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 .66מתן פסק-דין בהיעדר הגנה ואפשרויות ביטולו בבתי-המשפט
לענייני משפחה  -חתירה לפתרון כולל ובירור הסכסוך לגופו 437.........
 .67בית-משפט קמא דקדק עם המבקשת ולא פעל כמתחייב מאותה
גמישות דיונית שעל בית-משפט לענייני משפחה לנהוג על-פיה 439.......
 .68הפעלת סמכות זו תיעשה במשורה ובאותם מקרים מיוחדים בהם
עשיית משפט צדק מחייבת סטיה מהוראות התקנות ,ונראה כי
המקרה שלפנינו נמנה על אלה 440...................................................
 .69נוכח התוצאה אליה הגיע לפיה חל כלל הידיעה ,בית-המשפט ינהג
בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק ומתייתר הצורך
בהמצאת כתב בית-הדין 441...........................................................
 .70התוצאה ברורה מאליה ואין טעם להטריח את המערכת במתן
החלטות ביניים כאלה ואחרות על-מנת לאפשר קיום דיון
"כהלכתו" 442...............................................................................
 .71התנהלות בלתי-תקנית של המערערת הנוגדת את ההוראה לפיה
מונה מומחה או יועץ מטעם בית-המשפט ,לא יהיה בעל דין רשאי
להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו ,אלא ברשות
בית-המשפט 443............................................................................
 .72הדרך הטובה ביותר לעשיית משפט צדק היא שהמתנגד לקיום
הצוואה יפתח בהבאת הראיות 444..................................................
 .73הלכה ברורה מכוונת לצמצום ההתערבות ואילו הצדק מכוון
להגברת ההתערבות 445.................................................................

יג

תוכן עניינים

 .74בית-משפט של ערעור ,בבואו להחליט בערעור לא יהיה מוגבל
לנימוקי ההתנגדות שפורטו בכתב הערעור או שנטענו בבית-המשפט
והוא רשאי להחליט בערעור גם על-סמך נימוקי התנגדות
אחרים 446...................................................................................
 .75חובת-העל של בית-משפט קמא "לעשיית משפט צדק" ,חייבה
אותו "לתת לאישה את יומה" בניהול תביעתה ולא לדחותה על בסיס
טעויות טכניות 447........................................................................
 .76נושא הדירה כפלוגתא שיש להכריע בה ,בסמכותו של בית-המשפט
לענייני משפחה להכריע בפלוגתא זו ולדון בשאלות השנויות במחלוקת
בין הצדדים כדי לעשות צדק 448.....................................................
 .77בית-המשפט יאזן במסגרת שיקוליו אם להתיר את הגשת הראיה
הפוגעת ,בין הזכות לפרטיות לבין האינטרס הציבורי הכרוך בעשיית
צדק 450.......................................................................................
 .78סטיה מסדרי הדין הרגילים תיעשה "במשורה" 451......................
 .79סדרי הדין בבית-המשפט לענייני משפחה גמישים יותר מבתי-
המשפט הדנים בתובענות אזרחיות ,אך גמישות זו אין פירושה ביטול
ההליכים ,מבלי לקיים איזונים ובלמים מתבקשים 453......................
 .80בית-המשפט רשאי להתיר הגשת ראיות חדשות ,לאחר שנוכח כי
היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו 454...........................................
 .81התנאי לפיו המזיק הפר חובה המוטלת עליו ,אינו מתקיים שכן
החובה היא ,על-פי הדין ,לנהוג בדרך שלפי שיקול-דעת בית-המשפט
תשרת את התיק ותעשה צדק 455....................................................
 .82לבית-המשפט למשפחה סמכות רחבה יותר מאשר לערכאה
אזרחית אחרת ,אולם ככלל בית-המשפט לא יעניק סעד שלא התבקש
על-ידי התובע 456..........................................................................
 .83גדרי סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה משתרעים גם על
תביעה שכנגד ,שעילתה סכסוך בתוך המשפחה 458............................
 .84בית-המשפט רשאי לסלק תביעה על-הסף ,רק אם ברור ,לחלוטין,
שגם אם יוכח כל האמור בכתב התביעה ,לא יהא התובע זכאי לסעד
המבוקש בכתב התביעה 459............................................................
 .85משהובא כל החומר הראוי בפני בית-המשפט ,ולא הוצבע על כל
נזק ,או פגיעה אחרת ,שנפגעו זכויותיהם של המבקשים עקב סטיה
מכללי הפרוצידורה ,בדין נהגה השופטת הנכבדה קמא ,בהחליטה
לקיים דיון לגוף העניין 460.............................................................
 .86העברה לבית-המשפט לענייני משפחה עשויה להיטיב בשווה עם
שני הצדדים ,ולאפשר מתן החלטה מושכלת וצודקת בכל הבקשות
שעל הפרק 462..............................................................................

