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 ה"ב

  802635/8יק ת

 בית הדין הרבני הגדול ירושליםב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס, רב יצחק אלמליחה

 )ד עדיאל מליץ"כ עו"י ב"ע( פלוני : המערער

 נגד

 )ר אביחיל צדוק"כ טו"י ב"ע (פלונית : המשיבה

 קבלת ערעור על גובה כתובה ופיצוי - כתובה: נדוןה

 ןסק דיפ

ד  עדיאל  מליץ  על "כ  עוה"  המיוצג  על  ידי  ב)להלן  המערער(לפנינו  ערעור  הבעל  לשעבר  

  בה  נעתר  בית )18.01.2016(ו  "בשבט  תשע'  החלטת  בית  הדין  האזורי  באר  שבע  מיום  ח

 .ח בעבור כתובה ופיצוי" לבקשת האישה לחייבו בסך ארבע מאות אלף ש)בדעת הרוב(הדין 

 .ר אביחיל צדוק"כ טו"ב ל ידיע מיוצגת )להלן המשיבה( ישההא

 .ל מהנימוקים המפורטים בכתב הערעור"מערער מבקש לבטל את ההחלטה הנה

יש  לפסוק  בתיק  זה  כשיטת  דעת  המיעוט  כפי .  סקנת  בית  הדין  שיש  לקבל  את  הערעורמ
כרעתנו  נצטט  קטעים  רלוונטיים  מההחלטה  נשואת הדי  לבסס  את  כ.  שהיא  מופיעה  בפסק  הדין

 .הערעור

 יעוטמוקי דעת הימנ

 :תחילה נצטט את דעת המיעוט בקצרה

כולל ,  הן  בתוך  הבית,  שהתנהגותו  המינית  של  הבעל,  במקרה  שלנו,  ואם  כן
והן ,  ובפרט  שמדובר  בבני  זוג  חרדים,  דרישותיו  המיניות  כלפי  אשתו

מעשים  אלו  גרמו  לאישה  למאיסות ,  בהתנהגותו  כלפי  הבת  המשותפת
מצב ,  חוסר  יכולת  לחיות  עמו  כבעל  ואישהמוחלטת  לפחות  מחיי  האישות  ו

הבעל  במעשיו  הרעים ,  ועל  כן,  שנגרם  בעטיו  ועקב  התנהגותו  של  הבעל
וודאי ,  גרם  לניתוק  בין  הצדדים  ולאי  קיום  יחסי  אישות,  ושלא  מחמת  אונס

שהאישה  לא  מפסידה  את  זכותה  העקרונית  והבסיסית  לכתובה  ולתוספת 
 .כתובה

בעל  חייב  לשלם  לאישה  את  מלוא  הכתובה שה,  אין  ספק,  לאור  כל  האמור
 .כולל תוספת כתובה
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 ערך הכתובה. ג

  זוז  וכן  תוספת 200הכוללת  את  עיקר  כתובה  בסך  ,   יש  לדון  בערך  הכתובה
 . דולר10,000ועוד " מאתיים זקוקים"כתובה בסך 

עיין ".  [מאתיים  זקוקים"נחלקו  הפוסקים  מה  הוא  משקל  הכסף  ב,  כידוע
א  שורת  הדין  ובביכורי "ג  נחום  גורטלר  שליט"רהד  רחובות  ה"מאמר  אב

ג  כסף "  ק57.6ג  כסף  לבין  "  ק2.8המשקל  לשיטות  השונות  נע  בין  ].  גושן
הוציא  פסק ,  ד  בנתניה"אב,  א"ג  שלמה  שפירא  שליט"הרה.  )דעת  החזון  איש(

(ו  "ד  בטבת  התשע"  פסק  דין  מיום  כ917210/2בתיק  (דין  מקיף  בבירור  בנושא  זה  

 .עיין שם, ))05.01.2016

המוציא "יש  להפעיל  את  הכלל  ,  במקרה  שיש  ספק  בגובה  החיוב,  בדרך  כלל
וכפי  שנכתב  בפסק ,  ולחייב  את  הבעל  בסכום  הנמוך"  מחבירו  עליו  הראייה

מ "ע  יוסף  והרב  קפאח  לעומת  הגר"  הגר–וכן  נפסק  ברוב  דעות  .  ל"דין  הנ
, בכל  זאת.  )364עמוד  ,  א"פסקי  דין  רבניים  י(  בבית  הדין  הגדול  –ל  "אליהו  זצ

המלחמה המשפטית אשר ארכה יותר , לאור  הדברים  החמורים  אשר בתיק זה
מעשר  שנים  והפגיעה  בבת  המשותפת  אשר  נמצאת  באחריות  האם  וכל 

 –בית  הדין  רואה  לנכון  ,  הוצאותיה  נופלות  על  כתפי  האם  אשר  מגדלת  אותה
 . ון איש להכריע בתיק זה לפי השיטה המחמירה של החז–גם כפיצוי לאישה 

בפסק ,  585334/13ד  בחיפה  בתיק  "ג  אושינסקי  אב"מעין  זה  כתב  גם  הרה
 :)01/05/2011(א "ז בניסן התשע"דין מיום כ

שאין  ספק  לבית  הדין  כי  הבעל  עזב  את  אשתו  ועבר ,  נסיבות  תיק  זהב
כפי האמור בהחלטה קודמת וכן מוזכר בפסק , זרה ישהאלהתגורר עם 

  שלא  לפסוק  בהכרח  כשיטה  המקילה בית  הדין  מוצא  מקום,  דין  זה
 .)דהיינו מאתיים זוזים ומאתיים זקוקים(ביותר בשאלת עיקר הכתובה 

 . הכריעו כפשרה מחצית מהסכום שקבע החזון איש, באותו תיק

, אנו  רואים  את  התוצאות  החמורות  שנגרמו  ממעשי  הבעל,  במקרה  שלנו
כמו .  מ  אליהו"וכדעת  הגר,  וקובעים  שיש  לנקוט  בשיטה  המחמירה  כפיצוי

סך  הכול  עיקר ,  כסף'    גר960:  יש  להוסיף  את  עיקר  כתובה  בבעל  אשכנזי,  כן
 .ג כסף" ק58.56: ) זקוקים200(כתובה ותוספת כתובה 

, לפי  זה.    דולר497-קילו  גרם  כסף  עולה  כ,  )14.3.16(לפי  המחירים  היום  
סך ,    דולר  הנוספים10,000בתוספת  .    דולר29,104-ג  כסף  עולה  כ"  ק58.56

ח "  ש3.878-שער  היציג  היום  היא  כ.    דולר39,104-כ:  חיוב  הכתובה  היא
 . לדולר

 . ח" ש151,645: סך חיוב הכתובה ותוספת כתובה הוא, לאור כל האמור

על  פי  החלטת  בית ,  סכום  זה  יש  לקזז  מחלקו  של  הבעל  בבית  כאשר  יימכר
 . המשפט
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ניסן '  יום  בח  אשר  נפסק  לטובת  האישה  ב"  ש24,000הקנס  של  ,  כמו  כן
עומדים ,  ח  לקופת  המדינה"  ש12,000והקנס  של  ,  )2/4/2014(ד  "תשע

 .בתוקפם אם טרם שולמו

שכבר  לפני  חמש  שנים  הציע  בית  הדין  כהצעת  פשרה  שהצדדים ,  יש  לציין
ח  כפיצוי "  ש180,000והבעל  ישלם  לאישה  סכום  של  ,  יחלקו  את  הדירה

 .כמוזכר לעיל, כתובה וכפיצוי על עוגמת נפש בחיי הנישואין

על  הבעל  לשעבר  לשלם  לאישה  כתובה  ותוספת  ופיצוי  סך  של :  לסיכום
: סך  הכול,  )אם  לא  שולמו  עד  היום(ח  "  ש24,000וכן  סך  של  ,  ח"  ש151,645
 .ח" ש175,645

 .ח" ש151,645עד כאן סיכום נימוקי המיעוט לחיוב המערער בסך 

 ימוקי דעת הרובנ

 גובה הכתובה ופיצוי כתובה על הסך לדעתי במקרה שבפנינו יש להעמיד את
 :מהסיבות הבאות. ח" ש400,000המבוקש של 

בנוסף  לכל  האמור  לעיל  יש  לציין  כי  האם  נשארת  בבית  עם  ילדה  נכה  שלפי 
ל  ישאר  לצורך "כל  החומר  שבפנינו  הדבר  נגרם  בעטיו  של  האב  והסכום  הנ

 .ותיומזונות ומדור של הבת שהרי השוטה דינו כקטן שאביו חייב במזונ

 3,000שילם  האב  רק  ,  במשך  שנים  ארוכות  בגלל  טענות  על  מצוקה  כלכלית
כאשר  מנגד ,  והשאירם  במצוקה  כלכלית,  ח  לחודש  למזונות  ששת  ילדיו"ש

בין  יתר  השיקולים .  הוא  מבזבז  את  כספו  וכספי  משפחתו  על  דיוני  סרק
לגובה  המזונות  הנמוך  היה  הפיצוי  בדמות  הדירה  שתישאר  לאישה  לצורך 

שאותם  היא  מגדלת  לבד  ללא  כל  תמיכה  מצד  האב ,  ידול  ששת  ילדיהג
 .וכדמי טיפול שלא שולמו לאישה מעולם, ומשפחתו

מכיוון  שעניין  גובה  הפיצוי  נתון  לשיקולו של בית הדין יש להעמיד את גובה 
 .הפיצוי על סך שיאפשר לאישה לרכוש את מחצית חלקו של הבעל בדירה

כתובה  ופיצוי  כתובה  על  הסך  המבוקש  של כאמור  יש  להעמיד  את  גובה  ה
 .ח" ש400,000

 .עד כאן נימוקי דעת הרוב

, עת  המיעוטדדיין  שהיה  ב  הידיל  קע  עובדתי  מפורט  היטב  ובהרחבה  במבוא  שנכתב  ער
 .ואין הנייר יכול לסובלם, ובית הדין אינו מוצא לנכון למחזר דברים קשים שהצניעות יפה להם

 . הרלוונטיות למתן ההכרעהציין בקצרה רק את העובדותנ

  ולהם  ששה  ילדים 1987הצדדים  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בשנת  
 .מהם אחד קטין כבן שש עשרה וחצי, משותפים

 .לאחר דיונים רבים, הצדדים התגרשו לפני כשנתיים. א



 דינת ישראלמ 

 תי הדין הרבנייםב

 

4 

 .ילדה חריגה הנזקקת לטיפולים בגין מצבה הנפשי, לצדדים. ב

 .ומתגוררת עמה יחד עם הקטין, רת האם נמצאת במשמו23הילדה כבת . ג

 .דירה בבעלותם שנרכשה על ידי אם המערער, לצדדים. ד

 .2004החל מסוף שנת , המשיבה עושה בה שימוש בלעדי עם הילדים. ה

ז  בתמוז "כ(  19עד  הגיע  הבן  הקטין  לגיל  ,  למשיבה  הזכות  להשתמש  בדירה.  ו

בית  המשפט  בחודש  יוני זכות  זו  ניתנה  לה  בהחלטת  .  )  )30.7.2019(ט  "תשע
 .בהתאם להודעה מוסכמת של הצדדים, 2013

הדירה  תימכר  ותמורתה  תחולק  בין  הצדדים  בחלקים ,  נקבע  שלאחר  מכן.  ז
 .שווים

תיק  שנסגר ,    פתחה  המשיבה  לראשונה  תיק  תביעה  לגירושין2004בשנת  .  ח
 . בגין הזנחת התביעה לאחר כמה דיונים2006בשנת 

נ  קרליץ  במזונות  ילדי "ותה  בבית  דינו  של  הגרהמשיבה  תבעה  את  חמ.  ט
ח  מהנימוקים  המפורטים "  ש5,200ובית  הדין  פסק  לחייבה  בסך  ,  הצדדים

 )ו"א אב תשס"ראה פסק דין מיום כ(. שם

 .לבקשת אם המערער, פסק דין זה בוטל בבית המשפט. י

  הגיש  המערער  תביעת  גירושין  שנסגרה  לבקשתו  בהחלטת 2010בשנת  .  יא
בהחלטה זו חוייב המערער ) . 12.5.2014(ד "ב באייר תשע"מיום י, ןבית הדי

ח לקופת המדינה " ש12,000-ו, ח" ש24,000בהוצאות  משפט  למשיבה  בסך 
 .בעבור שמונה דיונים

כאפוטרופסית על (פתחה  המשיבה )    10.6.2013(ג  "בתמוז  תשע'  בתאריך  ב.  יב

פרטי .    שנפגעה  בבית  משפט  תביעת  נזיקין  נגד  המערער  בשם  הבת)הבת
אולם ,  התביעה  מפורטים  שם  שעניינם  התעסקות  המערער  עם  בת  התובעת

בית  הדין  אינו  מוצא  לנכון  להביאם  מפאת  המעשים  החמורים  המיוחסים 
, לכתב  התביעה  צורפו  חוות  דעת  של  פסיכיאטרים.  ודי  לחכימא,  לאב

 .ס ותלונה למשטרה"פסיכולוגים ועו

הוגש  בתביעה  זו  כתב  הגנה  על )    2.9.2013(ג  "ז  באלול  תשע"בתאריך  כ.  יג
לכתב  ההגנה  צורפו .  ובקשה  לדחיית  התביעה,  ידי  המערער  ובה  הכחשות
 .מסמכים וחוות דעת מומחה

