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הגיליוןהקודםשל'הדיןוהדיין'היהכזכורגיליוןנושא
שהוקדשלפסקידיןהעוסקיםבכתובה.גיליוןזהזכה
לתגובותטובותואףשימשאתהשופטד"רגרשוןגרמן
בכתבופסקדיןתקדימיבנושאשיערוךהסכוםהנקוב
בכתובה)תע)ת''א(12362/01ד"ראסנתוקסלרנ'עזבון
המנוחויליאםוקסלרז"ל,מיום.(9.9.04הגיעולידינו
פסקידיןנוספיםהעוסקיםבכתובהוחלקמהםיתפרסמו
בגיליונותהבאים.
אנונשתדללהוציאגםבעתידגיליונותשיוקדשולנושא
מרכזיאחד,אךגיליוןזההינובמתכונתהרגילהועוסק
במספר תחומים .ברצוננו להסב את תשומת לב
הקוראים/ותלשלושהפסקידיןהמתפרסמיםבגיליון
זה.בפסקדיןמס'9עושהדעתהרובשימושבדיני
החיוביםהכללייםשלהמשפטהעבריכדילחייבאת
הבעלבמזונותאשתובמקרהבוקייםספקאםנישואיהם
נעשובטקסאורתודוקסי.כפישציינובהערותשם,פסיקה
זומתיישבתעםההלכהשנקבעהלאחרונהבביתהמשפט
העליון.
שניפסקידיןמענייניםנוספיםהםפסקיהדיןמס'5
ומס'.6מהשוואתםזהלזהעולהכיקיימותשתיאסכולות
ביחסלשאלהמהםגבולותיכולתההתנאהשלהבעל
במתןגטלאשתו,ובפרטבמקרהבונפסקשהואחייב
לגרש.
ברצוננולהפנותאתתשומתלבהקוראים/ותגםלאתר
האינטרנטשלהנהלתבתיהדיןהרבניים,בומתפרסמים
פסקידיןנוספיםעלאלההמתפרסמיםבבמהשלנו
).(http://www.rbc.gov.il/judgements/index.asp
מפעםלפעםנפנהלפסקידיןחשוביםשהתפרסמושם.
הפעםנצייןשניים:
תיקמס'1-22-2960העוסקבסמכותביתהדיןכאשר
תביעות הוגשו לבית המשפט בחוסר סמכות.
תיקמס'1-53-1239העוסקבסמכותביתהדיןלדון
במזונותאזרחיםזרים.
בברכתשנהטובה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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בית הדין הרבני האזורי תל-אביב:
הרבניסיםבןשמעון–ראב"ד
הרבדבדומב–דיין
הרביצחקהלויאבירן–דיין

העובדות:
לבניהזוגארבעהילדים.האשהתובעת
לחייבאתבעלההחרדיבגטמשוםשהוא
התמכרלהימוריםוכתוצאהמכךשקע
בחובותוהנושיםמתדפקיםעלדלתה.
לדבריההואנוהגלהעדרמןהבית,ועזב
אתחדרהשינה.האשהגםטוענתכיבעלה
אמרשהואשונאאותהוחפץלהתגרש
ממנה,וכיהפסיקלהניחתפיליןולשמור
עלמצוותאחרות.הואאףקיללאותה
ואייםעליה.הבעלטעןכיהפסיקלהמר
ואףנרשםלטיפולגמילה.לדבריוהוא
חפץ בשלום בית אלא שהאשה אינה
מעוניינתבכך.
בית הדין דן בשאלה האם אי שמירת
מצוותונטיהלהימוריםהןעילותלחיוב
הבעלבגט.

נפסק:
דעת המיעוט – הרב בן שמעון:
לגביאישמירתהמצוות-ישלהגדיר
האםכלמישאינושומרמצוותנחשב
'עוברעלדת'.התשובהשלילית.גםאשה
איננהנחשבת'עוברתעלדת'כשאינה
מכשילהאתבעלהבאיסורים,וכךגם
במקרהדנן,וכפישכתבהרמ"אבסי'קנ"ד
ס"א":וישחולקיןואומריןדאיןכופין
למתנכראושארעוברעלדת)תשובת
מהר"ם( ,אלא א"כ פושע לה ,כגון
שמאכילהדבראיסור,אושעברעלחרם
ששעבדעצמונגדהשלאלהקניטהושלא
להכותה".

אמנםהרבשאולישראליכתב)משפטי
שאולסי'לד(שישלחלקביןגברלאשה,
משוםשגברשאינושומרמצוותעלול
לגרוראחריואתהאשהלעבוראיסורים,
אךדעתואינהנראיתמהגםשכאןמדובר
עלעבירותכמואיהנחתתפיליןשאין
חשששהאשהתגרראחריהן.
לגביטענתההימורים–זוטענהחזקה
יותר,משוםשמהמרעלוללהגיעלמצב
בואיןלויכולתלפרנסאתמשפחתו.על
כךכתבהרמ"אשם":מישהוארועהזונות
ואשתוקובלתעליו,אםישעדותבדבר...
ישאומריםשכופיןאותולהוציא".מקור
דבריוהואבספרהאגודהשטעמוהעיקרי
לדיןזההואבשלהעובדהשרועהזונות
"מאבדהון",וברורשטעםזהשייךגם
במהמר.
אולם,במקרהדנןמדוברבבעלשמנסה
לשובמדרכוהרעהואףהוכיחשנרשם
לתהליךגמילה.בכזהמקרהישלחכות
ולראותאםשבהואמדרכוואיןלחייב
בינתייםבגט.כךכתבהחכם-צבי)בשו"ת,
סי'קלב(לגביגברשבאעלאשתאיש
וחזרבתשובה,אךאשתותובעתממנוגט.
למסקנתו...":ודאישאףהאומריםלכוף
למשומד יודו כיון שלא כפוהו בעודו
בהמרתוכיוןשחזרבושובאיןלכופו.
ומכ"שברועהזונותשבאלשובבתשובה,
שאףבעלהאגודהמודהשאיןכופיןאם
לאבשעברעלקבלתופעםושתים.ודבר
פשוט הוא שאין לך דבר העומד בפני
תשובהוגםחוזרלכשרותולכלדברתכף
כשיקבלעליודבריחכמיםלשובבתשובה
שלמה.סוףדברהמעשהבנ"דליתןגט
הואשלאכדיןועתידליתןאתהדין".לכן
ברורהואשאםמקבלעליוהבעללהפסיק
להמרולאבדהון,איןכלמקוםלחייבו.
ישלהוסיףכילדעתהריטב"אואחריםאין
כופים משחק בקוביה לגרש אשתו.
אתשארטענותיהשלהאשהישלדחות.
הושגהסדרלפיונושיהבעליופנולאדם
אחרוישנןראיותשהאשהנחושהבדעתה
לחבלבכלסיכוילשלוםבית.לכן,יש
לדחותתביעתהשלהאשה.
"בשוליפסה"דביה"דמביעמחאתועל
משפחתהאשהשפוניםלרבניםגדוליתורה
לכתובלהםמכתביםו/אוחוו"ד.עליהם
לדעת,שבי"דרבניבת"אובכלמקום,אינו
באיזה"שטיבלך"שמתנהלעפ"יניירות
ומכתביםשמוכנסיםלתיקללאידיעתהצד
שכנגדובעיקרשמבקשים,עלאףשאין
רבניםאלהיודעיםמהנאמרבביה"דולא
שמעואתשניהצדדים.איןשוםספק
שלחצםשלהמשפחההיהכ"כעלרבנים

