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 1166084/5תיק 

 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים 

  לפני כבוד הדיינים:

  אילוז ־ אברהם שינדלר, הרב יעקב זמיר, הרב ציון לוז   הרב 

   )ליבוביץ משה טו"ר יעקב קלמן וטו"ר(ע"י ב"כ   פלוני  : רהמערע

  נגד 
  )מאירה אזרד(ע"י ב"כ עו"ד   תפלוני  המשיבה: 

עילה לביטול הפסק אך  –הליך שנוהל שלא כראוי והליכי אכיפה שאינם בסמכות הנדון: 
  לא לפסילת המותב

  פסק דין 

  האזורי בחיפה.  בית הדיןבקשה לפסילת הרכב דחיית הפסק הדין ועל פנינו ערעור על ל

  : נכתב כדלהלן )6.6.19(ן תשע"ט וסיובהאזורי מיום ג'  בית הדיןבהחלטת  

פסילת הרכב ולא מצא רמז או האיש ל א כוחבבקשה שהגיש בבית הדין עיין 
   כדי לפסול את ההרכב.סיבה 

בית דין זה אינו עושה משוא פנים, בפני בית הדין המימרא "לא תגורו מפני  
שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש    ואצוה את שפטיכם [...]איש", וכן "

 . טז) (דברים א," ובין אחיו ובין גרו

  . האמור בית הדין לא נעתר למבוקשלאור 

  רקע 

כדמ נישאו  וישראלהצדדים  משה  (  בתאריך  ת  תשנ"ה  בכסלו  לצדדים)16.11.94י"ג  ארבעה   . 
  קטינים. שנייםבגירים ו שניים ילדים,

. שאר )20.5.2015ב' בסיוון תשע"ה (  עת כתובה בתאריךתביעת גירושין ותבי  הגישה  ההאיש
  וחיים בדירות נפרדות.  הצדדים פרודים כארבע שנים ט.נדונים בבית המשפ ענייני הצדדים

  הגדול.  בית הדיןבמתברר הבין הצדדים  הליך נוסףלמעשה תיק זה הוא 

. בחיפה  בית הדין הסכם גירושין שאושר בסביב בקשת המערער לביטול    קודם סבב  ערעור
הצדדים   בית  על  לרבות  רכושו,  כל  על  כמעט  למעשה המערער  ויתר  זה  לטובת    ב[...]בהסכם 

  . המשיבה

ניסן תשע"ט במיום כ"ד  ובפסק הדין    , הגדול בהרכבו הקודם  בית הדיןפני  להתברר    ערעור זה
שהסכם    )29.4.19( היות  נפסק  זאת  בטל.  הצדדים  בין  שנחתם  הסכם  שהגירושין  הוא  ההסכם 
  הצדדים לא התגרשו הרי שההסכם לא תקף.  כיוון שהסכמה, וגירושין בל
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  פנינו ל ש   הליך תמצית טענות המערער ב 

. קודם לדיון, ההאיש  את כוחי בקשת בפל  הצדדים הוזמנו לסידור גט בתיק סידור גט, וזאת ע   א.
ב. משום שטרם ניתנה    ;א. משום קיומו של דיון מקביל  :מטעם המערער  הוגשה בקשה לדחייה

במקביל   הגירושין.  בנושא  לההוגשה  פסיקה  בקשה  הוגשה  ומשכך  פסלות.  מנעות  יבקשת 
  , רב לדחות את הדיוןיס  בית הדין  חוק הדיינים.ל  א(ח)19י סעיף  פל  לדון בתיק וזאת עמלהמשיך  

   נשואת הערעור דנן. האת ההחלט בית הדין הוציא בנוגע לבקשת הפסלותו

הפך   בית הדיןאולם    ,שיש דיון לסידור גט בלבד  על דעת  מהמשרדמייצג אחר  נשלח    לדיון  ב. 
א  ב  על ידי  גייצווא לא הוזמן לכך וללא  דיון בתיק סידור גט לדיון של חקירות המערער כאשר ה

   העיקרי. כוחו

כל דיון להוכחות   , כאשר לא התקיים בעבר'רועה זונותהמערער 'האזורי קבע ש  בית הדין  ג.
  .ן זה כלל לא הוכחיזה. עני ןבעניי

  : ם לא ראינו כדוגמתו, להלן התיאורניתן בהליך שמעול יןדה ק פס  ד. 

  . שה ימים ממועד מתן ההחלטהיהצדדים הוזמנו לסידור גט תוך חמ  . 1

יד לאחר ידיע על כך בפרוטוקול הדיון. מהוו  בגט  בית הדיןחייב  יד בתחילת הדיון  ימ  . 2
 8:30כל יום בשעה  בית הדיןבסנקציות המחייבות את המערער להתייצב ב  בית הדיןחיל התמכן 

במסדרון   היום  כל  ולשהות  הדיןבבוקר  זמן.   בית  הגבלת  ללא  היא  זו  הוראה  בחיפה.   האזורי 
על הבעל סנקציה דרקונית שגורמת לו שלא יוכל לעבוד. הבעל הודיע על כך   הלמעשה, הוטל

  אולם ללא הועיל.  בדיונים, בית הדיןל

ש  . 3 הראשון  הרב  הופיע  בו  בדיון  הדיין  חדש  [...]כבוד  את בתיק  כדיין  שהכיר  וללא   ,
קודמים מדיונים  ח  ,הצדדים  פרוטוקול  שורות  מספר  את  ב  יילאחר  הדין  גט בית  במתן  הבעל 

שקובעת    לאשתו. כל זאת ללא שהתקיים קודם לכן הליך שנקבע בתקנות הדיון בתקנה ע"א. תקנה
  . בית הדיןאת סדרי הדין כאשר בא שינוי בהרכב 

 בית הדין ה  ישניבאחת חיוב בגט, וב  :האזורי שתי החלטות  בית הדיןבאותו יום יצאו מ  . 4
  שעות.  ך עשרים וארבעשתציג את כל החומר שיש נגד הבעל תו  ההאיש את כוחמורה לב

קודם פסק לחייב   בית הדין  לחקור את הבעל. כלומר  בית הדיןבדיון, החל  ,  לאחר מכן  . 5
  סף חומר נוסף לבסס את פסיקתו ההלכתית. ת הבעל בדיון וכך א אחקר  ךכר ואח, בגט

הדיןלשאלת   כל הפעולות הנ"ל מצדיקות    בית  כיצד  פסילת    ,פסילת הרכבאת  הגדול  הרי 
שבהלכה נקבע הכלל    בא כוח המערערהשיב  ,  רק כאשר יש חשש ממשי למשוא פנים  הרכב נעשית

