ÔÈÈ„‰Â†ÔÈ„‰
‰ÁÙ˘Ó†È‡˘Â·†ÌÈÈ·¯†ÔÈ„†È˜ÒÙ

The Law and Its Decisor

Rabbinical Court Decisions in Family Matters
‚≤∞∞∂†¯·ÂË˜Â‡†¨Ê¢Ò˘˙†ÔÂ˘Á†±≥†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ

מערכתהדיןוהדיין
יו"רמערכת:ד"ררותהלפרין-קדרי,עו"דסוזןווייס
עורךראשי:ד"רעמיחירדזינר
עורכת:עו"דבת-שבעשרמן
חבריהמערכת:עו"דרוברטליכט-פטרן,עו"דעדישניט
עו"דאורניתנורנברג
מנהלתומפיקה:עו"דעטרהקניגסברג
רכזתמערכתוהפצה:יפעתמלטר-חורש
עיצובוביצועגראפי:הסטודיושלמיכל
כתובתהמערכת:
המרכזלקידוםמעמדהאשהע"שרותועמנואלרקמן
הפקולטהלמשפטיםאוניברסיטתבר-אילן,רמתגן52900
טל,03-5318895.פקס03-7360499.
E-mail:rackman.center@mail.biu.ac.il

סימניהבאתפסקיהדין:
פסקדיןמלא:
תקציר:
פסקהדיןבחלקו:

¯‡˘∫˙Â·È˙†È

בזה"ז–בזמןהזה
בע"כ–בעלכורחו/ה
ג"פ–גטפיטורין
דמו"י–דתמשהוישראל
דר"ת–דרבינותם
זמ"ז–זהמזו
חדר"ג–חרםדרבינוגרשום
טו"ר–טוען/תרבני/ת
טו"מ–טענותומענות
כ"ש–כלשכן

לכו"ע–לכוליעלמא
לפי"ז–לפיזה
עו"ס–עובדתסוציאלית
פו"ר–פריהורביה
פרש"י–פירושרש"י
צ"ב–צאןברזל
שאל"כ–שאםלאכן
שכ"ו–שארכסותועונה
שלו"ב–שלוםבית

איןבמובאכאןמשוםתחליףלייעוץמשפטי

≤

ISSN 1565-4176

ת ו כ ן  ה ע נ י י נ י ם
עילותגירושין
תנאיםלמתןהגט
רכוש

3
6
7

„ · ¯ † ˙ Î ¯ Ú Ó ‰

בפסקהדיןמס'7המתפרסםבגיליוןזה,כמוגםבפסקידין
שפרסמנובעבר)למשל:פס"דמס'11בגיליון3אופס"דמס'
9בגיליון,(6אנופוגשיםאתשימושושלביתהדיןבמונח
'קיםלי')תרגוםמילולי':קייםאצלי'(,כשםלטענהאותהיכול
לטעוןאחדהצדדיםלדין.שימושבטענהזוהינורווחלמדי
בפסיקתםשלבתיהדין.הטענהמוגדרתבידיפרופ'מנחםאלון
)המשפטהעברי,מהד'שלישית,עמ'(1063–1062כ"טענה
המבוססתעלהעיקרוןהיסודישבתחוםדיניממונות,ש'המוציא
מחברועליוהראיה'...לפיטענת'קיםלי'ניתוספהלומשמעות
נוספת,והיא–שאםיששתידעותחלוקות,שלפיהאחתזוכה
התובע,ולפיהשניהזוכההנתבע,רשאיהנתבעלטעון,שלדעתו
נכונהאותהדעה,שלפיההואזוכהבדיןופטורמלשלם,ואין
להוציאמחזקתוממוןכלעודלאהוכח,כידעההלכתיתזו
אינהנכונה".אלוןמסייםאתדבריובכךש"מיותרלהוסיףכי
ישבהבטענת'קיםלי'משוםחתירהתחתאשיותיושלשיפוט
סבירוסדיר".בהערתהשולייםמביאאלוןמקורותלכך,שמתוך
הבנהזובדברהבעייתיותשלהטענה,היופוסקיםחשובים
שבמשךהזמןניסולצמצםאתהשפעתההשליליתעלידיכך
שהוסיפוסייגיםרביםלאפשרותהעלאתה.
עםזאת,לטענהזומעמדמוצקבעולמהשלההלכהובתיהדין
הרבניים,כאמור,אינםנמנעיםמלקבלאותהואףלהעלות
אותהמיוזמתםעבוראחדהצדדים)בד"כבשלהסתמכותעל
דבריהחיד"אבספרו'ברכייוסף',חו"מסי'כ"השהביאבשם
כמהפוסקיםשכתבושטענת'קיםלי'יכוליםלהעלותהדיינים
ואיןצורךשיטעןבעלהדין(.
דוגמהלשימושבטענהזונוכלכאמורלמצואבפס"ד7בגיליון
זה.הרבשמןקובעשםכיהבעלאינוצריךלהחזירכספים
שהגיעולידיוממשכורתהשלאשתו,גםאםזוטוענתכימדובר
בכספי'העדפה'שהםמעברל'מעשהידיה'.קביעתוזומבוססת
עלהעובדהשקיימתמחלוקתפוסקיםבשאלההאםכספי
'העדפה'שייכיםלבעל.במקרהכזה,אילוהכספיםהיונשארים
אצלהאשהוהבעלהיהתובעם,היתההיאיכולהלהסתמךעל
אותםפוסקיםהקובעיםשאיןלבעלזכותבהםולהשאירם
אצלה.אולם,אםהכניסהאותםלחשבוןהבנקשלהבעלוכעת
היאדורשתאתהשבתם,הרישכעתהבעלהואהמוחזקוהנתבע
וכנגדתביעתההואיכוללטעון'קיםלי'כאותםפוסקים
הסובריםשהכספיםשייכיםלו,והיאלאתוכללהוציאאותם
ממנו)להרחבהראו:ב'שרשבסקי,דינימשפחה,מהד'רביעית,
עמ'.(188
במפתחהבאשלפסקיהדיןשפורסמוב'הדיןוהדיין'אנוניצור
סיווגמיוחד,ובוהפניותלפסקידיןבהםמועליתטענת'קים
לי'.
כתמיד,נשמחלקבלפסקידיןבכלהתחומיםהנוגעיםלדיני
המשפחה ומכל בתי הדין
הרבניים.

בברכתשנהטובה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
הרבמשהקולר–אב"ד
הרביצחקאלמליח–דיין
הרביצחקאבירןהלוי–דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת.1972שניםרבות
ידעוחייהםהמשותפיםעליותומורדות
ובשנת2000נפרדו.הבעלחיעםאשה
אחרתוישלוממנהבת.לטענתו,אשתו
אסורהעליומשוםשניהלהקשרעםגבר
זר,אולםאיןהואיכוללהוכיחזאת.האשה
פתחהתיקשלוםביתבביתהדיןהרבני,
ובמקבילהגישהתביעהלחלוקתרכוש
בביהמ"ש,שםטענהשהיארוצהבגירושין.

נפסק:

לאחרשמיעתבניהזוגוב"כוהעיוןבחומר
שבתיקביה"דהגיעלמסקנה:
לחייבאתהאשהבגירושין,מחמתמעשיה
עצמה,שהםהםגרמולהחיובגירושין.
שהריהאשהעצמהבקשהבביתהמשפט
את פירוק הנישואין למעשה ובפועל.
ממעשיה בבית המשפט ,עולה תמונה
ברורה וחד משמעית .האשה מבינה
שחייהםהמשותפיםהגיעולקצם,ונחלה
בכך.ברורכיכיוםגבהטוראביניהם,אין
האיש רוצה באשה ,ואין האשה רוצה
באישובמערכתנישואיןנורמטיביתעמו,
ולמעשהמחיצהשלברזלמפרדתביניהם.
האשה מבקשת להיות פרודה מעשית
ונשואהרשמית,משיקוליםממונייםגרידא,
שהריבביתהמשפטנפסקולהמזונות
בסף₪1,000והוצאותהחזקתהבית,
מטעמיסחטנותאונקמנות.כךלאחר
שמיצתה את זכויותיה בבית המשפט
דווקא,באההיאבתביעה,מהשפהולחוץ,

בביתהדיןהרבנילשלוםבית.זאתיש
לדחותמכלוכל.
אומנם,בדיוןמיוםו'אבתשס"אטענה
האשה":לשאלתביתהדיןמדועהגשת
פרוק שיתוף כאשר רוצים שלום בית,
ענתה:העורךדיןשליהכניסאתהבקשה
ללאידיעתיוכששאלתיאותושובהוא
אמרשכךצריךלהתנהלהמשפט".ברור
שדבריםאלואינםראוייםלאמוןביתהדין.
הןאמתכאשרלבעלחלקנכבדבחורבנו
שלהבית,שנטשאשתנעוריווהלךלרעות
בשדותזריםואףנולדהלובתממנה,גם
כאשראיןכלסיכוילאיחויהקרעביניהם
ובניהזוגלאחייםיחדשניםרבות,מ"מ
איןזועילהלחייבאתהאשהבגירושין.
ביה"דהרבניבירושליםבהרכבהגאונים
הרבאזולאי,הרבולדינברג,הרבקאפח
בפס"דשהובאבפד"רכרךא'עמ'162
כתבו",ברםאמתלאזושלחוסרתקוה
לחייםשותפים,איןבהכדילהטילחובה
עלהאשהלקבלגטפיטורין,כלזמןשלא
הוכחבהוכחותמספיקותשהאשהאשמה
בהפרעתשלוםהביתעדכדיכךשישלה
דיןמורדתאובדומהלזה,אמתלאברורה
שהאשהנמאסתעליו...אםנבואלהסתמך
עלטענותסתמיותכאלהשלחוסרתקוה
לשלום,כלבעלשירצהלהפטרמאשתו
יגרוםלמריבותביתיותויזניחאתאשתו
כמהשניםואח"כיבואוידרושגטפיטורין
בטענה כי אין סיכויים לשלום".
הרישלדעתביה"דאיןחוסרסיכוילשלו"ב
מהווהעילהלחיובבגטפיטוריןלאכןהם
פניהדבריםבנידוןשלפנינוהאשהאינה
רוצהבבעלהורוצהבגירושיןואיןלךהוכחה
גדולהמזושתבעהפירוקשיתוףבכלרכוש
משותף הדירה נמכרה וכאמור קיבלה
מחציתמכלזכויותשלהבעל,ואשהשרוצה
בשלו"בורואהסיכוילכךלאגורמתלכך
שקורתגגשלבניזוגתמכר,לכןישלחייב
אתהאשהבגט.
וע"יבפד"רכרךי"אעמ'364שבוכותב
הגר"עיוסףשליט"אבשבתוכנשיאביה"ד
הרבניהגדוללערעוריםוז"ל:
"נראהאומנםשאיןהאשהאשמהבמצב
האומללשנותר,וכלכולה,ואםתרצה
לומררוברובהשלהאשמהרובצתעל
שכםהבעל,אךהלעולםתאכלחרב,ברור
שאיןלהניחמצבזהלהמשיךללאסוף
וכיוןשברורשאיןעודתקנהוזוגזהלא
ישובו לחיות  בשלום  ,יש לשים קץ
ולהפרידביןהזוג,לפיכךנראהגםלנושבני
הזוגחייביםבגטפיטורין".
מבוארשישלחייבאתהאשהבקבלתגט
פיטורין,גםאםהאשהאינההאשמהבמצב

