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 ןלהתגורר באותו משק לאחר הגירושי ידור גט לבני זוג שימשיכו ס:נדוןה

 סק דיןפ

 ירור העובדותב

קודם .  שו  לסדר  להם  גטהגיעו  לפני  בית  הדין  בני  זוג  הנמצאים  בפירוד  ממושך  וביק

פנו  לבית  המשפט  כדי  שיאשר  להם  את  הסכם  הגירושין ,  שהגיעו  בני  הזוג  לבית  הדין

 .ואכן בית המשפט אישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פסק דין, שחתמו עליו

עלתה  שאלה  הנוגעת  לאפשרות  לסדר  גט  לבני  הזוג ,  עיון  בין  בתרי  הסכם  הגירושיןמ
 .בים בפנינויצהנ

 :ן סעיפי ההסכם הנוגעים לענייננוזו לשוו

מידה ב,  המשק  יישאר  בבעלות  משותפת,  י  הצדדים  מסכימיםנל  עוד  שכ"
לצד  השני  תהיה  זכות  ראשונה  לרכוש ,  חד  הצדדים  יבקש  למכור  את  חלקואו

 .את המשק

, הצדדים  יחלקו  ביניהם  בשימוש  הנכס,  ל  עוד  המשק  בבעלות  משותפתכ
 :באופן הבא

) לכביש  הגישה(הקדמי  של  המשק  אישה  תחזיק  בחלק  ה .1
הכוללים  את  בית  המגורים  של (וחצי  דונם  ים  בשטח  של  שני

המשמשת   דנהסוכן  ,  משיכו  האישה  והילדים  להתגורריבו    ,המשפחה
 ).את האישה לצרכי עבודתה

וכל ,  הקרוון  בו  יתגורר  הבעל,  [...]בעל  תהיה  זכות  שימוש  בל .2
] ימושש[לבעל  הזכות  .  קשיתר  השטחים  החקלאים  המרכיבים  את  המ

  [...]ותיורלעבד את אדמות המשק ולקבל את ֵפ

הבעלות  במשק ,  על  אף  הסדר  השימוש  במשק  כאמור,  מען  הסר  ספקל
. כבעלות  משותפת  של  הצדדים  ובחלקים  שווים,  לכל  דבר  ועניין,  תוותר

 ל  מנתעמובהר  כי  הסדר  השימוש  במשק  נקבע  רק  ,  למען  הסדר  הטוב
משיך  ולהתגורר  במשק  בשיתוף  פעולה  ולא  כדי לאפשר  לשני  הצדדים  לה

 ".להוות שינוי כלשהו בזכויות הבעלות של הצדדים במשק
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. הבהיר  לצדדים  כי  יש  בעייתיות  בהמשך  המגורים  באותו  משק  לאחר  סידור  הגט  ןדיהת  יב
. ואינם  מוכנים  לעזוב  אותו  תה  כי  שניהם  קשורים  זה  שנים  ארוכות  למושבייתגובת  בני  הזוג  ה

ועל  כן  היה  עליהם ,  מנהל  מקרקעי  ישראל  אינו  מאפשר  חלוקה  של  הנחלה  לשניים,  םלדבריה
 ןדיהת  הצדדים  הציגו  בפני  בי.  להגיע  לפתרון  של  בעלות  משותפת  תוך  הסדרי  שימוש  ביניהם

. תמונות  הממחישות  את  המרחק  הרב  בין  בית  מגורי  האישה  לבין  הקרוואן  בו  מתגורר  הבעל
שאותו  חילקו  באמצעות  גדר  חיה  של  שורת  עצי ,  חמישה  דונםמדובר  על  שטח  של  כ,  לדבריהם

צד  אחד  יהיה .  מפני  שהם  מעוניינים  שכל  אחד  מהם  יחיה  בנפרד  ובפרטיות  מרבית,  זית  וצמחייה
יא השבו    וכן  בית  המגורים,  מצא  בית  המלאכה  שלהנשבו    ,בשימושה  הבלעדי  של  האישה

ובקצה ,  בשימושו  הבלעדי  של  הבעל  –[...]  ואילו  בצד  השני  מצויה  ,  מתגוררת  עם  הילדים
 .המרוחק שוכן הקרוואן בו הוא מתגורר

ובעצם  בכל  המושב  אין ,  הסבירו  הצדדים  כי  אין  גדר  המקיפה  את  המשק,  ןדישאלת  בית  הל
 .ישנו כביש גישה העובר במקום ומפריד בין המשק המדובר לבין משק שכן, עוד ציינו. גדרות

 : לבררנקודות שעלינו מהכומדות בפנינו ע

 ?תגורר בקרבת מקום לאחר הגירושיןהאם יש איסור להמשיך לה .א

 ?את לאחר לבין גרושה שטרם נישאהשאם יש חילוק בין גרושה שניה .ב

 ?באותו מבוי או באותה שכונה, חצר אם מגורים באותו משק דומים למגורים באותהה .ג

 ?גירושיןית המשותפת במשק לאחר הנאם יש בעיה בהמשך הבעלות הממוה .ד

נו  תואם  את  ההלכה  לאחר ילסדר  גט  לבני  זוג  שידוע  כי  יתגוררו  באופן  שא  פשראאם  ה .ה
 ?גירושיהם

 ירור הדיןב

 גורי גרוש וגרושה באותה חצרמ .א

תנא  ואף  על  פי  כן :  ")ב"דף  כז  ע(  בגמרא  בכתובות  הואמקור  הדין  של  מגורי  גרוש  וגרושתו  

  נכנסת  בסוף –וכשהיא  נכנסת  ,  אה  בראש  בניה  יוצ–וכשהיא  יוצאה  ,  ייחד  לה  בית  בחצרו

 ." בניה

, יו  כדין  שבויהלשנאסרה  ע  ףאו,  שהיה  כהן,  גמרא  עוסקת  באשתו  של  רבי  זכריה  בן  הקצבה
 . תה יוצאת בראש בניה ונכנסת בסוף בניהייה, וכדי להימנע מייחוד, ורייחד לה בית בחצ

 האם  דווקא  בשבויה:  לומר  כ.ן  אף  בגרושה  כנהוג  לפשראם    אהמשך  מובא  שאביי  הסתפקב
אי  אסורה וודגרושה  ש  בבל  א,קילו  שיכולה  לדור  עמו  באותה  חצר  שהרי  ספק  אם  נבעלה  לגויה

 מביאה  הגמרא  ברייתא,  של  אביי  פקוסכדי  לפשוט  את  ?  מא  אין  לחלק  בדבר  שוא,  א  ל–עליו  
 יה הם א.מבוי במו עדור תא ל–  הן  כיה  הואם,  שכונתו  בנשא  תא  ל–  שתו  את  אהמגרש  ":פיהשל

 ." שכונה כידון נטן קפרכ: אמרוו, עשה מיה ההז, טן קפרכ

 כהן ו,ליה עבא ימא ש- מבוי במו עדור תלא. יסת נא לפילוא – הן כיה הואם: "י"שררש יפו
 ." שכונתו בדור תיסת נלא שמן זל כ,שראל יבלא .גרושה בסורא
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וגרושת ,  אותו  המבויכהן  וגרושתו  אינם  יכול  לדור  ב,  י"מצאנו  למדים  כי  אליבא  דרשנ
יכולה  להתגורר ,  אולם  אם  טרם  נישאה,  ישראל  לא  תדור  עמו  באותה  שכונה  אם  נישאה  לאחר

 .)לב תובות פרק ב סימןכ( ש"ארוכן משמע מדברי ה. בשכונתו

ומבוי ,  בתים  היא  שלושה'  שכונה'ביארו  כי  ש)  ה  ואם  היה"ד,  א"ח  עכף  דם  ש(  ותפוסתעיין  בו
שכתבו  כי   )ף"א  בדפי  הרי"יב  ע(  ן"רוב  )לב  סימןב  פרק    –ם  ש(  ש"ארבאולם  עיין  .  גדול  משכונה

 .שכונה גדולה ממבוי

וגרושה  קודם   לגרוש  ותה  חצראי  לא  מצינו  התייחסות  מפורשת  למגורים  ב"הנה  בדברי  רשו
שהרי  פירש  כי  ספקו  של ,  דייק  שלדעתו  ניתן  להתיר  את  הדברלאך  לכאורה  אפשר  ,  שנישאה

: וזו  לשונו,  רבי  זכריה  בן  הקצב  עם  אשתור  נוגע  לאותו  האופן  בו  התגוראביי  לגבי  גרושה  היה  ב
, ובהקשר  לכך  הביאה  הגמרא  את  הברייתא"  ?חצרב  מו  עדור  להו  מ–  שתו  את  אגירש  שהןכ"

ואילו  לגבי  גרושה  מישראל  שטרם ,  לפיה  אשת  ישראל  שנישאת  לא  תדור  עמו  באותה  שכונה
 .תר אף באותה חצרומשמע שהדבר מו, נישאה לא מצינו כל הגבלה