בדיבוריה' לאחזוקי  איניש  הדיןלמעשה    –  'עביד  בענ  'נעול'  בית  פסיקתו  הסכם  יעל  תוקף  ין 
  כל טענותיו. ותמסתתמבו י אותה קונספציה. המערער נמצא במצב שפל הגירושין ופועל ע

  תשובת המשיבה 

  אחר במקומו. רך דיןער יכול היה לשלוח לאותו דיון עוהמער א כוחבב: –לטענות א

  היו הוכחות בתיק.   ,2015התיק מתנהל משנת לטענה ג: 

חזר לאותה    ר כךואח  ם ביתגם בזמן הנישואין, חזר לשלו  [...]בשם    האישהמערער היה עם  
  . האיש
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ד   הדיןלשאלת    –לטענה  ח  בית  לאחר  יום  בהאם  השיבה  סנקציות,  מטילים  בגט  כוחיוב   את 
  " .יפהבח בית הדין"יש דבר כזה ב משיבה:ה

    דיון והכרעה 

  מסגרת הדיון והקדמה לו 

  : עתה ניגש להכרעה

דין זה עוסק בכללי סדר  מטבע הדברים פסק  ,סדר הדין ילעניינהערעור נוגע ש נקדים, מאחר 
פסיקה  של ה  הדן לגופ  בית הדין אין  השלכות שלהם על מסקנת פסק הדין. בשלב זה  בהדין בלבד ו

  לחיוב הבעל במתן גט לאשתו.

ועילות   ברורים  כללים  קבע  ממש  החוק  הרכב. לבקשה  ולהצדיק  להגיש    כדישל    פסילת 
  –  חוק הדיינים תשט"ול  א19סעיף    .הן כדלהלן  העילות שיש בהן כדי למנוע דיין מלשבת בדין

  : עילות אלומונה  1955

נסיבות   תו או לבקשת בעל דין, כי קיימותדיין לא ישב בדין אם מצא, מיזמ  (א)
  י ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. שיש בהן כד

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), דיין לא ישב בדין בידעו שמתקיים    (ב)
  אחד מאלה: 

או   )1( הדיין  של  משפחה  בן  הוא  מרכזי,  עד  או  כוחו  בא  להליך,  צד 
  שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

אישי    )2( עניין  או  ממשי  כספי  עניין  לדיין  או  יש  בהליך  ממשי 
משפחה   שלבן  או  מרכזי,  בעד  או  כוחו  בבא  להליך,  בצד  בתוצאותיו, 
ממשי   אישי  עניין  או  ממשי  כספי  עניין  יש  הדיין  של  ראשונה  מדרגה 

  בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

בהליך    )3( הנדון  עניין  באותו  מעורב  הדיין  היה  לדיין  התמנה  בטרם 
ועי, כמומחה, או בדרך רר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצשלפניו כבא כוח, כבו

  .דומה אחרת

בתיק   רכבה פסלות ה את  סיבה לקבוע  משום    ןבה  איןעיון בכל העילות דלעיל מגלה שלמעשה  
האזורי משתדל לעשות את מלאכתו בנאמנות ואין    בית הדין אנו סבורים ומשוכנעים ש .  פנינולש

  ח"ו.  כל חשש למשוא פנים

גיסא  אולם   הדין אין  מאידך  המהותיים  בית  מהפגמים  להתעלם  בהליך    יכול  שיש  הרבים 
  נינו.לפהפסיקה ש 

ונקדים,   בעל  נוסיף  חיוב  של  ביותר  חמור  איסורי  בהליך  שה מת  כד   האיששנשא  מדובר 
להיעשות במתינות ולפי  י ההלכה  פל  ע   חייב כזה  הליך ש   בניגוד לרצונו.לתת גט לאשתו    וישראל 

  . כל כללי הפסיקה 

    :ו לשונולגבי חומר החיוב בגט וז )ב ק" ט סצ מןסי( ישאן החזותב כ

שחייבוהו שלא   ונמצא  ,ולא כפוהו בשוטי  ,יש לעיין בחייבוהו חכמים לגרש
שאם נשבע    )קנד  מןקלד וסי  מןסי  ת יוסףי(בבומהא דכתבו    כדין אי חשיב אונס.

ין לא הוי אונס דומה לאונס, וכתבו דמן הד  לגרש יתירוהו קודם דלא ליהוי
  ן,כם  וא  .משמע דאם הוא אנוס משום מצוה חשיב אונס  –  כיון דנשבע מעצמו
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 , ועוד דחשיב גט בטעות   נמי חשיב אונס. 'מצוה לשמוע'משום  אם הוא אנוס 
  י יודע שאינו חייב לא הוי מגרש. דאילו הו

שגם    ד ע"ב ד"ה ואם)דף רמ  ,קסח  מןסי  רז הען  אב(  ובטנג יום  בשו"ת עו  יין עוד. ועד כאן לשונוע
  משמע כן. מדבריו 

ואלו השלכות יש לדברים. על כן יש לעיין   ורואים את חומר הדין של חיוב בגטנוכחים אנו  
היטב ולהיזהר ביותר לפני החלטה על חיוב הבעל בגט. שח"ו לא יגיעו לידי גט בטעות או גט 

  מעושה.

  מהלך הדיונים בבית דין קמא, הכרעתו, הדרך שבה התקבלה ודרכי האכיפה שנקט  

  ן:יעתה ניגש לגופו של עני

 ,ן תשע"ט בנימוקיו לפסק דינו לחיוב הבעל במתן גטוביום כ"ב בסיוכתב  האזורי    בית הדין
  ה אישעם    'חוגג'נים כאשר האיש  ארבע ש  ההאישהגדול "והתעלם מעיגון    בית הדיןבהתייחסות ל 

  אחרת". 

אולם מעיון בתיק    ן האישה.לעיגוהגדול אחראי בין היתר    בית הדיןש  אפשר להבין  לכאורה
לבעל על    בית הדיןהודיע  בו  שהאזורי עולה שבמשך קרוב לארבע שנים, עד למועד    בית הדין

האזורי    בית הדין היה  שה דיונים בלבד. לו  והאזורי לנכון לקיים של  בית הדיןמצא  חיובו בגט,  
לאחר שהחליט  גם בתיק זה  וכפי שנהג    ,לקיים דיונים לעיתים תכופות יותר יכול היה    מעוניין,
    .בגטאת הבעל  לחייב 

שמע   בית הדיןבמהלך הדיונים    ,כלל וכלל  קצרים ולא ממצים  הדיונים הנ"ל  לכך היו  בנוסף
זו, בבחינת   דיוני כל  יק  . לא התקיימו בת'מילה מול מילה'אך ורק את טענות הצדדים זה כנגד 

   הוכחות.

