוחם  נפסק  ברמ.  וכופין  אותה  להניק  אםהחיוב  ההנקה  על  

מכוח מה נוצר החיוב , חיובי מזונות אםהאם לא חלים על  :נשאלת השאלה. )העזר  סימן  פב  סעיף  ה
 :)וק " פב סימןס( חוקק מלקתחותה שואל שאשאלה  –לא יכול לשלם ב להניק כאשר הא אםהעל 
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 ותר  ייא  התחייבה  נבמה  וה  זדין  לעם  טדעתי  יא  ל–  ותה  אופה  כו  לןי  אאם"
בית  דין   העל  ששם  כנקה  הית  דין  שכר  בה  לתנו  יא  ללמה  ושים  נשארמ

 ."גמלתו שחר אולד הלפרנס

וכך , ) טזלכה כא הרק פישות אלכותה( הובה אניבלשאלת  החלקת  מחוקק  מובאת  בספר  ה  שובת
 :השיב

 כרה  שה  לותן  נצתה  רם  אלא  אהניק  להות  אופין  כין  אנתגרשה  שהאשה"
 ותה  אופין  כהשכיר  לו  לין  אאם  ד)  העיף  סב  פימןס(  ביאא  ה"רמה.  מניקתוו
בית  דין   הל  עוטל  מהיה  יא  ללמה  ד)ק  ו"ס(  חוקק  מחלקת  התמה  והניקל

 שירה  עאשה  הם  אודאי  דנראה  וודשד  ח"  כלאחר  דרנסה  פמו  כינקת  מלשכור
 אין  וצדקה  הל  עופין  כהא  דניה  בוןז  לאם  הת  אופין  כדשיםד  ח"  כאחר  לףא
 יא  הרי  ההניק  לתוכל  ודדיה  בלב  חה  ליש  שיא  הן  כאם  וזה  מותר  ידקה  צךל
 ."צדקה הל כל עכופין שמו כותה אכופין וזה הדבר לשירהע

עשירה  לדאוג  לבנה  הנזקק  כשהאב   עולה  שקיימת  חובת  צדקה  של  אם  דברי  בני  אהובהמ
מוגדרת   כל  אם  –ביחס  לאפשרות  ההנקה  .  כךל  ם  עואף  כופין  את  הא.  לא  מספק  את  צרכיו

. ולכן  חייבת  להניק  כשלאב  אין  יכולת  לשכור  מינקת,  מצד  יכולת  ההנקה  הזמינה  אצלה'  שירהע'
 .דעת הבית מאיר ל)ק ג"ולחן ערוך אבן העזר סימן פב סש(תחי תשובה פהדברים נאמרו גם ב

לבין  אם  עניה  שלא ,  מדין  צדקהמצא  שקיים  חילוק  בין  אם  עשירה  החייבת  לדאוג  לילדיה  נ
היינו  שכל ,  ם  דלעיל  יכולים  להתפרש  לפי  החילוק  האמור"גם  דברי  הרמב.  חלים  עליה  חיובים

יה עני  אםבנאמרו  ,  בטיפול  בילדיה  ואף  יכולה  להשליכם  על  הציבור  חויבתמדבריו  שהאם  לא  
לדאוג   אםהעשירה  חל  חיוב  צדקה  על    אםהאמנם  כאשר  .  שאין  לה  אפשרות  לטפל  בילדיה

 )בן  העזר  סימן  יזא(  ת  ויקרא  אברהם"ם  באופן  האמור  מבוארת  בשו"מברהבנת  ה.  לצרכי  ילדיה
 :ואלו דבריו

ואם  לא  רצתה   כות  אישותלא  מה"כ  קרם  בפ"הרמב  מה  שכתב,  זהי  לפו"
שיהיו  בניה  אצלה  אחר  שגמלתן  אחד  זכרים  ואחד  נקבות  הרשות  בידה 

 כןם או, [...] אם אין להם אב ונותנת  אותם  לאביהם  או משלכת אותם להקהל
[...] אפוא  היא  חייבת  בו  דומיא  לאחיך  מאמך  אף  על  גב  דאינו  ראוי  ליורשו  

וסתם  הדברים  משום  דסתם  אשה  אין  לה  ממון  ובפרט  אם  נישאת  שרשות 
 ." ויכולין לכוף אותה בתורת צדקה[...] אחרים עליה 

ה  שאין ישנאמרו  רק  בא,  ילדיהשהאמא  לא  חייבת  לטפל  ב,  ם"דברי  הרמב  דעת  ויקרא  אברהםל
 ,ה  עשירה  שלא  משועבדת  לבעלהישאמנם  א.  ה  נשואה  המשועבדת  לבעלהישלה  ממון  או  בא

 לק  טח(סקי  דין  רבניים  פבמזונות  ילדיה  הובא  ב  אםהחיוב  .  ייבת  לדאוג  לילדיה  בתורת  צדקהח

