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בשמחה ובהתרגשות אנו מגישים לכם את גליון היובל של ‘הדין 
כשש  לפני  יצא  אשר  הראשון,  הגליון  של  המערכת  בדבר  והדיין’. 
עשרה שנה, כתבו מי שמכהנות כיו”ר המערכת גם כיום: פרופ’ רות 

הלפרין-קדרי וד”ר סוזן וייס את הדברים הבאים: 
“יוזמת הפרסום של פסקי דין רבניים, הן מבחינה משפטית והן 
והנגישות  הפרסום  חשיבות  גם  וכך  לכל,  ברורה  ציבורית,  מבחינה 
הרבניים  הדין  בתי  ושל  בכלל  שיפוטיות  ערכאות  של  להחלטותיהן 

בפרט.
פעילותם השיפוטית של בתי הדין הרבניים נוגעת באחד מתחומי 
החיים המשמעותיים ביותר לפרט: יחסי הזוגיות והמשפחה. היכולת 
להכיר וללמוד את החלטות בתי הדין הרבניים בנושאים אלו מאפשרת 
לציבור המתדיינים/ות, ולכל העוסקים/ות בתחום, ללמוד לעומק את 
המשפטיות  זכויותיהם  את  להבין  ואף  ולנתחם,  משפטיים  המצבים 

ולהגן עליהן.
את  משרת  הפרסום  הדין,  בבית  המתדיין  הפרט  לשירות  מעבר 
ותנאי  דמוקרטי  משטר  בכל  יסוד  זכות  שהיא  לדעת,  הציבור  זכות 
בסיסי לכינונה ולקיומה של חברה דמוקרטית. פרסום תוצר שיפוטי 
יוצר שקיפות של ההליך השיפוטי, ובכך מבטיח אפשרות של ביקורת 
גוף  לכל  כמו  הרבניים,  הדין  שלבתי  מאמינות  אנו  ציבורי.  ופיקוח 
שלטוני, יש עניין בקיומה של ביקורת ציבורית על פעילותם השוטפת 

שתביא בסופו של דבר להגברת אמון הציבור במערכת”.
הדברים הללו נכונים ומדויקים כמובן גם כיום, לאחר שש עשרה 
דין  פסקי  של  רבות  ומאות  והדיין’  ‘הדין  של  גליונות  חמישים  שנה, 
ב’הדין  שפורסמו  הרבים  הדין  פסקי  כי  ספק  אין  בהם.  שהתפרסמו 
ומתפרסמים  שפורסמו  יותר  עוד  הרבים  הדין  פסקי  לצד  והדיין’, 
מקפידים  )ואנו  הרבניים  הדין  בתי  הנהלת  של  המבורכת  ביוזמתה 
במידת האפשר שלא תהיה חפיפה בין השניים ופסקי דין שפורסמו 

רבות  תורמים  והדיין’(,  ב’הדין  יתפרסמו  לא  לעולם  כמעט  במאגרים 
לקבל  היה  מאד  קשה  הקודם  לעשור  עד  למשל  כך  הללו.  למטרות 
תמונה מהימנה על מגמות פסיקה בבתי הדין, והדבר הקשה מאד על 
בעלי עניין בפסיקה הרבנית: בעלי דין, עורכי דין וטוענים רבניים )ואף 
העברי  המשפט  ושל  המשפחה  דיני  של  חוקרים  ושופטים(,  דיינים 
ואף לומדי הלכה )ולא מיותר לציין כי ביה”ד הרבני של מדינת ישראל 
הוא ככל הנראה המוסד ההלכתי המשמעותי והמשפיע ביותר בעולם 
היהודי של ימינו(. לעומת זאת, בשנים האחרונות התעבתה עד מאד 
התמונה שניתן לצייר על אודות הקורה בבתי הדין, גם אם עדיין היא 

רחוקה מלהיות מלאה ומושלמת. 
זאת ועוד. דומה שהפרסום המאסיבי, יחסית לעבר, של הפסיקה 
השונים.  ההרכבים  בין  ומגמות  רעיונות  להעברת  מסייע  גם  הרבנית 
הקורא את הפסיקה המתפרסמת אינו יכול שלא לחוש כי יש עלייה 
אחרים  הרכבים  של  קודמת  לפסיקה  דיינים  של  ההפניות  במספר 
)ראו למשל בגליון זה בפסקי הדין 2, 6(. במקרים שונים אף עומדים 
דיינים על שינויים שחלו לאורך השנים בפסיקת בתי הדין. כך למשל 
כותב נשיא ביה”ד הגדול הרב דוד לאו ביחס לעליית חיובי הגט בטענת 
‘מאיס עלי’ כי “כמדומה שהמנהג בבתי הדין בימינו לחייב את הבעל 
לגרש בטענת מאיסות מבוררת”, וזאת בניגוד לעמדת דיינים מרכזיים 
בעבר )ערעורים 1013673/2, 1062141/1. פורסמו במאגרים(. הקורא 
את הפסיקה אינו יכול שלא להסכים עם מגמה חשובה זו, וראו למשל 

בגליונות 18 ו-36 של ‘הדין והדיין’ ובפסיקה רבה נוספת. 

זו אנו שבים ומודים לכל שולחות ושולחי פסקי הדין.  בהזדמנות 
בלעדיכם לא יכול היה לצאת לאור ‘הדין והדיין’. 

קריאה מועילה, 
פרופ’ עמיחי רדזינר,  עורך ראשי 
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‘והגדת לבנך’  1. לאב אין עדיפות על פני האם במצוות 
שוהים  בהם  הסדר  לילות  במספר  שוויון  יתקיים  ולכן 

הילדים אצל כל אחד מהוריהם.

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

העובדות:
בפני ביה״ד ערעור על פס״ד של בית הדין קמא בו נכתב בקצרה: 
הילדים ישהו עם האב בליל הסדר מכיוון שעל האב מוטלת מצווה 
שהילדים  ודרשה  ערערה  האשה  לבנך.  והגדת  של  מדאורייתא 
יהיו אצלה בבית אביה בסדר. מכיוון שעקרון הסדרי הראיה שבין 
ההורים קובע כי הילדים ישהו מחצית מהחגים בכל צד לחילופין 

כאשר בשנה שעברה בליל הסדר הילדים היו אצל האב.

 נפסק:
הרב איגרא )בהסכמת שני חבריו(:

הפסיקה  האם.  אצל  השנה  ישהו  והילדים  מתקבל  הערעור 
נעשית לאור בחינת טיעון האב שהמצווה לספר ביציאת מצרים 

מוטלת עליו דווקא.
א. נחלקו ראשונים בשאלה האם חובת הסיפור ביציאת מצרים 
עשה  כמצוות  זאת  מונה  הרמב”ם  למשל  כך  התורה.  מן  היא 
עצמאית, אולם ספרי מצוות אחרים אינם מונים מצווה זאת. גם 
עליה  אין  ולכן  עצמאית  מצווה  זו  שאין  במפורש  קובע  הרא”ש 
דרבנן  מצווה  אפילו  אין  הרא”ש  “לשיטת  ביה”ד:  לדברי  ברכה. 
בסיפור יציאת מצרים אלא זה חלק ממצוות אכילת מצה, שיוצא 

בברכת המצה”.
מן  היא  מצרים  ביציאת  לספר  שהמצווה  שסובר  מי  האם  ב. 
התורה, סבור כי גם מצוות ‘והגדת לבנך’ היא מן התורה? מדברי 
הרמב”ם )חמץ ומצה ז, ג( עולה שהתשובה חיובית. אולם קיים 
 - וחכם  גדול  הבן  היה  “אם  גם  כי  שם  קובע  הוא  בדבריו.  קושי 
מודיעו מה שאירע לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה 
רבנו”. היעלה על הדעת כי הבן חייב להתארח אצל אביו דווקא, 
וגם  ילדים בוגרים?! ואם כן, האם גם הסב  גם אם לו עצמו יש 
האב מחויבים בסדר המשותף לספר לילדיהם, בנפרד, כדי שכל 
עולה  שונים  אחרונים  מדברי  המצווה?!  את  יקיים  מהם  אחד 
שגם אם יש מצווה כזו, הרי ניתן לקיימה על ידי שליח. זאת ועוד, 
חלקם עמדו על כך שבמצווה זו לא קיים הכלל של ‘מצווה בו יותר 
מבשלוחו’, ולכן אם הסב מספר ביציאת מצרים לנכדיו, הרי שעל 
בנו-האב לא מוטלת חובה זו. מסכם בית הדין: “מדברי אחרונים 
לבנך  והגדת  של  דאורייתא  מצווה  שקיימת  ההבנה  עולה  אלו 
מסויים  הידור  יש  לדעתם  אמנם  שליח.  ע”י  לקיימה  ניתן  אבל 
בשיתוף האב בפועל בחלק מן ההגדה. אולם במקרה שבפנינו 

שהילדים גדלים אצל האם, והאם משמשת שליחה נאמנה של 
האב במצוות חינוך הילדים לתורה ומצוות ודרך ארץ בכל השנה,

לזכות  רוצה  שהאם  הסדר  בליל  דווקא  ‘הידורים’  לקבל  קשה 
והיא בכל שנה תשב בדד  יחד עם משפחתה  ילדיה  ולהיות עם 
בלי הילדים. כאשר אין ספק שלדעת האחרונים הנ״ל מתקיימת 
את  שמוציא  האשה  של  אביה  הסבא  ע״י  לבנך  והגדת  מצוות 