 : לשונוו וז )שם(חידושיו  בא"יטברכן כתב להדיא הו

 ,ן כעשות להו משתו את אגירש שהןכ: ל"י ז"רשפ. ן כגרושה  בעשות  למהו"
 בעלה  נלא  שאפשר  דקלו  השבויה  בילמא  דוא,  יא  ההונה  כסול  פהא  והאד
 שתו את אגרש שישראל בבל א,ן לאיבעיא דוא הבהאו. ו לאסרת נאינה וללכ
 ל שחוד ישום מלא אאן כאין וליו עאסרה נא לרי האחר לשאת נלא שמן זלכ
 אילוד  ,שכונתו  בנשא  תא  לסמוך  בכדקתני  ו,שרי  דפשיטא  ועלמא  בנויהפ
 לקמן  דוגיין  סכולהו,  עלמא  דפנויה  כחצר  במו  עדור  לכולה  ישואין  נקמימ
 ישראל  בו  אשאת  נלא  שי  פל  עף  אשתו  את  אגרש  שכהן  בו  אלא  אינהא
 ה  לאין  ופניו  מדחית  נהיות  לה  לין  אכי  האו  לאה,  נשאת  ושתו  את  אגרשש
, יירי משתו  את  אגרש  שבכהן  דקמןל  ל"י  ז"רש  פכןו,  מו  עדון  לליח  שעשותל
 ."דבר בטועה שי מראיתי שלא אה זוא הפשוטו

אפילו  באותה ,  אין  כל  סיבה  לאסור  מגורי  ישראל  וגרושתו  קודם  שנישאה,  א"דעת  הריטבל
 .וייחודה עמו אינו אלא כייחוד פנויה בעלמא,  אסורה עליושהרי אינה, החצר

לפיו  לא  מיבעיא  שאין  לאסור  את ,  מדברי  הגאונים  ניתן  לדייק  חידוש  מופלג,  ה  מכךרתי
יין ע(אלא  שהדבר  מומלץ  כדי  שיתפייסו  ויקיים  מצוות  מחזיר  גרושתו  ,  המגורים  באותה  השכונה

יטה שה  דזו  לשון,  )אם  אינה  רשעה,  ר  גרושתושכתב  כי  ראוי  להחזי  ]צווה  תקפמ[בספר  החינוך  
 : וטי הגאוניםליקבשם  מקובצת

 שאת  נלא  שעד  דשום  מ,דור  תא  לתני  קלא  ושכונתו  בנשא  תא  לקתני  דוהא"
 ותה  איקדש  וחזור  יולי  אליו  ארובה  קתהא  שדי  כשכונתו  בדור  לדאי  ושאהר
 ."יתפייסוו

 ).שנבאר לקמןכפי , משמע מדבריו שבאותה החצר יש לאסור, כל מקוםמ(

דהנה  בהמשך  הסוגיה  מבררת  הגמרא  על  מי ,  דרך  אחרת  בזה  )ף"א  בדפי  הרי"יב  ע(  ן"רמנם  לא
ון לשוזו  ,  רים  המשותף  בעקבות  הגירושיןומבין  בני  הזוג  מוטלת  החובה  לעזוב  את  מקום  המג

 דחה  נוא  האין  ופניו  מדחית  ניא  התניאד:  ע  תא  שמ?י  מפני  מדחה  נמי:  ")א"שם  כח  ע(  הגמרא
 ." פניה מדחה נוא הלה שצר חיה האם ו,פניהמ

 .פניו מדחית ניא הניהם של שחצר בגם, למסקנת הגמראו

 : ן"תב על כך הרכ
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 שאין  רין  אחת  אלו  בשכונהיפ  אשנשאת  בהא  ד?בידתה  עאי  מצר  חותמהני"
 שמע  מהכא  ו,יתסר  מיהא  ממבוי  בשאת  נלא  שי  פל  עף  אהן  כבאשת  ו,דורל
 נתגרשה  שכף  תשראל  יאשת  בברייתאדל  "  נפיכך  ל.חצר  בלא  אתסר  מלאד
 נתגרשה שלאחר דקתני  ו,חת  אחצר  בסתמא  מרין  דנתגרשה  שקודם  ד,יירימ
 ינה  מייתי  משפירו,  דיין  עשאת  נלא  שי  פל  עף  אדחה  נהיות  לאחד  הריךצ
 מכאןו .וא העמא טחד  דבוי  מענין  להן  כלאשת  וכונה  שענין  לשנשאת  לאיהר
 מו  עדור  לסורה  אשאת  נלא  והנתגרש  ששראל  ישת  אאפילו  שלמוד  לשי
 בי  רל  שאשתו  דומיא  דמהן  עחרים  איהו  שזהרין  ניו  הן  כם  אלא  אחצרב
 ."קצב הן בכריהז

, כל  זמן  שלא  נישאה,  גרשה  רשאית  לדור  בשכונתוהתורם  מדבריו  כי  אף  שאשת  ישראל  שמ
 ]. כ נזהרים שלא יבואו לידי יחוד"אא[אולם אינה יכולה להתגורר עמו באותה חצר 

 : ונולשוזו , )זכה כ הליאה ביסורי אמהלכותא ק כרפ( ם"מבר זה פסק העיןכ

 יה האםו, נות זידי לבואו ימא שחצר במו עדור תא לנשואין הן משתו את אגירש שי מכןו"
  [...]"מבוי כידון נטן קכפרו, מבוי במו עדור תא להןכ

, המופיעה  בפנינוחרת  מזו  אה  גרסה  יתם  הי"כי  נראה  שלרמב  )שם(  שנה  מגידמתב  על  כך  הכ
א לוהיינו אף אם , "דור בחצרותלא  "ם  "גרס  הרמב,  "שכונתוב  נשאתלא  "גרסתנו  כתוב  בדבעוד  
 ,דור  לסורין  אישואין  נלא  בפילו  אחד  אבחצר  שאפשר"סתנו  ראך  הוסיף  שאף  אליבא  דג.  נישאת

א למדים  אנחנו  כי  אם  ל,  מכך  ששנינו  שלא  תינשא  בשכונתו,  לומרכ.  "ם  שסוגיא  השמע  מכןו
 שנה  למלךמועיין  ב.  אך  באותה  חצר  יש  לאסור  אף  שלא  נישאה.  רשאית  לגור  בשכונתו,  נישאה

 .)שם(

 : )ז, יט קעזר האבן( רוך עולחןשפסק ה, להלכהו

. נות  זידי  לבואו  ימאש,  חצר  במו  עדור  תאל,  נשואין  הן  משתו  אגירש  שמי"
 שאת  נאם  ו:גהה.  מבוי  כידון  נטן  קכפרו.  מבוי  במו  עדור  תאל,  הן  כיה  האםו
  [...]")ורט( מבוי במו עדור תאל, ישראל בפילוא, אחרל

לפיה  אסור  לגרושת  ישראל ,  ם"א  נקטו  כדעת  הרמב"כי  הן  המחבר  והן  הרמ  וצא  אפואי
 .אלא שאם נישאה אסורה לדור עמו אף במבוי. גם קודם שנישאה, לדור עמו באותה החצר

 חצר  במהם  עחרים  איהיו  שזהרין  נם  אומכל  מקום:  ")זק  י"ס(  חוקק  מלקתחמנם  כתב  הא
 ותר  יגרושה  ביסור  אאיןן  ד"ר  התב  ככך  ו,שרי  דנראה  [...]  קצב  הן  בכריהי  זב  רעשה  שכמוו

 ." בשבויהמ

אך ,  ן"בריו  הם  אליבא  דהר  שדוכתב  שהשיג  על  החלקת  מחוקק  )דיק  "ס(  ית  שמואלבעיין  בו
 . )ק מ"קיט ס(  פשוטטגה בכתוכן  .התייחד ללא שלמחבר יש לאסור אף שנזהריםם ו"לרמב

 :סיכוםל

 .באותה החצר, צינו שתי שיטות עיקריות בנוגע למגורי גרוש וגרושה קודם שנישאהמ

 .מותר: )ש"י והרא"וכן משמע דעת רש(א "דעת הריטבל

 ).משמע אף באופן שאין בכך ייחודו(אסור : ם"דעת הרמבל

 –    ואילך210'  עמ,  כרך  י(  יםסקי  דין  רבניפעיין  ב,  הרחבה  נוספת  בשיטות  הראשונים  השונותל

מ "במאמרו של הגר, ריז ואילך' עמג חלק י(" ורת הדיןש"עיין בכן כמו , )א"ע בצרי שליט"של הגר סק דיןפ

 .)א"עמוס שליט
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 עם האיסור לגרוש וגרושתו לדור באותה החצרט .ב

, שם( י"רשכתב , ובטעם  איסור  המגורים  לגרוש  וגרושתו  באותה  השכונה  או באותה החצר

לפי  שמכירה  ברמיזותיו  וקריצותיו  שמא  יבואו :  "")לא  תנשא  בשכונתו"דיבור  המתחיל    ב"כז  ע

 ." לידי עבירה

שאסורה  עליו  אף ,  ומדובר  בגרושתו  לאחר  שנישאה,  היינו  החשש  הוא  שיבואו  לידי  איסורד
 . אם התגרשה בשנית או התאלמנה