 :ךכ, ל"דעת הרב שאול ישראלי זצ ב)263מוד ע

שכן  גם ,  ם  את  אפשרויותיה  של  האםכשזה  מדין  צדקה  יש  לברר  ג,  כןא"
ובמקרה  שגם  היא  אמידה  יש  לדון  על  חלוקה .  מדין  צדקה  חויבתמהאשה  

 ".נאותה של חיוב זה שמדין צדקה שעל האב והאם כאחד

 יק  מספר  ת(ל  בפסק  דין  של  בית  הדין  הרבני  בנתניה  "ראה  דיון  בדברי  הרב  שאול  ישראלי  זצו

בדעת  בית  הדין   )354לק  ט  עמוד  ח(סקי  דין  רבניים  פובא  גם  במ  אםהחיוב  .  )פורסם  בנבו,   914354/9
 האם  עולה  םאובמקרה  זה  ,  ואיל  והבת  הגדולה  חיובו  במזונותיה  הוא  מדין  צדקהה":  האזורי

 ".יש לחייבה מדין צדקה כדין קרוב קרוב קודם, הרבה בהכנסתה על האבב

 –ין  האזורי  האמורה  ל  קביעת  בית  הדעמנם  בית  הדין  הגדול  קיבל  את  הערעור  של  האם  א
 :דעת בית הדין הגדול )356ם בעמוד ש(
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, ליל  כותו  אפטור  לאין  ותו  במזונות  מאב  הת  אשחרר  לאין  שיא  הדעתנו"
 ש  יךא,  גברא  דקרקפתא  אתקנה  הת  או  איובו  חת  אהשאיר  לש  ילאא
, גמרי ליובו חת אהפקיע לין אךא, מלי סכום סלו ולפסוק ויכולתו בהתחשבל
 פי כבעל הת איחייב שאזורי הבית הדין לתיק הת אהחזירל יא העתנו דפיכךל
 ."אם כי בית הדין הגדול קיבל במקצת את הערעור. כולתוי

 : שה עשירה לפרנס ילדיהימובא חיוב לא )סימן ה חלק ג(ספר מנחת אברהם ב

בל  מה  דכופין  את  האב  באמיד  לאחר  שש  לכאורה  מצד  הסברה  אין  בזה א"
מחוייבת   אםה  חיוב  הוא  מכח  צדקה  הרי  גםחילוק  בין  אב  לאם  שכיון  שה

ס  דבר  זה  באב  דווקא "בצדקה  ומכח  זה  מסתבר  לכאורה  דמה  דמצינו  בש
הוא  משום  שבדרך  כלל  האב  הוא  שאמיד  ויש  לו נכסים ליזון מהם אבל אשה 

אמידה   אםהבדרך  כלל  לא  אמידה  ואין  בידה  לפרנס  את  בנה  אבל  כשגם  
 ."החיוב של צדקה מוטל גם עליה

ה  החליטה  מועצת  הרבנות  הראשית  שיש  להוסיף  לשיקול  הדעת בפסיקת מזונות את אחרונל
ח "י מיום    חלטת  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראלהלהלן  לשון  .  היכולת  הכלכלית  של  האם

 :)עו.172 -' ררמ() 30.11.15(  ו"תשע, כסלו

אחר  דיון  החליטה  המועצה  שהן  אם  החיוב  מצד  התקנה  והן  אם  החיוב ל"
  היות  שתנאי  החיים  השתנו  והמציאות  כיום  היא  שגם  האם ,מצד  צדקה

על  היושבים  על  מדין  להוסיף  לשיקול  הדעת ,  נושאת  בעול  פרנסת  הבית
 ".בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האם

 אםהלזון  ילדיה  מדין  צדקה  כאשר    אםההאמור  עולה  שקיים  בית  אב  בהלכה  לחיוב  מ
יש  לבדוק  מה  מצבה  הכלכלי  של  האם .  יש  לבדוק  מספר  גורמים  אםהאמנם  לצורך  חיוב  .  עשירה

כמו  כן  יש  לבחון  את  מצבה .  לקבוע  שהאם  אכן  מוגדרת  עשירה  דיכביחס  למצבו  של  האב  
נראה  שיש  גם  לבחון  את  אופי   נוסף  לכךב.  ם  לבעלהיעבודשכשהיא  נשואה  חלים  עליה  ,  האישי

משום  נתינת  חלקה  בצדקה ,  ללא  תמורה,  אין  בטיפולה  בילדיה  םאהטיפול  שלה  בילדיה  ולבדוק  
 . חלף קבלת דמי טיפול

 יחס בין חיוב הצדקה של האב לחיוב הצדקה של האםה

עולה ,  לאחר  שהוכח  שגם  על  האב  וגם  על  האם  קיים  חיוב  מדין  צדקה  לזון  את  ילדיהם

האם  בהלכות ?  זהים  זה  לזה  האם  חיובי  הצדקה  של  האב  ושל  האם,  והיא,  שאלה  עקרונית

