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פסקהדיןמס'4בגיליוןזההינותוספתהנמקהלפסק
דיןשפורסםבגיליון7של'הדיןוהדיין')מס'.(5פסק
הדיןבגיליוןהנוכחימגדירבאופןמדויקיותראתהתנאים
אותםרשאילהתנותבעלכלפיאשתו,תנאיםשבהעדר
קיומםלאיתןהבעלאתהגט.עמדתושלביתהדיןבפסק
דיןזההיאשכאשרמדוברבתנאיםסביריםהניתנים
לקיוםעלידיהאשה-ומכיוןשכךאיןחשששהגטשניתן
עלדעתשיקוימויתבטלבהעדרקיומם-הרישזכותו
שלהבעללהתנותתנאיםאלה,וזאתאףאםמדובר
במקרהבונפסקשישלחייבוואףלכפותובמתןהגט.
עמדהזומתבססתעלדבריושלהמהרשד"ם,אשרפסק
הדין עצמו מבהיר שיש החולקים עליה .יתר על כן,
לאחרונהפורסםמאמרשלהרבדודבס)"הצבתתנאים
עלידיבעלהמחוייבבגט",תחומיןכה)תשס"ה((149
בוהואמראהכיבפסיקהקיימתמחלוקתלגביהיקפם
המדויקשלדבריהמהרשד"םולגביהנסיבותהמדויקות
אליהןהםמתייחסים.מאמרזהגםמראהכיישנםהרכבים
בבתיהדיןהרבנייםאשראינםחוששיםלדבריואלהשל
המהרשד"ם.פסיקהמעיןזופרסמנובגיליון)7מס'.(6
מפסקהדיןהנ"לעולהכיהתנייתהבעלשהדיוןבמזונות
יתקייםבביתהדיןהרבני,גםאםכברנידוןבעברבבית
המשפט)לצדהתניותנוספות:דרישהמהאשהלהסכמתה
להפחתתמזונותהילדים,הסכמתהשלאלערערעלכך
ושלאלדרושהגדלתמזונותודרישהכיתתחייבלשפות
אתהבעלאםתפראתההתחייבויותהללו(,עונהלדרישה
של'תנאיסביר'.אכן,אחדהתנאיםהשכיחיםהנידונים
בבתיהדיןהואתנאושלהבעלכיהדיוןבעניינימזונות,
רכוש,החזקתילדיםוכדו'יועברמביתהמשפטלבית
הדין.הרבבסבמאמרוהנ"למציגאתחילוקיהדעות
הקיימיםבביתהדיןבשאלההאםישלקבלתנאיכזה.
בגיליוןזהאנומפרסמיםפסקדין)מס'(6אשרעוסק
במקרהבוהתניהכזוניתנהלאחרשהבעלחויבבמתן
הגטואףנשלחלמאסר,וכןעוסקבשאלתיכולתהשל
האשהלחזורמהסכמתהלהתניהכזו.
בברכה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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תיקמס'050657766-21-1:
בכתבההגנהטענההאשהכיחרףההסכמה
ניתן ביום ה' כסלו תשס"ה ) (18.11.04ביןהצדדיםעלסיוםהנישואיןועלהגירושין
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(
אין לבית הדין סמכות לדון בעניינים
עו"דדפנהטלקורן)לבעל(
הכרוכיםלתביעתהגירושיןהיותותביעת
הבעל הראשונה היתה למעשה תביעה
פסק דין זה רלוונטי גם למדור תנאים לשלוםביתולחילופיןלגירושין,שהינה
למתןהגט.
תביעהלאכנהלגירושיןולפיכךלאניתן
לכרוךאליהאתענייניהרכוש.האשההציגה
Æ†≥¨†µ†ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
בפניביתהדיןפסקדיןשלביתהמשפט
לענייני משפחה בעניין אחר )תמ"ש
,(89700/97הקובעכיתביעהלשלוםבית
ולחילופיןגירושיןהינהתמידתביעהלא
כנהלגירושיןולאניתןלכרוךאליהדבר.

נפסק:

ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרבחייםשלמהשאנן-אב"ד
הרבמיכאלעמוס-דיין
הרבדודברדוגו-דיין

˙ÂÎÓÒ†È˜·‡Ó

נפסק:
הוגשהלפנינותביעתגירושיןע"יהאשה.
כפישנתבררבמהלךהדיון,בניהזוגנישאו
בשנת70ובשנת93עברההאשהתאונה
קשה,ובעקבותיהנשארהנכהלצמיתות.
גםבעברשקדםלתאונהבניהזוגביקשו
להתגרש,אבלחזרומאוחריותרלשלום.
הסכסוךשחלהפעם,שבעקבותיוהוצאו
צוויהרחקה,החלכאשרקיבלההאשה
פיצוייםגבוהיםשקיבלהמהביטוחעל
התאונהשעברה.האשהסירבהלתתלבעל
אתכלהפיצוייםפרטלמיליון₪שהסכימה
שהבעליקח.בעקבותהאירועהזההחל
סכסוךגדול,כאשרהבעל"רקדחףכורסא"
לעברהאשהובתה.
לביה"דאיןספקשהבעלמבלהעםנשים
זרותזהכברכשנתיים.הסיבהשהבעל
מסרבלהתגרשהואבגללרצונולזכות
בכספיםשלכאורה,ונדגישלכאורה,אינם
מגיעיםלולפחותע"פד"ת.
עניניהרכוששביןהצדדיםנידוניםמחוץ
לכותליביה"ד.וכלמהשנותרלנולפסוק
הואבתביעתהגירושיןשהגישההאשה.
לאור כל האמור פוסק בית הדין :על
הצדדיםלהתגרש.
איןביה"דמחייבאתהבעלבמתןכתובה
לאשה.
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ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיין
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:
בניהזוגהיונשואיםכתשעשניםולהם
שלושהילדים.הבעלהגישתביעהלשלום
ביתולחילופיןלהכרזתהאשהכמורדת
ולחילופין לגירושין ,וכרך את ענייני
המשמורת,הרכושומזונותהאשה.בתביעה
זופירטאתהתנהגותההלאראויהשל
האשהכלפיו,ואףעלפיכן,ביקששלום
ביתכדילאלפרקאתהתאהמשפחתי,
ולחילופין,ביקשפסקדיןלגירושיןולהכריע
בכלהסוגיותהשונות:משמורתהילדים
ומזונותיהם,חלוקתרכושבניהזוג,מזונות
האשהוזכויותיה.שלושהימיםלאחרמכן
הגישההאשהתביעהלשמירתזכויותלפי
סעיף11לחוקיחסיממוןלביתהמשפט
לעניינימשפחה.שבעהימיםלאחרהגשת
התביעהבביתהמשפטהגישהבעלבקשה
שכותרתה"פרטיםנוספים",ובהטעןכי
למעשהנסתםהגוללעלחייהנישואין
וביקשמביתהדיןלדוןבנושאהגירושין.

ביתהדיןקובעכיעלבניהזוגלהתגרש
ופונהלבדיקתכנותהכריכה,תוךניתוח
שלפסקיהדיןהשוניםשלביתהמשפט
העליוןושלביתהדיןהרבניהגדולבסוגיה
זו.לדבריו,איןמקוםלטענהכיתביעת
שלוםביתולחילופיןגירושיןהינהתביעה
לאכנה.להיפך,ענייןשליוםביומוהוא
שמוגשתתביעהלגירושיןכאשרהסעד
הראשוניהמבוקשהינוניסיוןלשלוםבית,
ואםלאיצלחהניסיון,הרישאיןמנוס
מגירושיןאוכלשוןביתהדין":הלכההיא,
שטרםיציאהלמלחמהעלעירישלקרוא
עליהלשלום".
ביתהמשפטהעליוןפסקבמספרפסקידין
כיאיןלראותתביעהלשלוםביתולחילופין
לגירושיןכתביעהלאכנהבאופןאוטומטי
אלאהדברתלויבנסיבותכלמקרהלגופו,
וכילמעשהכלתביעהלגירושיןטומנת
בחובהקודםכלניסיוןלמצותאתשלום
הבית.ביתהדיןמזכיראתפסקיהדיןשביט
ואליהוופסקידיןאחרים.
ביתהדיןמתייחסבמפורשלפסקהדיןשל
בית המשפט לענייני משפחה שהגישה
האשה,פס"דאשרקבעכאמורכילעולם
תביעהלשלוםביתולחילופיןלגירושין
אינהכנה,וקובעכיפסקידיןשלבית
המשפטלעניינימשפחהאינםמחייביםאת
ביתהדיןהרבנישהינוערכאהמקבילה.
כמוכן,מזכירביתהדיןכיהאפשרותשל
ביתהמשפטלעניינימשפחהלהגיעלתוצאה
שונה מבית הדין לגבי נושא הסמכות,
אפשרותאשרהיתהנהוגהעדלאחרונה,
אינהאפשריתעודלאחרפסקדיןפלמן
אשרבונקבעכיאםערכאהמוסמכתנתנה
פסקדיןמנומקבנושאסמכותההערכאה
המקבילהלאתדוןבנושא.עלכןבענייננו,
לאור העובדה שבית המשפט לענייני
משפחהטרםנדרשלסוגייתהסמכות,הרי
שביתהדיןאינומוגבללהגיעלמסקנהכי

≥

נתונה לו היות והכריכה כנה ,והערכאה
המקבילהלאתוכללדוןבנושאלאורהכלל
שלכיבודהדדיביןערכאות.
גםלגופושלענייןלארואהביתהדיןהרבני
לקבלאתפסקהדיןהנ"לשלביתהמשפט
לעניינימשפחה,שכןישבולדעתביתהדין
הרבנימשוםהתעלמותמפסקיהדיןשלבית
המשפטהעליון,וכןחוסרהתייחסותלמורכבות
שלתביעותגירושין,אשרהינןתמידאותדיר
כוללותגםסעדשלניסיוןלשלוםבית.הוא
מוסיףשממילאישלאבחןאתהענייןשלפנינו
מהעניין שעמד לפני בית המשפט לענייני
משפחה ,שבו אף שהבעל הוא שתבע את
הגירושין)באופןחילופילשלוםהבית(,ואף
שהוצאפסקדיןלגירושין,הבעלהואשסירב
להתגרש.
לאורהאמורלעילקובעביתהדיןהרבניכי
התביעהכנהועלכןהסמכותלדוןבנושאים
הכרוכיםובמיוחדבנושאהרכושנתונהלו.
תיקמס'4907-13-1
ניתןביוםד'תמוזתשס"ד)(23.6.04
הופיעו:עו"דרחלסרור)לאשה(,
עו"דדודפולק)לבעל(.

