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 ה"ב

 1066571/1 יק 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 מרים גולדפישר"כ עו"י ב"ע( לוניפ :)נתבע בתביעה שכנגד( תובעה
 גדנ

 )לעד בניאלד ג"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :)תובעת בתביעה שכנגד( נתבעתה

 סיכול פירוק השיתוףחיית תביעת שלום בית שאינה כנה ושתכליתה  ד:נדוןה

 חלטהה

ב "תחילתה  של  התדיינות  הצדדים  בתביעת  גירושין  שתבע  הבעל  בבית  הדין  בתאריך  כ

 .  עניין מזונות האישה–ובכרוך לה ) 1.2.16(ו "בשבט תשע

 –ילדים    ישהשולהם  )  15.8.82  (ב"ו  באב  תשמ"כ  י  בתאריך"כדמו  לזהה  או  זישדים  נצדה
רוק  השיתוף יהליך  פ  ובכללו,  ין  הרכושיענ[...]  הצדדים  מתגוררים  בבית  במושב  .  כולם  בגירים

 .ני משפחהיילענ טשפהמת נדון בבי, יתבב

קיים דיון בתאריך ולראשונה הת, הצדדים לבקשות באי כוח מספר יון נדחו פעמיםדועדי המ
. מכלכל  את  הבית  נואישה  שהבעל  יבמהלך  הדיון  עלו  טענות  הא).  15.1.17(ז  "ז  בטבת  תשע"י

 . כשהמתח והשנאה בין הצדדים ניכרו מכל מילה, הדיון היה טעון ביותר

ן  הבהיר  כי  לא  ניתן  לסדר דיהת  ובי,  ה  גטישן  לאיתף  דרש  שהבעל  י  א)דאז(ה  ישהא  א  כוחב
 :הישהא וכך טען בא כוח. ם מתגוררים בבית אחדיד הצדדכל עו גט פיטורין

. שיגיש  תביעה,  מגיע  לו  דמי  שימוששאם  הוא  חושב    .אדון  צריך  לתת  גטה"
 ! הוא חי כמו פרזיט [...] אם הוא רוצה שהנתבעת תצא מהבית

  [...] אנו לוקחים את הבית, אנו נצטרך צו גילוי מסמכים, בודוכ

ואז  הוא  יכחיש  ואז  יהיה ,  בה  אחרי  חיוב  הגטנו  נצטרך  להגיש  תביעה  לכתוא
זה  לא  כזה  פשוט  זה .  אנו  רוצים  מחלקו  לקזז  את  הכתובה,  פה  דיון  הוכחות

 ".לא רק למכור בית וזהו

 :כדלהלן חליט בית הדיןהסיום הדיון ב

 :אחר שמיעת דברי הצדדים מהחומר שבתיק עולה התמונה הבאהל"

כמו  כן  כרך .  )1.2.16(ו  "ב  בשבט  תשע"כושין  בתאריך  ירבעל  תבע  גה
 .הישלתביעתו את מזונות הא

 .][..ים עדיין גרים באותו בית במושב דצדה

, הוהעלתה  טענות  שהבעל  לא  משלם  משכנת,  התגרשלה  מעוניינת  ישאה
 .כל הוצאות הבית –' ארנונה וכו
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ת יצוין  כי  הבעל  הגיש  לבי.  לחלק  את  הרכוש־כול  בעל  מעונין  קודםה
 ).[...]הבית במושב (תוף ישוק ירתביעה לפ טשפהמ

ולאחר  שנוכחנו  כי  מדובר  בזוג  שפני  שני   אחר  שמיעת  דברי  הצדדיםל
ור סידאמנם  .  זהמה  פוסק  כי  הצדדים  יתגרשו  ז  ןדיהת  יב,  גירושיןלהצדדים  

 .יתגוררו בנפרד גט בפועל יהיה לאחר שהצדדים

 :ה והוצאות הביתישמזונות האן ענייב

הואיל .  הוכן  מחצית  מהמשכנת,  ת  הביתבעל  חייב  לשלם  מחצית  מהוצאוה
ויש  הוצאות  נוספות ה  ה  היא  המשלמת  בפועל  את  המשכנתישוהא

