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ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
הרביצחקאלמליח-יו"ר
הרביצחקזר-דיין
הרבהלויאבירןיצחק-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובישראלכדמו"יונולדו
להם3ילדים,כולםקטינים.הבעלנולד
בישראל והנו בעל אזרחות ישראלית
ואנגלית.האשההנהילידתאנגליהובעלת
אזרחות אנגלית .בני הזוג מתגוררים
בלונדון ונישואיהם עלו על שרטון.
האשה פנתה לביה"ד ביום 19.10.06
בבקשהלגירושיןולמתןצוהצהרתילעניין
רכוש.בבקשתהציינההאשה,כיאמנם
פתחהבהליכיםמשפטייםבביתהמשפט
בלונדון,אבלפנייתהלביתהדיןנוגעת
לענייןהגירושיןולענייןשתידירותמגורים
שהבעלרכשבישראלבמהלךנישואיהם,
תוךשהואמעליםעובדתקיומןממנה.
לטענתהאשה,נודעלהעלהדירותרק
לאחרונהולכןלאנכללוהדירותבמסגרת
תביעותיהלביתהמשפטבלונדון.כןטענה
האשה,כיהיאמעוניינתלקבלעיקולעל
הדירותשאיןהיאיכולהלקבלובלונדון
אולחלופיןחוששתשתקבלומאוחרמדיי
והבעליספיקלהעבירןלצדג'.
ביתהדיןנעתרלבקשתהעיקולשלהאשה
לפרקזמןשל6חודשים.
הבעלפנהלביה"דביום7.1.07בתביעה
לגירושיןולביטולנישואין,אליהכרךאת
ענייןהרכושאותוכרכההאשהוכןאת
ענייןמזונותהאשהוכתובתה.כןביקש
הבעללאסורעלהאשהלנהלתביעות
כפולות באנגליה בנושאים הנידונים
בישראל.הבעלטעןשהאשה,שהנהגיורת,
חזרהלמקורותיהועלכןהיאעוברתעל
הדתהיהודיתוישלבטלאתנישואיבני
הזוג.לחלופיןטעןהבעלכיישלחייבאת
האשהבגט,לבטלמזונותיהוכתובתה
משוםהיותהמורדתועוברתעלדת.הבעל

טעןשהדירותנרכשוהאחתעוברלפני
הנישואיןמכספיאביווהשנייהחודשיים
לאחרהנישואיןמכספיהבעלולכןשייכות
לווישלבטלאתהעיקוליםשהוטלועליהן.
ביום3.1.07הגישהבעל"בקשהלקביעת
סמכות".במסגרתהביקשכיביתהדין
יקבעכינתונהלוהסמכותלדוןבדירות
שנמצאות בישראל ושתבעה האשה
בישראלועליהןהוטלעיקול.ביתהדין
התבקשלתתצומניעההאוסרעלהאשה
לנהל תביעה מקבילה באנגליה.
בתגובתהאשהמיום11.2.07טענההאשה
כיכלענייניהרכוש,לרבותנכסיםשיש
לבעלבמקומותשוניםבעולם,וכןהחזקת
ילדיםומזונותהאשהוהילדים,מתנהלים
בלונדוןעודמנובמבר.2005לדבריההגישה
תביעתגירושיןבישראל,לפידיןתורה,
וכןביקשהלהטילעיקולעלהדירותכדי
למנוע הברחתן ,עד גמר הדיון בבית
המשפטבלונדון.האשהמבקשתשבית
הדיןידוןרקבענייןהגירושין,ושעניין
הרכוש,לרבותהדירותבישראל,יתברר
בלונדון.
לדיוןשהתקייםביום16.4.07לאהתייצב
ב"כהאשה.ב"כהבעלביקששלפחות
תינתן החלטה בעניין הסמכות.

נפסק:

תביעותהגירושיןשהוגשועלידישניבני
הזוגהינןכנותולביתהדיןסמכותלדון
בהן.בניהזוגיהודים,התחתנובישראל,
ישלהםזיקותשלממשלישראלושניהם
מעוניינים להתגרש כדמו"י .בית הדין
בישראלהנוביתהדיןהיחידבעולםשיש
לוסמכותלאכוףעלבניהזוגפסקידין
לגירושיןכדמו"י.יתרעלכן,בניהזוג
הכפיפועצמםמרצונםלסמכותושלבית
הדיןודיבכךכדיליצורסמכותשיפוט
עפ"יס'9לחוקשיפוטבתידיןרבניים
)להלן":החוק"(.
משקיימתלביתהדיןסמכותלדוןבתביעות
הגירושין ,מוסמך הוא לדון בכל עניין
שנכרךבתביעתהגירושין,לרבותבענייני
הרכוש,עלפיסעיף3לחוק.
לאור העובדה שהאשה עצמה הגישה
תביעה לצו הצהרתי בעניין הדירות,
במסגרתהביקשהצועיקולזמני,איןכל
סיבהלומרשהכריכהבענייןהדירותאינה
כנהאולאנעשתהכדין.האשהעצמה
ציינהשענייןהדירותלאנדוןבאנגליה.
וגםאםהוגשהתביעהבענייןזהבלונדון
איןמניעהלהעבירהדיוןבהסכמתבעלי
הדיןלפורוםמשפטימוסמךאחר.כיוון
שהדירותממוקמותבישראל,הרישבית
הדיןהואהפורוםהנאותלהכריעבגורלן.

פסקדיןשיינתןבישראלניתןלאכיפה
ישירהללאצורךבהליךשלהכרהבפסק
חוץ )בג"צ  5385/95ורבר ובג"צ
8754/00רון(.
האשהאינהיכולהלסגתמהסכמתה
לסמכותשיפוטושלביתהדיןואףלא
להתנותהבתנאים)בג"צ485/89עוזיהו
נ'ביד"רת"א(.
לנוכחהעובדהשהאשהקיבלהסעדשל
עיקולזמנישבאלתמוךבבקשתהלצו
הצהרתי,התנערותהמסמכותושלבית
הדיןלדוןבסעדהעיקריאינהראויה
ונעשיתבדרךשאינהמקובלתושלא
בתוםלב.
יתרעלכן,הבעלהגישבעצמותביעת
גירושיןאליהכרךענייניםנוספיםואין
סיבהלפקפקבכנותהבעלבתביעתו
ובכריכתהרכושמצדושנעשתהכדין
ובכנות.
לכן יש לקבוע שבית הדין בישראל
מוסמךלדוןבתביעותהגירושיןובעניינן
שלשתיהדירות.
לבית הדין סמכות טבועה ליתן צו
מניעה,כפישנתבקשלעשותעלידי
הבעל,עלפיאמותהמידההמקובלות
בבית המשפט .ברם ,אופיו הקיצוני
וייחודושלהסעדמחייביםאתבית
המשפטוביתהדיןלנהוגבזהירותוליתן
אתהצורקבמקריםנדיריםוחריגים
במיוחד.זאתבשלהפגיעהבזכותהגישה
לערכאותובשלההתערבותבהליכים
המתנהליםבפניביתמשפטזר.לכן,צו
חוסםיינתןרקבמקריםבהםהוכח
שהתביעהשהוגשהבפורוםהזרהיא
תביעהקנטרניתאושהוגשהבכוונה
רעה.הכרעהבשאלהזותוכתבלפי
שיקוליהצדקבכלמקרהלגופו)רע"א
778/03אינטרלאבבע"מ(.
לאנראהלביתהדיןכיבשלוהתנאים
למתןהצווכןראויליתןלאשההזדמנות
נוספתלהתייחסלסוגייתהצוהחוסם.
בדיוןהבאשנקבענשמעטיעוניםגם
לענייןזה.אםהאשהלאתופיענשקול
לדוןולפסוקבכלהענייניםשלאבפניה.
תיקמס'00F529361-21-1
ניתן ביום כ"ט אייר תשס"ז )(17.5.07
הופיעו :עו"ד בנימין דדוש )לאשה(
עו"ד ציון סמוכה ועדי סמוכה )לבעל(

הערה:
כחודשוחצימאוחריותרנתןהרבאלמליח
"צוחוסםזמניהאוסרעלהאשהלקיים
התדיינותבבתיהמשפטבאנגליהלגביכל
הקשורבזכויותבניהזוגבדירותהרשומות
ע"שהבעלוהמצויותבישראל,שעניינן
הובאבפניביתדיןזה".
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ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבישראליפרח-אב"ד
הרבאברהםכלאב-דיין
הרבאברהםשיינפלד-דיין

העובדות:

בניהזוגהנםאזרחיארה"ב,נישאובארה"ב
בשנת,1979והגיעולארץבשנת.1988
הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין
הרבני,אליהכרךאתנושאיהרכוש,מזונות
אשהוילדים,חינוך,החזקהוהסדריראייה.
האשההגישהתביעהלשלו"ב,חלוקתרכוש,
מזונותומזונותילדים.ביתהדיןמנהלדיון
ארוךאודותהבעלותברכושהמצויבארה"ב
ובארץ,תוךשהואדןבחוקיחסיממון.