בקשה .   ביקשה  המשיבה לסגור את התיק בבית משפט2013בחודש  מרץ  .  יד
 .זו אושרה בבית משפט והתיק נסגר

משיבה  בשנית  תיק  תביעה פתחה  ה)    3.8.2014(ד  "באב  תשע'  בתאריך  ז.  טו
לגירושין  ולחיוב  המערער  בכתובה  ובפיצוי  בסך  כולל  של  ארבע  מאות  אלף 

 .ח"ש
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כי  המשיבה  זכאית  לקבל ,  נקבע  לדעת  הרוב,  בהחלטת  בית  הדין  נשואת  הערעור,  כאמור

ועל  כך ,  כדי  לאפשר  לה  לקבל  את  חלקו  של  המערער  בדירה,  ח"ארבע  מאות  אלף  ש

 .הערעור

 ערער המרכזייםהלן טיעוני המל

שהמשיבה  פתחה  לראשונה  בהליכים  לגירושין ,  גה  בית  הדין  כאשר  התעלם  מהעובדהש.  א
 .ולא הסכימה לניסיון שלום בית

גה  בית  הדין  כאשר  התעלם  מהעובדה  שהמשיבה  קיבלה  כבר  מחצית  מהדירה  מאימו ש.  ב
ויו  סך ניתן  היה  להסתפק  בפיצוי  זה  ששו.  ורשמה  אותה  גם  על  שמה,  שרכשה  את  הדירה

 .ח"ש 425,000

בית  הדין  לפני   ל  ידיעבכך  שהתעלם  מהצעת  פיצוי  שהוצעה    )דעת  הרוב(גה  בית  הדין  ש.  ג
' באדר א' מצרף החלטת בית הדין מיום כ(. ח"שבסך מאה שמונים אלף , מתן החלטתו נשואת הערעור

 .)24.02.2011א "תשע

המשיבה   ל  ידיעמצאה  גה  בית  הדין  בכך  שהתעלם  מהעובדה  שאסיפת  המסמכים  שהוש.  ד
, לדבריו.  בילדה  חריגה  שנולדה  עקב  מצוקה  עוברית  בעת  לידתה  השתמשלנכתבה  לבקשתה  

היה  על  בית  הדין  לבקש  את  תיקה  של  הילדה  מבית  החולים  בו  נולדה  ולהיווכח  בצידקת  טענתו 
 .שאין הוא האשם במצבה הנפשי

פתחה  המשיבה  בבית גה  בית  הדין  בכך  שהתעלם  מהעובדה  שתיק  תביעת  נזיקין  שש.  ה
כלפיו  במטרה  לסחוט   עלילה  מרושעת,  ת  בכל  טענותיהויש  לרא,  לדבריו.  משפט  נסגר  לבקשתה

. שהעלילה כשלה אף במישור הפלילי, מציין עוד לכך. ממנו כספים שאינם מגיעים לה על פי דין
 מצרף  תלונת  הפסיכיאטר.  למרות  עדות  של  הפסיכיאטר  במשטרה,  כתב  אישוםו  גדנלא  הוגש  

 .שאין הוכחות להגשת כתב אישום, ותסקיר שירות הרווחה

שיבה  מתגוררת  בדירה מ  ה2004ל  משנת  חגה  בית  הדין  בכך  שהתעלם  מהעובדה  שהש.  ו
עד ,  ובהתאם  לפסק  בית  משפט  היא  רשאית  להמשיך  ולהתגורר  בבית  ללא  תמורה,  ללא  תמורה

 .30.07.2019ליום 

בנותיו  הבגירות .  נותבין  טענתה  כי  התעלל  בבג,  משיבה  אינה  יכולה  ליהנות  מפיצוייםה.  ז
, ולחייבו  בפיצויים  כפולים  תוך  כדי  הסתייעות  בפסק  דין  זה,  עשויות  לתבוע  אותו  בבית  משפט

 .שמקבל את גירסת המשיבה לפיה התעלל בהן

ולפטור  אותו  מחובת ,    מבקש  לדחות  את  החלטת  בית  הדין  נשואת  הערעור:לסיכום

 .הכתובה והפיצוי

 תגובת המשיבה המרכזיים/יהלן טיעונל

שבית  הדין  עמד  על ,  טענות  המערער  נטענו  בפני  בית  הדין  האזורי  במהלך  דיונים  רבים.  א

שמגיע  למשיבה  פיצוי  בעבור ,  והגיע  למסקנה,  עמדתם  של  הצדדים  לאחר  חקירות  ודרישות

. ח"גובה  הפיצוי  שנקבע  הוא  ארבע  מאות  אלף  ש.  התעללותו  של  המערער  בה  ובבנות
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סגרה  את  תיק  הנזיקין  בבית  משפט  כי  לא  היתה  מעוניינת  שחלקו  של  המערער ,  לדבריה

ובאשר  לטענה  שלא  הוגש .  והיא  תמכור  חלק  זה  בנזיד  עדשים,  בדירה  יעבור  לרשות  הבת

 .ציינה לנימוקי פסק הדין שאין הוכחה מכך שהדברים לא נעשו, כתב אישום

ת  הגילוי  על  כך  שהמערער משיבה  פתחה  לראשונה  תיק  תביעה  לגירושין  בעקבוה.  ב
מאובחנת ,  פשיתנבעיה  מהתעסק  עם  הבת  השלישית  בעודה  קטינה  וכתוצאה  מכך  היא  סובלת  

מטופלת  בתרופות  ונזקקת  לטיפולים  נפשיים  באשמת  המערער  וכפי  שבית  הדין ,  פסיכיאטרית
 .החלטות מהכהאזורי ציין זאת ב

 .ער סירבית הדין ניסה להביא את הצדדים להסכמות אולם המערב. ג

ד "מערער  מימן  עורכי  דין  לייצוגו  במשך  שנים  רבות  ורק  בתקופה  האחרונה  קיבל  עוה.  ד
 .מהסיוע המשפטי

 .מערער יכולות כלכליות עקב היותו מהנדס במקצועול. ה

, אמידה  שנתנה  למשיבה  את  הדירה  הזולה  שבבעלותם  ישהאימו  של  המערער  היתה  א.  ו
וזאת ,  "רה  כפיצוי  על  הסבל  הרב  שאת  עוברת  ממנואני  קונה  לך  את  הדי"באומרה  למשיבה  

בר ועזב  את  בית  הצדדים  עהמערער  כשכי  גם    תנמציי.  שלה  "התכשיט"מכיון  שהכירה  את  
 .עוד מציינת כי גם ליתר ילדיה רכשה דירות. היא זרקה אותו לאחר שנתיים, אמום להתגורר ע

ה  לשני  ילדיה  ולא  למערער ם  המערער  הותירה  צוואה  לפני  מותה  בה  חילקה  את  עיזבונא.  ז
קבע  כי  האחות  שמקבלת  חמשים נשבה      לצוואה11מציינת  לסעיף  .  שויתר  על  זכותו  בכוונה

המערער ,  לטענתה.  אחוז  תהא  רשאית  להעביר  כספים  לפי  שיקול  דעתה  למערער  לקיום  צרכיו
 .יקבל כספים במסגרת זו

 .משפט מבקשת לדחות את הערעור ולחייב את המערער בהוצאות :לסיכום

 יון והכרעהד

בבואנו  להכריע  בסוגייה  זו  שומה  עלינו  ללמוד  היטב  את  נימוקי  הרוב  בהחלטת  בית  הדין 

 .נשואת הערעור

 :שוב ונצטט את הנימוקים שהובאו בדעת הרובנ

בנוסף  לכל  האמור  לעיל  יש  לציין  כי  האם  נשארת  בבית  עם  ילדה  נכה .  ד
ל  ישאר "אב  והסכום  הנשלפי  כל  החומר  שבפנינו  הדבר  נגרם  בעטיו  של  ה

לצורך  מזונות  ומדור  של  הבת  שהרי  השוטה  דינו  כקטן  שאביו  חייב 
 .במזונותיו

שילם  האב  רק ,  במשך  שנים  ארוכות  בגלל  טענות  על  מצוקה  כלכלית.  ה
כאשר ,  והשאירם  במצוקה  כלכלית,  ח  לחודש  למזונות  ששת  ילדיו"  ש3,000

בין  יתר  השיקולים .    סרקמנגד  הוא  מבזבז  את  כספו  וכספי  משפחתו  על  דיוני
לגובה  המזונות  הנמוך  היה  הפיצוי  בדמות  הדירה  שתישאר  לאישה  לצורך 

שאותם  היא  מגדלת  לבד  ללא  כל  תמיכה  מצד  האב ,  גידול  ששת  ילדיה
 .וכדמי טיפול שלא שולמו לאישה מעולם, ומשפחתו
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מכיוון  שעניין  גובה  הפיצוי  נתון  לשיקולו  של  בית  הדין  יש  להעמיד  את .  ו
בה  הפיצוי  על  סך  שיאפשר  לאישה  לרכוש  את  מחצית  חלקו  של  הבעל גו

 .בדירה

 .ל"שני נימוקים מרכזיים לחיוב המערער בפיצוי בסכום הנ, העולה מן האמור

 .ו השוטה כדין הקטןתכח חבותו של האב במזונות במ. א

ת ח  לחודש  נלקח  בחשבון  פיצוי  בדמו"  ש3,000פסיקת  המזונות  הנמוכים  שנקבעו  בסך  ב.  ב
שלו  או  של  בני ה  ידלה  את  ששת  הילדים  ללא  תמיכשגבבעלות  המשיבה  מאחר    הדירה  שתישאר

ח  ולצורך  רכישת  חלקו "ווי  הדירה  הוערך  בשמונה  מאות  חמשים  אלף  שששומאחר  .  משפחתו
ח  נפסקו  פיצויים  בגובה "של  המערער  המשיבה  זקוקה  לארבע  מאות  עשרים  וחמשה  אלף  ש

 .)וצאות משפטהטובת המשיבה כלנפסקו שח " ש24,000 בצירוף(. ח"ארבע מאות אלף ש

 יתוח העובדותנ

כולל  תיקים  סרוקים (  2004מהעיון  בחומר  שבתיקים  החל  משנת  .  נפתח  בנימוק  העובדתי

  לא  מצאנו  התייחסות  מפורשת  של  בית  הדין  לכך  שהמזונות  הנמוכים )מבית  הדין  האזורי

 .ת חלקו של המערער בדירהשנפסקו ניתנו בהתחשב בכך שהמשיבה תקבל בתמורה א

להארכת  פסק   )2005עוד  בשנת  (כ  מציינת  באחת  מבקשותיה  "ה  שכן  מצאנו  כי  המשיבה  ובמ
להחלטת  בית  הדין  מיום ,  ח  לחודש  בעבור  ששה  ילדים"  ש3,000דין  של  מזונות  הילדים  בסך  

 : בה קבע בית הדין ) 9.2.2006(ו "א בשבט תשס"י

אולם  מתוך  רצון ,  מים  גבוהים  יותרמן  הראוי  היה  שבית  הדין  יפסוק  סכו
 .לא מיצה בית הדין את הדין עם הבעל, שהצדדים יגיעו להסכם גירושין

משיבה  הגישה  מספר  פעמים  בקשות  למתן  ארכה  לפסיקה  זו  ובית  הדין  נעתר  לבקשתה ה
. ספר  הקטינים  פחתמף  על  פי  שאסכום  דמי  המזונות  בינוי  שא  יהיה  לתוך  שהוא  מציין  כי  

תיקי   שרעלושה־שובלא  פחות  מה  קופה  של  כשתים  עשרה  שנתל  עמשתרעות  החלטות  אלו  
הגישה  המשיבה ,  ומשום  כך,  ציין  כי  החלטות  בית  הדין  ניתנו  לפרקי  זמן  קצובים  נ.מזונות

 .פעמים רבות בקשות מעין אלו

, משיבה  עצמה  ציינה  כי  הם  חיו  ברמה  חיים  כלכלית  נמוכה  והסתייעו  בקיצבה  מהכוללה
 .הבטחת הכנסה וסיוע מבני משפחה, אומיקיצבת ביטוח ל

ששה  ילדים  החל ת  נפסק  למזונושחודש  לח  "  ש3,000ל  שכום  זה  סאן  המקום  להעיר  כי  כ
גם  כשנותרו  רק  שני  ילדים  קטינים  אצל  המשיבה ,  כל  מהלך  השנים  שחלפובולם  ש,  2004בשנת  

, ח  לשני  קטינים"ש  2,500  סכום  של  נפסק  ה  ב)12.08.2013(ג  "באלול  תשע'  החלטה  מיום  גלד  ע
. לחודש  ח"ש  2,000  סכום  של  בה  נפסק  )28.01.2014(ד  "ז  בשבט  תשע"והחלטה  נוספת  מיום  כ

 )פ  דעת  הרוב"ע(ח  "ש  3,000  לשכום  סוב  נקבע    ש)01.07.2015(ה  "ד  בסיון  תשע"יהחלטה  מיום  ב
יום על עומד ההקבע סכום מזונות נ שאז 18לגיל ]  'מ[ותרה  בעינה  עד  הגיע  הקטינה  נחלטה  זו  וה

 :נציין כי בהחלטה זו נימק בית הדין את עמדתו כדלהלן. ח" ש2,000סך 
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ח  לכל "  ש3,000ל  ששה  ילדים  כאשר  בית  הדין  קבע  סך  "לבני  הזוג  הנ
 . הילדים מתוך התחשבות בהכנסות הבעל וטענותיו לחוסר יכולת השתכרות

