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במספר התבטאויות הביעו דיינים שונים את הסתייגותם
מהסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט המבוססים על
תשלום סכום מזונות גבוה בידי הסרבן או הסרבנית לבן או בת
הזוג .הסכמים אלה ,הזוכים להצלחה ניכרת ולתמיכה רבנית לא
מבוטלת בארצות הברית ,מוכרים בארץ בשמות ‘הסכם לכבוד
הדדי’ או ‘הסכמאהבה’ של ארגון רבני צהר.
את שתי הסיבות המרכזיות להתנגדות ניתן לראות בפסיקת
ביה”ד האזורי שבפס”ד מס’  7בגליון זה ,העוסק בהסכם בעל
מנגנון דומה .הראשונה מבוססת על העמדה ההלכתית שגם
תשלום גבוה בו חייב הבעל את עצמו מרצונו יכול להיחשב
כחשש כפייה ולהביא לגט מעושה .השנייה היא שההסכמים
הללו שוללים למעשה את יכולתו של ביה”ד לדון בשאלה האם
מתקיימות עילות גירושין משמעותיות המאפשרות הפעלת
אמצעי לחץ .זאת משום שהצדדים עצמם קובעים בהסכם את
התנאים להפעלת אמצעי הלחץ הכלכלי שמיועד להביא לגט,
למשל תקופת פירוד של חצי שנה .במילים אחרות ,ההסכמים
מותירים לביה”ד את תפקיד סידור הגט ושוללים ממנו את הדיון
בעילות ובתנאי הגירושין.
אולם ,מסתבר שביה”ד הגדול סבר כנראה שאין בעיה לסדר
גט בפסה”ד הנ”ל .יש להדגיש שההסכם הנידון שם הוא לכאורה
בעייתי יותר מבחינה הלכתית מאשר הסכמי קדם הנישואין
המדוברים ,וזאת משום שהוא כורך במפורש את התשלום לעניין
הגט ,דבר שההסכמים הנפוצים נמנעים ממנו בשל חששם של
מספר פוסקים .בכל זאת כאמור קבע ביה”ד הגדול שניתן לסדר
את הגט ,משום שהבעל הוא זה שחייב את עצמו בהסכם.
עוד נסב את תשומת לב הקוראים למקרה המעניין המוצג
בפס”ד  .3ביה”ד מסרב לדון בעניין הרכוש בשל סירובה של
האשה לדון על פי דין תורה ,דבר שכמובן משאיר החוק לבחירתה.
ביהמ”ש לענייני משפחה מחליט במקרה זה כי הסמכות בנושא
עוברת אליו.
שנה טובה,
פרופ’ עמיחי רדזינר
עורך ראשי

צווי
הגבלה
 .1מניעת אסיר מהחזקת תשמישי קדושה וספרים
ושלילת זכותו לתפילה במניין.
בית הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב אוריאל לביא  -אב”ד
הרב גדעון שריון  -דיין
הרב דוד מלכא  -דיין
העובדות:
כנגד הבעל ניתן פסק דין לכפיית גירושין כבר לפני  16שנה
וביה”ד הורה על מאסר כפייה כנגדו בסמוך לאחר מכן ,אך
חרף השהות הארוכה בכלא הבעל עודנו עומד במריו .אין ספק
שבנסיבות המתוארות ,עיכוב הגירושין בפרק זמן זה אינו אלא
התעללות חמורה באשה ,ואין מנוס אלא להחמיר את צווי
ההגבלה במידה המקסימאלית שהחוק מאפשר .לפני כשלושה
חודשים ניתן צו הגבלה ,לרבות ההגבלה הקבועה בחוק בדבר
החזקת חפצים אישיים .במסגרת החלטה זו נקבע כי יש למנוע
מהבעל להחזיק גם “כל ספר ,לרבות ספרי קודש מכל סוג ,וכן כל
חפץ אחר” .מפקד בית סוהר הודיע לביה”ד על יישום חלקי של
החלטת ביה”ד וביה”ד נוכח שהוראתו זו אינה מבוצעת ככתבה
וכלשונה.
נפסק:
דעת הרוב:
אנו שבים ומורים לשב”ס למלא בהקפדה אחר צווי ההגבלה,
ולמנוע מהנתבע החזקת כל ספר לרבות ספרי קודש .וככל
שהאסיר יוכל לקבל טלית ותפילין מבית הכנסת בבית הסוהר,
יש למנוע ממנו מלהחזיק בטלית ותפילין אישיים .וכן יש למנוע
ממנו החזקת כרטיס חיוג שבאמצעותו ניתן להשתמש במכשיר
הטלפון העומד לרשות האסירים .וכן יש למנוע ממנו את זכות
השימוש בטלפון העומד לרשות האסירים ...כמו כן ,לא יאושר
לנתבע לצאת לבית הכנסת בשעות התפילה לרבות בתקופות
שבהן אינו מוחזק בבידוד.
נימוקים הלכתיים :במסכת מועד קטן דף טז עמוד א’ ביחס
למי שאינו ציית דינא נאמר“ :ומנלן דכפתינן ואסרינן ועבדינן
הרדפה ,דכתיב הן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסורין.
מאי לשרושי אמר אדא מרי אמר נחמיה בר ברוך אמר רב חייא
בר אבין אמר רב יהודה הרדפה” .וכתב רא”ש שם פרק ג סי’ ה’:
“גירסת הגאונים מאי הרדפה אמר רב פפא נצבי דקני פירש
גאון שקושרין קנים זו לזו וחובשין אותו ביניהם כדי שלא יעמוד
בבית האסורין בריוח ולא ילך לכאן ולכאן ,וגם לא יוכל לחכך כעין
קסדא שעושין לחבושים” .וכן כתב הרמב”ם הלכות סנהדרין
פרק כד הלכה ט’“ :וכן יש לו לכפות ידים ורגלים ולאסור בבית
האסורים ולדחוף ולסחוב על הארץ שנאמר הן למות הן לשרושי
הן לענש נכסין ולאסורין”.
ועפ”י זה ,בתשובת ריב”ש סי’ שמח פסק כפיית גירושין בנידון

