
ם בין הורים בדבר מזונות ילדים וטובת הילד  הסכמי
 (ע״א 404/70 אליהו ישלמח עבריו קטינים נ. חיים עבדו!) 1

ן ו ר ב ד ע ״ ס פ ה ב ט ל ח ה ה ת ו ו ד ב ו ע . ה  א

ר אפוטרופ־ נה פסק ביהמ״ש העליון כי אין הורים יכולים לייצג את ילדיהם בתו  לאחרו
ות הקטינים, אגב הגירושין של ההורים. נ ו  םיהם הטבעיים לצורך עריכת הסכם בדבר מז

ת א ר ק ת 1968. ל : אם המערערים והמשיב נתגרשו בשנ  עובדות המקרה הן כדלקמן
 הגירושין ערכו הסכם, בו ציינו במפורש, מספר פעמים, כי הם עורכים את ההסכם
ן די בית־הדי י  הן כבעל ואשה והן כאפוםרופסיהם של הקטינים. הסכם זה אושר על־
ת 1970 הגישו המערערים באמצעות אמם כאפו־ נ ש י וניתן לו תוקף של פס״ד. ב  הרבנ
 ב ו ת ה את ה ה ת נגד אביהם־המשיב. בית המשפט המחוזי ד ו נ ו  טדופא שלהם תביעה למז
 ענה מחוסר סמכות, בקובעו כי הסכמת ההורים כאפוטרופסי הקטינים לשיפוטו של
י הכניס את התביעה למסגרת סעיף 9 לחוק שיפוט בתי־דין רבניים ן הרבנ  בית־הדי
ת  (נישואין וגירושין), תשי״ג—1953, ולכן היה זה מוסמך לדון בענין. הערעור לבי
גד דעתו החולקת של ת (השופטים ברנזון ומני) כנ ב דעו תקבל ברו  המשפט העליון נ

 מ״מ הנשיא, השופט זוסמן.
 ביהמ״ש העליון קבע כי לעולם אין הסבם הנערך בשעת הגירושין בין הורים לגבי
פ נערך ההסכם בין ההורים כאפוטרופסי ת כין א א ת הילד, מ ת ילדיהם מחייב א ו נ ו  מז

 ילדיהם ובין אם לאו.
. ברצוני . . ם: ״ נ ת השיבותם אביא כאן שני קטעים מדברי שופטי הרוב כלשו א פ  מ
 לסכם את ההלכה בנקודה זו — כפי שאני מבין אותה — ולומר כי כדי שההסכם הנעשה
ן הנותן תוקף להסכם כזה יחייבו את נות ילדם, וכדי שפםק־די ו  על־ידי הורים בענין מז
נות חייב ו רת משפט גירושין של ההורים. ענין המז  הילד, לא די בכך שזה נעשה במסג
י עצמו הנידון בתביעה מיוחדת בשמו של הילד למזונות, כאשר ברור  להיות נושא בפנ
ה ר ק מ ב ״ — ם י ר ב ד ני כל הנוגעים בדבר״ ובהמשך ה גד עי בת הילד לבדה היא לנ  כי טו
נות שקצבו להם ההורים ו  שלפנינו, אינני יודע אם בפועל קופחו הילדים בסכום המז
ו קובע בשבילי. בשבילי נ  בהסכם הגירושין שלהם, ואין בדעתי לחקור בדבר זד- זה אי
י המחייב לדעתי הפרדה בין ענייני ההורים וענייני הילדים כדי נ  קובע הצד העקרו

 להבטיח שהאינטרס של הילדים לא יקופח״ נ.
נות הקטינים אגב משפט הגירושיז, שסק, ו  ביון שבמקרה הנידון נערך ההסכם בדבר מז

 כאמור, בית המשפט שאין ההסכם מחייב את הקטינים.

, 373, להלן פס׳׳דעגדוז. י(1)  1 כ״ה פדי
 2 עמ׳ 378,
 3 עמ׳ 380.
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 הםבמים ביו הורים בדגר מזוגות ילדים יטובת הילד

ד ״ ה ס ח פ ו ת י  ב. נ

ן עולה ברורות כי הסכם הנערך בין ההורים אגב ן הרוב בענין עברו  מקריאת פסק־די
פ ההסכם ת לשאלה א פקו ת הקטין. ולענין זה למעשה אין כל נ  הגירושין אינו מחייב א
י או לא. בת הקטין או לא, או אם ההסכם אושר על־ידי בית־הדין הרבנ  הנידון הוא לטו
נה מעשית להסדיר סופית  התוצאה המתבקשת מכך היא, כי זוג מתגרש לא יוכל מבחי
 את כל העניינים השנויים במחלוקת ביניהם בבת אחת בשעת הגירושין (אם כי להלכה
 יוכלו לעשות זאת, שכן את עצמם יכולים הם לחייב) שהרי תמיד תהיה תלויה מעל

 ראשם להט החרב של תביעת בן הזוג השני בשם הקטין משיעלה הרצון לפניו *.
ת ילדיהם ו נ ו ת דברים אלו, נראה כי הורים הרוצים להסדיר ביניהם את ענין מז  בעקבו

ם: י ת זאת באחת משתי דרכ  באופן מחייב וסופי °, יאלצו לעשו
ת הקטינים בהסכם בין הוריהם די מינוי אפוטרופוס אד־הוק שייצג א י  א. או על־
ו לא ניתן יהיה לומר כי הוא מעמיד עצמו בניגוד  המתגרשים, ואשר לגבי

.  אינטרסים עם הקטין 8

 4 בעבר היתה דעת ביהמ״ש העליון בנושא זד. שונה. אז ראו כרצוי לאפשר הסדרת כל נקודות
 המחלוקת ביז בני זוג מתגרש בבת אחת. ראה למשל דברי מ״מ הנשיא השופט זילברג
. התוצאה המעשית מכל אלה היא, כי כל העניינים שביניהם מוכרחים . .  בביד״מ 1/60— ״
. לכן ובהתחשב עם הנסיעות שנתנסו בהם בני . . ד ח  להסתדר בחדא מהתא, ממש ברגע א
. קבע המחוקק הישראלי, כי בי־ת־הדין הרבני יהא מוסמך לדון ולהכריע . . ם י ב ו ר  זוג מ
 בכל ענין הברוך בתביעת הגירושין, כדי שבני הזוג יוכלו להסדיר בבת־אחת את כל ענייניהם
 במשרד הרבנות ולא יצטרכו לפנות, לפני מתן הגט או לאחריו לערכאות אחרות, ודבר זה
 מהייב ככורח המציאות, כי הרבנים יהיו מוסמכים להכריע בעת מתן הגט גם בדבר החזקתם
 של ילדי הזוג וגם בדבר מזונותיהם, וכי הכרעה זו תחייב לא רק את בני הזוג המתגרשים
 אלא גם את הילד גופו״ וראה גם ע״א 425/63 מזרחי נ. מזרחי, י״א פד״י (1), 325 (פסק־