יך  לומר  דאזיל  לשיטתיה צר,  ם  שאסר  מגורים  באותה  החצר  אף  בשלא  נישאה"לדעת  הרמבו
 : )דכה  הלישות אלכותא מהפרק ( דזו לשונו, "לא תהיה קדשה"ה עליה משום קשהבא על הפנויה לו

, שראל  יבנות  מדשה  קהיה  תא  לנאמר  שקדשה  האסרה  נתורה  המשנתנה"
 בעל  שפני  מתורה  הן  מוקה  לידושין  קלא  בנות  זשם  לשה  אבועל  הל  כפיכךל
 ." דשהק

 .השיגוש )שם( ד"אבריין בע

 בןא(  וסף  ירכיב  בועיין".  לא  תהיה  קדשה"החשש  הוא  שמא  יעברו  על  לאו  ד,  לשיטתו  כןל

 הריש,  הן  כבאשת  כמבוי  בם  גלא  וק  בחצר  רדיור  האסר  נשראל  יאשת  בדוע  מדן  ש)  וימן  סעזרה
 .כהן לגרושה במו כלאו בוא האיסור הנות זידי לבואו ים אשראל יאשתם ב"רמב השיטתל

 : פיו שלחידש טעם אחר יקוטי גאוניםלבשם  )שם( קובצת מיטהשבו

 אחר ללא וגט הת אה ליתן שודם קא לחצרו בית בה  ליחד  ילא  [...]  בגרושה"
 תינתו  נלאחר  ו,שן  יט  גשום  מיישינן  חתינתו  נודם  ק.גט  הת  אה  ליתןש
 ."ידושין קשם לליה עבא ימא שיישינןח

 . תינשא לאחר בלא גט כךר ואח, נראה מדבריהם שהחשש הוא שתהיה מקודשת שוב 

ובשל ,  צד  השווה  בין  השיטות  השונות  הוא  כי  בשל  ההיכרות  העמוקה  בין  האיש  וגרושתוה
ולכן  גדרי  ההרחקה  ביניהם ,  יש  חשש  גדול  שיבואו  לידי  איסור,  העובדה  שליבו  גס  בה

 .משמעותיים יותר מאשר הגדרים המוכרים לנו מהלכות ייחוד

 שכתבה  עיין  במ  –בו  האישה  זינתה  ונאסרה  על  הבעל  שוש  במקום  גבי  ההרחקה  הנדרשת  בין  זוג  גרל(
תיק '  פורסם  בנבו  במס,  285261/1  תיק  מספר  ב13.3.2008  –ח  "תשס'  באדר  ב'  ויום    מפסק  דין  בש  פרדס"הגר
  )6472 –ישן 

אבן  העזר  סימן  קיט (  ח"ב  יןיעי  –  )שהרי  בימינו  פנויות  אינן  נוהגות  לטבול(גבי  חשש  איסור  נידה  ל

 .)פב סוף סימן( רם שמואלכו )י ףסעי

 גורים באותו מושב ובאותו משקמ .ג

עלינו , קודם  שנבוא  לדון  בשאלה  אם  יש  צד  להתיר  לצדדים  להמשיך להתגורר באותו משק

 . ניתן כלל להתיר לבני זוג גרושים לדור באותו מושבאםלדון 

 עשה  מיה  הה  ז–  טן  קפר  כיה  האם:  ")א"  עח  ככתובות(  בר  הבאנו  לעיל  את  דברי  הגמראכ
 ." שכונה כידון נטן קפרכ: אמרוו

 ,צלה  אבא  לותר  ירגיל  ום  שצוין  מדם  אני  באין  שפיל  וטעמא:  ")שם(  וספותתביארו  הו
 ." א לינוני בפר כבל אטן קפר כדווקאו

 ." מבוי כידון נטן קוכפר ":פסק )אבן העזר סימן קיט סעיף ז( רוך עולחןשבו
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 טן  קפר  כקרא  נה  ממעשה  להתיישב  לצריך:  "שכתב  )טק  י"סם  ש(  חוקק  מלקתחעיין  בו
 ."שרי דינוני בפר כקרא נמה ואסורד

אלא  לכל ,  היישוב  שאנו  עוסקים  בו  אינו  כפר  קטן,  לפי  מה  שכתבו  התוספות  לכאורהו
 . קום שאין בני אדם מצויים בומשהרי אין מדובר ב, הפחות כפר בינוני

וכן ,  י  מאורליינש"רן  בשם  ה"ביא  דברי  הרשה  )אבן  העזר  שם(ת  יוסף  יעיין  בב  –תרה  מכך  י
 ." דור לותריםמ, יניהם בובר עבים רדרך שפולש ממבוי באבל: ")שם( א"מרפסק ה

 : לשונוו וז )ז כעיףסם ש( שולחן הרוךעכן כתב ו

 זמן  בהיה  שדרך  כוחות  רשלוש  מתום  סמבוי  בלא  אינו  אמבוי  דואיסורא"
 פילו  אדור  לותרים  מהםיני  בובר  עבים  רדרך  שפולש  ממבוי  בבלס  א"שה
 ."אחר לנשאתב

. נחשב  כמבוי  מפולש,  ורם  כביש  מרכזי  המחבר  בין  משק  לחבעוב  ישפיכך  נראה  ודאי  שיל
ף א(עיקר  הדין  להתגורר  באותו  יישוב  מן  יכולים  ייעד,  גם  אם  גרושת  ישראל  נישאת  לאחר,  לכן

 .כל שכן כאשר לא נישאה לאחר, )שעדיף להימנע מכך

וכמה  יהא  בעיר  ותהא  ראויה :  ")ב"ע  יז  ושם  בגמרא,  ב"עב  ף  ד(  נהדריןסוד  מצינו  במשנה  בע
  [...]" מאה ועשרים? לסנהדרין

שהביא  משם   )גיטין  סימן  זט  ק  לח(  עין  אומרמת  "ומצאתי  בשו.  )ב"ז  עיף  ד(  עיין  שם  בגמראו
 תיאך  לעניות  דע.  ינו  נדון  ככפר  אלא  כעיראראיה  לנדוננו  שמקום  שיש  בו  מאה  ועשרים  תושבים  

שם  מצינו  הגדרה  נוספת   )א"ט  ענף  ד(  ירוביןעעיין  ב  –יך  עיון  אם  ניתן  לדמות  מילתא  למילתא  רצ
 אלא  אם  כן,  שאין  מערבין  את  כולה,  ל  יחידשלגבי  גודלה  של  עיר  בנוגע  לעיר  של  רבים  ונעשית  

בה  היו ו  "אנשים  ונשים  וטף  –שייר  חוצה  לה  כעיר  חדשה  שביהודה  שיש  בה  חמשים  דיורים  
לומר  שיעור  קהל  הוא  עשרה  תושבים  שלהם   כ)א"שם  דף  ס  ע("  והיא  היתה  שיור,  ם  חכמיםמשערי

 . )סימן נזד יורה דעה חלק ( גרות משהאעיין ב –ם אישה ושלושה ילדי

ודאי  שמושב  זה  המונה  כשמונים  משפחות ,  אם  אכן  ניתן  לדמות  בין  הדברים,  כל  מקוםמ
 .ר קטןולכל הפחות אינו נדון ככפ, מוגדר בהלכה כעיר

אם יש  –שהסתפק  בדינו  של  קיבוץ    )סימן  פב  חלק  א  אבן  העזר(  אהלה  של  תורהבת  "ין  בשויעו
לומר  שדינו ה  יש  סבר,  שהקיבוץ  אינו  כמבוי  סתום  וכתב  שאף.  למבוי  או  לשכונה,  רלדמותו  לחצ

. )סימן סבג חלק ( נין אבבת "ועיין עוד בשו. שםן  עיי  –שהרי  כולם  חיים  בו  כמשפחה  אחת  ,  רכחצ
 .ואין חדר אוכל משותף, בו החיים במושב אינם משותפים דון דידןנאין זה נוגע ל, מכל מקום

אלא  המשכם ,  שהנדון  בו  אנו  עוסקים  אינו  שאלת  המשך  המגורים  באותו  מושב,  א  עקאד
 . של המגורים באותו משק

שיש  לאסור  גם  כאשר  האישה  לא  נישאה ,  כאורה  יש  לדמות  זאת  למגורים  באותה  חצרל
המרחק  בין  בית  האישה  לבין :  אלא  שבכל  זאת  יש  להסתפק  בדבר  מכמה  טעמים.  ניתבש

ית המלאכה של האישה בכאשר  ביניהם  מפריד ,  הקרוואן  שהבעל  מתגורר  בו  הינו  כמאתיים  מטר
בנוסף  למרחק  המשמעותי .  ובאמצע  חוצצת  גדר  חיה,  אידך  גיסאמל  הבעל    ש[...]הו,  חד  גיסאמ

