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  ה"ב

 1089350/1יק ת

 גדול ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס, רב יצחק אלמליחה

 )ר מרדכי שיינין"כ טו"י ב"ע( לוניתפ :מערערה

  גדנ
 )ד גילה נפתלין"כ עו"י ב"ע( לוניפ :משיבה

 במדור הילדים ינת פירוק שיתוף הפוגע בח:נדוןה

 סק דיןפ

ר  מרדכי  שיינין  על  החלטת  בית "כ  טו"  באמצעות  ב)המערערת:  להלן(לפנינו  ערעור  האישה  

שעניינה פירוק השיתוף בדירת ) 10.7.2016(ו "בתמוז תשע' הדין האזורי ירושלים מיום ד

 .הצדדים

 .ד גילה נפתלין"י עוה"מיוצג ע )המשיב: להלן(בעל לשעבר ה

 הערעורת אה נשוהחלטה

 : בית הדין נשואת הערעורלהלן ציטוט מהחלטת

 מתייחסתה,  חלטה  היתנהנ)  20.6.2016(ו  "תשע  הסיווןד  ב"  ייוםב .א
'   חאור  האמור  בסעיףל.  צדדים  הין  בעומדות  ותלויות  התביעות  המכלולל
 יום  ממשפט  הית  בטעם  מיקול  עו  צדין  הבית  לציג  התובעה,  ל"החלטה  הנל
 המוחזקים,  ח"  ש221,000  ל  שכום  סעל)  22.6.2016(ו  "תשע  הסיווןז  ב"ט
 להעביר  מנוע  מדין  הית  בבפנינו  שנסיבותב.  נתבעת  הבור  עדין  הביתב
 .ל"נ ההחלטה בנקבע שסכום הלוא מת אנתבעתל

 ינוי  פליך  הת  אעכב  לבקשת  מנתבעתה:  צדדים  השני  מקשות  בפנינוב . ב
'   דסעיף  באמור  להתאם  בתבצע  ידירה  הינוי  פי  כבקש  מהתובעו,  דירהה
 .גט הידור סאחר לוםיושים של, ל"נ ההחלטהל

 הוראות  בשינוי  לקום  מאין  שובעד  ק"יה  בצדדים  הטענות  ביון  עאחרל
 ל  עצדדים  לדוע  ייהה,  ל"נ  ההחלטה  לקדם  ששלבב.  ל"נ  ההחלטה  בניתנוש
 נגד  כהוגשה  שכספית  התביעה  ליחס  בערכאות  במתנהלים  ההליכיםה
 . החלטהל'  חעיף סכתב נכך לבהתאםו, אישהה

 א  למעולםו,  ביעה  תותה  אול  מהתמודד  לאלץ  תי  כראש  מדעה  ינתבעתה
 תזכה  שכך  לכפוף  בתקיים  ישיתוף  הפירוקש,  תנאי  כיום  הסדר  לעלתהה
, המשפטת  בי  בעיקול  הו  צניתן  שאחר  ליום  הם  גפיכךל.  ביעה  תאותהב
 קום  מיןא,  תביעה  הירור  בהשלמת  לד  עלבד  במני  זו  צינו  היבו  טמעצםש
 שיתוף  הפירוק  להליכים  הל  עשפיעוי,  ערכאות  במתנהלים  הההליכיםש
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 הליך  הוצאות  תין  בלות  תלאל,  מקביל  בתנהלים  מלה  אליכיםה.  דירהב
 .דין הית בהחלטת בקבוע הדירה הינוי פמועד לכספית התביעהב

 ת  אידה  ללקבל  ודין  הית  במזכירות  להגיע  לשאית  רנתבעת  ה,אור  האמורל
 ח"  ש221,000  ךס  ל  עשניק  ה'צ  הולםא,  לבד  בח"  ש190,112  ך  סלק  ע'צה
 .ה זסכום ליחס בית המשפט בחלטת התתקבל שדע, דין הית בכספת בישארי

 דור  מקטינים  העבור  ובורה  עהסדיר  לה  לאפשר  יתקבל  האישה  שסכוםה
 .מקרקעין החוקא ל40הוראות סעיף  לענה מיש בכךו, ילופיח

 נתבעת  לבית  הדין  מאפשר,  ל"נ  ההחלטהל'    דאמור  בסעיף  להתאםב .ג
 אל,  ילופי  ופינוי  הדירה  חמדור  למעבר  הביצוע  לוסף  נמן  זרק  פל  שרכהא
 ).4.8.2016(ו "שע תתמוזט ב" כיום מאוחרי

 ינוי  פון  צינת  י,מתחייב  כד"מלא  אחר  הוראות  ביה  תא  להנתבעת  ומידהב
 .תובע הדי  יל עמבוקשכ

 דירה  בחזקה  העברת  המועד  בנתבעת  רק  לועברק  י'הצ  שתובע  הקשתב .ד
 צורך  לנתבעת  לחוץ  נכסף  הסכום  ואחר  מהתקבל  ללהכו  יינהא,  תובעל
 ביצוע  לודם  קוד  עידה  בהיות  לחייב  ומעבר  השגת  מדור  חלופי  וביצוע  ה
 .מעברה

בית  הדין  הוציא ו,  קשה  לעיכוב  ביצוע  פינויה  מהדירהבל  החלטה  זו  הגישה  המערערת  ע
ת  מהנימוקים ובה  דחה  את  בקשת  המערער,  )26.7.2016(ו  "בתמוז  תשע'  החלטה  נוספת  מיום  כ