 הדין ניתן מפי כב׳ השופטים: כהן, ברנזון, מני).
 5 כוונתי לומר, באופן שלא ניתן יהיה לעקוף את ההסדר על־די הגשת תביעה חדשה בשם
 הילדים. שכן נראה לי שאע״פ שנפסק שתביעת האם למזונות הילדים שונה מתביעת הילדים
 למזונותיהם באשר — כלשון השופט זוסמן בע״א 501/64, י״ט פד״י (1), 533, 535— ״בעלי
 הדין הם שונים והעילות הן שובות״, הרי למעשה אין כל נפקא מינה, שכן בסופו של דבר
 ומבחינת המציאות בחיי יום יום התביעה היא תביעת האם נגד האב, ואין זה משנה תחת

 איזו כותרת היא מופיעה; ואילו לילדים לא משנה בד״כ ממי הם מקבלים את מזונותיהם.
 6 הצעה כזו נשמעה בעבר מפי הנשיא ומורה בע״א 42/49 משקה נ. משק::, ג׳ פד״י, 88, אך
 כבר הצביע פרופ׳ זילברג בספרו המעמד האישי כישראל, עמ׳ 53, על החסרון הבולט
. אלא שמבחינה מעשית מתקשה אני לראות את התועלת שאפשר . .  שבהצעה זו באמרו — ״
 להפיק משיתופו של ״אפוטרופוס מיוחדי, בהסדר ענייני הילדים. בל נשכח כי גם אפוטרופוס
 Ad hoc אינו מתמנה על־ידי ביהמ״ש proprio motu אלא לפי בקשת הצדדים או אחד מהם.
 וכאשר שני היריבים מופיעים לפני השופט ומבקשים, שניהם ביחד, למנות אדם מםויים
 כאפוטרופוס, יתן השופט, כרגיל, את הגושפנקא שלו למינוי זה. היוצא מזה כי אס ההורים,
 אם מתוך קלות ראש ואם במזימת זדון, יבואו להעדיף את ענייניהם הם על האינטרסים ד״תיו־
 גייס של הילד, הם יוכלו להפיק את זממם זה על־ידי הצעת אפוטרופוס אשר יהיה למעשה,
 כלי שרת בידם״. ואמנם לא הועלתה עוד הצעה כזו לאחר מכן. כיום סבורני כי לאור הוראות
 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—1962, אין לחייב עוד הורים למנות אפו
 טרופוס מיוחד לילדיהם לענין מזונותיהם — כפי שאראה להלן. נראה גם כי הרוב אינו רואה
. כשלעצמי, כדי להשיג מטרה . .  דרך זו כרצויה: ראה דברי השופט ברנזון בעמי 378 — ״

. ׳ ׳ . .  זו רואה אני צויד שבכל מקרה כזה יופרד עניו הילדים כליל מענין ההורים.
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 אגב הפסיקה

 ב. או על־ידי הגשת תביעה נפרדת בשמו של הילד למזונותיו; דרך זו היא הנרמזת
 בפסק דינם של שופטי הרוב. (באופן טבעי תוגש תביעה כזו לביהמ״ש המחוזי

.  או, בהסכמה, לביה״ד הרבני) ך
 שתי הדרכים האלו, אינן מספקות פתרון יעיל לבעיה אותה הן באות לפתור, היינו
 הסכנה שההורים בהיותם בהולים על השלמת הפירוד, סידור הגט וזכויותיהם בקשר
 אליו, יזניחו ויקריבו את האינטרס של ילדיהם על מזבח נוחיותם הם. לעומת זאת יגררו
 אמצעים אלו בעקבותיהם, הוצאות נוספות, ומה שחמור יותר הארכת וסרבול הדיון

 כשהתוצאה ההכרחית היא תוספת סבל לכל הנוגעים בדבר כולל הילדים.
 במצב דברים זה יש מקום לשאול אם אכן זוהי ההלכה העולה, מהפסיקה, וכן אם
 ניתן ליישב הלכה זו, עם החוקים הרלבנטיים; ולבסוף אם תומכים שיקולי הגיון בהלכה

 זו או שמא יש להעדיף פתרון אחר. בשאלות אלו אדון להלן.

ה כ ל ה ת ה ו ח ת פ ת  ג. ה
 על מנת לענות על השאלות דלעיל לא למותר יהיה להביא סקירה היסטורית של הת

 פתחות הפסיקה בנידון:
 הבעיה נתעוררה לראשונה בארץ במשפט פינשציין 8 בשנת 1943«. בפס״ד זה דחה
 ביהמ״ש טענה לפיה דרושה הסכמת הילד כדי להקנות לביה״ד הדתי סמכות שיפוט,
 וכי לצורך הסכמת הילד יש למנות אפוטרופוס, ״אד־־ליםם״, בקובעו כי הילד בכלל
 אינו צד לתביעה וכי האם היא היא התובעת מזונות בעבורו, דבר הבא לפצותה על

. 1 0  ההוצאות הנגרמות לה בפרנסה את הילד

 7 גם דרך זו עם כל הכבוד הינה לדעתי בלתי יעילה לחלוטין, וכבר הצביע על כך מ״מ
 הנשיא השופט זוסמן בפםק־דינו החולק, ואילו דבריו בעמ׳ 384— ״אך לא ראיתי מה בצע,
 לצורר כך, בדיון נפרד בבית־הדין הרבני, בתביעת הגירושין לחוד ובתביעת הילד לחוד.
 אם עשוייה האם לפגוע בזכויות ה־לד, תוכל לעשות כן גם על־ידי תביעת מזונות הבאה
 בפני בית־הדין בנפרד מתביעת הגירושין ולפניה אך כחלק אחד ממסכת הפירוד של

 בני הזוג״.
 8 בג״צ 9/43 סינשעיין נ. יו״ר ההוצל׳׳פ, 43 אל״ר, 21.

 9 ליתר פירוט והבהרה ראה זילברג, המעמד האישי כישראל, עמ׳ 49 עד 55.
 10 אם אמנם הבינותי פסק־דין זה כהלכה, הרי ניכרת בו השפעת המשפט האנגלי לפיו לילד
 אין בכלל זכות כנגד אביו למזונות (ראה למשל הדברים האמורים בעמ׳ 22 לפסק־הדין).
"It seems to me that the child is not a party to this case at all. The mother is 
 claiming for the living expenses of the child who cannot sue himself (ההדגשה שלי).
E. L 2 האנגלי, .כך למשל נאמר בספרו שלcommon l w ה קיימת כאמור מ  גישה ח

, 2nd ed., at p. 259 — "At common law there was no civilJohnson, F a m i l y Law 
liability on a father, though he could be criminally liable for neglecting them" 
, הרואה במזונות r d ed3, F a m i l y Law.001אד ראה לעומת זה גישתו טל^\ז בספרו8ז) 