פסק דין זה רלוונטי גם למדור רכוש.
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לפני שלוש שנים הגישה האשה תביעת
גירושיןבטענהשלבעלישקשריםעםאשה
אחרת,דברשגרםלסכסוךביניהם.אחרי
זמןמההםהגיעולהסכםשלוםביתולחלופין
לגרושין,הסכםשאושרבביהמ"ש.תשעה
חודשיםלאחרההסכםעזבהבעלאתהבית
ועברלהתגוררעםאותהאשהאחרת.האשה
הגישהתביעתגירושין.
במסגרתהדיוניםהעלתההאשהאתטענתה
כיבעלהבגדבהוחיעםאשהאחרתוהיא
הביאהמספרראיותלכך.מנגדטעןהבעל
כיהוארקשכרחדרבביתהשלאותהאשה
)אשרהתבררכיגםנהגהלשלםאתחשבון
הסלולרישלוועוד(ואיןביניהםקשרים
אחרים.לדבריו,אשתוגרשהאותומביתו.
לטענתו,הואמוכןלשלוםביתאולגירושין
בהסכםהוגן.
במהלך הדיונים התברר כי הבעל הגיש
לביהמ"שתביעהלביטולהסכםהגירושין
שעשהעםאשתו.לטענתושלהבעל,ההסכם
שחייבאותובמזונותילדיםבסך10,000
ש"חוכןבהעברתהרכושהמשותףלאשתו,
הוצאממנובמרמה.הואמסכיםלהתגרש
רקאםישונההסכםזה.
במסגרתהדיוניםנחקרוגםהאשהשלגביה
נטעןכיקיימהקשריםעםהבעל,אשרטענה
כיהקשריםביניהםהיוקשריידידותבלבד,
וכןבעלהלשעברשטעןכיהקשריםהללו
היוקשריםאינטימייםלמרותשלאראה
מעולםמעשהזנות.

נפסק:
"חבריביה"דנחלקובדעותיהם.לדעהאחת:
עלהבעללתתגטלאשתו.לדעהשניה:
הבעלחייבלתתגטלאשתו.לדעהשלישית:
ביה"דממליץלצדדיםלהתגרשבהסכמה.
ביה"דפוסקכדעתהרובועלהבעלליתןגט
לאשתו".באםיסרב,ביה"דיחליטעלהוצאת
 ‰˘‡†ÌÚ†ÌÈ¯˘˜†ÌÈÈ˜Ó‰†ÏÚ·†·ÂÈÁ.3צוויהגבלה.
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‡˙† ÔÈ˘Â¯È‚†ÌÎÒ‰†ÏÂËÈ··†Ë‚‰†Ô˙Óהרבשפירא:
˘‡ ÔÂÓÓ†ÌÎÒ‰†Ï˘†ÂÙ˜˙†ª˘¢Ó‰È··†¯˘Âאין ספק כי הקשרים בין הגבר והאשה
האחרתהםמעברלקשריידידותגרידא.
˘‡Æ˘¢Ó‰È··†¯˘Â
האדםהסבירמביןכיהקשריםביניהםהם
קשריאישות.קשהלהביןמדועעשוהצדדים
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
מעשיםכהרביםהמחזקיםהבנהזו,אםהם
טוענים כי אין ביניהם קשרים כאלה.
הרביעקבזמיר-אב"ד
לפיההלכההיהעלינולאסוראתהאשה
הרבשלמהשפירא-דיין
האחרתעלבעלה,אילועדייןהיתהנשואה
הרבאברהםשינדלר-דיין
לו,משוםשישכאן"קלאדלאפסיק"על
זנות.מכאןניתןללמודכיישלנואומדנא
העובדות:
מוכחתעלזנותושלהבעל.ניתןלומרכיזה
בניהזוגנשואים20שנהולהםארבעהילדים .מקרהבוישאומדנאשהוא'רועהזונות'וגם
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אםלאראינואותומנאףהרישישלחייבו
בגט.ברורגםשאיןמשמעותלטענתוכי
הוארוצהבשלוםביתכשהואמקייםקשרי
אישותעםאשהזרה.נכוןהואשישפוסקים
שסברוכייתכןשאיןלחייבבעלנואףבגט,
אולםדבריהםנסובועלמקרהבוהבעל
חזרבתשובה.במקרהזהברורשאיןזה
כךמשוםשהואממשיךבקשריועםאותה
אשה,מהגםשבמקרהזההואנמאסעל
אשתו ואין לדבר תקנה אף אם יחזור
בתשובה.
אולם,למרותשישלחייבובגטאיןאפשרות
לכפותו,משוםשהבית-יוסףסוברשאין
כופים'רועהזונות'לגרש,וכאןמדוברבבן
עדותהמזרח.ממילאלאניתןלהטילעליו
צוויהגבלהמכלסוג.
כעתישלדוןבתביעתהבעללבטלאת
הסכםהגירושין.ישלעייןהאםישלדרוש
מהאשההסכמהלדוןבהסכםחדשכתנאי
למתןפסיקההמחייבתבגט.לכאורה,אין
לתלותאתהגטבענייניהממוןמשוםשאלה
שנידיוניםנפרדים,וישלבצעקודםאת
הגירושין.אולם,מנהגבתיהדיןהואלא
לבצעאתהגירושיןעדלפתרוןהעניינים
הממוניים.הדברמתבססעלההלכהלפיה
האשהתחזיראתהכתובהאותמחולעליה
קודםמתןהגט.ישלכךשלושהטעמים:
א.כדישהפירודיהיהמוחלטולאיימשכו
סכסוכיםאחרימתןהגט.
ב .כדי שהבעל לא יוציא לעז על הגט
באמרושאילוהיהיודעכיכךייגמרוענייני
הממוןלאהיהנותןגט.
ג.מכיוןשאסורשיהיהקשרכלשהובין
בניהזוגלאחרהגירושין,כוללהתדיינות
משפטית.
מכלמקום,טעמיםאלההםלגביההלכה
לכתחילהאובמקרהבואיןחיובבגט.
בדיעבד,אםישצורךבסידורהגטקודם
תוםההתדיינותהממונית,בפרטבמקום
בו יש חיוב בגט וברור שהבעל מנסה
להרוויחזמןבטענותיו,הרישניתןלעשות
זאת.
הרבעוברלדיוןכלליביכולתושלהבעל
להתנותאתמתןהגט.לכאורהרקבמקום
בולאכופיםאתהבעלבגטהואיכול
להתנותאתנתינתובדרישותממוניות
שונות.זודעתושלהרשב"ש)סימןשפ"ג(.
אךמנגדהמהרשד"ם)אהע"ז,סימןמא(
סוברשגםבעלשכופיםאותויכוללהתנות
אתמתןהגט.הרבמבררהאםלדעהזו
ניתןלהתנותכלתנאישהוא.הואמסיק
כי אין חולק שלא ניתן להתנות תנאי
שקשהלאשהלקיימווממילאהואעלול
לגרוםלביטולהגט,מהגםשתנאיכזה

