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בדברהמערכתשלהגיליוןהקודםהתייחסנולהחלטת
ביתהמשפטהעליוןבבג"ץ2232/03פלוניתנ'ביתהדין
הרבניהאזוריואח'.בהחלטתוזוקיבלביתהמשפטהעליון
אתפסיקתושלביתהדיןהרבניהגדול–אותהפרסמנו
בגיליון5של'הדיןוהדיין'–לפיהניתןלהתירבאמצעות
פסקדיןנישואיןאזרחייםשליהודיםהיכוליםלהתחתן
כדתמשהוישראל,ואיןצורךבמתןגט.עםזאת,קבע
ביהמ"שהעליוןכיזכויותיהםוחובותיהםשלבניהזוגזה
כלפיזויידונובביתהמשפטהאזרחיועלפידינימשפחה
'אזרחיים'שיפותחולצורךזה.
ב10.4.07-ניתןבביהמ"שלמשפחהפסקהדיןשלהשופטת
פלאוט,בנוגעלחיובהמזונותשלבניהזוגשנישואיהם
הותרובפסה"דהרבניהנ"ל.בפסה"דנפסקכיקיימתעל
הגברחובתתשלוםמזונותלאשהגםלאחרמועדהתרת
הנישואין,למשךתקופהשלחמששנים.ביהמ"שקבע
כייתכןמצבבומזונות'אזרחיים',שחיובםנובעמדיני
החוזים)ראופסיקתושלהנשיאברקברע"א,(8256/99
יחולוגםלאחרפרידתהצדדים.זאתגםאםאיןהסכם
מפורשביניהם,אךהחיובנדרשעל-פיהיושרוההגינות
ותחושתהצדק,כאשרכלמקרהנבחןעלפינסיבותיו.
בינתייםשבועלהענייןהנישואיןהאזרחייםבביתהדין.
בגיליוןזהאנומפרסמיםפס"דשלביה"דהגדולהדן
בערעורעלהחלטהלהתירנישואיןאזרחייםללאגט.
המערערתטענהשעלפיהוראתביהמ"שהעליון)בבג"ץ
הנ"ל(לאניתןלהתיראתהנישואיןללאעילהמספקת.
הרבדיכובסקימתייחסלטענהזו,אךחשובמכך:הוא
קובענחרצותשהסטטוסשל'נישואיבנינח'עליודיבר
בפסקדינוהקודם)זהשכאמור,פורסםבגיליון(5אינו
חלבמקרהבולאהתקיימויחסיאישותביןבניהזוג
שנישאו'אזרחית'.
ישלצייןכינראהששניהדייניםהאחריםבהרכב,למרות
תמיכתםבתוצאההמעשיתאליההגיעהרבדיכובסקי,
אינםשלמיםבהכרחעםההגדרותההלכתיותשהציע
עבורנישואיןאזרחייםשהתקיימולאחריהםיחסיאישות
ועבור אלה שלא התקיימו אחריהם יחסים כאלה.
גיליוןזהמכילפסקידיןבמגווןתחומיםנוספים.נשמח
רלוונטיים כמו
להמשיך ולקבל פסקי דין
ולמתפרסם בו.
גם תגובות לגיליון
קריאהמועילה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ביתהדיןהרבניהאזוריבארשבע:
הרבאליהואברג'יל-אב"ד
הרבאליהוהישריק-דיין
הרביגאללרר-דיין

העובדות:

בניהזוגנשואיםכארבעשניםולהםשני
ילדים.שנתייםלאחרהנישואין,האישה
הגישהתביעתגירושיןבטענהשהבעל
בוגדבהעםנשיםאחרות.הבעלמציב
תנאים הנוגעים לגובה המזונות.

נפסק:
בניהזוגנשואיםכארבעשניםולהםשני
ילדיםתחילהנראהשחיוחייםטובים
ומאושרים,כךנראהמפתקיאהבהוחיבה
והערכה שהאשה כתבה לבעל אולם
שנתייםאחריהנישואיןהיחסיםביניהם
התערערווהאשההגישהתביעתגירושין
בטענהשהבעלמקייםקשראינטימיעם
נשים אחרות ומאז שנודע לה על זה
היחסיםהתדרדרו.
עקבמצבזההאשההתמוטטהנפשית
ואפילו נזקקה לאשפוז במחלקה
פסיכיאטריתכחמישהימים.
בעדויותשהתקבלואחתהנשיםסיפרה
שאמרלהשהוארווקוקיימהעימויחסי
אישותלאחרמכןהתבררלהשהואנשוי
לפי טבעת נישואין שהייתה תלויה
בשרשרתבצווארוובשיחהטלפוניתעם
האשההתבררלהסופיתשהואנשוי.
הבעלגםפרסםמודעהבאינטרנטלחיפוש
שידוךושםנתןאתכלפרטיוותמונתו
כוללהודעהשהוארווק.
כמוכןהיועודעדויותוצילומיםשהיה
בביתשלבחורהדבריםמחשידיםבעניין

שלבגידהאםכילאברוראבלמחשיד
הדברים.
ביה"דבתאריך22.06.05החליטהואיל
ועקרוניתהבעלמוכןלתתגטלאשתו
וסלעהמחלוקתהואגובההמזונותשחוייב
בביתהמשפטעליהםלסייםענייןהמזונות
וביתהדיןיזמינםלגט,ע"כ.
ועדעתהענייןזהלאנגמרוהאשהמבקשת
להפרידביןהנושאיםולאלהמשיךעוד
בתוחלתזו,באשרבעיקרוןאיןמקום
לחייםמשותפיםוגםהבעלמעונייןלסיים
מערכתנישואיןזו,ואולםהבעלמסרב
לזה ,והאשה מבקשת כלו מהיר עניין
הגירושין ללא קשר עם הממון הנדון
בערכאהאחרת.
הנהפסקהרמ"אבשו"עסימןקנ"דס"א
מישהוארועהזונותואשתוקובלתעליו
אםישעדיםבדבראושהודהי"אשכופין
אותולגרשוהיינוטעמאהובאבאגודה
משוםשמאבדהוןוממעטפרנסתאשתו
וגםממעטעונתה.
ושנידבריםאלוישנםבנדוןדידןעובדא
שהואחייבכספימזונותואינוזןבניווהרי
ישעדותועדויותעלמעשיווגםפניו
לחיפושאשהבאינטרנטהנהבגדרהודאה
ועליוחלמהשפסקהרמ"אלעילורועה
זונותנחשבבודאילמוםשהרינכתבבסימן
קנ"דבהלכותמומיןהמחייביםהבעללתת
גטלאשתו.
ובנוסףבערוךהשולחןשםסימןקנ"ד
ברועהזונותישגםאפשרותשלסכנה
בדברע"ישיוכללהדביקאותהבמחלה
כידוע,עייןשם.והדברהזהידועהיום
בכלהעולםכמהאלפיםורבבותשנדבקו
במחלה מסוכנת זו ע"י זנות ר"ל.
ובתשב"ץחלקג'סימןח'כתבדהאשה
לחייםנתנהולאלצערדטובארוחתירק
ואהבהבהמשוראבוסושנאהבוואיזה
טובהישלאשהשבעלהמצערה,ע"כ.
ופסקהרמב"םהלכותאישותפי"דה"ח
לפישאינהכשבויהשתבעללשנואלה
ותצאבלאכתובה,ע"כ.
ובתשב"ץח"דחוטהמשולשסימןו'כתב
ואחראשרהאישהזהחייבלהוציאהמצד
הדיןאינויכוללהתנותעליהבגירושיה
שוםתנאיכיוןשהדיןנותןלגרשהלמה
יכריחהלהתנותעליהיקובהדיןאתההר
כןהיאדעתהרשב"אבשו"תח"דסימן
רנ"ו,עייןשם.
וא"כבנדוןדידןשסיבתהעיכובהואעניין
המזונותאינויכוללהתנותעליהביטול
המזונותאולהקטינםכתנאילגירושין
באשרמחוייבהואלתתגטלאשתואם
מדיןרועהזונותואםמדיןשאינומפרנס

ואםמשוםחששלהדבקותבמחלהכדברי
הערוךהשולחן.
אשרעלכןביתהדיןמחייבאתהבעל
לשחרראשתובגטפיטוריןכדמו"יללא
שוםדיחויובאםיסרבישקולגםכפיה.
החלטהשנייה)הרבניםהישריקולרר(:
לאחרהעיוןבפס"דשלהאב"דהגר"א
אברג'לשליט"א,נראהלביה"דכידיבמה
שהעידההעדהבפניביה"דכיהבעלהיה
עימהביחסיאישותמלאיםואףשלא
היהאלאפעםאחת,ועודבמהשהוכח
כיהבעלמסרחדרכיובחיפושאחרנשים,
הריא"כטענתהאשהכיאינהיכולה
לחיותיחדיועםבעלשכזה,יסודהלחיוב
גטעלהבעלעלסמךטענתמאיסעלי
וכפישנפסקבאריכותבפד"ריב'עמ'25
כיאשההמואסתבבעלהמחמתשמבלה
עםנשיםזרותישלהדיןטוענתמאיס
עליבאמתלאמבוררתובכגוןזהישלחייב
אתהבעלבגירושין)הגאוניםהרבישראלי
והרבקאפחזצ"לויבלט"אהגאוןהרב
אליהו שליט"א( ובתוספת פסקו של
הערוךהשולחןבסימןקנדסעיףטזשיש
בזהגםסכנהבריאותיתלאשה,המחייב
אתהבעלליתןגטלאשתו.
מהעוד,שהבעלמצידוגםהצהירכי
רצונובגירושיןלאחרכלמסכתהטענות
שנטענוכנגדוע"יהאשהבביה"דורק
רצונו בהפחתת סכום חיוב המזונות
שנפסקולו,הרישבכה"גישלחייבובגט
גםלחולקיםעלהרמב"םבטענתמאיס
עלי.
ובעניןעצםהתנאישהתנההבעללמתן
גטרקלאחרשיופחתסכוםהמזונות
שחוייבלשלםללאחרהגירושין,כבר
הביא הגר"א אברג'ל שליט"א מתשו'
הרשב"ץושו"תהרשב"אכימאחרוהאיש
הזהחייבלהוציאהמצדהדין,א"כאינו
יכוללהתנותשוםתנאיבגירושיהמשום
שהדיןנותןלגרשה,ואיןבכךבכדילעכב
אתמתןהגט.
אשרעלכןהננומצטרפיםלחייבאת
הבעלבמתןגטללאשוםדיחוי,ובאם
יסרבגםלשקולכפיה.
תיקמס'040135832-21-1
החלטהראשונה:ניתןביוםח'אדרתשס"ז
)(26.2.07
החלטהשנייה:ניתןביוםכ"אאדרתשס"ז
)(11.3.07
הופיעו :עו"ד גיתית נחליאל )לאשה(
עו"דמיכאלזגורי)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר–נשיא,יור
הרבשלמהדיכובסקי–דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

בניהזוגנשואיםבנישואיןאזרחייםבמשך
כ8-שנים.לאורךכלנישואיהםלאקיימו
יחסיאישותומזהזמןרבהםמתגוררים
בנפרד.הבעלהגישתביעתגירושין.בית
הדיןהאזוריהתיראתנישואיהםללאגט
ועלכךהגישההאישהערעורלביתהדין
הרבניהגדול.