אלהעדשכתבומהשכתבוכדילהפיס
דעתם...סוףדבר,עלמשפחתהאשהלדעת
ולהבין,כיישהבדלביןיועציםלבין בי"ד,
בי"דעליולפסוקלאחרשמיעתהצדדים
ורקעלפימהשנאמרבנוכחותהצדדים.
עליהם להמנע מלהטריד רבנים".
דעתהרוב–הרבדומב:
ישלדוןבדבריהאגודהוהחכםצבישמזכיר
הרבבןשמעון.בדבריהאגודהישלמעשה
שלושהטעמיםלכךשרועהזונותיאבד
הון":א'-משוםזונות,ב'-משוםעונתה,
ג'-משוםדמאיסעליה".כלדבריהחכם
צבינאמרועלהעבירהשלניאוףשבה
מועילהחזרהבתשובהוגםמיאוסומניעת
עונתהלאקיימיםאםאינורגילבניאוף.
אולםאנועוסקיםבמהמרכפייתישהבטיח
פעמיםרבותלהפסיקולאעמדבדיבורו,
וממילא אין ערך להבטחותיו לחזור
בתשובה.
"מה גם ,והדברים ידועים ,שלהיגמל
מהימוריםהדברקשהביותר,והתהליך
אורךתקופהארוכהביותר,ואיןעלהאשה
להמתיןעלספקספקספיקאאםיצליח.
אלאהעיקרהואהמאיסותבמהמרדזה
נודעכברבשעריםשאיןאשהיכולהלסבול
מהמרוהדברהואמאוסבעיניהולאתמשיך
להיותאשתמהמרוהמאיסותהואטענת
מאיסעליהמתקבלתבביה"ד.
כותבהשורותדיברעםנשיםשבעליהן
מהמרים,והןלאיכלולסבולסטיגמהשל
אשת מהמר והבעל מאוס עליהן ,והוא
מאיסעליבאמתלאמבוררתשבזהלכל
הפוסקיםכופיןלגרשולכלהפחותמחייבים
לגרשוע"כפוסקביה"ד:הבעלחייבלגרש
אתאשתו".
תיקמספר027471085-21-1:
ניתן ביום כ' כסלו תשס"ד ).(15.12.03
הופיעו :עו"ד בצלאל הוכמן )לאשה(.
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הדתי,והצדדיםאינםמצליחיםלמצואשפה
משותפת".ביה"דנוכחבנוקשותהבעל,אשר ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
אינומוכןלעשותשוםצעדכלפיאשתו ,הרבנחוםשיינין-אב"ד
וגםכשהיתהמוכנהלהשליםתבעכניעה
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
הרבשמעוןמלכה-דיין
הרבעמרםאבוזגלו-דיין
מוחלטת לתנאיו .כמו כן ,הבעל השהה הרבשלמהתם-דיין
תגובתולהצעתשלוםביתשלהאשהומכך
הרבאברהםריגר-דיין
למדביה"דש"הדברמלמדשדיבוריועל ביתהדיןהרבניהגדול:
רצוןבשלוםבית,ועלאהבתאשתוהם
העובדות:
דיבוריסרקמןהשפהולחוץ.אדםשאוהב הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
בניהזוגנישאו18שנהקודםלפסקהדין .אתאשתובאמתורוצהבכנותבשלוםבית הרבשלמהבןשמעון-דיין
כמהשניםלאחרהנישואיןהחלההאשה לאמחכהזמןכהרב,ולאמתעקשעלדברים הרבאברהםשרמן-דיין
בתהליךשלחזרהבתשובה.האשהטוענת שוליים".עפ"יחוו"דהפסיכולוגיתאיןממש
כיכברלפניתשעשניםגילתהכיבעלה בטענתושלהבעללגביהתרחקותהילדים העובדות:
בוגדבהוכיבגדבהגםבשניםקודמות .ממנובשלהחינוךהדתי.
בני הזוג חיו בנפרד קרוב לשש שנים.
בתקופהשלפניהגשתהתביעההחלהבעל
"לכןלמעשהמעגןהבעלאתהאשהשאינה
האשהתבעהגירושין,טענהוהביאהעדים
להיותעצבניוהתפרצויותיוכלפיההפכו
יכולהלהסכיםלחיותעמועלפיהתנאים
כיהיאחיהעםגברזרשאינויהודי.הבעל
אלימותיותר.ביןהיתר,פגעבתשמישי
שמבקשלהכתיבבבית,וישלחייבאתהבעל
טעןשאינומאמיןלהוביקשלהביאעדים
קדושה.כמוכן,לטענתה,הבעלשלחאליה בגירושין".ביה"דמצייןכיברורשהבעל להזיםאתהטענהכיהיאחיהעםגברזר.
אדםזרבניסיוןלהכשילאותהבבגידה .מבקשלהענישאתהאשהעלידיעיכוב
הבעלמכחישאתכלטענותהאשה.לטענתו ,הגטואיןביה"דנותןידלנקמנותמסוגזה .נפסק:
הואמתנגדלשינויאורחהחייםשלהילדים ,ביה"דמביאאתרבינוירוחםבשםרבו
במיוחדכאשרנעשהבאיומיםובמכותמצד )נתיבכ"גחלקשמיני(,כיכאשרשניבני ביה"דהרבניהאזורי:לאורכל
האם.לטענתוחינוךהילדיםפוגעגםבקשר הזוגאינםרוציםאחדאתהשני,והבעל החומרשבפנינוהכוללדבריהצדדיםוב"כ
שלואיתם.הואמאמיןכיהאשהאוהבת מסרבלגרשכופיןאותולתתהגט)וראה והעדויותהמפורטיםבפרוטוקוליהדיונים,
אותוומוכןשתמשיךלנהלאורחחייםחרדי פד"רו,(13,וכןכתבהגר"חאלגאזי.וכאשר ביה"דמחליטופוסק:
כלזמןשהואימשיךלקייםאורחחיים שניבניהזוגמורדיםזהעלזהאיןצורך הבעלחייבלגרשאתאשתוללאדחוי
חילוני.
בהכרזותובהתראותהנעשיםבמורדת,כפי והשהיה.
כשנתייםקודםלפסקהדיןהסכימההאשה
שפסקביה"דהגדול)פד"רח ,(325-323,בשולחןערוךאבןהעזרסימןקט"וסעיף
לשלוםבית,בתנאישהבעלישנהיחסו ופסקביה"דהגדול)פד"רז,(111,כדברי ו' איתא דכשהיא אומרת שזינתה אין
אליהלטובה,ולאיפריעלהבחינוךהילדים הגר"חפלאג'י)חייםושלוםחלקב'סימן חוששיןלדברזהלאוסרהדשמאעיניה
והכנסתהילדיםלמסגרתדתית.הבעלסרב .קי"ב(,שכתב":כלשנראהלביה"דשהיה נתנהבאחר.
כשנהוחציקודםלפסקהדיןעזבוהאשה זמןהרבהנפרדיםואיןלהםתקנה,אדרבא וברמ"אשםכתב:ודוקאשאיןרגליםלדבר,
והילדיםאתהביתבעקבותהחלטתביהמ"ש ,צריךהשתדלותהרבהלהפרידםזהמזה אבל אם יש רגלים לדבר נאמנת.
ומאזחייםבניהזוגבנפרד.
ולתת גט...פעמים שהאיש רוצה לגרש וודאישבנדוננוכאשרהופיעובפנינועדים
בדיוןשהתקייםכחצישנהקודםלפסק
והאשהאינהרוצהוכדילהינקםמהאיש
שאכןהאשהגרהעםאדםנכרי,וודאי
הדין,חזרובניהזוגעלטענותיהם.הפעם מעכביםהדברשלאלשםשמים,עתידים שחייבהבעללגרשאתאשתו.
סירבההאשהלהצעתביה"דלשלוםבית ליתןאתהדין...והננינותןקיצבהלדברהזה ובבית שמואל שם סוף ס"ק כ"ג כתב:
וטענהטענהחדשהנגדהבעל,שהינומתנהג אםיארעאיזהמחלוקתביןאישלאשתו "ואםידועשנתיחדהעםאחדואמרה
בצורהבלתימוסריתבפניהילדיםוכיניסה וכברנילאולתווךהשלוםואיןלהםתקנה דזנתהנראהדנאמנת"...ובנדוננוהריישנם
לקייםעמהיחסיםבעתשהיתהאסורהלו .ימתינו עד זמן ח"י חודשים ,ואם בינם כאמורעדיםשגראצלהאותואדםשמציינת
האשה סירבה להבדק בפוליגרף בטענה לשמיםנראהלביה"דשלאישתקוהלשום שבגדהבבעלהאתו.
שאינהמאמינהבבדיקהזו.
שלוםביניהם,יפרידוהזוגולכופםלתתגט אי-לכךכאמורהבעלחייבלגרשאתאשתו.
עדשיאמרורוצהאני".
טענתב"כהבעלשברצונולהביאעדים
לכןקבעביה"דכיהבעלחייבלתתגט
נפסק:
שכינהאותםכ"עדיהזמה"וכפישפרט
לאשתו.
בפנינואתתוכןהדברים–איןמקוםבהלכה
ביה"דפוסקכיאףשטענותהאשהלא
לשמועאתעדותם,כאשראינםנכנסים
הוכחוע"יעדיםוהוכחשוע"יהבעל,אין
בגדרעדיהזמה.
ספקכי"המשברביניהםהואעמוק,והתהום
תיקמס'016948564-21-1
שנפערהביניהםרחבהמכדישניתןיהיה
ניתן ביום כ"ו תשרי תשס"ד )(22.10.03
ביה"דהרבניהגדול:
לאחותה".לפיחוו"דשלפסיכולוגשהוגשה
הרב דיכובסקי והרב בן שמעון:
לביהמ"שעולהשהאשהחיפשהמשמעות
מעשיו של המערער חמורים בכפלים.
רוחניתבחייהובעקבותכךחזרהבתשובה,
המערערבפנייתולערכאהאזרחיתשתדון

