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 ב"ה

 1265220/2תיק 

 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

 לפני כבוד הדיינים:

  אילוז־שלמה שפירא, הרב אברהם שינדלר, הרב ציון לוזהרב 

   )בייראך פרת אלמדוןא(ע"י ב"כ עו"ד   תפלוני  המערערת:

  נגד
  )רחל רייצ'ל שחר (ע"י ב"כ עו"ד  פלוני  המשיב:

  הרכב ועמדות הדיינים בין שינוי נסיבות לשינוי  –הסמכות להפחית מזונות שנפסקו הנדון: 

  פסק דין

) שניתן 25.3.20כ"ט באדר תש"ף (מתאריך האזורי פנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין ל
(שכולם מעל קטינים  ארבעהל ח"ש 1,000במסגרתו נפסקו מזונות 'קבועים' בגובה שו ברוב דעות

כ"ד  תהיה רטרואקטיבית מתאריך כשתחולת החיוב עשרה,־חמששעד גיל מהם אלו ל – )ששגיל 
  המבטלת למפרע את המזונות שנקבעו בעבר.  פסיקה – )1.3.19( באדר תשע"ט

  והן לגופו של פסק הדין. יחסות הן לפגם בהליךהערעור כולל התי

נמוך  ובה המזונות, שלטענת המערערת הואעילות הערעור לגופו של פסק דין מתייחסת לג
נקבעו איננו מתייחסים לקביעות ש בשלב זה בהתאם לאמור להלן ביחס לפרוצדורה.ביותר, ו

ק הדין תינתן קביעות שבגוף פסערות ולהשבעליל. ל שתוצאתן לא הגיוניתיעות , קבבפסק הדין
, כדלהלן מבוטלשניתן בדעת הרוב  שפסק הדיןהתיק הנוכחי,  בנסיבות התייחסות במקום אחר.

במסגרת ההחלטה הנוכחית, ועוד  לכן לא נתייחס אליהן. פסק דיננות לעכב א לא ראינו סיבה
  חזון למועד.

פגם בהליך היורד במדובר  מערערתשלטענת ה היא ילת הערעור הנוגעת לפרוצדורהע
  את פסק הדין כפי שהוא לפנינו.  ומשמיט את סמכות בית הדין להוציא לשורשו של הפסק

בחומר שבתיק, ובכלל זה ההליך הארוך, הדיונים לאחר שמיעת דברי הצדדים ולאחר העיון 
שיש לקבל את הערעור  וא הערעור, בית הדין מגיע למסקנהוההחלטות שנתנו עד לפסק הדין נש

  . בכל הנוגע לפרוצדורה

פסיקת הפכה ל )12.8.18( א' באלול תשע"ח בתאריךפסיקת המזונות הזמניים לדעתנו, 
 לשנותן ואףואי אפשר  חלוטותשהן  הדין נשוא הערעור) לפני פסק( עברמזונות קבועים בהחלטות ה

הפחתת המזונות על בסיס שינוי לבקשה שלא במסגרת  בתביעת המזונות עצמםלדון מחדש לא 
  המצדיקות את הפחתתם. נסיבות 

   ונבהיר:

בסך  למזונות זמנייםה החלט) 12.8.18א' באלול תשע"ח (בתאריך בבית הדין האזורי ניתנה 
  לכל ילד. ח"ש 1,100
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י"א באדר ב'  קבועים בהחלטות מתאריך לדעתנו, החלטה זו קיבלה גושפנקא של מזונות
   :)24.9.19כ"ד באלול תשע"ט (ומתאריך  )7.4.19ריך ב' בניסן תשע"ט (מתא, )18.3.19תשע"ט (

שה, י"הודעה מטעם האשכותרתה:  הוגשה בקשת האם) 7.4.19ב' בניסן תשע"ט ( ביום
, בגוף הבקשה נכתב ליתן להחלטה חות בכתובה ובקשה למתן פסק דין"בקשה לביטול הוכ

על  רשהוויתואין ספק . תוקף של פסק דין )18.3.19י"א באדר ב' תשע"ט (למזונות ולמדור מיום 
בקשה. הסכסוך כמבואר בגוף ה את וכדי להרגיע ה על סמך ההנחה שאלו הם המזונותהכתובה הי

  :שונהלבאותו יום ניתנה ההחלטה שזו 

 :כתובה  א.

לבטל את דיון  כי הינה מוותרת על כתובתה ומבקשת ההאישהודעת 
  תקבלה.) 10.4.19' בניסן תשע"ט (הההוכחות שנקבע ל

  הדיון יבוטל.

י"א באדר ב' בהחלטות ניתנו בתיק מזונות ילדים  –מזונות ומדור   ב.
  .)18.3.19תשע"ט (

  ומזונות. המזכירות תסגור את תיקי החזקת ילדים, כתובה  ג.

   .קבועים ניתנה הוראה לסגירת התיקיםלמזונות בגלל הפיכתם הואכן, רק 

בית הדין התייחס ש משמעי־את תיק המזונות משתמע באופן חד סוגרתמהחלטה זו ה
  בהפיכת המזונות הזמניים לקבועים.  ככזו שהסתיימה לתביעת המזונות

ך שהמזונות ימשיכו להיות מזונות העדר המינוח 'קבועים' בהחלטות הנ"ל אינו מצביע על כ
זמניים עד להחלטה אחרת שלא נודע זמנה. הסיבה שלא נכתב המינוח המפורש 'קבועים' נובעת 

  רק מהעדר שימת לב ולא מאמירה מהותית כל שהיא. 