נפסק:

זהוגלגולנוסףשלפרשתנישואיןאזרחיים
והתרתם.
בניהזוגנישאוכזיווגשניבנישואיןאזרחיים
בלבד.מאזנישואיהם)לפניכ8-שנים(,
לאקיימוביניהםיחסיאישות.כיוםהבעל
בגיל85והאשהבת.65מזהכ9-חדשים
שהםמתגורריםבנפרד.בפניביה"דעמדה
תביעתהבעללגירושין.
ביה"דהאזוריבפס"דמיוםא'חשוןתשס"ז,
התיראתנישואיבניהזוגללאגט.הנושאים
הרכושייםמתברריםבביהמ"שלמשפחה.
עלכךהערעור.
ב"כ המערערת מסתמך על פסק הדין
המשליםשניתןעלידינוביוםי"זחשון
תשס"ז)תיקערעור/4276סגח'ש'נ'ח'
י'(,שבוקבענוסטטוסשל"נישואיבן-נח"(
לנישואיןאזרחיים.פס"דזהאושרבבג"ץ
,2232/03ונשמרהסמכותביה"דהרבני
בהתרתנישואיןאזרחיים.לטענתו,אין
להתירנישואיןאזרחייםללאעילהמספקת,
כפישנוהגיםבנישואיןדתיים,וביה"דהאזורי

¥

ממשית.
ב"כהמערערתשגהבכפליים,הןבהבנת
פסקהדיןשניתןעלידינובנושאזה,והן
בהבנתפס"דבג"ץבנידון.
אפרטאתהדברים:
א(נישואיבןנחהםסטטוסהלכתיהמפורש
ברמב"ם,הןכלפיבןנחשאינויהודי,והן
כלפי בן ישראל לפני מתן תורה.
הדבריםמפורשיםברמב"םבשנימקומות.
בהלכות מלכים פרק ט הלכה ז כותב
הרמב"ם":איןבןנחחייבעלאשתחברו
עדשיבואעליהכדרכהאחרשנבעלהלבעלה.
אבלמאורסהאושנכנסהלחופהולאנבעלה
איןחייביןעליה,שנאמרוהיאבעולתבעל".
בהלכותאישות)פרקאהלכהא(נאמר:
"קודםמתןתורההיהאדםפוגעאשהבשוק,
אםרצההואוהיאלישאאותה,מכניסה
לתוךביתוובועלהבינולביןעצמוותהיה
לולאשה".
עולהמןהדבריםשאישותבןנחמאופיינת
בקיוםיחסיאישותלשםנישואין.איןכל
טקסאחראופעולותמקדימותלקביעת
האישות.הרילנו,שללאיחסיאישות,עיקר
חסרמןהספר,ומדוברבכסותחיצונית
בלבד.
בנידוננו,היונישואיןאזרחיים,ללאיחסי
אישות.גםאםקויימוביניהםיחסיםבטרם
נישאו,איןלראותבזהיותרמקיוםיחסים
ביןפנוילפנויה,כעיןידועיםבציבור,שבודאי
אינםמחייביםמאומה.
ב(פסיקתבג"ץקובעתרקשאיןלהתיר
נישואיןאזרחייםסתםכך,ללאסיבה.אולם
הסיבהאינהצריכהלהיותבגללאשמתצד
זהאואחר,אלאדיאםנוצרמצבשלפירוד
ללאסיכוילשינוי,בכדישביה"דישתמש
בסמכותולהתרתהנישואין.בניהזוגבנפרד
כ8-חדשים,כאשרהאשהנמצאתבארה"ב
והבעלבארץ.מדבריהבעלבפנינוברורלנו
שאפסוהסיכוייםלשלום.בגילםהמבוגר
שלבניהזוג,פירודכזהנחשבכפירודממושך.
כתוצאהמכך,פעלביה"דנכונהבהתירואת
הנישואין.
ג(מדוברבזיווגשנילו,ושלישילה.איןדין
זיווגמאוחרכזיווגראשון.בזיווגראשוןיש
אתהרגשוהאהבהשלזוגהנמצאבתחילת
דרכו.ילדיםמשותפיםמעצימיםאתהקשר.
זיווגמאוחרנועדיותרלהגןעלהבדידות
שלכלאחדמבניהזוג–לאטובהיותהאדם
לבדו–ולאפשרלולעתזקנהשלאלהיות
לבדו.בזיווגמאוחרקייםהאלמנטשלמניעת
הצדהשנימלירשאתהרכוש,קיימיםילדים
מזיווגקודםשלאתמידמוכניםלראותאת
האשה האחרת נוטלת את מחמדי בית
אביהם ,ועוד ועוד .כאשר זיווג ראשון

מתפרק,קייםסיכוילשינוי,אםכילא
בכלמקרה.כאשרזיווגמאוחרמתפרק,
הסיכויאפסי.כאן,ישלומרבצער,שהסיכוי
אינוקיים.
ד(יחסיאישות-אםקויימובתקופה
שלפניהנישואין-אינםאומריםדברלגבי
הסטטוס.כלעודבחרובניהזוגשלא
להינשא,רצונםהיהלהשארלאנשואים,
ואיןלהטילעליהםעולשלאחפצובו.
לאחרשהחליטולהינשא,נמנעוטוטאלית
מקיוםיחסים.בנסיבותאלו,לאהתממשו
הנישואיןכלל.איןמקוםלקיוםמלאכותי
שלנישואיןשלאהתממשו.עלכן,צדק
ביה"דהאזוריבקביעתו.
ה(התרתהנישואיןבפסקדיןנועדהלמתן
גושפנקהחוקיתלפירוד,מאחרובניהזוג
נישאואזרחית.
ו(לסיכום:הערעורנדחה.לטעמי,יש
לשקולפסיקתהוצאות.
ז( עיכוב הביצוע שניתן בבית דיננו
בב'בכסלובטלבזה.
)(-שלמהדיכובסקי
מצטרףלסעיפיםו'ז'.
)(-עזראברשלום
עיינתי בדברי ידידי הגר"ש דיכובסקי
שליט"א ,ובאמת שיש הרבה להאריך
בעקרונותאלובמשאומתןהלכתימעמיק
ומקיף,כדרכהשלתורה.אלאשבמקרה
זהאיןאנוצריכיםלהגיעלכלזה,וצדק
ביה"דהאזוריבפסקדינו,ואיןשוםמקום
לערעור זה ,וגם עיכוב הביצוע בטל.
)(-שלמהמשהעמאר-נשיא
לאורהאמורלעילדוחיםאתהערעור.
עיכובהביצועבטל.
תיקמס'015168958-21-1:
ניתן ביום ג' ניסן תשס"ז )(22.3.07
הופיעו :עו"ד אריאל שריג )לאשה(
עו"דציוןסמוכה)לבעל(

הערה :פסה"ד הנזכר כאן ,אשר קבע את
מעמדםשלבניזוגהנשואיםבנישואיןאזרחיים
ואשראושרבבג"ץ,פורסםבגיליון5של'הדין
והדיין'.

·Ë‚†ÏÂËÈ
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‚ÆÔÈ˘Â¯È
ביתהדיןהרבניהאזוריתלאביב:
הרבאברהםשיינפלד–אב"ד
הרבאברהםריגר–דיין
הרבדבדומב–דיין

העובדות:

הגרושהגישלביתהדיןהרבניתביעה
להפחתת מזונות בנות בני הזוג.
הגרושהטענהכילביתהדיןהרבניאין
סמכותלדוןבתביעה,למרותשסמכותו
הוסכמהבהסכםהגירושין.

