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  )ר צבי גלר"כ טו"ב י"ע( לוניפ :נתבעה

 ?על מי – א הוזכר בהסכם הגירושין שלכר לימוד ששלום תטל נ:וןידנה

 סק דיןפ

 קער

א  לאחר  שבית  הדין  אישר  הסכם  גירושין  ביניהם "הצדדים  התגרשו  בבית  הדין  בשנת  תשע

  לצדדים  שני ילדים משותפים האחד בן תשע שנים והשני ).5.1.15(א  "ו  בטבת  תשע"ביום  כ

 .הרב ישראל מרמרוש, בן שמונה שנים בהסכם הגירושין נקבע בורר מוסכם

לטענת   .צאת  חינוך  הבנים  בתלמוד  תורהולחייב  את  האב  בה  אםהעת  ני  בית  הדין  תבילפ
ם אה  ,לחודשח  "שבעים  שקלים  ושהוצאות  התלמוד  תורה  עומדות  כיום  על  סך  שבע  מאות    אםה

יב ילח  אםהיקשה  בבדיונים  שהתקיימו  בפני  ההרכב  הקודם  ,  לחייב  את  האב  בכל  הסכום  תבעה
ק  במחצית רלחיוב  האב    אםהפנינו  הסכימה  ך  הדיון  בלאת  האב  רק  במחצית  מהסכום  וגם  במה

 .השנייה חציתמת האלם תשוך שהיא תהסכום 

ני  הבורר פל.  ם  לבורר  שנקבע  בהסכם  הגירושיןיהפנה  את  הצדד,  בהרכבו  הקודם,  ית  הדיןב
ן תנ  )15.6.15(  ה"ן  תשעוויבסח  "ביום  כ.  עמדו  גם  תביעות  נוספות  של  האם  להגדלת  המזונות

לאחר .  אין  להגדיל  את  חיובי  האב  מעבר  לאמור  בהסכם  הגירושיןמנו  עולה  שמבורר  פסק  שה
פיה  הוא  מודיע  שבית  הדין של)  24.08.15(ה  "תשע  באלול'  תקבלה  הודעת  הבורר  מיום  ט  המכן

אמר נ)  22.6.15(ה  "שעתבתמוז  '  בהבהרה  נוספת  של  הבורר  מיום  ה.  ישוב  לעיין  ולהחליט
ובכל  אופן  יש  תועלת  שבית  הדין ,  מדת  בעינהוע)  15.06.15(ה  "תשע  ןווח  בסי"שההחלטה  מיום  כ

 .ן את החלטתו מנקודת מבטו לצורך קיום ההחלטהיתי

 .ם כוחבאי וצדדים הענות טנשמעו ודין הבית ביון דתקייםה

 עת הרובד

מהחלטת  הבורר  עולה  שאין  לחייב  את  האב  בחיובים  נוספים  על  אלה  המוזכרים ,  כאמור

  שקיימת  בפסק  הבורר  התייחסות  לנושא  המזונות מעלה,  עיון  בפסק  הבורר  האמור.  בהסכם

היות ,  ואכן  יש  לקיים  את  פסק  הבורר  שבנושאים  אלה.  ולהוצאות  נסיעה  לתלמוד  התורה

אמנם  בפסק .  שהצדדים  קיבלו  את  הבורר  בהסכם  הגירושין  והבורר  פעל  לפי  סמכותו
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.   ישירהבורר  אין  כל  התייחסות  להוצאות  שכר  הלימוד  בתלמוד  התורה  של  הבנים  באופן

גם .  שבית הדין ייתן החלטה מנקודת מבטוכדיהבורר  העביר חזרה את ההחלטה לבית הדין 

לאחר  מתן  הבהרת  הבורר  שהחלטתו  עומדת  בעינה  ביקש  הבורר  שבית  הדין  ייתן  החלטה 

על  בית  הדין  החובה  לדון ,  משכך.  לצורך  קיום  ההחלטה,  מנקודת  המבט  של  בית  הדין

 . כפי בקשת הבורר עצמו, ודת מבט בית הדיןולבחון את החלטת הבורר מנק

 : ביחס לחינוך הילדים כך5הסכם הגירושין נקבע בסעיף ב

 דעה  בעלו  יפהצדדיםו,  אב  הדעת  בתחשבות  הוךת,  רדיים  חימוד  למוסדות  בתחנכויהבנים  "
 ." משותפת בכל הקשור לטובת הילדים

 הדדיים  החיובים  הל  כת  איניהם  בהסדיר  ליקשו  בהצדדים  שלמד  מגירושין  ההסכם  ביוןע
 הסדיר  ליקשו  בותם  שאעניינים  הל  כת  אהסכם  ברטו  פך  כצורךל,  הסכם  האמצעות  בםיהבינש
 ין  אהסכם  הכל  במנםא.  יהראי  ההסדרי  ופואיות  רוצאותה,  מזונותה,  רכוש  הנייני  ע–  יניהםב
 תחנכו  יהילדים  שהמכסה  המרות  ל;ורה  תתלמוד  בלימוד  הלשכר  וחינוך  ההוצאות  לתייחסותה
 לימוד  ההוצאות  להסכם  בתייחסות  הל  כיןא,  ורה  תתלמודי  בהיינוד,  רדיים  חימוד  למוסדותב
 תייחסות  הל  כיןא:  בורר  ההחלטת  בם  גךכ.  ורה  תתלמוד  במוסכם  הינוך  לח–ו  ביצוע  לנדרשותה
 ילדים  הזונות  מיובי  חין  בלהבדיל  וחלק  ליש  שדעה  בדין  היתב.  ורה  תתלמוד  בחינוך  ההוצאותל
 ניו  בת  אמלמד  השכר  באב  היוב  חבין  לגירושין  ההסכם  בהוסדרו  שהאם  ואב  הין  בנידוניםה
 יקרו  ע–  ניו  בל  שורה  תלמוד  תשכר  באב  היובח.  בוררות  בלא  והסכם  בוזכר  הלא  שיוב  ח–  ורהת
 .יתבאר שכפיו, האם ואב הבין שהדדיים החיובים לשר קלא למלמד לאב הל ששיר ייובח

 יוןד

 אםה האב ולא  חובת– בנים לורה תובת לימודח

דף  כט   (כמבואר  בתלמוד  בבלי  במסכת  קידושין,  קיימת  חובה  על  האב  ללמד  את  בנו  תורה

 [...]"וללמדו תורה , ולפדותו, האב חייב בבנו למולו"):  אעמוד

 ולמדתם  "הפסוק  מלמד  נאמור  החיוב  המקור  שבואר  מ)  במודעסכת  קידושין  שם  מ(  תלמודב
 ."ניכם בת אותם אלמדתםו: כתיבד? נלן מורהתללמדו ": "ניכם בת אותםא

 שהעמצות    "):  אעיף  סמה  רימן  סורה  תלמוד  תלכות  העה  דורהי(  רוך  עשולחן  בהלכה  לפסק  נךכ
 . "ורה תנו בת אלמד לאיש הלע

 למודתהלכות (ם "רמבבם  גךכ. אם הל עלא ואב  הל  על  חורה  תנו  בלמד  לחיובהבואר  שם  שמ

 ניכם  בת  אותם  אלמדתם  ונאמר  שורה  תלמדו  לייב  חביוא  –  טן  קבלא:  "[...]  )  אלכה  א  הרק  פורהת
 ."למד לייב חלמוד לחייב הכלש, נה בת אלמד לייבת חאשה האיןו. ם בדברל

 ורחו כעל בהאב נכסי מבייהגמאפשר  השפטי־מלכתי הוקף תו זובהלח

אפשר  לגבות מהאב :  מדין  כפייה  על  המצוות'  משפטי'החיוב  ללמד  בנו  תורה  מטיל  גם  חיוב  

הרי  שאפשר  לכוף ,    מאחר  שחלה  על  האב  מצוה  ללמד  את  הבן  תורה–וצאות  המלמד  את  ה