אינו  מוקף ,  כמו  שאר  המשקים  במושב,  והוא  שהמשק,  וסף  לקולאישנו  צד  נ,  בין  בתי  הצדדים
 .מקום מגודר וסגור יאהשבמהותה , ולכן אינו דומה לחצר, גדר

אשר  לכאורה  יש ,  ל"א  הנ"שדן  בדברי  הרמ  )חק  י"אבן  העזר  קיט  ס(  רי  חדשפהנה  מצינו  בו
 : )שם( א"מרכתב ה. בהם סתירה פנימית
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 ותריםמ,  יניהם  בובר  עבים  רדרך  שולשפ  ממבוי  בבלא,  תום  סמבוי  בה  זוכל"
 ין  בפסיק  מבים  רשות  ראם.  )תוספות  השם  בב  כןתכן  ש"ר  השם  בת  יוסףבי(  דורל
 ם  הק  רהודי  יום  שעיר  הכל  בין  אפילוא,  )כתובותב  דק    פרירש  אגהותה(  תיהםב
  [...]" )מג רימן סדשן הומתתר(. ריש, בדל

 :וזו לשונו, עיר על כך הפרי חדשה

 ם  החצרות  השתי  שףא,  פולש  מהמבוי  שכיון  דו  זסברא  להדיא  לומוכח"
 חצר  מיכנס  לרך  דין  אהריש,  לום  ככך  ביןא,  חת  אשורה  בזה  לה  זמוכיםס
 לפיו. מי דפירש, ו בוקעים בבים רמבוי דכיוןו, מבוי הרך דדי יל עלא אחצרל
, רי  שבית  לבית  מפסיק  מיםברהות    רשאם  דהגהות  אשרי  בשכתב  מה  הז

 חת  אשורה  בבתים  הם  אפולש  ממבוי  באף  דירא  ליהבסו,  הא  אפליג  דשמעמ
 השתאו.  בתים  הין  בפסיק  מיםברהות    רששיש  כולת  זמבוי  במה  עדור  לסורא
 ." פלגינן דראה נלכאורהו, סברות השתי לפסק שהגה הל עימהת

ההיתר  ראשון .  א  הזכיר  בדבריו  שני  היתרים  שונים  למגורים  באותו  מבוי"הרמ  :לומרכ
במצב  בו  רשות  הרבים  מפסיקה   ת  אשריוההיתר  מוזכר  בהגה,  במבוי  מפולשן  ועוסק  "מובא  בר

ניתן   ות  אשריהדאילו  להג,  ן"חולקת  על  סברת  הר  ת  אשריוולכאורה  סברת  ההגה.  בין  הבתים
ומשמע  שאין  די  בכך  שהמבוי  מפולש  כאשר  הבתים ,  להתיר  רק  כאשר  יש  הפסק  בין  הבתים

כיצד  מזכיר  את  שתי  הסברות  הללו  בחדא   :ואם  כן  קשה.  ה  אחת  ואין  ביניהם  הפסקרבשו
 !?מחתא

 :תירץו

 פולש  מהמבוי  שיוןכ,  מבוי  בזה  לה  זמוכים  סהבתים  שאף  דומר  לוצריך"
 יםברהות  שר  לחילה  תביתו  מוצא  ילא  אם  כןא,  חד  אבית  ביכנס  לכול  יאינוו
 מעוטי  ללא  אתא  אלאו,  בית  לית  בין  בפסיק  משות  הרבים  רפיר  שיה  ברינןק
 אינן שדאי ואזד, חצר לחצר מצמן עחצרות התוך  ביציאה  וסהני  כרך  דש  יםא
 ינו  אלשונו  שלא  א,כתב  החלקת  מחוקקן  כו,  ה  זצל  אה  זחד  ידור  לכוליןי

 ."שםן ייע. דוקדקמ

ן  במבוי  מפולש  נובע מכך שאין אפשרות מעבר מבית לבית אלא דרך "היתרו  של  הר,  לומרכ
 חצרות  התוך  ביציאה  ופשרות  של  כניסהא  ואם  אכן  יש.  דהיינו  רשות  הרבים,  המבוי  המפולש

 .ה לזהזסמיכות  בדור לכולים יאינם שדאיו, ות הרביםשלעבור בר ליב צמןע

 גבי  מגרש  ל)נ  קימןב  סק  לח(  עלה  יהודהית  "ל  בשו"זצ  י  אסאד"הרמדון  דומה  הביא  הנ
ונסתפק ,  יניהםב  וברת  ערבים  הרך  דךא,  מש  מה  לזה  זמוכים  סתים  בשני  בדרים  הגרושתוו

י "בתשובתו  הביא  המהר.  עיין  שם,  קום  מיחוק  רא  הוא  דווקא  כשיש"ואל  אם  היתרו  של  הרמהש
 רחוב  בומדים  עסמוכים  הבתים  המאחר  ששני  דנדון  דידיה  בוהסיק,  חדשי  את  דברי  הפר  אדאס

 .ותריםמ, חיצה מוקפים מאינםו, עירה

  לעבור יש  אפשרות,  מכל  מקום,  הנה  אף  שגם  בנדוננו  אין  מחיצה  המקיפה  את  המשקו
להיכנס  כלל  לכביש  המקיף   ליב,  מהשטח  הנמצא  בשימוש  האיש  לחלק  הנמצא  בשימוש  האישה

ולא  רק ,  תה  מתבצעת  הפרדה  מוחלטת  בין  שני  חלקי  המשקייגם  אם  ה,  את  ועודז.  את  המשק
את  המשק   ך  ורקאכביש  המשמש    ואההרי  שהכביש  העובר  בצמוד  למשק  ,  באמצעות  גדר  חיה

, אדרבה.  דומה  למבוי  מפולש  ציאות  זומין  אעניות  דעתי  ל.  סמוך  לווכן  את  המשק  ה,  המדובר
שאין  לאפשר  בה  מגורים  משותפים  של  גרוש  וגרושתו  אף  קודם ,  מצב  זה  דומה  יותר  לחצר  אחת

 . שנישאת
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הרי שהסמיכות , עיר  עוד  כי אף שיש מרחק של כמאתיים מטרים בין בית המגורים לקרוואןנ
היא  בעייתית  בפני ,  של  הבעל[...]  ימושה  של  האישה  לבין  שר  בשאהיתירה  בין  בית  המלאכה  

 . עצמה

מתגוררים  עם   )חמש־עשרה  ושבע־עשרה,  שרעבני  (שגם  העובדה  שילדי  הצדדים    צייןנ
ובפרט  לאור ,  אין  בה  כדי  להקל  בעניין  ולמנוע  את  החשש  שהצדדים  יגיעו  לידי  ייחוד,  אםה

אין  כאן ו,  בשל  לימודיהם  וכדומה,  וםמצאים  במקנהעובדה  שישנם  זמנים  בהם  הילדים  אינם  
 . מקום להאריך

חצר  אף   ם  האוסר  לדור  באותה"א  שפסקו  כדעת  הרמב"הרמושלדעת  השולחן  ערוך    מצאנ
 .ומה לחצרדיש לחוש שנדון דידן  –בלא נישאת 

 ותפות ממונית בין גרוש וגרושתוש .ד

בלי ,  ניהם  במשקבעיה  נוספת  בהסכם  הגירושין  של  בני  הזוג  נוגעת  להמשך  השותפות  בי

 :)שם( כתובותדהנה מצינו בגמרא ב. קשר לשאלת המגורים בסמיכות

 ב  רמרא.  חרי  איד  על  לא  אפרעת  נינה  אביה  אנכסי  בימנה  הלוה:  תנו  רבנן"
 מותיש:  מר  אפא  פבר.  הו  לזדקקינן  מדינא  לא  לקמן  לתו  אאיו:  שתש
 ."הו לנגדינן ממי נגודינ: מר אהושע ירב דריה בונא הבר. הו לשמתינןמ

לוג  שלה  בזמן מכסי  נכגון  שלווה  ממנה  מ,  לומר  כאשר  יש  דין  ודברים  בינו  לבין  גרושתוכ
זו לה  כדי  שלא  יקרבו  ז,  אלא  באמצעות  צד  שלישי  עצמהבאינה  נפרעת  ממנו    –שהיו  נשואים  

 . בדברים

אפשר ששכתב    )שם(  ן"רועיין  ב,  שהעמיד  את  דברי  הברייתא  בכהן  וגרושתו  י"שרעיין  בו
שלא  חילק  בין   )שם(  ם"מברוכן  דעת  ה,  שלא  נישאת  אפילו  באשת  ישראל  אף  על  פילפרשה  

 ותן  אכין  מו  אותן  אנדין  מדין  למגרש  הם  עבאה  שוגרושה  ":ופסק,  גרושת  כהן  לגרושת  ישראל
 ."רדות מכתמ

 : )שם( שנה מגידמה זו לשוןו

 ל  ששמעה  מן  כאין  ו,שתו  את  אגירש  שכהן  בברייתא  הירשל  פ"י  ז"רש"
 לאפ ש"  עאף  ווא  הישראל  באפילו  דובר  סרבינוו.  סוגיא  השט  פלא  ורייתאב
 ." יקר עכן ו,אחר לשאתנ

