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 ה"ב

 1057196/17  יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבני בית הדין הרב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, ד" אב–בי בן יעקב צרב ה

 )שראל דוד יפרחיד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )נתנאל אינדורסקיד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 ע בכךצרכיהם והסמכות להכרילימוש בכספי פיצויים שנפסקו לטובת קטינים  ש:נדוןה

 החלטה

בית  הדין  מחליט ,  ולאחר  שהמשיב  הגיב  לבקשה,  לאחר  העיון  בבקשה  ובחומר  שבתיק

 :כדלהלן

ד  בתשרי "כ  הקטינים  היו  מעורבים  בתאונת  דרכים  בתאריךמבקשת  ושני  ילדי  הצדדים  ה
לבן (ח " ש5,990לאחר הליך משפטי נפסק כי הקטינים יקבלו פיצוי בסך של ). 26.10.16(ז "תשע

 .)ח" ש2,315 – ]'ב[ן בול, ח"ש 3675  – ]'א[

 . )מיטה המתאימה לגילם(קטינים ליהוט רמבקשת רוצה לרכוש בכסף זה ה

והילדים ,  )23.5.16(ו  "ו  באייר  תשע"טבתאריך    ראלישה  ות  משכדזה  מה  צדדים  התגרשו  זה
. נת  להשתמש  בכסף  לצרכי  הקטיניםייוהיא  מעונ,  מצבה  הכלכלי  דחוק  לדבריה.  אםהבמשמורת  

 :1962 – ב"שכת, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 23 ףיהמבקשת מסתמכת על סע

 –  הכנסות  מעבודתו  או  מכל  מקור  אחר  טין  הסמוך  על  שולחן  הוריו  ויש  לוק
לקיום  משק ,  במידה  נאותה  לפי  הנהוג  בנסיבות  דומות,  הכנסותיו  ישמשו

הקטין  לא אולם  נכסיו  של  ;  הבית  המשפחתי  ולסיפוק  צרכי  הקטין  עצמו
אלא  במידה  שבית  המשפט  אישר  שההורים  אינם ,  ישמשו  למטרות  אלה

 .יכולים לקיים את משק הבית המשפחתי ולספק צרכי הקטין

א  באו  ההורים ל"  :ל"לחוק  הנ  19  ףיבהתאם  לסעא  הי,  לדון  בבקשה  זו  ית  הדיןבמכות  ס
  לבית  המשפט  והוא רשאי  כל  אחד  מהם  לפנות,  לידי  הסכמה  ביניהם  בענין  הנוגע  לרכוש  הקטין

 " .יכריע בדבר

 :ל"לחוק הנ 79 כאמור בסעיף, ית הדיןבאף ל היא הכוונה "ית המשפטב"מור בא

הוסיף  על להוא  אינו  בא  ;  וק  זה  אינו  בא  לפגוע  בדיני  נישואין  וגירושיןח
ומקום  שבית  דין  דתי ;  ןהין  דתיים  ולא  לגרוע  מ  דסמכויות  השיפוט  של  בתי

 –  75  פרט  לסעיף  –יראו  כל  הוראה  בחוק  זה  ,  י  דין  לשפוט  פמוסמך  על
 .ין דתי דבבית משפט כאילו מדובר בה בביתה שמדובר ב

וח מכ,  זונות  הקטיניםבמו  משמורתבובכללם  ,  ני  הקטיניםייהסמכות  לדון  בענ  ית  הדיןלב
 .הסמכות הנמשכת
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נושא  הערעור .  ה  בעברתבקשה  זו  נדח  –לפסילת  ההרכב    אשר  לטענת  המשיב  על  בקשהב
 .ליתן החלטה בבקשה זו ית הדין בוסמךממשכך . אינו שייך לבקשה זו הגדול ית הדיןבי בהמצו

הכרעה  צריכה ה,  אין  מקום  לקיום  דיון,  חסיתינו  סבורים  שהואיל  ומדובר  בסכום  פעוט  א
רום  למבקשת גבדרך  שת  –"  יוציא  מנה  על  מנה"ה  זה  בבחינת  ישלא  יה,  תן  בדרך  הכתבינלה

 .הוצאות משפטיות מיותרות

פוסק  כי  סכום   ית  הדיןב,  ובכללם  כל  תיקי  הצדדים,  אחר  העיון  בבקשה  ובחומר  שבתיקל
יועבר   )ל"לסכום  הנ  אלה  יתווספו  –פרשי  הצמדה  או  ריביות    הם  הצטברוא,  ח"  ש5,990ך  של  ס(ל  "הכסף  הנ

 .לידי המבקשת שתעשה בהם שימוש לצרכי הקטינים

ל  השימוש  שעשתה  בכספי   ע,בתוך  תשעים  יום  מקבלת  הכסף,  כתבבמבקשת  תצהיר  ה
 .ית הדיןבקבלות להת אתצהיר והת אותעביר , ד בקבלותיתועש –הקטינים 

 ).14.11.2017 (ח"התשעון ה במרחשו"כיתן ביום נ

 רב משה בצריה רב יצחק הדאיהה ד" אב–רב צבי בן יעקב ה


