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 ה"ב

 846922/5  יק ת

 ירושלים גדולהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס, רב יצחק אלמליחה

 )'ד צ"כ עו"י ב"ע( לוניפ :מערערה
 גדנ
 )'ד ע"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :משיבהה

 הגט או לאחריו ודםקון הרכוש ידירור נ ב:נדוןה

 סק דיןפ

על  החלטת  בית  הדין  האזורי '  ד  צ"כ  עו"באמצעות  ב)  להלן  המערער(לפנינו  ערעור  הבעל  

בה  קבע  בית  הדין  כי  ידון  בעניין  הרכוש  לפני )  29/12/2016(ו  "ז  בטבת  תשע"מיום  י

 .סידור הגט

) 28/02/2016(ו  "תשע'  ט  באדר  א"י  י  בית  הדין  בהחלטתו  מיום"חלטה  זו  נומקה  עה
 :דלהלןכ

 :נו מנמקיםא"

. ה"תמוז  תשע'    כאן  מופיע  בפסק  הדין  מיום  הרקע  להחלטות  שניתנוה
למרות שהתברר , ד ניסה להביא לגירושין בהקדם בין הצדדים"ביה, בתחילה

וניתנו ,  21כי  הבעל  לא  סידר  זכות  המגורים  לאשה  עד  הגיע  הילדים  לגיל  
כ "וב,  המהלך"  הבשיל"משלא  .  כ  הבעל"ההחלטות  שהן  רצויות  בעיני  ב
, דבר  שאינו  מוצדק  בתנאי  תיק  זה,    האישההבעל  מבקש  אף  סנקציות  כנגד

כאשר  האישה  מסכימה  עקרונית להתגרש ועומדת על קביעת זכויותיה  קודם 
 .לגט

 ".אור האמור ראינו לנכון לשנות את ההחלטהל

 .ד כאן נימוקי החלטת בית הדין קמא נשואת הערעורע

 ובדתי עקצירת

ללא  תוחלת ,  ה  כעשר  שניםהצדדים  מתנהלים  בהליכים  משפטיים  בכל  הערכאות  מז.  א
ובכרוך  לה  תביעות  למשמורת  הסדרי ,  המערער  הגיש  תביעות  גירושין.  וללא  הגעה  לפתרון

כתובה ,  מדור,  מזונות,  תביעת  המשיבה  לשלום  בית,  מנגד.  וצווים,  מזונות  אישה  וילדים,  ראייה
 .והכרזת המערער כמורד, ופיצוי

שתי   בהן,  ולהם  ארבע  בנות  ,1994  הצדדים  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בשנת.  ב
 .קטינות

 .הצדדים מתגוררים תחת קורת גג אחת למרות ההליכים המשפטיים. ג
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תוך  הבטחה  שישלם  למשיבה   ,המערער  עומד  על  תביעתו  להתגרש  לאלתר  ללא  תנאים.  ד
 . שנה21בור מדור הבנות הקטינות עד הגיע הקטנה שבהן לגיל ע

 .ת הבנות בבית הדין האזוריהמערער חויב בפסק דין במזונו. ה

בלת  הזקוקה  לטיפולים גנכה  בעלת  יכולות  מו,  לצדדים  בת  קטינה  כבת  ארבע  עשרה  וחצי.  ו
 .שייםגרפואיים ור

כום  של סדין  זכה  בהובפסק  ,  אבי  המערער  הגיש  שתי  תביעות  בבית  משפט  כנגד  הצדדים.  ז
 .מה גובהה וגם בתשלום הלוואה שלא ידוע לנו,  530,000₪

אם  לפסק  בית  המשפט  הגיש  אבי  המערער  תביעה  לפירוק  שיתוף  ובקשה  למימוש בהת.  ח
 .פ"פסקי הדין בהוצל

דין  בתביעת  המערער ק    הוציא  בית  הדין  האזורי  פס19.01.2011א  "ד  בשבט  תשע"י  יוםב.  ט
קבע  שאין  עילה  הלכתית  לחייב  בגט  ואין  מקום  לקבוע  שהמשיבה  אשמה  במצב   לגירושין  ובו

 .םשנוצר בין הצדדי

 ן  הגדול  דחה  את  הערעור  ברוב  דעותיי  המערער  ובית  הד"על  פסק  דין  זה  הוגש  ערעור  ע.  י
בת יעת  המיעוט  שהמשיבה  חידבהחלטה  זו  אמרה  ).  05/02/2012ב  "ב  בשבט  תשע"ום  ייב(