שבאותה תשובה ,וקבע שדרך הכפייה היא“ :מכין אותו עד
שיאמר רוצה אני” .והוסיף הריב”ש תוספת הרלבנטית לימינו:
“אמנם אם אין יכולת בידכם להכותו לכופו בדרך זה וגם לא על
ידי עובדי כוכבים ,עשו לו כפיה אחרת ,אם לאסרו במאסר צר,
אם לנדותו ולעשות לו הרדפה” ...הרי שניתן לאסרו במאסר צר,
ובדרך המפורטת בדברי הרא”ש ,ק”ו בבידוד במצוי בימינו.
ובתשובות הרשב”א המיוחסות לרמב”ן סי’ רמד ,הרחיב בדבר
מנהג שנהגו ביחס למי שנוהג שלא כשורה ואינו שומע לקול
מוכיח ,למנוע ממנו תפילה במנין ואף למול את בנו ,וכיוצ”ב ,ק”ו
בנידון חמור כנידון זה .ובשו”ע יורה דעה סי’ שלה סעיף י’ פסק
להלכה תשובה זו ,וברמ”א שם סעיף ו’“ :ויש רשות לבית דין
להחמיר עליו שלא ימולו בניו ,ושלא יקבר אם ימות ולגרש את
בניו מבית הספר ואשתו מבית הכנסת ,עד שיקבל עליו הדין”,
ובספר כנסת הגדולה שם הגה”ט סי’ קלו הוסיף“ :בנידון ההוא
היה היתום איש רע מעללים ובליעל ומלגלג על דברי חכמים...
מנעו אותו לומר קדיש .ופשיטא דכל שעושין בי”ד לקנוס ,אע”פ
שמעכבים אותו מלעשות מצוה מפורשת מן התורה .”...וכתב
על דבריו בתשובת חקקי לב להגר”ח פלאג’י סי’ ה’“ :הרי נראה
מדבריו שיכולים בית דין לקנוס למי שהוא רשע ורע מעללים
שלא יקיים המצות עשה מן התורה בדרך של קנס ,וחיליה מדברי
תשובות המיוחסות הנ”ל”.
עי”ש שהאריך מאד לברר האם יכולים להכניס למאסר לווה
שיש בידו לפרוע חובו ומתחמק ,לרבות למאסר קשה שיש בו
טינופת המונעת ממנו תפילה ולימוד תורה ,וכתב צדדים לכאן
ולכאן ,ולבסוף כתב שיש להימנע מכך ולהותירו במאסר שאין
בו טינופת זו .אך היינו בלווה רשע שאינו משלם ,אך בשאר
דברים מתנהג כשורה .אך במקרה כנידון דנן מסתבר שלא היה
מורה להימנע אף מכך .אבל למעשה בנידון זה הבעל הרי לא
יהיה מנוע מתפילה לעצמו ,ובזה פשיטא שהחקקי לב לא היה
מסתפק שיש לנהוג כן ,ובכל מקרה בידו של הנתבע לקבל את
המבוקש על ידו מיד כשיתן גט.
אך כל עוד עומד בעיקשותו ומתעלל באשתו פרק זמן כה
ארוך כמפורט לעיל ,הוא גרוע יותר מכל הנזכרים לעיל ,ופשיטא
שהתנהגותו הזדונית גרועה וחמורה עשרת מונים מהורג בשגגה,
שהובא דינו להלן בדעת המיעוט.
דעת המיעוט:
במישור העקרוני לא פשוט בעיני שאפשר למנוע מאדם לקיים
מצוות שבידו כדי לכפותו לתת גט .כביכול אומרים לו אתה לא
רוצה לקיים מצוות גירושין או לשמוע לביה”ד שמורה לך לתת
גט ,אנחנו נמנע ממך לקיים גם מצוות אחרות שבידך לקיים.
המקורות שהובאו בדעת הרוב עוסקים במי שלא ציית דינא או
לא נוהג כשורה ,שלא מסייעים לו לקיים מצוות התלויות בנו כגון
לצרפו למניין ,שהוא צריך אותנו כדי להתפלל במניין ,אולם לא
נאמר שאפשר למנוע ממנו להתפלל יחיד או לברך ברהמ”ז או
למנוע ממנו ללמוד במה שבידו ללמוד לבד בלא עזרתנו .א”כ
יתכן שדברי הכנה”ג הם דווקא בדומה למניעת אמירת קדיש
שזקוק לנו ,אך מניין שאפשר למנוע ממנו להניח תפילין או
לתקוע לעצמו בשופר או לקרא לעצמו מגילה.
ועיי”ש בטור יו”ד של”ד בפרישה אות (י”ב) ”:ואין מזמנין עליו רצה
לומר לכללו ולצרפו לשלשה והוא הדין למנין עשרה לתפילה,
אבל כשיש שלשה זולתו לזימון אין צריך לגרשו מעל גבי השולחן
שלא יצא בזימון ,כמו שאין מגרשין אותו מבית הכנסת כשיש
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עשרה זולתו ,כי אם מכוח חומרא בעלמא יש רשות ביד הבית
דין להחמירו ועל חומרא זו” ,ובברכי יוסף כתב “ -אבל דבר שיכול
לקיים בעצמו מבלי צירוף אחרים כלל כגון למול בנו הוא לבדו
יעשה ...בזה לא שמענו”...
אם רוצח בשוגג אף שרבו לא חטא כלל מגלין אותו כדי לדאוג
ללימוד של התלמיד שהרג בשוגג ולרב מגלין ישיבתו עמו אף
שתלמידיו לא חטאו כלל .א”כ בעלי עבירה אחרים שלא חייבים
גלות די בכך שנמנע אחרים מללמדם ,אולם מניין שנוכל למנוע
מהם ללמוד בעצמם ללא עזרת אחרים וכי הם גרועים מרוצח
בשגגה?!
כיום החוק אינו מאפשר לקיים דברי חז”ל שנפסקו להלכה
שמכין אותו עד שיאמר רוצה אני .בנידון זה הבעל כבר נמצא
כ 15-שנה בכלא ועדיין מסרב לתת גט למרות כל צווי ההגבלה
ושש תקופות בידוד שנגזרו עליו .ברור הדבר שמדובר כאן באדם
כפייתי שאפילו על חייו לא חס ,ק”ו שאינו חס על חיי אשתו
וילדיו .מצב זה מעורר למחשבה שלבעל החיים בכלא טובים ,עד
כדי כך שהוא אישית מעדיף להישאר בכלא מאשר להיות חופשי
בחוץ .כלפי אדם כזה חריג שהשהיה בכלא טובה ומהנה עבורו,
יש לחשוב בדרך יצירתית מהם הדרכים והפעולות שיכניעו את
ליבו כדי שיתן גט.
הראשל”צ בצמ”ח עוזיאל בשו”ת משפטי עוזיאל כרך ד
(עניינים כלליים סימן ג) צמצם את סמכויות ביה”ד בעניין הנדון,
התייחס לחובת הדיינים וכתב“ ... :אבל אין בית דין רשאים לנדות
שלא יקברו אותו דאסור לנהוג זלזול כזה במת מישראל ,שאעפ”י
שחטא ישראל הוא ,ושלא לגרום בזיון כזה לכל משפחתו שאם
הוא חטא משפחתו מה חטאו ,וכן אין למנוע לגמרי מילת כל בניו,
הואיל ומילת הבנים היא מצוה מוטלת על בית דין שבישראל,
ואין מקום לומר שבי”ד יבטלו עצמם ממצוה זו שמוטלת ויאסרו
למול את בניו של החוטא”... .בספר דובב מישרים חלק א סימן
סז הוסיף הסתייגות נוספת לפיה כאשר יש חשש שמניעת
הבעל מקיום מצוות לא תועיל ,אין לעשות זאת.
לדעתי יש להזמין הבעל אחת לשבוע בימי ראשון בשעה 8.00
בבוקר לבחינת עמדתו מחדש ,כאשר לביה”ד תהיה הזדמנות
נוספת לשכנעו להטיב עם עצמו ולשחרר עצמו ממאסר ואת
האשה מכבלי עיגונה.
תיק מס’  ,622918/19ניתן ביום ט’ אדר תשע”ז (.)7.3.17
הופיעו :עו”ד וטו”ר שרה מרקוביץ ועו”ד שי זילברברג (לאשה).
האיש אינו מיוצג.

הערה :לאחר החלטת ביה”ד ,שירות בתי הסוהר מילא אחר
ההחלטה במלואה ,ואולם עד עתה לא הסכים הבעל לתת גט
לאשתו.

 .2סנקציות על סרבן גט במקרה של זוג שחויב להתגרש
והבעל דורש פיצוי.
בית הדין הרבני אזורי תל אביב יפו:
הרב אחיעזר עמרני  -אב”ד
הרב דוד בירדוגו  -דיין
הרב מאיר פרימן  -דיין
בית הדין הרבני הגדול ירושלים:
הרב ציון אלגרבלי  -יו”ר
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הרב ציון בוארון  -דיין
הרב א.אהרן כץ  -דיין
בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו:
הרב אחיעזר עמרני  -אב”ד
הרב מאיר פרימן  -דיין
הרב שלמה תם  -דיין
נפסק:
באזורי (החלטה ראשונה):
הצדדים נישאו בשנת  1994ולהם שני ילדים ,גרים בנפרד .ביום
ד’ באדר תשע”ג ( )14.2.13פתח הבעל בתביעת גירושין בבית
הדין ,לתביעתו כרך את ענייני החזקת הילדים ,מזונות וחלוקת
רכוש .התקיימו דיונים בתביעת הבעל ,בתחילה הבעל ביקש
להתגרש אך לבסוף חזר בו מתביעת הגירושין והתיקים נסגרו.
ביום ה’ חשון תשע”ד ( )9.10.13האשה הגישה תביעת גירושין.
כיום בפני בית הדין נידון רק עניין הגירושין היות וכריכת הרכוש
שהייתה בתביעת הבעל לא קיימת לאחר שהבעל חזר בו
מתביעתו .התקיים דיון בתביעת האשה ,במהלך הדיון התברר
שהצדדים אסורים זה על זה בשל העובדה שהאשה הודתה
שקיימה קשרים עם גברים זרים במהלך הנישואין .כמו כן התברר
שלבעל קשרי ידידות עם אשה זרה.
האשה מבקשת להתגרש באופן מיידי ,בטענה שהבעל רמאי
שקרן מכה ובוגד ,וכל מטרתו כעת בעיכוב הגט הוא מחמת
תהליך פשיטת רגל שהוא נתון בו ,ועל מנת לסחוט אותה כספית.
כאמור ,הבעל תבע תחילה גירושין ובתחילת הדיונים אמר שרוצה
גירושין ,אלא שכיום מבקש פיצוי מהאשה על מנת שיתן גט.
לאור העובדות שהתבררו היום מפי האשה ,ולפיהן היא נאסרה
על בעלה ,בית הדין מקבל את תביעת הגירושין של האשה,
הבעל חייב לתת גט לאשה ,האשה הפסידה את כתובתה,
והצדדים אסורים זה על זה ,והאשה אסורה להנשא ל...
בגדול:
לפנינו ערעור הבעל על החלטת בית הדין האזורי מיום 22.1.14
כי הינו חייב לגרש את אשתו.
הופיעו הצדדים בפנינו ולאחר שמיעת הטענות והעיון בתיק אנו
פוסקים כדלקמן:
 .1ערעור הבעל על חיוב בגט נדחה.
 .2הבעל מחויב ב 15אלף ש"ח הוצאות משפט.
 .3במידה והבעל יגרש את האשה תוך  30יום חיוב ההוצאות
האמור בטל.
באזורי (החלטה שנייה):
הצדדים מתדיינים בפנינו ונפסק חיוב הבעל בגט כאמור לעיל.
הוגש ערעור לבית הדין הגדול שנדחה כאמור .בדיון שהתקיים
היום הבעל עמד בסירובו לתת גט.
לאור סירובו של הבעל ליתן גט לאשתו לאלתר ביה”ד מחליט
להטיל על הבעל צווי הגבלה על פי חוק בתי דין רבניים (קיום
פסקי דין של גירושין) התשנ”ה 1995 -על כן ביה”ד מצווה
כדלהלן:
 .1הבעל מנוע מלצאת את הארץ על פי חוק בתי הדין הרבניים
(קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה 1995 -סעיף  2ס"ק .1
 .2הבעל מנוע מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי

חוק הדרכונים התשי"ב  ,1952להחזיק בהם או להאריך את הרכוש וביה”ד עמד על כך שהסמכות שייכת לו .הבעל דרש
תוקפם ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל ,על פי שהדיון יתקיים לפי דין תורה והאשה התנגדה .מכאן פסה”ד
חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה -שלפנינו.
 1995סעיף  2ס"ק .2
 .3הבעל מנוע מלקבל להחזיק או לחדש רשיון נהיגה על פי
נפסק:
חוק בתי הדין הרבניים (פסקי דין של גירושין) התשנ"ה 1995
לאחר העיון בטענות הצדדים ,ביה”ד קובע ופוסק כי  3הדירות
סעיף  2ס"ק .3
ימכרו ויחולקו בשוה מכיוון שהדירות רשומות ע”ש שני הצדדים.
או
דין
פי
על
במשרה
לשמש
או
להיבחר
מלהתמנות
 .4מנוע
ביחס לעסק ולזכויות הפנסיוניות או זכויות אחרות שנצברו
במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה התשי"ח -במהלך החיים המשותפים ,היות ואחד הצדדים מתנגד שביה”ד
( 1958נוסח משולב) על פי חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי ידון לפי דין תורה ומבקש לדון אך ורק לפי החוק האזרחי ,לפיכך
דין של גירושין) התשנ"ה 1995 -סעיף  2ס"ק .4
מנוע מבחינת החוק לדון לפי דין תורה.
או
דין
פי
על
מוסדר
 .5מנוע מלעסוק במקצוע שהעיסוק בו
במידה ותהיה הסכמה של שני הצדדים לדון לפי חוק יחסי
להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין על פי חוק בתי ממון ,ביה”ד יקבע מועד לדיון וכל צד יוכל לעלות טענות בנושא.
דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה 1995 -סעיף במקביל הצדדים ינהלו מו”מ להגיע להסכמה.
 2ס"ק .5
תיק מס’  ,680413/6ניתן ביום כ”ט אייר התשע”ה (.)4.5.15
 .4מנוע מלפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים
הופיעו :עו”ד עידו דיבון ועו”ד אברהם קורחוב (לאשה),
מחשבון בנק ,בדרך של קביעה כי הוא לקוח מוגבל מיוחד,
עו”ד קטי ברדה (לאיש).
כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א  1981על פי
חוק בתי דיין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) התשנ"ה-
הערה :לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה התערבה השופטת
 1995סעיף  2ס"ק  6למשך חמש שנים מיום מתן הצו.
צווים אלו בתוקף עד מתן הגט .במידה והבעל לא יתן גט מיכל דבירי-רוזנבלט ונתנה פס”ד בהליך הנזכר בעובדות המקרה.
היא קובעת שאין ספק כי הסמכות הייתה נתונה לביה”ד ,אולם
לאשתו תוך  15יום ידון ביה”ד בהרחבת הצווים.
ביה”ד מחויב לפסוק על פי חוק יחסי ממון ,וסמכותו אינה תלויה
בהסכמת הצדדים .אף ברור שהכריכה אינה בתום לב .האיש אינו
באזורי :תיק מס’  ,927882/8ניתן ביום כ”א בשבט התשע”ד (;)22.1.14
אדם דתי ונראה כי דרישתו לדין תורה נועדה למנוע מן האשה
כ’ בסיון התשע”ד (.)18.6.14
בגדול :תיק מס’  ,973804/1ניתן ביום כ”ה באייר התשע”ד (.)25.5.14
את זכויותיה על פי החוק .ועוד ,העובדה שביה”ד לא עסק בתיק
הופיעו :עו”ד שי זילברברג (לאשה) .האיש אינו מיוצג.
כשנה וחצי מלמדת על כך שויתר על סמכותו.
מדובר במקרה חריג המצדיק חריגה מכללי כיבוד הערכאות
פסה”ד מתאים גם למדורים רכוש ,תנאים למתן הגט
לאור האמור בבג”ץ פייג-פלמן .החלטת ביה”ד שהובאה לעיל
ועילות גירושין.
לוקה בחוסר חוקיות או פגם חמור ולכן היא בטלה .הסמכות
לדון בתביעה הרכושית של האשה חוזרת לבית המשפט והוא
ידון בה.

רכוש

פסה”ד עוסק גם בנושא מאבקי סמכות.

 .4שלילת זכאותו של הבעל בנחלה שקיבלה האשה
בירושה מבחינה הלכתית ומשפטית.

 .3ביה”ד אינו מוכן לדון בתביעת רכוש בשל חוסר הסכמה
על חלוקה לפי דין תורה.
בית הדין הרבני האזורי נתניה:
בית הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב יעקב אליעזרוב  -אב”ד
הרב יעקב חיים סלומון  -דיין
הרב יצחק אלמליח  -דיין
העובדות:
עובדות פסה”ד נלמדות מתמ”ש (ירושלים) 43052-04-
 )18.12.16( 16שעסק בתיק זה .בשנת  2012הגיש האיש
לביה”ד תביעת גירושין וכרך אליה את נושאי המשמורת ,רכוש
ומזונות .כמה ימים לאחר מכן הגישה האשה לביהמ”ש תביעות
למשמורת ,מזונות ,פירוק שיתוף ואיזון משאבים .ביה”ד קבע כי
הסמכות נתונה לו ,ובדצמבר  2012סודר גט .לאחר מכן התקיימו
הליכים שונים הנוגעים לשאלת סמכותו של ביה”ד לדון בנושא

הרב שלמה שפירא – אב”ד
הרב אברהם מייזלס  -דיין
הרב אריה אוריאל  -דיין
העובדות:
הצדדים נישאו כדמו”י ביום  4.12.84ונולדו להם שני ילדים .לאחר
הנישואין התגוררו הבעל והאשה ,במשך למעלה מעשרים שנה,
בנחלה שהייתה בבעלות הורי האשה .במהלך תקופת הנישואין
נפטר אבי האשה והנחלה הועברה לאמה ,אשר התגוררה בנחלה
עם הצדדים עד ליום מותה .בשנת  2008נפטרה האם ובצוואתה
הורישה את הנחלה לאשה ולא הורישה דבר לבעל .ביום 17.9.14
הגיש הבעל לבית הדין הרבני תביעת גירושין ובמסגרת הדיון
שהתקיים בפני בית הדין הסכימה האשה להתגרש ובית הדין
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נדרש להכריע בתביעה הרכושית של הבעל .בהתאם לסעיף 5
לחוק יחסי ממון לא זכאי הבעל לזכויות שקיבלה האשה בירושה
אולם לטענתו במהלך השנים השקיע כספים בנחלה המקנים לו
בעלות על מחציתה.
נפסק:
הרב אוריאל:
הבעל לא הוכיח את טענתו כי השקיע חלק בפיתוח הנחלה
באמצעות כספים שהוריו העבירו לו מחוץ לארץ .מעבר לכך ,גם
אם הושקעו כספים בנחלה הרי שבאותה תקופה נהנה הבעל
ממגורים בנחלה ושני הצדדים התפרנסו ממנה כך שהמגורים
והפרנסה היו תמורה למה שהשקיע ,במידה והשקיע.
ככל שהבעל השקיע כספים בנחלה הרי שמדובר בדין “המוציא
הוצאות על נכסי מלוג של אשתו” .המשנה במסכת כתובות דף
עט עמ’ ב“ :המוציא הוצאות על נכסי אשתו ,הוציא הרבה ואכל
קמעא ,קמעא ואכל הרבה -מה הוציא הוציא ,ומה שאכל אכל;
הוציא ולא אכל -ישבע כמה הוציא ויטול” .הטעם שהבעל אינו
מקבל את הוצאתיו הוא מסברה שהוא מוחל על הממון שהשקיע
בנכסי אשתו (חידושי הריטב”א עט ב וראשונים נוספים) .טעם
נוסף (המאירי) הוא שחכמים עשו תקנה שכדי שנכסים יתקיימו
כיאות הטילו את האחריות על ההשקעות על הבעל.
הנפקות בין שני הטעמים תהיה במקרה שהבעל אמר במפורש
שאינו מוחל על הוצאותיו או שישנה אומדנה שאינו מוחל .לדברי
הדיין הרב בנימין בארי בשורת הדין חלק ה’ עמוד קנח ,דרך
העולם שהבעל מוחל על הוצאותיו וגם אם אמר שאינו מוחל מה
שהוציא הוציא לאור תקנת חכמים.
דין זה קיים גם במקרה שהבעל הוציא הוצאות רבות וניכרות
וברור שמה שנהנה מהנכסים אינו שווה ערך להשקעה (המרדכי
כתובות פרק האשה שנפלו רמז רט) .וראו גם בשו”ע פח ,ז
הפוסק שגם אם השקיע הרבה ונטל מעט – “מה שהוציא הוציא
ומה שאכל אכל” .לכן ,גם אם השביח את הנכסים ,חוזרים
הנכסים המושבחים לאשה.
לאור האמור ,בענייננו גם אם צודק הבעל בטענותיו כי במשך
שנים שיפץ את הנחלה ואף הוסיף בית עץ בחצר ,אין הדבר
מקנה לו בעלות בנכסי האשה .ואולם במידה והבעל לא נהנה
ישירות מהנכס שהשביח ,אך נהנה מנכס אחר ,יש לדון בשאלה
אם כל נכסי המלוג יחשבו כגוף אחד .בתיק מס’  812570/1כתב
ביה”ד הגדול כי מחלוקת זו לא הוכרעה .אולם אין לה נפקא
מינה למקרה שבנדון שבו הבעל נהנה לאורך השנים מהשבחת
הנחלה .לאור האמור לעיל דוחה הדיין את התביעה לבעלות
ושותפות לנכסי האשה .בנוגע לתביעת האשה לכתובה קבע
בית הדין כי מאחר והבעל תבע גירושין והוא לא הוכיח כי ישנה
עילה הפוטרת אותו מתשלום כתובה ,יש לחייבו בכתובה .תביעת
האשה לתשלום חובות נדחתה מאחר וטענה זו לא עלתה ולא
נידונה במהלך הדיונים בפני כב’ בית הדין.
הרב מייזלס:
אמנם ,גם במקרה בו הבעל לא הוציא הוצאות ישירות להשבחת
הנכס חל עליו הדין של “מה שהוציא הוציא” .אולם במקרה דנן
הבעל השקיע מכיסו להשבחת הנכס במטרה שבעתיד יחשב
כשותף בו ,כך שהתועלת שהייתה לו במשך השנים מן הנכס
אינה מספקת אותו ,ולכן ספק אם ניתן במקרה זה להחיל את
הדין של “מה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא”.
מבחינת ההיבט המשפטי של שיתוף ספציפי בנכס של האשה
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שהגיע אליה בירושה ,הרי שנכס זה אינו בר איזון לפי חוק יחסי
ממון ויש להוכיח כוונת שיתוף מוכחת ,כאשר נטל ההוכחה מוטל
על כתפי בן הזוג המבקש שיתוף .האלמנטים המוכיחים חזקת
שיתוף :א .משך הנישואין -במקרה הנדון מדובר על פרק זמן
ארוך של כ 30-שנות נישואין; ב .כיצד התנהלו חייהם המשותפים
של בני הזוג.
חייהם היו מלווים בעימותים קשים .בכתב התביעה הבעל בחר
לשים דגש על ענייני הרכוש כך שעולה בבירור כי לאורך שנות
הנישואין עם אשתו ,מעייניו היו נתונים יותר לנכסי האשה מאשר
לאשה עצמה .להתנהלות זו יש השלכה לכוונת השיתוף.
ועוד ,לאורך חיי הנישואין התגוררו הצדדים בבית הורי האשה,
הבעל לא הוכיח כי תרומתו הכלכלית הקבועה היתה לפחות
מחצית מההוצאות השוטפות ועל כן לא קמה חזקת שיתוף
(ראה ע”א  45/90עבאדה נ’ עבאדה) .ברור שהבעל התעסק
במידה כזו או אחרת עם הנכסים אולם אין מדובר ביותר מסיוע
למעמסת הניהול שהיתה מוטלת על האשה.
במקרה דנן קיימיים נתונים ספציפיים המערערים גם הם
את כוונת השיתוף :א .הזמן לחזקת השיתוף הינו מצומצם שכן
האשה ירשה את הנחלה רק לאחר פטירת אמה באוגוסט 2008
ומשנת  2012הצדדים כבר חיו בחדרים נפרדים; ב .שיתוף הבעל
בנחלה עומד בניגוד לצוואת אמה של האשה.
לאור צירוף הנסיבות במקרה דנן יש בה כדי להוכיח שהאשה
לא התכוונה להקים חזקת שיתוף על הנחלה שקיבלה בירושה.
יש להוסיף כי כוונת השיתוף נגזרת גם מכוונת שיתוף בתחום
האישי מה שלא היה במקרה דנן.
שלושת הדיינים דוחים את תביעת הבעל.
תיק מס’  ,999700ניתן ביום י”ב בטבת התשע”ז (.)10.1.17
הופיעו :עו”ד שבתאי גרוטס (לאשה) ,טו”ר נדב טייכמן (לאיש).