 . ורטשדייק כן אף בדעת ה )טק י"ס(א "יאור הגרבוכן ב )חק י"ס, שם( ז"טעיין בו

 : )ח שם סעיף( רוך עולחןשכן נפסק להלכה בו

 בלא,  י  גוונאאכה  בדוקאו:  גהה.  תובעו  לליח  שושהע,  צלו  אלוה  מה  להיה"
 נותן וושא נאינו ום שר  דאינו  וואילה,  נישאת  שי  פל  עף  אביתה  ליכנס  לותרמ
 אדם  לותרמ.  )יוסףת  יב(  ולקין  חישו.  )מג  רימן  סומת  הדשןרת  בשמע  מךכ(  מהע
סורי יא  מאכק    פריימוני  מגהותה(  ני  עבשאר  מותר  ייא  המצוהו,  רושתו  גזוןל

 .")ז"א( ליח שדי יל עזונה יקר, מה עסק עו להא ילא שבלבדו, )ביאה

א וה  ו,ביעות  תאר  שאלא  הוא  הדין,  והמלו  ווקאדדלאו    )גק  כ"  סשם(  חוקק  מלקתחכתב  הו
 רוךע  לשוןו  וז.  שוק  במו  עדבר  לאסורה  שהוסיף  דכל  שכן  ו.ליה  עביעה  תו  לשיש  כךפה  ליןהד

 יחדב  דבר  לשצריכים  כיחדב  עשות  לסורים  אסק  עין  מכל  דוממילא:  ")ל  שם  סעיף(  שולחןה
 ."מה עליתן ושאליו
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שעמד  על  כך  כי  לא  אחת  קורה  שבתי  הדין   )סימן  וו  חלק  (  שפטיך  ליעקבמת  "עיין  בשוו
וכן  מצוי  הרבה  כאשר  האישה ,  וענייני  הממון  יידונו  לאחר  הגט,  פוסקים  שבני  הזוג  יתגרשו

לפיה  אסור  שיהיה  דין  ודברים ,  ולכאורה  אין  הדבר  תואם  את  ההלכה,  תובעת  מזונות  הילדים
 )י'בנו  של  רבי  חיים  פלאג,  י'לרבי  רחמים  נסים  יצחק  פלאג(  והביא  מהיפה  ללב.    בין  האיש  לגרושתושירי

אבל  כשהם  באים  ומתלווה  להם  אדם  אחר ,  דכל  הקפידא  היא  כשהם  באים  בעצמם  לבית  הדין
 . עד כאן. ליכא קפידא, ת עמה לדבר בעדהחואפילו רק הגרושה הביאה א, הטוען בעדם

מנהג  בתי  הדין  בכך  שניתן  להתיר  תביעת  מזונות  או  רכוש  שהאישה  לא הוסיף  ליישב  את  ו
והוסיף  שמכל  מקום  ראוי ,  ושם  מתדיינים  ית  הדיןבתבעה  ממנו  ישירות  כלל  אלא  תבעה  ב

 .)סימן שנז חלק יב( שנה הלכותמת "ועיין עוד בשו. שםן עיי, שיביאו עמם אחר שיטען בעבורם

כאשר  ברור ,  ת  ממונית  בין  גרוש  וגרושתופי  האמור  נראה  שיש  להימנע  מכל  שותפול
 –  209'  רך  י  עמכר  "בפד  עיין(.  שהדבר  יביא  לידי  משא  ומתן  או  כל  סוג  אחר  של  דין  ודברים  ביניהם

מלאשר  הסכם  גירושין  של  זוג  שרצו   ית  הדיןבשמנעו  ,  שרעבי  'בצרי  וס'  ע,  לנאל'  י'  א:  ג"מאת  הרה  סק  דיןפ

גם  אם  הזוג  הגרוש  לא  היו  מוסיפים   דידןן  לכן  בנדו  .)ןלהמשיך  לנהל  עסק  משותף  לאחר  הגירושי
שהרי ,  בעייתית  יאהעצם  המשכה  של  השותפות  הממונית  במשק  ,  ה  לזהזלהתגורר  בסמיכות  

לא  מדובר ,  ואמנם.  כמעט  בלתי  נמנע  שהדבר  יביא  לידי  התעסקות  משותפת  בין  הצדדים
עם  לפעם  לקבל  החלטות אך  מסתבר  שיידרשו  מפ,  בשותפות  פעילה  שדורשת  משא  ומתן  תדיר

 . משותפות כבעלי משק במושב

 ידור גט כאשר לאחריו ימשיכו הצדדים להתגורר באופן אסורס .ה

 הואמשק  לאחר  הגירושין  כי  המשך  השותפות  והמגורים  באותו  לאחר  שהראינו  לדעת  

לא  היינו ,  אם  הסכם  גירושין  זה  היה  מגיע  לפתחו  של  בית  הדין,  בעייתי  לפי  ההלכה

אמנם  מאחר  שההסכם  כבר  אושר  בבית  המשפט  וקיבל .  אותו  בצורתו  הנוכחיתמאשרים  

,   יש  בכך  כדי  למנוע  מבית  הדין  לסדר גט עבור בני הזוגאםעלינו  לברר  ,  תוקף  של  פסק  דין

שהרי  אין  זה  מן  הראוי  שבית  הדין  יאפשר  לצדדים  להגיע  למצב  בו  הם  חיים  בניגוד  להלכה 

 ").לַֹור לא תתן מכשלפני ִע"בלי להיכנס לדיון בגדרי (

בפרט  לאור ,  מלסדר  גט  לצדדים  ית  הדיןבאפשר  שאין  הדבר  צריך  למנוע  מ,  אידך  גיסאמ
והימנעות  מסידור  גט  עלולה  להביא  לתקלות ,  ממושך  ואההעובדה  שפירודם  של  הצדדים  

דבכגון  זה  אין  מסדרים ,  דירה  הדבר  לבני  זוג  המתגוררים  באותה  ואין  לדמות  את.  חמורות  יותר
 בן  העזראולחן  ערוך  שעיין  (צריכה  גט  מספק  ,  שהרי  המתייחד  עם  גרושתו  לאחר  הנישואין,  ם  גטלה

ם ולמנוע את אישורו של הסכם לן בכוחנו להעמיד משפטי הדת על תין שאווולכן כי, )ב  –א  ,  קמט
 . ובפרט כשיש חשש תקלה, לסדר את הגט בין הצדדים אפשר, הגירושין

לגבי  דין   )סימן  טזא  לק  ח(ל  "זצ  ש  משאש"רגל  ומגןש  "משת  "עיין  שו  –לדבר  ה  עין  דוגמכ
ואין ,  אשהרשב  עד  שתלבין    ת–וזו    שה  אחרתיותנים  לו  רשות  לישא  אנ"שבעבר  היו  ,  מורדת

  –" [...]כופין אותו לגרשה 

, עם  הל  כני  פל  עמרחפת  ווררת  שדת  הוח  רהיתה  שדם  קימי  ביה  הה  זךא"
 סתר  בא  לם  אדול  גו  אטן  קכוערמ  בר  דעשות  ליזיד  ששה  או  איש  אך  לאיןו
 ידינו  באיןו  [...]  ברה  גחפשיות  הרוח  שזמנינו  בן  כאל  [...]  מש  מגנבכ
 צדקי  טלכן  נעבדי  דודו  יהפוסקים  שודאי  בלם  תל  עדת  השפטי  מהעמידל
 ."חד יחיות להם לשרי אפא ששיתברר כרובתם עהפרידל



 לדינת ישראמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

10 

 סימן מט סעיף(אוצר הפוסקים שהזכיר את המובא ב ש פרדס"של  הגר  )ל"נה(  פסק  הדיןבעיין  ו

, "ַורלפני  ִע"אם  יש  בזה  דין  של  ,  הידסידור  קידושין  לאלו  שלא  ייזהרו  בדיני  נ  עניין  ב)ג  אות  יא
 . )סימן ב יז( שנה הלכותמת "עוד עיין היטב בשו. את הדברו שרבים מן הפוסקים התיר שםן ועיי

ודאי  וללא  שום  ספק ,  וקידושיןשהרי  לגבי  סידור  חופה  ,  לכאורה  קיל  טפי  דןן  דינדו,  הנהו
, בו  גבה  טורא  ביניהם  דון  דידןנמה  שאין  כן  ב.  ובכל  זאת  התירו,  יחיו  באיסור  כרת  כל  ימיהם

 . והחשש רחוק יותר שמא מחמת יצרם ייכשלו פעם אחת או יותר

מאחר  שאיסור  הנדה ,  יש  צד  להקל  יותר  בסידור  חופה  וקידושיןשראה  לעניות  דעתי  נם  כי  א
 שאין  כןה  מ,  ואין  כאן  לפני  עיוור  בזמן  סידור  החופה  וקידושין,  יגיע  מאוחר  יותר,  ושעליו  יעבר

