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 ה"ב

  917531/2יק ת

 ירושלים לדוהג בית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, רב אליעזר איגראה

 )ד צוריאל בובליל"כ עו"י ב"ע( לוניפ :ערערהמ

 גדנ
 )ד גלעד גלזמן"כ עו"י ב"ע (לוניתפ :משיבהה

 יוב האם במדור הילדים ודמי שימוש כאשר האב משמורן ח:נדוןה

 סק דיןפ

' ד  האזורי  בפתח  תקוה  מיום  ט"ל  לשעבר  על  החלטת  ביהעבשל  הד  מונח  ערעורו  "בפני  ביה)  א
 ).29.1.2015(ה "בשבט תשע

 :ד"החלטתו קבע ביהב

 .ש להורות על פירוק שיתוף מידיתי .א

 .אופן מעשי יש להשהות הפירוק עד שימצא סידור הולם למדור הילדיםב .ב

ו לכשתימכר  הדירה  יורד.  אב  ישלם  דמי  המשכנתא  כל  עוד  הוא  מתגורר  בדירהה .ג
 .מחצית דמי המשכנתא ששילם הבעל לצורך אשתו מחלקה של האשה

ל  האב  לשלם  מחצית  דמי  שימוש  ראויים  על  המגורים  בדירת  הצדדים  מיום  סידור ע .ד
 .סעיף זה ניתן ברוב דעות. הגט

. והתייחס  לטענות  השונות  שהעלה  הבעל  לשעבר  בטיעוניו,  ד  נימק  את  דבריו  באריכות"יהב
 .עובדותהת אחובה עלינו להקדים , ד"ערער כנגד פסק דינו של ביהלפני שנתייחס לטענות המ

 ).27.12.1988(ח "בטבת תשמ' כ וםיור לאצדדים נישאו ה

רבעה או,  )חלק  נשואים(כיום  חמישה  מהילדים  בוגרים  .  נישואין  אלו  נולדו  תשעה  ילדיםמ
 .5/2005הבן הקטן ביותר יליד . מהם קטינים

בכתב  תביעתה  כותבת  האשה  שבין  הצדדים .  ת  גירושיןהגישה  האשה  תביע  8/2010  ודשבח
ירושין  של גהוגשה  תביעת    1/2011  ודשחב.  שררו  מריבות  וחוסר  אמון  מתחילת  הנישואין

. הנובעים  ממצבה  הנפשי,  בתביעתו  מתלונן  הבעל  על  פוגענות  האשה  ואלימותה  .הבעל
  מדווח  על  אלימות ,ובתסקירים  שצורפו  לתיק,  ד"פרוטוקולי  ביה,  במסמכים  הנמצאים  בתיק

 . האשה שכנראה הייתה הסיבה שהביאה לגירושי הצדדים

 .צדדים את משמורת הילדיםמהד דרש כל אחד "מסגרת הדיונים שנערכו בביהב

 .נקבע האב כמשמורן על הילדים 25.7.2012יום ב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

ד "לאחר  מכן  קבע  ביה.  שלב  מסוים  הורחקה  האם  מהבית  בגין  המריבות  בין  הצדדיםב
ד "ולכן הטיל עליה ביה, ד האשה סירבה להתגרש"למרות החלטת ביה. ת להתגרששהאשה חייב

 .כדי לכופה ולגרום לה להתגרש, קנס

 ). 6.12.2012(ג "ב בכסלו תשע"כסופו של דבר הצדדים התגרשו ביום ב

הבעל  לשעבר  נישא  בשנית  ואשתו  החדשה .  בעל  המשיך  וממשיך  לגור  בדירת  הצדדיםה
 . ירת הצדדיםמתגוררת גם היא כיום בד

נעשו  ניסיונות  להגיע  להסכמות  ונערך ,  ד  האזורי"במסגרת  הדיונים  הרבים  שנערכו  בביה)  ב
 . להלן ציטוט האמור בפרוטוקולים שיש לו השלכה לערעור זה. מ בין הצדדים"מו

 :נאמר בפרוטוקול, לגבי תנאי הגירושין 29.1.2012ד האזורי ביום "דיון שנערך בביהב

  מבקש  משמורת  מלאה  ושהילדים  יהיו  בבית  יחד  עם אני:  כ  האישה"ב"
שהאישה ,  אני  אקבל  את  ההצעה  שהיא  מנוגדת  למה  שאנחנו  חשבנו.  האימא

 30%  ואז  האב  יקבל  18תמכור  את  הבית  כשאחרון  הילדים  יגיע  לגיל  
על .    הנותרים  ישארו  לאישה  תמורת  השתתפות  האב  במדור20%-מהדירה  ו

 . 2,300₪הדירה רובצת משכנתא של 

בהתאם  להמלצת  הרווחה  ובכפוף  להחלטת .  לנו  יש  הצעה  אחרת:  ד"יהב
במידה  וילדים  ישארו  במשמורת ,  קרי,  ד  מה  שהצעתם  זה  דו  כיווני"ביה

.  והאישה  תקבל  18הוא  ימכור  את  הדירה  בהגיע  אחרון  הילדים  לגיל  ,  האב
30%  

ובנוסף  לכך  אנחנו  נביא ,  ס  תהא  ניטראלית"אני  מבקש  שהפקה:  כ  האישה"ב
ס לא "הצד השני שלח מכתב לפקה. ד פסיכולוגית על מצבה של האישה"ווח

איפה  ראינו  דבר .  למסור  תסקיר  כדי  להמתין  למסמכים  שהם  רוצים  להגיש
 .ד"אבל אנחנו מקבלים את הצעת ביה? ד מתערב במתן תסקיר"כזה שעו

[...] 