פסה”ד מתאים גם למדור עילות גירושין

 .5בחינת הדרישות ליצירת חזקת שיתוף בדירה שניתנה
במתנה לאחד מבני הזוג.
בית הדין הרבני האזורי תל-אביב:
הרב מאיר פרימן  -אב”ד
הרב מאיר קאהן – דיין
הרב יצחק רפפורט – דיין
העובדות:
בני הזוג התגרשו בשנת  ,2013אך מועד הקרע לעניין חלוקת
הרכוש נקבע ל .2009-הוגדרו הנושאים שבמחלוקת ומונה
אקטואר לערוך איזון רכושי .בשנת  2016ביקשה האשה לבטל
הסכם ממון שאושר בביהמ”ש ,וכן העלתה טענות נגד הסדר
חלוקת הרכוש .המחלוקת התקיימה סביב שתי דירות:
 .1דירה א’ ניתנה במתנה לבעל מאמו והיא רשומה על שמו
בלבד .כך גם מופיע בהסכם הממון .האשה טוענת כי הרישום
היה פורמלי בלבד ,והדירה נקנתה מכספי שניהם .כאמור ,היא
דורשת לבטל את ההסכם משום שלדבריה לא ניתן לה יומה
להוכיח את טענותיה בביה”ד.
 .2דירה ב’ רשומה של שם שניהם והאשה גרה בה .הבעל
מבקש פירוק שיתוף מיידי ותשלום על השימוש בחלקו מאז
 2009או לפחות  .2013האשה מתנגדת ומבקשת שהפירוק
יהיה רק לאחר ההכרעה בכל הנושאים שבמחלוקת.

נפסק:
לגבי דירה א’ – זכויות הבעל בדירה מבוססות הן על הרישום
והן על ההסכם“ .על מנת שהאשה תזכה בחלק בדירה עליה
לסתור את כל האדנים עליהם מושתתות זכויות הבעל בדירה.
הטענה המרכזית של האשה לקבלת חלק בדירה היא תביעתה
לביטול הסכם הממון .לאשה טענות על עושק והטעיה בהסכם,
וכן על פגמים בכריתת ההסכם .לטענתה ההסכם לא נראה
כהסכם ממון ,לא קיבל תוקף של פסק דין אלא רק אושר בבית
המשפט ,הצדדים התנהגו אחרת מההסכם ובכך זנחו אותו .בית
הדין בדעה שגם אם תתקבל תביעת האשה לביטול ההסכם
עדיין ניתן להכריע את הדין לפיו כל הזכויות בדירה שייכות
לבעל ,זאת בהסתמך על שאר האדנים התומכים בטענתו
לזכויות הבלעדיות בדירה .כך שגם אם נחליט שיש לבטל את
הסכם הממון עדיין הדירה כולה תשאר ברשות הבעל מכח שאר
האדנים עליהם מושתות זכויותיו בדירה” .לאור זאת ,אין צורך
להמשיך ולדון בטענות האשה ,לשמוע עדים וכו’ ,שהרי ההכרעה
בכל מקרה לא תשתנה ואין טעם לבזבז זמן שיפוטי יקר .בכזה
מקרה אף לא ניתן לטעון לפגיעה בכללי הצדק.
יש להכריע כי הבעלות של הבעל בלבד מכמה טעמים“ .בראש
ובראשונה הרישום של הדירה היה על שם אמו של הבעל עד
שהיא נתנה במתנה את הדירה לבעל .בית הדין מתייחס לרישום
בספר האחוזה כדבר קובע ומחייב .וראה בנתיבות המשפט -
בביאורים ,חושן משפט סימן ס״ב ס״ק ז שבמקום שקיים שטר
הנמצא מחוץ להשגת ידי בעלי הדין ,לכל הדעות השטר מחייב
ולא ישמעו טענות על תוקף השטר .הרישום בספר האחוזה ודאי
מהווה ראיה חיצונית על הבעלות ולא ניתן לטעון כנגד תוקף
הרישום .כך בפסקי דין רבים ומנהג בתי הדין הוא שהרישום
קובע .לכן יש לקבוע שאמו של הבעל אכן היתה הבעלים על
הדירה עד ליום בו העבירה את זכויותיה בדירה לבעל” .גם אז
מדובר במתנה ללא תמורה שאינה נכללת באיזון המשאבים.
שנית ,יש חוזה שכירות בין הזוג לבין אם הבעל בו נאמר במפורש
כי הדירה שייכת לאם (טרם נתינתה לבן) .ועוד ,אדם לא ישלם
שכירות על דירה בבעלותו“ .האשה גם לא יכולה לטעון על
שנות חזקה לביסוס טענתה ,שכן מדובר בחזקה בנכסים של
קרובי משפחה ומבואר בחושן משפט סימן קמ״ט שלא מועילה
חזקה בנכסי קרובים כבן אצל אביו או חתן אצל חותנו ...וראה
בנתיבות המשפט שם בחידושים ס״ק ה ,שהקובע הוא ראות
עיני בית הדין .מעל לכל האמור ,קיימת כאן ״הודאת בעל דין״.
האשה מודה בחקירתה שכל השנים הדירה היתה רשומה על
שם אם הבעל .לדבריה היא תמיד ביקשה לקבל זכויות בדירה
אך לא קיבלה ,כמו כן האשה הודתה בחקירתה בבית הדין שאם
הצדדים לא היו חותמים על הסכם הממון ,הדירה היתה נשארת
עדיין רשומה על שם אם הבעל ,היות והיא לא היתה מסכימה
להעביר את הרישום על שם הבעל ללא ההסכם .הרי שקיימת
הודאת בעל דין מצד האשה על בעלות אם הבעל בדירה עד ליום
שנתנה לבעל את הדירה במתנה”.
את טענתה של האשה כי הרישום היה פורמלי בלבד יש
לדחות“ .מאחר ורישום המקרקעין בספרי האחוזה נחשב כדבר
הקובע ,על כן הבא לשנות מהרישום הוא המוציא מחברו ועליו
נטל הראיה .לצורך קביעה שהרישום על שם האם שנפטרה
היה רישום פורמאלי בלבד ,ובכך להפקיע את בעלותה נחוצות
הוכחות חזקות מאד” ,ואותן האשה לא הביאה.
לא הוכחה כל פעולה שיכולה הייתה להוות העברה הבעלות

