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 ה"ב

 113995/3יק ת

  אר שבעבבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 רב אברהם צבי גאופטמןוה, הרב עובדיה חפץ יעקב, ד" אב—רב אהרן דרשביץ ה

 )ד אלדד אופק"ועכ "י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ

 )ד פנחס עמר"ועד "ועכ "י ב"ע( לוניפ :תבעהנ

 דמוכח ומדנא בא"רועה זונות"ל שבו" מאיס עלי"יוב הבעל בגט בטענת ח :נדוןה

 סק דיןפ

 .פנינו תביעת האישה לחיוב הבעל בגטב

 קע עובדתיר .א

ולהם  שלושה  ילדים ,  )5.8.1985(ה  "ח  באב  תשמ"י  ביום  י"הצדדים  נישאו  כדמו

 .כולם כעת בגירים, משותפים

ענת   בט,הגישה  האישה  תביעה  גירושין)  18.10.2006ביום  (ה  שנה  שרעחת  אבר  לפני  כ
 ,בבקשה  נוספת.  לאחר  שנתנה  לו  מספר  הזדמנויות  לחיים  משותפים,  מתמשכת  של  הבעלבגידה  

 .נמשכים אחרי אותה אשה בו וגופושלאיך  תוך מכתב שכתב אליהמיא מצטטת ה

התקבלה  בקשה )  14.2.2008(ח  "שס  תאדרב'  חביום  .  תח  הבעל  תיק  לשלום  ביתפ,  המשךב
 .לשלום ביתגור את התיק בעקבות הסכמה סמשותפת מהצדדים ל

. פתחה  האישה  תיק  גירושין  נוסף)  9.7.2013(ג  "שע  תאבב'  ביום  ב,  חמש  שנים  לאחר  מכןכ
עוד  טען  לאלימות  כלפי .  כ  האישה  על  טענות  הבגידה  שהיו  בעבר"זר  ב  ח,בכתב  התביעה

' גב,  כ  טען  לקשר  רומנטי  עם  אישה  נוספת"כמו).  17.2.2007(ז  "שס  תשבטט  ב"כהאישה  ביום  
 .2010נת חל משה, ]'א[

, בו  הכחיש  את  הבגידות,  כ  הבעל  כתב  הגנה"הגיש  ב  )4.8.2013(ג  "ח  באב  תשע"כיום  ב
עוד  טען  שהתנהלה  בחוסר  תום .  וטען  שהאישה  מורדת  ומנעה  ממנו  חיי  אישות  תקופה  ארוכה

הסכם  ביניהם  שאם  לא ת  למרו,  הגיש  תביעות  בערכאות  משפט  בניסיון  לשלוט  על  רכושולב  ל
 . ש"מ לגירושין מחוץ לכותלי ביהמ"הלו מונייצלח שלום בית 

כאשר  הבעל ,  האשה  דרשה  בתוקף  להתגרש)  17.11.2013(ד  "שעתד  בכסלו  "ידיון  ביום  ב
 .ב"הכחיש את הטיעונים וביקש שלו

. שוב  טען  הבעל  שאין  צורך  להתגרש,  )09.09.2014(ד  "ד  באלול  התשע"ביום  י,  דיון  השניב
ת תפסיק  חברּוו,  [...])הרב  הראשי  של  העיר  [...]  (רב  הוא  רוצה  שהאישה  תשתף  פעולה  ללכת  ל
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האשה  אומרת  כי  כבר  נקעה  נפשה  מהתנהגותו  וכבר .  עם  חברה  שמושכת  אותה  לכיוון  גירושין
 . שלוש פעמים בגד ואינה מוכנה להמשיך אתו יותר

שוב  טען  הבעל  שאוהב  את  אשתו ,  )18.03.2015(ה  "ז  באדר  תשע"ום  כיב,  דיון  השלישיב
 : והכחיש את הבגידות והסביר שהיו לו קשרי עבודה בלבד עם הנשים, ב"לוורוצה ש

  [...]היו לי קשרים של עבודה. אין לי קשר עם נשים אחרות: בעלה

ם א  [...]  יש  לנו  הוכחות  חותכות  שלא  משאירות  מקום  לספק:  כ  האשה"ב
  [...]יא תהיה מוכנה לוותר על הכתובהההוא מוכן לתת כרגע גט 

ו  שנתיים  בנפרד  אני  לא  יכולה  להיות  אתו  יותר  ואני  לא  יכולה אנחנ:  אשהה
  [...] אני לא אשכב עם גבר שהיה עם נשים אחרות. לשכב אתו יותר

 ".מע את השיחה המוקלטת והוא אמר שהוא לא מתערב יותרש[...] רב ה

 יוני ההוכחותד .ב

בבסיס .  שהשבו  נחקרו  הבעל  והאי,  ד  קבע  דיון  הוכחות  בתביעת  האישה  לגירושין"ביה

שבהן  משמעות  ברורה  שהבעל  הודה  ליחסים  עם ,  שני  תמלילי  שיחות:  ההוכחות  עמדו

, לאחר  דיון  ההוכחות  הראשון.  וטענת  אונס  של  האישה,  ח  חוקר  פרטי"דו,  נשים  אחרות

, ולכן  בהמשך  נקבע  דיון  הוכחות  נוסף  בפני  ההרכב  החדש,  שנים  מדייני  ההרכב  התחלפו

אשר  נטען ,  ]'ב[ו,  ]  'א[,  ]'י['  בנוסף  נגבו  עדויות  מגב.  םשבו  חזרו  הצדדים  על  הדברי

 .שהבעל היה בקשר אינטימי איתם

שקיים  יחסי   ולהעדברי  הבעל  מ,    בין  הבעל  לבין  גיסו2014תמליל  שיחה  מתוארך  לשנת  ב
יך אל  עצמה  עהתפלאה    ישההאיף  שסבדבריו  הו.  ערב/צ"בשעות  אחה  חרתאאישות  עם  אישה  

 . נגררה אחריו

אשה  דרשה  ממנו  לעשות  בדיקות ה,  2014מתוארך  למאי  ,  בין  הבעל  לאשתו,  חרתשיחה  אב
 [...] ני הייתי איתהא":  והשיב,  דבק  במחלות  לאחר  שהיה  עם  אישה  אחרתנרפואיות  לוודא  שלא  

 ".זה כל הסיפור, אולי פעמיים, וליא

בלשון ,  ינם  מניחים  את  הדעתאאמר  שד  והסבריו  לדברים  אלו  "בעל  בביההשובות  ת
 .הן נראות כהתחמקויות והכחשות לדברים שנאמרו לכאורה במפורש על ידו. עטההמ

נשאל ,  לאחר  שהתחלפו  שני  חברי  ההרכב)  01.02.2017(ז  "בשבט  התשע'  הדיון  ביום  ב
חלק  גדול  מהדיון  הוקדש  לקשר .  כ  האישה"י  ב"הבעל  לגבי  הקשרים  שלו  עם  נשים  אחרות  ע

עד   2004-מ,  ספר  שניםמם  הבעל  לעשר  רומנטי  קל  העידה  עשרוסיה  לא  יהודיה  ,  ]'י[שלו  עם  
אשר  נמצא  תימוכין ,  אף  טענה  שהפילה  עובר  שהרתה  ממנו  וישותאלדבריה  כללה  יחסי  ש,  2010

 .לכך במכתב שכתב הבעל לאשתו

 :ד"שאלת ביהל. בעל הכחיש שקיים אתה יחסי אישותה

 ? תה עדיין מתעקש שלא היה קשר אינטימיא: ד"יהב"

נכנסתי איתה .  מאוד  קצר  היו  חיבוקים  ונשיקות  בחוף  היםיה  קשר  ה:  בעלה
 20  למה  מעירים  דברים  מלפני  2007  עד  2005-דברים  היו  בהלמערבולת  

  ".שנה
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נתה  בלשון  כמעט עאך  ,  ]פלוני[ישה  כל  קשר  אינטימי  עם  חהכ,  אשה  נשואה,  ]'א[עדה  ה
אין   מללכת  לפוליגרףהימנעות  האישה  ויאום  התשובות  ת.  זהה  לבעל  וסירבה  להיבדק  בפוליגרף

 .אך יש בה כדי לבסס את האמתלא של טענת האישה שמואסת בבעלה, בה כדי להפליל אותה

, "נשיקה  של  הפה"ענה  של  טו]  'א[זמנת  אוכל  לארוחת  צהרים  בבית  התאר  מח  החוקר  "וד
 .והבעל הכחישה שלא תועד

 של האישה" מאיס עלי"ענת ט .ג

 ".מאיס עלי"פנינו טענת האישה העלתה ב, במספר הזדמנויות בדיונים

 ):01.02.2017(ז "תשע השבטב' סוף הדיון ביום הב

שנחזור  תחת  קורת  גג .  ב"אני  חושב  שצריך  ללכת  לניסיון  לשל:  בעלה"
 . לשלושה חודשים ואם היא תבוא ותאמר שהיא רוצה גט אני אתן לה

 . א רוצה שתיגע בי אני נגעלת ממךל: אשהה

 ?י כמה חודשים היית איתי במרוקונלמה לפ. אני לא אגע בך: בעלה

זה  היה  ניסיון  אחרון  ואני  לא  רוצה  יותר  לא  רוצה  לחיות  איתך :  אשהה
 ".יותר

 ):24.07.2017(ז "תשע האבב' ביום א, דיון האחרוןב

בלי  שום  קשר  אני  לא  אוהבת  אותו  אני  פגועה  נפשית  ואני  פוחדת :  אשהה"
ים  הוא  צעק  הוא  ירק לחיים  שלי  ראיתי  אותו  באלימות  גם  בבית  כמה  פעמ

 .עלי ודחף אותי

 ."אבל לא הרבצתי לה ן ירקתיכ: בעלה

אישה  אמרה  בפירוש  שהיא  שונאת  את  בעלה  לאור  הבגידות  שחושדת  בו  ואף  אמרה ה
, במרוקו  אף  שהסכימה  לקיים  יחסי  אישות  אתו.  וענת  לאלימות  מהבעלטוד  עו,  שנגעלת  ממנו

ואיננה  מסוגלת  לחזור  לבעלה ,  ון  לשלום  ביתהסבירה  שזה  היה  חד  פעמי  ובמסגרת  נסיון  אחר
 .אופן כללי לא חיו יחד כבר כארבע שניםב. יותר

הבעל ,  המשךב.  כחיש  את  הדברים  ההבעל.  פעם  אחת  וד  טענה  האישה  שהבעל  אנס  אותהע
 : תבהכשבו  ,י האישה"בכת) לא רשמי(מכתב  )24.7.2017(ז "באב תשע' אד ביום "הציג לביה

אמנם  בניגוד  לרצוני  חד  פעמי  תוך  סערת [...]    אונס  לא  מעוניינת  במשפט"
 ."רגשות כי הוא אוהב אותי

ענה ,  ד  אם  היה  בהסכמה"לשאלת  ביה,  מצד  אחד.  חוסר  אמינותו  של  הבעל  יכרנעניין  זה  ב
ד "הבעל בעצמו הציג לביה, ומצד שני, הכחשה מוחלטת לעצם המעשה,  דהיינו,  שלא  היה  כלום

אף  אם  לא  נגדיר .  אך  לא  היה  אונס,  ה  שאכן  המעשה  התרחשאת  המסמך  החתום  על  ידי  האיש
 ".מאיס עלי"מצטרפת עם טענות הבגידה כחלק מטענת  וזטענת , "אונס"את האירוע כ
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 יון הלכתיד .ד

 יוב גט במאיס עלי באמתלא מבוררתח

 "מאיס עלי"חיוב או מצווה לגרש לגרש בטענת , פייהכ .א

רבו  מאוד ,  עלה  לגרשה  או  שנמנעים  מכךאם  כופין  את  ב,  "מאיס  עלי"בדינה  של  הטוענת  

אלא  לפרוש  קמעא ,  ולא  באנו  לחדש  מדעתנו  דבר,  הכותבים  עלי  ספר  את  השיטות  השונות

 . ומתוכן ננסה לדלות את העולה בנדון דידן, את יריעת השיטות

 ופין לגרשכ .1

 ): ח" הישות אד מהלכות"פי (ם"מברסק הפ

 ותה  אשואליןו,  ורדת  מנקראת  היא  המטה  התשמיש  מעלה  במנעה  שהאשה"
 ופין  כדעתי  מו  להבעל  לכולה  יאיני  ואסתיהו  ממרה  אםא,  רדה  מה  מפנימ
 ."ה לשנוי לתבעל ששבויה כאינה שפי לשעתו להוציא לותוא

 .כאשר מאסה בו, דבריו יוצא שיש לכוף על הבעל לגרש את אשתול

אלא ,  גמראאלא  שהם  לא  כתבו  כן  מדינא  ד,  ם  מצינו  גם  כן  בדברי  הגאונים"דעת  הרמבכ
 שרי אגהותהל ה"וז, שנועדה למנוע יציאתן של בנות ישראל לתרבות רעה, כתקנה מאוחרת יותר

  ):סימן לה, ה" פכתובות(

 כל  מקום  מ,לכה  הכח  מעלה  בת  אכוף  לאין  שי  פל  עף  אתב  כאי  הב  ראבל"
 ."יד מט גיתן לבעל הת אכופין שקנו תבל בל שישיבות האוניג

  :ל"וז, )א" עז ככתובות (ף"ירכן הוא בו

 מורדת  בייני  דכי  המתיבתא  דינא  דבי  באידנא  הבל  אגמרא  דינא  דוא  ההדין"
 יטא  גה  להיב  ייטא  גי  ליתיב  נברא  גהאי  ליה  לעינא  בא  לאמרה  ותיא  אדכ
 ."אלתרל

, ה  לפי  הצורך  ממה  שראו  בדורםיתשכתב  שתקנה  זו  לשעתה  הי)  שם  (על  המאורבעיין  בו
השיג  על  דבריו  וכתב  כי "  'לחמת  המ"ן  ב"רמבה.  דיינין  לההבאים  בדינא  דגמרא  ת  אבל  בדורו
כחמש  מאות  שנה  שלא  זזה ,  ף"ונהגו  בה  עד  ימיו  של  הרי,  ף  ניכר  שלדורות  תקנו"מדברי  הרי

תבוא  עליו ,  מכל  מקום  הסיק  שהרוצה  להחמיר  שלא  לכוף  בגט  כדין  הגמרא.  תקנה  זו  מביניהם
 .ברכה

  :ל"וז, כי אין לנהוג עתה בתקנת הגאונים) ב" עג סשם(בחידושיו  ן"מברכתב ה, ם זאתע

 מה  בלשנות  וחלוק  לנכי  אי  מי  כגאונים  הקנת  תל  עולק  חייתי  הלאו  ש"וח"
 ל  עגר  תורא  קאני  שלא  אוד  עלא  ורובות  מנים  שישיבות  האוני  גו  בנהגוש
 יו  האוי  רלאא,  תלמוד  הדין  בלא  אקנתם  תחר  אילך  לאוי  ראינו  שאומריםש
 ין  דענין  לבל  אפסיד  הא  לה  זכגון  בהמחמיר  וםתקנת  כלעשות  והם  לשמועל
 דבר  בחוש  לאוי  רעכשיוו,  מפורסם  ולוי  גהדבר  וופין  כאין  שמרתי  אתלמודה
 ."דורות הריצות פפני מטלה בכבר שלל כו זתקנה בנהוג ללא שרבהה

ותטעון ,  וונתו  לכך  שפריצות  הדורות  עלולה  להביא  למצב  בו  תתלה  האשה  עיניה  באחרכ
 ).  חימן סג מלל כש"ראת ה"ושוכן הוא ב( שיכפוהו לגרשה כדי" מאיס עלי"
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ן  וכתב  דבדורנו  אנו  יש "תייחס  לדברי  הרמב  ה)חיימן    סעזר  הבן  אג"ח  (ומר  אביעית  "שוב
ובהצטרפן ,  אלא  כפייה  דברים,  אם  כי  לא  הסיק  למעשה  שיש  לכוף(להתחשב  בתקנת  הגאונים  

 :ל"וז, )ש"עיי, של נסיבות שונות

 איש  והדרור  וחופש  הארצות  ברי  דאחסורז  ד"בזה  שומרא  עניי  בני  אוגם"
 וזבות  עכאשר  שורה  ההנסיוןו,  עולם  בחוצפה  הרבתהו,  עשה  יעיניו  בישרה
 ולכותה,  גט  בפטרם  לבלי  משתהו  אאשתהוייו,  לי  עאיס  מטענת  בעליהן  בתא
 מרביןו.  דעו  יא  לכלם  הם  גבושו  יא  לוש  בגםו,  חרים  אברים  גם  עיושבותו

 תובותכ(ן  "רמבש  ה"מד,  קנתן  תלקלתן  קמינאג  א"בכהו.  עולם  במזריםמ
 לא  אוד  עלאו,  הוציא  לכופו  לגאונים  הקנת  תל  עולק  חייתי  האו  ל"חו,  :)גס
 דין  בלא  אקנתן  תחר  אילך  לאוי  ראין  שאומרים  הל  עגר  תורא  קאניש
 אוי  רעכשיו  שלאא,  תקנתן  כלעשות  והם  לשמוע  לם  האויים  רלאא,  תלמודה
. כ"ע.  דור  הריצות  פפני  מטלה  בכבר  שן  כהוגנ  ללא  שדבר  ברבה  החושל
 שיא  לגיעו  הא  לבלא,  לי  עאיס  מומר  לעיזות  מהיו  שאף  שזמנו  ביינוה
 בלא.  ר"עוה  בימינו  בלתה  עאשרכ,  ט  גבלי  מר  זבר  גם  עשבת  לחוצפהה
 ."גאונים התקנת באד מהתחשב לאוי רשתא הי כמשיחא דעקבותאב

 ין כופין לגרשא .2

כי  אין )  ה  אבל  אמרה"ד  ב"ראה  תוספות  כתובות  סג  ע  (ת"רסובר  ,  ם"ניגוד  לדעת  הרמבב
 א"שובות  הרשבתוכן  מצינו  ב.  דחיישינן  שמא  עיניה  נתנה  באחר,  כופין  את  הבעל  לגרש

 : ל"וז, )לח קימןס, ן"רמב להמיוחסות(

 וא  הה  מפנימ,  דבריה  לאמתלא  ועם  טתת  לריכה  צינהא,  לי  עאיס  מהאומרת"
 זוו.  נשים  ואנשים  בדעות  הךכ,  מאכל  בהדעות  שכשם  שפיל.  עיניה  באוסמ
 התנהג לה לומעיןש, בכתובתו וו בוצה ראינהו, עיניה באוס מהוא שאומרתש
 גמרא  הדין  מ,לי  עאיס  מאומרת  הנדוןב.  גמרא  בליה  ענאמר  שדין  הפיכ,  מהע
 האשה  שפיל,  גט  בותה  אגרש  לעלה  בכוף  לכולה  יינה  איא  הע  כיד.  וא  הךכ
 ועוד  [...]  רצונו  לם  אי  כוציא  מינו  אהאישו,  רצונה  לשלא  ורצונה  לוצאהי

 בעלו,  חין  שוכהמ:  הוציא  לכופין  שלוא:  מדיר  הרקפ,  כתובות  בנינוש
  [...] לי  עאיס  מלו  אם  עזכירו  הלא  שנהה.  חשת  נהמצרףו,  המקמץו,  וליפוספ

 כתוב  לריך  צאיני  שלאא,  ירושלמי  המןו,  גמרא  הן  מחרות  אאיות  רש  יועוד
 כן  שכלו.  כלל  הה  זולתז,  ך  ליאמר  שמי  לשמע  תלאו.  אלו  בך  לדיו,  לן  כךל
 י  פל  עאףו  [...]  אחר  בתנה  ניניה  עמא  שחוש  לשי:  תובה  כתובעתש,  זוב
 כונים  נין  א,גרש  לותו  אכופין  שלי  עאיס  מאומרת  בתבל  כ"ם  ז"הרמבש
, גרש  לופין  כאיןש:  ידך  בסור  מה  זכללו.  זה  לחוש  תאלו,  ה  זמקום  בבריםד
 הרי  [...]  פסולות  ההנושא  ו,מדיר  הרק  פמשנה  בשנויין  שלבד  באלו  בלאא
 ."א לללכ, חר אמקום בבלא, הוציא לכופין שלוא

 ). סימן עז (ית יוסףבו ורטעיין , )סימן לד, פ"רק אעפתובות כ (ש"ארכן משמע בדעת הו

, שלכאורה  מצינו  סתירה  בתשובותיו,  ש"נציין  כי  הפוסקים  דנו  בדעת  הרא,  ם  זאתע
 :ל"ז, דאין כופין לגרש, ת"ל כר"זינן דס ח)ו ותא ג מכלל(דבתשובה אחת 

: אמרהו,  מנו  מנים  בה  לישו,  רבה  הנים  שעל  בה  ליש  ששה  אוששאלת"
 . גרש לותו אופין כםא, לי עאוסמ

 כופיןש,  לי  עאיסמ:  מרה  אכיד,  תבל  כ"  זשה  מרבינו  שי  פל  עףא:  שובהת
, רבוותאד  לוגתא  פאיכא  דכיון  ו.ליו  עולקיןל  ח"י  ז"רת  ו"ר,  הוציא  לותוא
 להתירו,  דין  כלא  שעושה  מט  גלעשותו,  דולים  גרים  הין  באשנו  רכניס  נמהל
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 איכאו,  זה  הזמן  ברוצות  פן  השראל  ינות  בעונותינו  ביכ,  עודו?  יש  אשתא
 מזרים  מרבהמ,  ו  זטענה  במעשה  הכלו,  אחר  ביניה  עתנה  נמא  שמיחשל
 המ,  הש  מבינו  רל  עמכו  סםא,  שעבר  לבלא,  ותב  כני  אהבא  לעל  ו.ישראלב
 ."שוי עעשוש

 :ל"וז, משמע שנוקט להלכה דכופין אותו לגרשה) ב, ה לכלל(מנם בתשובה אחרת א

 ביתה  במה  ער  דיהה,  לכותנו  מדולי  גתב,  חת  אאלמנה  שעשה  מיה  הכך"
 כופו  לש  ים  אבותי  ריראו  [...]  דים  עני  שפני  בקדשה  שאירעו,  ינוקות  תלמדמ
 היות  לוצה  ריא  הו  לתנשא  שקודםו,  ו  במואסת  שומרת  איא  הי  כ.ט  גיתןל
מ "מ,  פקיע  נא  לקדושין  דהינ,  הוגן  כלא  שעשהש,  ה  זגם  [...]  מיה  יל  כגונהע
 כופין  דמורדת  דדינא  בפסקוש,  בותינו  רצת  קברי  דל  עה  זנדון  בסמוך  לשי

, אות  יא  לאםו,  סף  כריצוי  בפייסו  לוכלו  ים  אנסות  לשי,  מנםא.  גרשה  לותוא
 ."גרשה לכופו לחריכם אגרר נניא

יש  לצרף  את ,  באופן  פשוט  היה  נראה  ליישב  שבתשובה  זו  בנוסף  למאיסותה  של  האשהו
סמוך  על לובכגון  זה  יש  ,  בתחבולות  ורמאות  בקדשה  ש,הוגן  כלא  שהעובדה  שהבעל  עשה

יץ צכ  ליישב  ה"וכ,  )ג  סעיף  זע'  ע  סי"הא  (א"מרוכפי  שפסק  ה,  כוף  לגרשלמקצת  הדעות  שיש  
 ).ס כו"סו, ה"ח (אליעזר

  :ל"וז, ם"דלא כרמב) ב סעיף זע' ע סי"הא (רוך עולחןש פסק ההלכהל

 פני  מותה  אשואלין  ו.ורדת  מנקראת  היאה,  תשמיש  מעלה  במנעה  שהאשה"
 צה  רםא  [...]  דעתי  מו  להבעל  לכולה  יאיני  ואסתיהומ:  מרה  אםא,  רדה  מהמ
 ".לל כתובה כה לין אגרשה לבעלה

) ק  ז"ס(ש  "ועיין  בב.  אין  כופין  אותואך  ,  מגרשה,  שדווקא  אם  רצה  הבעל,  זינן  אפואח
 ).ק ה"ס(מ "ובח

