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 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

 לפני כבוד הדיינים:

 יצחק יוסף, הרב יעקב זמיר, הרב מיכאל עמוסהרב הראשון לציון 

  )חסוי( פלוני :)משיב בערעור שכנגד( המערער
 במינוי בית המשפט( אפוטרופוס לגוף ולרכוש) אלמוני       :באמצעות

 (אתי ארביב)ע"י ב"כ עו"ד 
 נגד

  תפלוני :)מערערת בערעור שכנגד( ההמשיב
 (עשור וטו"ר דוד טו"ר יהודה אבלס)ע"י ב"כ 

שספק בעטיו של מי הפירוד בינה לבעלה והמתפרנסת מפנסיה  מזונות אישההנדון: 
 ומקצבת זקנה; תוקף התחייבותו של 'חסוי'

 פסק דין

 של ,וערעור שכנגד ולרכוש( פוס לגוףו)האפוטר ]אלמוני[אחיו  באמצעותפנינו ערעור הבעל ל
הרב צרור עימו ראשו הרב מאיר כהנא והרכב שבב) האזורי אשקלון בית הדיןעל פסק דינו של  ,שהיהא

יישאר כמדור  ['ב]אשבו נפסק כי בית הצדדים  (1.7.2020) ףמיום ט' בתמוז התש" והרב גודיס(
באדר כ"ו  מיום ש"ח 1,600די חודש בחודשו סך של שה מילאיועבר ובנוסף  שהיפציפי לאס

 שה או של הבעל, המוקדם מביניהם.ישל הא ( עד אריכות ימים ושנים3.3.19) התשע"ט

 תמציתי  רקע כללי

, ]א'[שמונה ילדים בגירים. לצדדים דירה משותפת ב (, ולהם1974הצדדים נישאו בשנת תשל"ד )

 .)חולה בסכיזופרניה(שה עם בנם הנכה של הצדדים ישבה גרה כיום הא

 עיר ]א'[במשך שנות נישואיהם חיו הצדדים תקופות ארוכות בנפרד, בחלקן שהה הבעל ב

 .2017ועד  2006שנה משנת  עשרה־אחתבמשך  , כך]ב'[או בעיר  שה בחו"ליוהא

מהצדדים שה לדור בבית המשותף כשכל אחד יהאחזרה לאחר יציאתו של הבעל לגמלאות 
פרנס בהוצאות הבעל זן ואך  – וכו'נפרד מקרר  אחד לכל –' חיים משותפיםב'לא וחי בפני עצמו 

 .ש"ח 1,600די חודש בחודשו סך של שה מיהשוטפות ובנוסף היה מעביר לאהבית 

עבר הבעל להתגורר בבית  עקב אירוע מוחי וליםחהת הבעל בביאושפז לאחר תקופה שבה 
 .(5.10.2018) כ"ו בתשרי התשע"ט בתאריך ]א'[אבות ב

, ]אלמוני[מינה בית המשפט את אחיו של הבעל,  (13.2.2019ח' באדר התשע"ט )ב
 ]אלמוני[החליט האח  כאפוטרופוס של הבעל לאפוטרופוס קבוע על גופו ורכושו של הבעל.

כמו כן ביטל את  ,שה את הסכומים שנהג אחיו לתת לה בתקופת כשירותוילהפסיק לשלם לא
 תשלומי הוצאות הבית השוטפות.
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 –שה ילמזונות אתביעה  בית הדיןשה ליהאהגישה  (3.3.19"ט )כ"ו באדר התשעבתאריך 
 1,600ובנוסף  ש"ח 7,800על סך  –על העתיד תביעה ו 2018חודש יוני מ תרטרואקטיביתביעה 

את  להכולו ש"ח 3,850עומד על השה סך הכנסות ישהבעל היה מעביר לה באופן קבוע. לא ש"ח
 .ש"ח 2,100וקצבת זקנה בסך  ש"ח 1,750 –פנסיה שלה ה

שה ואף הגיש תביעה יהאפוטרופוס לגוף ולרכוש, התנגד למתן מזונות לא ,אח הבעל
תביעה  .בשנתיים האחרונות ש"ח 500,000־במשטרה נגד המבקשת שהוציאה מחשבון בעלה כ

 זאת נידונת בערכאה אחרת. 

שהמבקשת הנ"ל ובניהם המשותפים לא הסכימו  המשיב טען, באמצעות האפוטרופוס,
שפוז מסכום היה להוזיל את עלות האאפשר ות למשרד הבריאות, אשר באמצעותה לחתום ערב

. עוד ציין כי יש צו מבית המשפט האוסר על המבקשת ש"ח 1,190־ל ש"ח 14,000־חודשי של כ
 להיפגש עם המשיב. 

שהמבקשת היא כיוון ו שנה עשרה־שחמון שהצדדים פרודים כוכישעוד טען אח הבעל 
ולכן אין לה זכות לתביעת מזונות  ,מביתם המשותף יש לה דין של מורדתשהוציאה את המשיב 

 .נייני משפחהלע פטשהמית בבלפירוק שיתוף אף הוצא צו כי ולא מדור, ו

 בית הדיןהבעל בעצמו להוזמן האזורי  בית הדיןלאחר שמיעת טענות הצדדים בדיונים ב
 :השיב הבעל כדלהלן בית הדיןלשאלות  .בית הדיןחדר הישיבות של לדיון שהתקיים ב ,יהאזור

 ;ך לדור בדירת הצדדים כל ימי חייושה תמשייהבעל מאשר שהא .1

  ;ש"ח 1,600כל חודש סך בשה יכמו כן הבעל מסכים להעביר לא .2

 הבעל לא רוצה לתת לה גט. .3

כי בחקירת הבעל הוכח כי הוא מבין את  הערעור בפסק דינו מושאציין האזורי  בית הדין
מר אכך כי ו י הדיינים שיפסקו את דינומבין היטב שהוא מדבר בפנו בו הוא נמצאשהמעמד 