בכלל  הכפייה  כלולה  גם  האפשרות  לירידה  לנכסי  האב  לצורך .  את  האב  לקיים  את  מצוותו

 . ביצוע התשלום למלמד
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 הביאש,  )  אאות  א  בלכה  א  הרק  פורה  תלמודתלכות  ה(  יימוניותמגהות    הדברים  מבוארים  בדבריה
 :ם"מהר הברי דתא

 נא  שמאי  דלמדים  מהם  לשכור  לו  אלמדם  ליה  לכייפינןל  ד"צם  ז"הר  מכתב"
 שה  עמו  כקיים  לכייפינן  דשה  עשאר  מניכם  בת  אותם  אולמדתם  דשה  עאיה
 כופין  דכותב  הפרק  במר  אצוה  מוב  חעל  בריעת  פאמר  דמאן  לכן  וסוכהד
 מולו  לבנו  בייב  חאב  שכשם  ושה  עצות  משאר  אהוי  דידי  מפרוע  לותוא
 הא  דכיון  וורה  תלמדו  ליה  לייפינן  כמי  נכי  הקיים  לותו  אכופין  דלפדותוו

 ורי  מתב  כה  זלכ  [...]  הא  בעבדינן  ווב  חעל  בשאר  כיה  לוה  הובה  חילתאמ
 ."כ"ע, ל"צ זבינור

 רוךענפסק  להלכה  בשולחן  ,  יסוד  שניתן  לכוף  את  האב  לשכור  מלמד  לבנו  ולירד  לנכסיו ה
 ): דעיף סמה רימן סורה תלמוד תלכות העהדיורה (

 בנו  לשכור  ליה  לופין  כהיוו:  גהה  [...]  למדול,  בנו  ללמד  מהשכיר  לחייב"
 ;יה  לודיעים  מיה  לאודועי  לפשר  אםא,  כסים  נו  לישו,  עיר  בינו  אאםו.  למדמ
מוד לתא  דק    פרתויימוני  מגהותה(.  בנו  ללמד  משוכרים  ונכסיו  לורדיםי,  או  לאםו

 ." )מ"ר השם ברהתו

לכוף  את  האב  לקיום   פשרא,  כמו  כן.  ב  לשכור  מלמד  לבנואיוב  על  התבאר  שקיים  ח מ
במקרה  הצורך  ניתן  גם  לגבות  את  שכר  המלמד  מנכסי  האב .  חיובו  מדין  כפייה  על  קיום  המצוות

 .ואפילו שלא בפני האב

ו  אישה  מכרה  את  מקום  בעלה  בבית שבדן  במקרה    )נז  קימןד  סחלק  (  ופר  סתםת  ח"שו ב
. כאשר  הבעל  נלקח  לצבא,  רו  של  המלמד  שלימד  את  בנם  תורההכנסת  לצורך  תשלום  שכ

 . על תוקף מכירת מקומו בבית הכנסת כשהבעל חזר הוא ניסה לערער

 : שובת החתם סופרתזו ו

, מלחמה  הצבא  לאיש  הנלקח  וטן  קבן  והישא  ויש  אוגון  זיד  נשאלתוב"[...]  
  קומו מכרה  מזא.  ועז  לארץ  בקומו  מנודע  שד  ענים  שלוש  שהישא  הנתעכבהו
 נתחייבה  שביםוה  זרבעה  ארעו  פמהם  וביםוה  זנים־עשר  שעד  בכנסת  הביתב
 עלה  במקום  לנסעה  ועגלה  ווס  סנתהק  –  ביםוה  זשמונה  ובן  הם  עמלמדל
 מקומם  לזוג  החזרו  וחירות  לצא  יעכשיוו.  נים  שרבע  אמו  עם  שהיתהו
 אין  שטוען  וסתנכהת  יב  בקומו  מהישהא  מלקח  שלוקח  הם  עבעל  המערערו
 . לום כהישא הירתמכב

לי אה    נרזה  בם  גבן  הם  עלמוד  לעתיד  ששכר  לק  רוכרת  מה  היתםא[...]  
 :יטב האר בםהשצה  אם ירבואר יאשר כבדית עבדין שהלכהל

ם "רה  למהי  לשיטא  פ)למוד  תורהת  לכות  מהרק  אפ(  תוונימיי  מתההג  בנהה
 נכסיון  ליורדין  וופי  אם  כן  כבנו  ללמד  משכור  לאב  החייב  דכיון  דטנבורגורמ
  [...] צוה  מינמי    הכצוה  מוב  חעל    בפריעת  דשום  מוב  חבעל  מאשני  אמד
ם "הר  מליף  יפיר  שו  תהשתא  ותורה  הן  מבנו  ללמד  מהשכיר  למחויב  דוכחמ
 למד  מכירות  של  שהעשוות  צבמ[...]  ה  נכסי  לנחתינן  דבחול    בעפריעתמ
 קפסא  ד"רמ  וטנבורגור  מם"ר  מהברי  דצדקוו,  ןופי  כצדו  בכרו  שתן  מאיןש
 .עתיד ללמד מהשכיר לנכסיו לורדיןם כן יאו. הוותיכ

 ופן  אכל  בוםמקל  מכ,  בל  חוע  בטעם  מוא  המד  לכבר  שה  מפרוע  לבלא
  [...]"יים קמכרה וסתנכהת יב בקומו ממכרה ששו עפה ילפנינו שנידוןב
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ואף  יורדים  לנכסי ,  חתם  סופר  מוכיח  שקיים  חיוב  מוחלט  על  האב  לשכור  מלמד  לבנו ה
 ליה  עיורדים  לנכסי  האב  מדין  כפי,  ביחס  לשכר  הלימוד  העתידי.    ביצוע  החיובהאב  לצורך

 כןל.  וב  חעל  בריעת  פדין  מאב  הנכסי  לורדיםי,  מלמד  השכר  בנוצר  שבר  עחוב  ליחסב.  מצוותה
 יצוע  בצורך  לם  גנעשתהש,  כנסת  הבית  בבעל  הקום  מכירת  מת  אקיים  לופר  סחתם  הסקפ
 .מלמד לתשלומיםה

החיוב  יוצא  בדיינים  היורדים ,  ים  חיוב  ישיר  של  האב  כלפי  המלמדהאמור  עולה  שקי מ
החיוב  לא  נושא  אופי  של  חיוב  מדין  מזונות  אלא .  לנכסי  האב  לצורך  ביצוע  התשלום  למלמד

 ל  שוב  חפריעת  להייפ  כדין  מוא,  ורה  תנו  בלמד  לליו  עמוטלת  ההוומדין  כפיית  האב  לקיום  המצ
 . מלמד הלפי כאבה

 החיוב עומד בעינו  – יובחהן פוטר מה העדר סעיף בהסכםב

יש  לקבוע  בנדון  דנן  שעל  שכר  תלמוד  תורה  לא  חלים  הסעיפים  שבהסכם  האמורים ,  משכך

  חיוב –מדובר  בחיוב  ישיר  של  האב  לשכר  המלמד  את  בניו  תורה  .  ביחס  לחיובי  המזונות

, כלליבהעדר  סעיף  בהסכם  על  העדר  תביעות  .  שאליו  אין  כלל  התייחסות  בהסכם  הגירושין

, הרי  שיש  מקום  לחייב  את  האב  לשלם  את  שכר  הלימוד  בתלמוד  תורה  כפי  עיקר  הדין

 .בהעדר הסכם אחר בעניין

 :אמר נ22–21 סעיפים בגירושין ההסכםב

 דם אל כאמצעותבאו  /ו  אמצעותה  בהגיש  ללא  שזה  בתחייבת  מהישאה.  21"
 שםבאו  /ו  שמה  בביעה  תל  כיוזמתהמאו  /ו  טעמהמאו  /ו  כוחה  מחרא
, טעמו  מחר  אדם  אל  כגדנאו  /ו  בעל  הגד  נחר  אדם  אל  כשםבאו  /ו  ילדיםה
 י  על  פבעל  הייב  חותם  אשר  אמזונות  לעבר  מהוא  שוג  סכל  מזונות  מבורע
 זונות  מבור  עביעה  תכל  לי  כהישא  התחייבתמ,    כןכמו  וה  זהסכם  באמורה
 . נכון הדין העל בהיה תיאה , ה זהסכם באמור לעבר מילדיםה