נפסק:

החלטהראשונה:
בהמשךלהחלטתביה"דמיוםי"באייר
תשס"ו התקבלה תגובת ב"כ האשה
והודעתההחוזרתבדברהעדרהסכמה
להתדיין בפני ביה"ד בתביעת הבעל.
לאחרהעיוןבתגובההננולהבהירלאשה
ולב"כ,כילהפרהשלהסכםגירושיןעלולות
להיותהשלכותעלכשרותושלהגטשניתן
עלבסיסהסכםזה.
ענייןזהמבוארבהרחבהבמאמרוהמצויין
שלהרה"גאוריאללביאשליט"אאב"ד
צפת"האםישחששבכשרותהגטכשהבעל
הוטעהבהסכםהגירושין")נדפסבקובץ
שורתהדין,חלקב'',עמ'קמ"ו-ק"ץ(שם
גם מבואר ,שלדעת הפוסקים שהפרת
ההסכםפוסלתאתהגט,לאמועילביטול
המודעות עובר לסידור הגט ,והצהרת
הבעלשהגטנעשהללאתנאי.
כךדעתהמהר"םמלובליןסימןקכ"ב,
ושו"תמשכנותיעקב)חלקאה"עסימן
ל"ד(שגםאםביטלהבעלאתהתנאים
לפניסידורהגטכמקובל,לעולםהואעומד
בדעתוהראשונה,וסומךשיקיימואתמה
שהבטיחולו.ואםאינםמקיימיםאח"כ,
יכוללומר,אילוידעתישלאיקיימולא
הייתי מגרשה והגט בטל למפרע.
יתרעלכן,המהר"םמוסיף":ואפילוהוא

אין להקל ולסמוך על דיבור קל".
ובשו"תחלקתיואב)אח"עסימןכ"ה(,
כתבגםכן,שאםבשעתסידורהגטכבר
היה בדעת האשה שלא לקים את מה
שהבטיחהלו,הריזהגטמוטעה,כיאם
היהיודעהבעלאתהדברבמתןהגטלא
היהמגרשה",ואםכןהואמוטעהבעיקר
המעשה,ואיןאמירתהבעלשמגרשהבלא
תנאימועילכללוהגטבטל".
ובספר'העמקשאלה')חלקאה"עסימן
קט"ז( פסק ,שאם הבעל יחויב בממון
לאחרהגט)בניגודלהסכם(,פשיטאליה
שהויגטמוטעה.
וראהביתמאיר,אה"ע,סימןקמ"הסעיף
ט' ,שחושש לדעת המהר"ם מלובלין,
ומחפשדרךכיצדלסדרהגטבאופןשלא
יהיהשוםחששלגטמוטעהגםלדעת
המהר"ם.
ואםכן,מייערבלולהקלבאיסוראשת
איש,כנגדדעתהמהר"םמלובלין,המשכנות
יעקב,הביתמאיר,החלקתיואבוהעמק
שאלה?
כמובןשמישמוסמךלקבועאםהופרו
ההסכמותוהשפעתההפרהעלהגטהוא
ביה"דהרבני,אשרעניניהנישואיןוהגירושין
שלבניהזוגהםבסמכותוהייחודית.אין
לענין זה כל קשר להחלטות בג"ץ.
לפיכךעלהאשהלפעולבהתאםלהסכם
הגירושיןולהחלטתביה"דמיוםי"באייר
תשס"ו ולא לגרום לפסילת הגט.
החלטהשניה:
בהמשך להחלטת ביה"ד מיום ב' סיון
תשס"ו)(29.05.06התקבלהתגובתהשל
עו"דהר-אבןב"כהאשה.בתגובתההיא
חוזרתעלטענתהבעניןהסמכות,אךאינה
מתייחסתלשאלתהחששלכשרותהגט.
ביה"דמצווהלשמורעלכשרותהגיטין
המסודריםעלידו,ולהתריעאםישבהם
חששפסול.ואיןלכךקשרלעניןהסמכות.
וכדברי המהר"ם מלובלין המובאים
בהחלטההנ"לשבשאלתכשרותהגט,אין
הדברתלויבטענותהבעל,ואסורלביה"ד
לעבורבשתיקהעלהדבר.
לאורהאמורהחלטנו:
א.מעכביםאתהנישואיןשלהאשהעד
להחלטהאחרתשלביה"ד.
ב.לאחרשהאשהתודיעשבדעתהלקיים
אתהסכםהגירושין,ידוןביה"דהאםיש
צורךבסידורגטנוסףביןבניהזוג.
ג.לשלוחהעתקההחלטהלצדולהנהלת
בתיהדין.
תיקמס'022368369-29-1

החלטהראשונה:ניתןביוםב'סיוןתשס"ו
)(29.5.06
החלטהשנייה:ניתןביוםכ"גסיוןתשס"ו
)(19.6.06
הופיעו :עו"ד דיינה הר-אבן )לאשה(

הערה:פסה"דעומדבפניערעורבביתהדין
הרבניהגדול.נדחתהעתירהלבג"צמטעם
האשהבשלאימיצויהליכים.

ÆÌÈÙ˙Â˘Ó†ÌÈ¯Â‚Ó†Ï˘·†Ë‚†ÏÂËÈ·†.4
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיין
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:

ביןבניהזוגנחתםהסכםגירושיןלפיו
הגרושיגורבדירתבניהזוגוהגרושהלא
תכנסלדירהזו.
כשבעשניםלאחרחתימתההסכםוגירושי
בניהזוגחזרההגרושהלהתגוררבדירת
בניהזוגבההתגוררהגרוש.לטענתה,
נבעהדברממצוקהכלכליתקשהביותר
שנבעה,ביןהיתר,מכךשהסכימהלחתום
עלההסכםשמקפחאותהמאוד,עלבסיס
תנאיםאותםהעמידהגרושלצורךמתן
הסכמתולהתגרש.
הגרושהגישבקשהלמתןצומניעהכנגד
הגרושה ,אשר יאסור עליה להתגורר
בדירתבניהזוג.
שניבניהזוגהודובקיוםיחסיאישות
לאחרהגירושין.

נפסק:

לנוכחעובדותהמקרהועלבסיסההלכה
לפיהאסורלבניזוגגרושיםלהתגורריחד
באותהדירהקובעביתהדין,כדלקמן:
בניהזוגצריכיםגטלחומרא.ביה"דיודיע
לרושמיהנישואיןשבניהזוגאינםרשאים
להינשאלאחריםעדשיסדירוביניהםגט
לחומרא.יוצאצוהמורהלגרושהלצאת
מהדירה ויאסור עליה להיכנס אליה.
תיקמס'067596270-53-1
ניתן ביום כ"ט אייר תשס"ה )(7.6.05
הופיעו :עו"ד סיגל גולדפרב )לאשה(
עו"דעינתמלר)לבעל(

פס"ד זה רלוונטי גם למדור קידושין

µ
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‡ø‰˙·Â˙Î·†ÚÂ‚ÙÏ†‰¯ÂÓ
ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
הרבנחוםגורטלר-אב"ד
הרבאברהםשמן-דיין
הרבציוןאשכנזי-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאולאחרתקופתהכרותארוכה
ולאחרשחיובמשותףקודםלנישואיהם.
לאחרתקופתנישואיןקצרהביקשובני
הזוגלרכושביתאשרהיהמעברלהישג
ידם.הוריהבעלהציעולסייעעלידימתן
סכוםכסףנכבד.לאחרשחתמובניהזוג
עלחוזההרכישה,ביקשוהוריהבעלמהזוג
לחתוםעלהסכםהלוואה,המגןעלנכס
מפניתביעהו/אוכלזכותשלהאשהבנכס
במקרה גירושין .האשה ,שהופתעה מן
הבקשה,סרבהלחתוםוהציעהלבטלאת
הרכישהולקנותדירהצנועהיותרללא
עזרתהוריהבעל.הבעלהזהיראתהאשה
כיאםלאתחתוםזהוסוףהנישואין.משלב
זהנישואיהםעלועלשרטון,והאשההגישה
תביעתגירושין.כעבורשנהוחצישלנישואין
התגרשובניהזוג,כאשרבניהזוגשומרים
לעצמם את הזכות לדון בזכאות האשה
לכתובהלאחרהגט.הדיוןנסובסביבשאלת
זכותהשלהאשהלמלואכתובתה.הבעל
טעןשזכותזונשללהממנה,משוםשהיא
זושיזמהאתהגירושיןומשוםשהתנהגותה
היתהלאצנועה.

הרבגורטלר)דעתהמיעוט(:
במקרהבואשהדורשתלהתגרשואיןלה
טענהברורהשבעלהפשעכנגדהולכןיש
לחייבולגרשה,אובמקרהששניבניהזוג
דורשיםלהתגרשולאףצדאיןעילהברורה,
איןהאשהזכאיתלתוספתכתובה,כיוון
שהבעללאהתחייבלתתלאשהתוספת
כתובהבמקרהשתדרושלהתגרשללאסיבה
מוצדקת.אךבמקרהזה,אםהיההבעל
מציעלאשהלחזורלשלוםביתולאלהזקק
להלואהאולמענקמהוריו,לאהיתההאשה
מסרבתאףבעתשהגישהתביעתהלגירושין.
הבעל טען עוד כי האשה אינה נוהגת
בצניעותמעתשנפרדו:לטענתוכיהיא
הולכתבגופיותומכנסייםקצרים,השיבה
האשהכינהגהכךגםבזמןנישואיהםכשהיו
יחד,ונראהכילאניתןלהפסידלהכתובתה
בשלטענהזו;הבעלהביאעדשהעידכי
במסיבתיוםהולדת,רקדההאשהבצמוד
לגבריםאחריםויתכןשאףזינתהעמם,
האשה הכחישה את העד והיתה מוכנה
להבדקבמכונתאמתעלכך.הדייןמצייןכי
העדשהעידפסוללעדות,וכןשארהעדים
שהביאהבעלכיווןשהםפרוציםבכלעניני
ערוה;הבעלטעןעודכיבלילשבתאחד
בילתההאשהעםגברזר,האשההכחישה
זאתוטענהכיהיתהעםחברהכלהלילה.
הבעלהביאעדשהעידשראההאשהעם
הגבר הנטען כי שהתה עימו ,וכן עדה
שהעידהשלאראתהאתהאשהבחדרה
בלילה.
"מהעדויותלעילאיאפשרלהפסידלאשה
כתובתהברם,מהעדויותשנשמעובביה"ד
עולהשהקבוצהשהאשההיתהנוהגתלהפגש
עמהם ולצאת איתם לריקודים ולשאר
ארועיםהיאקבוצהפרוצהביותר.אמנם
הסיבההרישמיתלהתכנסותםהיתהשירה
וריקודיםאולםלרביםבקבוצהזוהמטרה
העיקריתלהתכנסותםהיתהלשםפריצות
וזנות,והםלאהסתירוזאתועלכןקיים
חשש גדול שהתובעת בתיק זה אחרי
שנפרדהמבעלהשירכהדרכיה".הדייןקובע
כיישקצתלהסתפקהאםהיוהבעלוהאשה
מורדים זה על זה ,ופוסק שאמנם כדי
להפסיד לאשה כתובתה צריכים ראיות
מוצקות"אולםכאשרלבהדייןאינושלם
לפסוקלאשהכתובתהומהסיבותהכבדות
המפורטותלעילזכותולעשותפשרהועל
כן דעתי לפסוק שהאשה תגבה מחצית
כתובתה".