¥

ותכריעבעניןהצדדים,רומסברגלגאווה
ובעזותמצחהאסורהחמורלהתדייןבפני
ערכאות,שכפופיםלשיפוטעלפיחוקים
שאינםדיןתורה,ובזההרימוידבתורת
משה רבינו עליו השלום ,וכפי שכתב
הסמ"עבחו"מסי'כ"וס"קד',דהמניח
דייניישראלוהלךלפנידייניגויםמראה
כאילותורתמרע"הומשפטיואינואמת
ח"ו וידועים דברי מרנן החזו"א זצ"ל
סנהדריןסימןט"ואותד'שכתב":שהדבר
ברורשאיןשוםנפקאמינהביןדיןבפני
עכו"םלביןהבאלדוןאצלשופטיהודי
שדןעלפיחוקיםזריםשבאיםמאומות
העולם ,ואדרבא הדבר יותר מגונה
ששופטיםיהודיםהמירואתמשפטיה'
ותורתוהקדושהלמשפטיההבלשלהגוים
ואפילואםיסכימוכלבניהעירעלזה
האיןשוםממשבהסכמתם)עייןרמב"ן
ריש פרשת משפטים( ומשפטם חמס
עושקוגזלומרימיםידבתורתישראל.
]הרכבחסר[-אולםבטיעוןבעלפה
העלהנקודהזו.עלינולומר,ביתהדין
האזורי אכן ישב בהרכב חסר ,בפרק
הראשוןשלהדיונים.אולם,בדיוןהאחרון
הקובע,ישבביתהדיןבהרכבמלא.פסק
הדין מתבסס על ממצאים עובדתיים
שבתיקועלהודאתהמשיבהבנידון.כך
שבכל מקרה ,ההרכב המלא יכול היה
להתבססעלהחומרשבתיק,מבלילהזדקק
לישיבות שהתקיימו בפני הרכב חסר.
לגופם של הדברים ,המערער חי כפי
הנראה,בעולםהתוהו.ששוחצישנים
שלפירוד,המשיבהיצרהקשרממושך
עםגברזר,והואמזמרזמירותעלשלום
בית.יצויין,כיבאכוחהמערערטען
בפרוטוקולביתהדיןהאזורי,שהואמסכים
לגירושיןאםיסתדרוהענייניםכמושצריך.
לאנותרושוםענייניםלסדר.לצדדיםאין
רכוש משותף ,והבת היחידה נמצאת
במשמורתאמהלפיקביעתביתהמשפט.
העניןהאמיתישלהמערער,הואלכפות
עלהמשיבהאתהעברתמשמורתהבת
אליו,דברזהלאיעלהעלהדעת.משום
מה,סבורהמערערשבעיגוןממושךיצליח
להכניע את המשיבה להתעלם מבתה
יחידתה,ולהעבירהלמשמורתו,תמורת
הגטהמיוחל.היאלאתעשהזאתלעולם,
ואנו מתקוממים כנגד הזיקה שיוצר
המערער בין שני הנושאים הללו.
שששניםיעבודובשביעיתיצאלחופשי
חינם.כךנאמרבפרשתמשפטים,וכך
ראוילומרבעניינהשלהמשיבה.מזהשש
וחצי שנים ,שהצדדים בנפרד .מעבר
למאבקיםמשפטיים,איןביניהםדבר.
המשיבה אינה צעירה לימים .השעון

הביולוגימתקתקלרעתה.המערערמנצל
אתהמצבבציניות,במטרהלהביאלשבירתה
שלהמשיבהבטרםיאזלשעוןהחול,ובטרם
תאבד כליל את הסיכוי לילד נוסף.
למרותהדבריםהחריפיםשכתבנוכלפי
המערער,לאנוכלשלאלהביעאתמורת
רוחנו,מןהקשרשיצרההמשיבהעםגבר
זרשאינויהודי,ושאיתוביקשהלחלוקאת
חייה,ולגדליחדעימואתילדתההיהודיה.
המעשהשעשתההמשיבהחמורמבחינת
ההלכה,ואיןלהכלהצדקהעלאףמצבה
הקשה.
הערעורנדחה.המערערישלםלמשיבהסך
₪2500הוצאותמשפט.
הרבשרמן:מצטרףלמסקנה.

נפסק:

הרבטופיק:
זהו ערעור על החלטת ביה"ד האזורי
בנתניהשניתנהביוםכ"חבטבתתשס"ד
שבהנאמרכימאחרונטענהטענהשל
כפיה,איןלסדרלהםגטאלאאםימסרו
את עניני הממון לביה"ד הרבני.
לאחרשמיעתטענותהצדדיםנראהכי
הואילוביה"דהאזורימצאשישבעיהשל
כפיהעלהגט,הגםשהצדדיםמוכנים
להתגרשלאיוכללסדרלהםגטמחשש
גט מעושה ,אין לקבל את הערעור.
אםישלהםטענהשבוטלוהכפיותנגד
הבעל,יפנולביה"דהאזורי,אושיעבירו
עניניהממוןלביה"דכפישכתבביה"ד
האזורי.
לאור האמור לעיל מוחלט כנ"ל .עלכןמחליטים:א.דוחיםאתהערעור.
ב.איןצולהוצאות.
באזורי:תיקמס'088960877-21-1
ניתןביוםכ"טאדרב'תשס"ג)(2.4.03
בגדול :תיק מס' 051957892-13-1
ניתןביוםי'אדרתשס"ד)(3.3.04
הופיעו :עו"ד דניאל בצלאלי )לאשה(
עו"דרפאלשדמי)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורמאבקיסמכות,
למדורתנאיםלמתןהגט,ולמדורסדרידין.
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ÏÂ„‚‰†È·¯‰†„¢‰È·†Ï˘†Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰.4
È¯ÂÊ‡‰†È·¯‰†„¢‰È·†˜ÒÙ†Â·†‰¯˜ÓÏ
˘¢Ó‰È·Ó†ÔÂÓÓ‰†ÈÈÚ†˙¯·Ú‰†‡ÏÏ†ÈÎ
–†‡˘¯†˙ÂÂÊÓ‰†ÌÂÏ˘˙†‰·Â‚†˙‡†‰˙‰
·¯„ÒÏ†ÏÎÂÈ†‡Ï†ÔÈ„‰†˙È·Ï†≠†Ë‚‰†Ô˙Ó
‡˙ †Æ‰˘ÂÚÓ† Ë‚† ˘˘ÁÓ† Ë‚‰
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמשהטופיק–דיין,יו"ר
הרבאברהםשרמן–דיין
הרבחגיאיזירר–דיין

הרבאיזיררוהרבשרמן:
ב"כהאשהטעןבפנינועלהתערבותבית
הדיןבעניניםשנדונווהםבסמכותבית
משפטלמשפחה.אולםהתמונההמצטיירת
בתיק זה ובתיקים רבים אחרים ,היא
למעשההפוכה.אםביתמשפטסבור
שראוילחייבאתהבעלבמזונותגבוהים
איןביה"דמתערבבכךבשוםפנים.אולם
כאשר בית המשפט למשפחה מנסה
"לעזור"לביה"דהרבניויוצר"תמריץ"
לבעללתתגטע"יהתניתגובההמזונות
במתןהגטהריזוהתערבותחמורהבענין
הגירושיןהמסורהבאופןיחודילביתהדין
הרבני והיא שיצרה תסבוכת שמונעת
מלסדרגטלצדדיםאפילובהסכמתם.
ע"מלפתוראתהתסבוכתהציעביה"ד
מהשהציעבפס"ד.
מקריםמסוגזההולכיםומתרביםחלקם
נאמרים בגלוי וחלקם באיום מרומז
ובמקוםלפתורבעיותהםיוצריםתסבוכות
חדשות.
יעשהביתהמשפטאתמלאכתו,ויניח
לבית הדין לעשות את המוטל עליו.
לאורהאמורלעילמוחלטלדחותאת
הערעור.
תיקמספר036182418-21-1:
ניתן ביום ג' ניסן תשס"ד )(25.3.04
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(
עו"דרןרייכמן)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורתנאיםלמתן
הגטולמדורמזונות.
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לבובעיוןוביה"דמוצאלנכוןלהבהירדבר
שרביםטועיםבו.

˙Ë‚‰†Ô˙ÓÏ†ÌÈ‡
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·‰˘‡‰† Ï˘† ‰˙ÏÂÎÈ·˘† È‡˙† ÏÎ
„¢ÒÙ†ÌÈÈ˜†Â·†ÌÂ˜Ó·†Ì‚†˙‡Ê†ÆÌÈÈ˜Ï
ÆË‚‰† Ô˙Ó† ÏÚ† ‰ÈÙÎÏ† Û‡Â† ·ÂÈÁÏ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמשהטופיק–דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבחגיאיזירר–דיין

העובדות:
מדוברבערעורשלאשהעלפס"דבו
החליטביה"דהאזורישלאלדוןבבקשה
לחיובגט,משוםשהבעלמסכיםלתתו
אלאשהואדורשמספרתנאיםהנוגעים
להתחייבותהאשהשלאלבקשהגדלת
מזונותילדים,שלאלערערועוד.עניין
המזונותנידוןבביתהמשפט,ועלכןמנסה
ביה"דהגדוללהבחיןביןהדיוןהבסיסי
במזונותוביןהדיוןבתנאיםלמתןהגט.

