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 חלטהה

לאחר  שההרכב ,  א"ז  כהן  שליט"ד  הגר"תיק  זה  הועבר  להרכב  דנן  על  פי  החלטת  הראב

 . הסתלק מלדון בתיק)301אולם (המטפל 

ראל ישה  ות  משכד  ה  מזוזעיון  בתיק  ובכתב  התביעה  עולה  כי  התובע  והנתבעת  התגרשו  מ
והתקיימו  אין  ספור ,  הצדדים  המשיכו  להתדיין  בערכאות  השונות.  שנה  מש־עשרהחפני  כל

 שיםלושלכדי  למעלה  מ  מגיע  –האזורי  והגדול  כאחד    –  ןדיהתי  סך  כל  התיקים  בב(דיונים  בין  הצדדים  

 . )שנה מש־עשרהחהמתנהלים למעלה מ, תיקים

 .אה בשנית והקימה משפחהישה נישאה

ר בוע,  שהיביעת  כספיות  נגד  האתהחל  ב.  גוון  רחב  של  נושאיםמתב  התביעה  מתפרס  על  כ
כבר  הקימה  משפחה שה  האישלאחר    –גט  הוכלה  בבקשה  לביטול  ,  הערב  להסכם  גדנביעה  תב

 .חדשה

ללא  כל  קשר  לתוצאת ,  ה  נזקישיעה  עלולה  לגרום  לאמתרשם  כי  עצם  התב  ןדיהת  יב
 . התביעה

, ובכל  אשר  יחפוץ  ויעלה  על  לי,  אף  שיכול  בעל  דין  לתבוע  בכל  עת  ובכל  זמן  :לל  ברורכ
ה  למנוע  מכל ֶומצּו  ןדיהת  ובי,  גם  שערי  דמעות  לא  ננעלו  –  נעולים  נםאיואף  ששערי  בית  הדין  
יש לדאוג כי הנתבעת , התביעות ידחינהתשל יום ומאחר שייתכן שבסופו . נתבע  הטרדה  מיותרת

בפרט  כשמדובר  בתביעה  כספית  רחבה   ,גרם  להילולים  להעתפוצה  על  מלוא  הנזקים  ה
 .'הכוללת גם בקשה לפסילה של גט וכו, ורטרואקטיבית

לאפשר ,  הנפשי  וסופיות  הדיון  מחויב  לאפשר  לכל  מתגרש  ומתגרשת  את  השקט  ןדיהת  יב
בקשר  של  קיימא  עם  בן ,  ובכל  זמןת  בכל  ע  שאר  תלויים  וקשוריםילא  להו,  לנהל  את  חייהםהם  ל

ה להיות  רגיש  לאפשרות  שמדובר  בתביעה  שנועדֶוה  מצּו  ןדיהת  בי.  ת  הזוג  לשעברבם    עאו
עצם   דןן  דיהרי  שבנדו,  לי  לקבוע  עמדה  לגופה  של  תביעהבו.  לסחוט  בדרך  של  הטרדה  מאיימת

 .והאריכות אך למותר, כלי כאחדהדיון עלול לגרום לנתבעת נזק נפשי וכל
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אם  התובע  יפקיד   ך  ורקאמע  ישאני  קובע  כי  התביעה  ת,  ונאור  האמור  ובתוקף  סמכותל
בסכום '  ערבות  של  צד  ג  :ובנוסף.  זומן  או  בערבות  בנקאיתמב  ח"ש  60,000ערובה  בסכום  של  

 .'נתנו בצורה של עיקול על נכס או חשבון בנק של צד גייש, נוספים ח"ש 60,000של 

 .לאוצר המדינה תעבור לנתבעת או –חלקה או במלואה  ב–הערובה , ם תידחה התביעהא

, )18.2.2018(ח  "שע  תאדרב'  גל  התובע  להפקיד  את  הערובה  במלואה  עד  לתאריך  ע
 .עד לתאריך האמור, והוולהמציא לבית הדין אישור על הפקדת הערובה וכל הנל

 .)עד כהש( ל לחייב את התובע בהוצאותישקו ןדיהת ובי יקתגר היסי, א יעשה כןלם א

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).17.1.2018 (ח"בשבט התשע' איתן ביום נ

 ד" אב–רב צבי בן יעקב ה