 לכאו  /ו  וצאותיו  הל  כבור  עבעל  הת  אשפות  לזה  בתחייבתמ  ם  גהישאה.  22
 וצאות  השאר  הין  ברבותל,  שלם  לחייבו  ישראאו  /ו  גדו  נסק  ייפשר  אכוםס
אופן באו  /ואו  כל  סכום  מעבר  למזונות  /ו  ןדיך  רו  ערחת  טשכר  ושפטמ

 ."ה זהסכם באמור היל פהתשלום אשר הבעל חייב בהם ע

אף ו,  גדיל  את  חיוב  המזונותהקש  לבה  לא  לסעיפים  אלה  עולה  שהאם  אכן  התחייבמ
 כר  שחיוב  שוכח  שהאחר  ממנםא.  וספים  נזונות  מחיוביב  בחויים  אהתחייבה  לשפות  את  האב  

 הסכם  בורט  פא  שלמאחר  ומלמד  לאב  הל  ששיר  ייוב  חלא  אזונות  מל  שיוב  חינו  אורה  תלמודת
 למוד  תוצאות  התבועל  לא  שאם  הל  שתחייבות  היימת  קלא  שריה,  ילדים  הינוך  חוצאות  הנייןע
 כר  שגין  באב  הגד  ניוב  חסקייפם    אאב  הת  אשפות  לאםה  תחייבות  היימת  קא  לם  גךכ.  ורהת
 .ין דסק פל שוקף תיבל קא לשיפוי בעוסק ה22 עיף סכך לנוסףב. ורה תלמודת

כמו  כן  יש  לקבוע  שסמכות  הבורר  מתייחסת  רק  לחיובים  המפורשים  בהסכם  ולא  לחיובים 
שכן קבלת הבוררות בהסכם הגירושין מתייחסת רק ,  בלו  הצדדים  את  הבוררהם  לא  קישבאחרים  

הסכם  הגירושין  אין  התייחסות  לשכר  תלמוד שבאחר    מ.לנושאים  המפורשים  בהסכם  הגירושין
אלא  רק  על  ענייני  המזונות  ושאר ,  הרי  שהבוררות  לא  חלה  על  תביעת  שכר  הלימוד,  תורה

רר  העביר  את  ההחלטה  לבחינת  נקודת  מבטו  של הבו  ,ך  או  כךכ.  הנושאים  המפורשים  בהסכם
 .בית הדין
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  ניו בימודללעל האב  רובצת הממונית הובהחקף ההי

 ?  נותר לברר מה כלול בחיוב האב בשכר לימוד בניו

 :פסקנ)  ועיף סמה רימן סעה דורהי( רוך עשולחןב

 ד  עשכר  בלמדו  לייב  ח–  כר  שינוקות  תלמד  מלוקח  שעיר  בנהגמהיה  "
 הניו.  גמרא  ושנה  משכר  בלמדו  לייב  חאינוו.  ולה  כבכתב  שהור  תיקראש
 צוה  מ–  יה  לפשר  אם  אבלא,  עתא  שיה  לדחיקא  ד–  פשר  אלא  דילימ
 ."אגדות ולכותה, גמרא ושנה מאגמוריהל

בכל  מקרה  הוא  חייב  בתשלום ,  בהלכה  האמורה  נפסק  שגם  אם  האב  דחוק  מבחינה  כלכלית
הדבר תלוי ,  לשכר הלימוד של לימוד משנה וגמראאמנם ביחס. שכר הלימוד של לימודי המקרא

כשידו  של  האב  משגת  קיימת  מצווה  על  האב  לשכור  מלמד  גם  כדי  ללמד  את :  באפשרות  האב
  עולה )ביורה  דעה  הלכות  תלמוד  תורה  פרק  א  סעיף  ד('  שולחן  ערוך  הרב'מדברי  .  בנו  משנה  וגמרא

 :ואלו דבריו, כל חלקי התורהשכשידו של האב משגת אף כופים את האב ללמד את בנו את 

 יני  מכל  בותו  אופיןכ  –  בנו  ללמד  משכור  לוצה  ראינו  ושגת  מידו  שימאך  "
 ודיעיםמ  –  חלה  תהודיעו  לפשר  אםא:  כסים  נו  ליש  ועיר  בינו  אאםו.  פיותכ
 מוכ,  בנו  ללמד  משוכרים  ופניו  בלא  שנכסיו  לורדים  י–  או  לאםו,  ותוא
 ייב  חוא  האב  התורה  הן  מי  כמש  מלו  שוב  חבעל  לפניו  בלא  שנפרעיםש
 ינו  אאםו,  ולה  כתורה  הל  כילמדנו  שלמד  מו  למצוא  לו  אעצמו  בבנו  ללמדל
 ודע  יינו  אאפילו  ולמדו  לכול  יינו  אעצמו  בהוא  שי  פל  עף  א–  חנם  בוצאמ
 יטב  הילמדנו  שלמד  מו  לשכור  לתורה  הן  מוא  הייבח  –  עצמו  בלל  כלמודל
 סוקות  פלכות  הכלך  ו"נתיינו  דה,  ולהל  פה  כשבע  ובכתב  שתורה  הל  כידעל
 בתורה  שצותג  מ"תרי  הירוש  פן  הן  הי  כטעמים  הם  עתורה  הל  כלש
 ברי  דאלו  ולוא  'רי  העות  דלוקי  חהן  ביש  שאףו,  רטיהם  פכל  בדקדוקיהםו
 ברי  דל  כלמוד  לגםו,  כשיו  עוהגות  נאין  שמצות  האפילוו',  יים  חהיםל-א
 מור  שם  איכ':  מרנא  שהגדות  ההן  שפסוקים  הדרש  מל  עהסמיכום  שכמיםח
 לכות  המדתיל  "אמר  תלאש':  כמים  חדרשוו'  זאת  המצוה  הל  כת  אשמרוןת
 הואש'  מדרש  ואגדות  ולכות  המוד  ל–"  מצוה  הלכ  "ומר  ללמודת,  "י  ליד
 דרשות  במקורם  וברייתות  ובמשניות  שהלכות  העמי  טמפרש  שתלמודה
 לכה  הבלה  קן  הפסוקים  ברשה  דהן  לאין  שההלכותו.  בתורה  שפסוקיםה
 כמים  חברי  דכןו.  סיני  ממשה  ליתן  נכלהו.  סברא  מו  אסיני  ממשהל
 סוק  פל  עכמים  חדרשו  שמו  כהגדות  ההן  שפסוקים  הדרש  מל  עהסמיכוםש
 מכלו'  הורותם  לתבתי  כשר  אהמצוה  והתורה  ואבן  הוחות  לת  אך  לאתנהו'

 ".הגדות הלימוד לודם קהלכות הימוד לקוםמ

 יןא.  ניו  בל  שתורה  הלמוד  תוצאות  השלם  לכולתוי  באין  וחוק  דהוא  שוען  טאבה,  נן  דוןידנב
 לוקת  חמסגרתב,  כך  לנוסףב.  ניו  בל  שמקרא  הימוד  לכר  שחיוב  מותו  אפטור  לדי  כטענתוב
' חוקד'  כוגדר  מא  להאב  שקבוע  לש  ין  כלע,  נמכרה  שצדדים  הדירת  מחצית  מיבל  קאב  הרכושה
 –  ניו  בל  שלימוד  הוצאות  הל  כת  אשלם  לחיוב  הליו  על  חךוכ,  חיוב  בשאת  לו  לאפשר  שמי  כלאא
 .גמרא ושנה מימוד לוצאות הםג