תור אינה  ווי,  לדעת  בית  הדין  ההתחשבות  והקביעה  של  דמי  מזונות  נמוכים
על  דמי  המזונות  אלא  כוונתה  להביא  לפריסה  של  חיוב  המזונות  למשך 

פריסה  אשר  מתחשבת  גם  בצרכי  הילדים  ולכן  יש  לשמור  על  רמת ,  השנים
כדי לכפר , גם כשנשארו רק שני ילדים בבית, ח לחודש" ש3,000תשלום של 

 .  במעט על המזונות הנמוכים שאותם שילם האב בעבר

כאשר ,  שלפחות  מדין  צדקה  יש  לאב  חיוב  כלפיה,  ת  גם  בת  חולהש  לציין  שיש  בביי.  א
דעת  כל   פיעל  הרי  ש,  דין  חובלמש  לאב  חיוב  לשלם  את  הוצאותיה  ישגם  על  פי  ההלכה    יתכןי

 . יש לאב חלק במצבה הרפואי הדיןת המומחים שהומצאו לבי

אב ל  וחלק  ה"התיק  הנ  חוסר  קשר  עם  הילדים  בנוסף  למורכבותלנוגע  בענת  האב  ט.  ב
  שנה  האחרונות  הדבר  היחיד  המענין  את  האב  ובאי 11יש  לציין  בכאב  שבמשך  ,  בסיבות  לנתק
 !!!כאשר מעולם לא נפתחו על ידו תיקי בקשה להסדרי ראיה , כוחו זה הכסף

חוסר  יכולת  כלכלית   )בלשון  המעטה(הבעל  לא  מוכיחות    כוחבא  גבוהות  של  הלויות  הע.  ג
  .לתשלום דמי מזונות מינימלים

תוך  התחשבות מלהבין  שנימוקי  פסק  הדין  בעניין  גובה  המזונות  ניתנו    פשראכאן  מ
 .בהכנסות המערער ובטענתו לחוסר יכולת השתכרות

הצעה ,  בית  הדין  הציע  במסגרת  הצעותיו  לסיום  ההליכים  בהסכם  גירושין  ,אמנם  כן
דדים  נתבקשו הצ  )13.07.2010ע  "אב  תש'  ראה  החלטה  מיום  ב(להעברת  חלקו  של  המערער  בדירה  

א לאולם  המערער  טען  כי  הצעה  זו  ,  להמציא  לבית  הדין  תשובה  על  הסכמתם  לעקרונות  ההצעה
ראה (  בכפוף  להסכמת  בני  משפחתו  שהתנגדו  למתווה  זה  אלא  כמתווה,  מסגרת  החלטהב  ניתנה

 .)29.07.2010תגובה מיום 

(א  "תשע'  באדר  א'  שבית  הדין  הציע  בהחלטתו  מיום  כ  ,מאוחרת  יותר,  הצעה  נוספתלציין  נ

ח  כאשר  הדירה  תחולק  שווה "  ש180,000לחייב  את  המערער  בכתובה  ופיצוי  בסך    )24.02.2011
 .בשווה

בה  ניתן  למשיבה  מלוא  חלקו  של  המערער ,  מהמתווה  הקודם  צעה  זו  שונה  בתכליתה
 .בדירה

 עובדה  שאםל  16יא  מציינת  בסעיף  השבה    ,לערעור  כחהא  לתגובת  המשיבה  וב,  עוד  נציין
ומצב זה לא הפריע למשיבה ולכן  יתכן י,מערער סייעה רבות לצדדים בפרנסתם כאשר גרו יחדה

 .שה הגדלת מזונות מעבר למה שנפסק להיקלא ב

עוד  מצאנו  התייחסות  בהחלטות בית הדין הגדול שנדרש לתביעות הדדיות של הצדדים עוד 
ש  דיכובסקי "מדברי  הגר(  תרביו  כך  שאין  חולק  כי  יכולתו  של  המערער  דלהל  2006בראשית  שנת  

 .)25.01.2006ו "ה בטבת תשס"א בהחלטה מיום כ"שליט

המחייבת ,  בהחלטה  נוספת  נדחו  שני  הערעורים  של  הצדדים  על  החלטות  בית  הדין  האזורי
 .ח לחודש" ש3,000את המערער בסך 
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נים בשהפכו  להיות  גבוהים  יחסית  ,  מזונות  שבתחלת  הדרך  היו  נמוכים  שהוד  נעירע
כיום  למשיבה  נפסקו  מזונות (  למשיבה  מדור  בעבור  הילדיםשעובדה  בוזאת  בהתחשב  ,  נותהאחרו

תקופה  של   לואיל  והדירה  המשותפת  תשמש  את  המשפחההח  לקטין  אחד  ללא  סעיף  מדור  "  ש2000בסך  

 .)מהיום נתיים ושבעה חדשיםש

נפסק בחומר  שבתיקים  אסמכתא  לכך  שסכום  המזונות  הנמוך  ש  לא  מצאנו:  סיכום  פרק  זהל
התייחסות בית הדין  צאנומ. דירהבל המערער שנקבע בהתחשב בכך שהמשיבה תקבל את חלקו 

כנימוק  לקביעת ,  האזורי  המתחשבת  בהכנסותיו  של  המערער  וטענתו  להיעדר  יכולת  השתכרות
 .סכום מזונות נמוך

 ין חיוב אב במזונות בתו גדולהד

 . אף על פי שהיא בגירהבאשר לנימוק הראשון שהמערער חב במזונות בתו השוטה

לא  מצאנו  אסמכתא  הלכתית  לחיוב  אב  במזונות  ביתו  השוטה  הבגירה  שלא  מדין  חובת 
 .צדקה

 : התייחס לשאלה של בת גדולה שהיא חולה וזו לשונו)ה"במסכת קידושין סימן תקנ(המרדכי 

כמשפט  הבנות  ושישיאנה  לראוי  לה  הנה  בת  יעקב  צועקת  עליו  שיפרנסה
לחתוך  מפני  חוליה  ואם  ע  מקטנה  כי  אפילו  פתה  אין  לה  כחחולנית  וגר והיא

יעקב  היא  השיב.    יפרנסנה  בבית  אחרלביתו  מפני  אשתו אינו  רשאי  להכניסה
תקע  כפו  לאשתו  שלא  יכניס  בתו  מודרת  נגדי  ואין  לי  במה  לפרנסה  וגם

לפרנסה  כופין  הרב  במהנראה  בעיני  שאם  הוא  אמוד  ויש  לו   .לעולם  בביתו
אבל  במזונות  יש  לכופו '  יכולה  להרויח  וכו ום  אם  אינהלפרנסה  בצמצ

 כפינן  ליה  בדברים   לא  אמיד  אפילו  הכיואי  גברא.  בביתו  או  מקום  אחר או
ומכריזין  עליו  ביומא  דספרא  בבי  כנשתא  ומביישין  אותו  בצבור

 .לתרבות רעה שיתבייש וידחוק עצמו כדי שלא תצא בתו כדי

  ושם )'א  סימן  ד"ח(א  שפירא  "  הראשי  לישראל  הגרדבריו  הובאו  בספר  מנחת  אברהם  להרב

 :הוסיף לבאר מספר דינא דחיי

פירש  בדינא  דחיי ,  רעה שסיים  המרדכי  כדי  שלא  תצא  בתו  לתרבות ומה
אם  הוא  לא ,  בקטנים  שכופין  האב  בדברים שזהו  גם  טעם  התקנה

יכולה להתפרנס דינה  ולכן גם גדולה שאינה. ובשוטים אם הוא אמיד ,אמיד
  מצוה  לזון )א"ט  ע"מ(  ועיין  בכתובות  .האב ה  לחיוב  צדקה  שעלכקטנ

ם "בתורה  ועיין  ברמב הבנות  משום  צניעותא  וקל  וחומר  לבנים  דעסקי את
 . ואין להאריך)פרק י הלכה טז(הלכות מתנות עניים 

שכך  הבין ,    ושם  הובא)ב"אות  י'  א  סעיף  א"סימן  ע(דברי  הדינא  דחיי  הובאו  באוצר  הפוסקים  

 . את דברי הגהות המרדכיבערך לחם

 שאם האב אמוד ניתן לכופו בשוטים כדי לכלכל את בתו החולה גם מצנו למדים מדבריהםנ
 .אולם אם אינו אמוד אין כופין אותו בשוטים אלא בדברים. כאשר היא גדולה
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 .א שפירא"היטב בהמשך דברי הגר עיין שםמריהטת הדברים נראה שזהו מדין צדקה ו

ל "א  שפירא  זצ"  מאמרו  של  הרב  הראשי  לישראל  הגר)'כרך  ג(רי  צדק  בספר  שע  וראה  עוד
העלה שבדין צדקה ו שהביא דעות הפוסקים בעניין חיוב האם במזונות ילדים גדולים מדין צדקה

 .שווים האב והאם בחובתם כלפי ילדים גדולים

יח   של  עמיתנו  הגאון  הגדול  הרב  יצחק  אלמל)'ב  סימן  ח"ח(וראה  עוד  בספר  אמרי  משפט  
שהרחיב  בביאור  דין  זה  של  חיוב  האם  במזונות  ילדים  מדין  צדקה  והביא  להקת ,  א"שליט

 .פוסקים שדנו בזה

ניו בזונות  מבאמת  שמצאנו  מחלוקת  הפוסקים  בדין  חוב  צדקה  שהטילו  חכמים  על  אב  לו
 .ותרימור חין דניים או עדקה לצין הרגיל של הדזהו מ אםה, הגדולים מעל גיל שש

א  בפסק  דין "א  דיכובסקי  שליט"ה  דיין  בית  הדין  הרבני  הגדול  בדימוס  הגרוכבר  הרחיב  בז
הובאו  דבריו  בבית (  מדבריו  יוצא  שלדעת  רבינו  ירוחם  )24-23עמודים  ('  ר  כרך  כ"שפורסם  בפד

החייב  לתת  צדקה "  אמיד"לא  הוי  כ,  החייב  לתת  צדקה  לבניו"  אמיד  ")ג"א  סק"סימן  עשמואל  
י  אדם  בעינן  אמיד  גמור  ואילו  לגבי  בניו  כל  שאינו  עני  מיקרי דגבי  צדקה  דשאר  בנ,  לאדם  אחר

 .אמוד

  שדין  צדקה  באב  כלפי  בניו  הנובע  מהדין )ד"שם  סק(עוד  הביא  בשם  האבני  מילואים  
,   שחייב  האב  לזון  את  בניו  הגדולים  מדין  קרוב  קרוב  קודם)ג"א  ס"סימן  רנ(המבואר  ביורה  דעה  

 .חמור יותר מדין צדקה לאחרים

,   ועוד)א"א  סק"סימן  ע(הבית  יעקב  ,  )'הלכות  צדקה  סימן  א(המחנה  אפרים  ,  רישההד  ולםא
לחובת אדם מדין , סוברים  שאין  הבדל  בין  חובת  הצדקה  שיש  לאב  כלפי  בניו  הגדולים  מגיל שש

במאמר  שפורסם  בספר  שערי ,  וראה  עוד  בהרחבה  בביאור  שיטות  הפוסקים  בדין  זה.  צדקה  לעני
 .)'כרך ה(צדק 

לדעת .  קו  הפוסקים  האם  נאמר  דין  כפייה  בדין  צדקה  של  קרוב  קרוב  קודםוהנה  נחל
 )מהלכות צדקה' סימן א(ואילו לדעת המחנה אפרים ,  אין בזה דין כפייה)ב"א  סק"כתובות  כ(ההפלאה 

 .א"יש בזה דין כפייה לדעת הרשב

  יש ולכל  היותר,  על  פי  המבואר  אין  לכוף  במקרה  דנן  את  המערער  במזונות  בתו  לכאורהו
 .לכופו בדברים

, מה  הקיצבה  שהבת  מקבלת  מביטוח לאומי,    לא  מצאנו  שנעשה  בירור  בבית  הדין,את  ועודז
, לא  ברור  מה  הם  הכנסות  הצדדים  מכל  מקור  שהוא.  והאם  הסכום  שמקבלת  מספיק  לצרכיה

 .והאם ניתן לחייב את המשיבה להשתתף בחוב צדקה זה כלפי הבת הגדולה

לא  ברור  הכיצד ,  )לפחות  לגבי  חיובו  מדין  צדקה(נו  מוגדר  כאמיד  נסיבות  הללו  שהמערער  איב
המערער  מוחזק  כאדם  שאינו .  ניתן  לחייב  את  המערער  בסכום  גלובלי  ללא  בדיקה  של  צרכי  הבת

ומהיכן  ניתן  לכופו  להוציא   )וכפי  שציינו  הדיינים(יש  לו  חוסר  יכולת  השתכרות    מו  כןכו,  אמוד
 ?ממון מחלקו בדירה

ראה  במאמרו  המקיף  של  דיין   שיעור  חיוב  צדקה  של  אב  כלפי  ילדיו  הגדוליםבביאור  גדר  ו
-עמודים  שיז('  א  בספר  שורת  הדין  כרך  ח"ח  איזירר  שליט"בית  הדין  הרבני  הגדול  בדימוס  הגר
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וכמו  כן  דן  האם  ניתן  לפטור  את  האב  מחיוב  צדקה  ולהטיל  זאת ,    שם  הרחיב  לבאר  דין  זה)שכז
שלגבי  ילדים  גדולים  הלומדים  ואינם  משתכרים ,  סקנתו  העלהבמ.  על  קופת  הצדקה  הציבורית