  :תוכן דיונים אלו את להלן נסקור בקצרה

להתגרש והבעל ביקש    ההאישקשה  יב   ) 4.11.15כ"ב במרחשוון תשע"ו (   ראשון ביוםה   דיוןב 
בדיון התברר  יתבם  שלו הגנה  השהאיש.  צו  לה  שמאחר    ,לדבריה  –   הוציאה כנגד הבעל  חטף 

אולם ב לדין,  הועמד  לא  כוחודברים. הבעל  ש  את  לו  יחזור הביתה משום  אמרה   ה שהאישלא 
  לבית. עוד  ייעצר שנית". למעשה הבעל לא שב  איימה כי "הוא

קשרי  ה האישחשדותיה של  בשל   מכחיש   האישעם    הבעל  בדבר  מנגד הוא  כאשר  אחרת, 
כדבריו כלום"  בינינו  היה  ו"לא  ידידה  רק  שזו  הדיןהציע    ,וטוען  לבדיקת    בית  ללכת  לצדדים 

אולם "אינו מוכן שזה יקבע את פסק הדין". עוד טען בדיון    השיב שהוא מסכיםבעל  ה  .פוליגרף
  שדחתה אותו. היא  ההייתכאשר היה מתקרב לאשתו ש

  ייעצה לו לא ללכת.    כי עורכת דינו  לדבריו,  –  לבדיקה פוליגרףהבעל  לא הלך    בסופו של דבר

בשאלה  ההאיש דוברת שקר  ויצאה  לבדיקה  לקיי  :הלכה  סירבת  עם "האם  אישות  יחסי  ם 
  דוברת אמת.  הבבית, יצאשנגעו לתפקודה השוטף   ,בשאלות האחרות "?בעלך

 את טענותיהם   בית הדיןשוב שמע    )19.5.16ז' באייר תשע"ו (   ביוםבדיון שהתקיים לאחר מכן  
  בית הדין קבע  בסוף הדיון  .  ם ביתלשלו תניסיונו  םבינתיידובר שנעשו  עלה ענין הפוליגרף. ושוב

  . . .שיקבע מועד להוכחות 
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 )13.2.18(  כ"ח בשבט תשע"ח  ביוםלאחר מכן, כעבור כשנה ותשעה חדשים  בדיון שהתקיים  
שורות בלבד    66הדיון מכיל  פרוטוקול    ,כדיון ההוכחות  ,המשיבה  ל ידי באת כוחע  הדיון שמוזכר
  . הסכם הגירושין שהתגבש בין הצדדים ןלענייכאשר חלק מהפרוטוקול הוקדש  ,(כשני עמודים) 

 ודברי  בדבר חשדותיה  ההאישטענות    :שוב את טענות הצדדים  בית הדיןשמע  דיון  באותו  
ז' בכסלו    ח חוקר שנעשה ביוםהקריא מדו  בית הדיןמכחיש שישן אצל אותה ידידה,  ההמערער  
) לאחר שהורחק  )25.11.17תשע"ח  ברחוב    שהבעלמהבית,    הבעל  כשנתיים  בשעה [...]  נצפה 

  אחרת.  האישבלילה כשהוא הולך שלוב זרוע עם   11.00

כי   שהתקיים  נציין  ב  פנינול בדיון  כוחטען  שנעשה שמאחר    :המערער  א  במעשה  מדובר 
 את כוחב ?כדי לחייב בגטמדוע יש בזה  – ממנו לחזור לביתו שנתיים לאחר הפירוד כאשר נמנע

  אחרת? האיש מותר לו ללכת עם  ר כךוכי אח  :המערער א כוחהמשיבה התרעמה על שאלת ב

,  ב הצטרף דיין חדש להרכ   .בתיק סידור גט  ) 12.6.19ט' בסיוון תשע"ט (   ביום שהתקיים  בדיון  
על חיוב הבעל    בית הדין  מתועדת הודעתבפרוטוקול    34בשורה    .דיין שלא ישב בדיונים הקודמים

  : וט מהפרוטוקולולהלן ציט .בגט

משכך ולאור החומר לאור הסכמת האיש להתגרש ולאור פסק הדין   בית הדין:
זיר את  אשר הח  )29.4.2019(ניסן תשע"ט  בשל בית הדין הגדול מיום כ"ד  

הא  הדין  בבית  לדיון  הכתוהתיק  בעניין  לכל  זורי  יעבור  ההסכם  ועניין  בה 
    :ערכאה

 את כוח קר שהיה לעיני בית הדין ולעיני בלאור הפירוד ולאור דוח החו  [...]
בית הדין מורה   ,הגירושין ןבענייאשר אף היא המליצה לו  ,הבעל עו"ד גוזלן

  יינתנו נימוקים.  .בגט הבעלעל חיוב 

  אתה רוצה לתת גט? 

  . הבעל: לא

יום    כמו כן יש להופיע בכל  .בית הדין: יש להמתין בחוץ עד להודעה אחרת
או יאחר בית הדין    עאם לא יופי  בבעל כי  בבוקר. בית הדין מתרה  8:30בשעה  

    ו הבאה.הוצאות ולזמנו באמצעות צ חייבישקול ל

להופיע כל יום    ,הודיע למערער על חיובו בגט ועל הסנקציה המוטלת עליו  בית הדיןלאחר ש
זמן  בית הדיןב ב  בית הדיןהעלה    ,ללא הגבלת  לדוכן לחקירה ממושכת.  כוחאותו  המערער    א 

לא ב   ;נקבע לחקירה  לא הדיון  משום ש  .א  :התנגד לחקירות אלו כוח הבעל ב. משום שהוא    א 
שה עמודי  יהבעל נחקר, ונרשמו כחמ  .דחה את דבריו  בית הדיןבתיק. אולם    ו בקביעותהמייצג

  גט.פרוטוקול של חקירתו, לצורך כתיבת נימוקי פסק הדין לחיובו ב

ה'    חרת ביוםוהאזורי כל יום ואכן הוא הופיע למ  בית הדיןלהופיע ב  חויב הבעל  לאחר מכן
  ; 19.6.19 ;16.6.19י"ז, כ' וכ"א בסיוון תשע"ט (י"ג, ט"ז, בימים ו )13.6.19י' בסיוון תשע"ט ( –

האזורי בחיפה פסקו   בית הדיןיומיות של המערער ב־םההופעות היו  .)24.6.19־ו  23.6.19  ;20.6.19
  הגדול.  בית הדיןדיין  שהוציאבעקבות צו לעיכוב ביצוע 

בית  ונכתבו בנימוקי פסק הדין של    גם כן  צורפוהנ"ל  חלק מהדברים שנאמרו בפרוטוקולים  
  האזורי. הדין

  הליקויים בניהול ההליך בבית דין קמא, בהכרעתו ובדרך האכיפה 

  .מהותיים בסדר הדין ובפסק הדיןכפי שתואר לעיל אכן נפלו פגמים 
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  . נקבעו הכללים של דרכי הפסיקה )הלכות דיינים שפטמשן חו( לחן ערוךבשו

 –הבאת ראיות ועדים וכו'    ,לאחר שבסימנים הקודמים הוזכרו סדר החקירות  –  בסימן י"ט  
איש פלוני אתה '  :וגדול שבדיינים אומר ,"אחר שנשאו ונתנו בדבר מכניסים הבעלי דינים  :נכתב
  "]..' [.איש פלוני אתה חייב ,זכאי

הרבניי הדין  בתי  של  הדיון  הדין,    ,םתקנות  לסדרי  אלו  ותמושתתהמתייחסות  הלכות    על 
  :הכללים כדלהלן בהן נקבעוו

  : בתקנה נ"ט נקבע

  זה: הדיון יתנהל לפי סדר 

  ;טענות התובע והנתבע וחקירתם  א.

