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ת כ ר ע מ ה ר  ב ד
ברצוני  זה  בגליון  המופיעים  המעניינים  הדין  פסקי  שלל  מבין 
לעמוד על פס”ד מס’ 3. יש בו דיון חשוב המלמד על האופן ההלכתי 
לפיו תופס בית הדין הרבני הרשמי את מעמדו הייחודי ואת מקור 

סמכותו לדון. 
בית הדין עסק בשאלה האם יש לו סמכות לדון בתביעות גירושין 
יתקיים  שהדיון  דרש  זה  בעוד  בעלה  כנגד  אשה  שהגישה  וכתובה 
הדין  מסדר  גם  )המוכר  ההלכתי  הכלל  לאור  שבחו”ל,  במקומו 
שיש  קבע  ביה”ד  הנתבע.  אחר  ללכת  התובע  על  לפיו  האזרחי( 
להבחין בין שתי התביעות. תביעת הגירושין תתקיים בארץ למרות 
דרישתו של הבעל, וזאת משום שהכלל הנ”ל נכון רק במצב בו שני 
להתדיין  דורש  התובע  בו  במקום  אולם  בכוחם.  שווים  הדין  בתי 
בפני בית דין העדיף בכוחו על פני ביה”ד שמבכר הנתבע, שומעים 
לתובע. לאור זאת, המעמד הרשמי שיש לביה”ד הישראלי – המקנה 
לו סמכויות ביצוע ואכיפה שאין כמובן לבתי הדין בחו”ל – הוא בעל 

משקל הלכתי המכריע את הכף לטובת התובע. 
אולם למטבע זה יש גם צד שני: במקום בו אין עדיפות לביה”ד 
בעניין  שבו  דנן  במקרה  וכך  הנתבע.  של  דרישתו  תשמע  בארץ, 
הכתובה לדעת ביה”ד אין לו עדיפות על פני ביה”ד שבחו”ל, הדין 
ההלכה  פי  שעל  שמכיוון  קובע  ביה”ד  ועוד,  זאת  הבעל.  עם  יהיה 
אם  משנה  זה  שאין  הרי  הכתובה,  בתביעת  לדון  סמכות  לו  אין 
מבחינת החוק יש לו סמכות לדון בתביעה זו. אחד מחברי ההרכב, 
תיק  )ת”א(  )תיק  קודם  בפס”ד  זה  עניין  על  הרחיב  הישריק,  הרב 
 448866/3 , פורסם במאגרים(. לדבריו שם, מקור הסמכות הבסיסי 
מעין  רק  היא  החוק  מכח  סמכותו  לבדה.  ההלכה  הוא  ביה”ד  של 
פסיקתו  את  לפועל  להוציא  סמכות  לביה”ד  בנותנה  שניה’  ‘קומה 
לו  יש  אם  לבדוק  הדין  בית  על  מוטל  “ראשית,  כן,  על  ההלכתית. 
סמכות הלכתית על פי דין תורה... משום שהרי כל תוקפו וסמכותו 
של בית הדין הוא לדון אך ורק על פי דין תורה... הסמכות ההלכתית 
היא הקומה הראשונה שעלינו לבנות בבניין הסמכות של בית הדין. 
לבניית  לגשת  נוכל  קיימת,  הראשונה  הקומה  כי  שנדע  לאחר  רק 
גם  האם  לברר  נוכל  אז  החוקית.  הסמכות  שהיא  השנייה  הקומה 
החוק מכיר בסמכות בית הדין לדון באותו מקרה. אך לא ייתכן מצב 
הפוך, שבו נכוף מישהו לדון בפנינו רק על בסיס זה שהחוק במדינה 
העניק לנו סמכות. סמכות חוקית אינה יכולה לבוא במקום או ללא 
“בית  מאמרי:  ראו  להרחבה  לה”.  קודמת  שהיא  הלכתית  סמכות 

הדין הרבני בין בג”ץ לבד”ץ”, משפט וממשל יג  )תשע”א(, 271.

שנה טובה, 
פרופ’ עמיחי רדזינר
      עורך ראשי  
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1. דחיית טענות לניכור הורי והעדר משמורת משותפת 
של  הדיונית  משמעותה  מזונות;  מתשלום  להפטר  כדי 

התחמקות צד מחקירה בבית הדין. 

בית הדין הרבני האזורי אריאל:
הרב מאיר פרימן – אב״ד

הרב מאיר קאהן - דיין
הרב יצחק רפפורט – דיין 

העובדות:
ניתן  הגירושין  לאחר  חודשיים   .2010 בשנת  התגרשו  הצדדים 
ש”ח.  ב-4200  האב  חויב  ובו  הילדים  שלושת  למזונות  פס”ד 
אמנם האם תבעה כ-5500 ש”ח, אך האב טען כי הוא פושט רגל, 
הכנסותיו נמוכות מאד ויש לו חובות. ביה”ד דחה את דבריו וחייב 
 2012 בשנת  מדור.  גם  וכולל  למדד,  צמוד  האמור  הסכום  את 
והוא  מאד  הורע  הכלכלי  מצבו  לדבריו,  דין.  סתירת  האב  ביקש 
אף נפגע בתאונה. הוא ביקש להפחית מאד את סכום המזונות. 
בקשתו לסתירת דין נדחתה משום שלא עמדה בדרישות תקנה 

קכט)1(: לא הובאה שום טענה עובדתית שלא הייתה ידועה. 
במקביל נידון ערעורו בביה”ד הגדול ובו נטען כי במסגרת הליך 
פשיטת רגל הופחת סכום המזונות ל-1500 ש”ח, אולם החיוב 
של ביה”ד בעינו עומד וההפרשים בין הסכומים צוברים הצמדות 
ש”ח   3000 ישלם  האב  כי  כפשרה  קבע  הגדול  ביה”ד  וריבית. 

צמוד למדד, רטרואקטיבית מיום מתן פסה”ד האזורי. 
בנושא  דיונים  מספר  עוד  התקיימו   2014-2015 השנים  במהלך 
לא  הראיה  הסדרי  כי  האב  טענת  גם  בהם  עלתה  המזונות. 
בסוף  ילדיו.  מרידת  בגין  ממזונות  לפטרו  יש  ולכן  מתקיימים, 
2015 הודיע ב”כ האם כי היא לא מעוניינת בהמשך ההתדיינות 
ולכן מוותרת על דמי המזונות. בית הדין נתן החלטה לפיה הוא 

לא משחרר את האשה מלהופיע לדיון.

 נפסק:
תתייצב  לא  לפיה  האשה  הודעת  בין  הסתירה  על  תמה  ביה”ד 
לדיון ובין העובדה שבא כוחה לא ביקש לבטל את הדיון ולהיעדר 
בקיומו.  הכרוכות  העלויות  את  חוסך  היה  ובכך  כן,  גם  ממנו 
בדיון חזר האב על טענותיו: הוא פושט רגל; יש פער בין פסיקת 
המזונות של ביה”ד לזו של ביהמ”ש; מצבו הרפואי הורע; הילדים 
בלבד;  צדקה  מדין  היא  לפרנסם  והחובה   15 גיל  מעל  הינם 
ויש  האם  של  בעסק  עובדים  הילדים  לפגשו;  מסרבים  הילדים 

להם הכנסות. 
מהאב  הניכור  בעניין  האם  את  לחקור  האב  לב”כ  הורה  ביה”ד 
ובא  האם  אולם  הילדים,  ושל  שלה  הכלכלית  היכולת  ובעניין 
כוחה התנגדו וניסו לסכל את החקירה. לדברי ביה”ד: “ההפרעות 
החקירה  ולקיום  הדיון  של  התקין  למהלך  ונשנות  החוזרות 
ומיצוי  היה חשש אמיתי מקיום  ולב״כ  כי לאם  מוביל למסקנה 
החקירה”, כנראה משום שאז היו מתבררות יכולותיה הכלכליות, 

וזה כנראה גם מסביר את רצונה של האם שלא לקיים את הדיון. 
מניסיון  הנגזרת  ההלכתית  המשמעות  מהי  לדון,  עלינו  “מעתה 
תשובות  וממתן  לחקירה  מהעמידה  והימנעות  התחמקות 
אחר...  בתיק  זה  לנושא  באריכות  התייחסנו  ולשאלות.  לטענות 
את  מאפשר  אינו  דין  שבעל  ככל   - כאלה  בנסיבות  כי  והסקנו 
ידי  על  או  תשובות,  ממתן  הימנעות  תוך  נגדו,  הטענות  בירור 
מתן תשובות חלקיות או מתחמקות - ניתן לחייבו לפי ׳אומדנא 
דמוכח’ גם בלא שהתקיים בירור בטענות הצד שמנגד. ההוכחה 
המספיקה לצורך קבלת הטענות היא האומדנא דמוכח הנוצרת 
הנדרשות  והוכחות  ראיות  במקום  באה  וזו  אלה,  בנסיבות 
באופן רגיל. חיוב הנתבע בנסיבות אלה עשוי להגיע לכדי מלוא 

התביעה נגדו, שהרי הוא כאילו הודה בסירובו לטענות התובע”.
בנידון דידן שאלת המפתח היא מה היקף ההכנסות של העסק 
שברשות האשה והילדים, ועל זה התקיימה מחלוקת בין הצדדים. 
“אם אכן נקבל את טענת האב שלילדים ישנה הכנסה המספיקה 
למזונותיהם, תוך קביעה שיש די בהתנהלות החמקנית של האם 
היה  דמוכח,  אומדנה  מכח  האב  ידי  על  הנטען  את  לקבל  כדי 
מקום להעלות את השאלה, האם ההכנסה של הילדים תפטור 
את האב מחיובו למזונותיהם, או שמא הכנסה שמקורה בעבודת 
 - אביהם  שעל  הילדים  מזונות  וחיוב  לילדים,  שייכת  הילדים 
בתביעתו  האב  טענות  גיסא,  שמאידך  אלא  עומד.  במקומו 
להפחתת המזונות - אף הן לא הוכחו כאמינות”. האב לא הצליח 
להוכיח את קיומן של הבעיות הרפואיות להן הוא טוען ולא את 

