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בגליוןזהאנוחונכיםמדורחדשושמו'פיצויים'.במדור
זהיובאופסקידיןבהםנידוןנושאהתשלוםלאחדמבני
הזוג,מעברלתשלוםהחיוביםעלפידין.בעברהיהנפוץ
למדיהנוהגלפיוביתהדיןפוסקלאשהפיצוייםבעת
הגירושין,אולםבמשךהשניםהלךופחתהשימושבמנהג
זה,מסיבותשונות)ראו:ז'ורהפטיג",הנוהגשלפיצויי
גירושיןוחוק יחסי ממון בין בני זוג,תשל"ג,"1973-סיני
צח)תשמ"ו(,נז-סז(.לאחרונהנידוןשובענייןזהבהרחבה
בפסקדיןשלביתהדיןהגדולאשרפורסםבאינטרנט
).(http://rbc.gov.il/judgements/docs/51.doc
הרבאברהםשרמןמציגשםשלושהסוגיםשלפיצוי
גירושין".1:פיצוייםהקשוריםלבצועהגירושין",כלומר
פיצוייםהניתניםלאשה,כדילהביאהלהסכיםלקבלאת
הגטבמקרהבואיןהיאחייבתלקבלו,אולםהבעלמעוניין
בגירושין".2.פיצוייםהקשוריםלתחוםהממונירכושי",
מעיןפיצויעלהשקעתהשלהאשהבביתועלהעובדה
שהרכושעוברלרשותושלהבעל".3.פיצוייםהקשורים
בירידתערךשערהמטבעהרשומהבכתובה")ראו,למשל:
אוסףפסקידיןשלהרבנותהראשיתלא"י)'אוסףורהפטיג
א'(,עמודעח(.דעתהרובבפס"דזההיתהשישלתתרק
פיצוייםמןהסוגהראשוןולאמןהסוגהשני,למרות
שבעברנהגולתתגםפיצוייםכאלה.דעתהמיעוטהיתה
שיש עדיין מקום לתת גם פיצויים מן הסוג השני.
במדורהחדשאנומביאיםשניפסקידין)מס'8ומס'(9
הדנים במתן פיצויים לאשה ,פיצויים מן הסוג השני
והשלישי.פסקהדיןהשלישיבמדורזה)מס'(10עוסק
במקרהשלמתןפיצוילבעל,פיצויהמקביללסוגהראשון,
כלומרתשלוםלבעלעבורהסכמתולתתאתהגט,במקרה
בוביה"דפסקכיאיןהואחייבבכך.זהומקרהקשהלמדי
וכנגדהפסיקהבמקרהזההוגשהעתירהלבג"ץ,בהניתן
בינתייםצו-בינייםועדייןלאניתנההכרעה)בג"ץ.(2609/05
כמוכן,ברצוננולהפנותאתתשומתלבהקוראיםלפס"ד
מס',5בוקובעביתהדיןכיישלוסמכותלדוןמכוח
כריכהבתביעתרכוששלהבעל,למרותשתביעהמקבילה
שלהאשההוגשהעודקודםלביתהמשפט.בפסקדינו
בוחןביתהדיןבצורהמעניינתאתכנותהשלהכריכהואת
כנותהשלתביעתהגירושיןבמקרהבוטועןהבעלכיאילו
יאלץלשלםאתהכתובה
לאירצהלהתגרש.
קריאהמועילה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ÆÔÓÊ† ÁÈÂÂ¯‰Ï† È„Î† ˜¯† ‰˘‚Â‰
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבמנחםחשאי-אב"ד
הרבדודכהן-דיין
הרבמאירפרימן-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאולפני25שנהולהםשלושה
ילדיםבגירים.הבעלהגישתביעהלגירושין
וכמעטשנהמאוחריותרהגישההאשה
תביעהלשלוםבית.לטענתהבעלהם
חיים זמן רב בחדרים נפרדים והאשה
מסרבתלקייםיחסיאישות,מקללתאותו
וממררתאתחייו.לדבריו,הואמקיים
יחסיאישותעםאשהאחרת.מנגד,האשה
טוענתכיטענותהבעלהןשקר.הםחיים
בחדריםנפרדיםבשלסיבותבריאותיות
והבעלהואזהשפוגעבה)כוללבמכות(
ובוגדבה.למרותזאת,היאמבקשתשלום
בית.בניהזוגקבלובקנייןכיהבניםיעידו.

נפסק:
מעדויותהבניםעולהכיטענותהבעל
מוצדקותוכיהחייםבביתבלתינסבלים.
לדעתם ,אין מקום לשלום בית ואמם
מסרבתלהתגרשרקבשלהעובדהכיאין
מישיפרנסאותה.מעברלכל,תביעת
האשהאיננהכנהמשוםשבמהלךהדיונים
הסתברכיבניהזוגמנהליםמו"מעלמנת
להגיעלהסכםגירושין,אולםשבועמאוחר
יותרהגישההאשהאתתביעתהלשלום
בית.מסתברכיהיאמנסהלמשוךזמןכדי
לנהל במקביל התדיינות משפטית על
הרכושבביהמ"ש,מתוךתקווהכישם
תשיגתוצאותטובותיותרמאשרבהסכם
הגירושין,ולכןהפסיקהאתהמו"מעל
ההסכם.חיזוקלמסקנהזוניתןלקבלמן
העובדהכיהיאסרבהלהגיעלפגישותעם
עובדתסוציאלית,ומסרהכיהיאמעדיפה
אתההתדיינותהמשפטית.

"לאורהאמורנראההואילוהחייםבביתם
שלהצדדיםהםבלתינסבליםעדכדיכך
שהבנים נאלצו לעזוב את הבית עקב
מריבותוצעקותבלתיפוסקותויששנאה
ביניהםוהאשהמקללתאתבעלהוהם
גריםבנפרדבאותוביתתקופהארוכה
הצדדיםחייביםלהתגרשזהמזהבגט.
לאורכךאנופוסקים:
א.הצדדיםחייביםלהתגרש.
ב.לפתוחתיקלסידורגט".
תיקמס'050562289-13-1:
ניתןביוםא'כסלותשס"ה)(14.11.04
הופיעו:עו"דסילמןניצן)לאשה(
עו"דישראלכהנאועו"דשלומיתבירין-אורבך
)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר–אב"ד
הרביוסףגולדברג–דיין
הרבשלוםביבי–דיין

נפסק:

הצדדיםנשואיםזל"זכ9-שניםולהם2
בנות.
הצדדיםמתגורריםבנפרדכשנתייםעקב
עזיבתהאשהאתהדירהשבההתגוררו
הצדדים.
לפניביה"דעומדתתביעתהאשהלגירושין.
בדיוןשהתקייםבנוכחותהצדדיםוב"כ
האשהחזרההאשהעלתביעתהלגירושין
וטענה,שהיתהאלימותבביתוהבעלהיה
שובר דברים ,והיא ברחה מהבית.
כמו"כטוענת,שעדהיוםישלההטרדות
ואיומיםמבעלה.

שאכןישןבדירתאותהאשה3חודשים,
אלאשלטענתוזאתידידהשמכיראותה
15שנהולאהיהלוקשראינטימיאיתה.
כמו"כהבעלאמרלביה"דשעישןסמים
במשך20שנהלטענתוסמיםקליםאלא
שכיוםהואנקימסמים.
ביה"דמבהירבזהכדלהלן:
כל התביעות ההדדיות שבין הצדדים
נמצאיםבביהמ"שלע"מ,לפנינולאעומד
אלאנושאתביעתהגירושיןשלהאשה.
מתוךהדבריםשנשמעולפניביה"דעולה
שהןהאשהתובעתגרושיןוהןהבעל
לאמעוניןבאשה,וכפישטעןלפניביה"ד
שהכלנגמרביניהםוהכלנשרףביניהם,
כמו"כ טענת הבעל שיש לו תחושה
שאשתובוגדתבו)עלאףשאיןהוא
נאמן(מוכיחהג"כשאיןהבעלמעונין
באשה.
כלהסיבהשהבעלמעכבאתהגרושין
נובעתמרצונולהחזיקאתהגטכקלף
וכפישאמרלביה"ד,ומאחרשהצדדים
כברבנפרדכשנתייםאיןלאפשרלבעל
להמשיךולעגןאתהאשהעלחינםויש
לחייבובגט,וכפישמובאברבינוירוחם
ספר מישרים חלק  שמיני נתיב כ"ג.
לאור הנ"ל מחליט  ביה"ד כדלהלן:
מחייביםאתהבעללתתגטפטוריןכדמו"י
לאשתו.
תיקמס'025078924-21-1
ניתןביוםי"חטבתתשס"ה)(30.12.04
הופיעו:עו"דמרדכיגדרון)לאשה(