 ?כ"מה תגובת הבעל וב: ד"יהב

, הראשון  שמי  שייקבע  כמשמורןאנחנו  באנו  ואמרנו  כבר  בדיון  :  כ  הבעל"ב
 " .אנחנו צריכים לבדוק, בעניין ההשתתפות במדור. 18ישאר בדירה עד גיל 

אחרי  שהאשה  עזבה  את  הבית  נאמרו  בפרוטוקול   17.5.2012דיון  נוסף  שנערך  ביום  ב
 :הדברים דלהלן

ד  יודע "ביה.  היא  עובדת  כקופאית,  האישה  יצאה  לשכירות:  כ  האישה"ב"
 .50-50אנחנו מבקשים פירוק השיתוף . תבכמה היא משתכר

 .ישאר לגור בדירה, הייתה הסכמה שמי שישאר עם הילדים: ד"יהב

וכך , יש גם הצעה שהבעל יתן סכום כסף כדי שהיא תקנה דירה: כ האישה"ב
הדירה  שלהם .  לא  יהא  צורך  למכור  את  הדירה.  הבעל  יוכל  להישאר  בבית

 .  500,000₪ויש עליה משכנתא של  ₪ 2,200,000שווה 

ד  אמר  שהבית  ישאר  למי "  ביה22.01בדיון  הראשון  מתאריך  :  כ  הבעל"ב
 . שיישאר עם הילדים

 .ההסכמה הזו לא נחתמה: ד"יהב

[...] 
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ד "בדיון  האחרון  שמענו  את  הצעת  ביה,  אז  נעבור  לעניין  הדירה:  כ  הבעל"ב
אני ).    לפרוטוקול  הדיון19כ  האישה  מהשורה  "מצטטת  את  הסכמת  ב  (–

הדירה  תימכר .  ה  לקבל  היום  את  ההצעה  הזו  בכפוף  למשמורת  הקבועהמוכנ
 .18בהגיע אחרון הילדים לגיל 

בדיון  הראשון  שהאישה  לא  הייתה .  אני  לא  מסכים  לזה:  כ  האישה"ב
 ₪ 2800היום האישה גרה בשכירת של . הם ביקשו איזון לא שוויוני, מיוצגת

 . עצמההיא לא יכולה להחזיק את.  3000₪כשהיא מרוויחה 

[...] 

ימכרו  את  הבית  ויתחלקו  שווה ,  אני  מציע  שיעריכו  את  הבית:  כ  האישה"ב
. לאחר  ניקוי  המשכנתא  ₪  1,600,000ישאר  .    בשווה  לאחר  ניכוי  המשכנתא

 .כל אחד יכול לקנות דירה

 ? 800,000₪-הוא יוכל לקנות דירה לשבעה ילדים ב: ד"יהב

 .ישארו רק חמישה: כ האישה"ב

 ?תה משלם את המשכנתאכמה א: ד"יהב

 .לחודש ₪ 2400אני משלם : בעלה

. אנחנו  מציעים  לדחות  את  עניין  פירוק  השיתוף  עד  לקבלת  התסקיר:  ד"יהב
[...] 

 .עד שלא יהא פירוק שיתוף לא ניתן לעשות גט: כ האישה"ב

ניתן  לך  בהחלטה    שכל  מה  שכתוב  בפרוטוקול  בטל  ותתחילו  לטעון :  ד"יהב
יכול  להיות  שהילדים  יחזרו  למשמורת ,  עשה  גטנ.  מחדש  בעניין  הדירה

 .שלה

 .נעשה גט, ברגע שיהא פירוק השיתוף והחלטה במשמורת: כ האישה"ב

 ? אחוז30היא מוכנה לקבל , כיוון שהילדים היום נמצאים אצלו: ד"יהב

הם  הולכים ,  הבנים  לא  בבית.  היא  צריכה  לקנות  דירה.  לא:  כ  האישה"ב
 .לישיבות

 .ומהשאר הבעל יקנה דירה לטובת הילדים,  ₪ 600,000היא תקבל : ד"יהב

 ?ההצעה היא דו כיוונית: כ האישה"ב

 . 600,000₪הוא יקבל , גם אם המשמורת אצלה. כן: ד"יהב

 ". 700,000₪אני מציע שההורה המשמורן יקבל : כ האישה"ב

מיום כ  האב  חלק  מהדברים  שנאמרו  בפרוטוקול  "  ציטט  ב28.5.13דיון  נוסף  שנערך  ביום  ב
 :בהמשך אותו דיון התייחסו הצדדים להצעה זו כדלהלן. 29.1.2012

אין  שום  מניעה  לאדם  לפרק  שיתוף  בכל ,  לפי  חוק  המקרקעין:  כ  האישה"ב"
זכות  הקניין  של .  אין  מניעה  למכור  את  הדירה  ולפרק  השיתוף.  עת  שירצה

ל עברתי על כ, חייב להיות ברור. כ האב"האישה  גוברת  על  כל הטענות של ב
אין  שום  החלטה  מחייבת ושום פסיקה .  הפרוטוקולים  ועל  כל  החומר  שבתיק

 .בנוגע לחלוקת הדירה

 ?זה לא מחייב אותו, ד"כשאדם מודה בביה: ד"יהב

 .מ"הכל היה בגדר מו: כ האם"ב
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ד  רק  אמר  שכדאי  להיות  הוגנים "וביה,  ההצעה  הגיעה  מצד  האישה:  ד"יהב
 .וההצעה צריכה להיות הדדית

, מ  לפני  שהילדים  עברו  לחזקתו  של  האב"נוהל  פה  סוג  של  מו:  כ  האם"ב
 .אבל לא ניתנה שום החלטה מחייבת

אתה  צריך  לומר  למה  הסכמת .  היום  אנחנו  דנים  כדי  לתת  החלטה:  ד"יהב
יש  אומרים ,  ד"אם  הדבר  נעשה  בפני  ביה.  ד  לא  מחייבת  אותה"האם  בביה

 . שיש לזה תוקף

האישה  לא  לקחה  על  עצמה .  ותייםעוד  לא  הגעתי  להסברים  המה:  כ  האם"ב
  אחוז  מהדירה  אם  הילדים  ישארו 30התחייבות  שהיא  מסכימה  לקבל  רק  

 ". עוד לא החלטנו בנושא זה"ד בעצמו אמר "ביה. אצל האב

אתה  צריך .  אנחנו  שומעים  אתכם  היום  כדי  לתת  החלטה,  נכון:  ד"יהב
 .להסביר למה הדברים האלו לא מחייבים

 ?בפני כבודם יחייב את הצדדיםכל הידברות : כ האם"ב

 . זו הייתה הסכמה, זו לא הייתה הידברות: ד"יהב

אני  לא  אדבר  שוב ,  "  התחייבות"אם  ייקרא  למה  שנעשה  ,  שוב:  כ  האם"ב
 .מ כי אז יתפסו אותי במילה"במסגרת של מו

 .האישה דרשה את הדברים. מ"זה לא מו: ד"יהב

, א  שוויונית  היא  לא  נכונהגם  יכול  להיות  שמחשבה  של  חלוקה  ל:  כ  האם"ב
ד  שייצג  את  האישה  לפני  כן  לא  ראה  את  הדברים  בצורה "יכול  להיות  שעוה

וצריך  להפוך ,  יתכן  שיש  עוד  הערת  אזהרה,  הדירה  רשומה  חצי  חצי.  נכונה
 .את זה לבעלות

[...] 