הבעיות הכלכליות שיש לו לדבריו. 
ילדים  מזונות  המחייבת  תקנה  אין  לפיה  הנוספת,  האב  טענת 
בעבר,  ידו  על  היא  אף  הועלתה   ,15 גיל  את  עברו  אלה  כאשר 
ומאחר  כן  “על  הגדול.  בביה”ד  והן  האזורי  בביה”ד  הן  ונדחתה 

והטענה הועלתה בעבר ונדחתה, בית הדין חוזר ודוחה אותה.
אינם  והם  בו  מורדים  ילדיו  ולפיה  האב  העלה  נוספת  טענה 
מקיימים אתו כל קשר ועל כן אין עליו חיוב לפרנס אותם”. ביה”ד 
מסכים שהיחסים ביניהם התדרדרו מאז הגירושין, וכי היה מתח 
על רקע רצונו שילדיו ילמדו בחינוך דתי בעוד האם שלחה אותם 
לחינוך חילוני. לאור המלצת עובדת סוציאלית, הורה ביה”ד לאב 
זאת.  לעשות  סירב  הוא  אולם  הורית,  הדרכה  לקבלת  לפנות 
ביה”ד קובע כי הנתק כיום מוחלט ולאב יש חלק בכך: “אין ספק 
את  לשקם  היה  ניתן  לא  משמעותית  הורית  הדרכה  בהעדר  כי 
הקשר עם הילדים. על כן, האב אשר מצד אחד לא פעל לשיקום 
ההורית,  המסוגלות  משיקום  נמנע  שהוא  בכך  בניו,  עם  יחסיו 
אינו יכול - מאידך - להתנער מאחריותו לנתק מילדיו, ואינו יכול 

לטעון לפטור ממזונותיהם מטעם ׳מרידתם׳ בו”.
יש  ו’ שנים  “ואחר   ,6 גיל  ההלכה היא שהאב חייב במזונות עד 
)אבן העזר סימן  מזונות”  לו  לא אתן  אינו אצלי  לומר: אם  לאב 
הצדקה  חובת  בין  הקשר  מה  להבין  מנסה  ביה”ד  ז(.  סעיף  פב 
של האב ובין הדרישה שבנו יגור אצלו. לפי החלקת מחוקק )שם, 
לשמוע  מסרב  הבן  שאם  היא  הסיבה  שמואל  והבית  ט(  ס”ק 
בקולו של האב ולגור אצלו, הרי שאין האב יכול לקיים את החובה 
הבסיסית ללמדו תורה ושאר דברים, ולכן הוא פטור ממזונותיו. 
הקשר  סרבן  בנו  ממזונות  אב  לפטור  שהטעם  כן  אם  “מבואר 
והממאן לשמוע בקולו להיות אצלו, הוא משום שעל ידי סירוב 
‘ללמדו   - הקשר נמנעה מהאב היכולת להשפיע על בנו ולחנכו 
תורה ושאר דברים׳”. רעיון זה מופיע בפד”ר חלק ב׳ עמוד 298. 
“בנידון שלפנינו, מעשיו של האב גרמו לו. בשל התנהגותו כלפי 
נותר  והוא  בו  אמונם  את  איבד  האב  אליהם,  שלו  והיחס  ילדיו 
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נעדר כל יכולת להשפיע עליהם, לחנכם לתורה, למסורת אבותיו 
או ללכה בדרך טובים.

בנוסף, האב לא פעל לשיקום הקשר עם ילדיו, על ידי השקעה 
ומתמיד  משקיע  היה  אילו  הדין.  בית  כמצוות  הורית  בהדרכה 
בקבלת ההדרכה, היתה גם התנהגותו כלפי הילדים ויחסו אליהם 
משתנים לטובה. או אז יכול והייתה קמה הטענה לפיה הוא רשאי 
לדרוש שבניו ימצאו עמד כדי לחנכם ולהדריך אותם ללכה בדרך 
משבחר  אולם  מרידתם.  המשך  עקב  לחמם׳  ׳ולהחסיר  טובים, 
לא  זה  להימנע מההשקעה בשיקום הקשר עמם, הרי שבמצב 
ניתן לחייבם להיות עמו. על כן, החיוב במזונותיהם עומד בעינו”. 
ובין  אמם  אצל  הילדים  מגורי  בין  היחס  חיוב  בשאלת  דן  ביה”ד 
לאור  נקבעת  המגורים  מקום  קביעת  במזונותיהם.  האב  חיוב 
לרמב”ן  המיוחסות  )תשובות  כתב  הרשב”א  בלבד.  הילד  טובת 
סי’ לח(: “לעולם צריך לדקדק בדברים אלו אחר מה שיראה בעיני 
בית הדין בכל מקום ומקום שיש בו יותר תיקון ליתומים... לחזור 
אחר תיקונן”. עיקרון זה התקבל לגבי כלל הילדים במספר פסקי 
דין )פד”ר ג 353; פד”ר יא 172; שם 366(. לאור זאת, מדיניות בתי 
הדין היא ש”אם ביה״ד מוצא שטובת הילד היא שלא יהיה אצל 
האב, אין האב יכול לפטור עצמו ממזונותיו ע״י הדרישה שיהיה 
209(. במקרה דנן  יא  55. ראו גם שם 61, פד”ר  אצלו” )פד”ר א 
אינו  האב  ולכן  אמם,  אצל  לחיות  הילדים  טובת  כי  קבע  ביה”ד 

נפטר ממזונותיהם. 
זאת ועוד, מתסקיר העו”ס שהוגש לביה”ד עולה כי לאב אין עניין 
ממזונותיהם:  להפטר  הוא  מבוקשו  וכל  הילדים  על  במשמורת 
“בנסיבות הקשות בהן נקלעו יחסי האב עם ילדיו, קשה לראות 
כאמור,  ילדיו.  כלפי  באחריות  לשאת  כנה  נכונות  האב  בדברי 
רגליים לדבר כי הטענה למשמורת באה כדי לגבות את התביעה 
עמוד  י״ג  חלק  רבניים  דין  בפסקי  מצינו  וכך  ממזונות.  להפטר 
כתנאי  אצלו  הבן  להימצאות  האב  טענת  כי  להוכיח  שכתבו   14
לתשלום מזונותיו על ידו, אכן יכולה להוות עילה לפטרו ממזונות, 
אם להתרשמות בית הדין טענתו שבנו יהיה אצלו היא אכן כנה. 
אלא  אמיתית,  אינה  הטענה  כי  הרושם  הדין  לבית  אם  אולם 
מטרתה היא לגבות תביעתו לפטור ממזונות, כי אז אין להתחשב 

בטענתו.
לאור זאת, והמבואר כי מעשיו של האב גרמו להתרחקות הילדים 
ממנו, ולאור הכרעת כיח הדין כי המשמורת הזמנית שלהם תהיה 
אצל האם, גם הטענה לפיה הילדים מורדים באב ובכך אין עליו 

חובה לפרנס אותם, דינה להידחות”.
בהתאם לכל המבואר לעיל, נפסק: ״החל מיום הגשת הבקשה 
 1,500 בסך  הילדים  שלושת  במזונות  חייב  האב   ,29.5.14 ביום 
ש”ח עד הגיע הבן השני לגיל 18,לאחר מבן סכום המזונות יפחת 

לסך 750 ש”ח עד הגיע הבן השלישי לגיל 18.״

תיק מס’ 464648/13, ניתן ביום כ”ב אדר ב’ תשע”ו )1.4.2016(.
הופיעו: עו”ד שאול דחבש )לאשה(, עו”ד וטו”ר צבי גלר 

וטו”ר נדב טייכמן )לאיש(.

פסק הדין עוסק גם בנושא סדרי דין

למדור זה ראו גם פסקי הדין 2, 5. 

2. לביה”ד אין סמכות לדון בענייני ילדים שניתנו לסמכותו 
בהסכם גירושין שאושר בביהמ”ש. זאת בשל הזמן הרב 
שעבר מאז אישור ההסכם, העובדה שבית הדין לא ערך 
דיון לגופו של ההסכם טרם אישורו ובשל הדרישה לשינוי 

ההסכם.

בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה:
הרב יגאל לרר  – אב”ד
הרב מנחם האגר – דיין
הרב אריאל ינאי – דיין

 נפסק:
לדברי המבקש נערך דיון בעניין הילדים לפני חמש שנים )ביום 
של  במקרה  כי  נקבע   4 בסעיף  הגירושין  בהסכם  וגם   )7.5.13
הדין  לבית  יהיה  והמשמורת  הראיה  הסדרי  בענייני  מחלוקת 
סמוך  בביהמ”ש  אושר  זה  הסכם  בעניינם.  להכריע  הסמכות 

לסידור הגט. 
בית הדין חוזר שוב על דבריו בהחלטה הקודמת )מיום 18.3.18(: 
“הצדדים התגרשו לפני כחמש שנים )7.5.13( והסכם הגירושין 
לאם  הקטינים  משמורת  נקבעה  בהסכם  יום.  באותו  אושר 
)סעיף 3(. מאחר ולא נערך דיון לגופו, וגם הטענות שהועלו בדיון 
העלאת  של  בחינה  אלא  אינן   )2.1.2013 )ביום  הגט  סידור  של 
קובלנות שונות נגד ההסכמות שאושרו קודם לכן בביהמ”ש, ותו 
לא )ראו שורות 8 ואילך לפרוטוקול הדיון שם(. פרק הזמן הרב 
שחלף מאז, והיעדר דיון לגופו של עניין מאיינים את סמכותו של 

בית הדין מלעסוק בנושא זה. 
יש להעיר כי לבית הדין עולה רושם בדבר חוסר תום לב בהגשת 
בהחלטת  להשתמש  היא  תכליתה  כי  דומה  הנוכחית.  הבקשה 
כאמצעי  זמנית  משמורת  בקביעת  הדין  בית  של  שיפוטית 
 8 מסעיף  )כעולה  לביהמ”ש  מזונות  הפחתת  בקשת  להגשת 
לבקשה(. אמור מעתה – ילך הטפל אחר העיקר: יש להגיש את 
המתנהל  העיקרי  המזונות  הליך  במסגרת  המשמורת  בקשת 

