
פסקי דין רבניים בנושאי משפחה

גליון מס'

47

This publication was made possible through the
g e n e r o u s  s u p p o r t  o f  M r .  R o m i e  Ta g e r,  Q C ,
a n d  h i s  w i f e  E s t h e r ,  L o n d o n ,  E n g l a n d

 שבט תשע"ח,
פברואר 2018

ה ב י ד נ ם ה ת מ ו ר ת ת ל ו ד ו ר ה ש פ א ת ה ה ם ז ו ס ר פ
ורעייתו אסתר מלונדון, אנגליה (qc) של עו"ד רומי תיגר

ות מאבקי סמ

סדרי דין

ירושין ות  עי

ה ב ווי ה

רים ממ



2

מאבקי סמכות

סדרי דין

ממזרים

עילות גירושין

צווי הגבלה

     

                                   

יו”ר המערכת: פרופ’ רות הלפרין-קדרי, ד”ר סוזן וייס

עורך ראשי: פרופ’ עמיחי רדזינר

חברי המערכת: עו”ד עדי רז, עו”ד אסנת קרפלוס-גלעם, 

עו”ד שי זילברברג, עו"ד אסנת פרינץ

מנהלת ומפיקה: ד"ר גלית שאול

סגנית עורך: ליעד רוזינקוביץ-ז׳יטניצקי

עיצוב וביצוע גראפי: אפי פרינט בע״מ

כתובת המערכת:
המרכז לקידום מעמד האשה ע”ש רות ועמנואל רקמן
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 

52900
טל: 03-5318895,   פקס: 03-7360499   
  E-mail: DVD.rackman@gmail.com

    www.rackmancenter.com

סימני הבאת פסקי הדין:

פסק דין מלא: 
תקציר: 

פסק הדין בחלקו: 

ראשי תיבות:
בזה”ז - בזמן הזה

בע”כ - בעל כורחו/ה
ג”פ - גט פיטורין

דמו”י - דת משה וישראל
דר”ת - דרבינו תם

זמ”ז - זה מזו
חדר”ג - חרם דרבינו גרשום

טו”ר - טוען/ת רבני/ת
טו”מ - טענות ומענות

כ”ש - כל שכן
לכו”ע - לכולי עלמא

אין במובא כאן משום תחליף לייעוץ משפטי

c

כל הזכויות שמורות

ISSN 1565-4176 

2018 47, שבט תשע״ח, פברואר  גיליון מס׳ 

לפי”ז - לפי זה
עו”ס - עובד/ת 

סוציאלי/ת
פו”ר - פריה ורביה

פרש”י - פירוש רש”י
צ”ב - צאן ברזל

שאל”כ - שאם לא כן
שכ”ו - שאר כסות ועונה

שלו”ב - שלום בית
חו”ק - חופה וקידושין

3

7

9

9

11

בתביעות  ביה”ד  של  מאבקו  שוב  עולה   1 מס’  בפס”ד   .1
הנזיקין בגין סרבנות גט. במקרה זה מדובר בתביעה שהגיש 
למרות  לקבלו.  וסירבה  בגט  חויבה  אשר  אשתו  כנגד  איש 
שביה”ד עדיין סבור שהאשה חייבת לקבל את גיטה, ולמרות 
בעל  אשה  גירושי  האוסר  שחדר”ג  קבע  האזורי  שביה”ד 
כרחה אינו חל במקרה זה, ועל אף העובדה שהבעל מחק את 
תביעת הנזיקין, בכל זאת דורש ביה”ד הגדול ש”הבעל ידאג 
תוגש  שלא  באופן  בבימ״ש  תדחה  הנזיקין  שתביעת  לכך 
שם,  בהערה  כאמור  האשה”.  כנגד  נוספת  נזיקין  תביעת 
זה  ואולי  לבג”ץ,  הוגשה  ביה”ד  של  זו  החלטה  כנגד  עתירה 
דברו  את  העליון  ביהמ”ש  יאמר  לראשונה  בו  המקרה  יהיה 

באופן ברור בנוגע לסוגיית תביעות הנזיקין.

התדיינויות  להסדר  החוק  בהשפעת  עוסק   3 מס’  פס”ד   .2
בסכסוכי משפחה על מרוץ הסמכויות. מטבע הדברים, ניתנו 
בבתי הדין הרבניים מספר פסקי דין בסוגיה זו, וניתן למצוא 
במקרים  כי  לציין  חשוב  המשפטיים.  במאגרים  חלקם  את 
נתונה  אינה  שהסמכות  לקבוע  מהסס  אינו  ביה”ד  שונים 
ביה”ד  של  תיק  1121808/1  למשל:  ראו  לביהמ”ש.  אלא  לו 

הגדול או תיק 1089367/1 של ביה”ד ברחובות. 

סנקציות  הטלת  כי  דעות  ברוב  נקבע   5185/13 בבג”ץ   .3
חברתיות על סרבני גט המבוססות על ”הרחקות דרבנו תם” 
שיפוטית  החלטה  בגדר  הן  כלומר  בלבד,  המלצה  מהוות 
שאינה ניתנת לאכיפה. לכן אין צורך בהסמכה חוקית על מנת 
לנו  יש   10 בפס”ד  אלה.  הרחקות  על  ימליץ  הרבני  שביה”ד 
דוגמה לשימוש שעשה ביה”ד בהרשאה זו, והפעיל הרחקות 
דתיות וחברתיות שזכו לשיתוף פעולה מתושבי היישוב בו 

חי הסרבן.  

קריאה מועילה, 
פרופ’ עמיחי רדזינר
עורך ראשי  
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מתשלום  בעל  ולפטור  גט  לסדר  מסרב  ביה”ד   .1
האשה  כנגד  נזיקין  תביעת  הגשתו  בגין  מזונות 

שחויבה בגט. 

בית הדין הרבני הגדול )דיון ראשון(:
הרב יצחק יוסף - נשיא 

הרב ציון בוארון - דיין
הרב ציון אלגרבלי - דיין

בית הדין הרבני הגדול )דיון שני(:
הרב ציון אלגרבלי - דיין

העובדות:
הדין,  בתי  במערכת  הותיקים  התיקים  באחד  מדובר 
אינם  הצדדים   2004 משנת   .1998 משנת  המתנהל 
בית,  לשלום  תביעות  כמה  כבר  הוגשו  יחד.  מתגוררים 
גירושין ומזונות. בשנת 2013 קבע בית המשפט כי מועד 
תביעה  האשה  אליו  הגישה  אז   ,2011 בשנת  הוא  הקרע 
לשמירת זכויות. ביהמ”ש קבע את זכויות הצדדים ברכוש 

ובזכויות הפנסיה של הבעל. 
הגירושין  תביעת  את  האזורי  ביה”ד  דחה   2014 בשנת 
השלישית של הבעל ובמקביל חייב אותו במזונות אשה. 
כי  הגדול  ביה”ד  קובע  בו  הראשון,  בדיון  הערעור  כך  על 
האשה חייבת בגט. הדיון השני בוחן מחדש חיוב זה עקב 
סירובו של הבעל להימנע מלתבוע את האשה בנזיקין בגין 

סרבנותה. 

  נפסק:
דיון ראשון:

זכאית  אינה  וממילא  בגט  חייבת  האשה  כי  טוען  הבעל 
ובתמים  באמת  חפצה  שהיא  טוענת  האשה  למזונות. 
”אין  יש לקבל את ערעור הבעל.  כי  ביה”ד קובע  בבעלה. 
מאיסות  באשתו  שמואס  בבעל  שמדובר  ספק  למעשה 
מוחלטת, ובכל כגון דא, כתבו האחרונים, ובהם בעל הבני 
באשה  הרמב"ם  מדברי  ק"ו  ללמוד  שיש  ועוד,  אהובה 
לבעל  לגרשה,  הבעל  על  שכופים  עלי,  מאיס  שטוענת 
שטוען שאשתו מאוסה עליו, שיש רק חדר"ג שלא לגרשה 
בע"כ, שבודאי יש להורות כן. אמנם, הח"מ והב"ש בראש 
סימן עז פסקו שטענת מאיסות אינה מספיקה כדי לחייב 

את האישה לקבל את גטה, אך רבו החולקים עליהם, בפרט 
שהבעל  למרות  למאיסות”.  מבוררת  אמתלא  שיש  במקום 
הודה ביחסים עם נשים אחרות כבר בשנת 1998, הרי שכבר 
כך  על  האשה  של  טענותיה  באשתו.  למאיסות  טען  גם  אז 
ונסעו לחו”ל אינה סותרת את קיום  שהופיעו יחדיו בציבור 

הדחיה. 
לאשה הוצעו זכויות כספיות שונות, אך זה לא סייע. על כן 
התרוקנו  שהנישואין  בכך  ספק  שאין  שמכיוון  ביה”ד  קובע 
מתוכן, ובכך שהאשה מבינה זאת וסרבנותה מובעת רק מן 
הרצון להישגים כספיים נוספים, הרי שיש לחייבה בגט. חיוב 
הגט כפוף לתשלום של 100,000 ש”ח בגין כתובה ופיצויים, 
כאשר סכום זה נקבע כפשרה. אם תמשיך האשה בסרבנותה 

יוקטן סכום זה וימשכו ההליכים לאכיפת חיוב הגט עליה. 