 ;עדויות והוכחות  ב. 

 לפי קביעת בית הדין.  ,בעל פה או בכתב ,סיכומי הצדדים  ג.

 בתקנה קט"ו נקבע סדר הפסיקה כדלהלן: 

  :מלבד ההחלטה בנושא המשפט, גם ,כל פסק דין צריך להכיל

 ; סיכום תמציתי של טענות הצדדים  א.

  ; קביעת העובדות החשובות  ב. 

  נימוקי ההחלטה.  ג.

לחן כפי שצוטט לעיל מהשוו  –  יודיעו לצדדים את מסקנת פסק הדיןבמהלך הדיון  לא יתכן ש  א.
בעל,  את ה  לאחר מכן יתחילו לחקור  ואילו רק   –  בהלכה מתן פסק הדין  תמוגדר  ודעה זוה  ערוך

דנן, י  מערער  לא  הדין.  פסק  נימוקי  כתיבת  לצורך  פסיחקירה  נימוקי  בתוך  לצטט    ין דהק  תכן 
 בפני הצדדים.   יןדה ק ם שהתקיימו לאחר הקראת מסקנת פסמדיוני

בית נעתר    –  י מתן פסק הדין ופרסום הנימוקיםדשים אחרוכמה ח  –נוסיף, בימים אלו ממש  
  ירה גדם לדיון הוכחות לצורך מה שהה עדישיחמ זמין ההמשיבה ו את כוחבקשת בהאזורי ל הדין

עדים בתיק   בית הדיןשמע  לא    הנדון של הצדדים". בעבר  םבעניינת  המשיבה "גילוי האמ  את כוחב
בין העדים הוזמן לדיון הקרוב גם החוקר הפרטי   .אולם עדים לא נשמעו)  ,ח חוקרדו  –(היה מסמך  זה  

. מהדוח בית הדיןשמעולם לא הופיע ב  –  תיים לאחר שעזב את הביתשנ   –שעקב אחרי המערער  
י סדר הדין קודם יש  פל  האזורי בנימוקים לפסק הדין. ע  בית הדיןציטט    שכתב אותו חוקר בזמנו

   לשמוע עדויות וראיות, ורק לאחר מכן להוציא פסק דין. 

בוא נקבעו  הזה  בשלב  העדויות  הדיןמנם  בכתובה    בית  חיוב  בירור  לצורך  (כתובה  האזורי 

, אולם מדובר על ראיות  כאשר מדובר בצדדים שאין הפרוטה מצויה בכיסם)  , בסך עשרה מיליון דולר  ,מוגזמת
לעילות ההלכתיות המשפיעות הן על חיוב הבעל במתן גט והן על חיובו בתשלום הכתובה. את  

 .לעשות קודם למתן פסק דין לחיוב וקודם להטלת הסנקציות בית הדיןהנ"ל היה על כל 

כה חמורה    דיין שלא השתתף בדיונים קודמים לא יכול להיות שותף לפסיקה לכך:  בנוסף    ב. 
מכחיש את    שורות הבעל  ןאותוכאשר ב  גט לאחר כמה שורות פרוטוקול בלבדלחייב בעל במתן  

 . כוחהאת וב ההאישלו  וחסישי

  נפסק:  )יג סעיף ו מןסי(בשולחן ערוך חושן משפט 
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ת דין הגדול כותבין ושולחין ובי  ת דיןם הוצרכו הדיינים לשאול דבר מביא
  ת דין דליכא למימר שיפסקו בי   ,מודיעים להם דעתם והם דנים אותם  הגדול

  . ו בעלי הדין עומדים לפני הדיינים הגדול עליהם את הדין דהא בעינן שיהי 

  הצדדים עצמם ל הופעת  באופן ש דיין שלא שמע את טענות הצדדים  פשוט וברור ש   :כלומר
כזה    –  בפניו  תםוטענ בידיין  לפסוקה  כז  יןדת  או  יכול  עוד (ע.  ינםבעני  אינו  בתיק    יין  דין  בפסק 

  באתר בתי הדין פורסם ומצוי    –של בית הדין הגדול במותב שבו ישבתי ושהרחיב בביאור דין זה    1105408/2
 ) .הרבניים

  בתקנות הדיון.  התייחסות לסדר הדין שנקבע בתקנה ע"אגם  האזורי  בית הדיןב  ההיית לא  

  מהשעה נותיויום במסדרוכל  שהייהו האזורי   בית הדין כל יום ב   של הופעה הסנקציה    ןכ כמו  ג.
בתי דין   אין לה אזכור בחוק וש ביותר  היא סנקציה חמורה  עד לסוף היום וללא הגבלה בזמן    8:30

  ולא בתקנות הדיון.  ,1995 – התשנ"ה ),רבניים (קיום פסקי דין של גירושין

יאבד את מקום   –ולהמתין שם כל היום    בית הדיןאלץ להופיע יום יום בישאדם שי  לוברור לכ
  הוראה שכזו לא תהיה מוגבלת בזמן.  וודאי אםעבודתו, 

כל יום כלוא    והיותלבין    'הוימעש'כלוא בין כותלי בית הסהר    אדם  היותאין הבדל גדול בין  
  ללא הגבלת זמן.  –האזורי בחיפה  בית הדיןובמשך כל היום במסדרון 

חוק בתי דין רבניים י  פל  לפני כעשרים וארבע שנים כאשר התחילו בתי הדין הרבניים לפסוק ע 
לתת    םבגין סירוב  יםבעלהגבלה נגד    הוציא צווילו  ,1995  –  התשנ"ה  ),(קיום פסקי דין של גירושין

בשורת הדין   . ה לגטינכתבו פסקי דין רבים שדנו וחקרו מדוע אין בהרחקות אלו משום כפי  גט
  ה. יד בנושא ודנו מדוע אין בכל הנ"ל משום כפיופסקי דין שהרחיבו מא כמהחלק ה' מוזכרים 