בביהמ”ש.” 
יש להעיר כי גם בדיון שנערך ביום 5.7.13 לאחר קבלת התסקיר 
דיון שנערך לאור בקשתה של המשיבה לצורך שינוי בהסדרי   –
הראיה שנקבעו בהסכם הגירושין - המבקש דחה את הדרישות 
שהיו.  ההסכמות  כפי  נותרו  וההסדרים  בהסכם,  שנקבעו 
כשבועיים לאחר הדיון ניתן צו נוסף לתסקיר נוסף )ביום 16.6.13( 
אך מאז לא הייתה כל פעילות בתיק. גם אותו תסקיר משלים לא 

הומצא לתיק והתיק נסגר. 
לתחיה  מחדש  התעורר  התיק  הקודמת,  בהחלטה  שנכתב  כפי 
)בת  הקטינה  על  קבועה  משמורת  לקביעת  המבקש  בבקשת 
17(. לדבריו היא עברה להתגורר אצלו מחודש יולי האחרון, ויש 
צידוק להפחתת מזונותיה ממה שנקבע בהסכם שאושר בשעתו 
הסמכות  כי  עמדתו  על  שוב  חוזר  הדין  בית  כאמור,  בביהמ”ש. 
בנושא אינה מסורה לבית הדין. גם הדיון שנערך ביום 7.5.13 לא 

מאבקי
סמכות
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שני הצדדים לא הגיעו לדיון שנקבע. אז הורה ביה”ד על סגירת 
תיק התביעה, אך חייב את הבעל ב-4500 ש”ח הוצאות משפט 
על  מערער  הבעל  התקיים.  שכבר  בדיון  האשה  הוצאות  עבור 
חיובו זה וטוען שלא נגרמו כל הוצאות לאשה והוא עצמו ביקש 
לבטל את הדיונים כאשר ראה שאין בהם תוחלת. האשה מנגד 

טוענת שאכן נגרמו לה הוצאות בגין תביעת הבעל. 
כמה חודשים לאחר מכן הגישה האשה תביעת גירושין, כתובה 
ופיצוי. גם על כך הגיש הבעל בקשת רשות ערעור. לדבריו, אין 
לביה”ד סמכות לדון בכתובה וכן בתביעת הגירושין משום שעליה 
להתברר בסידני, שם כבר התקיימו דיונים בנושא. לדבריו סעיף 
4א לחוק שיפוט בתי דין רבניים אינו מעניק לביה”ד סמכות לדון 
והפיצוי  הכתובה  ולכן  עגינות,  למניעת  קשור  שאינו  נושא  בכל 
כלים  יש  בארץ  לביה”ד  שרק  טוענת  האשה  בסמכותו.  אינם 
לחיוב גט, וכי הכתובה והפיצוי הינם חלק מהליך הגירושין. ועוד, 
משתבע הבעל בעצמו תביעת גירושין בארץ הוא מנוע מלטעון 

כי אין לביה”ד סמכות דיון. 

 נפסק:
“בית הדין דוחה את הטענה כי על עניין הצדדים להיות נדון בפני 
בית הדין באוסטרליה. שני טעמים לכאורה יש לפנינו מדוע עלינו 
לקבוע כי על הצדדים לדון בבית הדין באוסטרליה, האחד משום 
שבית דין בתר בית דין לא דייק, ולחילופין שאם החלו הצדדים 
ההליך  את  להשלים  שעליהם  הרי  באוסטרליה  ההליך  את 
והטעם השני הוא מחמת שאם האשה היא התובעת הרי  שם, 
שלכאורה הלכה היא שהולכים בתר הנתבע, ודאי כך לעניין אשה 
)פתחי  האיש  למקום  לילך  האשה  שעל  הסוברים  שיש  ובעל 
תשובה סימן יד’ אות ד’(. אמנם לאחר העיון נראה ששני טעמים 

אלו אינם נכונים כאן”.
הטעם הראשון אינו רלוונטי משום שלפי ערוך השולחן )חו”מ יד( 
מותר לביה”ד השני לעיין בפסק דין שנתן ביה”ד הראשון אם זה 
עצמו ביקש מהם זאת. בית הדין בסידני כתבו במפורש לביה”ד 
האזורי כי חשוב שהאשה תקבל גט בארץ, משום שלביה”ד בניו-
זילנד )שם גר כעת הבעל( אין סמכות חוקית לחייב לכך. מכאן 

ברור שכוונתם הייתה שבית הדין בארץ ידון בעניין. 
נאמר  דייקי  לא  דין  בית  בתר  דין  בית  של  זה  “דין  ועוד,  זאת 
ומדברי  בדבר”,  קמא  הדין  בית  פסקו  שכבר  במקום  לכאורה 
פוסקים שונים עולה כי אם עדיין לא נפסק הדין, הרי שגם אם 
נפתח הדיון ונטענו טענות, יכול אחד הצדדים לומר שהוא מעדיף 
ללכת ל’בית דין גדול’ )למשל, ב”ח סימן כח(. אמנם יש פוסקים 
החולקים על כך, “אלא שכפי האמור כאן הרי בית הדין דסידני 
כאן  אין  כן  ואם  דכאן  הדין  בית  בפני  הדיונים  המשך  את  הפנה 
ריעותא במה שהתחילו לדון שם, ובר מהכא טענת האשה הייתה 

כי מעולם לא טענה בפני בית הדין דסידני”.
אחרי  ללכת  צריכה  שהתובעת  היא  הבעל  של  השנייה  טענתו 
אלא  האיש  של  מקומו  סידני  אין  “שלכאורה  ראשית,  הנתבע. 
ניו זילנד ובאופן זה בכל מקרה צריכים לצאת מעירם, ויתר מכך 
שהרי הבעל הוא שפתח את ההליך בבית הדין בתל אביב, והביע 
שסמכות  היחיד  המקום  הוא  שאכן  ומטעם  בפניהם  לדון  רצונו 
כפיה בידו, ולאחר שהראה נכונות לכך שוב אינו יכול לחזור בו”. 
שנית, כבר נפסק בפד”ר ו 277 כי יש עדיפות לביה”ד בישראל: 
“איתא בחו”מ סימן י”ד ס”א שאם אחד מבעלי הדין אומר שרוצה 
דין השני ללכת עמו  כופין את הבעל  בי”ד הגדול  להתדיין בפני 
ולהתדיין בפני בי”ד הגדול. בנידוננו, שהנתבעת נמצאת בקנדה 

עסק בנושא המשמורת אלא בבקשות המשיבה לשינוי בהסדרי 
ראיה ממה שנקבע בהסכם, דרישות שנדחו על ידי המשיב, וגם 
ניתן  זהירות  מטעמי  בנושא.  החלטה  למתן  נזקק  לא  הדין  בית 
והוא  דיון צו לתסקיר, אך מאז נדם קולו של התיק  לאחר אותו 
לפיו  בהסכם   4 סעיף  על  המבקש  של  הסתמכותו  גם  נסגר. 
בנושא  שתתגלע  במחלוקת  להכריע  סמכות  הדין  לבית  תהיה 
המשמורת איננה רלוונטית. הבקשה הנוכחית ביסודה היא דרישה 
“דה  משמורת  בגין  לביהמ”ש  שהוגשה  מזונות  הפחתת  של 
כלומר  אצלו.  להתגורר  עברה  שהקטינה  לאחר  שנוצרה  פקטו” 
מדובר לכל היותר בשינוי נסיבות המחייב שינוי בחיוב המזונות, 
ויש לראות בכך  קרי דרישה לשינוי ההסכם שאושר בביהמ”ש, 
בקשה  כאמור,  בנושא.  הדין  בית  סמכות  לאיון  נוספת  סיבה 
והחלטה  לבית המשפט,  בנושא הגיש המבקש מכבר  מסודרת 
בנושא תינתן שם, ואין לערב בכך את בית הדין. גם הסתמכותו 
של המבקש על פסיקת בג”ץ 4111/07 איננה רלוונטית ודווקא 
 – ו’מבחן הסיכול’ שהובע שם  ‘כלל ההמשכיות’  הכללים בדבר 
בו  יש  שעבר מאז  הגדול  הזמן  פרק  הדברים:  היפך  מראים את 
כדי לבטל סמכות קנויה, קל וחומר כאשר עיקרה של הסמכות 

בנושא המשמורת טרם נרכשה. 

תיק מס’ 212327/20, ניתן ביום ט’ באייר תשע”ח )24.04.2018(.
הופיעו: עו”ד יובל בדיחי )לאיש(, האשה אינה מיוצגת. 

פסק הדין מתאים גם למדור ילדים
פסק הדין עוסק גם בנושא סדרי דין

למדור זה ראו גם פסקי הדין 3, 5. 

3. לבית הדין בישראל יש סמכות לקיים דיון בניגוד לרצון 
שאין  אכיפה  סמכות  לו  יש  בהם  בנושאים  רק  הנתבע 
שיש  החוקית  לסמכות  משמעות  אין  בחו”ל;  לביה”ד 

לביה”ד במקום שאין לו סמכות הלכתית. 