הרבשמן:
נפסק:
נפסקבדעתרובכיהאשהזכאיתלמלוא תביעתהאשהבמקרהזהאינהגורמתלהפסד
כתובתה,שכןהיאנובעתמנסיבותשנקלעה
כתובתה.
אליהן ולא עומדת בחלל ריק ,וכל זמן
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שהבעללאמוכיחאתטענותיוהואאינו
יכוללטעון"דאדעתאלמיפקולמישקל
לאיהיב"]=שעלדעתשתצאותיקחלא
נתן,כלומרשלאהתחייבלסכוםכזה
כתוספתכתובהלאשהשיוצאתללאסיבה.
לענייןטענותהבעלעלהתנהגותלאראויה
של האשה ,טענות שהוכיח כביכול
באמצעותעדים,קובעהדייןשהעדים
אינםנאמנים,מעברלכךשהאשההסכימה
להבחןבמכונתאמת,והבעלבהתחמקות
משפטית סירב בכל תוקף לכך.
טענתהבעלשעלהאשהלהפסידכתובתה
בשלהיותה"עוברתעלדתמשה"משום
לבושההלאצנועוהפרובוקטיבי,דינה
להדחות.מהגמרא)כתובותע"ב(נלמדכי
עוברתעלדתמשה,היאהעוברתעל
המצווהבתורהוהעוברתעלדתיהודית
היאהעוברתעלמנהגיבנותישראלשנהגו
בענייניצניעות,וכןנפסקברמב"ם)פרק
כ"דמאישותהלכהי'(ובשו"ע)אבה"ע
סי'ק"ט(,וכןפסקוכלהפוסקים.ונחלקו
האחרוניםמההטעםשאשהכזומפסידה
כתובה,עלפיהב"ש)סימןקט"ו(הטעם
הואשישחשששאשהזוזינתהעםאחר,
ולפיה"משנהלמלך"הטעםהואשיש
חשששמאתזנהעםאחרים,ולאשכבר
זנתה.וישנודיוןבגמרא)סוטהכ"הע"א(
האםישצורךלהתרותבאשהלפנישהיא
מפסידהכתובתה,ופשוטשםשנדרשת
התראה.ונחלקוגדוליהראשוניםהאם
מספיק להתרות בה באופן כללי שלא
תעשהמעשיםאלוכדילגרוםלכךשתפסיד
כתובתהאםתמשיךבהתנהגותזו)כךהיא
דעתהריא"זהמובאבש"גשעלהרי"ף(,
אושישלפרטבהתראהולומרבפירוש
שהיאתפסידכתובתהאםתמשיךלנהוג
כך)וכךהיאפסיקתהשו"עקט"ו,י(.לכל
הדעות מוסכם כי התראה זו צריכה
שתעשהבפניעדים,אחרתהבעללאנאמן
לומרשהתרהבה,ורקאםהאשהתודה
שהותרתה והמשיכה במעשיה ,תאבד
כתובתה.ובמקרהזה,אףשבונחלקובני
הזוגהאםעשתההאשה"מעשהכיעור
שלזנותאיןמחלוקתביןבניהזוגלגבי
לבושה הלא צנוע של האשה המקובל
בחברהחילוניתואםכןלכאורהאשהזו
עברהעלדתמשהויהודיתלכלהדעות
ודינהלהפסידכתובהמחמתזה.אךלאחר
העיוןנראהדאיןלטענותיושלהבעלעל
מהלסמוךומהטעמיםשיבוארולהלן":א.
שלאהוכחולאנטעןשהבעלהתרהבאשה
שאםתמשיךלנהוגכךתפסידכתובתה,
ואפילולאהתרהבהשתפסיקלהתלבש
כך.להפך,כלזמןשחיויחדהיהלונוח
בזהואיןלולהליןאלאעלעצמו.

ב.אףאםהיהמתרהבהלאהיתההאשה
מפסידהאתכתובתהשכןהבעלנוהגבכל
דרכיוכאדםחילוניומה"שלטיגיבורים"
)פרקהמדירדףלגמדפיהרי"ףס"קא(
עולהכיאדםהחשודעלכלהתורהכולה
ונוהגבחילוניותגמורהאינויכוללהוציא
אשתובלאכתובהבשלטענהזו.
ג.מבוארב"חלקתמחוקק")סימןקטו
ס"קי"טד"הכלאלו(שכלהדיןשלהפסד
כתובהבאשההעוברתעלדתמשהויהודית,
זהרקבאשהשאיןסופהכתחילתה,ונוצר
קלקולבהתנהגותהבמהלךהנישואין,אך
זושמראשלאנהגהכהלכהישלהדין
אחר.אםהיההבעלחוזרבתשובהורוצה
באשתורקאםתחזורבתשובה,אזהיה
מקוםלדון.אךבמקרהזהאינורוצהאלא
להפסידלהכתובתה.
ד.נפסקב"יביעאומר")חלקג'אבה"עסי'
כ"ג(וב"ציץאליעזר")ח"זסימןמחאורחות
המשפטפרקג'(ובשו"ת"דובבמישרים"
)ח"אסימןקכ"ד("שכתבוכולםכמעט
בלשוןזההשישלמנועבזהולגדורגדר
בפניהפורציםשלאיעשואתהתורהקרדום
לחפורבהלמעןהגשמתשרירותלבם...
ונראהשטעמםהואשנכוןשחכמיםלא
תיקנוכתובהלאשההמתנהגתבפריצות
אך באם אדם התחייב בזה חכמים לא
הפקיעוהתחייבותו".
לכןפוסקהדייןכיכלדבריהבעלוב"כ
נדחיםוהבעלמחוייבלשלםלאשהאת
מלואערךכתובתהנכוןליוםהגירושין
בערךדולרי.אךכיווןשלבעלטענותכי
האשהלקחהמעברלמהשמגיעלהעפ"י
הדיןוהחוקמןהרכושהמשותף,יקיים
ביה"דדיוןבכךואםיתבררשלקחהמעבר
למהשמגיעלהעפ"ידיןינוכהסכוםזה
מערךהכתובה.
הרבאשכנזי:
לטענתהבעלעלהאשהלהפסידכתובתה
משתיטעמים:מןהטעםכיהיאשפתחה
אתתיקהגירושיןותבעהלהתגרש,ומן
הטעםכיהיאאינהנוהגתכבנותישראל
הצנועות,ויתכןשאףזינתהתחתיו.היא
מתנהגתומתלבשתבצורהשאינהצנועה,
ומשתתפת במסיבות ריקודים שאינם
ראויים.האשההכחישהטענתהבעלכי
במהלךמסיבהרקדהעםגברזר,וטענה
כיהיתהלבושהככלבאותהמסיבה.האשה
גםהכחישהאתטענתהבעללגביקשר
עםגברזר.
הדייןפוסקכילאמתקבלתטענתהבעל,
והאשהלאמפסידהכתובתה.
בענייןטענתהעדרצניעותהאשה,אמנם
בגמרא)כתובותע"ב(נמניתאשההעוברת

עלדתמשהויהודיתמביןהיוצאותללא
כתובה,והרמב"ם)פכ"דמה'אישותהט"ז(
מביאאתהטעםלכך–שהכתובהתקנת
חכמיםשלאתהיהקלהבעניולהוציאה,
אךחכמיםתקנותקנהזועבורבנותישראל
הצנועותולאעבורהנוהגותבפריצות.אך
במקרהזהכברבעתשנישאהנהגהכך:
התלבשהכךוהשתתפהבמסיבותמעיןאלו,
ועלדעתכןכתבוהתחייבלהכתובתה.
ישנןשתידרכיםליצורחיובכתובה:אחת,
מכחתקנתחכמיםשיחייבוהובכתובה,
וזאתגםכשלאנכתבהכתובהעלידיהבעל.
והשניה ,כשהבעל כותב לאשה כתובה.
במקרהכזה,אףעלפישאינהזכאיתלכתובה
מכחתקנתחכמיםחייבהבעלבהמכח
התחייבותו.וניתןללמודזאתמדיןחייבי
הלאוין ]=נישואי איסור :ככהן וגרושה
וכד'שנפסקבהםשאעפ"ישאינוחייבלה
כתובהמכחתקנתחכמים,ובי"דמחייבים
אותולהוציאאשהזוממנוכיהיאאסורה
לו ,מכל מקום חייב הוא בהתחייבות
הממוניתשחייבעצמוכלפיה)רמב"םפכ"ד
מהלכותאישותה"דובשו"עסי'קט"ז(.
וכךבמקרהזה,כפישנפסקבשו"ת"אגרות
משה")חאה"עסי'קי"ד(ודומהלכךבשו"ת
"יביעאומר")ח"גסי'כ"אאותי"א(.ונראה
כימתוךטענותהבעלעצמוישללמודכי
היושניהםרגיליםבאורחחייםלאצנוע
"ולא קפדי בהכי" ]=ולא הקפידו בזה .
אמנם,אםהיהמוכיחהבעלכיהאשהנהגה
בדרךשאינהנהוגהבחברהבההםחיים,
ואףאנשיםמסוגםמקפידיםעלכך,יתכן
והיתהמפסידהכתובתהשכןלאעלדעת
כךכתבלהאתכתובתה.
מעברלכך,בכדישאשהתפסידכתובתה
נפסקבשו"ע)סי'קט"וס"ד(כיישלהתרות
בהבעדים,ובנידונינולאהתרהבה.ואמנם
בדברשידועשהואאסוראיןצורךבהתראה
)פת"שס"קי"א(וכןאםעשתהמעשה
כיעור,אךלאהוצגוכלמעשיםכאלו.וזאת
מבלילדוןכללבדברכשרותםשלהעדים
שהעידובעבורהבעלבביה"ד.
לענייןהטענהשהאשההיאשפתחהאת
תיקהגירושין,הרישאיןלבחוןמיפתח
התיקומיהתובעראשונה,אלאבשלמי
נוצרהתביעתהגירושין.במקרהזה,סירובה
שלהאשהלחתוםעלההסכםשאףב"כ
הבעלמודהכיהינו"הסכםקשה",הביא
את הבעל לעזוב את הבית ,ואף לאחר
שהאשההשיבהאותוהביתהעזבלאחר
יומייםולאשעהלפניותהאישהושליחיה.
ונראהלביה"דכיעיקרהאשמהבפירוד
תלויהבהתנהגותהבעלשעזבאתהבית
ולאעשהדברלהשיבאתהאשהאליו.
הדייןמוכיחמדועאףאםישספקבמי