שב  ' אלא מניעת הטוב ב   ם , ואינ ל כך שאין בצווי ההרחקה לחץ כ בפסקי הדין  ש  הצד השווה
נצל י לעבור למקום אחר ושם יאפשרות  יש ליתן לבעל  אף  , יש מהדיינים שסברו ש' ואל תעשה

  יה.ילא הווי כפ גוונא יהאכבמהרחקות אלו, ורק 

מקוםמ ב   בהוראה  לדעתנו  כל  ועשה ' לבעל  ב   ' קום  יום  יום  הדין להתייצב  ולשהות    בית 
נעשה בצו של  הדבר כאשר הוראה זו ניתנת ללא הגבלת זמן וכאשר  , כל היום   בית הדין במסדרון  
ח"ו במכשול כפיית  בית הדין  אם לא נכשל    יש לעיין היטב   לכאורה  –  ובאיום בצו הבאה  בית הדין

  . גט

 )1(א)(4סעיף    ,1995  –  התשנ"ה  ),בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין י חוק  פ ל  ע   ד. 
ם דיון במתן יש לקיי   –  לא סודר הגט  .לקבוע מועד לסידור גט  יש  לאחר מתן פסק הדין לחיוב בגט

יש לתת לכל בעל דין הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם מתן  ש קבע  ) נ1(א 4צווי הגבלה. בסעיף  
במתן יתכן שביום שצדדים מוזמנים לצורך סידור הגט, גם יפסקו חיוב בגט, וגם ייחלו  ילא    הצו. 

  כל היום.  בית הדיןולהמתין במסדרון  חרת ובכל יוםולהופיע למ – סנקציות

עקב בקשת פסלות    דיוניםאת ה לגבי בקשה להפסיק  קבע  נ(ח)  א   19הדיינים בסעיף    בחוק  ה.
    :הרכב

בעל דין שבדעתו לערער על החלטת דיין או בית דין לפי סעיף זה יודיע על  
זולת אם   ,ק הדיון עד להחלטה בערעורכך לבית הדין, ומשהודיע כך, יופס 

לפי   או בית הדין,  ים שיירשמו, שיש להמשיך  , מנימוקןהענייהחליט הדיין 
  ]...[ בהליך
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הגדול נאלץ להוציא פעמיים צווים לעיכוב    בית הדיןעד ש  זורי המשיך בהליך הא   בית הדין
  ביצוע. פעם לעיכוב סידור גט, ופעם לעיכוב קיום דיון על כתובה. 

  מסקנות 

  : לאור כל האמור לעיל

אינם חשודים ח"ו   האזורי  בית הדיןכבוד דייני דוחה את הבקשה לפסלות ההרכב.  בית הדין  א.
  במשא פנים. 

 בית הדיןשהיו במהלך סדרי הדין ושהוזכרו לעיל,  הרבים    אולם מחמת הפגמים העקרוניים  ב. 
 בית הדין כן פסק הדין של  מקבל את הערעור וקובע שיש לקיים את ההליך לפי סדר הדין. על  

  מבוטל.  )25.6.19(ן תשע"ט וסיובהאזורי מיום כ"ב 

יוב המערער בגט, וכדי  ח  ןבענייהאזורי כבר אמר את דעתו    בית הדיןהרכב זה של  שמאחר    ג.
הגדול מעביר את התיק להמשך טיפול בפני הרכב אחר של   בית הדין  ,להסיר כל לזות שפתיים

  כל זאת בהתאם לתקנה קנ"ג בתקנות הדיון. .האזורי בית הדין

 האזורי בחיפההרבני    בית הדיןראש אבות בתי הדין בעל המזכירות להעביר את התיק לכבוד    ד. 
  חר. שיעביר את המשך הטיפול בתיק להרכב א כדי

ההליך  ה. התמשכות  הדין  ,לאור  ש   בית  הדיןמבקש  ויכריע   בית  ידון  החדש  בהרכבו  האזורי 
  בתביעת הגירושין בהקדם.  

  הרב אברהם שינדלר 

על מפנינו  האזורי  הדין  בית  החלטת  על  תשע"ט  וסיו בג'  רעור  הבקשה    )6.6.19(ן  את  הדוחה 
של החלטות בית הדין האזורי   ןלפסילת ההרכב שהגיש המערער. במקביל טוען המערער לבטלות

(מ תשע"ט  בסיוון  ב  )12.6.19ט'  הבעל  את  ובסנקציותהמחייבות  הגט  עליו  מתן   שהוטלו 
  די בוקר בבית הדין. המחייבות אותו להתייצב מ

באר היטב בדברי    ותמוצגהצורך להציג שוב את עובדות הרקע  שאינני רואה    אקדים ואומר
  כבוד ידידי הרה"ג שינדלר שליט"א.  

שכתב  ק את  בעיון  שליט"אראתי  שינדלר  הרה"ג  ידידי  חד  כבוד  מצטרף  משמעית ־ והריני 
וא  א קיימת אינדיקציה כל שהיא למש לדחיית הערעור בכל הנוגע לבקשת הפסילה של ההרכב. ל

שיש לקבל את האזורי    כבוד בית הדין   תו מסקנ של ההרכב לטובת המשיבה ונגד המערער.    פנים
  דון בהן (שנהמדוברות    הסנקציותמערער במתן הגט ולהטיל עליו את  תביעת האישה ולחייב את ה 

פנים  ן אינ   בהמשך) וכלל    תולדה של משוא  הנסיבות אלא  כלל  ניתוח  לפניו, היו  ש  פרי  מונחות 
  הדין   ומהתל בבית שנים רבות    שהובילו את בית הדין למסקנה שמדובר בבעל המעגן את אשתו

, כאשר במקביל  ושכל טענותיו לשלום בית היו מן השפה ולחוץ   הגירושין)(ובכלל זה בחזרתו מהסכם 
הוא מנהל יחסים עם אישה זרה. וכי כל נתבע שיוצא חייב בדין יוכל לטעון למשוא פנים רק בגלל 

  אתמהא.   ?בלו את עמדתו ורק בגלל שהוטלו עליו סנקציות לאכיפת החיובישלא ק

רבים בהליך שהובילו להכרעת הדין,  על פגמים    (לטענתם)המערער מצביעים    אי כוח ב מנם וא
כמי  המערער  את  מן' בית הדין  י 'ס שוא פנים יש כאן, ושמא  משלדעתם יכולים לעורר חשש שמא  ו

אכן כך    לו שצריך לחייב אותו במתן הגט בכל מקרה, עוד לפני שיתקיים ההליך השיפוטי הראוי. ו
שהכרעת הדין   אין לך משוא פנים גדול מזהלדון בבקשת הפסילה כי   היה מקוםברים  היו פני הד 



  מדינת ישראל  
 בתי הדין הרבניים 

 

9 

כבר נתנה וכבר מונחת היא בראשם של הדיינים עוד לפני הדיון ולפני שמיעת הצדדים, וכל ההליך  
  השיפוטי אינו אלא 'הצגה' לפרוטוקול. 

