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 קער

בעת  הנישואין  היו  שני  בני .  ני  ילדים  קטיניםולהם  ש,  )2008(ח  "הצדדים  נישאו  בשנת  תשס

2013(ג "וחיו יחדיו עד לשנת תשע, הזוג  שייכים לקהילה חסידית בה התחנכו מעת קטנותם

לעזוב  את  בית  הצדדים  ולהתגייס ,  עת  החליט  הבעל  להפסיק  לשמור  תורה  ומצוות,  )

 .ל"לצה

ייני  משפחה  בנושא תביעות  בבית  המשפט  לענ  הבעל  את  בית  הצדדים  הגיש  מוך  לעזיבתס
הגישה  האישה  תביעת ,  לאחר  הגשת  התביעות.  הסדרי  ראיה  ומזונות  ילדים,  חינוך,  משמורת

 . שלום בית לבית הדין

שעליו ל    הבהיר  לבע2016ביעת  הגירושין  של  הבעל  הוגשה  רק  לאחר  שבית  הדין  בשנת  ת
 . שבית הדין יחייב את  האישה בגירושין להגיש תביעת גירושין אם רצונו

אלא ,  ח  החיים  הדתירהחלטתו  לעזוב  את  הבית  המשותף  לא  נבע  מעזיבת  או,  דברי  הבעלל
הן  חותנו  והן  אשתו  ירדו  לחייו  ושימשו  לו  כמשגיחי  כשרות  ובחנו  את   כבר  בראשית  הנישואין

כך  שעזיבתו  את ,  הוא  עבר  שנים  של  סבל,  לדבריו.  רמת  הלימודים  שלו  בכולל  וכן  את  תפילותיו
.   לצבא  היו  על  מנת  להתרחק  מהאישה  ולא  על  מנת  לנהל  אורח  חיים  חילוניהאישה  והתגייסותו

כסימוכין  לטענותיו  הביא  את  העובדה  שבני  הזוג  הלכו  למספר  יועצי  נישואין  כבר  בראשית 
הציג  הבעל  מכתב  התנצלות  בן  שישה  עמודים  בו  פונה  האישה  ומביעה  את ,  וכמו  כן,  הנישואין

יש  לציין  שהמכתב  מלא  לשונות  חיבה ,    פגמים  בהתנהגותהומודה  שהיו,  רצונה  לתקן  את  דרכיה
 .כלפי בעלה

ת  את ופועל  את  המגורים  המשותפים  לאחר  שהחליט  לשנבחלטתו  של  הבעל  לעזוב  ה
וזאת  על  מנת  למנוע  קונפליקט .  עורך  דינו  לטובת  הילדים  נעשתה  בעצה  אחת  עם  אורחות  חייו

ככלל  האב  מוכן .  התנהגות  אביהם  בביתבין  דרך  החינוך  במוסדות  החינוך  של  החסידות  לבין  
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סירב  בכל  תוקף  להיעתר  לבקשת ,  אולם,  שהילדים  ימשיכו  להתחנך  במסגרות  חינוך  חרדיות
 . ית הדין הרבניבבנושאי החינוך והסדרי הראיה תהיה לן האישה שסמכות הדיו

מנת וץ נישואין גם לאחר שעזב את הבית על יעהוא הביע את נכונותו ללכת לי, דברי הבעלל
האישה  היא  זו  שלא  הסכימה  ללכת  ליועץ  שהוצע   אך,  רות  של  שיקום  חיי  הנישואיןשלבחון  אפ

 .על ידו

, הינם  פרי  משבר  חולף,  עזיבת  הבעל  את  הבית  המשותף  ודרך  החיים  הדתית,  דברי  האישהל
נתק  מהגורמים יתלאחר  ש,  ואם  רק  יחזור  לביתו  היא  תקבלו  והוא  יחזור  לדרך  חיים  דתית

 . ליושמשפיעים ע

וץ  נישואין  אצל  סבתו  של  הבעל יענכתב  מכתב  ההתנצלות  לאחר  שהיא  הלכה  לי,  דבריהל
 .ועל פי עצתה כתבה את המכתב על מנת לרצות את הבעל, וץ נישואיןיעהעוסקת בי

 .והמריבות בבית היו רק על רקע דברים פעוטים, דבריה התנצלה שלא בצדקל

מאחר  והוא  חילוני  והבעל  לא  היה  מוכן ,  לאישה  סירבה  ללכת  ליועץ  שהוצע  על  ידי  הבעה
 .המתאים למגזר אליו השתייכו הצדדים, ללכת ליועץ אחר

אבל  בתנאי  שהילדים  לא  ישהו  אצל  האב ,  ירושיןלגהייתה  הסכמה  מצידה  ,  שלב  מסויםב
הבעל סירב . ית הדין הרבניבהקשורים בילדים תהיה ב ות וסמכות הדיון במכלול הנושאיםתבשב

הסכמתה  הייתה  למען  עתיד  הילדים  ועל  אף  רצונה  שבעלה יחזור לחיים ,    האישהלדברי  .להצעה
 .משותפים

 .יא מקווה שבעלה יחזור אליהה, גם אם אין הגיון בדבריה ,לדברי האישה 

 יון והכרעהד

הוא  האם  יש  בטענותיו  של  הבעל  בכדי  לחייב  את  האישה ,  נידון  העומד  לפנינו  להכרעהה
 .בגירושין

 ירושי אישה ראשונה ג יסור אדריג

מאחר  שבעת  נישואיהם  היו  בני  קהילה  חרדית ,  תחילה  יש  להקדים  שהמדובר  בזיווג  ראשון

חל  על  גירושי  האישה  בלא  עילה  ושלא ,  והאישה  היא  אשת  נעוריו  של  התובע,  חסידית

תב   וכפי  שכ).א"גיטין  דף  צ  ע(לרצונה  איסור  מדברי  נביאים  כפי  שעולה  מסוגיית  הגמרא  

 : וזה לשונו)אבן העזר סימן קיט(הטור 

ותנן  בית  שמאי  אומרים  לא  יגרש  אדם  את  אשתו  אלא  אם  כן  מצא  בה "[...]  
ערות  דבר  דדרשי  ליה  לקרא כפשטיה אם לא תמצא חן בעיניו לפי שמצא בה 
ערות  דבר  ובית  הלל  סברי  אפילו  הקדיחה  תבשילו  דדרשי  לקרא  הכי  כי  מצא 

עקיבא  סבר  אפילו '  דבר  אחר  שפשעה  כנגדו  ורבה  ערות  דבר  או  ערוה  או  
מצא  אחרת  נאה  הימנה  דדריש  לקרא  הכי  והיה  אם  לא  תמצא  חן  בעיניו 
פירוש  חן  של  נוי  או  שמצא  בה  ערות  דבר  והלכה  כבית  הלל  שאם  פשעה 

במה  דברים ,  אבל  לא  יגרשנה  כדי  ליקח  נאה  הימנה,  כנגדו  יכול  לגרשה
ן  אין  למהר  לגרשה  דאמר  רבי  אלעזר אבל  בזיווג  ראשו,  אמורים  בזיווג  שני

כל  המגרש  אשתו  ראשונה  מזבח  מוריד  עליו  דמעות  לפיכך  אין  לו  לגרשה 
אבל אם מצא בה ערות דבר או פריצות מצוה לגרשה  בשביל שפשעה כנגדו  
ם  כתב  אין  למהר  לשלח  אשתו  ראשונה "דון  והרמבמדכתיב  גרש  לץ  ויצא  
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ב  כי  שנא  שלח  מוקמינן  ליה לא  נראה  דהאי  דכתי  ואבל  אם  שנאה  ישלחנה
בזיווג  שני  אבל  בזיווג  ראשון  אין  לשלחה  אלא  אם  כן  מצא  בה  ערות  דבר 

".[...] 