ם א (1ומיד  ברגע  סידור  הגט  הם  עוברים  על התקנה,  ו  הם  כבר  מתגוררים  בסמיכות  שבדון  דידןנב
החשש  נוגע  לעצם  האיסור  שעלולים  לעבור  בעקבות   דון  דידןנשגם  ב,  כי  יש  לדחות  ולומר
 ). ודבר זה עלול להתעורר רק לאחר זמן, מיכותהיותם מתגוררים בס

" לֹלפני  ִעַור  לא  תתן  מכש"ובדין  ,  "לעיטהו  לרשע  וימותה"שדן  מתי  אומרים    שםן  עייו
אך  מצילם  מאיסור  חמור ,  אשר  גורם  לבני  הזוג  לעבור  על  התקנה  שלא  להתגורר  בסמיכותכ

 .אין כאן מקום להאריךו. יותר

 "סדר הגט"ה חצר או מבוי בזכרת איסור המגורים באות־היא .ו

מכך  שלא  מצינו  בסדר  הגט  שיש  להזהיר  את  הצדדים ,  חשבתי  להביא  בדל  ראיה  לענייננו

היה  מקום  לכל ,  א"י  והריטב"ואף  לשיטת  רש.  שלא  לדור  באותה  חצר  או  באותו  מבוי

ואם  אכן  יש  בדבר  זה  כדי  לעכב  את  סידור .  הפחות  להזהירם  בכך  כאשר  מדובר  באשת  כהן

כפי  שאומרים  לאישה  שלא  תינשא  עד  שיעברו ,  ע  אין  אומרים  זאת  לצדדיםמדו,  הגט

 .)סדר הגט סעיף פז(תשעים יום 

ה   מהתפלא  שבורגדלאק  ק"קד  ד"תשובה  לאב  ב)יא  קימןג  סק  חל(  שדה  הריפת  "שו  ביעויןו
 ום  ישעים  תוך  תתארס  תלא  שגרושה  ההזהירל  ")רמח  ומזר,  מו  ריפיםסע(  גט  הסדר  בהטעם  שכתוב

 מבוארש – חד אמבוי במגרש  הם  עדור  תלא  שותה  אהזהירל  "כתב  נלאו,  "כהן  לינשא  תאל  שכןו
 .)" זסעיף יטקימן  סרזעהן בא( חן ערוךלשו באיסור לכןגם 

  על ה  לנולדה  "וא  דבר  הכהן  לינשא  תלא  שכן  וום  ישעים  תוך  תתארס  תלא  שהא  דהשיב  לוו
  – לכןו, "גירושיןי היד

 דור תלא שמניעההן כן יאמה ש, ירושין גתשע בה זל עהזהירה  לריך  צפירש"
ולחן   בשמבוארכ,  נות  זידי  לבואו  ידי  שלא  כהו  ז,חצר  בו  אחד  אמבוי  במוע

 גירושין  הם  קודם  גהריש,  ווקא  דירושיןי  גיד  על  ה  לא  בא  להז  [...]  םשערוך  
 חד  אל  כזנות  מהרחיק  לריך  צדם  אכלו,  נות  זאיסור  מרחקה  הריכה  ציתהה
 אסר  נבעל  הגם  ירושיה  גל  ידי  עקר,  רווה  עאיסור  בפגע  ילאש,  ענין  הפיל
 ירושין  גשעת  בא  בא  לאיסור  הבלא,  ליו  עאסורה  שדם  אאר  שמוכ,  ליהע
 " ווקא דגירושין השעת בהזהירה לייך שא לכי השוםמ, ווקאד

 .)די, יט קת שמואל ביאהור(

                                                      
וא  מפני  שאם  אנו  לא  נסדר  להם  חופה ה,  ר  סידור  חופה  וקידושיןיכי  צד  נוסף  להת,  נעירוד  ע  1

שאם ,  לגבי  סידור  גט  מה  שאין  כן,  יימצא  מישהו  אחר  שיסדר  להם  חופה  וקידושין,  וקידושין
  ).שם (וצר הפוסקיםאעיין בו. לא יוכלו להתגרש, לא יסדר להם את הגט ית הדיןב
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 דבר  שאנו  הראהנ,  נות  זידי  לבואו  ילא  שדיכ,  חצר  במו  עדור  תלא  שה  לוד  כתב  כי  לומרע
 ידי  לבואו  ידי  שלא  כלהפרישם  וא  הית  הדין  בחיובו  שלו,  יש  בכך  גנאי  עבורה  וה  בושדיםח
 . גנאי כנראה שבר דה לומר לא לבלא, רצהפ

 הריש  "–  חצר  במו  עתדור  שחוש  לין  אירושין  גשעת  בפיו  ולוסף  נימוק  נכתב  שדבריו  בעייןו
 ליו  עחזיר  משתאה  ')א"  עא  יסחיםפ(  אמרינן  דכהאו,  מו  עתדור  שחוש  נלמהו,  אתי  קרחוקהל
 . עיין שם" '!?אכיל קיכל מ,פוורשל

שביאר  באופן  דומה  הא  דלא  מצינו  בשום  מקום   )ג,  עד  חלק  ב  סימן(  עיין  גם  בפרי  השדהו
וביאר  על ,  ושטת  ידבהור  איסדה  יש  ינבו,  שהרי  צריך  להושיט  הגט  לידה,  הידשלא  יגרש  אשתו  נ

לא  יבואו  להרגל  דבר ש"כדי  ,  ה  יש  לאסור  הושטת  ידידקא  באשתו  נוודד,  א"תשובת  הרשב  פי
 ".וודאי ליכא למיחש להרגל דבר דהשתא לרחוקה בעי –רשה גכשבא ל שאין כןה מ, ו"ח

 .משק האותו בתגוררים מבר כם הו בדון דידן בנייך שינואובן שמ ה זנימוק, כל מקוםמ

וכתב  שהסיבה שמזהירים ,  הישב  אף  הוא  על  המדוכ  )96עמוד    לק  בח,  לדרפ(  חלת  צבינבספר  ו
להתנסבא  לכל  גבר  די "היא  מפני  שכתוב  בגט  ,  את  האישה  בזמן  הגט  שלא  תינשא  לכהן

וכן  יש  להזהירה  שלא  תתארס  בתוך ,  והאישה  יכולה  לסבור  בטעות  דמותרת  לכהן,  "יןייתיצב
כן מה  שאין  ".  'ן  יומא  דנן  ולעלםמ'שהרי  בגט  כתב    יכולה  לטעות  גם  כןד  "–יום    שעים  ואחדת

וכמו  שאין  מזהירין  אותה ,  ולכן  אין  צריך  להזהירה,  ליכא  למיטעי,  לגבי  שלא  תדור  עמו  בחצר
 . שם שמזהירין בגט כיצה שלא תינשא לכהןלאחר ח

כן  כתב  להזהירה  שלא  תתייחד ש  ")סימן  רמח(בסדר  גט  ראשון  ושני    ב  ונקיקהוסיף  שמצא  בו
  – [...]"ו תעמו ולא תדור בשכונ

, י  לא  כתוב  כן"כי  בסדר  הגט  של  מהרמ  הוספת  המחברה  זנראה  שכיהו  מ"
בי  על  מדין שוכנראה  לא  הנהיגו  רבני  יו,  רכת  המיםבוכן  לא  הביאו  הרב  

 ".להזהירם על כך

 .)שנז חלק יב סוף סימן שנה הלכותמת "ועיין בשו(

יזהירם  הרב  שלא  יהיו  קשורים :  "שכתב  )סעיף  רכ(יוזפש  '  ם  ר"למהר  דר  גיטיןסמצאתי  בו
 ." אך אם יש איזה חילוקים ביניהם יתקשרו אוהביהם או קרוביהם על ככה, ום דבריחד בש

, צטרכו  גט  נוסףשיכי  אז  ייתכן  ,  מנהג  בתי  דין  רבים  לומר  לזוג  כי  אסור  להם  להתייחדו
קשה  להביא  ראיה ,  ובכל  אופן.  ואפשר  שבאזהרות  אלו  כלול  גם  איסור  המגורים  באותה  החצר

לסדר  גט  כאשר  ברור  שבני  הזוג  יוסיפו  להתגורר   פשרארש  לכך  שמכך  שאין  מזכירין  זאת  במפו
 .גם לאחר גירושיהם, באותה החצר

 ידור הגט כדי להימנע מתקלות חמורות יותרס .ז

גם אם בית הדין , נראה  שיהיה  קשה  לגרום  להפרדת  המגורים  כראוי בנדון דידן,  מכל  מקום

ימשיכו  לגור  במשק  בפירוד  בלי הסיכויים  גבוהים  שהצדדים  .  יימנע  בשל  כך  מסידור  גט

 .לכל הפחות לעת עתה, סידור גט

, שהתיר  לסדר  גירושין  לבני  זוג  שהתגרשו  בערכאות  )סימן  קי(  יח  נחוםשת  "עיין  בשוו
. אף  שמסרבים  לצאת  בינתיים  מדירתם  המשותפת,  והאישה  החלה  להתראות  כבר  עם  גבר  אחר