בדירה מאם הבעל לבני הזוג ,טרם נתינתה במתנה לבעל .במספר
פסקי דין “בחן בית הדין את האפשרות להעביר בעלות בנכם
מקרקעין על ידי מעשה קנין או בהסתמך על דינא דמלכותא או
על סמך פסיקת בתי המשפט .בנדון דנן לא נמצאה אף לא אחת
מן האפשרויות להעברת הבעלות מאם הבעל ,עד ליום בו היא
נתנה את הדירה במתנה לבעל .לא היה מעשה קנין ,לא חזקה,
לא קנין לפי חוק או דינא דמלכותא .אמנם בא כח האשה מבסס
טענותיו על פסיקת בית המשפט בדבר חזקת שיתוף ספציפית
בנכס .אמנם יתבאר לאחר עיון מדוקדק בפסיקת בתי המשפט
שבנדון דנן לא קיימת חזקת שיתוף ספציפית .כאן מצטט ביה”ד
באריכות מפסק דינו מספר ( 369722/3פורסם במאגרים),
בו עסק בפסיקות ביהמ”ש העליון בסוגיה .מהסיכום עולה כי
“אין בפסיקה אמירה ברורה ומוחלטת ביחס לתנאים להיווצרות
שיתוף בדירה השייכת לאחד מבני הזוג ויש לבחון כל מקרה לגופו.
על כן נבחן נדון דנן בהתאם לאמור בפסיקה .אכן קיימת בפסיקה
אפשרות לקביעת זכויות במקרקעין מכח הדין הכללי ויצירת
חזקת שיתוף בנכס מכח כוונת שיתוף בנכס הספציפי .אמנם
הדברים נאמרו רק במערכת היחסים שבין בני זוג שניהלו משך
שנים משק בית משותף כזוג נשוי בנכס הספציפי .רק במערכת
יחסים הקיימת בין בעל לאשה ,החיים משך שנים בשיתוף כזוג
נשוי ,נאמרה האפשרות לזכיה בבעלות בנכס בו גרו .הדברים לא
נאמרו כלפי צד שלישי .ברור שאין לפגוע בזכויות של צד שלישי
מכח מגורים משותפים של בני זוג בנכס השייך לצד השלישי .בני
זוג הגרים ביחד בדירה ,השייכת לצד שלישי ,לא יכולים להפקיע
בכך זכויות קנייניות של הצד השלישי שהינו בעל הדירה ואינו צד
לסכסוך שבין בני הזוג .על כן ,ביחס לכל התקופה שהדירה היתה
רשומה על שם אם הבעל ,ברור הדבר שיש לדחות את טענות
האשה על בעלות מכח המגורים המשותפים ,בהיות הדירה
שייכת לאם הבעל בתקופה האמורה .נותר לבחון את טענות
האשה רק מהיום בו הבעל קיבל את הדירה מאמו במתנה .לצורך
קבלת זכויות בנכס השייך לצד אחד הצריכה הפסיקה קיום ״דבר
מה נוסף״ שיש בו כדי להקנות את הבעלות המבוקשת .בנדון
דנן בית הדין חיפש ולא מצא ״דבר מה נוסף״ .האשה לא יכולה
לטעון על הסתמכות לבעלות בדירה ,שעה שחתמה על הסכם
שאין לה חלק בבעלות בדירה וביקשה מבית המשפט לאשרו,
ובית המשפט אכן אישר את ההסכם .גם אם נקבל את תביעת
האשה לבטל את ההסכם ,עדיין אין בביטול אישור ההסכם כדי
לבטל את העובדות .העובדות הן שהאשה חתמה על הסכם בו
היא מודה שאין לה חלק בבעלות בדירה האשה ביקשה לאשר
את ההסכם ואף אישרה את ההסכם בבית המשפט ...שיקלול
כל האמור מוביל למסקנה שלא נוצר כאן ״דבר מה נוסף״ היכול
להקנות לאשה זכויות בדירה השייכת לבעל ,דירה אותה קיבל
מאמו במתנה .מכאן שיש לדחות את טענות האשה לבעלות
בדירה מכח הפסיקה הקיימת”.
לגבי דירה ב’ – “יש להתחשב בבקשת האשה המבקשת לבחון
את האפשרות לרכוש את חלק הבעל בדירה לאחר סיום חלוקת
הרכוש .לצורך כך יש להשלים את בירור זכויות הצדדים בחלוקת
הרכוש על ידי האקטואר ורואה החשבון .על כן ,בית הדין מאפשר
לאשה להודיע לבית הדין האם היא מעוניינת לרכוש את חלק
הבעל בדירה עד  30יום לאחר קבלת חוות דעת סופית בעניין
איזון הזכויות .אמנם במידה ותתקבל הודעה של המומחים לפיה
הבעל שיתף פעולה עם המומחים והעביר את כל החומר שנדרש
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ממנו ,ויתברר שעיכוב בהכנת הדו״ח הסופי יהיה בשל האשה,
בית הדין יורה לבצע את פירוק השיתוף באופן מיידי ...מאחר
והאשה מתגוררת לבד בדירה יש לקבל את תביעת הבעל לחיוב
האשה בתשלום דמי שימוש החל מיום סידור הגט ,שכן הבעלות
בדירה הינה משותפת בעוד האשה עשתה לבדה שימוש בחלק
הבעל בדירה ,שעה שהבעל היה מנוע מלגור בדירה לאחר
הגירושין” .ביה”ד שוב מפנה לפסק דינו  369722/3בו נפסק על
בסיס דברי הרמ”א (חו”מ קע”א ח’) “שכאשר קיימת מניעה או
אונס לאחד מהשותפים להנות מנכס משותף ,הוא זכאי לקבל
דמי שימוש מהשותף השני שנהנה מהנכס ,או לדרוש זכות
שימוש בלעדית למשך אותו פרק זמן בו נהנה השותף האחר״.
מכיוון שהבעל היה מנוע מלגור עם אשתו לאחר סידור הגט על
כן הוא זכאי לדמי שימוש בחלקו .יש למנות שמאי כדי לשום את
שווי הדירה להשכרה בתקופה זו.
תיק מס’  ,368895/2ניתן ביום ג’ אלול תשע”ו (.)6.9.16
הופיעו :עו”ד רן רייכמן (לאשה),
עו”ד בצלאל הוכמן וד”ר אמנון בן דרור (לאיש).

פסק הדין עוסק גם בנושא סדרי דין וראיות.

 .6חזרה מהסכם גירושין; מעמדו של הסכם גירושין
שאושר ולאחר מכן בוטל על ידי דיין יחיד בשל סירוב
האשה לפשרה שהציע.
בית הדין הרבני הגדול:
הרב דוד ברוך לאו  -דיין
הרב אליעזר איגרא – דיין
הרב דוד דב לבנון – דיין
העובדות:
לפני כמה שנים קבע ביה”ד כי בני הזוג חייבים להתגרש
והאשה הפסידה כתובתה .האשה ערערה וביה”ד הגדול הביא
את הצדדים להסכם גירושין .אולם בעת סידור הגט טען הבעל
שהוא חוזר בו מחתימתו וכי הוא הוטעה לגבי ההסכם וחתם
עליו תחת לחץ .סודר להם גט תוך קביעה שתוקף ההסכם יידון
בהמשך .לאחר הגירושין נידון ההסכם בפני הדיין שאישר אותו,
וזה קבע על דרך הפשרה כי האשה תקבל מחצית מן הסכום
שקבלה בהסכם המקורי וכי תמשיך לדור בדירת הצדדים מחצית
מן הזמן שנקבע בהסכם.
האשה טענה כי הליך אחרון זה אין לו תוקף משום שנעשה
בפני דיין אחד .או אז הסתלק הדיין מן התיק וקבע שיועבר
להרכב אחר שיקבע ראב”ד ת”א .ההרכב החדש פסק כי “מאחר
והרב  ...הקפיא את כל החלטותיו וכן את כל ההסכמים שנעשו
על ידו ,לאחר מתן החלטות בית הדיו דנן ,הרי שאין כל החלטה
חיובית המאשרת את ההסכם ,ועל כך אין כל צו או מניעה מבית
הדין המונעים את הבעל לבצע כל דיספוזיציה בדירת הצדדים...
כל צווי המניעה והעיקול שניתנו ע״י ביה״ד על דירת הצדדים...
בטלים”.
המערערת טוענת שההסכם הנ״ל קבל תוקף של פס״ד ואין
מקום לבטלו .המשיב טוען שהדיין אשר אישר את ההסכם שבין
הצדדים הוא שבטל אותו ,ולכן צדק ביה״ד האזורי שבטלו.
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נפסק:
ביה”ד קמא שגה .אין אפשרות לבטל הסכם שנחתם וקיבל תוקף
של פס”ד רק בשל כך שהדיין החתום עליו הקפיא את החלטותיו.
אפשר לבטלו רק אם קיים פגם בכריתתו ,ובירור קיומו של פגם
כזה דורש דיון בהרכב מלא ,הליך שלא התקיים במקרה דנן.
יש לדחות את טענת הבעל לפיה חתם על ההסכם מתוך לחץ
וחוסר הבנה .הבעל היה מיוצג ,המו”מ היה ארוך והדיין דאג
שההסכם יובהר היטב .אכן ,הבעל ויתר רבות לאשה ,אולם היה
זה משום רצונו להתגרש והבנתו שהאשה לא תסכים לכך ללא
ויתוריו .זה מקרה של “אגב אונסו גמר ומקנה”.
הדיין שדן בהסכם העלה ספק שמא זכותו של הבעל לחזור בו
מן ההסכם ,משום שיש פוסקים שקובעים שיש זכות כזו לפני
מתן הגט ,והדיין הרחיבה במקרה זה גם לאחר מתן הגט ,משום
שהסכימו לדון בתוקף ההסכם לאחר הגט .בשל ספק זה הוא
שינה את החלוקה האמורה בהסכם על דרך הפשרה .יש לדחות
טענה זו מכמה סיבות:
א .מעיון בהחלטת הדיין עולה שהבעל עצמו מעולם לא טען
שניתן לחזור מן ההסכם והוא אינו סגור.
ב .לדעת רוב הפוסקים לא ניתן לחזור מן ההסכם גם לפני מתן
הגט .חלק מן הפוסקים מאפשרים זאת רק אם אחד הצדדים
רוצה לחזור לשלו”ב ,משום שעל דעת כן לא עשה הסכם גירושין.
אולם כאן הבעל רצה להתגרש ,והם אף התגרשו.
ג .לא מתקבל על הדעת לומר שלאחר הגט ניתן לחזור מהסכם
שרק בעטיו הסכימה האשה לגירושין .כל הסכמתה לדיון לאחר
מתן הגט היה רק לגבי טענות הבעל לאונס והטעיה ,אך לא ניתן
לומר שההסכם כלל לא מחייב.
ד .יש פוסקים הסוברים שגם אם רוצה לחזור לשלו”ב לא ניתן
לחזור מן ההסכם ,כיון שהוא בוחר בשלו”ב מרצונו החופשי.
ועיינו קידושין מט ע”ב ורשב”א שם.
לאור כל זאת ,יש לקבל את הערעור ולקבוע שההסכם הוא בר
תוקף .עם זאת ,ביה”ד קובע שיש לפרש את ההסכם לפי הכלל
של ‘יד בעל השטר על התחתונה’ ,כלומר במשמעות המינימלית
שלו .על כן ,הסעיף שקבע כי האשה תוכל להישאר בדירה עד
שהבן יסיים שירות חובה יפורש כך שמועד זה אינו כולל את שנת
ההתנדבות של הבן לשירות לאומי ולא את תקופת שירות הקבע
שלו.
תיק מס’  ,848888/3ניתן ביום ה’ בניסן תשע”ו (.)13.4.16
הופיעו :עו”ד עידית ארואץ (לאשה) ועוד בצלאל הוכמן (לאיש).