האשם כאן ,אין מפסידה האשה את
כתובתה,למרותשהבעלהוא"המוחזק"
בכתובה]=זהשהכספיםנמצאיםתחת
ידיוולכאורהאיןמוציאיםממישהוא
ה"מוחזק"במקרהשלספק:
בנתיבותמשפטעלרבינוירוחם)ספר
מישריםנתיבכ"ג(נפסק":כיוןשהכתובה
שחייבלההואודאיוהפסדהכתובההוא
ספק,איןספקמוציאמידיודאיוזהמקצוע
גדולהואוצריךלפנים".וזודעתהבית
שמואל)סי'קנ"דסק"ב(שבמקרהשל
אשהשנישאהלמישישלומומיםגדולים,
ובאה אח"כ וטענה שחשבה שתוכל
להתמודדעםזאתוכעתהיארואהשאינה
יכולהלהתמודד,הרישאפילולדעתהרמ"א
אשראינופוסקכיישלכפותאתהבעל
לגרשה,מכלמקוםאיןדינהכדיןמורדת
אם אומרת שאינה רוצה לחיות עימו.
ויכולה לאמר "קים לי כהני פוסקים"
]כלומר ,אני מחזיקה בגישת פוסקים
אלו)ועייןבכנה"גכללי"קיםלי"אותמ"ו
ובברכייוסףחו"מסי'י"ב,סעי'ט"ווהביאו
זאתבפד"רחלקג'עמ'.(164ואמנםהבית
מאירחולקעלדעתהביתשמואל,אך
נראהשישלהביןדבריוכךשהואחולק
דווקא במקרה של מומין שהיו קודם
לנישואין,שאזישמקוםלטעוןטענת
מקחטעותעלהנישואיןועלהכתובה,
ולכן הבעל הוא המוחזק .אך כאשר
בנישואין היתה התחייבות ודאית כמו
במקרהזה,אלאשישספקאםהפסידה
כתובתה,הריזהדומהלמקרהבואדם
טוען"אינייודעאםפרעתיך")-אםהשבתי
לךאתההלואה(וכאןלאיחלוקהבית
מאיר.
ובפד"רהמוזכרלעילנפסק":וגםלדעת
הביתמאיריתכןלומרשרקבספיקאדדינא
איןלהוציאמהבעלהכתובהשהואהמוחזק
כיווןשהואטועןטענתודאיקיםליכדעת
הפוסקיםשדינהכמורדתוהפסידהכתובה.
אבל בספק בקביעת העובדא אם היא
מורדתאולא,בזהגםהביתמאירמודה
שמספקהיאלאהפסידהכתובתה,שהרי
איןבפנינוטענתודאישהיאמורדת,והרי
זהכאומרהלויתניואינייודעשפרעתיך
שחייבלשלם.ועייןבשו"תמהרי"טח"א
סי'קי"טע"ש.וכןמשמעמדברישו"ת
הרדב"זח"אסי'שס"ד".ואכןכאןמדובר
בענייןשהואבעיהבמציאות.
ועוד,ברורשאשהזולאהפסידהכתובתה,
שכןגםאםרצוןהאשהבגירושין,היא
אינהמפסידהאתכתובתהעדשהבעל
יתרהבהויבקשמביה"דלהכריזעליה
כמורדת,וביה"דיעשהאתכלההכרזות
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כנדרשבהלכה,דברשלאנעשהכללבמקרה
זה.
לכןישלחייבאתהבעלבמלואתשלום
דמיהכתובהלאשה.אךהיותונטעןע"י
הבעלכיהאשהנטלהמכספיהבעלשלא
כדיןישלקייםדיוןבעניןזה.
תיקמס'038322897-21-1
ניתן ביום ט' חשון תשס"ז )(31.10.06
הופיעו:עו"דעזראאושרי)לאשה(
עו"דיוסףהולנדר)לבעל(

פס"דזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין
Æ∏†¨∑†ßÒÓ†ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰·Â˙Î†¯Â„ÓÏ

¯˘ÂÎ
¨ÔÈ˘Â¯È‚†˙ÚÈ·˙·†Ú·˙†ÏÂÎÈ†Ì‡‰†.6
˙ÚÈ·˙·†ÍÂ¯ÎÏ†¨˙È·†ÌÂÏ˘Ï†ÔÚÂË‰
˙ÂÂÊÓ†¨˘ÂÎ¯Ï†ÂÈ˙ÂÚÈ·˙†˙‡†ÔÈ˘Â¯È‚‰
„¢‰È·†ÏÚ†‰ÏÁ†Ì‡‰†øÌÈ„ÏÈ†˙˜ÊÁ‡Â
ø·Ï†ÌÂ˙†˙·ÂÁ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבעזראברשלום–דיין

העובדות:

ביום28.12.05הגישההאשהתביעתגירושין
לביתהדיןהרבני,ללאכלכריכהאואיזכור
שלנושאיםנלווים.
שבועאחר-כךהגישהבעלתביעהלחלוקת
רכושלביתהדיןהרבניובקשותלפסקדין
הצהרתיולהטלתעיקולים.כתבתביעהזה
לאהומצאלאשהולבאתכוחה,ונודעלהן
עליובאקראיבדיוןשנערךב.18.6.06-
תביעתהבעלנכתבהבכתבידונכתבבה
כיתביעהמתוקנתומפורטתתוגשתוך
מספרימים,אךכתבתביעהמתוקןכלל
לאהוגש.
ביה"דהאזוריהטילעיקוליםלבקשתהבעל,
וב"כהאשה,שלאידעהכללעלהתביעה,
הגישהב1.2.06-בקשהדחופהלביטול

∏

העיקולים,בטענהשאיןכללתביעהעיקרית.
גםאזלאעודכנהע"יהבעלאוביה"דכי
הוגשהתביעהעלידו.
ב1.2.06-הגישההאשהלביתהמשפט
לעניינימשפחה,תביעתמזונותותביעה
לחלוקתרכוש.בדיוןשהתקייםבביתהדין
ב,18.6.06-בתביעתהאשהלגירושין,ביקש
הבעלשלוםבית.
ביום,19.7.06ניתנההחלטתביתהמשפט,
כיהסמכותנתונהלו.
עודקודםלכן,ביום,4.7.06ניתנההחלטת
ביתהדיןהאזוריבהנקבעכיהסמכותלדון
בענייןרכושבניהזוגנתונהלו,אךהחלטה
זונשלחהלצדדיםרקב,9.8.06-מספר
שבועותאחריהחלטתביתהמשפט.ב"כ
האשהערערהעלהחלטתביה"דהאזורי.
השאלותשנידונובערעורהיו:האםיכול
הבעללכרוךאתתביעותיובתביעתהגירושין
שלאשתו?והאםהחלטתביה"דהאזורי
יכולהלהמשיךלעמודלאורהפגמיםשנפלו
בה?

נפסק:
הרבדיכובסקי:
בתביעההרכושיתשהגישהבעלצויןכלאחר
ידגםעניין"אחזקתילדים,מזונותאשה
ומזונותילדים"זאתמבלישנפתחתיק,
ומבלישתשולםאגרהנוספת.אמנםעניין
אחזקתילדיםכרוךמעצםטיבווטבעו,אך
לאכןענייןהמזונותולאניתןלכורכובצורה
רשלניתזו.
בענייןהתביעההרכושיתפשוטוברורכי
מבחינה הלכתית ומשפטית יכול הבעל
לכרוךתביעהרכושיתבתביעתהגירושין
שלאשתו.
אךמעברלזאתמעירהדיין,להלכהולא
למעשה,עלהקונסטרוקציהההלכתיתאותה
יצרביה"דהאזורילהצדקתכריכתהבעל
אתתביעתובתביעתהאשה.בגמרא)בבא
קמאמו(נאמר"שאיןנזקקיןאלאלתובע
תחילה",וביה"דהאזוריחידשאתדבריו
עלפישיטתרבהאיגאוןהמובאתבאוצר
הגאונים)ב"קחלקהתשובות(,בהמופיעה
הגרסה":שאיןנזקקיןאלאלתובע",מבלי
המילה"תחילה",כלומרשאםיבואהנתבע
ויאמר :שמעתי שברצונך לתבוע אותי,
תבעניעתה–איןנזקקיםלו,אלאברצון
התובע;אךאםיטעןהנתבעכיהאיחור
בתביעהמצדהתובעפוגעבו,כיווןשמוזיל
נכסיו,שכןבני-אדםסבוריםשחייבהרבה
מאדכסף,יכולביה"דלהכריחאתהתובע
לתובעובכדישיוודעשהתביעהמועטה.
מכחשיטהזוהסיקביה"דהאזורישהיות
ולאשהתביעותנגדהבעלבבימ"שלמשפחה,
יכולביה"דלכוףאותהלהעבירתביעותיה

