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פלוני
פלונית )ע"י ב"כ עו"ד גלעד בניאל(
הנדון :ערובה להוצאות משפט במובנן הרחב כתנאי לקיום הליך

ה חלטה
תיק זה הועבר להרכב דנן על פי החלטת הראב"ד הגר"ז כהן שליט"א ,לאחר שההרכב
המטפל )אולם  (301הסתלק מלדון בתיק.
מעיון בתיק ובכתב התביעה עולה כי התובע והנתבעת התגרשו זה מזו כדת משה וישראל
לפני כחמש־עשרה שנה .הצדדים המשיכו להתדיין בערכאות השונות ,והתקיימו אין ספור
דיונים בין הצדדים )סך כל התיקים בבתי הדין – האזורי והגדול כאחד – מגיע לכדי למעלה משלושים
תיקים ,המתנהלים למעלה מחמש־עשרה שנה(.
האישה נישאה בשנית והקימה משפחה.
כתב התביעה מתפרס על מגוון רחב של נושאים .החל בתביעת כספיות נגד האישה ,עבור
בתביעה נגד הערב להסכם ,וכלה בבקשה לביטול הגט – לאחר שהאישה כבר הקימה משפחה
חדשה.
בית הדין מתרשם כי עצם התביעה עלולה לגרום לאישה נזק ,ללא כל קשר לתוצאת
התביעה.
כלל ברור :אף שיכול בעל דין לתבוע בכל עת ובכל זמן ,כל אשר יחפוץ ויעלה על ליבו,
ואף ששערי בית הדין אינם נעולים – גם שערי דמעות לא ננעלו ,ובית הדין מצוּ ֶוה למנוע מכל
נתבע הטרדה מיותרת .ומאחר שייתכן שבסופו של יום תידחינה התביעות ,יש לדאוג כי הנתבעת
תפוצה על מלוא הנזקים העלולים להיגרם לה ,בפרט כשמדובר בתביעה כספית רחבה
ורטרואקטיבית ,הכוללת גם בקשה לפסילה של גט וכו'.
בית הדין מחויב לאפשר לכל מתגרש ומתגרשת את השקט הנפשי וסופיות הדיון ,לאפשר
להם לנהל את חייהם ,ולא להישאר תלויים וקשורים בכל עת ובכל זמן ,בקשר של קיימא עם בן
או עם בת הזוג לשעבר .בית הדין מצוּוֶה להיות רגיש לאפשרות שמדובר בתביעה שנועדה
לסחוט בדרך של הטרדה מאיימת .ובלי לקבוע עמדה לגופה של תביעה ,הרי שבנדון דידן עצם
הדיון עלול לגרום לנתבעת נזק נפשי וכלכלי כאחד ,והאריכות אך למותר.
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לאור האמור ובתוקף סמכותנו ,אני קובע כי התביעה תישמע אך ורק אם התובע יפקיד
ערובה בסכום של  60,000ש"ח במזומן או בערבות בנקאית .ובנוסף :ערבות של צד ג' בסכום
של  60,000ש"ח נוספים ,שיינתנו בצורה של עיקול על נכס או חשבון בנק של צד ג'.
אם תידחה התביעה ,הערובה – בחלקה או במלואה – תעבור לנתבעת או לאוצר המדינה.
על התובע להפקיד את הערובה במלואה עד לתאריך ג' באדר תשע"ח ),(18.2.2018
ולהמציא לבית הדין אישור על הפקדת הערובה וכל הנלווה ,עד לתאריך האמור.
אם לא יעשה כן ,ייסגר התיק ובית הדין ישקול לחייב את התובע בהוצאות )שעד כה(.
ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום א' בשבט התשע"ח ).(17.1.2018
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