 .ל בסכום כולל"אנו סבורים כי יש לכלול את הנ, שמשלמת

 ח"ש  5,000ך  של  סחודשו  בה  מדי  חודש  ישהבעל  ישלם  לא,  אור  האמורל
 תועד  להחלטה  אחרת  של  בי,  )1.1.17(ז  "בטבת  תשע'  גבהחל  ,  לחודש

 ."הדין

ת  על  ההוצאות ואולם  משלא  הפקיד  ערב,  הגדול  על  חיובו  במזונות  לבית  הדין  בעל  ערערה
(ז  "באדר  תשע'  ז  בתאריך  החליט  בית  הדין  הרבני  הגדול,  ן  הגדולדיבהתאם  להחלטת  בית  ה

 . לסגור את התיק) 5.3.17

ושין ירלג  הדיןק  ספמשכך  .  ושיןירלג  ןדיהק  ה  לא  הגישה  ערעור  על  פסישאהוער  כי  י
 !םילוט ח–מזונות זמניים ב חיובהו

קשה לחייב ב )דאז( הישהא גיש בא כוחה) 13.2.17(ז "ז בשבט תשע"י תאריךב: א זו אף זול
הבהיר  כי  אין  מקום  לדון   ןדיהת  בי.  אלא  חיוב  בגט,  מלצה  בלבדהלא  ,  דהיינו.  את  הבעל  בגט

 .וק השיתוף יסתייםירך פכשהלי או למעשה, צדדים יתגוררו בנפרדהאלא לאחר ש, בחיוב בגט

ביעה  נוספת  לחיוב  הבעל   ת)דאז(ה  ישהא  הגיש  בא  כוח)  4.5.17(ז  "באייר  תשע'  חתאריך  ב
 :לשונהו וז, בגט

ומסרב  מזה  שנה  וחצי  להעניק ,  ושיןיר  עם  בעל  שהגיש  תביעת  גןסקינע"
  [...] ה  כי  הבעל  מנהל  רומן  מחוץ  לנישואיןישבנוסף  נודע  לא  [...]  ה  גטישלא

מתבקש  לחייב   ןדיהת  כבוד  בי  [...]  משחק  לידיו  שלו  ב  הבעל  בגטיוח־יא
  [...]"הבעל בגט

ויש  להמתין ,  מן  הטעם  שהצדדים  עדיין  גרים  תחת  קורת  גג  אחת  ן  דחה  את  הבקשהדיית  הב
 .רדות מדוריתיפעד ה

א הגיש  ב)  12.6.17(ז  "ח  בסיוון  תשע"י  ובתאריך  ןדיהת  וד  לא  יבשה  הדיו  על  החלטת  ביע
 .צו למדור ספציפי –וה ווכסעד נל, תביעה לשלום בית )ד בניאל"עו(ה ישכחי של האהנו כוחה

הכיצד ניתן לעבור ממצב של  –' ינוי החזיתש'שה הסברים על יהא קש מבא כוחיב ית הדיןב
שינוי ו  זה',  ינוי  קוסמטיש'ן  מדובר  כאן  ביא!  ?לתביעה  לשלום  בית,  ושיןירתביעה  לחיוב  בג

 ! כיוון חד

טפל  הוא ה.  הוושכל  עיקרה  של  התביעה  בסעד  הנל'  יח  חריףר'תביעה  עולה  וער  כי  מהי
 . העיקר

וכי  מזה ,  ביתם  וכל  העת  רצתה  בשלו  שה  אינה  קוראת  עבריתיה  השיב  כי  האישהא  כוחבא  
 .הקודם הטעם פיטרה את בא כוחה

 :ןדיהת החלטת בי וןלשוזו , ן החליט במענה לתשובתודיהת יב
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י  הצדדים כ)  15.1.17(ז  "ז  בטבת  תשע"יק  בתאריך  פס  בית  הדין  :וערי"[...]  
 .'לא הוגש ערעור וכו, חלוט ןדיהק ספ. משה וישראלת כדזה מה תגרשו זי

טענה א  הי,  ג  אותה  כראוייצלא  י  וכי  בא  כוחה,  שה  לא  הבינהיטענה  כי  האה
 .ןדיהת שאינה מתקבלת על דעת בי

שדברי   ונוכח)  וכחיה  הנישהא  ניגוד  לבא  כוחב(ון  ינכח  בד  הדיןת  בי,  מו  כןכ
 .ה אינם עולים בקנה אחד עם שלום ביתישהא

