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ıÂÁÓ†ÂÈ¯Â‚Ó†Ï˘·†Ë‚·†ÏÚ·†·ÂÈÁ.1
·ÂÈÁ†ÔÎÂ†¨ÌÈ˘†≥†˙·†‰ÙÂ˜˙†˙È·Ï
·Ï˘·† ‰·Â˙Î† ˙ÙÒÂ˙Â† ‰·Â˙Î
Æ„Â¯ÈÙÏ† Ì¯‚† ÏÚ·‰˘† ‰„·ÂÚ‰
בית-הדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר-אב"ד
הרביוסףגולדברג-דיין
הרבשלוםביבי-דיין

העובדות:

בניהזוגנשואים5שניםוחייםבנפרד3
שנים ,עקב עזיבת הבעל את הדירה
המשותפת .האשה הגישה כנגד הבעל
תביעהלחיובבגטוכןלחיובובתשלום
הכתובה בסך  180,000ש"ח .האשה
מאשימהאתהבעלבקשרעםאשהזרה
אשרגרםלעזיבתואתהבית.הבעלמסרב
להתגרש,אךטועןבמקבילכיאיננומעוניין
בשלו"ב,ואףמודהבקיוםקשריםעם
אשהזרה.

נפסק:

בית-הדיןמחייבאתהבעלבגטממספר
נימוקים.ראשית,הבעלמתגוררמחוץ
לבית3שנים,ושנית,הבעלאיננומעוניין
באשה,ומשכך,עלפירבנוירוחםבספר
מישריםחלקשמינינתיבכ"ב,ישלחייבו
ליתןגטלאשתו.
בנוסף ,הבעל הוא אשר גרם לפירוד,
ותביעתהגירושיןשלהאשהבאהכתוצאה
מאשמתהבעלאשרמחוסרברירההביא
אותהלתבועגירושין.לכן,אףלפישיטת
רבנוירוחם)שם(,במקוםבוהבעלהוא
הגורםלגירושיןולפירוד,עליולשלםהן
כתובהוהןתוספתכתובה.בית-הדין
מסבירכילמרותשכתובבמפורשברבינו
ירוחםשבמקוםשהןהבעללארוצהאת
האשהוהןהאשהלארוצהאתהבעל,
מקבלת האשה רק עיקר כתובה ולא
תוספתכתובה,הרישבמקרהדנןתקבל
האשהגםתוספתכתובה.ההסבראשר

מביאבית-הדיןהואכיבד"כישלחלק
ביןנושאחיובהגירושיןהנובעמןהטעם
שאיןזכותלאףבן-זוגלעגןאתבן-זוגו,
לביןנושאהפטורמתוספתכתובההנובע
מהטענה"דאדעתאלמישקלולמיפקלא
יהיבלהתוספתכתובה",אותהיוכללטעון
הבעל.לכןבמקריםרביםדינושלרבינו
ירוחםמביאלכךשמחייביםבגטאךלא
בתשלוםתוספתכתובה.
אולם,הבחנהזונכונהרקלמצבבולא
הבעלהואהגורםלכךשהאשהלארוצה
בו.לעומתזאת,המצבשונהבמקרהשהוא
כןהגורםלכך,כדוגמתהמקרהדנןבו
הבעלעזבאתהביתוהואזהשהרחיקאת
האשהולארצהבה,ומנגדהאשהרצתה
אתבעלה,אךלאורהזמןהממושךשחלף
מאז עזיבת הבעל את הבית ומרידתו
המתמשכתבהוהעובדהכיבעלהלאחפץ
בה,הגיעהלמצבשכיוםגםהיאאיננה
חפצהבו.בנסיבותאלו,בהןהבעלהוא
אשרגרםלנתק,איןהואיכוללטעוןשעל
דעתכןלאכתבתוספתכתובה.אדרבה,
בדיוק עבור מצב זה כתב לה כתובה
ותוספתכתובהועלכןיחויבבהן.באם
לא היה הבעל מחויב בתוספת כתובה
בנסיבותאלו,היהנוצרמצבאבסורדי
לפיוהיויכוליםבעליםלעזובאתנשותיהן
זמן רב עד שתמאסנה בהם ,וכך היו
מתחמקים מתשלום תוספת הכתובה.
בית-הדיןמדגישכילאכךיהיהבמקרה
בוהאשההייתההראשונהשטענהכי
איננהמעוניינתבבעלה,שאזכופיןהבעל
בגטהיותוישפהעיגוןהאשה,אךהבעל
פטורמתוספתכתובה,היותולאהואגרם
לנתקולעיגון.כאןתתקבלטענתהבעל
"דאדעתאלמישקלולמיפקלאיהיבלה".
בית-הדיןמבהירכיגםבמקרהבוהבעל
הואשגרםלנתקולגירושין,ולכןחויבבגט
ותוספתכתובה,אףהאשהתחויבבגט
כדי שהבעל לא יהיה מעוגן בנסיבות
שכאלה.
בסיוםפסק-דינו,מצייןבית-הדיןכיאם
הבעליוכיחכישילםלאשהסכומיכסף
על פי פסיקת בית-המשפט לענייני
משפחה,סכומיםשאינוחייבבהםעלפי
ההלכה,יחליטבית-הדיןעלקיזוזםמסכום
הכתובה.
לסיכום:הבעלחייבלתתגטולשלםכתובה
ותוספתכתובה.
תיקמס'307426676-21-1
ניתן ביום כ' כסלו ,תשס"ו )(21.12.05
הופיעו :עו"ד מיכאל לויט )לאשה(

ÈÏÚ†ÒÈ‡Óß†˙ÏÈÚ†Ï˘·†Ë‚·†·ÂÈÁ.2
·‡˙ÂÓÈÏ‡Ó†˙Ú·Â‰†ß˙¯¯Â·Ó†‡Ï˙Ó
˘˘ÁÂ† Í˘ÂÓÓ† „Â¯ÈÙÂ† ˙ÈÏÂÏÈÓ
ÆÌÈ„ÏÈ·†‰ÚÈ‚ÙÏ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–דיין,יו"ר
הרבעזראברשלום–דיין
הרבציוןבוארון–דיין

נפסק:

ביה"ד האזורי דחה את תביעת
המערערתלגירושין,והמליץלהלהענות
להצעתהמשיבלנסיוןלשלוםבית.על
כךהערעור.פסקדיןזהמעמידאתבני
הזוגבמצבשל"ירעועדשיסתאבו".
המערערתלאתחזורלשלוםלמשיב,
ויהימה.פירוקהשיתוףבדירהנעשה
ע"יביתהמשפט,והיארכשהאתחלקו
בדירה .הפירוד בין הצדדים עובדה
קיימת.הילדיםנמצאיםבמשמורתה,
וקייםחשששהמרירותהקיימתכתוצאה
מעיכוב הגט ,עלולה לפגוע בילדים
ולהביאםלעויינותנגדאביהם.למערערת
טענות קשות כלפי המשיב על
התפרצויותואלימותמילוליתבלתי
פוסקתדברשהמשיבהודהבובמקצת.
טיפולמקצועישלפסיכותרפיסטית
שמונתהעלידיביה"דהאזורי,הביא
למסקנהוחוותדעתהכיאיןסיכויואין
תוחלתלנישואין.לדעתהשלהמטפלת,
המשיב מסרב לתת גט עקב פירוק
משפחתהמקורשלו,ועלכןהואמבקש
להאחזבקרנותהמזבח.מבחינההלכתית
ישלראותאתהמערערתכאומרתמאיס
עלי באמתלא מבוררת .די לנו,
שהאמתלאמבוררתבעיניהדיינים,גם
אםהמשיבאינומסכיםלזה.בנסיבות
אלו,ניתןלפסוקכיעלהמשיבלתת
גטלאשתו,ואוליגםניתןלעלותבדרגה
נוספת.
לסיכום:הערעורמתקבלבחלקו.על
המשיבלתתגטתוךשלשיםיום.במידה
ויסרבלתתגטבמועדהראשוןשיקבע,
יהיהמקוםלהגישתביעהנגדולהטלת
צוויהגבלה.
תיקמס'011926961-21-1-
ניתןביוםי"אחשוןתשס"ח)(23.10.07
הופיעו :עו"ד גיתית נחליאל )לאשה(

≥

˙ÂÓÈÏ‡†Ï˘·†Ë‚†Ô˙Ó†·ÈÈÁÓ†„¢‰È·.3
˜˘ÂÈ‡˘†‰„·ÂÚ‰†Ï˘·Â†ÏÚ·‰†Ï˘†‰
Æ‰ÈÙÎÓ†ÚÓ†Í‡†¨ÂÈ·ÂÈÁ†˙‡†ÌÈÈ˜Ó
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבמנחםחשאי-אב"ד
הרבדודכהן-דיין
הרבמאירפרימן-דיין

העובדות:

לזוגשלושהילדים.האשהתבעהגירושין
בשלהעובדהשבעלההפעילאלימותקשה,
פיזיתומילולית,נגדהונגדהילדיםואףנידון
ל15-חודשימאסרעלכך.כמוכן,הוא
אינומפרנסאתהמשפחה.הבעלמכחיש
טענותאלהוטועןכיהורשעבגיןעלילת
שוואשלאשתו.
מכתבהאישוםשלהבעלעולהמסכתקשה
שלאלימותוהתעללותשהגיעהלכדיחבלות
משמעותיותבגופהשלהאשה.כמוכן,
הוגשלביה"דתצהירולפיוהתחייבהבעל
בעברשלאיתעללויאייםעלאשתווכייתן
להגטאםיפרהתחייבותזו,אךהואהפר
אותהשובושוב.

נפסק:

...לאורכךשהבעלמכהאתאשתוישבית
אבבהלכהלחייבאותובמתןגטפיטורין
לאשתו.
בדיןבעלהמכהאתאשתו:
כתבמרןהב"יבאה"עסימןע"ד,הביא
תשובתהרמב"ןסימןק"ב,שנשאלעלבעל
המכהאתאשתובכליוםעדשהוצרכה
לצאתמביתווללכתלביתאביה,ואםהוא
מכהומצערשלאכדיןוהיאבורחתהדין
עמה...שאפילועלשארדבריםשאיןלה
כלכךצער,כגוןשמדירהשלאתלךלבית
אביהאולביתהאבל...יוציאויתןכתובה,
כלשכןבמכהובמצערהבגופה.
ובסימןקנ"דהביאהב"יבשםרבינושמחה,
"המכה את אשתו מקובלני שיש יותר
להחמירמבמכהאתחבירו,דבחבירואינו
מחויבבכבודו,ואשתוחייבלכבדהיותר
מגופו,והעושהכןישלהחרימוולנדותו
ולהלקותובכלמינירידוי".
וכתבבהגהותאשריבפרקהמניחבשםאור
זרועוזהלשונו",אסורלאדםלהכותאת
אשתו...ואםרגילתמידלהכותהולבזותה
ברבים,כופיםאותולהוציאוליתןכתובה,
וכןהשיברבינושמחהשיעשוהוע"יעכו"ם
עשהמהשישראלאומריםלך".
וכתבהב"י",ומכלמקוםנראהלידאין
לסמוךעלרבינושמחהואורזרועלכפות
ולהוציאעלדברים,כיוןשלאנזכרובדברי

¥

שום אחד מהפוסקים המפורסמים".
וחלקעליוהדרכימשהוכתב",ואינירואה
בזהדבריודכדאיהםהגאוניםלסמוךעליהם
כל שכן שרמב"ן ומהר"ם הסכימו
בתשובותיהםבעניןהכאתאשתו....ומכל
מקוםנראהדטובשלאלכופוליתןגט".
וכתבעודהדרכימשהבשםהמרדכיבפרק
נערה",להחמירהרבהעלמישמכהאשתו
ועון גדול ואין מדרך בני עמנו להכות
נשותיהם,רקהואדרךגויים".
מכלהאמורעולהכיהב"יוהדרכימשה
חולקיםבאםרגיללהכותה,אםכופיםאת
הבעללגרשאשתו,לדעתהב"יאיןכופים,
ודעתהדרכימשהשכופיםלגרשאשתו,
אבללענייןחיובהבעלליתןגטלאשתו
איןחולקיםולדבריהכלהבעלחייבלגרש
אשתובגט,כיאינהיכולהלדורעמובכפיפה
אחת,שאיןאדםדרעםנחש,והאשהניתנה
לחייםולאלצער.
וכןפסקהרמ"אבאה"עסימןקנ"דס'ג':
"אישהמכהאשתועבירההיאבידוכמכה
חבירו,ואםרגילהואבכךישבידבי"ד
לייסרוולהחרימוולהלקותובכלמינירידוי
וכפיהולהשביעושלאיעשהעוד,ואםאינו
צייתלדבריהבי"ד,ישאומריםשכופים
אותולהוציא,לאחרשמתריםבותחילה
פעםאחתאושתיים,כיאינומדרךבני
ישראללהכותנשותיהםומעשהכותים
הוא".בנדוןדידןאיןאנודניםבכפיהאלא
בחיובהבעלליתןגטלאשתווישבכל
האמורלעילכדילחייבאתהבעלליתןגט
לאשתו.וישלהוסיףעוד,בנדוןדידןהבעל
נידוןלמאסרלמשך15חודשויושבבמאסר
ואינומפרנסאתאשתוומונעממנהחיי
אישות.וכתבהשו"עבסימןקנ"דסעיףג':
"האומראיניזןואינימפרנסכופיןאותו
לזון,ואםאיןבי"דיכוליםלכופולזון,כגון
שאיןלובמהלפרנס,ואינורוצהלהשתכר
להרויחולזוןאםתרצההיאכופיןאותו
להוציאמידוליתןכתובה,וכןהדיןלמי
שאינורוצהלשמש".
וכתבהבארהיטבבסעיףקטןח'בשם
מהר"םמטראניוז"ל:
"איןלךאינירוצהגדולמזהשישכמה
שניםשנפרדממנהולארצהלשלוחלה
מזונות,ולאקרבאליה,והלךובורחממקום
למקום".
לאורכלהאמורשישמקוםלחייבאת
הבעלבמתןגטפיטוריןלאשתו,המשך
התנהגותו האלימה של הבעל לאחר
שהתחייבשלאלהכותעודאתאשתו,יש
להתייחס אליה כאל התנהגות לאחר
התראה.
לכןאנופוסקים:

א.הבעלחייבלגרשאתאשתולאלתר.
ב.עלהצדדיםלפתוחתיקלסידורגט.
תיקמס'029260601-21-1
ניתן ביום ז' אייר תשס"ז )(25.4.07
הופיעו :עו"ד מיקי חשמונאי )לבעל(
עו"דזיוגרובר)לאשה(

Ë‚·†·ÂÈÁÏ†‰˘‡†˙ÚÈ·˙†˙ÈÈÁ„.4
·‚ÌÈ¯˘˜Ï†˘˘Á†¨ÌÈÓÂÈ‡Â†˙ÂÏÙ˘‰†ÔÈ
ÔÂÈ„†ªÍ˘ÂÓÓ†„Â¯ÈÙÂ†˙Â¯Ê†ÌÈ˘†ÌÚ
·ÂÊ†‰˜ÈÒÙ†ÏÚ†‰˘‡‰†Ï˘†‰¯ÂÚ¯Ú
Æ„¢‰È·†È¢Ú†ßÈÏÚ†ÒÈ‡Óß†˙ÏÈÚ†˙‡ÏÚ‰Â
ביתהדיןהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר–אב"ד
הרביוסףגולדברג–דיין
הרבשלוםביבי–דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבחגיאיזירר–דיין,יו"ר
הרבמנחםחשאי–דיין
הרבציוןאלגרבלי–דיין

העובדות:

בני הזוג חיים בנפרד שנתיים וחצי.
בתחילת2005הגיעוהצדדיםלהסכם
גירושיןשאושרבביתהמשפטלענייני
משפחה.בביה"דטעןהבעלשחתםעל
ההסכםמתוךלחץוכיהוארוצהשלום
בית.האשהתבעהגירושיןוטענהכיהבעל
היהמקללומשפילאותה,מאייםעליה
ומכנהאותהבקריאותגנאי.האשהגם
הביאההוכחהכיהבעלפרסםאתעצמו
באתריאינטרנטכדילהכירנשים.האשה
טענהכיבשליחסוהקשהשלהבעל,הם
ישנובחדריםנפרדיםולאקיימויחסי
אישותכברחצישנהלפנישעזבהאת
הבית.כןהביאהראיהכיהבעלהורשע
בגיןעבירותאלימותואיומיםוהודהעל
כךבביתהמשפט,וכיכתבמכתביםלבנם
)בןהתשע(בוכינהאתהאשהבכינויים
קשים.
הבעלטעןכיחברשלוהואשפרסםאת
פרטיובאינטרנט.באתכחהבעלטענה
כיהאלימותבהנקטהיתהמתוךהלחץ
שבוהיהשרויבעתשהגישההאשהתביעה
למזונותבביתהמשפטוזוהיתהמעידה
חדפעמית.כןטעןהבעלשלאשהקשרים
עםגבראחר.
ביה"דהאזורידחהאתתביעתהאשה
לחיובבעלהבגטוהיאערערהעלהחלטה
זו.

נפסק:

באזורי:
עצםהעובדהשבניהזוגבפירודאינה
עילתגירושין,כלעודהפירודלאנגרם
באשמתהבעל,כפישמובאבשו"תדברי
מלכיאלח"גסימןקמ"ה,דבריםאשר
הובאובפד"רא',עמ',162וכןנפסק
בפד"רי"ג,עמ'.362
במקרהזההאשההיאשעזבהאתהבית,
וגםהשינהבחדריםנפרדיםהיתהעפ"י
בקשת האשה .לא הוכח כי הופעלה
אלימותפיזיתכלפיהאשה,ולאנטעןכי
הבעלקייםקשריםעםנשיםאחרותבזמן
שבניהזוגחיויחד.גםהדבריםשהעלה
הבעלכאילוישלאשהקשריםעםגברים
אחרים,ביה"דמתרשםכיאלודברים
בעלמאולאידיעהממש.
עפ"י רבינו ירוחם ספר מישרים חלק
שמינינתיבכ"ג,אםמשתכנעביה"דכי
איןרצוןבשלוםביתוכלעיכובהגטנובע
רקמהרצוןלהשיגהישגיםכספיים,יש
לחייבהבעללגרש.עלכןדןביה"דבשאלה
האםהבעלבאמתחפץבשלוםבית,או
שדבריםאלוהםמןהשפהולחוץבלבד.
ביה"דקובעכיאכן,לפירבינוירוחם,
במקוםשבניהזוגאינםרוציםזהבזהיש
לכפותגט,בשלהזכותשלכלצדשלא
להיותמעוגן.אולם",במקוםשהאשהלא
חפצהבבעלתקופהארוכהוהבעלמתוך
חוסרברירהטועןשרצונולהתגרש,אך
גםכיוםאםהאשההיתהמוכנהלשוב
אלהבעלהיההבעלמעונייןבשלוםבית,
איןלכפותובגט,היותוהאשהלאנחשבת
למעוגנת,שהריישלהבעלאםהיתה
מעוניינתבו.
וכשנעבורלמקרהשלפנינו,עלאףשהבעל
הסכיםלהתגרשעלפיתנאיםכספיים
שביקש,איןביכולתנולקבועשאםהאשה
היתהמעוניינתבשלוםביתהבעללא
היהמעוניין,ועלכן,איןלחייבובגט
מדינאדרבינוירוחם.
למסקנתהדבריםלאנראהלנולחייבאת
הבעלבגט.אולםלאחרשבניהזוגנמצאים
בפרודשנתייםוחצי,ועלפניהדבריםלא
נראהשהאשהתחזורלבעלה,וכןהבעל
אמרלביה"דשלאשהגבראחר,דהיינו,
שהרגשתוהיאשלאשהגבראחר.עלכן,
לדעתנומוטלתעליומצווהלגרשאת
האשה,ועלבניהזוגלנהלמו"מעלמנת
להגיעלהסכםגירושין".
עלכןפוסקביה"דשתביעתהאשהלחיוב
בעלהבגטנדחית,אךישמצוהלגרשויש
לנהלמו"מכדילהגיעלהסכםגירושין.

בגדול:
לענייןההשפלותוהבושות,קובעביה"ד:
"הדבריםעלזריקתכסאויריקהואיום
ברצחהיותגובתועלתביעתהמזונות
שראה בה התחלה של הליך גירושין.
דבריםאלואינםעילהלחיובגטכיון
שיתכןשבמצבשלשלוםביתלאהיה
עושהדבריםכאלה.אכןאיןבהיסטוריה
שלהםסיפוריםעלאלימותאלארקאותו
מקרהחדפעמישעליוהורשעונשפט".
לענייןמכתביהבעללילד,קובעביה"ד:
"ישבכלהפתקיםוהמכתביםלילדסיבות
שיגרמולאשהלמאוסבבעל.במכתבים
ישגםהוכחהעלשנאהשהתגבשהבמשך
שניםוסיועלטענותעלגידופיםוקללות
בדבוריםכלפיהאשהבמשךהשנים.הבעל
גםאינומתכחשלסגנוןהדבורהחמור".
לענייןתביעתהבעללשלוםביתובקשותיו
לביה"דלאורךהשנים,קובעביה"ד":אנו
רואיםשהעניןשלובשלו"בהואשולי
)אםבכלל(וכלמעיניובתביעתשלו"ב
הםסביבהדיוניםלמזונות.
בסופושלדברהואמבטלאתתביעת
שלו"בכאשרנוכחשהיאלאתעזורלו
בעניןהמזונותוהואמכריזשאינורוצה
לחיותעםאשהשכזאת.הבעללאהמשיך
בהליכישלו"בולאיזםמעשיםשלשלו"ב.
במקוםזההואהגיעעםהאשהלהסכם
גירושיןב."2.05-
מעבר לזאת סותר ביה"ד הגדול את
החלטתושלביה"דהאזוריבשלנקודה
חשובהנוספת.ביה"דהאזורינשעןעל
הודאתהאשהכיהיאשדרשהמהבעל
לעזובאתהחדר.ביה"דהגדול,מבקראת
ביה"דהאזוריעלכךשקיבלאתדברי
האשה בצורה חלקית :הוא קיבל את
הודאתהכיהיאזושאמרהלבעללעזוב
אתהחדר,אךלאהתייחסלחלקהשני
שלדבריה:כידרישתהזובאהבשלכך
שהבעלתקףאותהבגידופיםועלבונות.
לסיכוםקובעביה"ד,כישניבניהזוג
הגיעולמצבשלשנאהבסוףמגוריהם
המשותפיםבתחילת,2004והכרזותהבעל
כירצונובשלו"באינןכנות.
לכןקובעביה"ד":לאורהנ"ל,נראהלי
להחזיר התיק לביה"ד האזורי לשקול
מחדשאתמסקנתםעלסמךהדברים
הנ"ל,וישלעדכןאתביה"דהגדולתוך
חודשייםמהיום.
בנוסףלאמור,ישכאןטענתמאיסעלי
עם אמתלאות )כינויי הגנאי הרבים
והזולים(וביה"דישקולאםישמקום
לדיוןבצויהגבלה.איןצורךמצדנושביה"ד
האזורייקייםדיוןנוסף".

באיזורי :תיק מס' 023559859-21-1
ניתן ביום כ"ה סיון תשס"ז )(11.6.07
בגדול :תיק מס' 023559859-21-1
ניתןביוםי"אאדרא'תשס"ח).(17.2.08
הופיעו :עו"ד ישראל ויסבלט )לאשה(
עו"דרויטלמגל)לבעל(

‰˘‡†˙ÚÈ·˙†Ï˘†‰˙ÚÙ˘‰·†ÔÂÈ„.5
„Â¯ÈÙÂ† ˙ÂÓÈÏ‡† Ï˘·† ÔÈ˘Â¯È‚Ï
ªÈÙÈˆÙÒ†¯Â„ÓÏ†‰˙ÂÎÊ†ÏÚ†Í˘ÂÓÓ
˙‰˙È˘†Ë‚·†·ÂÈÁÏ†‰ËÏÁ‰†Û˜Â
‡‚·†ÆÈÙÈˆÙÒ†¯Â„Ó·†˜ÒÂÚ‰†„¢ÒÙ
בית-הדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבמאיריששכרמאזוז-אב"ד
הרבאליהוהישריק-דיין
הרבהלויאבירןיצחק-דיין
בית-הדיןהרבניהגדול:
הרבאברהםשרמן-דיין,יו"ר
הרבחגיאיזירר-דיין
הרבנחוםשיינין-דיין

העובדות:

מדוברבבניזוגאשרבחייהםרקעשל
אלימות,והאשהאףעתרהלהרשעת
הבעלבתקיפהוגרימתחבלה.בחודש
 7.05הוגשה בבית-המשפט תביעה
לפירוק-שיתוף.בחודש,11.05לאחר
3שנותפירוד,ביקשההאשהצולמדור
ספציפי ,ובית-הדין נעתר לבקשה.
בחודש1.06הגישהבעלתביעתגירושין.
בחודש  5.06הוגשה ונתקבלה
בבית-המשפט תביעת מזונות עבור
הבת.בחודש,7.06כ9-חודשיםלאחר
מתןהצולמדורספציפי,הגישהבעל
בקשהלביטולו.

נפסק:

באזורי:
ביתהדיןקובעכיהצולמדורספציפי
יימחק ,שכן אין פני האשה מועדים
לשלו"באלאמטרתההיאהשגתיתרונות
רכושיים.ביתהדיןמצייןכישניהצדדים,
ובמיוחדהאשה,הודוכיאינםמעוניינים
בשלו"ב,וכןהודתההאשהבפניחוקרת,
כי אין בכוונתה לשקם את מערכת
הנישואיןאלאכלמגמתההיאלנצל
אמצעיםטקטייםמשפטיים.ביתהדין
קובע כי אין להשתמש בצו למדור
ספציפיכשהמחלוקתביןבניהזוגהיא
עלתנאיהגירושין,ובמקרהדנןהוגשו
תביעותלביתהמשפטהןבנושאהמזונות