 
כלומר  שפשעה "  אם  הקדיחה  תבשילו"בזיווג  שני  מותר  לגרש  את  אשתו  דווקא  ,  לומרכ

אבל  בזיווג  ראשון  אפילו  לבית  הלל  אין ,  כנגדו  בדומה  לדבר  ערווה  אלא  שלא  עברה  על  איסור
 . ש את אשתו ראשונה אלא אם כן מצא בה ערוות דבר מדברי נביאיםלגר

ם "פירוש  דברי  הרמבב.  ם"הביא  את  לשון  הרמב  )ג  עיףט  סקי  ןמסי  עזר  הןבא(שולחן  ערוך  ב
 ):א כלכה י הרק פירושין גלכותה(ם "וזה לשון הרמב, נחלקו הפוסקים

ר  שנאמר ולא  יגרש  אדם  אשתו  ראשונה  אלא  אם  כן  מצא  בה  ערות  דב"[...]  
, ואין  ראוי  לו  למהר  לשלח  אשתו  ראשונה,  כי  מצא  בה  ערות  דבר  )דכדברים  (

 ."אבל שנייה אם שנאה ישלחנה

שבתחילת  דבריו  כתב  שבזיווג  ראשון  אין  לגרש  רק  אם  מצא  דבר  ערווה ,  הקשו  המפרשיםו
 .ואחר כך כתב רק שאין ראוי למהר לשלח אשתו ראשונה

ם  שגם  אם "שדעת  הרמב  ,האחד:  יאר  בשני  אופניםב  )בק  "  סיט  קימןס(חלקת  מחוקק  ה
עדיין  אין  ראוי  למהר ,  שאז  אין  איסור,  האישה  מתגרשת  מרצונה  ולא  מגרשה  בעל  כורחה

 : וכתב בבית מאיר, לשלחה

 ף  אומר  לש  יזה  בגירושין  הובע  תשהוא  כאוקו  דהיינו  דעתי  דעניות  ליראהו"
 שהיא  כבלא,  סרב  לכולה  יאינה  שלא  אווה  דה  לבקום  מכל  ממתרצהש
 ."וא המור גהיתר ששיטא פרע משכיב דומיא דובעתת

. שפירושו  שלא  לרצונה,  ם"ט  הרמבקשנ"  לשלח"ל  פי  דברי  הבית  מאיר  מתיישב  לשון  ע
 .כוונה  לפי  דברי  החלקת  מחוקק  שהגירושין  נעשים  שלא  לרצונה  הגם  שמתרצה  לקבל  גטה
בה דווה בקרבה בזה אין ראוי לומר גם במקום שהאישה מתרצה לקבל את גיטה בפיה אלא שליכ

 . למהר אבל אין איסור מדברי נביאים

 חר אוד פירש בחלקת מחוקק בעניין ע

לא ,  ה  לגרשהוושמצ,  שאף  אם  מצא  בה  ערות  דבר  כגון  שהעיד  לה  אחד"
יאמר  אני  מאמין  לו  ויגרשה  מיד  אלא  יהיה  מתון  בדבר  ואל  ימהר  לשלוח 

  ".ויעשה חקירה יפה באולי לא יצטרך לגרשה

ם לומר שאין לו למהר לשלח מכיוון שהמזבח "שכוונת הרמב )ק ג"ס, שם(עת  הבית שמואל ד
 .  מוריד דמעות אף על פי שמצא דבר

שלדברי  הבית  שמואל  אם ,  ראה  שנפקא  מינה  בין  דעת  החלקת  מחוקק  והבית  שמואלנ
וה והבעל קיימת  סיבה  לגירושין    כגון  שיש  מצה  ומריבה  בבית  אף  על  פי שלא נמצא בה דבר ערו

השתהה  וניסה  למצוא  תרופה  הרי  שאין  לראות  במעשיו  כמעשה  בגידה  באשת  נעוריו  ומותר 
לדברי  החלקת  מחוקק  במקום  שהאישה  מסרבת  להתגרש  אם ,  מה  שאין  כן.  לגרשה  בעל  כורחה

לא  מצא  ערוות  דבר  אין  היתר  לגרשה  בעל  כורחה  עד  שתתרצה  וגם  אם  התרצתה  וליבה  דווה 
 .לגרשהבקרבה יש להשתהות מ
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 ניתן לאכיפה על ידי בית הדין אשונה רישה אירושי גיסור אאםה

כופין  אותו  שלא  לגרש ,  ח  שבזיווג  ראשון  אם  לא  מצא  לא  ערווה  ולא  דבר  אחר"כתב  הב

ואם  רק  מצא  דבר  אין  מונעים  אותו  לגרשה  בעל  כורחה  אבל ,  מפני  שהוא  אסור  מן  התורה

 .וכך כתב גם כן בפרישה, ינו מן התורההוא שנוי ומזבח מוריד עליו דמעות שאיסורו א

ו  שאין  מניחים  את  הבעל  לגרש  בעל  כורחה  הרי  שאין  לבית  הדין  לסייע  ביד נבזמנ,  אם  כןו
שאין  לבית  הדין  להתמצע  במעשה  שנוי ,  הבעל  לגרש  גם  אם  מצא  דבר  ויש  לו  טעם  למה  מגרשה

 .ומאוס

 איסורההתרפא משנאתו האם גם בזה ישנו  לאוהשתהה  שהבעלכ

לדברי  הבית  שמואל  אם  הבעל  השתהה  וניסה  למצוא  תרופה  ומרפא  ולאחר  ניסיונות ,  לםאו

כנים  לא  צלח  אין  להחשיב  את  הגירושין  כמעשה  בגידה  אלא  כהכרח  אשר  לא  ישובח  ולא 

דעת ,  אמנם.  יגונה  אפילו  בזיווג  ראשון  והאיסור  הוא  רק  באינו  משתהה  ומגרש  לאלתר

