
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 621718/1יק ת

 באשדוד זוריא הבנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 ברהם מאיר שלושאהרב , יכאל צדוקמהרב , ד"בא – רהם שמןברב אה

 )לורי גייזלרד "כ עו" בי"ע( פלוני :התובע

 גדנ
 )ד יגאל גולדשטיין"ורית זריבי ועואד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תבעתהנ

 חיוב גירושין :נדוןה

 יןסק דפ

כי  בית  הדין  יחייב  את )  9.5.10(ע  "ה  אייר  תש"לפני  בית  הדין  מונחת  תביעת  האיש  מיום  כ

 .אשתו לקבל את גיטה

 חלומה  באיש  הופיע  האשה  הטענת  ולתאלמן  ההאיש  שאחר  ל1995ת  שנ  בכירו  הצדדיםה
 לדים  ירבעהא  לאיש.  ניים  שישואים  נם  הצדדים  השני  ל).9.9.99(  ט"ח  אלול  תשנ"כ  יום  בנישאוו
 .גירים בלדים ילושהש לאשה וראשונים הנישואיו מגיריםב

 ענות הצדדיםט

 ל  כאורך  לעלה  פאשר  כאשה  הותו  ארימתה  וונתה  הישואיהם  נל  כאורךל,  איש  הטענתל
 ת  אותירו  הבר  דל  שבסופו  שילדיה  לכושו  רל  כעברת  הצורך  לזאתו,  ילדיו  מאיש  הניתוק  לדרךה
, דבריול.  הסדיר  לאיש  הל  שלדיו  ינסים  מיםנ  שמשך  בשר  אבדים  כחובות  באיש  הל  שסקוע
 .ישות איי חיתו אקיים לסירבה וותו אכיבדה ומכה תאל, ספו כת אאשה הזבזהב

(  ה"כסלו  תשע'  א  יום  בחקירתה  באשר  כב  לום  תאשה  חסרת  הי  כבעלכ  ה"  בענה  טןכ

 ועד  מהקדמת  להגישה  שחופה  דקשה  במסגרת  בעב  רחרפת  בהיא  שענה  טיסא  גחדמ)  23.11.14
 .עמיים פד חוצרים מממכרל, טענתה לצליח מסק על שותפה שיאה מאידךו, וןיד

 שרע  ממעלה  לןיענ  ובר  דכל  לשוי  נזוג  כחדיו  ייו  חצדדים  הי  כאשהכ  ה"  בען  טיסא  גאידךמ
 השאירה  ואשה  הת  אאיש  הטש  נתראה  הו  אצדקהה,  סבר  הום  שלא  לשר  אדע,  אושרותים  מנש
 כשיר מת איתק נאישהדבריה אמרה כי ב. מחיצתו  בהורגל  הליה  אמהחיים  ומנו  מנותקתמ,  בדהל
 .דין כלא שמשפחתי העסק בעבודתם מילדיה ואשה הת אפיטר וילדיה ואשה הל שטלפוןה

 איש  הניתוק  לפעלה  וילדיו  לאיש  הין  בסכסוך  למקור  היתה  היא  הי  ככחישה  האשהה
 ודם  קנים  שדיול  ים  עסוכסך  מיה  הבעל  הכי  ומציאות  בחיזה  אדברים  ליןא,  דבריהל.  ילדיומ
 .אשה הת אהכירש

 תאוללה    ג,)3.5.11(  א"ט  ניסן  תשע"כ  יום  בגישההותה  א,  לום־בית  לשתביעתה  באשהה
 כספוש,  ראשונים  הנשואיו  מאיש  הל  שלדיו  יי  כטענהו,  בטה  מקודת  מנדברים  השתלשלותה
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 במשךו,  איש  הל  שכסיו  נל  עשתלטוה,  עייניהם  מראש  באז  ומעולםמ  מדו  ענתבע  הל  שרכושוו
 איש  הל  שלדיוי,  דבריהל.  נכסיו  וכושו  רלוא  ממעט  כל  עהשתלטו  ואף  נטלוו,  ותו  אחטו  סשניםה
 וםי,)8.9.99(  ט"ז  אלול  תשנ"כ  יום  בנחתם  שישואיהם  נרם  טמון  מסכם  הל  עחתום  לליו  עחצול
 .ישואיהם נפניל