הבעלמכחיששהיתהאלימותמצידו,ורק
טועןששברצלחת.
לגופהשלהתביעהטועןהבעל"הכלנגמר
בינינוזהבטוחמבחינתי,אנילאצריך
אשהשבוגדתביוכו'האשהשליבגדה
ביוכו'כברשנהאנימביןשצריךלהתגרש
הכלנשרףבינינוזהברור".כמו"כאמר
הבעללביה"ד"אנימחזיקאתהגטכקלף".
כמו"כהאשההאשימהאתהבעלשישלו
קשרעםאשהאחרתוהבעלאמרלביה"ד
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ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
הרבמשהקולר-אב"ד
הרביצחקאלמליח-דיין
הרבהלויאבירןיצחק-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת,1983להםחמישה
ילדים ,מתוכם שלושה קטינים.
תביעתהגירושיןמתנהלתבביתהדיןכארבע
שנים .האשה טענה לאלימות פיזית
ומילוליתמצדהבעל,התנהגותאשרגרמה
להלברוחעםילדיהשלושפעמיםלפחות
למעוןלנשיםמוכותולהתגוררשם,שעה
שהבעלהתגוררבדירתהמגוריםהמשותפת.
האשהטענהכיהבעלאייםעליהבסכין
שירצחנהולפיכךברחהמביתה.לפניכחמש
שניםחלההבעלומצבוהתדרדרעדשהפך
לתלותיומרותקלכסאגלגלים.גםיציבותו
הנפשיתהתערערהוהתנהגותוהפכהבלתי
נסבלתמחמתמחלתו.איןלאשהדרישות
ממוניותוהיאמוכנהאףלוותרעלזכויותיה
בדירתהמגוריםהמשותפת.
התקיימושנידיוניםבנוכחותהבעלוהאשה.
הבעללאהכחישכללאףאחתמטענות
האשה.לבדמשנידיוניםאלולאהופיע
יותרבפניביתהדין.לשנידיוניםאחרים
שלחאתבנו,שבידויפויכוחכללילטיפול
בענייניהאב.בהופעתומסרהבןבשםאביו
כיהואמסכיםלהתגרשבתנאישהדירה
המשותפתתרשםכולהעלשמו.בהופעתו
השנייההתחייבלהביאאתאביולישיבה
הבאהלגירושיןללאתנאי.לבדמאלונקבעו
למעלהמעשרהדיונים,והוצאוכשבעה
צוויהבאה.אףעלפיכן,נמנעהבעלבאופן
עקביושיטתימלהופיעבביתהדין.בית
הדיןהרבניקבעכיהבעלמנצלאתעובדת
היותונכהוחולהבמצבכהקשה,שמחמת
כן,איןהמשטרהמבצעתנגדופקודתמעצר
וכיבנסיבותאלוחיובושלהבעלבגט
ברור.

נפסק:
ביתהדיןמחלקאתטענותיהשלהאשה
כלפיהבעללארבע.1:טענת"מאיסעלי".

¥

.2אלימות.3מחלתהבעל.4.טענתהכי
ברורשגםהבעלאינורוצהבה.
ביתהדיןהרבנימתייחסלכלאחתמהטענות
וקובעכי:
.1טענתהאשהשהבעלמאוסעליה,היא
מבוררתבהחלט.בריחתהכשלעצמהמורה
שמבחינתהכלוכלהקיצין.עלאחתכמה
וכמהכאשרהיאבורחתעםילדיהלמעון
לנשיםמוכות,שהמעוןעצמולאהיהמקבלה
ללאסיבהברורה.ביתהדיןמצייןכיבמצב
כגוןזה,ישלצוותעלגירושין,ורביםמאוד
הם הפוסקים שהורו אף לחייב בגט.
.2אלימותהבעלמסכנתאתחייאשתו.
במצבענייניםשכזהישלצוותעליודווקא
שיעזוב הוא את דירת המגורים.
 .3הבעל נכה בשתי רגליו וחולה מאוד
בליבו.ביתהדיןמביאאתפסיקתהרמ"א,
כימישנקטעושתירגליוכופיןאותולהוציא.
ואףשרביםחולקים,מכלמקוםאפשרשאף
הםיודושישלחייבוועלכלפניםלצוותו,
ובפרט שכתוצאה ממצב בריאותו נוקט
באלימותמילוליתופיזיתוהחייםלצידו
בלתינסבלים.
.4הןמהופעותיושלהבעלבביתהדין,והן
מהיעדרותיו,ברורכיהבעלאינומעוניין
כללבאשה.חובתהפיוסהיאעלהבעל,
והלהלאעשהדבר.במצבבובניזוגמורדים
זה על זה ,כופין אותם להתגרש.
ביתהדיןהרבנימוסיףכיכעשריםישיבות
נקבעולדיון,מתוכןהופיעהבעללשתיים
בלבד.כעשרהצוויהבאההוציאביתהדין
והבעלמפגיןהתעלמותמוחלטת.עודקבע,
כיהבעלמתעתעבכל,ומעלכולםבאשה,
באכזריותנוראה.לאורכלהאמורפוסק
ביתהדין:
הבעלמצווהוחייבלגרשאתהאישה.במידה
והבעליעמודבמריו,ביתהדיןיחילעליו:
.1אתההוראותהאמורותבחוקכפייתציות
ודרכידיון.
.2אתההוראותהאמורותבחוקקיוםפסקי
דיןשלגירושין.
.3יחייבובמזונותהאשההמעוכבתמחמתו.
.4יחייבובכתובה.5.יחייבובפיצויים.
.6יחייבובהוצאותמשפטעלכלשלביו.
 .7בית הדין ינקוט בנוסף לאמור בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותו.
תיקמס'059096800-21-1
ניתןביוםו'אדרבתשס"ה)(17.3.05
הופיעו:עו"דנתליאוחנה-עברי)לאשה(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורצוויהגבלה
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ÌÂÎÒ·†ÏÚ·‰†·ÂÈÁÂ†ÔÈ˘Â¯È‚†ÌÎÒ‰Ó
Ì„˜˘†ÔÈ„†˜ÒÙ·†Ú·˜˘†˙ÂÂÊÓ‰
ÆÌÎÒ‰Ï
ביתהדיןהרבניהאיזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד–אב"ד
הרבאברהםריגר–דיין
הרבדבדומב-דיין

העובדות:

בניהזוגנשואיםכ17-שניםוב6-השנים
האחרונותחייםבנפרדזהמזו.ביןבני
הזוגהתנהלוהליכיםבמשךשנים,כאשר
האשההגישהתביעהלגירושיןולאחרמכן
האישהגישתביעהלגירושין,וניתנופסקי
דיןבענייןמזונותהילדיםהקטיניםוהאשה.
כברבשנת1995היתההתרשמותשל
העובדתהסוציאליתשאיןסיכוילשיקום
הנישואין .שני בני הזוג היו למעשה
מעונייניםבגירושיןוביתהדיןהרבניהורה
להםלנהלמשאומתןכברלפנילמעלה
מ5-שניםאלאשהםלאהצליחולהגיע
להסכמהבענייניםהרכושיים,בעיקרבנושא
גובההמזונותשלהילדיםלאחרהגירושין.
האישמכראתהדירה,לטענתובשלקשיים
כלכליים,האשהקיבלהאתחלקהבדירה,
ומחלקושלהאישהופחתוחובותיולאשה
והיתרהעוקלהלהבטחתהמזונות,והאשה
והילדיםנותרוללאקורתגגמסודרת,מה
שהחריףאתהסכסוךביןבניהזוג.ביןבני
הזוגהיתהמחלוקתלענייןהכנסותיושל
האיש.לאחרמכןחזרהבההאשהמרצונה
להתגרשוביקשהשלוםבית,ולטענתה
האישנהגלחזורהביתהולקייםעימה
יחסיאישותמדיפעם.לאחרמכןנחתם
ביןבניהזוגהסכםשלוםביתולחילופין
גירושיןשאושרעלידיביתהדיןהרבני
בשנתתשס"ד.לאעברויומייםמאישור
ההסכם והאשה הגישה בקשה דחופה
לביטולושלההסכםולהשארתהעיקול
עלכספיהאישעלכנו,שכןלטענתה
האישהבהירלהכיאינומתכווןלחזור
לשלוםבית,וכיחתמהעלההסכםרק
לאורהלחץשהפעילועליהעורכיהדין,
מבלי שיובטחו המזונות והמדור של
הילדים.ביתהדיןהרבנינעתרלבקשתה.
שלוםהביתהחזיקמעמדתקופהקצרה
בלבדובניהזוגשובנפרדוובינתייםניהלו
משאומתןלגירושיןוהכניסותיקונים