 ילדים זכויות משפטיות בלתי מושלמות שלהם).
 גם במשפט העברי קיימת גישת לפיה תלויה זכות הילד למזונותיו בזכות האם למזונותיה,
 אך זו נשארה דעת מיעוט הפוסקים. ראה שיטת החץ וההולכים בעקבותיו, ובמיוחד הדץ
 לכתובות, סוף פרק אף־על־פי. לפי גישת זו לא תתכן, איפוא, תביעה עצמאית של הילד
 כנגד אביו ובהיות האם קשורה להסכם שעשתה, לא תתכן ריצה מבית משפט לבית משפט

 או מפםק־דין לפסק-דין.
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 הסכמים בין הורים בדבר מזונות ילדים וטובת הילד

נות ו  השלב הבא היה במשפט גלי? בו ראה ביהמ״ש כמחייב את הילד הסכם למז
ת להכריע בסכסוכים שיתגלעו בעתיד, קנתה הסמכו  הילד שנעשה בין ההורים ובו הו
ב (אף שלא נאמר בו כי ההורים פעלו כאפוטרופסים על י בתל־אבי ת הדין הרבנ י ב  ל

. 1  הילד) 2
1  השלב הבא בגיבוש ההלכה נעשה בשני משפטים, הראשון פסה״ד בענין משקה 3
ר ו א ת הילדה, זאת בגלל מסקנתם, ל  בו פסקו שופטי הרוב כי ההסכם לא מחייב א
ו לערכו גם כאפוטרופסי הילדה, אלא כבעל נ ו , כי הצדדים לא התכו ם כ ס ה ח ה ס ו  נ
קבע , בו נ 1 י ן מ ל ז י יתן במשפט א ; ופסה״ד השני נ ( . ש . — י י ל 1 (ההדגשה ש * ד ב ל  ואשה ב
פסק לילדה סכום פעוט וקבוע למזונותיה)  לאור הנסיבות ותנאי ההסכם (אשר בו נ
א הוכח כלל כי ההורים בעשותם את הסכם הגירושין, פעלו גם בשם ל . . . — ״ י  כ

 הילדה״ 18,
ו ונסיבותיו ורואים אם  בשלב זה היו בודקים, איפוא, כל הסכם לאור ניסוחו, תנאי
נו לעשותו גם כאפוטרופסי ילדם, או רק בינם לבין עצמם. כוונה זו והיא ו  ההורים התכו
י בעריכת נ ת גורל תביעתו של הקטין. אך לא היה פסול עקרו  בלבד היתד. מכריעה א

ת הילד.  הסכם, בשעת הגירושין באופן אשר יחייב א
, אשר ן רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג—1953 ״  בינתיים יצא חוק שיפוט בתי־די
עת ל עבין הכרוך בתבי כ ב ״ — י ד ו ה י יהיה שיפוט י ן הרבנ  סעיף 3 שבו קובע כי לבית־הדי
נות לאשה ולילדי הזוג״, והובעה הדעה כי בכך באה הבעיה על ו ת מז  הגירושין, לרבו
ן . אולם עד מהרה חל שינוי־ בנידון ובפסק־הדי 1 9 ה , ואף היתד. פסיקה בכיוון ז 1 8 ה נ ו ר ת  פ
2 נאמרו רק באמרת ינטר נ. כארי 1 2 נקבע כי הדברים שנאמרו בענין ו  שוהם נ. שוהם 0
2 בפסק־ ב וככאילו אינם מחייבים. הבעיה הוכרעה לבסוף בהרכב של חמישה שופטים 2  אג
— ״לפי סעיף 3 אין לקטין כל מעמד. אין הוא בעל י 2 בו נקבע כ יטר*  הדין כייטר נ. בי
. ואין הם יכולים להופיע כצד . . ה ע י ב ת . ילדי הזוג אינם צד ב . . ה ע י ב  זכות ת

 11 ע׳׳א 68/46 גליק נ. נליק, 46 אל״ר, 449.
 12 מכיוון שלא נאמר בהסכם שההורים עורכים אותו כאפוטרופסי הילדה הרי משמעות פסק־
 הדין היא, כי כשהורים עורכים ביניהם הסכם ובו קובעים הם את מזונות ילדיהם, ההנחה

 היא תמיד לפתות Prima facie שערכו את ההסכם גם כאפוטרופסי הילדים.
 13 ע״א 40/49 משקה נ. משקה, ג׳ פד״י, 88.

 14 אך כבר בשלב זה הביע הנשיא זמורה בדעת מיעוט ספק אם בכלל יכולים הורים לחייב את
 ילדם ע״י הסכם ביניהם, וראה הערה 6 לעיל.

 15 ע״א 334/54, ט׳ פד״י, 230.
 16 משמע, אילו הוכח ההיפר היה ההסכם מחייב את הילדה.

 17 פ״ח 184, מיום כ״ד אלול תשי״ג(4.9.53), להלן— החוק.
 18 ראה זילברג, המעמד האישי כישראל, עמ׳ 55, 374.

 19 ראה ביד׳׳מ 1/60 וינטר נ. כארי, ט״ו פד״י, 1457; וכן ת.א. ת״א 577/61, מ״ב פס״מ, עמ׳
 233, בעמ׳ 238.

 20 ע״א 565/61, ט״ז פד״י, 421.
 21 לפיהם סעיף 3 מעניק סמכות שיפוט ייחודית לביה׳׳ד הרבני בכל עגין הכרוך בתביעת
 גירושין כולל מזונות לילדים, אפילו הם נדרשים על־ידי הילדים גופם: ראה דברי השופט

 זילברג בעמ׳ 1465.
 22 ברוב דעות של ארבעה שופטים כשהשופט זילברג בדעת מיעוט.

 23 ע״א 47/62 בייטד נ. כיימר, ט״ז פד״י, 1541.
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 אגב הפסיקה

ת הילדים ה ההלכה כי הסכם ביז ההורים •אינו מהייב א ע ב ק . מכאן ואילך « נ ״ . . . ב ר ע ת  מ
 במסגרת סעיף 3 לחוק ולכן אין הילדים קשורים בו, וכי אין הם חייבים להגיש תביעתם

נות מאביהם לביה״ד הרבני. ו  למז
ת השיפוט של בית הדין  בכך טרם נפתרה השאלה אם יכולים ההורים להסכים לסמכו