בית הדין הרבני הגדול:
הרב יצחק אלמליח – דיין
הרב אליהו הישריק – דיין

הרב אברהם שינדלר – דיין

העובדות:
מדובר באזרחים ישראלים שעברו לפני שנים לחיות באוסטרליה 
לא  אך  בסידני  הדין  בבית  התקיימו  גירושין  הליכי  וניו-זילנד. 
הובילו לגט. בעת שהגיעה האשה לביקור בארץ ב-2017 הגיש 
הבעל תביעת גירושין ובקשה לעיכוב יציאה. ביה”ד האזורי החל 
הגיש  אז  אולם  נוספים,  שניים  וקבע  אחד  דיון  קיים  בדיונים, 
אולם  בקשתו,  את  דחה  ביה”ד  התביעה.  לביטול  בקשה  הבעל 

ת ו כ מ ס
בינלאומית
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שההלכה מתירה לדונו ביחיד. 
למרות שנפסק כי הכלל שיש ללכת אחר הנתבע אינו חל לגבי 
תביעת הגירושין, אין הדבר כך לעניין הכתובה. את נושא הכתובה 
שהבעל  משום  וזאת  זה,  במקרה  בחו”ל  לאכוף  ניתן  כן  דווקא 
“מעתה  הכתובה.  חוב  לטובת  כספיו  על  עיקול  להטיל  הסכים 
חוזרת ועומדת - בכל הנוגע לתביעת הכתובה - הזכות הבסיסית 
זה  ובמקרה  הנתבע’.  אחר  ‘הלך  בהלכה  הקבועה  ה’נתבע’  של 
הדין  פסק  את  לאכוף  יוכל  לא  ביה”ד  כי  לנתבע  לומר  נוכל  לא 
אם הוא יחייב בכתובה, שכן למעשה הכסף נמצא מושלש ע”י 
העיקול ונתון להוראת ביה”ד. וככל שיינתן בביה”ד בסידני פסק 
בהוראת  הכסף  יילקח  הכתובה,  את  לשלם  חייב  שהבעל  דין 
עדיפות  כל  אין  שמעתה  כך  האשה.  לידי  ויינתן  בישראל  ביה”ד 
באכיפה לבית דין בישראל על פני ביה”ד בסידני, שם כבר נפתח 
ההלכה  כללי  פי  שעל  מאחר  כאמור,  בצדדים...  העוסק  התיק 
הסמכות לדון בכתובה היא במקרה זה לביה”ד בסידני, שוב אין 
אנו נזקקים להכריע בשאלת החוק מאחר שמבחן ההלכה שהוא 
המבחן הראשון קבע כי אין יכולת לחייב את הנתבע הבעל לבוא 
בסידני.  הוא  הדיון  מקום  אלא  הכתובה  בתביעת  בישראל  לדון 

לפיכך, מעתה אין כל צורך וכל נפקות לשאלה החוקית”.
לגבי חיוב ההוצאות בשל הדיון שהתקיים – הדיון עסק בבקשת 
האשה לביטול צו עיכוב היציאה שלה, ואין ספק כי תביעת הבעל 
להוצאת צו זה גרמה לה הוצאות וחייבה אותה לבקש את ביטולו. 
אולם בפד”ר ג’ 18 “דנו בעניין אדם שמושך תביעתו, וכתבו שאם 
מושך את התביעה בצורה מוחלטת הרי שפטור, אולם אם מושך 
כתבו  עוד  בהוצאות”.  חייב  שוב  הרי  ותובע  וחוזר  התביעה  את 
שם שהנזק של מי שגורם הוצאות לחברו ביציאה לדיון משפטי, 
ונפקא מיניה  גרמי,  “הוא בגדרי  ולאחר מכן מבטל את תביעתו 
שאם הוא באונס או בשוגג )על פי דברי הש”ך בסימן שפו( יהיה 
פטור, ולפי זה יש לדון בעניין שלפנינו שעל כל פנים מספק אין 
היה  לכאורה  התביעה  הגשת  בעצם  שהרי  הבעל,  את  לחייב 
רצה לברר את הדברים  כדין שהרי באמת  סבור הבעל שעושה 
ובפועל  כוחו,  בא  באמצעות  להתברר  הדבר  יכול  כי  סבור  והיה 
אף האשה הייתה סבורה כי ניתן להגיע להסכמות ללא הצדדים, 
ומה שהחליט בית הדין כי יש צורך בהתייצבות הצדדים לא ידע 
הבעל כן מראש, וקרוב הדבר להיות על כל פנים בגדר שוגג שאין 

לחייב את הבעל”. 
הרבני  לביה”ד  נתונה  הגירושין  בתביעת  לדון  הסמכות  לסיכום: 
בישראל; הדיון בנושא הכתובה יתקיים בביה”ד בסידני; צו העיקול 
שניתן על ידי בית הדין הרבני האזורי על כספי הבעל יישאר על 
ככל  הכתובה.  בעניין  בסידני  הדין  בית  החלטת  לקבלת  עד  כנו 
שביה”ד בסידני יחייב את הבעל בתשלום הכתובה, ביה”ד הרבני 
האזורי בישראל יגבה את התשלום מתוך הכספים המעוקלים; 

הבעל פטור מתשלום הוצאות לאשה. 

תיק מס’ 1130202/1, ניתן ביום י”ד בסיון תשע”ח )28.05.2018(.
הופיעו: עו”ד רות דיין וולפנר )לאשה(, עו”ד מנחם חפר )לאיש(.

פסק הדין מתאים גם למדור מאבקי סמכות

פסק הדין עוסק גם בנושאים סדרי דין וכתובה

 הערה: הוגשה עתירה לבג”ץ כנגד פס”ד )בג”ץ 5080/18(. 

- מקום שאין סמכות חוקים לרבנים בעניני אישות, ולעומת זה 
לדון  חוקית  סמכות  הרבניים  הדין  לבתי  שיש  בע”ה  זכינו  כאן, 
בעניני אישות, ולפיכך בית דין רבני כאן, יש לו לענין זה דין של 
חוקית”.  סמכות  לו  שאין  אחר  במקום  בי”ד  לגבי  גדול  דין  בית 
הסברה המובאת שם היא שיש “לחשוד שכל כוונתו של הרוצה 
לדון במקום שקשה לכפות הוא מחמת שאין רצונו לקיים פסק 
הדין”. ניתן להוסיף על כך טעם נוסף הנכון גם למקום בו אין חשד 
כזה. לדברי ביה”ד עצם אפשרותו של ביה”ד הישראלי לכוף את 
פסקי דינו הופכת אותו לעדיף על פני בי”ד מחוסר סמכות כזו, 
ולכן יש לקיים בו את הדיון. מדברי פוסקים שונים עצם מהותו 
של בי”ד היא האפשרות לכוף את בעלי הדין, “ומכאן נראה כדברי 
הפד”ר האמור קודם שבמקום שתובעים אדם לדון במקום שיש 
יוכל  לכופו  אפשרות  אין  בו  במקום  לדון  ורוצה  לכופו  אפשרות 
לכוף  אפשרות  יתכן  בו  מקום  באותו  דווקא  לדון  שכנגדו  לכוף 
דגם זה הוי מבחינת בית דין הגדול שהרי יש כאן מעליותא בשם 
הבית דין שבו”. אמנם יתכן ולביה”ד בחו”ל יש אפשרות להטיל 
חרם  ידי  על  כפיה  אפשרות  שבפועל  מאחר  מקום  “מכל  חרם, 
דינא  ציית  איניש  כל  ולא  כך  כל  אפקטיבית  אינה  בכך  וכיוצא 
ואין  חרמות  נגדם  שמפיצים  אנשים  וכמה  כמה  הרואות  ועינינו 
איש שם על לב הרי שעיקר הכפיה חוזר להיות אפשרות לכוף על 

ידי המשטרה והוצאה לפועל וכיוצא בזה”. 
ביה”ד מפנה לתיק 1070300/3 )התפרסם במאגרים( בו סוכמה 
עמדת גדולי הדיינים בארץ לדורותיהם לפיה “כלל זה שהתובע 
בית  קיים  הנתבע  שבמקום  באופן  רק  נאמר  הנתבע  אחר  הלך 
לכן  הדין”.  פסק  את  ולאכוף  בענין  לפסוק  סמכות  לו  שיש  דין 
אין ספק שלבית הדין האזורי יש סמכות הלכתית לדון בתביעת 

הגירושין. 
– אמנם מדובר כאן באזרחים  והכתובה  לגבי הסמכות החוקית 
על  מבוססת  שהסמכות  הניחו  הצדדים  שני  אולם  ישראלים, 
“לפי  זאת.  וביה”ד מקבל   ,1 ולא על סעיף  סעיף 4א לחשבד”ר 
לדון  זה השאלה העומדת לפנינו הינה האם לבית הדין סמכות 
בעניין כתובת האשה, שהרי שווים הצדדים כי בעצם צריכים הם 
זילנד,  בניו  המשפט  בבית  הם  נדונים  הילדים  ענייני  להתגרש, 
ענייני פרוק השיתוף נדונו בבית המשפט בארץ, והדבר שמעכב 
את פרוק השיתוף הינו תביעת האשה לכתובה”. הבעל טוען כי 
ביה”ד  ולכן  עגינות,  למנוע  מנת  על  ניתנה  4א  בסעיף  הסמכות 
משולל סמכות לדון בעניינים ממוניים. האשה טוענת כי הכתובה 

היא חלק מתביעת הגירושין. 
בשאלת  להכרעה  להידרש  נזקקים  אנו  אין  כי  אנו  “סבורים 
הסמכות החוקית לדון בשאלת הכתובה. כלל מוסד בכל שאלות 
החוקית  הסמכות  קביעת  של  זו  שאלה  כי  החוקית,  הסמכות 
יכולה כל לבוא לדיון רק לאחר הסמכות ההלכתית, ונבאר. בכל 
הרבני  לביה”ד  אם  חוקית  שאלה  ומתעוררת  בפנינו  הבא  דיון 
יכולה  כזו  שאלה  לא,  או  החוקית  המשפטית  הסמכות  נתונה 
כי  נקבע  והשו”ע  ההלכה  הוראות  שמצד  לאחר  רק  לדיון  לבוא 
יש סמכות לביה”ד לדון בכך. אך אם את מבחן ההלכה לא עברנו, 
קרי, ההלכה קובעת כי אין לביה”ד סמכות לדון במקרה כזה או 
אחר, אזי לא יועיל כלל מה שהחוק “מנדב” את הסמכות ונותנה 
לביה”ד. כלומר, שאלת הסמכות החוקית יכולה לבוא רק לאחר 
פתרון שאלת הסמכות ההלכתית. כלומר בדרך לקביעת סמכות 
על ביה”ד לעבור שני מבחנים. הראשון המבחן ההלכתי והשני לו 
דיין  כך, למשל, כשהחוק מסמיך  ולאחריו הוא המבחן החוקי”. 
יחיד לדון בדבר, ברור שהדיין יעשה זאת רק אם מדובר גם בנושא 
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4. תוספת טקס נישואין רפורמי מבטלת את דרישת הגט 
לחומרא בנישואין אזרחיים 

בית הדין הרבני האזורי תל אביב-יפו:
הרב צבי בן יעקב – אב”ד

 נפסק:
ולאחר  שבתיק,  ובחומר  בבקשה  העיון  לאחר   
כדלהלן: פוסק  ביה”ד  מהמבקשת,  תצהיר  שהתקבל 
לו  ובסמוך   ,26.9.1991 בתאריך  אזרחית  זל”ז  נשאו  הצדדים 
וישראל.  משה  כדת  זל”ז  נשאו  לא  הזוג  בני  רפורמי.  בטקס 
אף  קנדה.  בוונקובר  והמשיבה  בישראל,  כיום  מתגורר  המשיב 
שנהגו בתי הדין לסדר גט לחומרא כאשר בני הזוג נשאו אזרחית, 
דעתי שבנדו”ד אין צורך בסדור גט לחומרא, הן מחמת שנשאו 
אח”כ בטקס רפורמי ולא כדמו”י, והן העובדה כי מדובר בסדור 

גט שליחות.
לאור האמור ביה”ד פוסק כי נשואי המבקשת והמשיב בטלים, 

ויש לשנות מעמדם בהתאם.