  שנה  ולא 21כאית  להתגורר  בדירה  עד  הגיע  אחרון  הילדים  לגיל  זלקבל  את  הגט  אולם  עם  זאת    
 .משפט בעניין החוב לאב כל משקל ביחס לזכאות זויהיו להחלטות בית ה

ובה  נקבע  כי   20/01/2012ב  "ה  בטבת  תשע"קדמה  להחלטה  זו  החלטה  נוספת  מיום  כ.  אי
ורר  בדירה  עד  הגיע גמ  ברוח  הצעת  בית  הדין  שהמשיבה  תמשיך  להת"על  הצדדים  לנהל  מו

 . שנה21נות לגיל בהקטנה שב

 . אולם המערער לא קיבל אותה.המשיבה צעה זו התקבלה בחיוב מצדה. בי

  הוציא  בית  הדין  קמא  החלטה  להחזיר  את  התיק 02.12.2012ג  "ח  בכסלו  תשע"י  יוםב.  גי
 .עקב כך שהצדדים לא הגיעו להסכמה לסידור הגט, לבית הדין הגדול

  חזר  בית  הדין  הגדול  על  הצעתו  לפתרון  הסכסוך 02.01.2013ג  "בטבת  תשע'  כ  יוםב.  די
 :וקבע

 .קבל גט פיטורין ללא כל עיכוב נוסףהאישה ת. 1"

 .21האישה תמשיך להתגורר בבית המשותף עד הגיע אחרון הילדים לגיל . 2

 .הדיון בנושא הכתובה יתקיים לאחר הגט. 3

לא  יגרעו  מן  האמור ,  תביעת  האב  בגין  חוב  שניתן  לצדדים  ותוצאותיה.  4
ה  ניתן לא  יהי,  באופן  שלו  יצויר  שתחויב  האישה  בחוב  האב,  2בסעיף  

 .21לפנותה למימוש החוב מהדירה לפני הגיע אחרון הילדים לגיל 

ולאחר , ל" יום אם יש הסכמה להצעה הנ30ד תוך "ל הצדדים להודיע לביהע
 ".ד בהתאם"ד פס"מכן ייתן ביה

המערער .  הצעה  זו  של  בית  הדין  הגדול  ואילו  המשיבה  הסכימה  חה  המערערדושוב   .וט
 .ש פסק דין בערעורויקב

ה שבניתנה  החלטה  נוספת  של  בית  הדין  הגדול    09/04/2013ג  "ט  בניסן  תשע"כ  יוםב  .זט
לי  לאבד  את בהגיע  למסקנה  שהמשיבה  חייבת  להתגרש    פסק  כי  נוכח  מצב  הפירוד  המתמשך
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זכאית  לגור  בדירה  עד ה  קבע  כי  המשיב,  כמו  כן.  ד  האזורי  ידון  בגובה  הכתובה"וביה,  כתובתה
המערער ,  ם  תפונה  מהדירה  בגין  תביעת  חוב  אבי  המערעראו  ,21  לדים  לגילישיגיע  הקטן  שב

, מור  לעילאם  המערער  לא  יסכים  לא.  עוד  לפני  מתן  הגט  ,ישלם  לה  שכר  דירה  תוך  הבאת  ערב
שחיוב  הגט  יהיה  בתוקף  על  כל  המשמע   ברור  אם  המשיבה  לא  תסכים,  מאידך.  הערעור  ידחה

 .מכך

  ניתנה  החלטה  נוספת  לבקשת  המערער  למתן ,)22/10/2013(ד  "ח  בחשון  תשע"י  יוםב .זי
כי  לאור  סירובו  של  המערער  לאמור  בהחלטת  בית  הדין  הקודמת ,  בה  קבע.  פסק  דין  בערעורו

שאין  מקום  לחיוב  המשיבה  בגט  ללא  הבטחת  זכויותיה ,  ולאור  הנסיבות  המיוחדות  למקרה  זה
 .ודחה את הערעור, כאמור לעיל

ית  הדין  קמא  ובמסגרתו בניתן  פסק  דין  מנומק  ב)  16/6/2016(ה  "ט  בסיון  תשע"כ  יוםב .חי
שהמערער הביע הסכמתו , בהחלטה נאמר. קבע  כי  נושא  הרכוש  והכתובה  ידון  לאחר  סידור  הגט