 ל  כמהלך  ביו  חו  בניהם  שם  של  ענרשם  שבנה  יגן  בית  בזוג  הני  בכשו  רישואיהם  נאחרל
 עלה בותה אטשנ) 4.5.10( ע"אייר תש'  כ  יום  בדבריהל.  יניהם  בדולה  גהבה  אררה  שאשר  כשניםה
 פעל  יית  הדין  בי  כיקשה  בלום־בית  לשתביעתהב.  קבע  הוראות  הל  כת  אביטל  ווב  שבלתיל
 שי,  גירושין  לביעתו  תל  עאיש  העמוד  יםא,  לחילופיןו,  לום־בית  שחיי  לחזור  לעלה  בת  אשכנעל
 .ירושין גבפיצוייו כתובתה בחייבול

 אקבל  שד  עט  גיןא:  "י  כאשה  הענהט)  7.9.16(  ו"אלול  תשע'    דיום  בהתקיים  שאחרון  הדיוןב
 אשהכ  ה"  בכתב  שפי  כיהםינבו,  בות  ריותושכ  רביעות  תאשהל,  כך  להקשרב".  י  למגיע  שהמ
 :יכומיו ססוףב

 סך  בחודשו  בודש  חזונותומ  ₪  130.000  סך  בטרואקטיביים  רשה  אזונות  מביעתת .א
10.000₪ . 

 . 7916₪ סך בדור מביעתת .ב

 מדד  לצמודב  ₪  250.000  סך  בנהריה  בדירה  המכירת  מהתקבלה  שתמורה  החציתמ .ג
 .דיור החירימ

 .בעל הל שלדיו יל אוברחו השר אחנויות השווי מחציתמ .ד

 .ילת אוטלה לאב קופש נחידת יחציתמ .ה

 כשורותו    אבנה  יגן  במשותף  הבית  התא.  ל  כסר  חיום  כאיש  הי  כאישכ  ה"  בענהט,  נגדמ
 אשההף  על  פי  שא  ₪  625000  יבלה  קאשה  האשר  כשווה  בהתחלקו  וכרומ,  בעל  המימוןב
 ריהוט  הל  כת  אקחה  להאשה  שוד  עהמ,  מימונו  לבית  הרכישת  באום  מרמה  תא  לטענותיול
 .חזיר תאשה הי כובעים תמחציתוש ₪ 200.000 שווי במשותףה

 בריו דאר שין בעןטחקירתו ב. אשהכ ה"ב י"ע איש החקרנ) 17.2.15( ה"ח  שבט תשע"כ  יוםב
 :יכ

, סדר  ביו  הא  לחרונותים  אנ  ששלוש  בלנו  שחייםה...  נים  שעשר  כחדו  ייינח
 .חוז אאה מיה הא לן כפני לםג

כללם   ובבות  רוצאות  הליה  עהוציא  לותו  אשכנעה  ויבו  לוב  טת  איצלה  נאשהה,  דבריול
ח "י  יום  בכתב  שיומנו  מבעל  התבי  כשפה  חאשהה.  עבר  בחובותיהפ  מ"וצל  היקי  תשרהע  ילםש

 ):22.9.2005( ה"אלול תשס

 וכיחהה)  אשהה(.    דראשון  השבועב.  צלי  אגור  לותה  אכנסתיה)  אשהה(  .דו"
 אוד  מניא.  א.    אוג  סמכבסת  ובשלת  מגהצתמ,  נקה  מיתהה.  צמה  עתא
 העריך  לדעו  יא  ליתם  אצאת  יאת  שגברים  הל  כה  למרתיא...  מנה  מתרשמתיה
 שה  את  אי  כליך  עוותר  למוכן  א  לניא.  צמיתות  ליתי  ארתשא  נת  אכן  לותךא
 ."יוחדתמ
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 הכרעה ויוןד

ובכלל  זה  פרוטוקולי  הדיונים ,  לאחר  עיון  בית  הדין  בכל  החומר  הרב  המצוי  בתיק

.   האשהנגדלא  מצא  בית  הדין  אסמכתאות  לטיעוני  האיש  ,  והמסמכים  שצירפו  הצדדים

מתוארת  האשה ,  ו  ויחסיו  במשך  השניםבו  תיעד  את  הרגשותי,  מיומנו  של  האיש,  ההיפך