  והבעל 35%האישה  תקבל  ,  שהדירה  תימכר  עכשיו,  אנחנו  מציעים:  ד"יהב
 .נפסוק, אם לא. 65%

 .אנחנו לא מסכימים להצעה: כ האם"ב

 ".אנחנו ניתן פסק דין: ד"יהב

 :ד נכתב בפרוטוקול" בפני ההרכב שכתב את פסה3.9.14דיון נוסף שנערך  ביום ב

נקבע  בהסכמה  שהאב  ישאר  עם  הילדים  עד  שאחרון  הילדים  יגיע :  ד"יהב"
החוק .  אבל  זה  לא  אומר  שהשני  יפסיד  את  הזכות  הממונית  שלו.  18לגיל  

אומר  רק  שהילדים  ישארו  בדירה  או  אומר  גם  שהצד  השני  יפסיד  את  הזכות 
 ?הממונית שלו

מעכבים  את  ביצועו ,  החוק  אומר  שכאשר  נפסק  פירוק  השיתוף:  כ  הבעל"ב
  מהמדור  משלם 60%אומר  ש"  הראל"פסק  דין  .  עד  שימצאו  סידור  לילדים

וזה  משתנה  לפי  מספר ,    ההורה  הלא  משמורן40%ההורה  המשמורן  ו
  לפחות  יש  חיוב  להורה  הלא  משמורן 70%,  כאן  יש  חמישה  קטינים.  הילדים

נגיד  ששכר  הדירה    במקרה  שלנו .  לשלם  להורה  המשמורן  בתור  דמי  מדור
לאחר  קיזוז  דמי ,    600₪לפי  החישוב  האב    צריך  לתת  לאם  ,    4000₪הוא  

  ₪ 2,400-הוא  משלם  לבד,  המשכנתא,  יש  פקטור  נוסף,  כמו  כן.  המדור
אפשר  ללכת  בכיוון  שנבדוק  כמה  הוא  שילם  והחלק  הזה  יקוזז .  לחודש

 .אין בעיה שנלך במתווה זה. מחלקה בדירה
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אנחנו  מציעים  שהוא  ימשיך  לשלם  את  המשכנתא  והיא  תוותר  על :  ד"יהב
ודמי ,  מי  מדורד  שאתה  מדבר  עליהם  זה  במסגרת  70%אבל    .  דמי  השימוש

זה  שהוא  משלם ,  אבאהמשמורן  הוא  ה.  לא  על  האם,  מדור  חלים  על  האב
 .מזונות זו חובתו

  יהא 70%-סוכם  ש,  בתיק  הספציפי  הזה,  ד  הזה"בביה.  6עד  גיל  :  כ  הבעל"ב
 .להורה המשמורן

הסכמה  הזו  קיבלה  תוקף ה.  למה  הגשת  סיכומים  אם  כבר  הוחלט:  ד"יהב
 "?פסק דין

טוב ד  בפסק  דינו  שנכתב  ב"ביה.  ארכנו  בסקירת  עמדות  הצדדים  ובציטוט  הפרוטוקוליםה
, ד"הדברים  שנאמרו  במסגרת  המשא  ומתן  בביה,  קבע  כאמור  לעיל,  טעם  ודעת  והמנומק  היטב

וחובה  על  האב  לשלם ,  לא  ניתן  עליהם  פסק  דין  ולא  נערך  עליהם  קנין  ולפיכך  אין  הם  מחייבים
ד "רוב  הטענות  שטוען  הבעל  בערעורו  הועלו  בפני  ביה.  דמי  שימוש  החל  ממועד  הגירושין

ד  התייחס  אליהם  בפסק "וביה,  ד"ובסיכומים  שהוגשו  לביה,    שנערכו  כמצוטטהאזורי  בדיונים
יש  לציין  שלחלק  גדול .  חזרה  על  טענה  פעם  אחר  פעם  אינה  מהווה  ראיה  לנכונותה.  דינו

 .מהטענות שהועלו בערעור אין להם מקום לא על פי דין ולא על פי חוק

 :ובתנו להקדים ולהדגישח

אין  זה  מעלה  או  מוריד  אם .  טיות  לענין  חלוקת  הרכושנסיבות  הגירושין  אינם  רלוונ 
שהרי  הזכויות  הממוניות  של  האשה .  או  מסיבה  אחרת,  הגירושין  היו  בגלל  אלימותה  של  האשה

אך ,  ל  אם  היא  זינתה  נכסיה  מי  זינו"וגם  באשה  שזינתה  אמרו  חז.  לא  נפגעות  בגין  הגירושין
 .כמובן שאין זה המצב בנידון דידן

לכל  היותר  היא .  גם  היא  אינה  מעלה  או  מורידה  לגבי  חלוקת  הרכוששמורת  הילדים  מ
 . אם הוא חייב בו מן הדין, מטילה חיוב ממוני על ההורה

תביעה  לפירוק  שיתוף  המתנהלת  בפנינו  הינה  בדירה  השייכת  לצדדים  ורשומה  על  שם ה
  פי  דין בין  על,  משהתגרשו  הצדדים  רשאית  האשה  לדרוש  פירוק  שיתוף  מידי,  ולפיכך,  שניהם

חלוקת .  וכן  הוא  גם  על  פי  החוק,  אין  ספק  שעל  פי  דין  מחצית  הדירה  שייכת  לה.  ובין  על  פי  חוק
זכותה .  וצריכה  להיערך  עם  הגירושין,  הדירה  הינה  מדין  חלוקת  השותפות  שפסקה  בין  בני  הזוג

אלא  מבעלותה ,  איזון  משאבים-של  האשה  במחצית  הדירה  אינה  נובעת  מתוקף  חוק  יחסי  ממון
איזון  המשאבים  שעליו  דיבר  המחוקק  הינה  במקרים  שכל  אחד  מיחידי .  ל  מחצית  הדירהע

', שאז  מחשבים  את  כל  הזכויות  שצבר  צד  א,  הצדדים  צבר  זכויות  ממוניות  הרשומות  על  שמו
במקרים  אלו  קבע  המחוקק .  ומחצית  ההפרש  יתן  האחד  לשני',  ואת  כל  הזכויות  שצבר  צד  ב
 .  את האיזון באופן לא שוויוני אך אין זה המקרה שבפנינושבתנאים מסוימים ניתן לערוך

נסיבות  הגירושין  והעובדה  שהאב  מגדל  את  ילדיו  הנמצאים  במשמורתו :  עולה  מהאמורה
 .אינה מעלה ואינה מורידה לענין איזון המשאבים, על פי דין

נות חובת  המזו.  האב  הוא  זה  שמחויב  במזונות  ומדור  הילדים,  כ  חובתנו  להבהיר"כמו)  ג