 .רשה בזיווג ראשוןהטור להדיא שאפילו אם שונאה אין לג

 :כתב וזה לשונו )וק "ט סקי ןמסי(לא שהגט פשוט א

ל  שיהיו  מסכימים  לדברי  הטור "ם  ז"כל  שכן  דיש  לפרש  את  דברי  הרמב"
באופן דנקטינן דאין לגרש אשתו ראשונה משום דהקדיחה תבשילו או משים 

היה ,  ומכל  מקום.  דמאיסה  ליה  ואין  צריך  לומר  אם  מצא  אחרת  נאה  הימנה
ה  לי  דאם  רוצה  להוציאה  אין  כופין  אותו  שלא  להוציאה  מיהו  שנוי  הוא נרא

וכן  יראה .  לפני  המקום  ומזבח  מוריד  עליו  דמעות  ואיסורא  מיהא  עביד
. י  שלהי  גיטין  דאין  כופין  שלא  להוציאה  וכן  כתב  הפרישה"מדברי  רש

ומיהו יראה מדברי הטור שכופין אותו שלא להוציאה שהרי [...] ח  כתב  "והב
בין  בזיווג  ראשון  ובין  בזיווג  שני  בכל  ענין  שעבר  וגרשה ':    וזה  לשונוכתב

ונפקא  ליה  בהמגרש  מדגלי  גבי  רחמנא  גבי  אונס ',  אין  כופין  אותו  להחזיר
משמע  דהכא  מאי  דעבד  עבד ,  בעמוד  והחזר  קאי'  לא  יוכל  לשלחה  כל  ימיו'

ה ומשמע  מהכא  דקודם  שגירשה  כופין  אותו  שלא  יגרשנה  כיון  דלא  מצא  ב
וכן  משמע  מדברי '  ערות  דבר  בזיווג  ראשון  או  הקדיחה  תבשילו  בזיווג  ב

 ."דכופין על ידי בית הדין שלא להוציא ) אימן ב סלקח(ל "ם ז"הרא

היינו  שנקט  שבית  הדין ,  עיין  שם  ")אוי  ראיןו  "מתחיל  הדיבור  באיק  "  סםש(כך  כתב  גם  בהמשך  ו
 .ה כנגדוכופין אותו שלא להוציא גם במקום שמצא דבר שפשע

ם  שהאיסור  הוא  דווקא  בממהר  אבל  במשתהה  מותר "יש  לדקדק  מדברי  הרמב,  ולם  עדייןא
 .ל"כנ" דבר"לגרשה גם בזיווג ראשון משום 

 :תוספת ביאור וזה לשונוב) סימן צח שפט מושן ב חקלח(ט "ת מהרי"כך סובר גם בשוו

לח שלא  תהא  כזאת  בישראל  לבגוד  באשת  נעוריו  וכתיב  כי  שנא  ש"[...]  
' רר  שנאוי  הוא  המשלח  ואוקימנא  לה  בשלהי  גיטין  בזיווג  ראשון  דאמ

מזבח  מוריד  עליו  דמעות  ועוד  אפילו   ולאפיה  אליעזר  המגרש  אשתו  ראשונ
דמצא  אחרת  נאה  הימנה  או  שנתן  עיניו ל  בשביה  אשתו  שניה  לא  יגרשנ

ון  זו  דודאי  אסור  כדאמרינן  התם  אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא גבממונה  כ
ה לא ערוה ולא דבר מהו אמר ליה מדגלי רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה ב

כל  ימיו  ובעמוד  והחזר  קאי  מכלל  דהיכא  דאי  עבר  עבר  אלמא  נהי  דלא 
הלכה  מהלכות גירושין י פרקב(ל "ם ז"והרמב, כייפינן  ליה  להחזיר איסורא איכא
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ר ה  ראשונה  אלא  אם  כן  מצא  בה  ערות  דבישא  יגרש  אדם  אל'כתב    )א"כ
ל "ם  ז"מדברי  הרמבו'    [...]שנאמר  כי  מצא  בה  ערות  דבר  ואין  ראוי  למהר

למדנו  חידוש  כי  מה  שאמרו  בית  הלל  אפילו  הקדיחה  תבשילו  לא  שיבקש 
לה  תואנה  ועילה  לפי  שהקדיחה  תבשילו  פעם  ופעמים  בין  באונס  בין 
בפשיעה  אלא  דבית  הלל  הכי  מפרשים  קרא  והיה  אם  לא  תמצא  חן  בעיניו 

פי ל  אף  ע,  א  בה  ערות  דבר  שהולידה  לו  טינא  בלבו  ושנאהמחמת  שמצ
ה הראשונה לא נתגלגלה אלא לפי שהקדיחה תבשילו מכל מקום כבר יבשהס

 זיווג  בקום  ממכלו.  היא  שנואה  לו  רשאי  לגרש  לפי  שלא  יעלה  זיווגו  יפה
 עצמו  בגלגל  יחר  אבר  דחמת  משנאה  הלא  ארוה  עחמת  מיה  הא  לם  אאשוןר
 אין  שאה  רן  כם  אלא  אשלחה  לרהמ  ילאו)  שנאה  המרלוך  ירצשנראה  (  שנייהה
 פסוקלל  "זש  "הראוף  "רי  הוזקקו  הלא  שיחא  נבהכיו,  גמרי  לובלתה  סעתוד
 ל  עסמכו  ולל  הית  בדברי  בטעות  ליש  שיבאעקי    רבגבי  למא  קתנא  כלכהה
 משלח  הוא  הנוי  שמר  אמר  ולח  שנא  שם  אלח  שנא  שי  כגמרא  בהביאו  שהמ
 שלח  ינא  שם  אני  שזיווג  בלמא  אני  שזיווג  בא  האשון  רזיווג  בא  הליגי  פלאו
, בשילו  תהקדיחה  שפני  מגרשה  לילה  עה  לבקש  יא  לנאה  שין  אם  אבלא
 פסוק  לוצרך  הגמרא  הברי  דביא  מאינו  שפי  למשנה  הפירושבל  "זם  "הרמבו
 קיבא  עדרבי  מאפוקי  ללל  הבית  דליבא  אמא  קתנא  כלומר  כלל  הבית  כלכהה
 נאה  שו  לולדה  נא  לם  אניה  שאשתו  בולאפי  שומדנלל  "נ  כלל  הבית  דליבאא
 ."ראשונה השתו אן כל שכגרשה ליןא

ט  עולה  שקיים  איסור  ממש  לגרש  בלא  שנאה  אפילו  בזיווג  שני  מדאורייתא "דברי  המהרימ
אפילו  אם  שונאה  אין  לו  לשלחה  בלא ,  ובזיווג  ראשון.  גם  לדעת  בית  הלל,  ולא  רק  עצה  טובה

וזה  נוטה ,  נאה  לגמרי  שאין  הזיווג  יעלה  יפה  מותר  לגרשהשמצא  בה  ערוות  דבר  אבל  אם  שו
 .לדברי הבית שמואל