האב ידי חובתו מדין שליחות”.
בציווי  ולפיה  זמננו  באחרוני  שיטה  קיימת  כי  להוסיף  יש  ג. 
הוא  המצווה  עיקר  כלומר  בהווה.  הכתוב  דיבר  לבנך’  ‘והגדת 
סמוך  בנו  כלל  שבדרך  ומכיוון  לאחרים,  מצרים  ביציאת  לספר 
על שולחנו נתן הכתוב דוגמה זו דווקא. למעשה, רעיון זה עולה 
שמביא  המכילתא  מלשון  למשל,  יותר.  קדומים  ממקורות  כבר 
הרמב”ם במצוות עשה קנז “משמע שקיום המצווה אינו קשור 
בהכרח בסיפור לבנו אלא בכל סיפור למי שלא יהיה קיים מצווה 
זו”. הגאון אדר”ת נשאל בידי אב שבנו אמור היה לשהות בליל 
אצלו:  הקיימת  ההתחבטות  לגבי  שאל  האב  סבו.  אצל  הסדר 
מצד אחד הוא מעוניין לקיים את מצוות ‘והגדת לבנך’, ומצד שני 
האדר”ת  והסבתא.  הסב  של  החג  בשמחת  תפגע  הבן  לקיחת 
לבן,  להגיד  דווקא  החובה  “שאין  עולה  רבים  שממקורות  ענה 
יוצא באשתו  לאו  ואם  לבנו,  אלא שדיבר הכתוב בהווה שיספר 
וגם לעצמו, וא”כ י”ל דמצות שמחת יו״ט שיהיה לזקנים בנכדם 
קובע  כן  על  והגדת”.  בבנו  יקיים  שהוא  מצוה  מההידור  עדיף 
ביה”ד: “מדברים אלו עולה ברור כי ‘והגדת לבנך’ זה בגדר דיבר 
הכתוב בהווה ומצוות שמחת יו”ט של הזקנים, ובמקרה שלנו גם 
של האם עדיפה על הידור מצווה של האב בקיום והגדת לבנך”. 
גם  כי  הקובע  יוסף  עובדיה  הרב  מדברי  גם  עולים  אלה  דברים 
“הנשים חייבות בהגדה ובסיפור יציאת מצרים” וחייבות “לספר 

הדברים לבניהן”. 
 263 לאור זאת קשה לקבל את קביעתו של ביה”ד בפד”ר כ”א 
“שהרי  חינוך,  מדין  אביהם  אצל  לשהות  צריכים  הילדים  לפיה 
בכל  האב  שליחת  והיא  בבית  שמחנכת  היא  האם  דנן  במקרה 
ימות השנה כפי שהתלמוד תורה שליחו של האב כל השנה ללמדו 
תורה. וכבר ביארנו שלא הגיוני הדבר שכאשר הבנים אצל האם 
בזכות, יחמיר האב שיקיים דווקא הוא את מצוות חינוך בעצמו, 
כאשר כל השנה האם דואגת לחינוך הילדים תשב גלמודה ובודדה 
לומר  האב  יכול  ושבת  חג  בכל  דבריהם  לפי  שהרי  הסדר.  בליל 
רצוני שילדי יהיו אצלי ע״מ שאחנכם במצות לולב, סוכה, קידוש 
וכדומה, ויוכל גם לומר שרצונו ללמוד עם ילדיו. ע״כ י״ל שחלוקת 
השבתות והחגים פרושה הסכמה שחלק מהזמן האב נמצא עם 
הילדים  מהזמן  חלק  תורה,  ותלמוד  למצוות  מחנכם  והוא  ילדיו 
נמצאים אצל האם והיא מקיימת את מצות החינוך גם בשליחות 
גדרי  יפה מאוד את  בצורה  וסיכמו  האב. ע״ש בפד״ר שהאריכו 
סיבה  להיות  יכולה  לא  חינוך  מצות  כאמור  אבל  חינוך,  מצות 
שבגללה נקבע כי הילדים יהיו אצל האב בכל ליל סדר. בפרט לפי 
מה שכתבו שהמצוה של סיפור יציאת מצרים היא פרט במצוות 
תלמוד תורה )ע״ש שהאריכו לנסות ולהוכיח זאת, אע״פ שנראה 
מקום  ואין  פס״ד  מעניין  זה  אין  אבל  מדויק,  לא  שהדבר  פשוט 
להאריך בו(. הרי פשוט כמבואר שמועיל בתלמוד תורה שליחות, 
ואין מקום לקבל את דרישת האב, כמבואר לעיל... מצוות שמחת 
יו״ט של האם הטורחת כל השנה בגידול ילדיה שתשב בכל שנה 
גלמודה ובודדה, דוחה ספק “הידורים” של האב ברצון להיות עם 

ילדים
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ילדיו בליל הסדר”.
בליל  השנה  האם  אצל  יהיו  שהילדים  ביה״ד  קבע  כן  על  “אשר 
הסדר, ובכל שנה מכאן ולהבא בסבב פעם אצל האב ופעם אצל 
האם. ומצוות “והגדת לבנך” לא מהווה סיבה לשינוי סדר זה, או 

לקביעה שבכל שנה בליל הסדר יהיו הילדים אצל האב”. 

תיק מס’ 1161709/2, ניתן ביום ו׳ באב התשע״ח )18.07.2018(.
מיטלמן  משה  וטו״ר  שופל  יאיר  עו״ד  בריסק,  דבורה  טו״ר  הופיעו: 

)לאשה(, טו״ר עזריאל ליפל )לאיש(.

למדור זה ראו גם פסק דין 6. 

האשה  מקבלת  בו  במקום  כתובה  לחיוב  מקום  אין   .2
גירושין  פיצויי  המשאבים;  איזון  בשל  יותר  גבוה  סכום 
לשיפור  כלי  ואינם  בלבד  מיוחדות  לנסיבות  מוגבלים 

מצבה הכלכלי של האשה. 

בית הדין הרבני פתח תקווה:
הרב בנימין אטיאס – ראב”ד

הרב דוד בר שלטון – דיין
הרב אברהם אבידר – דיין 

העובדות:
הצדדים נישאו בשנת תש”ס. הבעל עזב את הבית והם גרים כיום 
בנפרד. האשה תבעה גירושין, כתובה ופיצויי גירושין. לאחר מכן 

תבע הבעל גירושין וחלוקת רכוש. 
נקט  הבעל  ולדבריה  היות  כתובתה  מלוא  את  תובעת  האשה 
להגיש  נאלצה  שבעטיו  דבר  ומילולית,  פיזית  באלימות  כלפיה 
מאשים  ומנגד  באלימות  נהג  כי  מכחיש  הבעל  גירושין.  תביעת 
את האשה באלימות כלפיו. כמו כן הוא טוען שלא נכון יהיה לתת 

לאשה את כתובתה וגם מחצית מזכויותיו הסוציאליות.
הצדדים קבלו בקניין כי ביה”ד ידון לאור חוק יחסי ממון. יש להם 
הלוואה  לגבי  חוב  שטר  גם  הציג  הבעל  אולם  משותפת,  דירה 
שאביו נתן להם. האשה אינה מכחישה את ההלוואה אולם טוענת 
שהפכה למתנה, וגם אם לא, הרי שבהעדר פרוזבול נשמט חוב 
זה לאחר שנת השמיטה. אבי הבעל מכחיש את טענת המתנה 

אולם מודה כי לא ערך פרוזבול. 

 נפסק:
תביעת הגירושין – שני הצדדים אינם רוצים זה בזה ולכן ביה”ד 
מקבל את תביעת הגירושין ההדדית לאור דברי רבינו ירוחם. גם 
אם נאמר שהאשה מורדת הרי שאין מקום להתרות בה שתחזור 

לבעלה כשהוא אינו רוצה בה )ראו פד”ר ו’ 13(. 
יחסי  חוק  ע”פ  ידון  שביה”ד  תבעה  “האשה   – הכתובה  תביעת 

האשה  כזה  שבמקרה  הבעל  ב”כ  עמדת  עלינו  ומקובלת  ממון 
אינה יכולה לדרוש גם לדון ע”פ חוק יחסי ממון וגם לתבוע את 
הם  עבודתו  במקום  הבעל  זכויות  ומחצית  ומאחר  כתובתה... 
יותר מתביעת הכתובה משכך תביעת  זכויות האשה  יתרים על 
האשה לכתובתה נדחית, והגם שיש מי שחלוק בנוגע לקביעה 
האמורה לעיל מ”מ כיון שהבעל מוחזק בכתובה יכול לטעון קים 
לי כהני פוסקים וכפי שפסק בשו”ת יביע אומר ח”ג )אה”ע סי’ 

כא(”. 
זאת ועוד, כטעם משני יש להוסיף כי שני הצדדים מאשימים זה 
את זה באלימות, אולם ביהמ”ש קבע כי המשמורת תהיה בידי 
האב, דבר המחזק את טענתו בדבר אלימות אשתו, ואילו האשה 
לא הביאה כל ראיה על אלימות הבעל. היא אף הודתה במהלך 
התביעה  בכתב  אליה.  להתקרב  מבעלה  מנעה  היא  כי  הדיונים 
טוענת האשה שהיא מואסת בבעלה דבר שאף הוא גורר, בהעדר 
לפחות.  הכתובה  תוספת  להפסד  בה,  הבעל  לפגיעת  הוכחות 

לאור כל הנ”ל נדחית תביעת האשה לכתובתה.
 968581/3 בפס”ד  בהרחבה  נסקר  זה  נושא   – גירושין  פיצויי 
)פורסם במאגרים(. מן האמור שם עולה כי יש דיינים שהתנגדו 
כליל לפיצויים אלה, ויש שהגבילו אותם לנסיבות מיוחדות. הרב 
שרמן קבע כי “קיים מנהג בית הדין לחייב בעל בפיצויי גירושין, 
כשמטרתם להביא את האשה להסכים לגירושין בהם היא אינה 
את  לפצות  כשמטרתם  פיצויים  לחייב  מנהג  אין  אולם  חייבת. 
האשה בשל הסבל שנגרם לה מהתנהגות בעלה, וכן כאשר היא 
תובעת אותם ‘על יסוד טענות לזכויות ממוניות’, והוא הדין כאשר 
הבעל”.  התנהגות  בשל  כספיים  הפסדים  לגרימת  טוענת  היא 
בעבר  שהיו  יוכח  אם  גם  כי  וקובע  זו  לעמדה  מסכים  ביה”ד 
לחלוקה  להביא  שמטרתו  פיצוי  קבעו  אשר  חריגות  פסיקות 
שוויונית יותר של הנכסים, הרי ודאי שהן לא יצרו ‘מנהג מדינה’ 

המחייב את ביה”ד. לאור זאת תביעת האשה לפיצוי נדחית. 
חלוקת הרכוש – הדירה רשומה על שם שני הצדדים ולכן תחולק 
החוב  להשבת  הבעל  אבי  בתביעת  לדון  הסמכות  שווה;  באופן 
אינה בסמכותו החוקית של ביה”ד; הרכב והזכויות הסוציאליות 
יחולקו בשווה לאחר קביעת מועד קרע מוסכם )ובהעדר הסכמה 
בה  שיש  משפטית  עילה  מצאנו  “לא  ביה”ד(.  ע”י  המועד  יקבע 
 8 בסעיף  האמור  ע”פ  זה  בתיק  יפעל  שביה”ד  מנת  על  ממש 

לחוק יחסי ממון בין בני זוג”.