 ): ג סעיף שם (א"מרכן עולה מדברי הו

, לי  עאיס  מומרת  אמה  לדבריה  לטעם  ומתלא  אותנת  נאינה  בה  זכלא  ד"וי"
 ,שרה  ידרך  בולך  האינו  שאומרת  שגוןכ,  דבריה  למתלא  אנותנת  באבל

 שם  בורט  (גאונים  התקנו  שדינא  כה  ליינינן  דזא,  זה  בכיוצא  ומונו  ממכלהו
 ה מל כה להחזיר לריך צהבעלש, מתיבתא דינא דנקראו)  רוטנבורגם  מ"והרמ
 צלו  אהיות  לותה  אלאו,  גרש  לותו  אופין  כאיןו  [...]  נדונייתא  בו  להכניסהש
 )."ם"והר מתשובת בטור בה זםג(

אף  שאין  כופין  אותה ,  פורש  בדבריו  שכאשר  האשה  נותנת  אמתלא  וטעם  למאיסותה  בומ
 .גם אין כופין אותו לגרש, מכל מקום, יות אצלולה

 ייב לגרשח .3

 כחרימן  ס  (דרים  נהלכות  ב,עה  דורהילחן  ערוך  שא  ב"ם  העירו  האחרונים  מדברי  הרמנמא
  :שם כתב, ) כסעיף

 תירין  מיןא,  ו  זת  אה  זישא  לזה  לה  זנשבעו  שו  ארם  חקבלו  שאשה  ואיש"
 בירו  חישא  לצהו  רחד  אכלש,  טבה  הקרי  מזהד,  בירו  חעת  דלא  באחדל
ב "  נורשק  ש"מהרי  ושבועות  דרדכי  מגהותה  (זה  לה  זך  כשום  מנשבעוו
 נתנה  וותו  אשונאת  שומרת  אאשה  הם  אבלא).  'ע'  יה  ס"דואמ  פ"מהרו
, שאה  נבר  כם  אאפילוד,  דעתו  מלא  שה  לתיריןמ  ,דבריה  לובה  טמתלאא
 )."ו"פז ק"לק' יל ס"ייי ו"הר משםי ב"ב (הוציא לייבח, לי עאיסמ: אומרתה
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 פוסקים  הכלו,  ם"א  הינם  אליבא  דהרמב"העיר  שדברי  הרמ)  גק  נ"  ס,שם  (א"גר  היאורבבו
 שאה  נא  לדיין  שעא"כל  שכן  בנדונו  דהרמ  ו,מו  עהיות  לחויבת  מינה  אמכל  מקום  ו,ליו  עולקיןח
 ן  כן  ליימא  קא  לבלא,  ם"רמב  הדעת  לכתב  שהדברים  הינם)  דק  ל"  ס,שם  (ז"טגם  ה.  ה  למתיריןד
  .כ"ע.  עזימןס זר העאבןב

 : כתב) וק נ" ס,שם (ך"שב ו

 תם  הפליג  דמאן  לאפילוו,  ז"  עימןע  ס"א  בנתבאר  שכמו  ו,חייב  להוציא"
 ."ז"לק' יו ס"הרימ, כא הן כאין שה מנשואה האשה ביינוה

, חייב  להוציא"וכיצד  כתב  ,  הרי  בסימן  עז  התברר  שאין  כופין  להוציא,  צריך  עיון  בדבריוו
, אלא  שכוונתו  למקומות  בהם  נהגו  לכוף  בטענת  מאיס  עלי,  "ימן  עזע  ס"וכמו  שנתבאר  באה

 ). חק כ"מ ס"ובח, ס ג"ז סועימן סע "אה(א "כמוזכר ברמ

 ליעזר  איץצת  "וכן  מצינו  בשו,  כל  מקום  נראה  מלשונו  כי  שיטה  זו  לא  נדחתה  מהלכהמ
פיהם ל  ,"משולש  החוט"ך  הללו  כדבריו  של  ספר  "א  והש"שדקדק  מדברי  הרמ)  וכ'  יס,  ה"ח(

 עיניו  שה  מלא  אדיין  לאין  ד,כופו  יכפייה  בעה  שורך  צש  ים  א,כוף  ללא  שסוברים  הדעת  לאפילו
 :ל"זו. ראוי כדבר הל עמים ויחקור ששם לדיין הוונת כתהא שבלבדו, ואותר

 דקדק  לספרי  בדברי  במדתי  עכבר  שה  מל  עוסף  ני  ככאן  בביא  אזו  מוגדולה"
 כופין  שמקומות  הנהגי  מהזכיר  שמהמ'  ג'  עיז  ס"ע'  יע  ס"אהא  ב"רמ  הדברימ
א "הרמ  לו  לצינו  מנהה,  הלכה  מאת  זחי  דלא  דמוכחד,  מורדת  בגרש  לותוא
 ת  אשונאה  שאומרת  ששה  אל  עינו  דבפסקוש'  כ'  עיח  ס"כר'  יד  ס"יוב
 וסיףמ,  דעתו  מלא  שה  לתירין  מדבריה  לובה  טמתלא  אנותנת  ושודכתהמ
 ייב  חלי  עאיס  מרתאומ  השאה  נבר  כם  אאפילו  דמורה  גסתמיות  בכותבו
 גםו.  הלכה  העצם  מאת  זיטה  שחה  דלא  שותכת  חוכחה  הוזאת  [...]  הוציאל
 מאןל'  אפי  דכותב  ווסיף  מרק  ון  כלכה  האין  ששיג  מינוו  א"ק  נ"סך  ב"שה
 צדד  לקום  מותן  נזהו,  ש"  עכאכ  ה"שא  משואה  נאשה  ביינו  התם  הפליגד
 ." הלכה מהדחת נאןא כ"רמ בהוזכרה שאת זשיטה שובר סינוך א"ש הגםש

 בריכ  ד"  גשר  הביאא)  חס'  יד  ס"וק  י"מהדו  (ודע  ביהודהנעיין  שם  שהפנה  לתשובת  הו
לכן  הסיק  הציץ .  את  זלכה  הצם  על  עבר  דעיר  מאינוו,  דבריו  במפלפל  וסתמאל  ב"נא  ה"רמה

 לפי  וענין  הפי  לצוא  מת  עכל  בה  בהשתמש  לה  לקום  מקבעו  ו,יא  הלכה  הו  זאליעזר  כי  שיטה
 .דיין היני עראות להתאם בההשע וזמן הורךצ

, "חייב  להוציא"א  בהלכות  נדרים  שנקט  "הנה  יש  מפוסקי  זמננו  אשר  דייקו  מלשון  הרמו
אין  כופין ,  א  היא  שבמאיס  עלי  באמתלא  מבוררת"והעלו  כי  אכן  דעת  הרמ,  "כופין  להוציא"ולא  

  להלכה כפי  שנקט,  להוציא  יובחעם  זאת  יש  עליו  ).  שם(ע  "כפי  שנקט  להלכה  באה,  להוציא
 .ביורה דעה

ת  שאין "ל  ביאר  דדעת  ר"ש  ישראלי  זצ"הגר.  )סימן  כ"  (שפטי  שאולמ"דברים  מבוארים  בה
, פ  שנותנת  אמתלא  ברורה"ואע,  כופין  לגרש  במאיס  עלי  היא  מצד  החשש  שעיניה  נתנה  באחר

שאם  האמת ,  יוצא  אפוא.  ויש  להחמיר  בספק  אשת  איש  לעלמא,  מכל  מקום  מידי  חשש  לא  יצאנו
לכן  ביורה  דעה  שמדובר .  אלא  שאנחנו  איננו  יכולים  לכופו,  הבעל  באמת  חייב  להוציא,  הכדברי

אזי  כיון  שהיא  עצמה  יודעת  האמת  שהוא  מאוס ,  הנוגעים  לאשה  שנשבעה,  באיסור  נדר  ושבועה
 .לכן ניתן להתיר שבועתה, עליה

 ):םש(ל "וז, אף שאין אנו כופין אותו לכך, וד כתב לבאר כי הבעל חייב לתת גטע
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 יןא, גרשה לבעל הופין כאיןש, ואל ה"כנ שמאיס עלי  בהלכה  הסק  פפי  לגם"
 יש  שנראה,  כל  מקום  מךא.  הוציא  לכופו  לאשה  הביעת  תכוח  באין  שלא  אהז
 : חרים אטעמים מגרש ליוב חבעל הלע

 הוא  ששה  אלי  ברוי  שהוא  שמצאנ,  צלו  אהיות  לאשה  הופין  כאין  שיוןכ.  א
 -  בועה  שוא(ג  "חדר  המצדש,  ז"זהב)  ד"ס'  א'  יע  ס"א  (צמו  עצד  מיסורא
, את  זת  אירש  גטרם  בחרת  אשה  אשאת  לכול  יינוא)  פרד  סדת  עמנהגכ
 וא  הייב  חמטעם  זה  שמצאנ).  ג"  סםש(ר  "ו  פיים  קא  לדיין  עםא,  בפרטו
 . הוציאהל

, ו  זשה  את  אמעגןש,  דום  סדת  מו  זריה,  צלו  אאשה  הין  אממילא  שאחרמ.  ב
 עשה  מושים  עין  אמנם  אאםו,  ליה  עאיס  מותוהי  בשמה  אליה  עטפול  לאיןש
 כ ףד(ק "ב' תוס בדמוכחכ, דום סדת מזה בשיש כםג, לו שת אאדם מהוציאל

 חמת  מאת  זושה  עאםו.  צא  יא  ליוב  חידי  מכל  מקוםמ)  יתהנית  אאה  ה"ב  ד
ז "  פעותד'  ם  ה"מבר  (יקום  תא  לל  שורה  תאיסור  בובר  עוא  הרי  הקמנותנ
 )." ז"ה

שהרי  אין  כופין  אותה  להיות ,  נובע  הן  מצד  היותו  שרוי  בלא  אשהדבריו  חיובו  לגרש  ל
לאור  זאת  כתב  לבאר כי אין כל סתירה .  והן  מצד  מדת  סדום  שמעגן  את  האשה  שמאסה  בו,  אצלו

 :א"בדברי הרמ

, פיה  כין  דענין  לק  רהו  זגרש  לותו  אופין  כאיןא  ש"רמ  הפוסק  דאז  ה"ולפי"
 ושה  עאינוו,  ליו  אשוב  תלא  שודע  יצמו  עהבעל  שלכ,  גרש  ליובכ  ח"שאמ
 ובר  עהבעלו,  אן  כש  ידאיו,  ספים  כחיטת  סו  אקמה  נמטרת  בלא  אאתז
 תירה  סאיןו,  א"רמ  הברי  דיפוא  אמדוקדקיםו.  גרשה  מינו  אם  אאיסורב
 ."ח"כר' יד ס"יוכ ב"ש מביןז ל"ע' יע ס"אכ ב"ש מין בדבריוב

  :כן הסיק להלכהל

 שוכנעיםד  מ"ביה  וס  עליאי  משטוענת  כהאי  גוונא  ככל  שזה  מויוצא"
 נצלוב, לפוטרה מתעקש ממכל מקום ואת זודע יבעל האףו,  דבריה  כהאמתש
 ומר  חת  או  להסבירד  ל"יה  בלע,  כהאי  גוונא  בופין  כאין  שהלכה  לנפסק  התא
 מצוה  וורה  תומר  שוא  הבעל  האםו.  לגרשה  מנמנע  שזה  בעובר  שאיסורה
 יפטור  וכמים  חריב  דשמוע  למצוה  היקייםד  ו"יה  בדרישת  ליענה  ידאיו
 ."עבירה מצמו עאתו, עגינותה מאשהה

 ה  קוק"גראיהחילוק  בין  כפייה  בגט  במאיס  עלי  לבין  חיוב  בגט  מופיע  כבר  בדברי  מרן  ה
  ):ו נימן סהן כזרתעת "שו(ל "וז, ל"זצ

 ל  עחולקים  הוב  הפוסקים  רל  שגדרן  מצאת  לשאין  רנו  אאין  שי  פל  עאף"
 דבריהםו,  לי  עמאיס  בגרש  לכופין  ד'ותיל  כ"סם  ד"רשבי  ו"רשו,  ם"רמבה
, ד"נ  כאשה  הצד  ממכריעות  ושובות  חענות  טאיתנהו  דיכי  האד  מובניםמ
 כל  מקום  מבלא.  גרש  לכוף  להוגין  ננו  אין  אשת  איש  אומר  חפני  מכל  מקוםמ
 לאם  ש"רמב  הסברתכ,  תחת  ידו  מהוציאה  לוא  הייב  חדין  המצד  שאחרמ
 טענות  באיס  עלי  מומרת  אהיא  שיוןכ,  שבויות  כשראל  ינות  בהיינהת
, ותה  איזון  ויפרנס  שאחר  להנשא  לוכל  תלא  שותה  אעכב  מהואו,  בוררותמ
 ."מזונות בחייבו לצריכין שיא הלימתא אסברא דדאיו

שהסיק  מכאן  כי  לדעת )  ב"שורת  הדין  ח(א  "ח  איזירר  שליט"עיין  במאמרו  של  הגרו
אמנם .  לי  באמתלא  מבוררתל  יש  לחייב  את  הבעל  לגרש  עקב  טענת  מאיס  ע"ה  קוק  זצ"הגראי

שהשיג  על  כך )  942965/1  תיק(א  "א  לביא  שליט"בדברי  הגר,  ד  בטבריה"ד  של  ביה"עיין  בפס
ל  להורות  גם  ביחס  לתביעת  הגירושין  דרך "ה  קוק  זצ"וכתב  כי  אילו  עלה  על  דעת  מרן  הראי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

חידושו פשיטא  שהיה  מאריך  להבהיר  את  ,  ביניים  של  פסיקת  חיוב  גירושין  בלא  כפיית  גירושין
 .ש"עיי, והיה מבסס הלכה זו שאינה מצויה ברוב הראשונים

, 205, זרך כר "פד(א גולדשמידט "ש אלישיב והגר"הגרי,  י  נסים"ד  של  הגר"מנם  עיין  בפסא
) ב"  עג  סכתובות  (אירימשהביאו  מדברי  ה)  סימן  פה,  ב"יב  חשש  אלי"וכן  בקובץ  תשובות  לגרי

  :שכתב לגבי הטוענת מאיס עלי

 מכל  שלא  אחייב  שיטא  גה  להיב  ידבריהם  בפרשין  מדורות  המיכ  חוקצת"
 ."ותו אופין כין אקוםמ

אך  עיין .  מ  חייב  מן  הדין  לגרש  אותה"מ,  שמע  מדבריו  דנהי  דאין  כופין  בטענת  מאיס  עלימ
ל  שהסיק  דחייב  לגרשה  רק  מטעם  שמדובר  היה  באחד  שנשא  אשה "זצ  ש  אלישיב"ריגבדברי  ה

י "ד  בהרכב  הגר"כך  גם  עולה  מדבריו  בפס.  ש"עיי,    בשכנותיהובכך  השיאה  שם  רע,  על  אשתו
ש "ובקובץ  תשובות  לגרי,    ואילך3'  עמז  רך  כר  "פד(ל  "ולטי  זצ'ב  ז"ש  אלישיב  והגר"הגרי,  נסים

 אשה  כיא  המערערת  הל  שדינה  שניח  נם  אולפי  דבריו  בנדון  שם  גם,  )סימן  קעד,  א"אלישיב  ח
 כן משמעד, ט גמתן בבעל הת  אחייב  לזה  בין  אתיכא,  בוררת  מאמתלא  בלי  עאיס  מטענת  בבאהה
 .ש"עיי, )כתובות סג(' מ מדברי התוס"וכ, ל"הנ) להק' יס, ן"רמב למיוחסותה(א "רשבת ה"שומ

 צווה לגרשמ .4

נחית  דרגא  נוספת  מחיוב  בגט למצוה )  א"  עד  סכתובות,  קובצת  מד  בשיטה"הו(בינו  יונה  רב
  :ל"וז, לגרש

 איס  מאומרת  בט  גתת  לופין  כאין  דב  גל  עאףל  ד"זל  ו"  זונה  יבינו  רוכתב"
 נותנין  וגרשה  לליו  עמצוה  שו  לודיעיםד  מ"  בבל  אשוטים  בפייה  כיינו  הליע
 דרבנן  אעבר  דאן  מאי  האמרינן  דאי  מאי  הגרשנה  יא  לאם  ויגרשנה  שצה  עול
 ו  לאמר  נא  לה  זאפילו  שומר  איהל  ה"  זם  תרבינוו.  בריינא  עמקרייה  לצוהמ
 יגרשנה  שצה  עו  לותניןד  נ"  בתובה  כלא  בגרשנה  ים  אימלך  לבא  יאם  שלאא
 ."אלתרל

שהעיר  כי  קיימת )  עד'  עמ,  ב"שורת  הדין  ח(א  "ח  איזירר  שליט"מנם  עיין  במאמר  הגרא
שבתחילה  כתבו  לשונות  המורים  שאין  עליו  חיוב ,  לכאורה  סתירה  בדברי  תלמידי  רבינו  יונה

לכן .  ף  מבואר  שמותר  לקרוא  לו  עבריןואילו  בסו,  "נותנין  לו  עצהו",  "מודיעים  לו:  "לגרשה
ומה ,  )ולכן  נקרא  עברין  כשאינו  מגרשה(ביאר  שהעיקר  כסיפא  דהיינו  שיש  עליו  חיוב  מדרבנן  

אי  נמי .  כי  כל  דבר  לעומת  כפייה  נחשב  כעצה,  היינו"  נותנים  לו  עצה"שכתב  בתחילה  הלשון  ש
פ  שיש  חיוב  גט  לא "  דאע,ל  שאם  הוא  משהה  את  הגירושין  זמן  מסוים  עדין  לא  יחשב  עברין"י

ועל  כך  נאמר  שנותנים  לו ,  נאמר  שהוא  נחשב  עברין  אם  אומר  שרצונו  לנסות  לפייסה  בדברים
ד  רואה  שאין  סיכוי  בדבר "ואם  נמשך  הענין  וביה,  עצה  ועדין  אינו  עברין  וזה  בתחילת  הדרך

 .ש"עיי, אז הוא נחשב עברין, יותר

ל  דאין  לחייבו "רואים  מפורש  שס,    עצהמדברי  רבינו  תם  האומר  שנותנין  לו,  כל  מקוםמ
 .לגרש

  ).ח יימן סעזר הבן אג"ח (ומר אביעית "עיין עוד בשוו

א "ח  איזירר  שליט"במאמרו  של  הגר)  חלק  ב"  (ורת  הדיןש"בענין  זה  עיין  באריכות  בו
לו א"ספר  ב,  עומת  זאתל.  המסיק  מדברי  הפוסקים  לחייב  בגט  כאשר  קיימת  אמתלא  מבוררת
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אלא  רק ,  א  הסיק  מדברי  פוסקים  רבים  כי  איך  לחייב"י  גולדברג  שליט"לגר  "שכופין  להוציא
 .לנקוט בלשון מצווה

 איסות האשה בבעלה באמתלא מבוררתמ .ב

לאורך  הדיונים .  בנדון  דידן  נראה  שמאיסותה  של  האשה  בבעלה  הינה  באמתלא  מבוררת

ת הבעל הממושכים נשמעו מפי האשה שתי טענות כבדות משקל אשר בשלן דרשה לחייב א

' עי(האשה אף הסכימה לוותר על כתובתה בתמורה לגט . בגידות ואלימות: לתת גט פיטורין

 ).42שורה , )14.4.2016(ו "ניסן תשע' פרוטוקול ו: למשל

אנחנו :  אשהה:  "ענתה  העיקרית  היתה  כי  בעלה  בגד  בה  שוב  ושוב  עם  נשים  שונותט
כי  האשה  לא ,    הבעל  טען  לעומתה).13שורה  ,  פרוטוקול  שם"  (ארבעה  עשורים  של  בגידות

וכי  חשדותיה  של  האשה ,  הצליחה  להוכיח  בבירור  כי  אכן  קיים  קשרי  אישות  עם  נשים  אחרות
 . נובעים מגורמים זרים המשפיעים על האשה באמצעות הפצת שמועות שקריות עליו

בהם ,  )על  פי  הודאתו(י  הבעל  או  בחתימת  ידו  "מכתבים  בכת  ד"ביה  כ  האשה  הציג  בפני"ב
שאף  ממנו  עולה  משמעות  על ,  הוצג  תמליל  של  שיחת  טלפון.  נכתב  על  יחסיו  עם  אשה  אחרת

מתמלול  שיחה  אחרת  שניהל  הבעל  עם  אשתו  עולה  כי  הוא .  קשריו  של  הבעל  עם  אשה  נוספת
במהלך  הדיון  לא  הכחיש  מפורשות  כי  אמר  את .  מודה  שקיים  פעמיים  יחסי  אישות  עם  עוד  אשה

והוציאה ממנו את הדברים כדי , טען  כי  אשתו  אילצה  אותו לומר כךאלא  ,  הדברים  באותה  שיחה
הבעל  עצמו  מודה  שסיפר ,  כמו  כן".  זה  כמו  לישון  עם  האויב:  "או  כהגדרתו,  לעשות  שלום  בית

בדיתי  את :  "ד  טוען  הבעל"אך  בפני  ביה.  לאשתו  לפני  מספר  שנים  כי  אשה  אחרת  הרתה  ממנו
אף  הבעל  מודה  שנכנס  עם ,  עם  זאת).  103שורה  ,  )01.02.2017  (שבט'  פרוטוקול  ה"  (הסיפור

 2007-אם כי יש לציין שקשריו של הבעל עם אשה זו התנהלו ב). 524שורה (אשה זו למערבולת 
 .ולאחר מכן חזרו הצדדים לשלום בית למשך כמה שנים

אכן  יש ,  "רועה  זונות"אם  היינו  באים  לדון  על  חיובו  של  הבעל  לגרש  את  אשתו  מדין  ,  הנהו
אף  שהנתונים  אותם  הציגה  האשה  בפני .  ום  לטענת  הבעל  כי  האשה  לא  עמדה  בנטל  ההוכחהמק

אך עדיין אין בהם כדי להוכיח את , ד  מצביעים  על  כך שקרוב לודאי יש דברים ממשיים בגו"ביה
י  האשה  להעיד "הדברים  אמורים  אף  ביחס  לדברי  הנשים  שזומנו  ע.  חשדותיה  באופן  מוחלט

אם  בשל  הכחשתן  של ,  שלא  ניתן  להוכיח  מהן  בבירור  על  קשריו  של  הבעלעדויות  ,  ד"בפני  ביה
גם  הודאתו  של  הבעל  על  קשר  שניהל .  אם  בשל  חשש  לחוסר  אמינות,  הנשים  על  קשר  עם  הבעל

לאור  העובדה ,  "רועה  זונות"בה  כדי  לחייבו  בגט  מדין    ש  להסתפק  אם  ישי,  לפני  כעשור
 . ם למשך כמה שניםשהאשה ניאותה לחזור עם בעלה לחיים משותפי

מאיס  עלי  באמתלא "מנם  כאשר  אנו  באים  לדון  על  חיובו  של  הבעל  לגרש  מחמת  א
נראה  בהחלט  כי  די  בשלל  הנתונים  שהוצגו  על  ידי  האשה  כדי  לאמת  את  עובדת "  מבוררת

, מכתבים  שכתב,  התבטאויותיו  של  הבעל  בנוגע  לקשרים  עם  נשים  אחרות:  מאיסותה  בו
כאשר  כל  זה  מצטרף  לקשר  שניהל  לפני  שנים  אחדות  עם ,  רי  שלותמונות  במכשיר  הסלולאוה

 בגידה  ממשית  גם  אם  אין,  האם  אין  די  בכל  נתונים  אלו  מצד  עצמם  להביא  למיאוס.  אשה  אחרת
מעבר  לכך  והאשה  מפריזה  בהסקת  מסקנותיה  אודות  היקף  ועומק  הקשרים  של  בעלה  עם  נשים 