אם  תפונה ,    בדרך  של  שכירות21להבטיח  את  מגורי  המשיבה  בדירה  עד  הגיע  הקטינה  לגיל  
 .המשיבה חייבת לקבל גט, בהתאם לפסק בית הדין הגדול, משכך. י בית המשפט"המשיבה ע

קבע  בית  הדין  בהחלטתו  מתווה  ובו  מועד )  04/11/2015(ו  "ב  בחשון  תשע"כ  יוםב .טי
עוד  נקבע  חוב  מזונות .  כאשר  נושא  הכתובה  והרכוש  ידון  בו  בית  הדין  לאחר  הגט,  לסידור  גט

 .הבנות ומדורם

 . שלפנינועל החלטה זו הגישה המשיבה ערעור שהתייתר לאחר החלטות בית הדין .כ

סירבה  המשיבה  לקבל  את ,  ועד  סידור  הגט  מ,)23/12/2015(ו  "א  בטבת  תשע"י  ביום  .אכ
כ  בקשו  להטיל  סנקציות  על "המערער  וב.  הגט  עד  שיינתן  פסק  דין  בענייני  הכתובה  והרכוש

 .דון ברכוש לפני סידור הגט שיובית הדין החליט ,המשיבה

 .את הערעורד בהחלטתו נשו"י אב"החלטה זו נומקה ע .בכ

הוצעה  הצעה  לצדדים  לפיה  תינתן  למשיבה ,  במהלך  הדיון  שהתקיים  בבית  הדין  דנן .גכ
, ם תפונה בעקבות תביעת אבי המערעראו ,21ה לגיל נלהתגורר בדירה עד הגיע הבת הקטת הזכו

 .ח לחודש" ש1300אזי יחויב המערער בתשלום שכר דירה בסך 

 .התנגד ודרש מתן פסק דיןהמערער . המשיבה הסכימה להצעה זו .דכ

 .ד כאן תקציר השתלשלות הענייניםע

 :הלן טיעוני המערער המרכזייםל

 דיון  הודם  קגט  במשיבה  הת  אמחייבת  החלטתו  הדין  הית  בינה  שדוע  מרור  באל .א
 .הרכוש וכתובה התביעתב

 .גט בותה אמחייבות הדין הית בחלטות התי שיזתה במשיבהה .ב

 .התגרשל עוניינים מצדדים הניש .ג

 .נים שעשר ממעלה לזה מישות אחסי יצדדים הין ביןא .ד

 .יניהם בנתק האור לגט במשיבה הת אחייב לש יי כבע קגדול הדין היתב .ה

 .ספית כסחטנות בגט הידור סת אתנה ממשיבהה .ו

 .מערער הת אעדכן לבלי מריון המניעת לדורים כטלה נמשיבהה .ז
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 .מערער העיני באוסה ממשיבהה .ח

, י  בית  הדין  בהסכמת  הצדדים"שמונתה  ע,  ישואין  נועצת  יל  שעת  דוות  חיימתק .ט
 .שהמליצה להתגרש

 ן  כמרה  אהם  בפרוטוקולים  לצייןמ.  גירושין  מנוס  מאין  שבינה  הצמה  עמשיבהה .י
 .משיבהה

 .רבינו ירוחם פילשיש לחייב בגירושין  זה בהזלצדדים דין מורדים  שי .אי

 :סיכוםל

. לטענתו,  תוך  כדי  הבטחת  תשלום  שכר  דירה.  שיבה  בגט  ללא  תנאיםורש  לחייב  את  המד
אין  לערב  את  אביו  שזכה  בתביעות  הרכוש  והשבת  הלוואה  כנגד  הצדדים  בהסכם  הפשרה  ולכן 

 .הוא לא מקבל את הצעת בית הדין

 המשיבה המרכזיים הלן טיעוניל

 .ערעורעליו החליט בהחלטתו נשואת ה, שינוי לחלטתו הימק נמא קדין היתב .א

 ית בהחלטות ואחרונה ההחלטה להתאם בפעלה ודין הית בחלטות היזתה  בא  למשיבהה .ב
 .גדול הדיןה

אולם  תסכים .  ית  בשלום  בעוניינת  מהיאו,  יבה  לכל  בהתגרש  לעוניינת  מינה  אמשיבהה .ג
והבטחת  מדור  לה  ולבת ,  חלוקת  איזון  המשאבים,  כתובה,  להתגרש  לאחר  שתקבל  את  זכויותיה

