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לאחרונהחלושתיהתפתחויותמעניינותביחסיםשבין
בתיהדיןובתיהמשפט.בראשונהמנעביתהמשפטהעליון
אתנסיונושלביתהדיןלהפעילאתסמכותועליהודים
שאינםאזרחיישראלוזאתכדילשחרראשהמעגינותה
רבתהשנים)בג"ץ.6571/04אתפסקהדיןהרבניניתן
לקרוא באתר בתי הדין הרבניים:
.(http://www.rbc.gov.il/judgements/docs/36.docבמקרה
דומהקבעביתהדיןכיישלוסמכותלדוןבמקרהשל
סרבןגטאזרחישראלאשראשתואינהאזרחיתישראל.
גםבמקרהזהעתרהבעללבג"ץ.כאןנדחתהעתירתו
מסיבהטכנית,אולםביהמ"שמגלההזדהותעםשאיפתו
שלביה"דלהעניקסעדלאשה).בג"ץ.8543/04פסקהדין
הרבני.(http://www.rbc.gov.il/judgements/docs/38.doc:
ההתפתחותהשניההיאקביעתוהתקדימיתשלבית
המשפטלעניינימשפחהבירושליםלפיהישלחייבבעל
סרבןגט,אשרגרםלסחבתארוכהביותרבדיוניםעל
דברחיובובגט,בתשלוםפיצוייםנזיקייםועונשייםלאשתו
)תמ"ש)י-ם(19270/03מיום.(21.12.04לעניןזהראו
ההערה שבסוף דעה א' בפס"ד מס'  3בגיליון זה.
בגליוןזהמביאיםגםאנופסקדין,אשרעוסקבהיבט
נוסףשלהיחסיםהמורכביםשביןבתיהדיןומערכת
המשפטשלמדינתישראל.בפסקדיןמס'5עוסקבית
הדיןבפרשנותויישוםסעיף(2)8לחוקיחסיממון.
דרכושלביתהדיןמעוררתמספרשאלותובראשןהשאלה
האםניתןלהשתמשבסעיףזהבכדילשלולמאשהזכויות
קנייניותהשייכותלה,כגוןבדירההרשומהעלשמה.
פסקדיןחשובנוסףשאנומביאיםכאן)מס'(6עוסק
בדרךבההלךביתהדיןכדילהתיראשהמעגינותהבנסיבות
קשותביותר.
כתמיד,נשמחלקבלתגובותוהערותוכןפסקידיןנוספים.

בברכה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ביתהדיןהרבניהאזוריאשדוד:
הרביקותיאלכהן–אב"ד
הרבמרדכיבראור–דיין
הרבמיכאלצדוק–דיין

העובדות:

כשלוששניםקודםלפסה"דעברההאשה
אירועמוחי.כתוצאהממנונפגעתפקודה
המנטליוהפיזישלהאשהבאופןחמור
והיא מוכרת כנכה  .100%הבעל תבע
גירושין בעילות שונות ,שחלקן נגרמו
כתוצאה ממחלתה :לדבריו ,היא אינה
ראויהלחייאישותואינהיכולהללדת,
בעודשהואמחויבבפריהורביה,וכןטען
שהיאחולהבמחלתהנפילהוישלהמומים
רביםוהואמואסבה.נוסףלכך,טעןכי
האשהמורדתבשלחוסרנכונותהלחיות
עמובמקוםפרנסתו.לטענתו,הםעמדו
להתגרשוהדברהתעכבבשלמצבהאשה.
מנגד,בקשההאשהשלוםבית.לעניין
טענותהבעלהשיבההאשהכיהבעלהוסט
ע"יבנימשפחתו,וטענהשישלובעיות
פוריותושלאהוכחשהיאחולהבמחלת
הנפילה.הבעלהוכיחע"יאישוררפואי
שהוא יכול להביא ילדים לעולם.

נפסק:
הרבבראור:
מביאמחלוקתהפוסקיםהאםניתןלגרש
אשהבעל-כורחהאםחולהבחוליארוך:
ישהסובריםשאםחולהבחוליארוךיכול
לגרשהבעלכורחה:דעתהרמב"ם)הל'
אישותי"ד,י"זהמוסיףשאיןראוילעשות
כןמפנידרךארץ(,שו"ע)אה"עעט,ג(,
הרא"ש,ב"ש,ח"מ,אבנימילואיםוכנסת
הגדולה.וישהסובריםשאםחולהעלערש

דוויאינויכוללגרשהבע"כ:דעתהרשב"א
והראב"ד.וישהסובריםשבזמןהזהכשיש
חדר"גאינויכוללגרשהבע"כ:דעתהב"ח,
מהרש"ל,ישועותיעקב,ביתמאיר)בדעת
הרמב"ם(.
הרבממשיךודןבשאלההאםניתןלגרש
אשהבע"כבשלחיובהבעלבמצוותפו"ר,
אחריחדר"ג)אשראסרעלנישואיןעם
אשה שניה ,ולגרש אשה בע"כ( בבעל
אשכנזי:רמ"א)אה"עא,י(מביאמחלוקת
ראשונים בעניין .והפוסקים לכוף:
הבית-שמואל)אה"עא,ס"קזובסי'קנ"ד,
ס"קלה(שמביאהמרדכיהמצייןשמסתפק
אםבזה"זיכוללגרשהבע"כומסקנתושכן.
והב"י)סי'יד(והרא"םוהמבי"ט,המביאים
הרשב"א שהחרם תם בסוף המאה
החמישיתוהיוםנאסרמטעםמנהג.ומנגד
החולקים:המהרשד"ם)חלקב,ק"כ(בשם
הרבהחסידמהר"יאשכנזיוהביארבים
וגדוליםשהיואוסריםמטעםחדר"ג.ומביא
מחלוקת בהבנת דברי המהר"י מינץ:
שהמרשד"םמביןבדבריולאסורגירושי
עקרהבעלכרחהוהנודעביהודה)סי'ק"כ(
מביאהשביעקב,הכנסתהגדולהוהראנ"ח
שהבינו בדבריו שמותר לגרשה בע"כ.
האם כאשר האשה אינה עקרה אלא
שההריוןמהווהעבורהסיכוןבריאותי,
כבמקרהזה,יכוליםלחייבהלקבלגט?
הרב קובע שחשש סכנה מהווה סיבה
ו"-חמרתאסכנתא".כפישפסקוהאחרונים
במחלוקתהרא"שוהמרדכיבענייןחולה
במחלתהנפילה.וכפישנפסקלענייןמוכה
שחין,שאפילואםהאשהרוצהלהשאר
נשואהלוכופיןאותהלהתגרשמשוםשזה
עלוללהיותמסוכןלבריאותו,כפישפסק
המהרי"ט)ח"בסי'י"ד(.ומסקנתהרבהיא
שניתןלחייבאתהאשהלקבלגטבטענת
הבעללענייןרצונולקייםמצוותפו"ר.
האםמחלתהנפילהמהווהסיבהלחיוב
בגט?
הבסיסלדיוןהםדבריהרא"שבתשובותיו,
המובאיםבשו"ע)אה"עקיז,יא(,הפוסק
כיאםהאשהנכפית]=חולהבאפילפסיה,
מחלתהנפילה[כופיםאתהאשהלקבלגט
ואםמסרבתיכולהבעללמנועממנהאת
חיוביוכלפיה:שאר,כסותועונה]להלן:
שכ"ו[ .החלקת-מחוקק )ס"ק כ( מבין
בדבריושלאחרחדר"גלאכופיןאתהאשה
החולהבמחלתהנפילהלקבלגט,אךאין
כופיםאתהבעללתתלהשכ"ו.לעומתו
הבית-שמואל)ס"קכב(הביןשאיןבכוונתו
לגרוםלכךשתועדףהאשהעלהאיש,ולכן
כשםשכופיםעלבעלנכפהלהתגרשכך
יכפואשהנכפיתלהתגרש,אפילוכפיה

