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 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 ילוז־אהרב ציון לוז, הרב שלמה שפירא, ליעזר איגראארב ה

 )ד בצלאל הוכמן"כ עו"י ב"ע(ת לוניפ :תערערהמ
 גדנ
 )ד משה פרידל"כ עו"י ב"ע(לוני פ :משיבה

 בענין גובה מזונות יון הוכחות דיהולנ: נדוןה

 סק דיןפ

(ו  "סיון  תשע'  א  מיום  ח"גש  ערעור  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  בתלפני  בית  הדין  הו.  א

 : ל"וז, )14.6.2016

היא  שאין  טעם  לנהל  דיוני  הוכחות  בנסיבות  מקרה   האזורי  ית  הדיןבעמדת  "
  [...] זה

ולהימנע , ית הדין ממליץ לצדדים לכבד החלטת בית הדין ככתבה וכלשונהב
בזבוז  זמן  יקר ,  ם  לעגמת  נפשהעשויים  לגרו,  מהליכים  משפטיים  מיותרים

 .והוצאות כספיות מיותרות

ית  הדין  סבור  שאם  האב  יקבל  החלטה  נבונה  באשר  להמלצת  בית  הדין ב
 ."ייחסכו מהילדים חלק מהקשיים עליהם מצביעה פקידת הסעד בתסקיר

האזורי  את  תביעת  המערערת  להבאת  עדים  וראיות  לגבי  גובה   ית  הדיןבהחלטה  זו  דוחה  ב
 . המזונות

ולכן  מבקשת ,  לה  להביא  את  ראיותיה  והוכחותיה  פשראלא    ית  הדיןב,  טענת  המערערתל
 .ל ולאפשר לה להשמיע את ראיותיה"להורות על ביטול ההחלטה הנ, מבית הדין הגדול

, לא  נמצא  נימוק,  ואף  בפרוטוקול  הדיון,  כפי  שהיא  מנוסחת,  החלטת  בית  הדין  האזוריב
 .ותה הבסיסית להבאת ראיות בטרם יוכרע הדיןמדוע יימנע מהמערערת לממש את זכ

ביקש  מבית  הדין  האזורי  הבהרת ,  )10.11.2016(ז  "חשוון  תשע'  בהחלטתו  מיום  ט,  ית  דיננוב
ואף ,  כפי  שהיא  מנוסחת,  מכיוון  שבהחלטת  בית  הדין  האזורי,  פסק  הדין  נשוא  הערעור

ת  ראיותיה  באשר  לגובה מדוע  יימנע  מהמערערת  להציג  א,  לא  נמצא  נימוק,  בפרוטוקול  הדיון
 .בית דיננו קבע שרק לאחר מכן תינתן הכרעה סופית באשר לערעור. המזונות

(ז  "ז  תשרי  תשע"ית  הדין  האזורי  המציא  את  הבהרתו  בהחלטה  חתומה  מיום  כב.  ב

 :בנימוקיו נכתב. )29.11.2016

ולאחר ,  כ"מהלך  הדיון  שמע  בית  הדין  באורך  רוח  את  עמדות  הצדדים  ובב"
הכולל  פיטורי ,  תונים  עובדתיים  באשר  למצבם  הכלכלי  של  הצדדיםשקיבל  נ
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החליט  בית  הדין ,  האם  ממקום  העבודה  ותסקיר  עדכני  משירותי  הרווחה
כמזונות  זמניים  די  סיפוקם  של  שני   )ח  לחודש"ש  3,000(שיש  בסכום  שנקבע  

 .וכי הסכום סביר, הילדים

 :כדלהלןימוקינו העיקריים כפי שהבאנו בהחלטת בית הדין הם נ

 .ילדים שוהים אצל הצדדים כמעט בחלוקה שווהה .א

כמו ,  ית  הדין  חייב  את  האב  להשתתף  בכל  ההוצאות  החריגותב .ב
הוצאות  שכר  לימוד  כולל  שיעורי  עזר  פרטיים  והוצאות  רפואיות 

 .חריגות

שהוא  שילם  לבדו  את  טיפולי   )36–35שורות  (אב  הצהיר  בפנינו  ה .ג
 .גות נוספותרכישת תפילין והוצאות חרי, השיניים

ח  נוספים  עד  שהאם  תמצא "  ש500ית  הדין  המליץ  לאב  להוסיף  סך  ב .ד
 .מקום עבודה

כי  יחסי  הקונפליקט  שבין  ההורים ,  תסקיר  שירותי  הרווחה  הודגשב .ה
וכי  הם  לא  מאפשרים   ]'א[פוגעים  בהתפתחות  התקינה  של  הבן  