μ

והןבנושאחלוקתהרכוש,וכןלאנפתחתיק
לשלו"בבביתהדין.ביתהדיןקובעכיאכן
חובתבעלבמדורהיאלאפשרלאשתומגורים
במדורספציפי,אךאיןהכוונהלאשההחיה
בפירודמבעלהזהשבעשנים,ולאהגישה
אףבקשהלשלו"ב.
ביתהדיןמוסיףכיאכןישעברשלאלימות
ביןבניהזוג,וב"כהאשהפעלהכדילהרשיע
אתהבעלבתקיפתבתהזוגובגרימתחבלה,
אךאיןהדבררלוונטיכאשרהנישואיןהגיעו
אלקיצם,וזה4שניםשהםחייםבנפרד.
ביתהדיןקובעכילפיכלהדעותעלבני
הזוגלהתגרש,אףמדיןרבנוירוחםואף
מדינושלרבנוחייםפלאג'י,ועלכןמבטל
אתהצולמדורספציפי.
בגדול:
בעקבות הסכום בדיון מיום כ"ח באייר
תשס"זהוגשהתשובתהשלב"כהמשיבה
ושלב"כהבעל.
הערעורהנדוןהואבעניןפס"דהמבטלאת
זכותהאשהלמדורספציפי.פסה"דניתן
ביוםי"חבטבתתשס"ז8.1.07ע"יכב'ביה"ד
בת"א.
הטענות העקריות של המערערת:
תביעתהגרושיןהוגשהזמןקצרלפניהדיון
בעניןהמדורהספציפיולאנערךשוםדיון
בתיקהגירושין.כלמהשביה"דהאזוריכותב
בעניןהגרושיןבתוךפסה"דשלמדורספציפי
הואלפניקיוםדיוןבגרושין.גםב"כהבעל
מאשרתכיקבועיםכיוםשנימועדיםלדיון
בעניןמזונותהאשהושנימועדיםלדיון
בגרושין.כמוכןטוענתב"כהבעלכיביה"ד
האזוריכותבכיעניןהגרושיןהואלארלוונטי
כיעצםהפרודשל4שנים)ובסיפאנכתב
7שנים(הואעילהשלאנראוכאןנשואים
פעיליםאלאנשואיםשהגיעולקצםואין
לתתמדורספציפיאלאלהגנהעלשלום
בית.בסוףהפס"דשלכבודביה"דהאזורי
הםנשעניםעלכךשישסיבהלחיובגט
במקרהדנןהןמצדדינושלרבנוירוחםאו
מצדדינושלר'חייםפאלאג'י.ביה"דמזכיר
אתדבריהבפניחוקרתשאינהמעוניינת
בשלו"ב.ישלומרדברעקרוניגםאםנכון
שאמרהכןבשיחהעםאשהבלתימוכרת
לה )בשיחה חופשית( אין להסיק מכך
מסקנות .אי אפשר לקבוע מהי עמדתו
האמיתיתשלצדהדיוןע"סאמירותיובשיחה
בשוק.בנוסףלכך,בשיחהגופההיאמסבירה
שהסיבהלדבריההיאכאשרהואמחוץלבית
היא זוכה לשקט ולהצלה מחבלות.
בפרוטוקוליםשלביתמשפטשצורפויש
הודאהמפורשתשלהבעלעלכךשהוא
שותההרבה,וכןהודהעלחבלותבאשתו,
לכןאיןלהחילכאןאתדינושלרבנוירוחם

∂

אור"חפאלאג'י,כיהאשהלאהבריחה
מעולםאתהבעלמהביתובחקירתמשטרה
הצהירהשאיננהמתלוננתעליווהיארק
רוצהשיתרובוכדישישנהאתדרכו.גם
בפנינוהצהירהשהיאמוכנהלקבלאותו
כיוםלשלו"ב.
למסקנה :המושג סיום נשואין או קץ
נשואיןכטענתב"כהבעל)בפניעצמו(
אינועילהלביטולזכויותהאשהשהיא
זכאיתלהםאלאאםכןידוןביה"דבתביעת
הגרושיןשלהבעלויוציאפס"דעלחיוב
גטאועלהפסדמזונותמכחהפסדהזכות
הבסיסיתלמזונות.גםבפסיקותאלויש
לבדוקהיטבהאםאכןהאשהאינהרוצה
בשלו"ב,כיזאתלדעתכיאשהחבולה
ופגועהאינהבמצבשהיאראויהלהבדק
במצבכזהאםרוצהשלו"באולא.והבעל
הריהודהשפגעבה.רקכאשריבואפיוס
כנהואמיתימצדהבעלוהאשהתסרביכול
ביה"דלראותבזהמצבשישלהחילבזה
דינושלרבנוירוחם.
כברשאלאחדמגדוליהדיינים,האםבעל
שרודףאחריאשתובסכיןומאייםלרצחה
נפשוהיאתצעקשחפצהלהתגרשבאופן
סופי ממנו ,תחשב כמורדת ומפסידה
מזונותומדורספציפי?!!!
ברורשגםאליבאדרבנוירוחםישלהבחין
ביןמצביםשצדאחדחפץבגרושיןכתוצאה
מהתנהגותהצדהשניוהקשרביןהמסובב
והתוצאה ברורים ,לבין מקרה ששני
הצדדיםחפציםבגרושיןמסיבתםשלהם
ולאבגרימתזולתם.ישלהבחיןגםבין
מצבשלתביעתגרושיןבלבדשאזאולי
איןהבדלאםצדאחדקדםלשנילבין
התנהגות קשה של צד אחד שגרמה
לתביעתהצדהשני.
נראהשגםאםצדא'קדםובאלבי"ד
ותבעגרושיןאיןזועילהשתאלץאתהצד
השנילתבועהגרושין.הצדהשנייכולהיה
מבחינתו להתנגד ולתבוע שלום בית
ולעמודעלזכותו,ולכןאםהואתובעג"כ
גירושין הרי זה מסיבתו העצמית ולא
מגרמתחברו.
אבל כאשר צד א' תבע גרושין לאחר
תקופהשלהצקהוחבלותאובגידותאו
פגיעותקשותבצדב'כתוצאהמזהתובע
צדב'ג"כגירושין-לאבזהדיבררבינו
ירוחם.
לאורהנ"לביה"דמחליט:
א.פסה"דנשואהערעורמבוטלוהצו
למדורספציפישבוטלע"יכב'ביה"ד
האזורי יוחזר לתקפו רטרואקטיבית
מיוםהטילו.
ב.כב'ביה"דהאזורייוכללחזורולדון
בעניןהצולמדורספציפילאחרשידון
בשאלת הגרושין ומזונות האשה.

ג.גםההחלטהבעניןחיובהגטשניתנה
אגבפסה"דלבטולמדורספציפיאין
להתוקף.
לאחרשיתקיימודיוניםבתביעתהגרושין
יחליטביה"דבעניןחיובבגטבהחלטה
נפרדתהעומדתבפניעצמהולאבהחלטה
כבדרךאגב.
באזורי :תיק מס' 323397786-22-1
ניתן ביום י"ח טבת ,תשס"ז )(8.1.07
בגדול :תיק מס' 323397786-21-1
ניתן ביום כ"ד אב ,תשס"ז )(8.8.07
הופיעו :עו"ד דוריס גולשה נצר )לאשה(
עו"דיעלאהרוני)לבעל(

„Â¯ÈÙ†Ï˘·†Ë‚†Ô˙Ó·†ÏÚ·†·ÂÈÁ.6
˘¯‚˙‰Ï†‰ˆÂ¯˘†‰„·ÂÚ‰Â†Í˘ÂÓÓ
‡ÂÏ† ÚÈ‚Ó† ‡Ï˘† ÛÒÎ† ˘¯Â„† Í
ביתהדיןהרבניהאזוריאריאל:
הרבחייםשלמהשאנן-אב"ד
הרבמיכאלעמוס –דיין
הרבמאירפרימן–דיין

העובדות:

בניהזוגנישאוכדמו"יב1984-ולהם
ארבעהילדים,שנייםמתוכםקטינים.
הבעל הגיש תביעה לשלו"ב ולחלופין
לגירושיןוהאשההגישהתביעהלגירושין.
בני הזוג חיים חמש שנים ללא יחסי
אישותביניהם,מתוכםשנתייםבפירוד
בתוךהביתושלוששניםבפירודמלא
כשהבעל עזב את הבית .הבעל נטל
מהחשבוןהמשותף200,000ש"חובחלק
מכסףזהבנהלעצמויחידתדיורלידבית
אביושםהואמתגוררבשלושהשנים
האחרונות.הבעלהורשעבגיןאלימות
כלפיהבןונידוןלמאסרשהומרבעבודות
שירות.ביןהצדדיםנחתםהסכםממון
בביהמ"ש לענייני משפחה והתבצע
איזון משאבים .הבעל הביע הסכמתו
לגירושיןמספרפעמיםאךבדיוניםשנקבעו
לצורךכךסרבלהתגרש.

נפסק:

...שניבניהזוגמעונייניםלהתגרש,אלא
שהבעלמהתלבאשהוכןבביה"ד,טוען
שמעונייןלהתגרשואח"כחוזרבו,פעם
אחרפעם,ואח"כשובטועןומבקשחלוקה
חציחצי,לאחרשנפסקכפיבקשתושוב
חזרבו,ואח"כעודמגישתביעהלבטל
הסכםגירושיןותביעתונדחיתושובחוזר
בו.כלטענותיואינןאלאעלכספים,

שאינםמגיעיםלו,מפנישכברקבלאת
חלקוויותרמחלקו.
כמוכןהבעלבנהלעצמויחידתדיוראשר
בההואגרולטענתהאשההואחישם
עםאשהאחרת.והבעלהודהשבנהוגר
ביחידהנפרדת,אםכימכחישכיגרעם
אשהאחרת.
בניהזוגגריםבנפרדכשלוששניםבבתים
נפרדים ושנתיים קודם חיו בחדרים
נפרדים,כךשחייםבנפרדכחמששנים.
הצדדיםשניהםמורדיםזהעלזה,ואינם
רוציםזהאתזה.
וכברכתברבינוירוחםבספרו"מישרים"
נתיבשלושהועשריםחלקשמיני":וכתב
מוריהר'אברהםבןאשמעלכינראהלי
שהאישהשאמרהלאבעינאליהויתןלי
גטוכתובהוהואאומראנאנמיולאבעינא
כךאינירוצהליתןגט.מסתבראדאיןדנין
אותהבמורדתלהפסידהכלוםמעיקר
כתובהונדוניתאאלאמיהומשניתןלה
תריסריריחיאיטאדילמאהדריבהולאחר
שנהכופיןאותולגרשוהפסידהתוספת
וכלדיהיבלהמדיליהדאדעתאלמשקל
ולמיפקלאיהיבלה".והגאוןרבינוחיים
פלאג'יבספרו"חייםושלום"חלקב'סימן
קי"בכתבוז"ל":בדרךכללאניאומר
שנראהלביתהדיןשזמןרבנפרדוואין
להםתקנהאדרבהצריךהשתדלותהרבה
להפרידםזהמזהמחמתקנאהושנאה
ותחרותוכו'...שלאלשםשמיםגםבזה
לאבחרהשםוישעונשמןהשמים...והנני
נותןקצבהוזמןלדברבאםיארעאיזה
מחלוקת בין איש לאשתו וכבר נלאו
מתווכיהשלוםואיןלהםתקנהוהמתינו
עד זמן שמונה עשר חודש ואם בינם
לשמיםנראהלביה"דשאיןתקנהלשים
שלוםבניהםיפרידוהזיווגולכופםלתת
גטעדשיאמרורוצהאני".אולםבתשובת
דברימלכיאלסוברשאםהבעלעזבאשתו
ללאנימוקאיןבאריכותהזמןשנפרדוזה
מזוכדילחייבאתהאשהלקבלגטפיטורין
דמהשהשרישבחטאואינוהופךלהיתר.
עלכןפוסקביה"ד:
א .הבעל חייב במתן גט לאשתו
ב.כמוכןרשאיתהאשהלבקשדיון
לסנקציות )מאסר( על הבעל.
ג.עלהמזכירותלקבועמועדמידי
לסג"פ.
תיקמס'057140493-21-1
ניתן ביום י"ב אדר תשס"ו ).(12.3.06
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(.
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבחגיאיזירר–דיין,יו"ר
הרבמנחםחשאי–דיין
הרבציוןאלגרבלי–דיין

העובדות:

בניהזוגנשואים30שנה,לבעלאלונישואיו
השניים,והואמבוגרמהאשהב20-שנה.
תביעתהגירושיןמתנהלתמאזשנת,1999
בני הזוג אינם חיים יחד שלש שנים,
ולטענתהאשהאיןביניהםיחסיאישות
מאזפתיחתתביעתהגירושין.
הבעלמתנהאתהגירושיןבכךשהאשה
תעבירלואתחלקובזכויותהפנסיוניות
הרשומותעלשמה.
האשהטוענתכיהבעלנקטכלפיהביחס
אגרסיביומשפיל,כוללקללותהרמתידים
ויריקותבפנים,השפילהבפניילדיהםובגד
בהעםאשהאחרת.הבעללאהכחיש
דבריה,אךהבטיחלחדולמהרמתידיים.
כן טען כי האשה לא מקיימת הלכות
מסוימות.בניהזוגהופנועלידיביה"ד
לעובדתסוציאליתשהיאיועצתנישואין.
מחוותדעתהעלהכיכאשרהבעלהפסיק
אתהתוקפנותוהשתלטנותכלפיאשתו
הואהעביראתאותהההתנהגותכלפי
הילדים.פסיכולוגשאבחןאתהבןקבעכי
הואסובלממתחיםמינייםקשיםכתוצאה
מדיבוריםתכופיםשלהאבבפניועלזנות
האםועלמגעיםמינייםשלהעםאחרים,
וצייןכיהואסוברשעלבניהזוגלהתגרש,
ולולמעןהצלתהילדים.

נפסק:

...ברורמכלהחומרשהבעלאינושולטעל
פיו ובשעת מריבה הוא פולט גידופים
והשמצותועלבונותהמשפיליםאתהאשה.
הואגםפוגעפגיעותקשותבילדיםפגיעות
נפשיותורוחניות.לדבריוכיוםהילדים
נעשוחילונים.
אבלההפרדהע"יגרושיןתמנעפגיעות
נוספותואוליגםניתןיהיהלשקםאת
הילדים .האשה מודה שהיא גרמה את
הצטננות יחסי האישות אבל אם אנו
מתחשביםבהודאתהישלהתחשבבכל
דבריהדהיינושהיאהגיעלקרירותכלפיו
בגללההשפלותוהרמתהידיים.והבעל
אכןמודהבכלההשפלותוהקללותוהרמות
הידיים.