שמא , ישמח לשמוע את תגובת הבעל  ןדיהת  בי  :לשם  הזהירות,  חד  עם  זאתי
 .ביתם גם הוא יחפוץ בשלו

 ".תן החלטה על המשך ההליך בתיקי הצדדיםינאחר מכן תל

ן  לשבש  את  ההליך יויסנה  ניינ  ע–הטוענת  כי  כל  הבקשה  ,  הבעל  תקבלה  תשובת  באת  כוחה
 .ני משפחהיילענ טשפהמת וק שיתוף המתקיים בביירלפ

 . קובע כי לא ידון בתביעה לשלום בית הדיןת אחר העיון ביל

  . חלוט–ושין ירלג ןדיהק ספ, אמורכ

שעשה   –לפגום  בבא  כוחה  הקודם    ו,הבנתה  ובשהישל  הא  אינטליגנציהביון  לזלזל  יסנה
 . סףהעל דחה  יי–שליחותו בניגוד לרצונה 

של בא  ים ולפי אסטרטגיה וטקטיקהסלפי האינטר כל עתבא יעלה על הדעת לשנות חזית ל
 . חדש כוח

יטב הברית  עה  מבינה  ישהא,  הבעל  ן  מתרשם  שאכן  כטענת  באת  כוחדיהת  וער  כי  ביי
 !חהכוטב את מהלך הדיונים ואת מהלכי בא יוהבינה ה

טוב  היה  לּו  לא  היה  מעלה  טענות ,  ובכבוד  לטענותי  חסיתי  יןדיהת  פץ  שביחורך  דין  הע
ואף  אם  תטען  בעל ,  הנוכחי  פועל  בניגוד  להבנתה  ורצונה  כוחהא  ב  מא  ואוליששהרי  ,  מסוג  זה

ּו לטוב  היה  ,  לכן.  ל"יטען  כנגדו  כנ,  )השלישי  והלאה(האחר    שמא  ואולי  בא  כוחה  –כדבריו    פה
 !ה טוען כדבר הזהישהא לא היה בא כוח

בע תקודם  הה  ישהא  כחודש  לאחר  שבא  כוח  –כי  כל  התביעה  ר  בית  הדין  מתרשם  ואמכ
פרי א  הי  שמא  גם  טענה  זו(מחוץ  לנישואין    תוך  ציון  כי  הבעל  מנהל  רומן,  לחייב  את  הבעל  בגט

ת המתנהל  בבי,  וק  השיתוףירבאה  לעולם  כדי  למנוע  את  פ  –)  ?הקודם  כוחהא  דמיונו  של  ב
 . ני משפחהילעני טשפהמ

נים פ  '–  ין  זה  שינוי  גרידאוא'  נוי  החזיתשי'ובות  ראויות  לה  לא  סיפק  תשישהא  א  כוחב
 '!דשות באו לכאןח

, ה  לשלוםישאם  פניה  של  הא  אך,  וכנראה  גם  שערי  שלום,  לא  ננעלוה  מנם  שערי  תשובא
, הישהיה  עליה לבקש את ביטול חיוב הבעל במזונות הא  טרם  תתבע  בקשה  לצו  למדור  ספציפיב

 . כצעד מקדים

 !ך לא תובעים שלוםכ

ה  אך  זה  עתה  תבעה  לחייב ישאהומאחר  ש,  חלוט  גירושיןלן  דיהק  הואיל  ופס,  אור  האמורל
וכן  דוחה  את  תביעתה  למתן  צו  למדור ,  בית  דוחה  את  תביעתה  לשלום  ןדיהת  בי,  את  הבעל  בגט

 .ספציפי
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, ןייאולם  בנסיבות  הענ.  שה  בהוצאות  לדוגמהימקרים  כאלה  מן  הדין  היה  לחייב  את  האב
ותן  תשלם   שאח"ש  500ה  אך  בהוצאות  בסך  ישהחלטנו  לחייב  את  הא,    הדיןולפנים  משורת

 .לבעל

 .נדחית –ה לשלום בית ולמתן צו למדור ספציפי ישתביעת הא, מורכא

 .יקי הצדדים יסגרות

 ).12.7.2017 (ז"ח בתמוז התשע"ייתן ביום נ

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