נפסק:

ביתהדיןדןבתביעתהגירושיןאשרהגיש
הבעלובתביעתשלו"בשהגישההאשה,
אשרטענהשהבעלהיהאליםכלפיה.על
פיהסכמתם,הופנובניהזוגלבדיקתפוליגרף,
ומשנמצאההאשהדוברתשקר,טענהכי
לא הסכימה להגשת תוצאות הבדיקה.
משעיגנההאשהאתהבעלבמשךלמעלה
מארבעשנים,הגישהנגדותלונותשווא
במשטרהועודכהנהוכהנה,קבעביתהדין
כיעלבניהזוגלהתגרשבהקדם,וכייש
לחייב את האשה לקבל את הגט.
ביתהדיןדןבמועדהפירוד-מועדהגשת
התלונותבמשטרהעלידיהאשהכנגדהבעל.
לאחרמכן,דןביתהדיןבנכסיבניהזוג,
ובוחןכלנכסבנפרדהאםישלהחיללגביו
שיתוףאםלאו.בניהזוגנישאובארה"ב,
ולכןחלעליהם"חוקמושבםבשעתעריכת
הנישואין",עלפיס'15לחוקיחסיממון.
ענייןזהחשובבמיוחדלענייןהבנייןבארה"ב
הרשוםע"שהבעל,והאשהטוענתלזכויות
בו.הבנייןנרכששנהלאחרהנישואיןונרשם
עלשםאםהבעל.כלהמסמכיםהקשורים
לרכישה,להלוואותולשיעבודיםשלהבניין
גםהםע"שאםהבעל,וכןחוזיהשכירות
עםהדיירים.לבעלהיהייפויכוחמאתאמו
לפעולבענייניהבניין.מצבםהכלכלישל
בניהזוגהיהדחוק,ואףמשעברולגורבאחת
הדירותבבניין,ערכוחוזהעםאםהבעל

¥

וקיבלוסיועממשלתי.עדלעלייתםלארץ ,ביתהדיןהרבניהגדול:
טיפלהבעלבגבייתשכרהדירהמןהדיירים
ובשארענייניהבנייןוהאשהסייעהלובכך .הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
4שניםלאחרעלייתבניהזוגלארץ,העבירה הרבשלמהבןשמעון-דיין
אמושלהבעל,ללאתמורה,אתהבניין הרבעזראברשלום-דיין
ע"שהבעל.
בדונובעניין,קבעביתהדיןכיהאשהתודיע העובדות:
האםברצונהלקייםחקירותעדיםבחו"ל ,בשנת2002אושרבביה"דהסכםגירושין
אךתחתשתבצעאתהחלטתביתהדין ,אולםלאסודרגטבסופושלדבר.בשנת
הודיעההאשהלביתהדיןכיהעדיםכבר 2004שובהופיעובניהזוגבביה"דהרבני.
העידובביתהדיןבארה"ב,זאתללאאישור הבעלדרשלהתגרשלפיההסכםהראשון
שלביתהדיןבישראל.כךמנעההאשה ,ואילוהאשהדרשהלערוךהסכםחדש.
במכוון,מןהבעללהיותמיוצגבעתמתן בניהזוגלאהגיעולהסכמהוהאשהפנתה
העדותולחקוראתהעדים,ומשכךקבע לביהמ"שבתביעהלביטולההסכםהראשון.
ביתהדיןכידיןהעדויותהללוכדיןעדות הבעלטעןשהסמכותנתונהלביה"ד.כן
שנאמרהשלאבפניבעלדין.האשההגישה תבעגירושיןבעילהשלבגידהועלכן
אףמכתביםנוספיםשכתבוהעדיםהללו ביקשחיובהאשהבגטוקביעהשההסכם
ואנשיםנוספים,אךביתהדיןקיבלרקאת הראשוןעומדבתוקפו.האשהטענהשאין
העדויותשניתנובפניביתהדיןבארה"ב .לביה"דסמכותלדוןבהסכם.
ביתהדיןבוחןהןהעדויותמארה"בוהן
אתחוותדעתהמומחהלדיןהזראשרנבחר נפסק:
באזורי:
בהסכמתבניהזוג,ומסקנתוהיאכיהבניין
אשרנרכשעלידיאםהבעלוניתןלבעל ביה"ד קובע כי הסמכות לדון בביטול
במתנה ,אינו כלול בנכסים המשותפים ההסכםנתונהלווהואשוללאתטענות
ב"כהאשה.
לחלוקה.
לאחרמכןדןביתהדיןבביתהמגורים ,ראשיתדןביה"דבטענהולפיהאישור
לגביוחתמובניהזוגעלהסכםממוןאשר ההסכםהיהלקוימשוםשנעשהע"ידיין
אושרעלידיביתהדיןוקיבלתוקףשל אחדבלבד.לטענתביה"ד,סעיף)8ה(
פסק-דין.ביתהדיןקובעשההסכםתקף לחוקהדיינים)תיקוןתשמ"ט(והתקנות
אףאםאושרעלידידייןאחדבלבד.טענת שהותקנולפיומאפשריםאתאישורושל
האשה בדבר לחץ שהופעל עליה לשם ההסכםע"ידייןאחדואיןזההרכבחסר.
חתימתהעלההסכםנדחתהעלידיבית האשהטענהשההסכםשאושראינוהסכם
הדיןבשלהשיהויבהעלאתה)8שניםלאחר ממון.ביה"דקובעכילפיחוקיחסיממון
איןחשיבותלמועדעריכתהסכםהממון
החתימהעלההסכם(.
ביתהדיןמחייבאתהאשהלהתגרשואף ואישורו.מבחינתהחוקאיןהבדלבין
מאיים בהשלשת גט ובהיתר נישואין .הסכםשאושרבמסגרתפס"דלגירושין
וביןהסכםממוןשאושרללאקשרלגט.
תיקמס'700771012-21-1
לדבריו,החוקקובעבמפורשכיהסכם
ניתן ביום כ"ה אייר תשס"ז )(13.5.07
הופיעו :עו"ד נעמה כהן אבני )לאשה( שאושרע"יבניהזוגבעתשניתןפס"ד
לגירושיןדינוכהסכםממוןלכלדבר,גם
טו"רמאירהגר)לבעל(
אםאינונושאכותרתשלהסכםלפיחוק
פס"דזהרלוונטיגםלמדורסדרידיןוראיות יחסיממון.
עודקובעביה"דשלפיהחוקביטולהסכם
ממוןמאושרחייבלהיעשותבכתבולקבל
אתאישורושלביה"דאוביהמ"ש.ללא
 ÔÂ„È˙† ÌÎÒ‰† ÏÂËÈ·Ï† ‰ÚÈ·˙  .3הליךכזהההסכםבתוקף.
·  Â ˙ Â ‡ † ‰ ¯ ˘ È ‡ † ¯ ˘ ‡ † ‰ ‡ Î ¯ Úהאשהטענהכיההסכםהושגע"יהטעיה
©· Æ®ÔÈ„‰† ˙È·† Â‡† ËÙ˘Ó‰† ˙Èועושקולכןנפלפגםבכריתתו.ביה"ד
קובע כי ברור שטענות כאלה חייבות
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
להתבררבפניאותהערכאהשאישרהאת
ההסכםורקהיאמוסמכתלבטלו.ביה"ד
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
מצטט קטעים מבג"ץ סימה אמיר
הרבאברהםריגר-דיין
)(8638/03האומריםבמפורשכיביטול
הרבדבדומב-דיין
ההסכם חייב להיעשות בידי הערכאה
שאישרהאותו.

לכןיכולההאשהלפנותלביה"דבלבד
בתביעתהלביטולההסכם,וכלעודלא
ביטלו ביה"ד הוא עומד בתקפו ואין
ביהמ"שמוסמךלדוןבתביעהחדשהלאיזון
משאבים.
בגדול:
ביה"דהאזוריהפליאלעשותבהחלטה
מפורטתהקובעתאתסמכותביה"דלדון
בטענהלביטולאולשינויהסכםהגירושין
שביןהצדים.החלטהדומהניתנהגםעל
ידיכבודהשופטתטובהסיווןבביהמ"ש
למשפחהביום25.2.07
ב"כהמערערתמשיגהעלהחלטתביה"ד
האזוריבמסגרתהערעורשהוגשבתיקזה.
יגענוולאמצאנודברוחצידברבזכות
הערעור.
איןטעםלחזורעלהנימוקיםבדבריהם
של ביה"ד הרבני וביהמ"ש למשפחה.
באופןנדירלמדישתיהערכאותהעוסקות
בדבר הסכימו שתיהן לאותה נקודה
מנימוקיםדומים.נקודהאחתחשובלחזור
ולהדגיש.בג"ץסימהאמיר)(8638/03
שנטלאתהסמכותבנושאיםהנילווים
מביה"דהרבנישאישרהסכםביןבניהזוג
עשהזאתרקבדבריםשהתעוררומאוחר
יותר,לאחראישורההסכם.איןהדברים
אמוריםבטענהכינפלפגםמהותיבכריתת
ההסכםשעשוילהביאלביטולומלכתחילה.
בנושאזה,הערכאההמוסמכת,היאזו
שנתנהאתהפסק.כךנאמרבמפורשבאותו
פס"ד.
הרילנו,שהטענההמרכזיתלביטולההסכם
בגיןהטעיהועושק,שמשמעותהביטול
ההסכםמעיקרו,מקומהאךורקבביה"ד
הרבני.כמוכן,איןספקשמדוברבהסכם
ממוןלפיתוכנוולפימהותו,שהסמכות
לשינויואולביטולונתונהלאותהערכאה
שאישרהאתההסכם.הסכםהגירושין
והממוןלאאושרכמחטף.המערערתהיתה
מיוצגתהיטב,וההסכםתוקןמספרפעמים.
אםלמערערתטענותבנדון,תואיללהפנותן
לביה"דהרבני.כפיהנראההיאסבורה
שייטבלהבבהימ"ש,בשיםלבלרכושהרב
שצברהמשיב,אולםזאתלאסיבהלהעביר
אתהדיוןלערכאהאחרת.
לסיכום:איןכלעילהוחציעילהלערעור.
ישלדחותולחלוטין.המערערתתשלם
למשיבהוצאותמשפטבסך5,000ש"ח.
באזורי :תיק מס' 056464126-21-1
ניתןביוםו'אבתשס"ו31.7.06
בגדול :תיק מס' 065885659-21-1
ניתןביוםא'תמוז,תשס"ז)(17.6.07
הופיעו:עו"דשרוןליכט-פטרן)לאישה(
עו"דעדיסמוכהועו"דציוןסמוכה)לבעל(