 .הזקוקה לטיפולים רפואיים מיוחדיםהקטינה 

 מאז  וביתה  הינטרנט  אכניס  המערערה,  דבריהל.  ישות  אחסי  יאין  שכך  בשם  אמערערה .ד
 .עמו טינה שואה

הסדרת  מדור  עד  הגיע ,  והוא.  גט  הת  אקבל  תיא  היו  פעל  שתווה  מבע  קגדול  הדין  היתב .ה
החיוב ,  ומשכך,  הצעה  זוהמערער  חזר  בו  מהסכמתו  ל,  לדבריה.    שנה21הבת  הקטינה  לגיל  

 .מבוטל

 גב לזקוקה ואש ריתוח נברהע, פואית רבעיה מובלת סמשיבהה. ספית כחטנות סאן  כיןא .ו
 .לבנותיה וה ללכליכ

 .ב רם עהתייעצות בריון המניעת לדורים כטלה נמשיבהה .ז

 .לפיה כגסות בוהג נמערערה .ח

 .ישות אחסי יקיום בלפיה כמורד שה זוא המערערה .ט

, דור  מבטחת  הלא  לגט  בחיובה  לילה  עאין  שדין  הית  בבע  קניתנו  שדין  הסקי  פכלב .י
 .ורדת מיותה הדבר במערער הענתטודחה את 

 .שהיא באמת מעוניינת פנימולא , התגרש להסכים לאלצת נרירה בלית במשיבהה .אי

 :סיכוםל

 .בקשת לדחות את הערעור ולהותיר את החלטת בית הדין נשואת הערעור על כנהמ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

 יון והכרעהד

, 2007כתבי  תביעה  של  הצדדים  החל  משנת  :  לאחר  העיון  בחומר  הרב  שבתיקים  הכולל

חוות  דעתה  של ,  )18/05/2009(ט  "ד  באייר  תשס"  מיום  כ[...]בתסקיר  שירותי  הרווחה  

פרוטוקולים ,  )19/5/2009(ט  "ה  באייר  תשס"ר  איריס  בר  און  מיום  כ"יועצת  הנישואין  ד

ערעורי  הצדדים  על  החלטות  בית  הדין ,  אזורי  ובית  הדין  הגדול  עד  כהוהחלטות  בית  הדין  ה

 .שיש לדחות את הערעורעמדת בית הדין היא , קמא וכתבי הגנה

 :וינהלן נימוקל

 . ועד כה2010א בכדי פרסנו את יריעת החלטות בית הדין לערכאותיהם החל משנת ל

 ל  עדין  הית  במד  ע,תנוני  שהחלטות  הבכל  שכוחה  נראה  יללו  ההחלטות  ביטב  המעייןה
 משיבה  האם  שתניה  הוך  תנה  ש21  גיל  לקטינה  הגיע  הד  עדור  מהבטחת  למשיבה  הל  שכאותהז
 21  גיל  לקטינה  הגיע  הד  עדור  מתשלום  כחודשלח  "  ש1300  סך  במערער  החויב  יבית  הן  מוצאת
 .נהש

 ת  אחייב  לדי  כה  ביש  שוכחת  מלכתית  הילה  עבתיקים  שרב  החומר  הכל  בצאנו  מאל
 .גט בבהמשיה

 : כתב נדין הית בבקשת לנערך ש18.05.2009 יום מ[...]ב רווחה הירותי שתסקיר בי כ,צייןנ

 עיות  בשברקע  כיניהם  ביחוק  רל  חי  כוען  טגירושין  הת  אזם  ישראהבעל  "
 יאה,  דבריול.  שתו  אל  שתנהלותה  הופן  אל  עענות  טציג  מ,נוסףב.  ישיותא
 יעזרו  שנת  מל  עבנות  הת  אחנכת  מלא  ו,עצמה  בבית  הבודות  על  כת  אושהע
 ומרא,  ענותיו  טמרותל.  לילות  בשנה  ילא  וחוצה  ליא  הכך  מכתוצאה  ו,הל
 ל  עחריות  אוקח  ל,ן  כמו  כ.לבנותיה  ובית  לסורה  מם  אינהה)  הישהא  ('אש
 צה  רלכן  ו,שיים  קלשניהם  שביןה,  דבריול.  נישואים  הכישלון  בלו  שלקיםח
) המשיבה('  א.  כך  בצתה  ראל)  המשיבה('    אךא,  וגי  זייעוץ  ללכת  לעברב
 בעיות  בטיפול  בסוקה  עייתה  הייעוץ  לילכו  שקש  בכאשר  ש,ומרת  אצידהמ
 ייחסתמ,  )המשיבה('  א.  כך  לנויה  פייתה  הלא  ו,צעירה  הבת  הל  שפואיותר
 "ביתם לנכנס שינטרנט אשל ביניהם ביחסים התדרדרות התא