 ! ?אחרות

אין  בה  כדי  להשכיח  מהאשה  את ,  ך  כמה  שניםם  עובדת  חזרת  הצדדים  לשלום  בית  למשג
, טבעי  הדבר  שכאשר  נוצר  משבר  חדש  בין  בני  הזוג.  עובדת  הקשר  שניהל  הבעל  עם  אשה  אחרת
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כאן  המקום  להזכיר .  [צצים  מחדש  משברי  העבר  ומצטרפים  למאיסות  הלב  של  האשה  בבעלה
ייתפס  בבגידה   האישה  דרשה  להוסיף  סעיף  של  קנס  רכושי  אם  2014ב  משנת  "שבהסכם  השלו

 .]והבעל התנגד לכך, נוספת

כותב  הבעל  למשטרת  ישראל  כי  הוא ,  שאף  לאחר  חזרת  הצדדים  לשלום  בית,  ציין  עודנ
) הלא  היא  האשה  שהיה  עמה  בקשר  מחוץ  לנישואין"  (ת  זוגוב"מבקש  לסגור  תיק  שפתח  כנגד  

של הבעל שכתב גם  אם  נקבל  את  טענתו הסבירה .  "בני  זוגכפתוח  עמה  דף  חדש  ל"מפני  שרוצה  
וכלל  לא  היה  לו  קשר  עם  אותה  אשה  באותו ,  כך  כדי  לרצות  את  מחלקת  התביעות  במשטרה

אין ם נמהא, ובהן מציג עצמו כבן זוגה של אשה זרה,  האם  כל  המניפולציות  שהבעל  מנהל,  הזמן
 ! ?כדי להוסיף שמן למדורת המאיסות של אשת נעוריון בה

היא  התנהלותו  הכוחנית  של ,  ת  באמתלא  מבוררתיבה  נוספת  שיש  בה  כדי  להביא  למאיסוס
שבט '  פרוטוקול  ה(בתגובה  לכך  טען  הבעל  .  הוא  אף  אנס  אותה,  לדבריה.  לטענת  האשה,  הבעל
היא  גם   [...]  המקסימום  שירקתי  או  דחפתי  [...]  מעולם  לא  הרמתי  עליה  יד):  "45שורה  ז  "תשע

האם  יריקה :  כאן  הבן  שואל".  כ  הגישה  תצהיר  שזה  היה  מאהבה"טענה  שאנסתי  אותה  ואח
אם  אין  בהן  כדי  להביא  בסופו  של  דבר  למאיסות  בין  בני ה!  ?ינן  התנהגות  הולמתהודחיפה  

 !?הזוג

אך  דומה ,  ד  פתק  בכתב  יד  האשה  כראיה  לטענותיו"הקשר  לכך  נציין  כי  הבעל  הגיש  לביהב
של  פתק  זה אופן  ניסוחו  .  שפתק  זה  הוא  הראיה  הטובה  ביותר  שיכלה  האשה  להביא  לטענותיה

: יתכן  שאף  שוכתב  על  ידו,  בשל  דרישת  הבעל,  י  האשה  בחוסר  רצון"כי  נכתב  ע  בירורבמעיד  
לא .  לא  היה  אלים  במשך  שנות  נישואין.  יצא  מפרופורציות.  לא  מעוניינת  במשפט  אונס"

אמנם  בניגוד  לרצוני  חד  פעמי  תוך  כדי .  מתכוונת  שיגיע  למשפט  אונס  וגם  אם  אגיע  אשתוק
נגיע  למסקנות ,  גם  אם  נקבל  את  הכתוב  בפתק  כלשונו".  כי  הוא  אוהב  אותיסערת  רגשות  

מדוע  עליה  לשתוק  אם  האמת  היא  שהבעל .  אם  האשה  תגיע  למשפט  אונס  היא  תשתוק:  הבאות
האשה  כותבת  כי  אכן  הבעל  כפה  עצמו  עליה :  הפתרון  מצוי  בהמשך!  ?כלל  לא  אנס  אותה

משפט  שהבעל  חוזר  עליו  שוב (א  אוהב  אותה  כי  הו,  )אמנם  באופן  חד  פעמי(בניגוד  לרצונה  
כהוכחה  לכך   בעלהי  "נדגיש  שוב  כי  פתק  זה  הובא  ע).  ונראה  שגם  הפעם  נכתב  בהשראתו,  ושוב

 .שהצדק עמו

למשל .  ניתן  למצוא  בפרוטוקולים  מהדיונים  השונים,  יטוי  לפחדיה  של  האשה  מבעלהב
אני  לא  רוצה  לחיות .  י  רוצה  גטאנ:  אשהה":  17שורה  ,  )1.2.2017(ז  "שבט  תשע'  בפרוטוקול  ה

הוא  אמר  לי  שהוא  לא .  למה  אני  צריכה  לחיות  בפחדים.  למה  אני  צריכה  להיות  בת  ערובה.  איתו
כך ). 594ראה גם שורה " (למה אני צריכה לחיות באיומים כאלה. יתן לי לחיות עם אף אחד אחר

הוא  אמר  שאם  הוא .    הזמןהוא  מאיים  עלי  כל:  ")24.7.2017(ז  "תשע  אב'  אום  יגם  בפרוטוקול  מ
). 16-17שורה  "  (ואז  תהיה  לו  סיבה  ללכת  לכלא,  יראה  אותי  עם  מישהו  הוא  יהרוג  אותי  ואותו

אתם  רוצים  שיקרה  לי  משהו :  "  האשה19ורה  ש)  9.11.2016(ז  "מרחשון  תשע'  ובפרוטוקול  ח
 "?בסוף

ה  עמה  היה האש"  (בת  זוגו"וסיף  גם  כי  כנגד  הבעל  הוגש  בעבר  כתב  אישום  על  תקיפת  נ
בכתב  האישום  נכתב  כי  אמר  לה  שאם  תעזוב  אותו  הוא  יוריד  לה  את ,  )בקשר  לפני  מספר  שנים

 .הראש
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ניתן  לראות  כי  הטענות  על  אלימות ,  עיון  בתיק  הגירושין  שהתנהל  לפני  למעלה  מעשורמ
כבר  אז  פתחה  האשה  תיק  במשטרה  על  אלימות  הבעל  והבעל  אף  הורחק  מהבית .  אינן  חדשות

 .םלכמה ימי

באופן ,  כי  גם  במהלך  הדיונים  ניתן  היה  לעיתים  להתרשם  מתוקפנותו  של  הבעל,  ש  לצייןי
עינינו  ראו  את  התקפי  הזעם  של  הבעל  במהלך .  ד"בו  התנסח  ובטון  התקיף  בו  דיבר  כלפי  ביה

 .אף שנבעו מכאב לב אמיתי בשל העובדה שאשת נעוריו אינה רוצה בו יותר, הדיונים

 .של האשה" מאיס עלי"את טענת הראה שגם בכך יש לבסס נ

 איסות בחיי האישות או מאיסות מאופן הנהגת הבעלמ .ג

נאמר  דוקא  בהקשר  של  מאיסות  גופנית  שהיא "  מאיס  עלי"עוד  מוטל  עלינו  לחקור  אם  דין  

מבטא " מאיס עלי"או  שמא ,  זו  שאינה  מאפשרת  קיומם  של  יחסי  אישות  לרצונה  של  האשה

ובכלל  זה ,  ינה  מאפשרת  המשך  חיים  משותפים  עמושנאה  עזה  של  האשה  כלפי  הבעל  שא

 .אף שאין הדבר נובע ממאיסות גופנית, יחסי אישות

ולכאורה  זהו  ההבדל  בין .  אופן  פשוט  היה  נראה  לומר  שמאיסות  מבטאת  סלידה  גופניתב
וכן  משמע  קצת ,  "מאיס  עלי"לבין  הטוענת  ,  "בעינא  ליה  ומצערנא  ליה"מורדת  האומרת  

 : ל"וז, )לח קימןס, ן"רמב למיוחסותה (א"שובות הרשבתמ

 וא  הה  מפנימ,  דבריה  לאמתלא  ועם  טתת  לריכה  צינהא,  לי  עאיס  מהאומרת"
 ." נשים ואנשים בדעות הךכ, מאכל בהדעות שכשם שפיל. עיניה באוסמ

ההשוואה  שנוקט  בין  מאיסות  בבני  זוג  לבין  מאיסות  במאכלים  משמע  שמדובר  במאיסות מ
 .עת מדעות או הנהגות שונותולא משנאה הנוב, גופנית

, "מאיס  עלי"הגדרה  חשובה  בגדר  )  ב"  עגסתובות  כ(ד  "רי  ההקשר  לכך  מצינו  בפסקיב
  :ל"וז

 אפילוו, ן כושה עדעתה מלא ודבר ביא הנוסהא עיניה  באוס  מבעלה  דדכיון"
 יכר  נום  מום  שאין  שי  פל  עאףו,  ה  לשנאוי  להבעל  לפשר  אי  אשרה  כשהא
, ו  ביכר  נום  מום  שאין  שי  פל  עף  אבעלה  באסתו  מאשה  העמים  פרבהה,  וב
 ."ולי ענתעב וו לשנאוי האכל מאכול לכול יאינו שאדם לומה דזהו

המאיסות  הינה  מצב  המביא  את  האשה  לכדי  כך  שהיא  אנוסה  בדבר  ואי  אפשר  לה ,  דבריול
227'  עמ,  ה"כנס  הדיינים  תשע,  א"נ  פרובר  שליט"ועיין  בדברי  הגר(לחיות  חיי  אישות  עם  בעלה  

 .גם מדבריו משמע שהמאיסות היא גופנית). 

 :שכתב) ח" הישות אד מהלכות"פי(ם "מברן נראה לכאורה גם מדברי הכ

 ותה  אשואליןו,  ורדת  מנקראת  היא  המטה  התשמיש  מעלה  במנעה  שהאשה"
 ופין  כדעתי  מו  להבעל  לכולה  יאיני  ואסתיהומ  מרה  אםא,  רדה  מה  מפנימ
 ."ה לשנוי לתבעל שויהשב כאינהש פי לשעתו להוציא לותוא

, לידתה  של  האשה  מיחסי  אישות  עם  בעלהסהקושי  מתבטא  בשאופן  פשוט  נראה  מדבריו  ב
 . ולא מתהום של שנאה הפעורה ביניהם שגרמה למאיסות

 :ל"וז, ם מרוטנבורג"בשם רבו המהר, )אות ו, שם (יימוניות מגהותהך גם משמע מהכ
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 מתלא  אותנתכ  נ"א  אמש  מהטענת  באין  שתשובה  ביחיה  שבינו  רוריפ  מ"וכ"
 יתה  הברצון  שליה  עאיס  מוא  המה  למקום  החכמי  לנראת  הטענה  ודבריהל
 ." לי עממאיסו שאומרת וטוענת שדבר הה זולא לחתיו תשארתנ

אלא  אף קיימת ,  משמע  שאין  כל  שנאה  ביניהם,  טענתה  כי  ברצון  היתה  נשארת  תחת  בעלהמ
 .איסתו עליהאלא שהקרבה הגופנית היא זו שממ, הערכה ואהבה

 .ש"עיי, י"ם וההגהמ"דעת הרמב ב)סב רעזר הבן א,ובאוויטשל (דק צמחצת "כן כתב בשוו

נובעת  ממאיסות   מתבטאת  שאינה,  מנם  יש  מקום  לומר  שמאיס  עלי  היינו  שנאה  גדולהא
, העם  הזה  את  מי  השלוח  ההולכים  לאט  אסמיען  כי  ):  "ו,  ח  (שעיהויוכדוגמת  הכתוב  ב.  גופנית

קצפת  עלינו  עד ,  אוס  מאסתנומכי  אם  ):  "כב,    הפרק  (יכהאוכן  ב,  "רצין  ובן  רמליהואת    ׂשוומׂש
ואינו  שייך  לריחוק ,  שכוונת  הכתובים  היא  על  ריחוק  הנובע  ממעשים  או  דעות  שונות,  "מאוד
 .גופני

שהבנתה  הפשוטה ,  ם  פתח  דבריו  במאיסות"הן  אמנם  הרמב.  ם"פשר  שזו  גם  כוונת  הרמבא
אם  כן  אפשר ,  "שאינה  כשבויה  שתבעל  לשנאוי  לה  "–ך  סיים  בשנאה  א,  היא  סלידה  גופנית

אף  שאין  סלידה  גופנית  המונעת  קיום ,  יחול  גם  בתיעוב  הנובע  משנאה"  מאיס  עלי"שסובר  שדין  
גם  הדוגמה ).  סימן  קפו,  ת  תורת  אמת"שו,  א  ששון"עיין  בדיוקו  של  המהר(יחסי  אישות  

שאפשר ,  הצביע  על  מאיסות  גופנית  בדוקאאין  בה  כדי  ל,  תונה  בשביהנם  מביא  מ"שהרמב
 .אלא השנאה שנוצרה מחמת השבי, שעיקר הקושי במגע עם השבאי אינו המאיסות גופנית

 ):סעיף ג זעע סימן "הא (א"מרב וורטשהובאו ב ם מרוטנבורג"הרמך גם משמע מדברי הכ

 ".זה בכיוצא ומונו ממכלה ו,שרה ידרך בולך האינו שאומרת שכגון"

 . אינם מבטאים מאיסות גופנית, י הליכה בדרך הישר וכילוי ממוןא, מובןכ

צריך  עיון  כיצד  מתיישבים  דברי  ההגהות  מיימוניות  שהובאו  לעיל  בשם  רבו ,  כל  מקוםמ
ולכאורה  הם  סותרים  את ,  ומהם  משמע  שמדובר  במאיסות  גופנית,  )ם  מרוטנבורג"שהוא  המהר(

 .ם"המובא בטור בשם המהר

אשר  דייק  מדברי  תלמידו  המובהק )  פו  קסימן,  א  ששון"למהר  (מת  אורתתת  "עיין  גם  בשוו
, שאין  הכרח  שהמאיסות  תהיה  מחמת  הבעילה,  ש"ארהלא  הוא  ה,  ם  מרוטנבורג"של  המהר

  :ל"וז

 ימי  בעשית  נו  זקנהת:  ל"ז  ופסקיו  בםש  ש"ראש  ה"מ  מוד  עראה  נוכן"
 יהןל  עחה  זדעתן  ושראל  ינות  בבהו  גי  כאו  ראשר  כאחרונים  האמוראיםה
 יד  מגרשה  מהבעלו'  עי  בא  לומרות  איו  העליהן  בם  עעסכ  הן  ליה  הכאשרו
 ריך  ציה  הלא  שדברים  הותם  אהמשך  מראהנ',  כו  וכתובה  מפטרתו  שיוןכ
 הן  לש  יכאשר  שצוי  מבר  דאינו  ש,בעילה  היאוס  מחמת  משנאה  התהיהש
 יני  אן  כאםו',  כו  ויהיה  שה  מו  אטטה  קחמת  מו  בוצה  ריני  אוענות  טהיו  יעסכ
 פוסקים  בגמרא  בקומות  מכמה  בכןו'  כו  וי  לשנאוי  שמי  להבעל  לכולהי
 ."'כו והדיה כוינא הא ליה לעינא בא לאמרינןד

 שארת  ניתה  השברצון:  "ם  מרוטנבורג"י  בשם  רבו  המהר"ש  ההגהמ"כן  נראה  שגם  מל
היינו "  זה  הדבר  שטוענת"אין  הכוונה  ש,  "לי  עממאיסו  שאומרת  וטוענת  שדבר  הה  זולא  לחתיות

, אלא  כוונתו  שהאשה  אינה  יכולה לומר באופן כללי שאינה רוצה בבעל,  מאיסות  מחמת  הבעילה
אלא  צריכה  לבוא  בטענה  מפורטת  מהם ,  שאז  יש  מקום  לחשוש  שנתנה  עיניה  באחר  או  בממון

 .שאלמלא הם היתה נשארת ברצון תחתיו, רוע מעלליו
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בביאור ,  דעת  רב  שרירא  גאוןב)  שם  (מח  צדקצביאורנו  האחרון  בדין  מאיס  עלי  כתב  גם  הכ
 :ל"וז, תקנת הגאונים

 לא  שאון  גונא  הב  רר  בר  מקנת  תהיא  שרירא  שב  רתשובת  בלפי  מה  שכתב"
 ם  כןא).  ה"ל'  פ  סי"פרק  אע(א  "הגכ  ב"כו.  עה  רתרבות  לשראל  ינות  בצאנהת
 כהאי  גוונא  בהא  ד,ן  כדין  ההתגרש  לוקא  דחפיצה  שכל  דש  לומר  יפי  זהל
 על  בהביא  שרירא  שב  רתשובת  בכן  הואו.  'ו  כצאנה  תלא  שטעם  הייךש
 תובעת  שכל  דשמעמ)  ד"ח  ע"נג  ד"י'  יס'  תשוא  ב"סד  בהובא  (עיטורה
ז "עו,  ף"רי  הדברי  מן  כהבין  שם  כן  גשמע  ממאור  הבבעלו.  ן  כדין  ההתגרשל
 ."'ו כצאנה תלא שדי כקנה תהוא שיישב לש יהתימאו. וא התימא ותבכ

, עה  רתרבות  לם  נועדה  למנוע  יציאתן  של  בנות  ישראלמורם  מדבריו  הוא  שתקנת  הגאוניה
ממילא  ברור  שתקנה  זו  שייכת  גם  כאשר  אין  האשה  חפצה  בשום  פנים  ואופן  בהמשך  חייה  עם 

 .אף שאין מדובר במאיסות גופנית מחמת בעילה, בעל זה

כתב  לבאר  כי  אין )  ג"ע,  ריז,  ו"על  ספר  מישרים  לרי,  ח  אלגאזי"למהר  (שפט  מתיבותנבו
ם  הסובר "לבין  המהר,  הסובר  לכאורה  דבעינן  מאיסות  מחמת  הבעילה,  ם"ת  בין  הרמבמחלוק

הכל  תלוי  בשאלה  אם  כופין ,  לדבריו.  דמאיס  עלי  שייך  גם  במאיסות  שאינה  נובעת  מהבעילה
, אזי  בעינן  שהמאיסות  תהיה  מחמת  הבעילה,  ם  דכופין"דלדעת  הרמב,  במאיס  עלי  או  לא

 :ל"וז,  לענין הכפייהם דכלל לא נחית"כ לדעת המהר"משא

 אינה  ששטענה  בדוקא  דלום  א"רמב  הדברי  מדקדק  לא  ששון  רצה"מהרה"
 יאוס  מחמת  מענתה  טהיה  תא  לם  אבלא,  איסותו  מחמת  מו  ליבעל  לכולהי

 ברי  דדקדוק  מראה  נכן  שאיבראו.  לי  עאיס  מענת  טויא  האל,  בעילהה
 רידב  מה  והביא  זקדוק  דבטל  לאריך  הם  שרב  הבלא,  לול  א"ם  ז"רמבה
 שרה  ידרך  בולך  השאינו  כלי  עאיס  מן  דהיה  שלי  עאיס  מבי  גכתבם  ש"הרמ
 בטוענתל  ד"סם  ד"הרמבד,  ליגי  פלא  דראהד  נ"לענו  [...]  ממון  הכלה  מוא
 כולה  יאינה  שאומרת  בדוקא  דכתב  וקדקד,  גרש  לותו  אופין  כלי  עאיסמ
ש "מכ,  יד  מגרשה  לותו  אכופין  דואג  ה"בכהד,  איסותו  מחמת  מו  ליבעלל
 אסה  מם  אבלא,  ה  לשנאוי  שמי  לתבעל  שרב  חשבוית  כאינה  שבריו  דףסוב
 בלא,  גרש  לכופו  לספקת  מענתה  טיןא,  ב"כיו  ומונה  מכלה  מהוא  שפני  מוב
 מונא  מענין  להתםו,  ותו  אופין  כין  אנין  עבכל  דשיטתיה  לאזילש  ד"הרמ
 ."איק

סתפק  בסגנון שה,  ח  צימבליסט"ד  של  הגר"בפס)  181  מוד  עט"ח  (בניים  רין  דסקיפעיין  בו
. ו  ושנאתיו  בוצה  ראו  שמא  הוא  הדין  אם  אומרת  איני,  "מאיס  עלי  "תאמרשאי  בעינן  ,  דומה

והוסיף  כי  אפשר  שאף  דעת ,  "מאיס  עלי"א  ששון  שאין  צורך  שתאמר  בדווקא  "והביא  מהמהר
 :ל"וז, ם כן"הרמב

, לי  עאיס  מלשון  התאמר  שוקא  דורך  ציןם  א"הרמב  לגם  דומרלש    יאולם"
 מתלה  איש  ונים  פשום  בו  בוצה  ראינה  שבריה  דתוך  ממוכחש  ל  כלאא
 לאא,  ן  כאומרת  שוא  הממון  בו  אאחר  ביניה  ענתנה  ששום  מלא  שדבריהל
א "הרמ'  כדו,  לי  עאיס  מכלל  בוא  הה  זלכ,  ו  במאנת  מיא  הבתמים  ובאמתש
 כתבל  ש"נ  האישותד  מ"פים  ב"רמב  הדברי  מצת  קשמע  מכןו.  הבאנו  ששוןש
 המורדת שפשטות במימר ליה לוי  הלכאורהו',  כו  והוצ  רינה  איא  ההמורדתש
 ופין  כו  בוצה  ראינה  שכל  שמשמעו,  ידיה  דנידוןכ  ב"שאמ,  לי  עאיס  מומרתא
 ."גרש לותוא

חשיב  כטוענת  מאיס ,  עיין  שם  שהסיק  דכל  שאומרת  בתוקף  ובהחלטיות  שאינה  רוצה  בוו
 ).ג' י א סרךע כ"הא צחק יהיכל(ל "צ זרצוגה ה"ריאגש ה"זה במ עניןבועיין עוד . עלי
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 סימן  עז,  "אוצר  הפוסקים"ד  ב"הו"  (שפטי  שמואלמ"יאור  נהיר  נוסף  לשאלתנו  מצינו  בב
ב "בדבריו  מגדיר  הגרש,  )222'  עמ,  פסקי  דין  רבניים  כרך  כא,  אות  יא,  קונטרס  כפיה,  ב  סעיף

  :ל"וז, לבין מאיס עלי באמתלא מבוררת, ל את החילוק בין מאיס עלי בלי אמתלא"ורנר זצ

 מורדות  ויה  למצערנא  ויה  לבעינא  דורדות  מורדות  מוגי  סני  שנומ'  בגמ"
 ה  ליןא.  יבה  סיזו  אל  עהצביע  לבלי  מלי  עאוס  מטוענת  השי.  לי  עמאוסד
 שם כיטין גשלהי באמרו שמוכ, ו בואסת מדוע ולמה מהסביר לדברים וומרא
 ררב  לכולה  יאשה  האין  שקורהו.  עם  טל  שנין  עהוז',  כו  ומאכל  בעות  דישש
 תנה  ניניה  עמא  שחשוש  לאן  כיש  ש,מתלא  אלי  בלי  עאוס  מקרא  נזה  וענתהט
 לי  עמאוס  לוגים  סמה  כדונו  נבפוסקיםו.  לי  עאוס  מוענת  טלכן  ואחרב
 פרושד  ה"יה  בפני  לרורה  באמתלא  בלי  עאוס  מענות  טי  כזה  בהאמתלאותו
 ילה עה בין או בואסת מבגללו שעובדא הצםע, רידא גאמתלא המטעם שואה
 ו  ארעים  העשיו  מו  אבעל  הל  שמצבו  שיות  הלאא,  ט  גמתן  ביבוחיל
 ענת  טל  ענו  אנין  דזא,  עוריה  נבעל  במאוס  לאשה  הת  אביאה  המכועריםה
 מאוס  לאשה  הת  אהביא  לעלול  הספיק  מורם  גיש  שעובדא  האור  ללי  עאוסמ
 ." ד"ביה לבוררת מאמתלא בלי עאוס מנקרא ההוז, בעלהב