 היום  לכון  נ–  ורה  תתלמוד  לחודשי  ההתשלום  ממחצית  בק  ראב  הת  אחייב  לבקשת  מאםה
 תשלום  באב  הת  אלחייב  ואםה  ביעת  תקבל  לש  יאמור  האורל.  לבד  בחודש  לקלים  ש385  ךס
(ד  "ז  ניסן  תשע"  כיוםב  –  תביעה  הגשת  הום  ביחלה,  ורה  תתלמוד  בלימוד  השכר  מחציתמ

 אם  להחזיר  לוא  האב  הל  עמוטל  שחיובה,  תורה  התלמוד  לבדה  לילמה  שאם  שהאחרמ).  27.4.14
 .שילמה שהתשלומים מחציתמ
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 שך החיובמ

 ? עד איזה גיל חל חיוב האב בתשלום שכר הלימוד לתלמוד תורה של בנו

: )א  כשנה  ה  מרק  פבותא(  משנה  באמר  נתורה  המקצועות  מקצוע  מל  כל  שלימוד  הגיל  ליחסב
 שרה  עמש  חן  במצות  לשרה  עלש  שן  במשנה  לשר  ען  במקרא  לנים  שמש  חן  בומר  איהההוא  "
  [...]"חופה לשרה עמונה שן בתלמודל

ועות  המשנה  והתלמוד  מגיע צגיל  הלימוד  למקשפוא  אבמסכת  אבות  מתבאר    משנהב
 לולה  כורה  תנו  בודלימ  לאב  הובת  חבכלל  שתבאר  העילל.  שרה  שנים־עשמונה  לפחות  עד  לגיל  

 משיכים  מנו  בל  שורה  תתלמוד  באב  החיובי  שן  כם  אראהנ.  גמרא  ושנה  מלמדו  לחובה  הםג
 ם  גנו  בלמד  לייב  חאב  שהאחרמ.  למדו  לאב  הייב  חו  בקצוע  מל  כלימוד  לנקבע  שגיל  להתאםב
הרי ,  שרה  שנים־עשמונה  גיל  לד  עפחות  לגיע  מלה  אמקצועות  ללימוד  הגילו,  תלמוד  ושנהמ

 יל גגיע  הבן  להנמשכים  לפחות  עד  ל,  כפי  שהתבארו,  י  האב  בתלמוד  תורה  של  בנושחיוב
 . שרה־עשמונה

 ).  אמוד  ל  עף  דידושין  קמסכתב(  בבלי  התלמוד  במובאת  ההסוגיה  מלמדת  נכך  לוספת  נאיהר
ליו  דיבר שעומובאת  בה  מחלוקת  תנאים  ביחס  לגיל  הנער  ,  הסוגיה  עוסקת  בחיובי  האב  כלפי  בנו

 נוךח':  כתנאי  ":וכך  למדנו  בסוגיה,  "רכו  דפי  לנערלחנוך    ")  וסוק  פבכפרק  (  משלי  הפסוק  שבספר
: מר  אחדו,  תרתין  ושרים  עעד  ושיתסרמ:  מר  אדח,  חמיה  נרבי  והודהיי    רב–'  רכו  די  פל  ענערל
 ."ארבעה ושרים עעד ורי סתמנימ

עשרים עד  ה  ושר־עשש  מדובר  בטווח  הגילאים  שבין    םאיהודה  ורבי  נחמיה  נחלקו    ביר
 ני  שאמרו  נסוגיהלי  "ש  רושירפב.  שרה  ועד  עשרים  וארבע־עשמונה  בין  שגילאים  בואים  תיוש
, רצוי  הנשואים  הילגהסוגיה  עוסקת  בהגדרת    –  הראשון  ושירפל.  סוגיה  הושא  נהבנתב,  רושיםפ
 . יותר בטוב החינוך הילגושא הסוגיה הוא קביעת נ –השני  ושירפל

 מסכת  במשנה  במתבאר  התורה  לחינוך  היל  גת  אלהת,  אמורה  הסוגיהל'  מקנהה  'ושירפב
 :דלקמןכ, בסוגיה שמחלוקת הת אאר בבכךו, סוגיה במתבארים האב היובי חםע, בותא

 שר ען במקרא לנים שמש חןל ב"ז חאמרו שך על דרלוגתייהו פפרשלנראה "
 כל  לנים  שמש  חקבעו  דטעם  דראהנ.  גמרא  לשרה  עמש  חן  במשנה  לניםש
 נים  שמש  חתלמודו  ברכה  בימן  סואה  ראינו  שלמיד  תלכ  אמרו  שפני  מחדא
 חשוב  לאין  דראה  נחופה  לשרה  עמונה  שן  באמרו  שכיוןו,  ואה  רינו  אובש
 ותנין  נך  כאשה  לנותנין  ששם  כ)יןתמתני  בז  נףד(  כתובות  בדאיתא  כנה  שותהא
 וא  הגמרא  לנים  שמש  גם  כן  חחשב  נאם  דמצא  נצמו  עת  אפרנס  לאישל
 ףד(  כתובות  באיתא  דה  מלפיו,  שרים  ושתיים  כעתחיל  תד  עיתסר  שתחילתמ
בור יד  בם  שותפתוס  הכתבו  ונה  שתים־עשרה  שד  עחייו  למו  עורד  יאינו  ד)נ

 מו  עיורד  שא  למשנה  לנים  ששר  ען  בתנן  דהאד"  'כו  ודם  איהאש  "תחילהמ
 ד  עמו  עירד  לצריך  שיירי  מנא  תאידך  דמריש  לו,  שםין    עיגלגל  ללא  אחייול
. מונה־עשרה  שחילת  תד  עלוש־עשרה  שתחילת  ממשנה  המן  זמתחיל  וחייול
 תחלת  מתלמוד  הזמן  שמצא  נחשוב  לין  אמונה־עשרה  ששנת  שתבנו  ככברו

 ני  שפיר  שתי  אבזהו.  שרים  וארבע  עחילת  תד  עשע־עשרה  תתחילתמ
 נה  שללו  הנים  שש  שהרי  שללמדו  והשיאו  לקאיל  ד"י  ז"ש  רל  שפירושיםה
 ".ק"דו ותלמוד לנים שחמש ונשואין לחתא

 התאם  בורה  תנו  בלמד  לאב  הל  עיוב  חקיים  שולה  עהמקנה  וש  פירי  פל  עמחלוקת  ההסברמ
 מצוות באב החיובי שכאןמ. התלמוד ומשנה הימוד למן זת אבות אמסכת במשנה הבעה שקגילל
 .ה שנשרה־עמונהן שב ללאת מד עפחות למשכים ננו בל שורה תלמודת
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  יל  גד  עבנים  הל  שחינוך  הצאותהו  ממחצית  באב  היוב  חצורךל,  נן  דנדון  במנםא
 צדדים  לכןש,  חיוב  הגיל  ליחס  בהתבארה  שכללית  ההגדרה  להגיע  צורך  לין  אשרה־עשמונה

היינו  חינוך .  לילדים  תןיני  שחינוך  הופי  אצדדים  ההסכמת  בקבע  נהסכםב.  ירושין  גסכםה
ך  את הרי  שיש  התחייבות  של  ההורים  בהסכם  לחנ.  בתלמוד  תורה  ולאחר  מכן  בישיבות  קטנות

ין  בהסכם  סעיפים  ביחס  לתשלומי  שכר שאמאחר  .  מוד  תורה  ובישיבות  קטנותלהילדים  בת
הרי  שיש  לקבוע  שקיים ,  אך  קיימת  התחייבות  לחינוך  האמור,  הלימוד  הנדרשים  במוסדות  אלה