 ):א' סימן עא סעי(ז "מוטלת על האב ולא על האם וכמבואר באהע

ומשם  ואילך  זנן  כתקנת '  חייב  אדם  לזון  בניו  ובנותיו  עד  שיהיו  בני  שש  וכו"
א "בד,  ואין  כופין  אותו  לזונן'  חכמים  עד  שיגדלו  ואם  לא  רצה  גוערין  בו  וכו

  המספקת בשאינו  אמוד  אבל  אם  היה  אמוד  שיש  לו  ממון  הראוי  ליתן  צדקה
 ."להם מוציאין ממנו בעל כרחו משום צדקה וזנין אותם עד שיגדלו
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ומשם  ואילך ,  דעד  גיל  שש  חייב  מתקנת  חכמים,  מבואר  שחיוב  מזונות  מתחלק  לשנייםו
דכופין )  רמח  סעיף  א'  יס(ד  "ל  ביו"וכדקיי,  ואם  הוא  אמוד  כופין  אותו,  החיוב  הוא  מדין  צדקה

 . על הצדקה

 ).ו"ד והט"ב הי"יפ( אישות 'ם בה"כן הוא ברמבו

 :)י ועימן עג סס(ז "ע באהע"כן חייב האב בשאר צרכי הילדים וכמו שפסק השוו

בניו  ובנותיו  עד  בני  שש  חייב  ליתן  להם  כסות  וכלי  תשמיש  ומדור  ואינו "
 ."נותן להם כפי עשרו אלא כפי צרכן בלבד

 ):ק ה"ס(מ "ז הח"כתב עו

, צה  לכסות  גוערין  בו  ומכריזין  עליונראה  דהוא  הדין  ביותר  משש  אם  לא  ר"
וכן  אם  הוא  אמוד ,  דשניהם  צרכי  הגוף  הם,  דכסות  ומזונות  דין  אחד  להם

 ."כופין אותו על הכסות כמו שכופין על המזון

 ).ק ד"ס(ש שם "כן כתב הבו

 .ל"ואכמ). י"אישות ה' ג מהל"יפ(ם "ע  הוא מדברי הרמב"מקור דברי השוו

ואינה  צריכה  לדאוג  לצרכיהם  בין  בדברים ,    ומדור  הילדיםהאם  פטורה  ממזונות,  עומתול
)   חעיף  סב  פימןס(ע  שם  "כדאיתא  בשו,  שהאב  חייב  מצד  הדין  ובין  בדברים  שחייב  מצד  התקנה

 :ל"זו, )ח"יא ה"כפ (ישותא' הם ב"רמב הדברי ממקורוו

 קבות נאחד וכרים זחד  אגמלתן  שחר  אמה  עניה  ביהיו  שאם  הצתה  רא  לאםו"
 ב  אהם  לין  אם  אקהל  לותם  אשלכת  מו  אאביהן  לותן  אנותנת  וידה  ברשותה
 ."קבות נאחד וכרים זחד אהם בטפלים מהםו

 :כתב שםם ש"רמב הלמ ע"מ בעייןו

 ."'כו וקום משום באשה ליוב חצינו מלא שרור בהז"

 ב  פימןס(מ  "ח  הם  גתב  ככןו,  לדיה  ית  אזון  ליוב  חום  שאם  לאין  שיה  לפשיטא  שמשמעו
 ):בק י"ס

 כבר  וגמלתן  שחר  אניה  בת  אגדל  ליוב  חום  שאם  הל  עאין  ששמעמ  אןכ"
 עילש  ל"מ  כדלא  וחנם  בהניק  ליוב  חליה  עין  אגמלתן  שודם  קגם  שתבתיכ
 ."ותה אופין כאב לין אאם שרוחםי'  רשםב'  הסעיףב

 ):ה' י סעב פימןס(א "רמל ה"זד, ן כינה ארוחם יבינו רדעתמ ש"ח המז רבר כךא

 יש  וחרת  אינקת  משמוצא  כיינוה'  כו  והניק  לחויבתמ  ינה  אגרושה  דאא  ה"יו"
 )."רוחםי' ר (מניקתו וותה אופה כו לין אם אבלא, השכיר לול

, הניק  לאם  הת  אופה  כינקת  משכור  לכול  יינו  אהאב  שהיכא  דרוחם  יבינו  רדברי  ממבוארו
ורייתא עיקר  הדין  מדא  מנו  במזונות  בחויב  מהאב  דאף  דחזינןו,  ש  שבן  מפחות  ביירי  מתם  ההנהו

 .הניק לאם הת אופים כמון מו לין אםה א"פא, או מדרבנן

א "גר  הבביאורש  ו"בבמ  ו"ח  בעייןו?  הניק  לכופה  לפשר  אעם  טאיזה  מהבין  לצריכיםו
 .יוב חין אאם העלד, ולד הפרנס לחויביםד מ"י בהיו יא למדועו, ה זדין לעם טדעו ילא שכתבוש

 ישותא'  הם  ב"רמב  להגהותיוך  ב"רמ  ההקשה  שה  מי  פל  עואה,  ו  זעה  דביאור  בהנראהו
 :ל"זו, )םש(
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 ייבת  חינה  אמאי  אאם  הש  שן  בד  עניו  בת  אזון  לייב  חאב  הם  אה  זוא  המהת"
 א  לאמאיו,  אם  לב  אש  בין  יפרש  המה  וטנים  קטני  קהם  שיוון  כניה  בת  אזוןל
 שירה  עיא  האםו,  קהל  הל  עהשליכם  לכולה  יאמאי  וש  שני  ביהיו  שד  עזונםת
 ." ע"צו, ש שבני מותר יפילו אותה אכופו יא למאיא

 ש  ידקה  צבדין  ו,שה  אבין  ויש  אין  בישראל  מחד  אל  כחויב  מדקה  צלפיכך  מכיוון  שבדיןו
 כול  יא  לאב  האם  שכתב  שרוחםי'    רברי  דת  אם  גפרש  לשז  י"לפיו,  ותר  יקרוב  לתת  לצוהמ
 .הכפייה היא מדין צדקהו, אם הת אכוף לש יתניק שי משכורל

 :ל"זו, )ז"טא ה"כ פישותא' הל (הובה אבני בה זין דיאר בכןו

 הניק  לותה  אופין  כהשכיר  לו  לין  אאם  דכתבה  "ב  ס"פ'  ס  בביאא  ה"רמה"
 רנסה  פמו  כינקת  משכורד  ל"בי  הל  עוטל  מהיה  יא  למהו  ל"קמ  ס"ח  התמהו
 דשיםד  ח"  כאחר  לף  אשירה  עאשה  הם  אודאי  דנראהו,  ודשד  ח"  כלאחרד
, זה  מותר  ידקה  צך  לאין  וצדקה  הל  עופין  כהא  דניה  בזון  לאם  הת  אופיןכ
 זה  הדבר  לשירה  עיא  הרי  ההניק  לתוכל  ודדיה  בלב  חה  ליש  שיא  הן  כאםו
 ."דקה צל כל עכופין שמו כותה אכופיןו