י גם בשם הקטינים כאפוטרופסיהם, במסגרת סעיף 9 לחוק.  הרבנ
. לאחר 2 0 ש :  שאלה זו עורר עוד קודם לכן השופט חיים כהן בפסק הדין דנש נ. ד
ת הילד (כפי ן ביניהם, אינו מחייב א  שהשופט קבע כי הסכם בין ההורים, ופסק־די
, הוא ממשיך וקובע כי בהסכמת כל הצדדים, ( 2 6 ר כ י י  שאמנם נפסק לאחר מכן בענין ב
— ״אם תתכן הסכמה ה ל א ש  תהא סמכות שיפוט גם לביה״ד הרבני. ואז, הוא מעלה את ה
י על־ידי הורה מכוח אפוטרופסותו הטבעית, גם כשהנדון במשפט אינו רק נ  לשיפוט רב
 ענין הילד בלבד אלא גם עניינו של אותו אפוטרופוס״ ומשאיר אותה בצריך עיון. גם
ת הבעיה בצריך עיון. ר א י א ש מ ו 2 ר השופט חיים כהן 7 מ כר נ. כארי הנ״ל, ח נ י  בפסה״ד ו
ר ב כ ״ — ן ה 2 בו אומר השופט חיים כ ספת נתעוררה השאלה בע״א 457/61 8 ו  פעם נ
י ן רבנ , אם הליכים בבית־די א י ת ה י ת ד ב ו ה ע ל א ש ו וחזרנו ופסקנו ש  פסקנ
י התנהלו . או אם הליכים בבית־הדין הרבנ . . ם מ צ  התנהלו אך ורק בין בני הזוג לבין ע
ן של ז פסק־הדי א ש — ם ה  לא רק בין בגי הזוג לבין עצמם, אלא גם הילדים היו צד ל
ת השאלה  בית־הדין עשוי לשמש גם נגד הילדים מעשה בית־דין. כשלעצמי השארתי א
נה ב או אם המתדיינים בינם לבין עצמם ללבוש בעת ובעו  פתוחה, אם בכלל יכולים א
ת האינטרסים של ילדיהם, העשויים להיות  אחת איצטלה של אפוטרופוס חוקי ולייצג א
. גם השופט זילברג ( . ש . —י י ל 8 (ההדגשה ש 0 , 2 9 ״ ם מ צ  נוגדים לאינטרסים שלהם ע
ת הילדה, מאחר וההורים לא פעלו בשם נו מחייב א 8 שההסכם אי ן זה 1  קובע בפסק־די
ת הילדה אף אילו כן ך הוא ממשיך ומביע ספק אם היה ההסכם מחייב א  הילדים, א
זאת מאחר וההסכם נוגד  עשו אותו ההורים גם בשמה כאפוערופסים טבעיים שלה, ו

. ״ ה ת ב ו ת ט  א
 אם לסכם, ההלכה כפי שנתגבשה עד לשלב זה היתה, כי אין סעיף 3 חל על תביעה
 של קטין למזונות מהורו, (אלא רק על תביעה בין ההורים), כי בהסכמת כל הנוגעים
ת מכוח סעיף 9 לחוק, וכי השאלה אם הסכמת ההודים י סמכו  בדבר, יקנה ביה״ד הרבנ
נה שאלה עובדתית. יתנה גם בשם הקטין כשההורים פועלים כאפוטרופסים הטבעיים, הי  נ
ל יכולים ההורים ת השאלה אם בכל  השופט חיים כהן, בדעת יחיד, עורר מספר פעמים א

, 81, ופםה״ד כן־ישי שבהם אשוב (1) י , כ״ג פדי  24 פרט ל־ע.א. 457/68 שכיי־״בר: נ. שכ״נבדנ
 לדון להלן.

ש נ. דנש, י״ד פד״י, 1107.  25 ע׳׳א 17/60 מ
 26 ר׳ ה׳׳ש 23.

 27 בפס׳׳ד זה היה השופט חיים כהן בדעת מיעוט,
 a2 ע״א 457/61 גדין נ. גדין, ס׳׳ז פד״י, .318

 29 שס, עמ׳ 328.
 30 נראה לי כי השופט חיים כהן מתייחם כאן להלכה כפי שגובשה בפסקי־הדין בענין משקזז

זלמ, שהזכרתים לעיל.  ובענין אי
 31 עמ׳ 333—334.

 32 משמע, כשאין ההסכם נוגד את טובת הילד וההורים עשו אותו גם כאפוטרופסי הילד, הרי
 ההסכם כן מחייב את הילד.
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 הסכמים בין הורים בדבר מ1ונות ילדים וטובת הילד

 בשעת הגירושין להסכים בשם ילדם כאפוטרופסים טבעיים, בשאלת מזונותיו, והשאירה
 בצריך עיון. בינתיים נחקק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—1962»,
). הגישה המש ו נ י  ומאז חקיקתו לא התעוררה עוד הבעיה בפסיקה (עד לפסה״ד שלפנ
ן היא (על דרך של מכלל לאו אתה שומע הן) שכאשר ברור שההורים  תמעת מפסקי־הדי
ת הקטינים. ת ההסכם גם כאפוטרופסיהם של הקטינים הרי ההסכם מחייב גם א  ערכו א
יבת את נות אינה מחי ו י בענין המז ן הרבנ — ״החלטת בית־הדי ר מ א  בע״א 221/63״ נ
. משמע אילו היו צד לדיונים, ״ . . . ן י ד ה ־ ת י ב  הילדים, היות והם לא היו צד לדיונים ב
— ״עיון קל ר מ א , נ 8 . ולאחר מכן ב־ע״א 248/63 3 ״ ם ת ו יבת א  היתה ההחלטה מחי
ל כי בפסק הדין שניתן על־ידיו מראה בעלי י ו ן הרבנ  בהליכים שהתנהלו בבית־הדי
. כי . . ם ע . וכבר נפסק על־ידי ביהמי׳ש זה לא פ  הילדים לא היו צד לאותם דיונים ״
8 דברים ברות ״ 8 . . . ו נ י י י הזוג הצדדים שהתד ת בנ יבת א . מחי . . י נ ב ר  החלטת ביה״ד ה
. מגמות אלו באו , לוי נ. לוי °* ולולו נ. לולו » 8  זו נאמרו גם בפסה״ד מזרחי נ. מזרחי 3
— ״יש לצפות ר מ א 4 בו נ 2 ר ד א  לבסוף לידי ביטוי בצורה מגוביטת, בפםה״ד לאהד נ. ל
נות בשם ילדיהם, וברצונם שבית ו ת הסכם בענין מז  שאם הורים רוצים להתדיין או לעשו
ת  המשפט יאשרו או יפסוק בשם הקטינים, יעשו זאת במפורש, וגם בית־הדין ישים א
ת טובת הילדים ואז פסק דינו יוכל לחייב נ ת ההסכם או את הענין מבחי  לבו ויבדוק א

. , ״  את הקטינים״ ״

. פס״ד זה ניתן 4 ן נוסף הראוי לציון במסגרת זו הוא פסה״ד בענין שטיינברג 3  פסק־די
ת . יכולה לייצג א האשד . . . — ״ ר ת י  מפי השופטים לנדוי, ברנזון וויתקון, ובו נאמר בין ה
עת הגירושין  ילדיה בתביעה למזונותיהם כאפוטרופא שלהם, ואם היא עשתה כן, בין בתבי
, ן י ש ו ר י ג ת ה ע י ב ת ן ב ו י ד ך ה ל ה מ ן ב י ב  המקורית שלה או של בעלה ו
עת הגירושין״ (הדגשה נות של הילדים ככרוכה בתבי ו  כי אז יש לראות את תביעת המז

 33 על השלכותיו של חוק זה לעבין הנידון, ראה להלן בחלק הדן בחקיקה.
 34 ע״א 221/63 כורונוגפקי נ. בורונוכםקי, י״ז פד״י, 1854.