, יש  לפסוק  כדברי  הטורש)  א  ןמסי  מוקים  עמים  ב  בלקח(ם  "לא  שלהלכה  כתב  בתשובות  הראא
 :ואפילו מאוסה בעיניו אין לו לגרשה בזיווג ראשון וזה לשונו

  שני  אבל  בזווג אף  על  גב  דמאיסה  ליה  אינו  מותר  לגרש  אלא  בזווג"[...]  
ראשון  בין  במאיסא  ליה  בין  בפשעה  בו  אין  לשלחה  אלא  אם  כן  מצא  בה 

ל  פסק  שאין  ראוי  למהר "ם  ז"אבל  הרמב.  ל"ערוה  וכן  פסק  בעל  הטורים  ז
והטור  כתב  עליו  ולא  נהירא .  לשלח  אשתו  ראשונה  אבל  אם  שנאה  יגרשנה

אבל  בזווג דהא  דכתיב  כי  שנא  שלח  אם  שנאת  שלח  מוקמינן  ליה  בזווג  שני  
אבל  אנחנו  מצאנו .  ראשון  אין  לשלחה  אלא  אם  כן  מצא  בה  ערות  דבר

שאין  ראוי  למהר  לשלח  אשתו  ראשונה  אבל 'ם  שכתוב  "נוסחאות  מהרמב
אלא  שעם  כל  זה  פסקנו  כבעל .  ל"י  ז"והיינו  כפרש'  שניה  אם  שנאה  יגרשנה

טען ולפי  זה  אפילו  אם  תמצי  לומר  שטענתו  ש[...]  ל  דהוי  בתראה  "הטורים  ז
 ."שנאתיה היא טענה אמיתית עדין אינו יכול לגרש כיון שהוא זווג ראשון

  ). דות אטורההגהת (והביאו הכנסת הגדולה להלכה  

ם  חייב  את  האיש  לישא  ולהתחייב "ם  הוא  בארוסה  והרא"שהנידון  של  הרא,  ש  להעירי
) ל  ימן  א  סקלם  ח"הרא  שובתת(וקשה  ומאי  שנא  ממה  שכתב  בתשובה  אחרת  ,  בשאר  כסות  ועונה

בחרם  דרבנו  גרשום  ורוצה  לגרשה  מכוח  טענה  של  מאיס  עלי  או  שאר  טענות  מאחר  שבידו  מן ש
ולדבריו ,  הדין  לגרשה  בעל  כורחה  והוא  מנוע  רק  מכוח  התקנה  הוא  פטור  משאר  כסות  ועונה

ם  מחלק  בין  דין  חרם "וצריך  לומר  שהרא.  בתשובה  זו  מחויב  לישאנה  אף  על  פי  שלא  התחייב
 . רשום לבין איסור גירושין של זיווג ראשון שהוא מדברי נביאיםדרבנו ג
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 חומרה לספקוומן התורה  יסורא אוה שמצא נאה הימנה גון כילה עלא באשונה רישה אגרשמ

  בשם  כנסת  הגדולה פרק  י  הלכה  כג  מהלכות  גירושין(דלא  כשיטה  שהביא  במשנה  למלך  ,  וכל  זאת

ולהלכה  כתב ,  ראשונה  אינה  אלא  עצה  טובהשהאיסור  לשלח  אשתו  )  יורה  דעה  סימן  רלט

 :)חלק ב אבן העזר סימן ג(ת רב פעלים "בשו

,   סימן  סעזר  הבןאחלק  (ם  "עוד  כתבתם  דיכול  הבעל  לומר  קים  לי  כמהרשד"
) 'דבארוסה  כולי  עלמא  מודו  דאם  מצא  אחרת  יפה  הימנה  מותר  לגרשה  אף  בזיווג  ראשון'
) שם  מלך  לשנהמבהגהת  (ל  "  כולי  זי"דהא  הוכיח  הרב  מהר,  וזה  אינו,  דעימיהו

ט  דסבירא  להו  דאיכא "ש  ומהרימ"א  והריב"ן  והרשב"דברי  התוספות  והרמ
א  כאשר "והרד  ,)טקפ  ימןס(ן  "וגם  כן  הוא  סברת  הרמב,  בגירושין  איסור  תורה

ולפי ,  עיין  שם  )אות  א  רת  הטוגהט  הקי  ןמסי  עזר  האבןב(הביאם  הכנסת  הגדולה  
ובעניין ,    ספיקא  דאורייתא  ואזלינן  לחומראדעת  רבוותא  הנזכרים  הוי  זה

אות   י  לקים  הכלליה  בכ  ימןס(עיין  להכנסת  הגדולה  ,  הקים  לי  במילתא  דאיסורא
מה  שהקשה  קושיא  על   ,)ב  פותה  אכ  ימןס(ועיין  אורח  משפט  .  )ח  סאותז  וס

, םש(עיין  כנסת  הגדולה  .  ם  אלגאבר"בשם  מהר,  הכנסת  הגדולה  באות  זה
גם  החולקים  יודו  דאין  לומר ,  ור  וגם  הוא  בקום  עשהדאם  הוא  איס  )  עאותב

ובעניין  איסור   ,)אס-וס  -  וט  נותא(ועיין  מטה  שמעון  בכללי  הקים  לי  ,  קים  לי
 הדוראמ(ב  לעיין  משכנות  הרועים  וחקרי  ו,  )  צףד(שבועה  עיין  מנחת  יום  טוב  

 ."ועיין חוקות החיים )וכ דף קס ןמסי שפט מושןח תראב

 . גירושין בעל כורחה ללא עילה כללומנם כל זה בנוגע לא

 מחלוקתבנתון  ספקו וביאים נאיסורו מדברי ילהעראשונה מחמת  ישה אגרש למהרמ

יש לדון אם ספק דברי קבלה , אבל אם מגרשה משום דבר שהאיסור הוא רק מדברי נביאים

כאשר  לשיטת  הסוברים  שספיקא  דאורייתא  לחומרה  מדאורייתא ,  לקולא  או  לחומרא

. זה  שייך  דווקא  בדבריהם,  דרבנן  לקולא  שכך  הייתה  תקנתם  והם  אמרו  והם  אמרווספיקא  

אבל  בדברי  הנביאים  יש  לחלק  בין  תקנת  נביאים  שבהם  אפשר  שגם  הנביאים  תקנו  שספקם 

לקולא  להבחין  בין  דין  תורה  ושאר  תקנות  לבין  דברי  נביאים  שנאמרו  כדבר  האלוקים 

ם  שספיקא "לשיטת  הרמב,  אולם.  קו  לחומראבדומה  לדברי  הנביא  מלאכי  שבענייננו  שספ