בשוטים.הב"שמצייןשאףשבענייןבעל
חולה)נכפה(מביאהרמ"א)אה"עקנ"ד(
מחלוקתהאםכופיםאותולהתגרש,הרי
שהמחלוקת אינה קיימת כאשר מדובר
באשהחולה)נכפית(.שכןבבעלחולהיתכן
לומר"איתתאבכלדהוניחאליה"]אשה
בכלאחדנוחלה[וישמקוםלסבראשהיא
מוחלתעלהמום.אבלאשההחולהבמחלת
הנפילההריזהמוםלכו"ע.ר'עקיבאאיגר
מביאבשםהבשמיםרא"ש)ספרהמיוחס
לרא"ש( שהדין הוא שלא מגרשים את
האשהבע"כאךכופיםאותהעדשתאמר
"רוצהאני".וכןבנודעביהודה)סי'ק"ד(
נפסקשלאמגרשיםהאשהבע"כאךניתן
לכוףאותהאפילובשוטיםואםבכל-זאת
תמאןניתןלמנועממנהשכ"ו.
לסיכום:לדעתהב"ש,המהר"םמלובלין,
רע"אוהנודעביהודהשניתןלכפותעליה
גטעדשתאמר":רוצהאני".ומנגדדעת
הח"מ שלא ניתן לכפות עליה רק יכול
למנועממנהשכ"ו.
לענייןהשאלההאםישלחלקביןמקרה
בומוםשהיהבאשהלפניהנישואיןלבין
מוםשנוצראחריהם)'נולדתחתהבעל'(:
בספרחזההתנופהנקבעהדיןשאםנולד
המוםתחתיו)אושמחלעלהמום(אינו
יכוללגרשהבע"כ.אךהשו"עוהב"שלא
עשוחילוקזה.והחייםוהשלום)ח"ב,סי'
ק"ט(פוסקשאיןלחלק,שכןכלהסיבה
שכופים היא משום שאינו יכול לסבול
המוםוישנוחששסכנהואיןבזהחלוקה
בין לפני הנישואין לבין אחריהם .וכן
הבשמים ראש )קס"ח( לא חילק .לכן
למסקנהכופיןעלאשהנכפיתלהתגרשגם
אם המום ארע לאחר הנישואין.
הרבדןהאםישלכוףאשהזולהתגרש
מדין"נכפית"?ומשיבבשלילה.לאשההיו
רקשניהתקפים,ואמנםהכנה"גמביאאת
המהרח"ש)סי'לג(המביןשדבריהבשמים
רא"שהנ"לנאמרובסתמא,ולכןניתןלכוף
נכפיתלגירושיןגםאםחולהלזמןקצוב.
וכךגםבדבריהח"מוהב"ש)קיז,סע'יב(
הכופיםלגרשגםאםהיהלהרקהתקף
אחדבילדותה.אךהרשב"אהמובאבב"י
)סי'קיט(ובח"מ)שםס"קטו(פוסקשאין
למקוםלחשושאםהיולהרקשניהתקפים,
ואיןלכוף.כמוכן,ישלהוסיףשהסיבהשל
אותםפוסקיםשהורולכוףלגרשבמחלת
הנפילההיאקיומושלחששסכנה.אךכבר
החתםסופר)סי'קט"ז(מצייןשרופאי
זמננוגילושאיןזהחולימדבקכללולכן
לאראוילכוףבעלנכפהלגרש.הישכיל
עבדי)ו,סי'קג(מחילדיןהחת"סגם
באשה נכפית ,שגם אותה לא כופים.
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האםמצבהשלהאשההנובגדרמוםגדול?
התשובהשלילית.בשו"ע)אה"עקנ"ד,ד(
מובאתמחלוקתבענייןמומיהבעלשנולדו
לאחרשנישא.הואפוסקשלאכופיםלהוציא
אךהרמ"אשםמביאדעהלפיהאםזהו
מוםגדול:סומאבשתיעיניואונכרתושתי
רגליו ,כן כופים ,שזהו "כעבר ובטל מן
העולם".במקרהזהודאישלמרותמגבלותיה
איןלאשהזומעמדשל"עברובטלמן
העולם" ולכן טענת הבעל לכוף האשה
להתגרשמסיבהזונדחית.
טענתהבעלשבשלהאירועיםהמוחיים
האשהאינהראויהלחייאישותנדחתה
בהעדרראיותמספיקות.באםהיההבעל
מוכיחשלאשהבעיותבמחזור,וכתוצאה
מכךהואאינויכוללחיותעמהחייאישות,
היתהבכךעילהלחייבאתהאשהבגט.
לענייןטענתהבעלשהאשהמאוסהעליו
בשלבעיותיההרפואיותוההתנהגותיות:
ישנהמחלוקתהפוסקיםהאםיכוללגרש
בעלכרחהאתאשתוהמאוסהכאשריש
לוטענותמבוררות,אךלכו"עפטורמעונה
ויש הפוטרים גם ממזונותיה .המהר"ם
מלובלין)סי'א(מביאדברימהרי"ק)שורש
קז(כיבשלחדר"גלאיוכללהוציאהבע"כ
אךאיןהואמחויבלהיותעמהכלחייו.וכן
מובאבאוצרהפוסקים)סי'א(בשםהצמח
צדק,אשראףמוסיףשאםמצטרףלכך
העדרקיוםמצותפו"רניתןלהתירע"פ
מאהרבנים.מנגד,בכנה"ג)אותלג(מועלה
החשששכלמורדיטען"מאוסהעלי"בכדי
להתגברעלחדר"גובספרדבריאליהוהבין
שאםנותןטעםלדבריונאמן.במחצית
השקלמתירלכופהלהתגרשבחוליארוך
כיזהכמוהטועןמאוסהבעיניובאמתלא
מבוררת.והפתחיתשובה)עז,ס"קב(מביא
ישועות יעקב הפוסק שבמאוסה עליו
באמתלאמבוררתלאכופיםאךהואפטור
ממזונותיה.וכךנפסקבפד"ר)חלקה,עמ'
:294הרבניםעדס,אלישיבוזולטי(שאין
במאוסהעלייסודלחייבבגטאךבטענה
מבוררת הבעל פטור ממזונותיה.
המסקנההיאשמסיבהזובלבדאיןלחייבה
לקבלגט,אבלאםישסיבותנוספותניתן
לצרףגםסיבהזו.
לסיכום:האשהחייבתלקבלגטובמידה
ותסרבידוןביה"דבמתןהיתרלבעללשאת
אשהשניה.זאתבשלהחוליהארוךשלפי
רובהפוסקיםמאפשרלגרשהבע"כ.ובאוצר
פוסקים)סי'א,עג,ו(מובאהרבמגןהאלף,
המסבירדבריהמהרש"לשאףשהואאוסר
לגרשבע"כ,הואמתירלישאאשהאחרת
משום האיסור לשאת שתי נשים קל
מהאיסורלגרשהבע"כ.ישלהוסיףאת
העובדהשהבעלרוצהלקייםפו"רושהאשה

¥

מאוסהעליובטענהמבוררת.
למרותחיובהאשהבגירושין,ביה"דלאיכול
להתעלם מכך שהאשה חלתה לאחר
נישואיהםו"נסתחפהשדהו".וכןשהרמב"ם
כתבשאיןלהוציאה"מפנידרךארץ".מבחינה
מוסריתעלהבעללפצותאתאשתובנוסף
לתשלוםהכתובה.ובספרשםאריהפסק
שאשהשנתעוורהבשתיעיניה,אכזריות
היאשיוכללגרשהואיןלביה"דלתתיד
לבעלהמתנהגבאכזריות.ובתיהדין)פד"ר
י"ב,עמ'124ו-ח',עמ'(39כשחייבואשה
להתגרשכאשרהיתהחולהולאיכלהלהביא
ילדיםלעולםובעלהחפץלקייםמצוות
בפו"ר,חייבוהבעללשלםפיצוייםבנוסף
לכתובה.

ביןחוליארוךלקצר.אך,לדעתשניהם
אין ראוי לעשות זאת מפני דרך ארץ.
ובשו"תשםאריה)סי'קי(מצייןהאכזריות
שבדבר.ובפרוש"העמקדבר"עלהפסוק
בדבריםלב,לג.
"ואמנםכאשראשהתלויהבבעלהוסמוכה
עלשולחנוואיןלהעוזרומושיעמלבדו
הריכאשרפגעהבהידה'ובעלהמפנהלה
עורףורוצהלגרשהולהיפטרממעמסה,
הריזהאכזר,שלאדישלאמסייעלהאלא
זורקאבןאחרהנופלבאיןלהעזרהותמיכה
והריהיאלמשיסהוע"כאמרהרמב"םדאין
ראוילעשותכןמפנידרךארץ.לאכן
במקרהדידןשהאשהסמוכהעלשולחן
אביה וכן סמוכה על שולחן מלכים-
הביטוח הלאומי -שמדינא דמלכותא
מקבלתקיצבהקבועהובטוחהבתכ-
4,000ש"חחודשבחודשוהנהלכןאין
לומרכאןשישאכזריותבדבר".ואכןבפד"ר
)ח(46,דעתהמיעוטלמדהמרמב"םזה
שסכוםהפיצויהואסכוםשנועדלהתקיים
ממנו.
ולענייןהראיהמפד"ר)י"ב:(124,במקרה
ההואניתןהפיצוימשוםשהאשההאשימה
אתבעלהבמחלתה,וכןהיהחשששתישאר
ללאקורתגג.וכאןאיןהיאמאשימהאת
בעלהבמחלתהועודקודםלמחלתהשבה
לביתאביהכמהפעמים,והוכחהישבכך
שתמידהיהלהמקוםבביתאביה.ובפד"ר
)י"ג(292,מתייחסיםהדייניםלמקרהבו
ע"ימחלתהמנועהבעלמלקייםפו"ר,
וקובעים שדברי השו"ע המביא דברי
הרמב"ם לעניין "דרך ארץ" אינם אלא
במקוםשלאקיבלועלעצמםדיןחדר"ג
ויכוללישאאשהאחרת.וכןלאפסקושם
פיצויים .ועיין גם בפד"ר )טו.(216 ,
ולכןבמקרהזהבוהבעלחסראמצעים
ואףכתובתההיאעולכבדעליו,איןלחייב
אתהבעלבפיצויבנוסףלכתובהוהאשה
חייבתלקבלאתגטהמבעלהבכפוףלקבלת
כתובתהובאםהאשהתסרבלהתגרשידון
ביה"ד במתן היתר נישואין לבעל.