בהסכםוההסכםהמתוקןאושרעלידי
בית הדין הרבני בתשס"ה .לאחר מכן
נקבעושנימועדיםלסידורגט.למועד
הראשון לא הגיעה האשה כלל ואילו
במועד השני הודיעה האשה שאינה
מסכימה להתגרש בתנאים שהוסכמו
בהסכםהגירושיןוהיאמבקשתלשנותם.
במהלךהדיוןהודיעההאשהכיהיאחוזרת
בהמהסכמתהלהתגרש,כיהיתהבסערת
רגשותבשלהמאהבתשלהאיש,והיא
רוצהאתהאישושלוםבית.מנגדטענה
ב"כהאישכיכלפעםהאשהדורשתעוד
ועודואיןלכךכלסוף.בתוםהדיוןהסכימו
בניהזוגעלסיכומיםבכתבלגבינושא
הגירושין.ב"כהאישבסיכומיםטענה
לחיוב האשה בגט לאור השתלשלות
הדיונים ב 10-השנים האחרונות וכן
לחיוביםכספייםכנגדהאשהבעקבות
סירובהלהתגרש.ב"כהאשהטעןבפתח
סיכומיובמפתיעכיהאישאינועומד
בחיוביועלפיהסכםהגירושיןהחדש,
טענהשהיאלמעשהטענההפוכהמזו
שנטענהעלידיו,בעתהדיוןבביתהדין,
במסגרתוטעןכיאיןלוכלטענותלהסכם
הגירושין,אלאשבעתסידורהגטהיה
ויכוחביןבניהזוגבוהאשהטענהכי
האישעזבונטשאותהועלכןהיאטענה
שהיאהתחרטהואינהרוצהלהתגרשאלא
מבקשתשלוםבית.

נפסק:
האשהוב"כחייביםלהביןשאיאפשר
לדרושמהצדהשנילעמודבכלחיוביו
בהסכםואילוהםיהיומשוחרריםממנו.
ברורשכלסעיפיההסכםהםהסדרגירושין
כוללואםהאשהמתחמקתוחוזרתבה
מסידורהגט,כיצדאפשרלדרושמהבעל
לעמודבכלחיוביושהסכיםלהםרקעל
דעתשסוףסוףיוכללהתגרש?מישמנסה
"לתפוס  2ציפורים במכה אחת" היא
האשהולאהבעל.
ביתהדיןהרבניאינומאמיןלאשהשהיא
מבקשתשלוםביתלאורהתנהגותהשל
האשה לאורך ההליכים השונים.
לאשההיתההזדמנותפזלשלוםביתעם
"אהובליבה"-לטענתה-אולםהיא
ביטלהאתחתימתהכעבור48שעות
לאחרשחתמהעלהסכםשלוםהבית.
האם האשה סבורה שניתן לשטות
בכלהעולםכלהזמן?
לאחרעיוןבטענותבניהזוגובכלהחומר
שבתיק-איןמנוסמחיובהאשהבגירושין.
בניהזוגחייםבנפרדקרובל6-שניםעם
הפסקותבינייםקצרותבהםניסולחזור
זל"זללאהצלחהואיןספקשלאשהיש

ששילםהבעללפיהסכםהגירושיןמיום
אישורההסכםואילךיקוזזמחיובולפי
פסקהדין.
ד.במידהוהאשהלאתופיעלסידורהגט
ו/אותסרבלקבלאתהגטולאחרהשלשת
הגטעלידיהבעליופחתמאותויוםואילך
חלקהשלהאשהמפסקהדיןלמזונות
הנ"לוהבעלישלםמאותויוםלמזונות
הילדים סכום של  2,800ש"ח לחודש
בלבד.
אתיתרצרכיהילדיםמחייביםאתהאשה
לשלםמןהכספיםשקיבלהממכירתהדירה
שלבניהזוג.כמוכןידוןביה"דבבקשת
הבעללכוףאתסידורהגטעלהאשה
באמצעות הסנקציות בחוק בתי הדין
הרבניים)קיוםפסקידיןשלגירושין(או
לחילופיןלהתירלולשאתאשהאחרת
עלפיאשתו.

חלקלאמבוטלבפירודזה.
איןספקששניבניהזוגעשושגיאותרבות
במהלךהנישואיןושניהםסבלווסובלים
מכך הרבה ,ובמיוחד סובלים הילדים
הקטנים.גםהמצבהבלתיברורשנוצר
במהלך6השניםהאחרונות,רקהוסיף
לסבלםולקושישלהםלהתמודדעםפירוק
המשפחה,שקיימתרקעלהנייר.הסכם
הגירושיןשנחתםביןבניהזוגהואיותר
מסבירבנסיבותשלבניהזוגובתנאיהמשק
כיום.האשהיוצאתמהנישואיןגםעם
 50,000דולר שקיבלה ממכירת הדירה,
שרובהככולהפריעמלושלהבעל.בעוד
חלקושלהבעלשהגיעלידיונשחקמאד
בעקבותכלהקיזוזיםשנעשו.הבעלאף
היהמוכןלשנותמעטאתההסכםלבקשת
האשהבמעמדסידורהגט,אולםהאשה
הודיעהלהפתעתכולםכיהיארוצהשלום
בית .יש ממש בטענת הבעל כי האשה
תיקמס'057946196-21-1
נוקטתב"זיגזג"עלמנתלשפרכלפעם
ניתןביוםכ"זתשריתשס"ו)(30.10.05
אתתנאיהגירושיןוהואאינוחייבלסבול
הופיעו:עו"דגיוראבלופרב)לאשה(
זאתללאסוף.
עו"דשרוןליכט-פטרן)לבעל(
לבסוף,איןכלממשבטענותהאשהשהיא
רוצהאתהבעלואיןספקכיהיארוצה פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורצוויהגבלה
להתגרשלאפחותמהבעלאלאשלפניכן
היארוצהלנשלאותוממעטהרכוששעוד
±∞†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
נשארלו.
בתנאיםהאלוכאשרברורשהאשהמסרבת
לקבלגטמחמתתביעתרכוששאינומגיע
להעלפידין,דיןמורדתישלה,ובמורדת
פסקהרמ"אשמתיריםלבעללישאאשה
אחרתעלאשתו.וכןכששניבניהזוגלא
רוציםאחדאתהשניוהבעלמסרבליתן
גט,כופיןאותולגרשוהאשהמפסידהאת
תוספתהכתובהוכלשנתןלהמשלו.ובכגון
זהשניהםמורדיםאחדעלהשניואיןאנו
צריכיםלהכרזהוהתראההנעשיםבמורדת.
וכשםשהבעלאינויכוללעגןאתאשתו,
כךאיןהאשהיכולהלעגןאתהבעל,וכופין
אותהלהתגרשאומתיריןלולשאתאשה
אחרתעלאשתו.
לאור האמור לעיל בית הדין פוסק:
א.חיובהאשהלהתגרשולקבלאתגיטה
מבעלה.
ב.אםהאשהלאתופיעלסידורהגטו/או
תסרב לקבל גט רשאי הבעל להשליש
בביה"דאתהגטואתהסכוםהנומינלישל
'עיקרכתובה'והואיהיהפטורמכלחיוביו
כלפיהאשה.
ג .עד למועד סידור הגט ישלם הבעל
למזונותהילדיםוהשלמתמזונותהאשה
ומדורם לפי פסק הדין הקודם סך
3,200ש"חלחודשואיןלגבותממנואת
המזונותשנקבעובהסכםהגירושיןשאושר
עלידיביתהדיןהרבני.כלסכוםעודף

µ

˙ÂÎÓÒ†È˜·‡Ó
˙ÚÈ·˙·†ÔÂ„Ï†„¢‰È·†Ï˘†Â˙ÂÎÓÒ.5
¯¨ÔÈ˘Â¯È‚† ˙ÚÈ·˙Ï† ‰Î¯Î˘† ˘ÂÎ
ÔÎ† ÈÙÏ† ˘È‚‰† È˘‰† „ˆ‰† ¯˘‡Î
˙·ÌÏÂ‡†˘ÂÎ¯Ï†Ú‚Â·†˘¢Ó‰È·Ï†‰ÚÈ
Æ˙Ï·Â˜Ó‰†‰¯Â„ˆÂ¯Ù‰†ÈÙÏ†‚‰†‡Ï
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיי
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאולפנישששניםולהםבן
אחד.הבעלתבעגירושיןוכרךבתביעתו
אתנושאהמזונות,המשמורתוהרכוש.
לטענתו ,סיבת הגירושין היא יחסה
המחפירשלאשתוכלפיו.האשההסכימה
לגירושין,אולםטענהשדוקאהתנהגותו
של הבעל היא זו שהביאה לערעור
היחסים ,בין היתר הימנעותו מסיוע
בטיפוליההפריההמשותפיםשנדרשו
לעבור.יחדעםהסכמתהזוהיאהגישה
תביעהלתשלוםמזונותעדלגירושין
ולקבלתהכתובה.לטענתה,סמכותהדיון
בנושאהרכושמסורהלביהמ"שלמשפחה,
זאתמשוםשבעברכברנידונובושתי
תביעותשלההנוגעותלרכוש,תביעות
שהוגשולפניהמועדבוהגישהבעלאת
תביעתולביה"ד.
הבעל טוען כי הוא פטור מתשלום
הכתובהמשתיסיבות:א.הסכוםנכתב
רקלמזלולאהיתהלוכוונהלהתחייב
בו;ב.האשהמורדתמתשמיש,אךאם
הבעליחוייבבסכוםהגבוהשנקובבכתובה
הואלאיוכללהתגרשומצבזהיימשך
לנצח.