 . ל גזרו בספק בנבואת הנביאים"שייך להסתפק אם חז, דאורייתא לחומרא מדבריהם

ילק  בין  דברי  נביאים ח)  הע  ימן  סספקות  הער  שצחקיבית  (מצאתי  שרבי  יצחק  אייזיק  חבר  ו
 ות  א  אלק  חוללתכפתיחה  (ותקנות  נביאים  ופסק  שהוא  לחומרה  וכתב  שכן  נוטה  דעת  הפרי  מגדים  

אלא  שהפרי  מגדים  לא  חילק  בין  תקנת  נביאים  ודברי  נביאים  שיסודם  בנבואה  והגדרים   ,)חי
כתב  להדיא  שדעתו   )טרי  ימןס(ועיין  בפרי  מגדים  באשל  אברהם  .  ל  לבין  ציווי  מפורש"נמסרו  לחז

כלל ד  -מערכת  ה  לליםכ(בשדי  חמד  ן  ייע,  רה  וכך  ביאר  את  דבריו  בהקדמהמשספק  דברי  קבלה  לחו

 .שהאריך בנידון זה )כה

צמה עומה  עוד  שהאישה  מוחזקת  ב,  גירושי  זיווג  ראשון  שספקו  לחומראבהוא  הדין  ,  ם  כןא
אין  לבית  הדין  להתמצע  ולסדר  גט ,  כאמור,  אבל  בכל  עניין.  הטשלא  לפתוח  את  ידה  לקבל  את  ג

 .ולכוף את האישה לקבל גט במקום שלדברי האישה הגירושין שנואים למקום

 ם בעניין מורד"הרמב לשוןבדוק קד

 : שכתב בנוגע למורד)בפרק יד מהלכות אישות טו(ם "יש לדקדק בדברי הרמב
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המורד  על  אשתו  ואמר  הריני  זן  ומפרנס  אבל  איני  בא  עליה  מפני  ששנאתיה "
מוסיפין  לה  על  כתובתה  משקל  שש  ושלשים  שעורה  של  כסף  בכל  שבת 

ואף  על  פי  שכתובתה ,  שבושבת  וישב  ולא  ישמש  כל  זמן  שתרצה  היא  לי
שאם ,  לא  יגרע  )אכשמות  (הולכת  ונוספת  הרי  הוא  עובר  בלא  תעשה  שנאמר  

ולמה  לא  ילקה  על  לאו  זה  מפני  שאין  בו ,  שנא  ישלח  אבל  לענות  אסור
  ."מעשה

הרי  שהוא ,  אסור  לשלח  בזיווג  ראשון  גם  אם  שנאה  מבלי  שמצא  דבר  ערווה  םאלכאורה  ו
ם  שאם  שנא  ישלח  ועל  כורחך  שבשונאה  מותר  לו "ב  הרמבואם  כן  איך  כת,  אנוס  מלשלחה

בשונאה  בלא  דבר  שאסור  לשלחה  מדאורייתא ,  אלא  שאם  כן.  גם  אם  היא  לא  מתרצה,  לשלחה
 . לא שייך לומר שאם שנא ישלח וממילא לא יעבור על הלאו של לא יגרע

לח שאז  מותר  לש,  ם  דיבר  בהווה  ששונאה  משום  דבר  ולא  בחינם"שהרמב,  צריך  לומרו
אבל אם שונאה בלא סיבה לא יעבור על איסור . ואם  כן  אינו  עובר  על  הלאו  במשלחה,  לאחר  זמן

של  לא  יגרע  מאחר  שהוא  רוצה  לשלחה  ואינו  כשבוי  לבעול  שנואה  לו  אלא  שאנוס  מלשלחה 
ם  שמותר "וכן  משמע  ממה  שבהלכות  גירושין  כתב  הרמב.  ובית  דין  מונעים  אותו  מלשלחה

  ,תר  אם  שנאה  ועל  כורחך  היינו  דווקא  שמצא  דבר  אלא  שדיבר  בהווהלשלח  אשתו  שנייה  לאל
 . ם"ט בדברי הרמב"ם והמהרי"וזו ראיה לפירוש הבית השמואל הרא

ם  אם  רוצה  לשלחה  והיא "לדברי  הרמבש)  א  עיףז  סע  ימן  סעזר  האבןב(א  "ראה  שזו  ראיית  הרמנ
אלא .  ל  לאו  של  לא  יגרעאינה  רוצה  ואסור  לו  לגרשה  מכוח  חרם  דרבנו  גרשום  אינו  עובר  ע

וכמו ,  אבל  בלא  שונאה  ובלא  דבר  יקיים  עונתו  האמורה  בתורה,  שלדברינו  זה  דווקא  בשונאה
שמצאנו  באונס  ששותה  בעציצו  שלא  יוכל  לשלחה  שאין  לו  פטור  מחמת  שנאה  ומחויב  לקיים 

 .את עונתו בתורת קנס ונראה שהוא הדין במי שרוצה לגרש את אשתו בלא שמצא בה דבר

ה  וכתובתה  ומשמע  אפילו  באינו טתב  שאינו  מורד  אם  רוצה  לתת  לה  גכא  "א  שהרמלא
ם "שלא  דקדקו  שהרמב,  אלא,  א"ת  דברי  הרמא)  ק  ו"שם  ס(וכן  הסביר  גם  הבית  שמואל  ,  שונאה

 תפטור וגירושיןהאת  אסור תהתורה שסתבר מלאש, וגם  הסברה נותנת.  נקט  לשון  שנאה  בדווקא
על  כורחך  שרק  אם  שונאה  אינו ו,  עונה  באסור  לגרשה  מחויבששבאונס  ומפתה    כפי  ו.עונהמ

 .עובר בלאו

ם  הורע  כוחו  של  האיש  המואס  באשתו  בלא  סיבה "לא  שיש  להקשות  למה  לשיטת  הרמבא
 . וכלפי לייא, שאסור לו לגרשה מהאישה שהמואסת בבעלה שכופין אותו להוציא

 :זה לשונו ו)שם(כך כתב רבי יונתן אייבשיץ בבני אהובה ו

א  מיירי  בהך  גוונא  דטוען  מאיס  עלי  או  שאר  טענות "ואפשר  דגם  רמ"[...]  
ולכך  אין  להוסיף  על  כתובתה  כיון  דלדבריו  האמת  אתו  ואין  מוציאין  מיד 

ם  דסבירא  ליה  דאם  היא  טוענת  מאיס  עלי  כופין "המוחזק  ולמד  זאת  מהרמב
כן אותו  לגרש  שלא  יהיו  בנות  ישראל  כשבויות  מכל  שכן  באיש  שהוא  טוען  

 [...]."שלא יהיה כשבוי 

דעת  הטור  כאמור  לעיל  שאין  לגרש  אישה  בעל ,  אולם.  ם"ל  זה  כאמור  בשיטת  הרמבכ
ואין  לדקדק .  ל"והלכתא  כבתראה  כנ,  כורחה  בזיווג  ראשון  כל  זמן  שלא  מצא  בה  דבר  ערווה