 :המפורטים בהחלטה כדלהלן

ד  מחליט  לדחות  את  הבקשה  לעיכוב "ביה,  אחר  עיון  בבקשה  ובתגובהל
עקב  רצון ,  )10.7.2016(ו  "שע  תתמוזב'  ביצוע  החלטת  בית  הדין  מיום  ד

 .הנתבעת להגיש ערעור לבית הדין הגדול

 ןכ  מולאחר,  הצדדים  התגרשו  בהסכמה)  6.6.2016(ו  "שע  תאיירט  ב"יום  כב
לפיהן ,  עומדות  וגובשו  הסכמות  ותלויות  הוספות  נתביעות  ביון  דתקייםה

בלתי  חוזר וח  וי  כיפה  חתמה  על  יישהא.  הבעל  ירכוש  את  הדירה  בבית  שמש
(ו  "שע  תסיווןד  ב"  יביום,  בעקבות  הדיון.  לאפשר  את  ביצוע  ההליך

יתנו  החלטות  הקובעות נ,  )10.7.2016(ו  "שע  תתמוזב'    דוביום)  20.6.2016
הוצג בפנינו כתב ערעור לבית הדין  לא. צדדיםהת  ההסדרים  המחייבים  את  א

בפנינו  רק  בקשה  המביעה  כוונה  להגיש .  הגדול  וגם  הערעור  טרם  הוגש
 .ערעור על יסוד טעמים המפורטים בבקשה

 דינו בזכה שמי שוא  הסוד  יכלל:  מבהיר  ןדיהת  בי,  חר  עיון  בחומר  שבפנינוא
, ריג  חבחינת  בוא  הין  דסק  פל  שיצועו  בעיכובו,  כייתו  בדין  זת  אממש  לכאיז
יתן   נין  דסק  פיצוע  ביכוב  על  שסעדה.  הסדר  רכושי  באשר  מדובר  כמיוחדב

 .התקבל לערעור ליש סיכוי שכך לכפוף ברק

 ההחלטות  ומאחר,  נסיבות  שבפנינו  לדעת  בית  הדין  אין  יסוד  לערעורב
 ענה  מתת  לישש  ענה  טל  כלתה  עלאו,  צדדים  הסכמות  הסוד  יל  עיו  הניתנוש
 .מקרקעין החוקל' א40 סעיף להתאםב

 הישבסכום  הכסף  העומד  לרשות  הא,  המוסכם  בין  הצדדים  על  פי,  את  ועודז
וכי  אין ,  יש  כדי  לתת  מענה  למדור  החילופי  הנחוץ  לה,    שקל190,000בסך  

 .מניעה שתשכור דירה עבורה ועבור הילדים

 ת  אתפר  שככלו,  ד"יה  בחלטות  הת  אקיים  לייבת  חהישא  האמור  האורל
 .ד"יה בחלטות האכיפת לנדרש כיפוטי שו צינתןי, החלטותה
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 .ד כאן מהחלטות בית הדין קמא הנוגעות ישירות לערעורע

 קציר רקע עובדתית

 .נישאו הצדדים זה לזה כדת משה וישראל בשווייץ) 14.7.2003(ג "ד בתמוז תשס"בתאריך י .א

שר  לכל  אחד  מהם  שני  ילדים  מהנישואים כא,  לשני  הצדדים  אלו  הם  נישואים  שניים .ב
 .הראשונים

 .לצדדים חמישה ילדים משותפים הנמצאים במשמורת האם .ג

מוגדרים  כנכים  בביטוח  לאומי  ומגיעה  להם  קצבת ,  שלושה  מהילדים  חולי  סכרת  נעורים .ד
 .נכות

 .המשיב סובל ממחלת נפש עוד טרם נישואיו למערערת .ה

 .ילדים המשת חזונות מעבור בחודשלח "ש 2,000 סך בדין הית בבויב חהמשיב .ו

 .ח"ש 900,000־הצדדים רכשו דירת גן בת ארבעה חדרים בסך של כ .ז

ומסכום  זהה ,  ח"ש  430,000־בסך  של  כה  שכנתמלוואת  ההדירה  נרכשה  רובה  ככולה  מ .ח
 .שהתקבל מדוד המשיב

 .ח"ש 1,265,000שווי הדירה כיום על פי חוות דעת שמאי עומד על סך  .ט

 .ח לחודש"ש 2000־בסך של כ) בני משפחתו(המשיב לם מש וב המשכנתהחת א .י

שטר וח  שלדבריו  הצדדים  חייבים  לו  מכ,  דוד  המשיב  עתר  לבית  המשפט  לתשלום  החוב .אי
עתירה  זו  הוגשה  לאחר .  ההליכים  הדיוניים  בגין  עתירה  זו  לא  הסתיימו.  חוב  עליו  הם  חתומים

 .גירושיןשהצדדים פתחו תיקי תביעה ל

פתחו  הצדדים  בבית  הדין  תיקי  תביעה  לגירושין )  15.12.2015(ו  "בטבת  תשע'  ג  בתאריך .בי
 .מזונות ילדים וחלוקת רכוש, הסדרי ראייה, תביעות למשמורת, ובכרוך לה

הגיעו ן  ליהשאהתגרשו  הצדדים  לאחר  הסכמות  )  6.6.2016(ו  "ט  באייר  תשע"בתאריך  כ .גי
 .דיןסיוע בית הוביון הדבמהלך 

משיב  לרכוש  את לית  הדין  באישר  )  15.6.2016(ו  "תשעון  בסיו'  בהחלטה  נוספת  מיום  ט .די
 –כאשר  סכום  נוסף  ,  ח"ש  190,112ק  בסך  'חלקה  של  המערערת  בדירה  לאחר  הפקדת  צ