נפסק:
עיקר דיונו של ביה"ד הוא בשאלת
הסמכותלדיוןברכוש.ביה"דקובעכי
הוא בעל הסמכות וזאת משום
שמתקיימים שלושת מבחני הכריכה:
תביעתהגירושיןהיאכנה,הכריכהכנה
והכריכהנעשתהכדין.בפניביה"דלא

∂

הועלוטענותכנגדשלושהמבחניםאלה.
עםזאת,האשהטוענתכיהסמכותמסורה
לביהמ"שבשלתביעותיההקודמות.ביה"ד
מצייןכיהתביעההראשונהמביןהשתיים
נמחקהבהסכמתשניבניהזוג",ומשכך
ברור שהתביעה שנמחקה מאיינת עם
המחקהאתסמכותביהמ"שלדוןבנושא".
התביעההשניההוגשהשבעהימיםקודם
למועדבוהבעלהגישאתתביעתולביה"ד
ובהניתנההחלטהלצומניעהזמנילטובת
האשה.ביה"דקובעכיהחלטהכזו"לא
נותנתבהכרחסמכותלביהמ"ש,שהרי
החלטהזוניתנהבמעמדצדאחדולא
נקבעבהדברבעניןסמכותביהמ"ש".
ביה"ד מסתמך על בג"ץ )8497/00
פייג-פלמן נ' פלמן( כשהוא קובע
שההכרעהבשאלתהסמכותאינהנקבעת
בזמןהגשתהתביעה,אלארקכאשראחת
הערכאותהמקבילותנתנההחלטהמנומקת
בעניןסמכותה.
יתרעלכן,נכוןהואשהגשתהתביעה
לביהמ"שקדמהבשבועלהגשתהתביעה
בביה"ד,אולםישנםסימנישאלהבולטים
לגביהדרךבהנשלחההתביעהאלהבעל.
התביעהנשלחהרק12יוםלאחרהגשתה
לביהמ"ש,ואףאזלאנשלחהישירותלבעל
אלאלביתאמודוקא.מתעוררעלכןחשד
כיהתביעהלביהמ"שהוגשהבחשאירק
כדילהקנותלוסמכות,באםיגישהבעל
את תביעתו לביה"ד .ביה"ד מציין כי
המצאתהתביעהלאנעשתהלפיהנדרש
בתקנה10שלתקנותסד"א,וכינימוקיה
שלהאשהלכךאינםמתקבליםעלהדעת
ומלמדיםעלחוסרכנות)וביה"דמסביר,
מדועהואעצמו-וכןהמתדייניםבו-
איננונוהגלפיהתקנותהללוומהההבדל
בינולביןהתנהלותהאשה(.
אמירתהבעלשבאםיצטרךלשלםאת
הכתובהלאיתגרשאיננהגורעתמכנות
תביעתולגירושין.איןספקכירובהזוגות
הנישאים אינם מודעים למשמעות
ההתחייבותבכתובה,ולכןרביםכותבים
סכומיםשאינםסבירים.טענותהבעל
בנוגעלפטורמתשלוםהכתובהצריכות
ברורנפרד,אולםהןאינןגורעותמכנות
התביעה.מנהגנפוץהואשהאשהמוחלת
עלכתובתהבעתהגירושין,בפרטכאשר
מקבלתמחציתמהרכוש,אךגםללאהנחה
זובהחלטיתכןשאדםמעונייןלגרשאת
אשתו ונמנע מכך בשל גובה הכתובה.
לכןישלסכםכיהתביעהכנהוהכריכה
כנה ,וכי הבעל נהג לפי הפרוצדורה
המקובלת)בעודשהאשהלאנהגהכך(,
ולכןהסמכותמסורהלביה"ד.

בשלבזהעוברביה"דלדוןבתביעתהמזונות
הזמנייםשלהאשה.מדוברבמקרהבוהבעל
משתכר  5,600ש"ח והאשה משתכרת
3,000ש"ח.היאתובעתממנו2,000ש"ח.
אולם,היאעצמהמודהשהואכברחוייב
במזונותהילדבסך1,500ש"ח,וממילא
שהכנסתוהפנויההיא4,100ש"ח.לפיכך
ניתןלחייבולכלהיותרב550-ש"ח,דבר
שישווהאתהכנסתם,משוםשבמזונות'עולה
עמו',אךלאמקבלתיותרממנו.ברורשלא
ניתןלדרושממנובמקרהזהלהשכיראת
עצמו לצורך הגדלת מזונות אשתו.
אולם,ביה"דקובעכיאףבסכוםזהלאניתן
לחייבו,וזאתמשוםשהואמשלםמכספו
משכנתאעלדירהששכרהדירהשלהמשולם
ישירותלאשה.משכךהםפניהדברים,הרי
שעולהשהכנסותהאשהגבוהותבהרבה
מהכנסתו הפנויה של הבעל וודאי שאין
לחייבוכללבמזונותנוספים.
עלכןקובעביה"ד:לאורהסכמתבניהזוג
ישלקבלאתתביעתהבעללגירושיןועל
בניהזוגלהתגרש;איןמקוםלדוןבמזונות;
הסמכותלדיוןברכושנתונהלביה"דוהוא
זהשידוןבחלוקתוובחיובהבעלבכתובה.
תיקמס'4652:
ניתןביוםי"גתמוזתשס"ה)(20.7.05
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(
עו"דיורםירקוני)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרביוסףנדב-דיין
הרבזלמןנ.גולדברג-דיין

העובדות:

ביה"דדחהתביעתגירושיןשלהבעל
ומנגדקיבלאתבקשתשלוםהביתשל
האשה .הבעל ,אשר עזב את אשתו
ושלשת ילדיו ,הגיש תביעה לפירוק
שיתוףבביהמ"ש.האשההגישהתביעה
למזונותבביהמ"שובמקבילהטילביה"ד
עיקולעלהדירהבגיןתביעתהלשלום
בית.

נפסק:

הרבשלמהדיכובסקי
ישליבעיהבתיקזה,הןמבחינהערכית
והןמבחינהמשפטית.
מבחינהערכית:המשיבההגיעהלארץ
כאינה יהודיה ,מתנדבת לסייע לעם
ישראל.כאןהכירהאתהמערער,התגיירה
וקשרהאתגורלהעמו,בבחינת":עמך
עמי,ואלוקיךאלוקי".היאילדהלו
3ילדים.
המשיבהלאחטאהכנגדהמערער.הוא
זנחאותה,בתיתועיניובנשיםאחרות.
כיוםהמשיבהבודדהבארץ,יחדעם
ילדיה,ללאקרובוללאגואל.המערער
מבקשלהתגרשממנה-תביעתולגירושין
נדחתה ע"י ביה"ד ,ומאידך בקשתה
לשלום בית התקבלה .המערער נקט
בפרקטיקההמשפטיתהידועהשלהגשת
תביעהלפירוקשיתוףלביהמ"ש-תביעה
שכמעט ,ולא ניתן להתגונן בפניה.
המשמעות המעשית היא  :השלכת
המשיבהוילדיההחוצה.האםכךנוהגים
עםגיורת,שבאהמעםזר,וקשרהאת
חייהבעםישראל?
אמנם,במצותסעיף40לחוקהמקרקעין,
וע"פפקודתביהמ"שהציעהמערער
חלופות שונות ,עבור דיור למשיבה
וילדיה.אולם,בכלחלופותאלותאלץ
המשיבה לעזוב את דירת המגורים,
ולשלםכסףשאיןלהעבורקורתגג
ברמהשהיאמורגלתבה.

