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ב21.11.2006-ניתנהבביהמ"שהעליוןהחלטהבבג"ץ
2232/03פלוניתנ'ביתהדיןהרבניהאזוריואח'.במקרה
זהקיבלביתהמשפטהעליוןאתפסיקתושלביתהדין
הרבניהגדול–אותהפרסמנובגיליון5של'הדיןוהדיין'
–לפיהניתןלהתירבאמצעותפסקדיןנישואיןאזרחיים
שליהודיםהיכוליםלהתחתןכדתמשהוישראל,ואין
צורךבמתןגט.ביתהמשפטהעליוןקובעכידרכושל
ביתהדיןבהתרתקשרהנישואיןהיאדרךיעילהשאין
להחלופהטובהיותרבמערכתהשיפוטהאזרחית.יתרון
נוסףשלדרךזאתהואבכךשהיאמבטיחהאתיכולתם
שלבניהזוגלהינשאכדתמשהוישראל,אםירצובכך.
יחדעםזאת,קובעביתהמשפטהעליוןכילאניתןלהתיר
באופןמיידיאתהקשר)דברכמותונעשהבבתידין
שונים(ללאבירורעילותהגירושין,האפשרותלהשכין
שלוםביתוכדומה.כמוכן,הואקובעשבמקרהכזהלא
תהיהלביתהדיןהרבניסמכותלדוןבהיבטיםהממוניים
שלהגירושין.קביעהזוגםהיאבעלתמשמעות,במקרה
זהמשמעותמצמצמת,לגביהיקףסמכותםשלבתיהדין
הרבניים,והיאנסמכתעלפרשנותושלביתהמשפט
לסעיף3בחוקשיפוטבתידיןרבניים.
צמצוםמשמעותינוסףשבוצעלאחרונהבסמכותושל
ביתהדיןלדוןבענייניממוןהיה,כזכור,בבג"ץאמיר.
בגיליוןזהאנומביאיםפסקדין)מס'(6ובומתמודדבית
הדיןהרבניהגדולעםהאיסורשהוטלעליולדוןכבורר.
פסקהדיןמשמיעביקורתחריפהעלפסיקתוזושלבית
המשפטהעליון)וגםעלפסיקהקודמתשלו,בבג"ץסימה
לוי(,פסיקהבההוארואהפגיעהחמורהבציבורשומרי
המצוותהנמנעיםמלפנותבענייניהממוןשלהםלבתי
המשפטהכלליים.תוךכדיכךדןביתהדיןבהיקףתחולתה
שלפסיקתבג"ץאמירומבצעהבחנהבעלתענייןביןשני
סוגיבוררותהמתקיימיםבמסגרתפעילותביתהדין.
גיליוןזהמכילפסקידיןבמגווןתחומיםנוספים.נשמח
להמשיךולקבלפסקידיןרלוונטייםכמוגםתגובותלגיליון
ולמתפרסםבו.
קריאהמועילה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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Ë‚·†·ÂÈÁ†˙ÚÈ·˜Â†˙ÂÂ‚ÚÏ†„ÁÂÈÓ‰
˙ÂÏÈÚÂ† ˙¯¯Â·Ó† ˙ÂÒÈ‡Ó† ¯Â‡Ï
Æ˙¢¯„† ˙Â˜Á¯‰† ˙ÏË‰† ª˙ÂÙÒÂ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–אב"ד,יו"ר
הרבעזראברשלום–דיין
הרבאברהםשרמן–דיין

נפסק:

פעםנוספתאניתמהעלקיומושלביה"ד
המיוחדלעגונות.בי"דזה,שנועדמטבע
בריאתולחלץעגונותמשביין,הפךלהיות
בי"דליצירתעגונות.
פסקיהדיןבמקריםרבים,נחתכיםברוב
דעות:המיעוט)אבביתהדין(מחייב
בגירושיןואףכופהלגט,ואילוהרובפוסק
שלוםבית,אולכלהיותרשעלבניהזוג
להגיעלהסכמה.
אציין,כיבמסגרתהערעור,אנומקבלים
בדרךכללאתעמדתהמיעוטומחייבים
בגט.כמו"כאציין,שמדוברבתיקיםקשים
ביותרשלעגינות,ובמערכתחייםלא
נסבלתשלשניבניהזוג.
כךהואגםהתיקשבפנינו.דעתהמיעוט:
"מחייביםאתהבעלבג"פוישלכפותועל
כך".דעתהרובהתפצלהלשנים:דעה
אחת":עלהאשהלחזורלשלוםבית".
דעהשניה":איןמקוםלחייבהלחזור
לשלוםבית,ועלבניהזוגלהגיעלהסכמה".
עלכך,ערעורהשלהאשה.
מדוברבמקרהקשהביותר.אשהשברחה
מביתהמאימתבעלהוהותירהאתילדיה
מאחור.הבעלנתמךבידיאביהשלהאשה,
שעושההכלע"מלמנועמבתולקבלגט-
אולי,בגללכבודהמשפחה.טרחנורבות,

בעזרתםהאדיבהשלב"כבניהזוג,לשכנע
אתאביהאשה-למרביתהכאבוהפלא-
להסכים לגירושי בתו ,אולם התנאים
שהציב האב ,היו בלתי אפשריים
לאשה-בתו.הואדרשלשלוטבחייה,גם
אחריהגירושין,ובראשובראשונהשתפרד
משכנתה,אצלההיאמתגוררתמאזעוזבה
אתהבית.הפריחולנורמזים,כאילומדובר
בקשרמיניביןהאשהלביןאותהשכנה,
והאב הוצג כדואג לטובתה של בתו.
יצויין,כילמרותהפרחתהרמזיםהאמורה
מצדבאכוחושלהבעל,הריבכתבהתשובה
לערעורשלבאכוחו,איןכלהתייחסות
לכך.כלמהשנטעןבביתהדיןהוא,כי
אותהשכנהמסיתהאתהמערערתלעזוב
אתהבית.
לאשה,סיפורשונהלחלוטין.היאמתלוננת
עלאלימותפיזיתומילוליתקשהמצד
בעלה ואביה ,וכן על עבירות חמורות
בנושאיםשביןאישלאשתומצדבעלה.
הבעלהכחישזאתלחלוטין,אולםלנו
נראהשישדבריםבגו.
במהלךהדיוןחקרנואתבניהזוג,והוברר
לנושדבריהאשהאינםנטוליםואינם
מצוציםמןהאצבע.היתהאלימותקשה
ויחסבוטה.הבעלנמנעמלדברעםאשתו
במשךחדשיםרצופים,והעויינותביניהם
רבה.
בנוסף ,הבעל אינו רוצה בשלום בית,
ולמרותשניםשלפירודנמנעמלתבועאו
לפעוללכווןשלשלום.
כבוד הראב"ד בביה"ד בת"א קבע כי
"ההתנגדות לגירושין אינה מתוך רצון
אמיתילשלוםבית.יותרנקמנותישכאן,
שלא לאפשר לאשה לשקם את חייה
מחדש" .קביעה זו מקובלת עלינו.
מאיסעליבאמתלאברורההנראיתלעיני
הדיינים+חוסררצוןשלהבעללשלום
בית  +נקמנות מצידו  +חשש  כבד
לאלימות פיזית ומילולית – למרות
הכחשותיו+חייהשפלהוצער+יחסי
קירבהאסוריםבכפיהבתקופתהנדות-
כלאלומהוויםאינדיקציהברורהלחיוב
בגט,ולמעלהמכך.

לסיכום:ישלחייבאתהבעלבגט.והיה,
אםלאיתןגטתוך30יום,מכלסיבה
שהיאנדוןבהטלתצויהגבלה,לפיהאמור
בחוק.נוסיף,כיהלכתית,ניתןלחלקאת
דירתהמגוריםלאלתר,גםללאגט.כידוע,
לאמורבשו"ת"חוטהמשולש")לר"ח
מוולוזיןזצ"ל(,נקבעלהלכהולמעשה,
להפעיל"דינאדמתיבתא",במורדתמסוג
מאיסעלי.
הערעורמתקבל.
שלמהדיכובסקי
לאורהנימוקיםהמצורפים,אנופוסקים:
א.עלהבעללתתגטלאשתו,ללאדיחוי
וללאכלתנאיבמועדהראשוןשיקבעעל
ידיביתהדיןלגיטין.
ב.באםלאיתןהבעלאתהגטבמועד
הראשוןשיקבעלכך,אזיתופעלנגדו
הרחקהדרבינותם.
ג.משמעותהרחקהזוהיאכיעלכלבן
ישראללהמנעמלסייעלו,אולנהלעמו
משאומתןמכלסוגשהוא,וכןלהמנע
מלצרפו למנין ,ולדברים שבקדושה.
ביתדיננויכיןנוסחמפורטשלהרחקה,
שיועברלכבודקדושתהאדמו"רמגור
שליט"א.
ד.באםלאיועילוצעדיםאלו,נשקול
הפעלתצויהגבלהנגדוכאמורבחוקבתי
דיןרבניים)קיוםפסקידיןשלגירושין(
סעיפים2ו.3-
ה.ינתןפס"דלחלוקתהדירה,גםבטרם
הגט ,מכוח "דינא דמתיבתא" ,לפי
הפרוצדורההמקובלת.
תיקמס'022609234-21-1:
ניתן ביום ז' אב תשס"ב )(16.7.02
הופיעו :טו"ר וסרמן יוסף )לאשה(
הרבמירוןשמחה)לבעל(
פס"ד זה רלוונטי גם למדור מורד/ת