, ט"ם  שסובר  כביאורו  של  הבית  שמואל  והמהרי"מדברי  השולחן  ערוך  שהביא  את  לשון  הרמב
נינו  אלא  דווקא  לפי פם  של"ם  לפי  גרסת  הרמב"הטור  והרמב  א  עשה  מחלוקת  ביןלית  יוסף  שבב

 .הגרסה הדחויה שהייתה לפני הטור
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 גרשה לאסור שמה עגלגל וילה עחמת מאשתו בואס מאפילו שחרים הרשום גבנור

מאחר  שחל ,  אמנם.  כל  האמור  הוא  אפילו  אם  לא  היה  חל  על  הצדדים  חרם  דרבנו  גרשום

ים  חרם  דרבנו  גרשום  שלא  לגרש  אישה  בעל  כורחה  אם  כן  אפילו  במקום  שיש על  הצדד

וכן ,  ש"כתב  הראטעם  למאיסות  האישה  בעיניו  כגון  שנולדו  בה  מומים  שאין  כופין  כמו  ש

 ):סימן קיז סעיף יא( וכך נפסקה גם הלכה פסוקה באבן העזר ,)שורש קז(ק "פסק המהרי

אבל  מכל  מקום ,  גרשה  בעל־כורחהאבל  משום  שאר  מומין  אינו  יכול  ל"[...]  
אין  כופין  אותו  להיות  עמה  מאחר  דמאיסה  עליו  ורוצה  לגרשה  ולתת  לה 

 ."כתובתה

 לא  שבעו  קחכמים  וטנים  קומים  מחמת  מה  באס  מבעלהש,  ו  זהלכה  במוזכרת  האישהה
 הניח ליש שדאיו, כמים חרשות במנה מפירוד בר גוא הדרבה אלא אמה עהיות לעלה בת אופיםכ
 סרת  חיא  הליה  אבעל  החזרת  להתקווה  שברורה  ההנחה  התוך  מזאת  ופירוד  הת  אפנימהה  היאש
ה  במקומה  עומדת  ואין  לגרשה ירהלכה  פסוקה  היא  שעדיין  הגז  ן  כי  פל  עאףו.  וחלתת

וסירובה  לקבל  את  הגט  נובע  אך  ורק  מרצונה  לקבל  שאר  וכסות  שהם  הטבות   חהורבעל־כ
כתב  שהדברים  נאמרו  רק  במקום  שיש )  ז  קרשוש(ק  "המהרישיש  להוסיף  .  כלכליות  גרידא

 .   ם לסיבת המאיסותיירגל

 ): בות אקצר הירושז פע ימןס(וכן מפורש גם כן בישועות יעקב אבן העזר  

ואבותינו  ספרו  לנו  שזקני  הגאון  אמתי  חכם  צבי  פעם  אחד  אירע  בימיו "[...]  
ינו  אחר ל  חלק  עליו  וסתר  ד"ם  והגאון  הנ"שמורה  הורה  כדעת  כדעת  מוהרא

 .מעשה וכפה הבעל שייתן לאשתו מזונותיה בשלמות

מנם  אם  טען  מאיסה  היא  עלי  ויש  לו  טעם  מבורר  אף  שאין  הדין  נותן א
לגרשה  בעל־כורחה  על  ידי  זה  מכל  מקום  יכול  למנוע  ממנה  מזונות  עד 
שתקבל  גט  פיטורין  ומעשה  היה  באחד  שטען  על  אשתו  שעברה  על  דת  ולא 

וכתבתי  דהבעל ,  ר  אלא  שהיה  רגליים  לדבר  קצתהיה  לו  עדות  ברורה  בדב
יכול  למנוע  ממנה  שארה  כסותה  עד  שתקבל  גט  פטורין  ובזה  יש  לסמוך  על 

        ."א ששון"מ ומוהר"דעת הרא

מבוררת  הגם  שהבעל  יכול  למנוע   אמתלה  בלי  עמאיסה  בגם  שולה  עעקב  יישועות  הדברימ
 . ום לכוף על הגירושין עצמןאבל אין מק, ממנה מזונות ושאר וכסות מדין קים לי

 ספר  מישואין  נוץיעי  ללכו  ההצדדים  שצאנו  מם  אם  גלפנינו  שנידוןב,  פרט  הל  אכלל  הןמ
, התנהגותה בשגתה שבעל הל אמכתבה בודתה  האישה  הם  אגםו,  נישואין  התחילת  בבר  כעמיםפ
 נקבל  שלא  לם  גזאתו,  ביניהם  שיחסים  הערכת  מת  אשקם  לצונה    רת  אביעה  היא  הנגדמ,  ולםא
 ייך  שלא  שוכח  הו  אטען  נלאו,  בעל  הת  ארצות  לנת  מל  עכתבו  נהדברים  שאישה  הברי  דתא
פשוט  שבנידון  דידן  גם  אם  היו  דברים ,  ועל  כן.  הבעל  די  יל  ענטענו  שסרונות  חותם  את  אשקםל

ה בהתנהגות  האישה  שהיו  קשים  לבעל  אין  מקום  לחייב  את  האישה  להתגרש  או  להטיל  עלי
טל  ההוכחה  מוטלת  על  הבעל  להוכיח  שיש  רגלים  לדבר נ.  רצה  להתגרשהגבלות  על  מנת  שתת

כל  זמן  שלא  הוכח .  התקנה  עומדת  במקומה,  למה  מואס  בה  וכל  זמן  שלא  הוכיח  את  דבריו
ים  שרצונו  של  הבעל  להתגרש  מחמת  שנתן  עיניו  כאחרת  או  בחיים  שונים  ולא ידאחרת  מעמ

הבעל  כמי  שרוצה  לגרשה  בלא  שמצא  דבר ולכן  בנידון  שבפנינו  דין  ,  תולים    בפשיעת  האישה
 .חהורועל בית הדין לעכבו מלגרש אשתו בעל כ

 :ונוה לשוז )הקמ ימן ג סלקח(גם בדברי מלכיאל  תבך ככו
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ומצד  שמאוסה  עליו  גם  כן  אין  לדון  דבאשה  מבואר  בפוסקים  בסימן "[...]  
ו ז  דבעינן  טעם  מבורר  כגון  מחמת  חולי או שהולך בדרך רע ומאבד מעותי"ע

עיין  שם  וגם  שיהיה  הבירור  בעדים  עיין  שם  אבל  לא  כהא  דנידון  דידן  שאין 
שאין  נאמן   )דפ  ןמסי  מא  קהדוראמ(וכך  כתב  הנודע  ביהודה  [...]  הטעם  מבורר  

כל  אחד  יאמר ,  לומר  ששנואה  לו  להתיר  לו  לגרשה  בעל  כורחה  דאם  כן
 [...]."ששנואה לו אשתו ובטלה תקנת רבנו גרשום מאור הגולה 