 35 וכזה היה המצב לו פעלו ההורים כאפוטרופסים של הקטינים.
 36 ע״א 248/63 צוקרקנדל נ. צוקדקנדל, י׳׳ח פד״י (2), 34, בעמ׳ 37. (אגב: בהרכב השופטים

 מני, במזון, חיים בהן. פסה״ד מפי השופט מני.)
 37 וכדברים אלה עולה בעליל כי אין מניעה עקרונית לכך שהילדים יהיו צד לדיונים בענין

 מזונותיהם אגב דיון בתביעת הגירושין, שהרי אם לא כך כה לי צורך ב׳׳עיון קל״ ו
 38 ושוב מכלל לאו אתה שומע כן — אילו היו הקטינים מיוצגים היה ההסכם או פסה״ד מחייב

 אותם.
 39 ע״א 425/63 מזרחי נ. מזרחי, י״ח פד״י(1<, 325, בעמ׳ 331.

 40 המ׳ 322/64 לוי נ. לוי, י״ח פד״י(4), 577, בעמ׳ 580.
, 262, בעמי 266,265,264. ( 1 ) י ׳ ׳ ד  41 המ־ 38/65 לולו נ. לולו, י־׳ט פ

 42 המ׳ 413/65 לאחר נ. לאהד, י״ס פד״י(3), 151, בעמי 152.
 43 פס״ד זה ניתן בהרכב השופטים: חיים כהן, מני, קיסטר. המדובר בהסכם שנעשה בשעת
 ועירושץ, ונשאלת השאלה מה גרם לשינוי בהשקפתו של השופט מני אשר לא הסתייג
 מהמסקנה הנ׳׳ל בפס״ד לאהד, וכאשר בפםה״ד עברון נהגו בהתאם לעצה זו פסק כי עקרונית
 אין הורים יכולים לערוך בשעת זעירושין הסכם בדבר מזונות ילדיהם, כאפוטרופםיהם של

 הקטינים, באופן שהקטינים יחוייבו על־ידי הסכם זה.
 44 ברצוני להדגיש, כי דברים אלו נאמרו בפפ״ד לאהד לא כאמרת אגב שאינה צריכה לעניין,

 אלא הם היוו את מרכז פסה״ד ואת הרעיון המרכזי שבגללו נדחה הערעור שם.
 45 ע״א 457/68 שטיינכרג נ. שטייינטי־ב, כ״ג פד׳׳י(1), 81.
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 אגב הפסיקה

 שלי—י. ש.). ובהמשך הדברים — ״וכאמור אין הבדל אם האשה כרכה את תבמנת
 המזונות לילדים בתביעת הגירושין שלה או של בעלה״. ויושם בא לב, ביהמ״ש לא
 התעלם מהאפשרות שבמקרה כזה של כריכה, לא טובת הילדים תעמוד לנגד עיני
 ההורים העושים את ההסכם, שהרי בהמשך הדברים קבע—״אמנם יש ומתעורר חשש
 של ניגוד בין טובת הילדים לבין האינטרס העצמי של ההורים, כאשר אלה עושים הסדר
 כספי מוסכם ביניהם. אך כאן אין כל טעם להניח שהאם לא שמרה כיאות על טובת
..״ משמע — בית המשפט סבר כי יש לבדוק כל הסכם הנעשה על־ידי ההורים  בנותיה.
 כאפוטרוסםיהם של הקטינים, ולראות אם הוא פוגע או לא פוגע בטובת הילדים. ואם
 המסקנה היא שאין הוא פוגע, אזי הוא תקף ומחייב גס את הילדים. יוטעם אף יודגש
» בפסה״ד שט״נכרג, אשר ניתן רק כשנתיים לפני מתן פסה״ד ם  כי זהו ה־&נ1שג)30:1) 0
 נשוא הערה זו, והשופט ברנזון הסכים לפסה״ד הנ״ל ללא כל הסתייגות. כיצד ניתן

 ליישב את פסה״ד הללו ז
 בפס״ד שטיינברג נקבע, כי במידה ונעשתה כריכה כאמור הרי רכש ביה״ד הרבני
ת לדון בענין מכוח סעיף 3 לחוק שיפוט ב״ד רבניים (נישואין וגי י ד ו ח י ת י ו כ מ  ס
. אמנם בפס״ד מאוחר יותר שרגאי נ. שרגאי ״ חזר בו השופט 4  רושין), תשי״ג—953 1 8
 לנדוי מהמסקנה שכריכת ענין מזונות הילדים בתביעת הגירושין מכניסה את התביעה
 למסגרת סעיף 3 לחוק, לפיו יש לביה״ד הרבני סמכות שיפוט ייחודית, וראה את סמכותו
 של ביה״ד הרבני כנובעת מסעיף 9 לחוק, דהיינו שזו סמכות מקבילה. אך לענייננו אין
 לכך משמעות שהרי בין אם כך ובין אם אחרת, מסקנת הדברים היא כי יכולים ההורים
 לערוך הסכם בשעת הגירושין גם כאפוטרופסי הקטינים וכי הסכם זה יחייב את הקטינים.
. ציינתי כי— האשה יכולה . . — ״ 4 8 י ו ד נ  בפסה״ד בענין שרגאי הנ״ל אמר השופט ל
 לייצג את ילדיה בתביעה למזונותיהם כאפוטרופא שלהם — והרי על כך אין חולקין...״.
 הדברים נאמרו ללא כל הסתייגות, ואם נזכור כי נאמרו בהתייחסות לעובדות שבפסה״ד
 שטיינברג, ברור כי נקבע כאן שהורים יכולים בשעת הגירושין לערוך הסכם בענין

 מזונות ילדיהם, כאפוטרופסים של ילדיהם, וכי הסכם זה יחייב את הקטינים ».
 פס״ד נוסף שבו נעשה נסיון לחזור ולנקוט בשיטה לפיה כאשר נכרך ענין מזונות
 הילדים בתביעת הגירושין, הרי רכש בית־הדין הרבני סמכות ייחודית לדון גם בענין
0 בו קבע ביהמ״ש המחוזי לאחר סקירת  מזונות הילד, הוא פם״ד בן י״םי נ. בן ישי 0
 הפסיקה בנידון, כי כשענין מזונות הילדים נכרך בתביעת הגירושין רכש בית־הדין
 הרבני סמכות ייחודית לדון בענין מזונותיהם מכוח סעיף 3 לחוק שיפוט בתי־דין רבניים
 (נישואין וגירושין), תשי׳׳ג—1953. בפם״ד זה הצביעה השופטת בן־פורת על תוצאות
 הלוואי הבלתי רצויות הנובעות מהבחנה בין תביעה של אם למזונות עבור הקטינים,

 לבין תביעת האם בשם הקטינים למזונות עבורם 01.