פס"דזהרלוונטיגםלמדורסדרידיןוראיות

ÈÈÈÚ·†ÔÂ„Ï†˙ÂÎÓÒ‰†ÈÎ†‰ÚÈ·˜.4
˙Â¯ÓÏ† ÔÈ„‰† ˙È·Ï† ‰Â˙† ˘ÂÎ¯‰
˘ÔÈÈÚ·†‰˙ÚÈ·˙†˙‡†‰˘È‚‰†‰˘‡‰
˘È‚‰†ÏÚ·‰˘†ÈÙÏ†˙Â˜„†±μ†˘ÂÎ¯‰
‡˙†˙·ÆÔÈ„‰†˙È·Ï†Â˙ÚÈ
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבמנחםחשאי-אב"ד
הרבדודכהן-דיין

העובדות:

בשעה11:47הגישההאשהתביעהרכושית
לביתהמשפטלעניינימשפחהלפיסע'
11לחוקיחס"מ.באותויום,בשעה12:02
הגישהבעלתביעתגירושיןלביה"דובה
כרךאתענייןחלוקתושלאותורכוש.
לאהועלומצדהשלהאשהכלטענותעל
העדרהשלכנותבכריכה,אלארקהטענה
אודות קדימותה של תביעתה לזו של
הבעל.
ב"כשלהבעלטעןכיטענתהאשהאינה
רלוונטיתמשוםשבינתייםתביעתהנמחקה
בידיביהמ"ש,זאתבשלהגשתהבדרך
לקויהופסולה,ותחתיההוגשהתביעה
חדשהבמועדמאוחרהרבהיותר.לדבריו,
גםהתביעההמקוריתהומצאהבפועל
למשרדולמעלהמארבעהחודשיםלאחר
שהוגשהושישהימיםבלבדלפניתאריך
הדיוןבביה"ד,דברשהואהתנהגותפסולה
ולאמקובלתהמצדיקהאתקיוםהדיון
בביה"ד.

נפסק:

ביה"ד קובע כי אילו היתה התביעה
המקוריתשלהאשה'באותועניין'כמוזו
שלהבעלואילוהייתההמצאתהלידי
הבעלנעשיתכראוי,לאהיהמנוסמלקבוע
כי הסמכות נתונה לביהמ"ש .אולם,
תביעתהשלהאשהכלללאהיתהתביעה
לחלוקתרכושאלאתביעהלמתןסעדי
ביניים לפי סע'  11לחוק יחס"מ .אף
בתביעההמתוקנתטוענתהאשהכיהיא
כלללאמעוניינתלהתגרש.ביתהדין
מצטט את עצמו בפסיקה קודמת
)http://www.rbc.gov.il/judgement
 (s/docs/129.docבה קבע כך:
"הראיהשמביאב"כהאשהמפסקהדין
בפרשתמנדלברג)ע"א1565/94מנדלברג
נ'מנדלברגמ"ט),(171(5אינהמתאימה
לענייננו.באותהפרשהאיןחולקכיתביעה
לחלוקתכללהרכוששלבניהזוגהוגשה
ראשונהלביתהדיןהרבני,בעודשלבית

המשפט הוגשה מאוחר יותר בקשה
לשמירתזכויותלפיסעיף11לחוקיחסי
ממון.תביעהעלפיסעיף11לחוקהינה
הלכהלמעשהבקשהלסעדזמני.כל
כולושלסעיףזהעוסק,כפישמעידה
כותרתו,ב"אמצעיםלשמירתזכויות",
אשרבאופןמהותיאינםבגדרסעדסופי.
לפיכך,בצדקפסקביתהמשפטהעליון
כי משהוגשה התביעה הרכושית
העיקריתלביתהדיןהרבני,צריכיםגם
סעדיםלפיסעיףזהלהיותנדוניםשם,
וכמו כל טפל ההולך אחר העיקר.
לאכךהואכאשרלביתהמשפטמוגשת
רקתביעהלשמירתזכויותעלפיסעיף
11לחוק,הגםשהיאהמוגשתראשונה.
כאמור,זהוסעדזמניבלבד,ואיןבו
כשלעצמוכדילהכריעבגורלהסמכות
לדוןבסעדיםרכושייםעיקריים,שטרם
נתבעו.זאתועוד:היקףסמכותושל
ביתהמשפטנגזרמןהסעדאשרנדרש
בכתבהתביעה.לאייתכןלהעמיסבגדרי
הסמכותשלביתהמשפטענייניםשלא
נתבעובכתבהתביעה.כאשרנכרךבבית
הדיןרקחלקמעניניהרכוש,כגוןענינה
שלדירתבניהזוג,ולאנכרכוענינירכוש
אחריםכגוןזכויותסוציאליותשלבני
הזוג,מקובללומר,כירקאשרנכרך
הואהנמצאבסמכותביתהדין,בעוד
שלגביענייניםאחריםניתןלפנותלבית
המשפטלענינימשפחה.כךגםביחס
לתביעה רכושית שלא נתבעה בבית
המשפט,לאניתןלומרכיהיאבסמכותו,
אךורקבשלהעובדהכיביתהמשפט
עוסקבטווחמסוייםשלרכושבניהזוג.
לפיכך,אילוהיתההאשהמגישהלבית
המשפטראשונהרקתביעהלשמירת
סעדים,לאהיינורואיםבכךכלמחסום
לסמכותביתהדיןלדוןבעניניהרכוש
שנכרכועלידיהבעל".
ביה"דקובעשדבריהשופטטלבפס"ד
מנדלברג" :הערכאה המוסמכת לתת
סעדים לפי סעיף  ,11היא הערכאה
שדנהבענייניהרכוש",אינםבגדרהטעם
העיקריבגינונדחתהשםהעתירה.הטעם
הואבכךשהתביעההעיקריתבענייני
הרכושהוגשהלביה"דולכןגםהסמכות
לתתסעדיםזמנייםהיתהמסורהלו.
אךמכךלאניתןלהסיקשתביעהשכל
מהותההואסעדזמנימחייבתאתהצד
שכנגדלהגישאתהתביעההעיקרית
לאותהערכאה.
קושינוסףלקבועכיאיןסמכותלביה"ד
נעוץבבחינתכנותהשלתביעתהאשה.
עדהיוםהנטייהלעורראתשאלתהכנות
עלתהבמקריםבהםהתביעההראשונה

μ

הוגשהלביה"ד.אולם,איןסיבהשלאלבחון
את שאלת כנותה של התביעה שהוגשה
ראשונהלביהמ"ש.כשםשתביעהרכושית
שהוגשהלביה"דרקכדילחסוםאתהצד
שכנגדמלפנותלביהמ"שתיחשבלתביעה
שאינהכנה,כךהדיןבמקרהההפוך.ביה"ד
מצטט פסיקה של ביה"ד הגדול
)http://www.rbc.gov.il/judgements/
:(docs/31.doc
"...איןמנוסמןהמסקנהכי"זכותהבחירה"
שניתנהלאשהבאשרלפורוםשידוןבתביעתה
למזונות,כמוגםהכלללפיולאידוןבית
הדיןהרבניבתביעהלהחזקתילדיםאורכוש
שנכרכובתביעתגירושין,אםקודםלכן
הוגשהכברתביעהבאותםענייניםלבית
המשפטהאזרחי,כפופיםלחובהלנהוגבתום
לבושלאלעשותשימושלרעהבהליכימשפט.
מי שנהג בניגוד לכך ,לא יישמע בטענה
שהקדיםוהגישתביעתולביתהמשפטלענייני
משפחה.הואילובעתבההופרהחובתתום
הלב,הגישבעלהדיןשכנגדתביעתגירושין
כרוכה,אשרעומדתבתנאיהכריכה,דיןהוא
שבית הדין הרבני יפעיל את סמכותו
שהוקנתהלובסעיף3לחוקשיפוטבתידין
רבניים."...
במקרהדנן,עיכובהמצאתהתביעההרכושית
שלהאשהלידיהבעלנעשתהשלאכדין
ונראהשהיאהוסתרהבכוונה,כדילרכוש
יתרונותבניהולהמו"מ.לפיכך,ישלקבוע
כיהתביעהשלהאשהאינהכנהואיןהיא
יכולהלשלולאתסמכותושלביה"דלדון
בתביעההרכושיתאותהכרךהבעלבתביעת
הגירושיןשלו.
ביה"דקובעכיאיןצורךלדוןבטענתהבעל
לפיהמועדהגשתתביעתהשלהאשההוא
המועד של הגשת התביעה המתוקנת
לביהמ"ש.
"לאורהאמוראנופוסקים:
א .תביעתהגירושיןכנהועניןחלוקתהרכוש
נכרךכדיןובכנות,וביתהדיןהואהמוסמך
לדוןבעניןזה.
ב.הואילושניבניהזוגמסכימיםלהתגרש,
לכןעליהםלשבתיחדולנהלמו"מלהסכם
גרושיןמכובד.באםלאיעלהיפה,יודיעב"כ
התובעלביה"דויקבעמועד".
תיקמס'056744428-21-1
ניתןביוםב'אדרתשס"ו)(2.3.06
הופיעו:עו"דיובלפוקס)לבעל(
עו"דטלאיטקין)לאשה(

הערה:
עלפסקדיןזההוגשערעורלביתהדיןהגדול.
הערעור נדחה .את פסה"ד שמספרו
1700-21-1ניתןלמצואבמאגרים'נבו'ופדאור.
∑† ßÒÓ† „¢ÒÙ† Ì‚† Â‡¯† ˙ÂÎÓÒ† È˜·‡Ó† ¯Â„ÓÏ
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ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÔÈ‡Â˘È
ÔÈ˘Â¯È‚Ï†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ô˙ÓÏ†˙ÂÏÈÚ.5
ÌÈÈÁ¯Ê‡† ÔÈ‡Â˘È† ˙¯˙‰† Ì˘Ï
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבאברהםשרמן-דיין,יו"ר
הרבחגיאיזירר-דיין
הרבציוןבוארון-דיין

העובדות:

בני הזוג נישאו בנישואין אזרחיים
בקליפורניה.בפניביתהדיןהרבניהאזורי
נפרשוראיותרבותשהעידועלסכסוך
חריףוארוךביןבניהזוג.למרותזאת,בית
הדיןהאזוריבחרלבססאתפסקדינו
המורהעלגירושיןביןבניהזוגרקעל
ההיבטההלכתי,לפיואיןלחייבאתהבעל
בשלו"בבהעדרנישואיןכדמו"י,וכיהוא
זכאילחייבאתאשתובג"פ.ביתהדין
האזורילאדןבעילהלהתרתהנישואין
מההיבטהמשפטי.עלהחלטתושלבית
הדיןהאזוריהוגשערעורעלידיהאשה.