יאפשרלבעללהתחמקמחיובולגרש.
להלכהישלחשושלדעתמהרשד"ם,ולכן
גםבמקרהשלכפיהניתןלהתנותתנאי
שקללקיימווכןניתןלדרושהחזרתכספים
שהאשהמחזיקהשלאעלפידיןתורה.
ענייןאחרוןזהמביאאתהרבלדיוןבתקפו
ההלכתישלהסכםהממון.להסכםיש
תוקףמשתיסיבות:
א .החתימה הופכת אותו לשטר.
ב.מכיוןשהואאושרע"יביהמ"שוישלו
תוקףחוקיוניתןלממשו,הרישישלו
גדרשלקנייןסיטומתא]=קנייןמנהגי
שההלכה מכירה בו גם אם לא לווה
במעשהקנייןהמופיעבהלכה[והבעלות
בנכסיםעוברתכדיןלזוכהבהםעלפי
ההסכם.יסודושלקנייןזההואבהסכמת
הצדדיםוממילאאיןצורךבאישורההסכם
בביה"דכדילתתלותוקף.ברורשבנסיבות
דנןהצדדיםהתכוונושלהסכםיהיהתוקף
גמורולכןאףאשרואותובביהמ"ש,ולכן
איןלקבלאתטענתהבעלשהוארוצה
לבטלוולדוןבענייניהממוןעלפידין
תורה.במקרהזהאיןבעיית'ערכאותשל
גוים'משוםשביהמ"שוביה"דאינםעורכים
אתההסכםאלארקבודקיםאתגמירות
דעתםשלהצדדים,ולכןאיןכאןדיון
משפטי)ואףהמחוקקאינורואהבכך
הליךשיפוטי(",ואיןמניעההלכתיתללכת
אפילולכתחילהלביתהמשפטלאישור
ההסכם".ביהמ"שהריאינומכריחאת
הצדדיםלשנותאתההסכםגםאםישבו
לדעתו בעיה כלשהי .רק אם הצדדים
ייפתחובעקבותהערותיושלביהמ"ש
בדיוןמשפטיחדש,הרישתווצרבעית
איסורהליכהלערכאות.אולם,אישור
ההסכםבלבדבביהמ"שאינובעייתיואין
בושוםאיסור.
יתרעלכן,גםאםהענייןהממוניהיה
מתבררבביהמ"שבמסגרתתביעה,הרי
שבמקרהדנןלאהיינומקבליםאתטענת
הבעללדוןמחדשבדיןתורה,משוםשהוא
הלךלביהמ"שמרצונוולפיההלכהאדם
שהלךלערכאותונתחייבבדיןלאמקבלים
אתטענתולדוןמחדשבדיןתורה.לכן
איןלקבלאתטענתהבעלואםהוארוצה
לבטל את ההסכם עליו לתבוע זאת
בביהמ"ששאישראותו.
כלעודלאביטלביהמ"שאתההסכםיש
לותוקףהלכתיוהואמחייבאתהבעל,
והבעל אינו יכול לעכב את הגירושין
בטענהכיהענייניםהממונייםעדייןלא
הוסדרו.
הרבדןבשאלההאםאיןבהסכםזהבעיית
'אסמכתא'הפוסלתאתתקפו.זאתמשום
שהעברתהדירהלבעלותהאשההיאדבר

שלילית ,משום שניתוח ההסכם מלמד
שההתחייבותשלהבעלאינההתחייבות
עתידית,אלאהיאהתחייבותהמתחילה
מעכשיוולפיההלכהבהתחייבותכזואין
בעית'אסמכתא'.יתרעלכן,קיומושל
ההסכםבביהמ"שנותןתוקףלהסכםמשום
שלפידבריהרמ"א)חו"מר"זט"ו(קניין
שתקףעלפידינאדמלכותאאינוחשוף
לביטולעקבטענת'אסמכתא'.אמנםיש
בעיהעםדינאדמלכותאהסותרדיןתורה,
אולםזאתרקבמקוםבוהואאינולתקנת
המדינה.במקרהדנןמדוברבהסכמיגירושין
שהם ודאי לתקנת הציבור ,שהרי ללא
קיומםתפולפרנסתהאשהוהילדיםלעול
עלקופתהציבור.
הרבמבררגםאתתקפושלקנייןסיטומתא
בדברשלאבאלעולם)ומסיקשהואתקף(,
קובע שסיטומתא מפקיע את בעיית
'אסמכתא'ואףמוסיףשכפישאיןבעיית
'אסמכתא' בהטלת קנס על מי שמפר
התחייבותנישואין)שו"עחו"מר"זט"ז(
בשלהבושתהרבהשהואגורםלצדהנפגע,
כךודאישישבושתלאשההנבגדתדנן,
ובושתזוהיאהסיבהלתביעתהגירושין
ולמימוש ההסכם וממילא אין כאן
'אסמכתא'.
הרבמסייםאתדבריובהסברמדועבירר
באריכותאתשאלתתקפושלההסכם:
מכיוןשראינודעותשגםבעלהמחוייבבגט
יכוללהתנותאתנתינתובתנאיםמסויימים,
הרישהיהחשובלהוכיחשהואמחוייב
בהסכם מדין תורה ולא נסכים לפטרו
מחיוביושעלפידין.דרישתביטולההסכם
אינהתנאישניתןלהתנותו.
לסיכום:הבעלחייבבגט;איןלקבלאת
תביעתולביטולההסכם;באםלאיינתן
הגטבמועדשנקבעישלדוןבהטלתצווי
הגבלה.

ברירה,בהעדריכולתכלכליתלגורבמקום
אחר.לדעתושלהרבאלהאינןטענות
בלתיסבירות,מהגםשהאשההחוקית
הודתהכידרשהממנולעזובאתהבית.
אמנם,מעשיושלהבעלהםמעשי'כיעור',
אךבכלזאתלאניתןלחייבובגטבגינם.
מעברלכך,איןכאןדין'רועהזונות',
משוםשחיובובגטנובעמןהחששש'יאבד
הון',אךכאןממילאכלהונומצויבידי
אשתו.הטעםהשנישל'רועהזונות'–
מניעתעונתאשתו–ממילאלארלוונטי
במקרה זה בו היא אינה חפצה בו.
על כן ,כל שיכול ביה"ד לעשות הוא
להמליץלצדדיםלהתגרשבהסכמה.אולם,
גםאםהיינומחייביםאתהבעלבגטהיה
עלינולתתדעתנולטענותיולגביהסכם
הגירושין שקיפח אותו מכל רכושו.
הטענותהממוניותלאהתבררובביה"ד,
אולם ברור שביה"ד לא יקבל באופן
אוטומטיכלמהשנקבעבביהמ"ש,ועליו
לבדוקאתטענותהצדדיםלגביענייני
הממוןכדילקבועהאםישלחייבבגט.
עלכןישלהעירכמההערות,למרות
שהנושאלאנידוןבביה"ד,ואיןלביה"ד
סיבהלפסוקכרגעבעניינו.
א.ההסכםאינוהגיוניוהואסובלמבעיית
'אסמכתא'.איןלהסכיםלדבריהרבשפירא
המתירהליכהלכתחילהלבימ"שלאישור
הסכם.גםאישורחייבלהעשותעלפי
דיןתורה.גםאיןלקבלאתדבריוכיאין
כאןבעיית'אסמכתא'.לאיתכןשהסכם
שנעשהבבימ"ש,בניגודלהלכה,יהיה
מחייבמבחינההלכתית.
ב.ברורשהבעלחתםעלההסכםהמקפח
רקמשוםשרצהלהראותלאשתושפניו
לשלוםביתולאהיתהלוכוונהאמיתית
לתת לה את כל רכושו .ההלכה היא
שבמתנההולכיםאחראומדןדעתושל
הנותן.במקרהזהברורשדעתוהיתה
ליצוראמוןבכוונותיולשלוםבית,וממילא
כשהאשהאמרהלולעזובאתהביתבטלה
המתנה.
ג.גםאםההסכםהיהמאושרבביה"ד
וגםאםלאהיובופגמי'אסמכתא',הרי
שחזרתושלהבעלמהסכמתולגירושין–
וזהפשוטשיכוללחזורבו–היתהמבטלת
אתכלההתחייבויותהממוניותהכרוכות
בהם.איןלהןתוקףללאביצועהגירושין.
לסיכום:איןעילותמספיקותלחיוב
הבעלבגט;לדיוןבענייניהממוןאיןנפקות
בתיקזה.

הרבשינדלר:
עיקרהטענותוהראיותעלבגידתהבעל
הןמןהתקופהשלפניההסכםשעשהעם
אשתו.גםאםהטענותנכונות,הרישבעצם
ההסכםהאשהמחלהלבעלהעלמעשיו
ולאניתןלחייבובגטעלסמךמעשיושקדמו
להסכם.לאהובאוטענותעלמעשיםלא
כשריםשעשההבעללאחרחתימתההסכם,
למעטטענהעלנסיעהביחדעםהאשה
הזרה.אולם,הבעלטעןכירקהציעלה
טרמפולאניתןלחייבבגטרקבגללשנסע
עםאשהזרה.
הרבבודקאתטענותיושלהבעל,לפיהן
עזבאתהביתבשלהחששכיאשתותתלונן הרבזמיר:
נגדובמשטרהעלאלימותכלפיהומעברו שתיהשאלותהשנויותבמחלוקתהןהאם
לביתה של האשה הזרה נעשה מחוסר הבעלחייבלגרשוהאםישתוקףהלכתי
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שלהרבשינדלרלפיההאשהמחלהלבעל
עלבגידתוישלהעירכיברורשלאמחלה
עלדעתשימשיךקשריועםהאשההאחרת
וממילא יש לחייבו בגט .גם לא נכון
שהאשהגרשהאתהבעלמביתם.הוא
עזבמרצונו.
אולם ,לא ברור שיש להגדירו כ'רועה
זונות',מהגםשלדעתהביתיוסףלא
מחייביםרועהזונותבגט.מכלמקוםיש
בתיקמספיקחומרכדילפסוקשעליו
לגרשה,ואםיסרבניתןיהיהלהטילעליו
צוויהגבלה,משוםשלפילשוןהחוקלא
חייביםלפסוקשהואחייבלגרשהכדי
שניתןיהיהלהטילם.
לגביהשאלההשניה–הרבמסכיםעם
עמדתהרבשינדלרלפיהישאיסורהליכה
לערכאותגםבמקרהשלפניהלביהמ"ש
לאישורהסכם,אולםאיןלדברנפקות
בענייננומשוםשלהסכםהחתוםבידי
הצדדיםישתוקףהלכתיגםללאאישור
בי"דאובימ"שמדיןקניןסיטומתאשהופך
הסכמים חתומים הנעשים בימינו
למחייבים,וגםאיןבובעיית'אסמכתא',
כפישנפסקבמספרפסקידיןבעבר.יש
לומר כי בימינו הסכם ממון הנחשב
כסיטומתאמועילגםלהתחייבותבדבר
שאינוקצוב.
לגבידבריושלהרבשינדלרלפיהםחזרתו
שלהבעלמהסכמתולגירושיןמבטלת
ממילאאתכלההתחייבויותהממוניות
הכרוכותבהם,ישלומרכיהםנכונים
למקרהבואיןפס"דהמורהלבעללגרש
והדברתלויבהסכמתובלבד.אולםמכיון
שאנו סבורים שכאן על הבעל לגרש
)ולדעתהרבשפיראהואאףחייבלגרש(,
וניתן אף להפעיל כנגדו הרחקות כדי
שיגרש,הרישאיןהגירושיןתלוייםברצונו
הטובוממילאלהסכםיהיהתוקףבעת
הגירושין.
לסיכום:עלהבעללתתגט;אםיסרב
יוטלועליוצוויהגבלה;להסכםביןבני
הזוג יש תוקף הלכתי והוא מחייבם.

ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבחגיאיזירר-דיין,יו"ר

נפסק:
)השלמתנימוקיםוהגדרות(
בפסה"דגופוהראנוכיבעניניגירושיןיש
זכות לבעל להתנות תנאים גם במקום
שהואמחויבבגטואפילובמקוםשהוא
חייבגטבכפיה.הלכהזומקורהבמהרשד"ם
ובב"יוישחולקיםבדבר.
דיניהתנאיםכולםכוללזכותהתנאיםשל
מישחויבבגטאוניתןנגדופס"דלכפיה
אינםזכותמשפטיתאלאחלקמדיניגיטין.
ראיה לכך שהם אינם ממוקמים בדיני
אישותברמב"םאובהלכותכתובותבשו"ע
אלא בדיני גיטין ברמב"ם  ובשו"ע.
במהרשד"םנקבעשמישיפעלבנגודלדבריו
ויכפהגטולאישעהלתנאיהריזהמרבה
ממזריםבישראל.כלומרהגטפסול.ברור
א"כשזוהלכהבהלכותגטיןולאבדיני
המשפטים.
יסודהשלדעתהמהרשד"םוהב"יהואבכך
שכשם שהמגרש ברצונו יכול להתנות
תנאיםבגטכךגםהמגרשבכפיהיכול
להתנותתנאיםבגטאבלישהגבלהחשובה
ועקרוניתשהתנאיםשלולאיגרמולבטול
התועלת שבדין הכפיה או החיוב.

אולםבבעלהמגרשמכחחיובגטאודיני
כפיהנראהשלאיוכללהתנותתנאיםעל
התנהגותהאשהבמאכלאובביגודאפילו
בתנאיםשישלהםהצדקהכגוןשלאתאכל
מאכליםמזיקיםותחלה)ולאתוכללטפל
בילדים(אושתלבשמלבושיםצנועים.
ההסברבדברהואכך:גםתנאיםשאדם
מתנהוהםחליםוישלהםתוקףכגון"שלא
תכהאתהילדים"איןהתנאיהופךלצו
בעלמשקלשלאסוראומצוה,קיומואו
איקיומומותנהברצוןהאשהאלאשאי
קיום התנאי הוא גורם לבטול הגט.
כברכתבנושמישנתחייבבגטאושחל
עליו דין כפיית גט אינו יכול להתנות
תנאים שהאשה אינה יכולה לקיימם.
בפוסקיםניתנולזהדוגמאות"ע"משלא
תלכילביתאביך"או"ע"משתעקרימקום
מגורייךמאזורמשפחתך".
ישמקוםלשאולהאםתנאישהאשהאינה
יכולהלקיימוהיינותנאישלפיהערכת
בי"דרובהנשיםאינןיכולותלקיימווהוא
מעוגןבטבעהאשהאושמאגםאםלאשה
מסוימת יש רגישות מיוחדת למגבלה
שתנאימסויםמטילעליהולבי"דברור
שלאתוכללקיימואיןהבעליכוללהתנות
תנאיזה.נראהמסבראכצדהשניוכל
תנאישהאשהאינהיכולהלעמודבואפילו
מנתוניםסובייקטיבייםשלהלחלוטיןלא
יוכלהבעללהתנות.דזילבתרטעמא.הרי
הטעםשלאיתבטלדיןהחיובאוהכפיה.
ואם הבעל מתנה תנאים בלבוש או
במאכלים שהאשה רגישה להם וברור
לביה"דשהיאתכשלבאישמירתהתנאי
והגטיתבטלנמצאשהבעלביטלבתנאו
אתהמכווןשלהחיובושלהכפיה.לכןלא
יוכללהתנות.

לפיכךאםהתנאיםהםכאלהשברורלבית
הדיןשהאשהלאתוכללעמודבהםאםכן
ברורלנושכתוצאהמהתנאיםיתבטלהגט
ונמצאשדיןהחיובבגטאוהכפיהשהוטלו
עלהבעלהיולריק.לפיכךלאיוכלהבעל
שישעליוחיובגטאודיןכפיתגטלהתנות
תנאיםכאלה.רקבי"דהדןבמקרהלגופו
יכוללקבועבכלמקרהלפיהכרתהאנשים
אםהתנאיהואברקיום.

היה מקום לדחות שהבעל יאמר  אני
התניתיתנאיברקיוםורובהנשיםאו
הנשיםהמצייתותלבי"דיכולותלשמור
התנאיואתבגללרגישותךוהשקפתךלא
יכולהלשמורהתנאיא"כאתגרמתשהגט
יתבטלולאאני.

כדילהבהיראתמושגהתנאיבגטולהבדילו
מדרישהמשפטית)שיכולהלבואלפעמים
לכללהתנגשותעםפסיקותנוגדות(הראנו
שאדםיכוללהתנותגםתנאיםבלבוש
פסקדיןזהרלוונטילמדורעילותגירושין האשהובמאכליהאבלהדבריםאמורים
ולמדור מאבקי סמכות ולמדור רכוש .במתגרשיםמרצון.וגםזהרקלתקופה
שנהגולסדרגיטיןבתנאי.

אולםכיוןשלאמדוברכאןבגדריםשל
הלכהלמשהמסיניודיןהכפיהשכופין
אתהבעלפעמיםשהואנאמרגםשאשתו
אינהשומרתמצוותולאנראהכללשדין
בכפיהישתנהביןאשהלאשה.דיןהכפיה
כלפיהבעלחלכאשראשתוכברהיתה
חלוניתוא"כזההיהנתוןבחלותדיןהכפיה

תיקמס'067596809-21-1
ניתן ביום ה' אייר תשס"ד )(26.4.04
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(,
עו"דרבקהשטיינברג)לבעל(
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אזיישלהבחיןביןדרישהכספיתמתמשכת ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
שישלדמותהלתנאימתמשךשלשבואל
תעשה.לביןדרישהחדפעמית.גםבדרישה הרבנחוםגורטלר-אב"ד
חד פעמית יש פעמים שהדרישה כ"כ הרבאברהםשמן-דיין
מקוממת שהאשה לא מסוגלת נפשית הרבציוןאשכנזי-דיין
לקיימהואזביה"דלאיאשראתהתנאי.