אם  קיימת ?  או  שקיימת  קדימה  בחיוב  האב  לפני  חיוב  האם,  האב  והאם  שווים  לגמריצדקה  

המקורות  שהובאו  לחיוב  אישה  עשירה .  קדימה  לאב  הרי  שעיקר  החיוב  מוטל  על  האב

נותר  לברר  מה  הדין .  בצדקה  לילדיה  נאמרו  במקום  שאבי  הילדים  מוגדר  עני  והאם  עשירה

האם  חיוב ,  כלית  ושניהם  מוגדרים  כעשיריםבמצב  בו  האב  והאם  נמצאים  באותה  רמה  כל

 ? האב והאם שווים או שקיימת קדימה לחיוב האב לפני חיוב האם

. הלכות  צדקה  מצאנו  סדרי  קדימה  ביחס  למקבל  הצדקה  לפי  הכלל  שהקרוב  קרוב  קודםב
וככל ,  תן  הצדקה  למקבל  הצדקהובה  של  נרחיוב  הצדקה  נמדד  לפי  רמת  הִק  ירוגדהיינו  ש

 ביון  אך  בהיה  יכי  ":נאמר  )ו  פסוק  ז  טרקפ(  בספר  דברים.  ה  יותר  כך  קודם  החיובבה  גדולרשהִק
 תץ  אֹקפ  תלא  ובבךל  ת  אאמץ  תא  לך  לןתֹ  נהיךל-א'    השר  אארצך  בעריך  שאחד  בחיך  אאחדמ
 ."אביון האחיך מדךי

 :ךכפסוק הדרש  נ)קא קטזסברים פרשת ראה פד(פרי בס
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מלמד  שאחיך  מאביך ,  חיךזה  אחיך  מאביך  כשהוא  אומר  מאחד  א  –  חיךא"
. יושבי  עירך  קודמים  ליושבי  עיר  אחרת,  באחד  שעריך.  קודם  לאחיך  מאמך

 "יושבי הארץ קודמים ליושבי חוצה לארץ , בארצך

 :)נא סעיף ג רימן סדקה צלכות העה דורהי( רוך עדיני הקדימה נפסקו בשולחן 

 אחיוו.  דם  אכל  להקדימו  לריך  צ–  רובו  קלא  אביו  אלא  ונו  בינו  אואפילו"
 ודמין  קירו  עענייו,  ירו  עעניי  לודמין  קיתו  בענייו,  אמו  מאחיו  לודם  קאביומ
 ."חרת איר עענייל

כך  אחיו ,  וכשם  שעניי  עירך  קודמים  לעניי  עיר  אחרת.  נפסק  שהקרוב  קודם,  בהרדירוג  הִקב
ורים דיני  הקדימה  האמ.  בה  הקיימת  גם  בדיני  ירושהרכפי  הגדרת  הִק,  קודם  לאחיו  מאמוו  מאבי

ולמדנו  שקיימת  עדיפות  לתת  לאח  מהאב  לפני ,  מתייחסים  לנותן  אחד  כשבפניו  שני  מקבלים
מי  מהם  קודם  ועל  מי  מוטל  עיקר ,  אך  מה  הדין  במצב  שלמקבל  יש  שני  קרובים.  האח  מהאם

 ? בה הנמצאת בדיני הירושהרי הִקפקבע לייוג החיוב יראם גם כאן דה ?החיוב

א "ובהגהות  מהרש  ק  א"תשובה  באבן  העזר  סימן  עא  ס  יו  הובאו  בפתחיברד,  סימן  ח(ת  חוט  השני  "שוב

ל  אחי  האב   ע–חלה  חובת  הצדקה  לעני  שאביו  מומר    דן  בשאלה  על  מי  )אמן  רניביורה  דעה  ס
 :דבריו בתחילת התשובה לוא. או על הסבא מצד האם מומרה

בדבר  האמור  על  מי  בני   [...]  ראיתי  הפסק  שפסק  אהובי  האלוף  המהולל"
מר  הם  מוטלים  לפרנסם  אם  על  אבי  אמם  או  על  אחי  אביהם  והעלה המו

שהחיוב  הוא  על  אחי  אביהם  וכל  דבריו  האמת  והצדק  ואני  מוסיף  על  דבריו 
 ."שענין המזונות תולים יותר בירושה

על  חוט  השני  מביא  שנפסק  שחובת  הצדקה  של  אחי  האב  המומר  קודמת  לחובת  הסבא ב
בה  הקיים  בדיני  ירושה רוג  הִקיר  על  סמך  הנימוק  שדומבסס  את  הקדימה  האמורה,  אםהמצד  

מכאן .  כך  שהקודם  לירש  קודם  בחיובי  הצדקה.  קובע  את  דיני  הקדימה  בקביעת  נותן  הצדקה
ובכך  מבסס  את .  הקרוב  לירש  בדיני  ירושה  קודם  בחיובי  הצדקה,  שכאשר  יש  שני  קרובים  לעני