 . חיוב על הצדדים לשלם את שכר הלימוד הנדרש במוסדות בהם התחייבו לחנך את הילדים

כאמור  האם  מסכימה ,  לשאת  לבדה  בתשלומי  חינוך  הבנים  אםהל  ין  בהסכם  כל  חיוב  עא
על  כן  יש  לחייב  את .  ומבקשת  לחייב  את  האב  רק  במחציתש  לשלם  מחצית  משכר  הלימוד  הנדר

לסיום  שנת   ואשרה  ־עמונהשהאב  לשלם  מחצית  מהוצאות  החינוך  עד  הגיע  כל  ילד  לגיל  
 .ביניהם שמאוחר הפילשמונה עשרה  הלימודים שלאחר גיל 

 .שפט מהוצאות באםה חיוב לאב הכוח בא קשת בת אדחות לשי, חוץ ניה ההליך שהיותה

 . לעיל הוא דעת הרוב אמורה

 מיעוט העתד

אי  אפשר  לחייב  את  האב ,  ואף  שהדברים  דלעיל  נכתבו  בטוב  טעם  ודעת,  לדעת  המיעוט

 :מהנימוקים דלקמן, בתשלומים נוספים

 תמוזב'  ושהתקיים  בפנינו  ביום    דיוןב.  זונותלהגדלת  מ  אםהתביעה  שבפנינו  היא  תביעת  ה
 ):פרוטוקולל 12קה ספ( אםהמרה א) 12.7.16( ו"תשעה

ול  כ  הךס,  אב  הל  עולן  כוטלות  מהיו  יחינוך  ההוצאות  שבקשיםמאנחנו  "
 יהיה  ש–  ישיבות  לעלו  ישהם  כםג.  ילדים  השניח  ל"  שושבעים  שבע  מאות

 ."אב הלע

 ):פרוטוקולל 32קה ספ( הגדיר את תביעתה כדלקמן אםה חכוא ב

 גשתי  הא  לניא.  זונות  מהגדלת  לאםה  ביעת  תו  זעומדת  ותלויהשהתביעה  "
 לי  שתביעה  המסגרת  בוגשה  הבקשהה.  בורר  הל  שין  דסק  פביטול  לקשהב
 ."זונות מהגדלתל

רכי  הקטינים  משתנים  במהלך צלהתעלם  כי    א  ניתןל  "):פרוטוקולל  36קה  ספ(  דלקמןכהוסיף  ו
 ." זה הרבה פחות מהמינימוםח " שמאתייםאלפיים ו .השנים

 :הישא ה לפרוטוקול הוסיף בא כוח36קה ספב

זה  לא  סביר .  זה  סביר  או  לא  אםהגם  אם  יש  פסק  בורר  אנחנו  יכולים  לטעון  "
אנחנו  לא  מבקשים   [...]  לדים  יני  שבורח  ע"  שמאתיים  וייםפאל  סכום  של  

 ."סכום אסטרונומי

ענה  האב ,  לתשלום  שכר  לימוד  אםהסכים  לבקשת  הוא  מ  םאשאלת  בית  הדין  את  האב  ל
 ): פרוטוקול ל25 פיסקה(

 אל.  י  לשה  קמש  ממשמ.  'גלגולים  הולםע'  ביום  הי  חניא.  פשרות  אילאין  "
 צלא.  לי  עדירה  הל  שחובות  הל  כת  אקחתיל.  י  לין  אמשמ.  שפחה  מקמתיה
 ה  מל  כמשמ.  שלם  לריכה  צהיא  שדברים  הל  כת  אוינעל  הרמרוש  מרבה
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 סק פרמרוש מרב הדוע  מודע  יא  לניא.  וציאו  הם  המני  מהוציא  לשרפ  אהיהש
 ".גדינ

 ):פרוטוקולל 36פיסקה (ענה האב  לשאלת בית הדין אם הוא עובדו

. יש  קיצוצים  ולא  קיבלתי  משכורת  חצי  שנה.  אני  מתנדב  בלב  לאחים"
בכולל  משכורת  ממוצעת .  לחודש    ח"  ש  חמש  מאות–רבע  מאות  א  קיבלתי

  ".תנדב מני איוםה. ח"ש מאות אלף ושבע היא 

הצדדים .  הצדדים  קיבלו  על  עצמם  את  סמכות  הבורר  בכל  הקשור  להסכם  הגירושין,  הנהו
 הגירושין  ותביעת  להגדלת  מזונותם  הסכ  ום  יישענייןבהופנו  אליו  לבירור  תביעותיהם  ולהכרעה  

כותרתה   ש)15.6.15(ה  "ן  תשעווח  בסי"בהחלטתו  מיום  כ.  על  ידי  בית  הדין  בהרכבו  הקודם
 בים  הרושאים  הנין  ב–  בורר  התייחסה"  המסתעף  והייהסדרי  רא,  תביעה  להגדלת  מזונות"
 :תב ככךו. מזונות המי דהגדלת להישא התביעת ל– פניו בהועלוש

 לאחרו,  יבל  אבבבית  הדין  הרבני  בתין  לאחר  שהוגשה  תביעה  בעני"[...]  
 הצדדים  שראח  לזאת  וטה  מחתום  הבורר  לצדדים  הת  אפנה  הדין  הביתש
 קשור  הכל  בבורר  כרמרוש  משראל  ירב  הת  אגירושין  ההסכם  בליהם  עיבלוק
 :התקיים דיון בין הצדדים והועלו מספר נושאים [...] ה זהסכם באמורל

 הסעות  בשתתפות  הגלל  בזאתו,  מזונות  המי  דהגדלת  להישא  הביעתת
 ...].[רה תומוד לתל

 כולת  תת  אטלה  נהשיהאש]  ...  [שמל  חמוצרי  ורהיטים  השווי  מחציתמ
  "].... [דירהה

ב  הבורר  שאכן  על  פי  האמור תכ,  שלום  מחצית  משווי  תכולת  הביתתעניין  תביעת  האב  לב
 :החלטתול'  אסעיףף בוהוסי, מחצית מהתכולה' גיע לאבמ'בהסכם 

 חצית  מוישיולטענת  הבעל    [...]  דירה  הכולת  תל  כת  אקחת  לכות  זום  שהישא  לייתההלא  "
 ." ח" שלף אעשרים ממעלה לואהל "הנ מתמורהה

 ימוד הלכרשעניין  בביעה לתם גםיפ יזונות מהגדלתה לביעהתדחיית י ימוקנ

 :דלקמן כהחלטתול'  בסעיף בבורר הסקפ, מזונות המי דהגדלת להישבעניין תביעת האו

, צדדים הין בהסכם בקבעח נ" שלפיים ומאתיים אגובה מזונות הילדים בסך"
 אב  הכולת  ית  אכןו,  צדדים  החיו  שחיים  התמ  רת  אחשבון  בביא  ההסכםה
 חצית  מיבלה  קהישהובא  בחשבון  שהא  כן  מוכ,  ה  זסכום  לעבר  משלםל
 יה  הדירה  הרכישת  בלקהח  שמרותל,  דירה  הבור  ענתקבלה  שהתמורהמ
 קום  מאין  שך  כבנסיבות  ונתונים  בינויים  שוצגו  האל,  שמעותית  מחותפ
 ."לו אכומים סשנותל

קיבלה  מחצית   הישא  הי  כאב  הכוח  בא  ען  טפנינו  בהתקיים  שוןדי  בי  כה  זענייןן  בצויי
 אב  הכוח  בא  הוסיףו"  לום  כה  בהשקיעה  שבלימ"  –מהתמורה  שהתקבלה  במכירת  הדירה  וזאת  

 צורך להוריו מו ליתנו  נלה  אכספיםון  שיוכ,  הוריו  להתמורה  מקיבל  שכספים  הת  אחזיר  האב  היכ
 ).12.7.16 –ו "שע תתמוזב'  ויום מדין התבי בדיון הפרוטוקולב 45פיסקה ( דירה הכישתר