. ואינו  יכול  להטיל  פרנסתם  על  גבאי  צדקה,    יש  חיוב  על  האב  לזונם  מדין  צדקה)18-15בגילאי  (
ז "ד  ובסימן  רנ"א  ס"א  שהובאה  להלכה  בשולחן  ערוך  יורה  דיעה  סימן  רנ"והביא  מקור  הדין  תשובת  הרשב(

 :כתב" ידו משגת"ובהגדרת . גת אולם כל זה כאשר ידו מש)ח"ס

 שהרי כאשר אין סכסוך ,לדחוק את עצמו שיוכל לפרנסם מבלי, הכוונה היא
לכן  אם .  הוא  בפועל  מוציא  על  עצמו  הרבה  פחות  מחצי  משכורתו,  במשפחה

ע  אינו  דוחק  עצמו "הרי  לכו,  יתן  לילדיו  שליש  משכורתו  או  ארבעים  אחוזים
  ראינו  רק  להזכיר ,ן  בית  הדין  לגופווכמובן  שבכל  מקרה  ידו.  ברוב  המקרים

 .הכוונה בלא דוחק, "ידו משגת"את הכלל שהגדר של 

ולענין  חיוב  מכירת  דירה  לצורך  תשלום  שחיובו  מדין  צדקה  כבר  הביע  בית  הדין  הגדול 

 ). 11.5.2006(ו "ג באייר תשס"ו י"ג באייר תשס"עמדתו בהחלטתו מיום י

מה .  אודות  השתכרותו  אם  בכלל  הוא  משתכרהמערער  לא  נחקר  על    .מכאן  למקרה  דנןו
כאשר ,  שבחייהם  המשותפים  למד  בכולל  וקיבל  קיצבה  זעומה  מהנהלת  הכולל,  שידוע  הוא

פרנסת  המשפחה  לא  הסתמכה  כלל  על  הקיצבה  שלו  ונשענה  לפי  מה  שהבאנו  לעיל  על  סיוע 
לכלתם ח  לחודש  שסיפקו  את  כ"מאימו  וקיצבאות  נוספות  המגיעות  לסך  של  כששת  אלפים  ש

מה  שלא ,    כלומר  המשפחה  חיה  ברמת  חיים  נמוכה)ההורים  וששת  הילדים(של  שמונה  נפשות  
מצדיק  חיוב  המערער  בחוב  מזונות  מדין  צדקה  ברמה  של  מגורים  בדירה  בת  חמשה  חדרים 

 .כמו כן לא התברר כמה קיצבה מקבלת הבת החריגה ומה הם צרכיה. לשלוש נפשות

  הללו  אין  הצדקה  לחייבו  במזונות  ומדור  בתו  הגדולה שבנסיבות,  מסקנה  המתבקשת  היאה
 .מדין צדקה

 ימוק נוסף לקבלת הערעורנ

נימוק  נוסף  לקבל  את  הערעור  מבוסס  על  הקביעה  ההלכתית  שאין  מעקלים  נכסים  להבטחת 

 .חוב מזונות מדין צדקה

 לא  ניתן  לעקל,  לחייבו  בצדקה  מדין  קרוב  קרוב  קודם  אפשרום  אם  נניח  שהמערער  אמיד  ג
 .23 גילבבת כיום השהרי , את חלקו בדירה לטובת חוב צדקה זה

לאחר  מיצוי ו,  ן  בהרחבה  בעניין  זהדג  "ל  בספרו  עזר  משפט  סימן  י"א  גולדשמידט  זצ"גרה
לתת  סעדים  כמו  עיכוב  יציאת  אב  מהארץ  או  עיקול  נכסיו  להבטחת  חבותו   פשר  אאםההדין  

התחייבות  בהסכם  גירושין (א  מכח  התחייבות  שלמזונות  ילדים  של  הגיע  למסקנה,  במזונות  ילדים

הבטחת  מזונותיהם  וכדין  מזונות   עד  הגיעם  לגיל  שש  אפשר  לעכב  או  לעקל  לצורך,    אזי.)נ.מ
מזונות . ספק  רב אם יכולים לעכב או לעקל לצורך מזונותיהם,  זונות  ילדים  מעל  גיל  שש  מ.אישה

דקה  אין  מעכבים  ואין  מעקלים ילדים  שלאחר  גיל  תקנת  הרבנות  הראשית  שאינם  אלא  מדין  צ
 : במה שכתב)3(ב "וראה שם בעמוד קע .להבטחת מזונותיהם

אין  להטיל  על  החייב  ערבויות  שלא  יוכל  לעמוד  בהן  והדרך  תיסגר  עליו 
והעיכוב  הוא  רק ,  הואיל  ומעצם  הדין  אין  עליו  כל  חיוב  פירעון,  לחלוטין
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לילת  חירות יש  להזהר  לא  לעשוק  את  האב  בש,  להציל  עשוק  מיד  עושקו
ומצוה להציל גם עשוק זה כל זמן , תנועתו עקב חוב שאין עליו עדיין לשלמו

 . מתשלום החובלהתחמק שאין חשד מבוסס שמטרת יציאתו היא כוונת זדון

א  גולדשמידט  מהווים  מגדלור  ותמרור  אזהרה  לכל  מי  שעוסק "דבריו  הנוקבים  של  הגר
וראה עוד ( .ודוק מיניה לאתרין,  במזונות ילדיובשאלה זו של עיקולים בנכסי אב להבטחת חבותו

וראה  עוד ,  ואין  כאן  המקום  להאריך,  ל"א  בספר  שערי  צדק  הנ"ש  דיכובסקי  שליט"במאמרו  המקיף  של  הגר
שביאר  שאין  חובת  האב  במדור  וכסות  לבן  בהתאם  לרמתו  של ,  ל  שהבאנו  לעיל"ש  שפירא  זצ"במאמרו  של  הגר

 .)ר דין זהורק בחוב מזונות גרידא נאמ, האב

נמצא  איפוא  שאנו  מעקלים  את  חלקו  של  המערער  בדירה  להבטחת   ם  נקבל  עמדת  הרובא
אולם  ברור  מהעובדות  הידועות  לנו  שהמערער ,  חוב  מדין  צדקה  באדם  שיש  ספק  אם  הוא  אמוד

כאשר  המשיבה  תיוותר  עם  דירה  בת  חמשה ,  נותר  ללא  רכוש  ועם  חוב  עצום  לביטוח  לאומי
 .חדרים בבעלותה

 וק נוסף לקבלת הערעורימנ

א  בשבט "בית  הדין  קמא  קבע  את  עמדתו  בעניין  חלקו  של  המערער  בדירה  בהחלטתו  מיום  י
מן  הראוי  היה  שבית  הדין  יפסוק  סכומים  גבוהים "שם  קבע  בהאי  לישנא  )    9.2.2006(ו  "תשס

 .ליותר  אולם  מתוך  רצון  שהצדדים  יגיעו  להסכם  גירושין  לא  מיצה  בית  הדין  את  הדין  עם  הבע

כאשר  לבעל ,  יש  לציין  שבשלב  זה  הביטוח  לאומי  מלווה  לאישה  את  הכסף  או  חלקו

ההחלטה  עוסקת ("  מחצית  דירה  אשר  ברבות  הימים  יוכלו  לשלם  את  החוב  מן  הדירה

ח  וזאת  בתגובה  לבקשת  בית  הדין  הגדול  בגין  ערעור "  ש3,000במתן  הבהרה  להחלטתו  שפסק  את  הסך  

 ).שהוגש על ידי המערער

לקו  של חיעוד  של  השאלת  ב,  אופן  חד  משמעיב  זו  קבע  בית  הדין  את  עמדתו  החלטהב
חלקו מ,  ביטוח  הלאומילשברבות  הימים  ניתן  לגבות  את  חובו  של  המערער  ,  המערער  בדירה

אומי יוכל הלאכן המערער עומד בפנינו ומבקש להותיר את חלקו בדירה כדי שהביטוח ו. בדירה
 .)לכתב  הערעור  22-16ראה  סעיפים  (י  עמידתו  בתשלום  אשל  בלגבות  את  חוב  המזונות  שהצטבר  

ח "עם  קבלת  המשיבה  את  חלקו  בדירה  יוותר  עם  חוב  בסכום  של  כארבע  מאות  אלף  ש,  לדבריו
לביטוח  לאומי  שיקזז  ממנו  את  קיצבת  הזיקנה  בבוא  העת  והוא  יוותר  ללא  נכסים  וללא  מקור 

  .מחיה

שמסרו  לבית  המשפט  הודעה   י  כוחםאם  ובדבר  תואם  גם  את  כוונת  הצדדיהי    כוסיף  ונעירנ
משותפת  ובה  בקשתם  למתן  תוקף  של  פסק  דין  להסכמתם  להותיר  את  המשיבה  בדירה  עם 

לאחר  מכן  למכור  אותה  ולהתחלק  בתמורתה ו  )30.07.2019(  19הילדים  עד  הגיע  הקטין  לגיל  
 .שווה בשווה

 .סכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין בבית המשפטה

צדדים  להותיר הל  שוונה  של  בית  הדין  והכל  גלומה  "שתי  ההחלטות  הנכי  ב  מצא  איפואנ
חוב  שנצבר  בשל  אי ,  ביטוח  לאומיו  לצורך  תשלום  חובל,  ידובאת  חלקו  של  המערער  בדירה  

 .זונות הילדיםמתשלום 
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שאם  נקבל  את  עמדת  הרוב  לתת  למשיבה  את  חלקו  של  המערער  בדירה ,  ועל  היוצא  מכךפ
 .ל יתרוקנו מתכלית כוונתם" הנשתי ההחלטותשרי ה, כפיצוי

הביטוח   ידיל  אינן  מכוסות  עש,  ל  הבתשהחלט  יש  להתחשב  בהוצאות  רפואיות    בם  זאתע
, ש  לשקול  לחייב  את  האב  בהוצאות  אלויו,  הרפואי  ואין  בקיצבה  כדי  לממן  הוצאות  חריגות  אלו

רה משובמידה  ובברם  הדבר  צריך  להיעשות  .  המשיבה  ידיל  ע  כל  שתוגש  בקשה  מתאימהכ
ציא ווקיימא  לן  המ,  מהמערער  מדין  צדקהם  וצאת  כספיהדובר  במשכן  ,  ובהתאם  לצורכי  הבת
לעשות  זאת  במסגרת  החלטה  המאפשרת  למשיבה  לתבוע  את   פשרא.  מחבירו  עליו  הראיה

 .המערער בהוצאות מעין אלו

ח "לא ניתן לכוף את המערער בתשלום גלובלי של כמאתים חמשים אלף ש: סיכום פרק זהל
זון ח(  מעבר  לכתובה  ותוספת  שנפסק  כדיעה  המחמירה  ביותר,  ום  מזונות  ומדור  הבת  הנכהכסכ

 .)וכפי שפסק הדיין בדעת המיעוט, איש

 .א ניתן לעקל את חלקו בדירה לטובת חוב מזונות מדין צדקהל

 ימוק נוסף לקבלת הערעורנ

 יוב פיצוי למשיבה בגין גירושיןח

סבר  שיש  לתת   )בדעת  הרוב(ובית  הדין  האזורי    יתכןיהעיון  בחומר  שבתיקים  עולה  כי  מ
למשיבה  פיצוי  בגין  מעשיו  של  המערער  שגרמו  לגירושין  ולכן  העמיד  את  הסכום  על  ארבע 

 .ח כדי שהמשיבה תקבל את חלקו בדירה"מאות אלף ש

 גדנבמסגרת  מעללים  של  בעל    ישהאפסיקת  פיצוי  ל  קי  דין  הרבנייםסשלא  נמצא  בפ  בורניס
 .אשתו

א  שרמן  במאמר  שפורסם  בספר  שורת "שה  סוגי  פיצויים  שהרחיב  עליהם  הגרצאנו  שלומ
שם  סקר  את  שלושת  סוגי  הפיצוי  שחלקם  מצאנו  באוסף  פסקי   )ו"קל-ד"עמודים  קכ('  הדין  כרך  י

והפיצוי .  ובמסקנתו  העלה  שסוגי  הפיצוי  שנהגו  בזמנו  לא  פשט  מנהג  זה  בעשרות  השנים,  דין
בגט  או   ישהאתובע  גירושין  ואין  עילה  הלכתית  לחייב  את  הכאשר  הבעל    ואהשנהגו  בבתי  הדין  

מעבר  לסכום  הנקוב  בכתובה  במטרה  להביא  את   ישהאאז  בית  הדין  מחייב  את  הבעל  בפיצוי  ה
 .ש לפשר בנפסל המטבע של הכתובהימקרה שבאו . שתסכים לקבל את הגט ישהאה

 .דנן מקרהבאינם שייכים כלל , ני סוגי הפיצויים הללו הנהוגים בבתי הדיןש

גם  מהמקרים  שהובאו  באוסף  פסקי  דין  לחיוב  הבעל  בפיצוי  אין ,  כי  בין  כך  ובין  כך  עירנ
 .דנן מקרהלללמוד 

בנכסי  הבעל  או  שהבעל  נותר  עם  מצבת   ישהאמקרים  שהובאו  שם  דובר  על  השקעת  הב
 .נותרה  ללא  גב  כלכלי  ישהאואילו  ה,  חלק  מנכסיו  ישהאנכסים  גדולה  ויש  ביכולתו  לתת  ל