שנותרבביתוכ"שבנדוןדידןשהאשה
עשתה מעשה שמוכיח מעל כל ספק,
שאינהחפצהבבעלהוכלרצונהכיוםהוא
להמשיךלקבלאתהפסקדיןלמזונות
אשרנפסקולהבבימ"ש.
ומעיןזהמצאנובפד"רכרךז'עמ'112
בפסקדיןשלביה"דהגדולבהרכבהגר"י
ניסיםזצ"להגרי"בזולטיזצ"לויבלחט"א
הגרי"ש אלישיב שליט"א וז"ל:
"מתקבלהרושםכיבמקרהדנןלאנשאר
לאשהשוםיחסחיוביכלפיבעלהולא
קייםעודאצלהכלקשרנפשיאליו,ואינה
מעוניינתבבעלהבתורשכזהכלל,ואם
כךהריההסברהיחידישישלתתלסרובה
שלהאשהלהגיעלידיהסדרסופישל
פרודהואלכאורהרקנקמותגרידא,בחינת
"תמותנפשיעםפלישתים"ותולא,אם
כןיתכןשזהנובעמהצטברותשלמרירות
שהיא נוקטת בליבה כלפי בעלה ,אך
מסיבהזואומסיבהאחרת,דברזהלא
משנה,עצםהעובדהשהיאבבחינת"לא
בעינאליה"משוםשהואשנואיעליה,
ובכל זאת אינה רוצה להפרד ממנו,
"אחזתיוולאארפנו".וניחאלהשהמצב
הבלתינורמאליימשךלעולמים,וירעו
שניהםעדשיסתאבו".
בהמשךדןביה"דהרבניהגדולאםבכגון
זהגזררבינוגרשוםלהתירלבעללשאת
אשהעלאשתו,ובנדוןשםטענההאשה
שהיאחפצהבבעלה,אךביה"דהתרשם
שכלדבריהפיטומימיליבעלמא,אולם
בנידון דידן יש מעבר לכך דמלבד
התרשמותביה"ד,שאכןרוצהבגירושין
אלאאףעשתהמעשהותבעהלפרקאת
השותפות בנכסיהם המשותפים ובכך
הוציאהאתהדירהלמכירהודאישהיא
חייבתלקבלגיטה.
בפס"דשלביתהדיןהגדולבהרכבהרב
ש.דיכובסקישליט"אוהרבי.נדבשליט"א
והרבש.בןשמעוןשליט"אמובאבפד"ר
י"ט ע'  52כותב הרב דיכובסקי:
"הנקודההשניהביחסלחיובהאשהבגט
וביטולמזונות,ב"כהמערערתטועןכי
מרשתולאעשתהכלרעואיןשוםעילה
לחייבבגט,ישבכךטעותבסיסית.ע"מ
לחייבבגט,איןצורךבעשיית"מעשה
רע",בעלאואשהשאינםחפציםבשלום
ביתחייביםבגט,דרךאחרת-אין,הרעיון
שלפרודללאגטאינומקובלעלביה"ד,
וכלשאינהרוצהבשלו"בישמקוםלחיוב
בגט,מובןמאיליו,כימחיובהגטנגזר
ממילאהפסדמזונות".
לאורכלהנ"ל,ביה"דפוסק,שהאשה
חייבת להתגרש מבעלה ועל בני הזוג

≥

לפנותלמזכירותלקבועמועדלסידורגט .נשואיבניהזוגבחו"קהתקיימובזמןשהאשה העובדות:
תיקמס'064662521-21-1:
ניתן ביום ב' אב תשס"ה )(7.8.05
הופיעו :עו"ד בצלאל הוכמן )לבעל(
עו"דשרליפז)לאשה(

פסק דין זה רלוונטי גם למדור רכוש.
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ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר–אב"ד
הרביוסףגולדברג–דיין
הרבשלוםביבי–דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובנישואיןאזרחייםבשנת
1993ולאחרגיורושלהבעלנישאובחו"ק
בשנת.1995בעתשנישאובחו"קהיתה
האשהבת51והבעלבן.37לשניבניהזוג
אלונישואיןשנייםוישלכלאחדמהם
ילדיםמנישואיהםהקודמים.הבעלעזב
אתהביתוהואמבקשלהתגרש,ביןהיתר
בטענהכיאיןלוילדיםיהודייםוהואמבקש
לקייםמצוותפרוורבו.האשהמבקשת
לחזור לשלום בית .כן הוגשה תביעה
למזונותאשה.

נפסק:

לפניביה"דעומדתתביעתהבעללגרושין,
ומאידך,תביעתהאשהלשלוםביתומזונות.
התקיימודיוניםרביםלפניביה"דבנוכחות
בניהזוגובאיכחם,כמו"כהובאועדויות
לפני ביה"ד ,וביה"ד מבהיר את דעתו
בתביעותהנ"לכדלהלן:
לעניןתביעתהגרושין:
ביה"דהתרשםשרצונהשלהאשהבשלום
ביתושהבעליחזורלהתגוררעמה,אף
העדיםשהבעלהביאמטעמוהעידועל
רצונהשלהאשהבשלוםבית,כמו"כלדעתנו
אף ההתפרצויות שטוען הבעל עליהם
שנעשובמקוםעבודתו,נגרמוכתוצאה
מזהשהבעלעזבאתהאשה,ואיהשלמתה
עםמציאותזו,ובכלהשניםשבניהזוג
הכירוזא"זוהתגוררויחדיו,התנהלוחייהם
בדרךסדירהורגילה.
כמו"כאיןלקבלאתטענותהבעלוב"כ
שלבעלאיןילדיםיהודיםוזכותולהביא
ילדיםלקיוםמצוותפרו"ר]ילדיומנשואיו
הקודמיםלאהתגיירו,יעוייןאה"עסימן
א'סעיףז'וכפישנבאר.

¥

היתהבגיל,51וידעהבעלשהואנושאאשה
שלאתביאלוילדים,ויעויןבמהשכתב
בחכמתשלמהאה"עסימןא'":דאףהמתירים
חדר"גבשההעשרשניםהיינורקאםנשא
הבעלשכמותוכגוןבחורלבתולהוכדומה
שהםשוויםבשנים,אבלאםבחורנשא
זקנהאועכ"פבאהבשניםהרבהממנו,לכ"ע
איןמתיריםלוחדר"ג".
ובודאיבמקרהשלפנינושכשנשאאתהאשה
בחו"קהיאהיתהבגיל51ולאהיתהראויה
להביאילדים,לאיכולהבעללבואבטענה
שרצונובילדיםולחייבהבגט.
עכ"פבודאיבמקרהשלפנינו,איןטענתו
הנ"לפוטרתאותומתשלוםכתובתה,ואם
רצונולגרשהעליולשלםלאשהאתכתובתה,
אולהגיעלהסכמה.
ואכןדעתנוהיאשבכלמקרההבעללא
יחזורלשלוםבית,ועלכןטובתבניהזוג
היא לנהל מו"מ ולהגיע לפתרון למצב
שביניהם.
לעניןתביעתהמזונות:
ע"פהדבריםשנאמרולפניביה"דוההוכחות,
מתברר,שלאשהיששלושחנויותשמשכירה
אותם ,כמו"כ לאשה דירה שבה היא
מתגוררת,וכןוילהשישאפשרותלהשכירה,
כמו"כלפניזמןקצרקנתהג'יפ,...מכלהנ"ל
נראהלנו,שישלאשהמהכנסותיהכספים
מספיקיםלפרנסתהוצרכיה,ואיןלחייבאת
הבעלבמזונות.
לאור כל הנ"ל מחליט ביה"ד כדלהלן:
א.דוחיםאתתביעתהבעללגירושין.
ב.דוחיםאתתביעתהאשהלמזונות.
ג.היותולדעתנו,הבעללאיחזורלשלום
בית,טוביעשובניהזוגאםינהלומו"מ
לגרושין.
תיקמס'064687221-13-1
ניתן ביום י"ג תמוז תשס"ג )(13.7.03
הופיעו :עו"ד דרורה רמיגולסקי )לאשה(
עו"דדודזוסמן)לבעל(

פסק דין זה רלוונטי גם למדור רכוש.
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
הרבעזראברשלום-דיין
הרבחגיאיזירר-דיין

תיקזהמנוהלתקופהארוכה.תחילתו
בביה"דבאשדודשםחוייבההאשהבגט
ונקבעשהסכםהגירושיןתקף.הוגשערעור
לביה"דהרבניהגדול.
בשנת2001ניתןפס"דבערעורונפסקכי
חיובהשלהאשהבגירושיםאינותקףכי
נעשהבדייןאחד,עםזאתנקבעכיהסכם
הגירושיןמחייבוזאתמאחרשבניהזוג
מעונייניםבגירושין,ההסכםבוצעלמעשה
ולאניתןלחזורמההסכםלאחרביצועו
וכיהמחלוקתביןבניהזוגהיארכושית
בלבד.דעתהמיעוטגרסהכיההסכםאינו
ברתוקף.התיקהועברלביה"דברחובות.
בשנת2004פסקביה"דברחובותכילאור
כךשלבעלאשהאחרתאיןהאשהחייבת
בגטוהבעלחייבבכלהחיוביםלה.עלכך
הוגשהערעור.

