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"הכל (כמעט) אודות אימא" בעקבות תמ"ש (פ"ת) 10518-
 07-18פלוני נ' פלונית
מבזק הארת פסיקה זה עוסק בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה,
בתביעה של גבר בן  26נגד אימו על שנטשה אותו בגיל  8לאחר גירושיה מאביו .קודם
לגירושין ,המשפחה גרה בחוות האם בחו"ל ובתנאי מחייה טובים ,ולאחריהם סירבה האם
שהתובע יתגורר עמה ,והוא חזר עם אביו לארץ .לאחר החזרה ארצה אבי התובע הוכרז
כמשמורן ,אך הוא לא הצליח לתפקד כאב ,ועל כן ,סבתו מצד אביו היא שגידלה אותו
ודאגה לצרכיו השונים .התובע סובל מבעיות התנהגות וחרדות; אינו מצליח להשתלב
בשוק העבודה ובמסגרות חינוכיות; התמודד עם אשפוזים וטיפולים פסיכיאטריים ,קיבל
פטור משירות צבאי ,והוכר כבעל נכות רפואית וכנעדר כושר השתכרות.
בעיות אלו משויכות לילדותו ,ונוכח זאת הגיש התובע שתי תביעות נגד אימו .תביעת
מזונות ותביעת נזיקין בסך מאות אלפי שקלים ,בגין עילות נזיקיות שונות ,לרבות הפרת
חובה חקוקה; נכות נפשית; הוצאות רפואיות; הפסדי שכר ,פגיעה בכושר העבודה ועוד.
בפסק הדין קבע בית המשפט כי התנהלות האם ,הנתבעת ,שזנחה את בנה "מקוממת
את הנפש" ,וזאת בשל השינוי הקיצוני – מחיי רווחה בחווה בחו"ל והמצב שבו חי עם
חזרתו ארצה ,במדינה זרה לו ולחיים בקושי כלכלי .כך גם צוין שהאם הקימה משפחה
חדשה אותה טיפחה ולה דאגה ,אך התעלמה מהתובע לאורך ילדותו ,והיא עודנה דוחה
כל ניסיון ליצירת קשר עמו .בית המשפט ציין כי התעלמות האם מהתובע ניכרת גם
מהתעלמותה מהתביעות שהוגשו נגדה ,כאשר מנגד היא לא בחלה לנהל נגדו הליך בבית
משפט אחר לגבי ירושת אמה ,כאשר הדבר נגע לצרכיה ולרכושה.
בית המשפט דחה את התביעה לחיוב בגין מזונות עבר ,מהטעם שסעיף (11א) לחוק
לתיקון דיני המשפחה (מזונות) ,התשי"ט– 1959הקובע כי רשאי בית המשפט לדחות
תביעה למזונות שהוגשה כעבור יותר משנה לאחר התקופה שבעדה הם נתבעים.
באשר לתביעה הנזיקית ,בית המשפט קבע כי התובע זכאי לפיצויים בהתבסס על
הקביעות בפסיקות עבר ,שלפיהן הורים חייבים בנזיקין בגין הפרת חובתם לדאוג לצרכי
ילדיהם הקטינים .בהתאם ,נקבע כי האם הפרה כלפי התובע חובות חקוקות המעוגנות
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב– 1962ובחוק העונשין ,התשל"ז–
 . 1977באשר לעוולת הרשלנות נקבע כי האם הפרה את חובת הזהירות שהוטלה עליה,
וגם בשל כך הבן זכאי לפיצויים.
עו"ד חיה גרשוני מאירה את הפסיקה.
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