תיק מס’ 1106577/2, ניתן ביום כ”ט בתשרי התשע”ח )19.10.17(.

הופיעו: עו”ד שי זילברברג )לאשה(, האיש אינו מיוצג.

פסק הדין עוסק גם בנושא נישואין אזרחיים

5. ביה”ד מחייב בעל בגט ודוחה בשל העדר סמכות את 
תנאיו הנוגעים למשמורת ורכוש 

בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה:
הרב י’ יהודה גליק – אב”ד

הרב אליהו דוד רוזנטל – דיין
הרב בנימין לסרי – דיין

 נפסק:
 .2014 מאי  בחודש  ולכתובה  לגירושין  תביעתה  הגישה  האשה 
את  מתנה  אך  להתגרש  מסכים  רב  זמן  מזה  עצמו  הבעל/האב 
הילד  של  החינוך  ומסגרת  אישיים  חפצים  בהשבת  הגירושין 
לזרם  השייכים  חינוך  במוסדות  ילמד  הילד  כי  מבקש  שהוא 

הממ”ד ב... מקום מגורי האשה/האם.
לשאלת ביה”ד מודה כי הוא עצמו מנהל אורח חיים חילוני ואינו 
ביה”ד  הילד.  של  היהודית  הזהות  לו  חשובה  אך  שבת  שומר 
נתונה  הילד  בענייני  הסמכות  כי  מספר,  פעמים  לבעל  הבהיר 
לבית המשפט לענייני משפחה הדן במשמורת ולכן ביה”ד מנוע 

מלהכריע בדבר.
מנת  ועל  רכוש  תיק  בפניו  אין  כי  מבהיר  ביה”ד  הרכוש  לעניין 
הממ בערכאה  מתאים תיק  לפתוח  יש  בנושא  הכרעות   לקבל 
תאימה לקנות סמכות לדון בדבר. ביה”ד ניסה פעמים אין ספור 
להביא את הצדדים להסכמות, הן בעניין חינוך הילד, והן בעניין 
איסוף חפציו האישיים של הבעל ותיאום מועד יחד עם האשה 
שאינן  ומענות  בטענות  אלו  הסכמות  דחה  הבעל  הבעל.  ועם 
מתיישבות על דעת ביה”ד. יתר על כן, הבעל הצהיר בפני ביה”ד 
עם גבר אחר והבעל מאמין לדמ  כי שמע מהבן שהאשה בגדה בו
ברים. ואם כן, לפי ההלכה האשה אסורה על בעלה וחובה עליהם 
ולאור  ביה”ד,  בפני  שהתקיימו  הרבים  דיונים  מתוך  להתגרש. 
הפירוד הממושך והמאיסות ההדדית, ובנוסף, העובדה כי הבעל 
אינו פועל כהוראת ביה”ד לפתיחת תיקים, וביה”ד ניסה להביא 
את הצדדים להסכמות והאשה הלכה לקראת הבעל אך הוא חזר 
בו, בגדה  האשה  הבעל  שלטענת  העובדה  וכן  מההסכמות,  בו 

לאור כל האמור, פוסקים:
א. חובה על הבעל להתגרש מאשתו לאלתר, ויפה שעה אחת 

קודם.
גט,  וסידור  שמות  קביעת  להשלמת  מועד  קובעים   ב. 

ליום שלישי כ”א חשון תשע”ז )22.11.16( בשעה 9:15.
או אם, אח או אחות( להמ  ג. על הבעל להביא עד קרוב )אב
שלמת בירור השמות. וכן יש להביא כתובה, תעודת נישואין, 

תמונות פספורט ואגרה.
ד. אם הבעל לא יפעל כאמור, יתקיים דיון בצווי הגבלה באותו 

ביום.

תיק מס’ 985879/1, ניתן ביום כ”ד באלול התשע”ו )27.09.2016(.
הופיעו: עו”ד שי זילברברג )לאשה(, האיש אינו מיוצג.

פסק הדין מתאים גם למדורים ילדים, מאבקי סמכות, 
עילות גירושין ורכוש.

פסק הדין עוסק גם בנושא צווי הגבלה. 

ל ו ט י ב
ן שי דו קי

תנאים
למתן הגט
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אותו מלהכות  להניא  והתראה העשויות  ענישה  במגוון פעולות 
את אשתו ולשנות דרכו הרעה. בנוסף, יש להתרות בו ולהבהיר 
יחויב להוציא את אשתו  הוא  דרכיו  ישנה את  ולא  כי במידה  לו 

ולשלם כתובה. 
והוא אף  בנד”ד ברי שהבעל הוא בעל הרגיל להכות את אשתו 
על  עוררין  אין  קודמות.  להתראות  שעה  שלא  ועומד,  מותרה 
ויעידו  האיש,  של  קבוע  התנהגות  דפוס  היא  שהאלימות  כך 
הם  אלו  שאירועים  להניח  מסביר  ויותר  הקודמות,  ההרשעות 
ככל  רוב  לאורך  נמשך  זה  התנהגות  דפוס  שכן  הקרחון,  קצה 
שנות נישואי הצדדים. ההרשעות של האיש באלימות והעונשים 
שקיבל, במקביל להצהרותיו בערכאות השונות כי יתקן דרכיו וכן 
תביעות הגירושין הקודמות, והחזרה לשלו”ב רק לאחר שהבטיח 
כי יתקן את דרכיו - כל אלו יש בהם כדי להוות התראה מספקת, 
של  אפשרות  נוספת  פעם  לבחון  מקום  שאין  לקבוע  כדי  הן 
שלו”ב, והן כדי להסיק שהאיש כבר מודע לחומרת מעשיו. לאור 
ההיסטוריה של האיש הוא מוחזק כבעל הרגיל להכות את אשתו 
שהאלימות  הוא  נכון  להשתנות.  עשוי  לא  שהוא  להניח  וניתן 
מוציא  האלכוהול  גם  ואולם  אלכוהול  השפעת  תחת  הייתה 
מהאדם את שחבוי בו וכמאמר חכמים “אדם ניכר בכוסו”, ואין 

כל ערובה כי סגנונו האלים של האיש ישתנה. 
והכוונה  האשה,  כלפי  האיש  של  התייחסותו  סגנון  כן,  על  יתר 
כאן היא לביטויים הרכושניים והבעלות שהפגין כלפיה בביה”ד, 
כמו גם התעקשותו להמשיך ולהחזיק באשה נגד רצונה, מעלים 
תעמוד  והאשה  יצלח,  לא  שלו”ב  שניסיון  במקרה  כי  חשש 
בסירובה להמשיך ולחיות עימו, היא עלולה להיחשף לאלימות 
חריפה יותר מצד האיש, שכבר הוכיח בעבר כי הוא אינו מסוגל 

לשלוט על עצמו ברגעי משבר. 
יובהר כי הקביעה לפיה אין מקום להורות על שלום בית ניתנת 
גם  באיש,  עוד  חפצה  אינה  כי  האשה  לדברי  להיזקק  בלא  אף 
אילו היה מתברר מעבר לכל ספק שהוא נגמל מהרגליו הרעים. 
לכך יש להוסיף ולהתחשב בדברי האשה הטוענת כי לאור מעשי 

האיש בעבר היא מואסת בו ולא חפצה להמשיך לחיות עימו.
חיוב גט בבעל מכה - ישנה דעת יחיד בראשונים שכופים בכפייה 
גמורה בעל מכה לתת גט לאשתו, אבל לא מצינו באחרונים כמי 
שיפסוק כדעה זו הלכה למעשה, ואף על פי שהרמ”א ציין דעה 
זו, מכל מקום הוא סייג את דבריו בדרכי משה וכתב שלמעשה 
אין לכוף בכפייה ישירה על הגט, אלא רק בדרך ברירה. מאידך 

הכל מסכימים כי להלכה בעל מכה מחויב לתת גט לאשתו. 
על כך יש להוסיף כי בנד”ד מדובר באלימות שלוותה לא אחת 
האשה  הגיעה  אף  האחרון  ובמקרה  האשה,  חיי  על  באיומים 
יתכן  עזרה  הגיעה  ואלמלא  לחייה,  מוחשי  חשש  של  למצב 

והאירוע היה מסתיים באסון. 
נראה לומר ששאלת כפיית גט על בעל המאיים על חיי אשתו, 
תלויה  חיה,  על  איום  המהווים  במעשים  איומיו  את  מלווה  ואף 
ברמת הסיכון הנשקפת לאשה. כאשר במקום שמדובר בסיכון 
זאת  לעומת  אשתו.  את  לגרש  הבעל  על  לכפות  ניתן  ממשי, 
דעת,  לשיקול  נתון  הדבר  איום,  מכלל  יצא  לא  שהדבר  במקרה 
האשה  לחיי  סביר  חשש  יש  בעבר  הבעל  התנהגות  לאור  האם 
אם לאו. בנד”ד לא ניתן לומר ברמת ודאות גבוהה שהאיש מהווה 
סיכון ממשי לחיי האשה, ולא נרשמו בעבר אירועים בהם הייתה 
האשה בסכנת חיים, ויעידו על כך השנים הרבות שהצדדים חיו 
באירוע  גם  האשה.  לחיי  מוחשית  סכנה  שנשקפה  בלא  יחדיו 
האחרון שבו נטל הבעל סכין לידיו לא ניתן לקבוע בבירור שהאיש 

בגין  קודמות  גירושין  ותביעות  באלימות  הרשעות   .6
הבעל  חיוב  לצורך  מספקת  התראה  מהוות  אלימות 
האלים בגט; כפיית גט תלויה במידת הסיכון לחיי האשה. 