נפסק:

דעתהרוב)הרבניםדיכובסקיוברשלום(:
תיק זה נגרר תקופה ארוכה .תחילתו
בביה"דבאשדוד,שםחוייבההאשהבגט
ונקבעשהסכםהגרושיןתקף.עלכךהוגש
ערעורלביה"דהגדול,ובתאריךז'באדר
תשס"בפסקנושחיובהגירושיןאינותקף
משוםשנעשהבדייןאחד,אולםהסכם
הגירושיןמחייב.נימקנוזאתבדעתהרוב,
משוםשההסכםבוצעלמעשה,ולאניתן
לחזורמההסכםלאחרביצועו,וכןמשום
ששניבניהזוגחפציםבגירושין,והמחלוקת
ביניהםהיארכושיתבלבד.דעתהמיעוט
היתהשההסכםאינותקף.העברנואת
התיקלביה"דברחובות,עקבטענתב"כ
האשהשביה"דבאשדודכברגילהדעתו.
ביה"ד ברחובות בפס"ד מיום י' באב
תשס"ד,החליטלהפוךאתהקערהעל
פיה,לאחרשקבעשלבעלאשהאחרת,
ועלכןהגיעלמסקנהשהאשהאינהחייבת
בגט ,והבעל חייב בכל החיובים לה.
עלכךהערעור.חזרנוובדקנושובאת
הדברים ,וקשה לנו לקבל את מסקנת
ביה"דהאזורי,שישבהסטיהגדולהמפסק
דיננובעבר.
אכן,גםאםלבעלאשהאחרת,לאנוכל
להתעלםמןהעובדהשבניהזוגבנפרד
תקופהארוכהושניהםחפציםבגירושין.
"אשהאחרת"או"פילגש",אינהמילת
קסםשבגללהנדחיתתביעתגירושין.קורה
לאאחת-למרותהסתייגותנומדרךזו-
שאדם הנמצא בהליכי גירושין תקופה
ארוכהאושחייובביתואינםחיים,אינו
יכוללעמודבנסיוןומוצאלעצמואשה
אחרת.כאמור,ישלגנותאתהדבר,אבל

לאניתןלומרשזוהסיבהלגירושין.פעמים
רבות,זותוצאהולאסיבה.
לנוחשובהיותרההכרהשכיוםשניבני
הזוגרוציםבגירושין,והמלחמהמתנהלת
עלשיפורתנאיהסכםהגירושין.לנוחשוב
לדעתשהסכםהגירושיןבוצעבפועלע"י
שניבניהזוגברצוןחופשי,אלאשהאשה
החליטה שכדאי לה לשפר את מצבה
הכלכלי.כדאילצייןשבהסכםהגירושין
נקבעע"יבניהזוגששלושתילדיהזוג
ישארואצלאביהם-דברנדירלמדי-
וכךהיההלכהלמעשה.
הצענולבניהזוגשיתגרשולאלתר,ובית
דיננויוסמךלקבועלאחרהגטלפישיקול
דעתרחבאתהפיצויהמגיעלאשהבנוסף
להסכםהגירושין.קבלנואתהסכמתהבעל,
ולאקבלנואתהסכמתהאשה.צרלנו,
אבלאילוהיתההאשהמעוניינתבפתרון
אמיתי ,היתה מקבלת את הצעתינו.
איןמנוסמןהמסקנה,שביה"דהאזורי
באשדודשפעלאמנםבהרכבחסרהצליח
לאבחןאתהדבריםטוביותרמביה"ד
ברחובותאליוהועברהתיק.אכן,שניבני
הזוגרוציםבגירושין,ועלכןישלחייבם
בכך.
עניניהממוןסודרובהסכםגירושיןשבוצע
כולוהלכהלמעשה,ואיןלערערעליו,
ובפרטלאחרשביה"דהגדולאישראת
ההסכם.
עלכן,ישלקבלאתהערעורולקבועחיוב
בגט .אין לחייב את הבעל בתשלום
המזונות.
מבחינתהדין,איןלחייבאתהבעלביותר
ממהשנקבעבהסכםהגירושין,אולםלפנים
משורתהדיןהייתימחייבאתהבעללתת
לאשהסכוםנוסףשל18,000דולר,במידה
ותקבלאתגיטהבמועדהראשוןשיקבע
לסידורגט.
אםלאתקבלאתהגטבמועדזהמכל
סיבהשהיא,יעמודהסכםהגירושיןבעינו,
וחיובהגטיבוצעהלכהלמעשה,כולל
הפסדמזונותוכוללנקיטתצעדיאכיפה
מתאימים.
דעתהמיעוט)הרבאיזירר(:
בעניןהכרתהמציאותאנונוהגיםלסמוך
עלביה"דהאזורי.ביה"דהאזוריברחובות
קייםישיבותרבותוהשתכנעכיהבעל
בבגידתוגרםלכלהמשברביןבניהזוג.
ההליכהלאשההזרהלאהיתהתוצאהשל
המשבראלאהיאהיתההגורםלמשבר
וקדמהלו.
מהדיוניםאצלנוג"כיכולנולהתרשםמדברי
המשיבה שהיא מעוניינת בשלו"ב .יש
להוסיףשכאשרהבעלנתוןבחיקהשל

אשהזרהאיאפשרלקבלמאשתוהכשרה
תשובהאםרוצהבשלו"באולא.תשובה
זואפשרלקבלרקכאשריעזובאתהאשה
הזרה.
גםטענתמאיסעלימאבדהבעלבמקרה
כזה ,שכן העובדה שנתן עיניו באחרת
מערערתלפיההלכהאתאמינותהשל
טענתמאיסעלי.
העובדהשהאשהחתמהעלהסכםגירושין
אינהמהוהאמתלאלמאיסעליאוהוכחה
שרצונהבגירושיןשכןהחתימהנעשתה
לאחרשחוייבהבגט.
לאור הנ"ל דעתי לדחות את הערעור.
לאורהאמורלעיל,פוסקיםברובדעות:
א.הערעורמתקבל.האשהחייבתבגט.
ב.המערערלאחייבבמזונותהמשיבה.
תיקמס'057242588-21-1
ניתן ביום כ' חשון תשס"ו )(22.11.05
הופיעו :טו"ר יהושע סילבר )לאשה(
עו"דרמירובין)לבעל(
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Ï˘·†Ë‚‰†¯Â„ÈÒ†·ÎÚÓ†Ì‰Ó†„Á‡Â
Æ˘ÂÎ¯†˙Ï·˜Ï†ÔÂÈÒÈ
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיין
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת1979ולהםשלושה
ילדיםבגירים.בניהזוגמתדייניםבערכאות
שונותשניםארוכות.בשנת2004הגיש
הבעלתביעתגירושין.בשנת2005הגישה
האשהתביעהלשלוםביתולמזונות,לרבות
מדורספציפי.לחלופיןהגישההאשהתביעה
לקבלתכתובתהעםהגירושין.

נפסק:

ביןבניהזוגהתגלוחילוקידעותומתחים
כברמתחילתנישואיהם,שהחריפובעקבות
חזרתושלהבעלבתשובה.
במהלךהדיוניםבפניביתהדיןטעןהבעל,
כיהאשהלאביצעהאתעבודותהביתוכי
לא עמדה בהבטחתה לקבל על עצמה
לשמורעלהשבת,עלהכשרותועלטהרת
המשפחה.עודטעןהבעל,כיבניהזוגלא
מקיימיםיחסיאישותמזהשנים.כןטען
הבעל כי האשה קיללה אותו וכי נהגה
באלימותכלפיבנםהבכור,שנאלץלעבור

להתגוררעםסבתו.
האשהטענה,כיחרףהעובדהשנישאו
כחילונים,היאעשתהמאמציםכבירים
עלמנתלבואלקראתהבעל.לטענתה
הלכהלמקוה,שמרהעלכשרות,התקינה
פלטהלשבתועוד.עודטענההאשהכי
הבעלהואשקיללאותה.כןטענההאשה,
כילבעלישקשרהדוקעםאשהאחרת,
עמההואנמצאבכלסוףשבוע.הבעל
הכחישהקשרהנטעןעםאשהאחרת
וביתהדיןקובע,כילאהובאוראיות
המוכיחותענייןזה.
בניהזוגמתדייניםבביתהמשפטבתביעה
לפירוקשיתוףשהגישהבעל.לשאלת
ביה"דאתהאשההאםתסכיםלהתגרש
במידה ותקבל דירה השיבה האשה
"אחשובעלזה".הבעלטעןכיהאשה
רוצה בו רק משום אינטרס כלכלי.
בסיכומיב"כהאשהנטען,כיניתןלהוציא
צולמדורספציפיבמסגרתתביעהלשלום
בית.ביתהדיןמסכיםלקביעהזו,אך
מבהירכיהסעדשלמדורספציפייכול
להינתןרקאםתתקבלתביעתהאשה
לשלוםבית.
ביתהדיןקובע,כימערכתהיחסיםבין
בניהזוגעלתהעלשרטוןלפנישנים
ארוכות וכי בני הזוג לא קיימו יחסי
אישותמספרשניםלפניעזיבתהבעל
אתהבית.עלכןקובעביתהדין,כימזה
שניםנישואיהםשלבניהזוגהינםעל
הניירבלבדובנקודתהזמןבהאנונמצאים,
כשילדיבניהזוגבגרווכשבניהזוגגרים
בנפרד,איןסיכויסבירלחזרהלשלום
בית.עודקובעביתהדין,כיעזיבתהבעל
אתביתבניהזוגוקשריועםאשהאחרת,
אםאכןישנםקשריםכאלה,הינםבעקבות
הגעת מערכת היחסים במשפחה לאן
שהגיעה.
לדבריביה"דהסיבההיחידהבעטייהרוצה
האשה להישאר נשואה הינה רצונה
להמשיךלהתגוררבביתבניהזוג,כפי
שאמרהבדיוןהראשוןשנערךבפניבית
הדין,שאםתקבלאתהדירההיאתחשוב
עלגירושין.משכךברורשרצונהבשלום
ביתאינוכנהוביה"דאינויכוללהיענות
לתביעהלשלוםביתשמניעיהבעיקר
רכושיים.עלכןדוחהביתהדיןאתתביעת
האשהלשלוםביתומכאןשאיןמקום
ליתן את הסעד שהתבקש במסגרת
התביעה,צולמדורספציפי.
ביתהדיןגםדוחהאתטענותהבעלכי
יש לחייב את האשה בגט מחמת דין
מורדתאומחמתדיןאשהרעה,שכן
טענותאלולאהוכחובפניביתהדין.
עםזאתקובעביתהדין,כיברורשלאור