 :ל"זו, )ה' יב סע" פימןס (איר מבית התב כהובה אבני הכדבריו

 ימיירו,  ח"ז  ס"נר'  ד  ס"יו  בדאיתא  כלה  עתינן  אדקה  צתורתל  מ"ד  י"ענל"
 ל  עהשליך  ליכולה  שה  זימן  סוף  סמבואר  שמהו,  ניים  עאב  הרובי  קשגםב
 ל  כאו  לשירה  עבלא,  שלה  מפרנס  למודה  אאין  שנייה  עסתמא  מינוה,  קהלה
 ם  גךא,  ד"יוב  ב"נ  רימן  סוף  סעיין  ויא  השירה  עמיד  תנקה  הלגביו,  מינהכ
 ."ודשד ח" כד ענה בטיפול בשה אייבת חנדהב ד" פתוספתא ביתאא

 איר  מבית  הברי  דהביאש)    הות  אז  יימןז  ס"העא'  א  ח"ח  (צחק  ייןת  ע"שו  בודע  עייןו
 :כתבש ש"יעי, מו עהסכיםו

 מחויבתד,  לל  כרושה  יום  שהולד  לאין  דיכא  השירה  עלמנה  אא  הקשהו"
כ "כמשו'    געיףא  ס"נר'  ד  ס"יו  במבואר  כדקה  צתורת  בהולד  ליתן  לאםה
 ן  מעיין  לש  ידקה  צתורת  בנקתה  הין  דל  עבאמתו',  כו  ואיר  מביתג  ה"הכ
 תורת  בכופה  לליה  על  חדאי  ומונא  מבלא',  כוא  ו"קב  ס"מר'  מ  ס"חוך  ב"שה
 ."ינקת מלה שולד לשכור לדקהצ

 :כתבש) ק ו" סחל' ע ס"אהו ח"ח (בדי עשכילת י"שו בוד עעייןו

, דקה  צתורת  מותה  אכוף  לש  יםא,  שירה  עהאם  ואב  לין  אם  אדון  לש  יהנהו"
 נו  בת  אזון  לאב  הת  אחייביםל  מ'זל  ו"ן  ז"ר  מסקד  פ"א  ס"נר'  ד  ס"יו  בנהה
 כןו  (בעיר  ששירים  עשאר  מותר  יותו  אחייבים  מדול  גוא  הם  אאפילו  וניע
 רובים  קו  ליש  שני  עסקז  פ"נר'  ס  בשםו)  ח"ז  ס"נר'  ל  ס"ע  ורובים  קארש
ל "ימנ,  ש"ע'  כו  ופרנסו  לייבים  חעיר  הבאי  גין  אפרנסו  ליכולים  ששיריםע
 האב ופרנסו לילדה בטפל לאפשרות הה ליש ושירה עיאה אשה האמת באםד
 האם  מותר  ירוב  קך  לאיןד,  פרנסו  לאשה  הל  עכפות  לש  יז  איכולת  הו  ליןא
 כולה  ירי  השירה  עיא  האםד,  פרנסה  ליפול  טין  בחלק  לקום  מאיןו,  בנהל
 ."רנסה פכלל מפיק נא לטיפולו, ו בתטפל שאחרת לשלםל

 ופיןכ,  לדיה  ית  אפרנס  לביכולתה  ושירה  עהאשה  שהיכא  דברי  סבוותא  רני  הכל  דזינןח
 .דקה צדין מפרנס לותהא

דין  זה  הוא  בין  בעיקר  חיוב  מזונות  הילדים  עד  גיל  שש  ובין  במזונות  הילדים  מגיל  שש ו
החובה  הראשונית  היא .  ולמעלה  שחיובו  הוא  מכח  תקנת  אושא  ומכח  תקנות  הרבנות  הראשית

וכבר ,  זונות  היא  מדין  תקנה  ובין  אם  מדין  צדקהבין  אם  החובה  במ,  על  האב  ולא  על  האם
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ואף  שיש  מקרים  מסוימים  בהם  ניתן  לחייב  את  האם במזונות מדין .  מ"ים  ואכ"האריכו  בזה  בפדר
חיובה של האם מדין צדקה הוא מדיני . חיובו של האב מדין צדקה קודם לחיובה של האם, צדקה

ש  במה "עיי.  913242/11,  תניהוכמו  שכתבתי  בפסק  דין  נ,  צדקה  המוזכרים  ביורה  דעה
 .ל"ואכמ, שהארכתי בעניין סדר החיוב של קרובים במתן צדקה

שוכרת  דירה  קטנה ,  והיא  מתפרנסת  בדוחק  רב,  שלאם  אין  מדור  משלה,  מקרה  שלפנינוב
שאמור  להיות ,  לאם  אין  רכוש  כלשהו  אלא  חלקה  בדירה,  באיזור  שהמגורים  בו  אינם  פשוטים

ולכן  אין  לחייב  אותה ,  ן  כך  ובין  כך  וודאי  שהאם  אינה  אשה  עשירהובי.  הבסיס  למדור  עבורה
לא  יעלה  על  הדעת  שהאשה  לא  תוכל  לממש .  להשתתף  במדור  ומזונות  הילדים  מדין  צדקה

חיוב  צדקה .  ותצטרך  לתת  זכויותיה  בדירה  למדור  לילדים,  זכויותיה  במחצית  הדירה  השייכת  לה
אף  אם  היינו  קובעים  שחייבת ,  ובמקרה  שלפנינו,  הינו  תמיד  בהתאם  ליכולתו  של  נותן  הצדקה

והיא ,  לא  יכול  להיות  שהדירה  תימסר  לשימוש  הילדים,  )ואין  אנו  אומרים  זאת(מדין  צדקה  
כ  הבעל  מדברים  באשה "כל  המובאות  שהביא  וציטט  ב.  תצטרך  להצטמצם  במדורה  ומזונותיה

 .  דידןואין זה נידון, אשה שפרנסתה מצויה או אשה שיש לה רכוש, עשירה

להשתתף   ם  החלטת  הרבנות  הראשית  שניתנה  לאחרונה  והקובעת  שיש  לחייב  גם  את  האםג
, ץ  שניתנה  לאחרונה  המטילה  חיוב  גם  על  האם"וכן  החלטת  הבג  ,מדין  צדקה,  בצרכי  הילדים