חר  שהבעל  עזב  את  אורחות  החיים  הדתיים  שהיוו  תשתית  ובסיס  לחיי  הנישואין אמ
כאשר  מתוך  הבנתו  ששהייתו  במחיצת  הילדים  תגרום  לנזקים  כתוצאה ,  מתחילתם

מהקונפליקטים  שייווצרו  בין  דרך  החינוך  שבמוסדות  החינוך  ובין  התנהגות  אביהם  בביתם 
הרי  שברור  שהחלטתו  העצמית  לשנות ,  םוהחליט  בצדק  לעזוב  את  בית  הצדדים  לטובת  הילדי

ופשוט  שאין  לחלק  ולפצל  את  החלטתו  העצמית .  את  אורחות  חייו  מונעת  ממנו  לחזור  לביתו
, לשנות  את  אורחות  חייו  מעזיבתו  את  המגורים  המשותפים  ולהחשיבו  כאנוס  ביציאתו  מביתו

פן  שגם ודרישתה  שהבעל  יתנהג  בביתם  באו.  בזמן  שהאישה  לא  פעלה  או  חטאה  במאומה
 .   לדבריו לא יזיק לילדים אינו תנאי אלא כלול בדרישה לשיבת הבעל לביתם המשותף

 ת  אראות  ליןא,  גרש  לבעל  הת  אופין  כויני  הירושין  גובעת  תהתיי  האישה  האילוש,  מתא
 איןו,  ביתו  לבעל  הל  שחזרתו  לתוחים  פביתה  ולתה  דהריש,  צידה  ממרידה  ככותה  זל  עיתורהו
 . שותפים מיים חמאפשר האופן בלהתנהג וביתו לחזור לברצונוו ו בלא אלוי תדברה

 דין  הית  בפני  בלדבריהו,  ביתו  לחזור  יבעלה  שדרישתה  וטענתה  בומדת  עהאישה  שמאחרו
 ל  שכוחו  וסמכותו  באין  שרי  הזרתו  חאחר  לתומצו  וורה  תשמור  לחזור  יהבעל  שאמינה  מיאה
 יא  הבליבהש,  ווים  שינם  אליבה  ופיה  ונים  כינם  אאישה  הדברי  שדעת  האומד  בקבוע  לדין  היתב
 פרצופיהם  שכשםש,  דעת  הומד  אכוח  מלא  שדאית  וצורה  בוכח  הא  להדבר  שוד  עלכ,  ו  בואסתמ
 .עוריה נבעל למחכה וידף נעלה בתלית נהיא שאפשרו, זה מה זונות שעותיהן דך כזה מה זוניםש

קום מית  הדין  שואי  הצדדים  לא  מצא  בימתוך  ההכרה  בחוסר  התוחלת  שבהמשך  נ,  ולםא
לתת  סעד  של  מדור  ספציפי  שתכליתו  יצירת  סביבה  המאפשרת  החזרת  החיים  המשותפים  על 

נראים ,  וזאת  מאחר  שטענותיה  של  האישה  שהיא  יושבת  ומצפה  לבעל  נעוריה  שישוב.  כנם
החיל  בית  הדין  את  דינו  של  רבנו  ירוחם  בנוגע  למדור ,  ועל  כן,  כחסרי  סיכוי  ממשי  להתממשות

במצב ,  אמנם"ש  וזו  הייתה  כוונתנו  באומרנו,  רחב  וזאת  מתוך  שיקול  דעת  בדהספציפי  בל
  ".נראה שאין לחייב את הבעל בחיוב מדור ספציפי, בו למעשה קיימת מרידה הדדית, שנוצר

יש לציין שכל . אין בשיקול דעת זה כדי לחייב את האישה להתגרש בניגוד לטענותיה, ולםא
ל לא תובע דבר מהאישה וכל רצונו לעגנה מאחר שהוא טוען דברי רבנו ירוחם הם במקום שהבע

 .בנידון דידן, מה שאין כן, "אנא נמי לא בעינן לה"

, דרכו  בובא  טביק  אבעל  ההיותב,  תקווה  ווחלת  תין  אקיים  הלמצב  שדין  הבית  לרור  בם  אםג
 לא  אינן  אנישואין  התורה  הי  פל  עמכל  מקום,  אישה  הענות  טהתגשמות  לביר  סיכוי  סאין  שךכ
 ק  רירושין  גלכוף  והתערב  למכות  סדין  הבית  לין  ואזוג  הני  בין  באוטונומית  וישית  אתקשרותה
תביעת  אחד   כוח  מהתערב  לדין  הית  בחויב  מז  ואושקו  עיד  משוק  עהצלת  לילה  עקמה  שמקוםב

 .   מהצדדים

.   לכתיות  הענות  טכוח  מק  ריימת  קשפטיים  מעדים  סתת  לדין  הית  בל  שמכותו  סן  כעלו
 שאי  רינו  אדין  הית  באדרבהו,  סורות  אדין  הית  בדי  ילכתית  הכות  זמקנות  הילות  עאין  שמקוםב
 .רידא גישואין נוץ ייעל שיקולים שתוך מפעולל
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כתב  לכוף  במקום )  קיב  ימן  ב  סלק  חלום  ושייםח(י  בספרו  'צאנו  שרבי  חיים  פלאג  שממרותל
במשך  שמונה  עשר   ולאחר  שהבעל  והאישה  אינם  מצליחים  להשלים  שאין  תוחלת  ותקווה

) זקי  סימןב(א  "דבריו  לא  נאמרו  במקום  חרם  דרבנו  גרשום  שבו  נפסק  ברמ  מכל  מקום,  חודשים

שנים וכל אחד יושב לבדו והבעל פטור מעונה ומשלם לאישה מזונות כסות ומדור לאורך ימים ש
תו כל  נאלח  יבגוד  באשת  נעוריו  וידבק  בידוע,  שאם  לא  כן.  הטעד  שהאישה  תתרצה  לקבל  את  ג

ח "ועל  כן  ואין  בדברי  הגר,  בציבור  כפי  פריצות  ושפלות  הדור  ודברי  הנביא  מלאכי  יהיו  למרמס
וגם  לא  יתירו  אותה  עד  שיראו  טעם "  [...]  י  בכדי  להוות  טעם  להתרת  החרם  שנאמר  בו  'פלאג

לא  אם  כן  יש  חשש  למכשול  כמבואר א)  גקנ  ימן  ד  סלק  חרוטנבורגמם  "הרמת  "שו([...]"    להיתר  
 .י יראה שזה טעמו'המעיין בדברי הגאון רבי חיים פלאגו) א" עב לףד(ן בגיטי