במצבכזה,איןגםעלהאשהדיןמורדת
בזהשעזבהאתהבית.היאאינהחייבת
להשמע לבקשת סליחה כאשר מדובר
בתהליךממושךשבוהבעלחוזרכלפעם
לסורו.גםאםהבעלהפסיקבשנתתשנ"ט
אתהאלימותמ"מעדשנתתשס"בהוא
מודהבעלבונותוגידופים.מדועעלבונה
שלהאשהוהשפלתהבפניילדיםשלהיהיה
קלממשיאהשםרעבשכנותיה.אוליגם
חמורמזה,וכלאלונמוקיםלחיובגט.
גרימתנזקנפשילילדיםכפיעדותרופא
מומחהגםהיאסיבהלחיובגט.ישלזכור
שהבעלאינועובדוהואשוההבביתללא
תעסוקהוללאכבודמולאשתושעובדת
ומתפרנסתומפרנסתאתהילדים.כלזה
רקעלהמשךהכעסיםוחוסרהיכולתשל
הבעללשלוטבעצמו.
ישכאןבודאיטענתמאיסעלי.לאהוכח
שוםדברעלטענותשלבגידהמצדהאשה,
ואיןכאןשוםנתינתעינייםבאחר.להיפך!
ישלראותבכלההאשמותהשפלהממושכת
שלהאשהבפניילדיהופגיעהחמורהבה
עצמה.
נוכחהתאוריםדלעילישכאןאמתלאות
מבוררותלמאיסות.
בנוסף,איןאנויודעיםאםהבעלרוצה
בכנות שלו"ב .הוא כבר הגיש פעם א'
תביעתגרושיןלביה"ד.הואטועןרבותגם
בדיוןהאחרוןעלקפוחבחלוקתהנכסים
והפנסיה.
אוליהוארוצהשלו"באבלהשלו"בבעיניו
זומסכתחייםשלמריבותוהתפייסויות
והשתלטותמחדשעלהאשה.
כלהחומרהנ"לכברהיהלעיניביה"דבשנת
תשס"ב אח"כ היתה הפסקה בהליכים
בביה"דובשניםתשס"ב-תשס"ונשלמו
ההליכיםבענייניהרכושבבי"מלמשפחה.
בשנת2003הגישהבעלתביעתגרושין
לביה"ד ובה הוא מציין כי הם פרודים
והמצבאינומאפשרשלו"בוכלעניניהממון
סודרובבי"מלמשפחה.בשנת2005הגיש
הבעלתביעהנוספתלגירושין.
לאורהנ"לביה"דמחליט:
א.לקבלאתהערעורולחייבאתהבעל
בגט.
ב .קובעים מועד לסדור גט באמצעות
המזכירות.
ג.באםהבעללאיתןגטבמועדשיקבע
ידוןביה"דבצויהגבלה.
תיקמס'017310855-21-1
ניתן ביום ו' אדר ב' תשס"ח )(13.3.08
הופיעו:טו"רמוריהדיין"ידלאישה")לאשה(
עו"דיעקבשמשי)לבעל(
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בית-הדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבשלמהשלוש-אב"ד
הרבחייםהרצברג-דיין
הרבמימוןנהרי-דיין
בית-הדיןהרבניהגדול:
הרבאברהםשרמן-דיין,יו"ר
הרבמנחםחשאי-דיין
הרבציוןאלגרבלי-דיין

העובדות:

בניהזוגפרודיםלמעלהמ6-שנים.בשנת
2003הגישההאשהתביעהלחיובהבעל
בגט,התקיימומספרדיונים,ובמהלכם
הסכיםהבעללהתגרשולהגיעלידיהסדר
ממוני,אךהאשההתעקשהוהצדדיםלא
הגיעו להסכם .האשה הגישה תביעה
חדשה,התקיימומספרישיבות,נשמעו
עדיםוהוגשוסיכומיםלבית-הדיןהרבני
האזורי.ביןהיתר,הציגההאשהעדויות
שלאמהואחותהבדבראלימותוהפיזית
שלהבעלואיומיולרצוחאותה.הבעל
טעןכיחפץבשלו"באולםיסכיםלהגיע
להסכםגירושיןשישמורעלזכויותכל
צד.

נפסק:

באזורי:
הנדון שלפנינו תביעת הגירושין מצד
האשהמיום1.3.06בומבקשתהאשה
לחייבאתבעלהבמתןג"פ.
תביעהזוהינהתביעהמחודשתלאחר
תביעתההראשוניתשלהאשהשהוגשה
בשנת2003בההתקיימודיוניםובמהלך
הדיונים הסכים הבעל להתגרש עפ"י
הצעתב"כ,וביוזמתביה"דהייתהאפשרות
להגיעלידיהסכםמכובד,אולםהתעקשות
האשהוב"כדאזלאאיפשרולהגיעלידי
הסכם.
בתיקהתביעההחדששהוגשכאמורקיים
ביה"דמספקישיבותואףקיבלעדים
וסיכומיםמהצדדים.
לאחרשביה"דעייןבכלהנ"לנראהלביה"ד
שלאורהפירודשלבניהזוגמזהכשש
שניםהיהמקוםלדוןבחיובהבעלבג"פ
ואולםבמקרהדינןמצהירהבעלשמוכן
להתגרש אלא שמבקש להגיע לידי

∏

לידיהסדרממונישיעגןאתכלהזכויות
והחיוביםבעברובעתיד.
טענהזושלהבעלהינהטענהרבתמשקל
ואשרישלההשלכותעלכשרותהגטוע"כ
איןמקוםשביה"דיחייבאתהבעלבג"פרק
ע"ספירודובפרטכאשרהבעלמצהירשמוכן
להתגרשובטענותיוהממוניותיתכןויהיה
בהםכדיפגםבכשרותהגט,מהגםשלא
הוכחו טענות הלכתיות לחיובו בכך.
לאורהנ"למחליטביה"ד:
א.בהי"דממליץלבניהזוגלהתגרשזמ"ז
בג"פ.
ב.עלבניהזוגוב"כלשבתיחדבנסיוןרציני
ע"מלהגיעלידיהסכם.
ישלהעבירהעתקהחלטהלב"כבניהזוג.
בגדול:
בפנינוהופיעובניהזוגובאיכוחםבערעור
האשהעלפסקדינושלביה"דהאזוריבחיפה
מיוםה'בטבתתשס"ז)(26.12.06בופסק
ביה"דכדלהלן:
א.ביתהדיןממליץלבניהזוגלהתגרש.
ב.עלבניהזוגוב"כלשבתיחדבנסיוןוכו'.
באתכחהמערערתעתרהבפנינולקבלאת
ערעורהעלפס"דהאזוריהממליץלבניהזוג
להתגרשולפסוקכיהבעלחייבלגרשאת
אשתובג"פלאלתר.
בנמוקיה לעתירה זו טענה באת כח
המערערתשביה"דהאזוריהתעלםמעילות
המצדיקותחיובהבעלבג"פ.ביה"דהתעלם
מןהעדויותשלשתיהנשים)אמהואחותה
שלהמערערת(שהעידועלאלימותוהפיזית
והאיומיםלרצחשלהאשה.
כמו"כלדעתב"כהמערערתטעהביה"ד
שלאקיבלאתעדותהנשיםמשוםהיותן
נשיםוקרובות,וזאתמןהטעםשבעדות
בעניניםשבינולבינהמקבליםגםעדות
נשים וקרובות .עילה נוספת העלתה,
שלדעתהישמקוםלחייבהבעלבגירושין
והוא,שהצדדיםחייםבפירודלמעלהמשש
שנים,ועצםהפירודמהוהעילהלחיוב.
טענהנוספתהעלתהשהאשהטוענתמאיס
עליבטענהמבוררת.ב"כהמשיבבתשובתו
לטענותבערעורטעןשמרשוהכחישועומד
בהכחשתו ,את עדות אמה ואחותה של
המערערת.מהגםשצדקביה"דשלאקיבל
את עדות הנשים שהן קרובות ממדרגה
ראשונה.ביחסלטענתמאיסעליבטענה
מבוררת,השיבשטענהזוכלללאנידונה
ולאנתבררהבפניביה"דובודאישלאהוכחה.
לסכוםהודיעשמרשועדייןחפץבשלו"ב
ומוכןלעשותהכללמענו,אולםולמרבה
הצערחסמההאשהכלדרךלהגיעלשלו"ב
בכלתנאי,ולכןיסכיםהבעללהגיעלהסכם
גירושיןמכובדשישמורעלזכויותכלצד.

לאחרשמיעתבניהזוגוב"כ,ולאחרהעיון
בערעורובתגובתהמשיב,ובכלהחומר
שבתיק,לאמצאנובטענותב"כהמערערת
כל עילות הן במישור העובדתי והן
באסמכתאותההלכתיותשישבהןכדי
לחייבאתהמשיבבגירושין.צדקביה"ד
האזורישלאנתןמשקללעדויותאמה
ואחותה של המערערת מחמת היותן
קרובות בקרבה מדרגה ראשונה.
האסמכתאשהביאהב"כהמערערתמדברי
הרמ"אבאבהע"זסימןקנ"דסע"גנאמרת
במסגרתתקנותחכמיםלקבלעדויות
נשיםכעדותמבוררותבמקורםשלאניתן
למצואעדותכשרה.ברורשעדויותשל
אםואחותלאיוכלולהביאבירורהאמת
ועליהןלאנאמרתהתקנה.לענייןטענת
מאיסעליהמבוררת,טענהזונסתרה
מדבריהשלהמערערתעצמהשהודתה
בפנינו שלפני עזיבתה את בעלה חיי
האישותשביניהםהיותקינים,וכןהצהירה
בפנינו שאיננה שונאת את המשיב.
ובדבריםאלונופלתטענתמאיסעלי
שהעלתהבאתכוחה,שכןטענתמאיס
עלי ביסודה באה להצדיק את סיבת
עזיבתהשלהאשהאתבעלהומרידתה
בובחייאישות.וכןטענתמאיסעליהיא
טענה שמבטאת רגשות של מאיסות
רגשית,וכאמורהאשההצהירהבפנינו
שאיננהשונאתאתבעלה.ביחסלטענה
שעצםשששנותפירודמהוותכשלעצמן
עילהלגירושין,לאמצאנובהלכהשעצם
הפירודמהוהעילהלחייבאחדמבניהזוג.
גםבדבריר"חפאלאג'יבשו"ת"חיים
ושלום"איןבקביעתולכוףאתבניהזוג
ליתןגטאלאמתןעצהליושביעלמדין
שכאשרקייםמצבשלפירוד,לאיהיה
מצבשלחטאאצלכ"אמבניהזוגמדין
כופיןעלהמצוותלעשותהכלבכדילהציל
בניהזוגמאיסור.והארכנובדבריםאלו
בכמהוכמהפסקידיןשיצאומלפנינו.
לאורכלהאמורדינושלהערעורלהדחות.
אולם ,אנו מצטרפים להמלצת ביה"ד
האזורי לבני הזוג לעשות כל מאמץ
ולהתגרש.גםאנוהתרשמנושאיןכל
סיכוישהשלוםיוחזרביןבניהזוגועל
בניהזוגלפעוללסיוםהנישואיןשביניהם
ע"משכ"איוכללבנותחייםחדשים.
אנוחוזריםופוניםלבניהזוגוב"כלהכנס
למו"מרציניבכלהענייניםהממוניים
הקשוריםביניהם,הכתובהושארהנושאים
הרכושיים.אנומחזיריםאתהתיקלביה"ד
האזורי,ובניהזוגידווחולועלתוצאות
המו"מביניהם.

באיזורי :תיק מס' 034524637-21-2
ניתן ביום ה' טבת תשס"ז )(26.12.06
בגדול :תיק מס' 034524637-21-1
ניתן ביום כ"ג חשון תשס"ח )(4.11.07
הופיעו :עו"ד אלכס גרינשטיין )לבעל(
טו"ררבקהלוביץ",מרכזצדקלנשים")לאשה(
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ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבנחוםפרובר–אב"ד
הרביוסףגולדברג–דיין
הרבשלוםביבי–דיין

העובדות:

ביה"דקובעכיישכאןטענת'מאיסעלי'
למרותשטענהזולאנאמרהבמפורש
עלידיהאשה.שהרי'כנסתהגדולה'על
הטוראהע"זע"ז,אותד'כותבבשם
הר"אששוןשאםאומרת"אינירוצהבו
שנאתיולאנקראעודבעלי,הויכמאיס
עלי".
על כן ,יש לברר שלוש שאלות:
.1האםטענת'מאיסעלי'מחייבתבגט?
.2האםאשההטוענתזאתועוזבתאת
ביתהזכאיתלמזונות?
.3לאורדבריהשו"עאה"עע'י"באשה
העוזבתאתביתה"מחמתטענה"זכאית
למזונות".האםגםבטוענתשלעולםלא
תחזוראלבעלהכגוןמאיסעלימגיע
לאשהמזונות"?
לענייןהחיובבגט:בנושאזהקיימת
מחלוקתגדולהבפוסקים.ביה"דמונה
פוסקיםודיינים)פד"רז;5פד"ריב;339
פד"ריח(24הסבוריםשגםבמקרהשל
מאיסעליבטענהמבוררתאיןמחייבים
בגטוהדברתלויברצונושלהבעל,ולכן
קובעשגםכאןאיןלחייבבגט.עםזאת,
לאורדבריה'שיטהמקובצת'בכתובות
ס"דעלביה"דלומרלבעלשמצוהעליו
לגרשאתאשתוואףמייעציםלולעשות
כך.כמוכן,לאורדבריהרמ"אבאה"ע
ע"זג'איןמחייביםאתהאשההטוענת
'מאיסעלי'לחזורולחיותעםבעלה.

הואהחייםהמשותפים.ביה"דמסביראת
דבריהשו"ע-המחייבבמזונותבמקרהשל
'עוזבתמחמתטענה'-כמתייחסיםלמקרה
בוהאשהמעוניינתבחייםהמשותפים,אולם
בשלבעיהזמנית)השו"עמזכירמקרהשל
אשההטוענתכישכניושלהבעלמוציאים
עליהשםרע(היאנאלצתלעזובאתהבית.
ברור,לדבריו,שדיןזהמדברעלמציאות
שבהכשתיפתרהבעיהישובובניהזוגלחיות
יחדיוולכןהיאזכאיתלמזונותגםבשלב
הפרידההזמנית.לעומתזאת,במקרהבו
האשה עוזבת את בית בעלה לצמיתות
ומודיעהשלאתשובלשם,הרישבסיסהחיוב
במזונותכבראינוקיים.
ניתןלהוכיחטענהזומדבריה'ביתיעקב'
)סי'עז,סע'ב(שכתבכימורדת'מאיסעלי'
מאבדתמזונותיהמשוםשאינהרוצהלחיות
עםבעלה.ה'שלטיגיבורים'עלה'מרדכי'
בכתובות פרק ה' אות ט' מביא תשובת
מהר"םממנהעולהכיאשהשעזבהאת
בעלהמחמתהעובדהשהיכהאותהזכאית
למזונות רק אם היא מוכנה לשוב אליו
)וזכותהלהתנותזאתבתנאישיבטיחלהפסיק
להכותה(.גםבפד"ריח10קובעהרבעבודי
כיהעוזבתאתביתה'מחמתטענה'ואינה
מוכנה לשלום בית ,מאבדת את זכותה
למזונות.וכךנפסקבמקורותנוספים)למשל,
פד"רטו.(163,160
עלכן,גםאםנניחשהאשהעזבהאתבעלה
בנסיבותמוצדקותומוכחות,הרישעצם
דבריהשלאתשובאליובשוםמקרהמונעים
ממנהקבלתמזונות.

בניהזוגנשואיםלמעלהמשלוששנים
וישלהםבןקטין.שלושהחודשיםלאחר
הנישואין עזבה האשה את הדירה
המשותפת.האשההגישהתביעהלמזונות
ואח"כ גם תביעה לגירושין .לטענתה,
בעלההפעילכלפיהאלימותוהיאלא
תחזוראליובשוםמקרה.בתחילה,הבעל
הגישגםהואתביעתגירושין,אךחזרבו
וטעןכיהואאוהבאתאשתו,הואלא
מוכןלגרשהולאהפעילכלפיהאלימות.
לדבריו",אפילויכניסואותיל500-שנה
לכלאלאיכוללגרשאותה".
ברורלביה"דכיהבעלנמצאבמצבנפשי לענייןחיובהמזונות:ביה"דמחלקאת
קשה,אולםפסיכולוגיתטענהכימצבזה דיונולשניים-ה'עוזבתמחמתטענה'
הוא תוצאה של הפירוד מאשתו ובנו) .שאלה(3וחיובמזונותמדין'מעוכבת לאורזאתנפסק:דוחיםאתתביעותהאשה
לגירושיןומזונות;זכותהלהתגוררבנפרד
מחמתו'.
חיובמזונות'מעוכבתמחמתו'מוטל מבעלה; על הבעל מוטלת מצוה לגרש.
נפסק:
האשהניסתהלהוכיחאתטענתהאודות לאורדברישו"תמהרי"ט)ח"א,סימן
תיקמס'311698393-21-2
אלימותהבעלבאמצעותעדותושלשכן קי"ג(במקריםבהםהבעלחויבלתתגט
ניתןביוםח'סיוןתש"ס)(11.6.00
ששמעאתצעקותיהההיסטריותשהעידו אךהואמסרבלתתו.במקרהדנן,כבר
עלמצוקהרבה.ביה"דלאנותןמשקל נקבעשאיןהבעלחייבבגטגםכשנטען
לעדותזומשוםששכןנוסף,שלטענתו 'מאיסעלי'בטענהמבוררתוממילאאין
היהבקשרטובעםבניהזוג,העידשלא מקום לחייב את הבעל במזונות¨˘Ù†˙ÏÁÓ†·˜Ú†Ë‚·†ÏÚ·†·ÂÈÁ.10 .
שמעצעקות.הבעלגםהביאמכתבים עיקרדיונושלביה"דמוקדשלשאלה Ú·Â†Ë‚‰†·ÂÎÈÚ˘†‰·‰Â†Í˘ÂÓÓ†„Â¯ÈÙ
מרבניםשוניםשכתבושהםמכיריםאותו השלישית .ה'חלקת מחוקק' וה'בית ÆÌÈÈÙÒÎ†ÌÈÏÂ˜È˘Ó
וכימעולםלאגרםלבעיותחברתיותאו שמואל'עלאה"עע'י"בכותביםשחיוב
אחרות.
המזונות קיים רק במקרה שהאשה ביתהדיןהרבניהגדול:
ביה"דמשתכנעכיהבעלרוצהבשלום
הוכיחה את טענתה .אך במקרה זה ,הדיינים:
ביתומנגדהאשהלאתחזוראליובשלאי כאמור,לאניתןלהכריעבוודאותמה הרבשלמהעמאר-נשיא
יכולתנפשיתלשאתאותו.לביה"דברור אכןאירעבביתהזוג.
הרבעזראברשלום-דיין
שהבעלנמצאבמצבנפשיקשה,אךלא אולם,גםאםהאשההיתהמוכיחהאת הרבמנחםחשאי-דיין
הובאו בפניו ראיות אודות אי יכולתו טענתהאלימותלאניתןהיהלחייבאת
לקייםחיינישואין.כמוכן,קשהלקבוע בעלהבמזונותיה.דברברורהואשחיוב
נפסק:
האםאכןהיתהאלימותוהעדיםמכחישים המזונותמתקייםרקכשהאשהחיהעם תיקזההתארךיותרמןהמידהשכןהתיק
זהאתזה,ולכןלאניתןלדוןבמשמעויות בעלה)רמ"א,שם(.ביה"דמפנהלפד"ר נפתחבשנתתשס"ג.בתאריךי"בבאדרב'
ההלכתיות של טענת האלימות .ו,53שםנקבעכיתנאילחיובהמזונות תשס"ג16.3.03נתןביה"דפסקדיןובוקבע

π

שאיןעילהלמקחטעותואףאינהעילה
לכפיתגט.ואףשברורלביה"דשבניהזוג
צריכיםלהתגרשעכ"זלאקבעוחיוב.ואף
רמזובשוליפסה"דשניתןלהביןשהגיעו
למסקנהזומחשששפסקדיןכזהישמש
אמתלהלתביעתנזיקיןכנראהבערכאה
אחרת .לא נאריך בשלבי הדיונים
וההחלטות שנמצאים בתיק .סלע
המחלוקת ,ישנה דירה שהבעל דורש
מחציתמשוויה.האשהנשארתעםהילדים
שאחדמהםלוקהכילדאוטיסט.לבעל
מונה אפוטרופוס בבית המשפט .וכן
אפוטרופוסלדיןשמונהע"יבי"ד,כמו"כ
האחלאהופיעלדיון.האשהוב"כהופיעה
לדיון .האפוטרופוס לרכוש וכן
האפוטרופוסלדיןמצדהבעלהופיעו.ב"כ
האשהמבקשתשביה"דיתןחיובבגט
ולדבריה יהיה לזה משמעות שתוביל
למהלך שהבעל יתן גט כפי שכתבה
בבקשתהלמתןפס"ד.לאחרהעיון,הדבר
פשוט שהבעל חייב לגרש ללא דיחוי
מהטעמיםדלהלן:
א.מאחרוהבעלאובחןכחולהנפש
מאושפז במחלקה סגורה ומקבל
תרופותפסיכיאטריות,ואיןאדםיכול
לדורעםוכו'.
ב .הפירוד הממושך משנת 1999
שביניהם.גםהואמהותעילהלחייבו
בגט,ובפרטשנראהלנובבירורשאין
עוד תקוה שישובו לחיות יחדיו.
ג.גםהבעלחפץבגירושין,אלאשהוא
מנוהלע"יאחיושמנהלאותובידרמה,
ומתנהג כלפי אשת אחיו בעריצות
ובאכזריות.
באשרלתביעתהרכושלאניתןלעכבמתן
הגטבגיןתביעתהרכוש,מאחרואףהבעל
אינו משלם את חובותיו בגין מזונות
הילדים,וע"כלאיכוללבאבטענהשיש
להסדירקודםאתרכושוואח"כיתןאת
הגט.
וע"כאנופוסקיםכיהבעלחייבלגרש
אתאשתוללאדיחוי,ובמידהוהבעללא
יתןגטתוךשלושיםיוםרשאיתהאשה
להמשיךבתביעותיהלמימושפס"דזה.
תיקמס'011926961-21-1
ניתן ביום י"א אדר א' תשס"ח )(17.2.08
הופיעו :עו"ד גיתית נחליאל )לאשה(
עו"ד רון ויינשטוך )לבעל(
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ÔÈ˘Â¯È‚†˙ÂÏÈÚ
‰˘‡‰†„‚
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„Â¯ÈÙ†¨˙Â˘È‡†ÈÈÁÓ†‰˙„È¯Ó†ÁÎÂÏ
˙ÈÈÂÚÓ†‰È‡˘†‰„·ÂÚ‰Â†Í˘ÂÓÓ
·˘È˘ÂÎ¯†¯„Ò‰·Â†˙ÂÂÊÓ·†‡Ï‡†·¢ÂÏ
Æ¯ÙÂ˘Ó
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד–אב"ד
הרבאברהםריגר–דיין
הרבדבדומב–דיין

העובדות:

בניהזוגנשואיםמשנת1964ולהםארבעה
ילדיםבגירים.הבעלהגישתביעתגירושין
והאשההגישהתביעהלשלו"ב.בביהמ"ש
לעניינימשפחהניתןצולפירוקשיתוף
בדירתבניהזוגוכןנפסקומזונותהאשה.
הסכסוכיםביןבניהזוגהחלולפנילמעלה
מ20-שניםובעקבותכךהגישהאזהאשה
תביעהלגירושיןולמזונות.לאחרזמן,
הגיעובניהזוגלהסכםלשלו"ב,אךשוב
פרץסכסוךקשהבשעהשהאשהפנתה
להוצל"פ וביקשה לגבות מזונות
רטרואקטיביתלתקופהשל14שנים,בהן
חיובניהזוגיחדיוולטענתהבעלהוא
פרנסאתהבית.ראשההוצל"פקיבלהאת
גרסתהבעלוהאשהחויבהלשלםלבעל
הוצאותמשפט.המחלוקתביןבניהזוג
הקרינהגםעליחסיהילדיםוההורים.
הבעל תובע גירושין בנימוק שהאשה
מורדתמכלחיוביהכלפיו,אינהמסכימה
לחייאישות,אינהעושהבעבורומלאכות
הביתוכןמנעהממנולגוריחדעמהבבית
תקופותממושכות.לעומתוטוענתהאשה,
כיכלהבעיותנובעותמכךשהבעלמתרועע
עםנשיםאחרותאשרגםמטרידותאותה
ביוזמתו.האשההסכימהלהתגרשאבל
העמידהבכלפעםתנאיםכספייםנוספים.
נפסק:
עלבניהזוגלהתגרשוככלשיקדימולעשות

זאתכךייטבלשניהם.
הנימוקיםלהחלטהזו:
א.ביןבניהזוגאיןיחסיאישותלמעלה
מעשרשנים.כךעולהמדבריהאשה
עצמה.
ב.סירובהאשהלגירושיןהואבעיקר
בגללחששהמפניהפסדהמזונותשהיא
מקבלתמןהבעל.להתרשמותושלבית
הדין האשה לא רוצה ולא מסכימה
לשלוםביתאמיתיעםהבעל.כלשהיא
מעוניינתהואלקבלאתכלהדירהשל
בניהזוגועודחלקיםנוספיםמהרכוש
האחר.כןרצונהלקבלמזונותגםלאחר
הגירושין.
ג.לבעלהיתהידידהשהתגוררהבביתה
מספרחודשים.לאחרמכןחזרלגור
בבית ממנו ברח לאור צווי המעצר
שהוציאהנגדוהאשהבגיןדרישתה
לגבותאתמזונותהעבר.אםהאשה
היתהבאמתרוצהבשלוםהיאהיתה
מנצלתאתשובושלהבעל,אךבמקום
לעשותזאתהיאנקטהבפעולההפוכה
והשיגהצוויהרחקהבטענותשקריות
שאףהיאהודתהבהןמאוחריותר.
ד.דיןהאשהכמורדתוישלחייבהבגט.
הקשרשהיהלבעלעםאשהאחרת
החלזמןרבלאחרשכברלאהיויחסי
אישותביןבניהזוגוהואאינויכול
להוותעילהלדחייתתביעתו.בפד"ר
ח"א141פסקולאורדברי'חכםצבי'
סימןקל"גש'רועהזונות'מחויבבגט
רק במקום שאשתו היתה מעוניינת
לחיותאיתואילולאהיה'רועהזונות'.
אבלבמקרהבובעלהופךלכזהבשל
העובדהשהאשהאינהרוצהלחיות
איתו,איןלחייבובגט.הרבהורביץ
בספרו 'לב אריה' אף הוכיח ש'אין
מחזיקיםלמפרע',כלומרבעצםהעובדה
שהבעלחיכיוםעםאחרתאיןהוכחה
שכךהיהגםבעבר.
ה.איןשוםסיכוילשלוםבית,משום
שגםהאשהאינהמעוניינתבכך.האשה
מורדתבבעלבענייןחייאישותתקופות
ארוכותביותרולכןתביעתולגירושין
מוצדקת.שכן"מרידהמחייאישות"
הנהעילהמובהקתלגירושיןכפישכתבו
כמהאחרונים.
כמוכןברורשאיןהבעלחייבבמזונות
האשהשמרחיקהאותומהביתללא
סיבה מוצדקת ומוכחת .אמנם יש
החולקיםעלכך,אךהבעליכוללטעון
'קיםלי'כדעותהפוטרותאותוממזונות.
כשםשהבעלאינויכוללעגןאתאשתו
כךאיןהאשהיכולהלעגןאתהבעל
וכופיןאותהלהתגרשאומתיריםלו