לענייןחיובהבעלבפיצוייםבנוסףלכתובה,
חולקהרבעלהרבבר-אור.לדבריו,יש
להבחיןביןמקרהלמקרה.החיובבפיצויים
הואמדבריהרמב"ם)פי"דאישות,הי"ז(:
"ואיןלעשותכןמפנידרךארץ",וכןנפסק
בטו"רובשו"ע)אה"ע,עט(.מקורדברי
הרמב"םבספריבדברים)"ושלחתה"(,לעניין
יפתתואר-אשההנשביתבמלחמה,שאם
היתהחולהימתיןעדשתבריאומדיןקל
וחומרראוילהמתיןבבנותישראל.והראב"ד
מחלקביןחוליארוךלביןחוליקצר.והמשנה
למלךוהב"חחולקיםהאםהרמב"םמחלק

הרבכהן:
מצטרףעקרוניתלרבניםבר-אורוצדוק
לחיובהאשהבגט.ומצטרףלעמדתהרב
צדוק שלא לחייב בפיצויים ,ומוסיף
"]ו[בנוסףלנימוקיו,הריכאןבאשדודבו
אנייושבכ15-שנהמעולםלאנהגו
בחיובבפיצויוהעיראשדודהיאעירחדשה
שבאואליהמכלפזורותישראלולאקיבלו
עלעצמםמנהגחיובפיצוייתרעלהכתובה
ותוספתכתובה".ולענייןהחיובבגטמוסיף
שבשלהעדרזיכרונה,שאינהזוכרתאת
שאירעאףבתוך5דקות,הרישאינהיכולה

הרבצדוק:
מוסיףעלדבריהרבבר-אור,כיכאשריש
בקיוםפו"רחששסכנהלאשהישבכךעילת
גירושיןעצמאית.בפד"ר)ז'(160,פסקו
שאמנםבכלאשהישנהסכנהבלידהאך
ישנודיןשונהכאשרנוסףלסכנההרגילה
ישנהלאשהמחלההמסכנתאותהעודיותר
ומתיריםלכוףגםאםטרםעברו10שנים,
זאתע"פשו"תנודעביהודה)סי'ו(ובשדי
חמד)מע'אישות,סי'כאותא',ב'(.וראיה
למקרהבספקדומהישמשו"תעיןיצחק
)ח"ב,סי'לה(.ויסודהחילוקביןסכנה
רגילהלסכנהמיוחדתמובאבשו"תצמח
צדק,חאה"ע,פט.
לענייןמאיסותמצייןהרב,כיהכנה"ג)ע"ז,
ס"קי"ט(מצייןכיאיןצורךלומר"מאוס
עלי"אלאכלטענהשאינהרוצהאותהדי
בה.לכן,איןכלמשמעותלעובדהשהביטוי
"מאוסה" לא הושמע בכל הדיונים
ובפרוטוקולים,אלארקנכתבע"יב"כהבעל
בסיכומיה .טענת הבעל היא באמתלא
מבוררת.ולכןאףשלדעתהמהרי"ק)קז(
לאניתןלחייבהבגט,הרישעפ"יהצמח
צדק)סי'קל"ב(כשמצטרףלכךרצונולקיים
פו"רכבמקרהזה,נראהלהתירלולשאת
אשהעלאשתו.

לשלוטעלהאיסוריםהחמוריםשלנידה.
ומצבהקשהמעיוורתשיכולהלהיעזר
נפסק:
בחברותיה,ולכןאסורלגורעמהוראה ישלחייבאתהבעלבגטמהסיבותהבאות
גמרא)מס'סוטה,זע"א(וברש"י)שם ,ראשית,מדוברבנישואיןשנעשושלאכהוגן.
ד"ה"שכןישלההיתר"(.
הםלאנרשמולנישואיןונישאועלתנאי
שרשאיהבעללשאתכדיןאשהאחרת.
תיקמס'031923642-21-1
זאתלמרותשהבעלידעשאיןאשהשמוכנה
ניתןביוםז'אבתשס"ג)(5.8.03
כיוםלחיותעםצרה.מצבכזהראוילשם
הופיעו:עו"דמלירזיאל)לאשה(;
'קדושיןברמאות'.
עו"דגיתיתנחליאל)לבעל(.
כברפסקהרא"שוכןהרמ"אבאהע"זע"ז
ג' ,שבמקרה בו יש צירוף של 'קידשה
ברמאות'וטענת'מאיסעלי'אףניתןלכפותו
לגרש,וזהלכאורההמקרהדנן.
אלאשנחלקואחרוניםבשאלההאםדינו
 ‡Ï˘†ÔÈ˘Â„È˜†Ï˘·†Ë‚·†ÏÚ·†·ÂÈÁ.2שלהרא"שאמוראףבנשואה.ישהסוברים
) ˙ÂÓÈÏ‡†Ï˘·Â†ÔÈ„‰†ÈÙ†ÏÚ†ÂÎ¯Úההפלאה(שהמדוברהוארקעלהקידושין
 Æ‰˘‡‰†ÈÙÏÎ†‰˘˜†˙È˘ÙÂ†˙ÈÊÈÙויש הסוברים )בית שמואל( שגם על
 ‰˘˜·†‰ÏÏÎ†˙È˘Ù‰†˙ÂÏÏÚ˙‰‰הנישואין.בשו"תמהרש"לסי'כחפסק
 Æ˙¯Á‡†‰˘‡†Â¯Â·Ú†‡ÂˆÓÏ†‰˘‡‰Óשדיןהרא"שחלגםבמקרהשבונתקדשה
מרצון,אלאשהקידושיןהיוללאשידוכין
ביתהדיןהרבניהאזוריאריאל:
ולכןהיובניגודלתקנה.
"בנידוןשלפנינוכשהרמאותנמשכהגם
הרבחייםשלמהשאנן-אב"ד
בתוךהנישואיןוכלהזמןדחההבעלאת
הרבמיכאלעמוס –דיין
הרישום,וכאשרנרשמוהםהיופרודים,
הרבמאירפרימן–דיין
יותרנראהשהכליודושדין]זה[קייםגם
בנשואה".
העובדות:
מעברלכך,ישלחייבבגטמשוםשהבעל
בניהזוגנישאובשנתתשנ"חבטקספרטי הודהשהכהאתאשתו.הנסיבותמלמדות
ורקמספרחודשיםלפניפסה"דנרשמו שלאסבירשהיהזהלשםהגנהעצמית.
לנישואיןברבנות.ישלהםארבעהילדים .יתרעלכן,האשהעברהלטענתהשיקום
האשההעלתהמספרטענותחמורותכנגד נפשיבשלמהשעשהלהבעלהוטענהזו
הבעל:לדבריה,כברבעתהנישואיןביקש לאהוכחשה.אםכך,הרישישכאןסיכון
ממנהלמצואלואשהאחרת;הילדהאחרון עבורהלחיותעםבעלזה,וכאןישלפסוק
נולדכתוצאהמיחסיםבכפיהבעתנידתה; כמובהלכותשבתבהןמחלליםשבתעבור
הםפרודיםכברשנהוחצי;הבעלהיכה ספקסכנתנפשות.
אותה ולכן גם הוצא נגדו צו הרחקה "לסיכום:אנומחייביםאתהבעללתתגט
מהיישובבוהיאמתגוררת;היאנאלצה לאשתו מנימוקים דלהלן' :מאוס עלי',
לעבור טיפול נפשי בשל מה שעברה .קידושיןשלאכהוגן,בעלמכה,סכנהנפשית
נגדטענותאלהענההבעלשהואמוכן חמורהלאשה".
לתתגטתמורתחצימליוןדולר;הכחיש
אתטענתהאונס;הכחיששידעשהיא
תיקמס'032313884-21-1:
נידהבעתקיוםהיחסיםהמדוברים;אמר
ניתן ביום ג' טבת תשס"ד ).(28.12.03
שהואאכןהתנהעמהשתעזורלולמצוא
הופיעו:עו"דדודפולק)לאשה(
אשהאחרתאךהיאשתפהפעולהוהכירה
לומספרנשים;הואואשתוחייםבנפרד פסק דין זה רלוונטי גם למדור תנאים
רקשנה;הכאתאשתוהיתהלשםהגנה למתןהגט.
עצמית.
לטענתו,אכןהכירמספרנשיםאךלמעשה
µ†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
לאקייםיחסיםעמן,כוללעםהחברה
שאכןהודהשהיתהלו.
ביה"דהציעפס"דהמחייבבמזונותבסך
3,500ש"חוהבעלסירב.בנוסףלכךתבע
פיצויתמורתהגטובשלהעובדהשנאסר
עליולהכנסליישובוכןדרששהאשה
תסגוראתכלהתיקיםנגדובביהמ"ש.

˙Ë‚‰†Ô˙ÓÏ†ÌÈ‡
˘ÂÎ¯†˙˜ÂÏÁ·†Ë‚†Ô˙Ó†˙ÈÈ˙‰.3
˘˙˙ÚË†ª¯È·Ò†È˙Ï·†ÔÙÂ‡·†‰˘Ú
ª˘Ù†‰ÏÂÁ†ÏÚ·‰†¯˘‡Î†ß˙ÂÚË†Á˜Óß
˜Ì˘Ï†Ï·Ë†‡Ï˘†¯·‚†Ï˘†ÔÈ˘Â„È
‚Æ¯ÂÈ
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבחייםש.רוזנטל-אב"ד
הרבסעדיהשרעבי-דיין
הרביוסףהייזלר-דיין

העובדות:

בניהזוגעוליםחדשיםמאתיופיהמעדת
"ביתא-ישראל",אשרנישאובארץבשנת
.1986לבניהזוגשניילדים,אחדמהם
אוטיסט.כשמונהשניםקודםלפסה"ד
עברהבעלמשברנפשיוהואמאושפז
לעיתים ונמצא במעקב צמוד במרכז
לבריאותהנפש.לבניהזוגדירהשנקנתה
בתנאיםמיוחדיםלעוליהעדההאתיופית
כ"הלוואה עומדת" ולאחר  15שנה
ההלוואההופכתלמענק.אםתמכרהדירה
תוך15שנהיאבדובניהזוגאתהמענק
ששוויו למעלה מ 90%-מהדירה.
כלפתרון"יצירתי"שהעלהביה"דלפתור
בעיית הדירה נדחה ע"י הבעל אשר
מתעקש למכור הדירה ולחלקה בעין.
לכךמתנגדתהאשה.
הבעל מסכים לגירושין ומתנה זאת
במימוש חלקו בדירה ,ומנגד האשה
מתנגדתלמכירתהדירהודורשתלחייב
הבעל בגירושין ולהעביר את הדירה
לבעלותהאולפחותלמגוריהעםהילדים.
ב"כהאשהתבעהלהתיראתהאשהללא
גטולחלופיןלכפותאתהבעללגרשהאשה
עקב"מקחטעות"בשלמחלתווכןעלתה
טענה כי הבעל לא טבל לשם גירות.