ישליגםבעיהמשפטית.תביעתהמזונות
של המשיבה ,הוגשה לביהמ"ש ,ואילו
העיקולעלהדירה,הוטלע"יביה"דבגין
תביעהלשלוםבית.אניערלמצבהמשפטי,
שלפיולאניתןלכרוךמדורבתביעתשלום
בית.אולם,ניתןלפצלאתתביעתהמזונות
לשתיים:מזונותלקיוםשוטףבביהמ"ש
ותביעהלמדורבביה"ד.
אציין,כיהגשתתביעהלמדור,לאבמסגרת
מזונות,אלאכחלקמןהתביעהלשלום
בית,אינהבלתיאפשרית.עסקתיבכך
במסגרתפס"דשפורסםבעבר)שנתון
המשפטהעבריט"ז-י"ז,ע"מ501ואילך(
והבאתישםציטוטמבג"ץ254/81נעים
נגדביה"דהאזוריירושלים)פ"דלו)ג(
 ,205עמ'  ,(208-209שבו נאמר :
"הוילהנבנהבזמןשעדייןשררשלוםבית
ביןבניהזוג,והיאהייתהמיועדתלשמש
מקוםמגוריםלמשפחה.היאשייכתלבעל
ולאשהיחד.בנסיבותאלה,ניתןלראות
אתהצושלביתהדין,אשראסרעלהבעל
להפריעלמגוריהאשהבווילהכעניןהנכלל
בתחומיתביעהלשלוםבית.בצוזהלא
נקבעכלהסדרקבועבדברמדורהאשה
והילדים,אלאהואנועדרקלמנועמהבעל
להפריע  לאשה ולילדים לגור באותה
דירה.שנועדהלמגוריבניהמשפחה.אין
לראות במתן צו כזה חריגה מתחומי
סמכותושלביה"דלדוןולהחליטבענייני
נישואין".
הובאו שם גם מקורות נוספים.
סיכומםשלדברים":שלוםבית",אינו
הגדרהוירטואלית–מופשטת.כאשרמפורק
הבית,איןשלוםולאיכוןשלום.לאניתן
לדברגבוההעלרוממותהשלום,ומאידך
לפרקאתהבית.עלכן,הייתינותןמעמד
מיוחד לבית המגורים  -מעבר לנכסי
המשפחה-וראהבואתהמסגרתלקיום
השלום.כשםשלכלהדעות,ניתןלתבוע
שלוםביתבביה"דהרבני,כחלקמ"ענייני
נשואין".כךניתןלתבועמדור,לאכחלק
ממזונות ,אלא כחלק מ"עניני נשואין"
המסורים לסמכותו של ביה"ד הרבני.

כאשר,השיקולהמשפטיוהשיקולהערכי,
עולים בקנה אחד ,אזי נחה דעתי.
אציין,כיבישיבההקודמת)ביוםכ"ב
בתמוזתש"ס(,הצענולצדדיםהסדרשלפיו
יתגרשו,והמשיבהתמשיךלהתגוררבדירה
למשך  6.5שנים נוספות .הם הסכימו
עקרוניתלכך,ובקשושהותלגבשהסכם
מלא.לצערינו,ב"כהמערערהודיעשהמו"מ
לאעלהיפה,למרותשב"כהמשיבהבקש
להמשיךבמו"מ.
אניסבור,שראוילחדשאתהמו"מעל
בסיסההצעההנ"ל.
בכפוף לאמור לעיל ,הערעור נדחה.
הרביוסףנדב
איננירואהסיבהאשרתצדיקחיובהאשה
בקבלתגטנגדרצונה.
אולםלאורהפירודשביןבניהזוגראוי
שיגיעו ביניהם להסכם ויתגרשו מתוך
הסכמההדדיתביניהם.
כאמורהערעורנדחה.
הרבזלמןנחמיהגולדברג
גם אני מצטרף לדעת הרבנים הדיינים
לדחותאתהערעורעלפס"דביה"דשיש
לתתעיקולעלהדירה,אבלכלזהבתנאי
שהאשה תעביר את תביעתה למזונות
לביה"דהרבני,והםיפסקואחרשיקחו
בחשבוןאתהמגוריםשהאשהגרהבבית
השייךבחלקולבעל.
בכפוף לנמוקים דלעיל ,הערעור נדחה.
הצדדיםינהלומו"מביניהםעליסודהאמור
בנמוקיביה"ד.
תיקמס'053362547-13-2
ניתןביוםכ'כסלוהתשס"א)(17.12.00

אודהולאאבוש:קשהלילהגיעלתוצאה
משפטית,שתהיהמנוגדתלשיקולהערכי.
חושבנישבתידיןובתימשפטכאחד,אינם
יכוליםלהתעלםמןה"צדק",בבואםלעשות
"משפט".אנואומריםעלהקב"ה":מלך
אוהבצדקהומשפט",ללמדששניהדברים
קשוריםזהבזה.

∑

הדיןרבניים)קיוםפסקידיןשלגירושין(,
סעיף.2אנומטיליםעלהמשיבאתצווי
ההגבלההמפורטיםבאותוסעיף:ס"ק:
)."(6)(5)(4)(3)(2)(1
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרבעזראברשלום-דיין
הרבאברהםשרמן-דיין

העובדות:

ביה"דהרבניהגדולקבעכיהבעלחייב
לגרשאתאשתו,והדיוןהוחזרלביה"ד
האזורי .ביה"ד האזורי סירב להטיל
סנקציותעלהבעללצורךמימושפסה"ד
לחיובבגט,בשלסירובהשלהאשה
לתנאושלהבעלכינושאמשמורתהילד
שנקבעע"יביהמ"שידוןשובעלידי
ביה"ד.עלהחלטהזוהגישההאשה
ערעור.במהלךהדיוןבערעורבפניביה"ד
הגדול,החריףהבעלאתתנאוודרשכי
משמורתהילדתעבוראליועוברלמתן
הגט.ב"כהאשהביקשולהטילעליו
מאסר.
נפסק:
"הצדדיםוב"כהמערערתהופיעובפנינו.
הובהרלנו,כיהמשיבמסרבלתתגט,
למרותשחוייבבכךעלידינו.המשיב
דורשלעצמואתמשמורתהילד,כתנאי
בל יעבור למתן הגט .וזאת ,למרות
שהסברנולווחזרנווהסברנולו,שאין
הילדיכוללשמשבןערובהלמתןגט,
ובפרטלאחרשחוייבבכך.
המשיבאסראתעצמועלהמערערת,
בטענה כי זינתה תחתיו .נסיונו של
המשיבלאחוזבילד,באמצעותהגט,
הואדברפסול,וישלהוקיעאותובכל
דרך.
איןמנוסמהפעלתצוויהגבלהכנגד
המשיב.בשלבראשוןאנומטיליםעליו
אתצוויההגבלההמפורטיםבחוקבתי

∏

"כמו"כ,לאניתןלמשיבכלסעדלביקורי
הילד,כלעודישמשהילדבידיוכבןערובה.
תוקפםשלצוויהגבלהאלו,יחלמהיום.
אנונחזורונדוןבעניינושלהמשיב,ובבקשת
המערערתלהפעילנגדוגםאתסעיף3
לחוקהנ"ל,שהואהטלתמאסר,במועד
קרובשייקבעע"יהמזכירות.באםלאיאבה
המשיבלגרשאתאשתועדלמועדהנ"ל,
יינתןפס"ד,ביחסלבקשהלהטלתמאסר.
בשוליהדברים,עלינולהוסיף:דעתהרוב
בביתהדיןהאיזורי,היתהשלאלהפעיל
כנגדהמשיבצוויהגבלה,לאורבקשתוכי
נושאהילדיטופלע"יביה"דהרבני.בישיבתנו
היום ,הוברר לנו ,שהמשיב החריף את
עמדתו,וכיוםאינומוכןלתתגט,אלאאם
כןמשמורתהילדתימסרלו,עוברלמתן
הגט.בנסיבותאלו,נופלהמצעשעליובנה
ביה"דהאיזוריבדעתהרוב,אתעמדתו".
תיקמס'002813087-64-1
ניתןביוםי'איירהתשס"א)(3.5.01
הופיעו:עו"דרקוטו"רשרהמרקוביץ
מ"ידלאשה")לאשה(
טו"רלזימיז"ל)לבעל(