ופקד  כערבות  עד  לקבלת  הכרעת  בית  המשפט  בתביעת  דוד  המשיב  כלפי   ה–ח  "ש  221,000
 .הצדדים

ח  שבו  אושרה  לו  הלוואה  בסך  ארבע "לאחר  שהמשיב  הציג  אישור  מגמהחלטה  זו  ניתנה   .וט
 .ח"מאות אלף ש

 .ואילו המשיב עבר להתגורר עם בני משפחה, המערערת מתגוררת בדירה בבית שמש .זט

 .כרעתנו המתן לרלוונטי העובדות הקציר תאן כדע

ט "יום  כבית  הדין  הוציא  החלטות  שלפיהן  על  המערערת  לפנות  את  הדירה  עד  ל,  אמורכ
 .לאחר הארכת מועד –) 4.8.2016(ו "בתמוז תשע

 .ל מבקשת המערערת את הכרעתנו"ל ההחלטות הנע
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 ימוקי הערעורנ

 :מרכזיים המערערת היעוני טהלןל

לחוק )  א(א40למערערת  זכות  להתגורר  בדירה  עם  חמשת  הילדים  בהתאם  לסעיף   .א
לעכב  את  ביצוע  פירוק ,  יתוףהמורה  לערכאה  השיפוטית  שהחליטה  על  פירוק  הש,  המקרקעין

, השיתוף  בדירה  כל  עוד  לא  נוכח  בית  המשפט  כי  לילדי  בני  הזוג  ולבן  הזוג  שנמצאים  בחזקתו
 .לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, הסדר מגורים המתאים לצרכיהם

ו  מימוש שעניינ,  לחוק  יחסי  ממון  א6התאם  לסעיף  בלמערערת  הזכות  להתגורר  בדירה  גם   .ב
 .ל"זכויות לאיזון ובו ההסתייגות הנ

שלדבריה ,  המערערת  לא  הסכימה  לפירוק  השיתוף  ללא  קבלת  כל  הסכום  בגין  חלקה  בדירה .ג
 .ח" ש411,000עומד על סכום של כ־

וכפי ,  המערערת  טוענת  כי  הובטח  לה  עוד  קודם  לנישואין  כי  מחצית  הדירה  שייכת  לה .ד
 .שנרשמה בטאבו

, פנות  לערכאותלאוסרת  הנת  כי  תביעת  הדוד  בבית  המשפט  מנוגדת  להלכה  המערערת  טוע .ה
 .ואינה אלא תחבולה להוצאת המערערת מהדירה ללא זכויות ולרוששה, התביעה פיקטיבית

ינן שאו,  ח  לחודש"  ש7,500המערערת  תיוותר  עם  קצבאות  הילדים  שבסך  כולל  מגיעות  לכ־ .ו
 .מספיקות לכלכלת הילדים ולמדורם

ערת  מציינת  לעובדה  שהמדובר  בשלושה  ילדים  נכים  הזקוקים  לאוכל  מיוחד המער .ז
 .שעלותם גבוהה גרתייםשולטיפולים לא 

שבה  נקבע ,  )7.2.2016(ו  "ח  בשבט  תשע"המערערת  מציינת  להחלטת  בית  הדין  מיום  כ .ח
, ח  לחודש  בעבור  חמישה  ילדים"  ש2,000שהסכום  הנמוך  שנקבע  לחיוב  המשיב  במזונות  בסך  

ידון  בית ,  כגון  שהדירה  תימכר,  וכי  אם  יהיה  שינוי  נסיבות,    מכך  שהמשיב  אינו  משתכרנובע
, המשיב שרכש את חלקה של המערערת בדירה: יש שינוי נסיבות, לדבריה. הדין בגובה המזונות

ומדוע  אפוא  לא ,  ח"מסוגל  לעמוד  בתשלומי  המשכנתה  וההלוואה  שכביכול  נטל  מקופת  הגמ
 .ידאג למדור הילדים

המערערת  מבקשת  לבטל  החלטת  בית  הדין  לפירוק  שיתוף  עד  שתתקבל  הכרעת :  סיכוםל
 .בית המשפט בתביעת דוד המשיב ובקיום דיון בעניין גובה מזונות הילדים

 ענות המשיבט

 :מרכזיים היעוני המשיב טהלןל

, לחוק המקרקעין לא הועלתה במהלך הדיונים) א(א40טענת המערערת להפעלת סעיף  .א

 .ציין בית הדין בהחלטתווכפי ש

כ  הסכימו  במהלך  הדיונים  לפינוי  מהדירה  לאחר  שקיבלה  את  המגיע  לה "המערערת  וב .ב

מציינת  לפרוטוקול  הדיון .  בחלקה  בדירה  כאשר  היא  מודעת  לתביעת  הדוד  בבית  המשפט

 .ביום סידור הגט
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מהנימוק ,   בית  הדין  בהחלטתו  דחה  בקשת  המערערת  לעיכוב  ביצוע  החלטתו .ג

ח  שעמו  היא  יכולה  לשכור  דירה  ויש  בו  מענה  גם "  ש190,000למערערת  סכום  של  ש

 .ל"לחוק הנ

לא  ניתן  להגיש  ערעור  לאחר  שהתקבלו  הסכמות  הצדדים  בפני  בית  הדין  ובעקבות  .ד

 .ל החליט בית הדין כמה החלטות אופרטיביות"ההסכמות הנ

ו "ח בשבט תשע"בתאריך כהמשיב  מציין  החלטה  עקרונית  לפירוק שיתוף שניתנה עוד  .ה

ומסיבה  זו  יש  לדחות ,  המערערת  לא  הגישה  ערעור  על  החלטה  זו.  '  סעיף  ו–)  7.2.2016(