תיק מס’ 310498/10, ניתן ביום ה’ באב התשע”ח )17.7.2018(.
הופיעו: טו”ר זיו ברקוביץ וטו”ר צבי גלר )לאשה(; עו”ד שרה מרקוביץ 

)לאיש(.

פסק הדין מתאים גם למדורים עילות גירושין וכתובה

פסק הדין עוסק גם בנושא מאבקי סמכות 

הכלכליים  בפערים  ביה”ד  מתחשב  הרכוש  בחלוקת   .3
המקשים על הצד החלש לנהל הליך משפטי הוגן.

בית הדין הרבני האזורי תל אביב-יפו:
הרב אבירן יצחק הלוי – אב”ד
הרב רפאל י’ בן שמעון – דיין

הרב מאיר כהנא – דיין

רכוש
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ח מטעם ביה”ד לצורך סידור המסמכים ושיפור התקק ”מינוי רו
שורת בין ב”כ הצדדים, תוך חיוב התובע בעלות רואה החשבון. 
זו נבע בין השאר מריבוי המסמכים  ז. העיכוב במתן החלטה 
הצורך  לפי  ביה”ד  ייעזר  להבא  הקודם,  בסעיף  כאמור  בתיק. 
הצדדים.  על  עלותם  הטלת  את  וישקול  מקצועיים  בגורמים 
ביה”ד חוזר וקורא לצדדים להימנע מהוצאות מיותרות, ולשתף 
פעולה בבירור הנקודות המוסכמות, באופן שיאפשר לביה”ד 

להתמקד בעניינים השנויים במחלוקת, עד להכרעת הדין.

תיק מס’ 1099727/8, ניתן ביום י”ב באב התשע”ח )14/07/2018(.
הופיעו: עו”ד ציון סמוכה )לאשה(, עו”ד אביעד שנון )לאיש(. 

הערה: ביחס לדאגה למימון ההליך המשפטי העולה בפסק הדין, 
שמטרתה  חוק  הצעת  הוגשה  רקמן  מרכז  ביוזמת  כי  לציין  יש 
נותר  אשר  הזוג  בבן  פגיעה  ולמנוע  הזוג  בני  בין  לאיזון  להביא 
ללא אמצעים, באופן שבו יתאפשר לשני בני הזוג לשכור שירותי 
ייצוג משפטי לבני  וכן לאפשר מימון  ייצוג משפט ברמה דומה, 
באמצעות  המשפטיות  הוצאותיהם  את  לממן  המתקשים  זוג 
ראו:  החוק  להצעת  הזוג.  בני  של  משותפים  נכסים  מימוש 

https://goo.gl/Gpk4PE.

פסק הדין מתאים גם למדורים סדרי דין ועילות גירושין

למדור זה ראה גם פסקי הדין 5, 8.

4. פסילת דיין את עצמו לאחר שהועלתה כנגדו טענה כי 
עמדתו ההלכתית הידועה תשפיע על פסיקתו בתיק זה.

בית הדין הרבני הגדול:
הרב אליעזר איגרא – דיין 

הרב א’ אהרן כץ – דיין
הרב שלמה שפירא – דיין

העובדות:
אב ביה”ד האזורי בירושלים פסל עצמו מלדון לאחר שב”כ האשה 
טענה כי יש לו תפיסה הלכתית קבועה ולכן עמדתו נקבעה עוד 
טרם הדיון. באותו שלב טען ביה”ד כי זו האשמה חסרת שחר וכי 
אם תעלה טענה זו שוב במהלך הדיונים יפסול הדיין את עצמו. 
אולם האשה סירבה לחזור בה מן הטענה שהושמעה כלפי הדיין 

ולכן הוא סירב להמשיך לדון בתיק זה. 
וביקש להחזיר  הבעל ערער על החלטת ביה”ד לפסול את עצמו 
אליו את הדיון. גם האשה אומרת שהיא לא ביקשה מן הדיין לפסול 
את עצמו וכי הערעור רק מאריך את עגינותה של האשה. עם זאת, 

היא עומדת על כך שהטענה שהושמעה כלפי הדיין היא צודקת. 

 נפסק:
במסמכים  עיון  ולאחר  וב”כ,  הצדדים  טיעוני  שמיעת  לאחר 

הרבים שבתיקי הצדדים, ביה”ד קובע כדלהלן:
שגם  אפשרות  קיימת  ולכאורה  הואיל  הגירושין,  בתביעת  א. 
בטענות הנשענות על העובדות המוסכמות יש כדי לחייב את 
הנתבעת בגט, בכלל זה הפירוד הממושך ועומק הסכסוך שבין 
הצדדים, ביה”ד מורה לצדדים להגיש סיכומי ביניים בעניין זה. 
אם ימצא ביה”ד שאין בכך כדי לחייב את הנתבעת בגט, יקבע 
ביה”ד מועד לדיון הוכחות בטענות אשר נשענות על עובדות 

השנויות במחלוקת. 
ב”כ התובע יגיש את סיכומיו בתוך 30 יום, וב”כ הנתבעת יגיש 

את סיכומיו בתוך 30 יום נוספים. 
ב. ביה”ד מקבל את טענתו של ב”כ הנתבעת לעריכת פירוק 
דיני התורה  שיתוף חלקי בנכסים השייכים לצדדים. מבחינת 
החלטה זו מבוססת הן על הלכות שותפים תוך הבנה כי בשל 
הלכות  על  והן  השותפות,  סיום  מועד  הגיע  הסכסוך  עומק 
כאמור  לזה”,  זה  הצדדים  את  “להשוות  הצורך  בשל  דיינים, 
מ סימן י”ז. ביה”ד מקבל את טענתו של ב”כ הנתק ”בשו”ע חו
בעת שיש פער ניכר בתפקודם הכלכלי השוטף של הצדדים, 

אשר יתכן שיש בו כדי להקשות על הנתבעת בניהול ההליך. 
ביפו  הדירות  כי  התובע  ב”כ  של  טענתו  את  דוחה  ביה”ד  ג. 
שייכות לילדיהם של הצדדים. סיכום בכתב על העברת דירות 
לצד ג’ בתקופת השיתוף, גם אם היה, כטענת התובע, מהווה 
שינוי בהוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, ועל כן עליו להיעשות 
ב”כ  על  היה  בנוסף,  שיפוטית.  ערכאה  בפני  או  נוטריון  בפני 
התובע לצרף מסמך כזה, אם הוא קיים, כבר לכתבי בית הדין 
במסגרת פירוט נכסי הצדדים. משלא צירף את המסמך, אין 
ביה”ד רואה לנכון לעכב החלטה שיפוטית בשל טענה בעלמא. 
ד. ביה”ד מקבל את עמדתו של ב”כ הנתבעת שלא יהיה נכון 
את הבית בהרצליה, לא רק בשל היותו מוק  לפרק לעת עתה
שכר, אלא גם בשל הקושי במימוש מהיר של נכס בסדר גודל 

כזה. 
יום   30 בתוך  לביה”ד  להודיע  לתובע  מורה  ביה”ד  לפיכך  ה. 

באיזו דרך הוא בוחר:
1. תשלום 1,000,000 ש”ח לנתבעת בתוך 60 יום מחתימת 

החלטה זו.
2. פירוק השיתוף בדירותיהם של הצדדים ביפו. באפשרות 
זו יודיע הנתבע איזו דירה הוא מעדיף להעביר לבעלותה של 

הנתבעת.
3. פירוק השיתוף בדירותיהם של הצדדים ביפו ללא בחירה. 
שתי  על  נכסים  כונס  מינוי  ביה”ד  ישקול  זו  באפשרות 
יבחר  ביצוע החלטת ביה”ד. בהעדר תגובה  הדירות לצורך 

ביה”ד באפשרות זו.
די  אין  כי  הנתבעת  ב”כ  של  טענתו  את  מקבל  ביה”ד  ו. 
במסמכים הרבים שהגיש ב”כ התובע במסגרת כתבי ביה”ד, 
וכי על הנתבע להשיב לשאלותיו הענייניות של ב”כ הנתבעת. 