יצויין,כילאשהנאמנותעלקירבהאסורה
בתקופת  הנדות ,כשלא מדובר בקיום
יחסיםמלאים.
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˘‰¯Â˙† È¯ÓÂ˘† ÌÈ‡˘† ‚ÂÊ† È·† Ï
˘Â¯„Ï† ÏÚ·‰† ÏÂÎÈ† Ì‡‰† ø˙ÂÂˆÓÂ
‚˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰†˙ÂÏÈÚ†ÈÙ†ÏÚ†ÔÈ˘Â¯È
ø·¯†ÔÓÊ†¯·Î
ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרביעקבזמיר-אב"ד
הרבשלמהשפירא-דיין
הרבאברהםשינדלר-דיין

העובדות:

בניהזוגנשאובשנת1980ולהםשלושה
ילדים.הבעלהגישתביעתגירושיןוכרך
בה חלוקת רכוש וחיוב מזונות לאשה
ולילדים.הבעלטעןכיעזבאתהביתמשום
שלא יכול היה יותר לחיות עם אשתו
שאיתהרבוהתווכחרבות.אשתודחתה
אתטענותיו.הבעלנדרשלהביאעילות
נוספותלהצדקתהגירושין.בדיוןנוסףהוא
העלהמספרהאשמותכלפיאשתו,ובהן
הטרדתו,התנהגותפרובוקטיבית,אלימות
ועשייתהפלהבניגודלרצונו.כמוכן,הוכיח
שהאשהחתמהעלהסכםגירושין.האשה
טענה כי נכפתה באיומים לחתום על
ההסכםועובדההיאשלאהגיעהלבית
המשפטכדילאשרו.היאגםהוסיפהכי
בעלהמנהלקשרעםאשהאחרתוכיהוא
נהגכלפיהבאלימותקשה.כמוכן,לא
הכחישהכירצתהלבצעאתההפלה.בני
הזוג לא הוכיחו את טענותיהם.

נפסק:

העילותשהעלההבעללחייבאתאשתו
בגטהן:עוברתעלדתמשה;עוברתעל
דתיהודית;בניהזוגחייםבפירודממושך,
אין סיכוי לשלו"ב וגם האשה חפצה
בגירושין;האשהפוגעתבפרנסתהבעל
והתנהגהבחוסרתוםלבבמהלךהמשפט;
טענת'מאיסעלי'.האשההכחישהאתכל
טענותהבעל.
ביה"דאינודןבכלטענותהבעלומתרכז
בעילת'עוברתעלדתמשה'שהועלתה
בגיןההפלה.טענתושלהבעלהיתהכזו:
לפיההלכה)אהע"זקטוג('עוברתעלדת
משה'היאמישנודרתואינהמקיימתאת
נדרה,היוצאתבלאכתובה.הגמראהסבירה
ענייןזהבכךשמישנודרלשווא-בניו
מתים.אםכךהואבגורמתמוותלילדיה

¥

באופןכהעקיף,טעןהבעל,קלוחומרשהוא
הדיןבמישממיתהאותםבאופןישיריותר.
ביה"דדוחהטענהזו.הריהרמ"אשםהוסיף
שאףאשהשאינהמקיימתאתנדריה,לא
איבדהכתובתהאםהיאמביאהעדיםשגם
בעלהאינושומרעלנדריו.נושאיהכלים
מסביריםשםשבמקרהזה,הריהבעלעצמו
מראהשאינומקפידעלעונשמיתתבניו.
במקרהדנןהריהבעלמודהשאינושומר
מצוות,ואםכןהואעוברעבירותשיש
עליהןעונשמיתתהבנים.אםכך,איןהוא
יכוללטעוןכנגדאשתובשלהפלתה,ואין
לקבל את עילת 'עוברת על דת משה'.
אתשארהעילותאיןלקבלמשוםשהאשה
מכחישהאותןוהבעללאהוכיחן.ועוד,הרי
העילותהתקיימוכברלפנישניםרבותובכל
זאתהמשיכובניהזוגיחד.עלהבעלהיה
לפתוח תיק גירושין כבר ברגע התגלות
העילות,אילורצהלהתגרשבעטיין.אמנם
המבי"ט)ח"בקכו(כתבשבעלשראהבעצמו
וללאעדיםשאשתועוברתעלדתיכול
לגרשהבעלכרחהואיןלהתחשבבחדר"ג,
אולםאחרוניםרביםדחואתדבריו.ואכן,
בפד"רד,עמ'362קבעביה"דהגדולשלא
ניתןלדרושגירושיןבשלעילת'עוברתעל
דתיהודית'שהתקיימהבעבר-ואפילוהיו
עליהעדים-ולאחריההמשיךהבעללחיות
עםהאשה.רקאםיוכיחבעדיםשחזרהעל
התנהגותה הרעה תתקבל טענתו.
עםזאת,איןלהתעלםמןהעובדהשהאשה
חתמהעלהסכםגירושין.אמנםההסכםלא
אושר וזכותה של האשה לחזור בה
מחתימתה,אבלזהמוכיחשהיאכברהגיעה
למסקנהשאיןמקוםלשלו"ב.יתרעלכן,
בניהזוגחייםבנפרדתקופהארוכהאולם
האשהלאתבעהבהשלו"ב.עלכןמומלץ
שתגיעבהקדםלהסדרעםבעלהותפנים
את חוסר הסיכוי לשקם את הקשר.
לאורזאתפוסקביה"ד:
א.ישלדחותאתתביעתהבעללחיובאשתו
בגט.עםזאת,ביה"דממליץלבניהזוגלהגיע
בהקדםלהסכםגירושין.
ב.אםלאתוגשלביה"דהסכמתבניהזוג
להתגרש,יסגורביה"דאתהתיקבעודמספר
חודשים.
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˘‡˘˙Â˙Â‚‰˙‰†·˜Ú†Â·†‰Ò‡Ó†Â
ÆÒ¯ÙÓ†ÂÈ‡˘†ÍÎ†·˜ÚÂ†‰ÈÙÏÎ†‰˘˜‰
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרב ח.י.רבינוביץ  -אב"ד
הרב ציון אלגרבלי  -דיין
הרב יעקב אליעזרוב  -דיין

נפסק:

בפנינותביעתהאשהלחייבאתבעלה
בגטפטורין,בניהזוגנשואיםזל"זולהם
5ילדיםקטנים,לאשהטענותקשותכלפי
הבעל כולל טענות על אלימות קשה.
טענותעלמכותרצחוהתעללותבאשה
ובילדים .כמו כן האשה התלוננה על
אלימותמיניתונסיונותלאונסכמוכן
הבעלניסהלהתקרבאליהבזמןנידות,
כמוכןבזמןשהאשההיתהמתווכחת
איתו היה סותם לה את הפה במגבת.
בנוסףלכךלאשהטענותמאיסותגמורה
בבעלהשהיאנגעלתממנווכשהיהמקיים
עימהיחסיםהיתהמכסהפניהבכריתכדי
שלאלראותוומתחננתשיעזבנהכיהיא
נגעלתממנווהואשכבאיתהנגדרצונה.
לעומתזאתהבעלמכחישחלקמהדברים
והופךדבריומיוםליוםישלצייןכיהבעל
עצמו פתח תיק גירושין ובפרוטוקול
מתאריךל'ניסןתשס"דהבעלאומרלביה"ד
כיברורשאיאפשרלחיותעםהאשהוגם
אםהאשהתבקששלוםביתאנילאאחזור
אליהואכןבתאריךהנ"לבניהזוגהגיעו
להסכםגירושיןואףקיבלובקניןעלכך.
בנוסףעלכךהבעלטועןשישלוספק
שהאשהאסורהעליומכיווןשהיהלה
קשרעםגבראחר,לעומתזאתלאשה
טענותכילבעלהיהקשרעםנשיםאחרות
והיאמנתהשמותנשיםשהבעלהתעסק
עמם ואף התעסק עם קטינות.
למעשההבעלמידייוםחוזרבוומשנה
אתעמדתוכאשרגםבביתדיננוהגיע
להסכםעקרונילגירושיןוהאשהנכנעה
לתכתיביושלהבעל.אךלאחרמכןהבעל
תיקמס'055363378-21-1:
משנהאתעורוומבקשכביכולשלו"ב,
ניתןביוםכ"גאבתשס"ו)(17.8.06
לאשהטענותנוספותכיהבעלאינומפרנס
הופיעו :עו"ד שרון ליכט-פטרן )לאשה( אתילדיו,אינועובד,הבעלמודהשאינו
עו"דחנהאיזק)לגבר(
עובדואינומעונייןלעבודרקאםיהיה
שלוםהואילךלעבוד,לדבריהאשההבעל
מעורערבנפשוהואנכנסלשירותיםונרדם
שםוישןשםשעותרבות.