  את  עילות  הגירושין  עם אולם  יש  בהם  כדי  להוכיח,  נכתבו  לפני  כשבע  שנים  מנם  הדבריםא
 .פרוץ המשבר במערכת הנישואין

אין  בהם  גם  להפסיד  את ,  עילות  הללו  מלבד  שאין  בהם  כדי  לחייב  את  המשיבה  בגטה
 .המשיבה בכתובתה ותוספת

המשיבה  מכחישה ,  ש  ללכת  לייעוץ  זוגי  והמשיבה  סירבהיקכי  ב,  אשר  לטענת  המערערב
 .הרי שנותרה טענה זו ללא ביסוס והוכחה, אמתהואיל ולא ניתן לעמוד על ה. טענתו בתוקף

, )12/11/2009(ע  "ה  במרחשוון  תש"כר  איריס  בר  און  מיום  "חוות  הדעת  של  ד,  את  ועודז
שכן ,  מחזקים  את  טיעוני  המערער  כלפי  המשיבה,  שנכתבה  לבקשת  בית  הדין  בהסכמת  הצדדים

 :נכתב בה

  ישנה  בכורסא ולעיתים,  מאד  עייפה)  המערער('  לדברי  א)  המשיבה('  א "
מאד רציתי לשקם . אך תלונות וכעס למכביר, אין ביניהם יחסי אישות. בסלון

אך  לא  היה  רצון  כן  לעשות  את ,  זוג  זה  ולהדריכו  נכון  לחיי  משפחה  תקינים
על  כן  המלצתי  לגרש  זוג  זה  בדרך  הקלה  ללא ....השינוי  ולהתקרב  זה  לזו

 ".מלחמות
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מה ,    של  המערער  כלפי  המשיבה  שהיא  עייפהם  מחוות  דעת  זו  עולה  כי  עיקר  התלונהג
 .שמחזק את האמור בתסקיר שירותי הרווחה

אך  לא  היה רצון כן לעשות את ,  כי  היה  ליועצת  רצון  לשקם  את  מערכת  הנישואין,  וד  עולהע
 .להתקרב זה לזווהשינוי 

 .לומר יש כאן אמירה שיש בה אשמה כלפי המערער שלא התקרב אל המשיבהכ

כ  המשיבה "הציע  ב,  קיים  בבית  הדין  בתביעת  המערער  לגירושיןמהלך  דיון  שהתב
 .שהצדדים יתגרשו ולאחר מכן ידונו בשאר העניינים

ראה  הודעת   (להתגרש  ולפטור  אותו  מחוב  הכתובה  כ  המערער  דחה  הצעה  זו  ובקש"ב
 )).17/2/2009(ט "ג בשבט תשס"כהמערער מיום 

מונה  עשר  עילות )  7/6/2007(ז  "שסא  בסיון  ת"כמערער  בכתב  התביעה  לגירושין  מיום  ה
פרט לאמור בסעיף , מבוססות בעובדות שהמעיין  בהם  יראה  כי אינן  ,כנגד  המשיבה  לחייבה  בגט

 .ב בדבר הנתק שבין הצדדים"וי' י

 פי רבינו ירוחםללחיוב המשיבה בגט מדין מורדים זה בזה  אשר לטענהב

  התייחס  לטענת  זו  של 05/02/2012ב  "ב  בשבט  תשע"בית  הדין  הגדול  בהחלטתו  מיום  י

לאחר  שהביא  ראיות  מפרוטוקולים  של ,  זאת.  ודחה  אותה,  )ראה  פרוטוקול  הדיון(המערער  

בית  הדין  נוכח "כי  ,  וקבע.  שהמשיבה  אינה  בחזקת  מורדת,  לכך)  בשעתו(בית  הדין  האזורי  