יד

תוכן עניינים

 .87חובתו של בית-המשפט לעשות משפט צדק ,וכאשר תינתן למשיבה
הזדמנות מלאה ,אם תותר הבאת הראיה ,לחקור את העד ,וגם את
המבקשת אם תרצה בכך ,ולהביא ראיות נוספות משלה ,ניתן להתגבר
על המשוכה הזאת 463....................................................................
 .88בשלב הצירוף עדיין לא נגרם נזק לצד השלישי ,מה גם שניתן
להבטיח נזקים צפויים במתן ערבויות מתאימות 464..........................
 .89הקביעה כי המכונית נכללת בין הנכסים ברי האיזון ,היא עשיית
צדק בין הצדדים שהוא השיקול העיקרי המנחה את
בית-המשפט 465............................................................................
 .90בפירוק שיתוף יש להתייחס למכלול הנכסים ,אין מקום להקפיד
על קוצו של יוד בענייני הכללת פריט זה או אחר בכתב התביעה או
בתצהיר עדות ראשית כדי לאפשר עשיית משפט צדק 466...................
 .91לבית-המשפט של ערעור את הסמכויות הנתונות לפי החוק לבית-
המשפט לענייני משפחה לרבות שמיעת ראיות .זאת בדרך הנראית לו
הטובה ביותר לעשיית משפט צדק 467..............................................
 .92קיימת גמישות ביישום דיני הראיות וניהול המשפט הניתנת
לשופט הדן בענייני משפחה ,גמישות זו לא באה לעולם על-מנת ליצור
תוהו ובוהו של "לית דין ואית דיין" וכדי להתיר לבית-המשפט לענייני
משפחה לדרוש כל דרישה מבעלי הדין 469........................................
 .93הצדק אינו מכוון דווקא לבני משפחה כהגדרתם בחוק בית-
המשפט לענייני משפחה ,אלא למתדיינים ככלל 471...........................
 .94בית-המשפט ראה בטענה השיהוי טענה דיונית טענה שבית-
המשפט לענייני משפחה רשאי להימנע מלהיזקק לה473.....................
 .95כאשר עוסקים בסכסוכים הנוגעים לדיני משפחה ,איננה מחייבת
היצמדות יתרה לטעונת דיוניות ,וההכרעה היא על-פי הדין המהותי,
מתוך ראיית הסכסוך כולו 474........................................................
 .96הצדק וחובת בית-המשפט לברר את האמת מחייבים שלא למצות
הדין עם התובעת ולהתיר את העלאת הטענה בדבר חיסיון גם בשלב
זה של הדיון 476............................................................................
 .97בידו של בית-המשפט לענייני משפחה שיקול-דעת לסטות
מהוראות תקנות סדרי הדיון ,כל אימת שהדבר נראה לו כדרך הטובה
ביותר לעשיית משפט צדק .ואולם ,גם הסטיה האמורה טעונה הסבר
ונימוק 477....................................................................................
 .98התנאי לסטיה הוא בין היתר "עשיית משפט צדק" ו"משפט צדק"
צריך להיעשות לשני הצדדים ולא לצד אחד בלבד 478........................
 .99למרות שבית-המשפט לענייני משפחה אינו כבול לסדרי הדין,
כמדומה שבנושא זה אין עליו לנקוט בגישה מרחיבה ,לריבוי סילוק
הליכים מלפניו 479........................................................................