נפסק:

ביתהדיןהאזוריהחליטבענייןבניהזוג
עלדחיתתביעתהאשהלשלו"בוקבלת
קביעתושלהבעללגרושיןכיוןשעפ"י
ההלכההנישואיןשלבניהזוגנערכובאופן
אזרחיולאבחו"קוכדמו"י.הנישואיןנערכו
בקליפורניה שם חיו בני הזוג בעבר.
ב"כהמערערתטועןלפנינובאריכותכי
ביה"דהתעלםמהרצוןהאמיתישלהאשה
בשלו"בוכןמהעזיבההפתאומיתשלהבעל
לטובת אשה זרה והפקרת המשפחה
והילדים.
בפסקדין)משלים(שניתןעלידיביה"ד
הגדול ביום ט"ז במרחשון תשס"ד
)(11.11.03שאומץלאחרונהעלידיבג"ץ
2232/03נקבעכינישואיםאזרחייםהם
מוכריםכנישואיןגםעלידיבתיהדין
בעיקר"כלפיחוץ")למנוענישואיןלצד
ג'(עםזאתהרילענייןגטלאחליםעל
נישואיןאלוהכלליםוהעילותהדרושים
לחיובגטשלנישואיןכדמו"י.באיןיכולת

להתירעלידי"גטלחומרא"מתיריםאת
הנישואיןעלידיפסקדיןמפורש.נותר
רקלקבועמהוהקריטריוןועפ"יאיזו
עילה יפסוק ביה"ד לגירושין להתרת
הנישואיןהאזרחיים.בפסקהדיןהמשלים
הנ"לנקבעכימאחרונקבעעלידיבתי
הדיןכיהנישואיןהללונחשביםכנישואין
וכפי שנתבאר ,וגם מההיבט המשפטי
והאזרחי עניין התרתם של הנישואין
מהבחינה ההלכתית וגם מהבחינה
המשפטית–אזרחיתנמסרלביה"דהרבני-
לאיתכןשהיותםנשואיםאזרחייםבלבד
ישמשעילהלהתרתהנישואיןמהבחינה
המשפטית .לפיכך נקבע באותו פס"ד
שהתרתם תיעשה כאשר ביה"ד יהיה
משוכנעשאיןתקנהלנישואיןואיןסיכוי
לשלו"ב.
במקרה שיש סיכוי לשלו"ב ולשיקום
המשפחהלאיתירביה"דאתהנישואין
וזאתבגללההיבטהמשפטישלהנשואים
הללושנמסרולשפוטביה"דהןמצדתקפם
ההלכתיוהןמצדתקפותםהמשפטית.
יחדעםזאת,באםישסיכוילשלו"בשאז
נופלתהעילההמשפטיתלהתרתנישואין
איןלביה"דלחייבשלו"בבאופןשיוטלו
עלבניהזוגלעשותמעשיםהנוגדיםאת
ההלכהאלאישאירביה"דאתהנישואין
ללאהתרהבגללתקפםהמשפטיומאידך
לאיטילשוםחיובהנוגדלהלכהבכיוון
שלוםהבית.
נחזורלענייןהנדוןבפנינו.במקרהשלפנינו
הסתפקביה"דהאזוריבנימוקההלכתי
בלבדשאיןחייבהבעלבשלו"בבהעדר
נישואין כדמו"י ,וכי זכותו של הבעל
לנישואיןשלתורהובהעדרנישואיןכאלה
הוא זכאי לחייב את אשתו בג"פ.
ביה"דהתייחסלנישואיןמההיבטההלכתי
אבללאהרחיבאתהיריעהלתאראת
חומרהמשברהמשפחתישהואהעילה
להתרת הנישואין מההיבט המשפטי.
בית דיננו עיין בפרוטוקול של ביה"ד
האזוריונוכחכיביה"דקיצרבנימוקיפסק
הדיןוהיהלביה"דלתאראתהתמונהשל
הנישואיןשהתבררהלפניו.בדיוןשהיה
בפני ביה"ד התברר כדלקמן )דברים
המוסכמיםעלשניבניהזוג(:
.1האשהבתהליךשלשיבהלדתואילו
הבעל חילוני לחלוטין ומפריע לאשה
בשמירת השבת .האשה רוצה בטהרת
המשפחה.
.2הייתהאלימותמשמעותיתבמשפחה.
.3הבעלחיעםאשהזרהמזהשנהומצהיר
שאינומוכןלעזובהאשההזרהבשום
פנים.
 .4ב"כ האשה טוען כי האשה הפכה

לשפחתו של הבעל ולא לאשתו והוא
מתעללבה.
.5האשימהאתהבעלבפניביה"דשהתקלח
עםביתו"וזהגילויעריות"וזהמעידעל
שנאהובוז.
 .6יש תביעה בבית משפט לסלק את
האשהמדירתבניהזוגוכןתביעותהאשה
בענייןשמירתזכויות.
.7הבעלטעןבביה"דכיבמשךכלשנות
הנישואין אמרה האשה שאינה מרוצה
מהנישואיןוטובהיהלולאהיונישאים
מעולם,וכןכילאחרונה"אמרהשמאסה Ë‚† Ô·¯Ò† ÏÚ·† ÏÚ† ¯Ò‡Ó† ˙ÏË‰ .6
בוואינהרוצהאותווכלצדילךלדרכו"ªÏ‡¯˘È†¯·˜·†Â¯·˜Ï†¯ÂÒÈ‡†˙ÚÈ·˜Â .

ˆ‰Ï·‚‰†ÈÂÂ

‡˙ÏË‰† ÏÚ† ÔÂÈ„‰† ÌÂÈ˜† ˙Â¯˘Ù
הדברים לא הוכחשו בביה"ד האזוריÆÏÚ·‰† Ï˘† Â¯„Ú‰·† Ì‚† ˙ÂÈˆ˜Ò‰ .

נראהאפואכיהנתוניםהמלאיםלפס"ד
היולפניביה"דוכיאכןהשיתוףביןבני
הזוגנהרסולכלצדחייםמשלוואיןסיכוי
לאיחוי הקרע .אין בכך הצדקה כלל
להתנהגותהבעלופריקתהעולשלחיי
המשפחהבטרםיוסדרוהענינים,אךמאידך
איןלהתעלםמןהמציאות.
ביה"דהאזוריגםלאהיהזקוקלדאוג
להסדרתהעניניםהכרוכיםבגרושיןמשום
שעניניבניהזוגנדוניםבביתהמשפט.
משוםכךלאהמתיןבפסיקתולהסדרת
עניניהרכושוהילדים.
לאורהנ"לובכפוףלאמורלעילביה"ד
מקבלאתפסקהדיןשלביה"דהאזורי
והערעורנדחה.
איןצולהוצאות.

ביתהדיןהרבניהאזוריאשקלון:
הרבבנימיןבארי-אב"ד
הרבא.אהרוןכ"ץ-דיין
הרבדודדבלבנון-דיין

העובדות:

שנהקודםלפסקהדיןקבעביה"דכיהבעל
חייבלתתגטפיטוריןלאשתווביה"דאף
רשאילכפותועלכך.הבעללאהגיעלמועד
לסידורהגט,וב"כהבעלטעןלכךשהבעל
אושפזבבי"חאךלאהמציאכלאישור
רפואיעלכך.
ב"כהאשהביקשהמביה"דלדוןבהטלת
סנקציותכנגדהבעל,ולראותבאי-הופעתו
לסידורהגט,משוםסירובלמתןגט.ב"כ
תיקמס'056769482-21-1
ניתן ביום כ"ו טבת תשס"ז ) (16.1.07הבעלהתנגדלכךבטענהשלאניתןלקיים
דיוןעלסנקציותעדאשריאמרהבעלכי
הופיעו:עו"דיעקבקצין)לבעל(
הואמסרבלתתגט.
עו"דעדיאלחשין)לאשה(
בדיוןקודם,אשרמסקנותיומובאותכאן,
לאקיבלביה"דאתעמדתב"כהבעלודן
באפשרות הטלתן של סנקציות ,אשר
החלטהסופיתלהטילןניתנהבדיוןדנן.