הערה:הליךנוסףשהתקייםבמסגרתתיקזה
פורסםכפס"דמס'2בגליוןמס'1של'הדין
והדיין'.
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבחייםהרצברג-אב"ד
הרבמרדכיאוריה-דיין
הרביצחקשמואלגמזו-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרבעזראברשלום-דיין
הרבשלמהבןשמעון-דיין)בדיוןהראשון(
הרבאברהםשרמן-דיין)בדיוןהשני(

העובדות:

בניהזוגהתגרשוב2001-לאחרשנערך
ביניהם חודשיים קודם הסכם גירושין
בביה"דהגדול,הסכםבונכתבכיטענות
בנוגעלכתובה,פנסיהומזונותהעבריידונו
בביתהדיןלאחרהגטוכידירתבניהזוג
תחולקשווהבשווהביניהם.בדיוןטען
הבעלכיעלהאשהלהחזירמזונותשקבלה
שלאכדיןמביטוחלאומי,אולםלאהוכיח
טענתוזו;כיישלמנותכונסנכסיםלחלוקת
הדירהכיאיןלאשהזכותלקבלתהכתובה
משוםשהיארצתהלהתגרש,וכיגםאם
ישלהזכות,הרישישלתתלהאתהסכום
הכתובבכתובה:שווישל960גרםכסף+
30,000לירותללאהצמדה;כיזכותולקבל
חצי מזכויות הפנסיה של האשה.
האשהטענהכיהבעללאשילםלהכלל
מזונות;כיהיאזכאיתלקבלזכותראשונה
לרכושאתחלקושלהבעלבדירה;כימגיעה
לההכתובהמשוםשהגירושיןהתבקשו
בשלאלימותהבעלובגידותיו;כילבעללא
מגיעותזכויותבפנסיהשלהמשוםשלא
עבדולאהשתתףבהוצאותהבית;כימגיעים
להפיצוייםעבורהסבלהרבשנגרםלה
במשךחייהנישואין.

נפסק:
ביה"דהרבניהאזורי:

א.ישלדחותאתתביעתהחזרהמזונות,
משוםשהבעללאהוכיחאתטענתוששילם
מזונות ואין בידיו כל ראיה לכך.
ב.איןצורךלמנותכונסנכסיםלצורך
מכירתהדירהשכןשניבניהזוגיפסידו
מכך.לאשהזכותראשוניםלרכושאת
חלקושלהבעלבדירה.
ג.ישלחייבאתהבעלבכתובה,שכןנהג
באלימותובגסות,עזבאתהדירהוחיעם
אשהזרה.כןנקבע,כיכלזמןשלאהכריזו
עלהאשהכמורדתמגיעהלהכתובתה.אין
מקוםלטענהכיהאשהויתרהעלכתובתה
בעתהחתימהעלהסכםגירושיןקודם
מ ,1999-משום שהסכם זה לא אושר
מעולם)בנקודהזובלבדהיתהדעתמיעוט
שלהרבאוריהשטעןכיהסכםהגירושין
הזה,בואכןהיתהמחילתכתובה,אושר
למפרעבעתסידורהגט(.לענייןסכום
הכתובהנקבע,כיכיווןשהמטבעהנקובה
בכתובה)לירות(נפסלה,ישלחייבבסכום
הנקובבכתובהצמודלדולר.
ד.כיווןשהבעללאעבדרובשנותהנישואין
וגםכשעבדלאהכניספרנסתולטובת
המשפחה,הרישבכךהוכיחאתאירצונו
בשיתוףולכןלאמגיעלו,גםלפיהחוק
)איזוןמשאבים(,חצימזכויותהפנסיהשל
האשה.גםאםהיהמגיעלוחצימזכויות
הפנסיה,כטענתו,הרישהפיצוישמגיע
לאשהבגיןהסבלשסבלהבשנותהנישואין,
עולהבהרבהעלהזכויותשמגיעותלו
לטענתו.
ביה"דהרבניהגדול)דיוןראשון(:
הבעלערערעלהפסיקהבכלהנקודות
המופיעות בתביעתו .ביה"ד קבע:
א.ישלדחותאתהערעורבנוגעלתביעת
החזרהמזונות.
ב.ישנהכברהסכמהכילאשהתהיהזכות
לרכושאתחלקושלהבעלבדירהלאחר
הערכתשמאי.ביה"דהאזורייבדוקהאם
הערכת השמאי מספקת או שיש צורך
בהערכהמחודשת.
"ג .הכתובה  -בית הדין האיזורי נוהג
להצמידאתהכתובהלדולר,כאשרהמטבע
המקוריתשנכתבהבכתובהאינהקיימת.
ביתדיננואינוסבורכך,והתייחסנולזה
במסגרתפסקידיןשוניםשניתנו.יחדעם
זאת,קייםמנגנוןשלפיצויים,שנהוגלפסוק
כאשראיןהאשהאשמהבגרושין,וכאשר
מצבההכלכלימצדיקזאת.כבודביתהדין
האיזורישמכיראתהצדדיםיקבעאםאכן
יש מקום לפסיקת פיצוי מתאים ,ואת
שיעורושלהפיצוי.

ד.זכויותפנסיה
המשיבהטוענתשאיןלהפנסיה.ואיןלה
זכויותעתידיות.אתכלמאמציההשקיעה
בחיייוםיום,לאחרשהמערערהתכחש
לכלחיוביוונמנעמלפרנסאתהמשפחה.
יש לציין שבנסיבות כאלו ,לא ניתן יד
ל"עושהמעשהזמריומבקששכרכפנחס".
בכלמקרה,היותולטענתהמשיבה,איןלה
זכויות עתידיות ,אין מקום לערער.
לסיכוםהתיקיוחזרלביתהדיןהאיזורי,
על מנת שיקבעו את עמדתם בנושא
הכתובה,ובנושאדירתהמגורים.יתרסעיפי
הערעורנדחים".
ביה"דהרבניהגדול)דיוןשני(:
הצדדיםחזרואלינובערעורנוסףעלפסק
דינו של ביה"ד האזורי מיום כ"ז אלול
תשס"ג.באותופסקדין,קבעביתהדין
האזוריכיהמשיבהזכאיתלפיצוינאות,
וכיהפיצויהנאותיעניקלהזכותמגורים
בחלקושלהמערערלכלימיחייה.יצויין,
כיערכהשלהדירההוא70,000דולר,
ומדוברבזכותמגוריםבחלקושלהמערער
השווה35,000דולר.
הצדדיםהתגרשו.ביתהדיןהאזוריהותיר
אתהדיוןבנושאהכתובהלאחרהגט.מדובר
בכתובהשהסכוםהנקובבההואבלירות,
וכיוםערכהאפסי.ביתהדיןהאזוריהיה
בדעה,כיישלהצמידאתהכתובהלדולר,
ועלכןערכהכיום30,000דולר.ביתדיננו
בפסקדיןמיוםל'שבטתשס"ג,לאהסכים
להצמדהלדולר,אולםקבעכיביתהדין
האזורישמכירהיטבאתהצדדים,יקבע
אםישמקוםלפסיקתפיצוימתאיםואת
שיעורושלהפיצוי.ואכן,קבעביתהדין
האזוריכישיעורהפיצוייגיעלשמושבחלקו
שלהמערערבדירה.
נראהלנו,שכבודביה"דהאזורי,שקלאת
הדבריםהיטבוהגיעלמסקנהמוצדקת.
לכלהדעות,זכאיתהמשיבהלכתובה.גם
באכוחהמערעראמרזאתבפרוטוקול
ביה"ד האזורי מיום י"ח אלול תשס"ג.
כאשרזכותהכתובהאינהשנויהבמחלוקת,
וסכום הכתובה אפסי ,חייב בית הדין
להשליםאתהחסרבאמצעותמנגנוןהפיצוי.
מדוברבפיצוילאגדול,לאורהמצבהעגום
שמתוארבפסקיהדיןשלביתהדיןהאזורי.
בית הדין הגדול אינו עוסק בבחינת
העובדות,ובכךאנוסומכיםעלביתהדין
האזורי.איןלנוספק,שאכןחייהצדדים
לאהיוסוגיםבשושנים,אלאבקוצים.
וזאתמבלילהיכנסלשאלותעובדתיות.
בנסיבותהקיימותכאשרהמשיבהגידלה
אתהילדיםבעצמה,ונשאהעלכתפיהאת

עול הבית במשך שנים .אין כל הפרזה
בפסיקתהפיצויהנ"ל.
לסיכום,הערעורנדחה.
באזורי:תיקמס'051526614-64-1
ניתןביוםכ"בתמוזתשס"ב)(2.7.02
בגדול)דיוןראשון(:תיקמס'050286004-21-2
ניתןביוםל'שבטתשס"ג)(2.2.03
בגדול)דיוןשני(תיקמס'050286004-21-3
ניתןביוםי"טשבטתשס"ד)(11.2.04
הופיעו:טו"רלאהציגנלאוב)לאשה(
עו"דבצלאלהוכמן)לגבר(
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבשלוש-אב"ד
הרבהרצברג-חב"ד
הרבאקסלרוד-חב"ד
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמרדכיאליהו-אב"ד
הרבמשהטופיק-חב"ד
הרבשלמהבןשמעון-חב"ד

העובדות:

הבעלעזבאתאשתנעוריווחיעםאישה
אחרתוישלוממנהשלושהילדים.הבעל
רוצהבגירושיןוהאישההסכימהלכךבתנאי
שתקבלאתכתובתהבערךריאליוכןפיצוי.
סךהכתובהעמדעלסכום1,126,000לירות.
ביה"ד האזורי חישב את שווי הכתובה
כשהואצמודלדולר,תוךשהואמסתמךעל
פסקדיןשהואעצמונתןבעברהקרובובו
הוצע בסיס הלכתי להצמדה כזו.