דיון שני:
שני הצדדים פנו בשנית לביה”ד הגדול. האשה ביקשה דיון 
חוזר לאור תקנה קכט)1( לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים 
המאפשרת בקשת דיון חוזר על סמך ראיות וטענות חדשות. 
קיימו  שהצדדים  המעידה  חדשה  פוליגרף  בדיקת  לה  יש 
הייתה  כבר  שהיא  טוען  שהבעל  בתקופה  אישות  יחסי 
מאוסה עליו. עוד היא טוענת כי הבעל מסרב להתחייב שלא 
יגיש תביעת נזיקין נגדה בגין כל שנות סירובה. הבעל מבקש 
את  ולהפסיק  שנפסק  הפיצוי  סכום  את  להקטין  מביה”ד 

חיוב המזונות לאור סירובה להתגרש. 
גט.  לסידור  הצדדים  הגיעו  זה  דיון  לפני  כחודש  כי  מתברר 
אז העמידה אשה תנאי שהבעל יסיר תביעת נזיקין שהגיש. 
יגיש  שלא  להתחייב  סירב  אולם  התביעה  את  מחק  הבעל 

תביעה מחודשת. אז נקבע מועד הדיון דנן. 
קבילה,  אינה  החדשה  הראיה  האשה.  לבקשת  באשר  ”א. 
פוליגרף  לבדיקת  נגשה  האשה  כלל.  הוגשה  לא  אם  וטוב 
על דעת עצמה, כדי לבסס טענות שנטענו אין ספור פעמים 
בכל הערכאות, בענין חיי אישות שהיו או לא היו עם הבעל 
אינה  היא  החדשה,  לטענה  באשר  מסוימות.  בתקופות 
מספיקה כדי לבטל את חיוב האשה בגט, אך מאידך נראית 
נזיקין  תביעת  יגיש  שלא  יצהיר  שהבעל  האשה,  בקשת 
זה, שעד להחלטת ביה"ד הגדול, לא  חדשה, בנסיבות תיק 

חויבה האשה בגט.
ב. באשר לבקשות הבעל, מן הדין להעתר להם באופן מיידי, 
להורות על ביטול המזונות והצו למדור ספציפי, אלא שלאור 
האמור לעיל, וכדי להביא לסיום כלל ההליכים שבין הצדדים, 
כדלהלן  ולהורות  בשניה,  אחת  הבקשות  את  לקשור  נראה 

בהחלטה.
את  לאשה  ישלם  הבעל  א.  מחליט:  ביה”ד  האמור  כל  לאור 
ב.  האזורי.   ביה"ד  של  דעתו  את  המניח  באופן  הנ"ל,  הסך 
באופן  בבימ"ש  תדחה  הנזיקין  שתביעת  לכך  ידאג  הבעל 

שלא תוגש תביעת נזיקין נוספת כנגד האשה.
ג. לאחר קיום האמור לעיל, באם האשה לא תקבל את גטה, 

מאבקי 
סמכות



4

יחליט ביה"ד בכללותו בהפסקת המזונות לאלתר תוך ביטול 
בהקטנת  יחליט  כן  כמו  לאשה.  שניחן  ספציפי  למדור  צו 
בשיעור  ופיצוי  כתובתה  עבור  לאשה  שנקבע  הנ"ל  הסך 

משמעותי”.

תשע״ה  כסלו  כ״ג  ביום  ניתן   ,811283/6 מס׳  תיק  ראשון:  דיון 
.)15.12.14(

דיון שני: תיק מס’ 1097906/1, ניתן ביום י”ד אב תשע”ז )6.8.17(.
הופיעו: עו”ד עוזי הדר )לאשה(, עו”ד אורי זמברג ועו”ד נעמה זמברג-

אבנון )לאיש(. 

הערה: האיש הגיש עתירה לבג”ץ כנגד החלטתו השנייה של 
בית  קבע   24.5.17 בתאריך   .)6232/15 )בג”ץ  הגדול  ביה”ד 
ונוכח  בעתירה  שהוצא  הצו-על-תנאי  ”בעקבות  המשפט: 
העובדה שהחלטת הדיין, נשוא העתירה, ניתנה בדן יחיד, בו 
בזמן שהיתה צריכה להיערך ע”י הרכב התלתא שדן בפרשה 
הדין  בבית  הרכב  לפני  מחודש  לדיון  יוחזר  שהתיק  הרי   -
הרבני הגדול לערעורים”. החלטה מהותית בעתירה זו עדיין 

לא ניתנה. 

פסה”ד מתאים גם למדורים סדרי דין ועילות גירושין.
פסה”ד עוסק גם בנושאים תביעות נזיקין, תנאים למתן הגט, 

כתובה.

2. סמכות בית הדין לדון בתביעת מזונות מן העיזבון 
בתביעה  לדון  סמכותו  חוסר  כתובה;  ובתביעת 

רכושית אשר הוגשה לאחר מות הבעל.

בית-הדין הרבני האזורי תל אביב:
הרב זבדיה כהן - ראב”ד

העובדות:
הצדדים נשאו כדמו”י ולהם שני ילדים תאומים. כשהילדים 
מצדה  והאשה  גירושין  תביעת  הבעל  הגיש  כשנה,  בני  היו 
הגישה תביעה לשלום בית. בית הדין דחה את תביעת הבעל 
וקיבל את תביעת האשה. בשלב מסוים עבר הבעל לחיות עם 
אשה אחרת. לאחר כשנה, נפטר הבעל ממחלה קשה. לפני 
מותו, ערך הבעל צוואה בה ציווה 75% מנכסיו לאשה עמה חי 

לפני מותו ו- 25% לילדיו התאומים.
האלמנה התנגדה לצוואה, אך בית המשפט לענייני משפחה 
פתחה  כן,  כמו  צוואה.  קיום  צו  וניתן  התנגדותה  את  דחה 
למזונות  ותיק  רכוש  תיק  כתובה,  תיק  הדין  בבית  האלמנה 
לחוסר  טען  בצוואה(  המוטבת  )היא  הנתבעת  ב”כ  אשה. 
סמכות בית הדין לדון בתביעות האלמנה, ובית הדין החליט 

על הגשת סיכומים.
טיעוני הצדדים:

הנתבעת טוענת כי בית הדין נטול סמכות לנוכח העובדה כי 
התביעות הוגשו לאחר מות הבעל, ללא הסכמת הנתבעים, 

כאשר ערב פטירתו לא היו בפני בית הדין תביעות כתובה, 
בית  מוסמך   ,2621/00 בג”צ  מכוח  כן,  כמו  ומזונות.  רכוש 
הדין לדון בין בני זוג ולא בין אחד מבני הזוג לצד ג’. עוד טען 
ב”כ הנתבעת כי מכוח סע’ 155 לחוק הירושה ומכוח סע’ 9 
לחשבד”ר, נתונה סמכות הדיון בענייני עיזבון לבית המשפט 
לענייני משפחה. ב”כ הנתבעת מפנה גם לתקנה ס”ט לתקנות 
הדיון הקובעת כי אם מת אחד מבעלי הדין במהלך המשפט, 
מזמין בית הדין את היורשים וממשיך בבירור המשפט, אך 
הבקשה  הבעל.  מות  לאחר  הוגשו  התביעות  כאמור,  בנדון, 
לצו קיום צוואה הוגשה לבית המשפט ולא לבית הדין ולפיכך 
 4 לדון בענייני העיזבון. סע’  נעדר בית הדין סמכות  ממילא 
לאחר  רק  הוגשה  המזונות  תביעת  שכן  חל  אינו  לחשבד”ר 

מות הבעל.
התובעת טוענת כי על פי סע’ 4 לחשבד”ר מוסמך בית הדין 
לדון בתביעת מזונות אשה מעיזבון בעלה המנוח. היא מפנה 
לפסק דין רבני בו נפסק כי לבית הדין סמכות לדון בתביעת 
כתובה של אשה מעיזבון בעלה ומפנה לפסק דין נוסף ממנו 
עולה כי תביעת כתובה הנה בסמכותו הייחודית של בית הדין 
מכוח סע’ 1 לחשבד”ר. על פי תקנה ס”ט לתקנות הדיון, לבית 
הדין סמכות בתביעת הרכוש מכוח העובדה שיורשי המנוח 
כי  מוסיפה  התובעת  ג’.  לצד  נחשבים  ואינם  במקומו  באים 
שהסמכות  ומכאן  הרכוש,  בענייני  הדנה  אחרת  ערכאה  אין 
כי תביעת המזונות מתייחסת לתקופה  וכן  הדין  לבית  היא 
בה עזב הבעל המנוח את הבית ועד למועד פטירתו, וממועד 

פטירתו, עותרת האשה לתביעת כתובה. 
 