פסק הדין עוסק גם בנושא סדרי דין וראיות.
למדור זה ראו גם פסקי הדין .8 ,2

תנאים
למתן הגט
 .7סידור גט במקרה של הסכם גירושין הכולל סעיף
לחיוב מזונות מוגדלים בשל עיכוב במתן הגט

בית הדין הרבני האזורי רחובות:
הרב נחום גורטלר – אב”ד
הרב יהודה שחור – דיין
הרב ציון אשכנזי – דיין
בית הדין הרבני הגדול:
הרב ציון בוארון  -יו”ר
הרב מסעוד אלחדד – דיין
הרב ישראל שחור – דיין
בית הדין האזורי:
בפנינו כיום תביעת הבעל מיום  22.10.2012להתגרש ותביעת
האשה מיום  5.11.2012להתגרש ותביעת כתובתה .הצדדים
הופיעו בפנינו בדיון ולאחר הדיון צירפו הצדדים טיעוניהם
ובקשותיהם בכתב .שני הצדדים מבקשים להתגרש ולמרות זאת
מחליט ביה״ד כי יש לדחות את תביעות הגירושין מחוסר יכולת
הלכתית לסדר כיום לצדדים גט ,לאור הנתונים שנפרט.
לפני כחצי שנה פתחו הצדדים תיק משותף ובו בקשה משותפת
לגירושין בהסכמה .ביה״ד דחה את בקשתם להתגרש משום
שעל הבעל הוטלה כפיה כספית לגרש את אשתו שלא מרצונו
החופשי .בהחלטת ביה״ד מיום כ״ז אב תשע״ב  15.8.2012נכתב:
“הצדדים הופיעו בפני ביה״ד לאישור הסכמתם להתגרש.
לצדדים הסכם שלום בית לחילופין גירושין שאושר וקיבל תוקף
פסק דין על ידי בית המשפט ב .26.12.2010 -בדרך כלל ביה״ד
אינו מתערב בהסכם שאושר בבית המשפט .ברם מחובתו של
ביה״ד ,לפני מתן פס״ד לגירושין ,להיווכח שבתנאי ההסכם לא
יהיו כאלה העלולים להטיל ספק פן הצדדים אינם פועלים מרצון
חופשי ,כאשר הם מצהירים שברצונם להתגרש .כגון ,אם הותנו
בהסכם קנסות כלפי הצד שמסרב להתגרש .התנאת תנאים
כאלה עלולה לפסול את הגט מחשש גט מעושה מצד הבעל או
כפיית האשה לקבלתו בניגוד לחדר״ג .לכן על בית הדין לבדוק
היטב אם הצהרה על גירושין בהסכמה אינה מבוססת על הפחד
של אחד הצדדים מפני חובת תשלום הקנס במקרה שיסרב
לקיים את ההסכם ,כלומר שלולא פחד זה הוא לא היה מסכים
לגירושין.
כאמור בעניינם של הצדדים נחתם ביניהם הסכם שלום בית
לחילופין גירושין שאושר וקיבל תוקף פסק דין על ידי בית
המשפט ב .26.12.2010 -בין השאר נכתב כדלהלן:
 .10האישה מצהירה כי הבעל יהא פטור ממזונותיה מרגע
שמי מהצדדים הודיע על כוונתו להתגרש כאמור לעיל.
.11על אף האמור בסעיף  10לעיל היה והבעל יסרב ליתן גט
לאישה הוא מתחייב לשל ם לה סך  5000ש”ח לחודש למז�ו
נותיה ממועד משלוח ההודעה ע״י מי מהצדדים ועד לסידור
הגט.
לשאלת בית הדין אם הצדדים רוצים להתגרש עונים הצדדים:
האשה :רוצה להתגרש .הבעל :אני לא רוצה להתגרש אך זה
בכפיה .מגיש מסמכים לביה״ד וטוען שכופים אותו להתגרש
כי חייבו אותו במזונות אשה אם הוא לא יתגרש ומגיש מסמכי
הוצל״פ הקשורים לזה ...בית הדין רואה באמור בסעיף  11של
ההסכם הנ״ל כפיה כספית על הבעל לתת לאשה גט שלא
מרצונו החופשי .כך גם האשה עצמה רואה את פני הדברים:
״האשה :אין מזונות .על סרוב לתת גט הוא משלם״ ...לאור הנ״ל
מחליט ביה״ד כי במצב הנוכחי לא ניתן להוציא פס״ד לגירושין”... .

לאחר מכן הגיש כ״א מהצדדים תביעת גירושין .בדיון ביום ד׳
טבת תשע״ג  17.12.2012אמרו שני הצדדים שרצונם להתגרש
והסכימו ששאלת הכתובה/פצוי תדון לאחר סידור הגט .ביה״ד
הבהיר להם שכיום הבעל כפוי לגרש והצדדים צירפו טיעונים
ובקשות בכתב .ב״כ האשה טוען שהבעל חי כיום עם אשה
אחרת לאחר שנהג באלימות כנגד אשתו ,ועקב התנהגותו הוא
ממילא חייב לגרש את אשתו ויש אף לכפותו לכך... .
לאחר העיון מחליט ביה״ד לדחות את תביעות הגירושין של שני
הצדדים.
אין ספק שהחיוב הכספי בו מחויב כיום הבעל ,מהווה כפיה
כספית כנגד הבעל ומונעת ממנו את האפשרות לגרש מרצונו
החופשי .באופן תיאורטי יכול להיות שצודקת טענת ב״כ האשה,
שעקב התנהגות הבעל ,יש לחייבו ולכפותו לגרש .טענות אלו
לא נבדקו לגופן וגם לא ניתן להכריע בהם כיום לגופן .גם כאשר
ביה״ד מחליט על חיוב גט ,במקרים רבים ,חיוב הגט אינו מאפשר
כפיית הגט .לעיתים ניתן לחייבו במזונות ״מעוכבת מחמתו״ ו/או
להטיל עליו צוי הגבלה שיסודם בהרחקות דרבנו תם ולעיתים
ניתן גם לכפותו בכפיה כספית או בכפיה במאסר.
ביה״ד דנן בפעמים רבות מחייב מזונות ״מעוכבת מחמתו״ ו/או
מטיל צוי הגבלה כנגד בעל או אשה המסרבים להתגרש .ישנם
גם מקרים שבהם ביה״ד דנן אף כופה גט באמצעות מאסר .ברם,
ההחלטה האם לחייב את הבעל להתגרש והאם לכפותו להתגרש
מסורה לביה״ד הרבני וביה״ד הוא זה שמוטל עליו להכריע ,האם
יש לכפות ,באלו אמצעים יש לכפות ,ומתי יש לכפות .גם בצוע
הכפיה צריך להתבצע ע״י הרשויות המתאימות לפי הוראות
ביה״ד .במצב הנוכחי ,הבעל כפוי לגרש עקב החיוב הכספי הנ״ל
המוטל עליו ״כחרב פיפיות״ .הבעל אף הציג פקודת מאסר נגדו
בגין חיוב כספי זה .מצב זה מונע מביה״ד את האפשרות לסדר גט
בין הצדדים ואף מונע מביה״ד את האפשרות כיום לבחון בצורה
אוביקטיבית את מערכת היחסים שבין הצדדים כדי להכריע
האם יש לחייב את הבעל ולכפותו להתגרש .עמדת הבעל כיום
בענין חיי הנישואין של הצדדים ,לא תהיה מוצגת באופן אמיתי,
והיא תהיה מושפעת מרצונו כיום של הבעל להשתחרר מהכפיה
המוטלת עליו.
התוצאה היא שביה״ד כיום נאלץ לדחות את תביעות הצדדים
לגירושין .ביה״ד מודע לכך שנוצר כאן מעין ״פרדוקס״ .שני
הצדדים רוצים להתגרש ,כאשר הבעל טוען שהוא רוצה להתגרש
כדי שלא יכפוהו בחיוב כספי ובמאסר בגין החיוב הכספי ולמרות
זאת מנוע ביה״ד מלהעתר לתביעותיהם להתגרש .ברם ,מצב
זה נוצר לא בעטיו של ביה״ד ,אלא בעטיו של ההסכם שעשו
הצדדים שיש בו אלמנט כפיה על הגרושין  -שאושר בפני בית
משפט לענייני משפחה .כל עוד סעיף  11בהסכם זה עומד
בתוקפו ,מנוע ביה״ד מלסדר לצדדים גט.
עלינו להבהיר שיתכן מצב שהבעל יבקש מבימש״פ לענייני
משפחה ו/או מרשות האכיפה והגבייה ,לבטל את חיוביו
הכספיים ,בטענה שחיוביו הכספיים בהסכם קיימים אם הבעל
יסרב לתת גט לאשה והוא כיום מסכים לגרשה ואינו מסרב
לגרשה ,אלא שביה״ד לא מסכים לסדר להם גט.
לדעת ביה״ד ,גם אם בקשתו תיענה וחיוביו יופסקו בפועל,
עדיין אין בכך כדי להסיר את הכפיה מהבעל .זאת משום ,שלאור
ההסכם הנ״ל ,הבעל נאלץ לומר שהוא מסכים לגרש ,כדי שלא
יחייבוהו בכספים הנ״ל ,ובפועל הוא לא מגרש מרצונו החופשי.
משום כך ,כל עוד סעיף  11בהסכם הנ״ל עומד בתוקפו ,מנוע
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ביה״ד מלסדר לצדדים גט.
בגדול:
הערה :מדובר בפרוטוקול הדיון שבסיומו סודר גט.
ב”כ המערערת מעלה את הטענה כי הבעל ממשיך לבגוד ,וכי
הוא גם רוצה להתגרש ,אלא שביה”ד האזורי סירב לדון בתביעת
הגירושין .עוד עולה כי לבעל יש זוגיות נוספת ובה האשה כבר
בהריון.
הבעל טוען כי החוב בשל סעיף המזונות תפח לאזור מאה אלף
ש”ח .ביה”ד מציע פשרה של תשלום שלושים אלף ש”ח ,האשה
מסכימה ,אולם הבעל טוען שאינו יכול לשלם גם זאת.
ביה”ד מציין בפניו שהוא זה שתבע גירושין וכי החוב למזונות
תקף“ :לא כפו אותך ,חתמת על ההסכם”.
וכך ממשיך הפרוטוקול“ :בהסכמת הצדדים ביה״ד משוחח
עם כל צד בנפרד לבסוף הצדדים מגיעים להסכם בסיוע ביה״ד.
נכתב הסכם בין הצדדים וחתמו עליו וקיבלו בקנין וההסכם
אושר כפס״ד .ביה״ד מחליט לסדר גט בין הצדדים .נעשה חק״ש,
נעשה מינוי סופר ועדים .הבעל נתן הגט לאשה בפני עדי מסירה.
הדיון הסתיים”.
בבית הדין האזורי :תיק מס’  ,891234/2ניתן ביום ג’ בשבט תשע”ג (.)14.1.13
בבית הדין הגדול :תיק מס’  ,927234/1ניתן ביום כ”ה בתמוז תשע”ג (.)3.7.13
הופיעו :טו”ר נסים אברג’ל (לאשה).

