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 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :יניםפני כבוד הדיל

 הרב רפאל זאב גלב, הרב שמואל אברהם חזן, ד" ראב–רב אברהם מאיר שלוש ה

 )מטרי-ביבית אמסטראד "וער אברהם גולובנציץ ו"וטכ "י ב"ע( לוניפ :תובעתה
 גדנ
 )יא אופירגד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעה

 ש"עליה בהסכם ממון שאושר בביהמ ויתרה ביעת כתובה לאחר שהאישה ת:נדוןה

 חלטהה

 . בפנינו תביעת כתובה שהגישה המבקשת

 : תיאור העובדות

ז "ביום  ט.    ולהם  שני  ילדים  משותפים)13.8.89(ט  "ב  באב  תשמ"הצדדים  נישאו  ביום  י

אישרו  הצדדים  הסכם  גירושין  בערכאה  אחרת  בו  נקבע  כי )  9.11.14(ה  "בחשוון  תשע

'   ביום  ב).  להסכם2.3סעיף  (  סופי  ומוחלט  המבקשת  מוותרת  על  כתובתה  ומזונותיה  באופן

  הצדדים  התגרשו  כדת  ובמעשה  בית  הדין  נקבע  כי  הצדדים )22.1.15(ה  "בשבט  תשע

 . אסורים זה לזה ובמידה ותחפוץ להינשא לנטען הדבר טעון ברור

 וסיף  כי  ההסכם  הנזכר  בובא  כוחה  ה.  למרות  האמור  המבקשת  תובעת  כיום  את  כתובתה
ב  בכסלו "  לפרוטוקול  מיום  כ15שורה  ('  בחטא  ברמאות  וחוסר  תום  לב'הגיע  ויתרה  על  כתובתה  

שורה (.  לא  זכתה  לתשובה  ברורה'  אז  מה  צריך  לעשות'  עם  זאת  שאלת  בית  הדין  )10.12.17ח  "תשע

 . ) שם17

בא  כוח  המשיב  טען  כי  מיד  אחר  חתימת  ההסכם  ועוד  בטרם התגרשו הצדדים הגישה ,  מנגד
  בקשה  לביטול  ההסכם  מחמת )23.12.14(ה  "בטבת  תשע'  ום  אהמבקשת  בערכאה  אחרת  בי

  משכה  את  בקשתה  וסגרה )25.6.15(ה  "בתמוז  תשע'  אך  לאחר  הגירושין  ביום  ח,  נסיבות  אחרות
 . ) שם25-26שורות (.  למעשה חיזקה את ההסכםאת התיק ובכך

אך ,  הגם  שבזמן  הגירושין  קבע  בית  הדין  כי  האישה  זכאית  לתבוע  את  כתובתה,  לדבריו
כאמור  היה  זה  בזמן  בו  בקשתה  לביטול  ההסכם  היתה  תלויה  ועומדת  ולפיכך  בית  הדין  אפשר 

אמנם  מאחר  ובסופו  של  דבר  ההסכם  קיים  אין  מקום ,  את  התביעה  במידה  וההסכם  יבוטל
 .  לתביעה

מיותר  לציין  כי  בשעת  ההסכם  שני  הצדדים  היו  מיוצגים  והמבקשת  הצהירה  לפרוטוקול 
את  משמעויות  סעיפי ,  אני  מבינה  את  פרטי  ההסכם,  ל  עליההסכם  מקוב,  ההסכםאני  חתומה  על  '

 30-33שורות  (.  'ההסכם  ואת  מהות  ההסכם  ואישורו  ואני  מבקשת  ליתן  להסכם  תוקף  של  פסק  דין

 . )רת בערכאה אח9.11.14לפרוטוקול מיום 
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הם  כל כמו  כן  הצהירו  הצדדים  כי  עם  חתימת  ההסכם  וכפוף  לביצועו  אין  ולא  תהיינה  ל
או /או  הקשור  בנישואיהם  ו/או  הנובע  ו/תביעות  דרישות  או  טענות  מכל  סוג  בכל  הכרוך  ו