נפסק:

ביה"דלאקיבלאתעמדתושלב"כהבעל
וזאתמשניטעמים:
א.התנהלותושלהבעלמוכיחהשהוא
ממשיךבסרבנותו,ניכרשכלהדיבוריםעל
אפשרותשאוליהבעלמוכןכיוםלתתגט
אינםכניםואיןלהםשוםבסיס.ביה"ד
משוכנעשאםהבעלאכןשינהאתעמדתו
היהעורךדינויודעמכךולכןאסורלביה"ד
לתתידלסחבתנוספת.
ב.ניתןלערוךדיוןעלסנקציותגםאם
עמדתוהמעודכנתשלהבעלאינהברורה.
הדיוןנועדלהבהירמהיעשהביה"דאם
יתבררשהבעלממשיךבסרבנותו.ברור

שלא ינקטו שום אמצעים בפועל בלי
שיתברר שהבעל ממשיך בסרבנותו.
עלכןהוחלטלקייםאתהדיוןגםבהעדרו
שלהבעל.
ביה"דפירטבפניב"כהבעלאתההגבלות
המצוינותבחוקלקיוםפסקידיןשלגרושין
תשנ"ה.55-הואמסרלב"כהבעלשהוא
עשויגםלהורותעלהוצאתצומאסרכנגד
הבעל.
כמוכןהואשוקלגםהרחקותנוספות
וביניהםהטלתאיסורלקוברולאחר"מאה
ועשרים"שלובתוךשטחביתהעלמין.
לאחרהדיוןהמשיךביה"דבמאמציולהביא
לסיוםהפרשההואשוחחבלשכהעםב"כ
הבעל,נדמההיהשאוליישסיכוייםלהגיע
לגטבהסכמה.ב"כהבעלהתבקשלנסוע
לביתהחוליםולשכנעאתהבעללתתג"פ
לאשתו.הואהבטיחשימסוראתתשובתו
ללאדיחוי.עברוימיםולאנמסרהשום
הודעה.ביה"דמסיקמכךשהבעלממשיך
בסרבנותו.
ביה"דשקלאתהעניןלעומקווהחליט
שלאחרשכלהמאמציםהמרוביםמאד
שהשקיעבשכנועהבעללתתגטולאחר
שהאמצעיםשננקטועדכהלאהועילו
לשנותאתעמדותיו,איןמנוסמהטלתצו
מאסרכנגדו.
ביה"דהמודעלמצבבריאותושלהבעל
היהשמחמאדלוניתןהיהלהמנעמהוצאת
צומאסר.אבלכאשרכלוכלהקיציןוהבעל
בעקשנותלאאנושיתמתכווןלהשאירה
עגונהלעולםאיןמנוסמנקיטתצעדים
חמורים.
עלכןפוסקביה"דכדלהלן:
.1ביה"דמוציאבזהצומאסרכנגדהבעל
החלמיוםי"חחשוןתשס"ו20.11.05-
ועד יום כ' טבת תשס"ו .21.01.06 -
וזאתבהתאםלחוקקיוםפסקידיןשל
גרושיןתשנ"ה.55-
בגללמצבוהבריאותישלהבעליבוצע
המאסרבתאוםעםרופאשלטונותבית
הסוהרובהשגחהרפואית.אםישצורך
לאשפזו בבית חולים ,יעשה האשפוז
במסגרתביתהסוהר.
.2ביה"דמורהשלאחר"מאהועשרים"
שלולאתנתןלוחלקתקברבתוךבית
העלמיןאלאמחוצהלו.ביה"דנוקטצעד
חמורכזהבהסתמךעלדבריר"תבתשובה
כ"דבספרהישרהמתירלנקוטצעדזה
אפי'במקוםשאיןכפייהוק"ובמקוםשיש
כפייה.
ביה"דחוזרוקוראלבעללשקולאתדרכו.

∑

תיקמס'062393533-68-1
ניתן ביום ל' תשרי תשס"ו )(2.11.05
הופיעו:עו"דבת-שבעשרמן-שני"ידלאשה"
)לאשה(
עו"דיורםארביב)לבעל(

הערה:
פסקידיןהמוניםאתהסנקציותשהוטלועל
הבעל קודם לפסק דין זה ,פורסם ב"הדין
והדיין"גליון,1עמ'.9

פס"דזהרלוונטיגםלמדורסדרידיןוראיות

מאוחריותרהסכימובניהזוגעלסכום
מזונותלשנה,אלאשהאשהסירבהלהסכים
לכךשלאחרשנהידוןבגובההסכוםביה"ד
הרבני,כפידרשהבעל,וביה"דהבהירלה
שבשלסירובהזהאינהמקבלתגט.בדיון
נוסף הסכים הבעל לשלם את סכום
המזונותשנפסקבביהמ"ש,אךזאתבתנאי
שכלתביעהעתידיתתדוןרקבביה"ד.
האשההצהירהכיאינהמתכוונתלתבוע
הגדלת מזונות אך סירבה להצהיר כי
הסמכותתהיהנתונהלביה"ד.שובאמר
להביה"דכיהיאזושמעכבתאתסידור
הגט.בהמשךהדיוןתבעההאשהכפיית
גטוקבלתכלהכתובה.

נפסק:

˙Ë‚‰†Ô˙ÓÏ†ÌÈ‡
∑˙ÂÚÈ·˙˘†ÍÎ·†Ë‚‰†Ô˙Ó†˙ÈÈ˙‰†Æ
Ì‚†ÂÂ„ÈÈ†ÌÈ„ÏÈ‰†˙ÂÂÊÓÏ†˙ÂÚ‚Â‰
·ÆÈ·¯‰†„¢‰È··†˜¯†„È˙Ú
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרבמיכאלעמוס-אב"ד
הרבשניאורפרדס-דיין
הרבאריאלינאי-דיין

העובדות:

לזוג שני ילדים .האשה תבעה גירושין
והבעלתבעשלו"ב.בניהזוגגריםבנפרד
שנתייםוהבעלחיעםאשהאחרת.כמו
כן,טענההאשהכיהבעלהיהאליםכלפיה.
בעברקבעביה"דכילאניתןלחייבאת
האשה לשלו"ב בשל הפירוד הממושך.
בינתייםהגישההאשהתביעהלמזונות
ילדיםבביהמ"ש.
בניהזוגחתמועלהסכםגירושיןשסודר
בביה"דובוויתרההאשהעלכתובתה.
ביוםשנקבעלסידורהגטדרשהבעלכי
האשה תשפה אותו אם תתבע בעתיד
הגדלתמזונות.כמוכן,תבעלשלם500
ש"חפחותמןהסכוםשנפסקלמזונות
בביהמ"ש.האשהסירבהלשתיהדרישות
והבעלסירבלתתגט.ביה"דקבעאזבדעת
רובכיאינויכוללכוףאתהבעללתתגט,
וזאת"עלפיתשובתמהרשד"םהידועה
לכל" )היא נזכרת בגוף פסק הדין(

∏

קודםשניגשלצדההלכתיביה"דמביע
אתתמיהתומב"כהאשהעלעקשנותה
והתנגדותהלקבלתסמכותביה"דבענין
מזונותהילדים.הריהבעלהסכיםלשלם
מזונותכפיבקשתהאשהוב"כ,כמוכן
האשהוב"כהצהירולפרוטוקולכילא
יתבעואתהגדלתמזונותהקטינים,האשה
עצמההסכימהלקבלתסמכותביה"ד,אם
כןמדועשלאיקבלואתסמכותביה"ד,
הלואהאשהוב"כהצהירושהםלאיתבעו
הגדלתמזונות,וכיביה"דלאיודעמהם
צורכי הילדים או שמא הדיינים אינם
מטופלים בילדים? מאידך ,ברור הדבר
שביה"דלאיעשוקאתהבעלויוציאאותו
ערוםועריהמבלישיוכללספקצורכי
עצמוהבסיסייםולהמשיךאתחייו,ויש
חייםלבעלגםאחריהגט.
ואם אין כוונתם לעמוד על הצהרתם,
ודבריהםאינםאלאמןהשפהולחוץבלבד,
אזמןהראוילהטילעליהםקנסעלתצהיר
שקריבביה"ד.
ואםכוונתם"הנסתרת"שצדשלישיייצג
אתהילדיםוהואיתבעהגדלתמזונות
בשמם,וכיערכאהזואואחרתלאתשקול
את התביעה ותענה לכל תביעה בעוד
שבמקרהדידןכברהסכיםהבעללקבל
אתפסיקתהמזונותשהיתהמחוץלכותלי
ביה"ד?...
ולצדההלכתי...
הנהההתניהשעושההבעלשיתןהגט
כתנאישהסמכותתהיהלביה"דוהאשה
לאתתבעאותובפניביהמ"ש.
גטהואכריתותביןבניהזוגומשוםכך
כאשרביה"דמבצעגט,אינומסדרגיטין
עםתנאיםוכמושכתבהר"ןבפרקהמגרש
]מד,סד"ההראשון:שעכשיונהגוליזהר
שלאלכתובשוםתנאיבגטולאלהזכירו
בשעתכתיבתהגטוכשרהדברלפישאין
הכלבקיאיןלחלקביןתנאילתנאיובין