  נפסק:
רבניים  דין  בתי  שיפוט  לחוק   4 בסעיף   - המזונות  תביעת 
נאמר: ”הגישה אשה יהודייה לבית דין רבני תביעת מזונות 
שלא אגב גירושין נגד אשה היהודי או נגד עזבונו לא תשמע 
טענת הנתבע שאין לבית הדין הרבני שיפוט בעניין”. בסעיף 
כי לבית הדין סמכות לדון בתביעת  זה אנו רואים במפורש 
אגב  לא  זה  אם  גם  המנוח  בעלה  מעיזבון  למזונות  אשה 
גירושין, בכך נפלו טענת ב”כ הנתבעת על חוסר סמכות עקב 
פתיחת התביעה רק לאחר מות הבעל, וטענה על צד ג’ נוכח 
לשון החוק לפיו עיזבון המנוח לא נחשב לצד ג’.                                                                                                                             
האמור  אף  ”על  נאמר:  135)א(  סעיף  הירושה  בחוק  אמנם 
בסעיפים 66 ו-151 מוסמך בית הדין הדתי שהיה לו שיפוט 
בענייני המעמד האישי של המוריש לתת צו ירושה וצו קיום 
הצדדים  כל  אם  העיזבון  מן  למזונות  זכויות  ולקבוע  צוואה 
הנוגעים בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב את הסכמתם לכך”. 
אך כבר בסעיף קטן ה’ לחוק זה נאמר:  ”)ה( סעיף קטן א’ 
אינו בא לפגוע בסעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים נישואין 

וקידושין תשי”ג 1953”. 
לאמור, סעיף 4 לחוק נשאר בתקפו ולפיו יש סמכות לבית 
הדין הרבני לדון בתביעת אשה למזונות מעיזבון המנוח גם 
בית  של  דין  פסק  זה  בעניין  ראה  השני.  הצד  הסכמת  ללא 
הדין הרבני הגדול מיום 22/10/2007 תיק מספר 9309-22-1. 
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בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק  השפעת   .3
משפחה על מרוץ הסמכויות; חובת פירוט הרכוש 
הילדים  מזונות  כריכת  שאלת  כרוכה;  בתביעה 

לתביעת גירושין.

בית-הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב אליהו אברג’יל - אב”ד

העובדות:
ביום  סכסוך.   לישוב  בקשה  הבעל  הגיש   11.9.16 ביום 
המהו”ת  תהליך  לפיו   3 טופס  על  הצדדים  חתמו   31.10.16

הסתיים.
ותביעה  רכושית  תביעה  האשה  הגישה   16.11.16 ביום 
למזונות ילדים לבית משפט לענייני משפחה. ביום 21.11.16 
הגיש הבעל תביעות בנושאים אלו לבית הדין הרבני. הצדדים 

חלוקים באשר לסמכות בית הדין לדון בתביעות הנ”ל.
משפחה  לענייני  המשפט  לבית  התביעות  האשה  לטענת 
ומשכך  המהו”ת  הליך  סיום  ממועד  יום   15 בחלוף  הוגשו 
התביעות הוגשו כדין. בנוסף, בית המשפט דחה את טענת 
לדון  התחיל  ואף  המשפט  בית  של  סמכותו  לחוסר  הבעל 

בעניינים הללו.
באשר לתביעה הרכושית טענה האשה כי התביעה הוגשה 
גם כנגד צד ג’ שלביה”ד אין סמכות בתביעה נגדו, וכן שהבעל 
לא ציין בכתב התביעה שהגיש לבית הדין נכסים דלא ניידי. 
באשר לתביעת מזונות הילדים טענה האשה כי אין אפשרות 

לכרוך מזונות ילדים לתביעת גירושין.
המשפט  לבית  התביעות  את  הגישה  האשה  הבעל  לטענת 
15 הימים בהם, בהתאם לחוק להסדר התדיינויות,  במהלך 
לבעל היתה זכות ראשונים להגשת תביעות ומשכך התביעות 

הוגשו שלא כדין.
יש  לביה”ד  כי  הבעל  טען  ילדים  למזונות  לתביעה  באשר 
גירושין.  לתביעת  נכרכו  אם  ילדים  במזונות  לדון  סמכות 
זכות  רק  לצדדים  כי  הבעל  טען  הרכושית  לתביעה  באשר 
בקבוצת רכישה ומכיון שהבעל ביקש שביה”ד ידון לפי חוק 

יחסי ממון אין צורך לפרט את הרכוש.

נפסק:   
דברים  מתוך  כדלהלן...  )ה(   3 בסעיף  נכתב  המהו”ת  בחוק 
אלו עולה בבירור גם לאחר שהסתיימו 45 הימים הראשונים 
עדיין מנועים הצדדים לפתוח תיק משפטי בתוך 15 הימים 
 15 כלומר,  נאמר...  המהו"ת  לחוק   4 בסעיף  שלאחריהם. 
הימים שבהם יש לצד שפתח את התיק ליישוב סכסוך זכות 
הבכורה להחליט מהי הערכאה הרצויה בעיניו מתחילים רק 
לאחר 60 יום. לפיכך ברור שהאשה פתחה את תיק הרכוש 

בביהמ”ש שלא כחוק.

כי לבית הדין הרבני הסמכות לדון בתביעת  כך שברור לכל 
האשה למזונותיה מהעיזבון. 

רבניים  דין  בתי  שיפוט  לחוק   1 בסעיף   - הכתובה  תביעת 
נישואין  ”ענייני  נאמר:   1953 תשי”ג  וגירושין  נישואין 
וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו 
בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים”. בית הדין סבור כי 
וגירושין  נישואין  ענייני  של  מובהק  נושא  הוא  כתובה  עניין 
העברי  למשפט  כפופים  זה  בנושא  הפסיקה  כללי  כל  אשר 
כי  חולק  ואין  הרבני  הדין  בית  של  הייחודי  בשיפוטו  והוא 
תביעה זו הינה בסמכות בית הדין בלבד. ראה בעניין זה פסק 
דין של בית הדין הרבני בפתח תקוה מיום 25/01/16 בתיק 

מספר 936018/11. 

תביעת הרכוש - בסעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים נאמר: 
”הוגשה לבית הדין הרבני תביעת גירושין בין יהודים אם ע”י 
ייחודי  שיפוט  הרבני  הדין  לבית  יהא  האיש  ע”י  ואם  האשה 
לאשה  מזונות  לרבות  הגירושין  בתביעת  הכרוך  עניין  בכל 
ולילדי הזוג”. על פי סעיף זה בחוק, בית הדין קנה סמכות רק 
בכריכת התביעה לתביעת הגירושין. בנידון זה האשה פתחה 
תיק תביעת רכוש בתאריך 23/06/15 כשהבעל נפטר בתאריך 
של  גירושין  בתביעת  כרוכה  אינה  זו  שתביעה  כך   03/07/15

האשה שנידונה בבית הדין עוד קודם מותו. 
בתקנות  ס”ט  תקנה  בתנאי  עומדת  אינה  זו  תביעה  כן  כמו 
המשפט  במהלך  הדין  מבעלי  אחד  ”מת  נאמר:  שם  הדיון 
טיב  לפי  לכך  מקום  שיש  רואה  הוא  אם  הדין  בית  מזמין 
בבירור  וימשיך  האפוטרופוס  את  או  היורשים  את  העניין 
נפתח  הרכוש  תיק  זה  בנידון  עמד”.  בה  מהנקודה  המשפט 
רק לאחר מות הבעל אין כאן מות בעל הדין במהלך המשפט 
ואין כאן מצב של המשך בירור המשפט מהנקודה בה עמד. 
אין מנוס מקביעה כי על תביעת הרכוש של האשה מהעיזבון 
חל סעיף 155)א( לחוק הירושה לפיו מוסמך בית הדין הדתי 
לדון רק אם כל הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה הביעו את 
הסכמתם לכך, וככל שאין הסכמה כזו אין סמכות לבית הדין 

בתביעה זו. 
לאור האמור קבוע בית הדין:

תביעת האלמנה למזונות וכתובה הינה בסמכות בית   .1
הדין הרבני. 