לביה"ד,בכדישנכסיושלהבעללאיוזלו.
עלטענהזומעירהדיין:
א.ישנוכללבמערכתהפסיקה)אורים
ותומים–חו"מסוףסימןכהעלקיצור
תקפוכהן(שכלהגדוליםשלאהובאובדברי
מרןהשולחןערוךאובדבריהרמ"א,לא
ניתןלפסוקכמותםוגםלאלאמר"קים
לי"כדבריהם.וכיצדניתןלפסוקהלכה
למעשהכשיטהשלאבאזכרהבשולחן
ערוךוברמ"א?
ב".החזוןאיש"יצאבתקיפותנגדפסיקה
לפיספריםוכתביידשנתגלובאחרונה
בגניזותשונות.כיצדניתןלפסוקעליסוד
שיטהשלאהובאהבפוסקים,ובפרטשהיא
מבוססתעלגרסהאחרתבגמראהמנוגדת
לגרסהשלנו?
ג.איןדומההנידוןלראיה–התובעתאינה
מעלימהתביעתה,דברשהיהגורםלכך
שיוזלונכסיו,משוםאיןיודעיםאתגובה
התביעה.אדרבאהיאתובעתתביעותיה
בקול רם בערכאה אחרת .הבעיה אינה
זילותנכסיהתובע,אלאהאםמותרלאשה
לתבועתביעותממוניותבבית-משפט,ולא
בביה"דהרבני.וזובעיהמסוגשונהלחלוטין.
ד.לענייןהתביעהבערכאהאזרחית,אומר
הדיין":כברכתבתילאאחת,שבאנשים
שאינםשומרימצוותומנהליםאתחייהם
שלאלפיהתורה,איןמקוםשביתהדין
יתייצבלצידםדוקאבעניןערכאות.הם
מרימיםידבתורתמשהבכלענייןובכל
דבר,אךמבקשיםלעשותאתהתורהקרדום
לחפור בו כאשר הדבר כדאי להם".
ה.לאשהטענותקשותמאדנגדהבעל,
בגיןאלימותפיזיתומילוליתקשה.אם
יתאמתוטענותיה,בביה"דהאזורי,הרי
מדוברבעברייןחמור.ועלכך,אומרהדיין:
"אינניחושבשתורתישראלצריכהלשמש
מפלטלרשעיםהמרימיםידעלנשותיהם,
ומגלגליםעיניםלשמיםעלרצונםבדין
תורה".
בענייןהשאלההמשפטית,האםמבחינה
חוקיתרשאינתבעבתביעתגירושיןלכרוך
ענייניםשלאנכרכועלידיהתובע,ובפרט
כאשרהנתבעאינומעונייןכללבגירושין:
סע'3לחוקשיפוטבתידיןרבניים)נישואין
וגירושין(,התשי"ג1953-הואהדןבתביעות
הכרוכות.
תכילתחקיקתוהואשביתהדיןיוכללהכריע
באופןיעילומהירבכלהעניניםהכרוכים
בגירושין.ותכליתזומושגתביןאםהכריכה
נעשיתעלידיתובעתהגירושין,וביןאם
נעשיתעלידיהנתבע.כךנפסקבבג"ץ
155/65גורוביץנ'ביה"דהרבניואח',יט
);16(4ובבג"ץ5679/03פלונינ'מדינת
ישראל)לאפורסם(;ובספרםשלאלישע

שינבויםובנידוןיחיא,דינימזונותכרךב',
עמ'.450
"אין בעובדה שהבעל עצמו מעוניין
בשלום-בית,כדילפגועבכריכהשלענין
הרכושאוהמזונותבתביעתהגירושיןשל
האשה.העיקרהואשתביעתהגירושיןכנה
מבחינתהשלמגישתהתביעה,וכןשהבעל
כרךאתתביעתושלובכנותוכדין,מתוך
מטרהשביה"דיכריעבמהירותוביעילות
בתביעות".
למרות האמור לעיל ,מקבל הדיין את
הערעור.אמנם,עפ"יקביעתבג"ץבפרשת
פלמן)ע"א,(8497/00כאשרנתנהערכאה
אחתהכרעהלענייןהסמכות,לאתזקק
הערכאההשניהלטענותהנוגעותלסמכות
שיפוטבענין,ואמנםהכרעתביה"דקדמה
להכרעת ביהמ"ש ,אלא שעולים סימני
שאלהעלהכרעתביה"ד.תמיהותקשות
עולות על הדרך בה נהג ביה"ד האזורי
ומזכירותביה"ד.פסה"דעקרוניכ"כבעניין
סמכות,עוכב5שבועותמיוםנתינתו,זאת
כאשרמאזבג"צפלמןישנומירוץהחלטות,
דברזהאומרדרשניופרשני!איהמצאת
תביעתהבעללחלוקתרכושלידיהאשה
ולב"כבמשךחודשיםואיהגשתכתבתביעה
מתוקן,ישבהיותרמטעםלפגםוהיא
מעוררתחששותכבדים.הדייןמצייןכי:
"אנינוטהלומרשב"מירוץההחלטות",
בהתאםלבג"ץפלמן,הקובעהואמועד
מתןההחלטה,ולאמועדמסירתהלצדדים.
אולםבמהדבריםאמורים,במקוםשמדובר
עלאיחורסבירבסדרגודלשלשבועימים,
אבללאכאשרמדוברבאיחורשלחמישה
שבועות".מעיוןבמסמכיםעולהכיהצעת
החלטהנכתבהבכתבידללאחתימהעל
ידיאבביה"דביום;4.7.06עותקמודפס
ומוגההונפקביום16.7.06אךלאצורפו
לוחתימותהדייניםהאחרים;ב9.8.06-
הונפקהההחלטהעםהמילים"מצטרף"
מודפסותלידשמושלכלאחדמהדיינים
הנוספים,אךאיןכלהחלטהחתומהבתיק.
כיווןשהתאריךמורהכימדוברבעתהפגרה,
ניתןלהעריךכיהדייניםנתנוהסכמתם
טלפונית,וישלהמנעמלהעלותאפשרות
רחוקהוחמורהיותר,ולפיהמזכירותביה"ד
הפיקהאתההחלטהעלדעתעצמהכאילו
נחתמהבשלושה.
הדייןקובעכי"מועדמתןהחלטהעלידי
ביתהדיןהואהמועדשבוהדייןהשלישי
חתםעלההחלטה,אםבהסכמהואםכדעת
מיעוט".לכןאםאכןישנההחלטההחתומה
עלידישלושתדיינים,הרישישלראות
אתמועדנתינתהכ,9.8.06בעודהחלטת
ביהמ"ש ניתנה ביום  .19.7.06על כן:
"המסקנהברורה:החלטתביתהמשפט

קדמהלהחלטתביתהדיןץמכחכלליהכיבוד
ההדדישלהערכאות,ועלפיבג"צפלמן,
איןמנוסמלבטלאתהתוצאההאופרטיבית
שלהחלטתביתהדיןהאזורי".
הדייןמוסיף":אצייןכיעקרון'תוםהלב'
)ראהע"א700/81מיכלפזנ'אליהופז
פ"דלח),(736(2הואעקרוןיסודבהתנהגות
בניהזוגהפוניםלכלערכאהשיפוטית.
חושבנישישלהפעילעקרוןזהגםעל
הערכאההשיפוטיתעצמה,שחייבתלפעול
בתוםלבובידייםנקיות,ועלכךתהיה
תפארתינו".עלכן,הערעורמתקבללעניין
נושאימזונותהאשהוהרכוש.

אךאיןלחייבאתהאשהבכך,ומאוחריותר
אףהמליץביה"דהגדולעלהגירושיןוהחזיר
אתהדיוןברכושלביה"דהאזורי.האשה
פנתהבבקשהלדוןמחדשבחלוקתהדירה
בטענהכיכלתכולתהדירהוחלקגדול
ממימוןהדירהנעשהמכספיאביה.ביה"ד
דחהאתטענתהקבעכיהדירהמומנה
בשווהעלידישניבניהזוגועליהלהתחלק
בשווה.ביה"דהגדולקבעכילאניתןלכפות
עלפירוקהדירהכאשראיןמקוםלחיוב
בגט.הבעלפנהלבימ"שלעניינימשפחה
בבקשהלפירוקשיתוףבדירתהמגורים.
כעתפנתההאשהלביה"דהאזוריבתביעה
לשלוםביתומדורספציפיוכןלחיובהבעל
בסך₪50,000כפיצויעל8שנותהדיונים
בביה"ד.

הרבעזראבר-שלום:
"לינראהשאיןמקוםלביה"דהאזורילדון
בנושאהרכושביןבניהזוג.כברגיליתיאת
דעתיבכגוןדאשכאשרפסקהדיןלאיהיה
נפסק:
ניתןלממשו,איןמקוםלנתינתפסקדין" .ביה"דקבעכיהואדוחהאתתביעתהאשה
הרבניםבר-שלוםובן-שמעוןמצטרפים לשלוםביתולמדורספציפיוכןאתתביעתה
לעמדתהרבדיכובסקיכיביה"דהאזורילא לחיובהבעלבתשלוםפיצויים.
ידוןבנושאיהרכושוהמזונות.
תיקמס'054134531-13-1
ניתן ביום א' אדר א' תשס"ג )(3.2.03
הופיעו :טו"ר חיים שכטר )לאשה(
טו"ראברהםגולובנציץ)לבעל(

תיקמס'052006350-22-1
ניתן ביום ט' שבט תשס"ז )(28.1.07
הופיעו:עו"דרחלפולק)לאשה(
עו"דאברהםיצחקוייס)לבעל(
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין

ולמדורכתובה.