בית הדין הרבני האזורי אשדוד:
הרב מיכאל צדוק - אב”ד

הרב אלימלך וסרמן - דיין
הרב אריאל שוייצר - דיין

העובדות: 
האשה הגישה תביעת גירושין כנגד בעלה. הבעל מבקש לחזור 
לשלו”ב. הצדדים אינם פנים חדשות בביה”ד שכן האשה הגישה 
חזרו  שהצדדים  לאחר  נסגרו  התביעות  גירושין.  תביעות  בעבר 

לשלו”ב. 
אירוע  בעקבות  לגירושין  הנוכחית  תביעתה  הגישה  האשה 
ובמהלכו תקף  כן,  אלימות קשה שהתרחש כמה חודשים לפני 
הסתפק  לא  האיש  ברצח.  עליה  ואיים  האשה  את  פיזית  האיש 
בכך ונטל סכין והתקרב לעברה, לאחר שהאשה נמלטה מהחדר 
הוא רדף אחריה ללא הסכין וניסה לגרור אותה למקום שהניח בו 
את הסכין. האשה לא נפגעה פיזית בגלל התערבות ילדי הצדדים 
הגדולים שמנעו פיזית מהאיש להמשיך במעשיו. בהמשך תקף 

האיש גם שוטרים שהוזעקו לדירת הצדדים. 
בעקבות אירוע האלימות האחרון נגזרה על האיש תקופת מאסר 
במוסד  האיש  של  בשהייה  מכן  לאחר  שהומר  עונש  ממושכת. 

שיקומי. מאז הצדדים חיים בנפרד והם אינם בקשר כלל. 
באירוע  הורשע  האיש  כן  לפני  שכשנה  לאחר  בא  זה  אירוע 
האשה  על  איים  הוא  ובו   ,2012 בשנת  שאירע  קודם  אלימות 
ברצח. ביהמ”ש הקל בהכרעת הדין לאור הצהרתו כי ישנה את 
כנגד  באלימות   2003 בשנת  כבר  הורשע  הבעל  בנוסף  דרכיו. 
אשתו ונגזר עליו עונש מאסר בפועל בן כמה חודשים, וכך אירע 

גם בשנת 2006. 
תחת  היה  האיש  כאשר  אירעו  האלימות  מאירועי  חלק  לפחות 
השפעת אלכוהול. בנוסף האשה אומרת שהאיש מכור להימורים 
מכור  שהוא  ביה”ד  בפני  הודה  האיש  כלל.  עובד  לא  הוא  וכי 

לאלכוהול והימורים. בעבר נטל הבעל חלק בטיפול גמילה. 
האשה ביקשה לחייב הבעל בגירושין לאור כל האמור לעיל ואילו 
האיש עמד על תביעתו לשלו”ב וציין כי בעבר האשה מחלה לו. 

עוד ציינה ב”כ שאין לכפותו בגירושין טרם יתרו בו. 

נפסק: 
די בכך שהיו תביעות גירושין בעבר כדי להראות שיחסי בני הזוג 
הבאה  בתביעה  מדובר  ולא  השנים  לאורך  קשות  תקופות  ידעו 
על רקע של משבר חולף. מאידך, מהפסקת ההליכים בעבר ניתן 
להסיק כי גם הפעם הזאת ראוי לבחון את סוגית החזרה לשלו”ב.
הצורך בהתראה בבעל מכה: הצורך בהתראה הוא כדי למצות 
את האפשרות לחזרה לשלו”ב ובמסגרת זו יש לנקוט כנגד האיש 

ת ו ל י ע
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לא  הוא  הפלילי  במשפט  גם  באשה.  פיזית  לפגוע  התכוון  אכן 
הורשע בניסיון או בכוונה לרצח, ומכל מקום מידי ספק לא יצאנו, 

ומספק אין לכפות גט. 
יובהר כי כל דברינו בעניין סכנת החיים אמורים לעניין כפיית גט, 
אולם אין בכך כדי לקבל הבקשה לשלו”ב, שכן גם במקום שאין 
סכנה ממשית המביאה לכפיית גט, אין פירושו של דבר שהאשה 
צריכה לחזור ולחיות עם בעלה שהיא חוששת לחיות עימו, וככל 
שחששה נובע מסיבות מוצדקות, ואפילו חשש לאלימות שאינה 

מסכנת חיים - זכותה להתרחק ממנו, ויש לחייבו במתן גט.
לאור האמור קובע ביה”ד שהבעל חייב לתת גט לאשתו, ובמידה 
כמתחייב  סנקציות  הפעלת  ביה”ד  ישקול  גט,  יתן  לא  והבעל 

מההחלטה לחייבו במתן גט. 

תיק מס’ 15331/4, ניתן ביום י”ב באדר תשע”ח )27.2.18(
הופיעו: עו”ד שי זילברברג )לאשה(, עו”ד רויטל )טלי( מגל )לאיש(.

פסק הדין עוסק גם בנושאים צווי הגבלה וראיות

למדור זה ראו גם פסקי הדין 5, 7. 

להסכם  צד  שהיא  אשה  בין  העניינים  ניגוד  שאלת   .7
גירושין ובמקביל משמשת כאפוטרופוס לבעלה; ביטול 
זכותה  את  לאשה  משיב  גירושין  בהסכם  רכושי  סעיף 

לכתובה עליה ויתרה בהסכם זה. 

בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב:
דיון ראשון:

הרב ישראל שחור - אב”ד
הרב אבירן יצחק הלוי - דיין

הרב יצחק זר – דיין

דיון שני:
הרב ישראל שחור - אב”ד 

הרב מימון נהרי - דיין
הרב יצחק מרוה – דיין

העובדות:
הבעל   .2011 בשנת  והתגרשו   2001 בשנת  נישאו  הצדדים   
זה  מצב  בעקבות  קשה,  נכות  לו  נגרמה  בגינו  מוחי  אירוע  עבר 
בתור  האשה  מונתה   2010 בשנת  לקיצם.  הגיעו  הנישואין  גם 
אפוטרופוס זמני לגוף ולרכוש של הבעל. עובר לגירושי הצדדים 
התנהל משא ומתן בין האשה ובין גיסו ואחותו של הבעל בנוגע 
הסכם  ביניהם  ונחתם  להסכמות  הגיעו  הם  הגירושין.  לתנאי 
גירושין. בהסכם הגירושין נקבע כי הרכוש יתחלק בשווה, לרבות 
בשל  הבעל,  ידי  על  שהוגשה  הפיצויים  מתביעת  התקבולים 

נכותו שנגרמה לו עקב טיפול רשלני שנעשה בו. 

בשנת 2012 פנתה האשה בתביעה לאכיפת הסכם, ואילו הבעל 
הגיש תביעה לביטול הסכם. במהלך ניהול התיק הוגשה עמדת 
ב”כ היועמ”ש הקובעת שאין להסכם שבין הצדדים תוקף, וזאת 
מאחר והאשה הייתה אפוטרופוס על הבעל בעת החתימה על 
הסכם הגירושין, ולפי חוק הכשרות, אפוטרופוס אינו רשאי לייצג 
המשפט.  בית  של  מראש  אישור  ללא  משפט  בבית  החסוי  את 
עוד נכתב בה כי היא מתנגדת לסעיף המורה כי תתקיים חלוקה 
בכספי הפיצויים שהגיש הבעל מאחר ולפי חוק יחסי ממון אלו 

שלו בלבד.
ניגוד  תוך  נעשה  אישורו  שכן  ההסכם  לבטל  שיש  טוען  הבעל 
אינטרסים של האשה, אשר פעלה מחד כאפוטרופוס ומצד שני 
כצד בהסכם. עוד נטען כי יש לבטל ההסכם בשל טעות, הטעיה 
לערוך  משפטית  מבחינה  כשיר  היה  לא  כלל  הבעל  וכי  ועושק 

הסכם. 
האשה טוענת כנגד כי לא היה ניגוד אינטרסים שכן היא לא ייצגה 
במהלך  בבעל  שטיפל  ומי  ההסכם,  בהליך  בפועל  הבעל  את 
ההסכם הייתה אחותו ובעלה, הם אלו שניהלו את המו”מ והם 
אלו שסיכמו את תנאי ההסכם. לטענתה הסיבה היחידה שהיא 
מאחר  הייתה  הבעל  על  אפוטרופסית  היותה  את  ביטלה  לא 
והדבר התבקש על ידי עוה”ד שטיפל בתביעה הנזיקית. מאותו 
טעם טוענת האשה כי הבעל לא נעשק או הוטעה שכן היא ניהלה 
את המו”מ עם בני משפחתו. כן היא טוענת שהבעל היה כשיר 
והיא הביאה חוו”ד רפואית שניתנה סמוך למועד  לערוך הסכם 

ההסכם ותומכת בדבריה.