לדעתיאולם  כאמור,  ש   ,  ספק  פני הדברים  אין  היו  כך  ולא  כתבי  רק לאחר  כי  כלל,  קריאת 
הטענות, ולאחר שמיעת דברי הצדדים בדיונים הקודמים, וניתוחם, והעמדת אינדיקציות לבירור 

  האמת, רק אז נתגבשה עמדתם של חברי ההרכב, וכך פועל כל בית דין, מי בקצרה ומי בארוכה. 

אשר על כן, כאמור, אין מקום להיענות לבקשה לפסילת ההרכב בשום פנים, וחלק זה של  
  ור נדחה.הערע

הערעור,    אולם של  השני  לחלק  לבטלותבאשר  ההחלטות    ן באשר  בגט של  המחייבות 
והמטילות את הסנקציות החריגות, ובאשר לדרישה להעביר את המשך הדיון בתיק להרכב אחר 

אינני מסכים למסקנתו של כבוד ידידי הרה"ג  ה לבטלותם של ההחלטות,  שככל ותתקבל הדרי
  . שינדלר שליט"א 

בור שיש לקבל את החלק הזה של הערעור לאור הפגמים הרבים שהיו בהליך שהוביל  כבודו ס
להכרעת הדין, ולכן, לדעתו, יש להורות על בטלותם של ההחלטות הנ"ל, וממילא להורות על 

כבוד שמבוארים היטב בדבריו של    יק להרכב אחר בהתאם לכללי ההלכה ן בתוהעברת המשך הדי
  . תורתו

בחומר שבתיק, ולאור ההשלכה שיכולה להיות להוראה שכזו, אינני    לאחר העיון המדוקדק
  ואבהיר את עמדתי.  .למסקנה זו מסכים

לאחת  אתייחס   של  אחת  תורתו,לטענותיו  כול  כבוד  בהליך    ותנוגע  ןשכאמור  לפגמים 
שהובילו להכרעת הדין, ולא להכרעה לגופה שבזה לא נדרשנו לדון כלל. הטענה המרכזית היא 

  ך הוביל לתוצאה ולהכרעה שיכולה להיות לא נכונה, לטענת המערער. שהפגם בהלי

שהוביל לחיובו של המערער   יו מצביע כבוד תורתו היא שמספר הדיוניםהפגם הראשון שעל
לדעתו   ,שה בלבד, ושלושת הדיונים לא היו ממציםוהיה של  ,ארבע שנים  , ושנפרשו עלבמתן גט

  .תנהיולא יכלו להוביל להכרעת הדין שנואף לא כללו דיוני הוכחות של ממש  ,כבוד תורתושל 

 ןייתכן שבתי דין אחרים היו מתנהלים אחרת, והיו מקיימים דיונים נוספים במשך אות  מנםוא
אין פגם שכזה בהליך צריך    לעניות דעתיארבע שנים כדי להגיע להכרעת הדין, אבל מכל מקום  

י ישנה הלכה או תקנה כל שהיא המצביעה על מספר הדיונים או וכ  להוביל לביטול ההחלטה.
הדבר    ?מאפשרים חיובו של בעל בגטה  ות מינימלית של השורות בפרוטוקול או לאורך הדיוןלכמ
הטענות,   ברור לאימות  השונות  באינדיקציות  הגירושין,  בעילות  התיק,  בנסיבות  תלוי  שזה 

  (וכמו סירוב גופם, תגובותיהם לשאלות בית הדין  ובהתרשמות הדיינים מהצדדים, שפתם, תנועות  

ועוד גורמים רבים.   וכל דיין וניסיונו, כישוריו השיפוטיים.פנינו)להמערער להיבדק בפוליגרף, בתיק ש
ויש  להכרעה,  להגיע  כדי  יותר משלושה  ואף  דיונים רב  ספק שיש תיקים שדורשים מספר  אין 

האמת שבו. ובאופן כללי על כגון זה ניתן להמליץ תיקים שגם חצי דיון מספיק להיווכח בטענות 
'שכשם שפרצופיהם של הדיינים שונים זה מזה כך דרכי התנהלותם ומזגם השיפוטי שונים זה  

מספר הדיונים ומספר השורות   לעניות דעתי  בקצרה ומי בא בארוכה'. מכל מקום  בא', מי  'מזה
  בפרוטוקול לא יכול להיכנס לקטגוריה של פגם בהליך. 

 וכתב להטעים את דבריו, בז  ,כדי להבליט את הבעיות בהליך המקוצר הנ"ל  ,בוד תורתוכ
  הלשון: 
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בעל   חיוב  של  ביותר  חמור  איסורי  בהליך  שה  מת  כד  האיששנשא  מדובר 
לאשתו    וישראל גט  לרצונו.לתת  ש   בניגוד  ההלכה  פל  ע   חייבכזה  הליך  י 

  . להיעשות במתינות ולפי כל כללי הפסיקה 

הדבר ברור שלא מדובר בכפיית המערער במתן   הערעור  בהכרעת הדין נשואתאבל מעיון  
ל פי הדין  הגט אלא בהוראת חיוב של בית הדין, שלדעתו של כבוד בית הדין האזורי כך ראוי ע

  . )ין כאן מקום להאריךבין הוראת חיוב במתן גט לבין כפייתו, וא ורב המרחק ,לא קרבו זה אל זה  לעניות דעתי(ו

אמת אבל    הן  ביותר,  רציני  דעת  שיקול  הדורשת  ביותר  משמעותית  בהכרעה  כל  שמדובר 
גם היא דורשת שיקול דעת רציני ביותר, ואם הפגם האמור בהליך אמור   –  הוצאת ממון מאדם

(גובה  שיש בה הוצאת ממון  אחרת  צריך להיות נכון גם בכל הכרעה  זה  לבטל את ההחלטה, היה  

אין כוונתי חלילה להמעיט בחומר הדין של החלטה לחייב בגט אלא    .המזונות, חלוקת הרכוש, וכו')
גם הכרעות אחרות, כשהעיקר הואלהעצ שאם הפגם בהליך קבלת ההכרעה מוביל לביטול    ים 

  ההחלטה הרי שיש לעשות כן גם בשאר ההחלטות. 