טו

תוכן עניינים

 .100הסמכות לסטות מסדר הדין הכללי ,לא תחול כאשר מדובר
בהוראה ספציפית נוגדת בתקנות סדר הדין האזרחי המתייחסת לבית-
המשפט לענייני משפחה 481............................................................
 .101ערכאת הערעור הדנה בהחלטות ופסקי-דין של בית-משפט
לענייני משפחה ,אף היא מוסמכת לסטות מהוראות סדרי הדין 482.....
 .102הסייג לחוק הוא כי בית-המשפט במידה והוא יכול לסטות ,הוא
יעשה זאת לשם עשיית משפט צדק .משפט צדק אינו משפט שהוא
לטובת אחד הצדדים ,אלא הוא משפט צדק לכל הצדדים 483..............
 .103בית-המשפט קמא היה רשאי להכיר במערערות כבעלות מעמד
(של מתנגדות ולא של מבקשות) בבקשת האפוטרופסות 483................
 .104בית-המשפט אינו נטול סמכויות לערב גורמי טיפול אחרים ,כגון
פקידת סעד ,שהרי ניתן לסטות מדיני ראיות וסדרי דין 485.................
 .105בית-המשפט היה מוסמך למחוק את התביעה ,אולם מי שדן
בעניין היה בית-המשפט לענייני משפחה ובית-משפט שכזה פועל לפי
תקנות נוספות ,משמע ישנה הסמכה מפורשת לא לפעול כך 485...........
 .106אין לטפל בסכסוך בבעיה פלונית בענייני משפחה כאילו היה
תביעה כספית או קניינית רגילה ,אלא כחלק ממכלול רחב שמטרתו
הכרעה בסכסוך המשפחתי הכולל 487..............................................
 .107בית-משפט רשאי למנות בודק וחוקר אפילו מיוזמתו ,לא כל שכן
לפי בקשת צד ,וזאת לפני הדיון בפלוגתה ובירור התובענה בכל מועד
לאחר הגשת התביעה .הוא רשאי למנותו אף בישיבת קדם
המשפט 487..................................................................................
 .108מהות העניינים הנידונים בבית-המשפט לענייני משפחה מחייבת
יישום מותאם של סדרי הדין ודיני הראיות ,ולעיתים שקילת שיקולים
מלבד ההליך הספציפי 488..............................................................
 .109נוכח מהות הדיונים וזהות המתדיינים בבית-משפט ,יש לעיתים
צורך לסטות מסדרי הדין ומדיני הראיות הרגילים ,תוך שקילת
שיקולי צדק 490............................................................................
 . 110אין לאפשר הגשת עדות נוספת של מומחה ,כאשר מונה מומחה
מטעם בית-המשפט 491..................................................................
 .111במקרה דנן ,בדיקה רפואית המוכרת כאמצעי לקביעת גיל האדם.
הגם שאין מדובר בחוות-דעת רפואית כמשמעותה בפקודת
הראיות 492..................................................................................
 .112נוכח הרשעתו בפלילים של הנתבע בביצוע עבירה של תקיפת בת
זוג ,אין חולק באשר לאחריותו של הנתבע כלפי התובעת בביצוע עוולת
התקיפה 494.................................................................................