 נפסק  - דיון ראשון: 
באשר לטענת ניגוד העניינים, אנו מקבלים עובדתית את טענות 
ומי  הבעל  על  כאפוטרופוס  התנהלה  לא  היא  בפועל  כי  האשה 
אין  לכן  משפחתו.  בני  היו  העת  באותה  בבעל  בפועל  שטיפל 
מקום לפסול את ההסכם מכוח חוק הכשרות, סעיף זה מדבר 
על מצב עובדתי בו יוצג החסוי נעשה בפועל על ידי האפוטרופוס 

בפעולה משפטית. 
לניגוד  חשש  אין  אותו,  ייצגו  הבעל  של  משפחתו  שבני  מכיוון 
בני  יש להחשיב את  ידי קרוביו.  על  נשמרו  אינטרסים שכן אלו 
לחוק   67 ס’  בסיס  על  וזאת  מכללא  כאפוטרופסים  משפחתו 
סי’  חו”מ  שו”ע  )ע’  ההלכה  לפי  גם  נכונים  והדברים  הכשרות, 
ועוד,  זאת  הבית(.  בעל  אצל  שסמכו  יתומים  לגבי  כד  סע’  ר”צ 
הבעל  את  מייצגת  הייתה  האשה  בו  באופן  מדובר  היה  אם  גם 
בניגוד אינטרסים, הרי משהובא הדבר לפתחו של בית הדין והוא 
הנעשה,  העניין  על  להשליך  כדי  האינטרסים  בניגוד  אין  כי  בחן 
ובעניין שלפנינו הרי מפורש בהסכם כי  ייצוג,  אין מניעה לאותו 
האשה היא אפוטרופוס, ולמרות כן משעה שבחן בית הדין את 
ההסכם  על  להשפיע  כדי  בכך  אין  כי  החליט  שבפניו,  הנתונים 

שגובש, וממילא יש לכך תוקף מכוח ס’ 48 לחוק הכשרות. 
מטעם זה ברור שאין מקום לטענות בדבר טעות, עושק והטעיה 
אדם  מול  חוזה  או  הסכם  נעשה  בו  מקרה  לגבי  נאמרו  הן  שכן 
שהוטעה או נעשק. בנד”ד אין אלו פני הדברים, הבעל לא ניהל 
בעצמו המו”מ מול האשה אלא בני משפחתו, אלו מהווים כעין 
אפוטרופוס מכללא התקף מכוח ס’ 67 לחוק הכשרות, אלו לא 
הוטעו או נעשקו ולא נטען לגביהם כי הם אינם כשירים בכל דרך 

שהיא.
מאחר  הגירושין  בהסכם  זה  סעיף  לבטל  יש  כי  נראה  אמנם 
שגו  והם  הבעל  של  משפחתו  בני  ידי  על  והוכן  נערך  וההסכם 

רכוש
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וטעו בויתור שנעשה ביחס לפיצויים להם זכאי הבעל. דינו של 
לגבי  ל’  רכ”ז סעיף  סי’  כדין השליח מבואר בחו”מ  אפוטרופוס 
בטל,  שהמקח  שהוא,  בכל  ונתאנה  אפוטרופוס  או  שליח  מכר 
וכן הוא ברמב”ם הלכות מכירה פרק יג, וראה שם במגיד משנה. 
ובעניין שלפנינו הרי לא מדובר באפוטרופוס שמונה על ידי ביה”ד 

ופשוט שלכל הצדדים דינו כשליח.
מאחר וכך הרי ההסכמה עליה התבסס הסכם הגירושין בטלה  
משום שהוא לא נעשה אלא על ידי קרובי הבעל והם טעו בהכי 
לתת  הבעל  מחויב  בשלה  סיבה  שום  אין  שהרי  גדולה  טעות 
לאשה מחצית מסכום פיצוי נזיקי הגוף אותו הוא עתיד לקבל, 
זה בטל  ובאופן  ולא לעוותי  ויכול הבעל לטעון לתקוני שדרתיך 
ההסכם ולא ניתן לחייב הבעל לעמוד בו. כמו”כ לא ניתן להתעלם 

מחוו”ד ב”כ היועמ”ש.
אשר על כן, ביה”ד מבטל את הס’ הנוגע לפיצויי הבעל. יחד עם 
זאת זכות האשה לתבוע את פתיחת ההסכם ולתבוע כל ויתור 

שלדעתה ויתרה לאור ההסכם. 

דיון שני: 
האשה  בו  ההסכם  עניין  ועלה  שב  הקודמת  ההחלטה  לאחר 
ויתרה על כתובתה )תוספת הכתובה ע”ס 180,000 ש”ח(. לאור 

ביטול חיובי הבעל בהסכם תובעת כעת האשה את כתובתה. 
לגירושין  המדויק  הגורם  כי  עולה,  שבתיקים  בחומר  מהעיון 
וב”כ, התובעת היא  שנוי במחלוקת בין הצדדים. לדברי הנתבע 
זו שגרמה לגירושין, בשל רצונה לפרוש לחיים חדשים ללא עול 
רצתה  מבחינתה  היא  התובעת,  לדברי  מנגד,  בבעלה.  הטיפול 
כך  מחמת  להתגרש  נאלצה  אולם  הבעל,  את  לסעוד  להמשיך 
שהנתבע נקט באלימות כלפיה וחוסר יכולתו לקיים יחסי אישות. 

נפסק: 
מעיון בחומר שבתיקים עולה, כי הבקשה לגירושין הוגשה על ידי 
שני הצדדים. ביום הגשת הבקשה הגישה התובעת מכתב לבית 
הדין, בו הינה מבקשת כי יוקדם הדיון עקב מצב אלימות בבית, 
וכן מצרפת תיעוד רפואי של הנתבע, לרבות מכתב כי הינו סובל 

מחוסר אפשרות לקיום יחסי אישות.
בנסיבות אלו אין אנו צריכים לדון לגבי טענות הצדדים מי גרם 
לקרע, מי הוא המורד על האחר, ואפשר ששניהם הינם בבחינת 
זכאית  האשה  שאין  הלכה  נפסקה  ששם  בזה,  זה  מורדים 
גירושין  והאשה בקשה  הוא, שמאחר  והטעם  כתובה.  לתוספת 
טענותיה  שאילולא  שנראה  )אף  האישות  חיי  עניין  מחמת  גם 
האחרות אפשר שלא היתה תובעת(, ומאחר והבעל לכל הפחות 

הסכים לגרש, הרי שהנתבע בחזקת חיוב בכתובה ובתוספת.
בבית  שם  ור’  ז’,  סעיף  קנ”ד  סימן  אה”ע  שו”ע  בטור  נפסק  כך 
לתוספת  ביחס  גם  נכונים  האמורים  שהדברים  כ’  אות  שמואל 
לשיטת  לומר  צריך  ואין  הנתבע,  לשיטת  אף  זה  כל  כתובה. 

התובעת שהגירושין נבעו בגין התנהגותו האלימה של הנתבע.
יש לציין גם, שב”כ הנתבע טוענת כי הכושר המיני חזר לנתבע 
מאוחר יותר. בלי להכנס לבירור ענין זה, הרי שאף לפי תאורה של 
ב”כ הנתבע עצמו על מצבו התפקודי של הנתבע, נראה כי לא 
ובקשתה  ולחיות עמו,  היה מקום לחייב את התובעת להמשיך 
את  הפסידה  לא  התובעת  לאמור,  מוצדקת.  היתה  לגירושין 

זכאותה לכתובה.
בעצם  הכתובה  על  מחלה  התובעת  כי  הנתבע  לטענת  באשר 
חתימתה על ההסכם, הרי שמחילה זו תלויה במכלול הדברים, 

נבע מכך, שבהתאם  הויתור של התובעת  כפי שצויינו בהסכם. 
דבר  מהפיצויים,  מחצית  לה  להעביר  הנתבע  על  היה  להסכם 
את  לבטל  ביקש  בעצמו  שהנתבע  לאחר  בפועל,  נעשה  שלא 
הסעיף הזה של ההסכם. הנתבע לא יכול לבוא בשערי בית הדין 
ולטעון מחד שהתובעת מחלה על הכתובה, ומאידך לבטל סעיף 
מכספי  מחצית  לקבל  אמורה  היתה  שבו  בהסכם,  מהותי  כה 
להסכם  נוסף  סעיף  על  בדגש  וזאת  חתם.  הוא  עליו  הפיצויים, 
ובביצועו  באישורו  תקף  יהיה  זה  ש”הסכם  נכתב  בו  הגירושין, 
צד  לכל  תאפשר  זה  מהסכם  תנאי  כל  והפרת  אחת,  כמקשה 
המגיעות  הזכויות  תביעת  לצורך  לביה”ד...  או  לביהמ”ש  לפנות 
לו על פי כל דין”. פועל יוצא מכך, שטענת הנתבע למחילה על 

הכתובה משוללת יסוד.
נעיר עוד, כי ב”כ הנתבע מבקש להעביר את התביעה לתגובת 
האפוטרופוס הכללי, היות והנתבע הינו חסוי. לא מצאנו מקום 
להיעתר לבקשה זו, מאחר ובדיון החסוי יוצג ע”י אפוטרופסיתו. 
כספי  ניהול  על  לפקח  הוא  הכללי  האפוטרופוס  של  תפקידו 

החסוי בידי האפוטרופוס, ואין לו מעמד בתביעה.
את  להפסיד  עילה  מצאנו  לא  הדין:  בית  פוסק  האמור  לאור 
מאה  סך  לתובעת  לשלם  הנתבע  על  מכתובתה.  התובעת 

ושמונים אלף ש”ח בתוך 60 יום.

דיון ראשון: תיק מס’ 866061/6, ניתן ביום: י”א אדר תשע”ה )2.3.15(
בנימיני  חמדה  עו”ד  )לאשה(,  רוזנטל  שמואל  יצחק  עו”ד  הופיעו: 

)לאיש(
דיון שני: תיק מס’ 866061/19, ניתן ביום ד’ אייר תשע”ז )30.4.17(

הופיעו: עו”ד שי זילברברג )לאשה(, עו”ד יוכי בן חמו תורתי )לאיש(. 

פסק הדין מתאים גם למדור עילות גירושין. 
פסק הדין עוסק גם בנושא כתובה. 

8. על ביה”ד האזורי, ורק עליו, מוטלת החובה לערוך ברור 
מקיף לגבי מקור הכספים שהביאו ליצירת רכוש בני הזוג 

ואין הוא יכול להסתמך על דבריו של צד אחד.

בית הדין הרבני הגדול:
הרב אליעזר איגרא – דיין
הרב שלמה שפירא – דיין
הרב ציון לוז-אילוז – דיין

 נפסק:
בפנינו ערעורים הדדיים על העניינים הממוניים שבהחלטת בית 

הדין האזורי מיום 8.5.16 שז”ל:
א. הצדדים יתגרשו זה מזה, כהסכמתם.

ואין  בלבד  לבעל  שייכות  ברח’...  והחנות  ברח’...  הדירה  ב. 
לאישה חלק בהם.