¯˘‡Î†ÌÈ¯Â‚Ó†˙¯È„·†ÛÂ˙È˘†˜Â¯ÈÙ†.7
‡ÆÔÈ˘Â¯È‚·†·ÂÈÁÏ†‰ÏÈÚ†ÔÈ
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבמנחםחשאי–אב"ד
הרבדודכהן–דיין
הרבמאירפרימן–דיין

העובדות:

כעשורקודםלכןתבעהבעלגירושיןוכרך
לתביעתואתענייניהרכוש,בתביעתוטען
הבעלכיהאשהזינתהעםאחר.ביה"ד
האזוריפסקכיאמנםאיןזנותאךישנו
מעשהכיעורועלכןרשאיהבעללגרש
האשהבעלכרחהוהואפטורמתשלום
כתובתה .בעניין הרכוש פסק ביה"ד כי
הדירהתחולקביןבניהזוגבחלקיםשווים
וכי":כלהחסכונותהרשומיםע"שכלאחד
משניהםשייכיםלמישרשוםעלשמו".
האשהערערהעלפסיקהזולביה"דהרבני
הגדולאשרפסקכיעלבניהזוגלהתגרש

˜ÔÈ˘Â„È
ÂÎ¯Ú˘†ÌÈÈË¯Ù†ÔÈ‡Â˘È†Ï˘†ÌÙ˜˙†.8
·¯·‚‰†˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï†„Â‚È·Â†˜ÂÁÏ†„Â‚È
·ª‰Â˘‡¯‰†Â˙˘‡Ó†ÔÈ˘Â¯È‚‰†ÌÎÒ‰
˙˜ÌÂÏ˘˙Ï†¯·‚†˙Â·ÈÈÁ˙‰†Ï˘†‰Ù
Æ˙ÓÈÂÒÓ† ‰˘‡Ï† ‡˘ÈÈ† Ì‡·† ÛÒÎ
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרביששכרדבהגר–אב"ד
הרבנחהייזלר–דיין
הרבמרדכיטולידאנו–דיין

π

ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבאברהםשרמן–דיין

העובדות:

הגברפנהלביה"דהאזוריבבקשהשיאשר
נישואיןפרטייםשנערכובינווביןאחייניתה
שלגרושתו.גרושתוהתנגדהלאישורזה.
לטענתה,אשרהתקבלהבביתהדין,אותה
אחייניתהיתההגורםהמרכזילקרעשחל
בנישואיהוקשריהעםהבעלהחלוכבר
בהיותהבת.16
נושאזהעלהכברבעתהדיוניםבתיק
הגירושיןשלבניהזוג,תוךשהבעלמכחיש
אתטענותאשתוומאשיםאותהביצירת
הקרעואףבהיותהמורדת.בסופושלדבר,
כדילשכנעאתביה"ד,הביעהבעלנכונות
לכךשבאםיסודרגט,הואיתחייבשלא
לשאתאתהאחייניתלאשהולאלקיים
עמהשוםקשר.הואאףהתחייבלשלם
לאשתוהראשונהסךשל5,000ש"חעל
כלפגישהאותהיקייםעםהאחיינית,
ובסה"כ התחייב ב 50,000-ש"ח.
ההתחייבויותעוגנובהסכםהגירושיןבצורה
ברתתוקףהלכתי,והןאלהשהביאואת
ביה"דלשכנעאתהאשהלהסכיםלגירושין.
ביה"דאףשכנעאתהאשהלוותרעל
כתובתה שערכה  160,000ש"ח.
לאחר פחות משנה ,נשא הגבר את
האחייניתבנישואיןפרטייםופנהלביה"ד
בבקשהלאשראתנישואיואלה.מנגד,
הגישה גרושתו תביעה לחייבו בסכום
הנקובבהסכםהגירושין.בכסלותש"ס
חויבהגברבמלואהסכום.ערעורועלכך
לביה"דהגדולנדחה.כמהחודשיםמאוחר
יותרשבהגברופנהלביה"דהאזוריבבקשה
להכירבנישואיו.ביה"דסירבלעשותזאת
בטרםיפקידאתהסכוםבוחויבלגרושתו,
ועםזאתקבע)בחשווןתשס"א(כיבכדי
למנועתקלות,אסוריםבניהזוגלהינשא
לעלמא,תוךשהואמדגישכיאיןלראות
בקביעהזואישורלנישואיהם.
כשנתייםמאוחריותרהוגשהעתירהלבג"ץ
)בג"ץ(8713/02כנגדביה"דוכנגדמשרד
הפנים שסירב לרשום את בני הזוג
כנשואים.בג"ץהורהלביה"דלנהלדיון
בבקשתהזוגללאהצבתתנאיםמוקדמים
)כלומר,ללאדרישהלתשלוםההתחייבות
כתנאילדיוןבבקשה(.בשלהוראהזוכתב
ביה"דהאזוריאתפסקהדיןשלהלן,תוך
שהוא מצטט בהרחבה את פסק דינו
מתש"ס.עלפסיקתוהוגשערעורלביה"ד
הגדול.יצויןשבעתכתיבתפסקיהדיןכבר
היולבניהזוגשלושהילדים.

∞±

נפסק:
ביה"דהאזורי:
כאמור,ביה"דפותחבציטוטהנימוקים
שניתנובפסקדינוהראשון,זהשעסקבחיוב
הגברלשלםלגרושתוסך50,000ש"ח.
טענתושלהגברהייתהשהואפטורמכל
תשלום,משוםשהתחייבותוהושגהבאונס:
לאהייתהלוכלדרךאחרתלהביאאת
גרושתולהסכמהבדברהגירושין.ביה"ד
דחה טענה זו .לדבריו ,ההתחייבות לא
הושגהבכפייהכללולאהייתהכלבעיה
לקיימה.אםקייםאונסכאןהרישהוא
נגרםמיצרושלהגבראשרהתגברעליו
והסיתולהתייחדולהינשאעםאחיינית
אשתו.האונסלאהיהבהתחייבות"אלא
האונסהיהבמהשיצרוכפאולעבורעל
ההתחייבות,וזהפשוטשלאנכנסבגדר
אונס".ביה"דמוסיףשבעתחתימתההסכם
לאהיהשוםסימןלכךשמדוברבאונס.
התחייבותשלאדםלאליצורקשריםעם
קרובתמשפחתוהצעירהממנובשניםרבות
היאהתחייבותסבירהביותר.
ביה"דגםשוללבכמהדרכיםאתהטענה
שההתחייבותבטלהמשוםשהיאבגדר
'אסמכתא' שאינה מחייבת ,כי לכאורה
"התחייבמשוםשחשבשלאיבואלידיכך,
ולאחשבשיכפהויצרולהתיחדולשאתה
לאשה".ביןהיתר,ביה"דמנתחאתההסכם
ומראהשהואנעשהבצורהשלקנייןהמועיל
כנגדחששאסמכתא)"קנייןחכמיספרד",
שו"עחו"מסי'ר"זסע'ט"ז(.ועוד",נראה
שקניןבפניביה"דדידןנחשבכקניןבבי"ד
חשובלאורהסמכויותהנתונותלוגםמכח
החוק.ובהתייחסלכךשישלנוהכליםלבצע
טוביותרמכלבי"דאחר")עיינורמ"א,
שם ,סע' יד( .ביה"ד גם קובע שביטול
התחייבותושלהגברתגרורגםאתביטול
ויתורהשלגרושתועלכתובתה,וזכותה
תהיהלדרושאותה.
ביה"דמוסיףנימוקיםנוספיםודןבהם
באריכות".1:ברמןדיןדישלחייבומדין
'שכירות' ,דהסכמתה לקבל גט תמורת
התחייבותוהנ"להויכתמורהלהסכמתה
לקבלגט,וזהג"כמחייבולקייםחיובוולא
מהניטענתהשטאה".
.2ישלחייבאתהגברמדין'מיגדרמילתא'
כלומרבגדרהענשההרתעתית,מכחסמכותו
שלביה"דלהעניששלאמןהדיןכדילגדור
פרצות.במקרהזהישכמהסיבותלפעול
כנגדו,ביןהיתר:הפגיעהשפגעבגרושתו,
השקריםששיקרלהולביה"ד,ונקיטתו
בדרך הפסולה של נישואין פרטיים.
לאחרכלזאת,מסקנתביה"דהייתהכי
לאחרשישלםלגרושתואתהסךשל50,000
ש"חידוןביה"דבבקשתאישורהנישואין,
עלמנתלהקטיןאתהפגיעהבילדיםשכבר

נולדו.
כאמור,בחשווןתשס"אנתןביה"דהאזורי
פס"דנוסףובוקבעכיבניהזוגאסורים
להינשאלאחרים.הואמדגישכיאיןבכך
הכרהבנישואיהם.לצורךאיסורכזהאין
צורךבראיותאובייקטיביות,אלאדיבכך
שהמבקשמצהירכיהואנשוי"בכדילהביא
למסקנהנגטיביתכיאסורלולהינשאעם
אחרים ,מדין 'שווייה אנפשיה חתיכא
דאיסורא'.אךאיןדיבכך,כדילקבועבאופן
פוזיטיביכיבניהזוגאכןנשואיםזהלזו".
מכאן ואילך דן ביה"ד )באדר תשס"ד(
בבקשתבניהזוגלאישורנישואיהםומסביר
מדועישלדחותה,גםללאקשרלאיעמידת
הגברבהתחייבותוהכספיתלגרושתו.ביה"ד
פותח בציטוט תקנת הרבנות הראשית
מתש"י)'חרםירושלים'(הקובעתשקידושין
ונישואיןיסודרורקע"ימישהוסמךלכך
בידיהרבנותהראשית.עיקרוןזההוכרע"י
החוקהישראליוע"יביהמ"שהעליון,וביה"ד
עושהשימושבפסיקותשונותשלו.לדבריו,
"עצםעריכתםשלנישואיןפרטיים,מהווה
פגיעהכהקשהבתקנתהציבור,עדשהיא
מצדיקה שלילת מתן אישור בדיעבד
לנישואיןאלה,והןייחוסנפקותלנישואין
אלוכלפיבניהזוגעצמםוכלפיהציבור
עצמו".ביה"דמדגיששכמובןשאיןדבריו
אלהבאיםלשלולאתההגבלותלחומרא
המוטלותעלבניהזוג,והםאינםיכולים
להינשאלאחרים.
אולם,מעברלשיקוליהמדיניות,קיימים
כאןשיקוליםנוספים,הלקוחיםמתחום
המשפט האזרחי .סביר להניח שלולא
הסכמתהגרושהלגירושין,לאיכולהיה
הגברלהינשא,שהרילאהצליחלהוכיח
עילתגירושין.ממילא,כאשרניאותהאשתו
הראשונהלהתגרשעליסודהתחייבותו
שלאלהינשאלאחייניתה,לאהיתהבכך
כל פגיעה בו ,שהרי ממילא היה אסור
להינשא,מכוחהיותונשוי.מנגד,עליסוד
התחייבותוזו,קיבלהגברתמורה:פטור
ממזונותאשתוומכתובתה,בעודשגרושתו
שינתהאתמצבהלרעהבמישורהכלכלי.
לדבריביה"ד,נוצרכאןמצבשל'השתק
שיפוטי'המונעמןהגברלטעוןטענהסותרת
לטענתושהתקבלהכברבעבר,ואשרזיכתה
אותובטובתהנאה.ביה"דמצייןשרעיון
'ההשתקהשיפוטי'מוצאאתביטויוגם
במשפטהעברי.
ועוד",בנסיבותאלו,ישלראותאתהבקשה
לאישורנישואין,כמוגשתשלאבתוםלב,
בחוסרנקיוןכפיים,ותוךשימושלרעה
בהליכימשפט".ביהמ"שהעליוןכברקבע
מספרפעמיםשלביתהדיןאולביתהמשפט
קייםשיקולדעתאםלתתסעדהצהרתי,
ואישור נישואין הוא סעד כזה .לאור