  ונראה  גם  שהמערער  אשם ,לדעת  שהמערער  לא  הרים  את  נטל  ההוכחה  לגירושין

 ."ום ביתבכישלון של

ית  הדין  זה  אינו  יושב  כערכאת  ערעור  על  קביעה  זו  של  בית  הדין  הגדול  לפני  כארבע ב
 .שאין להחיל על הצדדים דינו של רבינו ירוחם שקבע זאת על סמך נתונים שהיו לפניו, שנים

זאת  יש  לצרף  את  התרשמותנו  על  פי  החומר  שבתיקים  הכולל  תסקיר  שירותי  הרווחה ל
 .צת הנישואיןוחוות דעתה של יוע

 :סיכוםל

 .ענת המערער להחיל על הצדדים דינו של רבינו ירוחם נדחתה בעבר ואין עילה לשנותהט

 מערער  היכ,  2007-2011  השנים  ממא  קדין  הית  בבתיקי  שרב  החומר  בהעיון  מולה  עודע
 מו  כ,מזונות  הביעת  תמסגרת  באזורי  הדין  הבית  בתבעה  שוצאה  הכל  במשיבה  הת  אטריחה
 .עוד ו,יניים שישורי, ביסה ככונת משתכי רוצאתה

 המצאת  לקשות  בבה  ו,זונות  מהפחתת  לאזורי  הדין  הבית  בביעה  תיק  תתח  פמערערה
 .שוטפת הית בלכלת כוצאות המסגרת במשיבה ההגישה שקשות ביני מכל לסמכתאותא

 כתובה  בדון  ל,ערעור  השואת  נהחלטה  ב,מא  קדין  הית  בעת  דיקול  שנו  לראה  נה  זהקשרב
 עם  פוחה  דמערער  הו  ב,ה  זקרה  מנסיבות  בשקולה  ואויה  רחלטה  ה,גט  הידור  ספני  לשברכוו
 .בנותיה ומשיבה ללכלי כגב לולם הענה מתת לנת מל עפשרה לדין הית בצעות העם פחרא

 ל  שתביעות  ב,משפט  הית  בל  שין  דסקי  פישום  יפני  בומדת  עמשיבה  הו  במקרה  ב,מדוברה
 משיבהה.  ינימלי  מלכלי  כב  גללא  וג  גורת  קלא  לותה  אהותיר  לעשוי  שה  מ,קלים  שלפי  אאותמ
 .וצדקת מראית נדרישתה שךכ, ערפל בוט לכלכלי העתידהו, ובדת עינהא
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 ללו הנסיבות בווה  שינהא,  אויה  רטוחה  בלא  לירה  דה  לשכור  למערער  הל  שתמית  סבטחהה
 תאימהמ  טוחה  בין  אוד  עכל  ו.בית  הלכלת  כצרכי  להגישה  שקשה  בל  כל  עה  לציק  ההמערערש
 09/04/2013ג  "שע  תניסןבט  "  כיום  מנוספת  ההחלטתו  בגדול  הדין  הית  בקבע  שפי  כ,ראויהו
 .דחותה לשי, "גט התן מפני לאמור ההבטחת לתאים מרב עבאתהתוך  "החלטה הל שסיומהב

 אביו  למשיבה  הל  שהחוב  מהתנער  להתנהגותו  במערער  המשיך  מתה  ען  כאזכ,  קא  עאד
 .תביעתו לוגע נה זין אאילוכ ומשיבה הל עחרב כמונףה

 גדול  הדין  הית  בל  שלוטות  חחלטות  הארבע  מהתעלם  למערער  המשיך  מתה  ען  כאזכ
'   כיום  מחלטהה,  04/09/2012ב  "שע  תאלולבז  "  ייוםמהחלטה    (דין  הפסק  למבוא  בפורטוש
 חה  דה  בוספת  נהחלטהו,  09/04/2013  ניסןבט  "  כיום  מחלטהה,  02/01/2013ג  "שע  תטבתב
ד "שע  תחשוןבח  "  ייום  מדין  הית  בצעת  הקבל  לירובו  סאורל,  מערער  הל  שורעור  עתא

 גיע  הד  עלבנותיה  וה  לדור  מדמות  ב,משיבה  הכויות  זהבטחת  לנגנון  מבע  קפיהל).  22/10/2013
 .הנקט הבת הל שקשה הבריאותי הצבה מאור לזאת ו,נה ש21 גיל לקטינה הבתה

 הביאם  לצדדים  הם  עמייגע  ורוךאמ  "ו  מאחר  לניתנו  ש,גדול  הדין  הית  בל  שחלטות  הרבעא
 .ביטולם לדו ייתן יא לנן דדין הבית וכך בה מל שבר דינם א,הסכמותל