, )16.3.2016(ו  "תשע'  באדר  ב'  החלטה  נוספת  ניתנה  ביום  ו.  את  הערעור  שהוגש  באיחור

עוד  מציין .  ובה  נימק  בית  הדין  את  עמדתו  בעניין  פירוק  השיתוף  ודחה  עמדת  המערערת

 ).31.5.2016(ו "ג באייר תשע"ה נוספת בעניין פירוק השיתוף מיום כהחלט

דוד  המשיב  קיבל  רשות  מרבנים  להגיש  תביעה  כנגד  הצדדים  בבית  המשפט  בגין  חוב  .ו

, בבית  המשפט  התברר  כי  אכן  המערערת  חתמה  על  שטר  הלוואה.  משותף  שלו  הם  חייבים

 . חוב זהולכן צדק בית הדין שיש לעקל חלקה של המערערת בגין

ואילו ,    שנרכשה  על  ידי  בני  משפחתו–המערערת  מתגוררת  בדירה  השייכת  למשיב   .ז

 .המשיב נמצא בחוץ

והכנסה  נוספת ,  ח  לחודש"למערערת  הכנסות  בסך  כולל  של  כשמונת  אלפים  ש .ח

, למשיב  אין  הכנסות  עקב  מצבו  הנפשי.  ממענקים  שמקבלת  מבני  משפחת  בעלה  הראשון

מציינת  להחלטת  בית  הדין  שלא  ניתן  לחייב  את .  חים"פחה  וגמוהוא  מסתייע  בבני  מש

 .ח לחודש שגם אותו משלם סב המשיב" ש2,000המשיב מעבר לסכום של 

 .נם כל עדין הית בחלטות הלהותיר וערעור הת אדחות לבקשמ: סיכוםל

 הכרעה ויוןד

מערערת והציע  לצדדים  להסכים  על  פינוי  ה,  כ  באורך  רוח"ית  הדין  שמע  את  הצדדים  ובב
כ  לא "המשיב  וב,  כ  נטו  להסכים"המערערת  וב.  מהדירה  עם  סיום  ההליכים  בבית  המשפט

 .הסכימו

כי בין הצדדים מתקיימים הליכים דיוניים בבית הדין האזורי בתביעות  ולה עתיקים בהעיוןמ
 חיובה  לוספת  נתביעה  בן  כמוכו,  המשיב  לחיוב  המערערת  בדמי  שימוש  בגין  חלקו  בדירה

 גישו  הצדדיםה.  ח  לחודש"בסך  של  כאלף  ש  דירה  הת  אזיבתו  עיוםה  ממשכנת  הבו  חמחציתב
 .בית הדין בתביעות הללו הכרעת לממתינים וללו התביעות ביכומיהם סתא

 תלויים הבתצעולה כי המערערת לא מקבלת את ק מא קדין הבית בצדדים הסיכומי בהעיוןמ
 .בגורם לכךו הכאשר כל אחד מאשים את משנ, החלטתו בדיןהשציין בית 
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ילדיו  שחלקם  נכים  זוכים  למזונות  זעומים ואב  הנהנה  מרווחה    –  וצר  המצב  המשפטי  הקייםת
 וחסרי מדור

הזקוקים   כים  נלושה  שהם  מ,טניםקה  ילדים  יששל  אם  לחמ  גומה  עצב  ממונת  תפרסת  נפנינול
שאמורה ,  יפול  אינטנסיבי  לא  שגרתי  המוטל  עליהלטלהוצאות  כספיות  מיוחדות  בגין  מחלתם  ו

 .מדור לאגהדלהתמודד עם מצב קשה זה תוך כדי 

זה  אין   כום  סולםא,  דירה  בלקה  חגיןבח  "  ש190,000־  כל  שכום  סקבלת  מהיא  שמנם  אכוןנ
בהנחה  ששכר  דירה  בבית  שמש .  שנים  מש  חיותר  הלכל  ו,ניםשבו  סיפק  למדור  מעבר  לארבע  

 .מדור החזקת אל שתוטפושוזאת ללא הוצאות , ח לחודש"עומד על כשלושת אלפים ש

תהיה  בגיל  תשע  או   –  שכיום  היא  כבת  ארבע  וחצי  –  הקטינה  בתשהכ  שכך  הוא  מיוצאה
ם  תום  תקופה   עשנה  מונה־עשרהששכולם  לא  יגיעו  לגיל  ,  וביחד  עמה  עוד  ארבעה  ילדים,  עשר

 .ג גורת קלאלם  הוותרויי, זו

  לחיוב  המערערת  בדמי ו  בית  הדין  יקבל  את  שתי  תביעות  המשיבשבתכן  מצב    יי:עוד  ואתז
 ארבעים כוד עמערערת לנקבע שהסכום מהיגרע ליםישו  עזאאו  ,  השימוש  ובמחצית  חוב  משכנת

 .ח" שלףא

פרק זמן  עודבש ,חלוטין לבסורדי אצב מווצריי, משיב הת  תביעותאאכן  יקבל  בית  הדין    םא
יא  תיוותר וה,  סכום  למדור  והוצאותיו  מערערת  היד  ביוותר  יא  לנים  שרבע  אד  עשלושכשל  

וזאת  חוץ .  הקטנים  ששלושה  מהם  נכים  בדאגה  למדורם  לדיה  ימשת  חםעלבדה    התמודדל
 . קוקים זם הלו שמיוחדהמהדאגה לטיפול 