µ

הפירודהממושךביןבניהזוגלאניתן
לאחות את הקרע ושני בני הזוג לא
מעונייניםבכךכיום.
עודקובעביתהדיןכיהתנגדותהאשה
לגירושין והגשת תביעתה לשלום בית
נובעתמרצונהלהמשיךלהתגוררבבית
בניהזוג.ביתהדיןחוזרעלקביעותיו
בפסקידיןאחרים,כילאיעלהעלהדעת
שאשהתנצלהעובדהשהבעלמעוגןעל
ידה,כדילהשיגהישגיםכספייםשאינם
מגיעיםלה.
ביתהדיןקובע,כיכשאיןסיכוייםלשלום
ביתוברורלביה"דשבניהזוגאינםרוצים
אישברעהו,מהווההדברעילהלחיוב
ולכפייתגט.ביתהדיןמפנהלדברירבינו
אברהםבןאשמאעלשהובאוברבינוירוחם
ולפסקדינושלהגר"חפלאג'י,לפיהם
כשבניהזוגגריםבנפרדואחדמבניהזוג
מעכבסידורהגטמחמתסיבהצדדית,על
ביה"דלכפותאתהבעללגרשאתאשתו.
אולםכאמור,למסקנהלאמטילביה"ד
חיוב או כפיה ורק קובע למסקנה כי
"מקבליםאתתביעתהבעללגירושיןועל
בניהזוגלהתגרשזהמזו".
לענייןתביעתהאשהלקבלכתובתהקובע
בית הדין ,כי בנסיבות דנן חב הבעל
בתשלוםהכתובה.זאת,כיווןשתביעת
הגירושיןהיאשלהבעלולמרותשהאשה
לדעת בית הדין לא מתנגדת לעצם
הגירושין,הרישהיאלאתבעהגירושין
ואףלאהסכימהלכךבמפורש.בנוסף,
טענותיושלהבעלכנגדהאשהלאהוכחו
ולאהתקיימוהתנאיםלכךשהאשהתפסיד
כתובתה.
ב"כ האשה ביקש להצמיד את כתובת
האשההנקובהבלירותלמדדאולדולר.
לדעתהרוב,איןלהצמידאתהכתובהלא
לדולרולאלמדדוביתהדיןיקצובאת
סכוםהכתובהלפיהכלליםשפירטבפסק
דיןקודם.לדעתהמיעוט)הרבזמיר(,יש
להצמידאתהכתובהלמדדיוקרהמחיה.
תיקמס'8885
ניתן ביום כ"ח ניסן תשס"ו )(26.4.2006
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(

פסק דין זה רלוונטי גם למדור רכוש.
Ì‚†Â‡¯†ÔÈ˘Â¯È‚†˙ÂÏÈÚ†¯Â„ÓÏ
Æµ†ßÒÓ†ÔÈ„†˜ÒÙ

∂

˙Ë‚‰†Ô˙ÓÏ†ÌÈ‡
·ÂÈÁÏ†‰˘‡†Ï˘†‰˙ÚÈ·˙†˙ÈÈÁ„.5
·ÈÎ†Ú·Â˙†ÏÚ·‰†Â·†‰¯˜Ó·†Ë‚·†‰ÏÚ
ÔÈ„‰†˙È··†ÌÈÈ˜˙È†˙ÂÂÊÓ·†ÔÂÈ„‰
ÆËÙ˘Ó‰†˙È··†‡ÏÂ
ביתהדיןהרבניהאזוריפתחתקוה:
הרבדודאוחיון-אב"ד
הרבי.יהודהגליק-דיי
הרבאליהוד.רוזנטל-דיין

העובדות:

בניהזוגהינםחרדיםהנשואיםתשעשנים
ולהם שני ילדים קטינים .בפני ביה"ד
נשמעוטענותהבעללשלו"בולחילופין
גירושין)לאורעמדתהשלהאשה(וטענות
האשההעומדתעלכךשסבלהדיורצונה
בגירושין,וכיהיאדורשתלפסוקכיהבעל
חייבלגרשהעלפיטענותיה.נוכחעמדתה
שלהאשההסכיםהבעללגירושין,ועלכן
קבעביה"דשלאורהסכמתוהאמורהולאור
העובדהשהאשהלאהוכיחהאתטענותיה
לגביהתנהגותהבעלואלימותו,איןמקום
לדוןבחיובהבעללגירושין.הדיוןנסבעל
כןלענייןמזונותהילדיםוהסמכותלדון
בהם.הבעלדרשכיהסמכותתשארבידי
ביה"ד אליו פנה בעניין זה ,גם לאור
שהאשהעצמהפנתהלביה"דעלמנת
שיקבעאתמזונותיהםשלהילדים.מאוחר
יותרפנתההאשהלביה"דלסגוראתתיק
המזונות אך נדחתה על ידי ביה"ד.

נפסק:

בניהזוגנישאוכדמו"יבתשנ"זולהםשני
ילדיםכ"י.
ביה"דשמעבארוכהטענותהבעללשלו"ב
ולחילופיןגירושיןבאיהסכמהמצדהאשה.
הבעלמתלונןעלמעורבותמצדקרובי
האשההמסיתיםאותהלהתגרשומייעצים
להעצותשאינןהוגנותלה,מהגםשלדברי
הבעלמעולםלאקיבלוהדרכהכזוגצעיר
להתמודדות משותפת ולמיטב הכרתו
הדרכהויעוץמתאימיםיעזרולשניהם

למצוא דרך משותפת תוך המשך קיום
המשפחה.אךלנוכחעמדתהשלהאשה
לגירושין מסכים הבעל לגירושין.
האשהעומדתעלכךשיתגרשוושסבלהדי
במשךהשניםשחלפועדהנה.כמו"כדורשת
האשהשנושאמזונותהילדיםוחזקתםידון
בערכאהאחרתלמרותשהיאעצמהפתחה
ודרשהמזונותהילדיםבביה"ד,ולמרות
שהבעלקנהסמכותבביתהדיןהרבניכאן.
ולאחריעוץרצתההאשהלחזורבהוביקשה
לסגוראתתיקהמזונותבביה"ד,אבלנדחתה
ע"יביה"ד.לאחרונהפנתההאשהלביה"ד
בבקשהלפסוקשהבעלחייבלגרשאשתו
ע"פטענותיה.
לאחרשמיעתבניהזוגועיוןבחומרשלפנינו
נראהשאיןכלללדוןבחיובהבעלשהרי
מסכיםהואלתתגטפיטוריןלאשתוובודאי,
הואילולאהוכחהכללטענתהאשהעל
התנהגות הבעל ואלימות מצידו.
נקודתהמחלוקתביןבניהזוגהיאסמכות
קביעתהמזונות,שהבעלדורששתישאר
לביה"דשאליופנהושהאשהעצמהפנתה
בעברלביה"דשיקבעמזונותיהםשלהילדים.
ביה"דפוסקשטענתהבעלצודקתבהחלט
ושהאשהעצמהכנ"לפנתהודנהבביה"ד
בענין מזונות הילדים והסמכות חייבת
להישארבביה"דכדיןתורה.בפרטשמדובר
בבניזוגשמגדיריםעצמםחרדיםלדברה'
וכברנאמרבתורההאיסורהמפורשעל
התדיינותבערכאהשדנהע"פחוקינוכרים.
ישלהוסיףשגםאםבניהזוגלאהיושניהם
פוניםתחילהלביה"דלדוןבמזונותהילדים,
גםאזהיתהמתקבלתתביעתושלהבעל
להעבירכלהסמכויותלביה"דכתנאימצידו
לגירושין.ולארקבכה"גאלאגםבאופן
שהבעלמחויבלתתגטלאשתו,אםמעכב
בטענהשנראיתצודקתלביה"דהרימתקבלת
טענתו.
וכךמבוארבשו"תשיבתציוןס'צ"וובשו"ת
מהרש"םח"הסי'מ'ובאגרותמשהלאבן
העזרסי'קי"א)בעניןחליצה(שאףבמקום
שחלדיןכפיהעלהבעלאוהיבםוזאתכדי
למנועעיגונהשלהאשה,בכלאופןאם
הבעלתובעתביעהממוניתאותובעלדון
ע"פדיןתורה,הרידברזהמעכבחיובושל
הבעלבגטאובחליצה.בתיהדיןפוסקים
ע"פ כלל זה וכך היא דרכה של תורה.
העולה מכל האמור היא שתביעתה של
האשהלחייבהבעלבגטלפיתנאיהנדחית,
וייטבלאשהאםתחפשכלאפשרותלמצות
אתהדרך,להצלתמשפחתה,מבלילהטות
אוזן לעצות אחיתופל הסובבות אותה.
תיקמס'031411390-21-1
ניתן ביום כ"א שבט תשס"ה )(31.1.05

הערה:עלפסקדיןזההוגשערעורלביה"ד
הגדול.פסקדינושלביה"דהגדולפורסם
ב'הדיןוהדיין'מס',12עמ'.3
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין.
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ÔÓ†˜ÏÁ†Â˙˘‡Ï†¯ÈÊÁ‰Ï†ÏÚ·†·ÂÈÁ.6
ÔÂÚ¯ÈÙÏ† ‰ÓÏÈ˘† Ì˙Â‡† ÌÈÙÒÎ‰
‰ÈÙÏ†ÏÚ·‰†˙ÚË·†ÔÂÈ„Â†ÂÈ˙Â·ÂÁ
ÈÈÁ† ÍÏ‰Ó·† Â¯·ˆ˘† ˙ÂÈÂÎÊ‰
ª‰ÂÂ˘† ÔÙÂ‡·† Â˜ÏÁ˙È† ÔÈ‡Â˘È‰
ÆÔÂÓÓ†ÈÒÁÈ†˜ÂÁÏ†∏†ÛÈÚÒ†˙ÏÚÙ‰
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר-אב"ד
הרביוסףגולדברג-דיין
הרבשלוםביבי-דיין

העובדות:

בני הזוג היו נשואים במשך  7שנים
ולשניהםאלונישואיןשניים.בניהזוג
התגרשו.נושאיהרכושהיובסמכותבית
הדין.במהלךנישואיבניהזוגפרעההאשה
חובותשלבעלהמכספיההפרטיים.בפני
בית הדין עומדות התביעות הבאות:
)(1תביעתההכספיתשלהאשהלהחזרת
הכספיםאותםשילמהלפירעוןחובות
בעלה.
)(2תביעתוהכספיתשלהבעללקבועכי
כלהזכויותשצברובניהזוגבמהלךחיי
הנישואיןיחולקוביניהםבאופןשווה.
האשהטוענתכיאמרהלבעלהשפירעון
חובותיועלידההואבבחינתהלוואה.
לטענתהבעלהאשהלאאמרהלושעליו
להשיב את הכסף וכיוון שבמהלך חיי
הנישואיןכלצדתורםלפיאפשרויותיו,
ישלראותבכסףששילמהכמתנהשלא
חלהעליוהחובהלהשיבלה.