ולכןלאיוכלהבעללומראתגרמתשלא
תוכלילעמודבתנאיודיןהכפיהלאחל
עלי.ישלהוסיףשחדושםשלמהרשד"ם
וב"יהואהלכההשנויהבמחלוקתלכןיש
מקוםלפרשולהחליטשכלמקוםשבית
הדיןסבורשהאשהלפימעמדה,אופיה,
העובדות:
דרךחייהלאתשמוראתהתנאיאזיאין
הבעליכוללהתנותתנאיכזה,ודברזה מצורףבזהפס"דשלביה"דהגדולמיום מדוברבזוגשנשוי30שנה.בעשרהשנים
מסורלהחלטתבי"דבכלמקרהומקרה י"זבאיירתשס"גשחששועקרוניתלשיטת האחרונותחלההתדרדרותבטיביחסיהם,
מהרשד"םאולםבמקוםשהאשהאינה ובשנתיים האחרונות לא קיימו יחסי
לגופו.
יכולהלקייםאתהתנאיוגםהדרישות אישותכלל.למעשה,איןביניהםהסכמה
לכןבתנאיםשלשבואלתעשהשקיומם הכספיותשלהבעלעדייןלאנתבררובבי"ד בשוםנושאוחייהםרצופיםמריבות.ביה"ד
דורש התנהגות יום יומית עקבית לפי )ולעילכתבנושלתנאיממוןישהסתייגות שלחאותםלטיפולזוגישנכשל,והמטפל
התנאיישסבירותמאדגבוההשאפילו מיוחדת(והבעלאיננומסכיםשיתבררו עצמואומרשאיןסיכוילשקםנישואין
אשהשומרתמצוותתכשלבהםולובחדרי לאחר הגט גם לדעת מהרשד"ם אין אלה.האשהטוענתכיאיננהיכולהלחיות
יותרעםבעלהואינהיכולהלסלוחלו
חדרים.ראשיתמשוםשהתנאיעצמואינו להחמיר.
על כל מעשיו כלפיה במשך חייהם
בגדראסוראומצוה.שניתמשוםשהאשה
תתקומם בנפשה שבעלה השנוא עליה אולםכאשרביה"דבדקאתהתנאיהכספי המשותפים.היאתובעתגט,ולכלהפחות
בלאוהכיקושראותהגםאחריהגטלאופני ומצאשהואסבירמאדהןמצדצרכיהילדים מבקשתלעבורלגורבמקוםאחרולחלק
התנהגותשונים.המגבלותשהיאנדרשת כפישהדברבנדוןשלנווהןמצדיכולת אתהרכושהמשותף.מנגד,הבעלאינו
לעמודבהןהןמיוחדותרקלהולאלכל הבעללעמודבווגםקיוםהתנאיאינו מוכןלגרשבשוםאופן.לדבריו,ישסיכוי
הנשים.במציאותשלימינוישחשששרוב מוטללתקופהממושכת)כדישנחשוש לשקםאתהנישואין.
הנשיםיתקוממובתוכןפנימהנגדההגבלות שבהתארכותהזמןהאשהתשכחותעבור ביה"דדןבשאלתחיובהבעללגרשאת
גם אם השלימו עמן באופן פורמלי .עלהתנאי(אלאקיומויהיהבהסכםחד אשתו,בשאלתחלוקתהרכושובחיוב
פעמיעוברלגטעםערביםכנדרשאזיאין הצדדיםבתשלוםהשכירותעבורדירה
במעגלהחייםהשוטףקשהיהיהלשמור חשששהתנאילאיקוייםולאיגרםלאשה ששכרולמגוריהםלמשךשנהכששניהם
עלמגבלהשאינהנחלתןשלכללהנשים בטול הגט לכן יכול הבעל להתנות .חתמועלחוזההשכירות.
ובפרטשהיאמגבלהמשניאהומקוממת.
תיקמספר022290027-21-1:
לכןישחששאצלרובהנשיםשהתנאי
נפסק:
ניתן ביום כ"ב שבט תשס"ה )(01/02/05
השוללפעולהמסויימתלאורךזמןממושך
הרבגורטלר:
מעטיופראפילומבלימשיםנוכחהרקע
מהעובדותעולהכיהבעלמאוסבעיני
הערה:פסקדיןזההינוהשלמהלפסקדין
הכלליוהאישי.
אשתו,ולכןמצוהעליולגרשה.הצדדים
לכןבכלתנאישהמחויבבגטמתנההגט
יש צורך לקביעת בי"ד מיוחדת לאור
המציאותבימינושתקבעאםישסיכוי
שהאשהתוכללקייםאתהתנאיולאלהפר
אותופעםאחת.באםאיןסיכוילאיאשר
ביה"דאתהתנאי.
בתנאיםשלקוםועשהשקיומןנעשהע"י
פעולהחדפעמיתקליותרלכלאשהלגייס
אתכוחותיהפעםאחתאפילואםזהנעשה
בהתרסהובשנאהולכןישמקוםלקבל
תנאיזה.
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אשכנזיםולכןחלעליהם'דינאדמתיבתא'
וזכותהשלהאשהלדרושחלוקתרכוש.
יתרעלכן,אףמדינאדגמראיכולההאשה
לדרושאתנכסיהמלוגשלהבמקרהבו
ישנופירודשלי"בחודשללאיחסיאישות.
מאחרוהצדדיםמורדים,הרישאיןהבעל
חייבבמדורהשלאשתו.מכיוןששניהם
חתומיםעלחוזההשכירות,ומכיוןשכבר
בעתהחתימהלאהיהחייבהבעלבמדור,
הריששניהםחייביםבתשלוםהשכירות.

˙Ø„¯ÂÓ

הרבשמן:
ישלדוןאתהבעלכמורדמשוםשהוא
נוקטבאמצעיםשאינםראוייםבמסגרת
בתנאיםשלדרישותכספיות.כתבנובגוף
יחסיועםאשתו.אתהאשהישלהגדיר
הפס"דשכלדרישהכספיתשהאשהאינה
כמורדת'מאיסעלי'באמתלאברורה.על
חייבתבהמפחיתהאתהכסףשהיאמקבלת
כן ,חייב הבעל לגרש את אשתו.
מכתובתה,ולכןאיןלבעלהמחויבבגט
מכיוןשכך,זכאיתהאשהלחלוקתנכסיה,
זכותלגרוםע"יתנאיולפחותמכתובתה.
„‡È‰†‰˘‡‰˘Î†≠†‚ÂÊ†È·†Ï˘†ÌÈ
.5
כיוןשמרדעליהתקופהארוכה)ולארק
 „¯ÂÓ†ÏÚ·‰†Ì‚Â†ßÈÏÚ†ÒÈ‡Óß†˙„¯ÂÓמצד'דינאדמתיבתא']=ראורמ"אבאהע"ז
במקריםשהדרישההכספיתאינהמפחיתה ≠ † ˘ÂÎ¯† ˙˜ÂÏÁ† ¨Ë‚·† ·ÂÈÁ† ÔÈÈÚÏעז,ג[(.הבעלגםמפסידפירותואתזכות
מערךהכתובההמגיעלאשה)כגוןשאין Æ¯Â„Ó†·ÂÈÁÂ
הירושהשלאשתו.
לאשהזכותכתובהמאיזוסיבהשתהיה(
שניהצדדיםחייביםבתשלוםשכרהדירה.
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הרבאשכנזי:
לענייןהחיובבגט:
האשה היא מורדת 'מאיס עלי' בטענה
מבוררת.הרבדןבדבריהרמב"םבהלכות
אישות פי"ד ה"ח ,וקובע כי אין דרישה
שהמאיסותתהיהדוקאמחמתהתשמיש.
גםמאיסותמסיבותאחרותיכולהלהגדירה
כ'מאיסעלי'.
הרבדןגםבמחלוקתהב"חוהחלקתמחוקק
בשאלההאם'טענהמבוררת'חייבתלהיות
טענההברורהלחכמיהעיר,והםמכירים
בצדקתהשלטענתהמאיסות,אושמאטענה
כזויכולהלהתבססעלדבריהשלהאשה
ללא ביסוס חיצוני .הרב אינו מכריע
במחלוקתזומשוםשבמקרהדנןישביסוס
לטענתהאשהמהודאתהבעלומעדותםשל
גורמיםנוספים.
השאלההבאהאותהישלבדוקהיאהאם
במקרהכזהחייבאומצווההבעללגרש.
הרמב"םוראשוניםרביםנוספיםסוברים
שכופיםבעלשאשתומאסהבולגרשה.
אולם,פוסקיםאחריםחולקיםוסוברים
שאיןכופים.חלקמהםאףסובריםשכך
הוא אף אם טענתה של האשה ניכרת
ומבוררת.כעת,דןהרבבשאלההאםניתן
לחייבלמרותשלאניתןלכפות,כאמור.
לאחרדיוןבשיטותהראשוניםהשונותהוא
מסיק שכולם סוברים שיש חיוב לגרש
באומרת'מאיסעלי'אלאשנחלקוהאם
מותרלביה"דלומרלבעלשהואחייבלגרש.
לדבריו,דעתושלר"תהיאשבאמירהכזו
ישמעיןכפיהוחששלגטמעושה,ולמרות
זאתמותרלהטילעליואתאותן'הרחקות'
שתיקן ר"ת )בהמשך מציע הרב שאולי
במקוםבוישאמתלאמבוררתוניכרתבעיני
חכמיהמקוםגםר"תיתירלכתובשמצוה
לגרש(.
הרבמסיקשבמקוםשלחששעיגוןוצורך
מצוהמותרלכתובבפסה"דכימצוהעליו
לגרשה.לכן,במקרהדנן"שהאשהעדיין
בגילהעמידהוכוחהבמותניה,וחפיצהלפתוח
דףחדשבחייה,והואמונעאותהמכך,נראה
לענ"דדחשיבעיגון".מעברלכך,מצייןהרב
שבדורנוהפרוץיצאותקלותממקריםבהם
גירושיןעוכבו,וכדילמנועמכשולמצוהעל
הבעללגרשהומותראףלכתובזאת.נראה
לרבשזאתכוונתושלר"חפלאג'יבתשובתו
הידועה.ולכןלמסקנהקובעהרבכיניתן
לפסוק ולכתוב שמצוה עליו לגרשה.
לענין חלוקת הרכוש ומקום המגורים:
מכיוןשהםאשכנזיםישלפסוקלהםלפי
'דינאדמתיבתא'ולכןיחלקואתהרכוש
הקייםבשווה.לפיפסיקתהרמ"א)שם(אין

∏

כופיםאותהלהיותעימווממילאהיאיכולה
לעזובאתהבית.
לענייןהשכירות:
למרותשהאשהרשאיתלעזובאתהבית
ישלבררהאםהיאפטורהמתשלוםחלקה
בשכרהדירה.באופןפשוטכששניאנשים
חתמויחדיועלחוזהשכירותאחראיכל
אחדמהםלשלםאתמחציתשכרהדירה.
אלאשכאןיתכןוהבעלחייבלשלםגםאת
חלקהשלאשתומדיןהמדורבוהואמחוייב
לה.
הרבקובעכייששניטעמיםלפטוראת
הבעל מחיוב זה .הטעם הראשון הוא
שהאשהאיננהמעבירהלבעלאתמשכורתה,
ולכןהיאכאומרת"איניניזונתואיניעושה".
לדעתהפוסקיםתנאיזהחלגםעלחיובי
הכסותוהמדור,וממילאהיאמפסידהאת
חיובהמדור.הרבמנהלדיוןארוךבשאלה
האםנדרשויתורמפורששלהאשהעל
המזונות.לכאורהדעתושלהר"ןהיאשאשה
האומרתרק'איניעושה',כפישהואבמקרה
דנן,איננהמתכוונתלומר'איניניזונית'
וממילאחיובהמזונותשלהבעלוהחיובים
הנלווים אליו לא בטלים .אמנם ,נראה
שדעתושלהר"ןהיאדעתיחידויתכןשאף
הואיודהבמקרהכמוזהשלנו,בוהאשה
היאהמפרנסתהעיקריתולכאורההיאמזינה
אתהבעלולאהואאותה.מכלמקום,קיימת
מחלוקתבדברולכןלכאורהלאנוכללחייב
אתהבעלמספק.אךמצדשני,אוליהאשה
היאהמוחזקתבמזונותוהבעלהואהמוציא
ממנה.האחרוניםנחלקובשאלהמינחשב
מוציאבמקרהכזה.מסקנתושלהרבהיא
שקיימיםספקותרבים,אךהםמובילים
לכךשלאנוכללהוציאמןהבעלמזונות,
כסותומדורמספק.יתרעלכן,נראהשאף
הר"ןיודהבמקרהדנןשאיןצורךבויתור
מפורששלהאשהעלהמזונות,משוםשברור
כאןשאיןהיאמוכנהלותרעלמעשהידיה
והריקבלתמזונותמחייבתאותהלהעביר
לבעלהאתמעשהידיה.
הטעםהשניהואשמדוברכאןבמורדת
מאיסעלי.ישנהמחלוקתהאםמורדתכזו
ניזוניתמשלהבעלולכןמספקאיןלהוציא
ממנו ממון .לדברי הרב ,גם המחייבים
במזונותיודושכאןאיןעליוחיוב.זאת
משוםשניתנושניטעמיםלחיובזה:א.
מצדחיובהמזונותהרגילשלבעללאשתו.
ב.מדיןמעוכבתמחמתו.לפיהטעםהראשון
חייבתלהעבירלואתמעשהידיה,והרי
כאןממילאמדוברבאומרת"איניניזונת
ואיניעושה"וכאמורלעיל.אתהטעםהשני
מסבירהרבכטעםשודאילאניסהלטעון
שישכאןקנסלבעלולכןחייבלזוןאע"פ