לאחרהעיוןנראהלביה"דכיאכןלאשה
יש מאיסות גמורה מהבעל .כאשר
התנהגותוהיאקשהכלפיהאשה,ואינו
מפרנס,ונראהלביה"דשגםהבעלאינו
רוצהבאשתוכאשרישלוטענותשיתכן
והאשהאסורהעליו,והואעצמופתחתיק
גירושיןוהגיעומספרפעמיםאיתולהסכמי
גירושיןומידלאחרמכןהואמבקששלו"ב,
לביה"דנראהשכלהתנהגותובביה"דמראה
שכוונתוהעיקריתהיאנקמנותוכןכוונה
לטרטראתהאשהולצערהבפרטשלאשה
ישטענותקשותכלפיו.לאורזאתמדברי
ביה"דפוסקיםעקרוניתשישלחייבאת
הבעלבגטועליולפטוראתאשתובגט
לאלתר,ולפיעקרונותההסכםשגובש
בביה"דבהסכמהולאלהמשיךלעגןאת
האשהמתוךנקמנות.
ביה"דסבורשישגםמקוםלכפייתגט,
אךמכיווןשאיןלביה"דדיהוכחותמוצקות
לטענות הנ"ל ועקב חומרת הדבר אין
ביה"דפוסקכפיהבמאסר,אךביה"דפוסק
חיובגטועליולפטוראתהאשהבגט
לאלתרכאמור.
תיקמס'033940545-21-2
ניתן ביום ד' ניסן תשס"ה )(13.4.05
הופיעו:טו"רורדיתרוזנבלוםמ"ידלאשה"
)לאשה(

פס"ד זה רלוונטי גם למדור מורד/ת

¨ÌÈÒÁÈ†ÌÈÈ˜Ï†˙ÏÂÎÈ†¯ÒÂÁ†Ì‡‰.4
‡‰ÏÈÚ†ÂÈ‰†¨‰ÙÂ¯˙†˙ÂÚˆÓ‡·†‡Ï
øÔÈ˘Â¯È‚Ï
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבעזראבצרי-אב"ד
הרבבנימיןלוי-דיין
הרבמסעודאלחדד-דיין

העובדות:

קשה,וכןטוענתכינהגלכנותהבכינויי
גנאיגםבפניהילדיםוהשכניםואףאיים
עליהשהואואחיםשלוירצחואותה;חוסר
יכולתהבעללקייםיחסיאישות–האשה
טענהכיאיןלבעלגבורתאנשים;מאיסות
–לאורהטענותהנ"ל,טוענתהאשהכי
הבעלשנואלהואינהיכולהלהסתכלעליו
ושאיןלחייבהלעשותנסיונותלשלוםבית.
עלכןמבקשתהאשהלחייבהבעלבגט.
הבעלהודהכיהואסובלממחלתנפשאך
הואמטופלבהצלחהבתרופותולאחלה
כלהרעהבמצבו.הבעלהכחישכלהתנהגות
אלימהפיזיתכלפיאשתווילדיו,הודהכי
ניבלאתהפהכלפיאשתו,אךהביעחרטה
וקיבלעלעצמולהמנעמכךבעתיד.לענין
טענתגבורתאנשים–הביאמסמךרפואי
שלרופאאורולוגמומחההמצייןכיהבעל
מוכרלו,סובלמהפרעהבתיפקודהמיני
וטופלבהצלחהבכדוריויאגרה.כמוכן,
לטענתהבעלהיוביןבניהזוגיחסיאישות
בשניםהאחרונות.הבעלגםתוההמדוע
האשהלאטענהטענהזובעבר,אםהיא
כלכךמשמעותיתעבורה.לטענתו,האשה
מואסתבו,אבללאבטענהמבוררת.על
כןמבקשהבעללחייבאתהאשהלשוב
אליולשלוםביתולחייבבניהזוגביעוץ
נישואיןמקצועי.לחלופיןעלביתהדין
להפנותאתבניהזוגליועץאשריקבעמי
אשםבהפרתשלוםהבית.אםיקבעכי
הבעלאשם–יחוייבבגטואםיקבעכי
האשה אשמה – תחוייב בשלום בית.
לטענתהבעלבדברהויאגרהמשיבההאשה
כיאיןכלאפשרותלבדוקזאתבאופןמעשי
שכןהיאמסרבתבכלתוקףלחזורלחיות
עםבעלהעקבמאיסתהבובטענהמבוררת,
כפישפירטה.

נפסק:

דעתמיעוטא':
בענייןטענתהעדרכחגברא–הרישויאגרה
אינהמרפאתבמובןזהשאינהמחזירה
אותולמצברגיל.עליולקחתתרופהבכדי
לבעול,ודברזהאינונורמליואינונחשב
ריפוילדעתהפוסקים.דברירופאהבעל
מחזקיםאתטענתהאשה,וישלכוףהבעל
מידלתתגט,ואםיסרב-להכניסולמאסר.
כמוכןישלצרףאתכלשארטענותיהשל
האשה,ובמקרהזהלכלדעותהפוסקים
ישלכופו.ומוסיףכימעללצורךישנהגם
העובדהשלבעלהפרעהנפשיתשהואמודה
בה,וכןהבעלנקטבאלימותומטעמיםאלו
בלבדישלכופו.

לאחרכ10-שנותנישואין,תבעההאשה
גירושיןובניהזוגמנהליםהליכיגירושין
13שנה,במהלכןעשובניהזוגנסיונות
רביםלשלוםבית.
האשהדורשתלחייבהבעלבגטבעילות
הבאות :מחלת נפש  -המתבטאת
בהתפרצויותזעםקשות,עצבנותואלימות
פיזיתומילוליתקשה.האשההמציאה
מסמכיםהמצביעיםעלאישפוזיםשונים
במחלקותפסיכיאטריות,וכןכילבעל
קצבתנכות100%מביטוחלאומי,בשל דעתמיעוטב':
מצבוהנפשי;אלימות–אלימותפיזית בענייןטענתהעדרכחגברא–איאפשר

לחייבולגרש:
א .אין זו הסיבה העיקרית המפריעה
לאשה-בעיהזורקנוצרהבשנתיים
האחרונותוהיאמנהלתהליכיגירושין
כברזמןרבלפני-כן.
ב.האשהטוענתכיגםאםיתרפאהאשה
אינהמוכנהלחיותעמוחייאישות,שכן
הואמאוסעליה.היאאיננהמאפשרת
לנולבדוקאםהבעיהנפתרה,וממילא
סירובהלחייאישותאינומאפשרלנו
לחייבאתהבעל.
ג.ע"פעדותהרופאכנראהשמדוברבבעיה
נפוצהכיום,לכןאיןלראותבכךדבר
משונהאושאינורגיל.לטענתב"כהבעל
מחקרים רפואיים מראים כי גברים
הנוטליםאתהתרופההםבעליגבורת
אנשיםליותרזמן.וכיוםשישתקנהלחיי
אישותודאישכלהפוסקיםיודושאין
לחייב את הבעל לגרש את אשתו.
לכןכשהבעלטועןשהבריאבתחוםזה
ואפשרלקייםיחסיאישותרגיליםוהאשה
היאשמסרבתלהשמעלו,ודאישבמקרה
זהאיןלחייבובגט,כמושמובאבפד"ר
ג'עמ'.71ובשו"תהיכליצחק)אבהע"ז
ח"אסי'ד'(נידונהשאלהדומהונקבע
כיטענתהעדרכחגבראבמקוםשאינה
נשענתעלטענת"חוטראלידהומרא
לקבורה"–רצונהשלהאשהשיהיהמי
שיסעדאותהלעתזיקנה-נדחיתכאשר
הואיכוללקייםיחסיםעלידיזריקות
ורפואות,שהרישהואממלאאתחיובו
זהכלפיה.ולדעתהש"ךאסורלכפותעל
טענתחסרכחגברא,אלאאםהיאנסמכת
עלטענתחוטראומרא.כפיהללאקיומה
שלטענהזומביאהלחששגטמעושה.
ועוד,לטענתהבעלהםקיימויחסים
בשניםהאחרונותאחרילקיחתויאגרה.
לכןמצדטענתחייאישותאיןמקום
לחייבווק"ושלאלכופו.דברזהנסמך
גם על המהרשד"ם )אבהע"ז סי' קג(
שכתבשגםאםידועשאיןלבעלגבורת
אנשים אין לכופו לגרש לאלתר אלא
לחכותעדשיראושתוחלתממושכתאין
להתקנה,וטובלהשתמתיןב'אוג'
שנים.והיוםישנהתקנה.
לענייןהטענותהאחרותשהעלתההאשה:
בצירוףדבריםאלונראהכיהבעלאכן
מאוס עליה בטענה מבוררת הנראת
לביה"ד,ובמקרהכזהאיןלחייבהאשה
לחזורלשלו"בואיאפשרלהכריזעליה
כמורדת,אבלמצדשנילאניתןלחייב
הבעלאולכופולגרשאלארקלבקש
ממנו.
מנגד,האשהתבעהגירושיןלפני13שנה
ועשתהנסיונותרביםלשלו"ב,ואי-אפשר

