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תוכן עניינים
פרק  :1מבוא

1

פרק  :2סרבנות גט

9

 .1סרבנות גט יכולה להוות בסיס לתביעה בנזיקין אם
היא באה בגדרן של עוולות הסל ,רשלנות והפרת חובה
חקוקה
 .2הסמכות העניינית של בית-המשפט לענייני משפחה
למול סמכותו של בית-הדין הרבני לדון בתביעה לפיצוי
נזיקי בגין סרבנות לקבל גט
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75

 .3ככל זכות אף בזכות זו ,שלא ליתן גט ,יש להשתמש
בתום-לב ואם איש סירב להשתמש בזכותו לבטל את
חוזה הנישואין וליתן לאישה את גיטה ,ללא צידוק
ובחוסר הגינות ,הרי ,שייחשב כמפר את חובת תום-
הלב
 .4אימתי ייפסקו פיצויים מוגברים בתובענה לפיצויים
מחמת סירוב הנתבע ליתן גט פיטורין?

96

112

 .5סרבנות גט הינה תופעה הפוגעת בחירותו של הפרט
144

ובזכותו להתנתקות מבן זוגו
 .6ברי כי היה על הנתבעת לצפות כי סירובה לקבל את
גיטה יפגע בתובע ויסב לו נזק

155

 .7פסיקת פיצויים כנגד נתבע ,בגין סרבנותו ליתן לתובעת
גט ,במשך למעלה מ 10 -שנים

180
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 .8אם דורשת האישה מבעלה שייתן לה גט ,הרי שבכוחו
של הבעל להסכים לדרישה זו גם אם אין עילות
הלכתיות אשר על-פיהן היה בית-הדין מחייבו לתת את
הגט .אם הבעל מסיבותיו הוא מסרב לתת את
הסכמתו ,עצם סירוב זה  -אשר בגינו ,ורק בגינו לא
מתבצעים הגירושין כבקשת האישה  -הינה התנהגות
אשר עלולה להוות רשלנות ,על כל המשתמע מכך ,אם
צפוי כי בסירובו הנ"ל ייגרם נזק לאישה

202

 .9פסיקת פיצויים כנגד נתבע ,בגין סרבנותו ליתן לתובעת
גט ,במשך למעלה מ 12 -שנים

225

 .11תכסיסנות גט והתנהלות בחוסר תום-לב מצדיקה
שקילה בחיוב של הקדמת המועד שממנו ואילך ייחשב
הנתבע לסרבן גט החייב בפיצוי

)1(264

 .11על בית-המשפט לשאוף לאחידות ושאיפה לוודאות
משפטית " -תעריך ענישה"

)1(264

 .12במידה וישנה החלטה של בית-הדין הרבני המורה על
גירושין הרי שאי-קיומה יכול כאמור ויהווה הפרת
חובה חקוקה

)8(268

 .13האם יש להגדיל את שיעור הפיצויים שעל הנתבעת
לשלם לתובע בגין כל חודש שהיא מסרבת להתגרש
ממנו?

)34(264

 .14עילת התביעה של התובע מתחילה במועד בו חוייבה
)40(264

הנתבעת בגט
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 .15האם ניתן לחייב בפיצויי נזיקין בגין סרבנות ליתן גט,
בו-בעת מתנהלת תביעת גירושין אשר טרם הוכרעה,
לא ניתנה כל החלטה על מתן גט ואף לא היתה כל
המלצה בעניין זה?

)61(264

 .16תביעת בעל לסרבנות גירושין ועילות שונות בסכום
)85(264

גבוה  -דחיית התביעה כתביעת סרק

 .17סירוב אישה למתן גט חרף החלטת בית-הדין הרבני -
)131(264
שיעור הפיצוי
 .18תביעת בעל לפיצויים נדחתה  -לא ניתן לחייב בפיצויי
בגין סרבנות גט ,וכן לא ניתן לחייב את הנתבעת מכוח
עוולת לשון הרע ועוולת הרשלנות שכן מתקיימת
)139(264
מצידה של הנתבעת חזקת תום-הלב
 .19תביעות הדדיות של בעל ואישה לפיצויים בשיעור של
)157(264

 1,000,000ש"ח  -התביעות קוזזו אחת מול השניה
פרק  :3פיצויים בגין התרת חוזה נישואין או הפרת הבטחה
לנישואין

265

 .1גירוש האישה בעל כורחה באמצעות הודעת מסרון
שנשלח לאמה

265

 .2גירוש התובעת באופן חד-צדדי ובהיעדר הסכמה
מצידה

275

 .3מהם שני מקרים שיכולים ויגררו אחריהם חיוב
בפיצויים בגין התרת חוזה נישואין או הפרת הבטחה
לנישואין?
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 .4על הבטחת הנישואין להיות מוכחת ומעוגנת בראיות,
הן ממערכת היחסים הפנימית בין הצדדים והן בראיות
חיצוניות