פסה”ד מתאים גם למדור עילות גירושין
פסה”ד עוסק גם בנושאים מאבקי סמכות ומזונות

לדיון בתביעה ,ולאחר מתן פסק הדין יושלם ההליך בגירושין.
הדיון בתביעה לכתובה יתקיים ביום י”ט טבת תשע”ז
( )17.1.17בשעה .11:40
ב .לאחר שמיעת בקשת האשה ביחס לטיפולים הנפשיים
שהיא מבקשת לתת לילדים ,ותגובת הבעל ניתן בזאת אישור
לאם לקחת את הילדים הקטינים לאבחון .במידה ואחר
האבחון ימליצו על טיפול מתאים ,האם תהא רשאית לפנות
לקבלת הטיפול המומלץ על ידי בעלי המקצוע .האם תעדכן
את האב בתוצאות האבחון ודרכי הטיפול והגורם המטפל.
ג .שיחות הטלפון של האב עם ילדיו יתקיימו בימי שלישי
וששי בלבד.
ד .בהתאם להסכמת הצדדים להתגרש ולהביא לפירוק
השיתוף בנכס ,ביה”ד ממנה שמאי לביצוע שמאות לשווי
דירת המגורים המשותפת .במידה ולא תהא הסכמה ביחס
לזהות השמאי ותוגש בקשה מתאימה ,בית הדין ימנה שמאי
מטעמו ,ושכרו ימומן ע”י האשה ויקוזז מחלקו של הבעל בעת
השלמת פירוק השיתוף.
ה .האשה מבקשת לחייב את הבעל בתשלום דמי מזונות
לאשה ולילדים .הבעל הגיש תגובה מנומקת לעמדתו
שבשלב זה שהינו אסיר אין לחייב מזונות עבור הילדים עקב
העדר יכולת תשלום והיעדר יכולתו לצאת לעבוד כל עוד הוא
בכלא .ביחס למזונות האשה הוא טוען שאין לחייבו בנסיבות
הנוכחיות שהאשה תובעת גירושין ושוללת שלום בית.

לאחר העיון בטענות הצדדים ביה”ד מבהיר כי בשלב זה שאין
לבעל כל יכולת תשלום ,וגם טרם החל הליך פירוק השיתוף
 .8מאחר והאשה תובעת כתובה ,יתקיים הליך הגירושין רק בדירת המגורים לא ניתן לחייבו בדמי מזונות .ככל שהדירה
לאחר מתן פסה”ד בתביעתה; לא ניתן לחייב אסיר במזונות .תימכר לצד ג’ וכל צד יקבל את חלקו בדירה ,יהיה מקום לחייבו
בתשלום כשהתמורה שתתקבל מהדירה תהיה מקור למימון
לתשלום.
בית הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב אוריאל לביא  -אב”ד
תיק מס’  ,1072011/1ניתן ביום כ”ה בכסלו התשע”ז (.)25.12.16
הרב שלמה תם  -דיין
הופיעו :עו”ד מרב פורת ניסנהולץ ,עו”ד אסתר שאנן (לאשה),
הרב דוד מלכא  -דיין
טו”ר ניסים אברג’ל (לאיש).
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נפסק:
א..הצדדים נשואים  25שנה ולהם שמונה ילדים מהם ארבעה
קטינים .הבעל הורשע בעברות מין בקטין ולפני כשנה החל
לרצות עונש של  20חודשי מאסר.
התקיימו שני דיונים שנקבעו מלכתחילה בפני הרכב חסר
ובהן נעשה מאמץ להביאם להסכם גירושין .במסגרת דיונים
אלה הוצע מתווה להסכם וב”כ הבעל ניהל מו”מ עם ב”כ
הקודמת של האשה אולם בסופו של דבר לא גובש הסכם,
ובשל כך נקבע מועד לדיון לשמיעת טענות הצדדים לגופן.
התובעת הציגה את הרקע לתביעה כמפורט בפרוטוקול,
וטענה שבמשך כל תקופת הנישואין סבלה מבעלה ומיחס
שלילי כשלא התחשב בה וכי ראה רק את עצמו ואת צרכיו
בלבד .האירועים בגינם הורשע ונכלא הביאו להגשת תביעת
הגירושין .הבעל מצדו הביע רצון לשלום בית ולהליך יעוץ
נישואין תחת פיקוח ,אך לנוכח העמדה הנחרצת של האשה
ששללה על הסף אפשרות כזו ,הבעל הודיע על הסכמתו
להתגרש.
מאחר והאשה הודיעה שהיא עומדת על זכותה לתשלום
הכתובה ,ומבקשת לדון בתביעתה ,ביה”ד קובע מועד קרוב

פסה”ד מתאים גם למדורים רכוש ועילות גירושין
פסה”ד עוסק גם בנושאים מאבקי סמכות ,מזונות ,כתובה וילדים.
למדור זה גם פסק דין .2

עילות
גירושין
 .9התכתבויות אינטימיות עם נשים זרות ובדיקה לקיום
מחלות מין אינן מהוות בהכרח ראיה לבגידת הבעל.
בבית הדין הרבני הגדול בירושלים:
הרב נחום שמואל גורטלר  -אב”ד
הרב יצחק אלמליח  -דיין
הרב מימון נהרי – דיין

בקביעת העובדות.
יחד עם זאת לא נעלם מעיני ביה”ד שבשל הפירוד הפיזי והרגשי
אפסו הסיכויים לשלום בית .בני הזוג פרודים זה שלוש שנים וחצי
וההליכים הדיוניים העמיקו את הקרע שבין הצדדים עד כדי שלא
ניתן לגשר ביניהם ,על מנת לשקם את מערכת הנישואין .מערכת
הנישואין בנסיבות הללו נותרה על הנייר ,בניגוד להלכה המורה
כיצד צריכה להתקיים מערכת נישואין ,ויש לסיימה בסידור גט.
על המערער להימנע מלעכב את מתן הגט ונושא הכתובה ידון
לאחר הכרעת בית המשפט בשאלות הרכושיות .ביה”ד מתרשם
שהמערער הבין את משמעות המשבר שכן ניסה להגיע עם
האשה להסכם .גם מדברי ב”כ ניתן להבין שעיקר הקושי הוא
שביה”ד הגדירו כרועה זונות ושהמשיבה עושה בזה שימוש נגדו.