 46 בדומה לגישה שנקט בה פרופ׳ זילברג בספרו, הטעצד האישי כישראל, ובפסקי־הדין הרא
ן י  שונים בסוגיה זו. וראה הערות 19, 20 לעיל. אך כידוע נשתנתה הגישה מאז פסה׳׳ד מנ

 בייטר, ראה הערות 22, 23 לעיל.
 47 בר״ע 120/69 שרגאי נ. שרגאי, כ״נ סד׳׳י(2), 171.

 48 שם, עמ׳ 181.
 49 וראה דברים דומים גס בדברי השופט זוסמן בפסה־׳ד שרגאי, בעמי 176.

 50 מ.א. י״ם 21/69 בן ישי נ. כן ישי, ם״ח פס׳׳מ, עמ׳ 392.
 51 שפ, עמי 397.
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 רמז ראשון לקו החדש שהוא עומד לנקוט בו, ניתן עליידי השופט במזון בפסה״ד
א מספיק שההורים, אגב הדיון בענין הגירושין שלהם, ל . . . ״, בו נאמר— ״  בענין ניר2
א שדברים אלה ל א s ,  מסכימים, במפורש או בשתיקה, לכרוך בו את עניינו של הילד״ 6
 נאמרו אגב אורחא ולא היו צריכים לענין; ומיד לאחריהם הוסיף ואמר כי ״במקרה
 שלפנינו ברור כי הסכמה בשפ הילד לא היתה״. לגופו של ענין, נדחה הערעור שם, כיוון
 שהוכח שההורים פעלו רק כבעל ואשה וכי הילד לא היה צד לדיון בבית־הדין הרבני,
 וכיוון שההסכם נוגד את טובת הילד. אם אכן כל הסכם בשם הילד הוא פסול, מה טעם
 ראה בית המשפט לבדוק את תוכנו ז אך יהיו הדברים כאשר יהיו, אמרת אגב, בייחוד
 כשהיא ניתנת לפירושים שונים, וכשמתוך תוכן הדברים נראה כי לא יוחסה לה השיבות,

 אינה יכולה להוות אסמכא בעלת משקל.
 לסיכום פרק זה, הפסיקה כפי שהבאתיו! לעיל אינה מתיישבת, לדעתי, עם פסק דינם

 של שופטי הרוב בפרשת עגדון, וסבורני כי לא פירשו כהלכה את הפסיקה בנקודה זו.

ם י נ י ט ה בענייני ק נ ד ה ה ק י ק ח ת ה ד מ  ד. ע
 החוק הראשון שאדון בו הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—962! ״.
 כבר ציינתי כי חוק זה השפיע בצורה מרחיקת לכת על הנושא הנידון, וכבר הצביע מ״מ
״ על כך, כי על־פי סעיף 14 לחוק זה ו  הנשיא, השופט זוםמן, בפסה״ד נשוא הערה ז
 ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם, כי סעיף 15 לחוק זה מקנה להורים
 את הזכות לייצג את הקטין, וכי ההלכה שנפסקה היא כי ייצוג קטין בתביעה נגד ההורה
 האחר אינה בגדר ״פעולה משפטית״, שעליה חל הסייג בסעיף 20(5) לחוק, המחייב
 את ההורים לקבל אישור מראש של בית המשפט לענין ייצוג הקטין ב״פעולה משפטית
 שבינו לבין הוריו או קרובי הוריו״. היוצא מכך הוא, שלענין הגשת תביעה למזונות
 על־ידי הקטין כנגד הורו, מוסמך ההורה השני לייצגו ואינו צריך לקבל על כר אישור
 מראש. ואם בתביעה למזונות מוסמך הורה לייצג את הקטין מוסמך הוא לייצגו גם

 בהסכם בענין המזונות.
 לדברים אלו יורשה לי להוסיף הערה נוספת. כבר בפםה״ד בענין כרן ״ אמר בית
 המשפט המחוזי את הדברים דלהלן: ״לפי הקונסטרוקציה של החוק ובייחוד לפי סעיף
 15 של החוק הקובע מהות אפוטרופסות ההורים, וסעיף 24 של החוק הקובע כי ההורים
 רשאים להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין כולה או מקצתה (וה
 אפוטרופסות כוללת לפי סעיף 15 גם החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין), נראה לי
 כי כעת אין כל צורך שהקטין יהיה צד בהסכם ויהיה מיוצג באופן נפרד בחתימת הסכם
 כזה ובאישורו, אלא מתפקידו של בית־הדין לבדוק את הוראות ההסכם אם הן לטובת
 הקטין כמו שבודק את העיסקות שהורים מבקשים לעשות בשם הקטין ומבקשים רשות
 לפי סעיף 20 לאותו חוק: לכן גם נאמר במפורש בסעיף 24 של ההוק, כי הסכם כזה

 52 ע׳׳א 404/69 ניר נ. ניר, כ״ד פד״י(2), 673, בעמ׳ 674.
 53 ראה הערה 3 לעיל.

 54 ם״ח 380, תשכ״ב—1962, עמ׳ 120.
 55 עמ׳ 383—384.

 56 ת.אפו. ת״א 655/63/8, ל״ז פס׳׳מ, עמי 177, וראה גם דברים ברוח זו ב־ת.א. ת״א 577/61,
 פ״ב פס׳׳מ, עמ׳ 233, בעם׳ 242.
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 אגב הפסיקה

, ׳ ״  טעון אישור בית המשפט, כלומר ללא אישור בית המשפט אין להסכם כזה תוקף,
 ברור שכוונת הדברים היא להסכם שיחייב גם את הקטין. ואכן קשה לתאר פירוש אחר
ה מדוע היה המחוקק צריך לפרש ולומר בסעיף מיוהד  לסעיף 24, שאם לא תאמר כ
 שהורים רשאים לעשות הסכם ביניהם ? מה הרבותא שבכך ? הרי זהו ענין ממוני רגיל,
 שיש לפותרו, ואס הילד לא יהוייב על־ידי ההסכם, ברור ומובן מאליו, שההורים זכאים
 להסכים ביניהם על דרך חלוקת הממון ביניהם. וכי היה מישהו מעלה על דעתו שהורים
 החפצים להתפשר ולסיים את הסכסוך ביניהם (באופן שלא יחייב את הילד), בהסכמה,
 יאולצו ללכת להתדיינויות ז אם בכל זאת מצא המחוקק לנכון לציין בסעיף מיוחד,
 שההורים זכאים לערוך הסכם ביניהם בדבר מזוגות הילד, ואף דרש את אישור בית
 המשפט להסכם זה, ברור שכוונת המחוקק היתה שהילד יתחייב על־פי ההסכם הנ״ל.
— רשאים הם . ״ — ד ר פ נ  לדעתי יש להבין את סעיף 24 כך— ״היו הורי הקטין חיים ב
 להסכים ביניהם...״. ההסכמה תהיה ביבם לבין עצמם אבל החיוב חל גם על הילד. נראה לי
 כי לא במקרה הזכיר המחוקק בסעיף זה בנשימה אחת את ענין האפוטרופסות (הכוללת
 מזונות) ואת ענין החזקת הילד, וכשם שבזה ההורים מסכימים והילד אינו צד לענין,
 אך התוצאות מחייבות אותו, גם בזה כך. אין בדעתי להתעלם מן העובדה שברישא
 לסעיף 24 נאמר— ״היו הורי הקטין חיים בנפרד׳׳—אך לדעתי אין לייחס לדברים
 אלו משמעות יתירה. ברור שבדרך כלל לא תתעורר בעיה למי מההורים תהיה אפו
 טרופסות על הילד, אלא אם הם ״היו חיים בנפרד״, אך ברור שהוא הדין כאשר הם
 נמצאים ערב פרידה, ואין כל סיבה להבחין בין השניים. לעומת כל האמור, אין בחוק
 כל רמז לצורך להפריד בין עריכת הסכמים באשר למזונות ילדים, אגב הגירושין, לבין