  משמעית ־ ואם בית הדין מגיע למסקנתו החד ,  כלל   אין זה פגם בהליך   לעניות דעתי   מכל מקום
יהיה מספר הדיונים  ספק כלל,   ן , שאין לו בהלפי הנסיבות שלפניו  לחייב את המערער במתן הגט

  בלבד.  לבטל את החלטתו מחמת זה  אי אפשר ,  ה אשר יהי 

שהפסיקה המחייבת את המערער במתן הגט הופיעה תוך כדי דיון,   ינה טענת המערערעוד צו
ך  יפרההזכות היסודית לאפשר למערער לללא הוכחות, וללא שמיעת טענות, ללא סיכומים וללא  

  ) 34שורה    ,12.6.19  –מט' בסיוון תשע"ט  (דיון  פרוטוקול ה מציין לא  וה  .את טענות המשיבה התובעת
  ד אחריו, שהיא ההחלטה נשואת הערעור. יתנה מייהכרעה שנלו

תרחש כדיון רביעי מרגע  הדיון זה    :, האמת צריכה להיאמר לעניות דעתיבאשר לטענה זו,  
הגשת התביעה לגירושין על ידי האישה, לאחר שהסכם הגירושין שעליו חתם המערער בוטל על  

הצדדים מקיימים את  אילו  ידי בית הדין הגדול בערעור קודם.   מתגרשים    הם   היו   , ההסכם היו 
ר. ורק  להליך בסופו של דב  וללא צלילי הרקע הצורמים שהתלוו,  בהסכמה ללא טענות ומענות

סלול התביעה הראשוני, שהחל כבר  בגלל ביטולו של ההסכם הוצרך בית הדין האזורי לחזור למ
  ). 20.5.2015ב' בסיוון תשע"ה (ב

דיונים, כשהאישה   שלושה  במשך  הצדדים  ומענות  טענות  לאחר שנשמעו  בדיון השלישי, 
  את הצדדים להסכם שבכללו בית הדין  הוביל  עומדת כל הזמן על תביעתה ועל רצונה להתגרש,  

בדירה(!ויתר   על חלקו  מוותר  לוויתורה של האהמערער  כתובתה.  ) בתמורה  יסוד  ישה על  יש 
הבעל   הכרעה על חיובמוציא כבר אז  האזורי    בית הדין  היה   זה  להניח שאלמלי ההגעה להסכם 

וייתכן בהחלטבמתן הגט ולאור   שחששו של הבעל מהכרעה שכזו, לאור תוכנם של הדיונים  , 
שבוטל לאחר מכן. לפי זה,    אותו לחתום על אותו הסכם  א שהובילוטענותיה של האישה נגדו, ה

א  בלשון ב  –(  ותוך כדי הדיון  ן אחד ן במהלך דיו החיוב בגט נית כביכול  המערער ש   א כוח טענת ב 

שבעקבותיו   הדיון.  אין לה מה להישען ,  ניתן בהליך שמעולם לא ראינו כדוגמתו")  פסק הדין"  המערער   כוח 
  להסכם.   שקדםבן שלושה דיונים    חזרה לנקודת הסיום של הליךאלא  היהלא  ניתנה החלטה, 

,  הדין ונבנו מפרוטוקול הדיון שלאחר מתן ההכרעה תנו לאחר פסק  י שהנימוקים נ   נטען עוד  
זו  גם   דעתיטענה  במקום   לעניות  בקיצור  .  אינה  נימוקיו  את  כתב  הדין    בהחלטה נמרץ  בית 

  , על בסיס כל דיוני העבר, וכך היא לשון ההחלטה, כפי שהיא מובאת בפרוטוקול הדיון:הראשונה 
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הבעל   את כוחולעיני בשהיה לעיני בית הדין  לאור הפירוד ולאור דוח החוקר
בית הדין מורה על   ,הגירושין  ןבענייאשר אף היא המליצה לו    ,עו"ד גוזלן

  יינתנו נימוקים.  .בגט הבעלחיוב 

  : עצמה )12.6.19ט' בסיוון תשע"ט (מובלשון ההחלטה 

שבתיק בחומר  העיון  הצדדים  –  לאחר  בין  הארוך  שנים,    ארבעכ  ,הפירוד 
    ושמיעת הצדדים בית הדין מחייב את האיש בגט.

  .ימיםעשרה נימוקים יצורפו לתיק בתוך  

 המערער  –  , רעייתו של הבעלשנים!)ארבע  (הנימוקים העיקריים הם הפירוד הממושך    :ובכן
  , והעדר הסיכוי המוחלט לשלום בית.  )'ח החוקרדו' ת במינוח תמתומצה(שדות זרים ב –

יצורפו  "האמירה   כוונתה לומר    –  ימים"עשרה  לתיק בתוך  נימוקים  אנו נחשוב מהם "אין 
נ שכבר  להחלטתנו  אותם'יהנימוקים  'נייצר  ועכשיו  זו  "תנה  באמירה  המכוון  שעריכתם .    היא 

מסודרת,   הנימוקים,  והרחבתם  בצורה  יותרשל  מאוחר  בשלב  שנ,  תינתן  מהחלטה וכפי  ראה 
מ (המנומקת  בסיוון תשע"ט  הנימוקים התמציתיים )25.6.19כ"ב  על  נימוקים  מוסיפה  , שאינה 

לכן   .ומניעת עינוי הדין) (שלעיתים יש בו מעלהמצוי ומקובל  הנ"ל, אלא רק מרחיבה אותם. זהו הליך  
  לשורשה של החלטה פגם מהותי שיורד  החלטה ה הדיון שלאחר  מפרוטוקול אינני רואה בציטוט  

  מראש על בסיס דיוני העבר.  הציטוטים הם רק הבלטה לעילות שכבר היו ידועותעד כדי ביטולה.  

לתקנה    המערער הפנהלא היה בדיונים הקודמים להחלטה,  עוד נטען על צירופו של דיין ש
חלטה תנה ההי תקנות הדיון. בנסיבות שלפנינו הדיין החדש נכח בדיון האחרון שעל גביו נלע"א  

ועם שמיעת הצדדים    החלטה קרא את החומר שבתיקאין ספק שבטרם שהצטרף ל  .נשואת הערעור
  בדיון הגיע למסקנה נשואת הערעור.

תשנ"ג, מצריכה שבית הדין בהרכבו החדש יודיע לצדדים  , המנם תקנה ע"א מתקנות הדיוןוא
נתקיים בדיון שלפנינו.   שלא  מהבטרם שיחליט כיצד יימשך ההליך,    על השינוי וישמע את תגובתם

להמשיך    לסמכותו של ההרכב החדשכל שהיא במהלך הדיון    הצדדים לא הביעו התנגדות  אולם 
לדעתנו,   בדיון.  פעיל  באופן  השתתפו  ואף  התנגדותבדיון,  הבעת  ההרכב    העדר  של  לסמכות 

, ובדומה לנאמר להמשך ההליך  כמוה כהסכמה החדש, בפעם הראשונה שניתן היה להעלותה,  
יסוד  4((ד)15סעיף  ב לחוק  שלפיו  –)  לה  השפיטה,  אמורה  לסמכות  בהזדמנות התנגדות  יאמר 