לשאת אשה אחרת על אשתו .יש
להסתמךעלדבריהגר"חפלאג'ילפיהם
ישלכוףאפילואתהבעללתתגט
בשלפירודממושך",קלוחומרבנידון
דידן שהאשה מנצלת את המצב
והעיכובבגירושיןמאפשרלהלגבות
מן הבעל כספים שלא כדין".
ו.האשהתובעתתביעותממוניות
שונות,אךהיאמסתמכתעלמקרה
בוחויבבעלבפיצוימשמעותילאשתו
בשלהעובדהשנטשאותה.מקרהזה
אינודומהכלללנידוןדידן.האשהגם
טוענתכימצבההרפואיקשה.חבל
שלאחשבהעלכךבעתשיזמהאת
גירושושלהבעלמןהביתבאמצעות
טענותשקר.מכלמקום,הוכחלבית
הדיןולהוצל"פשהאשהמסוגלתלעבוד
ולפרנס את עצמה ללא בעיות.
לאורזאתפוסקים:
מחייביםאתהאשהלקבלאתגטהמבעלה
והאשהאינהזכאיתל"תוספתכתובה".
אםהאשהלאתגיעלמועדסידורהגטאו
תסרב לקבל את הגט במועד הראשון
שיקבע,רשאיהבעללהשלישאתהגט
בביתהדיןוכןלהפקידצ'קאישיעלהסכום
הנומינאלישלעיקרהכתובהוהואפטור
ממזונותהאשהומכלהחיוביםכלפיה.
כמוכן,מחייביםאתהאשהלשלםלבעל
הוצאותמשפטושכ"טעו"ד.
תיקמס'008806754-21-1
ניתן ביום ג' סיון תשס"ז )(20.5.07
הופיעו :עו"ד דוריס גולשה נצר )לאשה(
עו"דעידודיבון)לבעל(
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„Èß‚‡ÏÙ† Á¢¯‚‰† ˙‡¯Â‰·† ÔÂÈ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבאברהםשרמן-דיין,יו"ר
הרבחגיאיזירר-דיין
הרבציוןבוארון-דיין

נפסק:

הרבניםשרמןואיזירר:
הפס"ד נשוא הערעור הוא בתביעתו
הרביעית של בעל לגירושין .בפעמים
הקודמות נדחתה תביעתו וגם הפסיד
בערעורו.
המערערטועןשהפרודהמלאהואמשנת
,2000ב2001-עזבאתהדירההמשותפת
והחלמ2002-הואחיעםבתזוגללא
נשואין.ביה"דהאזורילאמצאעילות

לחייבאתהאשהבגירושין.ביה"דהוסיף
שעצםהתארכותמשךהפרודאינהעילה.
טועןהמערערשבמצבשלפרודלאיכולה
להיוצרעילה.
ביה"דהאזורימצייןבפסה"דאתהעובדה
שלבעלישאשהאחרתמשךכ5-שנים
וזה אינו מוסיף עילות לחיוב האשה.
המערערמסתייעבפס"דשלביה"דהגדול
בתיקאחרש"אשהאחרת"אינהסיבה
לבטלתביעתגרושיןכאשרישסבירות
שה"אשההאחרת"נכנסהלחייובגלל
הפרודמאשתווכאשרהמצבהואללא
סיכויוהפרודהואממושךישלחייבאת
האשהבגט.אינייודעהיכןהמקורלרעיון
שבפס"דשהובאכאסמכתא.הבעללא
הוכיחשהאשהמורדתולאשהיאבוגדת
אושנמצאבהדברכעורולאשנמצאבה
מום.טענת"מאיסעלי"שטועןהבעל
אינהמוכחת.הואטועןשאיאפשרלקבל
את הטענה שעיניו נתן באחרת ולכן
המאיסשלואינואמיתי,כיוןשלדבריו
הפרוד מאשתו גרם לו שיקח "אשה
אחרת".אולםכנגדזהי"לשאםתביעתו
הרביעיתנשענתעלטענת"מאיסעלי"
הרייתכןבהחלטשאלמלאהאשההאחרת
היהעולהבמחשבתולחזורלאשתו.כמובן
שהקשרעםאשהאחרתמחדדאתהכעס
והשנאהלאשתו,ולכןאיןהבדלמהותי
ביןאםהקשרלאשההזרהנוצרלפני
שעזבאתהביתאולאחרמכן.טענתו
שנותןעיניולאחרהפרודומגישבמשך
 8שנים שלש תביעות גירושין אינה
מאששתאתטענת"מאיסעלי".ניתן
לומרשהקשרעםהאשההאחרתמונע
חזרה לשלו"ב ואין הוכחה שהמיאוס
שמאסבהבזמןשעזבאתהביתממשיך
להתקייםמעצמווי"לשההמשכיותאינה
אלאבגללהקשרעםהאשההאחרת.
עצםההלכהשטענתמאיסעלימחייבת
גטהיאשנויהבמחלוקתובפרטשהבעל
לא הוכיח שיש אמתלאות מסייעות.
בפסקידיןרבנייםובספריאחרוניםמצאנו
אמנםשאםהבעלהלךלאשהזרהאו
לנשיםזרותבגללהפרודמאשתוהוא
אינונחשבכ"רועהזונות"אבללענין
טענתמאיסעליאיןזהמשנה.טענת
מאיסעליאינהנחשבתכטענהכנהבמקום
שישאשהזרהשהיאתריסבינולבין
אשתו.בעיניביה"דהתמונההיאהפוכה.
האשהמוכיחהאתרצונהבש"בע"ינכונות
לותרעלהחובשל90אלףש"חבהוצל"פ
באםהבעליחזורלש"ב,בעודשהמאיס
עלישלהבעלאינומבורר.
נכוןהדברשישהוראהשלר"חפאלאג'י
במקרהשלנתקשמעל18חודש.אבל

שםלאמדוברכללכשישגורםשלישי
ביניהם.כמוכןאיןהוראתר"חפאלאג'י
יוצרתחיובגטעלהאשהוהפסדמזונותיה.
זוהיהוראהשלחובתביה"דלפעוללגרושין
ואוליגםחובהעלבניהזוגלהשמעלביה"ד
אבלאיןחיובשלהאשהכלפיהבעל.רק
חיובמחיוביאישותכלפיהבעלהואשיכול
ליצורהפסדמזונות.במקוםשישגורם
שלישימפריעבודאיאיןחובהלביה"ד
להשתדלולהפרידביןבניהזוגהנשואים
אלאחובהלהשתדללהפרידביןהבעל
לביןזושנכנסהלחייבניהזוג.אםאיןאנו
יכוליםלהעמידמשפטיהדתעלתילם,
עייןבהרחבהבפס"דשלביה"דהגדול
בתיקמס'0221710337-21-2מיוםכ'
באדרב'תשס"ה31.3.05עמ'3-4במה
שכתבנושם.
לאוכלכמיניהשנטילעלהאשהחיוב
שאינה חייבת בו .הגישה של "מות
הנישואין"איןמקורהבדיניתורהולא
חז"לאלאבחוקיהעמיםביחסלנשואין
אזרחיים.שםאיןצורךבעילתגרושיןאלא
דיבחוסרסיכוילש"בו"במותהנשואין".
נוסיף גם שהבעל שכ"כ חפץ בגרושין
ומגיש4תביעותבזא"זיכלהיהלפתור
אתבעייתוהקשהאךהואנרתעמפני
תוספתשל800ש"חבחודשבגיןכתובת
האשהוהתוספת.
כמובןשלאורהנתוניםהאלוהבעלהוא
זהשחייבלמצואאתהפתרוןולאהאשה
הפגועה.הבעלמסתמךעלדו"חשלעו"ס
שםנאמרשהאשהפגועהואינהמצליחה
לצאתמעולםהרגשותהכאובשלהוגם
מחפשת נקמה .האם יש כאן אמירה
שמטילהאשמהעלהאשה.אתמהה!זוהי
ציניותמוחלטתלהשתמשבמצבהפגוע
של האשה ורגשות הצער שלה כעילה
לגירושין.
לאורהנ"לביה"דהחליט:
א.הערעורנדחה.
ב.היהמקוםלחייבבהוצאותעלערעור
סרק,אולםמכיוןשהבעלנשעןעלפס"ד
הגםשהואשגויבעינינואיאפשרלראותו
כמזיקבמזידאלאבשוגג.
הרבבוארון:
מצטרףלמסקנהלדחייתהערעור,בעיקר
משוםסירובהבעללתשלוםכתובה.אם
זאתאנימסתייגמןהפרשנותלמהשכתב
ארוךבדורוהגר"חפאלאג'יזצ"ל,שכן
הפרשנותשנכתבהכאןהיאההיפךהגמור
ממהשנאמרבמפורשבשו"תהגר"ח)ואשר
דבריוצוטטופעמיםרבותבפדרי"םובפסקי
דיןרבים(.
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לאור האמור לעיל מוחלט כנ"ל.
תיקמס'059133397-21-1
ניתן ביום ט"ז טבת תשס"ח )(25.12.07
הופיעו :עו"ד דוריס גולשה נצר )לאשה(
עו"דרמירובין)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר–אב"ד
הרבשלמהשפירא–דיין
הרבאברהםשינדלר–דיין

העובדות:

לבני הזוג שתי בנות .לאחר  19שנות
נישואיןהגישהבעלתביעתגירושיןבטענה
כיאשתומקללתומכהאותוודברזהגרם
לולעזובאתהבית.האשהרצתהשלו"ב,
אךהסכימהלנסותייעוץנישואין.ביה"ד
הפנהאתבניהזוגליועץנישואיןוזהקבע
כיהבעלנחרץברצונולהתגרשואילו
האשהאינהמעוניינתבכך,אולםבמהלך
המפגשים התחוור לה שרצונה אינו
מציאותיומוטבלהתגרש.
לאחרמכןהתקייםדיוןנוסףבביה"דובו
חזרהבעלעלטענותיואודותאלימות
האשהאולםלאהצליחלהוכיחן.הואגם
העלהטענותחדשותאודותחוסרנכונותה
שלהאשהלקייםמצוות,טענותשהוכחשו
על ידה .לדבריו ,האשה מנסה להשיג
יתרונותכלכלייםולכןמסרבתלהתגרש,
זאתלמרותשהםנמצאיםבפירודממושך
ועלכןישלחייבהבגט.מנגד,טענההאשה
כיהפירודאינוכהממושךוכיהבעל"נתן
עיניובאחרת",כלומרהואאשםבפירוק
הזוגיותובפירודועלכןאיןלחייבהבגט
וזכותה להתנותו במתן פיצוי הוגן.

נפסק:
הרבזמיר)דעתהמיעוט(:
באופןפשוטלאניתןלחייבאתהאשה
בגטמשוםשהבעלנכשלבהוכחתטענותיו,
אולםישלדוןבמשמעותהסכמתהשל
האשה לקבל את מסקנותיו של יועץ
הנישואין שקבע כי יש להתגרש.
האם יכול ביה"ד לחייב בגט בשל
התחייבותכזו?מצדאחד,ברורשאין
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משמעותלהתחייבותאםלאתיאכף.מצד
שני,אםכןתיאכף,עלוללהיותחשש
ל'גטמעושה'במקרהשלהפרתהבעלאת
ההתחייבותוחששלגירושיאשהבעל
כרחה,כנגדחדר"ג,במקרהשלהפרתה
היא.
לכאורה,מהרמב"ם)הלכותמכירהפ"ה(
עולהשבעליכוללחזורמהתחייבותלגרש,
גםאםנעשהעלכךקנין,ולכןפשוטשגם
האשהיכולהלחזורבהמהתחייבותכזו
וקלוחומרשיכולהלחזורמהתחייבות
שלאהיהבהקנין,כמובמקרהדנן.ועוד,
מהשו"עאה"עסי'קלדסע'הונושאי
הכליםשםעולהכילאניתןלחייבבעל
לגרשבשלהתחייבותו,משוםחששל'גט
מעושה',וכךלכאורהלאניתןלחייבאת
האשהלהתגרשמשוםשזהכגירושיןבעל
כרחה.הדייןמזכיראתהמקורותלפיהם
בעלהעושהקנייןעלכךשיגרשאתאשתו,
הקנייןבטלבשלהעובדהשגטשיינתןעל
בסיסויהיה'גטמעושה'.גםקנייןמצדה
שלהאשהאינותקףבשלבעיית'קניין
דברים'.
אולם,נראהשבאמתישלחלקביןקבלת
קניין להתגרש שאינה מועילה ובין
התחייבותלהתגרש.לאורדבריה'בית
שמואל'באה"עקט"וס"קז,נראהשיש
תוקףלהתחייבותהשלהאשהלהתגרש,
משום שהיא יכולה למחול על חדר"ג
שנתקןלטובתה.עלכןבמקרהדנןחייבת
האשהלהתגרש.
ביה"דמתמודדעםשיטתהר"ן)שו"ת
הר"ןסי'מח(ממנהעולהכיתתכןבעיה
למחולעלחדר"גבמקוםבוהואנתקבל.
לדבריו,בניהזוגהינםבניעדותהמזרח
שלאקבלואתהחרםובמקרהכזהפשוט
שהאשהיכולהלמחולעליו,גםאםבא"י
ישמנהגלשמוראותו.
אולם,ממקורותרבים-אותםמונההדיין
עולהכילאניתןלמחולעלחדר"ג,בפרטעלהחרםהאוסרגירושיהאשה
בעלכרחה)היושהקלובהתרתהחרם
על נישואין לאשה שניה במקרה של
הסכמת הראשונה( .כך ,למשל ,שו"ת
'תורתחסד')ח"באה"עכ"ב(כותבכי
החרםעלהגירושיןהכפוייםאינומוגבל
בזמן,בניגודלחרםעלהביגמיהשהוגבל
עד לסוף האלף החמישי לדעת חלק
מהפוסקים,ולכןאיןלהקלבווהאשה
אינהיכולהלמחולעליווממילאאיןתוקף
להתחייבותהלהתגרשבקרותתנאימסוים.
גם בפד"ר א  262נקבע שאין תוקף
להתחייבותאשהלהתגרש)וכןבפד"רב
;290ח.(9