תביעת הרכוש איננה בסמכות בית הדין.  .2
תביעת הכתובה הינה בכפוף לכך שתביעת המזונות   .3

הינה עד ליום פטירת הבעל.
קובע דיון בתביעת המזונות והכתובה ליום 16/07/17   .4

בשעה 9:00.

תיק מס’ 820100/7, ניתן ביום כ”ו אייר התשע”ז )22.5.17(.
הופיעו: עו”ד ענבר לב )לאשה(, עו”ד ציון סמוכה )לנתבעים(.

פסה”ד עוסק גם בנושאים מזונות, כתובה, ירושה.
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אזרחיים  בנישואין  שנישאו  צרפת,  אזרחי  בצדדים  מדובר 
התגוררו   2004 שנת  עד  ילדים.  שלושה  לצדדים  וכדמו”י. 
הצדדים בחו”ל ואז עלו לישראל והתגוררו בה עד שנת 2014, 
האשה  התאזרח,  הבעל  בעוד  בארה”ב.  להתגורר  עברו  אז 

שהתה בישראל עם אשרת תייר, שחודשה מעת לעת.
את  עזיבתם  למועד  עד  התגוררו  בו  בישראל,  בית  לצדדים 
האשה.  אחי  ע”ש  בנאמנות  הרשום   ,2014 בשנת  הארץ 

מוסכם כי הבית שייך לאשה.
האשה  כוחה,  בא  לטענת  בישראל.  הרשומה  חברה  לאשה 
המשיכה לעבוד עבור לקוחותיה בישראל, גם לאחר שעברו 
בקשה  הוגשה  כי  עולה  רו”ח  מאישור  בארה”ב.  להתגורר 

לסגירת החברה רק בינואר 2016.
קיבל  הבעל  כאשר  בארה”ב,  שהייה  אשרת  קיבלו  הצדדים 
ויזת עבודה, בתפקידו כמנכ”ל בחברה הרשומה בחלקה ע”ש 
אמו ובחלקה ע”ש האשה, בעוד האשה קיבלה אישור שהייה 
כמלווה לבעל והיתר עבודה. לצדדים אין נכסים בארה”ב והם 
התגוררו בשכירות, עד למועד בו נפרדו והבעל עזב להתגורר 

בדירה שכורה נפרדת, השייכת לחברה בה עבד.
בהתאם  שלו,  הנה  השיפוט  סמכות  כי  קבע  האזורי  ביה”ד 
רכש  לכך,  בהתאם  רבניים.  דין  בתי  שיפוט  לחוק   1 לסע’ 
ביה”ד סמכות לדון בעניינים הכרוכים - המשמורת, מזונות 
ומשמעותיות  חזקות  זיקות  לאשה  כי  קבע  ביה”ד  ורכוש. 
יישום חוק שיפוט בתי  לצורך  ”תושב”  והיא בגדר  בישראל 
אין  שלאשה  העובדה  כי  וקבע,  הוסיף  ביה”ד  רבניים.  דין 
מעמד להגיש תביעות במדינת ניו יורק, מחזקת את מעמדה 

הארעי בארה”ב.  
האשה טוענת כי ביה”ד שגה עובדתית, שכן היא מתגוררת 
ואין בכוונתה לשוב לישראל. עוד לטענתה, ביה”ד  בארה”ב 
שכן  נאות,  הלא  הפורום  לעניין  התייחס  לא  כאשר  טעה 
קטינה  של  חייה  למציאות  ביחס  בישראל  לדון  ניתן  לא 
יש  במזונות הקטינה  לדון  על מנת  וכי  המתגוררת בארה”ב 
צורך לברר את היקף רכוש הצדדים, ואין טעם לקיים הליכים 

כפולים באותו נושא.
לקבל  רצון  או  מעמד  כל  לצדדים  אין  כי  הבעל,  טוען  מנגד 
להמשיך  יכולה  לא  האשה  לטענתו,  בארה”ב.  מעמד 
ולהתגורר בארה”ב, שכן הגיעה כתלויה שלו וכי כל מעברם 
למגורים בארה”ב הנו חלק מתכנון כללי של האשה לפתוח 

בהליכים נגדו.

נפסק:   
לגירושין  האשה  תביעת  הערעור,  ממסמכי  העולה  כפי 
ניתן  לא  העניין,  בנסיבות  סמכות.  מחוסר  נדחתה  בארה”ב 
כי עזבה את מקום מגוריה הקבוע  לקבל את טענת האשה 
בישראל ועברה למקום אחר, שעה שרשויות אותו מקום לא 
ניתן  לא  ודאי  למעשה,  קבועה.  שהות  בו   בשהותה  רואות 
לקבל את הרעיון שהאשה עזבה את מקום מגוריה הקבוע 

בישראל, אך לא הגיעה לכלל מקום חדש.  
אחר,  במקום  אדם  שהות  אושרה  בו  במקום  גם  ועוד,  זאת 

בענין פירוט הנכסים הכרוכים, ביה”ד אינו מסכים עם האמור 
בסיכומי האיש, אלא יש לפרט את הנכסים הכרוכים לפחות 
נכרכה  לא  רכישה  שבקבוצת  הזכות  כן  ואם  כללי,  באופן 
בתחילה. למרות זאת היא נכרכה בפועל מאוחר יותר. אמנם 
אך  האיש,  לכריכת  קודם  בביהמ”ש  תיקים  פתחה  האשה 
חוקית  היתה  לא  הרכוש  תיק  של  הפתיחה  לעיל  כאמור 

וממילא הכריכה המאוחרת של האיש נעשתה כדין.
באשר לטענה שיש פה נדון של צד ג’ - אין בכך כלום, שבעניין 
צד ג’ תדון הערכאה המתאימה, ובשאר הנידונים ידון ביה”ד.
באשר לטענה שלא ניתן לכרוך את מזונות הילדים בתביעת 
לחוק  מנוגדת  והיא  ומבוטלת  בטלה  זו  טענה   - הגירושין 
שיפוט בתי הדין הרבניים ששם נאמר בפירוש שניתן לכרוך 
זאת. אמנם אין זה חוסם את הדרך בפני הילדים לתבוע אף 
ובזה נאמרה הלכת שרגאי שביהמ”ש  הם את המגיע להם, 
מותנה  זה  אך  בביה”ד.  הכריכה  למרות  במזונות  לדון  יכול 
באי התחלת הליכים מהותיים בביה”ד. עקרונות אלו נכתבו 
באריכות בפס”ד של ביה”ד ירושלים בתיק 1063279/2 מיום 
הנשיא  כב’  דברי  גם  ועיין   ,)6.4.16( התשע”ו  ב’  באדר  כ”ז 
האם  לבדוק  יש  לפיכך   .6454/14 בדנג”ץ  גרוניס  )בדימוס( 
האם  וכן  בביהמ”ש,  זה  בענין  מהותיים  הליכים  התחילו 

התביעה הוגשה שם בשם הילדים או בשם האם בלבד.

מסקנות:
לאור האמור לעיל ביה”ד מחליט: 

בענין הרכוש: הסמכות נתונה לביה”ד בלבד.א. 
מלווה ב.  הצדדים  תגובת  מבוקשת  המזונות:  בענין 

באסמכתאות בתוך 7 ימים על ההליכים שנעשו עד כה 
בביהמ”ש, וכן כתב התביעה שהגישה האשה לביהמ”ש, 

ולאחר מכן יחליט ביה”ד בענין הסמכות בתביעה זו.

תיק מס’ 1029775/14, ניתן ביום כ”א בסיון התשע”ז )15.6.17(.

הופיעו: טו”ר יצחק עמרני )לאשה(, עו”ד בצלאל הוכמן )לאיש(.

פסה”ד עוסק גם בנושאים מזונות ורכוש.