 : ל"וז, ת שנוצרה עקב פער גילאים רב בין בעל לאשתונדון דידיה מדובר היה במאיסוב

 יכ,  מחודש  הבדיון  וקודמים  הדיוניםב.  אשה  הענתט.  דוננו  נדוגמא  לנקח"
 חמש  ועשרים  במנה  מבוגר  מוא  הי  כסיבות  האחת  ובעלה  ביא  הואסתמ
 ילה  עאינה  שרור  בנים  שהרבה  במנה  מבוגר  מהבעל  שדבר  הצם  ענהה.  ניםש
 בוגר  מהוא  ששום  מט  גדורשת  שוענת  טיתה  האםש  ברורו.  ום  מאינו  וגטל
. גירושין  בחייב  לילה  עו  זאין  וענה  טו  זין  איכ,  ה  לומעין  שיינו  הא  למנהמ
 ליה  עאוס  מוא  המבוגר  הילו  גבגלל  שוענת  טיא  האשר  כדבר  הונה  שבלא
 ם  האמיתיים  וכנים  ששוכנעים  מיינו  הם  אה  זפני  מו  להבעל  לכולה  יאינהו
 יל  גבדלי  היניהם  ביש  שוג  זל  כלא  וואיל  הבלא.  טג  לאן  טענה  כש  יבריהד
 נו  אין  אך  כשוםמ,  ברגש  ובטעם  שבר  דהו  זיכ,  ה  זל  עה  זמאסים  נדוליםג
 ילו  גפאת  מבעלה  בואסת  מזאת  האשה  המנם  אי  כמשוכנעים  וטוחיםב
 ."מבוגרה

 :ל"וז, עסק במאיסות שנוצרה עקב אלימות הבעל המשךב

 הכה  שפני  מליה  עוא  המאוס  שקודמים  הדיונים  באשה  הענת  טן  ככמו"
, ד"נ  קסימןא  ב"רמכ  ה"כמשו,  ט  גתביעת  לילה  עיא  ההכאה  הף  אנהה.  ותהא
 בלא',  כו  ותים  שו  אעם  פחלה  תו  במתרין  שבלבד  ום  שסייםא  מ"הרמ  שלאא
 אינה  ששטוענת  כוא  הה  זכלו.  הוציא  לותו  אופין  כאין  שבואר  מתראה  הליב
 כיון  שה  לודיעד  מ"י  בז  א,ט  גורשת  דה  זבגלל  וכותיו  מת  אסבול  לכולהי

 עליה  וט  גדרוש  לה  לין  אאולתו  בשנה  ילא  שהילך  והיום  מעלה  בת  אהתרוש
 ותה  אכה  יוב  שהתראה  החר  אם  ארק  וליו  אלחזור  ושלום  לסיון  נעשותל
 צם  עפני  מט  גורשת  דיא  הם  אהלכה  הוהי  זגרש  לותו  אנכוף  שו  אותו  אחייבנ
 ותה  אהכה  שגלל  בליה  עסמא  נבעלה  שפני  מט  גתובעת  השה  אבלא.  הכאהה
 פשר  אי  א,כותיו  מתא  הזכרה  בו  בוחלת  ביא  הי  כו  להבעל  לכולה  יאינהו
 ל  עעבור  יהוא  וותו  אתרוד  י"בי  שד  עתחכה  ושלום  לסיון  נתעשה  שחייבהל
 פי  לליו  אחזור  לה  לפשר  אי  אפשי  נבר  דוא  המאוס  הלא  הי  כהתראהה
 התיעוב  ומאיסות  הת  אלסלק  וליו  ארגשתה  הל  עהתגבר  לכחה  באין  וענתהט
 ין  א,ו  בנתרה  שד  עו  ללהבעל  ומחיצתו  במו  עהיות  לסוגלת  מאינה  ולפיוכ
 אשה  הל  שלי  עאוס  מענת  טפני  מלא  אהכאה  הילה  עשום  מגט  בחייבו  לניןד
 בל  אט  גחיוב  לילה  עינו  אצמו  עזה  שף  אהוא  שיזה  אמאיסת  לגורם  התהיהו
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 נו  אאין  שלא  אכפיה  לם  גדעמיהם  ו"להרמב  וט  גחיוב  לילה  עוא  המאיסותה
 ".ל"נ כוותיהו כוסקיםפ

ואף  שאין  סיבה ,  עולה  מדבריו  הוא  כי  המאיסות  נוצרת  ממעשיו  הקלוקלים  של  הבעלה
מיאוס  הנובע  מתוך  מעשיו המכל  מקום  ,  מאיסות  בבעילהלשלעצמה  כהגורמת    בבעל  גופנית

 .חשב כמאיסות באמתלא מבוררתנהמקולקלים 

בתחילה ).  565פרוטוקול  שורה  (של  כארבע  שנים  הצדדים  מצויים  בפירוד  ,  נדון  דידןב
הטענות  הקשות  של  האשה  והנחרצות  בה .  ולאחר  מכן  אף  בבתים  נפרדים,  בחדרים  נפרדים

וכבר  אינה   יש  בהן  כדי  להצביע  על  כך  שמאסה  בו,  מתנגדת  לחזרה  לחיים  משותפים  עם  בעלה
 ו  לידי  מאיסות  גופניתאלא  שיש  להסתפק  האם  הדברים  הגיע.  מסוגלת  לחזור  אליו  ולחיות  אתו

השאלה  מתחדדת  לאור  העובדה  שלפני  כשנה ?  המונעת  מהאישה  כל  מגע  עם  בעלה,  גמורה
גם  לפני  כשנה  כשחזרו  ממפגש  עם .  במהלכו  קיימו  יחסי  אישות,  וחצי  נסעו  יחדיו  לטיול  במרוקו

 עצם  העובדה  שהאשה  נאותה  לקיום,  לכאורה.  לנו  בבית  האשה  וגם  שם  קיימו  יחסים,  הקבוצה
 .מוכיחים שאין כאן כל מאיסות גופנית, יחסים עם בעלה

ני  לא  רוצה א":  האשה  טענה,  הנסיעה  למרוקו  היתה  נסיון  אחרון,  מנם  לדברי  האשהא
הוסתר ,  בשל  העובדה  שהנסיעה  היתה  בגדר  נסיון).  610שורה    רוטוקולפ"  (לחיות  איתו  יותר

טענה  האשה ,  הבעל  לפני  כשנהלגבי  קיום  היחסים  עם  .  דבר  הנסיעה  המשותפת  מבני  המשפחה
, )304שורה  (י  הבעל  לכך  שיחתום  כי  הוא  מתחייב  לתת  גט  "כי  הדבר  נעשה  בשל  תנאי  שהוצב  ע

 . בה הוא מתחייב לתת גט, י הבעל מאותה התקופה"ד מכתב בכת"ואכן הוצג לביה

הראינו  לדעת  כי  יש  מקום  רב  לומר  בדברי  הפוסקים  כי  טענת ,  לעיל  העלינושהנה  לפי  מה  ו
לפי  ההתרשמות  מטענות  הצדדים ,  מכל  מקום.  ין  מוכרח  שתתבטא  במאיסות  גופניתאמאיס  עלי  

, על  אף  הפעמים  החריגות  בהם  באו  לידי  מגע,  ומהתקופה  הארוכה  בה  הם  מתגוררים  בנפרד
אינה  יכולה "כך  ש,  גיעו  לידי  סלידה  עמוקה  של  האשה  מבעלההכן  אנראה  שהשנאה  והריחוק  

, ה"יון  תשעב  בס"פרוטוקול  כ(כך  טענה  האשה  ,  למשל).  ם"ן  הרמבכלשו"  (להיבעל  לו  מדעתה
. כלו  הקיצין  ואני  שונאת  אותו  [...]  רציתי  לשמור  על  הבית  ניסיתי  וניסיתי  וניסיתי):  "9.6.2015

האשה  צעקה  מדם  ליבה  בפני ,  יתירה  מכך".  הוא  גרם  לי  לעגמת  נפש  גדולה  ולהרגיש  בזויה
ז "כבר  בפרוטוקול  הדיון  מיום  כ).  607שורה  "  (עלת  ממךאני  נג.  לא  רוצה  שתיגע  בי:  "ד"ביה
אני  לא  יכולה  להיות  איתו  יותר  ואני  לא  יכולה :  "אמרה  האשה,  )18.3.2015  (ה"דר  תשעבא

 ".אני לא אשכב עם גבר שהיה עם נשים אחרות. לשכב איתו יותר

, ד  כי  היא  חוששת  ממחלות  שהבעל  נושא  בשל  היותו"האשה  טענה  בפני  ביה,  את  ועודז
הדברים  חוזרים  על  עצמם  בתמלול  הקלטה  בו  האשה .  אחרות  שיםנבחברתן  של  ,  לדבריה

כ  בזה  ערוך  השלחן "מש'  עי  (יקות  כדי  לשלול  הידבקותו  ממחלותדמבקשת  מבעלה  לערוך  ב
ראה  שדי  בכך  כדי נ").  דבר  בכנה  סש  יגם  שאפשרו:  "קנד  סעיף  טז  בענין  רועה  זונות'  ע  סי"אה

 .ולא רק מחמת התהום הפעורה בין הצדדים, בעילה עצמההידה מלסלבסס מאיסות אף מחמת 

 "נתנה עיניה באחר"פייה או חיוב בגט כאשר אין חשש שכ .ד

האם  בטענת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת  יש ,  קשה  עד  מאוד  להכריע  בין  השיטות  השונות

ר כבר הוכרע הדב, באשר לכפייה על הגט. לחייב או לומר לבעל כי מצוה עליו לגרש, לכוף

ואין ,  ם"כי  אין  לפסוק  בזה  כרמב)  ע  סימן  עז  סעיף  ב"אה(א  "על  ידי  השולחן  ערוך  והרמ

, אך  הדברים  אינם  פשוטים  אף  לגבי  ביחס  להוראה  כי  הבעל  חייב  לגרש.  כופין  את  הבעל
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גם .  אך  לא  חיוב,  שהרי  ניתן  להבין  מדברי  רבינו  יונה  כי  אמנם  יש  מצווה  על  הבעל  לגרש

נמנעו  מלחייב  גט  בטענת  מאיס ,  ים  שבדור  הקודם  ואף  בדורנו  אנוכמה  וכמה  מגדולי  הדיינ

כנס "עיין  גם  בספר  (ואם  כן  מי  אנו  שנבוא  ונכריע  כי  יש  לחייב  את  הבעל  במתן  גט  ,  עלי

 ).א"נ פרובר שליט"בהרצאת דבריו של הגר, 232' עמ, ה" התשע–הדיינים 

מבוססת  על  החשש ,  הגטלפיה  אין  לכוף  על  ,  ובראשם  רבינו  תם,  שיטת  הראשונים,  מנםא
 .שמא רצונה להתגרש נוצר בשל העובדה שנתנה עיניה באחר

צריך  לברר  מה  יהיה  הדין  כאשר  ברור  שדברי  האשה  אינם  נובעים  בשל  נתינת ,  דבריהםל
 .עיניה באחר

, )ז  עסימן  (וסף  יהובאו  דבריו  ביתה,  )גצ'  סי  (ש"רשבת  ה"ושתייחסות  לענין  זה  מצינו  בה
  :ל"וז

 לי  עאיס  מטענה  ששה  אל  עתשובה  במח  צר  במעוןר  ש"  הןש  ב"ר  הכתב"
 נראה.  רחה  כעל  בו  לשיאתה  האמה  וותו  אואסת  מיתה  הישואין  נקודםש
 אמרו  שמה  שזה  בודו  ילי  עאיס  מטענת  בגרש  לופין  כאין  שאומרים  לאפילוד
 פורסם  מדבר  הם  א,אחר  בתנה  ניניה  עמא  שחיישינן  דשום  מכוף  ללאש
 ותנת  נשהיתה  כאירר  מ"  ההא  ד,ו  זששא  חהסתלק  נו  לישאת  נרחה  כבעלש
 גרשה  לופה  כיה  הליה  עאוס  מוא  המה  לדבריה  לאמתלאה  וענה  טאשהה
 ."כך ביקל מיה הא לעשה מלענין שתב כך כאחרל ו"כע

ונישאה  לו  בעל ,  וצא  אפוא  כי  כאשר  גלוי  הדבר  שהיתה  מואסת  בו  עוד  קודם  נישואיהי
 .נתנה באחר יניהענסתלק החשש שמא , כרחה

מפני  מה  סובר  כי  מאיסות  קודם  הנישואין  מסלקת  החשש ,  דבריו  כוונתבצריך  לי  עיון  ו
ואף  עתה  לאחר ,  הרי  יתכן  שקודם  נישואיה  היתה  חפצה  להינשא  לאחר.  שנתנה  עיניה  באחר

 .ואף ביתר שאת, שנישאה לו בעל כרחה עדין חפצה להינשא לאחר

שתמה )  ד"ריג  ע,  ו"  מישרים  לריעל  ספר,  ח  אלגאזי"למהר"  (תיבות  משפטנ  "ספרבמצאתי  ו
 :ל"וז, אם כי בסגנון שונה במקצת, ש"אף הוא על דברי הרשב

 לא אמרו אאל, איס מטענת בכופין שאומרים ההריד, ד"ענל מוהים תודבריו"
 ה  זל  כועם,  ש  לעיל"וכמ,  דבריהד  ל"בי  לנראית  ההוכחה  ומתלאה  אשישכ
 איכא  דמקום  בף  אאחר  בתנה  נעיניה  לחששוש,  כוף  לאין  דחולקים  הבור
 פילו  אאיס  מטענת  בופין  כאיןא  ד"רשב  השם  בסמוך  בבינוכ  ר"כו,  מתלאהא
, מתלאות  אשאר  מו  זמתלא  איה  לשאני  דאמר  נאםו.  דבריה  לעם  טתנהנ

 נשאת  שי  פל  עף  אריה,  ו  זאמתלאה  דולמיה  אמאיד,  חר  שו  לין  אזה  שלבדמ
 התגרש  לצהרו  ואחר  בתנה  ניניהכ  ע"אחו,  קבילא  וברא  סילמאד,  כ"ע  בול

 ם  ששיש  כופה  כהיהם  ש"הר  מדברי  מאיה  רהביא  שמהב,  שה  קודע[...]  
 חולקים הדברי לאיה רשם מין אבלא, מתיבתא דדינא כוסק פהואד, מתלאהא
 בענין  דתשובותיו  בתבש  כ"רא  ההריש,  שה  קעודו,  מתיבתא  דינא  דלע
 ימו  [...]  גרשה  לופה  כיה  הא  לבלא,  מתיבתא  דדינא  כן  דיה  הלבד  בממוןה
 ." גרשה לופה כהיהש ש"ר התב כהיאךו, ש"הרא מותרם י"מהר דמילי בדעי

ש  היא  שהלא  רבו  הפוסקים  הסוברים  כי  אין  לכוף  בטענת  מאיס  עלי  אף "ושייתו  על  הרשבק
אמתלא  זו  שהאשה  הביעה  מאיסות  עוד  קודם  לנישואין  אלימה ,  ובמה  אפוא,  באמתלא  מבוררת

 ! ?אחרות אמתלאותמיותר 
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ש  כך  שאף  החולקים  על "ד  כי  ניתן  לבאר  את  כוונת  הרשב"היה  נלע  נאמסתפידלולי  ו
יודו  שבנדון  דידיה  ניתן  לכוף  על ,  ם  וסוברים  שאין  לכוף  אפילו  באמתלא  מבוררת"הרמב

ש  עצמו  לא  הסיק  שיש "ואף  שהרשב.  מאחר  שנסתלק  החשש  שמא  עיניה  נתנה  באחר,  הגירושין
ניתן  לנקוט ,  תלק  החשש  שעיניה  נתנה  באחרבמקום  בו  נס,  נראה  דמכל  מקום,  לכוף  בכגון  זה

 .ולא רק בהוראה כי מצווה לגרש, בלשון חיוב לגרש

ש  עוסק  באשה  שנישאה  בעל  כרחה "נראה  שאין  להבין  שנדונו  של  הרשב  דבריםהביאור  ב
, )א  סעיף  במימן    סעזר  הבן  ארוך  עעיין  שולחן(רצונה    ללא  אתקדשת  מאשה  השהרי  אין,  ממש

כך  גם  משמע  קצת  בנתיבות [מחמת  הנסיבות    הינשאלרצתה  נת  דבר  סופו  שלשבאלא  מדובר  
שהרי  אם ,  כגון  זה  אין  לחשוש  שעיניה  נתנה  באחר  ב"].קבילא  וברא  סדילמא"משפט  שכתב  

ובכל  זאת ,  חראדם  אהרי  מלכתחילה  יכולה  היתה  להינשא  לאותו  ,  יניה  נתנה  באחרעאמת  ב
, לה  מתוך  תקוה  שמאיסותה  תחלוףהתרצתה  בסופו  של  דבר  להינשא  למי  שמאסה  בו  מלכתחי

 . אך בסופו של דבר שבה וטענה כי היא מואסת בו

פשר א,  ם  וסוברים  שאין  לכוף  אפילו  באמתלא  מבוררת"מילא  גם  החולקים  על  הרמבמ
ו  מאמתלא   זאמתלא  דולמיה  אדמאי,  ומיושבת  קושיית  בעל  נתיבות  המשפט,  הזודו  בנדון  יש

אלא  על  סילוק  מבורר ,  הבאה  להוכיח  כי  מאסה  בבעלהשהרי  אין  מדובר  כאן  על  אמתלא  ,  אחרת
 .ובכגון זה יודו שניתן לכוף, של החשש שנתנה עיניה באחר

ד  יש  מקום  לומר "דגם  בנדו,  מריש  הוה  אמינא  כי  יש  לדמות  קצת  את  הדברים  לנדון  דידןו
פני ב  כאשר  פתחה  את  תיק  הגירושין  ל"אזי  לא  היתה  חוזרת  לנסיון  שלו,  שלו  נתנה  עיניה  באחר

 .טענותיה היום, מראה כי כטענותיה דאז, התבוננות מעמיקה בטענותיה דאז. כעשור

מלמד  שהאשה  טענה  אז  את ,  י  האשה  לפני  כעשור"יון  בתיק  הגירושין  הראשון  שנפתח  עע
בתביעתה  לגירושין  מלינה  האשה  על  הקשר  שמנהל  בעלה  עם .  היום  נטענותהאותן  הטענות  

התקפי  זעם  ואף  אלימות  שבגינה  הורחק  מהבית ,  ת  שלמיםהיעלמותו  למשך  לילו,  "פילגש"ה
בו  הוא  פונה ,  בתיק  הגירושין  אף  מצוי  מכתב  בכתב  יד  הבעל.  י  המשטרה  לחמישה  ימים"ע

 :לאשתו

] פילגשו[ולכן  אני  מגיע  ומשתדל  להגיע  אליה  ,  אני  רוצה  פחות  להכאיב  לך"
  מגיע  אליה מצד  שני  אם  אני  לא.  ויוצא  כשהיא  עדין  ישנה,  כשהיא  כבר  ישנה

. כגון  פתיחת  דלת  והמשך  הליכה  לכיוון  הפלה.  היא  פשוט  עושה  לי  סרטים
 ."וזו הדילמה שלי

 .כולל כניסתה להריון, מכתבו מודה אפוא הבעל בקשר מהותי עם הפילגשב

האשה  בסופו  של  דבר  לאחר  חודשים  ארוכים  של  לבטים  לנסות  לחזור   יאותהנ,  מרות  זאתל
 .לשלום בית

מה !  ?מפני  מה  בחרה  בסופו  של  דבר  להישאר  עם  בעלה,  עיניה  באחר  אשההם  אכן  נתנה  א
, לכן.  כפי  שאנו  עדים  לה  היום,  גם  שבזמנו  לא  היתה  התנגדות  כה  נחרצת  של  הבעל  לגירושין

כאשר  כבר  כשל  כח ,  כאשר  כשש  שנים  אחר  כך  פותחת  האשה  תיק  גירושין  עם  טענות  זהות
, ובפרט  לאור  הנתק  הממושך  של  כארבע  שנים,  נראה  שיש  לקבל  את  טענת  מאיסותה,  סיבלה

 .ואין לחשוש שטענותיה נובעות בשל נתינת עיניה באחר

דאי  שלא  נסיק  מסקנות  בענין  כה  חמור וובו,  ש  שונה  מנדוננו"אף  שנדונו  של  הרשב,  בכןו
נראה  שלכל  הפחות  ראוי  להורות  לבעל  כי  הוא ,  י  שנדמה  מילתא  למילתא"של  כפייה  על  הגט  ע

 .שתואת חייב לגרש א
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בפרט  בשל ,  ש  לנדוננו"מסופקני  אם  אכן  ניתן  להשוות  בין  נדון  הרשב,  מנם  לאחר  העיוןא
בכוונת  דבריו  כי  אותה  אשה  בסופו  של  דבר  אכן  נתרצתה  להינשא   העמיסלהעובדה  שקשה  

 .ד"כ בנדו"משא, אין לחוש שנתנה עיניה באחר, לכן דווקא כאשר נישאה בעל כרחה. לבעלה

ש  באופן "כתב  לבאר  את  דברי  הרשב  ש)חי'  י  סעזר  הבן  אג"ח  (ומר  אביע  ית"עיין  בשוו
ם "תורף  דבריו  הוא  כי  לדעת  הרמב".  נתיבות  משפט"כך  שלא  תקשה  עליו  השגתו  של  ה,  אחר

 ודוי,  מתלא  אק  כאשר  יש  רכופין  שואותם  החולקים  עליו  וסוברים,  כופין  אף  בלא  אמתלא
, מנםא.  אחר  בתנה  ניניה  עמא  שיישינן  חא  ולדבריה  להוכחה  ומתלא  אכ  יש"כאשר  נישאה  בעש

יסברו  שגם  בנדון  זה  אין ,  ם  וסוברים  שאין  כופין  גם  כאשר  יש  אמתלא"חולקים  על  הרמבהאלו  
לי   עאיס  מדיןם  ב"רמב  הל  עחולקים  הכל  שש  לומר"וונתו  של  הרשב  כשאין,  יוצא  אפוא.  לכוף

 הלכה  לאצטרופי  לחזוו,  ג"כהם  ב"רמב  הדעת  לנלוים  הוסקים  פש  יבזה  שאלא,  יודו  שניתן  לכוף
 .גרשה לכופול

ת  היא  שאין  כופין  בשל "כל  דברינו  עד  כה  התבססו  על  ההבנה  לפיה  דעת  ר,  את  ועודז
 .ניתן לכוף על הגט, ולפי זה כאשר ברור שלא נתנה עיניה באחר, החשש שעיניה נתנה באחר

עדיין ,  באחרואפשר  שגם  במקום  בו  אין  חשש  שנתנה  עיניה  ,  אינם  מוכרחים  דבריםהמנם  א
 .וכדלקמן, אין לכוף על הגט

לפיו )  לח  קימןס,  ן"רמב  להמיוחסות  (א"רשבה  שובותתלעיל  את  המובא  ב  זכרנוהן  כבר  ה
, רצונו לם אי כוציא מינו אהאישו, רצונה לשלא ורצונה לוצאה ימפני שהאשה, אין לכוף על הגט

, לדבריו.  מדיר  בלבד  הקר  פמשנה  בשנויין  האלו  בלא  אגרש  לופין  כוסיכם  דבריו  בכך  שאין
" אלו  שכופין  להוציא"ועיין  בספר  .  הסיבה  שאין  כופין  אינה  בשל  החשש  שנתנה  עיניה  באחר

שהוכיח  מדברי  ראשונים  נוספים  שסוברים  כי  עיקר  הטעם ,  )נספח  ז(א  "י  גולדברג  שליט"לגר
 .שאין כופין אינו בשל החשש שנתנה עיניה באחר

עת  רבינו  תם  ניתן  לומר  שעיקר  הסיבה  שאין  כופין מ  כי  גם  בד"ש  שכתב  בשם  ההגה"עייו
 : ל"ז ו,בדעתו) וות  אאישותד מ"יפ (יימוניות מגהותה הל"וז, ל"אינה מפני החשש הנ

 בלא,  גרשה  לוצה  רשהבעל  כלא  איירי  אא  לו  זמועה  שכלד  ומרת  א"  רבלא"
דאמרינן  בפרק  הניזקין  האיש  אינו  מוציא  אלא ,  ופין  אותו  לגרשה  כיןא