עקרונית  להשיב  יום   21 של  ארכה  המשיב  לב”כ  נותן  ביה”ד 
בכתב לשאלות, ולהודיע לביה”ד מהן השאלות שאין הוא רואה 
לנכון להגיב אליהן, תוך נימוק עמדתו באשר לכל שאלה כזו. 
בתוך 21 יום נוספים ימציא התובע לידי ב”כ הנתבעת מסמכים 
המאמתים את תשובותיו. בהעדר שיתוף פעולה ישקול ביה”ד 

סדרי דין
ת ו ראי ו
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ההלכתיים. במקום בו יש ‘בית דין קבוע’ לא יוכל בעל דין לקבוע 
את הרכב ביה”ד. “ולפיכך במקרה שלפנינו הרכב בית הדין שדן 
בתיק לא היה אוהבם ואינו שונאם. לפיכך ברור שאין ביכולתו של 
אחד הצדדים לפסול את בית הדין מפני שהתנהלותו אינה
שהדיין  ובודאי  לפסילה.  בקשה  מוגשת  היתה  אפילו  לו,  נראית 
שאחד  מי  בכלל  אף  הוי  ולא  הדין  מן  הפסול  השונא  בכלל  אינו 
ממידת  עצמו  לפסול  שיצטרך  שונאו  שהוא  עליו  טוען  הצדדים 
חסידות. וק”ו שלא הוגשה בקשה כזו מהיכי תיתי שביה”ד יפסול 
לדון  ביה”ד  החל  כבר  בו  במקרה  נכונים  ודאי  הדברים  עצמו”. 

בתביעה.
זאת ועוד, לפי דברי הרמ”א בחו”מ ז, ז גם במקרה בו העניש דיין 
אדם מסוים, אין הדבר פוסלו מלדון בעניינו בעתיד. לאור זאת קל 
העלולה  הלכתית  עמדה  שהביע  דיין  לפסול  סיבה  שאין  וחומר 
שהדיין  נאמר  אם  אף  כאן  “ואף  הצדדים:  אחד  לרעת  לעמוד 
עמדת  את  הצדדים  לאחד  הציג  או  ההלכתית  השקפתו  הביע 
הצד השני וניסה להביא הצדדים לידי פשרה, בטרם יכנסו לגופו 
של הדין, מהיכי תיתי שיפסל אם תבעו לפסול וק”ו שאין מקום 

שיפסול עצמו ללא דרישה”.
הדיינים  בחוק  הדיין.  לפסילת  מקום  אין  החוק  מבחינת  גם 
תשט”ו-1955 קובע סעיף 19א)א(: “דיין לא ישב בדין אם מצא, 
כדי  בהן  שיש  נסיבות  קיימות  כי  דין,  בעל  לבקשת  או  מיוזמתו 
המחוקק  המשפט”.  בניהול  פנים  למשוא  ממשי  חשש  ליצור 
מדגיש ‘חשש אמיתי’ ולא הפרחת טענות בעלמא. בעל דין יוכל 
להתנהגות  ממש  של  ראיות  יביא  אם  רק  הרכב  או  דיין  לפסול 
פסולה, אך חוסר נחת בלבד אינו מספיק, ואף לא ראוי כי הדיין 
ודאי כשאין בקשה מפורשת  זה,  יפסול עצמו מיוזמתו במקרה 
לפסילה. על הדיין מוטלת החובה לדון שהיא בגדר מצוות עשה 
במקרה  זו  חובה  קיימת  ודאי  מקיומה.  עצמו  למנוע  יכול  ואינו 
הדין  בבתי  המצב  שהוא  כפי  דינו  פסקי  את  לכוף  הדיין  יכול  בו 

הרשמיים של מדינת ישראל. 
זצ”ל  שפירא  אברהם  הרב  בידי  נידון  דנן  למקרה  דומה  מקרה 
העלאת  לפיה  הטענה  כי  תנ”ז(  עמ’  ט’  הדין  )שורת  שכתב 
מונעת  ביה”ד  של  יושרתו  כנגד  הצדדים  אחד  ב”כ  של  חשדות 
מהווה  אף  והיא  נכונה  שאינה  טענה  היא  ולדון  להמשיך  ממנו 
עלולה  הדין  בבית  דופי  להטלת  “כניעה  לדבריו,  מסוכן.  תקדים 
להביא לידי שיתוק של עבודת בית הדין... לפי הדין אסור לבית 
הדין להימנע בכגון דא מלדון דין אמת ומלעשות צדק. אין לקבל 

את ההסתלקות ובית הדין ימשיך במשפט וכתורה יעשה”.
יועבר להרכב אחר:  כי התיק  ביה”ד  זאת קובע  כל  אולם לאחר 
הערעור.  את  עקרונית  מקבל  ביה”ד  לעיל  האמור  כל  “לאור 
משורת  ולכן  עצמו.  את  לפסול  ביה”ד  אב  להחלטת  מקום  ואין 
הדין היה מקום להחזיר התיק להמשך טיפול בפני הרכב ביה”ד 
רוצה  לא  ביה”ד  ואב  מאחר  העניין  בנסיבות  זאת  עם  המקורי. 
לטפל בתיק, ומאחר ונגרם עינוי דין לצדדים מצד אחד ומצד שני 
החזרת התיק לדיון בפני הרכב שאינו רוצה לטפל יכולה לגרום 
יש  הזוג  בני  שני  של  ולטובתם  מעשית  משכך,  נוסף,  דין  לעינוי 
בזריזות  בתיק  שיטפל  אחר,  הרכב  בפני  בתיק  הטיפול  להעביר 
ונמרצות”. בהתאם לתקנה קנג לתקנות הדיון קובע ביה”ד הגדול 
שיש לו סמכות להעביר את התיק לכל בי”ד שיראה לנכון. מאחר 
שמבחינת  הרי  חסרים  בהרכבים  מתפקד  בירושלים  וביה”ד 
יעילות הדיון נכון יהיה להעביר את התיק להרכב בביה”ד של ת”א. 

 נפסק:
הערעור  בכתב  ביה”ד,  בהחלטת  הדיון,  בפרוטוקול  עיין  “ביה”ד 
ובתשובה לערעור ושמע הצדדים. ונודה ולא נבוש שאיננו יודעים 
בשל מה הסער הגדול הזה ומדוע פסל ביה”ד את עצמו מלדון. 
אין ספק שהטחת האשמות כנגד דיין אינה מהווה עילה לפסילת 
אינו  הדין  שבעל  וק”ו  זאת,  מבקש  הדין  בעל  אם  אפילו  הדיין 
מבקש זאת. כמו כן אין ביכולתו של דיין לבקש מבעל דין שלא 
להעלות טענות, אם לדעת בעל הדין הטענות נכונות. חובתו של 
הדיין לומר בשעת מעשה כשנטענה טענה לא נכונה, שקר אתה 
דובר”. כך עולה מדברי התוספות בכתובות עט ע”א. לכן על הדיין 
לדון ולכתוב נימוקים ואם ירצה בעל הדין יוכל לערער על פסק 

הדין, אולם אין מקור לפסילת הדיין במקרה זה. 
“גם אם נאמר כטענת ב”כ האשה בדיון שהדיין גילה דעתו בעת 
הדיון, אין זה פוסלו מלהמשיך לדון ולפסוק אחר מו”מ עם הדיינים 
האחרים. עיין פד”ר כרך ז’ עמ’ 246 שהביאו דברי הבני שמואל 
שכל היכא שלא נגמר הדין אף אם הדיין הביע דעתו, יכול להמשיך 
דין,  פסק  והוציאו  הדיינים  בין  מו”מ  נערך  לא  עוד  שכל  ולדון 
הדברים יכולים להשתנות, ולפיכך אף אם ב”כ האשה הטיחה בו 
שיש לו דעה, אין זה פוסלו והדרינן לקמייתא, מהיכי תיתי שהדיין 
יפסול את עצמו. והנה היכא שמוגשת תביעה שדיין יפסול עצמו 
מלדון בענייני הצדדים, מאחר שלדבריו ביה”ד מוטה לטובת הצד 
יפסול  משהתמלאו  הלכתיים,  בגדרים  תלויה  זו  פסילה  השני, 
ביה”ד  עצמו”.  לפסול  לו  אין  התמלאו  משלא  עצמו,  את  הדיין 
במקרים  מדובר  מלדון.  עצמם  פסלו  חכמים  בהם  במקורות  דן 
בהם הייתה לדיין זיקה נפשית של אהבה או שנאה לאחד מבעלי 
לדיין  אסור  כזה  שבמקרה  קבעו  הפוסקים  מן  חלק  אכן,  הדין. 
לשבת בדין. עם זאת, על מי שטוען שיש לדיין זיקה כזו, אליו או 
אל בעל דינו, להביא ראיה לדבריו, ואין חובה על הדיין להסתלק 
מדברי  אולם,  בלבד.  חסידות  ממידת  אלא  מיוזמתו,  הדין  מן 
עצמו  על  להחמיר  יכול  הדיין  כי  עולה  כ”א  בשורש  המהרי”ק 
להסתלק מן הדין רק במקום בו לא ייגרם נזק לאחד מבעלי הדין, 
ולהפסיד  עצמו  על  להחמיר  כמיניה  כל  לאו  נזק,  כשייגרם  “אך 
לבעל דין דכה”ג לאו מידת חסידות היא. והוא הדין אם יגרם נזק 
ועיין  האמת.  ובירור  הדין  איחור  דהיינו  דידן,  נידון  כגון  לשניהם 
עוד בשו”ת מהרשד”ם חלק חושן משפט סימן ב... חזינן מדברי 
דיין  שכאשר  הכריע  ולכן  המהרי”ק  כדעת  שסבר  המהרשד”ם, 
צריך לקבל החלטה האם לפסול את עצמו מלדון, ואין הוא חייב 
סיבה  קיימת  אם  תחילה  לשקול  עליו  הדין,  משורת  כן  לעשות 
אינה מעיקר הדין עליו לשקול  ואם הסיבה  מוצדקת לפסילתו. 
האם פסילתו תגרום נזק לצד השני שאם כן לקתה מידת הדין. 
חשש  של  במקרים  הדיין  לפסילת  והסיבה  היות  לכך,  ההסבר 
ייראה, אם  ייעשה אלא גם  להטיית דין הם כדי שהצדק לא רק 
הצדק  אמנם  אז  שכנגד,  לצד  נזק  נגרם  הדיין  של  בהסתלקותו 
“כביכול” נראה אך לא נעשה. ומינה לנידון דידן שאף אחד מבעלי 
ואין ספק שלשני הצדדים  הדין לא ביקש מהדיין לפסול עצמו, 
נגרם נזק מהארכת ההליכים ואי הוצאת המשפט לאשורו. שאין 
מקום לדיין לפסול את עצמו”. מהמקורות הנידונים בידי ביה”ד 
בראיות.  דבריו  את  להוכיח  דיין  פסילת  שתובע  מי  על  כי  עולה 
במקרה שאין הוא יכול להוכיח זאת, לא ראוי שהדיין יפסול עצמו 

מיוזמתו כאשר עלול להיגרם לצדדים נזק מדחיית הדיונים. 
עוד יש להוסיף שביה”ד הרבני הוא ‘בית דין קבוע’ לפי הגדרים 
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תיק מס’ 1167775/3, ניתן ביום י”א בתשרי התשע”ט )20.9.2018(.
ניסנבוים  ישראל  עו”ד  )לאשה(,  דרור  כהנא  בתיה  עו”ד  הופיעו: 

)לאיש(.