 . ומהתנהגותהכמסורה וחרוצה כאשר האיש שבע רצון מתפקודה

. ראשונים  הנשואיו  מלדים  יד  צלכלכש,  צדדים  הני  של  שניים  שישואיםנדובר  במ  מנםא
 משפחהה.  זוג  הני  בחיי  בציבות  יחוסר  ומתחים  לורם  גואה  וורכב  מה  זמצב  שולם  על  שרכוד
, חזק  השני  הצדהאילו  ו,  שבון  חל  עכלכלי  הצבה  מת  אשפר  לנסה  מחלש  הצד  הל  שגרעיניתה
 כסי  נל  עאשה  הד  צל  שהשתלטות  ויצול  נה  זבמקרהו,  משפחה  הכסי  נאיבוד  לכנה  סכך  בואהר
 אשר כגרעיניות המשפחות התי שין במתמשך ושה קכסוך סתפתחהבמהלך חיי הנישואין . אישה
 לדיה  ית  אילבש,  אשה  בחר  באיש  הסוימת  מהמידב.  אשה  הביןללו    שלדיו  יין  בקרע  נאישה
 .ילדיו מנים ששרעכל שניתוק לגרם שברד, עסקיוב

 אחרונות  הבשנים  שעסק  הת  אנהלים  מם  הילדיה  שדי  כוךת,  בוהה  גיים  חרמת  ביו  חצדדיםה
, איש  הל  שלדיו  יעזרתו  לחלצו  ננראה  כה  זשלבב.  גל  רפשיטת  ליה  הקרוב  ובדים  כובות  חברצ
 החובת  תריאת  ו,  נהריה  בדירה  הולל  כאיש  הל  שכסיו  נמכירת  מלםו  שהחוב  מדול  גלקח
 .חזרה בידיהם לביהם אסק עת אקיבלו שלדיו ישלמיםמ

 פי  לותו  אביאה  הלטענתו  שצורה  בילדיה  ואשה  הל  ידיע  נוצלמוא    הי  כאיש  השח,  מקבילב
 לאל,  דדי  צד  חעדצקט  נ  אישה.  גרשהבוע  לחליט  לת  והאשתו  באס  מכןל.  כסיו  נאיבוד  וחתפ
 .סויה חכתובת בהתגורר לעבר וטשה נהפתעהוב, אשה הם עידברותה

 נסות  לליו  עהיה  ואשה  הנטישת  באיש  הל  שדרמטי  הצעדו  לצדקה  האין  שבור  סית  הדיןב
 יןא.  קצועי  מוגי  זיפול  טליווי  בצורך  הבמידת  וסיסית  בידברות  הוך  תשתו  אם  עייו  חת  אייצבל
 יכ, איש הל שענותיו טכונות נם אםג. וקדמת מראהת הללא ווטהב, תאומיפ, דדי צד חעד צקבלל
 כותהז.  ירושין  גילת  עהוות  לכך  ביןא,  ספו  כת  אבזבזה  ושפחתה  מני  בטובת  לותו  איצלה  נאשהה

, בוגר  וסקים  עיש  אבעלה.  ה  לשובות  חהיו  שמטרות  למון  מהוציא  לעלה  בת  אשכנע  לשל  אשתו
 .צמו על עלא אהלין לו לאין ורצונו מספו כת אתןנ

 ת  אהחליפה  ואיש  הת  אהרחיק  לדי  כשטרה  מזמינה  האשה  הי  כאישכ  ה"  בענתטת  א
ענה  זו ט,  התגרש  לחפצה  ובעל  באסה  מאשה  הם  גי  כלמדלוצה    רכךבו,  משותף  הבית  הפתחותמ

 גובותתלו    איווה,  אשה  הת  אאיש  הטישת  נאחר  לתרחשו  הלו  אירועיםאאחר  שמ,  חות  להדדינה
 .איש הל שדדיות צד חעולות פהמשך לאשה החששות לבירותס

 נה  כיתה  האשה  הכן  אי  כפניו  להתנהל  שהליך  הוב  ראורך  ליה  הבור  סית  הדין  באמורכ
 .ית בשלום לתביעתהב

 יכר  ניהה,  )7.9.16(  ו"אלול  תשע'    דיום  בהתקיים  שאחרון  הדיוןב,  עיל  למורא  המרותל
 מנו  משיןגירו  בוצהר,  ליו  אחזור  לוצה  רינהא,  בעל  בפצה  חא  לבר  כאשה  הי  כרור  באופןב
: אמרה  שכפיו.  כספיות  הביעותיה  תת  אהאיש  מקבל  לחץ  לאמצעי  כיטה  גבלת  קת  אמעכבתו
 מעמד בגםו, צדדים המעמד בהיה  שארוך  הדיון  הל  כאורךל".  י  למגיע  שה  מאקבל  שד  עט  גיןא"
 חיי  לחזור  לאשה  הל  שצון  רחת  אעם  פפילו  אשמעה  נאל,  צדדים  ההסכמת  בנפרד  בד  צלכ
 .לום־ביתש
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 קשר  בוצים  רינם  א,ה  בזה  זאסו  מצדדים  הני  שי  כית  הדין  בחליט  מעיל  לאמור  האור  לל  כןע
 בינו  רברידבהסתמך  על  עיקר    והתגרש  לם  הייבים  חכןל.  דינם  כמורדים  זה  על  זה  ונישואיןה
 .בנדון שרוחםי