µ

לחייבהלנסיוןנוסף.ומציעהרב":והאמת
אםתסכיםבליתברירהלהצעתהבעל
אוליזהיהיהלטובתהשאםלאיעמוד
בדיבורויתןגטואםלאוביה"דיחייבו
בכך".מכלמקוםנדחיתתביעתושלהבעל
לחייבהאשהלשובלשלוםביתואפילו
לנסיון.
מכיווןשעלפידבריהבעלהםפרודים
מחייאישותששהחודשים,הרישאם
יעברובסה"כ18חודשיםשלחייםבפירוד,
ניתןיהיהלחייבהבעלבגט,ועלפיהגר"ח
פלאג'יאףלכפותו.במקרהכמושלנו,
בהםעשתההאשהמספרנסיונותלשלו"ב
והבעללאעמדבהתחייבותו,יודוגם
החולקיםעלהגר"חפלאג'ישישלחייב
בגט.
מאידךגיסא,היוםכאשרהבעלמוכןלתקן
עצמוומתחרטעלכלמעשיו–לאניתן
לחייבובגט,האשהאינהחייבתאמנם
להאמיןלוומשוםכךאיןהיאמחוייבת
בשלוםבית.
"אשרעלכןלדעתיבמקרהשלנוישארו
בפירודבערךי"בחודשמהיוםויחליטו
ביניהםבמשךתקופהזואםלקרבאו
לרחק".במידהובניהזוגיתפייסואויגיעו
להסכםגירושיןמהטוב,אםלאיסכימו
-יחויבהבעלבגט.
דעתמיעוטג':
בענייןטענתהעדרכחגברא–כיווןשיש
לזהטיפול,וישלואפשרותלקייםמצות
עונה,איןלראותבכךמוםמןהמומים
בהםחייבלתתגט.
בנוגעלשארטענותיהשלהאשה:אין
בהם מקום לחייב הבעל בגט ,מה גם
שחזרומספרפעמיםלשלוםבית.מ"מ
ישכאןטענתמאיסעליבאמתלאמבוררת
ומצוהעלהבעללגרש.
תיקמס'056630247-21-3
ניתן ביום כ"ח אדר תשס"ד  )(21.3.04
הופיעו:טו"ררעותגיאתמ"ידלאשה")לאשה(
עו"דשטרסברג)לבעל(

פס"ד זה רלוונטי גם למדור מורד/ת
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·¯‰ÙÎ†ÏÚ·‰Â†¯Á‡ÓÂ†‰˘‡‰†Ï˘†‰¯Â
‚‰˙‰Â†ÌÈ‚È¯Á†˙Â˘È‡†ÈÈÁ†‰˘‡‰†ÏÚ
ıÁÏÏ†‰Ï†Ì¯‚†ÍÎ·Â†˙ÂÙ˜Â˙·†‰ÈÙÏÎ
Æ„·Î†È˘Ù
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
הרבאברהםשרמן-דיין
הרבחגיאיזירר-דיין

נפסק:

לפנינוזוגהחיבנפרדכ8-שנים.האשה
עזבה את הבית ,ועיקר טענותיה הן:
א.אלימותפיזיתונפשית.ב.חייאישות
בדרכיםמגונותומקולקלות.
לענייןטענתהאלימותמשיבהבעלשהוא
השתמש באלימות להגנה בלבד.
לענייןחייהאישותהחריגיםהואטוען
שזההיהבהסכמתהולאחרשקבלוהיתר
מרב.
עיינתי בחומר שלפנינו ובתיקי ביה"ד
האזוריכולם.מתוךהחומרהרבעולה
לאור הפירוד הממושך ולאור הדברים
ששמענווראינוברורשהאשהמואסתבו
וישאמתלאמבוררתלדבריה.גםאםנתנה
בשעתוהסכמהלהתנהגותהקלוקלתמ"מ
היתהזוהסכמהשבהכנעהומתוךתמימות
שאםרבהתירהריזומצוהשלאלסרב
לבעל.
למרותשבתחילתהנישואיןהייתהגם
התנהגותבאסורמצדהאשהאבלדברזה
היהבתקופהקצרה.לעומתזאתהתנהגות
הבעל החריגה נמשכת תקופה ארוכה
וכאשרהאשההתעשתהורצתהלחזור
לחייםעפ"ידרךהתורהנוצרלהמיאוס
וגועלכלפימישדרדראותהלחייתאוה
ויצרים.
גםאםישהודאהמהאשהשלאבאעליה
באונס מ"מ כל אורח החיים הזה בא
ביוזמתוובמעגלשלדחףבלתיפוסקוגם
אםהרבהתירדבריםבזוייםלפעמיםמ"מ
הריהיהמישיזםוהלךלשאולודחףבכיון
–וזההיההבעל.האשההרגישהכמותקפת
ומאולצתלחייםבלתימוסרייםובלתי
ערכייםוגםאםלאהתנגדהבפועלמ"מ
כל המעשים הללו כולל ביאה מאחור
והסתכלותבפנסהיומעשיםשלביזוי,
פגיעהולחץנפשיכבד.
קשהאמנםלכפותעלהבעלבשםדברים
שעליהםנזכרבגמראוברמב"םשהבעל

רשאילעשותםאולםכמושאמרושניבני
הזוגישהבדלביןהתנהגותחדפעמיתשבזה
אולידברההגמראוכןעלהבעללחושהיטב
אתמידתהרגישותהפגיעהשהדברגורם
לאשה.
במקרהדנןשישלפנינומאיסותברורהעם
אמתלאותמבוררותוגםלחץנפשיכבד
שנלחצההאשהבחייהאישותע"יבעלה
וגםהתנהגותתוקפניתגםאםלאאלימות,
נראהשישלקבלאתהערעורבחלקוולחייב
את הבעל לגרש את אשתו ומיד.
באםהבעלמוכןלגרשוישלותנאיםסבירים
ידוןבזהביה"דהאזורי.
כמוכןבאםיסרבהבעללתתגטעשוי
ביה"דלדוןבדרכיאכיפהלכלסוגיהםכולל
מאסר.
)(-חגיאיזירר
מצטרף.
)(-שלמהדיכובסקי
מצטרףלמסקנתעמיתיהרה"גלחייבהבעל
בגט.ובמידהשיסרבלבצעהגטידוןביה"ד
בדרכי אכיפת פסה"ד פרט למאסר.
)(-אברהםשרמן
לאורהנ"לפוסקים:
א.מחייביםהבעלבגט.
ב.אםהבעליסרבלמתןגט,עשויביה"ד
לדון בדרכי אכיפה ,כולל מאסר.
סעיףזהניתןברובדעות.
תיקמס'023712268-21-3
ניתןביוםט'סיוןתשס"ו)(5.6.06
הופיעו:טו"רורדיתרוזנבלוםמ"ידלאשה")לאשה(
טו"רמשהמיטלמן)לבעל(

פסק דין זה רלוונטי גם ולמדור מורד/ת
Æ∏†ßÒÓ†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†ÔÈ˘Â¯È‚†˙ÂÏÈÚ†¯Â„ÓÏ

˙ÂÎÓÒ†È˜·‡Ó
¯Á‡Ï†≠†ÔÈ„‰†˙È·†Ï˘†Â˙ÂÎÓÒ.6
·‚˙Â˜ÂÏÁÓ·†¯¯Â·Î†ÔÂ„Ï†≠†¯ÈÓ‡†ı¢
ªÌÈ˘Â¯È‚†¯Á‡Ï†‚ÂÊ‰†È·†Ï˘†˙ÂÈÙÒÎ
˘Ó˘Ï†ÏÂ„‚‰†ÔÈ„‰†˙È·†Ï˘†Â˙ÂÎÓÒ
ª¯¯Â·†Ï˘†Â˙ÚÈ·˜†ÏÚ†¯ÂÚ¯Ú†˙‡Î¯ÚÎ
È„È† ÏÚ† ‰ÂÓ˘† ¯¯Â·† ÔÈ·† ‰Á·‰
·Æ„¢‰È·†È„È†ÏÚ†‰ÂÓ˘†¯¯Â·Ï†‚ÂÊ‰†È
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון-דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

בהסכםגירושיןשאושרבביה"דהרבני
האזוריבירושליםבשנתתשנ"זנקבעכי
תביעותיהשלהאשההנוגעותלכספים
יוכרעוע"יבוררושפסיקתותקבלתוקף
שלפס"דע"יביה"ד.בניהזוגלאהגיעו
להסכמהעלזהותושלהבוררועלכןהוא
מונה ע"י ביה"ד ,כפי שנקבע בהסכם
הגירושין.הבוררחייבבפסקדיןראשון
אתהבעללשלםלאשהסכוםמסוים,
אולםמאוחריותרקבעכיישלהקטין
אתהסכוםמשוםשהתבררלושהאשה
כבר קבלה חלק מן הכספים שתבעה.
ביה"דהאזוריאישראתקביעתוהמאוחרת
שלהבוררוצייןשאינויכוללהתערבבגוף
פסיקתו.
האשה הגישה ערעור לביה"ד הגדול.
לטענתה,הבוררהיהמעין'זרועארוכה'
שלביתהדיןועלכןמדוברבפסקדין
שניתןלערערעליו.הערעורנסובעל
הודאתביה"דשלאבדקאתפסיקתהבורר
לגופה,והאשהמערערתעלהסכוםהנמוך
שנפסקלה.הבעלטועןמנגדשמדובר
בהסכםבוררות,וממילאהסמכותלביטולו
נתונהעלפיחוקלביתהמשפטבלבד.