ואדרבה  המשיאים .  מרות  כל  האמור  לעיל  ימליץ  בית  הדין  לאישה  להתגרש  כעצה  הוגנתל
 .לאישה עצה לעמוד על זכותה להחזיק בנישואין הינם בכלל נותני עצה שאינה הוגנת

 :דעתי יש לפסוק כדלהלןלאור האמור ל

 .דין ממליץ לצדדים להתגרשבית ה. א

 .אין מקום להטיל על האישה צווי הגבלה. ב

 .הבעל חייב בכל חיובי הבעל לאשתו ובכלל זה מזונות ומדור. ג

הבעל  חייב  במדור  ספציפי  במשך  שישה  חודשים ,  בהתאם  להחלטת  בית  הדין  הגדול.  ד

 ).27/7/2016(ו "א תמוז תשע"מיום כ

  דיין–רב יצחק רפפורט ה

 ברו העתד

הרקע  והטענות  נסקרו  בארוכה  בדברי .  להם  שני  ילדיםו)  2008(ח  "שסתצדדים  נישאו  בשנת  ה
רחיב  את הלדעתי  יש  ל.  מסקנתו  שיש  להמליץ  לצדדים  להתגרש.  א"ג  יצחק  רפפורט  שליט"הרה

שהרי  אם  קיימת  המלצה  לבני ,  ולו  רק  מכוח  החיוב  לשמוע  לדברי  חכמים.  ההמלצה  לכלל  חיוב
 . ויפה שעה אחת קודם, שמחובת האישה לשמוע לדברי חכמים ולהתגרשהרי , הזוג להתגרש

 לות  חליוע,  יבה  סל  כלא  לשתו  את  אגרש  לרוצה  הבעל  בדובר  מא  לנן  דנדוןב,  עוד  ואתז
 רידה  מיימת  קיניהם  בוג  זבני  בדוברמ.  ראשונה  השתו  את  אגרש  לשאי  רבעל  התי  מהלכותה
כמורדים  "גדול הדין הית בדי יל עהן ונן דדיןה ית בדי יל  ען  הוגדרו  הצדדיםה.    מושכת  מדדיתה
 ורך  צאה  רא  לגדול  הדין  הביתו,  פציפיסה  מדור  הת  איטל  בנן  דדין  הית  בן  כלע".  ה  זל  עהז
. נוכחי  המצבו  בבעלה  בפצה  חא  לאישהה.  ודשים  חשישה  לעבר  מספציפי  המדור  הת  אהאריךל
 עצום  המרחק  האור  לזרה  חעלה  בת  אקבל  ללא  שה  לנורה  שרי  הדעתנו  לאישה  השאל  תםא
 םא,  זרה  חבעל  הבלת  קדבר  באישה  הבריד.  שונה  הולמם  עשקפת  השל  בצדדים  הין  בקייםה
, "אין לדיין אלא מה שעניו רואות"על כך נאמר . אינם  עומדים  במבחן המציאות,  ורחותיו  אשנהי

 . עיני בית הדין רואות מצב של מרידה מובהקת של הצדדים

 יחס  בצדדים  הין  בלוקות  חטענות  האשרכ,  מרידה  היבת  סת  אברר  לורך  צין  אנוצר  שמצבב
 יימת  קסופית  הבתוצאה  שכך  במספיק  ויד.  נוצר  שלפער  ונתק  לאמתית  הסיבה  ההי  משאלהל
 פסקבא  "ליט  שבנון  לודדג  "רה  הדברי  מצטט  נך  כלע.  קרע  האיחוי  לכולת  ילא  לדדית  הרידהמ
 : דלקמן כנן דצדדים העניין בכתב נו שבגדול הדין הית  בל שדיןה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 שתו  את  אהקניט  לדי  כאל,  בותיו  אורחות  אזב  עהבעלש,  נן  דמקרה  בהנהו"
והאישה ,  ואלא  בגלל  שכך  החליט  מסיבות  אישיות  של,  גט  הת  אלהשיגו

נראה  לעניות  דעתי  שהיא ,  צב  כזה  בכפיפה  אחתבמאינה  מוכנה  להיות  עמו  
 "  .וכפי שקבע בית דין קמא, אינה יכולה לעכב את הגט

 גדול הדין  הית  בךא,  ספציפי  המדור  האלת  של  עעיקרו  בסוב  נגדול  הדין  הבית  בוןדי  המנםא
 .זה בה זורדים מהצדדים שביעתנו קאור לגט העניין בם געתו דילהג

בשל הפרוד הארוך וחוסר התוחלת , ל"י זצ'ניתן לצרף את דעת הרב חיים פלאג,  נוסף  סניףכ
 . לחיי הנישואין והעדר שלום הבית

 פצה  חהאישה  שתברר  הדין  הבית  בהתקיים  שמתן  והמשא  ודיוניםה  מהלך  במעשהל
 הציבה  שגירושין  התנאי  לבעל  הירוב  סשל  ברק  וך  איום  הד  עתגרשו  הא  לצדדיםה.  גירושיןב
 יו  הזוג  הניב,  אישה  הל  שגירושין  התנאי  לתרצה  מיה  הבעל  האם  שדבר  הרורב.  אישהה
 .גירושין הביעת תת אבלק ליש שקביעה הת אחזק מאמורה. ב רמן זפני לתגרשיםמ

 יצוי  פבמתן  ותובה  כתשלום  בחיובו  ליבה  סהווה  מייו  חורחות  אינה  שהבעל  שעובדהה
. הפיצוי  וכתובה  המתן  לכפוף  בהתגרש  לעקרוני  החיוב  הת  אבטל  לדי  כה  בין  אךא.  אישהל
 צטרך  ידין  היתב,  סכמות  ההעדרב.  הכתובה  ופיצוי  הגובה  ליחס  בו  זם  עה  זייתנו  וישאו  יצדדיםה
 . לקבלת הגט ואת גובה הפיצוי הנדרש על ידה אישה  הל שתנאים הת אבחוןל

 :אור האמור לדעתנו יש לפסוק כדלהלןל

 .מקבלים את תביעת הגירושין של הבעל. א

 . דוחים את תביעת שלום הבית של האישה. ב

 .הצדדים חייבים להתגרש. ג

 . משא ומתן בענייןהצדדים ינהלו, האישה זכאית לכתובה ולפיצויי גירושין. ד

 . ניתן לפתוח תיק לסידור גט. ה

 .201  באולם 9:00 בשעה ) 01.01.17(ז "טבת תשע' קובעים מועד לסידור הגט ליום ג. ו

 .דיין –רב מאיר קאהן ה ד" אב-הרב מאיר פרימן  

 .עת הרובדכ פסקנ

 .ד לאחר השמטת פרטיהם המזהים של הצדדים"יתן לפרסם את פסהנ

 ).29/11/2016 (ז" במרחשון התשעח"כיתן ביום נ

  
      

 ד" אב—רב מאיר פרימן ה רב מאיר קאהןה רב יצחק רפפורטה

 