עלכךישלענות:לשיטתשו"ת'קולאריה'
)אה"ע סי' פה( יש תוקף להתחייבות
האשהלהתגרש,גםאםלאניתןלכופה
לקבלאתהגט.חדר"גלאחלבמקרהבו
ישהתחייבותכזו,ולכןאםהאשהמפרה
אותהניתןלמנועממנהאתזכויותיה
הכלכליותואףלהתירלגברלישאאחרת.
דבריםדומיםכתבהרבטנאבפד"רז361
)תוךשהואמסתמךגםעלדבריהמהרש"ל
בכתובותעה(":אכןגברארבאבעלקול
אריהאמרמילתאואיןלהניחשנעלמו
ממנוכלמהשצוייןלעילבשםרבותינו
הקודמיםהראשוניםוהאחרונים,אלא
נראהשהואסוברכיהתחייבותמצדאשה
לקבלגטאינוקניןדבריםגרידאאלא
התחייבותזוכוללתויתורעלהחדר"ג
ועלכלהזכויותהנובעותמקניןהאישות
שהבעלמתחייבכלפיהאשה,ואףאםלא
ויתרהבמפורשעלזכויותיההנובעות
מהאישות,אבלזהברורלבעלקולאריה
כי התחייבות לקבל גט כמוה כויתור
ומחילה על החדר"ג ,אשר לפי שיטת
הב"ש,כאמורלעיל,מזכותהלמחולולוותר
עליו,ומחילהכזאתאינהכקניןדברים,
אלא מחילת זכויות שעליהן חלה
ההתחייבות.לאורהאמור,הרייהיההבדל
ביןהתחייבותמצדהבעללתתגט,שבעל
אמרייושרהוכיחשגםהתחייבותכזאת
דינהכקניןדברים,לביןהתחייבותמצד
האשהלקבלגטשכוללתויתורומחילה
על החדר"ג ,וכאמור לעיל דינה של
ההתחייבות כמו מחילה שאינה כקנין
דברים".
עלכן,במקרהדנןהתחייבותהשלהאשה
לקבלאתדבריהיועץמועילהלצורךויתור
על זכויותיה הממוניות ,גם לדעת מי
שסבורשלאניתןלוותרעלהזכותשהקנה
להחדר"גשלאלהיותמגורשתבעלכרחה.
יש להוסיף שמדובר בבני זוג פרודים
תקופה ארוכה ולמעשה האשה רוצה
להתגרש,אלאשהיארוצהבכךרקלאחר
שיסתיימו דיוני הרכוש .ידועים דברי
הגר"חפלאג'ילפיהםניתןלכפותגטעל
בני הזוג לאחר פירוד של י"ח חודש.
מנגד,כאשרהבעלנתןעיניובאחרתובשל
כךשללאתהסיכוילשלו"ב,איןלתקופת
הפירודמשמעותלצורךהתרתחדר"ג.על
כן,ומכיוןשראינושישמחלוקתאודות
תקפהשלהתחייבותהאשה,לאניתן
לחייבאתהאשהבגטאלארקלקבוע
שעל בני הזוג להתגרש זה מזו.
הרבשפירא)דעתהרוב(:
אין לקבל את הקביעה שעל בני הזוג

להתגרש.ביה"דלאמצאכלעילהלחיוב
האשהבגט.להפך,יתכןשאםהיאהיתה
מגישהאתתביעתהגירושין,ביה"דהיה
מחייבאתהבעלעקבמעשיו.
הרבזמירקובעשהסכמתהאשהלפנות
ליועץנישואיןולקבלאתמסקנותיוהיא
מעיןהתחייבותלהתגרשהמאפשרתאת
שלילתזכויותיההממוניותשלהאשה.
אולם,ניתןלהביןשהסכמתהזומשמעה
שאםיעשהניסיוןאמיתילשלו"בוהוא
ייכשל,אזיתסכיםלהתגרש.לאכךאירע
כאן.לאהתבצעניסיוןכזהבשלהעובדה
שהבעללאהיהמוכןלנסותולשקםאת
הקשר,והליכתוליועץהיתהרקשלב
בהגשמתמטרתולהתגרש.
יתרעלכן,גםאםנאמרשהאשההסכימה
להתגרשלפיהמלצתהיועץולאהיהתנאי
המתנההסכמהזובנכונותושלהבעל
להגיעלשלו"ב,עדייןלאמדוברבהסכמה
להתגרשלפניקבלתהזכויותהממוניות
המגיעותלה.מנהגבתיהדיןהואשלא
לסדרגטלפניהכרעהבענייניהממון,וכל
צדיכוללעכבאתהגטעדהכרעהזו.על
כןישלהיענותלתביעתהאשהלהכריע
בעניינים אלה טרם סידור הגט.
מהדיונים עולה שהאשה הפנימה את
העובדה כי עליה להתגרש ,אך בשל
העובדהשאיןלהרכושוהכנסות,היא
מתנהאתהגירושיןבהשגתהסכםכולל.
כאמור,זוזכותה.
מכיוןשלאנתקיימוהתנאיםלהסכמת
האשהלגירושין,איןצורךלדוןבחידושו
שלהרבזמירולפיוגםהסכמהגרידאשל
האשהלהתגרשמטילהעליהחובהלקבל
גט ,ולכל הפחות גורמת לה להפסד
זכויותיההממוניות.
הרבשינדלר)דעתהרוב(:
המקריםבהםעסקוהמקורותשהביא
הרבזמירכדילבססאתהטענהכייש
משמעותלהתחייבותהאשהלקבלתגט
הינםשוניםמהמקרהדנן:
א .במקרה שלנו אין קבלת קניין ולא
התחייבותגמורה.ישרקהסכמהשנתנה
האשה בעקבות בקשתה לשלו"ב.
ב.האשהתלתהאתהסכמתהלהתגרש
בחוות דעתו של היועץ .לפי ההלכה
התחייבותהתלויהבדעתאחריםובדברים
הנוגעיםלעתידעשויהלהחשב'אסמכתא',
כלומרהתחייבותשבמקריםרביםאיןלה
תוקף)שו"עחו"מרז(.כךגםהמקרהדנן.
ג.האשההסכימהרקמשוםשהבינהכי
מדוברבניסיוןאמיתיוכןלשלו"במצד
שניבניהזוג.מחוותדעתושלהיועץ

עולהכיהבעלבכלללאחפץבשלו"ב
אלאדחףלגירושיןוהסכמתולפנותליעוץ
היתהרקכדילקדםאתרצונוזה.עלכן,
הסכמתהשלהאשההושגהלמעשהע"י
הטעייהמצדושלהבעלולכןאינההסכמה
מחייבת.
לכאורההיהמקוםלהמליץלבניהזוג
להתגרשבהסכמהבשלהפירודהממושך.
אולםמתסקירשכתבהעובדתסוציאלית
עולה כי הבעל מפעיל אלימות פיזית
ומילוליתכלפיהאשהואףקייםקשרים
רומנטייםעםנשיםאחרות.במקוםבו
הבעלנוהגבצורהכזואיןמקוםלהמליץ
לאשהלהיענותלבקשתולהתגרש,ויש
להמליץלבעללפצותולרצותאתאשתו
עדשתסכיםלקבלאתהגטמרצונה.על
כןתביעתהגירושיןנדחית.
תגובתהרבזמיר)דעתהמיעוט(:
לדעתהרובאיןלחייבאתהאשהלהתגרש
משוםשהסכמתההיתהתלויהבמאמץ
מצדושלהבעללהגיעלשלו"ב.טענהזו
אינהנכונהמשוםשהאשההסכימהלקבל
אתדבריושלהיועץגםאםיאמרשאין
טעםלנסותשלו"ב.היאידעהעודקודם
עלעמדתוהנחרצתשלהבעלובכלזאת
הסכימהלפנותליעוץללאכלתנאי.על
כןעליהלקייםאתהתחייבותהלפעול
לפימסקנותהיועץ.
הרב שפירא טען שהסכמתה הותנתה
בהשגתהסכםגירושיןכולל.אולם,אין
לטענהזוזכרבדיוניביה"ד.האשההסכימה
עלקבלתמסקנותהיועץולאהתנתהזאת
בשוםעניין.
הרבשינדלרטעןשבמקרהשלנואיןקבלת
קניין ולא התחייבות גמורה ולכן אין
ההסכמהמחייבת.אולםבדבריםדלעיל
הובאומקורותשהתחייבותלהתגרשכן
מחייבת,לפחותלענייןהממוני.ועוד,
התחייבות שאדם עושה בפני ביה"ד
מחייבתאףאםלאהיהקניין,והיאאינה
דומהלהתחייבותהנעשיתמחוץלביה"ד.
הרב שינדלר אף העלה את טענת
האסמכתא.אולם,שו"ת'קולאריה'שהובא
בדבריםדלעילעסקבהתחייבותהשל
האשהלהתגרשאםלאתזכהללדתתוך
זמןמסוים,והתחייבותזומועילהכדי
לשלולמהאשהאתזכויותיההממוניות.
והרי זה מקרה קלאסי של התניית
ההתחייבותבעניןעתידיובכלזאתהפוסק
לאחששלבעייתאסמכתא.ישלהוסיף
את שיטת רש"י בסנהדרין כד ע"ב
שאסמכתאהיאמקרהבואדםמתנהאת
התחייבותובדבריםהתלוייםבו,ומכיון

שהואמאמיןשיצליחלעשותםהרישלא
באמתהתכווןלקייםאתהתחייבותו.
אולםבדבריםשאינםתלוייםבמתחייב,
מספקהואכןגמרבדעתולקייםדבריו.
ר"יבתוספותשםתומךברש"י.ועוד,מן
השו"ע בחו"מ רז עולה שאם קנו מן
המתחייבבבי"דחשובלאהויאסמכתא.
עלכן,התחייבותשלהאשהבביה"דהיא
מחייבת,לפחותלכלהענייניםהממוניים
הנובעיםמקשרהנישואין.
כדילמנועבעיותדומותבעתידכדאי
לעשותקנייןמסודרעלידיהמתחייב,
וללוותובאמירהשהואמקנהמעכשיו
אתכלזכויותיוהממוניותהנובעותמקשר
הנישואין,באםיאמרהיועץשעלילהתגרש
ולא אתגרש במועד שיקבע ביה"ד.
אךכאמור,במקרהדנןישמחלוקתהאם
הסכמתה של האשה מחייבת ,ולכן
ההסכמהלבדאינהמועילהוישלהוסיף
אתהעובדהשקייםפירודממושךושבאופן
עקרוניגםהאשהרוצהלהתגרש,ולכן
ישלפסוקשעליהםלהתגרש.
תגובת הרב שינדלר )דעת הרוב(:
לגבי הצעתו של הרב זמיר לבצע
התחייבותבקנייןבביה"ד:ישלהעירשזו
התחייבותשתועילבדיניממונותאולם
תהווהבעיהבדיניגיטיןוהיאעלולה
ליצור מקרים של 'גט מעושה' .שהרי
הבעלעשוילתתאתהגטרקמשוםשהוא
חוששמהחיוביםשיוטלועליובגיןהפרת
התחייבותו,ואיןזהמשנהאםחיובים
אלהנוצרועלידובביה"דאובביהמ"ש.
בכלמקוםשבוגטניתןבשלחששושל
הבעל מקנסות כלשהם נוצר חשש
לכשרותהגט,ובשלחומרתהענייןאין
לקבלקנייןמןהבעלואףאיןלקבוע
שמסקנותיושליועץנישואיןמחייבות
אתהבעלבמתןגט.
הוחלט)ברובדעות(:
עלבניהזוגלהתגרש.אולםזאתרקלאחר
הכרעהבעניניהרכוששידונוע"יביה"ד.
תיקמס'056234263-21-1
ניתן ביום ח' תמוז תשס"ז )(24.6.07
הופיעו:עו"דנירזדה)לאשה(
עו"דיוסףהולנדר)לבעל(
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ביתהדיןהרבניהאזוריטבריה:
הרבאוריאללביא–אב"ד
הרבחייםבזק–דיין
הרביועזראריאל–דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–דיין,יו"ר
הרבעזראברשלום–דיין
הרבציוןבוארון–דיין

העובדות:

בניהזוגנשואים12שנהולהםשניילדים.
האשהתבעהמזונותוהבעלתבעגירושין
בטענהכיאשתומאוסהעליו.בתחילתה
נדחתהתביעתושלהבעלוהואהסכים
לפנותליעוץנישואין.מאוחריותרהעלה
הבעלטענותספציפיותיותרשרובןנדחו,
אךנתקבלהטענתולחיובגירושיןבעילה
שלהיותאשתוחולהבמחלתהנפילה.
האשהערערהלביה"דהגדולבעיקרבשל
העובדהכיפסיקתביה"דהאזוריהסתמכה
עלחוותדעתרפואיתלקויה.ערעורה
נדחהברובדעות.