 . הסבא מצד האםהפסק שאחי המומר קודמים בחובת הצדקה לבן המומר לפני 

מבואר  שדין  הקדימה  האמור  בהלכות  צדקה  לא  נקבע ,  )דסימן  ס(ת  גבעת  פנחס  "מנם  בשוא
וכן  יש  להקדים  בהלכות .  היילכן  לדעתו  אין  קדימה  לאח  עני  לפני  אחות  ענ.  לפי  דיני  ירושה

 :ואלו דבריו, ינם קודמים בדיני ירושהאף על פי שאצדקה את האח מהאם לפני בני האח מהאב 

 שנסתפק  בענין  קדימת  הקרובים  לצדקה  אם  אחיו  קודם  לאחותו  כיון"[...]  
לענין  ירושה  אין  לאחותו  במקום  אח  כלום  נראה  פשוט  דלא  דמי  לירושה ד

 כלל  דהתם  כתיב  הקרוב  אליו  ממשפחתו  ומשפחת  האב  קרוי  משפחה
אבל לענין צדקה בשאר בשר תלה הכתוב דכתיב ומבשרך אל ,  הוריש  לבניול

ויאכל  חצי   בר  זה  אין  חילוק  בן  אח  לאחותו  כדמצינו  בקראתתעלם  ובד
דאחיו  מאביו  קודם ,  והיא  מספרי  )אן  רנמסי(תדע  דהא  ביורה  דעה  .  בשרו

לאחיו  מאמו  משמע  דוקא  אחיו  ולא  בן  אחיו  עד  סוף  כל  הדורות  אף  על  גב 
 ."דהם בני ירושה

נראה  שלדעת .  הי  ירושנולא  די'  אר  בשרש'בהלכות  צדקה  הקובע  הוא    דעת  גבעת  פנחסל
כשם  שדיני  הירושה  לא  קובעים  את  הקדימה  בין  המקבלים  כך  הם  לא  יגדירו  את   גבעת  פנחס

 .הקדימה בין הנותנים

נראה  שקיימת '  זקקנ'ובנם  מוגדר    'אמידים'וגדרים  משבמקום  שהאב  והאם    האמור  עולהמ
ירים  את  החיוב שדיני  ירושה  מגד  לדעת  חוט  השני.  י  האב  קודמים  לחיובי  האםבחיו  םאמחלוקת  

שבהלכות  צדקה   פנחסת  בעגאמנם  לדעת  .  שקודם  בדיני  ירושהו  הרי  שהאב  קודם  לאם  כמ
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. נראה  שאביו  ואמו  נחשבים  באותה  דרגת  קרבה  של  שאר  בשר,  הקובע  הוא  דרגת  שאר  הבשר
 .)913242/1יק מספר ת( ק דין של בית הדין בנתניהסוראה עוד בפ

ם  חיוב  צדקה  כלשהו  גם  על  הקרובים  שאינם בכל  אופן  קיי  מנם  גם  לדעת  חוט  השניא
[...] : "וכדבריו בהמשך התשובה. אך אין להם פטור מוחלט, אם כי בדרגה פחותה, ראויים לירש

 ...]"[מקום גם אבי האשה לא ינקה לגמרי  מכלו

 :בהבנת דברי חוט השני )סימן הג לק ח(ת מנחת אברהם "כך בשוו

 ורש  יהוא  שי  מל  עוטל  מדקה  ציוב  חקרעי  ש)  חסימן(  שני  הוטת  ח"שוב"[...]  
 עשירים  היפטרו  שלא  ואםה  צד  מרובים  קל  עאשר  מותר  יב  אמשפחתמ
  ."אב הצד מרובים קל עדול גותרי כום סמטילים שלא אאםה מצדש

כך ו, נאמרה רק ביחס לגודל הסכום הקדימה  האמורה  בדברי  חוט  השני  חת  אברהםמנדעת  ל
 .טור מוחלט לקרובים שאינם יורשיםאך אין פ, ראויים לירש יתנו יותרה

 :לנידון דנן, תהע

 ?הניתן להגדירה כעשירה –יש לבחון את מצב האם ', שירע'אחר שהוכח שהאב מוגדר ל

, ראה  שקיימת  הבחנה  בין  יכולתה  של  האם  לספק  לבן מזונות לבין יכולתה לספק לבן מדורנ
 . וכפי שיתבאר

לאחר  עיון .  משתכרת  פחות  מהאב  אםה  :לספק  לבן  מזונות  אםהחילה  נבחן  את  יכולת  ת
. לחודשח  "  ש9,300לבין  ח  "  ש9,200בין    עה  נםייכויהנבתלושי  השכר  עולה  שהכנסתה  לאחר  

שכן  האם  נישאה  בשנית  ולה  שני ,  ראה  שיש  ממש  בטענתהנ,  האם  טוענת  לקושי  בהחזקת  הילד
בהלכות .  נכסיהות  רעבדת  לבעלה  לעניין  מעשי  ידיה  וֵפומש  אםהבנוסף  לכך  .  ילדים  נוספים