הנסיבותהאמורותוהתנהגותוהפסולהשל
הגבר,תקנתהציבורמחייבתשביה"דלא
יאשראתהנישואין,מהגםשהצהרותיו
השקריות עולות כדי זילות בית הדין.
בהמשך דוחה ביה"ד את טענת האשה
השנייהאשרטענהכילאהייתהצדלהליכים
שביןהגברוביןגרושתו,ולכןהיאזכאית
שביה"דידוןבבקשתהלאישורהנישואין.
ביה"דקובעשגםללאקשרלעובדותהמקרה
הנדון,עצםהנישואיןהפרטייםמנוגדים
לתקנת הציבור ול'חרם ירושלים' ואין
לאשרם .שנית ,ברור שהמבקשת עזרה
למבקשבתביעתהגירושיןשלו,והיאהייתה
הגורם לה ,ויש להניח שהייתה מודעת
להתחייבותשלהמבקש.שלישית,בעת
שנערכוהנישואיןשלה,ידעהכברהמבקשת
עלהמניעההקיימתעלהמבקשמלהינשא
עד שישלם ולמרות זאת היא החליטה
להינשאלובנישואיןבעייתייםאלה,ועל
כן אין לה להלין אלא על עצמה.
ביה"דבוחןאתמעמדושלהרבשסידראת
הקידושיןהפרטייםוקובעכיברורשלא
הייתהלוכלהסמכהמןהרבנותלערוך
קידושין.יתרעלכן,אותורבכברנחשד
בעברבמספרעבירות,וביניהןביצוענישואין
פרטיים של כהן לגיורת ,שהם נישואין
אסורים.דברזהכברהפךאותולעדפסול,
ומכיווןשבנישואיןדנןהואגםשימשכעד
לקידושין,הרישמדוברבקידושיןשנעשו
בפניעדפסול,וממילאאיןלהםתוקף.
"לאחרהעיוןבכלהנ"ל,ביתהדיןמחליט:
א.דוחיםאתהבקשהלאישורנישואין.ב.
ישמקוםלהטילעלהמבקשקנסכספי
גבוהעלהטרדתואתמערכותהמשפט
בישראל,תוךניצולמשאביהמדינהבסיוע
משפטי ,שלא ביושר ושלא בתום לב".
ביה"דהגדול:
ביה"דדחהאתהערעורבדעתרוב,שנכתבה
ע"יהרבשרמןוזכתהלהסכמתושלהרב
בן-שמעון,כנגדדעתהמיעוטשלהרב
דיכובסקי.בנוסףקבעכיאיןצולהוצאות.
דעתהמיעוט)הרבדיכובסקי(:
איןלקבלאתעמדתביה"דהאזורי,ויש
לאפשרלצדדיםלקבועאתמעמדםבביה"ד.
זאתמכמהסיבות:
א.מעשיםשבכליוםשבי"דרבנידןבאישור
נישואיןפרטייםשנערכומסיבותשונות.
ביה"דדןבמעמדבניהזוגתוךשהואבא
חשבוןעמםועםהרבשערךאתהנישואין
בניגודלחרםולחוק.
ב'.תקנתהציבור'איננהרקבמניעתנישואין
פרטיים .היא גם מחייבת אותנו לדון
במעמדםשלבניהזוג.חיונילדעתהאם

האשהנחשבתנשואהוחשובלדעתמה
מעמדםשלהילדים.
ג.איןלפגועבילדיםאשרזכאיםלגדול
במשפחה מסודרת שמעמדה ברור.
ד.האשההשנייהאכןלאהייתהצדלהסכם
הגירושין,אע"פשחטאהבנישואיןהפרטיים.
אולםברורשביה"דהחמירבמיוחדבמקרה
זה בגלל הנסיבות של הסכם הגירושין.
ה .ודאי שבני הזוג עשו מעשה חמור
שלכתחילההיהראוילמנעו,אבלבדיעבד
ישלדוןבמעמדם.
ו.ניתןלדוןבפסלותהקידושין,אולםלא
ניתןלהשאיראתבניהזוג,ילדיהםוהציבור
בחוסר ידיעה ,וזה מה שקרה כאן.
ז.הדבריםדלעילאינםנוגעיםלחיובוהכספי
שלהגבר,אולםכשרותנישואיואינהתלויה
במילויחיוביםאלה".כשרותהגטוכשרות
הנישואין ,אינם תלויים בממון".
דעתהרוב)הרבשרמן(:
יש לדחות את הערעור ולהימנע מדיון
בבקשהלאישורנישואיןכלעודהגברלא
משלם את חיובו לגרושתו .המערערים
נישאובאופןפרטיע"יאדםשאינוראוי
לערוך נישואין ,ובכך הפרו את 'חרם
ירושלים' המבוסס על מנהגים ותקנות
קדומים.בעברכברקבעביה"דהגדולשהוא
רשאישלאלדוןבבקשהלאישורנישואי
איסורובכךלבזותח"והןאתההלכהוהן
אתחוקיהמדינה.אמנםכאןלאמדובר
בנישואיאיסורכגוןנישואיכהןוגרושה,
אולםהמערעריםעברועבירהחמורהבכך
שנישאובניגודלחרם.בעברכברהענישו
חכמים גדולים את מי שנישא בניגוד
להוראותיהם,וק"ושבתקופתנו,בהמצויה
דרךהקידושיןההלכתיתבסכנהמצדדים
שונים,ישלהקפידמאדעלכלמישנישא
בניגודלדיןולתקנות.
הרבשרמןמסבירמדועאיןלהסכיםלדברי
הרבדיכובסקי.אתסיבהא'ישלדחות,
משוםשאיןלהשוותביןהמקריםהנפוצים
של הקידושין הפרטיים בהם דן ביה"ד
)שבד"כ נערכים מחשש לאובדן זכויות
כלכליות מסוימות( למקרה זה ,בו כל
פעילותםשלבניהזוגנעשתהתוךבריחה
מןהדיןומקיוםפסקהדין.הםגםבחרו
ב"רב"חסרסמכותשכברנתפסבעשיית
מעשים פסולים בעבר ופנייתם לביה"ד
האזוריהייתהשלאבתוםלב.זהומקרה
חריגביותר.אתסיבהב'ישלדחותמשום
שביה"דהאזוריכברקבעשבניהזוגאסורים
להינשאלאחרים,ובכךישתשובהלבעיית
'תקנתהציבור'.לגביסיבהג':סירובושל
האב לשלם לגרושתו הוא הגורם לכך
שמעמדהמשפחהאינוברור.טובתהילדים

מסורהבידיהוריהםוהםיכוליםלפתור
אתבעייתםובכלמקרה,איןפגםבמעמדם
ההלכתי של הילדים .את סיבה ד' יש
לדחותבאמצעותעיוןבפסה"דהאזורי
ממנוברורשהאשההייתהגורםפעיל
במהלךכולו.אילולאהיולהםשלושה
ילדיםצריךהיהלאסורעליהםלהינשא
זהלזובשלהעובדהשהרסומשפחה,על
בסיסדבריראשוניםואחרוניםשבמקרים
דומיםואףחמוריםפחותמנעונישואין
כאלהלמיגדרמילתא.
לגבישארהסיבותשמביאהרבדיכובסקי
ישלומרשלאביה"דמותיראתבניהזוג,
ילדיהםוהציבורבחוסרידיעה,אלאבני
הזוגעצמםהמסרביםלמלאאתפסיקת
ביה"דולשלםלגרושה.לאניתןלקבלאת
עמדתולפיהאינטרסיםאישייםשלבני
הזוגוילדיהםיגברועלאינטרסהציבור
כולולשמראתקדושתהנישואיןבישראל.
תגובתהרבדיכובסקי:
הואמתייחסלהשגותהרבשרמןאחת
לאחת:
א .אין להבחין בין מניעים שונים של
נישואיןפרטיים.גםבמקריםהנפוצים
יותר קיימת סכנה לנישואין אסורים
ולפרידהללאגט.
ב.קביעתביה"דהאזוריאיננהמספקת
לתקנתהציבור.דין'שויאאנפשיה'מועיל
רקכלפיהאוסרעצמוולאכלפיאחרים.
הואלאיועילכדילאסורעלאדםאחר
לקדשאתהאשהאולהאשיםאתהגבר
בביגמיהבמקרהבויקדשאשהנוספת.
ג .לא ניתן להתעלם מן הנזק שייגרם
לילדיםאשריגדלובמשפחהלאחוקית
ומןהנזקשייגרםלאמםבעקבותזאת.
ד.המערערתלאהייתהשותפהלהסכם
ביןהגברלגרושתו.
ה.הנזקשייגרםלציבורולילדיבניהזוג
גדוליותרבדרךאותהמציעהרבשרמן
מאשרבדרךהשנייה.
ו.כלהדבריםנוגעיםרקלגבינושאהדיון
באישורהנישואין.הםאינםנוגעיםלנושא
הקנסותהכספיים,ובהםישלחייבאת
הגברבתשלוםמלא.
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