נפסק:
הרבאיזירר:
עיקרושלהערעורהואעלכךשביה"ד
האזוריהחליטשלאלדוןבטענותלחיוב
הבעלבגטנוכחהעובדהשהבעלמסכים
לתת גט ודורש כתנאי לגט שמזונות
הילדיםיעמדועל2,000ש"חלחודש
ושהאםתותרעלזכותערעוראוהגדלת
מזונותותתחייבלשפותאתהאבבאם
תפרהתחיבותה.התנאישלהבעלנראה
לביה"דכתנאיסבירנוכחמצבוהכלכלי
ולפיכךבנסיבותאלולארואהביה"דמקום
לדוןבחיובכאשרישנהבעצםהסכמה
מצדהבעל.
המערערתטוענתבפנינוכידרישתהבעל
והסכמתביה"דלדרישתוהיאהתערבות
בפסיקתהובסמכותהשלערכאהאחרת,
ולכןביה"דמנועמלדרושתנאימזונות
כאלומןהאשה.
ביה"דבחןאתטענותהמערערבתשומת
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במקוםשביתמשפטלמשפחהמוסמךלדון
בענינימזונותאיןביה"דנוהגלפסוקנגד
פסקיהדיןוחיוביהמזונותשלביתהמשפט
למשפחה.אולםישלהבחיןהבחנההלכתית
ומשפטיתכאחדביןפסיקהבחיובמזונות
לביןפסיקהבתנאיגירושין.
הב"י קמ"ג ובשו"ע שם סעיף כ"א
ומהרשד"םאה"עסוףסימןמ"דהובא
בבארהיטבקנ"דאיתאיסדוהלכהשאם
הבעלמוכןלגרשאתאשתוומתנהזאת
בתנאיסבירשהאשהיכולהלקיימובגט
איאפשרלכופולגרשאלאבתנאיזה.
מדוברבתנאיםשאיןהאשהחייבתבהם
כלל גם לפי דין תורה אלא שההלכות
שתקנוחז"לשל"יוציאויתןכתובה"לא
שללואתהבעלמלהתנותתנאים,לפיכך
גםאםנשאיראתפסה"דלמזונותשלבית
משפט למשפחה על כנו מ"מ אנן לא
בהלכות מזונות קעסקינן אלא בתנאי
גירושיןובחיובגטקעסקינן.
ובשו"תרשב"שסימןשפ"גחולקעלהב"י
והמהרשד"ם.ועייןבספרכפיהלגטבסדרת
"אוצרהפוסקים"עמ'ע'ואילךשהאריכו
לבארשיטתהב"יהמהרשד"םוהרשב"ש
שםנתבארשאםהבעלדורשבתנאוסכום
כסףמהאשהשיגרוםלהשתאבדמכתובתה
אומנכסיצ"באונכסימלוגשהיאזכאית
להםאינורשאילהתנותעליה.לפישלמרות
שאמרנולעילשהבעלרשאילהתנותתנאים
אבלתנאישיגרעמכתובהאונכסימלוג
שקבעוחז"לשהיאנוטלתבכלמקרהאינו
רשאילהתנות.

הבעללומרשמ"מלאאבדהלוהזכות
לגרשבתנאיסבירא"כברורשזכותזו
עומדתלוכברבתחילתהתהליךוא"ככיצד
ינקוטכלפיוביה"דכלצעדשלאכיפהבין
אםמדוברבחיובאובסנקציותכאשרהוא
מוכןלגרשבתנאיםשישלוזכותלהציבם
וגם אם נגיע לבסוף לכפיה הוא רשאי
להציבם ולדרוש אותם מן האשה.
נבהירעודכיהזכותלהתנותתנאיםאיננה
רק בתחום הממון אלא גם בתחום
ההתנהגות כגון :שלא תאכל מאכלים
מסוימיםאושלאתלבשבגדיםמסויימים.
גםבי"דרבנילאיכוללחייבאתהאשה
בדרישותאלואולםבתנאיגטהןחלות
ומחייבותואפילובמקוםשעלהבעלמוטל
חיוב גט או כפית גט .כל אלו תנאים
שהאשהיכולהלקיימםאע"פשאיןמחויבות
משפטיתכלפיהגרושלקיימם.

לפיההגדרההנ"ל,איןהבדלביןאםפסיקת
המזונותהיתהע"יביתהמשפטלמשפחה
אוע"יביתדיןרבני.גםאםנפסקוהמזונות
ע"יביתדיןרבניוישלאשהזכותלתבוע
הגדלהוהבעלתובעלקבועסכוםסופישל
2,000ש"חבהצמדהונראהלבי"דשהוא
סכוםשאפשרלעמודבו)אפילואםזה
בדוחק(הרישהואיכוללהתנותזאתבגט
גםאםהואמחויבאודינולתתגטבכפיה.
)כלזהכתבנובנוסףלטעםשלעבידאיניש
דינאלנפשיהוכלטעםעומדבפניעצמו(
נמצאמבארשאיןאנודניםכללבהפקעת
חיובמזונותאלאבהלכותתנאיגרושין
שהםאפשרייםכמובןרקלפניהגרושין
ולאלאחריהם.
לאורהנ"לנדחההערעור.
למרותזאתנראהשכספיםשלמזונות הרבטופיקוהרבבןשמעון:
הילדיםשהיאמקבלתמדיןאפוטרופוס אנומצטרפיםלהחלטתוהמנומקתשל
על הילדים שאין עליה חובה להיות הגר"חאיזיררשליט"אלדחותהערעור.
אפוטרופוס אין בהפחתתם הפחתה
מכתובתהאומנכסימלוגשלהאומנכסי לאור האמור לעיל מוחלט כנ"ל.
צ"ב.ולכןכלעודהתנאיסבירוהיאיכולה
תיקמספר022290027-21-1
לעמודבוהריזהתלויבמחלוקתהנ"ל.
ניתן ביום י"ב אלול תשס"ד )(29.8.04
הופיעו :עו"ד שאול דחבש )לאשה(;
עו"דרענןבן-טובים)לבעל(.

אמנםכיוםאיןנוהגיםלסדרגטבתנאי
אולםלאפקעהזכותושלהבעללהתנות
תנאי ולכן כיון שזכותו המקורית היא
להתנותתנאיוהואמציבזאתכדרישה פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורמאבקיסמכות
מקדמיתעוברלגטישלדרישהתוקףמכח ולמדורמזונות.
זכותולהתנותזאתבגט.
אמנםהמחלוקתהנ"להיאלעניןכפיתגט
ולאדוברשםעלחיובגט.אולםישכאן
ק"ושאםבמקוםשחז"לקבעוכפיהיכול
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ביתהדיןהרבניהאזוריטבריה:
הרבאוריאללביא-אב"ד
הרבחייםבזק-דיין
הרביועזראריאל-דיין

העובדות:
בניהזוגנישאושנתייםקודםלפס"דזה
ולהםתינוקתבתשנהוחצי.כחודשקודם
לפסה"ד עזב הבעל את הארץ ועבר
להתגוררבארה"ב.הבעלתבעגירושין,
והאשהתבעהגירושיןומזונותלהולילדה.
הבעל התנה את מתן הגט בקביעה כי
מזונות הילדה לא יעלו על ,₪ 700
בהתחייבותהאשהשלאלתבועהגדלת
המזונות,בדרישהלקבלממנהכתבשיפוי
אם יחוייב בסכום גבוה יותר ובקבלת
ערבים מטעמה להתחייבותה זו.

נפסק:
"...למרותהעדרותהנתבעמהדיון,בית
הדיןקבעלחייבובמזונותאשתוובתו,
וזאתבהתאםלהלכההפסוקהבאה"עסי'
ע' סעיף ה' וסי' עא סעיף ב'."...
"ביתהדיןהודיעלצדדיםשביתהדיןאינו
נוהגלאשרהסכמיםבהםקייםהסכם
שיפויוערביםבמידהוהמזונותהינםנמוכים
מהמקובל.ביתהדיןסבורשמאחרוהוסכם
ביןהצדדיםלהוסיףבהסכםסעיףהקובע
שהדיוניםבעתידיתקיימובביתהדיןהרבני
בלבד,הרישתביעתהשיפויוהערביםאינה
דרישהלגיטימית,ומביעהחוסראימון
בפסקיביה"ד.
במידהובעתידההוצאותעבורהבתיהיו
גבוהותמהסכוםשל₪700לחודש,הרי
שהאב מחוייב בתשלום הוצאות אלה,
וניצולעיכובהגטעלמנתלהטילעלהאשה
לשאתבהוצאותאלו,אינומעשההגון,
ובית הדין אינו מסכים להיות שותף
לסחטנותזו.
יתרעלכן,ישלהבהירכיבמקרההנוכחי
בו ניתן פס"ד לחיוב הבעל בגירושין,
וכמפורט להלן ,גם אילו הצדדים היו
חותמיםעלההסכםהמוצעעלידיהבעל,
ואף לאחר שהיה נעשה קנין על
ההתחייבויותהללו,איןתועלתבהסכם
השיפויהמבוקש.
הסכםכזהיכוללהיותברתוקף,במקרה
בוהבעלאינומחוייבבגירושין,והסכםזה