 :להחלטתו קבע הבורר כדלקמן' סעיף גב

 לק  חבור  עתשלום  בעמוד  להישא  הל  עיקשה  שראה  נעיל  לאמורהלמרות  "
 וב  חם  גצרף  לש  יכןל,  ילדים  הרווחת  בפגע  יהדברו,  דירה  התכולת  בבעלה
 ."ילדים הטובת להוצאות באב התשלום כהז
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 י  על  ידליו  אוגשו  הכוניםנאינם    שנתונים  שך  כל  עער  צבוררהיע  בה,  ולהחלטת'  בסעיף  דו
 .הישהא כוחא ב

יים  את  החלטתו  בהמלצה  לאב  לחרוג  מהחלטה  קודמת  לפיה  הוצאות  הסעת  הילדים   סבוררה
בנטל כל  אישי שאב להמליץליש : "תב ככךו, הוומוטלות  על שני הצדדים בש  ק  ברינבלחדרה  מ

 [...]"יה ראי הסדריהציפות הדבר יקל על ר, הוצאות הנסיעה

 ילה  עמצאה  נאל,  בורר  הפני  בהוצגו  שהנתונים  וטענות  הל  כלאור  שואפהאמור  עולה  אמ
. הסכם בקבועים האלה לעבר מילדיו לאב היובי חת אלהגדיל וגירושין ההסכם בהאמור משנותל
 מודלת לתנסיעו ההוצאות לאשרב. זונות ממי דהגדלת באב הת אחייב לין אי כבורר הסק פן כלע

 .אם הל שחלקה בם גשאת לאמור כאב לבורר המליץה, רההתו

  אמור מדברי והתנהלות הבורר לעדס

 :פנה הבורר לבית הדין בבקשה דלקמן) 28.05.15 (ה"באלול תשע' אלא שביום ט

 דיון בהועלו שדברים התאי בית הדין הרבני  כוכיון שנראה כי תועלת הדבר"
 לכןו,  דיון  בהועלו  שדברים  בחלטתו  הת  אןיתיו,  יןעני  הת  אבטו  מנקודתמ
 ." דין הית בל שהחלטתו ועיונו לדברים הת אעביר מיינרה

בין   יכוחים  הווסיום  להביא  להועיל  למורה  אוזהחלטה    ":בורר  מוסיף  ומנמק  את  בקשתוה
 ."משותפים הילדים בבר דל שסופו בוגעים פלו איכוחיםוו. הצדדים

הרי  אם  הוא  מודיע ש,  ואף  סותרים  את  עצמם  מיניה  וביה  ברי  הבורר  אינם  מובנים  לכאורהד
א  חזר  בו לנמצא  אם  כן  ש,  ומדת  בעינהע)  15.6.15(ה  "ן  תשעוויבסח  "כמיום    ותשהחלט

 יןאוממילא    פי  שהוא  הדגיש  בהחלטהכהוצגו  שינויים  בנתונים  ובנסיבות    א  שלןווכי,  מהחלטתו
 . גם כל עילה לערוך שינוי בהחלטה

, בטומנקודת  מ  "חלטה  המתן  לדין  הבית  לצדדים  הת  אפנה  מוא  הדועמ:  תמוה  לש  ין  כלע
 וסכם  מורר  בל  שזה  מונה  שהיות  למור  אדין  הית  בל  שבטו  מכיו?  "החלטה  היום  קצורךל
 ל  שלעומקה  ומקרה  העומק  לרדי,  מושכת  מקופה  תותם  אליווה  וצדדים  הת  אמע  שאשר  מוסמךו
 ?ינם דת אפסק ובות רחלטות הנתןו, לכהה

 ין  דעיוותמ'  ותו  אצילי  'דין  הבית  שבקש  מוא  הכןלו  ינו  דפסק  בופי  דוצא  מוא  הםתאו  פאםה
 ? מקומו בדין הסק פת אישנהו

 ?"טהחלה היוםקלצורך  "מילים התוספת בתכוון מוא ההלמ

 מדועו,  ותה  אקיים  לקום  מאין  ושנותה  לורך  צשי,  ודקת  צאינה  וכונה  נינה  אהחלטה  הםא
 םא,  ורר  בל  שחלטהה  –  קיים  לוסמך  מו  א–  קיים  ידין  הית  ביכו?  קיימה  לדין  הבית  מבקש  מואה
 ?יום קת בינה איא הי כצהיר מצמו עבוררה

וכי  הבורר ם  השקיט  את  המריבות  שבין  הצדדילכי  במתן  פסק  הדין  לא  היה  כדי    לא  נראהא
וכפי  שגם  ניתן  להתרשם ,  היה  נתון  לבקשות  טורדניות  ובלתי  פוסקות  של  הצדדים  או  מי  מהם

תוך ,  משום  כך  בחר  הבורר  להשיב  את  התיק  לבית  הדין.  הרב  שנערם  בתיק  בית  הדיןמהחומר  
 .יכוחים ולמריבות שבין הצדדיםוותקווה כי בכך יגיע הקץ ל

וזאת ,  התרשמות  היא  כי  הבורר  כלל  לא  חזר  בו  ולא  התכוון  לחזור  בו  מהחלטותיוה
ולאחר ,  כל  טיעוניהםשקל  את  ,  הבורר  שמע  היטב  את  הצדדים.  התשובה  לכל  השאלות  דלעיל
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בורר הלא  מצא    ,הוסיפו  להעלות  טענות  ומענות  גם  לאחר  שהצדדים.  מכן  נתן  את  פסק  דינו
 . את פסק דינו הוא ראה כסופי ו,קום לחזור בו מהחלטותיו שהרי לא השתנו הנסיבותמ

לאחר  מתן  פסק שלמצוא  מתוך  תיאור  של  מה  שהתרחש  אצל  הבורר  בתקופה    שייזוק  לכך  ח
בתמוז '    ובדיון  שהתקיים  ביום,  בטיעוניו  בפני  בית  הדין.  האב  ריו  של  בא  כוחלדב,  הדין

 ):פרוטוקולל 21קה ספ(האב  מר בא כוחא) 12.7.16(ו "התשע

שאגות .  ק  ושם  על  השולחן'הבורר  רשם  צ.  עצמו  הם  צעקו  על  הבורר  דיוןב"
ם הבורר  אומר  לבית  הדין  א.  אני  ראיתי  איך  הוא  יצא[...]  ות  יששלא  היו  מבי

לא  יכול  להיות  שהחלטות  שלי  לא  מקבלות  תוקף  של  פסק [...]  אני  הבורר  
 ." מטרידה אותו והוא צריך להגן על שמו הטוב אםההבורר כתב כי  [...] דין

ב  במפורש תבה  כ  שק  מעלה  כי  קיימת  הבהרה  של  הבורריהעיון  בחומר  שהוגש  לת,  אכןו
' הנושאת  את  התאריך  של  הה  החלטבהוספה  ל.  הייתה  כפי  האמורן  שמטרת  פנייתו  לבית  הדי

(  ה"ן  תשעווח  בסי"י  ההחלטה  שניתנה  על  ידו  ביום  ככבורר  התב  כ)  11.7.16(  ו"בתמוז  תשע

 . עומדת בעינה –פסק בכל העניינים שהועלו בפניו  ההחלטה דלעיל שבה הוא – )15.06.15

 :בתכך כו

: פשוטים  הדברים  הת  אזאת  בהבהיר  לריניה]  פלוני  [בקשתל:  הבהרה"
 כמיו.  חייבים  מברים  דםהה  "שע  תיוןסח  "  כתאריך  מהחלטה  בנאמרה
 ודקים  צדברים  הי  כהדגיש  לשי,  ה  זנדון  בההתנהלות  ויכוחים  הוותוה  אליוש
 בעיקר  וצדדים  המשיכו  ההחלטה  בנאמר  הלמרות  שכיוןו.  פשוטים  ווגניםה
 קושי  ומטרד  לרם  גדברה,  תואנות  ודקיםוא  סמצל,  ילדים  הםא,  הישאה
 ן  ייתדין  הבית  שועלת  תש  ייכ,  אן  כאמור  הכתב  נלכןו,  ניותפ  הוייברב
 מדו  ייצהצדדים  שגרום  ידאיווב  שבר  דבטו  מנקודת  מןייענ  בחלטתוה
 ".החלטהל