 . ) שם5.1סעיף (ברכושם 

 :דיון והכרעה

הצדדים  התגרשו  בהתאם  להסכם  שאושר  בערכאה  אחרת  בו  נקבע  כי  המבקשת ,  כאמור

 . ויתרה על כתובתה

והינו  כפוף  ומותנה ,  ה  פני  גירושיןת  הדין  כשמו  כן  הוא  צופוהנה  הסכם  גירושין  שאושר  בבי
בסדור  הגט  וככל  שלא  סודר  הגט  אפשר  שיש  מקום  לטענת  המבקשת  כי  חוזרת  היא  בה  מוויתור 

, אבל  ברור  שמשעה  שהצדדים  התגרשו  זה  מכבר  על  פי  ההסכם,    כפוף  לביטול  ההסכם הכתובה
 . אין מקום לטענה זו

ל  גירושי  הצדדים  או  על  מחילת כי  אף  הסכם  שנערך  בערכאה  אחרת  אינו  חל  ע,  הן  אמת
ולפיכך  כל  עוד  לא ,  הכתובה  הכפופה  לסדור  הגט  מאחר  והדבר  מסור  לסמכות  בית  הדין  בלבד

אך  כאמור  משעה  שהצדדים ,  סודר  ונמסר  הגט  לאישה  אין  כאן  מחילות  בכפוף  לביטול  ההסכם
ההסדר לרבות  מחילת  הכתובה  כחלק  בלתי  נפרד  מ,  התגרשו  לפני  כשלוש  שנים  בהתאם  להסכם

 . ההסכם כולו שריר וקיים, הרכושי הכולל

אין  אנו  צריכים  כלל  לדון ,  בנדון  דידן  שהסכם  הגירושין  אושר  בערכאה  אחרת,  זאת  ועוד
שהרי  הדבר  ברור  כי  תביעה  לביטול  הסכם  יש  להגיש ,  בתוקפו  וגבורתו  של  ההסכם  או  בביטולו

יטול  ההסכם  מסורה  לערכאה מאחר  וסמכות  הדיון  בב,  רק  בפני  הטריבונל  שאישר  את  ההסכם
בית  הדין  האיזורי  חיפה '    גלאובהרדט  נ124/59ץ  "שאישרה  את  ההסכם  וכפי  שנקבע  בבג

וכבר  הארכנו  בזה  בפסק  דין  שניתן  בבית  הדין .  חליווה  וכהנה  רבות'    חליווה  נ8578/01ץ  "ובבג
 .  קחנו משם)375079/2 תיק מספר 6.1.14(ד "שבט תשע' בפתח תקוה מיום ה

מאחר  ואין  בסמכות  בית  הדין  לדון  בביטול  הסכם  שאושר  בערכאה ,    של  דבריםסיכומם
לרבות  הצהרת ,  לפיכך  הסכם  הגירושין  בו  ויתרה  המבקשת  על  כתובתה  שריר  בריר  וקיים,  אחרת

ומשכך  תביעת  המבקשת ,  בעת  מהנישואיןהמבקשת  כי  אין  ולא  תישמע  כל  תביעה  נוספת  הנו
 . ה'נדחית במדוכ

בשבט '  בלה  הודעת  בא  כוח  המבקשת  כי  במעמד  סדור  הגט  ביום  בוסמוך  לחתימה  התק
 קבע בית הדין כי המבקשת רשאית לפתוח תיק כתובה ועם פתיחתו יקבע מועד )22.1.15(ה "תשע
 . כך עולה גם מהחלטת בית הדין הגדול ומשכך על בית הדין להזדקק לתביעה, לדבריה. לדיון

בשעת  סדור  הגט  בקשת  המבקשת  לבטול שהרי  ,  אמנם  לאור  האמור  יד  הדוחה  נטויה
ם היתה תלויה ועומדת ומשכך קבע בית הדין כי עם פתיחת תיק הכתובה יקבע מועד לדיון ההסכ

 . וזאת במידה ואכן ההסכם היה מבוטל דבר שלא נעשה

בכפוף  לביטול  ההסכם  בערכאה  אחרת  יזדקק  בית  הדין  לגופה  של  תביעה  וכפי ,  ואף  עתה
אמנם  בשלב  זה  וכל  עוד  ההסכם  לא ,  שהעלה  בית  הדין  הגדול  שלא  הוצרך  לפרש  את  המפורש

 . בוטל אין מקום כלל לדון בתביעה

 .ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים

 ).12/12/2017(ח "ד בכסלו התשע"ניתן ביום כ
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