נפסק:
בראשיתדבריומתייחסביה"דלקביעת

ביהמ"שבבג"ץאמיר)(8638/03שקבע
כיאיןלביה"דסמכותלעסוקבבוררות.
ביה"ד מדגיש שפסיקה זו אינה נוגעת
למקרההנדוןמשוםשפסיקתבג"ץהשאירה
בצריךעיוןאתפסקיהדיןמכחבוררות
שניתנו בעבר" ,ולדעתנו גם פסקי דין
שתלוייםועומדיםבביה"דהגדולהוצאו
מןהכללולאנגזרולכליה".אםיתקבל
הערעורהרישממילאפסקהבוררותיבוטל,
ואםיידחההרישלמעשהיאושרפסקדין
שניתן זמן רב לפני פסיקת בג"ץ.
ביה"דמבקרבאופןכלליאתפסיקתבג"ץ
המהווהלדעתופגיעהבסטטוס-קוו.מאז
מתןתורהמתפקדיםבתיהדיןכסמכויות
העוסקותבדיניממונות.סמכותזולא
ניתנהלהםעלידיהחוקהישראלי,וממילא
איןהואיכוללקחתאותה.לאורךשנות
המדינהדנובתיהדיןבענייניממוןתוך
שימושבשטריבוררות,אולםהשימוש
הזהנועדרקכדישפסקיהדיןיוכלולהיות
מוצאיםלפועלעלידירשויותהמדינה.
מניעתביתהדיןמדיוןבענייניםאלהמהווה
פגיעהקשהבעיקרבאזרחיםשומרימצוות
אשרפוניםלבתיהדיןמסיבותהלכתיות,
אולםלארקבהם.
ביה"דמנתחאתסע')15ד()(4לחוקיסוד
השפיטה,וקובעשגםעלפיהחוקבג"ץ
איננויכוללתתהוראהכלליתלבתיהדין
שלאלדוןבתחוםמסוים.בג"ץיכוללתת
רקהוראההנוגעתלתיקשבעטיוהוגשה
העתירהוהוראהזואינהמהווהתקדים
הכובלאתבתיהדין.דאעקא,שרשויות
אחרותכןכפופותלתקדיםולכןהןיימנעו
מלבצעאתפסקהדיןשלביה"ד.לדעת
ביה"דעלבג"ץהיהלהימנעמלדוןבפרשת
אמיר משום שהעתירה לא הוגשה
"בהזדמנותהראשונה".
בג"ץקבעשאיןלביתהדיןרשותלדון
כבורר,אולםהואלאקבעכיאםבדיעבד
נעשתהבוררותעלידוהרישהיאבטלה.
אףאחתמהעילותלביטולפסקבוררות
המופיעות בחוק הבוררות אינה חלה
במקרהכזה.לכלהיותרניתןלהעמידלדין
דייןשעסקבבוררותעלכךשעברעבירה
מנהליתשלעיסוקבעיסוקיםצדדייםבזמן
עבודתו ,אולם פסק דינו לא יבוטל.
פגיעהקשהעודיותרבסמכויותביה"ד
היאהקביעהבבג"ץסימהלוי)(6109/93
השוללתמביה"דאתהסמכותלדוןבהפרת
הסכםגירושיןלאחרסידורהגטגםבמקרה
בובניהזוגהסכימובמפורששביה"דידון
בעניינם.קביעהזועלולהלעוררבעיה
הלכתיתבנוגעלכשרותהגט.אמנםביה"ד
עושהכלמאמץלהפרידביןשאלתהגט

לשאלות האחרות ,אבל במקרים רבים
הדבריםכרוכיםזהבזהולאניתןלפצלאת
הדיון.מכלמקום,במקרהדנןלאמדובר
עלהפרתהסכםגירושיןאלאבחלקמן
ההסדרהרכושיהמופיעבהסכם,שלגביו
הסכימובניהזוגשתינתןהכרעהעלידי
בוררשפסיקתותובאלאישורביה"ד".מדובר
אפואבפסיקהמושהיתשלביה"דשניתנה
בהסכמתבניהזוג,רקלאחרהגטולאחר
סיוםהליכיהבוררות".
השאלההעומדתלדיוןבמקרהזההיאהאם
הבוררפעלמכחחוקהבוררותופסיקתו
כפופה לאישור בית המשפט או שפעל
כ'זרועו'שלביה"דשממילאאיןפסיקתו
כפופהלאישורכזה.
דעתוהעקרוניתשלביה"דהיאשבי"דרבני
לאיכניסעצמומרצונולבוררותעלפיחוק
אשרתכפיףאותולביהמ"ש.אישורהסכם
גירושין,גםאםהואאישורמושהה,הוא
בסמכותושלביה"ד.עלכןראוילפרשבכל
מקוםבוישסמכותחוקיתלביה"ד,כי
העברתתיקלבוררותנועדהרקכדילהקל
עלעבודתושלביה"דולמעשהאכןישכאן
שימושבמעין'זרועארוכה'שמשמעההוא
שהסמכותנשארתבביה"דכפישהייתה.
'בוררות'כזואינהבוררותשהחוקעוסק
בהוממילאסמכותושלביה"דלאהועברה
לערכאהאחרת.אםתיקזההיהתלויבכך
בלבדהרישהיהעלינולקבלאתהערעור,
אלאשכאןקייםמצבשונה.
כאןלאביה"דביקשלמנותבורר,אלאבני
הזוג.אמנםביה"דמינהאתהבורראולם
הואעשהזאתמשוםשבניהזוגלאהצליחו
להסכיםעלזהותווהעבירואתהבחירה
לביה"ד.במקרהזהא"אלראותאתהבורר
כ'זרועוהארוכה'שלביה"דוהואבאמת
פועלעלפיחוקהבוררות.יתרעלכן,
בהסכם ישנו סעיף מפורש בו בני הזוג
מגדיריםאותוכהסכםבוררות.הסכמתבני
הזוגלפיהפסקהבורריקבלתוקףשלפס"ד
בביה"דאינהמשנהאתהעובדהכימדובר
בבוררותעלפיחוק.אישורושלביה"דהוא
פורמאליבלבדוהואאינויכוללהתערב
בשיקוליהבורר.ואכן,ביה"דלאראהלעצמו
יכולת להתערב בשיקוליו" .אישורו של
ביה"ד אינו יכול להביא לביצוע פסק
הבוררות ,אלא בדרך הנהוגה בכל פסק
בוררות,באמצעותביה"מבלבד.עלכןאין
מנוסמדחייתהערעור".
תיקמס'1-24-5305
ניתן ביום ט"ז אייר תשס"ו )(14.5.06

∑

·Ë‚†ÏÂËÈ
˙‡† ·ÎÚÏ† ˘È† ÈÎ† Ú·Â˜† „¢‰È· .7
‰˙Â‡†ÌÂ˘¯ÏÂ†‰˘‡†Ï˘†‰È‡Â˘È
·¯˘ÌÂ˘Ó†¨ÔÈ‡Â˘È†È·ÎÂÚÓ†˙ÓÈ
˘‡ÔÈ˘Â¯È‚‰†ÌÎÒ‰†˙‡†˙ÓÈÈ˜Ó†‰È
·˘Â¯‚‰†Ï˘†‰ÈÈ‡¯‰†È¯„Ò‰†ÔÈÈÚ
˘˙‡†‰¯ÙÓÂ†‰ÈË˜‰†Ì˙·†ÌÚ†‰Ï
ˆÆÍÎÏ†Ú‚Â·†„¢‰È·†ÈÂÂ
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
הרבאברהםריגר-דיין
הרבדבדומב-דיין

העובדות:

התובעוהנתבעתהינםגרושיםולהםבת
קטינהבתכשלושוחצי.בניהזוגחתמו
עלהסכםגירושיןשעלבסיסוניתןהגט.
על-פיההסכם,הבתנותרהבמשמורת
הנתבעתולתובענקבעוהסדריראייה
עםהקטינה.הנתבעתמערימהקשיים
עלהתובעלהיפגשעםבתם.