ה חדרים ישותר עם דירת גן בת חמיוי, דורם מאתת כולל הכלכלתם במחויב האב ה,עומתםל
 .לדיםה יישח לחודש בעבור חמ" ש2,000מזונות  תשלום ביסתפק ו,בעלותוב

 .דין הית בל שיידית מתערבות החייב מכזה שבסורד אצבמ

 :ועל בית הדין מוטלת אחריות לבחון היטב, נו כל עה זצב מהותיר לתכן ייאל

וד בע,  ח  לחודש"כאלפיים  ש  סךה  בשכנת  מוב  חל  שתשלומים  בעמוד  למסוגלשדוע  האב  מ
 וסף  נבהחזרו,  דועים  יאינם  שתשלומיםבח  "גמלח  "  שלףאתשלום  החזר  חוב  של  ארבע  מאות  

א  ידאג  גם   ל,מנו  מיבלקח  לדודו  בגין  ההלוואה  ש"  שלף  אמאתיים  ממעלה  לסך  בחוב  הלש
 ?לקורת גג לחמשת ילדיו שאינם מסוגלים לשאת בהלוואות כה גדולות כמו שהוא נוטל

 שלם  להמסוגל  ובעלותו  ברווחת  מן  גירת  דם  עום  יל  שסופובוותר  יי  ש,אמור  כ,משיבה
הגמורה  על  פי  תקנת   מחובתוומתנער  מאחריותו  ,  ח"  שמיליון  כל  שולל  כסך  בובות  חחזריה

בטענה  כי  אין  ביכולתו  לדאוג  לתשלום   ,לציו  חוצאי  יקטנים  הלדיויחכמים  לזון  ולכלכל  את  
 . מדורם ואחזקתם

 .דין הית בל שידית מתערבות האמור כדורש וועק זה זצבמ

 ומשמעויותיה סכמת המערערת לפירוק השיתוףה

דבר  שאין ,    הדין  ער  לכך  שאכן  המערערת  הסכימה  לפירוק  השיתוף  ולפינויה  מהדירהבית

ובית  הדין  האזורי  צודק  עקרונית  בהחלטתו  המנומקת  שלא  ניתן  לקבל  את ,  עליו  עוררין

 .חזרתה של המערערת מההסכמות שהתקבלו
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 הסבר  שאחר  מיתנה  נהסכמתה  ש,מערערת  המדת  עקבל  ליתן  נלא  שהאזורי  דין  הית  בודקצ
. עליל  בכונה  נינה  או  זענהט.  ח"  ש400,000־  ממעלה  לל  שסך  בדירה  בלקה  חת  אתקבלש
ה   זתנאי  בסכמתה  התנתה  הלא  ומשפט  הבית  במשיב  הוד  דביעת  תל  עדעה  ים  גדעה  ימערערתה
 .)לפנינו נבאר שאין ערך להסכמה זו מן ההיבט ההלכתי(

 : ם לשמיםהנתונים העובדתיים הזועקי מצבת מהתעלם לי אפשר א,את זםע

, קוקים  לטיפולה  המסורהזשמהם  שלושה  נכים  ,  ילדים  משותפים  מישה  חם  עישראל  בםא
 צמו  עתאואילו  אבי  הילדים  ימצא  ,  שנים  עד  חמש  שלושכתמצא  עצמה  ללא  קורת  גג  בעוד  

 חמשת  לחודשלח  "  ש2,000  ל  שתשלום  ביסתפק  ו,דרים  חרבעה  את  בן  גירת  דבעלותובכאשר  
 .ור והוצאות טיפולים חריגותכולל מד ,קטנים הלדיוי

 ינוי נסיבות לעומת המצב שבו נפסקו המזונותש

, המערערת  עדיין  אינה  מקבלת  קצבת  תלויים:  בית  הדין  סבור  שבנסיבות  הללו  שבהן

שאם  יתקבלו  בבית  הדין  קמא  היא  עשויה ,  ועומדות  בפניה  שתי  תביעות  של  המשיב

המשיב  הציג  אישור  הלוואה ,  מנגדו,  ח  מהסכום  שקיבלה"  ש50,000להיוותר  עם  פחות  מ־

יש ,  ח  למרות  מצבו  הנפשי  וחובות  נוספים  המוטלים  עליו"  ש400,000ח  על  סך  "מגמ

(ו  "התשע'  באדר  א'  להחלטת  בית  הדין  קמא  מיום  א'  הצדקה  להפעלת  הנאמר  בסעיף  ה

 :כדלהלן) 10.2.2016

 חראל.  ילדים  המשת  חבור  עזונות  ממי  דפסיקת  לתביעה  ביון  דתקייםה[...]  
 ביטוח  מילדים  הבור  עקצבאותה:  חליטד  מ"יה  בצדדים  הענות  טמיעתש
 תלויים  הלק  חאם  לועבר  יכן  ואישה  הרשות  למלואן  בעברו  יוג  סכל  מאומיל
 חודשח  ל"  ש2,000  אשה  לשלם  יאבה,  אמור  לנוסףב.  אב  הבקצבתש
 בגין  שהנחה  בזאתו,  1.2.2016  יום  מו  זחלטה  הוקףת.  ילדים  המזונותל
 .חודשח ל" ש2,000 ל שכום סולם שברכ ודמת קקופהת