 הליך הגירושין.
 גישה דומה ניכרת כמדומני גם בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי״ט—1959 ״.
 חוק זה אמנם אינו חל על קטינים שלגביהם יש חיוב לזונם מכוח הדין הדתי החל
 עליהם (ובמקרה שלפנינו דין תורה), אולם ניתן ללמוד ממנו על גישת המחוקק ודרכו.
 והנה בסעיף 12 (א) לחוק זה נאמר— ״הסכם בדבר מזונות של קטין וויתור על מזונות
 כאלה אינו קושר את הקטין כל עוד לא אושר על־ידי בית המשפט; ובסעיף 12(ג)
 נקבע כי משאושר הסכם כזה על־ידי בית המשפט דינו כפסק־דין של בית המשפט
 בענין מזונות; ומסעיף 19 (א) לחוק זה עולה, כי ״בית משפט״ אף בית־דין רבני במשמע,
 אם בית־הדין הרבני מוסמך לדון בענין מכוח חיקוק. עליפי סעיף 6 לחוק זה, ברור כי
 הסכם כזד. ייערך על־ידי הצדדים, היינו ההורים והקטין״. לאור דברים אלו, נראה
 כי גישת המחוקק היא לאפשר עריכת הסכמים בענין המזונות. ואם כן, מה לי קטין
 שאינו זכאי למזונות לפי הדין הדתי, מה לי קטין שכן זכאי למזונות לפי הדין הדתי.
 לענין ההסכמים בקשר למזונותיהם אין כל הבדל בין קטינים כאלו, ומדוע יהיה הדין
 לגביהם שונה ז דושס נא לב, חוק הסעד (סדרי דין בענין קטינים וחולי נפש ונעדרים),
 תשט״ו—1955, חל גם על בית הדין הרבני כשם שהוא חל על בית המשפט המחוזי.
 גם בית הדין הרבני מוחזק כשוקל את טובת הקטינים וגם הוא מצוייר באותם אמצעי

 57 ש5, עמ׳ 1,170ד1.
 58 ם״ח 276, תשי״ט—1959, עמ׳ 72.

 59 בחוק לא נמצאת כל הגבלה באשר להסכם כזה, וההנחה היא על־כן שניתן לעשות הסכם
ה בכל זמן, כולל אגב הגירושין.  מ
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 עזר לברר את טובת הקטינים. מה מקום יש אם כן לאבחנה מלאכותית בין קטעים
 שלגביהם יש לבית הדין הרבני סמכות שיפוט לבין כאלה שלגביהם יש לבית המשפט
 המחוזי סמכות כזו ז נראה לי כי כל האמור מצביע על כך, שאין גישת המחוקק תואמת

 את גישת שופטי הרוב בפס״ד עברון.

 ה. שיקולים מעשיים, והמשפט הרצוי
 גם בבואנו לבחון מבחינת שיקולי ההגיון את פסק־דינם של שופטי הרוב נתקל בקשיים.
 ראשית, מסתבר כי הסכם גירושין הכולל קביעות בדבר מזונות הילדים ואשר נערך
 על־ידי ההורים כאפוטרופםיהם, אם יובא לאישור בפני בית המשפט המחוזי יקשור את
0 (שהרי אין בית המשפט המחוזי דן בענין  הקטין, גם לדעת שופטי הרוב בענין עברון 0
 הגירושין), ואם כך כל מה שעל ההורים לעשות הוא לעכב במקצת את ההליכים בבית

 הדין הרבני, לקחת את ההסכם לבית המשפט המחוזי ולקבל גם את אישורו.
 נשאלת השאלה במה עדיף בית המשפט המחוזי על פני בית הדין הרבני באישור
 ההסכם ן האם לא היה מקום להניח דווקא ההפך, ולומר שבית הדין הרבני הבקיא בכל
 ענייני הזוג המתגרש ייטיב להבין את המצב ואת טובת הילד ? או שמא חשוד בית
 הדין הרבני על כך, שפזיזות ההורים ושאיפתם לסיים במהירות את ענייניהם תדבק
 גם בו ועל כן אין לאישורו כל משקל ? זאת ועוד, גם לדעת שופטי הרוב אם הוגשה
 תביעה או הסכם לאישור בית הדין הרבני בשם הקטין, בנפרד מתביעת הגירושין, הריהו
 מחייב את הקטין; ואם כן כל אשר על ההורים לעשות הוא להגיש במקביל להסכם
 הגירושין, הסכם נוסף שבו יופיע רק הילד כתובע, ואחרי תשלום אגרה נוספת הכל

 אתי שפיר. האם בכך תובטח טובת הילד ו
 סבורני, כי אין הסכנה שאם תזנח את טובת ילדה גדולה עד כדי כך שיש לקבוע עקרון
 כה נוקשה כפי שעשה בית המשפט בפס״ד עברון״. אהבת־אם לילדיה הינה מן
 המפורסמות שאינן צריכות ראיה, וידוע הדבר שלא פעם מסרו אמהות את חייהן להצלת

 ילדיהן 2י<.
 מאידך גיסא קיימת סכנה לא מבוטלת, שאם תנצל את האפשרות להגיש תביעה
 חדשה בשם הילדים, כדי להטריד את מנוהת בעלה לשעבר ולמרד את חייו», כשכלל
 לא עולה בדעתה שבכך היא פוגעת בילדיה; ועל העובדה שלילד עלול להגרם נזק

 60 אם לא כך, הרי שכל מה שצריך לעשות, הוא למחוק את שמות ההורים כצדדים להסכם,
 ואז הכל אתי שפיר. אולם ממבחן פורמלי כזה מסתייגים דווקא שופטי הרוב, בפסה״ד עכרון,

 ראה עמ׳ 379 שם.
 61 מאידך גיסא קיימת רתיעה מקבלתם כפשוסם של דברי אם הבאה ואומרת — ׳׳אתמול זנחתי
 את ילדי וחשבתי רק על עצמי, כעת אבי תובעת את בעלי מתוך דאגה לענייני הילד בלבד,
 כדי לתקן את המעוות שבקיפוחו, אשר לו גרמתי אני עצמי״. וראה גם דברי מ״מ הנשיא