לאחרהתורףללפניהתורף.עכ"ל.גםהמגיד
משנה)פ"חה"ג(כתבשראוישלאלהזכיר
שום תנאי וכדברי הרמב"ם ז"ל.
וברמ"א)לשו"עאבה"עסי'קמהסעיףט(
ביחסלגטשכ"מ)שכיבמרע(כתב:ויש
אומריםדלכתחילהאיןלגרשעלידיתנאי,
רקיגרשסתםוכו',עכ"ל.ובביאורהגר"א
שםכתב:שמאיטעהבלשוןהתנאי.ובט"ז
שםסק"וכתב:יגרשסתם,זהתקנתהר"י
מפריש,וכוונתושיהיהכדרךכלהמגרש
שאיןמזכיריןשוםתנאי,וכ"שלפימנהגנו
ע"פסדרגיטיןלהזכירבפירושבשעתנתינת
הגטלידהשהמגרשבלאתנאיוכו'.עכ"ל.
ועי"שבפת"שסק"ה.
והנהבנד"דהבעלעומדבפניביה"דוטוען
קהלעםועדהשמוכןלתתהגטרקבתנאי
שפסיקתהמזונותתהיהבביה"דהרבני.
ומשוםכךודאישלאניתןלעשותתנאי
שכזהמשניטעמים:
חדא–הריגםאםהאשהלאתתבעהגדלת
מזונותבבימ"ש,הרימעשיםשבכליוםגם
בביתדיננושאחרהגטהולכיםותובעים
מזונותהילדיםבשםהילדיםעלידיצדג'
וגורריםאתהבעללמקוםשלאהיהחפץ
להיות,ומערעריםאתכשרותהגט,והגט
תלויועומדשניםרבותבספקדשמאמאן
דהויחליטשטובתהילדיםעתהלתבוע
הגדלתמזונותבבימ"שואשהזושנישאה
בגטזהנמצאשגיטהבטלובניהםממזרים
)רח"ל(.
שנית-גםאםנניחשלאעברועלהתנאי
הריכאןמדוברבבעלשעושהתנאיקודםכתיבתהתורףוהריעלזהכתבהרמב"ם
)פ"חמהל'גירושיןה"ד("...אבלאםכתבו
]תנאיקודםהתורףאפילוכתבעלמנת
כךוכךהריזהספקגירושיןשהרינשאר
לוזכותבגופושלגט,וכןאםהתנהבע"פ
קודםכתיבתהתורףהריזהספקמגורשת".
ע"כלשונוהזהב.
וכתבהרבהמגידוז"ל:ודעתרש"יז"ל
ובעלי התוספות היא כדבר רבינו שלא
להכשירשוםתנאילפניהתורףאפילובע"פ
והאדאמרינןשתיקולבעלכדישלאיזכיר
שום תנאי הוא וכן ראוי להחמיר.
ודברירש"יותוס'הםברישפרקהמגרש
)פד(:שאמרושםבגמ'ואזדארבאלטעמיה,
דאמר רבא להנהו דכתבי גיטי שתקוה
שתוקיופרש"ישתקוהשתוקינזפובושלא
יזכירשוםתנאיעכ"ל.וכ"כהתוס'שם
וז"ל :בכל שאר תנאים איירי כשפירש
בקונטרסדרבאלטעמודלפניתורףגזרעל
מנת אטו חוץ לרבנן דרבי .עכ"ל.
ובב"י)סי'קמז(כתבדאיןהכרעמגמ'זו
דאפשרדמהשאמרשתוקיהואכדישלא
יזכורתנאישפוסלבגטבתנאידחוץואכן

זוהיאדעתהראב"דוהרמב"ןוהרז"ה
והר"ןוהרשב"אוכןדעתכלהגאונים
דתנאיבעלמנתבעלפהלאפוסלאפילו
קודםהתורף.
וברבהמגידכתבדמ"שרבנודהויספק
גירושיןלאראינולאחדמהמפרשים,
אבלזהיצאלרבנומןהירושלמישבפרק
כלגט]ה"אששםמוכיחשפסולהתנאים
בגטהואמחמתשאיןאומריםישברירה,
דאע"פשנתקיימומ"מבשעהשנכתב
הגטלאהיהספרכריתות.וכברכתב
רבנובפ"גבדיןברירהספקגירושיןוהוא
ז"לסבורדגמראדילןלאפליגאבהא
דלאאידכרובגמ'גזרהבדיניםאלואלא
לדברירבי,אבללדברירבנןדקי"לכוותיהו
לאהזכירוכללגזרהוכולהופסולילרבנן,
דינאנינהומחששברירהוהויאליהספק
מגורשת.
ועייןבשו"תמהרי"טח"אסי'סושכתב
שטעמושלהרמב"םלאומטעםברירה
אלאמשוםשנשארלוזכותבגט.ומרן
ז"ל)סי'קמזטע'ב(הביאאתדברי
הרמב"םוז"ל":כתבהתנאיבגט...אבל
אםכתבוקודםתורףהגטאפילוכתב
עלמנתכךוכךהריזהכתיבתהתורף
הריזהספקגירושין".עכ"ל.
וישלצייןשסוגהתנאיםהמדובריםבש"ע
שםאינםרקתנאיע"משל"שיור")כגון
ע"משלאתנשאלפלוני(,אלאבכלסוגי
התנאים,דז"להש"עשםבס'א:כיצד
מגרשאדםעלתנאיוכו',ובסעיףב:
כתבהתנאיבגטוכו',וכןאםהתנהעל
פהקודםכתיבתהתורףהריזהספק
גירושין,עכ"ל.
וכתבשםהב"שוז"ל":אפילואםנתקיים,
מ"מבעתהכתיבהאיןידועאםיתקיים,
לאהויספרכריתותואיןאומריםיש
ברירהוכו'".
וברמןדין,גםאםיתייצבהבעלויסכים
ליתןגטולאיפרשדברויתןהגטסתם
יהיהחשששמאעלתנאישאמרקודם
הואנותןאתהגט.וכןמשמעמדברי
הר"ןעלהריףבגמ'גיטיןעובד"האמר
ליהבפנישנים.אמנםברבהמגידבפ"ח
מהלכותגירושיןה"דכתבדבתנאישל
"עלמנת",אםבשעתהנתינהלאאמר
כלוםאףעלפישהתנהבשעתנתינהעל
פההריזהכשרכיוןשלאהתנהאלא
בעלמנת.
מ"ממידיפלוגתאלאנפקאולכןצריך
לפרשבשעתנתינתהגטשהגטניתןללא
שוםתנאי.
והנההעירחבריהגר"אינאישליט"א,
שהיהמקוםלומרשנד"דשונהמהנזכר,
שהריבסוגיאהנזכרתמדוברשעושה
תנאיבכתיבה,הרישנשארלושיורבגוף

הגט,משא"כבנד"ד,לכאורה,כוונתהבעל
עלנתינתהגט,ובכה"גכתיבתהגטלא
תלויהבתנאי.
וחבריהגרש"זפרדסשליט"אענהווהשיבו
כדלהלן:הנה,באמתבגיטיןשםכתברש"י
וז"לשהריעיקרהגטע"מכןנכתב,עכ"ל.
הרישכלהחשששהגטעצמונכתבבתנאי
וישחסרוןבכריתותופשוט.
אלאשבנד"דנראהשישחשששגםגוף
הכתיבהמותניתבתנאי,שהריאילוהיינו
שואליםאתהבעלאםכוונתתנאוהינה
רקעלהנתינה,יתכןשהיהאומרשאינו
מוכןגטלכתיבתהגט,אלאבתנאיהנזכר.
...
ב"כהאשהמבקשת:מאחרוהבעללא
מעוניןלתתגטאנימבקשתלכוףאותו
לגט.בדיוןשהתקייםכברבתאריךכט'
באיירהתשס"ז,נכתבכיהבעלחיעם
אשהאחרתוכבראזביה"דהוציאפס"ד
כיאיןלחייבאתהבעלבמתןגט.וביותר,
מאחרוהבעלמבקששיורידולואתמזונות
הילדים,והואילוההפרשביןמהשרוצה
לשלםלביןמהשמבקשיםממנוהואקטן
ביה"דלאיוכללכוףאתהבעללגרשאת
אשתו,וזאתע"פתשובתמהרשד"םסי'
מא,וכפישיובאלהלן.ובדיוןהאחרון
שהתקייםבתאריךכה'במרחשוןהתשס"ח
הבעלהסכיםלסכוםהמזונותכפיבקשת
האשהוב"כ,וכלמהשהואמבקששלא
יבקשוהגדלתמזונותמחוץלכותליביה"ד.
הגםשמבחינההלכתיתאיןלהתנותתנאי
שכזה,וכפישכברכתבנושודאילאיכול
לעשותתנאיכזה.נוסףעלכך,מאחר
והבעלמסכיםלתתגטמידוהסכיםלסכום
מזונותכפישהסכימההאשהוב"כ,וכמו
כןהיתההסכמהשלהאשהוב"כבדיון
שלאיתבעועודהגדלתמזונותוכלמה
שמעכבאתהגטזוהתעקשותב"כהאשה
והאשהשחזרהבהלאחריעוץשלבאת
כוחה.הרישבקשתהבעלהיאסבירהמאוד
ולאניתןלכוףבמצבזהגט.
וזהתורףדברימהרשד"םסי'מא"ואמרתי
אניבלבישאיןספקשאפילואותםשאמרו
חכמיםבמשנהס"פהמדירואלושכופין...
שלאאמרושכופיןאותולגרשאלאאם
אינורוצהלגרשכללאבלאםירצהלגרש
אלאשרוצהלהטילתנאיבגטבזהבודאי
לאאמרינןשכופיןלגרשבלאתנאי...דע
כידבריםאלוהםאצליכנתינתןמסיני".
]הובא בבה"ט בסי' קנד סק"א .
אמנםבספר"כפיהבגט"הביאאתתשובת
הרשב"שסי'שפגשמשמעממנושחולק
עלהמהרשד"ם,ומ"ממידיפלוגתאלא
נפקא.ולכןגםבנידוןדידןביה"דלאכפה
אותובגט,שהריודאישישלחשושלדברי
מהרשד"ם.