ה  נשואה  צדקה  גדולה ישנפסק  שאין  לקבל  מא  )  דמח  סעיף  רימן  סעה  דורהי(  רוך  עצדקה  בשולחן
גם בהלכות כיבוד . ובכל  מקרה  אם  בעלה  מוחה  אין  לקבל  ממנה כלל צדקה'  בר  מועטד'אלא  רק  

אר  בשולחן וכמב,  ה  נשואה  פטורה  מחיוב  כיבוד  אב  ואם  כשבעלה  מקפידישאב  ואם  נפסק  שא
  חובת  הצדקה  שלה  לבן  גם  על  ידי  מקיימת  את  אםה  מו  כןכ.  )זיורה  דעה  סימן  רמ  סעיף  י(וך  ער

האם  דואגת  לטיפול .  בית  הדין  התרשם  שעיקר  השהות  של  הבן  אצל  האם.    מעשי  בבן טיפול
מבשלת  מכבסת  ודואגת  לצרכי  הבן  היא  זו  שדואגת  לחינוכו  ולסייע  לו ,  היום  יומי  בבן

האם  מקיימת  את .  ביעתה  לחיוב  האב  להחזר  מחצית  מהוצאות  חינוךכראיה  לכך  ת.  בלימודים
 .לפי הבן בטיפול מעשי ללא תמורהכחובת הצדקה שלה 

להגדיר  את   פשראכמו  ש'  מידהא'להגדיר  את  האם  כ  י  אפשראשקלול  נתונים  אלה  עולה  שמ
 אםה על כן יש לקבוע שעיקר חובת הצדקה לסיפוק צרכי מזונות הבן חלה על האב ולא על. האב

יש  לדחות  את  טענת  האב  על  עושרה  של  האם  ככל .  'ינה  אמידהא'והאם  '  מידא'בהיות  האב  
אם משועבדת לבעלה ואין אנו דנים בחיוב בעל שההיות , קור  הכספים נובע מבעלה של האםשמ

ש  להטיל  את  החיוב יך  כפיול,  "הקרוב  קרוב  קודם"בדיני  צדקה  קיים  הכלל  .  במזונות  הילד  אםה
על  כן  יש  לחייב  את  האב  לשלם  לאם  עבור .  רגה  הראשונה  ולא  על  בעלה  של  האםעל  הקרוב  בד

 .לחודש עד שיסיים את לימודיוח "הוצאות מזונות הבן סך של אלף ושלוש מאות ש

לאם  דירה  בת  שבעה  חדרים  הנמצאת  בבעלותה ,  לטענת  האב  :יחס  לחובת  המדורב
ר  הבן גשבו    החדר.  ם  בבית  האםהבן  גר  כל  השני.  לא  סתרה  טענת  האב  אםה.  ובבעלות  בעלה

ה  נהנה  וזה ז'בבחינת    םה  אםהכך  שמגורי  הבן  אצל  .  ואינו  מיועד  להשכרה  אםהחלק  מבית    ואה
לא  נטען .  ובעלה  לא  חסרים  בשל  מגורי  הבן  אצלם  אםההיינו  הבן  נהנה  מהמגורים  אך  '  לא  חסר

ן  יש  לקבוע  שהאם על  כ.  ולא  הוכח  שבשל  מגורי  הבן  בבית  נוצר  חסרון  כלשהו  לאם  או  לבעלה
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חיוב   ואהכאשר  החיוב  למדור  הבן  .  מוגדרת  כעשירה  ביכולת  למתן  אפשרות  למגורי  הבן  אצלה
ביכולתה  לספק  את  מדור  הבן  ולחייבה  לשאת ש  של  צדקה  בלבד  יש  לראות  את  האם  כעשירה

אף  אנו .  שמא  נאמר  שהאם  משועבדת  לבעלה  ופירות  נכסיה  שייכים  לבעלה  ולא  לה.  במדור  הבן
שבעלה  משועבד  למלא  רצונה  לגדל  את  בנה  אצלה  וכדין  המבואר  בסוגיה  במסכת ,  ונאמרנענה  

' רחי  ופרחיא'שם  למדנו  על  חיוב  הבעל  לספק  לאשתו  את  היכולת  לכלכל    )ב"דף  סד  ע(כתובות  
שילדיה  של   )ואבן  העזר  א  סימן  ק(ת  אגרות  משה  "וכדברי  שו.  אישההמדין  מזונות  ,  הם  האורחים

 :להלן דבריו. 'חי ופרחירא'מוגדרים  אישהה

דמחוייב  ליתן  לה  חד  סעודה  או  גם  תרתי  תלת  לארחי  ופרחי  שלכאורה "[...]  
ולכן  צריך  לומר .  יתחייב  ליתן  לה  בעד  ארחי  ופרחי  כי  תיתייתמוה  מאד  מה

הוא  בכלל  חיוב  מזונותיה ,  שכיון  שהוא  דבר  שכל  אדם  נותן  כשמזדמן  לו
כל  שכן ,  ואם  כן.  ש  ולא  תתןדאין  יכול  לומר  שתהיה  אכזרית  ולא  תתביי