טענות  את  ודוחה  עצמו  את  לפסול  מסרב  ההרכב   .5
הבעל לגבי משוא פנים לטובת האשה

בית הדין הרבני האזורי תל אביב-יפו:
הרב דב דומב – יו”ר

הרב אבירן יצחק הלוי – דיין
הרב יצחק זר – דיין

 נפסק:
לפנינו בקשה לפסילת הרכב.

לדברי בא כוח הבעל יש לפסול את הרכב בית הדין מלדון בעניין 
שבין הצדדים שכן לטעמו יש בהחלטות בית הדין משום משוא 

פנים, ועולה חשש כי בית הדין פועל לטובת צד האשה. 
בית הדין ביקש משני הצדדים לסכם את עמדתם בעניין.

לאחר העיון אנו דוחים את הבקשה.
יש להדגיש בקשה לפסילת הרכב אינה יכולה שתבוא כתחליף 
אופן  בשום  לשמש  באה  ואינה  סבירה,  משפטית  להתנהלות 
כמסגרת ערעור על החלטות בית הדין. וכך על הבא לטעון טענה 
כי  מוכיחה  כהתנהלות  הדין  בית  התנהלות  כי  להוכיח  מוטל  זו 
בית הדין מוטה לטובת צד אחד ומשכך לא יוכל לדון דין צדק בין 

הצדדים. 
ברור אם כן כי גם אם ניתנו החלטות שאין צד אחד מסכים להם 

עדיין עד להגשת בקשה לפסילת הרכב הדרך רחוקה. 
ואין  הבעל,  כוח  בא  טענת  על  עברנו  שבפנינו  התיק  בנסיבות 
אנו רואים כי יש בהם משום הוכחה כל שהיא כי בית הדין מוטה 
לטובת צד האשה, אכן בית הדין חוזר ומבהיר כי אין לו שום נגיעה 
הטענות  את  חפצה  בנפש  שומע  הוא  וכי  הצדדים  שבין  בעניין 

הנטענות על ידי שתי הצדדים. 
לא נוכל לסיים החלטה זו ללא התייחסות קצרה לטענות הבעל:

הבית  שלום  תיק  את  סגר  הדין  בית  כי  הבעל  טענת  לגבי 
ללא תגובתו, לעניין זה יאמר כי האשה היא התובעת בתיק 
בעוד הבעל מצדו לא ראה שום מקום להליך המדובר, משכך 
את  לסלק  מהתובעת  למנוע  טעם  שום  הדין  בית  ראה  לא 
תביעתה, ויודגש כי לא היה בכך למנוע מהבעל להגיש מצידו 

תביעה שכזו כפי שאכן עשה.
לגבי העיקולים, ככלל יכול בית הדין להטיל עיקול זמני בכל 
מקרה בו הוא סבור כי תתכן הברחת רכוש וסיכול פסקי דין 
בחשבון  הדין  בית  לוקח  זה  בעניין  הדין,  בית  של  אפשריים 
כפי  עיקול  הטלת  אי  או  עיקול  מהטלת  האפשרי  הנזק  את 
תביעה  במסגרת  עיקולים  הוטלו  שבפנינו  בעניין  המבוקש, 
נכסים,  מבריח  הבעל  כי  טענות  רקע  על  וזאת  בית  לשלום 
בהמשך בוטלו העיקולים, ושוב לאחר שיקול הדעת עוכבה 
זו עד לדיון שהיה אמור להתקיים, בפועל לא עלה  החלטה 
לבקשת  ברובו  שהוקדש  קצר  זמנים  סד  עקב  לדיון  העניין 

הפסילה של הבעל, ועדיין לא ניתנה החלטה סופית בעניין.
בצו  מדובר  הפנסיה,  על  עיקול  צו  לגבי  הבעל  טענת 
יוכל  לא  טעם  מאיזה  רואה  הדין  בית  אין  אשר  דיספוזיציה 

לבעל  נגרם  נזק  איזה  לנו  ברור  לא  גם  כי  נוסיף  כן,  לעשות 
על  חיובים  יושתו  וכאשר  אם  כי  גם  ברור  זה,  מצו  כתוצאה 
הבעל על ידי בית הדין, גביית החיובים תעשה בכפוף לחוק 

הנוהג בעניין. 
אמורים  והדברים  בטעות  מקורה   14.3.13 מיום  ההחלטה 
בהוצאות  הבעל  את  לחייב  האשה  כוח  בא  בקשת  כלפי 
ל-10.3.13. תינתן החלטה  בדיון שנקבע  אי הופעתו  מחמת 

מסודרת בבקשת הבעל.
ההחלטה מיום ה-25.4.13 פרושה הוא: כי כבר נקבע על ידי 
תשמע  ואז  הבא  בדיון  יועלה  העיקולים  עניין  כי  דומב  הרב 
בקשת הבעל כי בקשתו תשקל מחדש, ואכן כך נעשה. ומה 

לו כי ילין? 

תיק מס’ 858089/15, ניתן ביום י”ט בתמוז התשע”ג )27/06/2013(.
הופיעו: עו”ד אביבית מוסקוביץ; עו”ד סיגל קידר ברטלר )לאשה(, 

עו”ד אריאל דרור )לאיש(. 

פסק הדין מתאים גם למדור רכוש. 

דיין מבקש לפסול את עצמו בשל השמצות אישיות   .6
שהעלה נגדו בעל הדין.

בית הדין הרבני האזורי ירושלים:
הרב אוריאל לביא - אב”ד

בית הדין הרבני הגדול:
הרב יצחק יוסף - נשיא

בית הדין האזורי – החלטה ראשונה

העובדות:
התקיים דיון בין הצדדים ולאחריו התקבלו מסמכים שונים, אולם 
כי התובע הגיש לבית הדין הגדול כתב ערעור  אז התברר לדיין 
אחרים  וגורמים  נוספים  דיינים  וכנגד  כנגדו  בהשמצות  המלא 
המעורבים בהליך, ולכן הוא מבקש לפסול את עצמו מלדון בתיק 

זה. 

 נפסק:
סעיף 19א)א( לחוק הדיינים קובע כי: “דיין לא ישב בדין אם מצא 
ממשי  חשש  ליצור  כדי  בהן  שיש  נסיבות  קיימות  כי  מיוזמתו... 
ויפורט  לתיק  שצורף  מהחומר  המשפט”.  בניהול  פנים  למשוא 
להלן הגעתי לכלל מסקנה שקיימת עילת פסלות המחייבת אותי 

לפסול עצמי מלדון בתיקי הצדדים.
בפני בית הדין הוצג כתב ערעור שהתובע הגיש לבית הדין הגדול. 
במסמך זה התובע פוער את פיו בביטויים שפלים ומבזים ביחס 
שאין  פנים  בעזות  בפרט...  אישית  ואלי  בכלל  ההרכב  לחברי 
בהלכה  במחלוקת  מרושעת  בציניות  משתמש  הנ”ל  לה,  דומה 
מצפת,  העגונה  היתר  של  חמורה  בשאלה  חכמים  תלמידי  בין 
בבירור  עסקו  בזמנו,  להרכב  חבריו  עם  יחד  בשבתו  כשהח”מ 
הלכה זו ביסודיות ובעמקות רבה והגיעו לפסיקת הלכה להתרת 
העגונה, פסיקה שנתמכה על ידי שלושה מזקני ההוראה, אך לא 

א.

ב.

ג.

ד.

ה.
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ראוי  מ”מ  אבל  דדהבא,  ליטרא  לקנוס  דאין  דאף  נראה  ומ”מ 
לדיין להתאמץ מאוד בזה להעניש בעונש עצום להמבייש ת”ח, 
ואדרבה אשר בעוונותינו הרבים בלאו הכי נדלדל חכמת התורה, 
אם לא יכניסו הבי”ד עצמן לקנוס למבייש לת”ח, יהיה ח”ו תורה 

נבזה למאוד, ויקוצו הלומדים להגות בה ח”ו”.
עוד יצוין להחלטה של בית הדין הגדול שניתנה בתיק 1074635/1 
המתייחסת למסבר דברי חוצפה כלפי בית הדין וקבעו שאסור 

לבית הדין למחול על כבודו... 
טענות  בכתב  מצויות  הקשות  שהשמצות  המתוארות  בנסיבות 
הדין  שבית  הראוי  שמן  סבורני  הגדול,  הדין  לבית  שהוגש 
הגדול ישוב לעיין בהחלטתו וישקול האם מן ההכרח להתייחס 
להתאמץ  “יש  אלו  חריגות  בנסיבות  וכיצד  התובע,  להשמצות 
והנתיבות(,  התומים  )כלשון  עצום”  בעונש  להעניש  בזה  מאוד 

את התובע.
בהתאם לאמור, ניתנת בזאת ההחלטה דלהלן:

זה,  לתיק  הצדדים  בין  לדון  מלשבת  עצמי  את  פוסל  אני 
לקביעת  דעתו  לשיקול  הראב”ד  כב’  לעיון  יועבר  התיק 
הרכב חילופי. ככל שלא יימצא הרכב שיקבל עליו את התיק, 
בהתאם לסעיף כא)2(, לתקנות הדיון התיק יועבר להחלטת 

נשיא בית הדין הגדול.
הגדול  הדין  בית  חברי  לעיון  יועבר  זו  מהחלטה  עותק 
 )27.8.17( תשע”ז  אלול  ה’  מיום  ההחלטה  על  החתומים 

בתיק 1023883/12.