 .אינה נוגעת לנידון דידן לאור מצבה הכלכלי הקשה של האם

שכאמור ,  י  לטענות  שמעלה  המערערנתייחס  באופן  פרטנ,  חרי  שהבהרנו  יסוד  הדבריםא
 .ד האזורי בפסק דינו כבר התייחס אליהם"לעיל ביה

באשר  לטענה  ולפיה  היתה  הסכמה  של  האשה  שההורה  שהילדים  יהיו  במשמורתו  יקבל )  ד
ולפי  זה  כיון  שהילדים ,  30%וההורה  שהילדים  אינם  במשמורתו  יקבל  רק  ,    מערך  הדירה70%

  באופן  שההורה  המשמורן  יקבל 18ק  בהגיע  הילדים  לגיל  הדירה  תתחל,  אבה-במשמורת  הבעל
ד  כבר  הבהיר  הדברים  בין  בפרוטוקולי  הדיונים  ובין "יש  לציין  שביה.  30%  וההורה  השני  70%

לפיכך ,  שמעולם  לא  ניתנה  החלטה  ובוודאי  לא  ניתן  תוקף  של  פסק  דין    להסכמה  זו,  בהחלטתו
כ "י  ב"  לתת  תוקף  לאמירה  שנאמרה  עכמו  כן  לא  נערך  קנין  כלשהו.  אין  לה  תוקף  משפטי

ד  לא "ביה,  ד  שיש  תוקף  לאמירה  שנאמרה"אילו  היה  סובר  ביה,  זאת  ועוד.  הראשון  של  האשה
לפיכך  אף  הדיין  שהציע  הצעה  זו ,  היה  יכול  לחזור  בו  ולהציע  הצעות  אחרות  לפתרון  הסכסוך

דאי  לא  הסכמות וווב,  גם  הוא  לא  קבע  שהיו  הסכמות,  מ  בכיוון  זה"וניסה  להוביל  את  המו
 .מחייבות כפי טענת המערער בערעורו

ד  הייתה  רק  כדי  לבחון  אם  האשה "עצם  ההצעה  שהוצעה  על  ידי  ביה,  לדעתנו,  וסיף  ונאמרנ
רצה ,  ולאחר  מכן  הדיין  שהציע  הצעה  זו,  תסכים  לחלוקה  כזו  אילו  המשמורת  תהיה  בידי  האב

כ הבעל עצמו לא הביע "ב, ד"ביהיש להדגיש שכשהוצעה ההצעה ב. להוביל להסכמה בכיוון זה
דיון  שנערך  לאחר  זמן  ולאחר  שמשמורת  הילדים ,  ורק  בדיון  שלאחר  מכן,  הסכמתו  להצעה  זו

. הסכמה  מחייבת,  נתן  הסכמתו  ורצה  לטעון  שהייתה  הסכמה,  הייתה  כבר  בפועל  בידי  האב
ירה ולפיכך  גם  הוא  לא  יכול  לטעון  שלפני  שנקבעה  המשמורת  הייתה  הסכמה  על  חלוקת  הד

 .לאחר שתקבע משמורת הילדים, באופן זה

, כאמור  לעיל.  ם  זאת  לדעתנו  לא  היה  מקום  מלכתחילה  להשוות  את  ההצעות  לאב  ולאםע
אף ,  לפיכך.  והאם  אינה  חייבת  לא  במזונותיהם  ולא  במדורם,  האב  חייב  במדור  ובמזונות  ילדיו

האב  הוא  זה ,  וויוניאם  הייתה  נקבעת  חלוקת  השותפות  והיה  נקבע  פירוק  השיתוף  באופן  ש
מערכה  של   20%ההצעה  שהאב  ישלם  למדור  ילדיו  סך  ,  לפיכך,  שמחויב  לספק  מדור  לילדים

וקובעת  שפירוק  השיתוף ,  הצעה  שהיוונה  את  חיובו  במדור  ילדיו;  הדירה  הינה  הצעה  הגיונית
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, ךלא  היה  מקום  להציע  הצעה  זו  בכיוון  ההפו,  לעומת  זאת.  18ייעשה  כשיגיע  הילד  הקטן  לגיל  
האם  אינה ,  אם  הילדים  נמצאים  במשמורת  האב,  שהרי  אף  אם  הדירה  תתחלק  שווה  בשווה

 ? היוון מדור כשאין היא חייבת כלל במדור לילדים20%ומדוע שנחייבה לשלם , חייבת במדורם

אף  אם  היא  הייתה  זו  שיוזמת  במפורש ,  מעתה  מכיוון  שאין  היא  חייבת  במדור  לילדים)  ה
ואם  הילדים  יהיו ,  70%  יהיו  במשמורתו  של  האב  הוא  יקבל  שאם  הילדים,  את  ההצעה

ד "וכמו  שכתב  ביה,  ויש  בה  משום  אסמכתא,  אין  הצעה  זו  מחייבת,  70%במשמורתה  היא  תקבל  
 . דבר זה הווי אסמכתא משתי פנים. האזורי בפסק דינו

 ): ב"עג  עדף (דא למה ששנינו בבבא מציעא ח

 לא  ופשעו,  מרא  חיה  למיזבן  לריהחב  לוזי  זיהיב  דאן  מאיה:  מא  חב  רמרא"
 מריתאא: מימר אמרא.  זולשפט  דפרוותא  אזיל  אדקא  כיה  לשלם  מ-  יה  לביןז
 יין  בילי  מני  ה-  מא  חב  ראמר  קיכ:  מרא.  נהרדעא  מביד  זרב  דמיה  קשמעתאל
 פילוא:  מר  אשי  אבר?  יהליה  ניה  למזבני  דימר  יימ,  א  ל-  ה  זיין  בבלא,  תםס
 שי  אלרבו.  ניא  קא  לאסמכתאו,  יא  הסמכתאא?  עמא  טאימ,  א  למי  נתם  סיןי

ידו   בתם  ה-!  מיטבא  בשלם  א-  עביד  אלא  ווביר  אםא:  תנן  דהא  מנא  שאימ
 ."ידו באו להכא

 ):ג יעיף סז רימןס (מ"ו חא"נפסק ברמו

 לוני  פמקום  מין  יי  לנהק:  ל"א  שגוןכ,  חרים  איד  בתלוי  וידו  באין  שה  מכלד"
 מכור  לרצו  יא  לדילמא  דו  בלוי  תנוי  אזהד,  כך  וכך  בי  לחייב  תקנה  תא  לאםו
 ."ני קלא ונין עכל בסמכתא אויה, ול