ג. דירת המגורים ברח’... שייכת לשני הצדדים בחלקים שווים.
צד  כל  עבודתה,  ממקום  האישה  וזכויות  הבנק  חשבונות  ד. 

יישאר בזכויותיו.
הנקוב  הסכום  מלא  לגט  עובר  לאישה  לשלם  הבעל  על  ה. 

בכתובתה.
סעיף זה ניתן ברוב דעות. 

סעיפים ב’ וה’ להחלטה הם נשואי הערעור שבפנינו. 

מעמדו של הסכם  .1
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משנת  בארה”ב  ועבד  התגורר  הבעל  בקיצור.  העובדות  להלן 
1982, הצדדים נישאו בארץ ב-1990, מיד לאחר הנישואין חזרו 

הצדדים לארה”ב. בשנת 1995 חזרו הצדדים לארץ.
ב-8.12 הגיש הבעל תביעת גירושין לה כרך ענייני הרכוש.

השנים  במשך  שנצבר  הרכוש  שבתיק  מהחומר  העולה  פי  על 
הוא:

ובה  שניהם  ע”ש  הרשומה  הצדדים...  של  המגורים  דירת   .1
גרו במשותף.

2. דירה ברח’ ... פ״ת נקנתה בשנת 2002 ורשומה ע”ש הבעל 
3. חנות בפ”ת נקנתה בשנת 1994 ורשומה ע”ש הבעל

4. חסכונות בסך... הנמצאים בארצות הברית ורשומים ע”ש 
הבעל

5. רכב הרשום ע”ש האשה
6. תכולת דירה ומטלטלין

7. זכויות שצברה האשה מעבודתה
רב. שני הצדדים  רכוש  הינו  אין ספק שהרכוש שצברו הצדדים 
אמרו שמאז חזרתם לארץ האשה עובדת ומהכנסותיה מתפרנס 
הבית, האשה עובדת בשלוש עבודות במקביל, לדברי הבעל מאז 

חזרתו לארץ בשנת 1995, אין הוא עובד.
אלו  ומכספים   700,000$ סך  צבר  נישואיו  לפני  הבעל,  לדברי 
נרכשו הנכסים הרשומים ע”ש. הנ”ל הציג מסמך מרו”ח בארה”ב 
על   ,120,000$ סך  שנה  מידי  הרויח   1986-1990 בשנים  ולפיו 

משמעות המסמך נחלקו הצדדים.
הבעל ערער על חיובו בתשלום הסכום הנקוב בכתובה. 

לדבריה  הרכוש,  לחלוקת  הפסיקה  אופן  על  ערערה  האשה 
כל  לאיזון  ההוכחה  שנטל  הוא  זו  שבהחלטה  המרכזי  העיקרון 
המשאבים הרשומים על שם הבעל מוטל על האישה, המבקשת 

לאזנם. 
האשה טוענת שהסדרת חלוקת הרכוש אינה תואמת את כללי 
ההלכה והפסיקה שהשתרשה בבתי הדין המאמצת את הפעלת 

איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון.
התדיינו  שהצדדים  שלמרות  עולה  ביה”ד  בהחלטת  עיון  מתוך 
היסודי  הדבר  את  ערך  לא  ביה”ד  בביה”ד,  שנים  מספר  במשך 

הנצרך על פי דין כמבואר בחו”מ סימן ע”ה ס”א:
לו:  דין אומרים  בידך, בית  לי  דין: מנה  “התובע את חבירו בבית 
ברר דבריך ממה חייב לך, הלוית אותו או הפקדת בידו או הזיק 
ממונך, שאפשר שהוא חושב שחייב לו ואינו חייב לו. וכן הנתבע, 
אם משיב: אין לך בידי כלום, או: איני חייב לך כלום, צריך לברר 
דבריו, דשמא טועה וסובר שאינו חייב לו, והוא חייב לו. ואפילו 
טענתו  על  שתשיב  הפסד  לך  אין  לו:  אומרים  גדול,  חכם  היה 
ותודיענו כיצד אין אתה חייב לו. הגה: ואם אינו רוצה לברר דבריו, 
אם נראה לדיין שיש רמאות בדבר, יפסיד. ואם לאו, אלא שנראה 
משום  אותו  מחייבים  אין  בזה,  וכיוצא  לברר,  יכול  שאינו  לדיין 
שאינו מברר דבריו, דאין אומרים לו: ברר דבריך, אלא משום כדי 

להוציא הדין לאמיתו, משום דנפישי רמאים”. 
 במקרה שלפנינו לא נערך בירור מה היה מקור הכספים, וביה”ד 
והרי לקניית הרכוש שנטען שהוא  קיבל טענות הבעל כלשונם. 
מכספי הבעל צריכה להיות ראיה, במסמכים המורים על כספים 
מהווה  אינו  לכשעצמו  הרישום  כן  כמו  למקום.  ממקום  שעברו 
ראיה ונחלקו בזה הרשב”א והרא”ש ועיין חו”מ סימן ס”ב ובש”ך 
ועכ”פ אין אפשרות  ואכ”מ.  והאריכו בזה בפדרי”ם,  שם סק”א, 

לפסוק ללא בירור הדברים.

בחומר  העיון  ולאחר  הצדדים,  דברי  שמיעת  לאחר  לפיכך 
הערעור  נשוא  הדין  בית  שבהחלטת  קובע  הדין  בית  שבתיק, 
שנצברו  המשאבים  בירור  בדרך  משמעותיים  רכיבים  חסרים 
במהלך הנישואין, אם ביה”ד לא היה מסוגל לברר הדברים היה 
שמאי,  חוקר,  חשבון  רואה  בדמות,  מקצוע,  אנשי  למנות  עליו 
אנשי  בפני  השונים  מהבנקים  ותדפיסים  מסמכים  והמצאת 

מקצוע אלו. 
הללו,  המקצוע  אנשי  דרך  החומר  איסוף  בהעדר  לדעתנו, 
וקבלת חוות דעתם, לא ניתן להכריע בשאלה, כיצד לחלוק את 

המשאבים בין הצדדים. 
כאמור, על פי החומר המצוי בפנינו אין בידינו ליתן החלטה באשר 
ערכאה  ע”י  להעשות  צריכה  זו  פעולה  הרכוש.  חלוקת  לאופן 
החלטנו  האישה  ב”כ  וטענות  המתמשך  הזמן  לאור  ראשונה. 
להעביר את התיק לערכאה הראשונה שתדון מחדש ותערוך את 

הבירור הרכושי כראוי ותיתן פסיקתה לאור הבירור שייערך. 
בהתאם לאמור בתקנה קנ”ג לתקנות הדיון:

 “בית-הדין רשאי לדחות את הערעור או לקבלו. רשאי הוא לשנות 
את פסק-הדין, לבטלו, להוציא פסק אחר במקומו, להחזיר את 
העניין לבית-הדין שדן או לאותו בית-דין בהרכב אחר או לבית-דין 
אזורי אחר, לשם דיון מחדש או לשם בירור נוסף או לשם קבלת 

ראיות או להשלמת נימוקי פסק-הדין”.

בית הדין מעביר את התיק להרכב אחר, להמשך בירור ולקבלת 
הכרעה סופית בכל הנוגע לחלוקת הרכוש. 

אשר על כן, בית הדין פונה לראב”ד תל אביב כב’ הרה”ג זבדיה 
אביב,  בתל  הדין  בבית  להרכב  זה  תיק  להעביר  שליט”א,  כהן 

שייקבע על ידו.

ולדו”ח  מאחר  בכתובה:  חיובו  על  הבעל  של  לערעורו  באשר 
צברו  אשר  המשאבים  חלוקת  באופן  הסופית  ולהכרעה  הסופי 
הבעל  של  בפועל  מחויבותו  לשאלת  השפעה  יש  הצדדים, 
לפסוק  שלא  הדין  בתי  במרבית  הנהוג  וכפי  הכתובה,  בתשלום 
הלכתי,  תוקף  להם  שיש  חוק  פי  על  המגיעות  הזכויות,  בכפל 
וגם הסכום שהתחייב הבעל בכתובה. עקרון זה מקובל ומוסכם 
בכל  להבחן  צריך  זה  שעניין  לומר  שיש  )אף  האישה,  על  גם 
על  עולה  בפנינו  המצויים  הנתונים  ולפי  מאחר  לגופו(.  מקרה 
פניו, שהאישה אמורה לקבל מזכויות הבעל יותר מהסך הנקוב 
בכתובה, בית הדין לא רואה צורך בשלב זה להתייחס לערעור של 

הבעל, שייתכן שיתייתר, ו”אטרוחי בי דינא בכדי לא מטרחינן”.

הזכויות  בסך  שאין  שיתברר  ככל  האמור,  אף  על 
הסך  כדי  מהבעל  מקבלת  שהאישה  הסופיות 
החלטה  ותינתן  הדין  לבית  יודיעו  בכתובתה,  הנקוב 
זה. בעניין  ערעור  של  לגופו  ההליך  להמשך  באשר 

תיק מס’ 1082594/1, ניתן ביום כ”ז טבת תשע”ז )25.1.17(.

הופיעו: עו”ד אברהם אינדורסקי )לאשה(, טו”ר שמואל גרוס )לאיש(.

פסק הדין עוסק גם בנושאים סדרי דין וכתובה
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ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת  רות  המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש 

בר-אילן הוקם מתוך רצון להשפיע על מעמד האשה בחברה הישראלית באמצעות קידום ידע 

ומחקר ודרך פעילות מעשית וישומית. 

ומעמדן,  בישראל  לנשים  הנוגעים  בנושאים  עמדה  וניירות  מחקרים  ומפרסם  עורך  המרכז 

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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מרכז צדק לנשים הוא ארגון משפטי ציבורי שמטרתו לקדם ולהגן על זכותן של נשים לשוויון, 

לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת ישראל. 

. ר ו י ג ו ת  ו ר ז מ מ  , ת ו נ י ג ע ל  ש ם  י ר ק מ ב ת  ו ח ו ק ל ז  כ ר מ ה ג  צ י י מ  ,2 0 0 4 ז  א מ

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 43, ירושלים 9314102.

טל': 02-5664390  פקס: 02-5663317