 רכוש הושאנ

האשה תובעת לקבל מחצית מנכסיו של האיש וזאת בהתאם להסכם ממון שחתמו עליו טרם 

תהיה  לה ,  נישואיהם  יארכו  למעלה  מחמש  שניםאם    כי,  לטענתה,  נאמר  שבו  ,ואיהםניש

 .האיש טוען כי איבד את כל נכסיו ואין טעם לכל תביעותיה, זכות למחצית מנכסיו

 כן  לחרת  אוכיחה  הא  להאשה  וכסים  נו  לין  איום  כי  כוען  טאישהאחר  שמ  י  כבור  סית  הדיןב
 .דבר בדון לעם טיןא

כ "  בצירףש)  27.5.2014(  ד"ז  אייר  תשע"כ  פ  שמיום"של  הרשם  בתיק  הוצלפסק  דין    מאקוד
 עסק  מפיטוריהממגיעים    היצויים  פדבר  באיש  הגד  נאשה  הת  בביעת  תתנהלה  הםש,  תובעתה
 כסיו נבריח ההאיש שוכח האל. הוא של ככס נאיש לש  יכיום  שוכח  הא  לי  כלמוד  לפשרא,  אישה
 לאו,  ובו  חת  אסלק  לודשיים  חתשלומים  באיש  הת  אייב  חרשם  ההריש,  אשה  הטענת  כילדיול
 בת  לובו  חסלק  לכסים  נוסינכ  ללפעול  ואיש  הלשל  שהם    כנכסים  הל  עהכריז  לנכון  לצאמ
 הקצבה  התוך  מאשה  הבת  לחודשל  ₪  4.000  שלם  לאיש  הת  אייב  חרשםה,  מעשהל.  תובעתה
 חלק  לש  יותו  א,איש  להוא  של  ככס  ניש  שוכח  הא  לדאי  וכןל.  ילדיו  מקבל  מכנראה  שחודשיתה
 .אשה הםע

 קבלת  לתביעתה  באשה  הסתמכת  מליוע,  12  עיףן  בסממו  ההסכם  באמורעל  פי  ה,  עוד  ואתז
 7  עיף  סת  אסותר  ורור  בינו  אה  זעיףס.  איש  הת  אחייב  להיה  ייתן  נאל,  איש  הל  שנכסיו  מחציתמ

 :אמר נובהסכם ל) א(

, לצד  שתובעלו  בהסכם  התימת  חיום  במצוי  הסוג  וין  מכל  מכוש  רלכ).  א("
 רבותל,  היא  שרך  דכלב,  הסכם  התימת  חאחר  לצד  ליועבר  שכושר  וא/ו

 ל  כהיה  תא  לשני  הלצדו,  ד  צותו  אל  שרכושו  כחשבי,  כישהר,  רושהי,  תנהמ
 .כושר ותו אגבי לביעה תו אכותז

... 

 שותף ממאמץ בנרכש שכוש רהיהי, שותף מרכוש כיחשב שיחיד הכושר). ג(
 ."םניה שם של ענרשם וצדדים הלש

 :כתב נ12 בסעיףו

 ד  צל  שזכויותיו  לנוגעות  הסכם  ההוראות  שצדדים  הין  בזאת  בוסכםמ"
 קופה  תמשותף  בחיו  יצדדיםהמקרה  שב  ק  רחולוי,  אחר  הצד  הל  שרכושוב
 ."ה זסכם התימת חמועד בתחל שנים שחמש מפחת תלאש

 לכןו,  חרא  הל  שרכושו  בד  צל  שזכויותיו  לנוגעות  ההסכם  בוראות  המצא  נא  להסכם  בעיוןמ
 ד  יי  כובעת  קהלכהה,  ה  זעיף  ספרשנות  בפק  סש  ים  אם  גי  כוד  עהמ,  12  סעיף  ללוונטיות  ריןא
 .רורים ביובים חלא אשטר הכח מחייב לאין ותחתונה הל עשטר העלב