, ובאמת  הדבר  לא  הוי  בידה,  האשה  חשבה  שבידה  לקבל  המשמורת.  הכי  נמי  בנידון  דידןו
ולכן ,  ד  שפועלים  על  פי  המלצות  גורמי  לשכת  הרווחה"אלא  תלוי  בשיקול  דעתם  של  דייני  ביה

 .ובאמת הדבר אינו בידו, חושב שהדבר בידואמירתה היא כאסמכתא בעלמא של אדם ש

 ):ב"עד קדף (ך יותר דומה דין זה למה ששנינו בבא מציעא א

 לפא  אך  להיבנא  י-  ה  לוברנא  מיא:  מרא,  חבריה  מרעא  אקבל  דברא  גהואה"
 תלתין  ואה  מלת  תיה  ליהיב  דוא  הינאד:  הרדעי  נמריא.  ילתא  תובירא.  וזיז
 אימ,  לרבאו.  ניא  קא  לאסמכתאו.  יא  הסמכתאא:  מר  אבאר.  תילתא  ותלתאו

, זים  גא  קא  לתם  ה-?  מיטבא  בשלם  אעביד  אלא  ווביר  אםא:  תנן  דהא  מנאש
 ."קגזים דוא העלמא בוזמא ג- תירתא יילתא מקאמר דיון ככאה

 ):ג יעיף סז רימן סמ"וח(ם  שא"נפסק ברמו

 עבוד  אלא  ווביר  אםא:  אמר  שגוןכ,  זים  גא  לם  אעשות  לידו  ביש  שמהו"
 עבוד  אא  לםא:  אמר  וזים  גי  אבלא  ;קניאו,  סמכתא  אוי  האל,  מיטב  בשלםא
 ."  ניא קלא וסמכתא אוהה, וזי זלפא אשלםא

אף  במקרה  שבידו ,  הרי  היכא  שאדם  קנס  עצמו  לשלם  מה  שאינו  חייב  הוי  אסמכתא 
שאם  הילדים  יהיו )  הנחשבת  כהסכמתה(כ  "ואף  בנידון  דידן  הסכמת  ב.  וביכולתו  לקיים  הדבר

והוי  קנס ,  הוי  דבר  שאין  היא  חייבת  בו,    משווי  הדירה  לצורך  מדורם20%תשלם  אצל  האב  
 .דבר זה מהוה אסמכתא ולכן הוא בטל, לאשה

כ  האשה  שלא  יעלה  על  הדעת  שהצעות  שמועלות "העיקר  הוא  כטענת  ב,  ין  כך  ובין  כךב
יבה מס.  שאם  לא  כן  סגרת  שערי  משא  ומתן,  ד  מחייבים  את  הצדדים"במסגרת  משא  ומתן  בביה

והוא  הדין  במשא  ומתן  בין  הצדדים ,  זו  יש  חיסיון  להליכי  משא  ומתן  שנערך  בין  עורכי  הדין
, שאם  לא  תאמר  כן,  אמירותיהן  לכשעצמן  לא  מחייבות.  ד"י  הדיינים  בין  כתלי  ביה"שנעשה  ע
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שהרי  אם  צד .  ד  יהיה  מנוע  מלערוך  פשרה  בין  הצדדים"וביה,  הצדדים  ימנעו  מלערוך  משא  ומתן
הדבר  ייזקף  לחובתו ,  ם  יחשוב  שאם  יוותר  ויתור  כל  שהוא  במהלך  המשא  ומתןמן  הצדדי
לפיכך  רק  אם  נעשה  משא .  שוב  לא  ישתף  פעולה  בניהול  משא  ומתן  זה,  יתור  גמורוווייחשב  כ

דברים   ה–ד  למה  שנאמר  "או  שניתן  תוקף  של  החלטה  או  פס,  ובסופו  של  דבר  נעשה  קנין,  ומתן
הדברים  פשוטים  וברורים  לכל  מי  שבא  בשערי  בתי .  ים  מחייביםהא  לאו  הכי  אין  הדבר.  מחייבים

 ):ב"ע בקדף (ועד כאן לא שנינו בכתובות . הדין

 ותן  נתה  אכמהו,  כך  וךכ?  בנך  לותן  נתה  אמהכ:  ב  רמר  אידל  גב  ראמר"
  [...] אמירה  בנקנים  הדברים  הן  הןה,  נו  ק-  קידשו  ומדוע,  כך  וךכ?  בתךל
 ."הדדי למקני ורימג, הדדי אקמיחתני דנאה הההיאב

ועיין ,  היינו  שדווקא  בכהאי  גוונא  חלה  התחייבות  ללא  מעשה  קנין  ולא  באופנים  אחרים 
ד  דרך "וודאי  שהאמירות  שנאמרו  בביה,  ולפיכך).  ה  אקנויי"דב  "ע  כורות  יחב(ש  "חידושי  הרש

 .מ לא יכולות להוות מעשה קניין ולחייב הלכתית או משפטית"מו

גם  כאן  רוצה .  שכיון  שטוען  אינו  חוזר  וטוען,  כ  הבעל"עלה  בבאשר  לטענה  נוספת  שה)  ו
כ  הבעל  הביא "ב.  שוב  אינה  יכולה  לחזור  בה,  לומר  שכיון  שהאשה  אמרה  שמסכימה  להצעה  זו

 ):ימן פ סעיף אסמ "חו(ע "ראיה לדברים אלו ממה שנאמר בשו

 חרת  אענה  טטעון  לכול  יינוא,  ה  בנתחייב  וחת  אענהד  ט"ב  בטוען  שימ"
 )."ה"ח' י פ"נ (הני מא לניה שענה טל עדים עש יאפילוו. ראשונה הסותרתש

ע  מדבר  שאדם "דין  השו.  ד  כבר  הבהיר  בעת  הדיון  שהלכה  זו  אינה  נוגעת  לנידון  דידן"יהב
שטיעונים  אלה  יביאו  אותו  לחיוב  או  שאין ,  טוען  טיעונים  עובדתיים  או  טוען  טיעונים  הלכתיים

כ  טיעונים  אחרים  הסותרים  את "ק  שאינו  יכול  לטעון  אחלכן  נפס.  הוא  נאמן  בטיעונים  אלה
ם  אדם  טוען  בתחילה א,  לדוגמא.  )דבר  הנקרא  בפסיקה  האזרחית  השתק(הטיעונים  הראשונים  