הנוגעות  בתביעות  לדון  ביה”ד  של  סמכותו   .4
הנוגעות  ובשאלות  בארץ  חיים  שאינם  לקטינים 

לרכוש הוריהם.

בית-הדין הרבני הגדול:
הרב אליעזר איגרא - דיין

הרב מיכאל עמוס - דיין
הרב יצחק זר - דיין

העובדות:
בתל- האזורי  ביה”ד  של  דינו  פסק  על  בערעור  פסה”ד  זהו 

אביב, תיק מס’  1043032/1 )פורסם במאגרים(. 
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חובות  בגביית  בעצמו  לעסוק  ביה”ד  יעדיף  מתי   .5
ולא להעביר את הטיפול להוצאה לפועל; שימוש 
לטיפול  ככלי  משפט  בית  ביזיון  של  בסנקציות 

במשתמט מהשבת חוב. 

בית הדין הרבני הגדול:
הרב דוד ברוך לאו - דיין 
הרב אליעזר איגרא - דיין

הרב א’ אהרן כץ - דיין

העובדות:
בני הזוג התגרשו בשנת 2010, אך כבר בשנת 2007 הכריע 
תימכר  דירתם  כי  נקבע  שלהם.  הרכוש  בענייני  ביה”ד 
שימונה  הרי  עיכובים  יהיו  ואם  בשווה,  תחולק  ותמורתה 
שכר  בתשלום  המעכב  הצד  את  לחייב  שיוכל  נכסים  כונס 
דירה לצד השני. כונסת אכן מונתה והיא הצליחה למכור את 
הדירה, אולם העידה שהאשה הערימה קשיים על המכירה 
האשה  שעל  קבע  ביה”ד  הדירה.  ערך  להורדת  וגרמה 
הדירה.  ממכירת  לה  המגיע  החלק  מן  חצי  לאיש  להעביר 
האשה ערערה על כך וערעורה התקבל. ביה”ד פסק ב-2011 
שעל האיש להחזיר לקופת הכינוס את הסכום שהועבר לו 

מחלקה של האשה. 
הכסף,  את  להשיב  האיש  את  ביה”ד  שוב  חייב  ב-2014 
1500 ש”ח. ב-2015  יגרור קנס של  יום איחור  כל  כי  וקבע 
איים עליו ביה”ד שנית כי יוטל עליו קנס גבוה. האיש פנה 
וטען  פורסם(,  לא   ,5377/15 )בש”פ  העליון  המשפט  לבית 
ולכן היא  בנוכחותו,  כי ההחלטה על הקנס התקבלה שלא 
נאור  הנשיאה  משפט.  בית  בזיון  פקודת  להוראת  מנוגדת 
לביה”ד  והורתה  ביה”ד  בהתנהלות  פגם  נפל  שאכן  קבעה 
כי  ביה”ד  קבע  ב-2016  האיש.  בנוכחות  דיון  לקיים  הגדול 
הקנס על עיכוב ההשבה יופחת לאלף ש”ח לשבוע. פסה”ד 
הועבר לנשיאת העליון וזו הורתה להחזיר את הדיון בשנית 
לנקוט  היה  נכון  האם  בשאלה  שידון  כדי  הגדול  ביה”ד  אל 
בהטלת סנקציות כספיות במסגרת הליך בזיון בית משפט 
וזאת  כספי,  לחיוב  דין  לפסק  באי-ציות  מדובר  כאשר 
במקום להפנות את מימוש החוב הכספי אל רשם ההוצאה 
והוצאתו  החוב  מימוש  את  שיבצע  זה  שהוא  כדי  לפועל, 
לפועל. עוד הורתה הנשיאה לבחון קיזוז מן הסכום שהאיש 
הייתה  אמורה  האשה  שלטענתו  כספים  של  להחזיר  חייב 

לא  כאשר  שכן,  כל  המוצא.  מקום  לסמכות  לטעון  ניתן 
כתושב  הוא  יחשב  עדיין  אחר,  במקום  תושבות  הוכרה 

המקום ממנו יצא. 
ביה”ד קבע כי הסמכות לדון בגירושין ובענייני הרכוש הנה 
של ביה”ד, שכן ע”פ כללי המשפט הבינ”ל, הסמכות ביחס 
ואין חולק  ניידי נתונה למקום בו נמצא הנכס,  לנכסי דלא 
כי ביתם של הצדדים נמצא בישראל וכך קבע גם ביהמ”ש 
בניו יורק. שונה המצב ביחס לתביעת המשמורת והמזונות 
סמכותו  את  בארה”ב  ביהמ”ש  קבע  לגביהן  הקטינה,  של 
שני  לבחון  יש  העניין,  בחינת  לצורך  הצדדים.  בהסכמת 

חריגים:
האחד, ”עניין תלוי ועומד” - האם כאשר ניתן פס”ד במדינה 
זה  ביחס לחריג  גם בביה”ד?  עניין  לדון באותו  יש  אחרת, 
שלושה  הוגשה  בישראל  שהתביעה  שעה  כי  ביה”ד,  קבע 
הרי  בארה”ב,  התביעה  הגשת  לאחר  בלבד  שבועות 
שהתביעה לא נדונה בארה”ב וממילא לא ניתן בה פס”ד או 

החלטה מחייבת.
יכול להתקיים אף אם  - חריג זה  השני, ”פורום לא נאות” 
רבה  והוא מושפע במידה  זרה  הוגשה תביעה במדינה  לא 
כספית/ בתביעה  דיון  דומה  אין  מדובר.  בו  ההליך  מאופי 
אזרחית לדיון בשאלת משמורת קטינה. ביה”ד קבע כי אין 
מגוריה  ממקום  במנותק  קטינה  במשמורת  לדון  ראוי  זה 
במדינה  משמורת  בהליך  דיון  הטבעית.  חייה  וסביבת 
ועשוי  הילד  טובת  שיקולי  מגוון  בחינת  מאפשר  אינו  זרה 
להחטיא את תכלית הליך המשמורת: דאגה לרווחתה של 

הקטינה.
להתגורר  תמשיך  הקטינה  כי  הצדדים  הסכמת  לאור 
בארה”ב, הרי שסמכות השיפוט צריכה להיות של ביהמ”ש 
בארה”ב ולא של ביה”ד, אשר אינו יכול לנהל בשלט רחוק 
זמנו  רוב  מתגורר  האב  בנוסף,  הקטינה.  של  עניינה  את 
בארה”ב ועל כן אין מניעה או קושי כי יתקיימו הסדרי ראיה 

בינו ובין הקטינה.
ביחס לטענת האב כי לאם אשרת שהייה בארה”ב רק עד 
כל  הנה  בעניין  לדון  הימנעותו  כי  ביה”ד  קבע   ,2018 שנת 
עוד מתגוררות האשה והקטינה בארה”ב. אם תעזובנה את 

ארה”ב ימשיך ביה”ד בקיום ההליכים לפניו.
על פי האמור פוסקים כדלהלן:

לבית הדין סמכות על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין   .1
רבניים.

סמכות הדיון בעניין הרכוש הינה של בית הדין האזורי.  .2
הדין  בית  יעכב  ומזונותיה  הקטינה  משמורת  בעניין   .3

האזורי את ההליכים שבפניו.
יחודשו  הברית  ארצות  אה  תעזוב  והקמתה  במידה   .4

ההליכים בפני בית הדין.

באזורי: תיק מס’ 1043032-1.
בגדול: 1069830/1, ניתן ביום ז’ תשרי תשע”ז )9.10.16(.

הופיעו: עו”ד אדווין פרידמן )לאשה(, עו”ד שמואל מורן )לאיש(.

פסה”ד עוסק גם בנושאים מזונות, משמורת, רכוש.
למדור זה ראו גם פסק דין מס’ 5.   

סדרי דין
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להעביר לו. להלן הפסיקה בדיון שהתקיים בעקבות הוראת 
הנשיאה. 