 ודבריו  ל  כן  הוא  עומד  בעינווע"  ודק  הוגן  ופשוטצ"הבנה  של  ההבהרה  היא  כי  פסק  הדין  ה
, כוחיםוים  סוף  להטרדות  ולולשי  דיכאת  פסק  הדין    תבובית  הדין  לַגמוכי  מבוקש  ,  מחייבים

 .חן את הדברים מנקודת מבטויבלאחר שגם בית הדין 

 מבוארלבהתאם (ללא שינוי נסיבות  ה הבורר מבקש לשנות את פסק דינויגם אילו ה, את ועודז

 עיף סב יימןס (שפט מושןחראה שולחן ערוך  –וא מנוע מכך היה ה)  כימן סשפט מושן חרוך  עשולחןב

והצדדים  חייבים ו  י  אפשר  לבטל  את  מינויא,    מבואר  כי  לאחר  שהבורר  מונה  כדיןשם,  )וסעיף  טז  
 .לקיים את פסק דינו

 :כתב ש)זק ט" סב יימן סשפט מושןח( שובה תפתחיב ראהו

, ד"בע  לנתנו  ושרתם  פתבו  כם  אכן  שכלו,  ין  דעלי  בפני  בגזרו  שחראאבל  "
 צאו  יאילו  כךכ  חר  אדבריהםו,  ליחותן  שגמרה  נכבר  דשנות  לשות  רהם  ליןא
 ." כך לתקבל נלא שמימ

 פני  לפסק  ההגידו  שיון  כ–הפשרנים    ":כתב  )א  יות  אב  יימן  סשפט  מושןח(  שולחן  הם  הערוךג
  [...]"ליחותם שגמרו שפנימ, אומה משנות ליכולתם בין אברים דבעליה

או   ו  פגה  כשהודיע  לצדדים  את  החלטתויסמכות  של  הבורר  להכריע  בדין  שהוגש  לפנה
מאותה  עת  הוא  נחשב  כמי  שסיים  את  השליחות  שהוטלה  עליו .  שמסר  להם  אותה  בכתבלאחר  

 . ו לערוך שינויים במה שכבר פסק אוהוא אינו מוסמך יותר לפסוק בנידון



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

11 

הוא  אינו  יכול  יותר  לתת  פרשנות  למה  שהוא  פסק ,  משנתן  הבורר  את  פסק  דינו,  תרה  מזאתי
 נתן  ותב  כבר  כםאאבל  "  :כתב  ש)ג  כימן  סשפט  משןוח(  א"רמ  הכך  מבואר  בדברי.  וכתב  בפסק  דינו

 ."גרוע לו אהוסיף לשות רו ליןא, פשרה ההםל

, אין  הוא  רשאי  לשנותו,  משכתב  את  פסק  דינו.  בורר  שכבר  פסק  לצדדיםב  א  עוסק"רמה
 ימןס(  וטון  בים  ד"הר  מא  מבוארים  בתשובה"טעמם  של  דברי  הרמ.  ו  לגרוע  ממנואליו  עלהוסיף  

" מגיד  ווזר  חינו  אהגיד  שיוןכ  "יימא  לןקפי  שבעדים    כ,הוא  לדינם  של  עדיםשכתב  שדומה    )גכ
 . אין הוא מוסמך יותר להוסיף עליו כיון שאמר או כתב את דברו –ן דיי בדין הןכ

 . אך הסכים עמו לדינא שכתב לדון בדבריו )ז קימן ב סקחל(ת פני משה "ראה עוד בשוו

הוא  אף  אינו  יכול ,  נות  או  להוסיף  על  פסק  דינוא  רק  שאין  הבורר  מוסמך  יותר  לשל,  אמורכ
אם  אין  הדברים  יכולים ,  ואינו  מוסמך  יותר  ליתן  פרשנות  לפסק  או  לפרש  את  כוונתו  לפסק

 :) קימןס( ינץם מ"הרת מ"כך כתב בשו. להתבאר מתוך הכתוב

 פסק  לירוש  פעשו  ים  הגם  שוא  היןד,  ל"נ  הבנן  רפסקו  דאחר  מאמרתושמא  "
 ולה  תק  רדעתם  בולה  תאינוד,  יתא  לאה.  הן  לנשאלו,  ןעת  דיה  היך  אלהןש
 ."באר להוייל עוטל מא לזהו, שונם לתבו כשר אפי לפסק המשמעותב

הנתיבות  המשפט   ,)אות  י,  םש(התומים    ,)יק  "  סםש(ך  "וראה  מה  שהוסיפו  לבאר  בזה  הש 
, םש(רוך  השלחן  העו)  באות  ה,  םש(  פתחי  תשובה  ה,)אות  ה,  םש(שער  משפט    ה,)  יות  אם  שחידושיוב(

 .ם מינץ הנזכר"הביא את דברי המהרש)  חות אאןכ(וראה גם ברכי יוסף  ).אות ג

כי  לא  ניתן  לפרש  את  כוונת  הבורר  בכך  שלאור  הקשיים  שנוצרו   מעלה  מן  הצורך  נוסיףל
שהרי  קיים  איסור ,  תוך  הפניית  הצדדים  לבית  הדין,  בטיפול  בתיק  הוא  ביקש  להסתלק  ממנו

בין ,  ין  אם  התביעות  הוגשו  לפני  בית  דין  של  מותב  תלתאב  איסור  זה  קיים  .להסתלק  מן  הדין
 . או בורר שהוגשו לפני דן יחיד

 ך  רחדא,  דין  לפניך  לבאוששנים    ":כתב  ש)  אעיף  סב  יימן  סשפט  מושןח(  רוך  עאה  שולחןר
 ." כם לזקק ניני אומר לשאי רתה איא, וטה נדין ההיכן לתדע ובריהם דשתשמעמ [...] שה קאחדו

י  האיסור  להסתלק  מן  הדין   כשהוסיף  )  הות  אב  יימןס(ראה  בספר  ראש  יוסף  הלכות  דיינים  ו
י "ת  מהר"ראה  עוד  שו.  זאת  מאחר  שהצדדים  קיבלו  אותו  עליהם  לדין,  קיים  גם  בבורר  יחיד

  ).ז סימןג סק חל(ם "ת מהרשד"ושו )יג רימןס(ברונא 

לא ,  א  מצא  עילה  לשינוי  פסק  דינואור  האמור  נראה  כי  אין  מנוס  מהמסקנה  שהבורר  לל
 .על כן פסק הדין של הבורר שריר וקיים. שינה אותו ולא ביטל אותו

לא ,  מאחר  שהתבאר  שלאור  כל  הטענות  והנתונים  שהוצגו  בפני  הבוררואור  כל  האמור  ל
נמצאה  עילה  לשנות  מהאמור  בהסכם  הגירושין  ולהגדיל  את  חיובי  האב  לילדיו  מעבר  לאלה 

ין  גם א  –  חייב  את  האב  בהגדלת  דמי  מזונותלומשום  כך  פסק  הבורר  כי  אין  ,  הקבועים  בהסכם
, פסק  הבורר  אין  התייחסות  להוצאות  שכר  הלימוד  בתלמוד  תורה  של  הבנים  במקום  לקביעה  כי

 .באופן ישיר

(א  "ו  בטבת  תשע"בפתיח  להסכם  הגירושין  של  הצדדים  מיום  כ:  נוסיףך  מעלה  מן  הצורל

הסכמה ל  בגט  פיטורין  והגיעוה  ז  זה  מהתגרש  לליהם  עי  כסכימו  ההצדדיםוהואיל    ":כתב  נ)2.1.11
  [...]"וכן בעניין חלוקת הרכוש והממון שביניהם' לדים וחינוכם וכויה ביניהם בעניין החזקת
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 והסמכת הבורר כוללים גם את נושא שכר הלימוד הסכםה