µ

נפסק:

דעהא':
ביה"דגםכןאינוחושבשפתרוןחלוקת
הדירהבעיןתהיהפתרוןטוב,ו"נראה
לביה"ד שעקב "מגבלותיו" של הבעל
בהבנתהדבריםלאיהיהזהמןהצדק
לעזורלבעל"המוגבל"לזרוקכספול"ים".
בהעדרהסכמהביה"דנזקקלפסוקבתביעת
האשה לחייב את הבעל בגירושין".
ביה"דדוחהאתעילתמקחטעות,שכן
לאמצארמזבתיקובסיכומיםהרפואיים
שהבעלסבלמבעיותנפשיותעודקודם
לחתונהאושאושפזבגינםקודםלחתונה.
"מקח טעות עד כמה שהמושג מובן
למשתמשבו,אומרשהמקח-הנישואין
בטעות!"  ,וכאן ישנה "חזקת הגוף"
שהמחלה נוצרה לאחר הנישואין.
לענייןהטענהשהבעללאטבללשםגירות
שעלתהמחקירתביה"ד,הרישישלברר
עם הרבנות הראשית האם דרישתם
מהעוליםמביתאישראללטבולמשמעותה
שללאטבילהקידושיהםאינםקידושין.
אתהקידושיןערךרבעירחשוב,ולכן
נראהשאיןלבטלהקידושיןעקבהטענה
שלאטבלולשםיהדות.
ברורלביה"דשבניהזוגצריכיםלהתגרש.
הבעלדורשזכויותיובדירהוהאשהדורשת
זכויותקניניותעבורהילדים,ובפרטלילד
הפגוע",דרישהשהיאמוסרית,אךעדיין
אינה יכולה להוות עילה לכפית גט".
לכןישלקבועכיבניהזוגיתגרשוזהמזה,
האשהתמשיךלהתגוררבדירהעדשהילד
הקטןיגיעלגיל,18ואזתמכורהדירה
כפנויה.מגוריהבדירהישמשוכמזונות
אותםחייבהבעללילדיו.
"בשוליפסה"דביה"דפסקאתאשרפסק
ביחסלגירושין,והפסקאינויכוללשמש
כעילהלתביעתנזיקיןשלאבביה"ד,שאם
לאכןישחששלכשרותושלהגטשיבוצע
כאשריבוצעבעקבותתביעתנזיקין".
דעהב':
איןלחייבאתהבעללתתלאשתוגט,
וכיוןשאינובריאומקבלקצבתנכות,אינו
מחויבבמזונותהילדיםואףאיאפשר
לגבותםמןהדירהשלהבעל.ישלקבל
אתהצעתהאשהלשלםלבעלמחצית
משכרהדירהעבורהמגוריםבה.הדירה
תמכררקלאחרשיגיעהבןהקטןלגיל18
ואז תחולק בשווה בין בני הזוג.

∂

דעהג':
איןמקוםלחיובבגט.הבעלאינוסרבןגט
אלאשישויכוחסביבשאלתחלוקתהדירה.
לאניתןלמכוראתהדירהועלכןהציע
ביה"דשהאשהתשלםמחציתמשווישכר
הדירהעדלמכירתהכשיגיעהבןהקטין
לגיל.18
תיקמס'011926961-21-1
ניתןביוםי"באדרבתשס"ג)(16.3.03
הופיעו:טו"רשרהמרקוביץ",ידלאשה")לאשה(,
עו"דרוןוינשטוק)לבעל(.

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדוררכושולמדור
בטלותקידושין.

Ì‡‰†ªÈ‡˙·†Ô˙È˘†Ë‚†ÔÈ„†‰Ó.4
˙‡† ‰˙Ó‰† ÏÚ·† Ë‚·† ·ÈÈÁÏ† Ô˙È
ÆÌÈ‡˙†ÌÂÈ˜·†Â˙È˙
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרביששכרדבהגר-אב"ד
הרבבנימיןלוי-דיין
הרבמרדכיטולידאנו-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאו5שניםקודםלפסקהדין
ולהםשניבנים,בני4ו.3-בשלאלימות
הבעל,האשהעזבהאתהביתבעתשהיה
הבןהקטןבןשבועייםוהגדולבןשנה,
ונגדהבעלהוגשכתבאישום.לענייןהסדרי
ראיית הילדים קבע ביהמ"ש לענייני
משפחה,כיהסדריהראיהיעשובפיקוח
פקידתסעדבלבד.שנהוחציקודםלפסה"ד
הופנובניהזוגליועץהמשפטישלביה"ד,
לצורךניסוחהסכםגירושין.ההסכםהמוצע
כללגםאתדרישתהבעללקבלתהילדים
לביקורללאפקוחפקידתסעד.האשה
באמצעותבאתכוחהסירבהלהצעהזו.
חודשייםקודםלפסה"דהגישהבעלבקשה
דחופה לסידור גט ,במועד סידור הגט
במהלךהטקסתוךכדיאמירת"הריזה
גיטךוהריאתמותרתבולכלאדם"הוסיף
הבעל"בתנאי"והגישניירובורשימת
תנאים.

נפסק:

במהלךהדיוניםשהתקיימובתביעתהאישה
לחייבואףלכוףאתהבעללפוטרהבג"פ
נגולהבפנינויריעהרבתיסוריםורצופה
התעללותואלימותקשה–בעיקרנפשית
– מצד הנתבע כלפי התובעת וילדיה.
ואכןכברמראשיתהדיוניםבנדוןהגיע
ביה"דלמסקנהנחרצתשעליהםלהפרד
זמ"זבג"פכדמו"י.מהגםשהבעלבעצמו
הסכים וחפץ בגט ,אולם הציב מספר
תנאיםמצידולמתןהגט,ביה"דלאחר
בדיקה מצא כי התנאים הינם סבירים
בהחלט ולא חריגים ,ואין לדחותם
כלאחריד.
עקבכךהיינומנועיםמלהוציאפס"דחותך
וברורלחיובוולכפייתובמתןגט,וזאת
לאורדבריהמהרשד"םז"לבתשובותיו
לפיהםגםבמקריםחמוריםבהםברור
לכלהדיעותשישלכוףאתהבעלליתןגט
לאישתו,הריאםהבעלמוכןליתןהגט
ומסכיםלכךאלאשדורשתנאיםמסויימים
שמעיקרהדיןזכאילהםואיןמקוםלשלול
אותםממנו,אזיאיןכופיםאותוליתןגט.
תצוייןגםהתרשמותנומהצהרותיוודבריו
ומאישיותושלהבעלבהמצאנוקויםשל
מוזרותותמהוניות,מהםהתרשמנוכי
להשיגגטממנובדרךשלפס"דונקיטת
הליכיםגםאםנראיתדרךקצרהאינהכי
אםדרךארוכהוהגטעלולהיהלהתעכב,
כבמקריםדומיםאחריםח"ו,וישלחתור
לסידורגטבדרךשלהסכםשניתןהיה
להשיגכאמור.
אילזאתהפנינואתבניהזוגליוהמש"פ
לבתיהדיןשבדקוהעלההצעתפשרה
הוגנת וסבירה במגמה להגיע להסכם
גירושיןוסידורגט.
למרבההצערב"כהאישההיאשסירבה
לקבלאתההצעהובעקבותכךאתהגט,
ואילוהבעלהסכים.
למרות האמור לא מצאנו לנכון ליתן
החלטהלדחייתתביעתהאישה,בכדילא
להנציחאתמצבהעיגוןבושרויהומתוך
תקווהשאוליבכלזאתנצליחלשכנעאת
באתכוחהלהסכיםלנאמר.
בעקבות האמור ניהל הנתבע מלחמת
חורמה חסרת רסן נגד ביה"ד ודייניו.
נוסיף:
צרלנולקבועכי"ידלאשה"בייצוגהאת
האישהבפניביה"דלאשמהלנגדעיניה
את הענין המסוים הזועק של האישה
להשיגגטמבעלה,והעדיפהמאבקשבו
ועלידוהוחמץהפתרוןהפשוטוהמיידי
לקבלתגטכדתוכדין,ובכךלאשמשה
ב"כ"ידלאישה",וחבל.