לא רק שאף לא אחד מהצדדים הביע את התנגדותו  בו  פנינו, שלהראשונה, ומכל שכן בנדון ש
בדיון עצמו, ואם  שני הצדדים  פעילה של  הייתה השתתפות  אף  לדיון בפני ההרכב החדש אלא  

  (א) לחוק הדיינים. 19ביב שאלת הפסלות על בסיס סעיף הייתה רק סהייתה התנגדות היא 

דבר,   ההחלט סוף  קבלת  בהליך  רואה  פגם אינני  ביטולה   מצדיק ה   ה  הפגם    את  בגלל  רק 
אם על בסיס נימוקיה היא מצדיקה את החיוב  מור איננו דנים בהחלטה כשלעצמה,  שבהליך, וכא

  רעור.לזה לא נדרשנו כלל במסגרת העכן בגט אם לאו, ש 

יר את הדיון אינני רואה סיבה להעבו  ייבת בגט אין הצדקה לביטול ההחלטה המחוהואיל וכך  
  שאלת חיובו של הבעל בכתובתה של האישה, להרכב אחר.  בהמשך ההליך, שעיקרו

בית בכנגד התביעה שלא נשמעו בדיון    טענות או ראיות  ןאם למערער ישנ על אף האמור,  
בתקנות הדיון, ובית הדין   לפי הנהלים המוסדרים  לסתירת הדיןהוא רשאי להגיש בקשה  הדין,  

  האזורי ישקול את הבקשה לגופה. 
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מה שאין כן באשר    .באשר לעצם ההחלטה המחייבת את הבעל במתן גט הוא  כל האמור  אולם  
   :הטיל בית הדין על המערער לצורך אכיפת החיוב ןשאותלסנקציות  

, וכפי שנדברנו בעל  הרה"ג שינדלר שליט"א   י אני מסכים עם מסקנתו של כבוד ידיד זה    ןבעניי
בטלות    ן , ולכן ה ן ל בית הדין להורות עליה סמכותו ש ל אין שורש וענף    – סנקציות מסוג זה  ש ה,  פ

ככל  ןמעיקר  האזורי,  הדין  בית  כבוד  ועל  המערער,  על  סנקציות  להטיל  לנכון  לפעול    ,שיראה 
   וההלכה.בהתאם לסמכות המוקנית לבית הדין במסגרת החוק 

    אילוז ־ הרב ציון לוז 

  י. יראיתי את דברי עמיתי כבוד ידידי הדיין הרה"ג ציון אילוז שליט"א בהתייחס לדבר

  עצמם. אתייחס לנקודה אחת. בשאר הנקודות, הדברים שכתבתי מדברים בעד 

לא השתתף כלל  זה  כותב עמיתי לגבי ההצדקה לצירוף דיין חדש לפסיקה לחיוב בגט, כאשר   
בו המערער הכחיש  ש   –בלבד    כמה שורות פרוטוקול  –בדיונים קודמים אלא נכח בתחילת דיון  

    :את הטענות שהעלתה המשיבה

ל שהצטרף  שבטרם  ספק  ואין  שבתיק  החומר  את  קרא  שמיעת החלטה  עם 
הצדדים לא הביעו התנגדות   ]..ר [.דיון הגיע למסקנה נשואת הערעוב הצדדים  

החדש  ההרכב  של  לסמכותו  הדיון  במהלך  שהיא  לנאמר    ]...[  כל  ובדומה 
ל4((ד)15בסעיף   יסוד  )  שלפיו  –חוק  אמ  השפיטה,  לסמכות  ורה התנגדות 

  ]...[ להיאמר בהזדמנות הראשונה

  : בלבדיתה לפן ההלכתי י, כוונתי הילת כבוד תורתובמח

הצדדים  וראיות  טענות  את  ישמעו  ההלכה  את  שפוסקים  שהדיינים  דורשת  וכפי ההלכה   ,
  שכתבתי סימוכין לכך לעיל. 

 ועליו  על הדיין  ת מוטל היא  אלא    ,בית הדיןפני הרכב  ל  דרישה זואין הצדדים צריכים להעלות  
  אין די לדרוש לשמוע מפי הצדדים את טענותיהם וראיותיהם בקצרה קודם הצטרפותו לפסיקה.  

העוסקת    פי שנכתב בתקנה ע"א לתקנות הדיוןוכ  ,מחבריו   ה ע י שמ ב החומר שבתיק ו   בקריאת לו  
  . "בית הדיןבא שינוי בהרכב "בו שבמצב 

  הרב אברהם שינדלר 

  קראתי בכל לב ובעיון את דברי עמיתיי הדיינים שליט"א.

  . לאחר העיון אני מסכים עם מסקנת עמיתי הרה"ג אברהם שינדלר

  יעקב זמיר הרב  

  פוסק:  בית הדיןלפיכך, לאור כל האמור לעיל 

 האזורי הנ"ל. בית הדיןדוחים את הבקשה לפסלות הרכב אנו   א.

האזורי ולשהות כל יום במסדרון בין    בית הדיןם בהמערער להופיע כל יו  של חיובהסנקציה    ב. 
בחוק   אין לה אזכורו  ,לה בזמן, היא סנקציה חמורה ביותרעד לסוף היום, וללא הגב  8:30השעות  

  ולא בתקנות הדיון.  , 1995 – התשנ"ה  ),בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין
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בטלות   ןלכן ה  ן,ין להורות עליהתו של בית הדסמכולאין שורש וענף    –סנקציות מסוג זה  
 . ןמעיקר

לפעול בהתאם לסמכות   לנכון להטיל סנקציות על המערער  על כבוד בית הדין האזורי, ככל שיראה
    ן לעיל.קנית לבית הדין במסגרת החוק שצויהמו

 ) 25.6.19(ן תשע"ט  וסיובהאזורי מיום כ"ב    בית הדיןפסק הדין של  על פי הנימוקים דלעיל,     ג.
   מבוטל.

האזורי    הרבני  בית הדיןראש אבות בתי הדין בלכבוד    את פסק הדיןעל המזכירות להעביר  
 האזורי בחיפה. בית הדיןבחיפה כדי שיעביר את המשך הטיפול בתיק להרכב אחר ב

 סעיף זה ניתן ברוב דעות. 

ויכריע בהקדם בתביעת    . ד ידון  זה, מבוקש שההרכב החדש  לאור התמשכות ההליכים בתיק 
 הגירושין. 

י הנהלים פל  עסכום שהפקיד כתנאי לשמיעת הערעור  על המזכירות להשיב למערער את ה  ה.
  המקובלים. 

  כמקובל.  לאחר השמטת פרטים מזהים  את פסק הדין לפרסם מותר  ו.

 ). 6.2.2020( ףניתן ביום י"א בשבט התש"

  אילוז ־ הרב ציון לוז   הרב יעקב זמיר   אברהם שינדלר הרב  

 
  

  עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה
  
  