נפסק:
בית הדין קבע כי לא הובאו הוכחות
מספיקות לכך שהאשה אמרה לבעלה
שפריעתהחובותשלועלידההיאהלוואה.
עלכןישלפסוקבשאלה:האםישלראות

בפירעון חובותיו של בעל ע"י אשתו
כהלוואה שיש להשיבה או כמתנה.
כיווןשפירעוןהחובותהיהידועלבעלוהוא
הסכיםלו,איןלפוטרומהחזרתהכספים
מכוחהדיןשל"פורעחובושלחברושלא
מדעתו".הדיןהכלליהואכיאדםשחברו
פרעחובובידיעתו,חייבלהחזירלואת
הכסף.ועודאומרהדין,כיכלאדםשחברו
גרםלוהנאה,חייבלשלםלועבוראותה
הנאה .על כן ,לכאורה ,גם במקרה זה
כשהאשהפרעהאתחובושלהבעלבידיעתו
והואנהנהמכך,חייבלהחזירלהאתכספה.
אולםקיימתהלכהנוספת,לפיהאםבעל
חייבלאשתומזונות,והלכההאשהומכרה
מרכושהכדילהשיגמזונות,כלומרפרעה
אתחובושלבעלה)חובמזונותיה(מכספה
שלה,פטורהבעלמלהחזירכספיםאלה
לאשה"היותודרךנשיםלגלגלעםבעליהן
ולסייעם".שכן,האשההיאשאוכלתאת
מזונותיהועלכןאםאכלהמכספהשלה
מתכוונתהיאלמחוללבעלהולגלגלעמו
ולסייעלו.
השאלההיאמההיחסביןשתיההלכות:
האםבמקרהכמושלנובוהבעלחייבלצד
ג'והאשהמחזירהחובו,ישלהסיקאת
ההלכהמהדיןהנוגעלדרכןשלנשיםלגלגל
עםבעליהןולסייעלהןבכלהנוגעלחוב
מזונותיהןשלהןאומהדיןהכלליהנוגע
לפורעחובושלחברובידיעתו.
ביתהדיןמביאתשובתמהרש"ם)ח"ב
רלו(,לפיהאשהששילמהמנכסיהאת
מזונותבנההגרעמה,אינהיכולהלתבוע
אתבעלהשישיבלהאתמהששילמהשכן
"דרכןשלנשיםלגלגלעםבעליהן"ולסייע
להם ,וזאת אפילו אם היא גרה בנפרד
מבעלהוישלהריבאיתו.מכךניתןלהסיק,
שהדין לפיו אשה מגלגלת עם בעלה
ומסייעת לו חל לא רק ביחס למזונות
האשהעצמהאלאגםביחסלחובמזונות
שלהאבלילדיו.
אולם,ישאולילעשותהבחנהביןמזונות
האשהומזונותהילדיםהנמצאיםאצלה,
ביחס אליהם נקבע שדרכן של נשים
להתגלגלעםבעליהןולסייעלהםועלכן
איןהבעלחייבלהחזירהחוב,לביןחובו
שלבעללצדג'אחרשאזישלומרשאם
פורעתהאשהחובזהאיןכוונתהלמתנה
אלאלהלוואה.
ביתהדיןלומדמפס"דשלביה"דהגדול
המובאבפד"רכרךב'עמודים,293-289
בונקבעכיבנוגעלחובששילמהאשה
עבורבעלהלריפויוואשפוזוישלהכריע
עלפיהדיןשלפורעחובושלחברומדעתו
ולאמהדיןשלאשהשמגלגלתעםבעלה
ומסייעתלו,כיאיןללמודמחובלמזונות

אשהוילדיםלשארחובות.
עודמוסיףביתהדיןכראיהאתהעובדה
שהבעלסירבכיתישמעעדותהשלעורכת
דיןששימשהכמגשרתביןבניהזוגושמעה,
לטענתהאשה,כינתינתהכסףהיתההלוואה
וכיהבעלהבטיחשיחזיראתהכספיםשפרעה
עבורו.
עלכןקובעביתהדין,כיהנטייההיאלקבוע
שעל הבעל להשיב לאשתו את הכספים
ששילמהלפירעוןחובותיו.ביה"דקובעכי
אםהבעלרוצהלסתוראתטענתהאשה
עליולהישבעומפנהלשו"עחו"מיבב)"ואם
חייבוביתדיןשבועהלאחדמהם,רשאי
הביתדיןלעשותפשרהביניהםכדיליפטר
מעונששבועה"(.
כיווןשלאנמצאהראיהברורהלשאלהאם
אמרההאשהלבעלשנותנתלוהלוואה,וכיוון
שהבעלהואהמוחזקבכספים,קובעבית
הדיןעלדרךהפשרהכיהבעלישיבלאשה
שני שלישים מהכספים ששילמה עבור
חובותיוכשהםצמודיםלמדדמיוםהתשלום.
עודקובעביתהדין,בהקשרשלתביעתושל
הבעל לחלק בין בני הזוג את הזכויות
הכלכליותשצברובמהלךהנישואיןבאופן
שווה,כיבהתחשבבכךשהאשהמקבלתרק
שנישלישמהכספיםששילמה,ותוךשימוש
בסעיף8לחוקיחסיממון,כלצדיישארעם
זכויותיו הכלכליות הרשומות על שמו.
תיקמס'050886514-24-1
ניתן ביום ג' טבת תשס"ה )(15.12.04
הופיעו :עו"ד בצלאל הוכמן )לאשה(
עו"דאלינורליבוביץ)לבעל(
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ÔÈ‚·†ÌÈÙÒÎ†ÚÂ·˙Ï†ÏÚ·†ÏÂÎÈ†Ì‡‰.7
ø‰¯È„†˙˘ÈÎ¯Ï†Â˙˘‡†È·‡†˙ÁË·‰
˜·†ÔÂ·˘Á†ÏÚ†ÂÓ˘†˙ÙÒÂ‰†ÔÈ‚·Â
˘·ÔÈ‚·Â†øÂ˙˘‡†Ï˘†ÌÈÙÒÎ†˘È†Â
¯ø‰Ê† ÔÂ·˘Á·† Â˜ÙÂ‰˘† ÌÈÁÂÂ
ÏÚ·†Í˘Ó˘†ÌÈÙÒÎ†Ï˘†Ì„ÓÚÓ†‰ÓÂ
ÔÈÏËÏËÓ†Ï˘Â†øÛ˙Â˘Ó‰†ÔÂ·˘Á‰Ó
˘øÈ„„ˆ† „Á† ÔÙÂ‡·† ‰˘‡‰† ‰ÏË
È˘˘Î†‰·Â˙Î†·ÂÈÁ†Ï˘†ÂÈ„†‰ÓÂ
·øÌÈ„¯ÂÓ†ÌÈ‰†‚ÂÊ‰†È
ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
הרבחגיאיזירר-אב"ד
הרבנחוםגורטלר-דיין
הרבאברהםשמן-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרביוסףנדב-דיין,יו"ר
הרבזלמןנ.גולדברג-דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

הדיוניםהתקיימולאחרשבניהזוגהתגרשו.
לפניהגירושיןהאשימובניהזוגזהאתזו
במרידה,אולםלאהוכיחואתטענותיהם.
לפניסידורהגטהסכימובניהזוגשענייני
הרכושיידונובביתהדיןברחובות.דיון
זההיהמורכבביותרוסבבסביבשורה
שלנושאים:
.1תביעתהבעללקבלתכספיםשהאשה
ירשהמאביה,זאתבשלטענתוכיהאב
הבטיחלפניהנישואיןשיקנהלבניהזוג
דירה.עלכןלטענתומגיעיםלוכספים
מהעזבוןבשווימחציתדירה.
.2תביעתהבעללקבלמחציתמןהכספים
שהופקדובחשבוןבנקשאשתופתחה,
ובוהפקידהאתהכסףשירשהמאביה,
בטענהשהואצורףכשותףלחשבוןוממילא
מחציתהכספיםשבוניתנולובמתנה.
כמוכן,הבעלטועןשבחשבוןזההופקדו
כספיםממקורותנוספים.
.3תביעתהבעללקבלתהריביתוהרווחים
שהופקו מן הכספים שבחשבון הנזכר
בסעיףהקודם,בטענהשמדוברבפירות
נכסימלוג.
.4לבניהזוגהיהחשבוןבנקמשותףנוסף
בושניהםהפקידומשכורותוקצבאות.
הבעלמשךכספיםמחשבוןזהונתבעע"י
האשהלהשיבם.
.5האשהתובעתכתובהותוספתכתובה.
.6האשהנטלהמטלטליןרביםבטענה

∏

שהםשייכיםגםלהואילוהבעלתובעאת
השבתם בטענה שהם שלו בלבד.
דייניביתהדיןהאזוריהתייחסולשורת
הנושאים הזו .שני בני הזוג ערערו על
פסיקתםלביתהדיןהגדול.
ביתהדיןהאזוריעסקבהרחבהבנקודות
אלהוכלאחדמהדייניםכתבאתנימוקיו
בנפרד.עלהחלטותיוערערושניבניהזוג
לביתהדיןהגדול.

נפסק:
ביתהדיןהרבניהאזורי:
ההחלטה מתייחסת בקצרה לכל אחד
מהנושאיםשהוזכרולעיל)והנימוקיםהובאו
בנפרד(.לגבירובםשררההסכמהלמעשה
ביןשלושתהדיינים,אךההחלטהבנושא
הראשוןניתנהברובדעות.ביתהדיןקבע
שסעיפיםא,ד,ה,והינםמקשהאחת
וערעורעלחלקמהםייחשבכערעורעל
כולם.הוחלט:
א.לגביתביעתהכספיםהנזכריםבסעיפים
3–1בעובדות:הבעליקבלמהם3%מהקרן
והרווחים.
ב.לגביהנ"ל:האשהתקבל97%מהקרן.
מהרווחיםשהצטברועלהאחוזיםהנ"ל
מיוםההפקדהועדיוםהפרודתקבלהאשה
את חלק הרווחים שעד לגובה הפרשי
הצמדהלמדד.הבעליקבלאתיתרהרווחים
שעלהאחוזיםהנ"ל.מהרווחיםשנצברו
בתקופתהפרודועדהגרושין,תקבלהאשה
בנוסף לרווחי ההצמדה גם  50%מיתר
הרווחים,והבעליקבלאתיתרתהרווחים.
ג.לאחרחישובהרווחיםכאמור,יתווסף
לכל אחד מבני הזוג גם החלק היחסי
ברווחים שנצברו לאחר הגרושין.
ד.לגביסעיף4בעובדות:כספיםאלה
פטורהבעלמלהשיב.
ה.לגביסעיף6בעובדות:האשהפטורה
מהשבתהמטלטליןלמעטמספרחפצים
השייכיםלבעל.מהשנמצאאצלהבעל
יישארלו.
ו .לגבי סעיף  5בעובדות :הבעל פטור
מתשלום הכתובה ותוספת הכתובה.
נימוקי הדיינים )לפי סעיפי התביעה
המופיעיםבעובדותהמקרה.אנומתעלמים
מפירוטהחישוביםוהקיזוזיםשעשוהדיינים
ואשרהביאואותםלתוצאותהמעשיותשל
פסקהדיןהנזכרותלעיל(:
.1תביעתהכספיםמהעזבון
הרבגורטלר:הבעללאטעןשהאבהבטיח
לרשוםעלשמואתמחציתהדירהוגםלא
טעןשהנישואיןהותנוברישוםכזה)שאז
עצםהנישואיןהיומחייביםאתהאבבקיום
הבטחתו(.הבעלגםלאטעןשהבטחת
האבנעשתהבקניין.העדרמעשהקניין