 אשר  כצדדים  הקנו  ששותף  מית  בכירת  מתמורת  בשווה  בלקו  חצדדים  הי  כציין  למותרל  אל
 .שיא הלו שטענתל ₪ 200.000 שווי בית בכולת תל כתא טלה נגםו ₪ 625,000 יבלה קאשהה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 חקר  נו  בדיון  האחרון  באיש  הל  ששובותיו  תאור  לי  כאשהכ  ה"  בענת  טת  אוחה  דית  הדיןב
 ת  אמלואה  בקבל  לש  ילכןו,  מסרב  לענות  שנתבע  ככך  להתייחס  לשי,  וכר  זשאינו  ענה  וחזרש
 ימןמ  ס"וע  ח"שו  באמור  כתוחוב  לאייתי  רשקל  מין  דעל  בל  שתיקתולשאחר  שמ  אשה  הביעתת
 בנדון  שוד  עה  מ,חקירתו  בבעל  הנה  עודמים  קבדיונים  שאחר  מענה  זו  טחה  דוית  הדיןב.  א"פ
 .עיל לאמור כאיש הסתירג בומכות התצדדיםכ ה" בצירפו שבות רסמכתאות אידןד

(  א"תמוז  תשע'  ד  יום  מית  הדין  בהחלטת  לאשה  הת  אית  הדין  בפנהמ,  מזונות  הנושאב

 :אמר נהב) 6.7.11

 לאחרו)  30.6.11(  א"ח  סיון  תשע"כ  יום  מאשהכ  ה"  בבקשת  ביון  עאחרל"
 ההכנסה  שמאחרו,  ה  זשלב  בי  כית  הדין  בחליטמ,  צדדים  הברי  דמיעתש
,   1800₪  ך  סהם  שאומי  לביטוח  המי  דיא  הבעל  לה  כד  עמוכחת  היחידהה
 וקר  ימדד  למוד  צחודשל  ₪  900  סך  בבעל  הת  אחייב  מית  הדין  בכןל
 ."ית הדין בל שחרת אחלטה הד עזאתו, מחיהה

 א  ללומרכ  –  שתנו  הא  לתינתה  ננסיבות  ורעור  עליה  עוגש  האל,  שתנתה  הא  לו  זחלטהה
הקצבה והתמיכה שמקבל  ה,מובן לא ניתן להחשיב כהכנסהכ( וספותנצמיות  עכנסות הש  יבעללי    כוכחה

ל "נ המזונות היוב חת אפיאהמק שחלטה היתנהנ)  25.11.14( ה"כסלו תשע' ג יום בן כמו כ).מילדיו
 :זאתו

 תערערה  הריה,  ודשים  חשעהת  משך  בסק  עה  ליה  הי  כאשה  הודאת  האחרל"
 ..."אמורה התקופה המשך לפחות למזונות לכותהז

, עגומים  הנתונים  האור  למזונות  לתביעה  הת  אנחה  זאשה  הי  כנראהו,  אז  מבר  עב  רמןז
 .וספותנ כנסות האיש לי כהוכיח לידיה בין אנראהכאחר שמו

 :לפיכך מחליט בית הדין כדלהלן

 .יטה גת אקבל לייבת חאשהה .א

קרונית  האשה זכאית עלכן  ,  איש  הוא  הגורם  לגרושיןהאחר  שמו,  אור  האמור  לעילל .ב
תיבחן  כשרותה  ויפסק  ערכה ,  ית  הדיןבוזאת  לאחר  שתמציא  אותה  ל,  לכתובתה

 .וסכומה

 תקיימו  הא  לה  זנדון  ב  כיוקובע  גירושיןי  דוחה  את  תביעת  האשה  לפיצוי  ית  הדיןב .ג
 ירושין  גיצוייפמבהיר  כי    ית  הדיןב.  אלהים  שכיצוי  פפסקים  נבהם  שתנאיםה
 התגרש  לאשה  הסכמת  הבור  עתשלום  כניתנים  וט  גסדרת  הצורך  לעתים  לפסקיםנ
 ברור.  גירושין  בחייבה  ליתן  נם  ארור  בשלא  ואשמתה  בלאש  נגרמו  שגירושיןב
 .גירושין בפצהח האשה םגבו  שלפנינו שתיק במצב הה זאיןש

 .ט גסידור לועד מקבוע למזכירות הלע .ד

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ .ה

 ).1.1.2017( ז"בטבת התשע' ג יתן ביוםנ

 ברהם מאיר שלושארב  ה יכאל צדוקמרב ה ד"בא – רהם שמןברב אה