 דין  הית  בל  שמתווה  ביאליות  רהסכמות  לצדדים  הת  אהביא  לזמנו  משקיע  הנן  דדין  היתב
 אינו  שעמיים  פשיב  המערער  האילו  ו,אלתר  ללגירושין  והצעה  לסכימה  המשיבהה,  גדולה
 .אלתר לט גסידור במשיבה החיוב בלא אשרה פשום בעונייןמ

 צמה  על  עחוזרת  האקונית  לשובה  תלבד  מאולם.  הסדר  לצעתו  ההמציא  לתבקש  נמערערה
 .בר דצאנו מאל, גדול הדין הבית להגיש שערעורים השלושתב

 לפי  כאחריותו  מתחמק  יהמערער  שביר  סשש  חיש  שבהיר  מללו  הנסיבות  בדין  היתב
 את  זציין  שכפיו,  ח"  שלף  אשמונים  ואה  מסך  בכתובה  התביעת  בחזקתו  ממשיבהה.  משיבהה
 :ובה נאמר, 09/04/2013ג "שע תניסןבט " כיום ממנומקת ההחלטתו בגדול הדין היתב

ה יששהא,  הת  הפירוד  רבות  בשנים  מגיע  למסקנואולם  כיון  נוכח  התמשכ "
הה ובית  הדין  האזורי  ידון  בגוב,  חייבת  להתגרש  מבלי  לאבד  את  כתובתה

21ה  זכאית  לגור  בדירה  עד  שיגיע  אחרון  הילדים  לגיל  ישוכן  הא.  לאחר  הגט
" 

 חיוב  הכל  ו,תובתה  כת  אפסידה  הא  למשיבה  הי  כבע  קמסקנתו  בגדול  הדין  היתב,  לומרכ
 .דין הית בהחלטת באמור למערער ההסכמת בותנה מגט בלהש

 משיבה  הל  עובי  חין  אלפיכך.  דין  הית  בל  שצעה  הכל  לסרב  ממערער  הה  כד  ע,אמורכ
 .מא קדין הית בדעת להן וגדול הדין הית בדעת לן ההתגרשל

ו "שעת'    אאדרבט  "  ייום  ממנומקת  ההחלטתו  במא  קדין  הית  בצדקש,  וא  אפמצאנ
 בקש  ממערערהכ  "בו,  משיבה  לגורים  מכות  זסידור  למהלך  הבשיל  המאחר  ולאש,  28/02/2016

 סכימה  ממשיבה  האשר  כ,ה  זיק  תנאית  בוצדק  מאינו  שברד,  אישה  הנגד  כנקציות  סהטילל
 .גט לודם קכויותיה זביעת קל עעומדת והתגרש לקרוניתע

 עם  פחר  אעם  פסרב  ממערער  ההב,  עיל  למפורטת  העובדתית  המציאות  החויבת  מו  זחלטהה
 אויה  ררבות  עבטיח  יכיצדה,  רורה  בתשובה  מתחמק  מהוא  שראה  נאשר  כ,דין  הית  בהצעותל
 חרב  ש,ם  גהמ.  כה  נהן  מאחת  ש,נותיה  בם  עג  גורת  קלא  ליוותרת  והבית  מרק  תיזא  להמשיבהש
 .כסיהם נכל מותר ייוה מרור בלאו, ליה עונף ממשפט הית בסקי פני שיצועב
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 :ערעור הת אדחות לש יהלכתי ההיבט הןמ. עוד ואתז

 אשונה רשתו  אדם  אגרשיולא  ":  )א"כ  הירושין  גהלכותמי  "פ(  חזקה  היד  הספרובם  "רמב  התבכ

ע "ו  שטור  בהובאו,    "ראשונה  השתו  אשלח  למהר  לו  לאוי  ראיןו,  בר  דרות  עה  בצא  מן  כם  אלאא
 .הלכהלט "י קימן סבן העזרא

ת   בידברי  כפסק  ש)עוד  ושוט  פטגמ  "ב,  ש"בהמ  "חה,  י"הב(  מפרשים  הסכימו  הבריו  דבביאורו
 אם  שת  הלליבכוהלכה    "טורהש  "כמ  ו,גרשה  לכול  ינגדו  כשעה  פם  ארקש,  )א"ע'  צגיטין  (  להל