טז

תוכן עניינים

 .113במישור הקבילות ,יש לראות את התסקיר כחריג לעדות שמיעה.
במישור המשקל ,הרי שמשקל שיש לתסקיר ולחוות-הדעת של פקיד
הסעד ,כמו גם משקל המידע והראיות הנזכרים בתסקיר ,מסורים כמו
כל ראיה אחרת לשיקול-דעתה של הערכאה הדיונית 494....................
 .114בית-המשפט יאמץ את המלצת המומחים שאותם מינה ,אלא-
אם-כן קיימים טעמים נכבדים ובעלי משקל ממשי ,המצדיקים סטיה
מאותה המלצה 497........................................................................
 .115היה על המבקש להניח תשתית ראייתית שיש בה להוכיח ברמת
הסתברות הגבוהה מ 51% -כי אין לקבל תוצאות הבדיקה 498............
 .116המסקנה היא שהתנאים שנקבעו לקבילותו של פסק-דין בהליך
פלילי כראיה במשפט אזרחי ,מתקיימים במקרה דנן 499....................
 .117עדות השמיעה של המבקש אינה מספקת ואין טעמים מיוחדים
המצדיקים הסתפקות בה בהיותה עדות יחידה של בעל דין המעוניין
בתוצאות המשפט 500....................................................................
 .118לשם עשיית צדק ולאור העובדה כי ד"ר לביא ,הוא בעל מעבדה
מוכרת ומפוקחת בארה"ב שיש לה אישורי בקרת איכות יש לתת
משקל מסויים לעדותו ולמסמכים שהוצגו על ידו ולא לדחותם
לחלוטין 501..................................................................................
 .119בית-המשפט ,אינו משמש כ"חותמת גומי" להמלצות הגורמים
המקצועיים אלא עליו להפעיל את שיקול-דעתו באופן עצמאי 503.......
 .120המסמך הרפואי לא נערך כחוות-דעת רפואית .בנסיבות אלו ,יש
לתת לממצאים העולים ממנו את המשקל המתאים 504.....................
 .121גרסת האב לעניין גובה הכנסותיו כיום הועלתה מבלי שהובאה כל
ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענתו ,נותרה בבחינת עדות יחידה 505......
 .122תעודת הלידה ,עונה על ההגדרה של "תעודה ציבורית" ועל-כן,
תעודה ציבורית מהווה חזקה לאמיתות תוכנה 506............................
 .123קביעת זכויות משמורת בהיעדר פסק-דין או הסכם נעשית על-פי
דין מקום מגוריו הקבוע של הילד .דין זה ניתן להוכחה על-ידי הגשת
חוות-דעת מטעם הרשות המרכזית במדינה המבקשת או על-פי חוות-
דעת של מומחה לדין הנ"ל 508........................................................
 .124הבקשה למחיקת כל ראיה וכל סעיף בתצהירים מטעמו של
הנתבע ,שהוא זה שביצע את העבירה שבגינה הוגש כתב האישום.
לגישת התובע ,קביעה זו כמוה כהרשעה 509.....................................
 .125אין בעל דין יכול להגיש חוות-דעת מטעמו ,אלא אם בקשתו
נדחתה על-ידי בית-המשפט 510.......................................................
 .126קיימת לבית-המשפט לענייני משפחה סמכות נרחבת ומיוחדת,
לקבל את בדיקת הפוליגרף כראיה ,ולקבל כל ראיה גם אם אינה
קבילה 511....................................................................................

יז

תוכן עניינים

 .127יש ביכולתו של בית-המשפט לפתח את דיני הראיות ,כך היה
בנוגע להגברת נטל הראיה ,בנוגע להעברת נטל ההוכחה לצד שכנגד
ובקביעת חזקה ראייתית 512..........................................................
 .128התכלית בחוק נועדה לאפשר לבית-המשפט לקיים מרווח של
גמישות דיונית בבואו להכריע בדבר הדרך הטובה ביותר לפתרון
הסכסוך ומשמעותה העדפת הצדק על פורמאליות 514.......................
 .129למרות שתסקיר עו"ס אינו חוות-דעת מומחה יש לתת לו משקל
דומה 516......................................................................................
 .130לעדים החיצוניים שהובאו על-ידי כל אחד מהצדדים משקל
ראייתי נמוך ,נותרות איפוא גרסאות הצדדים זה מול זו כמעט לבדן
עד כי ניתן לראות בגרסת התובעת כעדות בעל דין יחידה 517..............
 .131הבקשה איננה נסמכת כלל וכלל על ראיות אובייקטיביות כדוגמת
תעודות ציבוריות 519.....................................................................
 .132ההכרעה בבקשת בעל דין המבקש לחקור מומחה על חוות-דעתו
מסורה תמיד לשיקול-דעת של בית-המשפט 520................................
 .133הכרעה על-סמך עדות יחידה של בעל דין מצריכה הנמקה ,ועל-כן
הדבר טעון זהירות יתירה 521.........................................................
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