ל  הבעל שירה  כפיצוי  על  התנהגותו  הדחצית  מלה  מאם  המערער  קיבהמשיבה    ,קרה  דנןבמ
כות זערערת  למ.  דעת  המיעוטלח  שנקבע  גם  "של  כמאה  חמישים  אלף  ש  נוסף  לסכוםב,  לפיהכ
למערערת  יוותר  סכום  של  כמאה ,  בנוסף.  לא  תמורהלוספים  נהתגורר  בדירה  שנתיים  וחצי  ל
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למערער  יוותר  סכום  של  פחות   ,מנגד.  יצוי  והוצאות  משפטתובה  ופכח  הכולל  "שמונים  אלף  ש
 .משליש מהסכום הכולל של שווי הדירה שמחציתה שייכת לו

יווצר מצב בו המערער יוותר בחוסר כל ,  אם  נקבל  את  עמדת  הרוב  כמות  שהיא  ,עומת  זאתל
ממנו וייתבע    יתכןי,  חוב  בביטוח  לאומי  שייזקף  לחובתוהאחר  שמללא  רכוש  וללא  מקור  מחיה  

  .בעת הגיעו לקבל קיצבת זיקנה

פיצוי  כתובה  מדבר  גם  באופן  שהפיצוי ליתכן  לומר  שהמנהג  שנמצא  באוסף  פסקי  דין  ה
 .יוצאת ברכוש גדול ישהאואילו ה, על בחוסר כלבת האותיר מ

א  יעלה  על  הדעת  שיש  מנהג  כזה  לחייב  בעל  בפיצויים  המותירים  אותו  מנושל  מכל ל
 .במקרה דנןזכויותיו הרכושיות כמו 

, התקבל  או  לא,  מנהג  הפיצויים  שהובא  באוסף  פסקי  דין  אםה,  להביע  עמדה  בשאלה  ליב
ולא , ליו עוררין שלא נהגו בו שנים רבותעצאו ייש  לנהוג  באמת  מידה סבירה וזהירה של מנהג ש

 .יצוי בסדר גודל של פי שלוש מהסכום הנקוב בכתובה לפי הדעה המחמירה ביותרפקבוע ל

שאימו ,  גם  את  טענת  המערער  הביא  בחשבוןליש    ,  הדין  בנסיבות  מקרה  זהדעת  ביתל
 .התנהגות המערער כלפיה לעכפיצוי  משותפת רשמה את הדירה בבעלות

אני  קונה  לך "הזדמנויות  ציינה  זאת  ואף  נהגה  לצטט  מלשונה  את  המשפט    מהכמשיבה  בה
ם  מסכימה שיש בעצם רישוגם המשיבה, כלומר. "דירה  כפיצוי  על הסבל הרב שאת עוברת ממנו

 ,על  התנהגות  המערער  כלפיה  שום  פיצוי  מאם  המערערמ,  ל  שמהעירה  בטאבו  דמחצית  ה
ויש  לתת  לטענה  זו  את  המשקל  הראוי ,  יש  לראות  זאת  כהודאת  בעל  דין  לטענה  זו,  ומשכך

 .במכלול הרכיבים בעת מתן הכרעה לחיוב המערער בפיצוי המשיבה

התקיים  דיון .  לא  הוכחה,  אםהביודעין  על  חלקו  בירושת  המערער  ויתר  שענות  המשיבה  ט
ראה  פרוטוקול (.  המשיבה  חהא  כוב  ידיל  להוכחות  שנקבע  לצורך  כך  ואחיות  המערער  נחקרו  ע

 .מהעיון בפרוטוקול הדיון אין ראיה מוכחת לטענת המשיבה )13.07.2010ע "אב תש' מיום ב

ולחילופין לקבלת , ה נוספת של האםשאם המערער הותירה לו זכות שימוש בדיר כון אמנםנ
שלם  שכר לריך  צהמערער  .  המערער  נותר  בלי  דירה  בבעלותו,  ל  מקוםכמ,  דמי  שכר  דירה  ממנה

ומצבו  זה  אינו  יכול  להשתוות  כלל  למצבה ,  תגורר  כיוםמוא  השבה    בור  המגורים  בדירהעדירה  
סוגלת  לשלם אם  המשיבה  אינה  מ.  של  המשיבה  שתיוותר  בבעלותה  דירה  בת  חמשה  חדרים

יש  בידה   )בעוד  כשנה  ושבעה  חדשים(ח  "למערער  את  היתרה  בסך  של  כמאתים  וארבעים  אלף  ש
 .ולרכוש בתמורתה דירה בת ארבעה חדרים, האפשרות למכירת הדירה בת חמשה חדרים

, להבטחת  כלכלה  ומדור  לבת  החריגה  )לדעת  הרוב(ואה  אנוכי  את  פסק  הדין  ר,  את  ועודז
, זו תביעה עצמאית לכל דבר ועניין. לולה כלל בתביעה לפיצוי המשיבהכהרחבת חזית שאינה כ

זכות  המשיבה  תעמוד  לה  בבוא  העת  ככל  שיהיה  צורך  לדון  בתביעה  למזונות  ומדור  לבת ש
  .החריגה

ממצגת  מסכת  הראיות  שהיו  לנגד  עיני  בית  הדין  האזורי  המייחסות   ית  הדין  אינו  מתעלםב
 עובדהליש  לתת  את  הדעת    ,רםב.  וגם  כלפי  המשיבה,  מעשים  קשים  של  המערער  כלפי  ביתו

ובחרה  לתבוע  בבית  הדין  כעשרה ,  שהמשיבה  חזרה  בה  מתביעת  הנזיקין  שהגישה  בבית  משפט
חששה מכך שהשופטת תקבע לתת את חלקו  כי הסבר המשיבה.  ספיתהכביעה  התחדשים  לאחר  
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ת א  סבירה  ואינה  מניחה  אינה,  בנזיד  עדשים  ת  חלקהאוהבת  תמכור  ,  של  המערער  לבת  התובעת
א לך  שכ,  יכולה  למנוע  זאת  ממנה  בכל  מיני  דרכים  הבת  המשיבה  כאפוטרופסית  של.  עתנוד

 .המשיבה ידיל קיבלנו הסבר מניח את הדעת לעילת סגירת התביעה ע

איננו  יכולים ,  ברם.  ככל  שאכן  המעשים  נעשו  על  ידו,  מערער  לא  ינקה  עצמו  מהדיןה
 בנההועם  כל  ה.  לכה  קובעתהמידה  של  ההיים  מעבר  למה  שאמת  להרשות  לעצמנו  לפסוק  פיצו

אין  לנו ,  רובץ  עליה  יפול  בבת  החריגהטומשא  ה,  עברבלגלות  כלפי  המשיבה  שסבלה    פשראש
שמה  שלא  נהוג  כמנהג  פשוט  בכל  המדינה  לתת ,  את  הרשות  לחרוג  מכללי  ההלכה  הבסיסיים

א  לקבוע  סכום  מופרז  של  יותר  מפי ל  וודאיבו,  אין  לנו  הסמכות  לפרוץ  גדר  זה,  פיצוי  נוסף
שזינתה  לא  הפסידה   ישהא:  "ל"אנו  אמונים  על  הכלל  ההלכתי  שקבעו  לנו  חז,  ידועכ  .שלושה

נימוק להלכה זו הוא  ה.)ה"ו ס"ע סימן קט"אה  ולחן  ערוךשור  טו,  ב"עב  "כתובות  ק("  בלאותיה  קיימין
ין  זה  והנימוק ד.    חטאושאף  שאדם  עשה  מעשים  חמורים  אין  לקנוס  בשל  כך  את  נכסיו  שלא

 .קרה דנןמהעומד מאחריו כוחם יפה אף ב

את  עצם  חיוב  המערער  בסכום  כתובה  לפי ,  הקשר  לזה  אנו  רואים  כפיצוי  נאות  והוגןב
 .הדעות המחמירות

 .המערער ידיל ית הדין מוצא לנכון למחות על עצם המעשים אם אכן נעשו עב

 :סיכוםל

 .מעבר למה שנפסק בדעת המיעוט, בפיצוי נוסףא מצאתי בסיס הלכתי לחיוב המערער ל

 .ו"א בשבט תשס"מדת הרוב מנוגדת על פניה להחלטת בית הדין מיום יע

 רב מימון נהריה

הן  מבחינה  עובדתית ,  א  במה  שהאריך  לדון"מ  נהרי  שליט"מצטרף  אני  לדברי  עמיתי  הגר

 . והן מצד ההלכה

 :דלהלן כבריו דל עהוסיף לישו

 ופר  סתםת  ח"שו  בעיין  ודקה  צמדין  ואמיד  בן  כם  אלא  אחייב  ליתן  נא  לוטה  שזונותמ)  1
 :וזה לשונול "ח רכפה נת בותה להי שדם אגבי לדן ש)ו עימן סעה דורה ב ילקח(

ח "  ית  בל  שפואתה  רלא  ורנסתה  פא  לזה  האב  הל  עוטל  מאין  ששוט  פאמנםו
 קדש  הבית  להכניסהל,  צבור  הל  עמוטלים  השראל  יניי  עשארי  כהיאו,  נהש
 מסור  לבלא.  זה  העני  העל  מלהקל  ובמדינותיכם  שדולותת  גקהלום  בחוליה
 תמצא  ונפשה  לתלך  וביתו  מיגרשה  שמוטבו,  לילהח,  ישראל  מת  אחפשנ

  .עולמות השני מהוציאה ללא וי ישראל בנאחינום מרחמימ

 לוא  מת  אהוציא  לליו  עי  כיקבע  שלא  ייתכןו,  מיד  אבחינת  מאב  הין  אדאי  ולפנינו  שענייןב
 .בת הוצאותהלקו בדירה לח רךע

 כדיןו,  מזונות  המי  דראש  משלם  לחייבו  ליתן  נלא  שדון  לש  ידייןע,  מיד  איה  הו  לםג)  2
 אם  שומר  ליש  שאףו.  וםי'    לשיעור  כלאא,  ראש  מזונות  מגבות  לכאית  זאינה  שמצינו  שלמנהא
 הוז  מנםא,  כסף  היגמר  ששש  חמקום  בראש  משלם  לחייב  לניתן  שריה,  מיד  אהוא  ודקה  צדיןמ
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 חייבו  לרוצים  ומזונות  הספקת  הצם  עגבי  למיד  אוא  הם  אבלא,  קרן  ההקמת  ליחס  באמיד  בקר
 .חייבו ליתן נא לדאיו, מיד אינו אראש מנים שמה כזונות מהוצאת לביחס ובת לרן קהקיםל

הבסיסיים  של   מזונות  הרכי  צהם  ה  מבחון  לשי,  אב  הייב  חו  במקום  בף  אי  כם  גרורב)  3
 )אעיף  קטן  ס'  אעקת  מחוקק  בסימן  חל(  ילדיםהלא  נאמר  במזונות  "  עולה  עמו"הרי  הדין  שש,  הבת

 .בסיסית ההצטרכותה לספיק מזה שאפשר ואומי לביטוח מצבה קבת הקבלת מדון דידןנבו

 מיתי  עהאריך  שפיכ,  ותר  יוא(  דירה  המורת  תמעשר  ליחס  בנים  פל  כעלש,  דון  לש  ינגדמ)  4

 וא  הוון  מתכאב  הלדברי  שכך  מוקף  תשנה  מקבלת  מו  זהברס.  מיד  אין  דאב  להיהי,  )הרימ  נ"גרה
 .דירה הכספי בהשתמש לוונה כל כו לין אקרה מבכלו, ובותיו חת אאומי לביטוח לשלםל

 בכן  ו)הבריחם  לדי  ככאורהל(  ליהם  עויתר  ואימו  מבעל  הירש  שספים  כחמת  מדון  לם  גשי)  5
 היה  שוררות  בליך  הי  פל  ע,ילדים  הצורך  לספים  כייבת  חורה  תין  די  פל  עו  של  המערעראמ

 קיים  לקום  מש  יורה  תין  די  פלעאחר  ש  מקום  מכלמ,  משפט  הבית  בושר  אלא  שאףו.  עברב
 .כתובה ויצוי פסיקת פשיעור בם גחשבוןבאת זהביא  לש ילו אסיבותבנ, אמורה

 אזש(  אם  הדי  יל  עצוואה  הכתיבת  לעד  וזונות  מותם  אסיקת  פשעת  מבתיק  שחומר  במעיוןו

, הם  בדון  לישח  ש"  שלף  א62-  כוצא  יהסכוםו,  ודש  ח12-  כברו  ע)נכסים  הת  אריא  במתנת  בתנהנ
 .ריא בתנת מקבל מדין מהבעל מגבות ליתןה ניהיש

ית  הדין בלטענתו  שגלל  בגדול  הית  הדין    בהתערבותל,  בעל  הקשת  בת  אדחות  לשי)  6
 ספר  מפניו  לופיעו  הצדדים  השרא,  אזורי  הדין  היתב.  התעלם  מעובדות  מסויימותשהאזורי  שגה  

תרשם  מהצדדים  ומהמסמכים ה,  הציגו  את  ראיותיהםו,  טענו  את  טענותיהםו,  עמים  פל  שבר
איזה  משקל  לתת  לכל  טענה  או ו  יקול  דעתשי  פעל    והגיע  למסקנה,  והעדויות  שעמדו  לפניו