נפסק:

באזורי:
הסכמתושלהבעללפנותלהליךשליעוץ
נישואיןלאחרדחייתתביעתהגירושין
הראשונהאינהמערערתאתטענתוכי
אשתומאוסהעליו.להפך,טענותאלה
יכולותלהיבדקע"יהיועץולכןישנם
מקריםבהםמעודדביה"דפניהלייעוץ
כזה.
ביה"דדוחהאתטענתושלהבעללגבי
הפירודכעילהלגירושין,משוםשהפירוד
היהביוזמתו,וכןטענותאחרותשהוא
מעלהלגביהתנהגותאשתו,בשלהעדר
הוכחהלדבריו.העילההיחידהאותהיש
לבחוןהיאטענתולגבימחלתהאשה.
ביה"דמחליטלמנותנוירולוגשיבחןאת
המסמכיםהרפואייםשהגישובניהזוג.
הרופאשמונהלאנתבקשלבדוקבעצמו
אתהאשהמשוםשהיאכברנבדקהמספר
פעמים.כלתפקידוהיהלנתחעבורביה"ד
אתהחומרהרפואיבמסמכיםשהוגשו
לו ,ונאסר עליו לשוחח עם בני הזוג

±¥

ולהתרשםישירותמןהאשה.
האשהטענהשישלמנותרופאהמתמחה
באפילפסיה דווקא .ביה"ד קבע שאין
מקוםלהטריחמומחהכזהממרכזהארץ
לטבריהוהדברכרוךבהוצאותגדולות,
ולכןניתןלהסתמךעלהמומחהשהוא
מינה.ביה"דגםמצייןשלאיוכללהסתמך
עלעדיםמומחיםשהוצעוע"יהאשה
משוםשישחשששהםנוטיםלטובתה
ויכתבועבורהחוו"דשאינהאובייקטיבית.
חוותהדעתהרפואיתשהוגשהלביה"ד
ציינהכילאחרונהלקתההאשהבשלושה
התקפיאפילפסיהוהדברמלמדעלסיכוי
רבלהתקפיםנוספיםבעתידשלאניתן
יהיהלמנעם.ביה"דמצייןכימבחינת
ההלכהנטיהלהתקפיםמוגדרתכמחלה,
ואין זה משנה האם הדבר תואם את
ההגדרותהרפואיות.אמנם,מקורהמחלה
בתאונה קשה שגרמה לחבלת ראש
ושעובדתקיומההיתהידועהלבעלעוד
טרםהנישואין,אולםהתקפיהאפילפסיה
הינםתופעהחדשהשלאהיתהידועה
ושלא ניתן היה לחזותה מראש.
ביה"דמבררשתישאלות:
 .1האם מצבה של האשה תואם את
ההגדרהההלכתיתשלהמחלההמכונה
בהלכה'נכפה'?
.2אםכן,מהןההשלכותשלקביעהזו
עלחיובהשלהאשהבגטועלזכותה
למזונותוכתובה?
ראשית ,חשוב לקבוע כי הקביעה
ההלכתיתחייבתלהתבססעלקביעה
רפואית .ביה"ד חייב להסתמך על
המסמכיםהרפואייםועלחוותהדעתשל
המומחהשמינה,ולבחוןהאםהאפיונים
הרפואייםמלמדיםעלקיומהשלמחלת
הנפילהכפישהיאמוגדרתבהלכה.לאחר
עיוןבמספרמקורותהלכתייםהמגדירים
מהו'נכפה'קובעביה"דשהסימפטומים
ההלכתייםמתקיימיםבמקרהזה,ולכן
האשהמוגדרתכחולהבמחלהזוויש
חשש גדול להתקפים נוספים בעתיד.
הטיפולבמחלהאינומעניינושלביה"ד.
אף ברור שהמחלה התפרצה לאחר
הנישואיןולאהיתהצפויהקודםלהם.
ביןפוסקיההלכהקיימתמחלוקתבשאלה
אםכדילהגדיראתהאדםכחולהבמחלת
הנפילהנדרשיםשלושההתקפיםאושמא
מספיקהתקףאחד.במקרהדנןממילא
היושלושההתקפיםכךשאיןספקבקיומה
שלהמחלה,זאתגםאםביןההתקפים
המחלהאינהניכרתכלל.אמנם,האשה
טוענתשישסיכוישהמחלהחלפה,אולם
חווה"ד הרפואית מצביעה על חשש
להופעתםשלהתקפיםנוספיםבעתיד.

גםפוסקיההלכהבעברקבעושממחלה
זולאניתןלהבריאבאופןודאי,וכילא
ניתןלהביאראיהמוחלטתעלריפוישלה
)למשל,פד"רי'עמ'.(252
השפעתהמחלהעלהחיובבגטוהזכות
למזונות:בשו"תהרא"ש,כללמ"בסי'א'
נקבעשמחלתהנפילההיאעילהלחייב
אתהאשהבגט.כשםשאםהאישחולה
במחלהזוהרישכופיםאותולגרש,כך
כופיםאתהאשההחולהלהתגרש.היא
מקבלתאתכתובתה,ואםהיאמסרבת
להתגרש מפסידה מזונותיה )אך אינה
מפסידתםלמפרעמיוםגילויהמחלה(.
דיןזהנפסקבשו"עאהע"זקי"זי"אוכן
קבעופוסקיםנוספים.אמנם,חלקמן
האחרוניםנחלקובשאלהמהםאמצעי
הכפייה שמותר להפעיל כלפי האשה
החולההמסרבתלהתגרש,אךלדעתרבים
מהםמותרהןלשלולממנהאתמזונותיה
והןלהוסיףאמצעיכפייהנוספים.כמו
כן,נחלקואחרוניםבשאלההאםמניעת
המזונותושארחיוביהבעלהנובעיםמן
הנישואין)'שאר,כסותועונה'(היאתוצאה
שלחיובהאשהבגירושיןאושמאמדובר
באחדמאמצעיהכפייהשנועדולהביאאת
האשהלהתגרש.הנפקותשלשאלהזו
תהיהלגבימועדשלילתהמזונות:האם
מעתהקביעהשהאשהחייבתלהתגרש,
אושמארקמןהמועדבונתבקשהלקבל
אתהגטוסירבהלכך.ביה"דמסכםכך
אתהדברים:
א.ישמקוםלחייבאשהבגטאםחלתה
במחלת הנפילה לאחר הנישואין.
לדעתהחלקת-מחוקקניתןלכופהרק
באמצעותמניעתשאר,כסותועונהולדעת
רוב הפוסקים בכל אמצעי הכפייה.
ב.סירובהאשהגוררהפסדמזונות,אך
ישמחלוקת,כאמור,בשאלתמועדתחילת
ההפסד.
האםחיובהגירושיןנקבעעקבהסכנה
שבמחלה?הרא"ששהוזכרלעיללאקבע
שעילת הגירושין נובעת מן הסכנה
שבמחלה,אלארקמכךשהיא'מוםגדול',
אךהראבי"הסברשיכפוגטרקאםהמחלה
מסוכנתלבעל.עםזאת,מספראחרונים
)ובכללםכלפסקיהדיןשנתפרסמובנושא
בפד"ר(קבעושאיןבכךנפקות,וגםאם
ברורכיוםשהמחלהאינהמדבקתואין
בהסכנהלבעל,בכ"זהדברנחשבכמום
גדולהמאפשרכפייתהאשהלהתגרש,אם
המחלהלאהיתהידועהלפניהנישואין.
ביה"דבודקאתהסימפטומיםהחיצוניים
שלהמחלההכוללים,ביןהיתר,צעקות,
אלימותואישליטהעלהסוגריםוקובע
שלאורםברורהקביעתחלקמןהפוסקים

כיניתןלהעלותטענותמאיסותבשל
קיומהשלהמחלה.
חיובהכתובה:מדבריהרא"שוהשו"ע
שהוזכרולעילנראהשהבעלחייבבמלוא
דמיהכתובהותוספתהכתובה.אמנם,יש
לשאולהאםלאמדוברכאןבגירושין
שבאומחמתהאשהואזייפטרהבעל
מתשלוםהתוספתאושמאהואחייבגם
בהכמישנסתחפהשדהו.
ישבכךמחלוקתראשונים.למשל,לאור
דבריהרמב"םבהל'אישותכ"הט'-י',
יחויבהבעלבתוספת,וכךקבעופוסקים
אחרים .לעומת זאת ,מדברי המהר"ם
מרוטנבורג)המובאיםבשו"תהרשב"א
ח"אתת"מ(ומדברימספראחרוניםעולה
כיגירושיןבשלהמחלהאינםנחשבים
כגירושיןמרצונושלהבעלולכןהאשה
תפסידאתתוספתהכתובה.
ביה"ד מצדד בעמדה הראשונה ולפיה
מדוברכאןבמקרהשל'נסתחפהשדהו'
המחייבאתהאישבמלואהכתובה,גם
אםסיבתהגירושיןהיאמחלתהאשה.
יתרעלכן,במקרהזהתבעהבעלגירושין
עודטרםהחלוהתקפיהמחלה,וממילא
נראהשלאהיאהגורםהראשונילגירושין
וניתןלראותאותםכיוזמהשלהבעל,גם
אםכעתישלועילהלחיובהאשהבגט
שלאהיתהקיימתבעתהגשתתביעתו
הראשונה.
אמנם,האשהאינהמעוניינתלהתגרש
ולאתבעהכתובתה,אךעלביה"דלהודיע
לצדדיםשפסה"דלחיובבגטכוללהוראה
לתשלוםמלואסכוםהכתובהמידלאחר
הגירושין.האשהתוכללתבועכתובתה,
ובמידתהצורךיתקייםדיוןלקביעתגובה
התשלום.
האםישמקוםלחיובבגטכשהבעלמאס
באשהטרםהתפרצותהמחלה?למרות
שהבעלמאסבהלפניהתגלותהמחלה
ואף יזם פירוד ,אין מניעה לקבל את
תביעתו ולחזק את קיום המאיסות
באמצעותעילתהמחלהשהתגלתהלאחר
הפירוד.זאתמשוםשמדוברבעילהשודאי
מחזקתאתהרצוןלפירוד,ואיןזהמשנה
שהואהתקייםעודקודםלגילויהמחלה.
אמנם,במקרהבודורשגברלחייבאשתו
בגטבשלרצונולעלותלא"י,עלביה"ד
לבררהאםתביעתוכנה,ואםמתברר
שמאחורי עילה זו מסתתרים טעמים
אחריםלרצונולהתגרשוהבעלאינובאמת
חפץבקיוםמצוותהעלייהלארץ,טענתו
לאתתקבל.אבלבמקרהדנן,קיומושל
המוםהואעובדהוהדיןמאפשרלבעל
לטעוןשאיןביכולתולחיותעםהאשה.
קיומןשלטענותנוספותלמאיסות,אשר

לכשעצמןאינןמביאותלחיובבגט,וכן
קיומושלפירוד,אינםמפחיתיםמכוחה
שלעילתהחיובבשלהמחלה.
לסיכום:
האשהמחוייבתלהתגרש;היאזכאית
לתשלוםהכתובהבמלואה;החלמןהמועד
שנקבעלסידורהגטנפטרהבעלמחובת
המזונותלאשתו.עםזאת,זכאיתהאשה
להמשיךולהתפרנסמפירותכלנכסיה.
בגדול:
האשהערערהבטענהכיהמומחהשמונה
ע"יביתהדיןקבעכיהינהחולתאפילפסיה
עלסמךמסמכיםרפואייםבלבד,שכללו
ביןהיתרחוותדעתשלרופאיםאחרים,
מבלי שבדק את המערערת בעצמו.
הרבדיכובסקי)דעתהמיעוט(:
ישלקבלאתהערעור.לפיההלכהביה"ד
חייבלברראתהעובדותלאשורן.ברור
שבדיקהשלהחולהעדיפהעלהתרשמות
ממצבובאמצעותמסמכים.איןתחליף
להתרשמות האישית של הרופא ואין
להסתפקבתחליףכזה.קלוחומרכאשר
הרופאהמטפלבמערערת-שקבעכי
היא אינה חולת אפילפסיה  -נחשב
למומחהמדרגהראשונהלאפחותמהרופא
שמונהע"יביתהדיןוקבעאחרתללא
בדיקתה.בנסיבותהעניין,לאהיהמקום
למנועמןהמערערתלהיבדק,והשיקולים
הכספייםשהעלהביה"דאינםשקולים
לצורךבקבלתחוו"דמדויקתככלהאפשר.
השאלההיאהאםבשלהעובדהשביה"ד
כברחיווהאתדעתוישלהעביראתהדיון
בתיקלבי"דאחר.בנסיבותהעניןאין
לעשות זאת משלושה נימוקים:
.1בשלהרצוןלהימנעמעינוידיןשייגרם
כתוצאה מפתיחת הדיון מבראשית.
.2ברורשהרכבזהלאיחזיקבדעתואם
ישתכנעאחרת.
.3ביה"דיכוללבטלאתפסקדינוגם
לאחרשנים,אםמצאראיותחדשות,ואין
צורך בסתירת הדין בבי"ד אחר.

האשהע"יהמומחהשמונהמטעםבית
הדיןודיהיהבעיוןבמסמכיםהרפואיים
ע"יאותומומחה,שכןממילאבמחלת
האפילפסיהלאדיבבדיקהחדפעמית
ויש צורך בבדיקות רצופות במהלך
ההתקפים עצמם .בין אם נקרא לזה
"אפילפסיה"וביןאםלאו,מספרההתקפים
בהםלקתההאישה,עליהםאיןחולק,היו
זהים באופן זה או אחר לאפילפסיה
ותוצאותיהםזהותלתוצאותיה,כמוגם
הסיכוןשהדבריםיחזרועלעצמם.ברור
שהאשהלוקהבמחלהשההלכהמכנה
'נכפה'וזהמהשחשובבענייננו.זאתועוד,
מדוברבקביעהשלמומחהבלתיתלוי,
בעודשחוותדעתשניתנתע"יהרופא
המטפלעלולהללקות"באידיוקיםלטובת
המטופלמסיבותמובנות".
לאור הממצאים של המומחה שמונה
מטעםביתהדין,לפיהםהאישהלקתה
בהתקפי פרכוסים וצפויה להתקפים
נוספיםוכיישלהתייחסאליהכסובלת
מאפילפסיה,איןמקוםלהטריחאתבני
הזוגבבדיקהנוספת,מהגםשהאישה
זקוקה לשקט נפשי ולסיום הפרשה.
לאורהאמור,ישלדחותאתהערעור.
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עלכןישלהחזיראתהתיקלביתהדין
האזורילצורךבדיקתהאשהע"ירופא
מומחה שימונה על-ידם .עד לקבלת
תוצאותהבדיקה,תישארחובתהמזונות
בתקפה.מכיוןשהאשהמעוניינתבגירושין,
אלאשישלהתביעותכספיות,מתבקש
ביה"דלעשותמאמץכדילהגיעלהסדר
בעניןזה.
הרבבוארון)דעתהרוב(:
בנסיבותהענייןלאהיהמקוםלבדיקת
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