נפסק:   

ב”כ האשה טען שמכיון שהחוב הוא לקופת הכינוס של בית 
ולא לאשה עצמה, כלומר מדובר באורגן של המדינה  הדין 
חוב במסגרת ההוצאה  למימוש  לפתוח בהליך  יכול  שאינו 
לפועל שמיועדת לדבריו רק לחובות שאינם כלפי המדינה. 
צודק  הוא  זאת,  עם  מקור.  לה  הובא  שלא  שגויה  טענה  זו 
בכך שכונס הנכסים הוא זה שצריך לפתוח את הליך הגביה 

בהוצל”פ. 
צדקה הנשיאה בדבריה שהשימוש בהליך בזיון בימ”ש צריך 
להישמר למקרים קיצוניים ולאחר שמוצו אפיקי גביה אחרים. 
גם בתי הדין הרבניים פעלו כך, כפי שניתן לראות בפסק דינו 
של ביה”ד האזורי בת”א מ-2009 )30641-64-1( שקבע כי יש 
להותיר את הליך הבזיון כמוצא אחרון בלבד. אכן, בד”כ ניתן 
אולם  ההוצל”פ.  רשם  באמצעות  החיובים  לאכיפת  להביא 
יש לזכור שישנם מצבים מורכבים, במיוחד בהליכי גירושין 
ביצוע  בהם  נוספים,  משפחתיים  בסכסוכים  הכרוכים 
שאר  עם  תיאום  ללא  ההוצל”פ  ע”י  עצמאי  באופן  פסה”ד 
העניינים המלווים את הסכסוך, עלול להביא לתוצאות בלתי 
לפעמים  בילדיהם.  או  הזוג  בבני  לפגיעה  אף  ואולי  רצויות 
גם מבחינה אפקטיבית, ביצוע פסק הדין יוכל להתרחש רק 
על ידי הערכאה שמלווה את התיק על מכלול פרטיו ואשר 
התמונה המלאה והמורכבת פרוסה לפניה. גם נשיאת בית 
בהם  מקרים  של  קיומם  על  העירה  בהחלטתה  המשפט 
הדרך היעילה והנכונה היא פניה ישירה להליך של ביזיון בית 

המשפט. 
גם המחוקק הבין שסכסוכי משפחה הם מורכבים והטיפול 
משפחה,  לענייני  ביהמ”ש  ידי  על  ייעשה  הביצוע  בהליכי 
לחוק   7 )סעיף  ההוצל”פ  ללשכת  שיועברו  הורה  עם  זולת 
שהדברים  מכך  להקיש  ניתן  משפחה(.  לענייני  ביהמ”ש 
נכונים גם כלפי בתי הדין העוסקים באותו עניין. כמו כן ניתן 
ללמוד על סמכות הביצוע הישירה של ביה”ד מסעיפים 7א 

ו-7ד לחוק בתי הדין הרבניים )כפיית ציות ודרכי דיון(. 
המסקנה היא כי בדרך כלל יוכל ביה”ד להעביר את מימוש 
החוב לרשם ההוצל”פ, אולם, ”כאשר מורכבותו של המקרה 
של  צמוד  ופיקוח  טיפול  דורשים  ורגישותו  הספציפי 
שמן  הרי  שנתנה,  הדין  פסק  כביצוע  המשפטית  הערכאה 
הראוי שביה”ד ייקח את המושכות לידיו, במובן זה שייבחן 
וישמע את הצדדים, בכתב או בעל פה, וישקול בעצמו לאור 
לו  הנראית  הדין  פסק  ביצוע  דרך  מהי  התיק  את  היכרותו 
יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין״. כך במקרה שלפנינו, 

בו מדובר בתיק מסובך המתנהל שנים רבות וביה”ד בהרכבו 
הזה  בשלב  להעביר  הצדקה  כל  אין  בפרטיו.  בקיא  הנוכחי 

את התיק הרגיש לערכאה אחרת שאינה מכירה אותו. 
האיש טוען שאין ברשותו נכסים כדי לכסות את החוב ועל 
כן אין טעם הטלת סנקציות עליו, אך הוא לא הביא ראיות 
גם  כי  טוען  הוא  עוד  ממונו.  את  כילו  שלדבריו  להוצאות 
ניהל  ביה”ד  לו.  המגיעים  כספים  לרשותה  לקחה  האשה 
שלפיה  האיש  של  הראשונה  טענתו  לגבי  ארוכה  חקירה 
מקרה  ”לפנינו  מסכם:  ביה”ד  כלל.  כספים  ברשותו  אין 
מורכב, בו האיש אינו כופר בעובדה שהוא מחויב על פי דין 
להחזיר לקופת כינוס הנכסים סכום של ... שקבל, אך הוא 
מצהיר כי אין לו עתה נכסים כדי לשלם את החוב החלוט. 
כשלחשד הערכאה המשפטית הוא הבריח את הסכום אל 
ביתו, וכי לדעת בית הדין יש לו נכסים מוברחים ומוסתרים 
מהרשויות. על בית הדין במצב דברים זה לברר ולאמת את 
תשלום  יכולת  לאיש  יש  אכן  האם  ולוודא  הללו,  חשדות 
גם עתה, וכי יש מקום משום כך לאכוף לגביו את תשלום 

החוב”.
ביה”ד קובע כי לפי דרך המלך היה מקום להחזיר את התיק 
מתן  האיש,  נכסי  לחקירת  שיפעל  בכדי  האזורי  לביה”ד 
ולאור העובדה  גילם של הצדדים  לאור  וכו’, אולם  הוראות 
זה  שהוא  נכון  במקרה,  בפרטי  כיום  בקיא  הגדול  שביה”ד 
שייתן את ההוראות לסיום ההליך. על כן הוא מורה לכונס 
אם  ולגלות  האיש  נכסי  של  מקיפה  בחינה  לערוך  הנכסים 
מאזן  לבחינת  חשבון  רואה  ממנה  הוא  נכסים;  הבריח  אכן 
החובות בין הצדדים כולל בחינה של טענת האיש על חובות 
האשה כלפיו; אם ביה”ד ישתכנע שאכן יש כספים מוברחים 
הוא ישוב וישקול הטלת קנסות על האיש וכן העברת החוב 
מקופת הכינוס אל האשה שתוכל לפתוח בהליכי פשיטת 
בעניין הקנסות שעיכבה  כרגע דבר  אינו מורה  ביה”ד  רגל; 
להטלת  האשה  בקשת  נדחית  העליון;  ביהמ”ש  נשיאת 
לא  נערך  שהדיון  העובדה  לאור  האיש  על  משפט  הוצאות 

רק לבקשתו, אלא גם לבקשת נשיאת העליון. 

תיק מס’ 810388/12, ניתן ביום י”ד סיון תשע”ז )8.6.17(.
הופיעו: עו”ד רפי שדמי )לאשה(, עו”ד מקסים ליפקין )לאיש(. 

פסה”ד מתאים גם למדור מאבקי סמכות. 
פסה”ד עוסק גם בנושא רכוש. 

שערך,  גירושין  הסכם  לפרש  בורר  של  סמכותו   .6
הוצאות  של  מעמדן  ילדים;  מזונות  חיוב  הכולל 

חינוך ילדים. 



9

בית הדין הרבני הגדול:
הרב יעקב זמיר - דיין 
הרב מימון נהרי - דיין

הרב ציון לוז-אילוז - דיין

העובדות:
מדובר בערעור של פסק דינו של ביה”ד האזורי בת”א )תיק 
834701/6, פורסם במאגרים(, בו חייבה דעת הרוב את האב 
לשלם לאם את מחצית הוצאות שכר הלימוד החל משנת 

 .2014
הצדדים התגרשו ב-2011, ולהם שני ילדים בגילאים 8 ו-9. 
ביה”ד אישר את הסכם הגירושין שנערך בידי בורר מוסכם, 
סכום  היתר  בין  נקבע  בהסכם  מרמרוש.  ישראל  הרב 
המזונות שישלם האב. כשנה וחצי לאחר הגירושין נישאה 
האם בשנית ועברה עם שני ילדיה לעיר אחרת. ב-2014 היא 
שינוי  כי  בטענה  מזונות  להגדלת  תביעה  לביה”ד  הגישה 
הנסיבות והגידול בהוצאות החינוך בתלמודי התורה מחייב 
את  שיצר  לבורר  הצדדים  את  הפנה  האזורי  ביה”ד  זאת. 
ההסכם המקורי וזה קבע שאין להטיל את הוצאות החינוך 
כאמור  האזורי  ביה”ד  קבע  זאת,  למרות  האב.  על  היתרות 
לאשה  ישיב  וכן  החינוך  מהוצאות  מחצית  ישלם  האב  כי 
מחצית מהוצאות אלה ששילמה החל משנת 2014. על כך 

מערער האב. 
 