 : ך כאת זונימק
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 ם  עחיות  לת  חורין  בצמה  עת  אואה  ריא  הערכאות  בנתגרשו  שאחריש"[...]  
 ם  גהיה  תאולי  ויותר  בחמור  היש  אשת  אאיסורו  ב"  חתיכשל  וחר  אברג
 הם  שכן  ייתישראל  ושה  מדת  כתגרש  תם  אן  כאין  שהמ,  מזרות  מעייתב
 לכאורהו, נות זשש חהיה יא לאפילו וזו מה זהתרחק לבר דל שסופו בסכימוי
 ין  אאיסורים  מרתעים  נאינם  וורה  תומרי  שאינם  שןווכי  שקנתה  תלקלתהק
 ידושין  קשש  חהיה  ילא  ונות  זעילת  בעילתו  בושה  עדם  אין  אה  זכגון  בומרל
 זדמנים  מא  לסתם  המן  שטיעון  הל  ענוסף  בה  זכל  ו,יש  אשת  איסור  אספקו
 ".ייחוד הל עהעיד לשרים כדים עשםל

 : הוסיףו

 ה  זהתרחק  לעליהם  שוקף  תכל  בהזהירם  לש  יגט  הבלת  קחרי  אתיכףש"[...]  
 יכוי  סיש  וידם  בוח  כש  יאם  וך  כל  עותם  אשדל  לנסות  לין  דבית  לישו,  זומ
 ".ליהם עאיים לפילוא – השפיעל

 .שםן ייע

, של  בני  זוג  השרויים  בפירוד  ממושך,  נראה  למעשה  שכדי  להימנע  מתקלות  חמורות  יותרו
יפים כסנ.  אף  שהצדדים  ממשיכים  להתגורר  באותו  המשק,  דון  דידןנלסדר  את  הגט  ב  פשרא

יש  להתחשב  גם  בשיטות  הראשונים  הסוברות  שאיסור  המגורים  באותה ,  נוספים  להקל  בזה
ולכן ,  נוסיף  לכך  את  העובדה  שהמשק  אינו  מגודר.  החצר  הוא  דווקא  אם  האישה  נישאה  לאחר

כמאתיים   ואהוהמרחק  בין  מגורי  הבעל  למגורי  האישה  ,  יש  צד  שלא  להחשיבו  כחצר  אחת
אותה  הקימו  הצדדים ,  של  עצי  זית  המפרידה  בין  שני  חלקי  המשקוכן  יש  גדר  חיה  ,  מטרים

 . מיוזמתם כדי לשמור על הפרטיות של כל אחד מהם

ועל ,  ד  נוסף  להתיר  הגירושין  הוא  כי  נפסק  להלכה  שכאשר  גרים  בבית  או  בחצר  משותפתצ
ויש ,  מפני  שטלטולא  דגברא  קשה  מדאתתא,  הכלל  הוא  שהיא  נדחית  מפניו,  אחד  מהם  לעזוב

טרת עת  "ושו  )ד,  קעא(  שפט  מערשעיין    –ילדי  הצדדים  מתגוררים  עם  האישה  ו  דון  במצב  בל
. אין  כאן  מקום  להאריךן  שם  ויי  ע–פשר  שבכגון  זה  היא  נדחית  מפניו  אד  )סימן  לב  ק  בלח(  דבורה

, אם  היא  מסרבת  לעזוב  אם  כן,  בעת  שעל  האישה  לעזוב  את  החצרושההלכה  קון  כיו,  מכל  מקום
 . ולמנוע ממנו אף את הגירושין,  ללקות בתרתימדוע על הבעל

, שלא  יגיעו  לידי  ייחוד,  יש  להזהיר  את  הצדדים  הזהר  היטב,  ש  להוסיף  כי  בזמן  סידור  הגטי
 . ולשומע ינעם

א "ע  יעקב  שליט"ועמיתי  הדיין  הגר,  א"א  דרשביץ  שליט"הגר  ית  הדיןבבוד  הגאון  אב  כ
 .לסדר את הגט פשראהסכימו אף הם לכך ש

 וםיכס .ח

ואם ,    לא  תנשא  בשכונתו–המגרש  את  אשתו  :  ")ב"דף  כז  ע(מצינו  בברייתא  בכתובות   .א

כפר  קטן  נידון :  ואמרו,  זה  היה  מעשה,  אם  היה  כפר  קטן.    לא  תדור  עמו  במבוי–היה  כהן  

 .  תדור בשכונתו–כל זמן שלא ניסת , י שבגרושת ישראל"דייק מכאן רש. כ"ע." כשכונה

. באותה  החצר,  ריות  בנוגע  למגורי  גרוש  וגרושה  קודם  שנישאהישנן  שתי  שיטות  עיק .ב

, ם"ואילו  לדעת  הרמב.  הדבר  מותר,  )ש"י  והרא"וכן  משמע  דעת  רש(א  "לדעת  הריטב

 ).ומשמע אף באופן שאין בכך ייחוד(הדבר אסור 
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ם  שלפיה  אסור  לגרושת  ישראל  לדור  עמו  באותה "א  נקטו  כדעת  הרמב"המחבר  והרמ .ג

 .ואם נישאה אסורה לדור עמו אף במבוי, נישאהגם קודם ש, החצר

הוא  מחשש  שיבואו ,  איסור  המגורים  לגרוש  וגרושתו  באותה  השכונה  או  באותה  החצר .ד

צריך  לומר ,  ם  שאסר  מגורים  באותה  החצר  אף  בשלא  נישאה"לדעת  הרמב.  לידי  איסור

קובצת בשיטה  מ".  לא  תהיה  קדשה"שהבא  על  הפנויה  לוקה  עליה  משום  ,  שהולך  לשיטתו

  בשם  ליקוטי  גאונים  חידש  טעם  אחר  ולפיו  החשש  הוא  שמא  יבוא  עליה  לשם )שם(

 . ואחר כך תינשא לאחר בלא גט, קידושין

לפי וטעמא : "תוספותביארו ה, בנוגע לדברי הברייתא שלפיהם כפר קטן נידון כשכונה .ה

 ." בינוני לאודווקא כפר קטן אבל כפר ,  ורגיל יותר לבא אצלהשאין בני אדם מצוין שם

לכן  גם  אם .  יישוב  שיש  בו  כביש  מרכזי  המחבר  בין  משק  לחברו  נחשב  כמבוי  מפולש .ו

אף  שעדיף ,  עדין  יכולים  מעיקר  הדין  להתגורר  באותו  יישוב,  גרושת  ישראל  נישאת  לאחר

 .כל שכן כאשר לא נישאה לאחר, להימנע מכך

שיש  לאסור ,  ם  באותה  חצרלכאורה  יש  לדמות  זאת  למגורי:  לגבי  מגורים  באותו  משק .ז

אלא  שבכל  זאת  בנדון  דידן  יש  להסתפק  בדבר  מכמה ,  גם  כאשר  האישה  לא  נישאה  בשנית

, המרחק  בין  בית  האישה  לבין  הקרוואן  שהבעל  מתגורר  בו  הוא  כמאתיים  מטר:  טעמים

, מאידך  גיסאשל  הבעל  [...]  ו,  מחד  גיסאכאשר  ביניהם  מפריד  בית  המלאכה  של  האישה  

ישנו  צד ,  בנוסף  למרחק  המשמעותי  בין  בתי  הצדדים.  ת  גדר  חיה  של  עצי  זיתובאמצע  חוצצ

ולכן  אינו  דומה ,  אינו  מוקף  גדר,  כמו  שאר  המשקים  במושב,  והוא  שהמשק,  נוסף  לקולא

 . מקום מגודר וסגורהיאשבמהותה , לחצר

. מותרים  לדור,  ן  שבמבוי  מפולש  שדרך  רבים  עוברת  ביניהם"א  בשם  הר"פסק  הרמ .ח

הקשה  הפרי  חדש .  סק  בשם  הגהות  אשרי  להתיר  אם  רשות  רבים  מפסיק  בין  בתיהםעוד  פ

דאילו להגהות אשרי אפשר להתיר , ן"שלכאורה סברת ההגהות אשרי חולקת על סברת הר

ומשמע  שאין  די  בכך  שהמבוי  מפולש  כאשר  הבתים ,  רק  כאשר  יש  הפסק  בין  הבתים

  מזכיר  את  שתי  הסברות  הללו  בחדא כיצד,  קשה,  ואם  כן.  בשורה  אחת  ואין  ביניהם  הפסק

 !?מחתא

כיון שהמבוי מפולש ואינו יכול , תירץ  הפרי  חדש  שאף  שהבתים  סמוכים זה לזה במבוי .ט

קרינן  ביה  שפיר  רשות ,  אלא  אם  כן  יוצא  מביתו  תחילה  לרשות  הרבים,  להיכנס  בבית  אחד

ציאה  בתוך ולא  אתא  אלא  למעוטי  אם  יש  דרך  כניסה  וי,  הרבים  מפסיק  בין  בית  לבית

 .דאז ודאי שאינן יכולין לדור יחד זה אצל זה, החצרות עצמן מחצר לחצר

יש  אפשרות  לעבור ,  מכל  מקום,  והנה  אף  שגם  בנדוננו  אין  מחיצה  המקיפה  את  המשק .י