בית הדין האזורי – החלטה שנייה:

בית הדין הרבני האזורי בירושלים:
הרב אוריאל לביא - אב”ד

העובדות:
האשה פנתה בערעור לנשיא בית הדין הגדול, הרב יצחק יוסף. 
הרב יוסף ביקש מביה”ד האזורי להבהיר האם ביה”ד חש שיש 
עלולה  אשר  כדין,  שלא  הבעל  כנגד  לנטייה  חשש  או  נטייה  לו 
להשפיע על הכרעותיו, או שמא הפסילה היא משום הטעם של 

מראית פני הצדק.

 נפסק:
התשתית העובדתית להחלטה הובהרה היטב בהחלטה הנזכרת, 
ועל יסוד העובדות שצוינו באותה החלטה, אין ספק שעל יסוד 
אותו  הביאה  ששנאתו  כ”שונא”  התובע  של  דינו  עובדות  אותן 

להתנהג בִרְשעּות מופרזת ביחס אלי. 
השו”ע בחו”מ סי’ ז’ סעיף ז’ כתב: “אסור לדיין לדון למי שהוא 
ולא מבקש  לו  אויב  פי שאינו  ולא למי ששונאו אף על  אוהבו... 
הדיינים  בעיני  שוין  דינים  בעלי  שני  שיהיו  צריך  אלא  רעתו 
ובלבם”, וביאר בתשב”ץ ח”א סי’ קס שזהו איסור מדינא ולא רק 

מידת חסידות, וכתבו הפוסקים שאף בדיעבד אין דינו דין.
והחובה  הזכות  ענין  “כי  כג:  סי’  פ”ג  סנהדרין  הרא”ש  וכתב 
מבצבצא באדם בלא כיון רשע. לפיכך באהבה מועטת לבו נוטה 
לזכות ובשנאה מועטת הלב נוטה לחובה” )ור’ עוד בסמ”ע בסי’ 
לג ס”ק א’(, הרי לנו שביחס לדיין, גם אם הדיין יתאמץ שלא להיות 
מושפע מכך שאחד מבעלי הדין הוא שונאו, ויעשה הכל כדי שלא 

שאין  הלה,  אך  אחרים.  חשובים  ות”ח  גדולים  ידי  על  הוסכמה 
בין  ראשו  מכניס  הרבה  בחוצפתו  זו,  חמורה  בהלכה  ורגל  יד  לו 

ההרים ומשמיץ אותי אישית בדרך שלא נתקלתי בה מעולם.
ושלוחות  הפוגעניות  הקיצוניות  התבטאויותיו  לרצף  יצוין  עוד 
ביחס  דהיינו  השיפוטי,  בהליך  המעורב  גורם  לכל  ביחס  הרסן, 
הרווחה,  וללשכת  אותה  המייצגות  הדין  לעורכות  ילדיו  לאם 
התבטאויות הנמשכות לאורך זמן ומתועדות בתיק. בדיון האחרון 
התברר שגם דייני בית הדין הדנים בתביעותיו הן יעד לקללותיו 

שלוחות הרסן. 
הלה מקלל את הגורמים הללו שאינם נעתרים לדרישותיו ביחס 
למשמורת הילדים והסדרי הביקורים, לרבות את הדיינים, בניסוח 
ידו,  מתחת  יצא  הנ”ל  שכל  ולאחר  המתואר,  למרות  מזעזע... 
התובע עומד לדיון בבית הדין, מציג עצמו כדמות אב אידאלית 

ודמות חינוכית ראויה לילדיו, ומבקש סעד מבית הדין.
את  לעזרתו  שגייס  התובע  של  הנלוזה  להתנהלות  ביחס 
לי  אין  העגונה,  להיתר  הדין  פסק  בעקבות  שהתנהל  הפולמוס 
אלא לצטט מהחלטת בית הדין בצפת מיום כ”ב תמוז תשע”ד 
)20/07/2014( שבה בית הדין התייחס להתנהלות מעין זו, וכתב: 
“כאמור, המקום לבירור פסיקה זו של היתר העגונה, הוא בבית 
המדרש בלבד באמצעות גדולי תורה ותלמידי חכמים מובהקים 
את  לתקוף  ייתכן  לא  הלכה.  של  בעומקה  הלנים  הוראה  בעלי 
הלכה,  בעלי  שאינם  ואחרים  עיתונאים  באמצעות  הדין  פסק 
וכפי שקבע הסמ”ע בתשובתו הנזכרת. על התוקפים והמלעיזים 
יהושע )בבא מציעא נט, ב(: “אם תלמידי  תחול גערתו של רבי 
חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם”. ובמסכת 
לרבי  שקרא  כובס  אותו  של  בסוגיא  ב(  פג,  )דף  מציעא  בבא 
אלעזר ב”ר שמעון חומץ בן יין, אמר: “מדחציף כולי האי, שמע 
מינה רשיעא הוא”. הרי על ידי שהכובס דיבר בחוצפה נגד ר”א 
בר”ש, אף שאותו כובס חזר על דברי רבי יהושע בן קרחה ולא 
הוסיף מדיליה כלום, הייתה זו הוכחה שרשע הוא. מסוגיא זו אנו 
למדים כי גם התנסחויות ביקורתיות המותרות לתלמידי חכמים 

בעת עיסוקם בבירור הלכה, עדיין אסורות להמון העם”.
על  כרשע,  הוגדר  ב(  )פג,  ב”מ  במסכת  הנזכר  כובס  אותו  אם 
ציטט  רק  שהכובס  אף  יין”,  בן  “חומץ   - יותר  קלה  התבטאות 
זה  בנידון  וכמה  כמה  אחת  על  קרחה,  בן  יהושע  רבי  את  בכך 

שההתבטאויות פוגעניות ביותר. 
בהקשר דומה ניתן פסק דין של בית הדין הגדול בתיק מס’ -1-13
002793529 מיום כ”ד אדר ב’ תשס”ה... כשם שבית הדין הגדול 
נידון שעמד בפניהם, הוא הדין  הכיר שם בעילת פסלות באותו 

בנידון זה. 
היכול  דין  מעורך  יצאו  לא  שההשמצות  שבפנינו,  במקרה  אך 
כל החלטה שתינתן  להסתלק מהתיק, אלא מבעל הדין עצמו, 
בעתיד עלולה להתפרש כהחלטה הנגועה בהתחשבנות אישית 
שלי כנגדו, בעקבות השמצות חמורות אלו, אף שפרשנות זו לא 
תהיה נכונה. ולפיכך, אף משום מראית פני הצדק בלבד מצאתי 
מקום לפסול עצמי מלהמשיך ולנהל דיון משפטי מכאן ולהבא 
כשמולי עומד בעל דין שכה הרחיק לכת בהתנהלותו המרושעת. 
עוד מן ההכרח להעיר ולצטט מדברי התומים ונתיבות המשפט 
בחו”מ סוף סי’ א’ שכתבו: “כבר כתב המחבר ביו”ד )סי’ רמג סעי’ 
ז( דמבייש ת”ח קונסין אותו ליטרא דדהבא, והרמ”א )שם( כתב 
דאין לת”ח שבזמנינו דין זה, וכבר פקפק ע”ז בתשובת מהרי”ט. 

א.

ב.
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ובתת ההכרה, הדיין  להטות את הדין, קיים חשש שבלא מודע 
שהובא  הגדול  מביה”ד  הדין  בפסק  שבארו  וכמו  הדין.  את  יטה 
ניתן להתעלם מדברי החכם מכל אדם  “לא  בהחלטה הנזכרת, 

)משלי פרק כז, יט(: ‘ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם’”.
על כן אין הדבר מסור לשיקול דעתו של הדיין לבחון כל מקרה 
ההלכה  אלא  הדין,  את  שיטה  חושש  הוא  האם  לגופו  ומקרה 
קובעת שמאחר וקיים חשש להטיית הדין בלא כוונה מּודעת, לכן 

בכל מקרה עליו לפסול עצמו ולהסתלק מלדון.
אלא שמלבד זאת הוספתי בהחלטה הנזכרת, שקיים גם שיקול 
נקיים”.  “והייתם  של  שיקול  שהוא  הצדק”,  פני  “מראית  של 
והדיון  גירושין  לאחר  כבר  שהצדדים  זה  בנידון  שכן,  ובוודאי 
העיקרי מתמקד בשאלת המשמורת והסדרי הביקורים, כשפסק 
ִיָקַבע מהתרשמות הדיינים )הנעזרים  הדין שינתן בסיום ההליך 
הורה  להיות  מההורים  אחד  כל  של  מכשירותו  מקצוע(  בגורמי 
ומידות  הולם  חינוך  לילדים  להעניק  מיכולתו  ובעיקר  משמורן, 
טובות וכיוצ”ב. וככל שבסיומו של ההליך תיָשלל מהאב הזכות 
מאישיותו  שלילית  התרשמות  יסוד  על  משמורן  הורה  להיות 
שנגיעות  טענה  תעלה  זמן,  לאורך  הבעייתית  ומהתנהלותו 

אישיות שלי השפיעו על פסק הדין.

