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 208238/14יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, ד" אב—בי בן יעקב צרב ה

 )ד אלקנה בישיץ"ועכ "י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )ד רן שובל"ועכ "י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 יוב בעל בגירושין בשל טענתו כי אשתו נאסרה עליוח :נדוןה

 סק דיןפ

 התביעה וההליך שלפנינו, קער

, הרכוש,  האישה  תבעה  גירושין  כשהיא  כורכת  לתביעת  הגירושין  את  ענייני  המזונות

). 16.11.16(ז  "ו  במרחשוון  תשע"התביעה  הוגשה  לבית  הדין  בתאריך  ט.  'משמורת  וכו

 ).2.1.17(ז "בטבת תשע' קיים דיון בתאריך דוכן הת, הוגש כתב הגנה מהבעל

 :סיום הדיון ניתנה החלטה בזו הלשוןב

 .ית הדיןבהשבוע את דעתו על הצעת ' עד ליום ה ית הדיןבבעל יודיע לה"

 .ית הדיןבתן החלטה בהתאם להצעת ינת –סכים ים א

זונות  וממשמורת, הכתובה, ושיןירהגין החלטה בעני ית הדיןבתן  יי–א לם א
 ".הרכושין ן מתווה בענייתוכן י. נייםזמ

ניתנה ,  ית  הדיןבעל  הסכמתו  להצעת    אמצעות  בא  כוחו  בית  הדיןלבאחר  שהבעל  הודיע  ל
 :וזו לשונה, )8.1.17 –ז "בטבת תשע' י בתאריך(החלטה 

 :מוחלט כדלהלן ית הדיןבאור הסכמת הבעל להצעת ל"

 .כהסכמתםזה מה צדדים יתגרשו זה

 11:00עה  בש)  18.1.17(ז  "בטבת  תשע'  כ  ור  גט  ליוםידמועד  לסובע  ק
רכב שהמאחר  ',  ור  גט  ביום  אידנות  לבקשת  הבעל  לסיעלצערי  איני  יכול  לה(

אך  השעה  המאוחרת  נקבעה .  'דו'  ו  מסדר  גיטין  אך  ורק  בימים  גנדנן  אי
 ).בהתחשבות בהגעת הבעל מהצפון

תגרשו  במועד  הראשון בכפוף  לכך  שהצדדים  י,  מוותרת  על  כתובתה  אישהה
 .ית הדיןבשקבע 

 לושהשור  הגט  ולמשך  ידום  סביהחל    א־ומתןשהצדדים  ינהלו  מ  אי  כוחב
יתן  להגיע  גם  להסכמות   נ–כולל    ירושיןגדי  להגיע  להסכם  כ,  שבועות
 .ית הדיןבסכם להכרעת יוולהשאיר את החלק שלא , חלקיות
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ית בו,  ית  הדיןבו  ליודיע,  ל"שבועות  כנ  לושהשא  יגיעו  להסכמות  תוך  לם  א
ן ייוכן  יקבע  מועד  מוקדם  לדיון  בענ,  ן  החלטה  למזונות  זמנייםיתי  הדין

 .הרכוש

 .הוצא צו למתן תסקיר – הותשן הסדרי הייענב

 ".בידי האם –שמורת זמנית של ילדי בני הזוג הקטינים מ

 שוחח  טלפונית  עם  אבי  ית  הדיןב.  אולם  הבעל  לא  הופיע,  ור  גטידקבע  היום  מועד  לסנ
חזקה  על ,  הבעל  מנה  לבא  כוחזיצוין  כי  משנשלחה  הה.  הבעל  שטען  שהבעל  לא  ידע  על  המועד

גד  הבעל ה  נוהוצא,  )31.1.17  –ז  "בשבט  תשע'  ד(ולכן  נקבע  מועד  נוסף  ,  הבעל  שידע  על  המועד
 .פקודת מעצר

 ביניים והחלטות סק דיןפ

 :לגופם של דברים

 סק דין לגירושיןפ

וראה שם עוד , ) לכתב התשובה41ראה סעיף (שתו אסורה עליו הבעל טען בכתב התשובה כי א

 .)21 וסעיף 19סעיף (' מעשי כיעור'על טענות של 

" ה  נואפתישהא:  "'ם  המפורשש'אמר  הבעל  את  הדברים  ב  ית  הדיןבדיון  שהתקיים  בפני  ב
 .)31וכן שורה , 2.1.17 –ז "בטבת תשע' ד  לפרוטוקול הדיון מיום13אה שורה ר(

 .בעל חייב לגרש את אשתו לאלתרה, הואיל והבעל טוען שאשתו אסורה עליו: אור האמורל

ידון ,  )31.1.17  (ז"בשבט  תשע'  ד  –לאשתו  במועד  שנקבע    פיטוריןט  לתת  ג  ם  יסרב  הבעלא
לאחר   'מעוכבת'מזונות  מדין  בוכן    באכיפת  פסק  הדין  על  ידי  הטלת  צווי  הגבלה  ית  הדיןב

 .ה תפתח תיק מתאיםיששהא

 נייםחלטות ביה

 שמורתמ

וכן ,  )8.1.17(ז  "בטבת  תשע'  עניין  המשמורת  הזמנית  נקבע  בהחלטת  בית  הדין  מיום  י

 .הוצא צו למתן תסקיר

 זונות ומדור הקטיניםמ

 :בעניין מזונות חמשת הילדים הקטינים

ח "  ש4,500  שת  הילדים  סכום  שלובעבור  של  ]פלונית[ישלם  לידי  האם    ]פלוני[אב  הנתבע  ה
 . חודשל

 .ה צמוד למדדכום זס

 .אך כולל את כל ההוצאות האחרות, )ראה להלן(כום זה אינו כולל מדור ס

 .ית הדיןבעד להחלטה אחרת של , פסיקה של מזונות זמניים סיקה זו היאפ
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ועד  להחלטה  אחרת  של   )16.11.16  –ז  "ו  במרחשוון  תשע"ט(לות  החיוב  מיום  הגשת  התביעה  ח
 .ית הדיןב

כאשר  בהגיע  כל  ילד  לגיל ,  מונה־עשרהשע  הילדים  לגיל  עד  הגי  אויוב  המזונות  הח
 .ל בהתאם"יופחת הסכום הנ מונה־עשרהש

 :יוב הבעל במדורח

תשלם  את ,  י  השכירות  לידהמה  תקבל  את  דישהא  –'  המושכרת  לצד  ג,  [...]ירת  הצדדים  בד
 .אם כדמי מדור לילדים ה– הישוהיתרה תהיה ביד הא, שעל הדירה המשכנתה

 .ית הדיןבעד להחלטה אחרת של , מניז יוב זה הואח

 משך ההליכיםה

 –ואם  לא  יצלח  ,  ינהלו  הצדדים  משא־ומתן  במשך  חודש  בעניין  הרכוש,  לאחר  סידור  הגט

 .וכן דיון במזונות הקבועים, ייקבע מועד לדיון בעניין הרכוש

 ).19.1.2017 (ז"א בטבת התשע"כיתן ביום נ

 רב משה בצריה רב יצחק הדאיהה ד" אב—רב צבי בן יעקב ה