  להיכנס  כלל  לכביש בלי,  מהשטח  הנמצא  בשימוש  האיש  לחלק  הנמצא  בשימוש  האישה

,  מתבצעת הפרדה מוחלטת בין שני חלקי המשקגם  אם הייתה,  זאת  ועוד.  המקיף  את  המשק

 אך ורק  כביש המשמש הואהרי  שהכביש  העובר  בצמוד  למשק  ,  ולא  רק  באמצעות  גדר  חיה

.   אינה  דומה  למבוי  מפולשמציאות  זו.  וכן  את  המשק  הסמוך  לו,  את  המשק  המדובר
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שאין  לאפשר  בה  מגורים  משותפים  של  גרוש ,  מצב  זה  דומה  יותר  לחצר  אחת,  אדרבא

 .וגרושתו אף קודם שנישאת

כגון  שלווה ,  שכאשר  יש  דין  ודברים  בינו  לבין  גרושתו,  )שם(מצינו  בגמרא  בכתובות   .יא

אינה  נפרעת  ממנו  בעצמה  אלא  באמצעות  צד ,  ממנה  מנכסי  מלוג  שלה  בזמן  שהיו  נשואים

  דלאו  דווקא )ק  כג"שם  ס(  חלקת  מחוקקוכתב  ה.  כדי  שלא  יקרבו  זה  לזו  בדברים,  שלישי

והוסיף  דכל .  והוא  הדין  להפך  כשיש  לו  תביעה  עליה,  אלא  הוא  הדין  שאר  תביעות,  ווהמל

וממילא  דכל  מין :  ")שם  סעיף  ל(  ערוך  השולחןוזו  לשון  .  שכן  שאסורה  לדבר  עמו  בשוק

 ." ולישא וליתן עמהביחד כשצריכים לדבר ביחדעסק אסורים לעשות 

כאשר  ברור ,  ית  בין  גרוש  וגרושתולפי  האמור  נראה  שיש  להימנע  מכל  שותפות  ממונ .יב

גם :  לכן  בנדון  דידן.  שהדבר  יביא  לידי  משא  ומתן  או  כל  סוג  אחר  של  דין  ודברים  ביניהם

עצם  המשכה  של  השותפות ,  זה  לזהאם  הזוג  הגרוש  לא  היו  מוסיפים  להתגורר  בסמיכות  

  בין שהרי  בלתי  נמנע  שהדבר  יביא  לידי  התעסקות  משותפת,    בעייתיתהיאהממונית  במשק  

אך  מסתבר ,  אמנם  לא  מדובר  בשותפות  פעילה  שדורשת  משא  ומתן  תדיר.  הצדדים

 . שיידרשו מפעם לפעם לקבל החלטות משותפות כבעלי משק במושב

  בעייתי  לפי הואמאחר  שהמשך  השותפות  והמגורים  באותו  המשק  לאחר  הגירושין   .יג

  היה  בית  הדין  מאשרו לא,  אם  הסכם  גירושין  זה  היה  מגיע  לפתחו  של  בית  הדין,  ההלכה

 . בצורתו הנוכחית

 אםעלינו  לברר  ,  לאחר  שהסכם  זה  כבר  אושר  בבית  המשפט  וקיבל  תוקף  של  פסק  דין .יד

שהרי  אין  זה  מן  הראוי  שבית  הדין ,  יש  בכך  כדי  למנוע  מבית  הדין  לסדר  גט  עבור  בני  הזוג

ין  הדבר  צריך או  שמא  אפשר  שא,  יאפשר  לצדדים  להגיע  למצב  בו  הם  חיים  בניגוד  להלכה

 הואבפרט  לאור  העובדה  שפירודם  של  הצדדים  ,  למנוע  מבית  הדין  מלסדר  גט  לצדדים

 .והימנעות מסידור גט עלולה להביא לתקלות חמורות יותר, ממושך

. לא  מצינו  בסדר  הגט  שיש  להזהיר  את  הצדדים  שלא  לדור  באותה  חצר  או  באותו  מבוי .טו

, ם  אכן  היה  בדבר  זה  כדי  לעכב  את  סידור  הגטשהרי  א,  אפשר  שיש  בכך  ראיה  לנדון  דידן

כשם  שאומרים  לאישה  שלא  תינשא  עד  שיעברו  תשעים ,  היה  מן  הראוי  לומר  זאת  לצדדים

 .יום

דהך  דינא  שלא  תתארס ,  ת  פרי  השדה"על  פי  המובא  בשו,  אמנם  אפשר  לדחות  ולחלק .טז

ולכן  שפיר ,  ושיןהוא  דבר  הנולד  לה  על  ידי  הגיר,  תוך  תשעים  יום  וכן  שלא  תינשא  לכהן

מה  שאין  כן  הדין  שלא  תדור  עמו  במבוי  אחד  או ,  צריך  להזהירה  על  כך  בשעת  גירושין

וזה  לא  בא  לה  על  ידי ,  כמבואר  בשולחן  ערוך  שם,  זהו  שלא  יבואו  לידי  זנות,  בחצר

לכן  לא ,  שהרי  קודם  הגירושין  גם  כן  הייתה  צריכה  הרחקה  מאיסור  זנות,  גירושין  דווקא

 .ל כך בשעת הגירושין דווקאשייך להזהיר ע
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לרחוקה "שהרי  ,  שבשעת  גירושין  אין  לחוש  שתדור  עמו  בחצר,  חילוק  נוסף  הוא .יז

איהו  עצמו  מחזר  עליו   ")א"פסחים  דף  יא  ע(וכהא  דאמרינן  ,  ולמה  נחוש  שתדור  עמו"  קאתי

 !"?לשרפו מיכל קאכיל

, א  תינשא  לכהןבספר  נחלת  צבי  ביאר  שהסיבה  שמזהירים  את  האישה  בזמן  הגט  של .יח

והאישה  יכולה  לסבור  בטעות ,  "להתנסבא  לכל  גבר  די  תיצבייין"היא  מפני  שכתוב  בגט  

דגם  כן  יכולה ,  וכן  יש  להזהירה  שלא  תתארס  בתוך  תשעים  ואחד  יום,  דמותרת  לכהן

, מה  שאין  כן  לגבי  שלא  תדור  עמו  בחצר".  מן  יומא  דנן  ולעלם"שהרי  בגט  כתב  ,  לטעות

 . ין צריך להזהירהולכן א, ליכא למיטעי

  אכן  כתב  להזהירה  שלא  תתייחד  עמו )סימן  רמח(אמנם  בקב  ונקי  בסדר  גט  ראשון  ושני   .יט

וכן  לא  הביאו  הרב  ברכת ,  י  לא  כתוב  כן"אך  בסדר  הגט  של  מהרמ,  ולא  תדור  בשכונתו

 . וכנראה לא הנהיגו רבני יושבי על מדין להזהירם על כך, המים

יזהירם  הרב  שלא  יהיו  קשורים  יחד  בשום :  "  כתב)סעיף  רכ(  יוזפש'  ם  ר"ובסדר  גיטין  למהר

ומנהג בתי , "אך  אם  יש  איזה  חילוקים  ביניהם  יתקשרו  אוהביהם  או  קרוביהם על ככה,  דבר

ואפשר ,  כי  אז  ייתכן  שיצטרכו  גט  נוסף,  דין  רבים  לומר  לזוג  כי  אסור  להם  להתייחד

 . שבאזהרות אלו כלול גם איסור המגורים באותה החצר

  לסדר  גט אפשרלכך  ש,  קשה  להביא  ראיה  מכך  שאין  מזכירין  זאת  במפורש,  כל  אופןב

 .גם לאחר גירושיהם, כאשר ברור שבני הזוג יוסיפו להתגורר באותה החצר

נראה  למעשה  שכדי  להימנע  מתקלות  חמורות  יותר  כאשר  בני  הזוג  שרויים  בפירוד  .כ

כסניפים  נוספים .  תו  המשקאפשר  לסדר  את  הגט  אף  שממשיכים  להתגורר  באו,  ממושך

יש  להתחשב  גם  בשיטות  הראשונים  הסוברות  שאיסור  המגורים  באותה  החצר ,  להקל  בזה

ולכן  יש ,  נוסיף  לכך  את  העובדה  שהמשק  אינו  מגודר.  הוא  דווקא  אם  האישה  נישאה  לאחר

  כמאתיים הואוהמרחק  בין  מגורי  הבעל  למגורי  האישה  ,  צד  שלא  להחשיבו  כחצר  אחת

 . יש גדר חיה המפרידה בין שני חלקי המשקוכן, מטרים

ולשומע ,  שלא  יגיעו  לידי  ייחוד,  יש  להזהיר  את  הצדדים  הזהר  היטב,   בזמן  סידור  הגט .כא

 .ינעם

 .דיןהלאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעלי  סק הדין מותר לפרסוםפ

 ).23.11.2016(ז "ן התשעווב במרחש"יתן ביום כנ
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