 אב  הת  אחייב  ליתן  נא  לדין  הית  בפני  בהוצגו  שנתונים  להתאם  בי  כציין  לשי
 ו  אבעל  הכנסות  הרמת  בהותי  מסיבות  נינוי  שיחול  שככלו,  ותר  יבוה  גסכוםב
 שלם  למצעים  או  ליהיו  וימכר  תמשותפת  הדירה  הם  אגון  כ,כלכלי  המצבוב
 יטוח  בקצבאות  מהכנסה  הגובה  בינוי  שיחול  שוא,  יאליים  רזונות  ממיד
 .וסף ניון דקיים לבקש ליתן נהיהי, אומיל

 קום  מהיהי,  המכירה  מתמורה  הבלת  קם  עבד  בבד  ו,הליך  השלמת  הםע[...]  
 שלום  תהבטחת  לבעל  הל  שחלקו  מסף  ככומי  סעיקול  לבקשה  הבחינתל
 .תאימה  מקשה בתוגש שאחר לזאתו, זונותמ

 ונות הוטעה בית הדין ורומה בידי המשיבשש כי בעת פסיקת המזח

 :קבע בית הדין בהאי לישנא) 16.3.2016(ו "תשע' באדר ב' בהחלטה נוספת מיום ו

(ו  "שעת'    אאדרב'    כיום  בניתנה  שההחלטהמ'    וסעיף  להמשךב.  ד[...]  
 ורה  מדין  היתב,  מאי  שמינוי  לצורך  הלד  ע"יה  בחליט  יבטרםו,  )29.2.2016

 ל  שלקה  חת  ארכוש  לכלכלית  היכולתו  ליחס  בסמכתאות  אהציג  לבעלל
 שלם  לו  לאפשר  מינו  אכלכלי  הצבו  מבעל  הלדברי  ואחרמ.  דירה  באישהה
 ו  לש  יפיה  למדתו  עת  אלבסס  והבהיר  לליוע,  מלואם  בלדיו  יזונות  ממיד
 .נכס באישה הלק חת ארכוש ללכלית ככולתי
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 בידו  שצמי  עהון  וספיים  כקורות  מירוטד  פ"ביה  להגיש  לבעל  הלע .ה
 .  מים יבעה שוךת, ך כצורך למשכנתא לזדקק יכום סבאיזהו, דירה הרכישתל

ח "  ש400,000הציג  המשיב  לבית  הדין  אישור  על  קבלת  ,  ספר  ימים  לאחר  החלטה  זומ
 .ך ביקש להוכיח את יכולתו לרכוש את חלקה של המערערת בדירהכו ,ח"מקופת גמ

הזכות  לרכוש  את  חלקה  של  המערערת אור  הודעה  זו  החליט  בית  הדין  לתת  למשיב  את  ל
 .בדירה

 .שיבממצד ה' דין מרומה'עולה חשש ל, ית הדין סבור שבנסיבות המפורטותב

 :ברינו דבהירנ

 סוגל  מינו  אדבריושלמאחר  ,  לדיו  ילפי  כלו  שגמור  החוב  לחריות  אוטל  נאינו  שמשיבה
סדר  גודל  של  מאות ב  וטל  אחריות  לעמוד  בתנאים  להחזר  הלוואותנ,  לדיו  ית  אלפרנס  ועבודל

 . אלפי שקלים

יוצאי  ולכלכל את ילדיו עבודלכיצד זה מתיישב עם טענתו שאינו מסוגל ה :מה תדין היתב
 חודשלח  "ש  2,000שמספק  להם    כך  ב,כמים  חקנת  תי  פל  עאחריותו  מועם  התנערותו,  לציוח
 ?להם שנכות הצבת קוללכ

שליך מ,  ומדור  ילדיו  זונותכיצד  אב  שמוטלת  עליו  חובת  הדאגה  למה  :מה  תדין  היתב
 ביטוח  החסדילו  –  סוגלת  לעבוד  עם  שלושה  ילדים  נכיםמיא  הספק  אם  ש  –  אחריות  זו  על  האם

וכולי  האי ,  קלים  שלפי  אאות  מל  שסדר  בדולים  גה  כובות  חצמו  על  עוטלנשעה  שהוא  ,  אומילה
 ?גן מרווחת בבעלותו ירת דו לדי שתהיהכ

 םע אדםל ,ח" ש400,000בסדר גודל של   כה גדולהכיצד מוענקת הלוואהה: הדין תמה יתב
 ?מסכום זה סדר גודל כפולב ש לו חובותשיו, עיות נפשיות שאינו עובדב

 .ום תד עהם בבירור הת אמצות לישוהללו נוקבות  תמיהותה

שיש  לנהוג  עם  המשיב  בהתאם '  ין  מרומהד'בבית  הדין  חשש  ל  תעוררמ,  ללו  הנסיבותב
 פטשמ  ושןח(  חן  ערוךלבטור  ושוו,  )  כדרקפ(נהדרין    סהלכות  ם"מבלכללי  ההלכה  המבוארים  בר

 . די למבין ו,ם שיםכלבנושאי ו, ) גףיסע טו ימןס

 דבריםהמתיישבים    כיצדה,  כל  הגורמים  המעורבים  םעבית  הדין  לבחון  הדק  היטב    לע
 –קה כי יהווה טעם לשינוי הפסי בע קמאקהעת לבחינת שינוי הנסיבות שבית הדין  גיעהה. הללו

 .החלטתו בצדקו

 צב  ממנוע  לנת  מל  עראויה  הדרך  הת  אמצא  ימאקהדין  סמוך  ובטוח  שבית  הדין    יתב
 .מכובדת המשפחה הת אלל כואם תאינו ו,עמורה ודום סמנהג בגובל ה,ה זבסורדיא