ביום י"ד תמוז ס"ד הגיש הבעל לפתע
בקשהדחופהלקביעתמועדמיידילסג"פ,
ולאהזכירדברמתנאיוהנז',ביה"דאכן
קבע מועד מיידי עוד בתקופת הפגרא,
במועדהגטהופיעובניהזוגבלוייתב"כ
האישהוביה"דהחלבסה"גכרגיל,בביטול
מודעותותנאיםוכו'תוךשיתוףפעולה
מלאמצדהבעל,שהוסברלוהיטבביטול
כלהסייגיםמודעותותנאים,אולםברגע
האחרוןעםמסירתואתהגטלידיהאישה
והחרההחזיקאחרהרבמסדרהגט,ותוך
כדיאמירתוהריזהגיטךוהריאתמותרת
לכלאדםועםמסירתהגט,הוסיף"בתנאי"
והגישניירעליוהיורשומיםתנאיושמכבר,
דהיינושחזרוהטילתנאיבתוקףחלות
הגט.והוסיףדבריהתגרותלעברהאישה,
השטאהזובאשה,ובמקרהזהגםבביה"ד
עצמו,גרמהכאב,זעםוסערהבאולםביה"ד.
בשוךהסערההתעשתביה"דואבביה"ד
הביעדעתולפיה:
ישמקוםבהלכהלומרכימעשההגטקיים
והתנאים בטלים ,הואיל ולא התקיימו
משפטיהתנאים.אולםלחומרעניןהתרת
אשתאישלעלמא,והיותויששיטותאחרות
החולקותבכך,ואיןגטזהיוצאמידיספק
גטלפחות,אשרבמקרהזההדיןנותןשיש
לכוףאתהבעלליתןגטנוסףכשרללאכל
תנאי–ראהשו"עאבהע"זסוףסימןקנ"ד
סעיףכ"אברמ"אועודאחרונים–אילזאת,
ישלכוףאתהבעלבכלאמצעיהכפיהליתן
גטנוסףכשרללאכלתנאי.
חברי בית הדין נחלקו עליו ,כאשר:
לדעתדייןאחד:
א.הגטשניתןבתנאישישבוממשות–
כמובןאםהאישהתקייםאתהתנאי.אחרת
איןלסמוךעלגטזהוהאישהאסורהמן
הדיןלהנשא.
ב.אףשישנטיהלפיטענותיהלחייבאת
הבעלבג"פ,אךהואילוהבעלהסכיםלהצעת
המפשרשהופנואליומטעםביתהדין,
והאישההיאשמסרבת,עלכןאיאפשר
לחייב את הבעל בג"פ ,ועליהם להגיע
להסכם.צודקכבודהדייןדלעילבדעתו–
בספקגטשהיהמרצוןהבעלאלאשארע
בופסול.
שונהנידוןדידן,שהבעללאהסכיםלתת
גט בלי תנאי ,לכן אין לכופו לגרש.
לדעתדייןהשני:
יש לגט שניתן על ידי הבעל תוקף גט
בתנאי,וכלעודהאישהלאתקייםתנאיו
אסורההיאלעלמא.

עלפידעהזו,באםישהוכחותנוספות
לביסוסהתביעהלחויבגט,יקייםביתהדין
מועדנוסףלהוכחות.
הסיכוםהוא,כיהאשהאסורהלעלמא,
ולדעתהרובבשלבזהאיןכופיןאתהבעל
בגטאםכיישלפעולבכלדרךאפשרית
להביאלגטלדעתהמיעוטישלכפותמיידית
ליתןגט.
יחדעםזאת,עקבההתנהגותשלהבעל
בביתהדין,מחייבביתהדיןאתהבעל
בהוצאותמשפטבסך,₪10,000ועליו
לשלמםלביתהדיןתוך30יום,היהאם
לאיעשהכןישקולביתהדיןלהטילמאסר
עלהבעל,לצורךאכיפתגבייתהוצאות
משפט.
נימוקיחלקמןהדייניםמצורפיםלתיק.
נימוקיםנוספיםיצורפו.
תיקמס'032457178-25-2
ניתןביוםי"דאלולתשס"ד)(31.8.04
הופיעו:טו"ררעותגיאת"ידלאשה")לאשה(

הערה:
ארגון"ידלאשה"הגישתלונהלנציבת
תלונות הציבור על שופטים ,על דברי
הביקורתבפסה"ד.התלונהנמצאהמוצדקת
וביןהיתרנקבעכי",מןהבירורמסתבר
כיביתהדיןהתנהאתקבלתהגטבכך
שאשה תסכים לביטול החלטות בית
המשפט לענייני משפחה בדבר הסדרי
הראיהשלהילדים,בהןנקבעביןהיתר,
שביקוריהאבאצלילדיויעשובפיקוח
פקידתסעדבלבד.בהסכםהפשרהשגובש
עלידיהיועץהמשפטישלהנהלתבית
הדין,הרבשמעוןיעקובי,נקבע,שעניין
הסדרי הראיה יועברו לסמכות ולדיון
מחודשבביתהדיןהרבני.הסכםהפשרה
המוצעתכללגםאתדרישתהבעל"שמיד
בסמוךלאחרהגט,הואיקבלאתהילדים
לביקור אצלו בלי פיקוח של עובדות
סוציאליות".האשהלאהסכימהלהצעה
זו ,אף שיתכן כי אילו הסכימה הייתה
מקבלתגט.איןלזקוףלחובתהאתהעובדה
שהיאעומדתעלזכותהלהתדייןבנושא
הסדריהראיהשלילדיהבביתהמשפט
לעניינימשפחהאשרכברקבלוהחלטות
בנידון.במצבדבריםזהלאהיתההצדקה
בדבריהביקורתהקשיםשהוטחועלידי
בית הדין בטוענת הרבנית ובארגון
ידלאשה".
≤†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

¯˘ÂÎ
ÈÒÁÈ†˜ÂÁÏ†∏†ÛÈÚÒ†˙ÏÚÙ‰·†ÔÂÈ„.5
˘ÂÎ¯‰†Ï˘†˙ÈÂÈÂÂ˘†‡Ï†‰˜ÂÏÁÏ†ÔÂÓÓ
·ª‰˘‡‰† ˙„È‚·† ¯Â‡Ï† ‚ÂÊ† È·† ÔÈ
˘∏†ÛÈÚÒ†ÁÂÎÓ†‰˘‡‰†˙ÂÏÚ·†˙ÏÈÏ
˜ÏÁ·†‰˘‡‰†˙ÈÈÎÊ†˙ÚÈÓ†˜¯†‡ÏÂ
ÆÏÚ·‰†Ï˘†Â˘ÂÎ¯Ó
ביתהדיןהרבניהאזוריפתחתקוה:
הרבשמואלפופוביץ–אב"ד
הרבמשהאוחנונה–דיין
הרבדודמלכא–דיין

העובדות:

בניזוגשהיונשואיםמשךארבעוחצי
שניםהתגרשובביתהדיןהרבנילפניכשנה.
במסגרתתביעתגירושיןשלהבעלנגד
האשה,בהטעןכיהאשהזינתהתחתיו,
נכרךלתביעתוענייןחלוקתהרכוש.האשה
הסכימהלהתגרשבתנאישיהיההסכם
הוגןבענייןהרכוש,אףשהכחישהאת
הטענותכאילוזינתהתחתיו.לאחרהגט
לאהגיעובניהזוגלהסכםבענייןהרכוש
ועלכןביתהדיןהרבניהתבקשלפסוק
בענייןהגירושין,כאשרבניהזוגהסכימו
ביניהםמראשב"קניןאגבסודר"כיבית
הדיןהרבנייפסוקבענייןלפיחוקיחסי
ממוןביןבניזוג.עיקרהמחלוקתביןבני
הזוגהיתהלגבידירתהמגוריםשנרכשה
על ידי שניהם בחלקים שווים )כאשר
הזכויות טרם נרשמו בלשכת רישום
המקרקעין – נרשמה רק הערת אזהרה
לטובתם(אשרמחציתה)100,000דולר(
מומנהעלידיאביהבעל)65,000דולר(
ועלידירכוששלהבעלמלפניהנישואין
)35,000דולר(והמחציתהשניהעלידי
משכנתאשנטלובניהזוגואשרהוחזרה
הלכהלמעשהבחלקההגדולאףהיאעל
ידיהעברותבנקאיותמחשבוןאביהבעל
לחשבון הבעל עצמו ומשם לבנק

∑

מהעברותהכספיםמאביואליוהיובגדר
הלוואהולאבגדרמתנה,והציגבפניבית
הדיןהרבנישטריחובבהתאם.הבעלדרש
מביתהדיןהרבני,לאורהעובדהשלטענתו
האשהזינתהתחתיו,לפסוקלפיסעיף(2)8
לחוקיחסיממוןולהורותעלאיזוןמשאבים
לפיהשקעותבניהזוגבדירהולאבחלקים
שוויםביןבניהזוג.לאורהטענותבענין
חלוקתהרכושלפיסעיף(2)8לחוקיחסי
ממוןעקבבגידתהשלהאשה,ניהלובניהזוג
דיוןהוכחותבפניביתהדיןהרבניכדילבחון
האםהאשהבגדהבבעלה.

נפסק:

שנתןעלדעתכךשהאשהלאתביאלהרס
הנישואין.
נימוקיםנוספיםשלהרבמלכא:גםאם
הכספיםשנתןאביהבעללאניתנוכהלוואה
אלאכמתנה,הרישהכספיםשניתנועלידי
אביהבעלניתנוכמתנהלבעלעצמוועלכן
אינםבריאיזוןלפיסעיף)5א()(1לחוק
יחסי ממון ,ובפרט כשההסכם לרכישת
הדירהנעשהלפניהנישואיןעלידיאבי
הבעל.העובדהשחוזההרכישהכללגםאת
האשהאינוראיהלכךשאביהבעלנתן
מתנהגםלאשה.

ראשית,דןביה"דבענייןהבגידהוקובעכי
הגיעלמסקנהכיהאשהלאחפצהבבעלה
ועלכןחיפשהקרבתםשלאנשיםאחרים
ואףאמרהלבעלהשזינתהתחתיו.האשה
החליטהלהתגרשאלאשרצתהלצאתעם
רכושרבועלכן,מדיןתורה,דינהכדין
מורדתמאיסעלישמחזירהלבעלכלמה
שנתן לה ,אולם נכסיה שלה שהכניסה
לנישואיןאינהמאבדת.עלכן,עלהאשה
להחזירכלמהשקיבלהולאמגיעלהכלום
בזכויותהבעלובפרטשעדייןהדירהלא
נרשמהבטאבו.כמוכן,ישבתידיןשפוסקים
שיש לחלק את הדירה לפי ההשקעה
ברכישתה,אפילוכשהדירהרשומהבטאבו
עלשםשניהםומקלוחומרכשהדירהטרם
נרשמה.