יחסי  ההורים  פוגעים ,  לילדים  לגדול  ולהתפתח  בסביבה  מוגנת
התקינה  של  הקטינים  הן  מהבחינה  הרגשית  והן בהתפתחותם  

 .מהבחינה הלימודית

 :סיכוםל

להיגרם   לולעשלקטינים  לא  ,  עיני  בית  הדין  נגלתה  תמונת  מצב  די  ברורהל
ב והתוספות  שבהם  חויע  נזק  מאי  התפתחותם  של  הילדים  בגין  הסכום  שנקב

 .האב

מה ,  םן  נגרם  נזק  לקטינים  בגין  יחסי  הקונפליקט  של  הוריהם  מולידיהכ
ן  ידו  להמשך יתשעשוי  להחריף  ולגרום  נזק  בלתי  הפיך  אם  בית  הדין  י

 .שנראים על פניהם עקרים, הליכים דיוניים

  בבקשת  האם 25.05.2015עניין  זה  נציין  לתגובה  מנומקת  של  האב  מיום  ל
 .לזימון עדים

ואולי  כבר ,  אולם  עשויה  לקבל,  כי  האם  אמנם  פוטרה  מהעבודה,  וד  נצייןע
ח "  עשר  אלף  שהשית  בסך  כששודצויים  בהתאם  למשכורתה  החפי,  קיבלה
 .שהינו סכום הגבוה מהממוצע במשק, לחודש

מאחר  והאם  מצאה  לנכון  להגיש  ערעור על החלטת בית הדין ,  מרות  האמורל
ככל שיחליט על כך , בית הדין לא יעצור בעדה מלהמציא הוכחות, המנומקת

ב יתחו,  איות  אין  בהן  ממשיתברר  שהר  ובכפוף  לכך  שאם,  בית  הדין  הגדול
 .בהוצאות משפט לקופת המדינה

כפי  שדורשת ,  וכל  דיון  חקירות,  שזמנו  של  בית  הדין  יקר,  ית  הדין  מבהירב
 .בא על חשבון מתדיינים אחרים המתדפקים בשערי בית הדין, האם

 :אור האמור מחליט בית הדיןל

 " .ש להעביר החלטה זו לבית הדין הגדול לבחינת הנימוקיםי

 .ל חלק מההבהרה"כע

, הוא  סכום  סביר  ₪  3,000שהסכום  שנקבע  לשני  הילדים  סך    ית  הדיןבכ  "במש,  הנה.  ג
בין ,  הוא  זה  שחייב  על  פי  דין  תורה  במזונות  וצרכי  ילדיוש  –  משמעות  הדברים  היא  שהאב
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  ₪ 1,500שלם  סך    מ–או  מתקנה  ובין  מזונות  שחייב  מדין  צדקה  /מזונות  שחייב  מעיקר  הדין  ו
שכר  לימוד  והוצאות  רפואיות ,  ועוד  מחצית  הוצאות  חריגות  כגון  שיעורי  עזר,  ש  לילדלחוד

 . חריגות

כשהנוהג  המקובל  בערכאות ,  ודאי  שאינו  סכום  גבוה  למזונות  ילדים,    1,500₪כום  זה  של  ס
מכיוון ,  ללא  הוכחה  שאכן  סכום  זה  נדרש,  הוצאות  לילד  ₪  1,250השיפוטיות  הוא  לחייב  סך  

חובתנו  להדגיש  שכל  סכום  שצורכים .  שיעור  מזונות  זה  אינו  צריך  הוכחהשההנחה  היא  ש
שאינה  חייבת  במזונות ,  הילדים  ושהאב  אינו  משלם  יוצא  בסופו  של  דבר  מכיסה  של  האם

והיא  זו  שעליה  מוטל .  ינה  חייבת  אלא  מדין  צדקה  וכשיש  לה  כל  צרכיה  א–חייבת  ם  וִא,  הילדים
 .העול בפועל לגדלם ולפרנסם

כ  שהמשך  הדיונים  בין  הצדדים  משפיעים  לרעה  על  הילדים  ופוגעים  בהתפתחותם "ם  משג
אין  ספק  שנימוק  זה  הוא  נימוק  מספק ,  התקנית  הן  מהבחינה  הרגשית  והן  מהבחינה  הלימודית

עם  זאת  אם  האם .  שחייב  לגרום  להורים  להפחית  כמות  המריבות  והדיונים  המשפטיים  ביניהם
איך אפשר למנוע , אף  אם  נחליט  שנוהגת  שלא  כהוגן,  ילדיםמגישה  תביעה  משפטית  כנגד  אבי  ה