 אב מחוב המזונותה-ין בהסכמת המערערת כדי לפטור את המשיבא

 מערערת  אמנם  הסכימהה:  ל"נ  הנתונים  הבחינתל  מא  קדין  הבית  לצדדים  ההפניית  לוסף  נימוקנ
 .הסכמתה אין ערךלאולם , ודשייםח-על פירוק השיתוף מהדירה בתוך חודש

 :בהיר דברינונ
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 ל  המשיב  כלפי  ילדיוש  מחילה  על  חוב  גמורכשל  המערערת  יש  להגדירה    סכמה  זוה
דין  כדין  חוב  אב כי  יש  דעות  הסוברות  שזהו  חיוב  מעיקר  ה,  נציין.  הקטנים  כפי  שתקנו  חכמים

 .ל"ואכמ. עד גיל שש, במזונות ילדיו מקטני קטנים קרי

 .כמבואר בפוסקים מדור ההוצאות ודור מם גולל כמזונות הובח

התנערות  של ו  יש  ב  ,הדירה  מילדים  הם  עמערערת  הל  שהוצאתה  ודירה  ביתוף  שירוק  פצםע
בהיותו  חוב ,  כלפי  ילדיוין  למערערת  הזכות  למחול  על  חוב  זה  של  המשיב    וא,המשיב  מחוב  זה
 .ל על אב כלפי ילדיו"אישי שהטילו חז

ילדיה  ואחראית  על  כלכלתם  והטיפול  הנדרש  בכל  מקרה   ל  עאפוטרופוס  כשמשת  מאםה
 .לגופו

 כמבואר  וובתם  טת  אוגד  נדבר  האשר  כתומים  יכסי  נל  עוותר  לשאי  רינו  אפוטרופוסא
, בימן  קי  סן  משפטשת  חתם  סופר  חו"וש,  סימן  רא  גק  לו  וחטימן  א  סק  לח  תוא  בתשוב"ראה  רשב(  פוסקיםב

 .)ק ז"סימן יב ס פטמשן שחו חי תשובהתופ

שהאב ,  שעסקו  בשאלת  זכות  האם  למחול  על  מזונות  ילדים  ,ביםם  ררי"ד  פצאנו  מן  כמוכ
ימן  עא ס(ראה  באוצר  הפוסקים    –לדים    יזונות  מל  עאב  למחול  לם  אכות  זאין  שסקופחייב  לזונם  ו

 .ים הללור"שציינו לפד )אות ידא יף עס

והנה  זה  ברור שהסכם של הורים בקשר לילדיהם אינו יכול :  ")227עמוד  ('  ר  כרך  ו"לפד  צייןנ
 ."לחייב את הילדים במידה שזה פוגע בזכויותיהם כלפי אביהם

שניתן   ין  דסק  פבטל  לו  אשנות  לדין  הית  בשבסמכות,  וסףנלזה  יש  להוסיף  נימוק    הקשרב
 . כאשר הוא נוכח שהילדים עשויים להיפגעבהסכמת הורי הילדים 

בספרו   )חבר  בית  הדין  הרבני  הגדול(ל  "גולדשמידט  זצ  גאון  רבי  אליעזר  האת  זהגדיר  ליטיבה
 אחר  לם  גלדים  יזונות  מעניין  בסמכותו  בדון  לדין  הית  בדרש  נבו  שמקרהב,  )  כחימןס(עזר  משפט  

דבריו  המשמשים  כמגדלור נצטט  קטעים  נבחרים  מ.  ורים  ההסכמת  בניתן  שין  דסק  פתןמ
 .לסמכות בית הדין לדון במקרים מעין אלו

אור  האמור  אין  אני  רואה  צורך  ותועלת  במינוי  אפוטרופוס  מיוחד  לצורך ל
  .או בהסכמת אפוטרופוס כללי לשם כך, המשפט

  [...]אפוטרופוס והוא בעצמו חייב לדאוג לטובת הילדים הוא הדין היתב

 לשאביהם  "  כטינים  קענייני  בפעול  לין  דביתלכי  כח    יש  להוסיף  כאןו
ואינו  מוגבל  רק  לקטנים   וא  על  כל  הקטניםה)  א"לז  עקמא  דף    באב("  תומיםי

 .א"לאו דווקא כמבואר בתשובת הריטב" יתומים"והלשון  ,שהם יתומים

א  גולדשמידט  בהגדרת  ילד  כצד "דן  הגר,  ")ולבסוף"המתחיל    קטעב,  במ  שמודע(המשך  דבריו  ב
 ריו  בדיון  כלפיו  וכלפי  בית  הדיןור  את  המעמד  של  הוביאיון  המתקיים  בין  הוריו  ובעל  דין  בד

 :וכדלהלן

 מיד  תוא  הדין  העל  בדין  הלפיש  דבר  בפק  סל  כרצוני  לומר  כי  לדעתי  איןב
 דין  הית  בפני  לותו  אמייצגים  הפוטרופסיו  אלא  אינם  אהוריוו,  צמו  עילדה

 . ומדברים בשמו

מסופקני  אם  יש  להם שאלא  ,  בעלי  דיןלא  רק  זה  בלבד  שהם  אינם  כלל  ו
 –במשפט  '  צד  נוגע  בדבר'כי    'הצדדים  הנוגעים  בדבר'אפילו  המעמד  של  

 .יש להם השפעה על הדיון ועל פסק הדין' צד'של ה' נגיעותיו'פירושו הוא ש
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, ינו  רק  שיקול  עיקרי  בלבדא,  שיקול  הוא  טובת  הילדיםהבהחזקת  ילדים  ו
 [...] זה ותו לא , שיקול היחידה זהו, שלפי השקפת דין תורה לאא