נפסק:   

הגדול  ביה”ד  ההרכב(:  חברי  )בהסכמת  נהרי  מימון  הרב 
לבורר בשאלה האם הסעיף בהסכם הגירושין שערך,  פנה 
העוסק בדמי המזונות, כולל גם את הוצאות החינוך. הבורר 
ענה תשובה חיובית. לדבריו, הסיכום במו”מ היה שהאשה 
בה  שהשקעתה  למרות  הדירה  מתמורת  מחצית  תקבל 
הייתה פחותה, והיוון סכום זה מוסיף כאלפיים ש”ח לדמי 
המזונות. האב מבקש בערעור לקבל את דברי הבורר, שהרי 
ההסכם  לגבי  הבורר  סמכות  את  לקבל  הסכימו  הצדדים 
עלה  לא  החינוך  שנושא  טוענת  האם  מנגד,  ופרשנותו. 
במהלך המו”מ וממילא אין לבורר סמכות לקבוע דבר בעניין 

זה. 
ביה”ד קובע שיש לקבל את הערעור ולפסוק כדעת המיעוט 
גרידא  הסכם  בפרשנות  ”עסקינן  לדבריו,  האזורי.  בביה”ד 
ולא  הבורר  הרב  של  ועריכתו  בסיועו  הצדדים  בין  שנערך 
בגדרי חיוב אב בחינוך ילדיו וההוצאות המוטלות עליו בגין 
חוב זה”, ולכן יש לבחון את ההסכם. מהמבוא שלו עולה כי 
הצדדים קבלו על עצמם את הבורר להכרעה בכל עניין ובכל 
על  אותם.  מחייבת  פרשנותו  וכי  ההסכם  מן  שיעלה  ספק 

ממזרים

גופית  חוץ  מהפרייה  נשואה  לאשה  שנולד  ילד   .7
מזרע של גבר אחר אינו נחשב ממזר.

בית הדין הרבני הגדול:
הרב יצחק יוסף - נשיא

כן לא ניתן לקבל את הטענה כי נושא הוצאות החינוך אינו 
בסמכותו. סמכות הבורר מוחלטת ואינה ניתנת לערעור. 

מנקודת  גם  החלטה  שיתן  האזורי  מביה”ד  ביקש  הבורר 
מבטו של ביה”ד, ועל כן דעת הרוב שם נתחה את ההסכם 
והגיעה למסקנה שונה מזו של הבורר. מנגד, דעת המיעוט 
בו,  לחזור  כלל  הבורר  התכוון  לא  זו  שבפנייתו  טענה  שם 
והוא אף אינו יכול לעשות זאת, אלא רצה להסיר מעליו את 
ההטרדות של הצדדים )ראו דעת המיעוט בפסה”ד האזורי 
הנזכר בעובדות(. ביה”ד הגדול מאמץ את עמדת המיעוט. 
ממקורות הלכתיים שונים עולה ”שגם ללא קבלת הצדדים 
ההסכם  את  לפרש  יחיד  כבורר  הבורר  הרב  את  עליהם 
נאמנות מן התורה לפרש  לדיין שערך את ההסכם  קיימת 
קבלו  הצדדים  כאשר  וחומר  קל  והדברים  ההסכם”,  את 

עליהם את הבורר. 
הבורר  הכרעת  את  מקבל  לא  הגדול  ביה”ד  זאת,  כל  עם 
הצדדים.  טיעוני  ושמיעת  ההסכם  של  עצמית  בחינה  ללא 
הבורר,  פרשנות  את  לקבל  שיש  לכך  מובילה  הבחינה 
כעמדת דעת המיעוט בביה”ד האזורי. מסקנה זו מתחזקת 
גם מסעיף נוסף בהסכם ממנו עולה כי הבורר לקח בחשבון 
את כל ההתחייבויות של האב לילדיו, וכן מעובדות נוספות 

הקשורות לתביעת האם להגדלת מזונות. 
שנקבעו  החינוך  בהוצאות  האב  חיוב  מתקבל.  הערעור 

בביה”ד האזורי מתבטלות. 

תשע”ה   כסלו  כ”ג  בימים  ניתנו  החלטות   ,811283/6-7 מס’  תיק 
)15.12.14(, כ”ז שבט תשע”ה )16.2.15(.

וטו”ר עקיבא  גלר  צבי  וטו”ר  עו”ד  )לאשה(,  רן שובל  עו”ד  הופיעו: 
נאמן )לאיש(. 

פסה”ד עוסק גם בנושא מזונות.
למדור זה ראו גם פסק דין מס׳ 1.
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שהוא לא נמשך לאשתו מכיוון שהיא לא מתקלחת במשך 
שבוע עד שבועיים.

מטפלת  שהיא  טענה  האשה  בית.  שלום  מבקשת  האשה 
לחיי  שהמניעה  טענה  בבית.  כרגיל  ומתפקדת  במחלתה 
אישות באה מהבעל והוא מסרב להתקרב אליה אחרי שהיא 

טובלת. 

נפסק:   
ביה”ד קיבל לידיו תסקירים בדבר המשפחה ושמע עדויות 
שהכירו  עדים  משפחתי,  וממטפל  הרווחה  שירותי  מאנשי 
קשה  תמונה  עולה  אלו  מעדויות  מקרוב.  המשפחה  את 
אודות מצבה הנפשי של האשה ותפקודה. ביה”ד השתכנע 
נפשית  במחלה  חלתה  האשה  השלישי  הבן  לידת  לאחר  כי 

קשה וכי לאחרונה ניכרת החמרה במצבה הנפשי.
נחלקו האחרונים בדבר אשה החולה במחלת נפש אך עדיין 
לדעת  עצמה.  ולשמור  גיטה  לשמור  גט,  לקבל  מסוגלת 
המנחת שי )ח”ב סי’ כ”ח(, במקרה מעין זה אין להתיר לאיש 
לשאת אשה נוספת, אך בשו”ת חבלים בנעימים )ח”ב סי’ פ’( 
כתב כי במידה והאשה מסרבת לקבל גט במקרה שכזה, יכול 
הבעל לישא אשה נוספת ואין לחוש משום חדר”ג, כי החרם 
ראויה  אינה  הנפשית  מחלתה  שמחמת  אשה  על  חל  לא 
לדור עם בעלה, והדבר תלוי באומדנא של בית הדין. כדעת 
י”ג(  סי’  )אה”ע  יעקב  ויחי  בספר  נפסק  בנעימים  החבלים 
ובשו”ת בנין שלם )סי’ ג’(. כמו כן, הלכה היא שכופים אשה 
נכפית להתגרש כמבואר בשו”ע )קי”ז, י”א(, ומשום ששוטה 

לא גרע מנכפית, יש לחייב האשה להתגרש.
ובמשך  שנים,  כחמש  משך  אישות  חיי  חיים  לא  הצדדים 
שנתיים הם חיים בנפרד. התרשמות ביה”ד היא כי סבירות 
האשה  של  במחציתה  המשותפים  שהחיים  ביותר  גבוהה 
דברי  נכונים  אם  כן,  כמו  מחלתה.  עקב  ביותר  קשים  הינם 
האשה שהכל מתנהל על מי מנוחות, אין כל סיבה שהבעל 
ע”י  הילדים מאמם  ולנתק  ירצה לפרק את הקן המשפחתי 

בקשתו למשמורת על הילדים. 
ביה”ד פוסק:

1. האשה חייבת להתגרש. 
בתיק  המיוחדות  הנסיבות  לאור  לכתובה.  זכאית  האשה   .2
זה, ביה”ד מחייב הבעל בהצמדה חלקית של הכתובה למדד, 

ועל הבעל לשלם לאשתו בגין כתובתה 120,000 ש”ח. 
3. לאור מצבה הנפשי של האשה, ובהתאם להמלצת שירותי 
מבוקש  האב.  בידי  תישאר  הילדים  משמורת  הרווחה, 
לילדים  האם  בין  ראייה  הסדרי  לקבוע  הרווחה  משירותי 

ולפקח עליהם.
4. הצדדים חלוקים בעניין הרכוש המשותף, ביה”ד קובע דיון 

הוכחות בנושא זה. 

תיק מס’: 820508/1, ניתן ביום כ”ג מרחשוון תשע”ג )8.11.12(.
הופיעו: עו”ד בצלאל הוכמן )לאשה(, עו”ד זוהר באואר )לאיש(. 

פסה”ד עוסק גם בנושאים כתובה, משמורת, רכוש.