ומלבד  זאת  וכי  מניעת  זכותה !  ?אם  אכן  היה  מגיע  על  פי  דין,  ממנה  דבר  המגיע  לה  על  פי  דין
והלא  דבר  זה  יכול  להביא ,  המשפטית  של  האם  להוכיח  טענותיה  תביא  רגיעה  בין  הצדדים

מר  להם  אני  משלמת  את  מה  שאביכם תא,  שכל  פעם  שיבקשו  ממנה  דבר,  למרמור  רב  של  האם
 .ומשכך לא רגיעה תהיה במקרה זה אלא הבטחת ליבוי הסכסוך, מונע ממכם

תפתחות  עקב  הסכום  שנקבע  אינו ־הגרם  נזק  של  איישלילדים  לא  י,  ית  הדיןבם  סיום  דברי  ג
ולפעמים  גורמים ,  תפתחות  בני  אדם־הי  ומחסור  אינם  גורמים  בהכרח  לאינאין  ספק  שעו.  ברור

ואם ,  ת  האב  לילדיובשיסודה  חו,  בפנינו  היא  תביעה  ממונית  שעם  זאת  התביעה.    לחישולםאף
 ?מהיכי תיתי למנוע מהילדים זכויותיהם, רם נזקגייבדבר אף שלא ב האב אכן מחוי

כפי ,  ומפרטי  הדינים  המסתעפים  ממנה  )א"א  עלדף  (מהמשנה  סנהדרין  ,  בהיר  הדבריםנ.  ד
עולה ,  )ימן  כ  סעיף  אס(מ  "ע  חו"בשו  ו)ט–ו"ה  כות  סנהדריןז  מהל"פ(ם  "שהובאו  להלכה  ברמב

שגם  לאחר ,  זכות  בסיסית  עד  כדי  כך  יאה,  שהזכות  להבאת  ראיות  של  צד  לדין  בטרם  יוכרע  הדין
שנתחייב  בדין  רשאי  לדרוש  הבאת  ראיות  נוספות  שלא   הצד,  מצבים  מסוימיםב,  שניתן  פסק  דין

, ורק  כאשר  מצהיר  בעל  דין  שאין  לו  ראיות.  ר  הדיןגם  אם  על  ידי  כך  ייסת,  היו  לפני  בית  הדין
  .תימנע ממנו האפשרות להביא ראיות נוספות, אחר שנשאל על ידי בית הדיןל

שלפני  בית  הדין  אמורה  להיות  מוצגת  תמונה ,  י  הוראה  זו  הוא  בכךורהיגיון  העומד  מאחה
כולות  לתרום כשהדגש  הוא  על  בירור  עובדות  שי,  מירבית  של  העובדות  בטרם  יוכרע  הדין

להוציא  האמת לאמיתה והפרוצדורה לא תהווה סיבה   ית  הדיןבזאת  מפני  שחובת  ,  להכרעת  הדין
פשרות  זו  לא א.  ניתנת  האפשרות  לצדדים  להביא  את  ראיותיהם,  לשם  כך.  למנוע  בירור  האמת

 . נועדה רק להפיס את דעת הצדדים אלא בעיקר לאפשר הוצאת פסק דין צודק יותר

 ,)שם(  "על  פי  שנים  או  על  פי  שלושה  עדים"שמבאר  את  הכתוב    )ו,  ברים  יזד(  ן"ן  רמבייעוו
 :שכתב, מה הצורך בשלושה, שאם די בשנים

 דרוש  תשמעת  וך  לוגד  האשר  ככתוב  האמרי  [...]  קרא  מל  ששוטו  פאבל"
 פני  בעבר  שמענו  שם  אהנהו.  ם  שנמצאים  העדים  הל  כי  פל  עיטב  הדברה
 יכ,  מאה  לדין  ההואו,  ולם  כיעידו  וד"ב  ליבואו  ועבורם  בשלחנ,  לשהש
 הם  להלכו  שו  אותר  ים  שיו  הא  לאםו,  אמת  התברר  יולם  כברי  דשמענוב
 ." י דשניםב, ם שמצאים נאינםו
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שהוסיף  על  דברי   )ה  ועוד  דהכא"ד)  הראשונה('  לכות  קידושין  שאלה  יה(  ת  בית  יוסף"בשון  יעויו
ן  הם "על  אף  שדברי  הרמב,  וכוונתו  לומר.  "ואין  חילוק,  וכל  הדינין  שווין  בזה"ן  הללו  "הרמב