 ."בבניה שודאי אין יכול לומר לה שתהיה אכזרית

את  מזונות  הילדים  מדין   עולה  שחובת  הבעל  במזונות  אשתו  כוללים  גם  אגרות  משהמ
. תוכל  לארח  אותם  האישה  שדיכמזונות    ישהאב  לתת  לישהבעל  מחו  'ארחי  ופרחי  '–האורחים  

הם  גם  ילדי  הבעל  לבין  מצב  שילדיה  הם   אישההדי  לי  נראה  שלדבריו  אין  הבדל  בין  מצב  בו
לא  יכולה  להיות  אכזרית  על   האישהשמצד  ,  לדבריו,  שכן  חיוב  הבעל  לאשתו  נובע,  מבעל  אחר

 .בניה

ומדוע ' שירע'הלוא גם האב מוגדר ,  ביחס  ליכולת  מתן  המדור'  שירהע'מוגדרת    אםהם  אם  ג
ות  שהתבארו  ביחס  החיובים  שבין יש  לחזור  לדע?  טר  מחיוב  הצדקה  ביחס  למתן  המדורייפ

החיוב  העקרוני  מוטל  על  האב  והאם  בצורה ס  בעת  פנחגלדעת  .  הורים  כאשר  שניהם  עשיריםה
לא  נדרשת  להוצאה  לצורך  מתן  המדור   אםה,  אמנם  בנדון  דנן  לאם  קל  יותר  לעמוד  בחיוב.  שווה

"   השניחוט"גם  לדעת  .  על  כן  יש  להטיל  את  החיוב  על  האם,  אב  נדרש  לתשלוםהעוד  שב
הרי  הוכח  שלדעתו  לא  מדובר  בפטור  של  האם ,  אםהשקיימת  קדימה  בנתינת  הצדקה  לאב  לפני  

לא  נדרשת  לתשלום  והיא   אםהכאן  כאשר  .  אלא  בהטלת  חיוב  גדול  על  האב  וחיוב  קטן  על  האם
תחול  החובה  עליה  כדין  חיובה   במגורי  הבן  אצלה  נראה  שגם  לדעת  חוט  השני  אינה  חסרה
יותר  למדור '  נזקק'טר  מחיוב  המדור  לאחר  שהבן  לא  מוגדר  יפקרה  האב  יבכל  מ.  בחיוב  קטן

נכון  שקיימת  זכות  תביעה  של .  בשל  העובדה  שיש  לו  מדור  בהיותו  נהנה  ואמו  ובעלה  לא  חסרים
ושן  משפט  סימן ח(כנפסק  בשלחן  ערוך  ,  גם  אם  הם  לא  חסרים,  הבן  הנהנה  מהם  גדנהאם  ובעלה  

, קה  של  האם  בהיותה  אינה  חסרה  ושעבוד  בעלה  לאורחיהאך  נראה  שחובת  הצד.  )סעיף  גג  סש
 .בן יש מדור והאב פטור כאשר הבן לא נזקק יותר למדורלכך ו, מורידים כאן את זכות התביעה

אך  ביחס  להוצאות  המדור  כמו .  לא  חסרה  אםהאמור  מתייחס  רק  לסיפוק  עצם  המדור  בו  ה
תייחסים  לגודל  הדירה  ומכאן כן  חסרה  שכן  התשלומים  מ  אםה,  ועד  בית  וכדומה,  ארנונה

חיובים  אלה  נידונים  כמו  חיוב .  שקיימות  הוצאות  ישירות  של  האם  עבור  מקום  מגורי  הבן
על  כן  יש  לחייב  את .  שאינה  אמידה  אםההמזונות  המוטלים  על  האב  האמיד  ואינם  מוטלים  על  

 .לחודש עבור הוצאות המדורח "האב בתשלום סך שלוש מאות ש

 חזר תשלומיםה

טענת  האב  להחזר  תשלומי  מזונות  ומדור  ששילם  מגיל  חמש־עשרה  ועד ביחס  ל

האב  קיבל  על  עצמו  את .  החיוב  היה  לפי  הסכם  גירושין  שאושר  בבית  הדין.  שמונה־עשרה

על  כן .  מעשה  המחיל  חיוב  גם  אם  אינו  קיים  מעיקר  הדין,  החיובים  בקניין  בפני  בית  הדין
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הרי ,  בנוסף.  החיוב  החוזי  של  ההסכםהאב  היה  חייב  לשלם  כאמור  בהסכם  לפחות  מכוח  

הסכום  ששילם  האב  למזונות .  הוכח  שקיים  חיוב  מוחלט  של  האב  לתשלום  מזונות  הבן

על  כן  יש  לדחות  טענת  האב  להחזר .    סכום  סביר  ולא  מוגזםהואומדור  הבן  בשנים  אלה  