בבית הדין הרבני הגדול:

 נפסק: 
והחשש  ההלכתיים,  והנימוקים  הנסיבות  לאור  כי  מחליט  אני 
הקשה  הצדדים  שבין  היחסים  במערכת  הקיים  והרגיש  הגדול 
כבנידון שלפני, ובפרט בקיום המשך ההליך הנדון כעת בביה”ד 
יכול  זה  דבר  כאשר  הראייה  ובהסדרי  הילדים  במשמורת  קמא 
היום,  שדן  בהרכב  הצדדים  בין  לקונפליקטים  רחב  מצע  להיות 

וטובת הילדים החומרית והנפשית כנגד עיני. 
אין מנוס מלקבל את החלטת ביה”ד קמא לפסול עצמו מלדון 
בדינם של הצדדים, למרות הצער ועוגמת נפש שעשויה להיגרם 

לאשה כתוצאה מהעברת הדיונים להרכב חדש. 
ידי  על  ידונו  משפט  הוצאות  הבעל  על  להשית  האשה  תביעת 
ביה הדין קמא בהרכב החדש שידון בדינם של הצדדים בטענות 

האישה.

 1023883/12 מס’  תיק  האזורי(,  )בביה”ד   297491/4 מס’:  תיק 
)בביה”ד הגדול(.

 ;)28.9.17( תשע”ח  בתשרי  ח’  ביום  ניתנה  הראשונה  ההחלטה 
 ;)15.11.17( תשע”ח  בחשון  כ”ו  ביום  ניתנה  השנייה  ההחלטה 

החלטת ביה”ד הגדול ניתנה ביום י”ז כסלו תשע”ח )5.12.17(.
ציון  עו”ד  )לאשה(,  ועו”ד לאה אליאב  עו”ד אסנת קרפלוס  הופיעו: 

ניצן מזרחי )לאשה(, עו”ד אמיר שי ועו”ד עמרני יצחק )לאיש(.

פסק הדין מתאים גם למדור ילדים

למדור זה ראו גם פסקי הדין 3, 8.

ת ו ל י ע
גירושין

7. לא ניתן לחייב אשה בגט בשל רצונו של בעלה לחיות 
עם אחרת וגם לא ניתן לחייב את הבעל בשלום בית בשל 

רצונה של אשתו.

בית-הדין הרבני האזורי תל אביב:
הרב ישראל שחור - אב”ד

הרב יצחק מרוה - דיין
הרב שמעון לביא - דיין

העובדות:
30 שנה ולהם שישה ילדים. הבעל הגיש  הצדדים נשואים מעל 
תביעה  הגישה  האשה  ומנגד  כשנתיים,  לפני  גירושין  תביעת 

לשלום בית.
התקיימו מספר דיונים, מהם עלה כי הבעל מנהל קשר עם אשה 
היא  כי  וטענה  בית  שלום  האשה  ביקשה  האמור,  חרף  אחרת. 
בנוסף,  סופית.  שיחזור  ובלבד  בחזרה  הבעל  את  לקבל  מוכנה 

החל הבעל לסטות מאורח החיים החרדי בו נהגו בני הזוג. 

 נפסק:
לחיוב האשה  עילה מספקת  ללא  גירושין  כי הבעל תבע  נקבע 
דבר  כי ברצונו להקים משפחה חדשה,  בגט. הוא אמר לאשתו 
הוא  כי  האשה  גלתה  חקירה  באמצעות  אנושות.  בה  שפגע 
מקיים קשרים עם אשה זרה. ניסיונות הבעל להבהיר כי האשה 
הרצון  עם  עולים  אינם  אחרת  אשה  להכיר  אותו  שידלה  בעצם 
הכן של האשה. הרושם המתקבל הוא שהבעל מעוניין להתגרש 

כדי למסד את קשריו עם האשה החדשה שהכיר. 
באמת  מעוניינת  אכן  שהאשה  נראה  הבעל,  התנהגות  אף  על 

בשלום בית והייתה מקבלת אותו בחזרה לחיק המשפחה. 
ביה”ד קובע שלא ניתן לכוף בעל לחיות בשלום עם אשה בניגוד 
נתן  גיטה כשהבעל  לכוף את האשה לקבל  ניתן  וכן לא  לרצונו, 
את  לחייב  ההלכה  במבחן  העומדת  עילה  לו  ואין  באחרת  עיניו 
האשה להתגרש. על כן דוחה בית הדין את תביעת הגירושין של 

הבעל ומקבל את עמדת האשה שלא לחייב אותה לקבל גט. 
יחד עם זאת, קובע בית הדין כי אין טעם להשאיר את הנישואין 
הצעה  יציע  שהבעל  מוטב  כי  ופוסק  בלבד,  הנייר  על  הללו 
עם  חייה  את  להמשיך  מענה  לאשה  תיתן  אשר  משמעותית, 

הילדים בבית, ובפרט שלאחד הילדים יש צרכים מיוחדים. 
הגעה  לצורך  ענייני  למו”מ  להיכנס  לצדדים  ממליץ  הדין  בית 

להסכמות.  

תיק מס’ 1111829/3, ניתן ביום כ”א בתמוז התשע”ח )4.7.18(
הופיעו: עו”ד שרה מרקוביץ )לאשה(, עו”ד טלי רויטל אלמן )לאיש(. 
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8. דחיית תביעת גירושין בשל אי קיום הסכם הגירושין 
שנכרת בעבר.

בית-הדין הרבני הגדול:
הרב נחום שמואל גורטלר - דיין

הרב מיכאל עמוס - דיין
הרב מימון נהרי - דיין

העובדות:
בית  את  עזבה  שהאשה  לאחר   ,1989 משנת  פרודים  הצדדים 

המגורים והגישה תביעת גירושין.
במסגרת הליכים קודמים הגיעו הצדדים להסכם גירושין בביה”ד 
הגדול, לפיו היה על האשה להעביר לידי הבעל סך של מאה אלף 
דולר מתמורת מכירת הדירה. ההסכם לא קויים והטיפול בתיק 
הוחזר לבית הדין האזורי, שם הגיעו הצדדים להסכם חדש לפיו 
התחייבה האשה להעביר לידי הבעל סך של 50 אלף דולר במועד 
לא  האשה  פס”ד.  של  תוקף  וקיבל  אושר  ההסכם  הגט.  סידור 

פעלה בהתאם לפסק הדין והתיק נסגר מחוסר פעילות.
בשנת 2015 הגישה האשה בקשה לחיוב הבעל בגט והוסיפה כי 
לאחר פסק הדין, הוכרזה כפושטת רגל ומשכך אין בידה לשלם 

את החוב בהתאם לפסק הדין.
ביה”ד קבע כי על הצדדים למצוא את הדרך לקיים את ההסכם 

שכאמור אושר וקיבל תוקף של פס”ד.
טענותיה העיקריות של האשה:

שגה ביה”ד בקביעתו כי אין צורך בשמיעת טיעוניה, בהתאם 
להחלטת ביה”ד הגדול משנת 2008 שעיקרה כי היא חיה עם 

גבר אחר. 
מאחר  מחייב  אינו  הצדדים  בין  שנחתם  הראשון  ההסכם 

והבעל חזר בו. 
טענתה  בשל  וכן  ירוחם  לרבנו  בהתאם  בגט  לחייב  יש 

לאלימות הבעל כלפיה.
את  לשלם  באפשרותה  אין  רגל,  כפושטת  מעמדה  בשל 

התחייבותה ויש לפנות לנאמן לצורך גביית החוב
הבעל בחר שלא להגיע לדיון בבית המשפט, אשר במסגרתו 

ניתן לה הפטר, למרות שהוזמן כדין.

טענותיו העיקריות של הבעל:
ביה”ד שמע את טענות הצדדים ועמד על כך שהאשה תמלא 

אחר ההסכם.
ההסכם הראשון שנחתם בין הצדדים אושר בבית הדין הגדול 

והאשה חזרה בה מההסכם.
בהתאם  לתשלום  התחייבותה  אחר  למלא  יכולה  האשה 

להסכם ולאחריו יסודר הגט. 
הבעל מכחיש את טענת האשה בנוגע לאלימות כלפיה.

בהתייחס לדיון בבית המשפט, טען הבעל כי כלל לא הוזמן 
לדיון.

ברורה שעל האשה לשלם את חובה  בית הדין קבע בצורה 
בטרם סידור הגט ומשכך טוען כי עליה לשלם סך של מאה 

אלף דולר, בהתאם להסכם הראשון. 

נפסק:
לטענות  בנוגע  הן  האשה  טענות  את  דחה  הגדול  הדין  בית 

העובדתיות והן בנוגע לטענות ההלכתיות.
במסגרתם  רבים,  דיונים  התקיימו  האזורי  ביה”ד  בפני  כי  נקבע 
לבעל  האשה  תשלום  הופחת  לפיו  חדש,  גירושין  הסכם  נחתם 
במחצית מהסכום. ההסכם החדש נחתם על ידי הצדדים וקיבל 

תוקף של פסק דין. 
למלא  סירבה  האשה  אולם  הגט  לסידור  מועד  נקבע  לצדדים 
הגט.  וקבלת  הנדרש  הסכום  תשלום  לרבות  הדין  פסק  אחר 
שלא  וככל  הדין  פסק  אחר  למלא  לאשה  הורה  האזורי  ביה”ד 

תוגש תגובה מצידה, ייסגר התיק.
האשה לא ערערה על החלטה זו.