הינו תשלום הנדרש מהאשה כמחיר
להסכמתהבעללתתגט.אךבמקרהבו
הבעלמחוייבבגירושין,עלפיההלכה,
האשהתוכללהתנערמהסכםהשיפוי,גם
אםנעשהקניין,וכדלהלן.
יעוייןבפס"דמביתהדיןהאזוריירושלים
בראשות הג"ר שמואל שפירא שליט"א
שהודפסבפד"רכרךידעמ'43שדןבמקרה
הדומהלמקרההנוכחי,בבעלשברחלחו"ל
וסרבלגרשאתאשתואלאאםתתחייב
לזוןאתהבןבמקומו.ובסוףדבריו)שם
עמ'(88העלהכדלהלן–"מסקנתהדברים
נראה,שאםהבעלחייבלגרש,וכ"שאם
הואברכפיה,אםהאשההתחייבהלזון
אתילדיהיכולהלומרמשטהאניבך,אפילו
אםהיהקניןוחתימה".
וכןפסקושםבביתהדיןהלכהלמעשה
שלאלחייבאתהאשהעקבהתחייבותזו.
כיון שכך ,הרי שבעתיד האשה תוכל
להסתמךעלפסקהדיןהנזכר,ולהתנער
מחיובהשיפויוהערבים.בנסיבותאלו,
בהם הבעל סבור שהתחייבות השיפוי
והערביםהםבריתוקף,וניתןגטבהסתמך
על הסכם זה ,ולבסוף התברר לבעל
שההסכםחסרתוקף,עלולהלהתעורר
שאלהבכשרותהגט,כפיהמצוייןבאותו
פסקדין)שםעמ',(89ועייןבמש"כבספר
שורתהדיןח"בעמ'קמו.
עלכןמוטלעלביתהדיןלהודיעלבעל
שבנסיבותהנוכחיותשברחלחו"לומעגן
אתאשתותקופהארוכהשלשנה,ועקב
כךחוייבבגירושין,איןטעםלנהלמו"מ
עלהסכםהשיפויוהערבים.איןהבדלבין
ניסוחכזהאואחרשיכתבבהתחייבות
האשה,וזאתעקביכולתהאשהלהתנער
מהסכםזה,בטענהשהבעלחוייבבגט
והתחייבהעקבאיומולעגנה)ישלהניח
שגםאםהבעליתבעבעתידאתמימוש
ההסכםבערכאות,תביעתותידחהוגם
בערכאותיכירובבטלותהסכםשנכפהעל
האשהשלאכהוגן(.
גםאםיחתםהסכםכזה)במידהויאושר
בביתדיןאחר,אובערכאהאחרת(,מאחר
ובפסקדיןזההבהרנולבעלאתהעדר
היכולתלממשהסכםשיפויוערביםבמקרה
הנוכחי,הוסרבזאתכלחששלטענתגט
מוטעה,שהעלושם,בפסקהדיןהנזכר.
כעתמוטלעלינולפסוקבתביעתהאשה
לחייבאתהבעלבגט.
מאחרוהבעלאינובארץ,לאהתקייםדיון
במעמדהבעלאישית,אלאבמעמדב"כ
הבעל.ניתןלפסוקלחייבגטבנסיבותאלו,
ונחשבכדיוןשהתקייםבמעמדשניהצדדים.
עייןבתשובתהרשב"אשהביאהב"יחו"מ
סי'שפ"חובמאירימסכתב"קדףקיב:

)ד"הכל(שאפוטרופוסאושליחשלבעל
דיןדינוכבעלדין,ואףלענייןדינינפשות
ניתן לדון בפני שלוחו של הנתבע.
בדיוןשהתקייםהתבררכיחודשקודם
לעזיבתהבעלאתהארץ,האשהעזבהאת
הבית.לטענתההבעלנהגבהבאלימות
קשהוהתעללבה,ועקבכךנאלצהלעזוב
אתהבית.באותהתקופההצדדיםבחנו
אפשרותלשובלשלוםבית,ואףהוסכם
ביניהם,בתיווכושלהראשל"צהגר"מ
אליהו שליט"א ,שיעשו יחד את חג
השבועות.אךעקבאיהסכמהעלהמקום
בוישהובחג,הדברלאיצאלפועלוהבעל
עזבאתהארץ.
לאנשמעההכחשהלטענותהאשה,ועל
כןבהתאםלדבריהאינהכמורדתבעזיבתה
את הבית ,עיין בתשובות הרשב"א
המיוחסותלרמב"ןסי'קב-קגשהגדיר
עזיבתאשהאתהביתעקבאלימות–
"הואמכישהבמקלשתברח".דהיינואין
לדונהכמישעזבהאתהביתמרצונה,אלא
כמישבעלההוציאהמביתובכחוללא
הצדקה.
גםאםישמקוםלקייםדיוןלבירורנוסף
ומפורטשלהארועיםשקדמולעזיבת
האשהאתהבית,הריכלעודהנושאלא
נידוןבביתהדין,אינהמוחזקתכמורדת
עקב כך ,ובודאי שאין עילה לעגנה.
אין ספק כי הבעל ברח מהארץ בלא
שנמצאהלכךהצדקה,ומזהכשנהשהוא
מתגוררבארה"בוניתקכלקשרעםאשתו
ובתו.בעלהמורדמאשתומעגנהואינו
מקייםאתחובותיוהמוטליםעליו,דינו
כמורדהמחוייבבגירושין.בשו"עאבן
העזרסי'קנ"דסעיףח'פסקבמקרהבו
הבעלרוצהלילךלארץאחרת,יכפוהו
שקודםשילךיגרשאותהלזמן.דהיינו
בטרםצאתוכופיןאותויתןגטשישבו
תנאישיהיהבתוקףלאחרפרקזמןמסוים,
בו יתברר שהבעל לא חזר לביתו.
מקור הדין של השו"ע הוא מתשובת
הרא"שכללמגסי'יג,וכןפסקבשו"ת
הרשב"שסי'מו,ועיי"שבתשובתהרשב"ש
סי'תצ"חשפסקכןגםאםהבעלעזבאת
אשתווברחלמקוםאחרמתוךקטטה.
ולאעלדעתולהצדיקאתעיגוןהאשה
שמא האשה גרמה את הקטטה.
בספר חכם צבי סי' לא באר הלכה זו
כדלהלן–"אףשהרא"שז"להרחיקהכפיה
באומרתמאיסעלי,בשתיידים,עםכל
זהכתבבכללמ"גסי'י"גואשהשבעלה
רוצהלילךלארץאחרתנכוןוראוילכופו
לתתגטלזמן.אעפ"ישבדיןמאיסאין
כופין,אבלבהולךלוומונעממנהכלעניני
אישותכופיןאליבאדכו"ע.ומהשהוצרך

∑

לגטלזמן,לפישישרשותלבעללצאתמן העובדות:

העירכלאחדלפימהשהוא,כמ"שבפרק
אע"פ.ונמצאשאםישהאיותרמהזמןהראוי,
הריהואמונעממנהכלעניניאישותוהגט
מעושהכדין".
החכםצביקובעשהיוםשאיןאנונוהגים
בגטשישבותנאים,איןנוהגיםבהלכהזו
שפסקוהרא"שוהשו"ע,לכפותובטרםיצא
ממקומו,אךפסקשאםהבעלעזבאתהארץ
ומעגןאתאשתוללאהצדקה,חזרהדיןשיש
לכופולתתגטלאשתו,עקבכךשמעגנה
ומונעממנהכלענייניאישות,דהיינועונה
ומזונות.אמנםביתהדיןפסקלחייבובמזונות,
אךלעתעתההבעלאינומשלםמזונות
והאשהגובהאתדמיהמזונותמביטוחלאומי.
ובכךדינוכמישאינומפרנסאתאשתו,וכמו
שכתבבספרשו"תביתמאירסי'יד)עמ'
עט( ביחס לאסיר הנמצא בכלא ,שאף
שהאשהניזונתמסיועקרוביהאומןהצדקה,
מאחרוהבעללאפירנסאותה,דינוכמונע
ממנהמזונות.
גםאילוהבעלהיהטועןשרצונושתבוא
לדורבמקומו,ויפרנסנהבמקומו,מאחר
והאשהאינהחייבתלצאתאחריו,ישלחייבו
בגט,אךבמקרההנוכחינראהשברחכדי
להמנעמלשאתבחיוביו,מדינאדינובכפיית
הגט.אךעייןפת"שסי'קנ"דסק"ווס"קכד,
ועלכןלעתעתהאיןאנופוסקיםלכפותו
כפיה גמורה ,אלא אנו פוסקים לחייבו
בגירושין"...

תיקמס'043387083-21-1
ניתן ביום כ"ח אייר תשס"ד )(19.5.04
טו"ר רבקה לוביץ "יד לאשה" )לאשה(
טו"רליליהורוביץ)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין,
למדורסדרידיןולמדורמזונות.
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ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
הרבנחוםגורטלר-אב"ד
הרבאברהםשמן-דיין
הרביהודהשחור-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמשהטופיק-דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון-דיין
הרבחגיאיזירר-דיין

∏

בניהזוגנישאובאתיופיהלפני30שנה,
עלולארץבשנים'91–'90וחייםבנפרד
כ7-שנים.הבעלתובעלהתגרש.שנתיים
קודםלפסקדיןזההגיעובניהזוגלהסכם
גירושין אשר אושר וקיבל תוקף פס"ד
בביה"דהרבני.בעתהחתימהעלהחוזה
היההבעלמיוצגע"יטו"רוהאשההיתה
מיוצגתע"יעו"דוכןנכחמתרגםמטעם
ביה"דלשפההאמהרית.האשהחוזרתבה
מהסכמתהלהתגרשעלפיההסכם.לטענתה,
לאהבינהאתמשמעותההסכםעליוחתמה
ולכןישלבטלו.כמו-כןישחילוקידעות
בין בני הזוג בענין פרשנות ההסכם
והשלכותיו.
לאחרמתןפסקהדיןבביתהדיןהאזורי
שתקצירומובאלהלן,האשהערערהעל
פסקהדיןשלביתהדיןהאזוריעלכלחלקיו
הןעלחיובהלהתגרש-ס'1לפסה"דוהן
עלהחלטתביתהדיןשלאלבטלאתהסכם
הגירושין-ס'2לפסה"ד.