נפסק:

"בניהזוגגרושיםולהםבתקטינהבגיל
שלושותשעהחודשים.הואילוהאם
הערימהקשייםרביםעלהסדריהראיה
שלהאבעםהבת,נאלץביה"דלקבוע
אתהסדריהראיהבדרךשלצווים,אלא
שהאםלאכיבדהאתהצוויםוהפסיקה
מדיפעםאתהפגישותשלהאבעם
הבתבאופןחדצדדיעלדעתעצמה.
ביה"דהתרהבהכמהפעמיםאךגםזה
ללאהועיל".
האבנבדקביסודיותע"ישתיפסיכולוגיות
קליניות בכירות .על פי תוצאות
המבדקים...איןכלעדותלבעייתיותכל
שהיאביחסועלבתו"...
"האםלאהצליחהלהסבירמדוענפסק
הקשרעםשלהבתעםהאב.אךהיא
שוללת את קיומו בחיי הבת".
"המסקנההעולהמחווה"דהיאשהילדה
נתונהלהסתהחמורהנגדהאבמצדהאם

∏

בגיבוישלבנימשפחתה".איןלנואלאלהסיק
כי התנגדותה של הילדה הינה בבירור
השתקפותסרבנותהשלהאםלקשרותפיסתה
אתהילדהכרכושההבלעדי".
התנהגות האם פוגעת נפשית בילדה.
הנהכאשראשהמפרהאתהסכםהגירושין
שעלבסיסוניתןהגט,יששאלותהלכתיות
כבדותמשקלעלכשרותושלהגט.עניןזה
מבוארבהרחבהבמאמרוהמצוייןשלהרה"ג
אוריאללביאשליט"אאב"דצפת"האםיש
חששבכשרותהגטכשהבעלהוטעהבהסכם
הגירושין)נדפסבקובץשורתהדיןחלקב'
עמ' קמ"ו-ק"ץ( .שם גם מבואר ,שלדעת
הפוסקיםשהפרתההסכםפוסלתאתהגט,
לאמועילבטולהמודעותעוברלסידורהגט,
והצהרת הבעל שהגט נעשה ללא תנאי.
כךדעתהמהר"םמלובלין)סימןקכ"ב(,ושו"ת
משכנותיעקב)חלקאה"עסימןל"ד(שגם
אםביטלהבעלאתהתנאיםלפניסידורהגט
כמקובל,לעולםהואעומדבדעתוהראשונה,
וסומךשיקיימואתמהשהבטיחולו,ואם
אינםמקיימיםאח"כ,יכוללומר,אילוידעתי
שלאיקיימולאהייתימגרשהוהגטבטל
למפרע.
יתרעלכן,המהר"םמוסיף":ואפילוהוא
שתקאנןלאשתקינן,דבאיסורחמורכזהאין
להקלולסמוךעלדיבורקל".
לכןעלביה"דעצמולעורראתהעניןואין
צורךבטענותהאב.
ובשו"תחלקתיואב)אה"עסימןכ"ה(,כתב
גםכן,שאםבשעתסידורהגטכברהיהבדעת
האשהשלאלקייםאתמהשהבטיחהלו,הרי
זהגטמוטעה.כיאםהיהיודעהבעלאת
הדברבמתןהגטלאהיהמגרשה",ואםכן
הואמוטעהבעיקרהמעשה,ואיןאמירת
הבעלשמגרשהבלאתנאימועילכללוהגט
בטל".
ובספר'העמקשאלה')חלקאה"עסימןקט"ז(,
פסק,שאםהבעליחוייבבממוןלאחרהגט
)בניגודלהסכם(,פשיטאליהשהויגטמוטעה.
וראהביתמאיר,אה"עסימןקמ"הסעיףט',
שחוששלדעתהמהר"םמלובלין,ומחפשדרך
כיצדלסדרהגטבאופןשלאיהיהשוםחשש
לגטמוטעהגםלדעתהמהר"ם.וראהגם
בספר'דברייוסף"לרבייוסףכהןזצ"ל,אה"ע
ח"בסימןי"ח.
ואםכן,מייערבלבולהקלבאיסוראשת
איש,כנגדדעתהמהר"םמלובלין,המשכנות
יעקב ,הבית מאיר ,החלקת יואב והעמק
שאלה?
הואיל והאם אינה ממלאה אחר הסכם

הגירושיןבעניןהסדריהראיה,ומפרהאת
צוויביה"ד,למרותכלההתראותשניתנו
לה,ישלעכבאתנישואיהעדלהחלטה
אחרתשלביה"ד.כמוכן,ישלחייבה
לפרנסאתהילדהולפטוראתהאבמחיובו,
עדלחידושהקשרביניהם.
לאור האמור מחליט ביה"ד ומצווה:
א.עלהאםפלוניתלקייםבקפדנותאת
צוויביה"דבעניןהסדריהראיהשלהאב
פלוניעםהבתר'.
ב .על האם להביא את הילדה למרכז
הקשרבבניברקבימיםובשעותשתקבע
פקה"ס,ולמסוראתהילדהלידיפקה"ס
כשהיארגועה,ולאחרמכןלעזובאת
המקום.
ג.האברשאילבואלפגישותעםאחותו
אוהוריו.
ד .מעכבים את ביצוע סעיף המזונות
שבהסכםהגירושיןשאושרביוםד'ניסן
תשס"ג).(6.4.03העיכובהואהןלחובות
העברוהןלמזונותהשוטפים,עדלהחלטה
אחרתשלביה"ד.
ה .מחייבים את האם פלונית לפרנס
ולכלכלאתהילדהר'ולשלםכלסכום
שנחוץלצרכיהילדהמכלסוג.החיובהוא
עד שהילדה תגיע לגיל  18שנה.
ו.מעכביםאתנישואיהשלהאםפלונית
עדלהוראהאחרתשלביה"ד,וישלרשום
אותהברשימתמעוכבינישואין,והאב
פטורמכלחיובלאם.
ז.לאחרשהאשהתקייםאתהסדריהראיה
במלואםישקולביה"דהאםישצורךלסדר
גטנוסףביןבניהזוג.
ח.עלהאםפלוניתלשלםלאבפלוניסך
שבעתאלפיםושלשמאותוחמשעשרה
) (7,315ש"ח החזר הוצאות הבדיקה
למסוגלותהורית.
ט.מחייביםאתהאםפלוניתלשלםלאב
פלוניסךאלפיים)(2,000-ש"חהוצאות
משפט.
י.לשלוחהעתקהצולפקידתהסעד...
במחלקתהרווחהבעיריתבניברק,וביה"ד
פונהלמחלקתהרווחהלעשותמאמץ
מיוחדלהתגברעלסרבנותהאםולחדש
אתהקשרשלהאבעםהבת.כמוכן,
לדווחלביה"דהאםהאםמצייתתלצו
הנוכחי.
יא .לשלוח העתק להנהלת בתי הדין
לרישוםהאםברשימתמעוכביהנישואין.
תיקמס'9997-23-1
ניתן ביום י"ד תמוז תשס"ו )(10.7.06
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ביתהדיןהרבניהאזוריצפת:
הרבאוריאללביא–אב"ד
הרבחייםבזק–דיין
הרביועזראריאל-דיין

העובדות:

בניהזוגהיונשואיםכשבעשניםונולדו
להםשלושהילדים.האשההגישהתביעה
רכושיתותביעהלמזונותלביתהמשפט
אךלאחרמכןהסכימהלהעביראתהדיון
בתביעותלביה"ד.האשהדרשהלהתגרש
וטענהטענותקשותכנגדהבעלבתביעת
הגירושיןשהגישהלביה"ד,לרבותאלימות
והשפלה.הבעלמצידוהכחישאתטענות
האשהוטעןלשלוםבית,אךהודיעשלא
יעמודבדרכהשלהאשההמבקשתלהתגרש
במידהויחלקואתהרכושבדרךהוגנת
ויקבעכייקבלחזרהאתסכומיהכסף
שהביאעימולנישואין.ביה"דהפנהאת
בני הזוג לגורם מקצועי שקבע כי אין
אפשרות לשלום בית בין בני הזוג.

נפסק:

פירוקהנישואיןנובעמצעדיהשלהאשה
שנקטהבפירודמבעלהותבעהלהתגרש.
האשהלאתבעהכתובתהאופיצויאחר,
ועלכןדינהכדיןאשההאומרת"מאיס
עלי"ודינהנפסקבשו"עאה"עסי'עז.
ביה"דלאמצאכיהושמעוטענותשיש
בהםמשוםחיובהבעלבגירושין,ועלכן
גםאםכלטענותיהשלהאשהשהושמעו
בדיוניםבביתהדיןנכונות,דינהכנ"ל.על
כןהאשהאינהזכאיתלכתובהותוספת
כתובהוכמוכןעליהלהחזיראתהמתנות
שקיבלהמבעלהבמסגרתהנישואין,מאחר
ומלכתחילהלאניתנוכמתנהחלוטהאלא