שהאשה  העובדה  לפיה  בהחלטתו  האזורי  ביה”ד  צדק  גם  כך 
הביאה עצמה למצב של פשיטת רגל, אינה מהווה טעם להפרדה 

בין הגט לקיום ההסכם.
דיונים  התקיימו  לא  לפיה  האשה  טענת  נדחתה  האמור,  לאור 

בפני ביה”ד האזורי.
מקיום  פעם  אחר  פעם  התחמקה  האשה  כי  נראה  לכך,  מעבר 
האשה  התחייבה  בתחילה  הדין.  בית  בפני  שנחתמו  ההסכמים 
בית  בפני  שנעשתה  התחייבות  דולר,  אלף  מאה  של  סך  לשלם 
הדין ונעשתה בקניין ומשכך הינה מחייבת. לאחר מכן, התחייבה 
האשה בהסכם נוסף לתשלום מופחת של חמישים אלף דולר, 
בהסכם  חלקה  אחר  למלא  שלא  ביודעין  בחרה  האשה  אולם 
ולבצע את התשלום הנדרש, עוד בטרם הכרזתה כפושטת רגל, 

כשנתיים לאחר מכן.
לאחר ההסכמים הנ”ל ומשהוכרזה האשה כפושטת רגל, הורה 
למימוש  משפט  לבית  משותפת  בקשה  להגיש  לצדדים  ביה”ד 
תשלום חוב האשה באמצעות העברת בעלות הנכס ב....על שם 
הבעל, בהסתמך על כך שהנכס שווה ערך לתשלום התחייבות 
האשה. החלטה זו התבססה על טענת הבעל כי במידה ויועבר 
בהתאם  פעל  לא  האשה  ב”כ  גט.  לאשה  ייתן  לרשותו,  הנכס 
להחלטה הנ”ל ומשכך נראה כי האשה מתחמקת מקיום ההסכם.
ביה”ד קבע כי הבעל לא היה מיוצג במרבית ההליכים ואין לקבוע 
כי העדרו מהדיון בבית המשפט, מעיד כי התכוון לוותר על החוב 

של האשה.
נקבע כי האשה גילתה חוסר תום לב בבקשתה במסגרת הערעור 
לחיוב הבעל בגט, בשעה שהתחמקה מהחלטות בית הדין. בית 
והפרה  השיפוטית  במערכת  קשה  כה  לפגיעה  יד  ייתן  לא  הדין 
של החלטה שיפוטית והסכם שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין.

בית הדין הדגיש כי מקרה זה שונה מדין אשה שבגדה ודורשת 
האשה  בפני  עמדה  שבנדון  במקרה  שכן  להתגרש  מבעלה 
האפשרות לכבד את התחייבותה ולהתגרש מבעלה. בנוסף בית 
האשה  דנן  במקרה  דינו.  פסק  את  לאכוף  שלא  יכול  אינו  הדין 
התחייבותה  אחר  למלא  בכוונתה  שאין  בהתנהלותה  הוכיחה 
הבעל  כלפי  נצחית  עוולה  תיווצר  ובכך  הדין  לפסק  בהתאם 

שסומך על בית הדין שיאכוף את פסק הדין.
של  שווא  מצג  הצגת  תוך  המשפט  בית  את  הטעתה  האשה 
בית הדין. האשה  ומצג שקרי של החלטות  גט  היותה מסורבת 
העלימה בפני בית המשפט את העובדה שהיא מפרה החלטות 
גם  כך  להסכם.  בהתאם  מתשלום  ומתחמקת  הדין  בית  של 

מעמדו של הסכם  .1

.1

.2

.3

 .4

 .5

.1

.2

.3

 .4
 .5

 .6
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האשה, במודע, ביקשה בבית המשפט למחוק את החוב על מנת 
לטעון בפני בית הדין כי החוב נמחק ולחייב את הבעל בגט, ללא 

תשלום על פי ההסכם.
נקיות  שאינם  בידיים  שבא  למי  ידו  ייתן  לא  הדין  בית  כי  נקבע 
בית  בפני  להציג  היה  האשה  על  שיפוטיות.  החלטות  ומפר 
ההסכם  בקיום  עזרתו  את  ולבקש  השני  ההסכם  את  המשפט 

וסיום הליך הגירושין.
ידיה  כי האשה בהתנהלותה, בחרה לעגן את עצמה במו  נקבע 

שכן עמדו בפניה מס’ אפשרויות לכבד את ההסכם.
ידו להפרה כה גסה של החלטה שיפוטית  ייתן  ככל שבית הדין 
והפרת הסכם שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין, ויוצר אי אמון 

וחוסר ביטחון לבאים בשערי בית הדין לאשר הסכמים.
נראה כי בנסיבות האמורות אין להיעתר לבקשת האשה לחיוב 
בגט, שכן מקרה זה שונה כאמור מנסיבות מקרה רגיל של אשה 
שבגדה בבעלה ודורשת להתגרש ממנו, בו יש הפוסקים שאכן 

ניתן לחייבו.
ויקיים  לביתה  יבוא  שהבעל  חשש  כאן  אין  כי  הוסיף  הדין  בית 
עימה יחסים מאחר ויש לה ידיד וכן בשל השנאה הגדולה ביניהם. 
לרבנו  בהתאם  הדדית,  מרידה  בשל  בגט  לחיוב  האשה  טענה 
ירוחם, נדחתה. בית הדין קבע שאין עסקינן במרידה הדדית שכן 

הבעל לא מרד באשה. 
בהתייחס לטענת האשה לפירוד ממושך של למעלה מ-30 שנה, 
נקבע כי ראוי לתת לגורם הזמן משקל אך לצורך המלצה של בית 
הדין למצווה לגרש, אך יחד עם זאת, חובה על האשה לכבד את 

התחייבותה בטרם סידור הגט.
לאור האמור, דחה בית הדין את ערעור האשה והמליץ לצדדים 

לנהל מו”מ ענייני על מנת לסיים את ההליכים ביניהם.

תיק מס’ 800693/3, ניתן ביום כ”ח בסיון התשע”ח )11.6.18(
הופיעו: עו”ד בצלאל הוכמן )לאשה(, הבעל אינו מיוצג.

פסק הדין מתאים גם למדורים רכוש וסדרי דין

למדור זה ראו גם פסקי הדין 2, 3, 9.

נדרש לשלם רק חלק  9. למרות שהבעל חויב בגט הוא 
מן הכתובה בשל ספקות שהעלה לגבי עילת החיוב בדיון 

על הכתובה.

בית-הדין הרבני האזורי תל אביב:
הרב ישראל שחור - אב”ד

הרב יצחק מרוה - דיין
הרב שמעון לביא - דיין

העובדות:
בני הזוג נפרדו זמן קצר לאחר נישואיהם. האשה הגישה תביעת 
גירושין וכתובה )על סך 180 אלף ש”ח(. לטענתה הבעל הפעיל 
נגדה אלימות קשה והיא אף הביאה צילומים של חבלות קשות 
מוכן  הוא  לדבריו  בה.  שפגע  זה  הוא  כי  מכחיש  הבעל  בפניה. 
צו  בשל  כתובתה  מגיעה  לא  שלאשה  סבור  אולם  להתגרש, 
אותו  וחייב  דבריו  את  דחה  ביה”ד  כנגדו.  שהוציאה  ההרחקה 
בגט. הבעל סירב להתגרש בשל תביעת הכתובה. לאחר מכן הוא 
עצמו הגיש תביעת גירושין אולם דרש לפטרו מן הכתובה הן בשל 
העובדה שהאשה הסתירה ממנו קשר שהיה לה לפני הנישואין, 
הן בשל התנהגות מזלזלת כלפיו והן בשל טענת האלימות שלה 
להתגרש  הצדדים  הסכימו  דבר  של  בסופו  מכחיש.  הוא  אותה 
ולדון לאחר מכן בכתובה. בדיון על הכתובה טען הבעל כי האשה 
יצרה את תמונות החבלות שכביכול נגרמו לה באמצעות איפור, 
היא  טוענת  היא  לו  האלימות  מקרה  שלאחר  היא  עובדה  וכי 
עמו  נסעה  מכן  לאחר  ימים  ומספר  משפחתית  לשמחה  הלכה 
לטיול בחו”ל. האשה מכחישה את טענת הבעל על זיוף החבלות. 

נפסק:
אין  הנישואין  לפני  האשה  של  הקשר  בענין  הבעל  של  טענותיו 
בהן כדי לשלול את זכאותה לכתובה, בפרט כאשר היא טוענת כי 

סיפרה לו על כך לפני החתונה.
אלא, שהליך הגירושין נפתח על ידי האשה, והבעל הצטרף אליו. 
במקרה כזה, בכדי לקבוע את זכאות האשה לתוספת כתובתה 
יש לבחון האם תביעת הגירושין מצדה הוגשה בעילה מספקת, 

ושלא היא גרמה לתוצאה של הגירושין.
לפי ההחלטה מהדיון הראשון, התרשמות בית הדין היתה כי אכן 
התביעה הוגשה כדין עקב אלימות קשה של הבעל, ולפיכך בית 
הדין חייב את הבעל בגט, ובהתאם לכך היה מן הדין לחייבו גם 

בכתובה ובתוספת כתובה.
ספק  עוררו  הדיונים,  בהמשך  שעלו  דלעיל,  שהפרטים  אלא, 
מה לגבי אמינות גירסת האשה בנוגע למקרי האלימות, מה גם 
שיתכן כי מעבר לאלימות, גם לאשה היה חלק מהותי בהתנהלות 

שהביאה לפירוק הנישואין.
לאור זאת, יש מקום לפשר בין הצדדים מחמת הספק.

יש להדגיש, כי אין באמור כדי פקפוק בכשרותו של הגט, היות 
הדין  שפסק  ובפרט  ההליך,  מתחילת  להתגרש  הסכים  והבעל 

השני לגירושין ניתן בהסכמה.
לאור הנ״ל בית הדין מחליט לחייב את הבעל לשלם לאשה בגין 

הכתובה מאה אלף ש”ח.

תיק מס’ 1095881/7, ניתן ביום ט’ במרחשוון התשע”ט )18.10.18(
טובול  דוד  עו”ד  ברקוביץ )לאשה(,  זיו  וטו”ר  גלר  צבי  טו”ר  הופיעו: 

)לאיש(.

פסק הדין מתאים גם למדור עילות גירושין. 

למדור זה ראו גם פסק דין 2.

כתובה
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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