פי  הפרוצדורה  הנאותה  להצגת ל  לתת  את  הדעת  לטענות  כבלי,  תשלומי  מזונות  ומדור

 .ההטענ

 החיוב בתקופת הצבא. ב

האם  תובעת  לחייב  את  האב  בסך  שליש .  הבן  אמור  להתגייס  לצבא,  לאחר  סיום  הלימודים

, תביעת  האם  לחייב  את  האב  בסכום  האמורלמרות  .  מחיוב  המזונות  בתקופת  הגיוס  לצבא

בסיכומי  התשובה  של  האם  נכתב  שהאם  מסכימה  שבתקופה  זו  האב  ישלם  ישירות  לבן  את 

. האב  הצהיר  שהוא  מוכן  לשלם  ישירות  לבן  את  כל  צרכיו,  מנגד.    ולא  דרכה,כל  צרכיו

, והאם  מסכימה  שהאב  ישלם  ישירות  לבן,  במצב  שבו  האב  מסכים  לשלם  את  כל  צרכי  הבן

לא  נותר  אלא  לקבל  את  הצהרת .  אין  בית  הדין  רואה  צורך  לקבוע  מסמרות  ולחייב  חיובים

  התובעת  מסכימה –  שהאם  צורת  תשלום,  רהאב  שהוא  יישא  בתשלום  צרכי  הבן  באופן  ישי

ומה תהיה , מה יהיו תנאי שירותו הצבאי, בנוסף  לכך  לא  ברור  עדיין  מה יהיו צרכי הבן.  לה

, והסכמת  הצדדים,  נעלמים  אלה.  יש  לחכות  ולראות  מה  יהיו  צרכי  הבן.  הכנסתו  מהצבא

שבתקופת   גורמים  לכך  שבית  הדין  לא  יתערב  בשלב  הנוכחי  בחיובי  האב  במזונות  הבן

 .הגיוס אלא רק ירשום את הצהרת האב להסכמה לשלם לבן

 חובת האב ללמד את בנו אומנות –הוצאות מיוחדות לחינוך . ג

ההוצאות .  האם  תובעת  לחייב  את  האב  במחצית  מהוצאות  מיוחדות  הנחוצות  לחינוך  הבן

ה  כסובל הבן  התגל.  לרבות  שיעורי  עזר  ושיעורים  פרטיים,  נדרשות  לצורך  ההכנה  לבגרות

משך  תקופה  נטל  טיפול  תרופתי  של  ריטלין  ולאחרונה  הופסק  הטיפול .  מבעיית  קשב  וריכוז

אכן  הבן  זקוק  לעזרה אם  .  שנערכו  לבן  צורפו  לכתב  התביעה  תוצאות  אבחונים.  התרופתי

הרי  שיש  לראות  צרכים  אלה  בכלל  הנזקקות ,  בלימודים  בשיעורים  פרטיים  ובשיעורי  עזר

  שמדובר  בנסיבות  חדשות  שנודעו  רק  לאחר האםקבל  את  טענת  בית  הדין  מ.  של  הבן

לא  חלה  ביחס ,  לכן  התחייבות  של  האם  בהסכם  להסתפק  במזונות  שנקבעו.  עריכת  ההסכם

אמנם  לא  ברורה  מידת  הנזקקות  של  הבן .  לצרכי  הבן  שהתגלו  לאחר  עריכת  ההסכם

גדיר אם אכן קיימת כדי לה. לשיעורי עזר ולשיעורים פרטיים לצורך הכנה למבחני הבגרות

לצורך  כך  קובע  בית .  יש  לקבל  חוות  דעת  מקצועית  בדבר  הצורך  הנדרש,  נזקקות  שכזו

שלמנהל  בית  הספר  בו  הילד  לומד  תהיה  היכולת  להכריע  בדבר  הצורך  בהוצאות ,  הדין

, יחליט  מנהל  בית  הספר  כי  קיים  צורך  בהוצאות  חינוך  מיוחדותאם  .  המיוחדות  לחינוך  הבן

ולקבוע שחלה על האב חובת , ות נזקקות של הבן להוצאות החינוך המיוחדותהרי שיש לרא

שכן  האב .  בנוסף  לחיוב  הצדקה  קיים  גם  חיוב  נוסף  על  האב.  הצדקה  לדאוג  לצרכים  אלה

 :)א"מסכת קידושין דף כט ע(חייב ללמד את בנו אומנות כמבואר בתלמוד הבבלי 

 ללמדו  ושה  אשיאולה  וורה  תללמדו  ולפדותו  ומולו  לבנו  בייב  חהאב"
 למד  מאינו  שלכ:  ומר  אהודה  יביר,  מים  בהשיטו  לף  איש  אומריםו,  ומנותא
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 למדו  מאילו  כלאא?  לקא  דעתך  סיסטותל.  יסטות  ללמדו  מ–  ומנות  אנו  בתא
 ."יסטותל