 ."לרצונו

 חזור  תא  לעולם  למשנה  במנויים  המקרים  בדוקאל  ד"חז  להו  לקים  דתב  כיטתם  שבביאורו
 נויים  מאינם  שקרים  משאר  בךא,  כופיןג  ד"כה  בקנו  תיגונא  עמשוםו,  גונה  עהוי  ומו  עגורל
, גונה  עהוי  דן  לרור  בלאו,  ליו  אחזור  תלאל  ד"חז  להו  לים  קא  לב  רער  צהם  ביש  שףא,  משנהב
 הביאו.  מת  בפיה  אדברי  שניכר  ודבריה  למתלא  אנותנת  שף  אפיה  כין  דהם  ביקנו  תא  לשום  כךמ
 נך  האומר  הלדעתד:  "ל"זו,  )מט  קימןס,  לוי  הליהו  ארביל"  (הרן  אקןז"ת  "ו  שדברי  מו  זבראס
 ומין  מכן  ולי  עמאיס  וכפה  נאפוקי  לכמים  חמנו  שותם  אלא  אופין  כשאיןו,  א  לחריניא,  יןא
". אלה  מחוץ  בעמוד  ליכולה  שיערוש,  נמצאות  מודות  סל  עמדו  עאשרה  כ"  עחכמינוש,  חריםא
 .ל"כע

שמא  עיניה  נתנה ,  ואם  אומרת  איני  יכולה:  "אמנם  יש  לציין  כי  הזקן  אהרן  עצמו  הוסיף[
 "].באחר

, "שמא  עיניה  נתנה  באחר"גם  אם  נסלק  את  החשש  של  ,  ד"שאף  בנדו  ראהנ,  שיטות  אלול
 ".מצוה לגרש"אלא רק לנקוט בלשון , בנתינתוואפשר שאף אין לחייב , עדיין אין לכוף על הגט
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 אמנות האשה בטענה כי בעלה אנס אותהנ .ה

יש  מקום  לדון  על  צירוף  נוסף  שבעטיו ,  בנוסף  על  טענת  מאיס  עלי,  ד"אמנם  נראה  שבנדו

 .אף אם לא לכוף עליו, ניתן לחייב את הבעל במתן גט

קח  ממנה  את  בגדה  כדי לדבריה  הוא  אף  ל,  אשה  טענה  שהבעל  זרק  אותה  בכח  ואנס  אותהה
ובסופו  של  דבר  ביטלה  אותה  כדי  שלא  לפגוע ,  האשה  הגישה  תלונה  במשטרה.  לטשטש  ראיות

  .הבעל הכחיש וטען שלא היו דברים מעולם. במקום עבודתו של בעלה

 .י הבעל"מוכחשת עהאלים הלינו לדון האם האשה נאמנת בטענת האונס ע

  ):א" עאצף ד (דריםנבגמרא ב צינומ

 אומרתה:  ש"  ת:מנונא  הב  רמרא?  הומ,  רשתני  גבעלה  למרה  אהו  לעיאאיב"
 וא  התםה,  הימנא  מא  לקתני  דחרונהא  משנה  לאפילוד,  ך  לני  אמאהט
, הימנא  מ-ה    בידע  דרשתני  גבי  גבלא,  ה  בדע  יא  לבעלה  דידעהד,  משקרהד
 פילו  א,דרבהא:  בא  ריה  למרא.  עלה  בפני  בניה  פעיזה  משה  אין  אחזקהד
 בלא,  פשה  נבזויי  לבידא  עלא  דשום  מתםה,  הימנא  מקתניד  אשונה  רמשנהל
 ."מעיזה ועיזה מ- ברא גן מה לתקיף דזמנין דכאה

 :ל"וז, )שם (בינו נסיםר פסקו

, לן  כרב  המנונא  דאשה  שאמרה  לבעלה  גרשתני  נאמנת  יימאקולענין  הלכה  "
 ."ס כוותיה"דסוגיין בכוליה הש

  ).ב סעיף זי' י סעזר האבן (רוך עולחןהשו) ו"כ הישות אז מהלכות"פט (ם"מברה סקופכן ו

, בדברי  הפוסקים  ובכמה  פסקי  דין  מצינו  שדנו  בנאמנות  האשה  בדברים  שבינה  ובין  בעלהו
או  שבא  עליה  בנדותה ,  )עיין  בגמרא  שם(כגון  בטוענת  שאינו  יורה  כחץ  ,  כאשר  הבעל  מכחישה

 .או שלא כדרכה

 ל  עטענה  ששה  אודות  אשאלנ)  ו  לימןס,  וטון  ביי  ד"מהרל"  (יעקב  בדותע  "ספרב  הנהו
 ופן  אאיזה  בבין  השאר,  שבע  חקירות  בענין  זה  בודן  וחקר,  דרכה  כלא  שמה  עשוכב  שעלהב
בדבריו  מסיק .  שע  רבעלה  למשויא  דטענה  באמנת  נהאםו,  טענתה  בעלה  בל  עאשה  האמנתנ

 : ל"זו, הרי שהאשה נאמנת גם בשאר דברים שבינו לבינה, דלמאי דקיימא לן כרב המנונא

 כתבו  שכמוו,  וותיהל  כ"קי  דמנונא  הלרב  דמעתא  שהאי  דפשטא  מנקטינןו"
 כל  בדין  הוא  הלאא,  מהימנא  דרשתני  גומרתא  וקא  דאול,  ל"  זפוסקים  הלכ
ל "ן  ז"רכ  ה"כו  [...]  אמנת  נהכחישה  לכול  יהוא  ועלה  בגד  נטוענת  שענהט
, הימנא  מה  בדע  יבעלה  דיוןכ,  לל  כמי  עזקק  נינו  אבאומרת  דזה  מהוליד  וםש
 כול  יינו  אבעלה  שטוענת  ששה  אל  עלמוד  לשל  י"זל  ו"ז'  תוסכ  ב"כו
 ילי  מל  עמילתא  דללאכ'  ו  כנאמנת  דרץ  אדרך  בקי  באינו  שו  אהתקשותל
 ".אמנתנ, מכחישתו וידע לעל ביכולד

  :שכתב) ח 'סי פרק יא, דריםנ (ש"ארשם שהתעכב על דברי ה ייןעמנם א

 יא  החרונה  אמשנה  לאפילו  דנונאמ  הרב  כהלכתא  דובט  עםל  ט"  נועוד"
 חר  או  לתנשא  ואחר  ביניה  עתנה  נמא  שחיישינן  ועלה  ביגרשנה  שובעתת
 הפקיע  לירשתני  גבעלה  לשה  אאמר  תלא  שזקה  חדאי  ובל  אעלה  ביגרשנהש
 ."מיה יל כיש אשת אאיסור בהיותה לעלה בתחת מקר שטענת בצמהע

 תן  נמנונא  הרב  שכיוןד,  ללו  הש"רא  הברי  דלע)  א  קימןס  (ב  לןי  ב"הרמ  הנתעורר  שכתבו
ש "רא  היה  הריך  צה  משםל,  עלה  בפני  בניה  פעיזה  מאינה  שפיל,  אשה  הל  שנאמנותה  לעםט
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 ווקא  דאמנת  נהאש  ת"רא  הלטעםד,  דינא  לינה  מפקא  נכך  ביש  שוד  עהמ?  חר  אעם  טהביאל
ב י  בן  ל"והמהר.  ענות  טשאר  בף  אאמנת  נתהא  דמנונא  הרב  דטעמאכ  ל"שאמ,  רשתני  גטוענתב

, עצמו  כתב  לבאר  שאף  שרב  המנונא  כלל  בדבריו  נאמנות  בכל  דבר  בו  אינה  מעיזה  בפני  בעלה
ועיין .  אלא  דווקא  בגרשתני,  ש  סובר  שהלכה  כרב  המנונא  ולאו  מטעמיה"מכל  מקום  הרא

 גמרא  הו  בקום  מבכלד,  י  בן  לב"מהר  הל  עתמהל  ש"ך  ז"המהרש  מהביא  ש"עדות  ביעקב"ב
, עלה  בפני  בניה  פעיזה  מאשה  הין  אחזקה  דצדו  בפורש  מעמוט,  מנונא  הב  רברי  דת  אביאהמ
 . ל"מה שביאר בדעת המהריבש "ייע, מטעמיה ווותיה כלכתא הלמאא

ש  נאמנות  האשה  היא  מטעם  דאינה "דגם  אליבא  דהרא"  עדות  ביעקב"כל  מקום  הסיק  המ
ומה .  אלא  אף  בשאר  טענות,  וממילא  נאמנותה  אינה  רק  כאשר  טוענת  גרשתני,  מעיזה  פניה

ש  להוסיף  טעם  אחר  הוא  מפני  שמדרב  המנונא  עולה  כי  האשה  נאמנת  באמירת "שהוצרך  הרא
ועל  כך  ניתן  לטעון  כיצד  נתיר  ערוה  דאורייתא ,  ורשאית  להינשא  אף  לכתחילה  לאחר,  "גרשתני"

שחזקה  זו  אכן  מועילה  רק  במקום  בו  כבר  הלכה  האשה   פירשושכאשר  יש  ,  על  סמך  חזקה  זו
על  כן  הוסיף .  לכתחילה  לא  נתיר  לה  להינשא  מחשש  שמא  נתנה  עיניה  באחראך  ,  ונישאה  לאחר

שחזקה  עליה  שלא  תפקיע  עצמה  בטענת  שקר  מתחת  בעלה  לחיות  באיסור ,  ש  טעם  נוסף"הרא
 .אשת איש כל ימיה

ל  דאין  להוסיף  על  חידושו  של  רב "ס  ש)א"  עג  ככתובות  (א"יטבר  ההנה  מצינו  בחידושיו
 :ל"וז, מקום שבו על ידי טענתה היא משימה את בעלה כרשעהמנונא ולהאמין לאשה גם ב

 נאמנת  שדה  נמשמשתו  וכופה  שבעל  הל  עענה  טאם  שכאן  מוד  עמדין  לויש"
 יכא  אבעל  ליה  לקים  דמידי  דיון  כמי  נבהאד,  תובתה  כנוטלת  ויוצאת  וליוע
 אותן  בדרים  נשילהי  בכדאיתא  ועלה  בפני  בניה  פעיזה  מינהא]ד  [זקה  חהואה
 נו  לאין  ולה  עוסיף  ללא  דבוה  ה"ר  דהא  ולל  כודינא  מא  לדאי  ובהאו,  שיםנ'  ג

 ."שע ריהל' פגמ דמידיה ב"דר מתלמוד בקום משום בהאמינוהש

 עיזה  מאינה  דחזקהג  ד"אעל  ד"סד"  יעקב  לדותע"  התבא  כ"ריטב  הל  שעמו  טבביאורו
: קותז  חתי  שנגד  כלימה  אינהא,  קום  מכלמ,  יש  אשת  אזקת  חהיאו,  חת  אזקה  חגבי  ללימאא
 משימה שכך בהאמינה לין אלכןו, ומדים ען השרים כחזקת בשראל יכל דחזקה ויש אשת אזקתח
 .רשע לעלה בתא

וממילא  כוללים ,  בין  השאר  מהא  דרב  המנונא  כתב  דבריו  בסתם,  על  דבריו  הקשהשש  "עייו
ובכך משימה , )דמיירי אף באשת כהן, י שם"כ רש"וכ(הם  אף אשת כהן שאמרה לבעלה גרשתני 

 :ומכל מקום הסיק להלכה. ובכל זאת נאמנת, אותו לרשע

 לל  כילוק  חיתן  ללא  שדעתם  דראה  נבריהם  דתמו  סולם  כהפוסקים  דיוןכ"
 הוא  דיוןכ,  שע  ריה  לשוי  מא  לנא  שאל,  שע  ריה  לשוי  מנא  שלאו,  דברב
 ."אמנת ניאה, ודעת יהיא ובעל ליה לקים דילתאמ

בתשובותיו   ז"דברואף  ה,  א  אינה  יחידה"יטבמנם  נציין  שכבר  העירו  הפוסקים  כי  דעת  הרא
 :ל"וז, סובר שאינה נאמנת כאשר משימה אותו לרשע) תז-סימנים תו, ג"ח(

 עיזה  משה  אאין  שאמנת  ניא  היה  לים  קהבעל  שבר  דכלל  ש"יי  קאת  ה"וא"
 אמרה  קושטא  קדאי  ולא  איה  ליםק  איהו  דבר  דמימר  לעלה  בפני  בניהפ
 כדרב  ואמנת  נרשתני  געלה  בניפ  באמרה  שאשהל  ב"יי  קעמא  טמהאיו
 ים  קא  לאיהו  דשום  מאמנת  נינה  אחץ  כורה  יאינו  שמרה  אם  אבלא.  מנונאה
 ודע  יהוא  שיון  כמיד  נ"בנ  ושקרה  בכיר  מינו  אהוא  שדבר  בניה  פמעיזה  ויהל
 שיא  קלאל  ד"יו.  נהימנה  וניה  פעיזה  מינה  אקר  שו  אמת  אומרת  אםא
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 בל אטענתה  בשע  ריה  לשוי  מא  לרשתני  גו  אחץ  כורה  יינו  אטענת  בבשלמאד
 ה  להימנה  מלא  ורשע  וריץ  פותו  אושה  עתה  אמצא  נאמינה  מתה  אםאד  "נב
. יה  לגמא  פלא  דמידי  בלא  אה  להימנין  מלאדל  "  זתבו  ככןו.  וונא  גאי  הכיב
 עיא באי דמגו בחרת אטענה באמנת נאינה דדעת. הדדי לעזות המי דלא דתוו
. עיזה  מחרת  אבטענה  וניה  פזהעי  מינה  אענה  טהאי  בדלמא  דרשתני  גמרהא
 האי  דלה  עוסיף  ללא  דבו  הילכך  המפרשים  התבו  ככן  וגו  מאן  כין  אלכךה
 ."מנונא הרבד

 : תבכ )פה קימןא ס"ח(ל "צ זלישיבש א"ריגל" שובותת קובץ"בו

ע "אה (ופר  סכתב  הברי  דגלל  ביעקב  בהעדות  ככף  הוכרע  האת  זבכל  שלאא"
' ידיד'  חיליז  ו"רדב  הפליג  עלג  ד"  מללש  כ"רא  התשובת  מהוכיחש)  ג"ק'  יס
 הוא  ובורת  אנשים  גבעלה  לאין  שטוענת  האשה  בסקש  פ"הרא  דכיון  מואה
 וא  הרי  הבריה  דכונים  נם  אהלואו,  רב  המנונא  דהא  מאמנת  נותה  אכחישמ
 מקום  באף  דרחך  כעלו,  ותה  אגרש  לשמסרב  כגרע  יא  לעונתה  דלאו  בוברע
 סוקהש  פ"רא  ההעלה  שו  זלכהה  והואילו,  אמנת  נם  כן  גשיעאר'  י  למשויד
 טעון  לפשר  אי  אי  ליםק'  פי  אולק  חום  שליד  ב"נק'  יע  ס"אה  ביאה
 ."ז"הרדבכ

ט  הסובר  דדוקא  במתכוין  לצערה  עובר  על  לאו  דעונתה "מנם  כתב  בהמשך  כי  לדעת  המביא
. ט  כתב  דיש  לדון  בדבר"ואף  לחולקים  על  המבי,  ז"הרי  שאין  בזה  הכרעה  כנגד  הרדב,  לא  יגרע

, א"ח"  (שפט  צדקמ"כדכתב  ה,  בו  קדמה  קטטה  ביניהם  אינה  נאמנת  במקוםד  עוד  כתב  .ש"עיי
 :ל"וז, )סימן נט

ואמרה  ששכב  עמה  בנדתה  אינה ,  היכא  דאיכא  קטטה  בינו  לבינה  מתחילה"
והיא  טוענת  שבשביל ,  הקטטה  מה  היא  בתסאבל  אם  אין  אנו  יודעים  ,  נאמנת

 ."שרוצה לשכב עמה בנדתה מריב עמה נאמנת

, שחיזק  את  ראית  הכתב  סופר)  סימן  יט(ל  "ש  ישראלי  זצ"לגר"  שפטי  שאולמ"בין  עיו
שהאשה "  משפט  צדק"גם  לגבי  חידושו  של  ה.  גם  היכא  דמשויא  ליה  רשיעא  אמנתנשהאשה  

. 'ש  שדייק  כן  מלשון  התוס"עיי,  כתב  דמיירי  דווקא  בהוחזקה  שקרנית,  מעיזה  במקום  קטטה
 :והוסיף מסברא

 ל  כתכן  יאל,  ניה  פעיזה  מטטה  קבכל  שאמר  נםוהכי  ודאי  מסתבר  שא"
 כשבאיםד,  בורת  אנשים  גאין  לו  ששטוענת  כו  ארשתני  גומרת  אל  שהלכהה
 יה  הה  מכשיו  עודע  ימיו,  בית  ברוכה  אטטה  קחרי  אסתמא  מרי  זה  הבית  דיןל
 קע  רל  עיה  הא  לקטטה  התחילת  שטעון  לבעל  המיד  תיכולו,  קטטה  האשיתר
 !"?מעיזה ועיזהג מ"כה בםא, ה לאמין נהאיךו, הז

נבוא  אל ,  בביאור  גדרי  נאמנותה  של  אשה  כאשר  מכחישה  את  בעלה  הארכנושחר  א,  עתהמ
 .י בעלה"בו טוענת האשה שנאנסה ע, ד"העיון בנדו

אלא  בכל ,  הראנו  לדעת  כי  פשט  דבריו  של  רב  המנונא  אינם  רק  בטוענת  גרשתני,  אשיתר
עוד  ראינו  כי  לדעת .  ינה  מעיזה  פניהדחזקה  א,  יש  להאמינה,  טענה  של  האשה  כנגד  בעלה

 .האשה נאמנת אף כאשר משימה את בעלה לרשע" עדות ביעקב"ה

הסוברים  דאין ,  ז"א  והרדב"ד  נראה  שהאשה  תהא  נאמנת  אף  לדעת  הריטב"הנה  בנדוו
 10ד  טען  הבעל  בפירוט  בסעיף  "זאת  מפני  שבנדו,  את  בעלה  כרשע  שימהמהאשה  נאמנת  כאשר  

ובכל  זאת  לא ,  ינה  טובלת  לנדותה  וישנה  עמו  באותה  מיטה  בימי  נדותהלכתב  ההגנה  כי  אשתו  א
הבעל  ניהל  קשר  עם  אשה ,  יתירה  מכך.  מצאנו  בכל  דבריו  בבית  הדין  שפירש  ממנה  בשל  כך
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לכן  אפשר  שאף  לדעת ,  אף  הבעל  מודה  ברשעותו,  ואם  כן.  שאינה  יהודייה  לפני  כמה  שנים
אין  לקבל ,  אחר  שאין  אדם  משים  עצמו  רשעאם  כי  יש  לומר  שמ.  א  תהא  האשה  נאמנת"הריטב

שכתב  בנדון )  ג  נימן  סז"חי  (ליעזר  איץצ  האלא  שמצאתי  בתשובת,  בנדותה  שחי  עמה  את  דבריו
  :דומה

 רקו,  נדותה  בתה  אחי  שכך  בודה  מבעל  הם  גמעשה  לבנידוננו  דציין  לויש"
 ומר  ליש  שטענה  הכלל  ביפוא  איורדתו.  מקוה  ללכה  הלא  שאת  זהיא  שועןט
 ודה  מוא  הם  גבר  דל  שעיקרו  בהאד,  שע  רותו  אמשוה  שיכא  האמנתנ  לאד
ד "נק'  יע  ס"הא)  שראלי  (ליהו  אסא  כספר  בם  גיעויןו.  נדותה  בתה  אחי  שכךב
 דה  נשתו  אם  עהשוכב  דכתבוט  ש"המהריש  ו"ריב  השם  במביאש'    אותא
, א"הריטב מראה נשכןו, יסורא אעבד דוא ההודה דיכא ההוציא ליה לייפינןכ
  ."ןל כ"ס דוסקים פמה כעוד ממביאו

נאמנת  האשה  מכח  חזקת  אין ,  סובר  הציץ  אליעזר  שכאשר  הבעל  משים  עצמו  רשע,  אם  כןו
ואפשר  שסברתו  היא  דאף  שאין  אדם  משים .  גם  כאשר  משימה  אותו  כרשע,  האשה  מעיזה  פניה

עובדת  רשעותו  אינה  נובעת  מדבריו  אלא  מכח  החזקה  שאינה  מעיזה   קוםממכל  ,  עצמו  רשע
הרי  שניתן  לסלקה  כאשר ,  אלא  שכדי  לסלק  את  הריעותא  שבחזקה  כאשר  הוא  הופך  לרשע,  יהפנ

 .אין הוא סותר את דברי האשה באשר לרשעותו

כלל  ניתן  להסתמך  על ,  בו  החוצפה  הרימה  ראש,  מנם  יש  מקום  לדון  אם  בזמן  הזהא  ןה
סעיף   נדקע  סימן  "הא  (א"מרדהנה  מצינו  בדברי  ה,  פניה  בפני  בעלה  עיזהמהחזקה  דאין  האשה  

  ):ב סעיף זיימן סוכן הוא ב, ז

 שרה  ערק  פרדכימ  (אמנת  נינהא,  צופות  חשים  ניש  שזהה  בזמןא  ד"וי"
 )."וחסיןי

תהא  האשה  נאמנת  גם  בזמן ,  מה  שכתבו  הפוסקים  דבמקום  בו  יש  רגלים  לדבר  יפנראה  על  ו
 ).ק ט"ז סיימן סע "עיין בפתחי תשובה אה(הזה 

וכבר ,  ד  פתק  בכתב  יד  האשה  כראיה  לטענותיו"ל  עצמו  הגיש  לביההבע,  דידן  נדוןבהנה  ו
כתבנו  לעיל  כי  פתק  זה  הוא  עצמו  רגלים  לדבר  והראיה  הטובה  ביותר  שיכלה  האשה  להביא 

י  האשה  בחוסר "מעיד  כאלף  עדים  כי  נכתב  ע  מעיד  בבירור  אופן  ניסוחו  של  פתק  זה.  לטענותיה
 :ידויתכן שאף שוכתב על , בשל דרישת הבעל, רצון

לא  היה  אלים  במשך  שנות .  יצא  מפרופורציות.  לא  מעוניינת  במשפט  אונס"
אמנם .  לא  מתכוונת  שיגיע  למשפט  אונס  וגם  אם  אגיע  אשתוק.  נישואין

 " .בניגוד לרצוני חד פעמי תוך כדי סערת רגשות כי הוא אוהב אותי

בעלה  שייכת פתק  זה  מהווה  ראיה  לכך  שהחזקה  דאין  אשה  מעיזה  פניה  בפני  ,  תירה  מכךי
, שהרי  אם  היא  נמנית  על  הנשים  החצופות  אשר  מעיזות  פניהן  בפני  בעליהן,  גם  שייכת  באשה  זו

כל  זאת  לאחר  שכבר  הגישה  תלונה .  אזי  תשתוק,  מדוע  אפוא  כתבה  שאם  תגיע  למשפט
אין  זאת .  לדבריה,  כדי  לא  לפגוע  במקום  עבודת  הבעל,  ולאחר  מכן  סגרה  את  תלונתה,  למשטרה

באותו  פתק  בה  אינה ,  הרי  בחדא  מחתא,  ואם  כך!  אינה  מעיזה  פניה  בפני  בעלהאלא  מפני  ש
 .יש לנו להאמינה בכך, אם כן. היא כותבת שבא עליה בניגוד לרצונה, מעיזה פניה

, אור  האמור  נראה  כי  יש  להתייחס  בכובד  ראש  לטענת  האשה  על  כך  שבעלה  אנס  אותהל
 .וכדלקמן, טטענה זו לחיובו של הבעל בג צרףלובהחלט ניתן 

  ):ב"י היאה בא מאיסורי"כפ (ם"מברה תבכ
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 לאו,  חרת  אאשה  בחשב  מלבו  וטתו  מדם  אשמש  ילא  שכמים  חסרו  אוכן"
 ל  עליה  עבוא  ילא  ונאה  שתוך  מלא  וריבה  מתוך  מלא  וכרות  שתוך  מבעולי
 ."מנו מראה יהיא ורחהכ