גםאםישלאזןאתהדירה,הרישבנסיבות
העניןישלאזנהלפיסעיף8לחוקיחסי
ממון.הדייןמביאמדבריושלהשופטזוסמן
שעמדבראשהוועדהשהכינהאתהתשתית
לחוקיחסיממוןלפיהםהנסיבותשבהן
ניתןלהפעילאתסעיף8לחוקכוללות
נסיבותמיוחדותלעשייתצדקבנסיבות
העניין,ואףמצייןכיספרימשפטשונים,
כגוןשלשיפמןוטדסקי,מצייניםכיאשמת
בן הזוג בפירוק הנישואין היא "נסיבה
מיוחדת" העשויה לאפשר חלוקת לא
שיוויוניתשלהרכוש,וכךבמקרהשהנכסים
נצברועלידיאחדמבניהזוגבעודבןהזוג
השנילאמילאאתתפקידיוהמשפחתיים
וכאשרהיהניהולחשבונותבנקנפרדים.
עדכאןדבריהרבמלכא.

כמוכן,פוסקביתהדיןהרבנילפיסעיף8
) (2לחוק יחסי ממון היות ויש ראיות
נסיבתיותחזקותלבגידתהאשהעםשני
אנשיםשוניםכמפורטעלידיביה"דהרבני.
לאורהראיותלגביהתנהגותהאשהמוצא
ביה"דכימדוברבאשהה"עושהמעשהזמרי
ומבקשתשכרכפנחס",שכןבהתנהגותה
גרמהלהרסהנישואיןוהיאמבקשתלצאת
מהנישואיןעםרכושרבומחציתהדירהוכן
זכויותבמניותשלהבעלמלפניהנישואין
אףשלאהשקיעהבהםכמעטכלום.מקרה
זהנכנסלגדרסעיף8לחוקיחסיממוןועל
כןיחולקהרכושלפיההשקעהבפועלולא
באופןשיוויוני,והאשהתקבלרקמחצית
מתשלומיהמשכנתאהחודשייםהשוטפים
ששולמובמהלךהנישואיןותולא,וזאתלא
כוללאתתשלומיהמשכנתאששולמועל
ידיאביהבעלבאופןשתואר.לחילופין,היות
והדירהמומנהבעיקרע"יאביהבעלוהיות
ולאנרשמהבטאבו,רשאיהבעללחזורבו
מהמתנהלפיסעיף)5ג(לחוקהמתנה.זהו
מקרהשלנסיבותמיוחדותהיותוישאומדנא

לאורכלהאמורפוסקביה"דכיהרכוששל
בניהזוגיחולקלפיההשקעהבפועל.היות
והבעללאדרשכיכלהדירהתעבוראליו,
קובעביה"דכיישלמכרה.התמורהתשמש
להחזרחובהמשכנתאומהיתרהיקבלהבעל
אתהחזרחובותיולאביובסכוםשל80,000
דולר,וכןהחזרשל35,000דולרשהיושלו
מלפניהנישואין.לאחרמכןהיתרהתחולק
ביןבניהזוגשווהבשווה,תכולתהדירה
תחולקשווהבשווה,המכוניתתחולקלפי
ההשקעהבמכונית,ומעברלכךלאשהאין
כלזכויותבשארהרכוששלהבעללרבות
העסקהמשפחתי.הזכויותהמגיעותלבני
הזוגממקומותעבודתםתשארנהלמישעל
שמוהןרשומותוהכספיםשבבנקיחולקו
בהתאםלרישוםהבעלותבחשבון.האשה
שהתגוררהבדירהמאזהגירושיןחייבתבכל
הוצאותהחזקתהדירהשהיובתקופהזו
וכןחייבתלשלםלבעלמחציתמשכרהדירה
עלכלתקופהזו.במידהושלמהאתחלקו
שלהבעלבמשכנתאמאזהגירושין,יקוזזו
הסכומיםבהתאם.

∏

תיקמס'011542859-24-1
ניתןביוםכ"חאלולתשס"ד)(14.9.04
הופיעו:עו"דקראוס)לאשה(,
עו"דיורםירקוני)לבעל(

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין
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·ÔÈ˘Â„È˜†˙ÂÏË
¯˘‡†‰˘‡†Ï˘†‰È˘Â„È˜†ÏÂËÈ·.6
‡‰ÏÚ·Ó† Ë‚† Ï·˜Ï† ‰ÏÂÎÈ† ‰È
˙ÂÎÓ˙Ò‰†ÍÂ˙†˙‡Ê†¨‰¯Î‰‰†¯ÒÂÁÓ
ÂÈ‰†ÔÈ˘Â„È˜‰†È„Ú†ÈÎ†‰„·ÂÚ‰†ÏÚ
ÆÌÈÏÂÒÙ†ÌÈ„Ú
ביתהדיןהרבני:
הרבשלמהמשהעמר–
הראשון לציון ונשיא ביה"ד הגדול
הרבעזראבר-שלום–חברביה"דהגדול
הרבציוןבוארון–אב"דפתח-תקוה

העובדות:

זמןקצרלאחרהנישואיןגילתההאשה
כיבעלהלוקהבמחלתנפששגרמהלו
לנהוג באלימות קשה כלפי האשה
והילדים,עדכדיסכנתחיים.הבעלאף
אושפזבביתחוליםלחולינפש.האשה
פתחה בראשית שנות התשעים תיק
גירושיןאולםהתיקנסגרעקבתביעת
הבעללשלוםבית.בשנת1998פתחה
האשה תיק גירושין נוסף ,ובינתיים
התלוננהבמשטרהעלאלימותושלהבעל
כלפיה .הבעל נעצר וניסה להתאבד
בתליה.חייוניצלואךגזעמוחונפגע
וברורשלאיחזורלהכרהלעולם.לאחר
שכמעטנואשההגיעההאשה,בסיועה
שלבאתכוחה,לרבשארישובכהןאשר
כתבבשנתתשס"ב"הצעהלפסקדין".
הצעהזועומדתבבסיספסקהדיןדלהלן
שכתבהרבבוארון,תוךשהואמצייןכי
הדבריםנכתבים"בקצרה".

נפסק:
מדוברבמקרהבואחדמעדיהקידושין
הואמחללשבתבפרהסיה,דברזהעולה
מעדותו בביה"ד ומעדותם של עדים
כשרים שהעידו זאת עליו .יש לדון
בשאלההאםישלחשוששמלבדוהיו
ביןהנוכחיםבעתהקידושיןשניעדים
כשרים,והםאינםנפסליםבשלדין'נמצא
אחדמהםקרובאופסול',דיןאשרקובע
כיבקבוצהשלעדיםמספיקשיהיהעד
אחדפסולכדישתפסלכלשארהקבוצה.
הגדרתו של דין זה שנויה במחלוקת
ראשונים,אךלנידוננוחשובההעובדה
כיהרבשערךאתהחופההעידשהוא
נוהגלייחדאתעדיהקידושיןמביןשאר
הנוכחיםבטקס,וזאתמשוםהבעיהשל
עדיםפסוליםהמצוייםביןהנוכחים.
לאורזאת,ישלהפעילאתדינושלמהר"י
וייל)שו"ת,סי'ז(אשרלמדמהרא"ש
כיבכזהמקרה"כוונתםשהעדיםשיחדו
יהיוהעדיםולאהאחרים...דהמזמיןאת
עדיוהריהוציאאתכלהאחריםמכלל
העדות".דיןזהשנויבמחלוקתאחרונים,
אךמרביתם)מהרש"ך,מהרי"טואחרים(
פסקו כמהר"י וייל ,וכך פסקו כמה
מפוסקיזמננו)הרבעובדיהיוסף,הרב
ולדנברג,הרבמשאש(.
אמנם,ישנםראשוניםואחרונים)רשב"א,
ר"ןורדב"ז(אשרמדבריהםעולהכי
אפילואםזימנואתהעדים,איןבכךכדי
לפסולאתשארהנוכחיםבטקסמלהעיד,
וישלחשושלדבריהם.ניתןאולילומר
כיהםמדבריםבמקרהבוהעדיםזומנו
ע"י אחרים ואילו מהר"י וייל מדבר
במקרהבוהחתןזימןאתהעדיםוממילא
ענייןזה,כמותנאיםאחריםבקידושין,
תלוירקבדעתוואיןמשמעותלקיומם
שלעדיםנוספיםבטקס,וצריךעיון.
מכל מקום ,יש לומר כי אנו מצויים
במקום בו ישנם שני ספקות .הספק
הראשוןהואבשאלההאםההלכהנפסקת
כמהר"יוייל)ואזישלפנינורקעדכשר
אחד(אושמאלא.גםאםההלכהלא
כמותו,עדייןישנוספקשניבמציאות:
יתכןוגםביןשארהנוכחיםלאמצויעד
כשר,וזאתמשוםשהיהמדוברבטקס
שנערךבביתומטבעהדבריםהמוזמנים
היוקרובימשפחהומחללישבת,שהרי
לאמדוברכאןבמשפחהשלשומריתורה
ומצוות.ספקכזהבמציאותםשלעדים
כשריםבקידושין,וממילאלהיותםשל
הקידושין תקפים ,מביא לכך שאנו
מעמידיםאתהאשהעלחזקתה,כלומר
חזקהשהיאעדייןפנויהמןהתורה,וזאת
אף למי שחולק על מהר"י וייל.