נפסק:

ביה"דהרבניהאזורי:
כאמורבעובדותהמקרה,ביה"דמביאפס"ד
אחר,בושיערךכתובהבעלתערךשלמליון
שקליםישניםלשווישל15,701דולר)תיק
שמ"ח:(4343/
ביה"דמתייחסשםתחילהלהתחייבות
הבעלבכתובהלשלםמאתיםזקוקיםכסף
צרוף,ובודקאתשוויהבמונחיםדולריים.
בשלבהשני,הואמברראםישמקוםלחייב
לשלםאתמליוןהשקליםהישניםכשהם
צמודיםאולא.ביה"דמצייןשהיותוהבעל
התחייבבכתובהבשקליםישניםונפסלה
המטבע,הרישלדעתהמחבר)חו"מסימן
ע"ד(,הבעלחייבלתתלהמהמטבעהחדשה,

π

לפיהשווישהתחייבעלהמטבעהישנה,
שהריהמטבעהישנהלאיוצאתבשום
מדינה.כךגםלפיפסיקתהרמ"א,לפיו
הכוונההיתהלשלםאתמליוןהשקלים
במטבע חדשה ,לפי ערכם בשעת
ההתחייבותבמטבעהישנה.החת"םסופר
גרסכיהמטבעבזמןהש"ס,היהלהערך
עצמי)שלהמתכתממנההיאעשויה(.
אבלבתקופתנו,איןלמטבעותערךעצמי
כלשהו,אלאערכםהוארקבכךשהמלכות
מתחייבת לשלם עבור צורת המטבע,
וברגעשהמטבענפסלתואיןלהמעמד
חוקי,הויכנסדקההמטבע,ובוודאיחייב
לשלם במטבע חדשה ,לפי ערכה של
המטבעהישנה.בי"דממשיךוסוקרפוסקי
הלכה.הואמצייןכילדעתהחזוןאיש,
ערוךהשולחןוהנתיבות,אםהמטבעאינו
נפסל אלא ערכו הופחת ,הוי כהוזלה
המטבע ומשלם לה באותה המטבע.
גםאםנאמרשהשקליםהישניםאינם
כ'נפסלההמטבע',הרישבתקופתנו,בה
המטבעהולךופוחתכלהזמן,הרישהוא
נחשבכדרכולהוזיל,וודאישכלמישסוחר
אומלווהכוונתולהצמידאתהמטבע
לגורםיותרחזק,דהיינוהדולראוליוקר
המחיה.אמנםישמקוםלומרשהצמדה
צריכהלהיותלפייוקרהמחיה.אולם,
מכיוןשאםנצמידאתמיליוןהשקלים
הישניםלדולרתתקבלתוצאהקרובה
יותרלשווישלמאתייםזקוקיםמאשר
אםנצמידםלמדד,הרישישלחייבאת
הבעלבמליוןשקליםישניםהצמודים
לדולר.
במקרהדנןקבעביה"ד:
"לאורהאמורבנימוקיםולאורזהשהבעל
זנחאתאשתוודרשכלהזמןגירושין
ועקבכךהאישההסכימהלהתגרשולשלם
להכתובתה:
א.עלהבעללשלםלאישהאתסכום
כתובתה בסך  55,000דולר לפי ערך
התחייבותו בכתובה ,מאחר והמטבע
הוחלף ועליו ...להמציא לבי"ד העתק
מאופןהתשלוםתוך3חודשים,שאםלא
כן,ביה"דיחליטעלחיובהבעלבמזונות
אשתומדיןמעוכבתלהינשא.
ב.עלהצדדיםלקבועתאריךלסידורגט
תוך3חודשיםואםיגיעולהסדרתשלום
הכתובה ,יקבע מועד מוקדם יותר".

מחללתשבת(וכןעלשיערוךהכתובה
שרשוםבהמליוןלירותהוצמדלסכום
של  55,000אלף דולר .הדעות נחלקו
בביה"ד.
הרבמרדכיאליהו:
בעיקרוןהיהצריךלקבלאתהערעוראודות
חישובהסכוםשל55,000דולר,אולםיש
שתי נקודות עקרוניות במקרה זה:
".1הכתובהכתובהבנוסחשלמאתים
זקוקיםועודמאתיםזוז,ולמעשההחישוב
שלמאתיםזקוקיםשנויבמחלוקת.ודעתי
כדעת החזון איש ואגרות משה ,והוא
כחמישים וחמש קילו כסף נקי ואע"פ
שבסוףכתוב'וזהעולהלמליוןלירותוכו'',
איןזהמשנהואפשרלחשבבכסףצרוף".
".2בי"דהאזוריפעמיםמספרתוךכדי
מו"מדיברעלפיצוישהבעליתןלאשה,
בכל אופן הבעל הסכים בהסכם למה
שיפסקובי"ד,ופסקולשלםסךשל55
אלףדולר,וכיוםהואחוזרבוודורשלחשב
אתסכוםהכתובהכפישהיאכתובהבלירות
ולאלהצמיד.
נראהלע"דמאחרוהואחייבלגרש,אינו
יכוללחזורבוועליולשלםמהשהסכים
מדין הסכם .לפיכך ,הערעור נדחה".
הרבמשהטופיק:
עלאףשניתנההחלטהעלהצמדתסכום
הכתובה,הואילוביה"דהאזוריחזרעליה
בפס"דנשואהערעורוכןהורהעלהבעל
עתה לשלמה והבעל מערער עתה על
ההצמדה,לכןמחויבבי"דהגדוללהחליט
בעניינה.נראהכיאיןלהצמידאתהכתובה.
הואילוהסכוםשנכתבבההוא126ש"ח,
שזהבערכיםשלהיוםקצתפחותמסכום
כתובהמינימלית,ישלחייבאתהבעל
בסכוםהמינימוםשל200זוז.אםהבעל
כבר שילם לה יותר מסכום זה ,עליה
להחזירלואתהעודף.
הרבשלמהבןשמעון:
"מאחרוישליספקותבדברהסכוםשביה"ד
האזוריפסק,אםהואמשמעותורקסכום
הכתובהאושכללובתוכוגםפיצוילאשה,
שכאמורבפרוטוקולהבעלהסכיםלמתן
הפיצוי".לפיכךישלהשיבאתהתיקלבי"ד
האזורי כדי שישמע שוב את בני הזוג
ויפסוקבהתאם.