ד "מה  עוד  שבנדו,  רמהוה  מעשה  אלימות  חמו,  ין  צורך  לציין  כי  קיום  יחסי  אישות  בכפייהא
 . 'תיארה האשה שהבעל זרק אותה על המטה וכו

כי  גם  יחסי  האישות  שהאשה  סיפרה  כי  ניאותה  להם  כדי  שהבעל  יחתום  על  כך ,  וסיף  עודנ
בו  הוא ,  וכרגלים  לדבר  אכן  מצינו  התחייבות  בכתב  של  הבעל  מאותו  הזמן  [גרשהלשמוכן  

ל  ואף  עם  המוסר  האנושי "ם  הנ"הרמבאינם  עולים  בקנה  אחד  עם  דברי  ]  מתחייב  לתת  גט
כדי ,  ו  האשה  נאלצת  להסכים  לקיומם  של  יחסי  אישות  ב–נראה  כי  יש  לדמות  מצב  זה  .  הבסיסי

ם  אודות  שבויה "לדברי  הרמב  –  שהבעל  יאות  לחתום  על  מסמך  לפיו  הוא  מוכן  לתת  לה  גט
 . הנבעלת מחוסר ברירה לשבאי השנאוי עליה

סעיף   נדקימן  ע  ס"הא  (גולה  הארב  במצינו,    את  אשתוגבי  החומרה  הרבה  הנודעת  למכהל
 ): ג

 מכה  מותר  ישתו  אמכה  הל  שונשו  עישניםו  ה"הרי  משובותת  שם  בצאתימ"
 ותר  יכבדה  לכבודה  בייב  חאשתו  באילו  ו,כבודו  בייב  חינו  אבחבירו  ד,בירוח
 ונשו  עעוד  ו,צער  ללא  ויתנה  נחיים  ל,מו  עורדת  יאינה  ומו  עולה  ע,גופומ
 ."צויה מדמעתה ויתו אבטח לושבת ייא הי כבירו חמכה מדולג

  ):ג סעיף נדקימן  סעזר הבן ארוך עשולחן (א"מרה סקפ

 שי,  כך  בוא  הגיל  ראםו.  בירו  חמכה  כידו  ביא  הבירהע,  שתו  אמכה  האיש"
 לא  שלהשביעוו,  כפייה  וידוי  ריני  מכל  בלהלקותו  ולהחרימו  ויסרוד  ל"  בידב
 בלבדו,  הוציא  לותו  אכופיןא  ש"ד  י"בי  הדברי  ליית  צינו  אאםו,  וד  עעשהי

 הכות  לשראל  יני  בדרך  מינו  אי  כתים  שו  אחת  אעם  פחלה  תו  במתריןש
 ."וא הוכבים כובד עמעשהו, שותיהםנ

ד  הודתה  האשה  כי  אלימותו  של  הבעל  כלפיה  באה  לידי  ביטוי  בכמה "בנדו  הנהו
רים  נוספים  של  אלימות  ניתן תיאו.  איומים  ואף  מעשה  אונס,  יריקות,  וכללה  דחיפה,  הזדמנויות

 . למצוא בכתב ידה של האשה בתיק הגירושין הקודם

כדי ,  למרות  שמדובר  במעשים  חמורים,  ד  ספק  אם  די  בכל  אלה"לכאורה  בנדו,  ם  זאתע
. ובפרט  בשל  העובדה  שלא  התרו  בו  על  מעשיו,  א"לאור  דברי  הרמ,  לחייב  את  הבעל  במתן  גט

א  הוא "שהרי  מקור  דינו  של  הרמ,  ן  הותרה  בעבראם  כי  יש  בהחלט  צד  לומר  כי  הבעל  אכ
ואם  כן  אין ,  "לשה  שו  אעמיים  פקהל  הובי  טו  ביתרוש:  "כתבש,  )ח"פ'  סי  (אב  זנימין  בבתשובת

כבר [רחקתו  מביתו  על  ידי  המשטרה    הלכן  ניתן  להחשיב  את,  צורך  דווקא  בבית  דין  שיתרו  בו
 . כהתראה] בתקופת התיק הראשון של הגירושין

א  משמע "שכתב  דמסתימת  לשון  הרמ)  670'  עמ,  סימן  צב"  (טרת  דבורהע"  בכן  מצינוו
שאין  צורך  בהתראה  בבית  דין  דוקא  אלא  אף  התראה  במשטרה  או  בבית  משפט  נחשבת 

ד  נחשב  הדבר "אף  אפשר  שבנדו.  [155  מוד  עו  טלק  חבניים  רין  דועיין  גם  בפסקי,  כהתראה
ות  כאשר  פתחה  את  תיק  הגירושין שהרי  האשה  כבר  טענה  על  אלימ,  ד"כהתראה  בפני  ביה

קשה ,  אך  מכל  מקום.  ואפשר  שהדיון  שנוהל  אז  כלל  סוג  של  התראה,  לפני  כעשור,  הראשון
לפי  זה  אפשר  לומר  כי  ניתן  לדון ].  לדעת  בבירור  בשל  הפרוטוקול  הקצר  המצוי  בפנינו  מדיון  זה

 .בשל אלימותו כלפיה, על חיובו של הבעל לגרשה
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, "רגיל  בכך"א  גם  צריך  "שלדברי  הרמ,  מה  עוד,    שיש  בה  סכנהף  שאין  מדובר  באלימותוא
 : שכתב, )ע סימן טו"א אה"ח" (מע שלמהש"ת "יין בשוע

אחר ,  יש  מקום  לחלק  ולומר  שבזמננו  יש  להחמיר  טפי  בענין  מכה  אשתו"
וחרפה , ואין  אשה שיכולה לסבול זה כלל,  שכל  איש  הגון  ונבון  מתבייש  בזה

שאפשר  לומר  בשופי  שאיש  המכה ,  ימים  קודמיםגדולה  היא  בימינו  יותר  מ
עד  כדי  שאינה  יכולה ,  אשתו  הוא  נמאס  ונתעב  בעיני  אשתו  בתכלית  המיאוס

 ."לחיות עמו כלל

היה  עלינו ,  הנה  אם  היינו  באים  לדון  בדין  כפייה  או  חיוב  גירושין  במי  שמכה  את  אשתוו
דון  על  חיוב  הבעל  מצד  מאיסותה יש  ל,  אך  בנדון  זה.  להאריך  ולדון  אם  הדברים  שייכים  בנדוננו

כאשר  אנו  באים  להכריע ,  מכל  מקום,  ואף  שאיננו  באים  לכוף  על  הבעל  לגרשה,  של  האשה  בו
דומני  שיש  לצרף  את  אלימותו  של  הבעל  כסניף  נוסף  לחיובו ,  אם  לנקוט  בלשון  מצוה  או  חיוב

ו  כסניף  צירוף אך  סמך  עלי,  א  לא  החליט  בדבר"ש  עמאר  שליט"אף  הגר,  ז"וכעי  (של  הבעל  בגט
 ).לעיקר החיוב

ש  לגבי  מאיסות  האשה "במ)  ג  יימן  סעזר  הבן  אג"ח  (רדכי  מאמרמת  "בשו  ודעעיין  ו
 .הטוענת על בגידות ואלימות של הבעל

וידועים  דברי ,  "רועה  זונות"כל  דברינו  אף  לא  נגענו  באפשרות  שיש  להגדיר  את  הבעל  כב
 ):א סעיף נדקימן ס (גודהאבשם ה א"מרה

 ותו  אראוש,  דבר  בדות  עש  יםא,  ליו  עובלת  קאשתו  וונות  זועה  רהוא  שמי"
 שום  מבלא,  הוציא  לותו  אכופין  שומרים  אשי,  הודה  שו  אנאפים  מםע
 גודה  אידושיח  (ליו  עשקרים  מילמאד,  חוש  לין  אכריים  נלדים  יו  למביאיןש
 )."יבמותד

, כמה  שניםאך  דבר  זה  קרה  לפני  ,  ד  ברור  שהבעל  קיים  קשר  עם  אשה  אחרת"נדובהנה  ו
בהם ,  אמנם  האשה  הציגה  תמלילי  שיחות  מהשנים  האחרונות.  ומאז  חזרו  הצדדים  לשלום  בית

עדיין ,  אמנם".  שמשקרים  עליו"אין  חשש  ,  ואם  כן,  הבעל  מודה  בקיום  יחסים  עם  נשים  אחרות
גם  אם  מהתמלולים  שהוצגו  עולה ,  לכן.  וודאי  שלא  עדויות,  ודאה  ברורה  של  הבעלההם  בין  א

פק  אם ס,  בשל  היעדר  ראיות  חותכות,  מכל  מקום,  ר  לכך  שהבעל  אכן  בגד  שוב  ושובחשד  סבי
 .חיובו בגירושין בסס בזה את לאכן ניתן

 י לגבי פירוד ממושך'יטת רבי חיים פלאגש .ו

ונראה  שראוי  לעיין ,  )108248/5תיק  (כאן  המקום  להזכיר  את  שכתבנו  בפסק  דין  אחר  

 .ד"בהם גם כאשר אנו באים להכריע בנדו

 ):יבק' יב ס"ח(' שלו ובספרו חיים, ל"צ זי'אלאגח פ"רגה ותבכ

 אין  ופרדים  נרבה  המן  זהיהד  ש"ב  לנראה  של  כומר  אני  אבדרך  כלל  שאלא"
  [...] ט  גלתתז  ו"מ  זהפרידם  לרבה  השתדלות  הריך  צדרבאא,  קנה  תהםל
 עכבים  מהאיש  מהנקם  לכדי  ווצה  רינה  אהאשה  וגרש  לוצה  רהאיש  שעמיםפ
 ם אזה הדבר לצבה קותן נהנניו [...] דין הת איתן לתידיםש ע"ש ללא שדברה
 הם  לאין  ושלום  התווך  ללאו  נכבר  ואשתו  ליש  אין  בחלוקת  מיזה  אארעי

 ש  ילאד  ש"ב  לראה  נשמים  לינם  באם  ודשיםי  ח"  חמן  זד  עמתינו  יקנהת
 וצה  ריאמרו  שד  עט  גתת  ללכופם  וזוג  הפרידוי,  יניהם  בלום  ששום  לקוהת
 ." ניא
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 .ד מדובר על כארבע שנים בהם נלאו הדיינים למצוא הפתח לשים שלום"נדוב

ש "עיין  מ(ומצינו  בזה  מספר  שיטות  ,  ל"י  זצ'ח  פלאג"הנה  כבר  דשו  רבים  בדבריו  של  הגרו
 ).48' עמ, י"ח, "אבני משפט", א"א שינפלד שליט"הגר

אך  ודאי ,  גיש  שטענו  כי  דבריו  הם  רק  בגדר  הדרכה  לדיינים  כיצד  לפעול  מול  בני  הזו.  א
' עמ,  ר  כרך  יב"פד(א  "ע  בצרי  שליט"ד  של  הגר"ראה  למשל  פס.  שאין  כוונתו  לכפיית  גט  בפועל

 :ל"וז, )206

 ליהם  עשפיע  יין  דבית  שלבד  בדברים  בכוונה  הכפותש  ל"מ  שרור  בונראה"
 לאו,  להתגרש  והסדר  להגיע  לליהם  עכפה  יאילו  כבדבריו  שדע,  ך  כלכ
 השפיע  לין  דבית  לראוי  שתב  כבתחילה  ש.כפייה  הדרכי  בהכריח  לנתכווןש
 בית  לש  ישלום  ליכוי  סאין  ואריכים  מדברים  הם  אבל  אלום  של  שיוון  כלע
 ירצו  ויסכימו  שד  עדברים  בלהכריחם  ומאמצים  הל  כת  אעשות  ליןד
 מש  מכופםל  ל"י  ז'לאג  פייםח'    רגאון  העת  דל  עלה  עא  לה  זפיל.  התגרשל
 יגרשו  וני  אוצה  ריאמרו  שד  עותם  ארצות  לק  רורחם  כעל  בט  גלתת  וקבלל
 ת  אעזב  שבעל  לישואין  ניתר  התת  לכאן  מאיה  ריןכ  א"א  ווב  טרצוןכ  מ"חא
 ."שלום ליכוי סאין שף אשתוא

 ).  ואילך23' עמ, שם, "אבני משפט("א "א שרמן שליט"כן עיין בדברי הגרו

כתיים י  עצמו  כתב  את  דבריו  רק  כאשר  קיימים  נימוקים  הל'ח  פלאג"יש  שכתבו  כי  הגר.  ב
 :ל"וז, )213, ר כרך ט"פד(ל "ש גורן זצ"ד של הגר"ראה למשל פס, נוספים לכפייה על הגט

 יים חפר סבסוףי ש'אלאגח פ"גר הל שו זתשובה מהסיק לאין שיפוא אברור"
 יןב  ,גט  לפיה  כדבר  בדשה  חלכתית  הסקנה  מוםב  ש"יק'  יב  ס"  חשלוםו
 אין  שבודאיו,  ג"חדר  הת  אקבלנו  שדידן  לאשה  הפיית  כל  עדובר  מאשרכ
 מחלוקת  המך  סל  עק  רט  גתת  לבעל  הפיית  כל  עדובר  מאשר  כיו  פל  עדוןל
 פי  לאזש,  יניהם  בלום  ששום  לקוה  תש  ילאד  ש"בי  לנראה  וזוג  הני  בין  בישש
 אין  ואד  ממוה  תהז.  ט  גתת  ללכופן  וזווג  הפרידוי  י'אלאגח  פ"גר  הבריד
 צד  מחרים  אםימוקי  נאין  שלכ,  גט  לאשה  הת  אכוף  לפילו  אך  כפסוקל
ע "שו  במבואר  שפיכ,  צאת  לותה  או  אגרש  לותו  אכופין  שהלכהה
 ."בפוסקיםו

ש "הגרי,  י  ניסים"ד  של  הגר"פס(ח  לכפיית  גט  "אחרים  כתבו  כי  אכן  כוונתו  של  הגר.  ג
 בניים  רין  דעיין  פסקי.  אך  יחידאה  הוא  בזה,  )  ואילך111,  כרך  ז,  ל"ולטי  זצ'ב  ז"אלישיב  והגר

 :ל"וז, ל"א שפירא זצ"י קוליץ והגר"הגר, א וולדינברג"ד של הגר"בפס) 362מוד  ע,ג יחלק(

 דבריוו.  זה  בוא  החידאהל  י"י  ז'לאגח  פ"גרה,  מחילה  הקשת  בואחרי"
 הלכה  לפסק  נמש  מהן  ביש  שמורות  חענות  טל  שמקרים  בפילו  אי  כמוהיםת
  [...] גרש  לותו  אלא  וותה  אא  לופין  כלא  ונים  של  ענים  שזוג  הת  אמגלגליםש
 עות  דילוקי  חגללפ  ב"  גקבל  לו  אתת  לכוף  להלכה  בזאת  כצינו  מלא  שמכיוןו
 חייב  להלכה  בסיס  בין  אאשרכ,  אשתו  ליש  אין  במושכות  ממריבות  וקטטותו
, "יניהם  בלום  ששום  לקוה  תש  ילאש  "גלל  ברקו,  פ"ג  באלה  כריבות  מבורע

, משמעו  ככפיה  לדבריו  ביוון  כאל  ל"פ  ז"גרח  הגאון  הם  גי  כומרל  מסתבר
 וונתו  כזאת  וכך  ליסכימו  שד  עדברים  הני  פת  איסובבו  שומר  לתכוון  הלאא
ז "מ  זהפרד  לסכימו  ישניהם  שד  עיינוה"  ני  אוצה  ריאמרו  שדע  "כתב  שמהב
 ."פ"גב
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בו ,  ד"אך  נראה  שבנדו,  דאי  שאיננו  באים  להכניס  ראשנו  ולהכריע  בין  השיטות  השונותו
נראה  כי  יש  בהחלט  שייכות  לדבריו ,  ב  בגירושיןקיימים  נימוקים  נוספים  למצווה  לגרש  או  לחיו

 .י בהטית הכף לחיוב בגירושין'ח פלאג"של הגר

 כרעהה .ז

מן  הראוי  לציין  כי  ניתן  להתרשם  שאכן  הבעל  כן  ברצונו  לשקם  את ,  טרם  נחתום  דברינו

אך  לאור  התנגדותה  הנחרצת  של  האשה .  וקשה  עליו  מאוד  הניתוק  מאשתו,  חיי  הנישואין

אובססיביות  שבאה  לידי  ביטוי .  ה  כי  הבעל  הפך  לאובססיבי  ביחס  לאשתודומ,  במשך  שנים

ובהכרזותיו  החוזרות  ונשנות  כי  לא ,  בהתבטאויותיו  כי  אינו  מסוגל  נפשית  לתת  גט  לאשתו

אך  נראה ,  ד  כי  הוא  אוהב  את  אשתו"אין  ספור  פעמים  אמר  הבעל  בפני  ביה.  יתן  גט  לאשתו

ורואה את מצוקתה , באמת  היה אוהב את אשתואם  .  כי  אהבת  עצמו  גוברת  על  אהבת  אשתו

 . היה מניח לה לנפשה, ותחינתה להשתחרר מנישואיה עמו

הצגנו  את  עיקרי  שיטות .  העלינו  כי  האשה  מאסה  בבעלה  באמתלא  מבוררת,  דברינו  לעילב
, בלבד והעלינו  כי  גם  אם  ננקוט  כי  אין  לחייב  את  הבעל  בגירושין  בשל  מאיסות האשה,  הפוסקים
ד  נתן  לסמוך  על  הפוסקים  הנוקטים  כי  אף "נראה  שבנדו,  "מצוה  לגרש"לנקוט  בלשון  אלא  רק  

בצירוף ,  כאשר  מואסת  בו  מכל  מקום  יש  לחייב  את  הבעל  בגירושין,  שאין  לכוף  על  הדבר
את  גרסתה  של  האשה   קבללוהוכחנו  כי  בנדוננו  יש  [העובדה  כי  נקט  באלימות  שכללה  אונס  

 .ך של הצדדיםוכן בשל הנתק הממוש, ]בענין זה

ד  שוכנע  כי  אין  כל  סיכוי  שהאשה  תיאות  לחזור  לחיים  משותפים  עם "ביהשלאחר  ,  כןל
ד  מיצה  מעל  ומעבר  את  כל  האפשרויות  לשכנע  את  הבעל  בדרכי  נעם  לתת "ולאחר  שביה,  בעלה

נראה  כי  לא  עומדת  בפנינו  ברירה  אחרת  אלא  לפסוק  כי  הבעל  חייב  לשמוע ,  גט  פיטורין  לאשתו
 . בשל טענת המאיסות המבוררת של האשה, ם ולגרש את אשתו באופן מידידברי חכמי

להחיל  עליו  את   פשרא,  ד"שהבעל  סירב  פעם  אחר  פעם  להפצרות  ביה  עובדההשל  ב
 סימן  (ק"הרית  מ"ושוכן  ב,  )סימן  כד,  ת"חלק  השו  (פר  הישרסכמובא  ב,  ההרחקות  דרבינו  תם

  :ל"וז, )בק

 ליהם  עהנלוים  ושראל  יית  בזרעמ  אשה  ויש  אל  כל  עמורה  חאלה  בתגזרו"
 להאכילו  ולהרוויחו  ומו  עליתןו  לישא  ומו  עדבר  לשאין  רהיו  ילאש
 דם  אל  כל  ערצונם  כומר  חוסיפו  יעוד  וחלותו  בלבקרו  וללוותו  ולהשקותוו
 אם  שליו  עפייה  כין  אבזה  שזאת  הילדה  הת  איתיר  ואיש  הותו  אגרש  יא  לםא
 תפרד  ננו  אך  אה  זדוי  נתוך  מגופו  בלקה  יא  להוא  וקום  מו  למצא  ירצהי

 ."עליומ

 :)כא סעיף נדקע סימן "הא(א "מרכן הוא בו

 ו  אובה  טום  שו  לעשות  ללא  ששראל  יל  כל  עיגזור  לכולין  יקום  מומכל"
, קברו לו אניו במול לוא, )ק"במהרית  ו"  רשם  בורא  דעריש  (מו  עליתן  וישאל
 החמירל  כוליןד  י"  בירצו  שומרא  חבכלו).  ח"  פאב  זנימןב  (יגרש  שדע
 ." ותו אנדו ילא שמלבדו, וונא גכהאיב

 .הגבלות על חשבונות הבנק ועוד, יש מקום לשקול שלילת רשיון נהיגה הרחקותהכלל ב

  :ל"וז, )א נימן סז יחלק" (ליעזר איץצ"ה כדבריו
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 שתו  את  אעגן  לזאת  הרעה  הדרכו  מישוב  שבעל  לקריאה  בזה  בוזרים  חאנו"
 לציית  ושמוע  לליו  עיקבל  וליו  אוד  עשוב  תא  להתברר  שפי  כיכ,  ועלת  תלאל
 ."וב טרכות בליו עתחולו, הקדםפ ב"ג בשתו את אפטור ליסכיםח ו"דל

להפסיק ,  ת"קוראים  לבעל  בקריאה  אחרונה  קודם  שאנו  נאלצים  לנקוט  בהרחקות  דר  נואף  א
 .ומתוך כך יזכה לברכה והצלחה, לפתוח דף חדש ודרך חדשה בחייו, לעגן את אשתו

 יכוםס .ח

 שואליןו,  ורדת  מנקראת  היא  המטה  התשמיש  מעלה  במנעה  שהאשה:  "ם"סק  הרמבפ.  א
 הוציא  לותו  אופין  כדעתי  מו  להבעל  לכולה  יאיני  ואסתיהו  ממרה  אםא,  רדה  מה  מפני  מותהא
 ".ה לשנוי לתבעל ששבויה כאינה שפי לשעתול

 .כאשר מאסה בו, דבריו יוצא שיש לכוף על הבעל לגרש את אשתול

אלא ,  אלא  שהם  לא  כתבו  כן  מדינא  דגמרא,  ם  מצינו  גם  כן  בדברי  הגאונים"כדעת  הרמב.  ב
 .שנועדה למנוע יציאתן של בנות ישראל לתרבות רעה, כתקנה מאוחרת יותר

 ו  זאוניםגתקנת    בנהוג  ללא  שרבה  הדבר  בכשיו  לחוש  ען  בחידושיו  כי  ראוי"כתב  הרמב.  ג
, למצב  בו  תתלה  האשה  עיניה  באחרשויה  להביא  וע,  דורות  הריצות  פפני  מטלה  בכבר  שללכ

ן  וכתב  כי "ומר  התייחס  לדברי  הרמב  אביעת  י"בשו.  כדי  שיכפוהו  לגרשה"  מאיס  עלי"ותטעון  
 ם עשבת לחוצפה השיא  לגיעו  הא  לבלא,  לי  עאיס  מומר  לעיזות  מהיו  שאף  שזמנו  בדבריו  נאמרו

ם כי א (בתקנת הגאוניםדבדורנו אנו יש להתחשב , ר"עוה בימינו בלתה עאשרכ, ט  גבלי  מר  זברג
 ).ובהצטרפן של נסיבות שונות, אלא כפייה דברים, לא הסיק למעשה שיש לכוף

דחיישינן  שמא  עיניה ,  ת  כי  אין  כופין  את  הבעל  לגרש"רסובר  ,  ם"ניגוד  לדעת  הרמבב.  ד
 .ש"וכן משמע בדעת הרא, )ן"רמב להמיוחסות(א "כן מצינו בתשובות הרשב. נתנה באחר

דבתשובה  אחת  חזינן ,  שלכאורה  מצינו  סתירה  בתשובותיו,  ש"  בדעת  הראפוסקים  דנוה.  ה
מנם  בתשובה  אחרת  משמע  שנוקט  להלכה  דכופין  אותו א,  דאין  כופין  לגרש,  ת"ל  כר"דס

 ,ש  שניתן  לכוף  את  הבעל"ה  נקט  הראבתשובה  בי  כבאופן  פשוט  היה  נראה  ליישב  ו.  לגרשה
 רמאות  בקדשה  ש,הוגן  כלא  שהבעל  עשהיש  לצרף  את  העובדה  ש,  בנוסף  למאיסותה  של  האשה