נפסק:

ביה"דהרבניהאזורי:
ביה"דקבעכיהיותובניהזוגחייםשנים
רבותבנפרדוהיותשאיןשוםסיכוילשלום
ביתושניהםמסכימיםלהתגרשהריהאשה
חייבתלהתגרש.עדיףלסדרתחילהגט
ולברר אח"כ ע"י ביה"ד את הנושאים
השנוייםבמחלוקתלגביפרשנותההסכם
והשלכותיו .לעניין ביטול ההסכם קבע
ביה"דכיבדיוןבואושרההסכםוניתןלו
תוקףפס"דהיתההאשהמיוצגתע"יעו"ד,
נכחמתרגםלאמהרית,ובניהזוגחתמועל
ההסכםוקיבלואותועלעצמםבקניין.בעת
האישורנכחביה"דכיבניהזוגובאיכוחם
מביניםאתההסכם,משמעותוותוצאותיו.
יתרעלכן,בניהזוגניהלומשאיםומתנים
רביםעלהענייניםהשנוייםבמחלוקתועל
תנאיההסכם.לפיכךמחליטביה"דכיאין
מקום לבטל את הסכם הגירושין.
ביה"דהרבניהגדול:
דעתהרוב-הרבטופיקוהרבבןשמעון:
זהוערעורהאשהעלפס"דשניתןביוםי"ז
באדרא'תשס"גשבונפסקכיהאשהחייבת
להתגרש,והסכםהגירושיןשקיבלתוקף
שלפס"דעומדבתוקפו.
לאחרשמיעתטענותהצדדיםועיוןבחומר
שבתיק נראה כי כל צד יכול לחזור בו
מהסכםגירושין,לפניסידורהגט,מהגם
בתיקזהשישויכוחביןהצדדיםעלפרשנות
ההסכם,ועלכןנראהשישלקבלערעור
האשהעלסעיףמס'2בפסה"דומחליטים:

א.סעיף2בפסה"דנשואהערעורבטל.
ב.איןצולהוצאות.
דעתהמיעוט-הרבאיזירר:
בנדוןשלפנינועולהשאלהעקרונית,
האםניתןלא'מןהצדדיםשחתמועל
הסכם גירושין לחזור בו מן ההסכם.
השאלהנדונהבהרחבהבפד"רכרךה'ע'
208–218ביה"דהאזוריבהרכבהרה"ג
א.קושלובסקימ.אליהונברוצקיוביה"ד
הגדולבהרכבהרה"גע"הדאייה,י.ש.
אלישיבב.זולטיובפד"רכרך5ע'115
–145פס"דמנומקשלהרה"גא.שפירא
ונצטרףלוהגר"שמזרחי.
המסקנותשםהןשכאשרצדא'חוזרבו
)גםאםהואהצדשתבעאתהגרושין(
הריההסכמותשמעצםטבעןוטיבןנועדו
להסדיראתהחייםלאחרהגירושיןהרי
הןלכו"עתלויותבגירושיןוכלעודשאין
גרושיןלפנינואיןלהסכמותתוקף.עסקא
שלויתורעלדירהתמורתויתורעל
מזונותילדיםהיאמעצםטבעהענין
הקשור בגירושין והפסקת המגורים
המשותפים,ולכןכלעודאיןגירושיןאין
ההסכםחל.
אולםנראהליוכךדעתביה"דהאזורי
שכלזהכאשרהצדהחוזרבואינורוצה
יותרבגרושיןאלאבשלו"באושהצד
החוזרבורוצהלעכבאתכניסתההסכם
לתוקף.אבלבנדוןשלנושהאשהשחוזרת
בהאינהרוצהשלו"באלאעדיןרוצה
גרושיןורצונהלחזורבהכדילשפראת
תנאיהגרושיןאיןזהקשורלמסקנות
שלהפד"רהנ"ל.
בנדון שלפנינו הבעל מוכן גם כיום
להתגרש וגם האשה רצתה כל הזמן
בגירושיןוגםכיוםרוצהבגירושין.ביה"ד
גםחייבאותהלהתגרש.לפיהמקובל
בבתיהדיןניתןג"כבשעתהדחקלהתיר
קדושיןשלאנעשוכדמו"יגםבליגט.
לכןגםאםנאמרשההסכםיפעללמעשה
רקכאשריהיהגרושיןמשוםשכךהיה
התנאיביניהםמ"מההתחייבותהממונית
והרכושיתכברחלהותפסהואיאפשר
לחזורממנה.הריזהדומהלמתחייב
בקניןלתתלחברוסכוםכסףכאשרהחבר
ירכושדירה.התחייבותזוחלהוהמתחייב
אינויכוללחזורבואלאשזמןהפרעון
יתעכבעדשחברויקנהדירה.
כךגםבענינינוגםאםנאמרשהתחייבות
הצדדיםשלויתורעלמזונותכנגדהעברת
בעלותהדירהלאשהזמןביצועשלההוא
בזמןהגטאולםההתחייבותלכךקיימת
מעכשיוואיאפשרלחזורממנה.שהרי
בזמןעריכתההסכםלאהיתהשוםהזכרה

שלמועדגטמסוים.לכןכיוןשברורשתיק
זהחייבועומדלהסתייםבגטוגםהצדדים
שניהםרצוכלהזמןבכךמרגעשחתמועל
הסכםהגירושיןועדהיוםלכןההתחייבות
חלהוזמןהבצועשלהמרגעהגטבאיזה
מועדשיהיה.
אילו היה נוצר מצב שבו נתבטל ענין
הגרושיןוהאשהרצתהלחזורלשלו"באז
יתכןשינוידישלומרשההתחייבותהיתה
למצבשלגירושיןאחידומתמשךשכאשר
יהיהגטבסופויחולהבצועשלההסכם.
אולםאםלאחרההסכםנתבטלהכוונת
הגרושיןאפילומצדאחדישתנההדין.כי
ההסכם היה לגבי מועד גרושין הנובע
מאותומצבמתמשךשהיהבזמןההסכם
והבצועחלאימתישיהיהגטבפועלגם
אחרישנהשנתיים.אולםאםחלההפוגה
וצדאחדחזרבווהצהירשרצונולחזורבו
מןההסכםכירוצהשלו"ביתכןשגםאם
אח"כירצהגרושיןויסודרבפועלגטלא
יחולההסכםהנ"ל.אולםבמקרהדנןברור
שהאשהרצתהורוצהכלהזמןבגירושין
וכלרצונהרקלשפראתתנאיהגרושין
הרישההסכםנשארבתוקףוזמןבצועו
כאשריהיהגט.בנדוןשלנושהאשהחוייבה
בקבלתג"פיתכןג"כשגםאםתחזורבה
ותרצהשלו"ביראהשמצבהגירושיןשהיה
בזמןההסכםממשיךגםלאחרשחזרהבו
וההסכם יכנס לבצוע כאשר ינתן גט.
עולהמכךלהלכהשעדיוםהגטרשאית
האשהלקבלמזונותעבורהילדיםוגם
הבעלרשאילגורבדירה,אולםברגעשהגט
יוסדרגםאםיהיההדברע"יחיובאוכפיה
מצדביה"דאושהצדדיםיחליטובסופו
של דבר להתגרש מרצונם יחול הסכם
הגירושיןויחייבאתהצדדיםמרגעהגט.
בשוליהפס"דרצינולהבהירשבגרושיןשל
בניעדהזו,בתיהדיןנתקליםבקושיגדול
שכןלאניתןלחלקהדירהע"ימכירהכיון
ש90%מערךהדירההיאמשכנתאלשנים
רבותשהופכתלבסוףלמענק,ועמלרב
משקיעביה"דעדשמצליחלשכנעצדא'
לוותרעלחלקו.
ההחלטהכדעתהרוב.
באזורי:תיקמס'307374009-21-1
ניתןביוםי"זאדרא'תשס"ג)(19.2.03
בגדול :תיק מס' 304146186-21-1
ניתן ביום ז' תמוז תשס"ג )(7.7.03
הופיעו :עו"ד שרון אורגיל )לאשה(
טו"ראברהםוקנין)לבעל(

פסק דין זה רלוונטי גם למדור מזונות.
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˘ª˙ÈÁ¯Ê‡‰† ‰‡Î¯Ú·† ÌÈÂ„È
‡Æ‚ÂÊ‰† È„ÏÈÓ† ˙Â„Ú† Ï·˜Ï† ÔÈ
ביתהדיןהרבניהאיזוריירושלים:
הרבמתיתיהושרים-אב"ד
הרבאברהםכלאב-דיין
הרבישראליפרח-דיין

העובדות:
האשההסכימהלקבלגטעלפידרישת
הבעלאךהיאדרשהשהבעליעזובאת
דירתהמגוריםלאחרסידורהגטעדאשר
הערכאההאזרחיתתפסוקבענייןהרכוש.
לעומתה הבעל דרש שהאשה היא זו
שתעזובאתהדירהלאחרסידורהגט,
בהתאםלאמורבשולחןערוך.

נפסק:

א.האשהאינהרוצהבשלוםעםבעלה
מפניטענותקשותשישלהעליו.היא
מסכימהלקבלגטכפישהבעלדורש,אך
דורשתשהבעליעזובאתהדירהאחרי
סידורהגט,עדאשריפסקבערכאהאחרת
נושאהרכושביןהצדדים.לעומתההבעל
טועןשכיוןשאינהרוצהלחזורלשלום
בית ,עליה להתגרש ללא תנאים ,ועל
ביה"דלפסוקשהאשהתקבלגטותעזוב
אתהדירהבהתאםלנאמרבשו"עשעל
האשהלעזובאתהדירההמשותפתלאחר
הגט.
לאחרעיוןאנומחליטיםשכיוןשהאשה
רוצהלהתגרשוטוענתשהבעלנוהגעמה
שלאכשורה,עליהלקבלגיטה,ואינה
יכולהלקשורהגטבעניניממוןשנידונים
בערכאהאחרתלפידרישתה.וכיוןשהלכה
פסוקה היא ,שבדירה משותפת לשני
הצדדיםעלהאשהלעזובאתהדירהלאחר
סידורהגט,עליהלעזובאתהדירהלאחר
הגט,ואיןבעזיבתהכלשינויבזכויותשיש
לה בדירה אילו לא עזבה אותה.