העובדות:
זהו ערעור על פס”ד של ביה”ד האזורי בפתח תקווה (פורסם
בגיליון  ,44פס”ד מס’  .)6הצדדים חיים בזוגיות זה  16שנה,
נישאו כדמו”י לפני כ 8-שנים ולהם שני ילדים .האשה תבעה
גירושין ואת כתובתה ע”ס  180,000ש”ח .הבעל עזב את הבית
לפני כשלוש שנים ומאז הצדדים פרודים .ביה”ד האזורי פסק
כי הבעל חייב לתת גט לאשתו בשל היותו רועה זונות .ביה”ד
האזורי הסתמך על מספר ראיות:
א .התכתבות שהייתה בין הבעל לאשה אחרת.
ב .הבעל הודה שעבר בדיקה כדי לבדוק האם חלה במחלת
מין מסוימת.
ג .הבעל נרשם לאתר הכרויות כרווק .ביה”ד קבע כי ניתן
לקבוע שאדם הוא רועה זונות גם כשאין וודאות בדבר על
בסיס דיוק מדברי האגודה .כן ביה”ד קבע שבנסיבות אלו אין הרב גורטלר:
לך מאיס עלי באמתלא מבוררת יותר מזו ,וחייב את הבעל ביה”ד האזורי קבע שהבעל רועה זונות וזאת בהסתמך על דברי
עדה .בפסה”ד קבענו שלא ניתן להסתמך על עדות זו וממילא
במתן גט לאשתו .הבעל ערער.
ביטלנו קביעה זו של ביה”ד האזורי .אולם למרות קביעתנו זו,
לגוף השאלה אם מגיע לאשה כתובה או פיצוי ,נראה שיש
נפסק:
יותר מרגלים לדבר שטענות האשה אמת ,שלבעל היו קשרים
הרב נהרי והרב אלמליח:
ביה”ד סבור כי אין הוכחה ברורה לכך שהבעל עונה להגדרת עם נשים זרות ,והוא הודה לה על קשרים אלו והם הביאו אותה
רועה זונות .השימוש בלשון זה הובא לראשונה בספר משלי למאוס בו ולהגיש תביעת גירושין.
הבעל טען שקשרים אלו היו לפני הנישואין ,וטען שזכותו
(פרק כט פסוק ג) .רש”י פירש שם כי כוונת הפסוק היא לחיבור
עם נשים זונות .האבן עזרא פירש מפרנס הזונות ,או מלשון לשלום בית .ביה”ד אינו מקבל את טענות הבעל .אם אומנם
ידידות עימן .לצורך הגדרתו של אדם כרועה זונות יש להביא נכון הדבר שכל הקשרים הללו היו לפני הנישואין ,הבעל היה
הודאה ,ראיה או  2עדים כשרים על כך שהבעל מחובר בידידות מצליח לשכנע את האשה לחזור לשלו”ב .נוסף על כך ,אם דברי
אמיצה ועמוקה עם נשים זרות שיש בה חיבור והתרועעות .הבעל נכונים ,הבעל היה מגיש תביעה לשלו”ב ,ומנסה לשכנע
בנד”ד ההתכתבות שבין הבעל לאשה הזרה איננה מראה הודאה את האשה ,בסיוע של ביה”ד ,שתחזור אליו לשלו”ב .לכן נראה
של המערער בקיום יחסי אישות עם נשים זרות או בקשר אמיץ לביה”ד שהאשה לא הפסידה כתובתה.
אני מסכים לדברי הרב נהרי שכתב שאין להגדיר במקרה שלנו
בתקופת הנישואין .לכל היותר יש לראות בדבריו הודאה ביחסי
ידידות עמוקים ,אשר כללו בעבר יחסי אישות לפני הנישואין .את הבעל כרועה זונות ,אולם זה רק לגבי מה שכתב האגודה
הבעל נקט אומנם בלשון בגידה ,אולם ניתן לפרש כי הכוונה היא שרועה זונות כופים אותו להוציא מחמת ש’רועה זונות יאבד הון’,
למעילה באמון ולאו דווקא בהקשר של יחסי אישות עם נשים אבל לגבי השאלה אם פוסקים שלבעל שבפנינו יש דין יוציא ויתן
כתובה ,ברור הדבר שהיה לבעל קשרים עם נשים זרות ,ופגע
אחרות.
עוד נציין כי הצדדים חיו יחד במשך  8שנים לפני הנישואין ,קשות באשתו ,והיות שיש תקנת הקהילות שלא ישא אשה
וסביר להניח שהאשה ידעה על התנהגות בעלה ,ובמציאות זו עליה זה כולל גם שלא ילך עם נשים זרות ,ואם האשה אינה יכול
שהתנהלו כפי הנורמה המקובלת בחברה בה הם חיים ,קשה לסבול הדבר דינו שיוציא ויתן כתובה.
לקבוע כי הבעל רועה זונות על סמך התרועעותו עם נשים שהיה
איתן בקשר לפני הנישואין .הצדדים היו בקשר אישי לא ממוסד בשל האמור נפסק:
א .הערעור מתקבל בחלקו.
במשך כשמונה שנים ויש להניח שבחברה זו היו להם קשרים
ב .אין תשתית ראייתית להגדיר הבעל כרועה זונות.
אישיים ,כאלה או אחרים ,עם בני זוג נוספים בתקופה זו .מה
ג .על הצדדים להתגרש לאלתר.
שכתב ביה”ד קמא כי די בכך שהבעל הודה שהיה בקשר של
ד .ביה”ד ממליץ לצדדים לנהל מו”מ להגעה להסכם כולל.
כמה שנים עם אשה אחרת כדי להניח שקרוב לוודאי שקיים
ה .ככל שהצדדים לא יגיעו להסכם ,ביה”ד האזורי יפסוק
יחסים עמה או עם אחרות ,לא ברור לנו והדבר לא מהווה הוכחה
בעניין הסכום המגיע לאשה לכתובתה ,לאחר שיתקבל
על קיום יחסי אישות .לדעתנו העובדה שהבעל קיים יחסי
פסה”ד של ביהמ”ש בענייני הרכוש.
אישות לפני הנישואין אינה מהווה הוכחה על קיום יחסי אישות
עם אשה זרה בתקופת הנישואין.
תיק מס’ ,1043716/1 :ניתן ביום כ”ו מרחשוון תשע”ז (.)27.11.16
גם העובדה שהבעל נבדק האם חלה במחלת מין מסוימת
הופיעו :עו”ד אשרת חורי (לאשה) ,עו”ד אורי צפת (לאיש).
אינה מהווה ראיה ברורה ,שהרי לגרסת הבעל הבדיקה נעשתה
לדרישת האשה על מנת לנקות את עצמו מחשש זה .גרסה זו
פסק הדין עוסק גם בנושאים סדרי דין וראיות וכתובה.
יוצרת מצב בו אין כאן הודאה של המערער לקיום יחסי אישות
ולכל היותר מהווה הדבר ראיה נסיבתית בלבד ,שניתן לצרפה
למדור זה ראו גם פסקי הדין .8 ,7 ,4 ,2
לראיות נוספות.
בנסיבות הנ”ל נראה לקבל את הערעור בגין טעות נראית לעין
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המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת
בר-אילן הוקם מתוך רצון להשפיע על מעמד האשה בחברה הישראלית באמצעות קידום ידע
ומחקר ודרך פעילות מעשית וישומית.
המרכז עורך ומפרסם מחקרים וניירות עמדה בנושאים הנוגעים לנשים בישראל ומעמדן,
מפרסם פסקי דין רבניים ,פועל לשינוי חברתי על ידי יזום וקידום חקיקה ושינוי מדיניות ציבורית.
כמו כן עורך המרכז כנסים בתחום דיני המשפחה וביניהם הכנס השנתי לענייני נשים ,משפחה ומשפט בישראל ,ופרויקטים שונים,
כגון פרויקט פא"י (פיקוח אכיפה וישום).
המרכז תומך ושותף פעיל במאבק למען העגונות ומסורבות הגט בין היתר באמצעות פעילות ב"עיקר"  -הקואליציה הבינלאומית
לזכויות העגונה ומסורבת הגט.
במסגרת מעורבותו בחברה הישראלית ותרומתו לה מממן המרכז את ייצוגן המשפטי של נשים בבית הדין הרבני ובבית המשפט
לעניני משפחה .הסיוע המשפטי מתבצע במסגרת קורס קליני לסיוע משפטי בפקולטה למשפטים ,הכולל לימוד תיאורטי ועבודה
מעשית בליווי התיקים המשפטיים.
המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן
		
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
רמת -גן 5290002

דוא"ל המערכתDVD.rackman@gmail.com :

טל03-5318895 :
פקס03-7360499 :
אתרwww.rackmancenter.com :
דוא"ל המרכזrackman.center@mail.biu.ac.il :

מרכז צדק לנשים הוא ארגון משפטי ציבורי שמטרתו לקדם ולהגן על זכותן של נשים לשוויון,
לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת ישראל.
מ א ז  ,2 0 0 4מ י י צ ג ה מ ר כ ז ל ק ו ח ו ת ב מ ק ר י ם ש ל ע ג י נ ו ת  ,מ מ ז ר ו ת ו ג י ו ר .
החזון של המרכז הוא מדינה יהודית ודמוקרטית שאיננה מתפשרת על עקרונות דמוקרטיים וזכויות אדם
לצד שמירה על מורשת ישראל .פרויקט הדגל של מרכז צדק לנשים הוא תביעות נזיקין כנגד סרבני גט.
אנו שמחים לחלוק מניסיונינו עם עורכי דין ולהעניק ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום בתיקים
המקדמים את החזון שלנו.
מרכז צדק לנשים
עמק רפאים  ,43ירושלים .9314102
טל' 02-5664390 :פקס02-5663317 :
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דוא”ל המרכזcwj@cwj.org.il :
אתרwww.cwj.org.il :