מסקנאדדינא:
א(עלהצדדיםלהתגרש.
ב(ביה"דמבהירכיגטנכתבוניתןללא
שוםתנאי,והדברצריךלהאמרכמפורש
ע"יהבעלקודםכתיבתהגט.
ג(מזונותהילדיםיעמדועלסך₪3,000
כפיהסכמתהצדדים,וזאתמבלישביה"ד
יקבל סמכות לדון במזונות הילדים.
ד(ביה"דרשםלפניואתהודעתהאשה
וב"ככילאיתבעוהגדלתמזונותהילדים.
הודעהזואינהתנאיכגטאלאהצהרת
כוונות שאינה מהווה תנאי לגט כלל.
ה(עםמתןהגטהבעליהיהפטורמתשלום
הכתובהותוספתה.
ו(באםהצדדיםלאיגיעולהסכמה,ביה"ד
יקבעמועדלדוןבתביעתהאשהלקבלת
כתובהאוכלבקשהאחרת.
הנלע"דכתבתנווצוריצלינומשגיאותאמ"ן.
תיקמס'033090408-21-2
ניתן ביום ד' כסלו תשס"ח )(14.11.07
הופיעו :עו"ד אביה שטיין קורלנד )לאשה(

פסקדיןזהמתאיםגםלמדורים:
מאבקיסמכות,ביטולגט,כתובה
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר-נשיא
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרבציוןבוארון-דיין

נפסק:

כתיבת פסק הדין המסכם בתיק זה
התמהמההזמןרב,עקבהתלבטותקשה
שלחבריביה"דהגדול.מצדאחד,ראינו
בחומרה את הפרקטיקה המשפטית
שהתפתחה בעקבות פתיחת דלתי בתי
המשפט,לאפשרותשלביטולפסקידין

π

חלוטים שניתנו בביה"ד הרבני
ושבעקבותיהםסודרהגט.בנוסף,בעקבות
פסיקתבג"ץ,קיימתבעיהשלסמכות
ביה"דהרבנילעסוקבהפרתהסכםגירושין
לאחרהגט.דברזהמעוררשאלהקשה
של"גטמוטעה".
נושא"גטמוטעה"בעייתימאודמבחינת
ההלכה.במקריםהקשיםשבהםצעדי
כפיהואכיפהאינםמועילים,עושהביה"ד
מאמציםבכדילקרבאתעמדותבניהזוג
להסכם,שמטבעהדבריםישבוויתורים
כואבים.אדםהנותןגטמתוךהסכם-
כאשרההסכםהואהאפשרותהמעשית
היחידהלהבאתבניהזוגלקוהמטרה-
משוכנעשאכןכךיהיוהדברים.הואאינו
מעלהבדעתושההסכםיופרבאמתלאות
משפטיותלמיניהן.לפיההלכה,כאשר
מדוברב"אומדנותדמוכח"שהגטניתן
עלדעתכךוההסכםהופרביודעין,יש
מקוםלחשושלכשרותהגט,שהשלכותיו
החמורותנוגעותבמישריםגםלעניין
פסלות הילדים מחשש ממזרות ח"ו.
איןביה"דמזדרזלפסולגט,ואכןזהאחד
הדברים הנדירים ביותר ,ובמציאות
החדשה,שרוציםלכבולידיביתדיןשלא
יוכלולהמשיךלדוןעלהסכםשהםאשרו,
ובתיהמשפטששיםלבטלהסכמיםשל
ביתדיןבקלותממש,עלוליםלגרוםבזה
נזקיםחמוריםואחריתומיישורנו.ויש
לשקול בכובד ראש בניה מחדש של
מערכת הסמכויות בביה"ד הרבני
ובביהמ"ש למשפחה ,באופן שיחדלו
הסמכויותהמקבילות,ושכלערכאהתפעל
במסגרתסמכויותיה.ישבנושאזההצעות
מעשיות,שראויללבנןעםהנוגעיםבדבר
כדילשיםקץלמרוץהמטורףשנגרם
לצדדים בעקבות מלחמות אלו,
שהמפסידיםהגדוליםבזההםבניהזוג
עצמםוסופושיגרוםלהםנזקיםרבים,
וריבויהמחלוקת.
וגםתהיההשלכהנוספתשהיאנטילת
כליחשובביותרמביה"דהרבניבמאבקו
בסרבניהגטהקשים,שצעדיהאכיפהלא
מועיליםלגביהם.התוצאהתהיה:ריבוי
עגונות!
יתכן,ובתיקזהקיימתאפשרותהלכתית
ונימוקיםמיוחדים,שלאלראותוכגט
מוטעה,אבלמדוברבפתרוןשאינו"חלק"
מבחינת ההלכה ,ותשארנה הספקות
העלולותלהשליךעלעתידהשלהאשה.
עלכןהגענולמסקנה,שבכדילצאתמכל
ספקישלסדרגטנוסף.המשיביוזמן
לסידורגטנוסףבביתהדין,ואםלאיאבה
לתתגטללאכלתנאי,אושלאיופיע
לסידורהגט,יופעלונגדוצעדיאכיפה,
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כוללמאסר.
לסיכום:אנומחייביםאתהמשיבבמתן
גטנוסף,ללאכלתנאיוללאכלסייג.הגט
יסודר במועד מוקדם שיקבע על ידי
המזכירות.באםהמשיבלאיופיעלסידור
הגט,אושיתנהתנאיכלשהוא,ישלהטיל
עליומאסרלפיחוקשיפוטבתידיןרבניים
–קיוםפסקידיןשלגירושין.
נדגיש שאין ללמוד מזה בענין הכפיה
לתיקים אחרים משום הנימוקים
"המיוחדים"כאמור.
תיקמס'032675951-21-1
ניתן ביום ח' שבט תשס"ח )(15.1.08
הופיעו :עו"ד דוריס גולשה נצר )לאשה(
עו"דמירהרום)לבעל(

∑†ßÒÓ†„¢ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†Ë‚†ÏÂËÈ·†¯Â„ÓÏ

‰·Â˙Î
ÌÂÓÈÒ˜Ó‰†ÌÂÎÒ†·Â˘ÈÁÏ†‰Úˆ‰†Æπ
˘‰·Â˙Î†Ï˘†‰„ÓÚÓ†ªÂÈÓÈ·†‰·Â˙Î†Ï
˘·ÔÈ·†‰Á·‰†ªßÌÊ‚ÂÓß†ÌÂÎÒ†ÚÈÙÂÓ†‰
ÆÌÈÈ˘Â†ÌÈÂ˘‡¯†ÔÈ‡Â˘È†Ï˘†˙Â·Â˙Î
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
הרבעזראברשלום-דיין
הרבציוןבוארון-דיין

העובדות:

ביה"דהאזוריקבעכיעלהבעללשלםאת
מלואהסכוםהמופיעבכתובה:מליוןש"ח.
לדבריו":הגדרתכתובהמוגזמתהיא:אם
הסכוםהמדוברהואבלתיצפוילהיות
מושגבאופןסבירבמהלךהחיים)ולא
כתובהבסכוםהמספיקלמחיהשלשנה
אחת,שזהנאמרעלעיקרהכתובהבלא
תוספתכתובה(.במקרהזהאיןכללכתובה
מוגזמת,והטועןכתובהמוגזמתעליונטל
ההוכחה".
הבעלערערלביה"דהגדולוערעורוהתקבל
בדעתרוב.

נפסק:

הרבדיכובסקי)בהסכמתהרבבוארון(:

ביה"דנתקלמדיפעםבכתובותמוגזמות
אשרנכתבורקבשללחץמשפחתהשל
הכלה.אמנם,החתןמודהבהןשקיבל
מהכלהסכומיםגבוהיםבשוויהתחייבותו
כלפיה,אךברורלכלשלאקיבלמאומה
וההתחייבות שלו הושגה בכפייה.
בתיהדיןנהגולקבועכיסכומיםמוגזמים
מוגדריםכ'אסמכתא'ואינםמחייבים,
השאלה היא מהו סכום מוגזם?
לדעתושלהרבדיכובסקי,באופןבסיסי
סכוםהגבוהמ120,000-ש"חמוגדר
כ'מוגזם'.החישובמתבססעלההנחה
כי מטרתה של תקנת הכתובה הוא
לאפשרלאשהלהתפרנסבמשךשנה
מכספיהכתובה,עדשתינשאמחדש.
סכוםשל10,000ש"חלחודשהואסכום
ראוילכלהדעות.
זוגםמטרתהשלתוספתהכתובה:מוסד
זהנוצרכדילצמצםאתהפערשנוצר
כתוצאה משחיקת ערכו של עיקר
הכתובהשכברלאהספיקלמחייהשל
שנהשלמה.אמנם,יכולאדםלהוסיף
עלהכתובהסכומיםגבוהיםביותר,אלא
שישלהביאבחשבוןאתהלחץבומצוי
החתן להוסיף סכומים אלה ,אשר
במקריםרביםמוצגיםכסכומיםחסרי
משמעותמשפטיתשעיקרעניינםהוא
בהרשמתהאורחים.
כיוםישנםגורמיםנוספיםשמצדיקים
אתהגבלתסכוםהכתובה.הריהרכוש
מתחלקכיום,בעתגירושין,באופןשונה
מזהשההלכהמציעה.עלכןיכוללהיווצר
מצבבוהבעלמפסידחלקנכבדמרכושו
וגםנתבעלשלםכתובהבעלתסכום
עתק.
עםזאת,ישנםמקריםבהםסכומים
חריגיםלאייחשבול'כתובהמוגזמת'.
למשל,אםמדוברבמקרהבוהוריהכלה
רוכשיםלבדםדירההנרשמתעלשם
שניבניהזוג,בהחלטמוצדק,ואףראוי
לדרושזאתבתוקף,שסכוםהכתובה
יבטאשווישלמחציתהדירה.מאידך,
במקרהבונעשההסכםקדםנישואין
הקובעכיהרכושלאיגיעליורשיצד
שכנגד,דברהנפוץבמקריםשלנישואין
שניים,ראוישתכתבכתובהמינימאלית
בלבד.
במקרהדנןהיהמדוברבנישואיןשניים.
לבניהזוגלאהיהרכושמשותףוסביר
למדישמדוברבסכוםמוגזםביותר.יש
גםלקחתבחשבוןשהבעלאינויכול
לשלםאתהסכוםשהתחייבבכתובה
והואעלוללהגיעבשלכךלכלא.קרוב
לודאישאילוהיהיודעשכךיקרה,לא
היהמתחייבבסכוםזה.במקרהזהאין