ואין  מקום ,  "'וכוילדים  וחינוכם    ההחזקת"ההסכם  עוסק  בכל  הכרוך  ב:  אין  מקום  לטעות

קביעה  זו  מקבלת .  להחריג  מהמוגדר  בו  את  הוצאות  שכר  הלימוד  של  הבנים  בתלמוד  תורה

  המשמורנית  להבטיח האםחיזוק  מהעובדה  שבהסכם  קיימת  התייחסות  לאופי  החינוך  שעל  

למרות .  דהיינו  בתלמודי  תורה,  הוסכם  שהילדים  יתחנכו  במוסדות  לימוד  חרדיים.  לילדים

אין  כל ,  העובדה  כי  הלימוד  בתלמודי  תורה  כרוך  בתשלום  שכר  לימודזאת  ולמרות  

העדר  התייחסות .  התייחסות  בהסכם  להוצאות  הלימוד  הנדרשות  לקבלת  החינוך  המוסכם

מפורשת  לתשלום  שכר  לימוד  לתלמוד  תורה  בנוסף  לתשלום  המזונות  מלמד  על  הסכמת 

בות  הוצאות  חינוכם  בתלמוד לר,  הצדדים  כי  בתשלום  המזונות  כלולים  כלל  צורכי  הילדים

 .תורה

ה ישמופיעה  הסכמת  הצדדים  לכך  שהא,  בפרק  העוסק  בעניין  מזונות  הילדים,  את  ועודז
ה  לא  נישאה ישכל  עוד  הא,  והילדים  ימשיכו  להתגורר  בדירה  הרשומה  על  שם  שני  הצדדים

 :  להסכם נכתב15ובסעיף . בשנית

 צדדים  הזכות  בריםקשו  הנתונים  הל  כבצירוףו,  נעשו  שישובים  חיפעל  "
 התחייבויות  הל  כת  אכסה  מאישה  הדי  יל  עדירה  הכל  בשימושה,  דירהב
  [...]"אב הל שממוניותה

 הקבוע  מחרגה  הוךת,  היא  של  כותיבי  התחהוסיף  לקום  מיה  הא  לת  עאותה  בי  כפק  סיןא
 תייחסות  ההסכם  באין  שהטעם  מזונות  מהגדלת  לטענה  הועלת  מייתה  הול,  ן  כלע.  הסכםב
 כלבהשימוש    "הריש.  יתדח  נטענה  הייתהה,  בנים  הל  שורה  תתלמוד  בלימוד  הכר  שהוצאותל
 אופן  במן  שב  ניקלא  שתחייבויות  הם  ג–"  אב  הל  שממוניות  ההתחייבויות  הל  כת  אכסה  מדירהה
 .פורשמ

קופת תחל  בהו,    להסכם15הסכם  כי  חלף  הקבוע  בסעיף    ל19משהוסכם  בסעיף  ,  ל  כןע
, חיוב  המזונות  המוטל  על  הבעל  בעיקי  "אחר  מכירת  הדירהה  ולישהנישואין  השניים  של  הא

[...] ח  "  שרבע  מאותאובנוסף  לכך  ישלם  עבור  מדור  סך  [...]  ח  "שאלף  ושמונה  מאות    בסך
יש  לראות  את  קביעת   –"  הוובנוסף  לכך  כל  הוצאות  רפואיות  חריגות  יתחלקו  האב  והאם  בש

כל  התחייבויות  הממוניות  של "כאמור  לפיו  ,  15חיובי  האב  אלה  כהמשך  לחיובו  הנקוב  בסעיף  
 .ואין להוסיף עליהן, "האב מכוסות

אלף  ושמונה     היא  שחיוב  הכללי  למזונות  נקבע  על  סך  19ההבנה  הפשוטה  לסעיף  ,  נוסףב
כלל ופרט  –מדור ומחצית הוצאות רפואיות  –ממנו הוחרגו שני חיובים , והוא הכללח  "שמאות  

וזאת גם אם הוא , שלא נכלל במפורש בהסכם אינו בר מימושעל כן חיוב . ואין להוסיף על הכלל
 .חיוב גמור

. שמעי  שלא  תתבע  הגדלת  המזונות־מה  התחייבה  באופן  חדישהא  כי  ל  כך  יש  להוסיףע
מעבר  לחיוביו  המפורטים ,  התחייבותה  זו  כוללת  כל  דרישה  להגדלת  חיוב  מחיובי  הבעל

 : להסכם12שכך נכתב בסעיף . בהסכם

 חר  אדם  אל  כאמצעותבו  אמצעותה  בהגיש  ללאש,  זה  בתחייבת  מהישהא"
 ילדיםה  שםבאו  /ו  שמה  בביעה  תל  כיוזמתהמאו  /ו  טעמהמאו  /ו  כוחהמ
  מעבר –  עבור  מזונות  מכל  סוג  שהוא  [...]  בעל  הגד  נחר  אדם  אל  כשםבאו  /ו

  [...]"למזונות אשר אותם חייב הבעל על פי האמור בהסכם זה
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בור  כל  הוצאותיו  וכן בעוהתחייבה  לשפות  את  האב  ה  יש  להסכם  הוסיפה  הא22בסעיף  ו
 .מעבר לאלה שהתחיב להם בהסכם, בור כל סכום אשר יחוייב לשלםבע

ית  הדין  שאישר  את  הסכם  הגירושין  של  הצדדים  נמנע  מנתינת  תוקף  של  פסק  דין  לסעיף ב
, פוייש  מקום  לדון  בתוקפו  של  חיוב  השי,  אכן  ו.ה  וחתימתה  על  כךישלמרות  התחייבות  הא,  זה

 .בעינה  עומדת  יוב  או  הוספת  חיוב  על  חיובי  האבחה  שלא  לתבוע  הגדלת  ישאולם  התחייבות  הא
כי  כל  חיובי  האב   שהיהודאת  הא  גםוכן  ישנה  הבהרה  והסכמה  של  הצדדים    התחייבות  זוב

 .ואין מעבר להם, לילדיו גלומים בחיוביו המפורטים בהסכם

על  כן  יש  לדחות .    תקף  ואין  להוסיף  עליואור  המבואר  יש  לפסוק  כי  פסק  דינו  של  הבוררל
 .ה להגדלת מזונות ותשלום שכר לימודישאת תביעת הא

 .ו דעת המיעוט ונפסק כדעת הרובז, אמורכ

 ין דפסק וכרעהה

 :ור פוסק בית הדיןמאור האל

פרט  לחיובי )  15.6.15(ה  "ח  בסיוון  תשע"בית  הדין  נותן  תוקף  להחלטת  הבורר  מיום  כ.  1

 .נוך הילדים בתלמוד תורההאב בהוצאות חי

האב  חייב  לשלם  מחצית  מהוצאות  שכר  הלימוד  של  הבנים  בתלמוד  תורה  עד  לגיל  .  2

לפי ,  שמונה־עשרה  של  כל  ילד  או  לסיום  שנת  הלימודים  שלאחר  גיל  שמונה־עשרה

 . המאוחר שביניהם

ח "  ש385בסך  ,  האב  חייב  לשלם  לאם  מחצית  מהוצאות  שהוציאה  עבור  שכר  הלימוד.  3

 ).27.4.14(ד "ג אייר תשע"ודש החל ביום ילח

  . פטורה משיפוי האב בגין החיובים שבהחלטההאם. 4

 . שאר המחלוקות שבין הצדדים יוכרעו לפי החלטות הבורר. 5

 .אין פסיקת הוצאות. 7

 . מותר לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטים מזהים

 ).8.9.16( ו"באלול התשע' ביום ה יתןנ

 פפורט רצחק ירבה אהן קאיר מרבה ד"ב א— ימןר פאיר מרבה


