
  מדית ישראל  
 בתי הדין הרביים

 

1 

 ב"ה

  796880/5תיק 

  הגדול ירושליםבבית הדין הרבני 

  לפני כבוד הדיינים:

   אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כץ, הרב שלמה שפירא הרב

   )גילור נחום עו"ד ליאן קהת ועו"דע"י ב"כ (  פלוני  :המערער

  נגד
    פלונית  :ההמשיב

  גירושיןזכויות רכושיות שעל פי חוק ולא על פי דין תורה כפיצוי  הנדון:

  פסק דין

  רקע

מודיעה האזורי ה בית הדיןהחלטת בעקבות ובקשתו מונח ערעורו של הבעל  בית הדיןפני ל
ולכן  גבי גובה הפיצוילהביא את הצדדים להסכמה ל י בית הדיןהגדול שלא עלה ביד בית הדיןל

  הגדול. יןדהת התיק לטיפולו של בי מחזיר בית הדין

הצדדים לידי הסכמה אך ללא  הגדול בגלגוליהם השונים ניסו להביא יןדהת הרכבי בי
 ,גם הרכב בית דיננו ניסה בדיון האחרון להביא את הצדדים להסכמות, אך האישה .הועיל

עד  מזונותיהאת תפשר ודורשת שהבעל ישלם סירבה לה ,המקבלת מזונות מידי חודש בחודשו
  סיקתו. חייב להוציא פ  בית הדיןמשכך  .אחרית ימיה

  .ההצדדים חיים בנפרד למעלה מעשרים שנה, שני הצדדים שונאים זה את ז

  זכויות רכושיות שעל פי חוק ולא על פי דין תורה כפיצוי גירושין

 – כל זכויותיה על פי חוק את פירוק השיתוף בנכסי הצדדים נערך זה מכבר, והאישה קיבלה
לה על פי  ותגדול מהזכויות שקיבלה מגיע שחלקזכויות המאפשרות לה חיים סבירים. אין ספק 

  . כמו כן אין ספק שמחצית הרכוש שקיבלה מהווה פיצוי ראוי.תורה חוק ולא בהכרח על פי דין

  חובת הגירושין נוכח אי רצונם ההדדי של הצדדים זה בזה ונוכח הפירוד הממושך

ו להמשיך לשלם הגירושין כדי לחייב את אלא מעכבת ינה חפצה בבעלהאישה א ,כפי שכתבנו
גיטה את האישה חייבת לקבל  ה,מזונותיה. מכיוון ששני הצדדים אינם רוצים זה בזאת לה 

  .ירוחם הידועים וכהוראת הגר"ח פאלאג'י רבנוכדברי 

  מסקנות ומתן הוראות

  קובע: בית הדיןלאור האמור 

 .ערעור הבעלאת מקבלים אנו   א.
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 .חייבת לקבל גיטה ההאיש  ב.

 חייבת לקבל גיטה הבעל פטור מתשלום מזונותיה.  השהאישמכיוון   ג.

 .ט פיטוריןהאזורי לצורך סידור ג בית הדיןהתיק יוחזר ל  ד.

  מורה לסגור את התיק. בית הדיןעם מתן החלטה זו   ה.

 ).13.11.2019( ףן התש"וניתן ביום ט"ו במרחשו

   הרב שלמה שפירא  הרב א' אהרן כץ  אליעזר איגרא הרב

  
  להכיל שינויי ותיקוני עריכהעותק זה עשוי 