צורךלהתחשבבדעתהשלהאשהמשום
שהיאממילאהיתהמחוץלתמונהבעת
ההתחייבות.סכוםהכתובהלאסוכם
לפני החופה והחתן יכול היה לכתוב
בכתובה גם סכום קטן הרבה יותר.
"לסיכום:הכתובהנחשבתלמוגזמת,ואין
להתוקףמחייב.יחדעםזאתרשאי
ביה"ד-במסגרתמנגנוןהפיצויים-
לפסוקלאשהסכוםמתאיםכפיצויראוי
לכלזכויותיה.הייתיקובעערךגגשל
פיצויעד100-120אלףשקלחדש,וערך
רצפהשלמחציתמסכוםזה,באםיסכימו
חברילדעתי".
הרב בר שלום )דעת המיעוט(:
"מאחרוישנהמחלוקתביןפוסקיזמננו
ואיכא עיקולי ופשורי בין להקות
הפוסקיםומאחרוביה"דהאזוריפסק
אתפס"דאיןבידילסתוראתפסקדינו
שלביה"דהאזורי.אךדרכיהכפיהלגבית
הכתובהביה"דהאזורילאפסק.ע"כ,יש
להחזירהתיקלביה"דהאזורישיתןפס"ד
בזה".
תיקמס'1687-24-1
ניתן ביום י"ט אלול תשס"ז )(2.9.2007

∑†ßÒÓ†„¢ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰·Â˙Î†¯Â„ÓÏ

˙ÂÈ‡¯Â†ÔÈ„†È¯„Ò
∞˙ÂˆÏÓ‰†Ï˘†È˙ÎÏ‰‰†Ô„ÓÚÓÆ±
‚‰ÁÂÂ¯‰†˙ÂÈÂ˘¯©†ÌÈÈÂˆÈÁ†ÌÈÙÂ
®˙È¯Â‰†˙ÂÏ‚ÂÒÓ†˙˜È„·Ï†ÌÈÂÎÓÂ
·˘‡˙ÂÎÓ˙Ò‰Â†ÌÈ„ÏÈ‰†˙˜ÊÁ‰†˙ÂÏ
·ÆÔ‰ÈÏÚ†„¢‰È
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיין
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:

לבניהזוגבןובתקטינים.הבעלעזבאת
הביתוהגישתביעתגירושיןאליהכרך
את עניין המשמורת וסידורי ראיית
הילדים,אולםבהמשךחזרובניהזוג

לחייםמשותפים.ניסיוןזהלשלוםבית
נכשלוגרםלעירובהילדיםבמריבות
שבין ההורים .האם עזבה את הבית
והילדים נשארו בינתיים אצל האב.
שניבניהזוגמבקשיםמביה"דמשמורת
על הילדים תוך שהם מפקפקים
במסוגלותההוריתשלהצדהשני.האב
מאשיםכיהאםנוהגתבאלימותכלפי
הילדים,ואףפנהבענייןזהלמשטרה,
ואילו האם טוענת שהאב מסית את
הילדיםנגדה.
בניהזוגהופנועלפיבקשתםלבדיקת
מסוגלותהורית.

נפסק:

האבבמשךרובימיהשבועויומייםישהו
אצלהאם.
לשכתהרווחהדיווחהלביה"דכיהאבאינו
מקייםאתהסדריהראייההזמנייםשנקבעו.
באותויוםקבעביה"דהסדריראיהחדשים
ודרשמןהאבלעמודבהם,תוךשהואמאיים
עליוכיאםלאיקיימםהואעלוללהיקנס
בהתאם לפקודת בזיון בית המשפט.
הדיוןשלנוהואהדיוןהסופיבענייןובושוב
התבררכיהאבלאמקייםאתההסדרים
הזמניים.ביה"דנוקטבמליםחריפותכנגד
האבוטועןכימניעתהקשרשלהילדיםעם
אמםמהווהפגיעהנפשיתחמורהבהםוהדבר
שקוללאלימותפיזיתומעלהסימןשאלה
כבדעלכשירותושלהאבלהחזיקבילדיו.
בדיון הנוכחי ,האמור לקבוע את הסדרי
הראייההקבועים,מאמץביה"דאתההמלצות
שנקבעובתסקירלשכתהרווחהונותןלהם
תוקףשלפסקדין,אולםבשלהניסיוןשנלמד
מהתנהגותושלהאבעדכה,מוסיףביה"ד
מספרסעיפיםלהמלצותהללוועיקרםהוא
הדאגהלקיוםתקיןשלהסדריהראייה,תוך
איוםכייינקטוצעדיםכלפיההורהשיפר
אותם.דעתהמיעוטבביה"דאףגרסהכי
באםיתבררשמתפתחכאןתהליךשלסרבנות
קשר של הילדים עם אמם ,יורה ביה"ד
ללשכת הרווחה לפנות לביהמ"ש לנוער
ולהכריזעלהקטיניםכקטיניםנזקקים.ביה"ד
גםקוראלבניהזוגלהמנעמהפעלתאלימות
כלשהי ,פיזית ונפשית ,כלפי הילדים.
ביה"דמסכםאתעמדתובמיליםהללו":אין
ספקשבכלחברהמתוקנתחייבותרשויות
המשפטלעמודלצדושלחסרהישעולאכוף
עלהחזק)וכוונתנובמונחהחזקהואמי
שבכוחולהשליטרצונואףשישבזהנזק(
אתקיוםהסדרהחברתי,ומכיווןשטובתו
שלהקטיןהיאהקשרעםאמואללהלרשות
משפטיתלהמנעמלאכוףעלהאבלעשות
טובהזו.כברשנוחז"לבאבות"הוימתפלל
בשלומהשלמלכות,שאלמלאמוראהאיש
אתרעהוחייםבלעו"ובנידוןדידןביה"ד
הואהמלכותוחובתולתקןסדרושלעולם.
ביה"דהואאביהםשליתומיםוכןקטינים
ובאםנראהלביה"דשטובתהקטיןמחייבת,
עליולנקוטבאמצעיםהחמוריםכדילמנוע
מעושיעוולהלעשותעוולתם".

ביה"דמסתמךעלהדו"חשנכתבבידי
המכוןשבדקאתהמסוגלותההוריתשל
בניהזוג,עלתסקירלשכתהרווחהועל
דו"חהחקירההמשטרתית,וקובעכיהם
מציירים תמונת מצב ברורה שאינה
דורשתכיביה"דיאזיןלילדיםבאופן
ישיר.ביה"דמצייןכיחובתושלהדיין
לפסוקלפיראותעיניוולפיחושהצדק,
אךבמקריםכגוןאלהאיןביכולתולברר
בעצמואתהמצבלאשורוועלכןהוא
ממנהאתעובדילשכתהרווחהאואת
אנשיהמכוןלבדיקתהמסוגלותההורית
לבררעבורואתהמצבהאמיתי.ברורכי
עובדיהגופיםהללוהםעובדיםמקצועיים
חסריפניותולכןהם"מהוויםעיניים
לביה"ד כדי שיוכל לפסוק" .מבחינת
ההלכה)שו"עיו"דקידה("אומןנאמן
עלאומנותו"במקוםשאיןחשששישקר,
וכזההואהמקרהדנן":עיקראומנותם
שלעובדילשכתהרווחה,לדווחלרשויות
המשפטיותעלהמצבהעובדתי,ודאי
שהםנאמנים...ואיןלחשוששידווחו
דבריםשאינםנכוניםאומדויקים.ומלבד
נאמנותםמצדהדיןומצדהסבראאין
שוםאפשרותלדעתולבררהדבריםרק
עלפידיווחיהםושנינובאהע"זסי'עד
ס"יברמ"אובסי'קנדס"גברמ"א,דאף
היכא]=במקוםשצריכיםעדיםכשרים,
היכאשאיאפשרלבררמעמידיםביןבני
זוגאנשיםאונשיםנאמניםכדילברר
מהיהמציאותואףבנידוןדידןהעו"ס
בתסקיריהם נאמנים לברר המצב".
תיקמס'028483444-23-2
ביה"דקובעכיאיןלקבלאתהשגותבני
ניתןביוםג'סיוןתשס"ז)(20.5.07
הזוג אודות המלצות המכון ולשכת
הופיעו:עו"דציוןסמוכה)לאשה(
הרווחה,ועלכןישלקבלאתההמלצות
עו"דאמנוןבןדרור)לבעל(
הנ"ל .ביה"ד מצטט באריכות את
ההמלצותשהגיעומשניהגופיםועלפיהן
קבעבעברבהחלטתבינייםכיעדלמועד ∂†¨≥†¨≤†„¢ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†˙ÂÈ‡¯Â†ÔÈ„†È¯„Ò†¯Â„ÓÏ
הדיוןבבקשתבניהזוגלקבלתהמשמורת
עלהילדים,יישארוהילדיםבחזקתושל
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