ב.כיוןשהחלטתינו,שעלהאשהלהתגרש,
גםאםדבריהבעניןיחסהבעלאליה
צודקים,איןצורךבהבאתעדיםלהוכחת
טענותיה.ולגביעדותהבניםוהבתבכל
מקרהאיןלקבלם,גםמפניהיותםבנים
ובתהחייביםבכבודשניההורים,וגם
מפנישהםנוגעיםבדבר,שלפידבריהאשה
האבנהגכלפיהםבלארחמיאבעלבנים,
ולפיכךאיןלקבלם.
ג.באשרלתביעתבאכחהבעללהוצאות
עלהוצאותשנגרמולבעלמפניאיהופעת
האשהלדיוןשנקבעלתאריךכטסיון
תשס"א,בי"דמקבלאתעמדתבאכח
האשהשהאשהפטורהמלשלםהוצאות
במקרהזה.
ד.קובעיםתאריךלסידורגטועליהם
להביאת.ז.תעודתנישואין,כתובהועדים
שמכירים את בני הזוג ואת אבותם.
תיקמס'536482-13-1
ניתן ביום ג' אב תשס"א )(23.7.01

הערה:ביתהדיןהרבניהגדולדחהבקשה
לעיכובביצועהחלטתביתהדיןהרבני
האזורי.
האשה הגישה עתירה לבג"צ )בג"צ
.(9761/01בעקבותהעתירההגיעובני
הזוגלהסכמהכיהצועלתנאישניתן,
לפיונאסרפינוייהשלהאשהמדירת
המגוריםעדלהכרעהבעתירה,יהפוךלצו
מוחלט.נותרושתישאלותבמחלוקת,
שהמרכזיתבהןהיא–האםבמסגרתהצו
המוחלטייאסרעלביה"דהרבנילדוןבכל
ענייןעדלהכרעהסופיתבענייניהרכוש
על ידי בית המשפט לענייני משפחה
)כעמדת האשה( או שבמסגרת הצו
המוחלטייאסרעלביה"דהרבנילדוןרק
בעניינים הקשורים לרכוש בני הזוג
במישריןאובעקיפיןולאבענייןהגירושין
ועניינים אחרים )כעמדת הבעל(.
בג"צהכריעכיביה"דהרבניישההכל
התדיינותבעניינםשלבניהזוגעדהשלמת
ההתדיינותבסוגייתהרכושבביתהמשפט
לעניינימשפחה.
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורתנאיםלמתן
הגטולמדורמאבקיסמכות.
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ÆÌ‰·†ÂÈ‰˘†˙Â„ÁÂÈÓ
בית הדין הרבני האזורי פתח תקוה:
הרבשמואלפופוביץ-אב"ד
הרבמשהאוחנונה –דיין
הרבאליהוד.רוזנטל–דיין

העובדות:
בניהזוגנישאובארה"בבנישואיןאזרחיים.
הבעלטעןכיבנוסףלכךנישאובנישואין
רפורמיים.טענהזוהוכחשהע"יהאשה
שטענהכיהטקסהיהודיהיהכדמו"י.
בני הזוג התגרשו ב 2001-ולפני כן,
ב,1998-ניתןפס"דבהסכמההמחייב
אתהבעלבמזונות.הבעלתובעלבטל
את פסה"ד למפרע מנתינתו עד עת
הגירושין.לדבריו,הילדיםהיובחזקתו
ואילוהאשהאינהזכאיתלמזונותבשל
העובדהשנישואיהםלאהיוכדמו"י.כבר
בשנת2000הגישהבעלבקשהלהפחתת
מזונות,אלאשאזלאהעלהאתטענת
הנישואיןשאינםכדמו"י,וביה"דקבע,
בעדכוןלפסקדינומ,98-כיחיובהמזונות
מורכבמ3000-ש"חלאשהו1000-ש"ח
לכלאחדמשניהילדים.הבעללאערער
עלעדכוןפס"דזה,וכעתטוען,בנוסף
לטענתהנישואיןשלאכדמו"י,כילא
קיבל את עדכון פסה"ד הקודם.
הרכבביה"דשנתןאתעדכוןפסה"דכלל
אתהרבניםפופוביץואוחנונה)היושבים
גםבהרכבדנן(וכןאתהרבהראשידהיום,
הרבשלמהעמאר.

נפסק:
דעתהרוב–הרבפופוביץ:
מבחינהפורמליתניתןלדחותאתהתביעה

∞±

עלהסףמשםשהתובעהגישתביעהדומה
לפנישנתייםוישנןראיותהמוכיחותכי
בניגודלטענתוהואכןקיבלאתעדכון
פסה"ד.
לגביטענתהנישואיןהרפורמיים:האישה
מכחישהוטוענתכיהטקסהיהבנוכחות
רבונעשהעםחופהוכתובהולכןבעלה
בחזקתחייבבמזונותיהכלעודלאהוכיח
אתטענתולגביהטקס.למרותזאת,יש
מקוםלהסתפקהאםבאמתחייבהבעל
במקרהזה.אולם,ממכתביםשוניםשל
הבעלומדבריםשאמרבדיוניםהשונים
הנוגעיםלמקרה,עולהכיהואמוכןלשלם
מזונותלאשתווכךאכןעשהמרצונועד
שלבמסויים.אםכן",ההודאותבפניביה"ד
שמשלםמזונותלאשההיאמחייבתלמרות
שלאעשוקנין)עייןבפד"רג235ופד"ר
יד."(124
ניתן להביא לכך ראיה מפסיקתו של
הנימוקייוסףבבבא-מציעאלדע"בלפיה
שומרשהתחייבבבי"דלשלםכפללמפקיד
שפקדונונעלם,שובאינויכוללחזורבו
למרותשהתחייבותוהיתהבדיבורבעלמא.
כךפסקוראשוניםנוספיםובתוכםהטור
בחו"מסי'רצה.
"ואע"פשישלחלקשבשומרבלישבועה
ישחיובתשלומים,ולכןהודאהבפניבי"ד
מחיבתמהשאיןכןבנישואיםאזרחיים
שאין חיובלאמספיקההודאהליצור
חיוב,י"לשיטתהמבי"טבחלקא'סי'ש"ט
ש"י וכן מובא בס' אבקת רוכל סי' פ'
בנישואיםאנוסיםשנעשוכדתהנוצרים
למרותשאיןחלותקידושין,חליםהענינים
הממונייםשנהוגביןאישלאשתו,שבההוא
הנאה דקא מחתני אהדדי גמרי ומקני.
וסברא זאת ניתן לומר גם בנישואין
אזרחייםוגםבנישואיןרפורמיים.שיש
לחלקביןחלותהקידושיןשהיותוהעדים
עושים"חלותקידושין"ואיןעדיםכשרים,
לכן הקידושין לא חלים משא"כ לענין
עניניםהממונייםשלהאישותשזהענין
שלגמירותדעתולאאברוסהדיאלא
לשקרי,גםבכה"גהואהתכווןלהתחייב,
כפימנהגהמקום.כמוכןבספר"משפטי
עוזיאל"מהדו"בסי'ע"זמחיבמזונות
בנישואיןאזרחיים)וכןשמעתישכךפסק
הגאון ר' ז.נ גולדברג שליט"א(.
לכן מכיון שיש דעות שמחיבות אותו
במזונותהאשהבכה"גי"לשהודאתובפני
ביה"דמחיבת.כמוכןנפסקברמ"אבשו"ע
סי'י"גבשםהנימוקייוסףשטענותשכתבו
בכתבלביה"דאינוחוזרוטוען.ואיתא
בסמ"עשםשאפילונותןאמתלאלדבריו,
ועייןגםדעתמהר"שסי'ד'.בנוסףלזה
טענתנישואיםהרפורמייםנטענהרקע"י
הבעל,והאשהאמרהשהיהרבוהיהחופה,

