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 חלטהה

כמו  כן  התקבלה .  ת  בתיק  זה"התקבלה  בקשה  מטעם  האשה  לקיצור  תקופת  הליכי  המהו

קיים  הסכם  גירושין ,  לטענת  האשה.  התנגדות  לבקשה  מטעם  הבעל  ועותק  יועבר  לצד  השני

הבעל .  ש  ואין  כל  הצדקה  להמשך  עיכוב  ההליכיםמאושר  ושני  הצדדים  מעוניינים  להתגר

טוען  כי  יש  לאפשר  לצדדים  להגיע  להסכמות  בנושאים  שבהם  השתנו  התנאים  מאז  אישור 

ואין לאשר קיצור עיכוב ההליכים אלא יש , לאחר שאחד הקטינים עבר למשמורתו, ההסכם

 . לנסות תחילה ליישב את חילוקי הדעות בדרכי משא ומתן

. מאשר  בית  הדין  את  הבקשה  לקיצור  תקופת  העיכוב,  בתגובה  ובתיקים,  שהאחר  עיון  בבקל
 וראתה  (שפחה  מסכסוכי  בתדיינויות  ההסדר  לקנותתהאישור  ניתן  על  פי  התיקון  האחרון  ל

 : כי, לתקנות'  א16נכתב בסעיף , בהתאם לתיקון. 2016-ו"שעת, )עהש

 יכוב  עקופת  תת  אקצר  ל'כו  ושיפוטית  הערכאה  השאית  רלה  אענייניםב
 : הליכיםה

[...] 

 קשה  בוגשה  הם  אשפחתי  מכסוך  סל  שעניין  בובענה  תצורךל)  3(
 אמור  כודמת  קקשה  בהגשת  מנה  שתוך  בכסוך  סיישוב  לדשהח
 תקיימת  מם  אוא,  חוקל)  ה(3  סעיף  במנויות  התקופות  הלפו  חלגביהש
 שפחתי  מכסוך  סל  שחר  אעניין  ביפוטית  שתדיינות  הצדדים  היןב
 תוך  בסתיימה  האמור  כהתדיינות  שו  אלשהיכ  יפוטית  שערכאהב
 .חדשה הבקשה ההגשת לקדמה ששנהה

התקיימה  התדיינות  שיפוטית  בין  הצדדים  בערכאה  אחרת  לפני  מספר ,  נדון  שבפנינוב
ניתן  פסק  דין ,  )20/03/2017(ז  "תשע  האדרב  ב"  כביום,  כמו  כן.    חודשים  ואושר  הסכם  גירושין

הצהירו  במסגרת  הדיון  שהתקיים ,  ופיעו  בפני  בית  הדיןלאחר  שהצדדים  ה,  לגירושין  בהסכמה
בבית  הדין  על  הסכמתם  לסידור  הגט  ובית  הדין  הבהיר  להם  מהם  התנאים  הנחוצים  להשלמת 

הבעל  חזר  בו  מהסכמתו  ודרש ,  כאשר  הגיעו  לבית  הדין  לצורך  מתן  הגט,  למרות  זאת.  ההליך
 טוען שיש סיכוי כל שהוא לשלום הבעל איננו. בטרם  מתן  הגט,  לשנות  סעיפים  בהסכם  המאושר
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 –עיכוב  הגט  מטרתו  ברורה  .  אלא  מעלה  טענות  חמורות  המצדיקות  גירושין  בהקדם,  בית
, התנהלות  זו  איננה  מצדיקה  המשך  עיכוב  ההליכים.  סחטנות  כלפי  האשה  שתסכים  לדרישותיו

ום  קשר אין  להן  ש,  גם  אם  הן  צודקות,  הטענות  שמעלה  הבעל.  ומטרתה  לגרום  אך  ורק  לסחבת
ניתן ש,  אינו  קשור  לנתינת  הגטשנושא  ,  לנושא  הגירושין  ועוסקות  בנושא  המשמורת  והמזונות

 .ו גם לאחר סידור הגטרלהסדי

 חר  אעניין  ביפוטית  שהתדיינות"ל  בענין  קיום  "מתאים  לאמור  בתקנה  הנ,  מצב  המתוארה
עדיין ,  ימהגם  אם  נאמר  שההתדיינות  הסתי".  לשהי  כיפוטית  שערכאה  בשפחתי  מכסוך  סלש

. "חדשה  הבקשה  ההגשת  לקדמה  ששנה  התוך  בסתיימה  האמור  כשהתדיינות"מתקיים  התנאי  
משום  כך  מאשר  בית  הדין  לאשה  להגיש  מידית  כל  תביעה  שתמצא  לנכון  על  מנת  לקדם  את 

 .הליך הגירושין

 החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ה

 ).05/06/2017( ז"א בסיון התשע"ייתן ביום נ
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