שאינומקבלמעשהידיה.לדבריו,פשוט
שאיןזהכך,אלאבעליטעםזהסברו
ש"חיובהמעוכבתאינומשוםקנסאלא
מצדהמשךהאישות.וא"כודאימעשה
ידיה אינם שלה אם רוצה ליזון".
עלכן,תשלוםשכרהדירהיתחלקשוה
בשוה.
תיקמס'065523375-21-2
ניתןבתמוזתשס"ג)(2003
הופיעו :עו"ד תאנה אקרמן )לאשה(
עו"דמושונוב)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין
ולמדוררכוש.

Æ∂†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

¯˘ÂÎ
‰ÈÙÏ†ÏÚ·‰†˙‡˙‰†Ï˘†‰„ÓÚÓ.6
ÂÂ„ÈÈ†ÔÈ˘Â¯È‚Ï†ÌÈÂÂÏ‰†ÌÈÈÈÚ‰†ÏÎ
··¯·Î˘†ÌÈÈÈÚ†ÏÏÂÎ†¨È·¯‰†„¢‰È
Ï˘† ‰„ÓÚÓÂ† ¨˘¢Ó‰È··† ÂÂ„È
‰¯ÊÁ†¯˘‡Î†‰Ê†È‡˙Ï†‰˘‡‰†˙ÓÎÒ‰
ÆÍ˘Ó‰·†‰ÓÓ
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבשלמהשלוש–ראב"ד
הרבחייםהרצברג–אב"ד
הרביצחקש.גמזו–דיין

העובדות:
בניהזוגנישאובשנת.1969כברב1992-
קבעביה"דבאשדודכיהאשההיאמורדת
והבעלחייבלגרשה.ענייניהרכוששלבני
הזוגנידונוכולםבביהמ"ש:בענייןהדירה,
הגיעובניהזוגבשנת1991להסכםפשרה
שקיבל תוקף פס"ד בביהמ"ש המחוזי
בת"א,כיחלקהשלהאשהבדירההוא

24%ואילוחלקושלהבעלהוא.76%
ובשנת,1994באישורביהמ"שהשלום
ברחובות,רכשהבעלאתחלקהשלהאשה
בדירה.מזונותהילדיםנקבעוע"יביהמ"ש,
וכןהוצאותרפואיות.בשארענייניהרכוש
הגיעובניהזוגלהסכםפשרהשקיבלתוקף
פס"דבבימ"שהשלוםבנתניה,שקבעכי
עלהבעללשלםלאשהסכוםמסויםוכי
תערךחלוקהשווהבמטלטליןביןבניהזוג.
בשנת1997קבעביה"דהגדולבדעתרוב
)הגר"מאליהווהגר"ינדב(כיהסכםהפשרה
בבימ"ששרירוקייםעפ"יההלכה,זאת
בניגודלדעתהמיעוטשלהגר"מטופיק.
לאחרשנותדיוןארוכותבתביעתהאשה
לגירושיןבביה"דהאזוריברחובות,בביה"ד
האזוריבאשדודובביה"דהגדוללערעורים,
קבעביה"דבאשדודב1996-כיהבעלחייב
לתתגטלאשתו.ערעורהבעלעלהחלטה
זו נדחה .ב 1998-הטיל ביה"ד האזורי
באשדודמאסרעלהבעלכסנקציהלמתן
גט.הבעלערערעלהחלטהלאוסרובציינו
ביןהיתרכיהואמוכןלגרשאתאשתו
בתנאישענייניהרכושישובווידונובביה"ד
הרבניעלפידיןתורה.ביה"דהגדולקיבל
אתערעורהבעל.עלכךהגישההאשה
עתירהלבג"ץ.
בדיוןבביה"דהגדול,בטרםהתבררהבג"ץ,
הודיעההאשהכיהיאמסכימהלתנאי
הבעל,וביה"דהגדולקבעכי"ביה"דהאזורי
בחיפהידוןויפסוקבכלעניניהממוןשבין
הצדדים,לרבותהענייניםשנפסקוהןע"י
ביה"דהאזוריוהןע"יביתהמשפטהאזרחי,
ופסקהדיןשינתןעלידויהיהפסקדין
סופיללאזכותערעורלאףאחדמהצדדים".
בעקבותכך,עתירתהאשהלבג"ץנמחקה.
ב1999-התגרשובניהזוגבביה"דהאזורי
בחיפה.אולםביה"דהגדולקבעכי"הצדדים
אסורים להנשא לעלמא עד לבירור
בעניינם",ובהמשךהוסיףכי"הגטשניתן
בביה"דהאזורימעוכבעדלהחלטהאחרת
מביתדיננו,שתינתןרקלאחרשיסתיימו
הדיוניםבביה"דהאזוריויבוצעפסה"ד".
האשההגישהבג"ץעלהחלטותביה"ד
בענייןעיכובהגט.ביום,29.5.01קבע
ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ )בג"צ
(5548/00כילאיתנוסעדמןהצדקלמי
שמודהכי"הסכמתהלקיוםדיוןמחודש
בענייניהממוןעל-פידיןתורה,לאהיו
אלאתחבולהשננקטהעלידהואשרנועדה
על-ידהלהוציאמהמשיבגטבדרכיעורמה".
וכי"איננומתעלמיםמןהעמדההבלתי
ראויה שנקט המשיב" אך" ,אם חפצה
העותרתלטעון,כיהסכמתההמוצהרת
לאו-הסכמההייתה,תתכבדותעשהזאת
לפניהערכאההשיפוטיתשלפניההצהירה

אתהבעלבגט.
"כמוכן,ברצוננולהוסיףאתאשראמרנו
פעמיםרבות.איאפשרלאחוזאתהחבל
בשניקצותיו.גםלקבלאתהמגיעבבית
המשפטע"פהלכתבבלי,וגםלתבועכתובה
המגיעהלאשהע"פהתלמודהבבלי,אובבלי
אובבלי".
לדעת המיעוט :יש לדון בחיוב הכתובה
ולברר את ענין אלימות הבעל במהלך
הנישואין.

אךבנסיבותהענייןהייתינמנעמעשייתצו
להוצאות"
מסקנתםהיתהכי"ישלדחותאתהעתירה".
ענייני הרכוש הובאו בפני ביה"ד האזורי
בחיפה .הבעל תבע החזר מזונות ,החזר
תשלוםחלקהשלהאשהבדירה,החזרכספים
שנגבובהוצאהלפועל,החזרהתשלוםעבור
מטלטליןוהחזרהוצאותהמשפטשנגרמולו
בכלההליכיםהמשפטיים,כוללהוצאותיו
בגיןעתירתהלבג"ץ.הבעלטעןכיכיהסכמי
הפשרהנעשהבשלאיומיהשופטת.כמוכן,
צייןב"כהבעלבסיכומיוכיאיןלדוןבמזונות לעניןהוצאותהמשפטאותןתובעהבעל:
הילדים.האשהתבעהאתכתובתהבתוספת נקבעשאיןלחייבאתהאשהבכלהוצאות
הצמדה.
המשפט ,שכן גם הבעל פנה לערעורים
והמשיךאתהליךהגטכמהשנים.אבל,כיוון
שהאשהפנתהלבג"ץלאחרשקבלהבקניין
לדוןבעניןהממוןבביה"ד,דברשגרםלהוצאה
נפסק:
מיותרתלבעל,ישלחייבאתהאשהבתשלום
לענין הדירה ושאר רכוש הצדדים :חדפעמישל.$6,000
לדעת הרוב :אין להתערב בהסכמות
שהתקבלוע"יהצדדיםבביהמ"ש,וכפישכבר בנוסףלכלהאמורלעילקבעביה"דכי"לאור
קבעביה"דהגדולברובדעותההסכמות מעשיהאשהאשרלאפעלהבתוםלבעפ"י
שרירותוקיימותע"פההלכה.הבעללאהביא התחיבותהבביה"ד,ישלקבועמועדנוסף
כלהוכחהלטענתוכיההסכמותנעשומתוך בדחיפותלסדרג"פלחומרא.והואילוהבעל
לחץוכפיה.ומתוךסיכומיב"כהבעלאף הינוכהןוהאשהאסורהעליובמידהוהבעל
עולההטענהכי"באהבתואותה"נתןלאשה יסרבלסדרג"פבמועדהראשוןשיקבעידון
"יותרמאשרחויב".גםלגופםשלדברים ביה"דבכפיהמיידית".
נראהכיהחישובשל24%לאשהמדויק.
תיקמס'041987009-24-1
לדעת המיעוט :יש לדון בהחזר הזכויות
ניתןביוםל'חשוןתשס"ד)(25.11.03
שקבלההאשהמכחהסכםהפשרהולחלופין,
הופיעו:עו"דגלעדבניאל)לאשה(
האםישלאשהזכויותבדירה.
עו"דאברהםאנדורסקי)לבעל(

לעניןמזונותהאשה:
לדעתהרוב:כיוןשהבעלטעןכלהעתכי
רצונובשלוםבית,פוסקביה"דכי"יוצא
איפואשהבעלהמשיךלבקששלוםביתורצה
בכךוע"כהיהמקוםלחייבובמזונותהאשה
שאםלאכןהריכלטענותיוהיומהשפה
ולחוץ.יתרהמכךשביה"דחייבאתהבעל
בג"פוהבעלטרפדזאתבמשךשניםוע"כ
אין מקום לדון בשאלת מזונות האשה".
לדעתהמיעוט":הואילוהאשהתבעהאת
הליךהגירושיןועזבהאתהביתשניםמספר
לפנישביה"דהורהלצדדיםלהתגרשוביה"ד
הכריזעליהכמורדתע"כישלבטלאתחיוב
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורמאבקיסמכות,
הבעלבמזונותהאשה".
לדעתכלדייניההרכבאיןהאשהרשאית למדור מורד/ת ולמדור תנאים למתן גט.
לגבותריביתעלחיוביהמזונותאלאהצמדה
≤†¨†≥†¨†µ†ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
בלבד.
הערה:הבעלסרבלתתלאשהגטנוסף,
והגישערעורעלהחלטהזולביה"דהגדול.
זאתבניגודלהחלטתביה"דהגדולמיום
,3.8.99הקובעתכיהחלטתביה"דהאזורי
בחיפהתהיהסופיתללאזכותערעור.ביה"ד
הגדולהחזיראתהצדדיםלביה"דבחיפה
להמשךהדיוןברכוש.עדהיום,אףשעברו
מעלל5-שניםממתןהגטהראשוןויותר
משנהמיוםמתןפס"דזה,האשהאסורה
להינשא.

לעניןהכתובה:
לדעתהרוב:איןאפשרותלחייבאתהבעל
משוםשהאשההיאזושתבעהאתהגירושין.
למרותשהעילההיתההתעללותהבעל,הרי
שעילהזולאהוכחהבמידההנדרשתלחייב

π

ÌÈ„ÏÈ†˙˜ÊÁ‰

לאורהעובדהשהדאגהלחינוךהילדים
היאחלקמרכזימכתבהתביעהלאניתן
להפרידביןהדבקיםולעסוקרקבנושא
הטכנישלהחזקתהילדיםולאלדוןבנושא
חינוכם.
ביה"דהרבניהאזורי–דיוןשני:

העובדות:

ההוריםהציגובביתהדיןעמדותמנוגדות.
 ÔÂ„Ï† È·¯‰† ÔÈ„‰† ˙È·† ˙ÂÎÓÒ .7האבדרשחינוךדתילילדיוכפשרהבין
· ˙ÂÂÁ·†Í¯Âˆ‰Â†ÌÈ„ÏÈ‰†ÍÂÈÁ†ÔÈÈÚרצונובחינוךתורנילרצונההאםבחינוך
„ Æ‡˘Â·† ‰Ú¯Î‰† Í¯ÂˆÏ† ˙Úממלכתי.האםביקשהשהילדיםיישארו
במסגרותהחילוניותהקיימות.
ביה"דהרבניהאזוריאשקלון:
)דיוןראשון(
נפסק:
הרבבנימיןבארי–אב"ד
לאחרשמיעתהצדדיםבדיוןמקיףולאחר
הרביצחקזר–דיין
עיון בחומר שבתיק ,פוסק בית הדין
הרבדודדבלבנון–דיין
שהילדיםילמדובזרםהחינוךהממלכתי
דתי.
ביה"דהרבניהאזוריאשקלון:
דרישותשניההוריםכנות,ודיבעובדה
)דיוןשני(
שהאבבמקורוהגיעמביתדתיכדילבסס
טענה זו לצד חזרתו בתשובה בשנים
הרבבנימיןבארי–אב"ד
האחרונות.כאשריששתידרישותמנוגדות
הרבא.אהרוןכץ–דיין
חייבביתהדיןללכתבדרךהפשרה,ובית
הרבדודדבלבנון–דיין
הדיןהגיעלמסקנהכיהפשרהההוגנת
הינהשהילדיםילכולביתספרממלכתי
ביה"דהרבניהגדול:
דתי,אשרמידתהדתיותשבואינהלוחצת
הרבשלמהבןשמעון–דיין,יו"ר
והיא פשרנית למדי ,וישנם גם הורים
הרבאברהםשרמן–דיין
מסורתייםהשולחיםאתילדיהםלבית
הרבמתתיהושרם–דיין
ספרכזהכדישיטפחויחסחיובילמסורת
ישראל .נכון שגם במערכת החינוך
ביה"דהרבניהאזורי–דיוןראשון:
הממלכתיתיששיעוריםעליהדותאולם
הםניתניםבמשורהואיןבכךכדילסייע.
העובדות:
הפשרה שהציעה האם לאפשר לימודי
יהדותאחרהצהרייםאצל"מורי"אינה
האשהטענהכיבהתאםלפסיקתבג"ץיש מציאותיתואינהמקובלתעלדעתבית
לכרוךאתענייןהחינוךבמפורשלתביעת הדיןהרבניהיותומדוברבמסגרתרופפת
הגירושיןשכןאיןהחינוךחלקמנושא ולאמחייבתוהיאתלויהלחלוטיןברצון
המשמורת.והיותואיןהתייחסותבתביעת הילדים,עלכןקרובלוודאישהאבימצא
הגירושיןלסעדבענייןהחינוך,הרישלבית אתילדיוכשהםגדליםללאלחלוחיתשל
הדין הרבני אין סמכות לדון בו .יהדות .אין כל חשש למשבר בעקבות
העברתהילדיםלחינוךממלכתידתי,היות
נפסק:
ומדוברבמעברמכיתהא'ובמעברמגן
למסגרותדתיותוהמעבריכוללהיעשות
ביתהדיןהרבניפוסקכיאמנםהאבתבע בצורהחלקהוטובה.
רקאתמשמורתהילדיםולאסעדבעניין
חינוך הילדים ,אולם לאור העובדה ביה"דהרבניהגדול:
שהסכסוךבענייןחינוךהילדיםמוזכר
בתביעת הגירושין והוא מהווה אחד העובדות:
השיקוליםהמרכזייםבתביעתהמשמורת,
הרישהואהוזכרבתביעתהגירושיןובית האשההגישהערעורבטענהכילביתהדין
הדיןהרבניקנהסמכותלדוןבנושאהחינוך .האזוריאיןסמכותלדוןבענייןהחינוך
וכן,לגופושלעניין,כיהחלטתביתהדין
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הרבניבענייןהסמכותניתנהתוךהתעלמות
מטובתהילדים,שלמדו-ועדייןלומדים
בבתיספרממלכתיים,וללאכלתסקירשלפקידתסעדאוחוותדעתמקצועית
וללא בדיקת טובת הילדים לגופה.

נפסק:
הערעורנדחהעלשניהיבטיו.
לענייןשאלתהסמכות-האשהאיחרה
אתהמועדלערעור,וממילאצדקביתהדין
האזורישהסמכותנתונהלו,היותוכריכת
ענייןהחינוךבתביעתהגירושיןהינהכנה.
נושאהחינוךשלהילדיםמהווהגורםמרכזי
לענייןתביעתהגירושין,בהצייןהאבכי
טובתםהרוחניתוהגשמיתשלהילדיםהיא
להיותבמשמורתו.
לענייןהחינוך-האשהלאהעלתהנימוקים
שישבהםכדילהראותכיבפסקדינושל
בית הדין האזורי ישנה פגיעה בטובת
הילדים.ביתהדיןשמעאתהצדדיםארוכות
ואיזןביןדרישותיהםהמנוגדות,מתוך
שיקולדעתשלטובתהילדים:המסגרת
שלחינוךממלכתידתיתפגעפחותבילדים,
ואילוהמסגרתשלהחינוךהממלכתיתיצור
ניגוד קשה למסגרת החינוכית הדתית
שנמצאתאצלהאב.
איןלקבלאתטענתהמערערתשהחלטת
ביתהדיןהאזורילאהושתתהעלתסקיר
סעד,שכןמתוךהיכרותעםחבריבית
הדיןהאזורי,ששניםרבותעסקוכלאחד
מהםבחינוךושיקולהדעתשלהםמושתת
עלניסיוןחינוכירב,ניתןלומרשחזקה
עליהםשבדקואתענייןחינוכםשלהילדים.
בנסיבותשלהקרעביןבניהזוג,החלטתם
לקביעתמקומםבביתספרממלכתידתי
הולמתאתטובתהילדים.
באזורי :תיק מס' 057376857-21-1
פסקי הדין והנימוקים ניתנו בתאריכים:
ב'סיוןתשס"ב),(13.5.02א'אבתשס"ב
) ,(10.7.02כ"ח אלול תשס"ב )(5.9.02
הופיעו:עו"דטניהיהב)לאשה(,
עו"דעמנואלשרעבי)לבעל(.
בגדול :תיק מס' 059197624-23-1
ניתן ביום ד' אדר א' תשס"ג ).(6.2.03
הופיעו :עו"ד תמר לביא  -נעמ"ת,
עו"דטניהיהב)לאשה(,
עו"דעמנואלשרעבי)לבעל(.