 .כוף לגרשלסמוך על מקצת הדעות שיש לובכגון זה יש , בתחבולותו

ך  גם כ.  אך  אין  כופין  אותו,  מגרשה,  ווקא  אם  רצה  הבעלדי    כרוך  עשולחןההלכה  פסק  ל.  ו
 .צלו אהיות לותה אלאו, גרש לותו אופין כיןאכתב כי  שא"רמהולה מדברי ע

, ו  זת  אה  זישא  לזה  לה  זנשבעו  שו  ארם  חקבלו  שאשה  וישאת  נדרים  א  בהלכו"פסק  הרמ.  ז
 ובה  טמתלא  אנתנה  וותו  אשונאת  שומרת  אאשה  הם  אבלא.  בירו  חעת  דלא  באחד  לתירין  מיןא
 .הוציא לייב ח- לי עאיסמ: אומרתה, שאה נבר כם אאפילוד, דעתו מלא שה לתיריןמ, דבריהל

  חייב -מאיס  עלי  :  לפיהם  האומרת,  כות  נדריםהלבא  "ברי  הרמדי  ו  כעירהז  "הטא  ו"גרה.  ח
י כך  משמע  "אם  כי  מדברי  הש.  ליו  עולקין  חפוסקים  הכלו,  ם"ינם  אליבא  דהרמבה,  להוציא

ך "א והש"דקדק  מדברי  הרמ  שליעזר  איץת  צ"וכן  מצינו  בשו,  הלכהמגמרי  לשיטה  זו  לא  נדחתה  
 עה שורך צש ים א,כוף ללא שסוברים הדעת לםגפיהם  ל,"משולש החוט"הללו  כדבריו של ספר 

 מים  ויחקור  ששם  לדיין  הוונת  כתהא  שבלבדו,  ואות  רעיניו  שה  מלא  אדיין  לאין  ד,כופו  יכפייהב
 .ראוי כדבר הלע
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כי  אף  אם  אין ,  "חייב  להוציא:  "א  שכתב"דייקו  מלשונו  של  הרמשש  מפוסקי  זמננו  י.  ט
כעין  זה  כבר  מצינו .  לגרשמכל  מקום  ניתן  לחייב  הבעל  ,  "מאיס  עלי"כופין  להוציא  בטענת  

 לאא,  חייב  שיטא  גה  להיב  ידבריהם  בפרשין  מדורות  הכמי  חקצתו:  "שכתב,  בדברי  המאירי
 ".ותו אופין כין אקום ממכלש

ת  שאין  כופין  לגרש  במאיס  עלי "יאר  דדעת  רשבש  ישראלי  "גרהי  "שיטה  זאת  התבררה  ע.  י
מכל  מקום  מידי  חשש  לא ,  רורהפ  שנותנת  אמתלא  ב"ואע,  היא  מצד  החשש  שעיניה  נתנה  באחר

הבעל  באמת ,  שאם  האמת  כדבריה,  יוצא  אפוא.  ויש  להחמיר  בספק  אשת  איש  לעלמא,  יצאנו
לגרש  נובע  הן   עוד  כתב  לבאר  כי  חיוב  הבעל  .אלא  שאנחנו  איננו  יכולים  לכופו,  חייב  להוציא

ן ה,  ר"קיים  פובפרט  כאשר  לא  ו,  שהרי  אין  כופין  אותה  להיות  אצלו,  מצד  היותו  שרוי  בלא  אשה
 .מצד מדת סדום שמעגן את האשה שמאסה בו

 ל  עףאלדעתו  ו,  חית  דרגא  נוספת  מחיוב  בגט  למצוה  לגרשנ  בינו  יונהרק  בשם  "טמבש.  אי
 מצוה  שו  לודיעיםד  מ"  בבלא,  שוטים  בפייה  כיינוה,  לי  עאיס  מאומרת  בט  גתת  לופין  כאין  דבג
 צוה  מדרבנן  אעבר  דאן  מאי  המרינן  אשנהגר  יא  לאםו,  יגרשנה  שצה  עו  לנותנין  וגרשה  לליוע
 ם  אימלך  לבא  יאם  שלא  או  לאמר  נא  לה  זאפילו  שומר  איהל  ה"  זם  תרבינוו.  בריינא  עמקרייהל
 .אלתר ליגרשנה שצה עו לותניןד נ" בתובה כלא בגרשנהי

לאורך .  אמתלא  מבוררתבאיסות  מנדון  דידן  נראה  שמאיסותה  של  האשה  בבעלה  הינה  ב.  בי
שכים  נשמעו  מפי  האשה  שתי  טענות  כבדות  משקל  אשר  בשלן  דרשה  לחייב  את הדיונים  הממו

ראה  כי  די  בשלל  הנתונים  שהוצגו  על  ידי  האשה  כדי   נ.בגידות  ואלימות:  הבעל  לתת  גט  פיטורין
, התבטאויותיו  של  הבעל  בנוגע  לקשרים  עם  נשים  אחרות:  לאמת  את  עובדת  מאיסותה  בו

כאשר  כל  זה  מצטרף  לקשר  שניהל  לפני ,  רי  שלותמונות  במכשיר  הסלולאוהמכתבים  שכתב  
היא , סיבה  נוספת  שיש  בה  כדי  להביא  למאיסות  באמתלא מבוררת.  שנים  אחדות  עם  אשה  אחרת

ניתן  למצוא ,  ביטוי  לפחדיה  של  האשה  מבעלה.  לטענת  האשה,  התנהלותו  הכוחנית  של  הבעל
  לטענתה  נמצא  דווקא חיזוק  .הוא  אף  אנס  אותה,  לדבריה.  בפרוטוקולים  מהדיונים  השונים

אך  דומה  שפתק  זה  הוא  הראיה ,  ראיה  לטענותיוכהגיש  הבעל  שפתק  בכתב  יד  האשה    באמצעות
 .הטובה ביותר שיכלה האשה להביא לטענותיה

אכן  יש ,  "רועה  זונות"ם  היינו  באים  לדון  על  חיובו  של  הבעל  לגרש  את  אשתו  מדין  א.  גי
אף  שהנתונים  אותם  הציגה  האשה  בפני .  חהמקום  לטענת  הבעל  כי  האשה  לא  עמדה  בנטל  ההוכ

אך עדיין אין בהם כדי להוכיח את , ד  מצביעים  על  כך שקרוב לודאי יש דברים ממשיים בגו"ביה
 ש להסתפק אם ישי, גם הודאתו של הבעל על קשר שניהל לפני כעשור. חשדותיה  באופן  מוחלט

ניאותה  לחזור  עם  בעלה  לחיים לאור  העובדה  שהאשה  ,  "רועה  זונות"בה  כדי  לחייבו  בגט  מדין  
 . משותפים למשך כמה שנים

נאמר  דוקא  בהקשר  של  מאיסות  גופנית  שהיא  זו  שאינה "  מאיס  עלי"לחקור  אם  דין    יש.  יד
מבטא שנאה עזה של " מאיס עלי"או שמא , מאפשרת  קיומם  של  יחסי  אישות  לרצונה  של האשה

אף ,  ובכלל  זה  יחסי  אישות,  האשה  כלפי  הבעל  שאינה  מאפשרת  המשך  חיים  משותפים  עמו
 .שאין הדבר נובע ממאיסות גופנית

ולכאורה  זהו  ההבדל .  אופן  פשוט  היה  נראה  לומר  שמאיסות  מבטאת  סלידה  גופניתב.  וט
וכן  משמע  קצת ,  "מאיס  עלי"לבין  הטוענת  ,  "בעינא  ליה  ומצערנא  ליה"בין  מורדת  האומרת  

שמע מדבריהם  מ.    מאיסות  במאכליםין  מאיסות  בבני  זוג  לביןבדברי  הראשונים  שהשוו  מ
 .ולא משנאה הנובעת מדעות או הנהגות שונות, שמדובר במאיסות גופנית
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 דכיון  ":ל"וז,  "מאיס  עלי"גדרה  חשובה  בגדר  ד  ה"רי  ההקשר  לכך  מצינו  בפסקיב.  טז
 פשר  אי  אשרה  כשה  אאפילוו,  ן  כושה  עדעתה  מלא  ודבר  ביא  הנוסהא  עיניה  באוס  מבעלהד
 ף  אבעלה  בואסת  מאשה  העמים  פרבהה,  ו  ביכר  נום  מום  שאין  שי  פל  עאףו,  הל  שנאוי  להבעלל
 נתעב  וו  לשנאוי  האכל  מאכול  לכול  יאינו  שאדם  לומה  דזהו,  ו  ביכר  נום  מום  שאין  שי  פלע
שר פהמאיסות  הינה  מצב  המביא  את  האשה  לכדי  כך  שהיא  אנוסה  בדבר  ואי  א,  דבריול".  וליע

 .ם מדבריו משמע שהמאיסות היא גופניתג, ל מקוםכמ. לה לחיות חיי אישות עם בעלה

נובעת  ממאיסות   מתבטאת  שאינה,  מנם  יש  מקום  לומר  שמאיס  עלי  היינו  שנאה  גדולהא.  יז
, העם  הזה  את  מי  השלוח  ההולכים  לאט  אסמיען  כי  ):  "ו,  ח  (שעיהויוכדוגמת  הכתוב  ב.  גופנית

קצפת  עלינו  עד ,  אוס  מאסתנומכי  אם  ):  "כב,    הפרק  (יכהאוכן  ב,  "את  רצין  ובן  רמליהו  ׂשוומׂש
ואינו  שייך  לריחוק ,  שכוונת  הכתובים  היא  על  ריחוק  הנובע  ממעשים  או  דעות  שונות,  "מאוד
  .גופני

 דרך  בולך  האינו  שאומרת  שכגון":  כתב  שם  מרוטנבורג"מהרהברי  בדמשמע    ד  זהכצ.  יח
אינם  מבטאים ,    וכילוי  ממוןאי  הליכה  בדרך  הישר,  מובן  כ".זה  בכיוצא  ומונו  ממכלה  ו,שרהי

 ועדה למנוע יציאתן של בנות ישראלנו, הוזכרה לעילשקנת הגאונים תם מעצם ג. מאיסות גופנית
גם  כאשר  אין  האשה  חפצה  בשום  פנים  ואופן  בהמשך  חייה  עם   שמע  שמדוברמ,  עה  רתרבותל

 .אף שאין מדובר במאיסות גופנית מחמת בעילה, בעל זה

הקושי שאופן  פשוט  נראה  מדבריו  באמנם  ש,  ם"רמב  הק  בדעתבענין  זה  יש  להסתפ.  יט
 –"  נאהש"בבריו  דאך  סיים  ,  לידתה  של  האשה  מיחסי  אישות  עם  בעלהסמתבטא  במאיסות  וב

יחול  גם  בתיעוב "  מאיס  עלי"אם  כן  אפשר  שסובר  שדין  ,  "שאינה  כשבויה  שתבעל  לשנאוי  לה"
 .י אישותאף שאין סלידה גופנית המונעת קיום יחס, הנובע משנאה

הסובר  לכאורה  דבעינן  מאיסות ,  ם"תב  לבאר  כי  אין  מחלוקת  בין  הרמב  כשפט  מנתיבותב.  כ
. ם  הסובר  דמאיס  עלי  שייך  גם  במאיסות  שאינה  נובעת  מהבעילה"לבין  המהר,  מחמת  הבעילה

אזי  בעינן ,  ם  דכופין"דעת  הרמבל.  הכל  תלוי  בשאלה  אם  כופין  במאיס  עלי  או  לא,  לדבריו
 .ם דכלל לא נחית לענין הכפייה"כ לדעת המהר"משא, ה מחמת הבעילהשהמאיסות תהי

, טענות  הצדדים  ומהתקופה  הארוכה  בה  הם  מתגוררים  בנפרדמד  "יהבתרשמות  הלפי  .  כא
גיעו  לידי  סלידה הכן  אנראה  שהשנאה  והריחוק  ,  על  אף  הפעמים  החריגות  בהם  באו  לידי  מגע

 ."ל לו מדעתהאינה יכולה להיבע"כך ש, עמוקה של האשה מבעלה

 על  בו  לשיאתה  האמה  וו  בואסת  מיתהה  הישואי  נודםקעוד    ששהאש  כי  "חידש  הרשב.  כב
עמו  הוא  דמאחר ט.  זה  בודו  ילי  עאיס  מטענת  בגרש  לופין  כאין  שאומרים  לאפילו  דנראה,  רחהכ
 .מא נתנה עיניה באחר שששא החסתלק נו לישאת נרחה כבעל שפורסםמו

מפני  מה  סובר  כי  מאיסות  קודם  הנישואין  מסלקת  החשש ,  ריך  עיון  בכוונת  דבריוצ.  כג
ואף  עתה  לאחר ,  הרי  יתכן  שקודם  נישואיה  היתה  חפצה  להינשא  לאחר.  שנתנה  עיניה  באחר

כעין  זה  הקשה  בספר   .ואף  ביתר  שאת,  שנישאה  לו  בעל  כרחה  עדין  חפצה  להינשא  לאחר
 . "נתיבות משפט"

, ר  התרצתה  האשה  להינשא  מחמת  הנסיבותדובר  במקום  בו  בסופו  של  דב  מאפשר  כי.  כד
ש  שאין  לחשוש  שעיניה  נתנה "כגון  זה  סובר  הרשבב.  שהרי  אין  האשה  מתקדשת  אלא  לרצונה

הרי ,  וטענותיה  נובעות  מכך  שעיניה  נתנה  באחר,  שהרי  אם  אין  ממש  במאיסותה,  באחר
 .דוחקו. חראדם אמלכתחילה יכולה היתה להינשא לאותו 
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כך  שלא  תקשה  עליו  השגתו ,  ש  באופן  אחר"הרשב  יאר  את  כוונת  בומר  אביעי  ת"שוב.  כה
ואותם ,  ם  כופין  אף  בלא  אמתלא"תורף  דבריו  הוא  כי  לדעת  הרמב".  נתיבות  משפט"של  ה

 מתלא  אכ  יש"כאשר  נישאה  בע  שודוי,  מתלא  אק  כאשר  יש  רכופין  שהחולקים  עליו  וסוברים
ם "חולקים  על  הרמבהאלו  ,  םמנא.  אחר  בתנה  ניניה  עמא  שיישינן  חא  ולדבריה  להוכחהו

 . יסברו שגם בנדון זה אין לכוף, וסוברים שאין כופין גם כאשר יש אמתלא

ולפי  זה ,  ת  היא  שאין  כופין  בשל  החשש  שעיניה  נתנה  באחר"דעת  ר  עד  כה  ביארנו  כי.  כו
אמנם  יש  שכתבו  שאין  זה  הטעם   .ניתן  לכוף  על  הגט,  כאשר  ברור  שלא  נתנה  עיניה  באחר

 מנויים  המקרים  בדוקאל  ד"חז  להו  לקים  דיא  משוםהיקר  הסיבה  שאין  כופין  עא  אל,  העיקרי
 שאר  בךא,  כופיןג  ד"כה  בקנו  תיגונא  עמשוםו,  גונה  עהוי  ומו  עגור  לחזור  תא  לעולם  למשנהב
 לאו,  ליו  אחזור  תלאל  ד"חז  להו  לים  קא  לב  רער  צהם  ביש  שףא,  משנה  בנויים  מאינם  שקריםמ
 .גונה עהוי דן לרורב

יש  מקום  לדון  על  צירוף  נוסף  שבעטיו  ניתן  לחייב ,  בנוסף  על  טענת  מאיס  עלי,  ד"נדוב.  כז
לינו ע.  אנס  אותהשובפרט  טענתה  ,  הוא  טענות  האשה  על  אלימות  הבעלו,  את  הבעל  במתן  גט

 .י הבעל"מוכחשת עהאלים הלדון האם האשה נאמנת בטענת האונס 

ים  ובכמה  פסקי  דין  מצינו  שדנו דברי  הפוסקב.  אשה  שאמרה  לבעלה  גרשתני  נאמנת.  כח
כגון  בטוענת  שאינו  יורה ,  כאשר  הבעל  מכחישה,  בנאמנות  האשה  בדברים  שבינה  ובין  בעלה

ודן ,  דרכה  כלא  שמה  עשוכב  שעלה  בל  עטענה  ששה  אודות  אשאלנ"  יעקב  בדותע  "ספר  ב.כחץ
 האםו,  טענתה  בעלה  בל  עאשה  האמנת  נופן  אאיזה  בבין  השאר,  שבע  חקירות  בענין  זה  בוחקר

הרי  שהאשה ,  בדבריו  מסיק  דלמאי  דקיימא  לן  כרב  המנונא.  שע  רבעלה  למשויא  דטענה  באמנתנ
 .נאמנת גם בשאר דברים שבינו לבינה

ין  להוסיף  על  חידושו  של  רב  המנונא  ולהאמין אש)  ז"וכן  דעת  הרדב(א  "ריטב  הכתב.  כט
שטוענת  שמשמשתו גון  כ,  לאשה  גם  במקום  שבו  על  ידי  טענתה  היא  משימה  את  בעלה  כרשע

 זקה  חגבי  ללימא  אעיזה  מאינה  דחזקהג  ד"אעל  ד"סד"  יעקב  לדותע"  התב  כעמו  טביאורב.  נדה
 חזקה  ויש  אשת  אזקתח:  זקות  חתי  שנגד  כלימה  אינהא,  קום  מכלמ,  יש  אשת  אזקת  חהיאו,  חתא
 .רשע לעלה בת אמשימה שכך בהאמינה לין אכןל, ומדים ען השרים כחזקת בשראל יכלד

 לל  כילוק  חיתן  ללא  שעתם  בדראה  נפוסקיםהשמסתימת    סיק  להלכהה"  ות  ביעקבעד"ה.  ל
 בעל  ליה  לקים  דילתא  מהוא  דיוןכ,  שע  ריה  לשוי  מא  לנא  שאל,  שע  ריה  לשוי  מנא  שלאו,  דברב
 .ל שדן בדבר"ש אלישיב זצ"אמנם עיין בדברי הגרי. אמנת ניאה, ודעת יהיאו

" משפטי  שאול"וב.  ה  ביניהם  אינה  נאמנתמקום  בו  קדמה  קטטבש"  משפט  צדק"כתב  ה.  אל
 .תב דמיירי דווקא בהוחזקה שקרניתככתב 

הסוברים  דאין  האשה ,  ז"א  והרדב"ד  נראה  שהאשה  תהא  נאמנת  אף  לדעת  הריטב"נדוב.  לב
, בעניינים  אחרים  ף  הבעל  מודה  ברשעותושאזאת  מפני  ,  נאמנת  כאשר  משימה  את  בעלה  כרשע

  .הודייהכגון בקשר שניהל עם אשה שאינה י

ניתן  להסתמך  על  החזקה  דאין ,  בו  החוצפה  הרימה  ראש,  ש  מקום  לדון  אם  בזמן  הזהי.  לג
 אמנת  נינהא,  צופות  חשים  ניש  שזה  הדבזמן  א"רמ  הכן  פסקו,  האשה  מעיזה  פניה  בפני  בעלה

תהא  האשה  נאמנת  גם  בזמן ,  תבו  הפוסקים  דבמקום  בו  יש  רגלים  לדברכאמנם  .  בטענת  גרשתני
 .הזה
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, ראיה  לטענותיוכביכול  כד  פתק  בכתב  יד  האשה  "הבעל  עצמו  הגיש  לביה,  דון  דידןנב.  לד
הווה  ראיה מף  אפתק  זה  .  טענות  האשהלגלים  לדבר  וראיה  רהווה  מתק  זה  עצמו  פולם  דווקא  א

אשה  כותבת  בו השהרי  ,  לכך  שהחזקה  דאין  אשה  מעיזה  פניה  בפני  בעלה  שייכת  גם  באשה  זו
אם  היא  נמנית  על .  אזי  תשתוק,  אם  תגיע  למשפטש  מציינת  אך,  שבא  עליה  בניגוד  לרצונה

אזי ,  מדוע  אפוא  כתבה  שאם  תגיע  למשפט,  הנשים  החצופות  אשר  מעיזות  פניהן  בפני  בעליהן
 . תשתוק

, חרת  אאשה  בחשב  מלבו  וטתו  מדם  אשמש  ילא  שכמים  חסרו  אוכן:  "ם"רמבהתב  כ.  לה
 ראה  יהיא  ורחה  כל  עליה  עבוא  ילא  ואהנ  שתוך  מלא  וריבה  מתוך  מלא  וכרות  שתוך  מבעול  ילאו

מה  עוד ,  מהוה  מעשה  אלימות  חמור,  ין  צורך  לציין  כי  קיום  יחסי  אישות  בכפייהא".  מנומ
 . 'ד תיארה האשה שהבעל זרק אותה וכו"שבנדו

 ותר  ישתו  אמכה  הל  שונשו  עישניםו  ה"הרי  משובות  תשם  בצאתימ:  "גולה  הבאר  בכתב.  לו
 ולה ע,גופו מותר יכבדה לכבודה בייב חאשתו באילו ו,כבודו בייבח  ינו  אבחבירו  ד,בירו  חמכהמ
 ושבת  ייא  הי  כבירו  חמכה  מדול  גונשו  עעוד  ו,צער  ללא  ויתנה  נחיים  ל,מו  עורדת  יאינה  ומוע
 ".צויה מדמעתה ויתו אבטחל

 שי, כך בוא הגיל ראםו. בירו חמכה כידו ביא הבירהע, שתו אמכה הישאי  כא"רמהסק פ. לז
 אםו,  וד  עעשה  ילא  שלהשביעוו,  כפייה  וידוי  ריני  מכל  בלהלקותו  ולהחרימו  ויסרולד  "  בידב
 תים  שו  אחת  אעם  פחלה  תו  במתרין  שבלבדו,  הוציא  לותו  אכופיןא  ש"ד  י"בי  הדברי  ליית  צינוא
 .וא הוכבים כובד עמעשהו, שותיהם נהכות לשראל יני בדרך מינו איכ

בעל  כלפיה  באה  לידי  ביטוי  בכמה ד  הודתה  האשה  כי  אלימותו  של  ה"הנה  בנדוו
תיאורים  נוספים  של  אלימות  ניתן .  איומים  ואף  מעשה  אונס,  יריקות,  וכללה  דחיפה,  הזדמנויות

 . למצוא בכתב ידה של האשה בתיק הגירושין הקודם

כדי  לחייב  את  הבעל ,  למרות  שמדובר  במעשים  חמורים,  ד  ספק  אם  די  בכל  אלה"נדוב.  לח
אם  כי  יש  בהחלט .  ובפרט  בשל  העובדה  שלא  התרו  בו  על  מעשיו,  א"מלאור  דברי  הר,  במתן  גט

ין  צורך  דווקא  בבית  דין   שאא  משמע"פני  שמדברי  הרממ,  צד  לומר  כי  הבעל  אכן  הותרה  בעבר
כבר  בתקופת  התיק  הראשון [רחקתו  מביתו  על  ידי  המשטרה    הלכן  ניתן  להחשיב  את,  שיתרו  בו

 . כהתראה] של הגירושין

אחר  שכל ,  בזמננו  יש  להחמיר  טפי  בענין  מכה  אשתו  כי  "שמע  שלמה"ת  "בשו  כתב.  לט
וחרפה  גדולה  היא  בימינו  יותר ,  ואין  אשה  שיכולה  לסבול  זה  כלל,  איש  הגון  ונבון  מתבייש  בזה

שאפשר  לומר  בשופי  שאיש  המכה  אשתו  הוא  נמאס  ונתעב  בעיני  אשתו בתכלית ,  מימים  קודמים
 .מו כללעד כדי שאינה יכולה לחיות ע, המיאוס

היה  עלינו ,  ם  היינו  באים  לדון  בדין  כפייה  או  חיוב  גירושין  במי  שמכה  את  אשתוא.  מ
יש  לדון  על  חיוב  הבעל  מצד  מאיסותה ,  אך  בנדון  זה.  להאריך  ולדון  אם  הדברים  שייכים  בנדוננו