וש כי הוא מר בפירוכן א בחודשו די חודששה מילא ש"ח 1,600במפורש כי הוא מוכן לשלם סך 
 שה.יוכי אין לו עניין בגירושין עצמם, אלא שאין לו גם עניין בא מוכן שהאשה תדור בביתו

להיזכר בתאריך המדויק, וניכר היה שקשה עליו המחשבה על כך, אך  מנםוא הבעל התקשה
תה לו, ובאשר לעונת השנה ולפירות יהי ה כללית באשר לחגים שהיו לאחרונהאוריינטצי

 קכאסימן  זרעהבן וברמ"א א ית יוסףאמור בבהמבחן הו', תפוז וכ ,אבטיח בחורףשאין )הנמצאים בעונה זו 

 הוא נראה בקי בהחלט.  ה( סעיף

יף מכדי להתמודד עם ההליך מנם יש מקום לטעון שהבעל עיוציין כי אקמא  בית הדין
ולא לקבל את ויתורו בשוויון  וטרופוס הוא להילחם בשמו של הבעלתפקידו של האפכי ו המשפטי

 ,"ומרים לו את ה'חבל' הזה כבר שניםבפירוש שבני משפחתו "א בית הדיןלנפש. אולם הבעל אמר 
 ש"ח 1,600שה להתגורר בנכס ולתת לה יכבר שנים שהוא סבור שמוטב לו לאפשר לא כלומר
ולא לחתור לסילוקה ולגירושין ממנה, וזאת אף שבני משפחתו מנסים לשכנע אותו לעשות  לחודש

 זאת. 

ממנה  פטשהמת ובי כשהבעל נחלש מכדי לדאוג לענייניוהיעלה על הדעת שעתה,  ,משכך
שהיה טוב בעיני הבעל את שטוב לבעל בעיניו ולא  אתאת אחיו לאפוטרופוס, יעשה האפוטרופוס 

 עצמו כבר שנים?

 בהחלטתו נשוא הערעור: בית הדיןלאור זאת החליט 
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שה, יכמדור ספציפי לאיישאר ש [']אבשה תמשיך לדור בבית הצדדים יהא
כ"ו באדר  מיום – ש"ח 1,600חודש בחודשו סך של די משה ילאיועבר  ובנוסף

שה או של הבעל, המוקדם י( עד אריכות ימים ושנים של הא3.3.19) התשע"ט
 ביניהם. 

שה יהא לא לא הוכח כישעבר היות השה על מזונות יהאזורי דחה את תביעת הא בית הדין
 .(יביף ע סע מןסי)כמבואר ברמ"א , ושגרמה לפירוד בין הצדדים היא

הסכים פה אחד כי מכוח הסכמת הבעל יש  בית הדיןן שוכיושהאזורי  בית הדיןבנוסף כתב 
בית , בחודשו מדי חודש ש"ח 1,600לחייב אותו לתת לה את זכות המגורים בנכס ולהוסיף לה 

זאת מכיוון  אם הבעל חייב במזונות אשתו.קרונית וד צורך להכריע בשאלה העסבור שאין ע הדין
שר אין כאו ,ש"ח 5,450־תקבל מהבעל לסכום של כשה מגיעה עם הסכום שישהכנסתה של הא

"צאי  יק לה בהחלט, ויכול הבעל לומר להסכום זה אמור להספ לה הוצאות על שכירות דירה
 א כוחאינו מקבל את טענת ב בית הדיןבמזונותייך".  ]או: הכנסתך שמהקצבה[ ידייך מעשה

על הקצבה אין כל צורך לומר זאת,  :לומר זאת. נהפוך הוא אי אפשרקנה שה שעל קצבת זיהא
וזהו בדיוק גם ייעוד  ,שה להתפרנס בכבוד בזקנתהישהרי כל מטרת הקצבה היא לאפשר לא

ב לתת לה שה ממקור אחר, שאין הבעל מחוייהמזונות. על כן הקצבה נדונה כמזונות שניתנו לא
 אוכל מעבר לצרכיה.

שה שהצדדים חיו ברמת חיים גבוהה המחייבת את הבעל בסכום מזונות גבוה יותר יטענת הא
שכללה תקופות  קנה אחד עם שגרת החיים של הצדדיםלא הוכחה, ולכאורה היא אינה עולה ב –

 פירוד רבות אשר עליהן כלל אין דין "עולה עמו".

 :בית הדין טילסיכום החל

 שה תמשיך לדור כל ימי חיי אחד מן הצדדים בדירת הצדדים.יהא

בתאריך מיום תביעתה  ,ש"ח 1,600די חודש בחודשו סך של שה תקבל מיהא
 מעבר לכך הבעל פטור ממזונותיה. .(3.3.19כ"ו באדר התשע"ט )

  :הצדדיםמערערים על פסק דין זה 

 : ומבקש מערער ,אחיו של הבעל ,האפוטרופוס

 ;הבעל לגמרי ממזונות אשתופטור את ל א.

 ;רכבבדירה ובשיתוף השה בפירוק ילחייב את הא ב.

 שה בגט.ילחייב את הא ג.

 בית הדיןש"ח כתביעתה ב 7,800סך להגדיל את חיוב המזונות ל ומבקשת שה מערערתיהא
 האזורי.

 טענות הצדדים

יום ו' בכסלו ב טענותיהם בדיוןמטענות הצדדים כפי העולה מכתבי הערעור והתשובה לערעור ו
 הן כדלהלן: (22.11.2020התשפ"א )

 (א כוחוי האפוטרופוס ובל יד)עהבעל טענות 

 :שהיהא ,עומדת, לטענתון' בראש'הבעל מגולל באורך את תלאות הצדדים ש בא כוח
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 ת חוליםשפוז כפוי בבישה רצתה לאשפז את הבעל איוהא ,הבעל עבר אירוע מוחי
התברר שהבעל עבר שני  ת החוליםייבדק בבי ,יהאב ,בעלעמדה על שה בתהלאחר ש .פסיכיאטרי

בית המשפט לענייני שפוז בכפייה. כאשר עמד על כך ולא היה זקוק כלל לא יםמוחי יםאירוע
 טרופוס לגוף ולרכוש.ואח הבעל אפיהיה הורה כי מעתה  משפחה

 הן: טענות העיקריותמעבר לכך 

שר לא אכפת לה כלל ממצבו מחשבונו של הבעל כאשה משכה מעל חצי מיליון שקל יהא א.
ואינה דואגת  שבו הוא נמצא כיוםעודי יהס וליםחהת כאשר אינה באה לבקרו בביו של הבעל
 לשלומו.

 ,שה מרדה בויהאשהיות  )כמופיע בתיק האזורי(שנים שהבעל ניסה להביא להליך גירושין  ב.

עשרה שנה לא ־תשאחכובפרט  ,חסי אישותי כפי שהודתה בדיונים כי הרבה שנים כבר לא קיימה
ורק לאחר שיצא לפנסיה חזרה לבית לחיים נפרדים, וגרמה לעזיבת הבעל את הבית  ,מויחייתה ע

 כשאינה מטפלת בו.

 בית הדיןכמו שפסק ו ,מזונותל שאינה זכאיתברור ולכן שה מרדה ומורדת בבעלה, יהא ג.
 אם היא מרדה. ן שיש ספקויים כיושה למזונות זמניתביעה האלדחיית  ה בנוגעבתחיל

צבת זקנה אין על הבעל סיה וקפנ –מקבלת שה יהמערער מפרט כי לפי הקצבה שהא ד.
 חיוב במזונותיה. 

 1,600גם לא בסכום של  – שה לא זכאית למזונותילקבוע כי הא בית הדיןעל  ,משכך ה.
קמא למדור ספציפי ולהורות  בית הדיןולכן יש להורות על ביטול החלטת  ,שה מורדתיהא .ש"ח

 על חלוקת הדירה והרכב של הצדדים.

 שה בגט! ילחייב את האיש  ו.

שה מגט, בשעה שהבעל יהודאתו של הבעל כדי לחייב במזונות ומדור ולפטור את האאין ב
משום כך מונה הלקויה. כיום אינו יכול לנהל מלחמה זאת מחמת בריאותו ש אלאדרש זאת שנים 

 אינו רשאי להרפות מתביעות אלו. בית הדיןו ,י לדאוג לבעלכד ,טרופוסואפ

הבעל חייב במזונות אין כי במקום ספק  ןות הלכתיות ופסקי דיהבעל מצטט פסיק א כוחב
 שה ומדור.יא

 אישה בתשובה לערעור הבעלה טענות

בית הדין  בדיון, כפי שכתב בית הדיןפני לאמר וממה ש מתעלם מרצונו של החסוי אפוטרופוסה
יעשה האפוטרופוס מה שטוב לבעל בעיניו ולא מה האם כעת  :התמיהה רק גוברתכך ו א!קמ
 יה טוב בעיני הבעל עצמו כבר שנים?שה

הבעל הפסיק שנה עשרה ־שתיםשה עקב מותו הטרגי של אחד מהבנים לפני ילטענת הא
מיד היה שולח לה ה ותכיבדה זאת, הבעל שהה תקופה בקנד איוה ,מה יחסים מעצמוילקיים ע

שה טיפלה בבן במסירות ביחידת יהא ,בסכיזופרניה הקל, ש]י'[עוד בן חלה לפתע  .כסף למחייתה
תוך  חזרה לדור עם בנה בבית הצדדיםהיא ו ןובעלה תמך בה עד שכלו כל הקיצי ,דיור לבדה

 דרך הבעל מכיר תודה לאשת נעוריו.שבכל ה
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ה באבחון החולי של הבעל כאשר לרופא ששגמו יפנתה ע אישה הבעל חלה והילטענת הא
רוע מוחי הופנה הבעל יכאשר התברר למפרע כי הבעל לקה בא .ה אותם לאשפוז פסכיאטריהפנ

 .וליםחהת לטיפול בבי

משכך יש ו ,שה כל ימי חיי הצדדים היו בשלום כאשר הבעל דואג לה בכל מאודוילטענת הא
 לדחות את הערעור.

רכי טרופוס מדלל את רכושו של הבעל בהוצאות מיותרות לעושה מציינת כי כיום האפויהא
 .דין וכיוצא בזה

  שה בערעור שכנגדיטענות הא

 ש"ח לחודש. 7,555זכאית למזונות אישה בסך של  יאלהורות כי ההאישה מבקשת  א.

חיו ברמת חיים גבוהה לא נימוקו של בית הדין קמא כי טענת האישה שהצדדים לטענתה 
שגגה חמורה. האישה הביאה אסמכתאות ברורות המוכיחות כי החסוי היה נוהג  ואהוכחה ה

ל כל מיני ענספחים  ו)צורפלחודש.  ש"ח 1,600להעביר תשלומים נוספים מעבר לסכום הקבוע של 

בו תוכל שמבית הדין קמא לקיים דיון מעמיק מספר האישה ביקשה פעמים  (.סכומים קבועים

האישה סבורה כי אף  .בית הדין קמא לא שעה לבקשותיה רה הרבך לצעלהוכיח את טענותיה, א
אינו יכול לספק את כל  ח"ש 1,600אין ספק שסכום זה של דיון מעמיק לגופם של דברים  יבל

 תרופות.ו ורכי האישה לרבות מדור, כלכלהצ

 אוה "מועולה ע"אף נימוקו ההלכתי של בית הדין קמא שבתקופת פירוד אין את הכלל של 
  :וד לכללי ההלכהבניג

שאכן האישה אינה  אפשר לומרהיה ה פירוד בין הצדדים באשמת האישה היאכן אילו  )א(
 במקרה זה כלל לא היה פירוד. אךזכאית ל"עולה עמו" 

שבמקום שהאישה הסתפקה  דיבור המתחיל "והאידנא"( , ב)כתובות עמבואר בתוספות  )ב(
אם הבעל  –אינה עימו : כשבפחות מבית אביה, אף על פי כן 'התגלגלה עמו'בפחות כשגרו יחד ו

 יחד חייב לה כמו שהייתה רגילה בבית אביה, שהוא יותר ממה שהיה זן מקודם.  אין הםגורם ש

נו שהבעל החסוי עזב את הבית כתוצאה מחוליו ודאי שהוא חייב במזונות אשתו כפי נבנידו
 פירוד?שהורגלה ואיך אפשר להגיד שלא משנה מי אשם ב

 כ"חלהורות שחיוב מזונות אישה יחול באופן רטרואקטיבי החל מיום האישה מבקשת  ב.
 .(7.10.2018בתשרי התשע"ט )

כי יש לשלם את תשלום המזונות וקבע ה ית הדין קמא התעלם לחלוטין מטענתבלדבריה 
 .(3.3.19מיום כ"ו באדר התשע"ט )החל 

ורך לתבוע מזונות דווקא בבית דין, ודי בכך האישה הביאה תימוכין לעמדתה שכידוע אין צ
 מועד שידוע לנו כי האישה ביקשה מזונות אישה ולא מחלה עליהם, כשלעניין זה יש לראות את

כגילוי דעת שלא מחלה  (7.10.2018כ"ח בתשרי התשע"ט )יום  קרי ,הגשת הבקשה לאפוטרופוס
 .ע ס"ק כט( מן)סי ית שמואלשכתב הבעליהם וכמו 

 .מחיוב החסוי בתשלום מזונות אישה אין לקזז את קצבת הזקנה האישה לטענת .ג 

 לאומיהביטוח המש זקנההשיש לקזז מהכנסות האישה את קצבת  בהחלטתוכתב בית הדין 
, שכן תשלום זה "צאי מעשה ידייך במזונותייך"בנימוק שעל קצבת זקנה אין כל צורך לומר 
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מערערת "ה – רבות וה נסתר ממה שכבר נכתב בכדי שהאישה תוכל לחיות בכבוד. דבר זמשולם 
כי אף אם התשלום של המוסד לביטוח לאומי הוא  –כך" מהם עולה שתפנה למספר מקורות 

 עבור מזונות הרי שאין בו לפטור את הבעל מתשלום מזונות וכי אין לקזז זאת מתשלום המזונות.ב

  ערעור האישהב הכרעה

 בנפרד והספק בדבר האחריות לכך הספק בחיוב המזונות נוכח חיי הצדדים

בנפרד במשך אלא חיו לכל דבר  כבני זוגיחד לא חיו  פנינו תמונה עגומה שבה הצדדיםלעולה 
 ]ב'[שה בחו"ל, וגם לאחר מכן בזמן שהותה בארץ בעיר יגם בזמן שהותה של הא –שנים רבות 

חיו הצדדים שמר אפשר לו – ]א'[שה חזרה לביתם בילאחר מכן כשהאאף ו ]א'[הבעל בבעוד 
–172־ו 129 רותהדיון שו רוטוקול)וראה פ שהילא יחד כאיש ואולחוד אבל כל אחד  תתחת קורת גג אח

וי אומר כי ישנו מקום וה .שלום ורעות" רושר שה "כי בין הצדדיםיכטענות האדאי לא ו, ובו(180
 מזונות.ל שאינה זכאיתשה כספק מורדת יגדול לדון את הא

הרבניים  הרב אליעזר גולדשמיט זצ"ל בפסקי דין של בתי הדין הגאוןוראה מה שכתב 
שחיוב המזונות מתחילתו כך נקבע, שהבעל חייב לתת לאשתו מזונותיה  (53)חלק ו עמוד בישראל 

, רח זה מעולם לא הוטל חיוב עליומו הרי באוימו על שלחנו, ורק באופן זה; וכשהיא אינה עיע
שה, אז נקבע הדין כי הוא חייב לתת לה מזונות ימתה של האבאש אינהאם עזיבת הבית שאלא 

. ואם כך, הרי כאשר מ ד"ה ולענין()חלק א סימן שדן בתשובות המבי"ט בו היא נמצאת. ועיישבמקום 
שה איננה בבית בעלה, הרי באופן זה לא קיים דין מזונות מעיקרו, אלא יהנראה לעין הוא שהא

ומשום כך היא רוצה להחזיר את חיוב  היא בבית יןא שה באה בטענה כי שלא באשמתהישהא
ואשר בלעדיה החיוב המזונות, הרי החובה היא עליה להוכיח את הסיבה המחזירה את החיוב, 

 .אינו קיים

שה יחזקות האמודין שהאריך ב (סב–סא ניםסימ רהעזבן א )חלק יאין בשו"ת יביע אומר ויעו
  –בדבר"  שאין כל ספק" במזונותיה ושם כתב

א כאשר הי לא אם כןשאין לחייב בעל במזונות אשתו כשאינה עמו בבית, א
אין להוציא מן הבעל  א לאו הכיה .הוכיחה צדקת טענתה לעזיבת הבית

 המוחזק.

 וכתב:

שאם ידוע  (עיף גקנד ס מן)סיואין כל הוכחה להיפך ממה שכתב הרמ"א בהגה 
תו בפניו, דלאו שהוא מתמיד להכותה אינו נאמן לטעון שהיא גורמת שמקלל

 ןמבתשובות המיוחסות סי)וכן מתבאר בדברי הרשב"א כל כמיניה לאחזוקה בפרוצה. 
כי  פשוט שאין דברי הרמ"א ענין לכאן (.תעז מוז סילק חקב, ובשו"ת הרשב"א 

בנדון הרמ"א מדובר שהוכח בבירור שהבעל מכה את אשתו, אלא שבא 
י שמקללתו בפניו, ל ידבטענה שהיא התחילה ע )ממזונות וכו'(לפטור עצמו 

ולכן עליו להביא ראיה לצדקת טענותיו, שאין ספק מוציא  .והאשה מכחישתו
ולאו כל מידי ודאי, והאשה בחזקתה למזונות ככל בנות ישראל הכשרות, 

, ל אביבוכן ראיתי עתה להגאון רש"ב ורנר אב"ד תכמיניה לאחזוקה בפרוצה. 
 (, בכג עמוד קסב מןסי פס מחדשובנד , בכו עמוד קלח מן)סיבשו"ת משפטי שמואל 

בכל ספק שקול, וכל צד מטיל האשמה על הצד שכנגד,  ןכין שאה . משכתב כן
 אין להוציא מזונות מן הבעל המוחזק ללא הוכחה לצדקת טענת האשה. 

 . ד כאן לשונוע
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על  –מזונות אשתו ככל שישנו ספק בעיני הדיינים בחיוב הבעל ב :מן האמור לעיללכן ו
ואין מקום לחייב ולהוציא  ,קמא בית הדיןדיינו במה שפסק  ון דידןובנד .שה להוכיח זאתיהא

 שה. ימהבעל כתביעת הא

  ההתחשבות בקצבת הזקנה לעניין קציבת גובה המזונות אף אם חייב הבעל בהם

אכן  :שהיבמזונות הא תהאזורי כי קצבת זקנה נכלל בית הדיןאף כי יש מקום לדון במה שקבע ו
 השה יש לדוניממעשי ידי הא המגיע יאן שהושה כיויפנסיה של האההוא שיש מקום לומר ש

 ותקצבאות שמגיע ין כןשאה מ ".במזונותייך יךצאי מעשי ידי"שיכול הבעל לומר  עשיה ידיה,כמ
מעשי צאי "כל בעלה לומר לה ושי ,בגדר מעשי ידיה ותנכלל ןאינולא מכוח עבודתה ששה ילא
 . "במזונותייך יךיד

יה חבלתה מציאתה וירושתה מעשה יד –הערות פרק י , ירושה ואישות – חלק ט)בפתחי חושן  ייןוע

קצבה ניתנת לכל אם השהממשלה או קרן מיוחדת,  שמשלמתצבת זקנה שכתב לדון בק הערה ב(
ואף  ,כנכסי מלוג האלא דינ בכלל מעשי ידיה יאהאין שוט שפ – ם לאלו שלא עבדוג – האנשים

 .נכסי מלוג רי היאה בתשלום מיוחד כדי לקבל את הקצבה אבל אין צורך אם ניתנת רק לעובדים
 עבור העובדים, כגון ביטוח לאומי, אף על פי שבגלל זהבומה שהמעביד משלם באופן כללי מס 
בכלל מעשי ידיה, שהתשלום חובה על המעביד ולא  יאההיא מקבלת את הקצבה, נראה שאין 

מנם אם יש תשלום מיוחד למטרה וא .ם אין הקצבה תלויה בגובה המשכורתלמטרה זו בלבד, וג
ולמטרה זו  בתשלום המעביד ן שהקצבה תלויהוכיוש ,אף על פי שהוא חובה, יש לדון בזהזו, 

 :, והסיקכחלק ממעשי ידיה היא שובתכן שיי דבמיוח

נראה יותר שאין זה כמעשי ידיה, שהרי עיקר הקצבה ניתנת מחמת  מקוםכל ומ
צבה, הגיל, ואילו מתה קודם לכן לא היתה מקבלת, נמצא שבזכותה באה הק

 .כנכסי מלוג הודינ

כל שה וכנ"ל, מיי ידי האשכמעה אינה נחשבת נקנם גם אם יש מקום לומר שקצבת הזמוא
ון וכיש ,לחייבוודאי שאין מקום  ,על במזונות אשתושבאים לחייב את הב ,במקרה שלפנינו מקום
שהבעל פטור ממזונות  אותה,יש אדם אחר שזן אישה ש דינה כדין קנהצבת זשה מקבלת קישהא

מצה מעיסתה אינה יכולה לתבוע מזונות, ומוכח שלגבי ישאם ק ג( יףע סעמן )סי כפי שפסק הרמ"או
 .בעלכל שיש לה מזונות אינו חייב לתת לה עוד, דלא עדיף מצמצמה ממזונותיה שהוא ל :בעלה

ולכן אין לחייב  ם,השה שתתפרנס מימזונות לא תכולל וצבת זקנה זכשהמדינה נותנת קשברור ו
 את הבעל. 

שרק אם האישה מוחזקת בכסף מזונות  סימן לב( רזהעבן ב אלק )חוראה בשו"ת רב פעלים 
ן שהיא מוחזקת. ומוכח וששלח לה בעלה בזמן שהתפרנסה מאדם אחר אין להוציא מידה כיו

 מדבריו שאם אדם אחר זן אותה אין להוציא מהבעל עוד מזונות.

 מסקנה

 :לאור האמור

ולכן  האזורי אשר קבע כי יש ספק במרידת הצדדים, בית הדיןאת החלטת  לשנותאין מקום 
כ"ח בתשרי התשע"ט מיום קרי  ,שה את האפוטרופוסיאין מקום לחייב את הבעל מזמן תביעת הא

 שהיא מתפרנסת מקצבת זקנה.כ ל שכןוכ ,ש ספק כלל אם הוא חייב במזונותיהכשי, (7.10.2018)
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  על מתן התוקף להתחייבותו למרות הגדרתו 'חסוי' )באמצעות האפוטרופוס( הבעלבערעור הכרעה 

שה תמשיך לדור יהאפוטרופוס כי אין לקבל את הסכמת הבעל שהא טענתלדון בהוא נותר ש מה

כשרותו של ־איבגין  לחודש, ש"ח 1,600סך של  ,שהיהעברה קבועה מכספו לאלבדירת הצדדים ו
 ן:ל, וכדלה'חסוי' הואאשר בהבעל 

 בפן המשפטי 

זאת בהסתמך על שני פסקי דין  .ה לפסול את כשרותו של הבעל החסוימבחינה משפטית אין עיל
. ב. בבית 25179/1; 33040/1שניתנו בבית הדין הרבני א. בבית הדין האזורי אשדוד תיק מספר: 

האזורי אשדוד בתיק מס'  בית הדיןהדין הגדול בשבתו כערכאת ערעור על פסק הדין של 
אף חיזקו ביתדות. האזורי ובית הדין הגדול קיבל ואשרר את פסק דינו של  בית הדין .862770/2

  .(התנדח הגדול בית הדיןפסיקת  כנגדית המשפט העליון לבשהגישו המערערים  עתירהאף )ו

יש הבדל בין חסוי שן היות יהדין את כשרותו של החסוי לד יתבפסקי הדין הנ"ל נימקו ב
גם חזקת הכשרות המשפטית עומדת גם לחסוי. לפיכך לא כל חסוי הוא פסול דין" ו" –לפסול דין 

לא די בה  – נוי אחיו כאפוטרופוס לגוף ולרכושיהכרת בית המשפט במערער כחסוי ומ :נונבעניי
יר בית כדי לבטל פעולות משפטיות שעשה החסוי, ובכלל זה התחייבויות ממוניות. גם אם יכ

 לבטל למפרע פעולות משפטיות שעשה דין, לא יהיה בכך כדי המשפט בעתיד במערער כפסול
 מאחר שלהכרזת אדם כפסול דין אין תחולה רטרואקטיבית.

כחה בדיון שנ ,עו"ד טליה גיגי ,האזורי בית הדיןשמינה בנוסף יש לציין כי האפטורופוס לדין 
 האזורי. בית הדין( לא הגישה ערעור על החלטת 19.11.2019) ףון התש"ומיום כ"א במרחש

 בפן ההלכתי

כשרותו ההלכתית של הבעל בהתאם לתשובותיו על שאלות  האזורי כבר דן ואשרר את בית הדין
 ולכן כל הודאתיו מחייבות.  ה( סעיף קכא סימן זרעהבן )אוברמ"א  ית יוסףהמבואר בב יפל ע בית הדין

מרצונו ובמקרה שלפנינו מדבר בכשרות אדם למתן גט שם השולחן ערוך ש יפל עף וא
בחינות אלו שנאמרו בגט מחייבות הדין הוא ש קוםמכל ממשליכות על חיוב אדם ממון,  תשובותיו

 סימן רלה סעיף יח( שפטמשן )חו רוךעלחן , וכן פסק מרן השו(, אגיטין נט) ראגם לממון וכמבואר בגמ
 ו לשונו:וז

מקחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו  אילם ששומע ואינו מדבר או מי שנשתתק
כדרך  י צ"ל: "שייבדק"[]אוליימות, בין במטלטלין בין בקרקע, והוא שיבדוק ק

 , או יכתוב בכתב ידו. שבודקין לגיטין

 :כות גיטין איך מבצעים בדיקה זושהביא דברי המחבר בהל ס"ק נ(שם )בסמ"ע יין וע

לא יבדקוהו בדברים הנמצאים באותו זמן, אלא בקיץ שואלים אותו אם רוצה ו
ודאי  "הן"בפירות של החורף ובחורף אם רוצה בפירות של הקיץ, ואם ישיב 

 פקח הוא.  "לאו"שוטה הוא ואם ישיב 

 אלאשאין מקחו מקח  'חרש'שיב החסוי לכל הפחות כדין חמקום לדון אם לא שיש  ומנםוא
  :סעיף יז(שם ) רוךעלחן ן ולא לקרקעות, וכפי שפסק השולמטלטלי

או מדבר ואינו שומע כלום, מוכר ולוקח  שאינו שומע ואינו מדבר ,חרש
ה, אבל לא בקרקע. ואף במטלטלים לא יתקיימו מעשיו עד המטלטלים ברמיז

 שבודקין אותו בדיקות רבות ומתיישבין בדבר.
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שוטה ופתי  ייתשהאריכו בכך ושם דנו באורך בסוג הגדול הנ"ל בית הדיןין בפסק דין אולם יעו
 הונצטט את עיקרי המסקנ .שוטה ופתי, שפסולים לעדות, לטיפשחילוק בין בשפסול לעדות ו

 :נוגעים לעניינווהשהעלו שם 

 :ו לשונווזכתב  )שם(המהרי"ט בתשובה ]...[ 

הפתאים ביותר " [יכה ]הלעדות כות מהל רק ט'ומה שכתב הרמב"ם פ
שאין מכירים דברים שסותרים זה את זה ולא יבינו עניני הדברים כדרך 

 [...] ם"הרי אלו בכלל שוטי"וכו'  "שמבינין שארי עם הארץ

אף על פי שאפשר שלא יבינו עניני הדברים כדרך שאר העם  – הנה זה
על הן הן ועל לאו  ,מכל מקום מכיר הוא הדברים שסותרים זה את זה

 אלא שיש בו טפשות בדברים שלבו חפץ כמו פתן חרש יאטם ,לאו
בכלל  הלא מפני זה יהי –והוא מכלל הטפשים עקשי לב  ,אזנו

 הפתאים" שהזכיר הרמב"ם ז"ל."

ובתשובת  לה אות יא( מןסי שפטמשן )חוהובאו להלכה בכנסת הגדולה ודבריו 
 .נג( מןא סילק )אבן העזר חהנודע ביהודה הנ"ל, ובשו"ת דברי חיים 

 :ו לשונוכתב וז קכ(מן סי לק א)אבן העזר חובשו"ת אגרות משה 

הנה לבד היתר זה יש גם לדון דאין להחשיבו שוטה כלל בזה שמחזיק ו
 עץ ואבן לשוטה בודה זרהכמו שלא נחשב מי שעובד ע ,עצמו למשיח

אלא אמרינן דהוא  –אף שודאי הוא שטות גדול להאמין בעץ ואבן  –
 – זה שמחזיק עצמו למשיח מו כןוכ .פקח ורשע ומחייבין ליה מיתה

אין להחשיבו לשוטה אלא דגאותו היתירה  – אף שהוא שטות גדול
לדון עוד יותר שגם כל  הטעתו שראוי להיות משיח. וממילא אפשר

שלפי דעתו הרעה  ,מעשיו השטותים שנמשך מצד טעותו שהוא משיח
דכל דבר שאדם עושה  ,אינם מחשיבים אותו לשוטה ,הוא תקון העולם

אף שהיא סכלות  –מצד חשבון איזה שיטה ודרך שמחזיק בדעתו 
שהרבה  בודה זרהכדמוכח מעובדי ע ,לא נחשב שוטה בזה –גדולה 

הם  האמורי שנאמרו בשבת דף ס"זוכל דרכי  ,ים עשומעשה שטות
 פקח. ויש להם דיני ,מעשה שטות

ם מדובר במעשה גם א – ם אחד, שמי שעושה דברים מתוך דחףוכלל הדברי
אינו שוטה, משום שבדרך כלל מבין דברים לאשורם,  – שטות או דברי שטות

 אחרים.אלא טיפש שהולך אחרי נטיית לבו ולא מקשיב להגיונם של 

לבאר את הגדול הרב ציון אלגרבלי  בית הדיןחבר  כתבשה ויעוין עוד בפסק דין הנ"ל מ
  שונו:לו החילוק בין שוטה לפתי וז

 :ו לשונוכתב וז טז(מן ב סילק )אבן העזר חובשו"ת מהרי"ט 

דשמא אומר בדדמי על  ,בלבד הוא דפסול דגם להרמב"ם לענין עדות
שא אבל לקיים דבר במ ,ים הסותריםמה שעבר כיון שאינו מכיר דבר

ומהני  ,לאו שוטה הוא –וסבר  הכי מסברי לי :ובגיטין ובקדושין ומתן
דף  בא בתראדב אמסוגי הוראי ה.בדעת שפויית דין מה שעשה לפני הב

  דזיל אכול תמרא ושדי ביה קשייתא.קנ"ה 

בין ועיין בשו"ת אדמת קדש שהמדובר במבחין בין הן ללאו אלא שאינו מ
כשוטה  – [הן ללאושאינו מבחין בין ]אחרת  .עניני הדברים כדרך שאר העם

 .חשביי

 כתב: ל( מן)סיובספר אור הישר 
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החילוק שבין פתאים לשוטים, שדין הפתאים  ראה לעניות דעתיוזה נ
 שן משפטחו)ועיין בסמ"ע  ,(ילכה בה)הזכיר הרמב"ם באותו פרק אחר כך 

 –שכוון שאינו מכיר דבר והפוכו  ,דברים דחוקים מאד (לה ס"ק כאמן סי
ה, אם כן מה ההבדל בין פתי אין לך דעה מטורפת לגמרי יותר מז

לכך סגי בדבר אחד,  ,ששוטה עושה מעשה בפועל ,ולי ניחא ?לשוטה
אינו עושה מעשה שטות  –י שאינו מכיר דבר והפוכו פל עף א – ופתי

 שיהיה פתי בכל הדברים.בעינן  ולכן ,בידים רק שמדבר בפיו

התיחס להבדל בין פתי  ([סימן ב חלק ד אבן העזר בשם ])ובשו"ת חתם סופר 
 :שונולו וז ]...[לשוטה 

לו  השיהי ,דודאי כל מי שאין שכלו צלולבזה  ראה לעניות דעתיוהנ
 ,שטות י שאינו עושה שום מעשהפל עף א – לכל הפחות דעתא צילותא

אינו מבין הדברים הסותרים  כל מקוםאבל מ ,רק הוא בשב ואל תעשה
שמנו חז"ל  'חרש'והרי זה בכלל  ,הרי הוא פסול מן התורה לכל מילי –

  .הפתאים הגרועים מן החרש כןשל ומכ ,בכל מקום שפסלו מטעם הנ"ל

ולא שנתוסף להם שום  ,דיעה םסריואמנם אין פסולים אלא משום שח
כשמרגישים בהם שום דעתא  ם הכיומשו .שגעון וטרוף הדעת כלל

 [ ...] צלותא מועיל וכל מעשיהם כמעשה הפקחים

ין דעתא צלותא הרי הוא כל פתי שנשאר לו עדי ין הכי נמי:אבל א
לרב כהנא  בירא ליהס –חרש שיכול לדבר מתוך הכתב  לוואפי ,כפקח

דלזה הוי דעתא  בירא ליהמשום דס ,דהוי כפקח גמור (א ע"אע)בגיטין 
דמרמז  ,ומגויד וצלוב "שחט בו שנים או רוב שנים"ינו נמי והי .צלותא
ב שאין לך חלוש בדעה יותר אף על ג –גט לאשתו  םונותנים וכותבי

כחושתא נן ן דלא עושה שום מעשה טירוף אמריכיו כל מקוםמ ,ממנו
והיינו נמי דין נשתתק  [...] ההיא ועדיין נשאר לו רושם דעה קל בעלמא
ית בשם רמ"ה שמביא ב בנו ירוחםע"ש והן הנה דבר ר .אותו םשבודקי

 (ב ףשם סעי)ובחלקת מחוקק ובית שמואל  (דמ מןסי) בן העזרבא יוסף
קידושיו  קוםמכל מ – קלה וחלושה לופיא –דאם דעתו צלולה 

. ואמנם השוטה שדברו בו בכל מקום היינו שעושה מעשים ןקידושי
לו ולזה לא יועיל אפי ,תובפועל המורים על טירוף דעתו ובלבול מחשב

שדעתו מעורבבת בודאי  נןאם משיב ושואל כהוגן כיון דידעי
 ומשוגשת.

  –וביאר הרב אלגרבלי שנראה 

להשוות דברי החתם סופר עם דברי המהרי"ט, לאור מה שכתב בספר אדמת 
יחשב יאחרת כשוטה  – הוא במבחין בין הן ללאוקודש, שהמדובר במהרי"ט 

קלושה ולכן כשמסבירים לו מהני ובכך נחשב כדעה אלא שיש לו דעת  –
צלולה שמהני, בהתאם לדברי חתם סופר שהמכוון בדבריו כשמסבירים לו 

 בדומה לנשתתק שבודקים אותו.

 ו לשונו:וז )סימן תסה(וכח בשו"ת הרשב"ש ויש להוסיף שכן מ

בזה באו  :נדוניא מנכסיו ענין טענת שטותו ושהיא השיאה הבת ונתנה לה
הרבה עדים כי היה מבולבל בדעתו וכי בתוך אותו הזמן נשאת הבת והעידו 

כי כשנשאת  כי לא היה בנשואי הבת ובזה העידו כמה עדים, אך שנים העידו
ב דכתובות רק ילכך הוה דיניה כההוא דאמרינן בפה .הבת היה בשלימות דעתו

  :ובפרק ארבעה אחין ביבמות
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כשהוא "אמרו  "בי תרי", וכן להלן[ ]לפנינובתרי  אתו ,בר שטיא זבין נכסיה
 :אמר רב אשי – "כשהוא שוטה זבין"ואתו בתרי אמרו  "חלים זבין

  .אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא

 .אבל במטלטלין בחזקת מי שהם בידו ,דוקא בקרקעות :ואמרו המפרשים שם
כשהוא חלים לקח אותה.  :רויכולה היא לומ ,הרי המטלטלין בחזקתה –וזו 
חלים "י שהמעידין שהעידו שהיה מטורף הדעת הם רבים, והאומרים פ לעף וא

והוו להו  "מאה כתרי ותרי כמאה"הם שנים, כבר אמרו ז"ל דבממונא  "היה
י שהאחד משני העדים חזר בו, קיימא לן בפרק שבועת פל עף תרי לגבי תרי. וא

שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. ועוד שיש עד אחד מעיד שלפעמים  העדות דכיון
היה עושה מלאכה, אם כן יכולים אנו לקיים כל דברי העדים ולומר שהיה 

 עתים חלים ועתים מטורף. 

 ם כןא .דו שהיה מטורף הדעת ולא היה נכפהועוד שאלו העדים כולם העי
ואין בכל העדים  .מרע שבודקין לגיטין ולמתנת שכיב צריכין היו לבדקו כדרך

מי שאמר שבדק אותו, ולא הזכיר לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים 
 . ים בימות החמה כדאיתא במסכת גטיןולא של ימות הגשמ

אילו בדקנוהו כדרך שבודקין לגיטין  – 'עתים חלים עתים שוטה'אדם ששומוכח מדבריו 
 .ודאי שהתחייבותו מחייבת כשאר אדם בריא

 מסקנה

חייבת גם קח והודאתו מיהרי הוא כפ – 'לאו'ועל לאו  'הן'כל שיודע על הן שהאמור לעיל יוצא מ
הבחינות  ל פיע הבעל האזורי חקר את בית הדיןש ,ולכן בנדון שלפנינו .בממונות כדין מי שנשתתק

 – כל זה בנוכחות האפוטרופוסית לדין, ו'לאו'ועל לאו  'הן'ידע להשיב על הן ובאבן העזר ש
  !מחייבתוהתחייבותו הודאתו 

 פסק דין ומתן הוראות

 פוסק:  בית הדיןלאור כל האמור, 

 נדחים. –כנגד ששה יהאערעור ההבעל, ו ,אחיובשם ערעור האפוטרופוס  א.

 אין צו להוצאות.  ב.

 (.21.2.2021ט' באדר התש"ף )ניתן ביום 

 הרב מיכאל עמוס הרב יעקב זמיר יצחק יוסף הרב
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