 השופט זוסמן בפסק־הדין נשוא הערה זו בעמ׳ 384.
 62 ברצוני להדגיש כי גם במשפט האנגלי, עליו מסתמכים שופטי הרוב בביסוס הכלל שאין
 נאמן יכול לשים עצמו בניגוד אינטרסים עם החסוי שלו (שפ, עמי 379) קיים יוצא מן הכלל

 באשר להורים, ולהסכמים בענין מזונות ביניהם.
 63 וראה לדוגמה ע׳׳א 501/64 הנ״ל, בו הגישה אם תביעה גם בשם בנה, והתברר כי הבן נמצא

 למעשה עם אביו הדואג לפרנסתו.
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 אנב הפסיקה

 נפשי מכך שעליו להופיע שוב ושוב במשפטים כבגד אביו, אין צורך להרבות במילים *י.
 בטרם אסיים, ברצוני לציין כי פסק־הדין הרבני, שבתן תוקף להסכם שנערך בשם
 הקטינים, הרי הוא כשר על פניו, ולפחות לכאורה מקנה זכויות לקטינים. אילו היה
 פסק־הדין מובא להוצאה לפועל, היה פםק־הדין מתבצע. האם סביר לאפשר לקטינים
 (או לאמם) לבחור בין ביצוע פסק־הדין הרבני או נסיון מחדש של מזלם בבית המשפט

 המחוזי ז
 בפסק־הדין p ישי ב. בן ישי שהוזכר לעיל », הדגישה השופטת בןיפורת את תוצאות
 הלוואי החמורות הנובעות מפיצול הזכות למזונות, כשכנגד אותה חובה (של האב לזון
 את ילדיו הקטינים) עומדים שניים הזכאים לתבוע חובה זו—האם והקטעים. פםק־דין
 עברץ מביא לתוצאות חמורות עוד יותר, ואביא דוגמא קיצונית: בעל ואשה הגישו
 לבית הדין הרבני לאישור, הסכם שנערך על־ידם בשם הקטינים וכאםוטרופסי הקטינים.
 ההסכם אושר וקיבל תוקף של פסקידין. בו ביום, במקביל, מגישה האשה מטעם כלשהו
 (למשל כאמצעי לחץ על בעלה) בשם הקטינים וכאפוטרופסית הקטינים תביעה לבית
 המשפט המחוזי, נגד האב, למזובות הקטיבים בסכום גדול יותר. האם על בית המשפט
 המחוזי לדון בתביעתה ? מההלכה שבפסק הדין עברון עולה שכן, כי הרי תביעה שביה
 זו, בםרדת היא מתביעת הגירושין; אולם דווקא בה משמשים הקטינים כלי משחק,

 וברור שתוצאה זו היא בלתי רצויה.
 ולבסוף, סבורני, כי אין רע גם בראיית הצד השני של המטבע. כאשר זוג מתגרש
 זכאים בני הזוג, כל אחד בפני עצמו, לתכנן את עתידו ולהמשיך לחיות את חייו. ואיך
 יעשו זאת כאשר כל הזמן תלויה מעל לראשם להט החרב המתהפכת של תביעת הבן,
 שאותה בשום אופן איבם יכולים למבוע 8יי. עובדות המקרה בפרשת עברון, נשוא הערה
 זו, יוכיחו: כאן נישא האב בשנית, והוא מפרנס משפחה בת ארבע נפשות. האם לא ראוי
 לאפשר לו לחיות את חייו באופן מתוכנן ? האם ילדיו הקטינים מאשתו השניה, אינם
 בשר ודם שראוי להתחשב בהם ? אגב, קרוב לוודאי, שילדים אלו צעירים מהמערערים
״ ה נ  בפסק הדין עברון, אשר אחד מהם הוא קטין כבן 18 שגה (כך!) והשני כבן 14 ש

 ו. סיכוס
 בפסק־דין עגרון מדובר בהסכם מזונות של קטין שאושר בבית הדין הרבני ושלגביו

 לא הוכח שהוא נוגד את טובת הילד.

 64 ראה דברים בכיוון זה בפסק־הדין ע״א 503/70 כתנובת, נ. נתנוכיץ, כ״ה פד״י (1), 603,
 בעמ׳ 610.

 65 ראה הערה 50 לעיל.
 66 ראה ע״א 508/70 נתוכיץ נ. נתוכיץ הנ״ל בעמ׳ 615, ובעמי 616. יש לציין כיי בפסק־דין
 זה נקט בית המשפט העליון גישה שונה באשר להסכמים בין הורים בדבר מזונות ילדיהם,
 ובו גם מעיר השופט קיסטר, כי גישת המשפט העברי היא שלהסבם מזונות בו מתחייבת האם
 לזון את הילד לבדה או בחלק גחל יותר מזה שהיא חייבת בו על־פי דין, הרי כשהאם

 מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה רואים את הילד כאילו יש לו מקור פרנסה.
 67 לגבי ילדים בגילים כאלה, חובת האב לזונם, במשפט העברי נובעת מדין צדקה. חובה דומה
 מוטלת גם על האם, אם ביכולתה לשלם. האם אין להתייחס במצב כזה ביתר זהירות לטענה

 שההסכם פוגע בטובת הילד ז

568 



 הסכמים בין הורים בדבר מזונות ילדים וטובת הילד

 בית המשפט העליון פסק ברוב דעות שכדי שהסכם למזונות הקטין יחייב את הקטין
 יש להפריד את הדיון בו מהדיון בגירושין.

 בסקרי את הפסיקה לעיל הראיתי כי גישה זו אינה מתיישבת עם הפסיקה אשר עד
 כה דרשה רק גילוי ברור לכוונה לערוך את ההסכם גם בשם הילד.

 דנתי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב—1962, וכן בחוק לתיקון
 דיני משפחה (מזונות), תשי״ט—1959, ונסיתי להראות שגם מחוקים אלה עולה הגישה,
 שיש לתת תוקף להסכמים שבין ההורים בדבר מזונות ילדיהם (אפילו אגב גירושין),
 ושיש לראותם כמחייבים את הקטינים, במידה וקיבלו את אישורו של בית המשפט או
 בית הדין המוסמך. ולבסוף הצבעתי על כך כי קביעת עקרון נוקשה תביא, מבחינת
 המציאות וחיי היום יום, לתוצאות בלתי רצויות, וכי המסקנה המתבקשת מכל האמור
 היא שעדיפה גישה, לפיה יתכנו עקרונית הסכמים בין ההורים אגב הגירושין בדבר
 מזונות ילדיהם הקטינים, בתנאי שלא יפגעו בטובת הילדים, דבר אשר יובטח על-ידי

 דרישת אישור בית המשפט או בית הדין הרבני להסכם האמור.
״ ה ד ו ה ר י ט ס ו  ש

569 

 * תלמיד השנה הרביעית בפקולטה למשפטים.