ביה"דהרבניהגדול)דיוןראשון(:
הבעלערערלביה"דהגדולעלכךשחויב הוחלטברובדעות:להחזיראתהתיק
לשלםלאשתואתכתובתהעודלפנימתן לביה"דהאזוריכדישיזמיןאתהצדדים,
הגט,עלעצםהחיובלשלםלהכתובה ישמע טענותיהם ויפסוק בהתאם.
)בערעורהעלהלראשונהטענהכיהיא

∞±

ביה"דהרבניהגדול)דיוןשני(:
לאחר פסה"ד הראשון של ביה"ד הגדול,
ובעקבותדבריהרבבןשמעון,נתןביה"ד
האזוריהבהרהלפיההחיובבסך55,000דולר
הינוחיובהכולל:כתובה,תוספתכתובה
ופיצוי עבור האישה שבעלה עזבה והלך
לאישהזרה.לטענתואיןצורךלהזמיןאת
בניהזוגלבירורנוסף.
לאורזאת,דחהביה"דהגדולאתהערעור
וקבעכיאיןהואמתערבבהחלטתביה"ד
האזוריהכוללתגםפיצוי,דברהנתוןבד"כ
לשיקולושלביה"ד.
באזורי:תיקמס'ש"ן7215/
ניתןביוםי"טחשוןתשנ"ב)(27.10.91
בגדול:תיקמס'נג595/
ניתןביוםט'בחשוןתשנ"ד
))(24.10.93דיוןראשון(
כ'בשבטתשנ"ד))(1.2.04דיוןשני(.
הופיעו:עו"די.גזיאל)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד–אב"ד
הרבעמרםאבוזגלו-דיין
הרבאברהםריגר–דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהבןשמעון-דיין,יו"ר
הרבאברהםשרמן-דיין
הרבחגיאיזירר-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת1984ולהםשניילדים.
חייהנישואיןשלבניהזוגהיובעיתייםכמעט
מןההתחלהורצופיםבתלונותעלאלימות
מילוליתושתלטנותוכןנטענהע"יהאשה
אלימותפיסית.הבעל,שנפגעבתאונה,הוכר
כנכהושההמרביתהזמןבבית,כאשרהאשה
מפרנסתבעבודתהאתהמשפחה.בשנת1996
הגיעהמערכתהיחסיםלכללמשבר,האשה
פנתהלביהמ"שלעניינימשפחהבתביעהלצו
הרחקהעלפיהחוקלמניעתאלימותבמשפחה
וכןהוגשותביעותלמזונותומשמורתותביעות
רכושיותשונות.בעקבותהמלצהשלהועדה
לילדיםבסיכוןעזבההאשהאתהביתעם

ילדיה ,אולם סביב משמורת הילדים
נוצרותסבוכותשונותשהובאולהכרעת
ביתהמשפטלמשפחה)תמ"ש)ת"א(
.(6680/02
פעמייםתבעההאשהגירושין,אולם
ביה"דלאמצאמקוםלחייבאתהבעל
בגט.בפעםהשניהקבעביה"דכיהבעל
יתןגט,אולםאח"כיתקייםדיוןבזכותו
לקבלת פיצוי .מכאן הדיון שלפנינו.

נפסק:

ביה"דהרבניהאזורי:
ביןבניהזוגהתקיימוהליכיםממושכים
בתביעתהאשהלגירושיןובתביעתהבעל
לשלוםבית.
ביוםז'אדרתש"סנדחתהתביעתהאשה
לחייבאתהבעלבגירושין.
עלפסקהדיןלאהוגשערעור.לאחר
כשנתייםהגישההאשהבאמצעותב"כ
תביעהחדשה,בההואחוזרעלהטענות
הקודמות כדי  להביא לחיוב הבעל
בגירושין.
האירועיםהםכדלהלן:
.1דירתבניהזוגנמכרהע"יהבנקבהליך
שלכינוסנכסים.
.2הבעלחוייבבתשלוםדמישכירות
עלהשימושבחלקהשלהאשהלמפרע
מ9/97-עדל12/00-וכלחלקושל
הבעלבתמורתהדירהנלקחלמימוש
פס"דזה.
.3הצדדיםבפירודחמששניםתמימות.
התקיימועודכמהדיונים,ולבסוףביום
כ"זאדרב'תשס"גהביאביה"דאתבני
הזוגלהסכמהכדלהלן:
א.בניהזוגיתגרשובגטפיטוריןלאלתר.
ב.לאחרסידורהגטיחליטביה"דעל
סמךהחומרשבתיק,האםמגיעלבעל
תמורה או פיצוי תמורת הגט וכמה.
ג.הבעלזכאילהגישתביעותכספיות
כנגד האשה על נזקים ,ועגמת נפש
והוצאות ושאר תביעות כספיות נגד
האשה,במשךשנהלאחרסידורהגט,
וביה"ד יפסוק בתביעות הבעל.
ד.עםסידורהגטהאשהמוותרתעל
כתובתה.
הצדדיםקבלובקנייןהמועילעלהסכמה
זו,והגטסודרביוםד'ניסןתשס"ג.
עתה תובע הבעל שתינתן החלטה
בהתאםלהסכמההנ"ל.

לאחרהעיוןבתיקיהצדדיםולאחרשבחנו
היטבאתצדדיההלכהושקלנוגםאת
המצבהמשפטישלהצדדיםעוברלסידור
הגט,אנופוסקים:
א .לבעל מגיע פיצוי תמורת הסכמתו
להתגרשלאלתרבניגודלעמדתואותה
הביעבמהלךהשנים.
ב.מחייביםאתהאשהלשלםלבעלסך
ששיםאלף)(60,000ש"ח.הסכוםצמוד
למדדהמחיריםלצרכןמהיוםועדהתשלום
בפועל.
כמו כן על האשה לבטל לאלתר את
התביעה שהגישה כנגד הבעל בטענה
שהוציא ארבעים אלף ) (40,000ש"ח
מחשבוןבנקמעוקל.במידהוכברניתן
פסקדיןבתביעהזו,והיאכברגבתהכסף
עלחשבוןתביעהזו,עליהלהחזירלבעל
כלסכוםשגבתהלפיפסה"דולבטלכל
הליכיגביה.
ביה"דהרבניהגדול:
לאחרעיוןבתיקיביה"דהאזוריעולהכי
ביה"ד האזורי פסק את הפיצויים לפי
ההסכמהשניתנהעוברלגטלפסוקלפי
החומרשבתיק.לאקויםדיוןבענייןהפיצוי.
זוהיתהזכותהתובעוזכותביה"דכיון
שכךהיתההסכמתהצדדיםשקבלובקנין
לפניהגט.
ההסכמהוהקניןהיובעיקרעלפיצויבשל
זכותושלהבעללקיוםהנישואיןוהויתור
מצידולתתגט.ביה"דהאזוריקבעבפסקי
הדיןשלושאיןלחייבאתהבעלבגרושין.
ביה"דבמקביללאחייבאתהאשהבשלום
ביתלמרותשהבעלתבעזאתבעקשנות.
מבחינהמשפטיתהלכתיתהיתהלבעל
זכותלהמשיךלהיותנשוי.הבעלהסכים
לותרעלזכותזותמורתזכותלתבוע
פיצוי.עלכךסוכםשהדיוןעלהפיצוי
יהיהלאחרהגטוהבסיסההלכתילתביעת
פיצויאחרהגטהושתתעלקניןשנעשה
לפנימתןהגט.לאורהנ"לאיננומבינים
אתתלונתב"כהאשהבשעהשזוהיתה
הסכמתה.
הטענהשהאשהויתרהעלכתובתהולא
יתכןשתלקהפעמייםולאעלדעתכן
ויתרה היא טענה שיש להשיב עליה.
התשובהכיביה"דהאזוריכותבכיהוא
שקל את כל הצדדים ההלכתיים
והמשפטייםואוליקיצרבדבריו.האשה

היאזושתבעהכלהזמןגרושיןבניגודלעמדת
הבעלשרצהבשלוםבית.
כלהטענותוההוכחותשלהאשהעלאופיו
והתנהגותושלהבעלנלקטוע"יביה"דהאזורי
אבללאהיהבהןכדילחייבאותובגטומשום
כךייתכןבהחלטשלאהיהמקוםלחייב
אותובתוספתהכתובה.לכןאיןהויתורשל
האשהעלתוספתהכתובהבבחינתויתור
כלל.המחילהעלהכתובההיאגםבסיס
ראשונילהסכמתהבעללגרושין.הסכום
הגדולשלשנימליוןוששמאותאלףשקלים
הואתוספתכתובהועיקרהכתובהללא
התוספתערכושוהל120-גרםכסףטהור
שהואכ25-דולר.
ביה"דהאזוריהואהיודעאתהיכולתשל
האשהלעמודבתשלוםשלששיםאלףש"ח
ולאלנולהכנסבעניןזה.
על הצדדים לדעת כי כאשר מתחייבים
התחייבותע"מלזכותבגטישלהתחייבות
זומשמעותואיןלהתנערממנהלאחרשהגט
המיוחלכברנחלתהעבר.
לאורהנ"לנדחההערעור.
איןצולהוצאות.
באזורי:תיקמס'011588860-21-2
ניתןביוםא'סיוןתשס"ג)(1.6.03
בגדול:תיקמס'011588860-21-1
ניתןביוםכ"האדרא'תשס"ה)(6.3.05
הופיעו:עו"דרמירובין)לאשה(

הערה:האשההגישהעתירהלבג"צכנגדבית
הדיןהגדול,כנגדביתהדיןהאזוריוכנגדהבעל
)בג"ץ.(2609/05בצוהבינייםקבעביהמ"שכי
יעוכבביצועושלפסה"דשניתןבביה"דהאזורי
וכיעלבניהזוגלנסותולהסדירביניהםאת
הענייןמחוץלכתליביה"ד.
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין
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