 .ואה סיבה להתערב בשיקול דעת זהרית הדין בין א. עובדה

 ת  אחייב  לש  ייכ,  א"ליט  שהרימ  נ"גר  הל  שיןד  הפסק  לצטרף  מניא,  אמור  הל  כסיס  בלע)  7
 .מיעוט הדעת בנפסק שסכום הת אבעלה

 רב יצחק אלמליח ה

 . הנה ראיתי את שכתבו חברי ואכתוב הנראה לעניות דעתי

ל אדי  להביאו  כ,  ם  יוכחואטענות  אשר  יש  בהם  ,  האב  גדנתיק  זה  נטענו  טענות  חמורות  ב
ה   זיןאך    אהאבי  ידל  ע  מעשים  אלו  ככל  שנעשו  עמגנה  ומוקי  ית  הדיןב.  אחורי  סורג  ובריחמ

ולל  משטרת  ישראל   כבפני  הרשויות  מצאנכל  החומר  .  הזניין  עלהכריע  ב  ית  הדיןבמתפקידו  של  
 .זהבעניין בצריכות לעסוק שהן אלו ו

 חיוב,  ח"  ש400.000  סכום  שלכהאב    ל  ההחלטה  לחייב  אתעתיק  זה  הוא    ביקר  הערעורע
 בת  לוהנזק  שנגרם  אםהל  הסבל  שעברה    עוין  פיצכותובה    כוספתשר  כולל  בתוכו  כתובה  ותא
ית  הדין  האזורי   שביןהדסק  פונראה  מ,  ישהאה  טענה  שכפי,  עקבות  מעשיו  החמורים  של  האבב

 .ענה זוטהשתכנע בנכונות 

הכניסו  תחת לואין  ,  כתובה  אין  מקום  בנדון  דידן  לפסיקת  פצוי  כי  נה  חברי  הרחיב  וכתבה
כן א,  כתובה  צוי  פהאזורי  היתה  לפסוק  ית  הדיןבם  כוונת  א.  בבתי  הדיןסוג  הפיצוים  המקובל  

 ית  הדיןבי  כוונת  כד  "ענלעיון  בפסק  הדין  עולה  מאולם    .חברי  שאין  מקום  לפסיקה  זו  צדק
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ם   גממה  שכתבוח  זה  מוכו,  גרם  האב  לבתושל  הנזק  ע,  זיקיןניני  דכח    מהאזורי  היתה  לתת  פצוי
 :בדעת המיעוט

סביב נקודה אחת והיא דרישת הבעל ובא כוחו כי בתמורה כל הדיונים נסובו 
תתקבל ערבות שלא , לוויתור על מחצית מן הדירה לטובת האישה והילדים

האישה  הסכימה  שלא  לתבוע .  תהיה  תביעה  מן  הבנות  הנפגעות  נגד  האב
לדעת  בית  הדין  חלקו .  אולם  כל  מה  שהוצע  לא  סיפק  את  בא  כוח  הבעל

 . גיע להסכמות מוטל על כתפי בא כוח הבעלהגדול של חוסר היכולת לה

סוג  הפצוי  שכתב  בית  הדין .  על  כן  לא  היה  צריך  כלל  לדמות  לסוג  פצוי  שנותנים  בגרושין

 .זה סוג של תשלום נזיקין שנגרמו בעטיו של האב כפי שהבין בית הדין האזורי

 ודאי  לרוב  קי  כולה  עםיומח  מל  שדעת  הוות  חולל  כית  הדין  בידי  ביש  שחומר  הכל  במעיון  
 . לאם וילדים לפיך הלתי בזק נרמו גכן וא,ידו על עשונעל אכן  לבמיוחסים המעשיםשה

 גבתה  ותערבה  שהשראל  ימשטרת  שאף  ו,באופן  סופי  וכרע  האלדון  זה  נאחר  ש  מולםא
 רווחה הורמי גידי על ניתנו שעת דחוות בתבו ככןו, דין לאב הת אהעמיד לנכון לצאה מא לדותע
לא  יכול  להכריע  בזה   ית  הדיןבש,  ראה  לינ,  דין  לאב  הת  אהעמידת  לייתאי  רתשתי  תין  איכ

 .על פי טענות אלו מון מולחייב פצוי ולהוציא

 דרך  בזה  בפעול  ללדיה  יל  שו  אישה  האל  שרכה  דת  אוסם  חינו  אית  הדין  באמור  המרותל
 . הם לנראיתה

ייבו  את  האב  בפצוי כתב  טעם  שני  שבגללו  ח  ית  הדיןבלא  שעדיין  יש  מקום  לדון  שהרי  א
  :לשונוו גדול וז

בנוסף  לכל  האמור  לעיל  יש  לציין  כי  האם  נשארת  בבית  עם  ילדה  נכה  שלפי 
ל  ישאר  לצורך "והסכום  הנ,  כל  החומר  שבפנינו  הדבר  נגרם  בעטיו  של  האב

 . שהרי השוטה דינו כקטן שאביו חייב במזונותיו, מזונות ומדור של הבת

ומעיקר הדין אין האם חייבת ,  ל  הטיפול  עתה  יפול  על  האםכוונת  דבריהם  כי  מאחר  שכל  עו

ונפרש  את ,  יש  לחייב  את  האב  בתשלום  עבור  הטיפול,  בטיפול  זה  אלא  הוא  מוטל  על  האב

 .דברינו

  מי טיפולד

ובודאי ,  אף  אם  היו  קטנים,  אין  כל  חיוב  על  האם  לטפל  בילדי  הצדדיםתחילה  נבהיר  כי  

 . םשאינה חייבת לעשות זאת כשהם גדולי

י  החיוב   כ]פורסם  באתרים  המשפטים  [914354/9   נביא  את  אשר  כבר  כתבנו  בתיק  תיקו
  .בדמי טיפל מוטל על האב בלבד

. א. ג י"  הרה  פסק  דין  על  ערעור  שנכתב  על  ידי5–4חלק  ב  עמודים  (בפסקי  דין  רבניים  

 :נכתב כדלהלן, )ל"אלישיב זצ. ש. הדאייה וי. ע, הרצוג
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  לא  רק  עבור  מזונותיה  אלא  גם  בעד  הטפול בית  הדין  קבע  את  הסכום
הטפול .  שהאישה  מטפלת  בה  שהרי  היא  לא  מחויבת  לטפל  בילדה  שלו

 .בילדה מונע ממנה להרויח עבור מזונותיה היא

וטעמו  ונימוקו .  הוצאות  הטפול  בילד  מהווים  חלק  ממזונותיו  של  הילד[...]  
 : וזה לשונו )ח"סימן קס(ש "של בית הדין היא על פי יסוד דברי הרשב

 מורדת  הגרש  לכוף  ללאל  ש"  זאחרונים  הל  כסכימו  הברכ,  שובהת
 ה  לין  אגם  וגרשה  לבעל  לכוף  לין  אן  כלע,  לי  עאיס  מטוענת  בפילוא
 מעשה  שפי  למושו  ששכר  ונקתו  הנו  במזונות  בייב  חוא  הבל  אזונותמ
 .לה שדיהי

כלת ש  הם  מובנים  ומסתברים  כי  הרי  כל  הדיון  הוא  לעניין  כל"דברי  הרשב
שבזה  אין  ספק  שהאב  מחויב  לתת  לו  די  מחסרו  אשר  יחסר ,  הילד  והחזקתו

גם  זה  פשוט  לדינא  שאין  ביד  הבעל  לחייב  את  האישה  בטיפול  הילד  אם .  לו
וכמו  באומרת  איני  ניזונית  ואיני  עושה  הואיל ,  הוא  לא  משלם  לה  מזונות

ילד ל  והואיל  וטובת  ה"וכמו  שכתב  הבית  שמואל  הנ,  והיא  מוחזקת  בעצמה
ואם  האם  לא  תקבל  את  שכר  הטיפול  לא  יהיה  לה ,  דורשת  שיימצא  אצל  אמו

הוא .  אם  כן  מה  לו  לילד  ולחשבונותיו  של  האב,  האפשרות  לטפל  בילד
הוא  איננו  צריך  לסבול  מהדין  ודברים  המתנהלים .  התובע  והדורש  את  שלו

ולכן  לא  שייך  לומר  כי  אין  להוציא  מן  הבעל  כסף  בעד ,  בין  האב  והאם
פול  של  הילד  מפני  שהאישה  חייבת  לטפל  בו  וזה  בכלל  מלאכות  הבית הטי

 –שאישה  חייבת  לעשות  לבעל  כי  אין  לבעל  זכות  לנכות  מדמי  החזקת  הילד  
 . על חשבון החוב שהאישה חייבת לו–אשר הוא חייב לילד 

. ג  א"  נכתב  על  ידי  הרה119–118חלק  א  עמוד  (וכן  כתבו  בפסקי  דין  רבניים  

 :כדלהלן) ל"בבליקי זצ.  קרליץ וי.ש. ש, גולדשמיט

בקביעת  גובה  סכום  המזונות  יש  להביא  בחשבון  שהילדה  היא  בגיל  הרך 
יש  הכרח  למסרה  בשעות ,  ומאחר  שהאם  עובדת  לפרנסתה,  וזקוקה  לטיפול

ובכלל המזונות , ומכיוון שהאב מחוייב במזונות הילדה. עבודת האם לטיפול
 .עבור הטיפולעל כן מוטל עליו לשלם , הוא הטפול בה

היה  מקום  לחייב  את  התובעת ,  אמנם  לו  היה  הנתבע  מפרנס  את  התובעת
עיין ,  בטיפול  זה  מתורת  חיוב  מלאכה  שהאישה  חייבת  לבעלה  דוגמת  הנקה

 .א"ברמ' ועיין שם סעיף ד, )'סעיף ו' ע שם סימן פ"אה(שולחן ערוך 

ת הרי  אין  היא  מחוייב,  מאחר  שהנתבע  אינו  מפרנס  את  התובעת,  אולם
ב "שם  סימן  פ,  בגרושה  לעניין  הנקה,  ונפסק  הדין  בשולחן  ערוך.  במלאכה

 :  וזה לשונו)'סעיף ה(

 אינוו  (כירה  הםא  [...]  מניקתו  וכרה  שה  לותןנ  [...]  נתגרשה  שישההא
 ותן  נהואו,  גהה  [...]  מניקתו  וותה  אופיןכ)  [...]  אחרת  מהניק  לוצהר
 .נקה הכר שהל



 דינת ישראלמ 

 תי הדין הרבנייםב

 

19 

, יבת  וכופין  אותה  להניק  כשהולד  מכירהאם  כי  האישה  מחוי,  הרי  שבהנקה
ובגרושה . אבל שכר ההנקה מוטל על האב, מחוייבת  היא  רק במעשה ההנקה

ואם  בהנקה .  עליו  לשלם  לה  שכר  הנקה,  שאין  עליה  חוב  מלאכה  כלפי  האב
שהרי  אין  כופין  את  האם  לטפל  בילדים  אחרי  תקופת ,  כך  מכל  שכן  בטיפול

אם  לא  רצתה  האם  שיהיו  בניה :  "'יף  חכנפסק  בשולחן  ערוך  שם  סע,  ההנקה
ונותנת  אותם ,  הרשות  בידה,  אחד  זכרים  ואחד  נקבות,  עמה  אחר  שגמלתן

היא  לאו ,  והלכה  זו  שעל  האב  לשלם  לאם  שכר  הנקה  וטיפול".  לאביהם
כי .  אם  הבעל  אינו  מפרנסה,    לאשתו–אלא  גם  באב  בעל  ,  דוקא  בגרושה

וההנקה ,    כל  חיוב  מלאכהמכיוון  שאינו  נותן  לה  למזונותיה  אין  עליה
 .)א"עיין בית שמואל בשולחן ערוך שם סעיף קטן כ(. והטיפול בכלל זה

  גם  אם  האם  היא –חובת  האב  לשלם  לאם  עבור  הטיפול  בילדם  ,  דבר  זה
ש "  מפורש  הוא  בתשובות  הרשב–במקרה  שאינו  מפרנסה  ,  אשתו  של  האב

 : וכתב שם, ה בנדון אישה מורדת שאין הבעל חייב במזונותי)סימן קסח(

אבל  הוא  חייב  במזונות  בנו  ושכר  הנקתו  ושכר ,  וגם  אין  עליו  מזונות"
 ".לפי שמעשה ידיה שלה, שמושו

נכנס  לקבוע  או  להחליט  מי  גרם  למצבה  של   ית  הדיןבנידון  דידן  כפי  שכתבתי  לעיל  אין  ב
 אולם  מכל  מקום  המציאות  היא  שהאם  צריכה  כל  ימיה  להיות  צמודה  להשגיח  ולטפל,  הבת

 .כל חיוב לטפל בבת אלא כל החיוב מוטל על האב בלבד אםהופשוט הדבר כי אין על , בילדה זו

לא  שבנידון  דידן  איירי  בבת  גדולה  למעלה  מגיל  עשרים  וסובלת  מבעיות  נפשיות  ויש א
 . לברר מה דין בת כזאת

 צבה שהבת מקבלת ק

, ח  וזה  מספיק  לה"  ש2300-הטענה  כי  הבת  מקבלת  קצבה  מהמוסד  לביטוח  לאומי  בגובה  כ

שהרי  מדובר  בילדה  שמלבד  הצרכים  הרגלים  שצריכה  ילדה  בגילה ,  טענה  זו  יש  לדחות