וההורים   ,הדין  הוא  בעל,  שהדיון  בדבר  הילד  הוא  דיון  שלו  בלבד  ,ה  זיקרוןע
 וא  השהמדובר  כווקא  דינוא,  שמו  במדבריםהאינם  אלא  האפוטרופסים  

נמצא  כי  הילד [...]  זונותיהם    מוא  ההנדון  שם  גלאא,  לדים  יחזקת  הדברב
האם  אינה  אלא  אפוטרופוס  המייצגת ו,  הוא  תמיד  בעל  הדין  והוא  התובע

 .אותו בתביעתו ותובעת בשמו

 .ד כאן עיקרי דבריו הנוגעים למקרה דנןע

 :הלכה בשוב חסוד ידבריו ממדים לואנמצנ

 ותם  אייצגת  מאםה  ;לפיהם  כהורים  החוב  לנוגע  הבר  דכל  בין  דבעלי  וד  צם  הילדיםה
 ת  אמלא  מינו  אההורים  מי  מאשר  כפוטרופוס  אלשהדין  מעמד    ביתלו  לבד  בפוטרופוס  אמעמדב

ומחובתו  לדאוג  לילדים  שלא  ייפגעו  כתוצאה  מהסכם  בין ,  תפקידו  ולילדים  עשוי  להיגרם  נזק
 .הורים

המערערת  במהלך  הדיון  לפירוק  השיתוף  בדירה  בנסיבות  בו   סכמתה:  נן  דמקרה  למכאןו
חוב  אישי  של כמוה  כמחילה  על  ,  המשיב  מתנער  מחובתו  הבסיסית  בחוב  מזונות  חמשת  ילדיו

 . המשיב כלפי חמשת ילדיו הקטנים

 נעשתהשהמערערת  למחילת  חוב  המשיב  במדור    הסכמת  בראות  ליןא:  ועל  היוצא  מכךפ
וזאת  גם  ללא ,  הגולל  על  חוב  המשיב  במדור  ילדיו  תימת  סשום  מ,גט  הידור  סיום  בדיוןהבמהלך  

 .חזרתה מההסכם

 אפוטרופוס  כילדים  הת  אייצגתמל  ש  מעמדבשל  המערערת  בדיון  בבית  הדין  הינו    עמדהמ
 .בלבד

". ביהם  של  יתומיםא  "מעמדכ  וגדר  מם  ללא  הערעורגבמקרה  זה    של  בית  הדין  עמדומ
ולראות , המערערת על מדור הילדים" יתורו"כותו ואף מחובתו לבחון הדק היטב את ז ,ה זכוחמ

 .אם אין בזה פגיעה חלילה בחמשה ילדים קטנים

ה  לעמוד וחככל  שמתברר  לה  כי  אין  בכ  ,הסכמתה  מהב  חזור  למערערת  הל  שכותהז
 .תוך כדי דאגה לכלל צרכיהם החריגים וגם למדורם, במטלות של גידול חמשת הילדים

 .ביםם ררי"פד בובאה הו זכותז

כות זניין  עבית  הדין  אינו  מוצא  עילה  מוצדקת  להתערב  בשיקולי  בית  הדין  ב  ,את  זםע
 יטב  הנימקה  שכפי  והלכה  בעוגנתמזכאות  זו  .  ור  הגטהמשיב  לפירוק  השיתוף  בדירה  לאחר  סיד

שיש  לעשות  זאת  לאחר  בחינה  מחודשת  של  הנתונים   בור  סדין  הית  בולםא.  מא  קדין  היתב
תוך  כדי  שימת   ,ה  זמקרה  לרכיבים  הכלול  מל  שחבה  רספקטיבהרהעובדתיים  שנוצרו  ובחינה  בפ

 .שיתוף הירוק פל שהמהלך מתוצאהכלב שהילדים לא ייפגעו 

 סיכוםל

 :מהנימוקים כדלהלן, ש לעכב את פירוק השיתוף בשלב זה עד לבירור יסודי של בית הדין קמאי

יש  לבחון  את  השאלות  והתמיהות  שצצו  במהלך  ניתוח  העובדות .  חשש  לדין  מרומה .א

 .ל"הנ
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ומשכך  אין  לה  את  הזכות  לוותר  על  זכות  חמשת ,  "אפוטרופוס"מעמד  המערערת  כ .ב

 .של אביהם כלפיהםהילדים לחוב האישי 

שמחובתו לבחון את היטב את ההשלכות , "אביהם של יתומים"מעמד בית הדין כמעמד  .ג

 .של פירוק השיתוף על הילדים

 סק דיןפ

 :לאור האמור פוסק בית הדין

 .הערעור מתקבל חלקית .א

 .בית הדין מקבל עקרונית את החלטת בית הדין קמא לפירוק שיתוף .ב

  מורה  על  עיכוב  ביצוע  החלטת  בית  הדין  קמא  לפירוק  שיתוף  בדירת בית  הדין,  עם  זאת .ג

 .עד לבחינה מחדש של הנתונים העובדתיים וחקירת הצדדים, הצדדים

בית  הדין  פונה  לבית  הדין  קמא  לקיום  בירור  יסודי  ומקיף  שייתן  מענה  הולם  לשאלות  .ד

 .על הילדיםשצצו עם ניתוח העובדות תוך כדי בחינת ההשלכות של פירוק השיתוף 

 .אין צו להוצאות .ה

 .על המזכירות להשיב למערערת אם כספי הערבות שהופקדו על ידה בהתאם לנהלים .ו

 .יתן לפרסם את פסק הדין ללא פרטים מזהיםנ

 ).5.2.2017 (ז"בשבט התשע' טיתן ביום נ
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