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משלמים מזונות אלא הקצבה אמורה
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$TS1$בתקופה$TS1$
שהם
מאחר
הסיבה;
ואם הילד לא התגייס לצבא מטע־
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$DN2$לתקופת$DN2$
הוצאות
עליהם.
הלאומי לא
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משרד
עו״ר רות
אניובעלי
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איתו הוא לא ישלם מזונות בתקו־
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הוא
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שמשלם מזונות יוכל לפנות לבית
אף תביעות
אין חובה על אביו לדאוג
המשפטיכול לראות בכךעילה לה־
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$DN2$להפסקת $DN2$החיוב במזונות מעל גיל 18״.
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