301

 .5ניהול קשר רומנטי  -הפרת הבטחה לאחר שהתברר
שהגבר נשוי  -דחיית תביעת האישה לפיצויים בהיעדר
314

הוכחה על מצג שווא
 .6התיישנות תביעה להפרת הבטחת נישואין ופיצויים
בשל כך

)11(314

 .7דחיית תביעת אישה בגין הפרת הבטחת נישואין ולשון
הרע

)17(314

 .8סיום מערכת יחסים בין בני זוג מלווה לא אחת
בקשיים ופגיעה בזכויות הצד השני ,אם בפרטיותו,
בחירותו ,שכן שלוות החיים מופרת בזמן זה תוך
שיבוש אורחות החיים .הרצון לנתק את הקשר מלווה
בתחושות פגיעה קשות לשני הצדדים תוך פגיעה
בכבודם ובחירותם ,ולכן חרף העובדה כי מערכת
היחסים לא הסתיימה על מי מנוחות אין בכך כדי לגבש
נזק שלא הוכח המזכה בפיצוי כספי .התביעות
ההדדיות נדחו

)36(314

פרק  :4אי-קיום יחסי אישות כעילת תביעה בנזיקין

315

פרק  :5פיצוי בגין התעללות רגשית וגופנית

337
337

 .1קבלת תביעה בגין התעללות רגשית וגופנית
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 .2גובהו של הפיצוי בגין נזק לא ממוני נתון לשיקול-דעתו
של בית-המשפט ונקבע על דרך-הכלל בדרך של הערכה
ואומדנא בהתבסס על נסיבות העניין הנדון ובעוצמת
הפגיעה שנגרמה לניזוק

405

 .3תביעה נזיקית במסגרתה עותרים התובעים לחייב את
אביהם בתשלום פיצויים בגין "נטישתם והפקרתם" -
דחייתה

405

 .4ביצוע מעשים מגונים בבת הקטינה וחיובו של הבעל
בפיצויים גבוהים בשיעור של  2,200,000ש"ח

423

 .5תביעת בעל לפיצויים עקב "התעללות נפשית" נדחתה
שכן עליו להגיש את התביעה בנפרד מן התביעה לפירוק
השיתוף

)35(424
425

פרק  :6תביעת נזיקין כנגד קרוב משפחה
 .1האם ניתן לתבוע בנזיקין קרוב משפחה של בן זוג
המסרב ליתן את הגט לידי בן זוגו בגין ייעוץ ,שידול
וסיוע לסרבנות הגט?

425

 .2תביעה כספית לפיצוי בגין נזק ממוני ולא ממוני.
תלונות הדדיות אל משטרת ישראל ,פגיעות בגוף של
חלק מהמעורבים ,מעצרו ,העמדתו לדין והרשעתו של
מי מהאחים בפליליים ,והליכים משפטיים לרוב בין
האחים לבין עצמם

464
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465

פרק  :7הסדרי ראיה
 .1העותר לקבלת סעד כספי ופיצוי נזיקי ,ראוי שינהג
בתום-לב ומתבקש כי התנהגותו שלו תהא חפה מאותה
עוולה שהוא תולה בחברו

465

 .2תביעת נזיקין בטענה של מניעת קשר בין אב לבין בתו.
בית-המשפט פסק פיצויים לאחר שקבע כי לתובע אשם
תורם בהתרחשויות

465

 .3במצב בו מסתבר לבית-המשפט כי לשני ההורים חלק
בקשיים שבקשר שבין התובע לקטינה ,אין מקום
להחלת דיני הנזיקין במרחב המשפחתי

465

 .4תביעה נזיקית לחיוב הנתבעת בפיצויים בגין נזקים
שנגרמו לתובע כתוצאה מהסתת ילדיהם כנגדו
שהביאה לניכור הורי

466

 .5הטלת סנקציות בגין אי-קיום הסדרי ראיה  -אימתי?

507
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פרק  :8לשון הרע
 .1שמו הטוב של האדם קובע את התייחסותו שלו לעצמו
ואת ההתייחסות של חבריו אליו .הוא קובע את יחסה
של החברה אליו .הנכס היחיד שיש לרבים  -בין
המכהנים ברשויות השלטון ובין הפועלים במגזר
הפרטי  -הוא שמם הטוב .הוא יקר להם כחיים עצמם

513

 .2האם דברים שמסרה הנתבעת אודות התובע וששודרו
בטלוויזיה מהווים לשון הרע
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 .3האם יש לחייב הנתבעת לפצות את גרושה (התובע)
מכוח עוולות לשון הרע ,רשלנות ונגישה בשל תלונה
במשטרה שהגישה כנגדו על אלימות ,אשר הובילה
להגשת כתב אישום שבוטל

)3(528

 .4לא כל אימת שפלוני מגיש תלונה במשטרה נגד אלמוני,
מתקיים הליך פלילי ואלמוני יזוכה ,קמה לאלמוני
עילה נזיקית בעוולת לשון הרע

)35(528

 .5האם על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 400,000
ש"ח בגין מעשים שהיא ביצעה במסגרת הליכי
הגירושין שבין הצדדים ואשר לטענת התובע גרמו לו
לעוגמת נפש רבה ולפגיעה בשמו הטוב?