כמתנההמותניתבכךשלאתביאלפירוק
הנישואין בדרך של מרידה חד צדדית.
באשה הטוענת "מאיס עלי" אין צורך
בהכרזתמורדת,אךמאחרולדעתכמה
פוסקיםישצורךבהתראה,ביתהדיןמזהיר
אתהאשהכיהיאעלולהלהפסידזכויות
ממוןמסוימותעקבמרידתהובאפשרותה
לחזורלהודיעלביתהדיןעלכוונתהלחזור
לשלום בית בליווי מקצועי מתאים.
בביתהדיןהתקייםדיוןלגבירכושבני
הזוגובעיקרבנוגעלדירתהמגוריםשל
בניהזוג,הרשומהעלשםשניהם.הבעל
טעןכיהיולפניהנישואיןברשותונכסים
אשר נמכרו וחלק מתמורתם שולמה
לרכישתהדירההמשותפתשנרכשהלאחר
הנישואיןעלידיבניהזוג.האשהטענהכי
אףשהיולבעלנכסיםמלפניהנישואין
הדירההמשותפתנרכשהמכספיחברה
משותפתשהיתהשלבניהזוגולאמכספי
הנכסיםשלהבעלמלפניהנישואין.בדיון
שהתקיים התברר כי אין לאשה מידע
בנושאיםהללוואינהמסוגלתלזכורטענות
מוצקותלענייןמימוןהדירה,זאתמאחר
והבעל לא שיתף אותה בניהול ענייני
הכספים.מנגדהבעלהציגבביה"דתחשיב
מפורטשלזרימתכספיהחברההמשותפת
ופירוטהוצאותוהכנסותוהכחישאתטענת
האשהלגבירווחיהחברהוטעןכיהאשה
לאנכנסהכשותפהמלאהבחברה.כיוון
שכך,קבעביה"דכיהאשההיתהשותפה
בחברהוישלהחלקשווהלבעלבחובות
וזכויות החברה .אולם לאחר התחשיב
שנעשהעלידיביה"דהתבררכיבתקופת
הנישואין גובה ההפסדים של החברה
המשותפתעלהעלגובההרווחיםשלה,
ועלכןהאשהלאתוכללטעוןלשותפות
ברווחיםבלבדוממילאאיןמקוםלטעון
כיהדירהמומנהלמעשהמרווחיהחברה.
איןקביעתמסמרותבשלבזההיותוהדיון
לא הסתיים בנושא החברה המשותפת
וניתנההוראההמחייבתאתהבעללחשוף
אתהמסמכיםהרלבנטייםבפניהאשה.
אולםבטרםיתקייםדיוןבנושאהחברה
המשותפתמחליטביה"דבהתאםלטענת
הבעלשלאהוכחשהענייניתכיהתשלום
בסךשל100,000דולרעבורחלקמהדירה
המשותפת נבע ממכירת נכסים שהיו
בבעלותולפניהנישואין.בהתאםלעובדות
אלופוסקביה"דכיאמנםהדירההיא
משותפת,היותוהיארשומהעלשםשני
בניהזוג,אולםעלהאשהלהשיבלבעל
את סכומי הכסף ששילם בעת רכישת
הדירהעבורחלקהשלהאשהבדירה,וזאת
לאורההלכההקובעתכימורדתמחזירה
מתנותיה.לאורתחשיבביה"דעלהאשה
להחזירלבעלסכוםשל50/132מערך

הדירהאואתהסכוםשל50,000דולר
לפיהנמוךמביןהשניים.במידהויתברר
בהמשךכיכספיהחברההמשותפתהם
ששימשולרכישתהדירהיינתןפסקדין
בהתאם.חובהמשכנתאהרובץעלהדירה
הואלכלהדעותחובמשותףלשניבני
הזוגועליהםלשאתבושווהבשווה.כיוון
שהדירהמשותפתהאשהתוכללהמשיך
ולהפעילאתהעסקשלאירוחתיירים
בביתבהסכמתהבעלבלבד.עלבניהזוג
להגיעלהסכמהבענייןהתעריףשישולם
לבעלבגיןהמשךהפעלתהעסקמהדירה,
כאשרבעבורהעברישלראותאתתשלום
המשכנתאעלידיהאשה)כוללחלקהבעל(
כפרעוןחובזהכלפיהבעלעלהשימוש
בבית.כיווןשלבעלזכויותבדירהאין
מקוםלמנועממנודריסתרגלבביתולפיכך
הסדריהביקורשנקבעועלידיביה"ד,כך
שמדישבועייםהאשהעוזבתאתהבית
והבעלנכנסהביתלסוףהשבוע,יישארו
עלכנם.לגביהרכבהמשפחתיהרשוםעל
שם הבעל אשר נרכש מכסף שהועבר
לאשהעלידיקרובמשפחהעלכןהרכב
שייךלאשהבלבד,היותוהרישוםבמשרד
הרישויאינומשקףאתהבעלותולבעל
לאתהיהזכותלשימושברכבללארשות
מפורשתמהאשה.
נימוקיפסקהדין
)הרבאוריאללביא(:בנימוקיםהלכתיים
מפורטים המשתרעים על פני כ 20 -
עמודים ,מבסס ביה"ד את היותה של
האשהמורדתמחמת"מאיסעלי",לאור
סירובהלשקולשלוםביתבפניהגורם
המקצועיולאורהגשתתביעתהגירושין
כנגדהבעל,הכוללתאמנםטענותחמורות
אולםכאלהשאינןמצדיקותעילתגירושין
לפיהדין.לטענתביה"דבנימוקיו":אין
כאןהמקוםלהרחיבבפירוטטענותהאשה
כנגדהתנהגותושלהבעל,מאחרואין
נפקאמינהמעשיתמבירורהפרטים.אך
נצייןכימעללשנהשאיןיחסיאישותבין
בניהזוגוזאתבעקבותסירובהשלהאשה...
בית הדין שמע בקצרה את הטענות
ההדדיות,בשאלתהגורמיםשהביאולפירוד
בין בני הזוג .לא התקיים דיון מפורט
לבירורכלטענהלגופה,מאחרואיןנפקא
מינהלמעשהמהדיוןלבירורהגורמים
המדוייקיםשהביאולפירוד,וזאתלאחר
שביתהדיןנוכחלדעתכיאיןבפיהטענות
שיצדיקואתחיובהבעלבגירושין.ואין
גםמקוםלקבועכימעשיםשלילייםשל
הבעל,הםשיצרואתהפירודהנוכחיבין
בניהזוג.האשהטענהעליחסמשפילשל
הבעל כלפיה וכיוצ"ב .ואם אמנם היה

π

מתברר כי האמת כדבריה ,היה מקום
להורותלבעללשפראתיחסולאשתו,
במידהוהיאהיתהמגלהנכונותלשלום
בית ...אמנם במקרים בהם נוהג הבעל
באלימותכנגדאשתו,אושהבעלממרר
אתחייה,ישמקוםלדוןלחייבובגט,יעויין
בשו"עסי'קנ"דסעיףג'ברמ"אובתשב"ץ
ח"בסי'ח',אךמדבריבניהזוגבדיון,עלה
בבירורכיבנידוןשלפנינוהדבריםרחוקים
מרחקרב,מהמצבהקשההנידוןבשו"ע
שםובתשב"ץ,ועלכןבנסיבותאלואין
צורךלהכנסלפרטיפרטיםשלטענות
האשהותגובותהבעל".
כמוכן,מפרטביתהדיןבנימוקיוכיתביעת
הגירושיןשלהבעלעצמוהיתהרקפורמלית
והבעלבאמתובתמיםרצהשלוםביתולא
גירושין.כמוכן,קובעביה"דכילמרות
שהאשהלאטענהבמפורש"מאיסעלי"
היאבחזקתטוענת"מאיסעלי"בסרבה
לכלניסיוןלשלוםביתובהעלותהטענות
קשותכנגדהבעלבתביעתהגירושין.כמו
כן,נדונהההלכההקובעתכימורדתמחזירה
מתנותיההיותוקיימתאומדנאשניתנולה
על תנאי שלא תביא לפירוק הנישואין
במרידהחדצדדית,וכןכיאיןצורךלהמתין
בענייננוי"בחודשיםעדחלוףימיההתראה,
היותומדוברבמורדתמחמת"מאיסעלי",
והיות וממילא חלף פרק הזמן במהלך
הדיונים.אמנם,לאורהעובדהשישפוסקים
הסובריםשישצורךבהתראה,יתרהבית
הדיןליתרבטחוןבאשהויאפשרלהלחזור
לשלוםביתלמרותסירובה.כמוכן,דן
ביתהדיןבהרחבהבזכויותבדירהובטענות
בניהזוגכמפורטלעילתוךדחייתטענות
האשהבדברמימוןהדירהמתוךהחברה
המשותפת,לפחותלעתעתה,בהעדרמידע
מדויקמצדהאשהלפניהבירורבמסמכים
המצוייםבחזקתושלהבעל.לבסוףדן
ביה"דבגדריהלכתהחזרתמתנותבדין
מורדתוהאםעלהאשהלהחזיררקמתנה
גמורה)כלומרמתנהשלאניתנהכנגדה
טובתהנאה(אוגםמתנהשניתנהבגינה
טובתהנאהלבעל,ומסיקכיאיןלחלקבין
סוגיהמתנותוהאומדנאשניתנההמתנה
לאשהעלתנאישלאתמרודתחולבכל
סוגיהמתנות,ומכלמקוםבענייננויש
לראותאתהמתנהכמתנהגמורה–כלומר
כהקנאהחדצדדיתשלהבעל.ביה"דבוחן
אתהדעהכיהחזרהמתנותאינורקמכוח
מתנהעלתנאיאלאגםמכוחקנסלמורדת
עלעצםהמרידהבבעלה,ועלכןעסקינן
בגדריהקנסואיןצורךבאומדנא,אולם
לבסוףקובעכיאכןמדוברבאומדנאואין
כאןקנס.בענייננוניתןהיהלטעוןכיהאשה