ועד ?  האם  כופין  את  האב  לשלם  את  הוצאות  הלימוד:  יחס  לחיוב  האב  ללמד  בנו  אומנותב
של  היכל (  נה  בשנהשל  בשנתון  "רו  של  הרב  אלימלך  בר  שאול  זצראה  מאמ?  איזה  גיל  חל  החיוב

ואף , חיובו  ללמד בנו אומנות  יוםקהמסיק  שיש  לכוף  את  האב  ל,  )169–161ה  בעמודים  "תשכ  ,שלמה
 :מדיוק לשון התלמוד הבבלי )164ם בעמוד ש( להלן קטעים מדבריו. ים חיוב האביבבן גדול ק

 אב  הל  עכופו  ליש  שיוב  חגדר  בם  הומנות  אדללמ  והשיא  לחיובים  הם  אברר  לש  יעתה"
 מונה  שברייתא  הלשון  מהנה  ו.ליה  עכפותו  לאין  ועלמא  בצוה  מגדר  בהם  שו  אקיימול
 חלק  לדעת  הל  עולה  עיה  הא  לפדיון  ומילה  ולמוד  תורה  תל  שחיובים  הםע  לה  איוביםח
 כלש  מכילתא  הלשון  מו  זנחה  התקבלת  מביותר  ו,לה  אל  עמו  כלה  אל  עשכופין  ויניהםב
 ""תורה הןמ "ם הברייתא בנזכרים החיוביםה

 :ביחס לגיל הבן )168עמוד ב(שם ו

 הו  זלא  אטן  קגבי  לק  רצומצם  מינו  אומנות  אבן  הימוד  לומר  שחיוב  לונראה"
 פרנס  מינו  אעדיין  ובן  הגדיל  האפילו  ונו  בגבי  לאב  הל  עמוטל  הללי  כיובח
 ."ומנות אלמדו לבא הל שחיוב הגמר נא לדיין עסק עו אאומנות מצמו עתא

 -ס  "שת,  כא  –  כ(  שראל  ייני  דעת  הכתב  באליאב  שוחטמן'  ראה  עוד  במאמרו  של  פרופו

, שהן מהלכות צדקה והן מחובת האב ללמד בנו אומנות, מהאמור עולה. )417-397  מודיםע,  א"שסת
הצורך .  קמה  עילת  חיוב  לחיוב  האב  בהוצאות  להן  זקוק  הבן  לצורך  הצלחה  במבחני  הבגרות

תעודת  הבגרות  נחוצה  היום  כמעט .  האב  חויבמרות  ודאי  נחשב  היום  כלימוד  אומנות  בו  בבג
האם  מבקשת  לחייב  את  האב  רק  במחצית .  לכל  לימוד  אומנות  בו  יוכל  הבן  לפרנס  עצמו  בעתיד

על  כן  האב  חייב  לשלם  מחצית ,  מההוצאות  המיוחדות  לצורך  הצלחת  הבן  במבחני  הבגרות
בכפוף   )18.11.2015(ו  "בכסלו  תשע'    ו–ום  הגשת  התביעה  ביל  חה,  מהוצאות  החינוך  הנדרשות

 .בדבר הצורך בהוצאה, ישור מנהל בית הספרואלהצגת קבלות על תשלומים שבוצעו 

 ד" אב—רב מאיר פרימן ה

 .אני מצטרף למסקנות

 רב מאיר קאהןה

 .גם אני מצטרף למסקנות

 רב יצחק רפפורטה

 כרעהה

 :לאור האמור פוסק בית הדין

 1,600חייבים  את  האב  לשלם  לאם  עבור  מזונות  הבן  והוצאות  החזקת  המדור  סך  של  מ .1

 עשרהשבו  מלאו  לבן  שמונה־)  19.7.2016(ו  "ג  בתמוז  תשע"יום  יהחל  בח  לחודש  "ש

 .ועד לסיום לימודי הבן, שנים

 . לחיוב האב במדור הבןהאםדוחים את תביעת  .2
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  לבן  את  כל  צרכיו  בתקופת  גיוסו בית  הדין  רושם  את  הצהרת  האב  לפיה  הוא  יספק .3

הרי  שבית  הדין  לא ,  האם  מסכימה  שהאב  ישלם  ישירות  לבן  בתקופת  הגיוסמאחר  ש.  לצבא

 .הבן יהיה בצבא שבה נזקק לתביעה ביחס לתקופה

בכסלו '  יום  התביעה  ביום  והחל  במחייבים  את  האב  לשלם  מחצית  מהוצאות  החינוך   .4

בכפוף  להצגת  קבלות  על  תשלומים ,    הבגרותועד  לסיום  מבחני  )18.11.2015(ו  "תשע

 .שבוצעו ולאישור מנהל בית הספר בדבר הצורך בהוצאה

 .פסק הדין מותר בפרסום לאחר הסרת פרטים מזהים .5

 ).8.9.2016 (ו"באלול התשע' היתן ביום נ

 רב יצחק רפפורטה רב מאיר קאהןה ד" אב—רב מאיר פרימן ה