גורםשלאיחולשיעבודעלנכסיהאב
לקיוםהתחייבותו.לאורכלזאת,הכספים
שייכיםלאשהבלבד.אבלגםאםהבעל
כןהיהטועןאתהטענותהנ"ל,היתה
יכולההאשהלטעוןשהתחייבותאביה
היתהבמסגרתהתחייבותלנדוניהוהוא
דרשמהבעלשיתחייבבכתובהכיערך
מחציתהדירההואבמסגרת'נכסיצאן
ברזל'החוזריםממילאבמלואםלאשה
בעתהגירושין.
הרבאיזירר:ברורשאיןכאןהתחייבות
בקנייןוגםלאתנאילקיוםהקידושין.
אולםישלדוןאםאיןכאןהתחייבותשל
'דבריםהנקניםבאמירה',כלומרשלמקרה
בוהתחייבותהאבלמתןרכושבסמוך
לביצועהקידושין)כמושהיהבמקרהדנן(
מחייבתאותוגםללאביצועמעשהקניין.
לדעתהרבישלדחותטענהזומנימוקים
רביםוביניהם:קיימתמחלוקתהאםבכלל
הבטיחהאבאתהדירה,ואםכן,לאברור
מהבדיוקהביןהבעלוהאםהיתהלו
הסתמכותעלהבטחהזו;גםאםהבטיח
האבדירהלאברורשהבטחהזוכוללת
מתןבעלותלבעלבה;התחייבותכזו
מחייבתלדעתהרמ"ארקאםנאמרה
בצורתתנאי,מהשלאהיהכאן;לדעת
ערוךהשולחןבמציאותהקידושיןשל
ימינו)כשהקידושיןנעשיםתחתהחופה(
איןכללקיוםלדין'דבריםהנקניםבאמירה'
שהריההבטחהבוצריכהלהיותסמוכה
ממשלקידושין,והיוםלאמבצעיםאת
ההבטחותמתחתלחופה.
.2מעמדושלהבעלבחשבוןהבנקשל
אשתו.
הרב גורטלר :הבעל טוען כי מעמדו
בחשבוןהואכשלשותףמשוםשהוא
יכוללפעולבחשבוןכאילוהואבעליו.
לטענתו,הרישוםהזההואכעיןרישום
קרקע בטאבו ,בה הכל מודים שהיא
נחשבתכנתינהבקנייןולכןמחייבתאת
הנותן.אולם,חוו"דמשפטיתשהובאה
לביה"ד קבעה שהוספת אדם לחשבון
אינהמהווהראיהלנתינתמחציתהכספים
לו.ועוד,ברורשהכספיםבאומןהאשה,
ועל הבעל היה להוכיח כי קיבל את
מחציתםבמעשהקניין.ישלדחותאת
טענתושלהבעלכיהוספתשמולחשבון
היאמעשההקנייןמשוםשפעולהזואינה
"קנייןברורשכלהשוקנוהגכך",שהרי
פעמים רבות הוספת שמו של אדם
לחשבוןבנקנעשיתלצרכיםשונים)ניהול,
נאמנותוכדו'.במקרהדנןאףטענההאשה
שהוסיפהאתשמושלהבעלמשוםשהוא
מביןבהשקעותיותרממנה(ולאלשם
העברתהכספיםלאותואדם,ולכןאינה

יכולהלהחשב'קנייןסיטומתא'.איןזה
דומה לרישום בטאבו שם מהותה של
פעולתהרישוםהיאהוספתבעליםלנכס
ולכןישלהמעמדשל'סיטומתא'ושל
נתינהגמורה.
הרבשמן:הבעלהביאכמהראיותלטענתו
לפיהישלראותוכבעלמחציתהכספים
בחשבון .לדבריו ,עצם יכולתו להוציא
כספיםמהחשבוןהופכתאותולשותףשל
ממשבו,אולפחותהופכתאותולמוחזק
מספקשאיןלהוציאממנוכספים.טענה
זוישלדחותבשלהכללשחזקהשכלמה
שהביאהאשהלביתבעלהמעמדוכ'נכסי
מלוג' או כ'נכסי צאן ברזל' ,ויש צורך
בהוכחהמפורשתכדילטעוןשהכוונההיתה
לתתאתהכספיםבמתנהגמורה.הוספת
שמושלאדםלחשבוןאינהראיהלמוחזקות
בו,משוםשהיאיכולהלבואלצרכיםשונים.
הרבאיזירר:ישלהסכיםלדבריהרבגורטלר
לפיהםרישוםבבנקאינומעשהשלהעברת
בעלותבכספים.אמנם,אםמלכתחילההיה
התנאיבחשבוןשישצורךבחתימתשני
בניהזוגכדילמשוךכספים"היהמקום
לכאורהלומרשגםאםהחשבוןהמשותף
אינוקניןאבלההתחייבותשלהבנקלהחזיר
פקדוןזהכלפישניהםבשוהומכחזהזוכה
הבעל במחצית ,אבל זה אינו כי הבנק
כשמתחיבלשחררהפקדוןבחתימתשניהם
לאמתחיבלהעבירלבעלותשניהםבשוה
אלא לשחרר לפי חתימות של שניהם
והבעלותתהיהכפישיסתדרוביניהם",כל
שכןבמקרהדנןשלאהיהצורךבחתימת
שניהם,שאזכלהתחייבותושלהבנקהיא
לתתאתהכסףלמישחותםואיןכאןכל
הוכחהלבעלות.
הבעלטועןשבחשבוןזההופקדומלבד
כספים שמקורם במשפחת האשה ,גם
כספים שלו ,כספי קצבאות וכספים
שמקורםבחשבוןהמשותףשלבניהזוג.
בכספיםשמקורםבמשפחתהאשהאין
לבעלכלזכויות,כאמורלעיל.הכספים
שמקורםבכספיהבעלשייכיםכולםלו.
הכספיםשמקורםבקצבאותיתחלקובשווה
ביןשניהם,ואילולגביהכספיםשמקורם
במשיכותמחשבונםהמשותףהבעל"יכול
לטעוןשהםמעשיידיהשע"יהדחקשהם
שלווהיאתטעןקיםליכפוסקיםשהם
שלי וכיון ששניהם מוחזקים יחלוקו".
החלוקהתהיהלפייחסההכנסותשהופקדו
בחשבוןהמשותף.
.3מעמדהרווחיםשהופקומחשבוןהבנק
שלהאשה.
הרבגורטלר:הרווחיםשהופקועדלגירושין
ושהינםמעברלמדדנחשביםכ'פירותנכסי
מלוג'ושייכיםלבעל,הרווחיםשהינםרק
בגובהההצמדהלמדדאינםנחשביםרווח

אלאנחשביםכשמירהעלהקרן.ישלדון
למי שייכים הרווחים שהופקו לאחר
הפירוד:אולינחשביםכ"ספיקאדדינא"
ולכןישלתתאותםלמוחזק.
הרבקובעכיהאשההיאהמוחזקתבכספים
שתוכללהוכיחכימקורםבעזבוןאביה.
לגבי כספים שיש ספק במקורם ,הרי
שהבעלנחשבכמוחזקבמחציתם,וזהכולל
אתהכספיםהמגיעיםלומדיןפירותנכסי
מלוג.
הרבשמן:ישנוספקבמעמדהשלהצמדת
הכספיםלמדד.טיעונושלהרבגורטלרכי
ההצמדההינהשמירתהערךשלהקרן
נכונהבדינישותפותרגילה,אולםיתכן
שביחסיםביןבעלואשהיחולהכללהנכון
לגבינכסיםבעיןולפיהםיתכןשהחפץ
ייאבד מערכו והאשה תקבל רק את
ה'בלאות'.מנגד,ניתןלטעוןשאיןלהשוות
כספיםבבנקלנכסיםהמשמשיםבעין,
והבנקמכירבחובתולשמורעלערכם
המקורישלהכספים",ומידיספקלאיצאנו
ונראהשלגביההצמדהישלחלוקאתהערך
ביןבניהזוגומגיעלבעלאתמחציתערכם
אם יוכיח שהוציאם לרווחא דביתא".
הרבאיזירר:ישלדוןאםהרווחיםהינם
כ'פירותנכסימלוג'.איןלקבלאתההבחנה
לפיהרווחיםעדלגובהההצמדהלמדד
נחשביםכקרן.גםהבנקרואהאתההצמדה
כרווח,והראיההיאשאםלאיהיורווחים
הבנקלאישלםהפרשיהצמדהכלל.יתכן
שבתוכנית חסכון בה מתחייב הבנק
להצמדהיהיההדיןשונה,אולםכאןלא
מדוברעלתוכניתכזו,ולכןכלהרווחים
הינםבגדרשלפירות.
עםזאת,הרישההלכהנפסקהכשיטתרבי
שמעוןשכאשרמכניסההאשהקרקעויש
בהפירותמחוברים,הרישלפניהגירושין
אםקטפםהבעלהריהםשלואפילולא
הגיעזמנםלהקטף,ולאחרהגירושיןהם
שלהאשהאפילוהגיעזמנםלהקטףעוד
קודםלכן.לפיזה,פירותשהגיעולידי
הבעל לאחר הגירושין אינם שלו ולכן
במקרהדנןבוהרווחיםנשארובבנקעד
לאחר הגירושין ,הם נחשבים כפירות
מחובריםוהםכולםשלהאשה.מסברה
נראהפשוט)וכךגםפסקה'אורשמח'(
שדין'פירותמחוברים'אינורקבגידולי
קרקעאלאבכלסוגיהרווחיםשהבעללא
מימשלפניהגירושין.
אךלאחרדבריםאלהמסתפקהרבאם
באמתניתןלומרשכלהרווחיםיינתנו
לאשה.בהחלטיתכןשהבעלהיהמעוניין
להוציאאתהרווחיםמןהבנקלפניהגירושין
ולאיכולהיהלעשותזאתבגללשהאשה
חסמהאתהחשבון",ומבחינתדינימזיק
הריזהמניעתרווחוקרובלודאישזה