 .ובה טצה עק רלא ויסור אזהו ששוט פגט בם שראהו, "גרשה לכול ינגדו כשעהפ

 .ו בשעה פהמשיבה שמערער הטענת לסיס בפנינו למונח החומר הכל בצאנו מאל. אמורכ

 בירים  סתנאים  באת  זתנה  מולםא,  רירה  בלית  בהתגרש  לסכימה  מהמשיבה  ש,מנם  אכוןנ
 ינץמם  "הר  משםבא  "רמ  במבואר  הי  פעלו,  ותם  אבלי  קלו  שחלטות  הארבע  בגדול  הדין  הביתש
כ "כו.  גט  הידור  סודם  קכתובה  הניין  עת  אהסדיר  לשי,  )בסדר  הגט,  א"פסעיף  (ד  "נ  קוף  סימןס
 שורים קהיו ילא שנת מל עעניינים התר ית אם  גהסדיר  ליש  ש)ח"ירסימן  (  לו  שגט  הסדרבם    "הרמ
 בירור  הסיום  לד  עגט  התן  מת  אתהתלו  לבקשתה  להיעתר  לשי,  ן  כאם  ו.בר  דשום  בחדי
 דו  יותן  נא  לדין  היתב,  ט  גיוב  חש  יהם  במקרים  לפרט  ו,מדור  בהן  וכתובה  בן  הזכויותיהב
 ית  בדיין  ל"שפט  מאמרי  "ספר  בוד  עראהו.  עניינים  השאר  וכתובה  הם  עסדר  הלא  לט  גהסדרתל
 .ו" טימןסא "חא "ליט שלמליחאי "גר הגדול הדיןה

 :סיכוםל

 חיוב  למערער  הל  שרעורו  עת  אדחה  שגדול  הדין  הית  בל  שין  דסקי  פרבעה  איימיםק
 .דין הית בהצעת לסכמתו הלא לגט במשיבהה

 ן  ה,ה  זין  דפסק  בפורטו  שעובדתיות  הנסיבות  הכורח  מהם  לנו  אחויבים  מלו  אין  דסקיפ
 .נישואין הועצת יל שדעת החוות מהן ורווחה הירותי שתסקיר בהאמורמ

 לה  שרישה  דכל  במשיבה  הלפי  כמערער  הל  שהתנהגותו  מפנקאוש  גקבלים  מלו  אין  דסקיפ
 א  להמערער  שביר  סשש  חמעלה  שה  מ,בית  הכלכלת  לנדרש  שנים  ששמונה  כפני  לתשלוםל
 .אויה רטוחה בלא למשיבה הלפי כהתחייבותו בעמודי

 ת  אחייב  לרישתוד.  נים  שמשך  בדין  הית  בהצעות  לסירובו  בצמו  עת  אעגן  ממערערה
 .ה זתיק בקומה מין אבירים סנאים תלא לגט במשיבהה

 ,גדול  הדין  הית  בל  שלוטות  חחלטות  הרבע  אל  עערער  לשאי  רינו  אה  זהרכב  בדין  היתב
 .לכתית המנומקים וובדתיים עתונים נל עמבוססותה

 יפוטי  שמן  זזבוז  בקב  ע,בוהות  גשפט  מוצאות  הפסיקת  במערער  הת  אחייב  ליה  הראוי  הןמ
 .משיבה להוצאות וקרי

 מצב  הגין  ב,שה  קוח  רסערת  בנמצא  המערער  הל  שמצבו  בתחשב  מדין  היתב  ,את  זםע
ח "  ש4,000  סך  במלי  סשלום  תמשיבה  לשלם  לותו  אמחייב  וובלים  סניהם  שמנו  מסבל  נבלתיה
 .שפט מוצאות הגיןב

 :אור האמור פוסק בית הדיןל

 .הערעור נדחה .א

 .החלטת בית הדין נשואת הערעור שרירה וקיימת .ב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 . יום30ח בתוך " ש4,000ר לשלם למשיבה סך על המערע .ג

יתר .  י  המערער"ניתן  להעביר  סכום  זה  מהסכום  שהופקד  בערבות  בקופת  בית  הדין  ע .ד
 .הסכום יוחזר לידי המערער

 .יתן לפרסם ללא פרטים מזהיםנ

 ).08/12/2016 (ז"בכסלו התשע' חיתן ביום נ

 רב יצחק אלמליחה רב מיכאל עמוסה רב מימון נהריה

 

  

 