 . בדיני נפשות העיקרון נכון בכל דיני התורה

 :שכתב )ג"סנהדרין ה 'ב מהל"פי(ם "עיין ברמבו

 יתבאר  שמו  כחקירה  ודרישה  בותו  אבודקים  ובעדים  שגדול  הת  אמכניסין"
 ותו  אבודקין  ושני  הת  אכניסין  מכוונת  מדותו  עמצאת  נםא,  דות  עהלכותב
 ."חקירה ודרישה באחד וחד אל כודקין בדים עאה מיו הפילוא, ראשוןכ

שמע  מינה  שאפילו  במאה  עדים  צריכים  לבדוק  עדותם  בדקדוק  ולא  נימא  דבשנים  סגי ו
לדקדק  הדברים  לאמיתם  בכל  העדים   ית  הדיןבדחובת  .  למידק  וקבלת  השאר  לרווחא  דמילתא

 . הבאים בפניהם

 : שכתב )ה שבועה"דא "ע בועות לש(' ך עיין בתוסא

 תו אלא דתרי בסגי דכיון דמילתא דאורחא דפיר שתי איירי אעדים בי אאבל"
 ."פיט

 .ן"ולא כדעת הרמב, אחרי שהופיעו שני עדים, שט הדברים שאין חובה שיבואו עוד עדיםפ

א  בשבת וקודו,  ד  להעיד"גבי  עדי  החודש  שכולם  באים  לבי  )ב"ע  אכדף  (ה  "ועיין  עוד  בר.  ה
מ  שבעלמא "ש.  )ה"א  ה"פ(ה  "ועיין  בירושלמי  ר,  ים  זוג  עיכבו  שאר  העדיםואחרי  שעברו  ארבע

אף  שיש  לחלק  דעדות .  אף  שעדותם  לא  נצרכת,  ית  הדיןבביום  חול  כולם  יבואו  להעיד  בפני  
יש ר(  י  אבןרועיין  בטו.  שחיישינן  שמא  יימנעו  מלבוא  להבא',  כדאיתא  התם  בגמ,  החודש  שאני

 .לשאר עדויות, "הצילו העדהו" בין דיני נפשות דכתיב כ לחלק"מש )ה למימרא"ה ד"ג דר"פ

בית  הדין  רשאי  לקצוב  לזה  זמן ,  ולם  כדי  למנוע  התמשכות  הדיון  ללא  הגבלת  זמןא[ 
או  להציב  לפני  הצדדים  את  השאלה  אם  יש  ראיות ,  )זט'  סי(מ  "כדאיתא  בראשונים  ונפסק  בחו

 .] נע האפשרות להביא ראיות נוספותתימ, שאין ראיות נוספות, ורק כאשר יוצהר בפניו, נוספות

חייבת  להיענות  על  ידי ,  דרישת  מי  מבעלי  הדין  שיש  בידו  ראיות  להבהרת  התמונה,  פיכךל
ברור  לבית  הדין  שהראיה  שאותה  רוצה  להציג  המבקש  לא  תתרום ,  אלא  אם  כן,  בית  הדין

  .להכרעת הדין

,   הדין  לדרוש  מהמבקשיכול  בית,  די  למנוע  את  האפשרות  להטרחת  בית  הדין  שלא  לצורךכ
 . מדוע לדעתו הראיה שיביא תתרום להכרעת הדין, לנמק את בקשתו

 .ה"ע–ב"סעיפים ע )ג"התשנ(וראות אלו מעוגנות אף בתקנות הדיון ה

שגם  אם  לראיה  שמבקש  בעל  דין  להביא  לא  תהיה  תרומה ,  בהקשר  לזה,  ראוי  לציין.  ו
דק ־צותיו  של  המבקש  ולמנוע  תחושת  אינעשעל  מנת  שלא  יסתתמו  ט,  יש  מצבים,  להכרעת  הדין

בספרי  דברים   ויןעוי,  לאפשר  לבעל  הדין  להשמיע  את  ראיותיו,  ראוי  וטוב  לבית  הדין,  מהמבקש
 :כתב ש)ב יפיסקאא "פ(

 ני  שואה  רהם  מחד  איה  הרחנים  טהיו  שלמדמ,  רחכם  טבדי  לשא  איכהא"
 וסיף  מן  דני  אמחר  להביא  לאיות  רי  לש  יהביא  לדים  עי  לש  יומר  אדין  בוצחנ
 ."רחנים טהיו שלמד מרחכם טאמר נכך ליינים דליכם עניא

 :י והקשה על דברי הספרי"ן הביא דברי רש"וברמב, בשם הספרי )םש(י "הביאו רשו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