גרמא".מנגד,יתכןשחסמהאתהחשבון
כדין ,כדי להבטיח לעצמה את הקרן
שמגיעהלהעלפידין,ו"לכןאיןכאןגרמי
כילאבריהיזקא".ועוד,יתכןשחז"ללא
תקנושפירותמחובריםלאחרהגירושין
יהיושלהאשהבמקוםבוהיאמנעהמן
הבעללקטוףאתהפירות,אךמנגדיתכן
שבאמתתקנוגםבמקרהכזה.הרבמעלה
ספקות נוספים וקובע בסופו של דבר
שהיותוכלהטיעוניםשהעלהכאןהם
"דבריםמחודשיםולאנמצאבספריםכלל,
לכןרשאיםאנולעשותפשרהמןהדין
)ולאע"יהסכמתבניהזוג(".משוםכךיש
לקבועבנוגעלרווחיםעלהקרןשהופקו
עדליוםהפירודכיעדגובהההצמדהיהיו
לאשהומעברלזהיהיולבעל.מהרווחים
שהופקומיוםהפירודעדליוםמתןהגט
תקבלהאשהבנוסףלהצמדהגםמחצית
מיתרהרווחים.
.4מעמדהכספיםשהבעלנטלמןהחשבון
המשותף.
הרב גורטלר :מקור הכספים הוא
במשכורותשניבניהזוגובקצבאותשונות.
אין מחלוקת בין בני הזוג כי הכספים
שייכיםלשניהםועלכןישלבדוקמה
גובההסכוםשנטלהבעלולהתחשבבו
בהתחשבנותהכללית.אולם,ישלבחון
האםהבעלהודהבשותפותשהיתהקיימת
בחשבוןזהמשוםשסברשהודאהזותסייע
בטענתוכיהואנחשבשותףגםבחשבון
הבנק של האשה שנידון לעיל ,ואולי
משנתבררלוכיטענתוזונדחתההוא
למעשהחוזרבומהודאתולגביהחשבון
המשותףוטועןלמעשהכיהכספיםשנטל
מגיעיםלובדיןמשוםשהםכספיםשהופקו
מ'מעשיידיה'שלהאשה.יתכןשהבעל
אכןחוזרבו,אולםישלדחותטענהלפיה
הכספיםשייכיםלו,משוםשעצםהסכמתו
בעתנישואיהםלפיההםיהיושותפים
בהכנסותיהם ובחשבון הבנק ,כמוה
כהסכמהלפיה"המותרממעשיידיהשל
האשה לאחר הוצאותיהם יהיה שייך
לאשה".
הרבשמן:איןלהוציאמידיהבעלאת
הכספיםשמשך,משוםשרובהכספים
שנכנסו לחשבון היו מהכנסותיו "ואף
החלקשנכנסממשכורתהשלהאשהיכול
לומרקיםלישהםמעשהידיהואףעל
ההעדפהדעשתהכיוןדכברהכריעוהב"ח
והב"שוהח"מכךוכברהתבררשהבעל
מוחזקבהםבפועל".לכאורהיכולההיתה
האשהלתבועאתכספיהקצבאותשנכנסו
לחשבוןהמשותף,אולםלטענהכזויכול
היההבעללענותכיאתכספיהקצבאות
כברהוציאלכלכלתהמשפחה,והכספים

π

בהםהואמחזיקהםכספיוומעשהידי
אשתו ולכן אין להוציאם ממנו.
הרב איזירר :חישוב מראה ש74%-
מהכספיםבחשבוןמקורםבהכנסותהבעל.
למעשההסכיםהבעלשכספיהחשבון
שייכיםלשניהםבשווה,אולםהסכמהזו
מבוססתעלטעותושלהבעללפיהפתיחת
חשבון משותף משמעותה שותפות
בכספים,דברשאינונכוןלפיההלכה.
כלומר,ישלנוכאןמחילהבטעותשל
הבעלעלכספיו.יכולהיההבעללטעון
שכלהכספיםבחשבוןזההםשלומשום
שרובםהגיעוממנוומיעוטםהם"מעשי
ידיהשע"יהדחק"שגםהםשייכיםלו.
הבעללאטועןזאתמשוםשאינויודע
אתהדיןאומשוםשהואמעונייןלהגיע
לשותפותדומהבחשבוןהבנקשלהאשה.
"לכןיתכןשישבזהמשוםפתחפיךלאלם
וביה"דיטעןלו,וישלדוןלאידךגיסאכי
יתכןשידעלטעוןוהעדיףלטעוןשתוף
בגללהתועלתשיהיהלו"בחשבוןהבנק
שלהאשה.במקרהזולאמדוברבמחילה
בטעותוגםאיןכאןמקרהשל'פתחפיך
לאלם'שישלטעוןעבורוטענותשהיה
יכוללהעלות.מנגד,גםאיןלקבלאת
טענתהאשהלפיהמחציתהכספיםבחשבון
המשותףשייכיםלה.נותרנובספקאםזה
מקרהבועלביה"דלהכריעכיכלצדיקבל
אתהכספיםשהגיעוממעשיידיו,אושמא
כלהכספיםשייכיםלבעלמשוםשמדובר
ב'מעשיידיהשע"יהדחק'".אמנםלענין
חלקהממעשיידיההיאאכןטוענתשהרי
טוענתשמחציתשלהכספיםנטלהגם
מכחמעשיידיהוישלהטענה,ורקלגבי
ההפרשביןמעשהידיהלבין50%איןלה
טענהוהבעלנראהלהחשיבוכמישאינו
טועןכנגדהואיןמקוםשבי"דיפתחלטעון
לו".לכןנראהשהאשהתקבלבדיוקאת
אחוזהכספיםשנכנסולחשבוןממעשי
ידיה)בקיזוזשוויהמטלטליןשנטלה-
ראולהלן(.
 .5דין הכתובה ותוספת הכתובה.
הרבגורטלר:במקרהזהשניהםמורדים
ושניהםהסכימולהתגרש.אףאחדמהם
לאביקשלהתרותבצדהשנישיחזוראליו.
כששניהםמורדיםישחיובבכתובהאך
לאבתוספת,כפישפסקובתידיןרבניים
בעבר.
הרבשמן:לאניתןלקבלאתטענתושל
הבעללפיהמדוברבמורדת'מאיסעלי'
המפסידהכתובתהמשוםשלאהתרובה.
אולםתוספתהכתובהדינהכמתנהואותה
מפסידההאשהאפילובמצבכזהשלספק
מרידה.
הרבאיזירר:כששניהםמורדים'מאיסעלי'

∞±

לאשייכותהתראותולכןלאהפסידהעיקר
כתובתהבעודשלגביתוספתהכתובהישנה
מחלוקת.אולם,במקרהשלנוהפכההאשה
להיותממורדת'מאיסעלי'למורדת'בעינא
ליהומצערנאליה')או'לאבעינאליהאבל
בעינאכתובה'(,זאתמשוםשהיאתובעת
אתכתובתה.במקרהכזהצריךהתראותכדי
להפסידהכתובתהוגםכדילהפסידהאת
'נכסיצאןברזל'שהכניסהלבעלה,שהרידין
פחיתתנכסיםאלהבמורדתהואכדיןפחיתת
הכתובה,ואםללאהתראותאינהמפסידה
כתובתה ,כך הוא גם בנכסים אלה.
האשהזכאיתלכתובהדאורייתא,שהיא960
גרםכסף,וכןלסך100זקוקיםשהםכנגד
'נכסיצאןברזל'שבנדוניה.יששתישיטות
בחישובערךמאההזקוקים.לשיטתהדרישה
ערכם1392גרםכסףולשיטתהחזון-איש
ערכם28800גרםכסף.מכיוןשישספק,
הרישהאשהתקבללפיהשיטההממעיטה,
כלומר960+1392גרםבסךהכל.וראוגם
בסוףהסעיףהבא.
.6ענייןהמטלטלין.
הרבגורטלר:הבעלדורשאתהשבתםואילו
האשהטוענתכיחלקםהיושייכיםלהלפני
הנישואין,חלקםהםמתנותמקרוביהורובם
נקנומהכנסתםהמשותפתשלבניהזוג.הרב
קובע כי האשה יכולה לטעון לבעלותה
בשלישמערךהמטלטליןמשוםשהכנסתה
היוותהשלישמןההכנסההמשותפת.את
שניהשלישיםהנותריםהיאיכולהלתפוס
כנגד הכספים שתפס בעלה מחשבונם
המשותף .אולם ,ישנו ספק שמקורו
במחלוקותפוסקים,האםבמקרהדנןמותר
היהלאשהלתפוסנכסיםכנגדכספיםשחייב
להאוליבעלה.הרבמציעשהאשהתיתן
סכוםכסףמסויםלבעלה"עבורהמטלטלין
שנטלהומדיןפשרה.ברםמאחרולאברור
שהבעללאחייבלהכתובתהנראהשאין
להוציאממנהממון".
הרבקובעשלאשהמגיעהמחציתמערך
הרכב,למרותשברורשחלקוהמקורישל
הבעלהיהגדוליותרממחצית,זאתמשום
שהוארשםאתהרכבגםעלשמה,ולכןנתן
להאתמחציתובמתנה.
הרבשמן:האשהזכתהבמחציתהנכסים
כיון שהבעל הודה "שנקנו מכספיהם
המשותפים ומכסף רווח ביתא של נכסי
המלוג".ישלדחותאתטענתהאשהלפיה
הילדיםשברשותהמשתמשיםבמטלטלין
שנטלה.שימושכזהאינומקנהלהבעלות.
גםאםנאמרשהבעלחייבבמדורילדיו
וברווחתם,הרישכברנפסקולהםמזונות
בביתהמשפטולבעללאברורהאםאלה
מזונותבגובההראויאויותרממנו,ולכןאי
אפשרלתבועגםאתהמטלטלין.עלכןזכאי
הבעללמחציתם.