הערה:לאחרפסקהדיןשלביתהדיןהרבני
הגדולהוגשהעתירהלבג"ץכנגדההחלטה,
הן בעניין הסמכות – אשר לא נכרכה
לטענתהכדין-והןלגופה:היותוהתבססה

עלפשרהלכאורהביןעמדותההוריםללא
בחינהשלטובתהילדיםוללאהסתמכות
עלתסקיראוחוותדעתכלשהילגביטובת
הילדים.העתירההתקבלהבחלקה)בג"ץ
.(4238/03
בית המשפט דחה את העתירה לעניין
הסמכות,היותוהאשההגישהבקשהלצו
מניעהבענייןהחינוךלביתהדיןהרבנילפני
הגשתתביעתהבנושאהחינוךלביתהמשפט
לענייני משפחה ,ובכך כביכול הסכימה
לסמכותושלביתהדיןהרבנילדוןבעניין
חינוךהילדים.עםזאת,קובעביהמ"ששהוא
איננומכריעבטענותהעקרוניותבדברהעדר
סמכותושלביתהדיןהרבנילדוןבענייני
ילדים,אשרהינםאישיותמשפטיתעצמאית,
ומבלילהכריעבטענותבדברהעדרכריכה
של חינוך הילדים בנסיבות העניין.
בית המשפט קיבל את העתירה בעניין
החינוך,בהעדרהסתמכותעלעקרוןטובת
הילדים,וביטלאתהחלטתושלביתהדין
הרבנילפיההילדיםילמדובחינוךממלכתי
דתי.הואמחזיראתהענייןלדיוןמחודש
בביתהדיןלאחרשמיעתעדויותלגביטובת
הילדים,וכןביטלאתחיובהשלהאםבקנס
עלאימילויפסקהדיןשלביתהדין.בית
המשפטקובעכילאניתןלהכריעבעניין
טובת הילדים במקרה כה מורכב מבלי
להידרשלחוותדעתמומחהשתונחבפני
ביתהדין,ובמיוחדלאורהעובדהשהמדובר
עלהוצאתהילדיםמהמסגרותהחינוכיות
הקיימותוהעברתםלמסגרותאחרות.להורים
ישזכותלשנותאתהמסגרתהחינוכית,
אולםבמקוםשבוישניגודביןרצוןההורים
לטובתהילדים,ברורשטובתהילדמכריעה,
ובנסיבותענייננולאניתןלהחליטעלטובת
הילדללאחוותדעתמומחה.בסיכוםפוסק
בית המשפט כי בית הדין יפנה לקבלת
תסקירשלפקידתסעדאושלגורםמקצועי
אחרעלמנתשתוצגבפניוחוותדעתבשאלה
מהיהמסגרתהחינוכיתהראויהעבורכל
אחדמןהילדים.כלעודלאנתקבלההחלטה
אחרת,ימשיכוהילדיםלהתחנךבמסגרות
הלימודיותהקיימות.
לאחרפסקהדיןבבג"צהוחזרהענייןלבית
הדיוהרבניהאזוריאשרפסקשובבעניין
חינוךממלכתידתילילדים,ולאחרמכן
הוגש ערעור לבית הדין הרבני הגדול:

ביה"דהאזוריאשקלון:
הרבבנימיןבארי–אב"ד
הרבדודדבלבנון–דיין
הרביצחקזר–דיין
ביה"דהרבניהגדול:
הרבמשהטופיק–אב"ד
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבחגיאיזירר–דיין
ביה"דהרבניהאזוריאשקלון:

נפסק:
ידועההעובדהשגםהוריםחילונייםשולחים
אתילדיהםלבתיספרדתייםכדישהילדים
יתקרבויותרלמסורתישראל.אםכך,קל
וחומרשישלשלחםלשםכשאחדההורים
דתי.דווקאהיותהשלהאםההורההמשמורן
מצדיקהשהחינוךיהיהלפידרךהאבכדי
למנועאתהתחושהכאילונשללתזכותושל
האבלהיותשותףמלאבחינוכםשלהילדים.
אמנםאיןספקכיטובתהילדיםעומדת
מעללכלהשיקוליםואסורלעשותהסדר
פשרהעלגבםשלהילדים,אולםכאשר
נמצאההדרךלעשותאתהאיזוןמבלילפגוע
בילדיםהצדקמחייבלבואלקראתהאב
ולאזןביןהדרישותהמנוגדות.גםמצדטובת
הילדחשובההפשרהשכןמדיניותשלנישול
האבמזכויותיווהעמדתובצל,יוצרתבלב
האברגשימרירותעזיםהמרחיקיםאותו
מילדיוומשבשיםאתהתקשורתהטובה
ביניהם,והרימוסכםעלהכלשדמותהאב
חשובהמאדלהתפתחותתקינהשלהילד.
זוהיתההעמדההבסיסיתשלביתהדיןגם
קודםלכן.הוגשערעורלבג"צאשרקבע
שלפני ההחלטה יפנה בית הדין לקבלת
תסקירפקידתסעדאוגורםמקצועיאחר.
אכןביתהדיןפנהלפקידתהסעדלתסקיר
אשר קבע כי הילדים יקבלו כל החלטה
בעניין,אםאמםלאתתנגדיותרמדי.לילדים
לאייגרםנזקמשוםשלאיהיוהיחידים
בביתספרממלכתידתישגריםבביתלא
דתי.בתסקירגםנכתבשהויכוחעלחינוך
הילדיםביןההוריםאינוויכוחשבבסיסו
מעמידיםההוריםאתטובתהילדים,אלא
המדוברכאןבשאלהערכיתולאבשאלה
מקצועיתהקשורהלפקידיהסעד.בעקבות
הדבריםהחדמשמעייםהללופסקביתהדין
להעביראתהילדיםלביתספרממלכתידתי
והורה לאם לשתף פעולה ולא לשדר
אנטגוניזם כנגד בית הספר .אולם האם
המשיכהלהמרותאתפיביתהדיןועושה
ככלהעולהעלרוחה.כיווןשכך,לאהחלו
הילדים ללמוד בבית ספר ממלכתי דתי

עתהנמצאביתהדיןבבעיהקשה.מחדגיסא,
אסור שחוטא יצא נשכר ואסור להרשות
התעלמותמפסקהדיןשלביתהדין.מצד
שני,אנונמצאיםבעיצומהשלשנתהלימודים
והעברת הילדים מבית ספר לבית ספר
בעיצומהשלהשנהעלולהלהכניסםלערבוביה
ולבלבול,במיוחדאםהדבריםנעשיםללא
שיתוףפעולהעםהאם.עלכן,מחליטבית
הדיןלדחותאתהעברתהילדיםלביתספר
ממלכתידתיעדלתחילתשנתהלימודים
הבאה.כדילמנועבעיותנוספותמצדהאם,
מורהביתהדיןכיאםהאםתתנגדלרישום
הילדיםלביתספרממלכתידתי,רשאימיופה
כוחושלהאבלרשוםאתהילדיםעלדעתו
בלבדלביתספרממלכתידתיגםללאהסכמת
האם,ובמקרהשלחילוקידעותלגביבית
הספריכריעבדברביתהדין.כמוכן,מורה
ביתהדיןעלהכנתתכניתטיפוליתעלידי
העובדתהסוציאליתבשנההבאהכדישהמעבר
יהיהחלק.כדישהילדיםלאיתנתקומחינוך
דתיבמהלךהשנהישלשבצםבמסגרתשיעורי
העשרהביהדותאחרהצהרים.היותוהצורך
להכניסאתהילדיםלמסגרתזונובעמסרבנות
האםלשולחםלמסגרתהרגילהשלביתספר
דתי,ישלהטילעליהאתהוצאותהשיעורים.
ביה"דהרבניהגדול:

נפסק:
לאחרשמיעתטענותהצדדיםנראהלקבל
אתבקשתב"כהאשהלמנותפסיכולוגמומחה
אובייקטיביולשםכךמחזיריםהתיקלכבוד
ביה"דהאזורישימנהפסיכולוגשיבדוקאת
הנושא,ישוחחעםההוריםועםהילדים,ויתן
חוו"ד ,ולאחר מכן יזמין הצדדים וישמע
טענותיהם לאור החוו"ד שתינתן בנ"ל.
ממליציםבפניביה"דהאזורישיטפלבנושא
בהקדם.בינתייםמוציאיםעיכובביצועעל
החיוביםשהוטלועלהאםהןעלהוצאות
משפטוהןעלהקנסות.
באזורי:תיקמס'057376857-23-1
ניתן ביום  כ"ד כסלו תשס"ה ).(7.12.04
הופיעו:עו"דתרצהנוהועו"דהילהגורן)לאשה(
עו"דעמנואלשרעבי)לבעל(
בגדול:תיקמס'059197624-23-2
ניתן ביום ו' אדר ב' תשס"ה ).(17.3.05
הופיעו:עו"דתרצהנוהועו"דהילהגורן)לאשה(
עו"דעמנואלשרעבי)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורמאבקיסמכות.
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