וכןנכתבהכתובה,ולאיודעתטיבושל
הרב...ולכןהיותומוחזקיםכזוגנשויעל
הבעללהוכיחשהיונישואיןרפורמיים
וכלזמןשלאמוכיחהואבחזקתחייב.
עודישלומרשהיתהתקופהשהצדדים
חזרובתשובהושמרומצוות...והאשה
עדהיוםנשארהדתית,ולכןלמרותשהיו
נישואיןאזרחייםאורפורמייםבכהאי
גוונאאומריםשאין אדםעושהבעילתו
בעילתזנות,והבעילהעםהבאהלביתו
יוצריםחיובינישואין".
לכן,פסה"דהמחייבאתהתובעבמזונות
האשהנשארבתקפו,והואחייבבהםעד
עתהגירושין.
דעתהמיעוט–הרבאוחנונה:
עיוןבפרוטוקולובפסה"דמשנת1998
מלמדיםכיהדיוןהתנהלאךורקסביב
מזונותהילדים.נכוןשהבעלאמרשהוא
משלם"עבורהאשהוהילדים",אךלא
התכווןלחייבאתעצמובמזונותיהאלא
רקהזכירעובדה".ומהשאדםנותןמצד
עצמוזהלאעושהאותוחייבכלזמן
שלאהיהלאקניןוגםלאצורתדיבור
שלחיובסךהכלהיודבריםבעלמא".גם
המסמכיםשהציגההאשהאינםמלמדים
מאומהעלהחבותשלהבעלבמזונותיה.
"כמו כן לפי טענת הבעל הם נשאו
בנישואיןרפורמייםומעולםבביתדין
שלנו לא פסקו מזונות עבור האשה
בנישואין רפורמיים .וגם האשה לא
מכחישה את הבעל אלא אמרה שלא
יודעת...והריהדיןבריושמאבריעדיף
ואפילו היה ספק שקול הרי העלו
הפוסקיםשהבעלהואהנקראמוחזקואין
להוציאממנומספק".
למעשהבדיוניםשכברהתנהלובעבר
בביה"ד הודתה האשה כי אכן נישאו
בנישואיןרפורמייםורקאח"כחזרהבה.
מכיוןשכך,ניתןלומרשלאהיונישואין
כדתוכדיןוהבעלאינוחייבבמזונותיה.
גםאםניתןפס"דהמחייבאותובהם,
הרישהואניתןבטעותוישלבטלו.בפרט
שהבעל עדיין נחשב מוחזק כיום.
"בנוסףלכלהנ"לגםאםביה"דפסק
מזונותבמפורשעבורהאשה,הבעליכול
לחזורבוהואילוהפס"דהיהבהסכמתו
וזאת אם מצד הדין לא מגיע מזונות
לאשהומיוםשהבעלמודיעלביה"דשהוא
חוזרבומהסכמתוישלבטלאותופס"ד
מיוםשהואמודיעע"כ".
לאורזאת,ישלבטלאתהעדכוןלפסה"ד
שניתןבתש"ס,משוםשבטעותיסודו,
ובפרטשהבעלהודיעלביה"דשלאלחייב
עלפיאותופס"ד.
"וזהלאדברחדששביה"דיכוללחזור

בוממהשפסקשישהרבהסוגיותבש"ס
ובפוסקיםובשו"עהדניםעלביה"דשטעה
ומודיםדרבנןהיינושבחייהו,ובפרטשעדיין
האשה לא גבתה וניתן לתקן הטעות".
בהחלטהנזכרכיהדייןמודיעשחתימתו
נתנהבטעותעלפסה"דומןהראוילחזור
ולדוןמעיקראעלחיובהמזונותבהרכב
אחר.
תיקמס'2084796-22-3:
נימוקידעתהרובניתנוביוםכ"הסיוןתשס"ב);(5.6.02
נימוקידעתהמיעוטניתנוביוםט"זחשוןתשס"ג);(22.10.02
ההחלטהניתנהביוםד'תשריתשס"ד).(30.9.03
הופיעו :עו"ד אהרן בניסטי )לאשה(;
עו"דמשהענבר)לבעל(.

הערות:
.1לענייןמזונותבנישואיןאזרחייםראולאחרונה
מאמריהםשלהרבז"נגולדברג,תחומיןכד
)תשס"ד(  188ושל הרב ש' דיכובסקי,
שם,בעמ'.67
.2השוופס"דזהלפסה"דבפד"רה',124וכן
לפסה"דשפורסםב'הדיןוהדיין'מס'5בעניין
נישואיןאזרחיים.כןראולאחרונהאתפסה"ד
שלביהמ"שהעליון:רע"א,8256/99מיום
.10.12.03
פסק דין זה רלוונטי למדור סדרי דין.
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבא.בקשידורון–הראשל"צ,יו"ר
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרבשלמהבןשמעון-דיין

העובדות:
בשנת1996התגרשובניהזוגוביה"דאישר
אתהסכםהגירושיןבונאמרכילביתהדין

סמכות בלעדית לדון בנושא הילדים,
החזקתםומזונותיהם.
מספרחודשיםלאחרהגטואישורהסכם
הגירושין,קבעביתהדיןהרבניכיהילדים
ילמדובביתספרממלכתידתי.בעקבות
עתירתהאשהלבג"צ,שהתקבלה,לפיה
נושאחינוךהילדיםאינוחלקמהחזקתם
והסמכותלכךנתונהלביתהמשפטהאזרחי,
קבעביתהדיןהאזורישהתעוררספק
בכשרותהגטבגיןהחשששהגטניתןעל
ידיהבעלכשתנאימוקדםלהסכמתוהוא
שנושאהחינוךיהיהבסמכותביתהדין
הרבני.עלקביעהזוהגישההאשהאת
הערעורדנן,שהתקבל.

נפסק:
הרבדיכובסקי:
ביה"דהאזוריבאשדוד)פס"דביוםכ"ג
בטבתתשנ"ז(,הטילספקבכשרותושל
גט,והורהלמערערתשלאלהינשאלאחר,
עדלבירורמעמיקבשאלהזו.כמו"כהורה
למשרדהפניםשלאלשנותאתמעמדה
האישישלהמערערתלגרושהעדתום
הבירורהנ"ל.
הצדדיםהתגרשוביוםכ"חבתשריתשנ"ו
–כשנהושלושהחדשיםקודםלכן,ובהסכם
הגירושיןשאושרע"יביה"דהרבנינאמר
כי"נושאהילדיםהחזקתםומזונותיהם
ידונובביה"דהרבניאחריהגט,והצדדים
מסמיכיםאתביה"דלדיוןבכךבסמכות
בלעדית".
בתאריךח'בניסןתשנ"ופסקביה"דהרבני
בנושאחינוךהילדיםוקבעכיילמדובבי"ס
ממ"ד)פשרהביןרצוןהמערערתלרושמם
לבי"סממלכתי,ורצוןהמשיבלרושמם
לבי"סחרדי(.
בעתירהלבג"ץטענההמערערתכינושא
חינוך הילדים אינו חלק מהחזקתם,
והסמכותנתונהלביהמ"שהמחוזישעסק
בכךבעבר.עתירתהנתקבלהביוםכ"ד
בכסלותשנ"ז.
בעקבותהחלטתבג"ץ,קבעביה"דהרבני
כי"התעוררספקבכשרותהגטבשלהחשש
שהואניתןע"יהבעלעלדעתכךשחינוך
הילדים שהיה בעיניו תנאי מוקדם
להסכמתוליתןגטלאשה,יהיהבסמכות
ביה"ד".
עלזאתהערעורשלפנינו.
אניחייבלומרכיהופתענווהשתוממנו
עלפסה"דהנ"ל.כיצדניתןלהטילספק
בכשרותהגט,שנהורבעלאחרשניתן?
בכלבתיהדיןבישראל–בארץישראל
ובכלהעולם–קייםסדרביטולמודעות
והפרתנדריםושבועות,בכדילמנועכל
צלשלנדנודספקבדיבורכלשהואנגד

הגט.בסיוםסידורהגטמוכרזכיישחרם
שלאלהוציאלעזעלהגט,וכיצדיכול
ביה"דבכבודוובעצמולהוציאלעזעלגט
שניתן?
והריאילוהיתההמערערתנשואה–המשיב
נשוי–והיולהילדים,היהביה"דמטיל
ספקבכשרותםשלהילדים–דברשאין
להעלותעלהדעת.
בכלסידורגטישהסכםגירושיןאופס"ד
המסדיריםאתהנושאיםהנלווים.בחלק
לאקטןשלתיקיהגירושיןישנןהפרות
שלצדזהאואחרבסעיפיםשוניםשל
הסכםהגירושין,כוללסעיפיםעקרוניים
–האםיעלהעלהדעתלהטילספקבכשרות
הגטבגללהפרותאלו,שעלולותלהתרחש
גםשניםלאחרהגט?
מאזומתמידמבדיליםבתיהדיןביןהגט
שהוא"ספרכריתות"מוחלטוסופי,לבין
כלהנושאיםהנלווים.כאשרישנההפרה
שלהסכםהגירושין–גםהפרהבסיסית
–ישלכךתרופהבדיוןהמשפטי,אבללא
ניתןגםלאלביה"דהרבני–להחזיקאת
הגטכ"בןערובה"ולערערעלכשרותו.
אילוהיהביה"דמתכווןלערערברצינות
עלהגט,אזיהיההבעלנאשםבביגמיה,
כיישלושתינשים,והיהעליולגרשאחת
מהן,ללאכלתנאיומיד.
סוףדבר:פסקהדיןבטלומבוטל,וטוב
יעשה ביה"ד אם יבטלנו בעצמו.
ענינםשלהצדדיםיועברמכאןואילךלדיון
בביה"דהאזוריברחובות.
הרב בקשי דורון :מצטרף להנ"ל.
הרבבןשמעון:מצטרףלפס"דכיפסק
הדיןבטלומבוטלאךהסיפאלפס"דכי
המשךהדיוןיועברלביה"דברחובות,אין
אניתמיםדעיםבזה.
האםביה"דשטעהבמסקנתובדברמסוים
כברנפסלמלהמשיךולדוןבתיקזה.יצור
תקדיםשכלתיקשביה"דהגדולביטל
פס"דשלביה"דקמאיפסלמלדוןבאותו
תיק.
איןהדבריםנראיםולדעתיביה"דהאזורי
באשדודיכוללהמשיךולדוןבתיקוכמובן
שכל החלטה שלו בנושא הרכוש ניתן
לערעורכמקובל.
הוחלטכאמורבפסה"דשלהרבבקשי
דורוןוהרבדיכובסקי.
תיקמס'56006448-21-1
ניתןביוםכאאיירתשנ"ז)(28.5.97
הופיעו:עו"דתמרלביא-הלשכההמשפטיתנעמ"ת)לאשה(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורתנאיםלמתן
גט,למדורמאבקיסמכותולמדורסדרידין.
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