טיפולים  פסיכולוגים  ורגשיים  תכופים  והוצאות ,  צריכה  מדור)  ביגוד  וכדומה,  מזונות(

מצב זה . והוצאות אלו הם מלבד דמי הטיפול, מיוחדות הנצרכות לה בעקבות מצבה הרפואי

ואת  כל  הטיפול ,  ה  של  הבת  שהרי  במצב  זה  מסתבר  שהיא  לא  תינשא  לעולםימשך  כל  ימי

אשר  כבר  מטפלת  בשתי  בנות ,  אנו  משליכים  על  האם,  וההוצאות  למשך  כל  החיים

ח  מזונות  דרך  המוסד  לביטוח  לאומי  בעוד  שרק  תשלום  לסמינר  עבור "  ש2000שמקבלת  

 . שתתף כללח ובכל ההוצאות החריגות האב לא מ" ש2000בת אחת משלמת כ

 ינה  או  זקצבה  כי  ולה  עכה  נלד  יצבת  קעניין  בלאומי  הביטוח  האתר  בעיוןמ,  זאת  מתירהי
 :דלקמן כלו שמיוחדים הצרכים הבור עלאא, נכה הקטין הזונות מבור עשולמתמ

הורים  לילדים  בעלי  צרכים  מיוחדים  המוגדרים  כנכים  עקב  לקות  פיזית  או 
מטרת  הקצבה  היא  לסייע .  לאומימקבלים  קצבת  ילד  נכה  מביטוח  ,  נפשית

להורי  הילד  בעל  הצרכים  המיוחדים  במימון  ההוצאות  בעבור  גידולו 
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רכישת  מכשירי ,  טיפולי  התפתחות,  לדוגמה  עזרה  בלימודים,  ובטיפולים  בו
 .עזר ועוד

הרי  שעיקר  מטרת  הקצבה  היא  עבור  הצרכים  המיוחדים  עקב  מצבו  המיוחד  ולא  עבור 

 .בר יום ביומוהוצאות מזונות בסיסיות ד

 יוב האב במזונות בתו הגדולה כשהיא שוטה ח

ל  ישאר  לצורך  מזונות  ומדור  של  הבת  שהרי "והסכום  הנ:  "הנה  בית  הדין  האזורי  כתב

 ". השוטה דינו כקטן שאביו חייב במזונותיו

אב  במזונות  בתו  הגדולה  אם  היא  שוטה   ההגיש  מקורות  הלכתיות  לחיוב  ישהאה  כוחא  בו
 : מדין צדקה

הנה  בת  יעקב  צועקת :  ה  כתב  וזו  לשונו"מרדכי  במסכת  קידושין  סימן  תקנה
עליו  שיפרנסה  כמשפט  הבנות  ושישיאנה  לראוי  לה  והיא  חולנית  וגרע 
מקטנה  כי  אפילו  פתה  אין  לה  כח  לחתוך  מפני  חוליה  ואם  אינו  רשאי 

השיב  יעקב  היא  מודרת .  להכניסה  לביתו  מפני  אשתו  יפרנסנה  בבית  אחר
לי  במה  לפרנסה  וגם  תקע  כפו  לאשתו  שלא  יכניס  בתו  לעולם נגדי  ואין  

נראה  בעיני  שאם  הוא  אמוד  ויש  לו  במה  לפרנסה  כופין  הרב  לפרנסה .  בביתו
אבל  במזונות  יש  לכופו  או  בביתו  או '  בצמצום  אם  אינה  יכולה  להרויח  וכו

ואי  גברא  לא  אמיד  אפילו  הכי  כפינן  ליה  בדברים  ומביישין  אותו .  מקום  אחר
ר  ומכריזין  עליו  ביומא  דספרא  בבי  כנשתא  כדי  שיתבייש  וידחוק  עצמו בצבו

 .כדי שלא תצא בתו לתרבות רעה

חלק (א  שפירא  "והוסיף  חברי  והביא  את  דבריו  של  הרב  הראשי  לישראל  הגר

 : שהובאו בספר מנחת אברהם ושם הוסיף לבאר מספר דינא דחיי)א סימן ד

פירש  בדינא  דחיי ,  ת  רעהומה  שסיים  המרדכי  כדי  שלא  תצא  בתו  לתרבו
, אם  הוא  לא  אמיד,  שכופין  האב  בדברים,  שזהו  גם  טעם  התקנה  בקטנים

ולכן  גם  גדולה  שאינה  יכולה להתפרנס דינה כקטנה .  ובשוטים  אם  הוא  אמיד
א  מצוה  לזון  את  הבנות "ט  ע"ועיין  בכתובות  מ.  לחיוב  צדקה  שעל  האב

הלכות  מתנות  עניים  פרק  י (ם  "ו  לבנים  דעסקי  בתורה  וברמב"משום  צניעותא  וק

 . ואין להאריך)ז"הלכה ט

  ושם )ב"אות  י'  א  סעיף  א"סימן  ע(דברי  הדינא  דחיי  הובאו  באוצר  הפוסקים  
 .הובא שכך הבין בערך לחם את דברי הגהות המרדכי

ניתן לכופו בשוטים כדי לכלכל את , נמצנו למדים מדבריהם שאם האב אמוד
ם  אם  אינו  אמוד  אין  כופין  אותו אול.  בתו  החולה  גם  כאשר  היא  גדולה

 .בשוטים אלא בדברים

א מצאנו מחלוקת הפוסקים בדין חוב צדקה "ג נהרי שליט"והוסיף חברי הרה
שהטילו  חכמים  על  אב  לבניו  הגדולים  מעל  גיל  שש  האם  זהו  מדין  צדקה 

 .הרגיל של עניים או שחמור דינו
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ר  כרך "סם  בפדא  בפסק  דין  שפור"א  דיכובסקי  שליט"וכבר  הרחיב  בזה  הגר
  מדבריו  יוצא  שלדעת  רבינו  ירוחם  הובאו  דבריו  בבית )24-23עמודים  ('  כ

דגבי ,    אמיד  דגבי  בניו  לא  הוי  כאמיד  דאדם  אחר)ג"א  סק"סימן  ע(שמואל  
 .צדקה בעינן אמיד גמור ואילו לגבי בניו כל שאינו עני מיקרי אמוד

לפי  בניו  חמור   שדין  צדקה  באב  כ)ד"שם  סק(עוד  הביא  בשם  אבני  מילואים  
 .יותר מדין צדקה לאחרים

א "בית  יעקב  סימן  ע',  מחנה  אפרים  הלכות  צדקה  סימן  א,  אולם  הדרישה
שאין  הבדל  בין  חובת  הצדקה  שיש  לאב  כלפי  בניו ,  א  ועוד  סוברים"סק

 .אדם בדין צדקה לעניהגדולים מגיל שש לחובת 

  דנן  את  המערער  במזונות ועל  פי  זה  כתב  חברי  ולכאורה  על  פי  המבואר  אין  לכוף  במקרה

 .ולכל היותר יש לכופו בדברים, ביתו

 .וונת דבריו כי בנידון דידן אין הבעל אמוד ולכן אין לכוף אותו בשוטיםכ

 דר אמוד שחייב ג

 : א מי נקרא אמוד וזה לשונו"ג חגי איזרר שליט"הנה חברי העתיק את מסקנתו של הרה

ראה  במאמרו ,  ילדיו  הגדוליםובביאור  גדר  שיעור  חיוב  צדקה  של  אב  כלפי  
א "ח  איזירר  שליט"המקיף  של  דיין  בית  הדין  הרבני  הגדול  בדימוס  הגר

וכמו  כן ,    שם  הרחיב  לבאר  דין  זה)שכז-עמודים  שיז('  בספר  שורת  הדין  כרך  ח
. דן  האם  ניתן  לפטור  את  האב  מחיוב  צדקה  ולהטיל  זאת  על  קופת  צדקה

-18בגילאי  (ם  ואינם  משתכרים  במסקנתו  העלה  שלגבי  ילדים  גדולים  הלומדי

  שיש  חיוב  על  האב  לזונם  מדין צדקה ואינו יכול להטיל פרנסתם על גבאי )15
ד  סימן "א  שהובאה  להלכה  בשולחן  ערוך  יור"והביא  מקור  הדין  תשובת  הרשב(.  צדקה

ידו "ובהגדרת  .    אולם  כל  זה  כאשר  ידו  משגת)ז  סעיף  ח"א  סעיף  ד  ובסימן  רנ"רנ
שהרי ,  שיוכל  לפרנסם  בלי  לדחוק  את  עצמו,  היאהכוונה  "כתב  "  משגת

הוא  בפועל  מוציא  על  עצמו  הרבה  פחות  מחצי ,  כאשר  אין  סכסוך  במשפחה
הרי ,  לכן  אם  יתן  לילדיו  שליש  משכורתו  או  ארבעים  אחוזים.  משכורתו

ומובן  שבכל  מקרה  ידון  בית  הדין .  ע  אינו  דוחק  עצמו  ברוב  המקרים"לכו
הכוונה  בלא ,  "ידו  משגת"הכלל  שהגדר  של  ראינו  רק  להזכיר  את  ,  לגופו
 .דוחק

ועל זה כתב חברי כי בנידון דידן האב אינו אמוד וזה לא ידעתי מנין זה יצא לו דבנידון דידן 

הנה  ידוע  ומפורסם  הדבר  כי  כדי  שלא  יתחייב  אדם  במזונות .  ואבאר  דברי,  אינו  אמוד

שב  שהוא  בבחינת  דל  ואביון גבוהים  הרי  הוא  מסתיר  מעלים  ועושה  כל  אשר  בידו  כדי  שיח

 .ואין משגת ידו אף לצרכים המנימלים אשר הוא צריך להם

ברר  עד  היכן  שידו  מגעת  ובודאי  לבחון  את  כל לל  בית  הדין  שבל  כאן  חובתו  ותפקידו  א
 .החומר שבפניו
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נה  אב  זה  אשר  מציג  עצמו  כעני  מתוך  החומר  אשר  בתיק  כאשר  מסתכלים  בעין  בוחנת  על ה
ם  כי  רחוק  הוא  מלהיות  עני  או  אחד  שחי  בדוחק  ולא  ניתן  לכופו  לזון  את  בתו כלול  רואיהמכל  

 . השוטה שדינה כדין קטן

אב  זה  אשר  מודע  למעשיו  הנלוזים  וחשש  כי  יעמוד  לדין  ויוציאו  ממנו  כל אשר בידו   –דא  ח
 .לפצות את בתו לכן מחליט הוא להבריח כספים דיכ

הגדול יכול לחלוק על עובדות  ית הדיןבאין , האזורי במפורש ית הדיןבנה  עובדות  שכתב   ה
 :ית הדיןבכך כתב וית הדין בהידועות ל

כל  הדיונים נסובו סביב נקודה אחת והיא דרישת הבעל ובא כוחו כי בתמורה 
תתקבל  ערבות  שלא ,  לוויתור  על  מחצית  מן  הדירה  לטובת  האישה  והילדים

ה  שלא  לתבוע האישה  הסכימ.  תהיה  תביעה  מן  הבנות  הנפגעות  נגד  האב
לדעת  בית  הדין  חלקו .  אולם  כל  מה  שהוצע  לא  סיפק  את  בא  כוח  הבעל

 . הגדול של חוסר היכולת להגיע להסכמות מוטל על כתפי בא כוח הבעל

לבנותיו  של :  "שם  תבכהרי  נשהאב  היה  מודע  לזה  שוכח    מם  בכתב  התביעה  לגרושיןג
  [...]" עליהנותיבהנתבע עילת תביעה עצמאית והתובעת אינה יכולה לה

תבעו אותו  יםאאב חזר בו דאג להכניס סעיף כדי שהם  בהסכם שנעשה בין הצדדים אלא שג
 :ית הדיןבהחלטת מ' געיף  סלשוןה יוכל לקבל את מחצית הדירה בחזרה וז

 י  מגד  נו  אגדו  נוגשנה  תלא  שכך  לבטוחה  כשמש  ידירה  בבעל  הל  שלקוח
 וא/  וישה  האצד  מאו  וישה  האצד  מתידית  עלשהי  כביעה  תשפחתו  מבנימ
 עניינה  שביעה  תכל  לתייחס  מהאמור  וחר  אורם  גל  כו  ארוב  קדיד  יצדמ
 .לשהו כוג סו אין מכל מביעה כל תוא/ וזיקין נוא/ וזונותמ

 ל  כרבות  לליו  אוחזר  יבעל  הל  שחלקו  שכך  לגרוםת'    געיף  סל  שפרהה:  "כתב'  בסעיף  דו
 ".ישה האל עק ריחולו שמשפטיות ההוצאותה

תב  ויתור  על  כל   כלכן  והבעל  ידע  כל  זאת  עשה  כל  אשר  בידו  שלא  יראה  בעל  ממוןאחר  ומ
ת  אשר  היו  ברשותה ומה  שקיבל  מאמו  בצואה  ושם  האם  נתנה  לו  זכות  לגור  כל  ימיו  באחת  הדיר

 ].לוניפברחוב  .]נ[הדירה ב[

 50%ש  לציין  כי  הוא  ויתר  לטובת  האחות  אשר  קיבלה  בדירה  אחרת  שהיתה  לאם  י
אם   ה]ניתן  לטובת  אחותו  ולומר  נגרע  חלקו  של  המערער  כלא  קיבל  בדירה  זו  כלוםוהמערער  [