לשיקולההלכתיישלצרףאתדעתםשלרוב
הראשונים,כפישמביאאותהבעל'לחם
משנה',לפיההגורםהחשובהואכוונתהעד
להעיד,ואםעדמתכווןלהעידונמצאפסול
הרי'עדותשבטלהמקצהבטלהכולה',ובכללה
בטלהאףעדותםשלהאנשיםשלאנתכוונו
להעידאלארקלראות.
ישלהדגישכיהרבעובדיהיוסףכברדן
בשיטתהסמ"עלפיהאיןעדנפסלבעבירה
עדשיהיהמודעלכךשהואמבצעעבירה
ושהואנפסלבכךלעדות,והראהכיעבירה
שלחילולשבתבפרהסיאהיאעבירהשגם
הסמ"עיודהבכךשמבצעההואפסול.מן
הסתם,הסמ"עגםלאהיהמודעלפסיקתו
שלמהרשד"םשקבעכילפידעתכלגדולי
הדורעדותםשלאנוסיספרדבטלה",אעפ"י
שגדלועלטעותאבותיהםואעפ"ישבודאי
אינםיודעיםמאומהמפסלותםלעדות".
ספקקלנוסףשישלהוסיףהוא"שהמדובר
בעוליםמרוסיאאשרנתערבובהםגויים
במזידאובשוגגכידוע,ושאףעלפידכאן
בארץאמרינןכלדפרישמרובאפרישמ"מ
קייםעדייןספק,וישלצרףלסניףדשמא
הבעלהואמאחדמהן".
מכל הטעמים נראה "להתיר את האשה
לעלמאוהואילוהואשעתהדחקשלעיגון
ממש".
ישלדוןבמשמעותעובדתהיותהשלהאשה
מוחזקתלהיותאשת-אישעדעתהוהיותה
אםלילדים.נראהשאיןחזקהכזובדורנו
אלאבאנשיםחרדים,משוםשבדורנושכיחים
נישואיתערובתונישואיןאזרחייםובפרט
שכאןאנועוסקיםבעוליםמרוסיהשאצלם
הדברנפוץ.וכברמצאנובתלמודשאשה
שנתקדשהקידושיטעותיוצאתמבעלהללא
גט"אפילובנהמורכבעלכתפה",כלומרלא
חוששיםלחזקתאשת-איש.
שלושתחבריביתהדיןכותבים":אחרהעיון
במכלולהחומרשבתיקמגיעיםלמסקנה
שהקידושין והנישואין של ...הם בטלים
מעיקרן,והגב'הנ"לרשאיתלהנשאלאחר
כדמו"י .את מעמדה יש לשנות מנשואה
לפנויה".
הערה:פסה"דשלהרבבוארוןמסתייםבכך
ש"הואיל ומדובר בענין חמור של ביטול
קידושיןצריךשיסכיםלזהגדולהדורמרן
ר'עובדיהנר"ו".הרבעובדיהיוסףאכןהוסיף
אתהסכמתו"להתיראתהאשהבלאגט,
כאןשהואמקוםעיגון".
תיקמס'011105293-64-1
ניתן ביום כ"ה תשרי תשס"ה )(10.10.04
הופיעו:טו"ררבקהלוביץ–'ידלאשה')לאשה(
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˙ÈÙÂ‚†ıÂÁ†‰ÈÈ¯Ù‰†ÍÈÏ‰˙·†ÍÈ˘Ó‰Ï
ÏÚ·‰†È‡ÎÊ†Ì‡‰†ø‰ÏÚ·†Ï˘†ÂÚ¯ÊÓ
˙È¯ÙÂÓ‰†˙ÈˆÈ·‰†˙Ï˙˘‰†˙‡†ÚÂÓÏ
øÂÚ¯ÊÓ
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבמתתיהושרים–אב"ד
הרבאברהםכלאב–דיין
הרבישראליפרח–דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי–אב"ד
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבאברהםשרמן–דיין

העובדות:

מדובר בבני זוג שנישאו כדת משה
וישראלב.1997-לבעלאלונשואים
שניים;מנשואיוהראשוניםנולדולו
שלשה ילדים .לאשה אלו נשואין
ראשונים,ואיןלהילדים.לאחרשהוברר
לזוגשהאשהאינהיכולהלהרותוללדת
בדרךטבעית,הסכימושניהםלעבור
הליך של הפרית מבחנה חוץ גופית
).(I.V.Fלאחרשהאשהעברהתהליך
רפואיקשה,מורכבומכאיב,נשאבומגופה
ביציותשהופרובזרעהבעל,ונעשושני
נסיונות,שלאצלחו,להשתילןברחמה.
כעבורכשנתייםחלמשברעמוקביחסי
בניהזוג-הבעלהגישתביעתגירושין,
והאשהבקשהשלוםבית.לדבריהבעל
זמןקצרלאחרהנשואיןפרצוסכסוכים
ביניהם.ביה"דדחהאתתביעתהגירושין
וגםלאהמליץעלגירושין.הבעלתבע,
במסגרתתביעתהגירושין,שיוצאצו
כנגדהאשהשימנעממנהלהמשיךאת
תהליךההפריהולהשתילברחמהביצית
מופרית בזרעו ,ושיורה להשמיד את

π

הביציותהמופרות.האשהטוענתכי
בשלגילהאיןלהסיכוירבלהרותבעתיד.

נפסק:
ביה"דהרבניהאזורי:
ישלדוןבטענהכיקיימתשותפותבין
הבעלוהאשה.לכאורהמדוברבשותפות
שמשמעה יצירת עובר ולפי ההלכה
בשותפותשנקבעזמןלפקיעתה,במקרה
זהלידתהעובר,אינויכולאחדהשותפים
לחזורבו.אלאשההלכהגםדורשתכי
שותפותבלתיהדירהתיווצרבאמצעות
מעשהקניין,ועלכןישלדוןהאםבמקרה
דנןמדוברבדברשקניןמועילבו.הרי
איןאפשרותלבצעקנייןבאדםיהודי,
לקנותואולמכרו,וכךגםבעובר.כלומר,
עובראינוחפץשניתןלהקנותווממילא
איננו מושא לשותפות מחייבת.
לכןישגםלדחותאתטענתחיובושל
הבעלמדין'פועל',כלומרשכשםשפועל
מחוייבלבצעפעולהמסויימתכךגם
הבעלהתחייבלהפרותאתהביצית.דין
זהיכולאולילחולעלרופאשהתחייב
לבצעפעולותכדישיווצרהעובר,אך
לגביהבעללאמדוברבהתחייבותלפעולה
אלאבהתחייבותלהולדתבן,ועלזהאין
קנייןמועיל.גםאיןלהשוותהתחייבות
זולהתחייבותושלערב.הולדתעובר
איננהעניןממוניודיניהפועלוהערב
אינםרלוונטייםלגביה.
הבעלהחוזרבולאייחשב'מחוסראמנה'
)ביטויהמגדירמוסריתאתמישחוזר
בומהתחייבותו(משוםשעלפיהתלמוד
מותרלאדםלחזורבומהתחייבותלתת
מתנהגדולה.במקרהזה,ברורשמדובר
בהוצאותמרובותלגידולהילד,מהגם
שהילדיגדלללאאביו.מצדשני,אולי
תוכלהאשהלתבעועלהצערשגרמה
לההתחייבותו.יתכןשאףהיהראוי
שבשלהנסיבותהמיוחדותניתןהיה
להשוותמקרהזולהתחייבותשלאדם
לעזורלעני,אשרההלכהמחייבתאותו
לעמודבדיבורו.אלאשאםכך,מדובר
בנדרשניתןלהתיראותו,מהגםשהנדר,
כביכול,נעשהעלדעתכךשהילדיגדל
אצלאביוואמוולאאצלאמובלבד.
ביה"ד דוחה גם את הטענה כי בעל
מחוייבלסייעלאשתולהולידילדים
ממנו.אילוהיתהחובהכזולאהיינו
זקוקיםלתביעתהאשה":בעינאחוטרא
לידהומראלקבורה".ברורשחובהכזו
גםאיננהקשורהלחובתהעונהוכלשכן
שאין בעל מחוייב לפעול בצורה לא
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טבעיתכדישאשתותוליד.
לכןישלקבועכיהבעליכוללחזורבו.
עם זאת ,מצוה עליו לעזור לאשתו
שסבלהרבותבשלרצונהלילדואשר
איןלהסיכוירבלהרותמאדםאחר.
לכן,אםתתחייבלפרנסלבדהעדגיל
18אתהולדשיולד,נראהשישללחוץ
עלהאיששיסכיםלהפריה.אךאיןלכופו,
שאיןכופיןעלמצותעשהשמתןשכרה
בצידה.

ביה"דהרבניהגדול:
דעתהרוב–הרבשרמן:
ישכמהמישוריםעליהםישלדון,ומהם
עולה כי יש לדחות את ערעורה של
האשה:
א.מישורהשותפות–ענייןזהנידון
בפסיקתביתהדיןהאזורי.נראהשיש
לקבל את טענת הבעל המסתמך על
דבריושלהרבישראליבפרשתנחמני.
לפידבריםאלה,כאשרישנהאומדנא
מוכחת שהבעל לא התכוון לכך
ש'השותפות'תתקייםבמקרהשלשינוי
נסיבות–כאשרלאחייםבניהזוגיחדיו
–אזיבאמתאיןלהתוקף.ישלהוסיף
שבבסיסהסכמתםמצויהההנחהשהילד
יגדלבמסגרתהתאהמשפחתי,ואםתא
זהמתפרקאזיבטלהההסכמה,ואם
מטרהבסיסיתשלהשותפותאינהיכולה
להתקיים,אזיאיןלהתוקף.הרבמדגיש
כיאיןהדברמשתנהגםבמקרהשבו
ההסכמהלתהליךההפריהניתנהלאחר
שכברהחלוסכסוכיםביןבניהזוג.טבעי
הואשישנםסכסוכיםבתאהמשפחתי
ועדיין בני הזוג מניחים שהקשר לא
יתפרק.
הרבדוחהאתהטיעוןשעלהבביתהדין
האזורי,לפיועובראיננומושאלקניין
ולשותפות .גם הרב ישראלי בפרשת
נחמני וגם פוסקים אחרים סוברים
שתתכןבעלותשלהבעלאוהאשהעל
ביציתמופריתוכןתתכןשותפותבה.
הכללההלכתילפיואיןלאדםבעלות
עלגופומשמעושאסורלאדםלחבול
בעצמוללאסיבה,אךאיןהואמתייחס
למקרהבואדםמשתמשבגופולמטרות
חיוביות.עלכן,איןהוארלוונטילענייננו
בו מדובר בשותפות שמטרתה קיום
מצוה,ועלכןהיאשותפותתקפה.ניתן
אףלהוכיחשלשםיצירתהשלשותפות
זואיןצורךבמעשהקניןמשוםשיש
כאןגמירותדעתמלאהלגביתוכנה.

עלכן,רשאיהבעללהסתמךעלדיני
השותפות והבעלות כאשר הוא בא
ומתנגד להמשך התהליך ,משום
שהביציות המופרות שייכות גם לו.
ב.מישורהשותפותהמיוחדתשקיימת
ביןבעלואשתו–האשהטענהשבעלה
מחוייבלסייעלהללדתילד.כברנפסק
בעברשהאשהאיננהחייבתלהשמיע
במפורשאתהטיעון"בעינאחוטראלידה
ומראלקבורה"אלאמספיקשתאמר
שרצונהבילד.נכוןהואשטענהכזויכולה
להביאלחיובהבעלבגט,אךכאןאין
היארלוונטיתשהרילאקיימתבמסגרת
חובותהנישואיןחובהעלהבעללסייע
לאשתוללדת.אילוהיתהחובהכזולא
היינוזקוקיםלתביעתהאשה":בעינא"
וכו'.ישלהבחיןביןחובתהבעללגרש
את אשתו במקרה בו אין הוא יכול
להוליד,זאתמשוםשהסכמתהאשה
לנישואיןהיתהעלדעתזהשיהיולה
ילדים,לביןהעובדהשלאקיימתשום
חובהעלהבעללמלאאתשאיפתאשתו
לילדיםבמסגרתחייהםהמשותפים.קל
וחומר שאין לחייב את הבעל לסייע
להולדתילדיםבצורהלאטבעית.הרב
מדגישכילמרותשאיןחובהכזועל
הבעל,הרישלאשהקיימתחובהלסייע
לבעלהלקייםבמסגרתהנישואיןאת
מצוותפרוורבו.עםזאת,החיובחלרק
עלהריוןטבעיואיןעלהאשה)וגםעל
הגבר(חובהלקייםאתהמצוהבאופנים
לאטבעיים.
ג.מישורגמילותהחסד:סיועלאשה
הרוצהפריבטן–כדילבחוןאתעמדת
ביה"ד האזורי שפנה לבעל והורה לו
לסייע לאשה במישור גמילות החסד
עלינולבחוןאתעמדתההלכהבנוגע
לתהליךשלהפריהחוץגופית.ישלומר
כיביה"דהאזורישקלרקאתטובתה
שלהאשהאךלאאתטובתהילדשיוולד
למשפחהחדהורית.למרותזאת,טענה
האשהשעקרוןטובתהילדכןקייםגם
בתביעתה ,וזאת משום שאם יופסק
תהליךההפריהלמעשהתגזרכליהעל
העובר וטובתו דורשת את המשך
התהליך.טענתהמסתמכתעלהדיןלפיו
ישלחללשבתכדילהצילעובר,ואפילו
בשלביםמוקדמיםביותרשלההריון.
הרבמנסהלהפריךראיהזווטועןכי
ההיתרלחללשבתלהצלתחייעובר
נובעמהנחהלפיהאותועובריוולדלחיי
תורהומצוות,כלומרבהצלתוישלשקול
אתהדרךבהיחיהאתחייובהמשך.

גםכאןישלשקולשיקולזהולומרשעדיף
לילד שלא להוולד למשפחה חד הורית
ומזרעושלאבשלאחפץבוושלאיגדלו
לשםהגשמתייעודוהרוחניבתורהובמצוות.
לא נכון הוא לגמול חסד עם האשה
באמצעותמעשההגומלעםהילודרעולא
טוב.
ד.מישורהאיסורוההיתר:שאלתמעמדה
ההלכתישלהפריהחוץגופית–הבעלטוען
שכיוםהואמודעלדעתושלהרבולדנברג
אשרפסקכיאיןלהתירבשוםמקרההפריה
חוץגופית,ואיןהוארוצהלהכנסלחשש
עבירה.אכן,לאורדבריהרבולדנברגולאור
דברי פוסקים אחרים יש לחשוש לכך
שהפריותמבחנהאסורותמשוםשישבהן
ספקשמאביציתהאשהמופריתמזרעושל
גברשאינובעלהאושמאמושתלתברחמה
של אשה ביצית של זוג אחר וכדומה.
לאור דברים אלה ספק אם יכול ביה"ד
להמליץלבעללגמולחסדעםהאשהכאשר
קייםחשששלפגיעהבשלמותובטוהר
היחסשלביתישראל.

דעתהרוב–הרבבןשמעון:
דברי הרמב"ן בהם עושה שימוש הרב
דיכובסקיאינםמלמדיםכללאתמהשרצה
להסיקמהם.להפך,ניתןלהראותמכמה
מקורותכיהעוברברחםאמודוקאנמצא
בבעלותה.אלאשבעלותזוקיימתעלעובר
שאמומגדלתוברחמהוברורשבכזהמקרה
לאיכולבעלהלדרוששתפילאותו.אולם
איןלאשהכלבעלותעלביציתשעדייןלא
הושתלהבה,גםאםלשםהפרייתהעברה
תהליךמכאיב.
החלתדיןהשותפותעלהביציתאיננה
אפשרית .שותפות יכולה לחול רק על
דבריםשישלהםשווימסויים,אךלזרע
וביציתאיןכלשוויכשהםלבדםוגםכשהם
ביחדאיןלהםשוויללאהטיפולהרפואי.
אילוהיינומחיליםכאןאתדיניהשותפות
היינוצריכיםלומרשגםהרופאהמטפל
הואשותףבבעלותלמישסוברכי'אומן
קונהבשבחכלי'.
הרבמסכיםלחששותשלהרבולדנברג
שמביאהרבשרמןומוסיףכיאיןמקום
להמליץלבעללהסכיםעלהמשךהטיפול
גםמשוםשאסורלנוליצורמצבבולאחר
גירושיהם יהיה להם ילד משותף .זאת
משוםשאזירצההאבלבקראתבנואצל
אשתולשעבר,דברשיביאבהכרחלפגישה
ביניהם,ופגישהזועלולהלהביאםלידי
חטא.הלכהמפורשתהיאשאסורלאדם
ליצור קשרים עסקיים או אחרים עם
גרושתומשוםשהםעלוליםלהגיעלידי
קרבהאסורה,וברורשעלביה"דלהמנע
מלהמליץלולהגיעלמצבכזה.
עלכן,ישלדחותאתהערעורואףלהסתייג
מהמלצתביה"דהאזוריללחוץעלהבעל
שיסכיםלתביעתאשתו.

דעתהמיעוט–הרבדיכובסקי:
קיימת מחלוקת ראשונים בשאלה האם
עובריםברחםאמםשייכיםבלעדיתלאביהם
אושמאישגםלאמםבעלותמשותפת
עליהם.הרמב"ןבשמותכ"אכ"במביאשתי
עמדות.לפיהעמדההראשונהעוברשייך
לאבבלבדולכןהואמקבלאתתשלוםהנזק
ממישגרםלהפלתו)עיינובתורהשם(.לפי
העמדההשניהאיןלהוריםבעלותכללעל
העוברוממילאאיןמדוברכללבתשלום
נזק",כימייודעאםיצליח]העובר[",אלא
בתשלוםקנס.
לפי העמדה השניה ברור שאין להורים
באזורי:תיקמס'4063-21-1
בעלותכללעלביציותמופרותשהןאפילו
ניתן ביום כ"ג אייר תש"ס )(28.5.00
בדרגתהתפתחותנמוכהמזושלעובר.
בגדול:תיקמס'3797-21-1
ישנםגםמקורותאחריםבהלכהמהםנלמד
ניתן ביום ה' כסלו תשס"ב )(20.11.01
עלהבדלביןעוברוביןביציתועלכךשלא
ניתןלהגדירבעלותשלאףאחדמןההורים
עלביצית.אםלאףצדאיןבעלות,הרי הערה:לדעתוהמלאהשלהרבשרמןראו
שאףצדאינויכוללעכבאתהמשךתהליך מאמרו":הפריהחוץ-גופיתאצלזוגפרוד",
ההפריהולכןאיןלקבלאתהתנגדותושל תחומיןכב)תשס"ב(.392
הבעל .נכון הוא שנוצר מצב מוזר לפיו
בהמשךהתהליך,כאשריווצרהעוברברחם
אמו,תהיהעליו)לפיהעמדההראשונה
ברמב"ן(בעלותלאביו,בעלותשכרגעאין
לועלהביציתהמופרית,אךזהוחידושה
שלתורה.
עלכןישלהורותלביתהחוליםלהמשיך
בתהליךולאלשעותלהתנגדותשלאחד
בניהזוג.
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