  שהמזונות הזמניים הופכים לקבועים., גם לצדדים עצמם ברורזה היה לדעתנו, 

או  בדרכים המקובלות: היאובה המזונות באשר לג ההחלטההדרך לשנות את והואיל וכך, 
העדר יכולת  (כמו בשל נסיבות חדשות בקשה להפחתת מזונותדרך הגשת  ערעור אודרך הגשת 

  .וכדומה) ורכי הקטיניםאו שינוי בצ כלכלית של האב

בבקשה בהולה לעיכוב ביצוע חיוב  )15.5.19( י' באייר תשע"ט בתאריך המשיב אכן פנה
(שינוי המשמורת והוצאת אחת הבנות מרשות  בשל הנסיבות החדשותהמזונות ועיון מחדש בגובהם 

חרי א )24.9.19כ"ד באלול תשע"ט (ובהחלטתו מיום  , ובית הדין, בהתייחסותו לבקשהאם)ה
ומאפשר לצדדים  ורה למבקש לפתוח תיק להפחתת מזונותקיום הדיון בטענות הצדדים, אכן ה

  להגיש את סיכומיהם בעניין זה של הפחתת המזונות. 

ולא , בלבד של הפחתת המזונותזו  בית הדין האזורי מוסמך לדון בבקשההרי בשלב זה,  
שום קשר לשינוי הנסיבות שהונח  (ובליבין אב לילדיו  אויים להיקבעבדיון מחודש בגובה המזונות הר

בפסק הדין נשוא הערעור, כשדן מחדש בגובה  ין עשה בפועלודווקא את זה בית הד, לפניו)
  המזונות.

להביא לידי ביטוי את דרך פסק הדין  ביקש (ברובו) בית הדין בהרכבו הנוכחיש ברור לנו
 זכותו זובסוגיית גובה המזונות הראויים להיפסק, שכמובן, ש הלכתית־השקפתו המשפטית

, כשלבית הדין מקום כלל במסגרת פסק הדין הנוכחיאין לזה לדעתנו  אבלשל בית הדין,  וחובתו
  ולא לבטל פסק דין קודם.  בשל שינוי בנסיבות מזונותלהפחית בתביעה  אך ורקלדון  סמכותיש 
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היה סבור שבסמכותו לתת פסיקה בגוף תביעת המזונות היה עליו  יןדת הגם אם בי :ועוד
 (טענות האם להשכרת מחסן וכו')ם להם להוכיח את טיעוניה לאפשר ,את הדבר לצדדיםלהבהיר 

  ולא לקיים דיון במבט הצר של הפחתת מזונות.

, כשיתבקש ליתן פסק בתיק אחרבנושא  משפטית־בית הדין יוכל להביע את עמדתו ההלכתית
קביעות שה לא נימנע מלומר ומכל מקוםדין עקרוני וראשוני בתביעת מזונות ולא בהפחתתם. 

, עשרות שניםזה סותרות את ההתנהלות המקובלת בבתי הדין  הערעורנשוא פסק הדין בשנקבעו 
, להעמיד את הילדים בסכנת רעב של ממש ורכיהם הבסיסיים ויכולותת מהילדים את צומונע

  ואכמ"ל. 

 ויבטל (הרוב שבו)נשוא הערעור  ההרכבדייני אין הדעת סובלת את האפשרות שלדעתנו, 
שהם חושבים משום למזונות בבית הדין האזורי שבו הם יושבים, רק  את כל פסקי הדין ווישנ

   אחרת מקודמיהם.

גם אם חלק מדייני ההרכב נשאר ( אם כל הרכב יבטל את דברי מי שקדם לוהדברים פשוטים, ש

. חלקנו תהיה מנת לא צדק ומשפט יבואו לעולם אלא אנרכיה ואנדרלמוסיה משפטית באותו הרכב)
מטיל דופי, בדייני בתי הדין א להעיר, שבפסק דין זה מי שכתב אותו לצערנו לא נוכל של

סותרת את תפיסת הכותב. וראוי לציין בהקשר לזה את דברי המשנה  , שפסיקתםלדורותיהם
   :(ראש השנה כ"ה ע"א)

צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד ..] .[ אם באין אנו לדון אחר
אלא ללמד שכל שלשה ושלשה שעמדו בית דין  ]...[ מימות משה ועד עכשיו

  . על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה

יבוא הרכב החדש ויבטל את פסק דינם של  –אם יתחלף ההרכב נשוא הערעור  והלוא
  . טלולאהיה משפט תורתנו הקדושה לחוכא ואוי ואין לדבר סוף,ם עצמם, יהנוכחיהדיינים 

  פסק דין ומתן הוראות

לשנות החלטות קודמות באשר  (בדעת הרוב)סוף דבר, בהעדר סמכות של בית הדין האזורי 
  לקביעת גובה המזונות, בית הדין קובע:

 הערעור מתקבל ופסק הדין נשוא הערעור מבוטל בזאת.  א.

א' באלול תשע"ח בהחלטת בית הדין האזורי מ כפי שנפסק ב במזונות הקטיניםהאב מחוי  ב.
 שהופכת להחלטה קבועה באשר לגובה המזונות.  לגובה המזונותבאשר ) 12.8.18(

נסיבות חדשות המצדיקות להפחית את המזונות, האב רשאי למותר לציין שככל שישנן 
   שייתן את החלטותיו לפי שיקול דעתו. ש בקשה שכזו לבית הדין האזורילהגי

 אין צו להוצאות.  ג.

 בית הדין סוגר את התיק.  ד.

  .השמטת שמות הצדדיםלפרסם במותר   ה.

 ).28.7.2020( ףז' באב התש"ניתן ביום 

   הרב ציון לוז־אילוז  הרב אברהם שינדלר  הרב שלמה שפירא

  עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה


