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 ןסק דיפ

ה   שב)10.6.2014(ד  "ב  בסיוון  התשע"יהאזורי  בחיפה  מיום    ןהדיפנינו  ערעור  על  החלטת  בית  ל
 .ישואין ניתר המתן לבעל הבקשת לדין הנעתר בית

 עובדות הנצרכותה

, 2000יליד  שנת  ,    ולהם  בן  משותף1998זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בשנת  הצדדים  נישאו  

עזב  הבעל  את  הבית ,    לפני  למעלה  מתשע  שנים2005בחודש  מרץ  .  הנמצא  בחזקת  האם

 .ומנהלים מערכות משפטיות מסועפות בפני הערכאות השונות, ומאז הצדדים פרודים

פטת  קמא  לפרק  את הורתה  השו,  הליכים  שהתנהלו  בבית  המשפט  לענייני  משפחהב
תוך  שקבעה  כי  מערכת  היחסים  בין  בני  הזוג  הגיעה ,  השיתוף  בדירת  מגורים  של  בני  הזוג

 . לסיומה ודחיית פירוק שיתוף משמעותה שימור מלאכותי של הקשר בין הצדדים

ה  האישה  לבית  המשפט  המחוזי  בשנת שגם  לאחר  ערעור  שהגי,  סק  דין  זה  נותר  על  כנופ
2006. 

הוא  אירוע  שקרה  סמוך  לאחר  פתיחת  תיק ,  יחסים  העכורה  בין  הצדדיםדות  למערכת  הע
יומה וס,  ה  על  אלימותישהא  גדנהבעל  הגיש  תלונה  במשטרה  .  הבעל  יל  ידתביעת  הגירושין  ע
, ה בעבירת אלימותישו הורשעה האשב)  10.9.2014(ד  "ו  באלול  תשע"טום  ביהיה  במתן  גזר  דין  

 .וחויבה בקנס כספי ובמאסר על תנאי

כ "ולאחר  שמיעת  עמדות  הצדדים  וב,  ביעת  הבעל  לגירושין  התקיימו  מספר  דיוניםתב
דעת ב  )13.05.2008(ח  "באייר  תשס'  החליט  בית  הדין  בתאריך  ח,  ושמיעת  עדים  מטעם  הבעל

 : רוב

. ה בגט פיטוריןישעל  הצדדים  להתגרש  בהקדם  ויש מקום אף לחייב את הא"
וביו  כלפי  אשתו  כולל  מזונות ולהיפטר  בזה  מכל  חי  יש  גטלהבעל  רשאי  להש

 –ה  תיאות  לקבל  את  גטה  ישאהמידה  וב.  למעט  חיוב  כתובתה,  ומדור
 ."תישמר לה הזכות לבקש דיון על זכאותה בתשלום כתובתה
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 .ה ערערה על ההחלטהישאה

חליט  בית  הדין  הגדול  לקבל  את  ערעור ה)  29.10.2009  (ע"תשון  שוחמרבא  "בתאריך  י 
ורו  של  הבעל  מחיוביו יטט  ופגה  דחה  את  ערעורה  בעניין  השלשתאך  ,  ה  על  חיובה  בגטישהא

 .בה לקבלויראך האישה ס, הגט אכן הושלש. כלפיה למעט הכתובה

 . ך בזאת לא תמה המערכה המשפטיתא

(א  "ן  תשעוובסי'  זבתאריך  .  אשר  גם  היא  נדחתה,  שלום  ביתלאישה  פתחה  תביעה  ה
 .  ביתה לשלוםישדחה בית הדין את תביעת הא) 9.6.2011

(א  "תשע'  באדר  ב'  ם  על  החלטה  זו  ערערה  האישה  ובית  הדין  הגדול  בהחלטתו  מיום  גג
שיש  רגליים  לדבר  לחששו  של  הבעל  למעשה ,  חה  את  הערעור  וקבע  כי  במקרה  זהד)  9.3.2011

 .ה ואין מקום לשלום ביתישרשאי הבעל להשליש גט ולהיפטר מחיוביו כלפי הא, זנות

לנהל  מערכה  משפטית   חזרה  האישה,  )20.6.2011(א  "ן  תשעווח  בסי"יבתאריך  ,  שלב  זהב
מש מאות חה  תביעה  לכתובה  תוספת  כתובה  ופיצויים  בסך  כולל  של ישהפעם  הגישה  הא.  נוספת

 )20.6.2012(ב  "ן  תשעוובסי'  בית  הדין  דחה  את  תביעתה  בהחלטתו  מיום  ל.  ח"שועשרים  אלף  
 . לכתיות המפורטות בפסק הדיןה הפסידה את כתובתה מפני שתי עילות הישפסק שהאו

 . ה הכתה את בעלהישאה: אחתה

 .הרשהדברים מראים כי התבצעה עב, מעשה כיעור ביותר: עילה השנייה  ה  

 יוםמ  החלטתובלערעורים  פסק  ובית  הדין  הגדול  .  גם  על  פסק  דין  זה  הגישה  האישה  ערעור
  בנושא  הכתובה  ייקבע  רק השיי  מועד  לדיון  בערעור  האכ)  1.11.2012(ב  "שוון  תשעחרמז  ב"ט

אין  מקום  לדיון  סרק ,  בנימוקיו  נכתב.  לאחר  שיתקבל  אישור  מבית  הדין  האזורי  שהגט  סודר
 .בנושא הכתובה בטרם סודר הגט

. ביקש  היתר  לשאת  אישה  על  אשתו  –  ומשזה  לא  בוצע,  מועד  לסידור  גט  פואאבעל  תבע  ה
  ).10.6.2014(ד "תשעון הסיובב " יקמא בפסק דינו מיום ןידת הבי יל ידלו ען היתר זה נית

 ערעור השוא נדין הסקפ

בית  הדין  מפנה  לנימוקי  פסק .  קיבל  את  בקשת  הבעל  להיתר  נישואין,   בית  הדין  בחיפה

הדין  בדבר  הפסד  האישה  מכתובה  ותוספת  וקבע  כי  נימוקי  פסק  דין  זה  יפים  הם  גם  לגבי 

ש  בנימוקים  הללו  טעם  וסיבה אלא  שי,  ולא  זו  בלבד.  בקשת  הבעל  למתן  היתר  נישואין

 .קל וחומר שיש בהם כדי ליתן היתר נישואין, אפילו לחייבה בגט

 קמא ןידת הי בימוקינ

, ית  הדין  התרשם  הן  מהחומר  שבתיק  והשתלשלות  העניינים  המפורטת  במבוא  לפסק  דיןב .א
, ה  לבית  הדין  שהתחקה  אחר  תשובתה  בדבר  סירובה  לקבל  את  הגטישוהן  מתשובות  הא

ה ישא  ה.  ה  אוהבת  את  בעלה  ומעוניינת  בחיים  משותפים  עמוישובה  זה  אינו  בא  מפני  שהאשסיר
ה  מנהלת  עמו  מאבקים ישהא,  כבר  לפני  כתשע  שנים.  האשימה  בהאשמות  קשות  את  הבעל

 .משפטיים ממושכים הן בבית הדין והן בבית המשפט

על  עומדת  זכות ו  גרשום  ולבנעדות  המזרח  שלא  חל  עליהם  חרם  רב  ני  הזוג  הם  מבניב .ב
ה  בנוגע ישקיימתי  מצוות  בית  הדין  להשלשת  גט  ובכך  נפטרתי  מחיובי  כלפי  הא:  "הטענה
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רעור עת  אחה  דגדול  שהית  הדין  בשאושרו  בו  כפי  שקבע  בית  הדין  בהחלטותי"  רלמזונות  ומדו
 .ה על ההחלטותישהא

ם  לקבל  גט ה  מסרבת  פעם  אחר  פעישל  פטר  אותו  מחיוב  זה  והא"ית  הדין  בפסק  הדין  הנב .ג
ם  אם  היה   גזכות  טענה  זו  של  הבעל  יש  בה  בכדי  סמיכה.  ולכן  הוא  מעונין  לקבל  היתר  נישואין
בואר  בפוסקים  שדנו  בזה  שלא  תיקן  רבנו  גרשום  את כמ,  חרם  רבנו  גרשום  חל  על  בני  זוג  אלו

 .ה עשתה מעשי כיעור והכתה את הבעלישאהמקרה שבהחרם 

ה  עשתה ישו  הוכח  כי  הא  שבמקרהלינם  מתייחסים  ליהם  הפנתה  האישה  אשאסקי  הדין  פ .ד
 .ן בהםייכמבואר למע, מעשה כיעור והכתה את בעלה

ית  הדין  סבור  שנוכח  הפירוד  הפיזי  והרגשי  שלווה  במאבקים  משפטיים  קשים  ומרים ב .ה
רתה  היא  בגדר טוכל  מ,  ה  לשלום  ביתישבעליל  כי  אין  פני  הא  הוכח,  ודבמשך  תקופה  ארוכה  מא

 ".ארפנואחזתיו ולא "

 כרעה והיוןד

ועיין  בארוכה  בכל ,  ית  הדין  דנן  שמע  את  הצדדים  באורך  רוח  בשני  דיונים  שהתנהלו  בפניוב
 .קמא ןידת הבפסק הדין הארוך והמנומק של בי גם ןוכטענות הצדדים 

יש  להתיר  למבקש  לשאת  אישה  על  אשתו   אםה:  שאלה  שעמדה  בפני  בית  הדין  קמא  היאה
 ?טהגקבל את נוכח סירובה של האישה ל

 .קמא ועל הנימוקים שנתן בעניין ןידת הנו סומכים את ידינו על מסקנותיו של ביא

ה  על ישאינו  לנכון  להרחיב  באחת  מהנקודות  שעליהן  נסמך  ההיתר  למבקש  לשאת  אר
 .אשתו

ובחודש   2006  ולייבעקבות  חקירת  עדים  שהתבצעה  בחודש  ,  דנן  קבע  בית  הדין  מקרהב
 ".בירה עם שהיתהי שראים מהדברים שיותר ביעורכעשה מ "עשה ני כ2007 נוארי

 :)ו טלכהה ד כרק פישות אלכותה(ם "תב הרמב כ

 כוער  מבר  דעשת  שדים  עם  שהיו  שגוןכ,  ע  רם  ששום  מוצאה  ייא  הכיצד"
 רורה  בדות  עם  שאין  שי  פל  עף  אבירה  עם  שהיתהי  שראין  מהדברים  שיותרב
 שעת  ביד  מנכנסו  ווצא  יכלו  רראו  ובדה  לחצר  בתהייה  שגון  כיצדכ,  זנותב
 וגרת  חו  אמכנסים  הובשת  להיא  ומטה  העל  מומדת  עותה  אמצאו  וציאתוי

 מקום  מוצאים  יניהם  שהיו  שו  אכילה  הן  ממעלה  לח  לוק  רמצאו  שו  אזורהא
 י  פל  ענשק  מותו  אראו  שוא,  ו  בכיוצא  ובור  הן  מה  זת  אה  זעלין  מו  אפלא
 ה  זנכנסו  שו  אה  זת  אה  זיןגפפ  מו  אה  זת  אה  זנשקין  מותן  אראו  שו  אלוקהח
 צא  תהוציאה  לעלה  בצה  רםא,  לו  אדברים  בכיוצא  ולתות  דהגיפו  וה  זחרא
 ."תראה הריכה צו זאיןו, תובה כה לאיןו

  ). אףיעא סי ןמיסבן העזר א( וךערחן לבשו קן פסכו

 .רי לפנינו שהיכולת להוציאה תלויה ברצון הבעלה

 ורחה כעל בגט בוצאת ייעור כמעשה בנתפסתה

 ):ק ו"שם ס(וכתב הבית שמואל 
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 הוציאה  לשאי  רבעלד)  מחן  עשי(ג  "הסמ  ו)ז  טלכה  הו  טרקפ(ם  "רמבהב  ך  כתכ"
 ןיעי  ו.החזיקה  לצה  עו  לשיאין  מאין  וותו  אופין  כין  אבלא,  רחהל  כועב
 כול  ישוםגררבנו  ם  ר  חאיכאה  דזהן  מז  בו  לפיוא)  סימן  כה(ם  "רא  השובתת
) ק  א"ס(ז  "ט  בקן  פסכ  ו)פסימן  (  ובליןלם  מ"הר  מתשובת  בבך  כתכ,  הוציאהל
 ד  כקפר(ם  "מברתב  הו  שכמ  כתראה  היךצרן  יא  ו).ג  לימן  סתשובהב(ל  "רש  כלאו

 )."ו טכההל

 רחהל  כודיכול  לגרשה  בע,  גבי  עוברת  על  דת  )  דעיף  סטו  קימןסבן  העזר  א(א  "מרה  בך  כתכו
, לעכב על ידו שלא יגרשנהאינה יכולה ": לשונוו  וז,  שוםגרנו  ברדם  חרנוהגים  בשאפילו  במקום  

 ."שום גרואין בזה משום חרם רבנו, ויכול לגרשה בעל כורחה

 הובישיוא "מ רפסקי בתירהס

שהביא   )בן  העזר  סימן  אא,  אמק(  ודההיבע  דבשם  תשובת  נו  )זק  ט"א  ס  ןמיס(  בהשוי  תחעיין  בפתו
 דעות  ם  הביאש)  בסימן  א(בריו    דשלא  יסתרו,  א  אהדדי"ישב  דברי  רמידעת  חכם  אחד  שרצה  ל

את ,  ו  עשר  שנים  ולא  ילדהמלבעל  ששהתה  אשתו  ע  שוםגרנו  ברדם  רשאין  להתיר  לעבור  על  ח
 . 'שתה מעשה כיעורע'ב רחהל כושמותר לגרש בע, ל"נכפשיטות ב) ובסימן קט( בתכמה ש

סק פדעתו    לעל  כן,  יהה  שניישא  שאיקיל  יותר  מל  רחהל  כוץ  אותו  חכם  שלגרש  בעירתו
בשהתה  עשר   )א  ןמסיב(כן  ן  יאה  שמ,  רחהל  כויכול  לגרשה  בע  ש)ימן  קטוסב(א  בפשיטות  "רמ

 . בזה הביא דעות שמחמירות–דמיירי בלישא אחרת , שנים

יותר  חמור   רחהל  כוהנודע  ביהודה  עצמו  חולק  על  תירוץ  חכם  זה  וסובר  שלגרש  אישה  בעו
ה  נוספת יש  אדשם  לא  יכול  לשאת,  ו"קט  ןמא  בסי"ושאני  דינו  של  הרמ,  ה  נוספתישמלישא  א

ונמצא  הבעל  חי  עם  שתי  נשים  ששתיהן ,  שמא  אשתו  הראשונה  שעברה  על  דת  תחזור  למוטב
א יחיה  ל–ם אם לא יגרש את הראשונה ג, כשמתירים לו לישא אחרת –אבל  בשהתה  ולא  ילדה [  נוהגות  כהוגן

 .]עוד הוא חי עם שתיהןבטל בתיעם ההיתר שטולא ייתכן  ממילאוה מעוד ע

שלא  לגרש  אישה   שוםגרנו  בחרם  דר,  ודההיבע  דשלשיטת  הנו,  נמצאנו  למדים  ,נים  פל  כלע
 . ה על אשתוישחמור מהחרם שלא לישא א רחהל כובע

  במעשה כיעור נתפסה ובעלה מהדרנפשכ

א  שהובא "רמ  תבו  שככמ,  ון  דידן  שהבעל  היה  יכול  לגרש  אשתו  משום  דבר  כיעורידבנ,  אם  כךו
ובמקרה  שלפנינו  אין  לחוש  שמא  תחזור .  ה  על  אשתוייה  שנישקל  וחומר  שיכול  לשאת  א,  לעיל

ון ידשבנון  כיו,  כפי  שאנו  חוששים  בעוברת  על  דת,  מצא  הבעל  שרוי  עם  שתי  נשיםייבתשובה  ו
שמראים ,  טוגבעל  השליש  כבר  את  הו,  םיהבה  טורא  בינג,  דודידן  בני  הזוג  פרודים  זמן  רב  מא

וקל ,  ודומיא.  טהגת  עמה  וממתין  שתקבל  בדעתו  שלא  לשוב  ולחיוול  וכול  הדברים  שגמר  מכ
מבטל  כוונתו ,  שכיון  שמצא  אחרת  שהיא  בת  בנים,  משהתה  עשר  שנים  ולא  ילדה,  וחומר  הוא

 .ולא חיישינן שיחזור ויחיה עם שתי נשים, ]ל"כנ, ר בנודע ביהודהבואכמ[ לחיות עם הראשונה כלל

 התיר לעם טודע

 ימן  סבמות  י–  המרדכיממקורו  ו,  ז  טותו  אקט  ןמיסהעזר  בן  א(עוד  יש  לצרף  בזה  את  דברי  הדרכי  משה  ו

 :שכתב )כבק
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 אם וחה כורעל  בוכל  ים  אט  גה  לזרוק  לרשאיו    [...]יעור  כידי  עש  יםאאמנם  "
 כונה  נשובה  תשיב  תא  לאם  ויה  פשאול  לישו.  חרת  אא  יישכול  יינוא
 ." תובתה כם גפסיד תדבר ובר דל כל עמיושרתו

, יעור  כעדי  בהבעל  ממוציאין  דשאילתות  השיטת  כפוסק  שושיטת  לן  כתב  כמרדכיהאמנם  (
 שרי  אפוא  רחהל  כולדידן  שאין  מוציאין  אלא  רק  רשאי  לגרשה  בע  ין  הדא  הוכאורה  לבלא

 ).עונלמ

ל  אלא  כדי  לבסס  את  הקביעה  כי  בבואנו  לבחון  את  משקלה  של  ההגנה "א  הארכנו  בכל  הנל
ל  מול  הזכות  של  הבעל  להמשיך  את א,  ה  על  אשתוישעל  האישה  המגבילה  את  הבעל  מלישא  א

אנו  נוכחים  לדעת  שיש .  חייו  עם  אישה  אחרת  שלא  ביצעה  מעשה  כיעור  במסגרת  חיי  הנישואין
בגלל ,  סמך  בפוסקים  להתיר  לישא  אישה  נוספת  אפילו  כלפי  מי  שחרם  דרבנו  גרשום  חל  עליו

 . מעשה כיעור שעשתה האישה

 ההיתרתעצם טעם  מרשום גבנו דררם חיבלו קלאשעדות ב

, שהרי  כפי  שראינו  בנסיבות  המקרה  שלפנינו,  במקרה  דנן  עצמת  הדברים  כפולה  ומכופלת

שיקול  הדעת  נותן .  שלא  קיבלו  עליהם  החרם  כלל,  מדובר  בזוג  שהם  מבני  עדות  ספרד

אפוא  שכאשר  מדובר  באישה  זו  שנהגה  שלא  כהוגן  בביצוע  מעשי  כיעור  ומסרבת  במשך 

 .ל למנוע מן הבעל להמשיך את חייו ולהינשא בשניתלא נוכ, שנים רבות לקבל את גטה

  נקמנות –ירובה לגט ס, חפצה בנישואין א לגם האישה –יזוק להיתר ח

  כי  סירובה  של  האישה –  שאותה  ציין  בית  הדין  קמא  –קביעה  זו  מתחזקת  נוכח  העובדה  

חוסר . לקבל  את  הגט  אינו  בא  מפני  שהיא  אוהבת  את  בעלה  ומעוניינת בחיים משותפים עמו

היכולת  לחיות  חיים  משותפים  ניכר  מעצם  ההאשמות  הקשות  שהאשימה  האישה  את  הבעל 

ומן  הצורה  בה  האישה  מנהלת  מאבקים  משפטיים  ממושכים  הן ,  כבר  לפני  כתשע  שנים

 .לרבות בערכאות הערעור השונות, בבית הדין והן בבית המשפט

, )112מוד  ערך  ז  כ(ר  "  מפדקמא  ןידת  הבהחלט  יפה  לענייננו  התיאור  שהביא  בי,  לדעתנו 
 :האומר

ה  להגיע  לידי  הסדר  סופי  של ישההסבר  היחידי  שיש  לתת  לסירובה  של  הא"
ותו '  תיםשמות  נפשי  עם  פִלת'בחינת  ,  הוא  לכאורה  רק  נקמנות  גרידא,  פירוד

 ."לא

לבעל ר  ולאפש  בה  נתונים  בני  הזוגשיש  לשים  גבול  למסכת  המאבקים  הממושכת    דעתנול
ה  ולפתוח טשרות  של  האישה  לקבל  גם  היא  את  גפהא,  במקביל  כאשר,  חייולפתוח  דף  חדש  ב

 .תקפה ועומדת כל העת, פרק חדש בחייה

 יכוםס

לא  מצאנו  בפסק  דינו  של  בית  הדין  האזורי  בחיפה  המתיר  לבעל  לשאת  אישה  על ,  סוף  דבר

אנו :  ההפך  הוא  הנכון.    לא  טעות  בדבר  הלכה  ולא  טעות  הנראית  בשיקול  הדעת–אשתו  

 .מכים בשיקולים שהועלו ובמסקנות שהוסקותו
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 ין דסקפ

 : האמור מוחלט כלמ

 . בעינו עומד–ההיתר לבעל לשאת אישה על אשתו . נדחה ערעורה  .א

 דיון  התקנותד  ל"ע  קתקנה  להתאםב,  גדול  הדין  הית  בשיא  נבוד  כל  שאישורו  לפוף  כהיתר  ה    .ב
 .ג"תשנה, רבנייםה דין הבתיב

 .)29.6.2016(ו "תשעון הסיוג ב" כיום ביתןנ

 מיר זעקב ירבה יגרא אליעזר ארבה ץ כהרןא'  ארבה

  

 

 

 

 