הרבאיזירר:באופןעקרוניטועןהבעל
לבעלותמלאהעלהמטלטליןואילוהאשה
טוענתשהםמשותפים.לפיאורחחייהם,
נראהשישלקבלאתטענתהאשהלפיה
כל מה שקנו היה על דעת שיהיה של
שניהםבשווה.למעשה,ישלדוןבתביעת
המטלטליןיחדעםתביעתהכספיםמן
החשבון המשותף .מכיון שהבעל מוכן
שהמטלטליןיישארואצלה,ולאורחישוב
שמציעהדייןשלשוויים,הרישישלקבוע
כיהבעלישאיראצלואתהכספיםשמשך
מהחשבוןהמשותףוהאשהתשאיראצלה
אתהמטלטליןותהיהפטורהמתשלום
עבורם.
ענייןהמכוניתנידוןבערכאותלדעתשני
בניהזוג.בכלזאת,יוכלהבעללהגיש
תביעהבגינהגםבביה"ד.בינתייםיעוכב
תשלוםחובושלהבעלבגיןהכתובהומאה
הזקוקים,ובאםלאתוגשתביעהבגין
המכוניתתוך60יוםייקבעהסכוםשעל
הבעללתתבגיןהכתובה.
ביתהדיןהרבניהגדול:
שניבניהזוגערערו.הבעלערערעלכך
שאשתוזכתהבמרביתהכספיםהמופקדים
בחשבון הבנק שפתחה וטען שמחצית
מהכספיםמגיעיםלוואיןמשמעותלכך
שרובםהגיעומאביהשלהאשה.האשה
ערערה על כך שבעלה נפטר מתשלום
כתובתה.ישלדחותאתשניהערעורים.
ישלדחותאתטענתהבעללפיהרישום
שמובחשבוןהאשהמקנהלוזכותבמחצית
הכספים ,מאחר ולא נראה שהאשה
התכוונהלתתלואותםבמתנה.אילוהיתה
רושמתאתשמועלהנכסיםאזיסביר
היהלהניחשהיאהתכוונהלתתםלובמתנה
משוםשאיןשוםסיבהאחרתלרישום
שמועליהם.אולםרישוםבחשבוןבהחלט
יכוללהיותרקלשםמתןהאפשרותלבעל
לנהלאתהחשבון.ודאישאיןלהוציאממון
עלסמךאומדנאשניתןלהטילבהספק.
במקרהדנן,נראהשגםאםהיהנרשם
החשבוןעלשםהבעלבלבדלאהיהניתן
לראות בכך יותר מאשר מתן הרשאה
לניהולו.מקרהזהדומהלהלכתחכמים
לפיה"הכניסהלומעותיקנהבהםקרקע",
שאז הכספים נשארים שלה  -למרות
שבעלהניהלאותם-ובעתהגירושיןהם
חוזריםאליהכ'נכסימלוג'.לגביהכתובה:
מאחרוביה"דהתרשםששניהםמורדים
ושניהםרוציםבגירושין,ומאחרוהבעל
טעןכיישאומדנאשהכסףשנרשםעל
שמוניתןלובמתנה",ואםכיאומדנאזו
נדחתה,אךספקכלשהואישבה",נראה
שאכןפטורהבעלמתשלוםהכתובהומספק
נשארהואהמוחזק.

באזורי :תיק מס' 057244238-24-1
פסה"דניתןביוםח'טבתתשנ"ט).(27.12.98
נימוקיהדייניםניתנובשורהשלתאריכיםבין
החודשים אייר תשנ"ח-טבת תשנ"ט
)חודשיםמאי-דצמבר(1998
בגדול :תיק מס' 056130081-64-1
ניתן ביום כ"ב כסלו תש"ס )(1.12.99
הופיעו :עו"ד בצלאל הוכמן )לאשה(
עו"דיוניויינריב)לבעל(
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ˆ„†‚Æ˙È˜ÂÁ†˙ÂÎÓÒ†„¢‰È·Ï†ÔÈ‡†ÂÈÙÏÎ†ß
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר-נשיא,יו"ר
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

הדיוןהנובערעורהאשהעלהחלטתביה"ד
האזוריכיישלוסמכותלדוןבתביעות
הבעללחלוקתרכוש,מזונותומשמורת
ילדים ,תביעות אשר נכרכו בתביעתו
לגירושין.ביתהמשפטלעניינימשפחה
החליטלמחוקאתתביעותהאשהבנושאים
אלה.
ביה"דדןבשאלתסמכותולדוןברכושהן
מןההיבטשלכנותהכריכהוהןמןההיבט
שלשאלתסמכותולדוןברכושהמוחזק
בידיצדג'אשראיןלביה"דסמכותכלפיו.

נפסק:

הרבשלמהדיכובסקי:
נושאהדיוןבערעורהואסמכותושלביה"ד
הרבניבתביעתגירושיןשבהנכרכוהרכוש
ומזונותהאשה,וכןמשמורתהילדים.בית
הדיןהאזוריהוציאמתחתידופס"דמפורט
ומנומקלקביעתהסמכותבידיו)פס"דמיום
ב'באבתשס"ד(.גםביה"מלמשפחההחליט
)ביום ה' בתשרי תשס"ה( למחוק את
התביעותשבפניולמזונותהאשה,רכוש
ומשמורתילדים.ערעורהשלהאשהנסב
עלהחלטתביה"דהאזוריבנדון.אגב,על
החלטתביה"מלמשפחהלאהוגשערעור.
מוקדהמחלוקתביןבניהזוגהואנושא
הרכוש.כפיהנראה,נוחיותרלאשהלהתדיין
בערכאהאזרחיתשבהלדעתהסיכויהטובים
יותרלזכותבנתחגדולשלהרכוש,מאשר
בביה"ד .הערעור מתרכז בעיקר בכנות
הכריכהבתביעתהגירושין.אולםהועלוגם
שאלותנכבדותבנושאיםאחרים.נפרט

אותןאחתלאחת:
א.האםתביעתגירושיןנחשבתלתביעה
כנה,כאשרבמהלךהדיוןאומרהתובעשהיה
מעונייןבשלוםבית?תשובתביה"דהאזורי
נכונהופשוטה.כלאדםהמתדייןביחס
לגורלוהאישיזכאילהתחבטולהתלבטתוך
כדידיון,ולהעלותאפשרותלשינויהמצב
שנוצר.זותכונהאנושית,ואיןבהלסתור
אתכנותתביעתולגירושין,אםאכןיתברר
ששלוםהביתאינואפשרי.ביה"דציטטאת
פסקדינוהידועשלהשופטזילברג,והדברים
מוכריםלכולנו.
ב.מירוץהסמכויות.תביעתהגירושיןוהכרוך
בה ,הוגשו ע"י הבעל שעה אחת לפני
שהאשההגישהבקשהלישובסכסוךלבית
המשפט.לדעתהמערערת,איןלהתחשב
בהקדמהשלשעהבלבד.דעתישונה.קיימת
מחלוקתקשהביחסלבקשהלישובסכסוך
המוגשתלביתמשפט,אםהיאנחשבת
לקביעתסמכותשלביה"מבכלהנושאים
המוזכריםבה.ידועהבנושאהזהעמדתו
שלפרופ'מנשהשאוההמנוח,כיאיןלתפוס
סמכותבדרךזו,וידועהעמדתםשלמספר
שופטיםבביה"מלמשפחההסבוריםאחרת.
לאכאןהמקוםלהכנסלמחלוקתזו.אולם,
אםבאיםעםביתהדיןבדקדוקיםפורמליים,
הרימהלעשות,גםהקדמהשלשעההיא
הקדמה .אכן היטיב ביה"ד להגדיר את
המינוח"מירוץ"הסמכויות,שכןמדובר
במירוץממש.אנימסכיםשאיןזהיאה
למערכתמשפטיתלפעולבדרךשלמירוץ
שליחים,אבלבמציאותהלארצויהשלדיני
המשפחהאצלנו,כלהקדמהבזמןמשפיעה.
להבדיל,גםבתחרויותספורט,אובקביעת
מצוינות ,להבדל של עשירית אחוז יש
משמעות.
ג.השאלההגדולההעומדתלהכרעההיא,
אםאכןהכריכהכנה,בשיםלבלפעולות
פיננסיות של העברת מניות בחברות
משפחתיות,שהעבירהבעללאביוזמןקצר
לפניהגשתתביעתהגירושין.האםמדובר
בהעלמתרכושובהשמטתפרטיםמהותיים
מןהרכוששנכרך?ברורשאםנשיבעלכך
בחיוב,אזיתוכרזהכריכהכבלתיכנה.ובכן,
בכתבהתביעהשהוגשלביה"דהרבני)סעיף
,(27מבקשהבעללקבועאת"הזכויות
)בקיזוזהחובות(ובחברותהבאות:חברת...
בע"מ,אשראתהזכויותבהנאלץהתובע
להחזיר לאביו כמוסבר לעיל ,הזכויות
בחברות ...בע"מ ו ...בע"מ) ,אשר הינן
חברותבנותשלחברתהאםהאמורה(".
אםכן,הדבריםלאהועלמו,ונכתבובמפורש.
כמובן,קיימתמחלוקתאםמדוברבהעברה
פיקטיביתאוממשית,אבלזהצריךלהתברר
במהלךהמשפט.

ד.אולםקיימתבעיהמסוגאחר.איןלביה"ד
הרבני סמכות כלפי צד ג' ,והחברות
המוזכרותלעיל,אכןטרחולכתובלביה"ד
מכתבשבוהןמצהירותעלכך.כיצדידון
ביה"דבתביעתהאשהעלהברחתרכוש
לצדג',כאשראותוצדאינומוכןלדיון
בביה"ד? בנקודה זו ,הייתי מקבל את
הערעור .אם לא יעשה המשיב מעשה
שיאפשרלביה"דלדוןברכוששלטענת
המערערתהוברח,אזיאהיהנאלץלקבוע
שהכריכהלאכנה.אנימוכןלאפשרלמשיב
פרקזמןקצרלדאוגלכך,שהחברותהללו,
כוללאביוהמחזיקבהןוכןבנימשפחה
אחרים,יכפיפואתעצמםלסמכותביה"ד
הרבניבנושאתביעתהמערערתלחלוקת
רכוש,ויתחייבולהמציאכלמסמךדרוש,
וכןלשלםכלסכוםשיקבעע"יביה"ד,אם
אכןתתקבלתביעתהשלהאשה.קיימת
אפשרות להמצאת ערבות בנקאית או
ערבותאחרתברתמימושע"יהמשיב,
בכדילהבטיחאתתביעתהשלהאשה.
בנושאזה,מתבקשביה"דהאזורילפעול
לפישיקולדעתו,בכדישתביעתהאשה
תוכללהתבררבפניו.אםלאיעשהכן,
אהיהנאלץלקבועשמקוםהדיוןבענין
הרכושיהיהבערכאההמוסמכתלכך,שהיא
ביה"מ.אבקשכיבניהזוגיודיעונודבר
תוךחודשייםימים.
ה.הערהאחרונהלסיום.עלמנתלמנוע
תסבוכתמשפטיתנוספתופניהלבג"ץ,אני
מציעלביה"דהאזורילפעולבדרךשהתוינו
בזמנו)החלטהמיוםידבסיווןתשס"ה(,
והיאקיוםדיוןבנושאהרכושלפיהמקובל
בחוקהאזרחי.כלנסיוןלפעולבדרךאחרת,
עלול לסבך את המצב יותר ,ולגרום
להפקעתסמכותושלביה"ד,לארקבתיק
זה.
בכפוףלאמורלעיל,ישלדחותאתהערעור.
כללההרכב:
מאחרולטענתהאשה,הרישהבעלהשיב
כלממונולחברותשברשותאביו,איןטעם
לנהלדיוניםשא"אלממשם,וע"כאיןמנוס
אלאלדרושערבויותברותמימוש,כפי
שיראהלביה"ד,אולהביאהסכמתהחברות
בדרךחוקיתמחייבת.והסמכותנתונה
לבי"ד.
אםלאיתקיימוהתנאיםהנ"ל,לאנוכל
להחליטשהתביעהכנהכראוי.
תיקמס'059103697-21-1
ניתן ביום י"ח טבת תשס"ו )(18.1.06
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