כ  מגיעים "ואח,  )שאם  לא  לוה  פרעון  מניין(שמשמעות  הדברים  היא  שהוא  לא  פרע  "  א  לוויתיל"
שסותר  את  הטענה "  רעתיפ"שה  והוא  חוזר  וטוען  טענה  חד,  עדים  המעידים  על  הלוואה

 .בזה אינו נאמן לטעון ולחזור ולטעון, הקודמת

ד "מה  שנערך  בביה.  נידון  דידן  לא  נאמרו  טיעונים  עובדתיים  שהאשה  רוצה  לחזור  מהםב
בתגובה  לשאלת .  וניתנה  הצעת  האשה  לערוך  הסכם  ממוני  לחלוקת  רכוש,  היה  משא  ומתן

או  יותר ,  ענתה  האשה,  אם  המשמורת  תהיה  ביד  האבד  האם  תסכים  שאילו  יהיו  התנאים  גם  "ביה
אך  הדברים  נעשו  דרך  משא  ומתן  וודאי  לא  נאמרו  בתור  אמירה .  שהיא  תסכים,  נכון  בא  כוחה

ואפילו  אם  היא  היתה ,  ובוודאי  יכולה  לחזור  בה  מההצעה  שהציעה,  מחייבת  כפי  שכתבנו  לעיל
כ "הציטטות  הנוספות  שמביא  בולפיכך  כל  .  כל  עוד  לא  נעשה  קנין,  זו  שהעלתה  את  ההצעה

כתיבת הדברים בפרוטוקול הינה כדי לדעת את . המערער  בסיכומיו  אינם  נוגעים  כלל לנידון דידן
ד "אך  לא  ליצור  התחייבות  בדברים  שנאמרים  בפני  ביה,  הטענות  וכדי  שלא  יטעון  טענה  הפוכה

דין  זה  נאמר .    בעל  דיןדין  הודאת,  כמו  כן  לא  שייך  בנידון  דידן.  בעת  הניסיון  להגיע  להסכמות
 .אך לא בהצעות הנאמרות לצורך פתרון סכסוך, כשיש תביעה והודאה על חיוב קודם

היינו ,  מקום  משמורתם  מעיקר  הדין  אצל  האב,  ף  שלהלכה  נפסק  שבנים  בני  למעלה  מששא
ואף אם נקבע שטובתו של . אך הדבר לא מחייב את האם במזונות ומדור הילדים, שעימו יתגוררו

והאב  הוא ,  הדבר  לא  מחייב  את  האם  במזונות,    שיהיה  אצל  האם  גם  אחרי  הגיעו  לגיל  ששקטין
 . זה שחייב בתשלום מזונותיהם ומדורם

לחוק  יחסי  ממון  באשר  לחלוקה )  2(8להפעיל  במקרה  שלפנינו  את  סעיף    ם  הטענה  שישג
. ים  המשותפיםחלוקת  הרכוש  צריכה  להיות  לפי  זכויות  הצדדים  בנכס.  לא  שוויונית  אינה  ברורה
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מדוע  לא  לחלק  שווה  בשווה  את  הדירה  על  פי  ,  לא  הועלתה  בפנינו  עילה  או  טענה  אמיתית
היה  במסגרת  חיובו  של  האב  לשלם  מדור ,  18  בגיל  70%יסוד  ההצעה  שהאשה  תקבל  .  הרישום
  משווי  חלקו  במדור  ינתן  לאשה 20%-המדור  יהוון  ו,  ולכן  אף  שהחלוקה  תהיה  שוויונית,  לילדיו

חובה  זו .  אבל  לא  חלוקה  לא  שוויונית  מדין  חלוקת  הרכוש,    חיובו  של  האב  במדור  ילדיובגין
 .ואין היא חייבת במדור הילדים, כפי שהארכנו לעיל, שחלה על האב אינה חלה על האם

האב  שחייב  במדור .  המועד  הקובע  לפירוק  השיתוף  הוא  מועד  הגירושין,  פי  שקבענו  לעילכ
. לדחות  פירוק  השיתוף  באופן  שהילדים  יגורו  בחלקה  של  האשה,  ילדיו  רוצה  להישאר  בדירה

ואכן זוהי , אף  אם  נאמר שזוהי טובת הילדים להישאר בדירה.  ועתה  הכניס  אשה  חדשה  לדירה  זו
ולא  יעלה  על  הדעת  שהאב  יבצע  את ,  עדיין  אין  לחייב  את  האשה  להפסיד  ממון  בשל  כך,  דעתנו

שהיא  אינה  מחוייבת ,    להתגורר  בחלקה  של  האשהחיובו  במדור  הילדים  בזה  שהוא  נותן  להם
 . בדברים כלל

ם  הצורך  למצוא  מקום  מגורים  ראוי  לילדים    אין  בו  בכדי  לדחות  את  פירוק  השיתוף  לזמן ג
הצורך למצוא . מדור  שהאב חייב לספקו,  ישנן  אפשרויות  אחרות  לדאוג  למדורם  של  הילדים.  רב

אך  אין  בו  בכדי ,  או  באופנים  שונים,  ירה  שכורהי  ד"מדור  חילופי  לילדים  יכול  להתקיים  או  ע
בין  הקטנים  בין ,  אב  הוא  זה  ששיכן  את  ילדיווה,  מכיוון  שכך.  להפסיד  לאם  את  זכויותיה
חובה  עליו  לשלם  דמי  שימוש ,  למרות  שהאשה  התנגדה  לדבר  זה,  הבגירים  בחלקה  של  האשה

ר  חיובו  בדמי  שימוש שיעו.  בגין  השתמשותו  וקיום  חיובו  בשימוש  בחלקה  של  האשה,  לאם
 .ד"וכפי שקבעה דעת הרוב בביה, הינה מחצית שכירות דירה בשווי הזה

 :ד קובע"אור האמור ביהל

 .וחים ערעורו של האבד .א

 .ד האזורי לצורך מימוש פירוק השיתוף כפי שקבע בפסק דינו"תיק יוחזר לביהה .ב

רובים יש  לקבוע  מועדים  ק,  נידון  דידן  שהאב  גר  בדירת  הצדדים  שנים  רבותב .ג
 .ודחופים לביצוע פירוק השיתוף

, ד  הודע  שהאב  אינו  משלם  את  התשלומים  השוטפים של המשכנתא"כיוון  שלביהמ .ד
 .יש לזרז פירוק השיתוף באופן מיידי

לפיכך  על  האב  לשלם  לאם ,  לא  היה  נימוק  אמיתי  להגיש  את  הערעור,  אור  האמורל .ה
 .הוצאותיה ₪ 5,000סך 

 רב שלמה שפיראה

 תמצטרפים למסקנו
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 .נפסק כאמור לעיל

 . ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים
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