∞±

נתנהלבעלתמורהבכךשנלקחהמשכנתא
משותפתשאפשרהאתרכישתהדירה,אולם
ביתהדיןדוחהאתהטענהבהעדרהסכם
מפורשביןבניהזוגבענייןזה.אפילוסבר
הבעלבטעותכיהדירהשייכתלשניבני
הזוגשווהבשווהולפיכךאיןמקוםלאומדנא,
הרי שביה"ד הרבני קובע שזו מחשבה
מוטעיתואילוידעאתההלכהשמורדת
מחזירהמתנותיההיהמקנהאתהמתנהעל
תנאי שלא תמרוד בו ואין מתחשבים
במחשבהמוטעיתאלאבאומדנאהמקובלת.
ביה"דמתייחסגםלמכוניתוקובע,כאמור
לעיל,כיהמכוניתשייכתלאשהלמרות
הרישוםעלשםהבעל.
בסיום נימוקיו מתייחס ביה"ד בקיצור
לטענותהמשפטיותשלבניהזוג:ביה"ד
קובעכילאורהיותבניהזוגדתיים,הסכימה
האשהלהעביראתהענייניםהרכושיים,
שנפתחו תחילה בבית המשפט ,לביה"ד
ומכאןמסיקביה"דכיהאשההסכימהלהחלת
דיןתורהעלהענייניםהרכושייםלמרות
העדרהסכמהמפורשתבענייןזה,וזאתהיות
וידועכי"חובהעלביתהדיןהדתי,לפסוק
כדיןתורה,וזהושרשמהותו,וממילאהעברת
הדיוןלביתהדין,הנעשיתבהסכמהעלידי
שניצדדיםהאמוניםעלשמירתמצוות,
שמסתמאמודעיםלבעיהההלכתיתשבניהול
דיוניםאלובביתהמשפט)יעוייןשו"עחו"מ
סי'כו(,נתפסתכהסכמהשפסקהדיןינתן
בהתאםלכלליהפסיקההנוהגיםבביתהדין".
ביתהדיןממשיךוקובעכיאיןסתירהבין
הדיןהדתישהופעלעלידיביה"דבעניין
הרכושלביןהחוקהאזרחי,היותוסעיף8
לחוקיחסיממוןמאפשרלביה"דלאזןאת
הנכסיםשלאמחציתעלמחצית,אלאביחס
אחר.העובדהשבניהזוגנשואיםפחותמ
8שנים,ומתוכןחיובשלוםרק5-6שנים,מצדיקהכייוחזרלבעלהכסףשהיה
בבעלותולפניהנישואיןושימשלרכישת
הדירהוכיהאשהתקבלאתהרכבשמומן
עלידיאביהדרךהפעלתסעיף8לחוקיחסי
ממון.גםטענותהאשהלגבימתנהגמורה
איןלקבלן,היותומדוברבמתנהעלתנאי
שלאיפורקוהנישואיןבאופןחדצדדיביוזמת
האשה.כלתפיסההמכירהבמתנהכזוכמתנה
חלוטהאינהמוצדקתותהיהבבחינתעשיית
עושרולאבמשפט.איןמקוםלהפעילאת
הלכתבבלישלביתהמשפטהעליון,היות
ובענייננולאמדוברעלרכוששנצברבמאמץ
משותף תוך כדי הנישואין אלא ברכוש
שהבעלהביאעימולנישואין.אמנםישלדון
אתהאשהלכףזכותהיותולאהשתתפה
בניהול כספי הבית ולכן סברה כי כספי
החברההמשותפתשימשולרכישתהבית,

אולם כל עוד לא הוכח כי שותפותה
בחברהזיכתהאותהבסכומיכסףלאניתן
לקבלאתעמדתה.לבסוףמדגישביתהדין
כיעלהאשהלדעתכיאפילוהיתהמנהלת
הליכיםבביתהמשפטהאזרחיוהיתהזוכה
לזכויותממוןמסוימותבניגודלהלכה
היהודיתלפיפסיקתביה"ד,הריהבעל,
שלאמסכיםלדיוניםבביתהמשפט,היה
רשאילטעוןבעתהגירושיןבביה"דכי
הינומסרבלתתאתהגטכלעודלאיחולק
הרכושבהתאםלדיןתורה,זאתלמרות
פסקהדיןשלביתהמשפט.במקרהכזה
אסורהיהלביה"דלסייעלאשה,למשל
באמצעותהטלתסנקציותעלהבעלובכל
דרךאחרת"כלעודהבעללאקבלאת
הממוןהראוילקבלעלפידיןתורה.על
כןבנסיבותהנוכחיות,כלמאבקמשפטי
להשגתזכויותממוןהמנוגדותלדיןתורה,
אףאםיצליחבתחוםחלוקתהרכוש,
עשוי להביא לעיכוב הגט ,ולהרחיקה
מהיעדהחשובבעיניה,והואסיוםההליך
בסידורהגט.הדיוןבציטוטיםהמשפטיים
שהציגו בני הזוג ,אינו נחוץ בנסיבות
הנוכחיות,שהבעלאינומסכיםלתתגט
עדשיקבלאתהרכושהראוילקבלולפי
דיןתורה".
תיקמס'316914761-21-1
ניתן ביום י"ב חשון תשס"ב ).(29.10.01
הופיעו :עו"ד ענבל הראל )לאשה(
עו"דארנוןקימלמן)לבעל(

הערה:

בעקבותפסקהדיןשלביה"דהאזורי,ולאחר
שהאשהאיחרהאתמועדהגשתהערעור
לביה"דהגדול,וביה"דהגדולדחהאתהערעור
מטעםזה,הוגשהכנגדשניבתיהדיןעתירה
לבג"צמצדהאשהבאמצעותהתכניתלסיוע
משפטיבאוניברסיטתבר-אילן,עלידיעו"ד
ענבלהראל,עו"דרוברטליכט-פטרןועו"ד
יוסימנדלסון,שתקפהאתהחלטתביה"דהן
במישורהסמכותוהןבמישורהדיןהחל)בג"ץ
.(408/03במסגרתהדיוןהראשוןצייןבית
המשפטהעליוןכיהמדוברבעתירהרצינית
ביותר ,ועל כן המליץ להסכים לשמיעת
הערעורבביה"דהגדול.ביה"דהגדול)הרב
שלמהדיכובסקי–אב"ד,הרבעזראברשלום,
הרבאברהםשרמן(ישבעלהמדוכהתקופה
ארוכה,כאשרהעתירהנותרהתלויהועומדת
בבית המשפט הגבוה לצדק ,וקבע )ביום
(5.5.04כירקלאחרשיסודרגטתינתןפסיקה
בענייןהרכוש.לבסוף,הגיעובניהזוגלהסכם
גירושיןכוללובוהסכימוכיהאשהלאתחזיר
לבעלאתמחציתשוויהדירהואף תקבל

לרשותהאתמחציתושלהבעלבדירהלאחר
הגיעהילדיםלגיל18וזאתתמורתהפחתה
מסוימתבמזונותהילדים.
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין.
ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†˙Ø„¯ÂÓ†¯Â„ÓÏ
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בביאהזוכמבוארבהרמב"םהלכותאישות
פרקג'הלכהה,.ובשו"עסימןל"גסעיףא.
הרי שאין נישואיהם כדמו"י ואין כאן
קידושין.עייןשם.וגםרבינוהרדב"זחלק
ז'סימןה.אףדסוברשהםיהודיםמ"מ
לענייןיוחסיןאינוחושששאינןיודעים
בטיבגיטיןוקידושיןע"ש,ועייןבספרנדחי
ישראללהגר"דשלוששליט"אעמוד64
שכןהעלהשאיןלהםקידושיןכלל,ובספר
גירושיןונישואיןליהדותאתיופיהלאור
ההלכה מהרב מנחם וולדמן עמוד ,20
שהעלהאחרימחקרמקיףדאיןלאתיופים
קידושיןלאדאורייתאולאדרבנן,עייןשם.
אשר ע"כ מכל הנ"ל יש לשחרר האשה
מעגינותהולהכריזעליהפנויה.
תיקמס'313795080-21-2
ניתן ביום כ"ו כסלו תשס"ו )(27.12.05
הופיעו :עו"ד עמיחי אזולאי )לאשה(
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ביתהדיןהרבניהאזוריבארשבע:
הרבאליהואברג'יל-אב"ד
הרבאליהוהישריק-דיין
הרביגאללרר-דיין

נפסק:

לאחרשמיעתדבריבניהזוגולאחרשהתברר
שלאהיוקידושיןכדמו"יוהואילוהבעל
עזבלאתיופיהוהשאיראשהצעירהלימים
אשרעדייןחייהלפניה,והואזקןושבע
ימים,וביתהדיןרואהבצערהשלהעגונה
הנ"ל,אשרע"כבנדוןדידןשלאניתןלהביאו
להכא לתת גט ,בית הדין פוסק ככל
הפוסקיםשאיןקידושיןבעדההנ"לכדמו"י,
וביתהדיןמכריזעליהפנויהורשאיתלהנשא
כדמו"י לאחר בדיקת יהדותה כמקובל.
נימוקיפסקהדין
הנהכלכותבייהדותאתיופיהמסכימים
שאיןשםקידושיןלאדאורייתאולאדרבנן
עייןשו"תיביעאומרחלקח.אהע"זסימן
י"אאותח.שכתבשאיןהםעושיןמעשה
קידושיןבאמירהונתינהכדמו"יוגםאין
קידושיביאה,שהריצריךלומרלהבפני
שני עדים כשרים הרי את מקודשת לי
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