 זה  ההדיןו.  יינין  דליכם  עני  אוסיף  מהביא  לאיות  רי  לש  יהביא  לדים  עי  לשי"
 דיני  בלשה  שלע  ותר  ייינין  דהוסיף  לכול  ידין  העל  ביהאש,  ותו  אדעתי  יאל
 שמאו  [...]  דין  בוצח  נחברו  שראה  ופניהם  בטען  שאחר  לכן  שכלו,  מונותמ
 נים  שתה  אתברור  וי  לורר  בני  איינין  דני  שומר  לדם  איכולש,  כאן  מלמודנ
, אמרו שמוכ, יותר בו אחמשה בגמר נדין היהאו,  חד  אוד  עבררו  יהם  וחריםא
 הלןל(  נאמרש,  צטוינו  נבכך  ש[...]'  י  בנגמר  הדיןל'  ה  בנגמר  הין  דומה  דינוא
ד "  בכמים  חרבויו,  )ב,  ב  לנהדריןס(  פהד  י"  בחר  אלךה,  רדוף  תדק  צדק  צ)  כזט
 ".וא הפהי

ד  יכול  לדרוש  להביא  עדים  וראיות  נוספות  אפילו  אחרי "משמע  מדבריו  דהך  דינא  דבעו
. שהשעל  האפשרות  להוסיף  דיינים  הק  אלא,  פשוט  לו,  שהחל  הדין  ורואה  להיכן  הדין  נוטה

והוא ,  "דק  צדק  תרדוףצ"ביאר  שגם  דרישה  זו  היא  כדין  במקום  שלא  יידחה  הדין  והוי  בכלל  ו
ו  במקום "וק,  פילו  אם  כבר  החל  להביאםא,  הדין  לעניין  הדרישה  להביא  עדים  וראיות  נוספים

ונראה  להם  להיכן  הדין  נוטה  ולא ,  י  שהוי  טירחא  דבי  דינא"ואעפ.  שלא  נשמעו  עדיו  וטענותיו
 . אפילו הכי שמעינן ליה, ראיות נוספותנצרכות 

, עדיין  יש  להכניס  הדברים  בתחום  שיקול  הדעת  הרחב  של  בית  הדין  והתרשמותו,  ם  זאתע
. )ימן כוס(א "ת הריטב"ועיין שו, אם  כוונתו  להביא  ראיות  על  פי  הבנתו  או שכוונתו להחמיץ הדין

ו  רשאי  להתערב  בדרכי ויכול  להיות  שאף  אינ,  במקרים  אלו  בית  הדין  הגדול  לא  יתערב
 .בהקשר זה ההתנהלות של בית הדין

, שלטענתה,  מתייחס  להבאת  ראיות  על  ידי  המערערת,  הערעור  המוצג  בפנינו,  כל  מקוםמ
 . בנוגע לגובה המזונות, יכולות לשנות את הכרעת הדין

לראיות ,  שחלק  מהם  מעיקר  הדין  וחלקם  מדין  צדקה,  בנוגע  לגובה  מזונות  קטינים,  דעתנול
, הרגלי  החיים  של  הקטינים  בטרם  נפרדו  בני  הזוג,  ביב  גובה  השתכרותם  העכשווי  של  הצדדיםס

מדוע  נמנע  בית  הדין  האזורי  מלהיענות ,  ולא  ברור  לנו.  יש  משקל  מכריע,  ולצרכיהם  בפועל  כיום
 . לבקשת המערערת להמציא את ראיותיה בעניין זה

וך  והמשך  הדיונים  מזיקים והתרשמותו  שהעצמת  הסכס  ית  הדיןבנגד  עומדת  עמדת  מ
 . לקטינים יותר מן התועלת הכלכלית העשויה לצמוח מהגדלת המזונות

 :קובע ית הדיןבנסיבות העניין ב

יתווסף לסך , ח הנוספים שבית הדין המליץ לאב להוסיף לדמי המזונות" ש500ך ס .א
ח "ש  3,500והאב  ישלם  באופן  קבוע  סך  ,  ית  הדיןבי  "ח  שנקבעו  ע"ש  3,000
 .ות שני הילדיםלמזונ

ממועד ,  לאחר  שיעברו  שנתיים,  יקיים  דיון  נוסף  בעניין  גובה  המזונות  ית  הדיןב .ב
 .ואף אם לא יוכח שחל שינוי נסיבות, הדיון יתקיים אם תבקש האם. מתן פסק הדין

 .כפוף לאמור לעיל דוחים הערעורב .ג

 . החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםה

 .)30.04.2017(ז "באייר התשע' ד יוםביתן נ
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