עילות
גירושין

8. חיוב בגט ובכתובה בגין מחלת נפש של אשה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב:
הרב יצחק אלמליח - אב”ד

הרב שלמה תם - דיין
הרב יצחק מרוה - דיין

העובדות:
תביעת  הגיש  הבעל  שנה.  עשרים  לפני  נישאו  הצדדים   
טען  הבעל  פיזי.  בפירוד  חיים  ואשתו  שהוא  וטען  גירושין 
שאשתו זקוקה לטיפול תרופתי במחלת נפש שממנה היא 
סובלת, אך היא מסרבת לקבל טיפול למחלתה ולכן היא לא 
מתפקדת, לא מכבסת ולא מבשלת. הבעל טען שלא ידע על 
עוד טעם הבעל  הנישואין.  מצבה הנפשי של האשה בטרם 
טען  הבעל  שנים.  שלוש  במשך  אישות  חיי  שאין  בתביעתו 

נפסק:   
לפי החלטת אב ביה”ד האזורי בתל אביב הרה”ג הר”ר ישראל 
 ,)27/08/2016( התשע”ו  באב  כ”ג  מיום  שליט”א,  שחור 
להתיר למבקשים לערוך בדיקת רקמות מהפריה חוץ גופית, 
להוכחת אבהותם, זאת בתאם לבקשה מוסכמת חתומה על 

ידי באי כח שני הצדדים. החלטה זו מובאת כעת לאישורי.
ההחלטה מפנה לנימוקים שנזכרו בבקשת הצדדים, ולפיה 
אין חשש מממזרות במקרה שלפנינו הואיל ודובר בהפריה 
זו של אפשרות מממזרות  הן אמת, שבשאלה  גופית.  חוץ 
גדולי  עסקו  מביאה,  כתוצאה  שלא  נולד  שהולד  במקרה 
ח’  חלק  זיע”א,  אאמו”ר  למרן  אומר  יביע  ובשו”ת  עולם. 
והזכיר  באריכות,  זו  בשאלה  ופילפל  דן  כ”א,  סי’  חאה”ע 
ואחרונים,  ראשונים  הפוסקים  בדברי  השונות  השיטות 
שנה,  כעשרים  זה  כי  ”זכרוני  כתב:  ולבסוף  להתיר.  והעלה 
בהיותי ביחד בבית הדין הגדול ירושלים עם עמיתי הגרי”ש 
אלישיב, והגר”ב זולטי, דברנו בזה, והיה פשוט לכולנו שגם 
אם קיבלה האשה זרע מאיש אחר וילדה, שאין הולד ממזר, 
מכיוון שאין כאן ביאת איסור... וכן עיקר להלכה ולמעשה”. 
לאור האמור, הנני מצטרף להחלטת הגר”י שחור שליט”א, 
בתל-אביב  האזורי  ביה”ד  הבדיקה.  ביצוע  את  להתיר 
התמלאות  את  שווידא  לאחר  רקמות,  לבדיקת  צו  יערוך 
גנטי,  כל התנאים הדרושים לשם כך, בהתאם לחוק מידע 

תשס”א-2000.

תיק מס’ 1092934/1, ניתן ביום כ”ח כסלו התשע”ז )28.12.2016(.
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צווי
הגבלה 

גברים  שני  של  האישי  המעמד  רישום  שינוי   .9
שנישאו בחו”ל.

בית הדין הרבני האזורי תל-אביב:
הרב זבדיה כהן - ראב”ד

נפסק:
לאחר שמיעת המבקשים, בית הדין קובע כי על פי סעיף 1 
נישואין  ענייני   1953 תשמ”ג  רבניים  דין  בתי  שיפוט  לחוק 
וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו 
בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים, ובסעיף 2 לחוק נאמר 
נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה.

על פי דין תורה הקשר הזוגי בין המבקשים אסור בהחלט, אין 
שום תוקף לקשר זה ולפיכך מעמדם האישי אינם כנשואים 

כלל ועיקר.

תיק מס’ 1132508/1, ניתן יום י”א בתמוז התשע”ז )05.07.2017(.
עו”ד ארתור שני )לצדדים(.

למדור זה ראו גם פסק דין מס’ 1. 

על האיש הגבלות כדלהלן:
1. הבעל כבר מעוכב מלצאת מהארץ;

2. הבעל אינו רשאי לקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי 
או להאריך את  חוק הדרכונים תשי”ב-1952, להחזיק בהם 

תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל;
3. הבעל אינו רשאי לקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה;

או לשמש במשרה  אינו רשאי להתמנות, להיבחר  4. הבעל 
מבקר  בחוק  כמשמעו  מבוקר  בגוף  במשרה  או  דין  פי  על 

המדינה, תשי״ח-1958 ]נוסח משולב[;
5. הבעל אינו רשאי לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על 

פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין;
6. הבעל אינו רשאי לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך 
כי הוא לקוח מוגבל  שיקים מחשבון בנק בדרך של קביעה 
מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981; 

7. אין לצרפו למניין.
8. אין לעשות עמו טובה כלשהי, לארח אותו וכיו״ב.

על ב”כ האשה להעביר החלטה זו לידיעת הגופים המתאימים, 
ובכלל זה בתי הכנסת שבישוב אפרת. 

יעמוד  הבעל  ואם  חודש,  בעוד  גט  לסידור  מועד  לקבוע  יש 
על דעתו ולא ייתן גט, ידון ביה”ד בהרחבת הסנקציות, כולל 

מאסר בפועל. 

התשע”ח  במרחשוון  ב’  יום  ניתן   ,1097931/1 מס’  תיק 
.)22.10.2017(

עו”ד מרים גולדפישר )לאשה(, עו”ד עזריאל פנחס פרידנברג 
ועו”ד גילה נפתלין )לאיש(.

רב  ריסקין,  שלמה  הרב  הוציא  פסה”ד  בעקבות  הערה:  
קצר  זמן  יישובו.  לתושבי  הבא  המכתב  את  אפרת,  היישוב 
משוכנע  אני  ספק,  כל  להסיר  ”כדי  הגט:  ניתן  מכן  לאחר 
שכמעט כל הקהילה יודעת שאין לי שום סובלנות לסרבנות 
גט ושאין מקום באפרת )או בכל מקום אחר( לשימוש בגט 
הפעלתי  פעם  לא  ולכן  הגירושין.  בתהליכי  מיקוח  כקלף 
הרחקות רבנו תם ואמצעי לחץ כאלה ואחרים על סרבני גט, 

עד שניתן הגט המיוחל.
למרות  ניתן,  לא  עדיין  הגט  הגט...  סרבן  של  ובמקרה  היות 
ולמרות  בירושלים  הרבני  הדין  שלבית  ההלכה  פסק 
הנני  הקלעים,  מאחורי  להפעיל  שניסינו  הרבים  המאמצים 
שוב מפרסם את פסק הדין של בית הדין הרבני בירושלים 
שאומר ״שאין לצרפו למניין ואין לעשות עמו טובה כלשהי״. 
לצרף  לא  וכמובן  כלל  הכנסת  בבית  אותו  לקבל  לא  דהיינו 
אותו למניין, לא לארח אותו, לא לתת לו טרמפים ולא לעזור 

לו מאומה על כל המשתמע מכך.
נראה לי שעכשיו הגיע הזמן להפעיל לחץ עם כל המאמצים, 
הפגנות וכדומה שבע״ה יגרמו לו לציית לבית הדין ולתת את 

הגט”.

10. הפעלת הרחקות דרבינו תם בצורתן המקורית 
כנגד סרבן גט

בית-הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב יצחק זר - אב”ד

הרב גדעון שריון - דיין
הרב דוד בירדוגו - דיין

נפסק:   
לפנינו תביעת גירושין של האשה. בהחלטה מיום כ”ב באב 
גט  לתת  הבעל  את  חייב  כבר  ביה”ד   )14.8.17( התשע”ז 

לאשתו. 
הנזכרת  בהחלטה  שנמנו  העילות  בכוח  שיש  סבור  ביה”ד 
זאת  לעשות  להשתדל  שיש  ובוודאי  גט,  הבעל  על  לכפות 
האשה  ב”כ  לבקשת  נעתר  ביה”ד  לפיכך  האפשרי.  בהקדם 
בדיון שהתקיים ביום 6.9.17 ובבקשתה מיום 19.9.17 ופוסק 
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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
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פסקי דין רבניים בנושאי משפחה
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מרכז צדק לנשים הוא ארגון משפטי ציבורי שמטרתו לקדם ולהגן על זכותן של נשים לשוויון, 
לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת ישראל. 

מאז 2004, מייצג המרכז לקוחות במקרים של עגינות, ממזרות וגיור.
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. 
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