 .]המערער[קובעת בצואה כי בת זו יכולה לתת לפי ראות עינה לאחיה 

 .ל פי הצואה זכות למדור לכל ימיועלומר האב היה בידו כ

 השאלה  המתבקשת  היא  מדוע  אם  הוא  עני  מרוד  צריך  להעביר  את  כל  זכיותיו  לאחותוו
הוא .  התשובה  היא  פשוטה,  לבד  מה  שאמו  נתנה  את  חלקו  לאחות  המדוברת  בדירה  אחרתמ

ל עזו  האחות  המצווה  בצואה    וטובת  אחותו  ל"ומוותר"חושש  מתביעות  נזקין  ולכן  הוא  מבריח  
 .אמו שתדאג לו ידי

 .ין זה ויתור אלא הברחהא

 . מדור ל לדאוגריך צל ימיו כך שאיןכדירה לבכות מגורים זי למערער יש  כיוצאה
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 .ח" ש2000 על סך מוסד לביטוח לאומיהמו כן הוא מודה כי יש לו הכנסות מקצבאות כ

חות פכל  הלמילגה    קבלממצא  שהוא  נו  שלם  ל  זה  יש  להוסיף  את  טענתו  כי  הוא  אברך  יוםע
 .ח" ש1500גובה ב

 . אמור לקבל בעת פירוק השיתוףח ש"ש 425.000ל זה יש להוסיף עוד ע

 3500-ם  כהחודש  לש  לו  זכות  מגורים  בדירה  לכל  ימיו  והכנסותיו  הידועות  לאדם  שי  אםה
 .לזה יקרא עני וחי בדוחק אםח ה" ש425,000ועוד מחצית דירה בשווי של ח "ש

אלצת  לגבות  אותם  דרך נאם  הש  להבהיר  כי  גם  מזונות  ילדים  שהוא  חייב  לא  משלם  וי
 .מוסד לביטוח לאומיה

 דין שבאמוד יורדים לנכסיוה

ר  שביארנו  כי  בנידון  דידן  האב  דינו  כדין  אמוד  הרי  מבואר  בהלכות  צדקה  כי  יורדים אח

 .לנכסיו ואף על פי שזו מצוה ששכרה בצדה

 :)מח רימן סדקה צלכות העה דורהי( ור הטהי לשוןווז 

כל  אדם  חייב  ליתן  צדקה  אפילו  עני  המתפרנס  מן  הצדקה  חייב  ליתן  ממה 
ו  נותן  פחות  משראוי  לו  ליתן  היו  בית  דין שיתנו  לו  ומי  שאינו  רוצה  ליתן  א

 .כופין אותו עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ויורדין לנכסיו ולוקחין ממנו

 ):םש( וסף יכתב בביתו

  שמעינן  דכל  הני  מילי  חיובא  ומפקינן )סימן  כז(ש  "  והרא:)ה(ף  "וכתבו  הרי
וגרסינן  עוד  שם  ובפרק  נערה  שנתפתתה .  כ"מיניה  דומיא  דפסי  העיר  ע

זוזי  לצדקה '    רבא  אכפייה  לרב  נתן  בר  אמי  ואפיק  מיניה  ת:)ובות  מטכת(
  ואם )ה  אכפייה"כתובות  שם  ד(ומוקים  ליה  התם  בדאמיד  וכתבו  התוספות  

 )דברים  טו  י(תאמר  היאך  כפה  בשביל  צדקה  והכתיב  מתן  שכרה  בצדה  דכתיב  
למען  יברכך  וכל  מצות  עשה  שמתן  שכרה  בצדה  אין  בית  דין  של  מטה 

אי  נמי  קצבו  בני  העיר ,    ויש  לומר  דאכפייה  בדברים:)חולין  קי(עליה  מוזהרין  
ועוד  דבצדקה  איכא  תרי  לאוי ,  ביניהם  לתת  כך  וכך  לחודש  הילכך  אכפייה

 )דיבור  ראשון.  כתובות  יח(ן  "והר.  ל"  עכ)דברים  טו  ז(לא  תאמץ  ולא  תקפוץ  
  דהא   שכתב)'ה  הא  דמקשי"ד:  ב  ח"ב(ן  "הסכים  לתירוצא  בתרא  וכן  דעת  הרמב

דאכפייה  רבא  לרב  נתן  בר  אמי  לאו  מחמת  קיצותא  דמתא  הוה  אלא  שהיה 
עשין (ג  "וכן  פסקו  סמ,  וכך  הם  דברי  רבינו,  עשיר  ולא  הוה  עביד  כדבעי  ליה

מהלכות  מתנות '  ם  בפרק  ז"  וכן  פסק  הרמב)סימן  רמח(ק  "  וסמ)ג"קסב  רז  ע
שראוי  לו ל  מי  שאינו  רוצה  ליתן  צדקה  או  שיתן  מעט  ממה  "  וז)י"ה(עניים  

בית  דין  כופין  אותו  ומכין  אותו  מכת  מרדות  עד  שיתן  מה  שאמדוהו  ליתן 
ן "ולדבריו  הסכים  הר.  ויורדין  לנכסיו  בפניו  ולוקחין  ממנו  מה  שראוי  לו  ליתן

ה "ד: כתובות מט(א " ודלא כדמשמע מדברי הרשב)שם(בפרק  נערה  שנתפתתה 

הכי , י דמעשין על הצדקהוכיון דכל הני רבוותא סבר.   שאין  יורדין לנכסיו)כי
  והתוספות )סימן  תצ(א  שכתבו  המרדכי  "ודלא  כרבינו  יוסף  וריצב,  נקטינן
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י "ולזה  נוטה  דעת  מהר.    דאין  מעשין)ה  אכפיה"ד:  ח(בפרק  קמא  דבבא  בתרא  
 . שכופין על הצדקה)ח"בסימן קמ(ל "קולון ז

 :)יורה דעה הלכות צדקה סימן רמח סעיף א(וכן פסק מרן בשולחן ערוך 

עני  המתפרנס  מן  הצדקה  חייב  ליתן  ממה ,  אפילו,  כל  אדם  חייב  ליתן  צדקה
בית  דין  היו  כופין  אותו  ומכין ,  ומי  שנותן  פחות  ממה  שראוי  ליתן.  שיתנו  לו

 .אותו מכת מרדות עד שיתן

 :)ג"שם סק(ך על שולחן ערוך "וכתב בש

ל מכ,  "למען  יברכך"ואף  על  גב  דהוי  מצות  עשה  שמתן  שכרה  בצדה  דכתיב  
כן כתבו ,  כופים-" לא תאמץ"ו" לא תקפוץ"מקום  כיון  דאיכא  בה  נמי  לאוין  

ויורדים  לנכסיו  בפניו  ולוקחין  ממנו  מה  שראוי  לו ,  הפוסקים  שאמדוהו  ליתן
 .ליתן

 ין מי מבריח או שמבזבז נכסיוד

בפועל  הוא  לא  משלם  את  המזונות  שבית  הדין .  בנידון  דידן  הבעל  כלל  לא  צאית  דינא

ק והאם נאלצה לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי ולכן הוא צבר שם האזורי פס

ח "  ש40.000-כמו  כן  הוא  חייב  בהוצאה  לפועל  כ.  ח"  ש300.000-חוב  של  למעלה  מ

זכות  מגורים  לכל  ימיו [ומלבד  זאת  הוא  הבריח  את  כל  מה  שירש  על  פי  צואה  שאמו  כתבה  

. לטובת  אחת  האחיות  שקיבלה  יותר  ממנו"  שויתר"על  ידי  כך  ]  באחת  הדירות  שהיה  לאם

הנה  לך  שאדם  זה  גרוע  ממי  שטוענים  עליו  כי  הוא  מבריח  או  מבזבז  נכסיו  ולא  יהיה  ניתן 

 .שהדין שמעקלים את ממונו אף קודם שיגיע זמן הפרעון, לגבות ממנו

 :)ושן משפט הלכות הלואה סימן עג סעיף יח( א"והרמ ולחן ערוךהשציג בזאת דברי נ

ובא  בתוך  הזמן  לבית  דין  ואמר  מצאתי ,  לו  שטר  על  חבירו  לזמןמי  שיש  
מנכסי  פלוני  ואני  ירא  שאם  יבואו  לידו  יבריחם  ממני  ולא  אמצא מקום לגבות 

אם  רואה  הדיין  שום  אמתלא  לדבריו  שלא  יוכל  לגבות  חובו  כשיגיע ,  חובי
וכן  הדין  בלוה .  מצוה  על  הדיין  לעכב  הממון  עד  שיגיע  זמן  השטר,  הזמן
או ,    ובתוך  הזמן  רואה  המלוה  שהלוה  מבזבז  נכסיו  ואין  לו  קרקעלזמן

, ותובע  המלוה  את  שלו  או  שיתן  לו  ערב,  שהלוה  רוצה  לילך  למדינת  הים
 . שומעין לו

פסקי (והוא  הדין  בכל  מקום  שנראה  לבית  דין  לעכב  מעות  הנתבע  :  הגה

ו ומזה  נשתרבב  המנהג  לעקל  המעות  אף  על  פי  שאין  ב.  )ד"י  סימן  ס"מהרא
 .)ה"תרומת הדשן סימן ש(צורך כולי האי 

 :נאמר )ל"ם סקש( רוך עולחן שלע ע"מסבו

דאז  הוא ,  נראה  דדוקא  נקט  שיש  בידו  שטר.  'מי  שיש  לו  שטר  על  חבירו  כו
ישבע  זה  על  שטרו ,  דאף  אם  יטעון  הלוה  נגד  השטר,  יכול  להוציא  מחבירו

דהא  הלוה ,  ו  שטרמה  שאין  כן  כשאין  ביד,  משום  הכי  מעקלין  על  פיו,  ויטול
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אפילו  הלוהו  בעדים  הא  קיימא  לן  דאין ,  יכול  לישבע  היסת  ולפטור  ממנו
 :ל"וק', סעיף א' כמו שכתב בסימן ע, צריך לחזור ולפרעו בעדים

, אם  הלוה  מודה  שחייב  או  אם  יש  עדים  בדבר,  שכתב  שאף  במלוה  על  פה  עיין  באר  הגולהו
 . מעקלים נכסיו עד הפרעון

 :זוהי לשונוושכתב שהוא הדין אם יש פסק דין בידו ) כדקסימן (סימן עיין בספר כלבו ו

וכן ,  נאמן,  אדם  שיש  לו  פסק  דין  על  חבירו  וחבירו  אומר  פרעתי,    דין)לז(
פירוש ,  משמע  בהגוזל  בתרא  דאיתא  התם  וכי  כתבינן  אדרכתא  מודעינן  ליה

פסק אבל  ,  ללוה  כיון  שידע  שהחליטו  לו  נכסיו  ולכך  אמר  פרעתי  אינו  נאמן
ף "והר,  לכך  אם  אמר  פרעתי  נאמן,  דין  כותבין  כל  היום  שלא  מדעתו  של  לוה

ל  הגיה ודוקא כשאין לו בידו פסק דין אבל אם יש לו למלוה פסק דין שטר "ז
בידו  אינו  נאמן  לומר  לו  פרעתי  משום  דאמר  ליה  שטרא  בידי  מאי  בעי  דלא 

 .גרע ממלוה בשטר דאין נאמן לומר פרעתי

בור  דמי   עבידה  הרי  שהיא  יכולה  לעקל  סק  דין  פישהאש  ליאחר  שמ  לכן  בנידון  דידןו
 .בת בהטיפול

 הנה,  טענה  כי  בנידון  דידן  גם  אם  המערער  אמוד  הרי  שודאי  אינו  אמוד  כדי  להקים  קרןה
בנידון  דידן  אין  צורך  בהקמת  קרן  לצדקה  עבור  הבת  גם  אין  לחייב  את  המערער  בתשלום  כל 

 אםהשאין  [ה  לטפל  בילדה  זו  כל  ימיה  שיהיה  לבת  מדור  שאמור  אםהשהוא  אלא  יש  להקל  על  
 . ]חייבת במדורה

עיקול  מחצית  הדירה   ל  ידיעג  "קור  שניתן  לעקל  בכהמוצא  מי  יתזאת  הייתי  עושה  אם  היו
אולם  זכות  המדור  במחצית  הדירה   חצית  הדירה  תשאר  בבעלותומהשייכת  למערער  כך  ש

זה  יהיה  חיוב  של  האב  מדין ו,  ור  חלופיימציא  מד  א  אם  כןלא,  הרשומה  על  שמו  תהיה  לבת
 .להמשיך ולטפל בילדה זו כל ימיה גם היא מדין צדקה אםהנשאר על  וצדקה

ים  לדעת  חברי כאני  מס  ,י  גוונאאא  מצאתי  אסמכתה  שניתן  לעקל  בכהלולם  מאחר  שא
 .לפסוק כדעת המיעוט

  .ת אמןווצור יצילנו משגיא, ד כתבתי"נלענה

 יכאל עמוסמרב ה

 ור פוסק בית הדיןאור האמל

 .הערעור מתקבל

ית  הדין  פוסק  לחייב  את  המערער  לשלם  למשיבה  כפיצוי  את  הסכום  שנפסק  בדעת ב
 .ח"ש 151,645 היינו סך של המיעוט

  .יתן לפרסם ללא פרטים מזהיםנ

 ).25/01/2017(ז "ז בטבת התשע"יתן ביום כנ
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