)81(528

 .6לטענת התובע ,הגשת התלונות במשטרה נעשתה
)108(528
בכוונה לפגוע בו ולגרום לו נזק
 .7במקרה דנן ,ברור כי כל שלושת הפרסומים שבגינם
עותר התובע לפיצוי ,מהווים ביטויים מובהקים של
לשון הרע .פרסומם פגע ,השפיל וביזה את הבן ועלול
לפגוע קשות בעיסוקיו

)13(528

 .8הגשת תלונת שווא שקרית למשטרה והצגת התובע
)153(528
כסרבן מזונות
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 .9המבחן לקיומה של לשון הרע אינו מתמצה בכוונת
המפרסם או בתחושת העלבון הסובייקטיבית של
הפרט המלין ,אלא יסודו אובייקטיבי ,דהיינו ,השפעת
דברים אלו על הערכת אותו פרט בעיני הבריות .אין
צורך שאדם המלין הושפל בפועל ,אלא די בכך
שהפרסום עלול היה להביא לתוצאה כזו

)208(528

 .11התנהלותו של המבקש הצדיקה את ההחלטה לקבל את
התביעה ולפסוק פיצויים למשיבה בגין פרסום לשון
הרע ,משאישר כי אכן פניותיו של המבקש נועדו לפגוע
במעמדה של המשיבה בעבודתה ולהכפישה בקרב
)237(528

שכניה ומכריה

529

פרק  :9עוולת התקיפה
 .1פסק-דין בהליך הפלילי עמד בתנאי הקבילות של
פקודת הראיות והממצאים והמסקנות בהכרעת הדין
מתקבלים כראיה לכאורה

529

 .2תביעת אישה לפיצוי בגין הנזק שגרם לה בעלה כאשר
דקר אותה בבטנה .במקרים בהם קיים אלמנט של
כוונה וזדון ,יש לפסוק פיצויים מוגברים ,אשר באים
מחד ,לבטא את נזקו של הנפגע ,ומאידך ,את גודל
העוולה של המזיק

540

פרק  :11פסיקת פיצויים בגין הסתרת מצב נפשי של בן זוג

541

פרק  :11ריבוי נישואין
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פרק  :12תביעת נזקים בגין הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ

583

פרק  :13תביעה לנזיקין המסתמכת על הוראות חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות

595

פרק  :14צו הרחקה

605

פרק  :15ניאוף

613

 .1יש להגביל הפיצויים בגין הפרת חובת האמונים ובגין
הניאוף

613

פרק  :16חטיפת ילדים

627

פרק  :17סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה בתביעה
לנזקי גוף בגין מעשי אינוס

659

פרק  :18גובה האגרה בתביעות נזיקין בענייני משפחה

663

פרק  :19הפרת הסכם גירושין

669

 .1חתימת הבעל בסופו-של-דבר על ייפוי-כוח נבעה
ממניעיו האישיים וראייתו את טובתו שלו
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745

פרק  :21מזונות
 .1האם יש לחייב הנתבעת לפצות בנזיקין את התובע בגין
תשלום מזונות קטין שהתברר שאינו בנו ובגין נזקים
נפשיים?
פרק  :21תביעת נזיקין בגין נזקים לשם טוב
 .1האם יש לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך
של  500,000ש"ח בגין נזקים שהיא גרמה לשמו הטוב,
לפרטיותו ולמשלח ידו?
פרק  :22הפרת חובה חקוקה

745
773
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813

 .1הנתבע חשף ופרסם עניינים פרטיים הנוגעים לתובעים
מהליך המשפטי בבית-משפט לענייני משפחה ,תוך
הפרה לאיסור בחוק בדבר פרסום דבר מהליכים אלה
המתנהלים בדלתיים סגורות
פרק  :23חוק הגנת הפרטיות

813
847

 .1תביעה כספית במסגרתה עותרת התובעת ,אשת
הנתבע ,לחיובו בפיצוי בשל פגיעה בפרטיותה ,בגין
הצבת מצלמות שתיעדו את המתרחש בבית מגורי
הצדדים

847

פרק  :24תביעה בגין הסתה שגרמה לניכור הורי חמור

859

מפתח מאמרים וספרים
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