כאשר  אנו  באים  להכריע ,  מכל  מקום,  ואף  שאיננו  באים  לכוף  על  הבעל  לגרשה,  של  האשה  בו
דומני  שיש  לצרף  את  אלימותו  של  הבעל  כסניף  נוסף  לחיובו ,  ט  בלשון  מצוה  או  חיובאם  לנקו

 .של הבעל בגט

 תווך  ללאו  נכבר  ואשתו  ליש  אין  בחלוקת  מיזה  אארע  יםאי  כי  'ח  פלאג"כתב  הגר.  מא
 קוה  תש  ילאד  ש"ב  לראה  נשמים  לינם  באם  ודשיםי  ח"  חמן  זד  עמתינו  יקנה  תהם  לאין  ושלוםה
שנן  מספר  שיטות י.  ני  אוצה  ריאמרו  שד  עט  גתת  ללכופם  וזוג  הפרידוי,  הםיני  בלום  ששוםל
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דובר  על  כארבע  שנים  בהם  נלאו  הדיינים  למצוא  הפתח מו  בד  "נדוב,  מכל  מקום.  בביאור  דבריו
 .יש לצרף אף את דבריו ולחייב בגט, לשים שלום

ליו  את להחיל  ע  פשרא,  ד"של  העובדה  שהבעל  סירב  פעם  אחר  פעם  להפצרות  ביהב.  מב
 ו  לעשות  ללא  ששראל  יל  כל  עיגזור  לכוליןיא  כי  "כמובא  בדברי  הרמו,  ההרחקות  דרבינו  תם

ד "  בירצו  שומרא  חבכלו.  יגרש  שדע,  קברו  לו  אניו  במול  לוא,  מו  עליתן  וישא  לו  אובה  טוםש
 . ותו אנדו ילא שמלבדו, וונא גכהאי בהחמיר לכוליןי

 .הגבלות על חשבונות הבנק ועוד,  נהיגהכלל ההרחקות יש מקום לשקול שלילת רשיוןב

להפסיק , ת"נו קוראים לבעל בקריאה אחרונה קודם שאנו נאלצים לנקוט בהרחקות דרא.  מג
 .ומתוך כך יזכה לברכה והצלחה, לפתוח דף חדש ודרך חדשה בחייו, לעגן את אשתו

 דיין - אופטמןגצ .א

, א"גאופטמן  שליט.  ג  א"הרה,  ראיתי  את  דבריו  הברורים  והמסודרים  להפליא  של  ידידי

בתוך  דבריו  העלה  בקיצור  את  נושא .  אשר  ביסס  את  חיוב  הבעל  בגט  על  מאיסות  האישה

גם  אם  מהתמלולים  שהוצגו  עולה  חשד  סביר  לכך  שהבעל "כאשר  לדעתו  "  רועה  זונות"

ספק  אם  אכן  ניתן  לבסס  בזה ,  בשל  היעדר  ראיות  חותכות,  מכל  מקום,  אכן  בגד  שוב  ושוב

 ". בגירושיןאת חיובו

 "מאיס עלי "טענתל" רגליים לדבר" .א

שאף  אם  נאמר  שאין  בעובדות  כדי  לקבוע  חיוב  מחמת ,  יש  להבהיר  ולהוסיף  על  דבריו

כדי  להוות  אמתלא  מבוררת  לטענת "  רגליים  לדבר"על  כל  פנים  יש  בהם  ,  "רועה  זונות"

ז "ח באב התשע"מיום כ) 1113846/2 תיק (יפו -ד תל אביב"ד מביה"בפס' עי". מאיס עלי"

שמעשים  חשודים  בלי  הסבר  מניח  את ,  בעניין  מעשי  כיעור  של  האשה,  )20.8.2017(

חדשים ,  אין  ספק  שהחשדות  המצטברים,  יתירה  מזו".  רגליים  לדבר"פ  "הדעת  מהווים  עכ

עלולים  לגרום  לאשה  למאוס  בבעלה  אשר  כבר  הצהירה  במשך  מספר  דיונים ,  לבקרים

 . ששונאת את בעלה

, )27.10.2014(ה  "במרחשון  התשע'  ג  מיום  ,) 980712/1 יק  ת(ד  בחיפה  "ד  מביה"פסב,  הנהו
כמו  בשאר  טענות  לחיוב ,  "מאיס  עלי"פוזיטיביות  לטענת  ,  נקבע  שאין  צורך  בהוכחות  מוצקות

כמו ,  ד  בכנות  דברי  האישה  לשלול  מניעים  אחרים"אלא  די  ברגלים  לדבר  שישתכנע  ביה,  גט
 :ל"וז. עיניה נתנה באחר

אה  לכאורה  שאין  צורך  בהוכחות  מוצקות  לכך  שהתנהגותו  של  הבעל נרו"
אלא  די  לכאורה  ברגלים  לדבר  להתנהגותו  ובכך ,  ממאיסה  אותו  בעיני  אשתו

שהרי  אז  בית  הדין  כבר  מתרשם  כי  עילת  הריחוק  של ,  להצדיק  את  המאיסות
ואז  נכנס  המצב  בגדר  דין ,  האשה  מבעלה  אינה  משום  שנתנה  עיניה  באחר

 .""ימאיס על"

א  יפו "דיין  בית  הדין  ת,  א"ר  אליהו  הישריק  שליט"גהבסיס  לדבריהם  צטטו  את  דבריו  של  כ
 ):בדעת מיעוט(שם כתב , 190175/15ד בתיק מספר "בנימוקיו לפס, )הדין הגדול עת בביתכ(
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הצורך  בבירור  על  טענת  מאיס  עלי  אינו  משום  הדרישה  להוכחה "
יך  הבירור  נועד  לשלילה  של אלא  כל  הל,  פוזיטיבית־חיובית  של  העובדה

משאך .  האפשרות  למניע  אחר  לטענת  מאיס  עלי  והצגת  הטענה  במרמה
הוכח  חלק  זה  כי  התביעה  והטענה  של  מאיס  עלי  הייתה  בכנות  וממניע 

ד  על  פי  הבנתו  כי  אכן  אין  לתלות  את "ומששוכנע  ביה.  די  בכך,  ענייני
 ."להתקבלטענת האישה במניעים אחרים שוב דינה של טענת מאיס עלי 

ע "אה(א  "ובדברי  הרמ,  ש  באורך  במקור  הדברים  בדברי  רבותינו  הראשונים  ואחרונים"ייע
 :ל"וז, )ג"ס עז' יס

אלא  בטוענת  מאיס  ואינה  נותנת ,  ואין  חילוק  בין  אם  תפסה  או  לא"
, מ  נותנת  אמתלא  ואין  בזה  רמאות"אבל  מ,  אמתלא  מבוררת  לדבריה

 ])."'כ[ו סימן "רימה(ד ידונו בזה לפי ראות עיניהם "והב

, דיכובסקי.  ש,  טופיק'  מ,  אליהו'  מ:  ג"הרהת  ד  מא"פס)  197'  עמ,  כרך  כ(ר  "בפד'  עיו
, ל"נוכ,  שלדעת  הרוב  העיקר  שהדברים  נאמרו  בכנות  ולא  מטעם  אחר  כמו  עיניה  נתנה  באחר

לדעת " ניכרים דברי אמת"פ ב"כאשר לדעת המיעוט יש צורך לבסס את הדברים בהוכחות או עכ
 1.ד"ביה

ואין  צריך ,  בלבד"  רגליים  לדבר"די  ב"  מאיס  עלי"רי  שלבסס  את  האמתלא  בטענת  ה
 . ראיות ברורותוות ידובע

אלא  גם  על ,  ניתן  לבסס  את  חיוב  הגט  לא  רק  על  טענת  מאיס  עלי,  ד"נראה  שבנידו,  מנםא
על  מנת  לחייב  את  הבעל ,  ובודאי  בהצטרף  לדברים  שנכתבו,  כסיבה  בפני  עצמה"  רועה  זונות"

 .בגט

 "רועה זונות"סוד דין י .ב

 ):אבן העזר סימן קנד סעיף א(א "המובאת ברמ, "רועה זונות"ידועה ההלכה בענין 

שראו  אותו ,  אם  יש  עדות  בדבר,  י  שהוא  רועה  זונות  ואשתו  קובלת  עליומ"
אבל  משום ,  ומרים  שכופין  אותו  להוציאיש  א,  עם  מנאפים  או  שהודה

חידושי  אגודה (דילמא  משקרים  עליו  ,  שמביאין  לו  ילדים  נכריים  אין  לחוש
 ").דיבמות

 :ל"וז, )עז' סי, א"ף סה עדסכת יבמות פרק ו מ (קורו מדברי האגודהמ

פעם  אחת  בא .  מר  רבא  נושא  אדם  כמה  נשים  והוא  דאפשר  בסיפוקייהוא"
ופסקתי .  רועה  זונות  והוא  כופר]  שהוא[ל  ראובן  מעשה  לידי  לאה  טוענת  ע

איבעית .  איבעית  אימא  קרא.  שאם  תביא  עדים  שהוא  כן  יוציא  ויתן  כתובה
אם תקח נשים ] א"בראשית ל[קרא  דכתיב .  איבעית  אימא  סברא.  אימא  גמרא

איבעית  גמרא  דאמרינן  הכא  והוא  דאפשר  בסיפוקייהו  ובנדון  זה .  על  בנותי
ואיבעית  אימא  סברא  דגרע  מכל .  ועה  זונות  יאבד  הוןור]  ט"משלי  כ[כתיב  

ודווקא  שיש  עדים  שראו  אותו  עם  הארמאית ].  א"ב  ע"ע[הנהו  דפרק  המדיר  
כדרך  המנאפים  אבל  אם  הביאו  לו  נכריות  בנים  עבור  זה  לא  כייפינן  ליה 

 ."ינו כמה נספים בלא משפט בעלילותאשר

                                                      
 .אלא מצוה בלבד, ך יש לציין שגם לדעת הרוב לא פסקו כפייה או חיוב א1
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 : ל"וז, לא קיבל את הכרעת האגודה, )שם(בית יוסף ה

ומכל  מקום  נראה  לי  דאין  לסמוך  על  דברי  ספר  אגודה  ורבינו  שמחה  ואור "
כיון  שלא  נזכרו  בדברי  שום  אחד  מהפוסקים ,  זרוע  לכפות  להוציא  על  דבריהם

 ". המפורסמים

, אך  ודאי  שיש  מקום  לחיוב  בגט,  אמנם  אין  לכפות  גט,  שאף  לדעת  הבית  יוסף,  ש  לצייןי
 .ועיין לקמן

 :עד כדי מסקנה של כפיה בגט, כל כך חמור" רועה זונות" טעמים מדוע 'דעת האגודה ישנם גל

פסוק  זה  מובא ).  נ,  בראשית  לא"  (אם  תענה  את  בנותי  ואם  תקח  נשים  על  בנותי:  "'עם  אט
כי ,  שלא  ייקח  אישה  נוספת  על  שתי  בנותיו,  בתורה  ומתייחס  לדברי  לבן  הארמי  ליעקב  אבינו

 . ישא כדיןבכך יש עינוי גדול וצער לאשתו שלה נ

אם  תענה מתשמיש ,  אם  תענה  את  בנותי  ואם  תקח  נשים):  "ב"דף  עז  ע(יומא  '  ך  מובא  בגמכ
ולבן  הארמי  מזהיר  את ,  יעקב  אבינו  נושא  את  בנות  לבן  רחל  ולאה,  כלומר".  ואם  תקח  מצרות

לא  ייקח .  2.  כי  המניעה  היא  עינוי,  לא  יימנע  מתשמיש  המיטה.  1:  יעקב  אבינו  משני  דברים
 . נוספת עליהןאישה 

מביא  את  הבעל  באותה  מידה  לצמצם  או  לנתק  את ,  קשרי  האישות  עם  נשים  אחרות,  היינוד
הבעל  מענה  את  אשתו  ובקשר  שיש  לו ,  במניעת  האישות.  י"הקשר  עם  אשתו  המקודשת  לו  כדמו

ואינו  עומד  בהתחייבויותיו  בכתובה ,  עם  נשים  אחרות  הוא  מבזה  את  אשתו  וגורם  לה  צער  גדול
 . אשתולעונת 

מורד "הוא  ,  שעל  ידי  בגידותיו  באשתו,  יסוד  טעם  זה  הוא,  עבר  לעינוי  והביזיוןמ
 ".מתשמיש

 . שכופין את הבעל לגרש) קנד' עז וסי' אבן העזר סי(פסק הטור , עניין מורד מתשמישב

 :ל"וז, )א' עז סעי' ע סי"אה( ע "ך פסק השוכ

  עליה  מפני  ששנאתיה המורד  על  אשתו  ואמר  הריני  זן  ומפרנס  אבל  איני  בא"
 ." אם היא רוצה כופין אותו מיד להוציא וליתן כתובה[...] 

 .ד להלן"הו, ) ג' סעי(קנד ' ע גם בסי"ך פסק השוכ

גבורת (ך  "הש.  ש  האם  כופין  את  הבעל  לגרש"דן  בדעת  הרא)  ק  ה"עז  ס'  סי(בית  שמואל  ה
 . פסק שלא כופין אך מחייבין את הבעל לגרש) יז' אנשים סי

 .ניתן לפחות לחייב את הבעל בגירושין, לפי טעם זה, ל כןע

מביא  את  הבעל ,  קשרי  האישות  עם  נשים  זרות,  דהיינו".  רועה  זונות  יאבד  הון:  "'עם  בט
ובכך  הכסף  שהיה  מיועד ,  להשקיע  את  מיטב  כספו  על  מנת  לרצות  את  הנשים  שאיתן  הוא  בקשר

 . לפרנסת אשתו והמשפחה יורד לטימיון

 ):ג' קנד סעי' אבן העזר סי (ע"בהלכה המובאת בשו י האגודהכאורה מקור דברל

ד  יכולים  לכופו "ואם  אין  ב,  האומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  כופין  אותו  לזון"
אם תרצה , כגון  שאין  לו  במה  לפרנס  ואינו  רוצה להשתכר להרויח ולזון,  לזון
כופין  אותו  להוציא  מיד  וליתן  כתובה  וכן  הדין  למי  שאינו  רוצה ,  היא

 ." לשמש
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, שעד  שיכפו  את  הבעל  לגרש)  א"דף  עז  ע(בכתובות  '  ע  פוסק  כדעת  שמואל  בגמ"שוה
ניתן  לכפות  אותו ,  אם  לא  ניתן  לכפות  את  הבעל  לזון,  ע"אך  אף  לפי  השו.  שיכפו  אותו  לזון

 .לגרש

 ):יט' ז סי"כתובות פרק המדיר פ(ש "ובא בראמ

אזל  רבי  אלעזר .  בהאמר  רב  האומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  יוציא  ויתן  כתו"
אמר  אכסוה  שערי  לאלעזר  עד  שכופין ,  ואמר  לשמעתתא  קמיה  דשמואל

להוציא  יכפוהו  לזון  ורב  אמר  אין  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה  והלכתא 
כשמואל  ואף  על  גב  דאיתמר  נמי  משמיה  דרבי  יוחנן  כוותיה  דרב  הא  דחייה 

ת  פוסקין ובהלכות  גדולו,  זירא  ואמר  על  דא  אכסוה  שערי  לאלעזר  בבבל'  ר
) י"בתרא  דגיטין  ה'  פ(כוותיה  דרב  וכרבי  יוחנן  וכרבי  אבהו  דאמר  בירושלמי  

עלה  דההיא  האומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  מפני  ריח  הפה  כופין  מפני  חיי  נפש 
ד  כל  פעם  ותמות  ברעב "ש  וכן  מסתבר  דאשה  בושה  לבוא  לב"לא  כ

והורגת את ד "אשה בושה לבא לב) 'ב' עמ, ב"דף מ(כדאמרינן  בפרק  החולץ  
 ."בנה

יש .  ש  פוסק  כדעת  רב  שאם  הבעל  לא  זן  את  אשתו  כופין  אותו  להתגרש  באופן  מידי"ראה
נסתפק  באמור ,  על  כן,  אך  מאחר  ואיננו  דנים  בסוגיה  זו  כסוגיה  עיקרית,  עוד  לדון  בעניין  זה

 .לעיל

 הבעל  עושה,  ד"כי  בנדו,  כאורה  רועה  זונות  גרוע  יותר  ממי  שאומר  שאינו  זן  ומפרנסל
, או  שלא  נותן  לה  כלל  לפרנסה(נותן  לאשתו  פרנסה  בצמצום  ,  שעל  ידי  בגידותיו,  מעשה  בידים

 .ולכן יכולה לתבוע גט, ולא כפי שהיא צריכה, )כי את כל הכסף הוא נותן לצרכי בגידותיו

 ". איני זן ואיני מפרנס"מתבסס על דין ', שיסוד דברי האגודה בטעם ב, האמור לעיל יוצאמ

 ):קלג' סי(ת חכם צבי "ת מקשה בשול הנחה זאע

ששאלת  ראובן  שבא  על  אשת  איש  וחוזר  בתשובה  ואשתו  תובעת  ממנו  גט "
ואני  אומר  נשתקע  הדבר  ולא  נאמר  לכוף ,  ע"וליתן  לה  כתובה  כדאיתא  בשו

איש  כי  ינאף  את  אשת  רעהו  להוציא  את  אשתו  בגט  ואפילו  במומר  לכל 
ואף  לדברי ,  גתא  לא  כייפינןוכבר  נודע  דבמקום  פלו,  התורה  איכא  פלוגתא

ד  ודברי  חדושי "אין  זה  ענין  לנ,  ת"האומרים  דכופין  לגרש  במומר  לכה
א  אינם  ענין  לכאן  דהתם  ברועה  זונות  ומוחזק  לכך "אגודה  שהביא  הרב  רמ

ועומד  במרדו  ומטעם  שכתב  בעל  האגודה  דרועה  זונות  יאבד  הון  וסופו  לא 
שיהא  נידון על שם סופו ,  ם  זהואף  שאין  דעתי  נוחה  בטע.  יהיה  בידו  לפרנסה

מ  אפילו  לדברי  האגודה "מ,  כבן  סורר  ומורה  דחידוש  הוא  ולא  גמרינן  מיניה
כ  התראה  אפילו "ד  הוא  צריך  ג"ולענ,  אין  הדברים  אמורין  אלא  במוחזק  לכך

לא  מיבעיא  לענין  הכתובה  דצריך  התראה  דלא  יהא  זה ,  לדעת  בעל  האגודה
  בעיא  התראה  כדמסקינן  בפרק חמור  מעוברת  על  דת  להפסידה  כתובתה

ו  ומה  התם  דלהחזיק  ממון  ומקולי  כתובה  שנינו  בכל "והדברים  ק,  ארוסה
ו  דצריך "הכא  דלהוציא  כתובה  מיד  הבעל  עאכ,  כ  צריכה  התראה"מקום  אעפ

תובה אין כופין אותו כלל  כולא עוד אלא דאף אם רצונה לצאת בלא, התראה
וזה  ברור  בעיני  אף ,  ממונאלגרש  אלא  אחר  התראה  דלא  יהא  איסורא  קל  מ

, ואיך  שיהיה  אין  נידון  דנן דומה לדברי בעל האגודה,  לפי  דברי  בעל  האגודה
ועוד  שהרי  כתב ,  ועוד  דלא  היתה  התראה,  דהתם  מיירי  במוחזק  ורגיל  בכך

בתשובה  ורוצה  לקבל  עליו  דברי  חברות  ואפילו  אם  היה  מומר  גמור  אם  לא 
ומרים  לכוף  למשומד  יודו  כיון כפוהו  עד  ששב  לדת  ישראל  ודאי  שאף  הא

ש  ברועה "שלא  כפוהו  בעודו  בהמרתו  כיון  שחזר  בו  שוב  אין  לכופו  ומכ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

37 

זונות  שבא  לשוב  בתשובה  שאף  בעל  האגודה  מודה  שאין  כופין  אם  לא 
בשעבר  על  קבלתו  פעם  ושתים  ודבר  פשוט  הוא  שאין  לך  דבר  העומד  בפני 

ו  דברי  חכמים  לשוב תשובה  וגם  חוזר  לכשרותו  לכל  דבר  תכף  כשיקבל  עלי
 ."בתשובה שלמה

. 1: נצרכים שני תנאים בסיסיים, לדעת  החכם  צבי  על מנת להגדיר אדם כרועה זונות,  לומרכ
 . התראה אחרל. 2. מוחזק לכך

אם יחזור בתשובה , ניתנת לו האפשרות לחזור בו מכך, אף אם אדם הינו רועה זונות, מו  כןכ
 .ונדון בכל זה בהמשך הדברים, שלמה

הוא  מקשה .  באגודה  שרועה  זונות  יאבד  הון'  החכם  צבי  מביא  רק  את  טעם  ב,  אך  לענייננו 
, יש  לו  עדיין  יכולת  כלכלית  לפרנס  את  אשתו  ואף  שמאבד  מהונו,  שמאחר  וברועה  זונות,  על  כך

על  סמך  שבעתיד  לא  יהיה  ביכולתו  לזון ,  היכן  מצינו  שנדון  את  האדם  ונפסוק  לכפות  אותו  בגט
הוא  חידוש  ולא  ניתן ,  שנידון  על  שם  סופו"  בן  סורר  ומורה"י  דין  התורה  של  והר?  את  אשתו

מדוע  פסק  האגודה ,  ואם  כן,  "רועה  זונות"ואף  לא  לעניין  דין  ,  ללמוד  מחידוש  לכל  התורה
 ?שהעובדה שבעתיד לא יהיה לבעל די לפרנסת ביתו משמשת כעילה לכפות את הבעל להתגרש

שרועה  זונות '  שמקור  דינו  של  האגודה  בטעם  ב,  ומרניתן  ל,  ל  מנת  ליישב  את  האגודהע
אלא  מקורו  אחר  ומתאים  למה ,  "איני  זן  ואיני  מפרנס"אינו  האמור  לעיל  לעניין  ,  יאבד  הון

 ):א"דף סה ע(ביבמות ' את הגמ, שמביא האגודה בעצמו כמקור לדבריו

הוא  אומר  מינה  והיא  אומרת  מיניה  אמר  רבי  אמי  דברים  שבינו  לבינה "
. וטעמא  מאי  היא  קיימא  לה  ביורה  כחץ  הוא  לא  קים  ליה  ביורה  כחץנאמנת  

אמר  איהו  איזיל  אינסיב  איתתא  ואיבדוק  נפשאי  אמר  רבי  אמי  אף  בזו  יוציא 
רבא ,  ויתן  כתובה  שאני  אומר  כל  הנושא  אשה  על  אשתו  יוציא  ויתן  כתובה

 ." אמר נושא אדם כמה נשים והוא דאית ליה למיזיינינהו

 :ל"וז, )ז' סעי(וכן בסימן עו ) ט' סעי(א ' ע אבן העזר סי"ק בשוינו של רבא נפסד

והוא  שיהיה  יכול  ליתן  שאר  כסות  ועונה  כראוי [...]  נושא  אדם  כמה  נשים  "
 ." לכל אחת ואחת

 ).ג"אישות ה' ד מהל"פי(ם "ן כתב הרמבכ

ל התירו  חכמים  לאדם  לשאת  יותר  מאישה  אחת  ובתנאי  שלא  ימנע  מכ,  מעיקר  הדין,  לומרכ
אף ,  אך  אם  הבעל  אינו  עומד  בחיוביו  אלו,  שאר  כסות  ועונה:  דהיינו,  אחת  את  חיוביו  הבסיסיים

 . רבא יודה לדינו של רבי אמי שיוציא ויתן כתובה

אם  המנהג  לא  לשאת  יותר  מאישה  אחת  ובודאי ,  )ד  לקמן"הו(א  "לפי  דברי  הריטב,  מו  כןכ
שעל  דעת ,    שניה  שיוציא  ויתן  כתובהאף  רבא  יודה  שאם  נושא  אישה,  במקום  שיש  חרם  על  כך

 . )את האישה הראשונה(כן נשאה 

. שהאישה  הראשונה  יכולה  לדרוש  מבעלה  שיגרשה  מיד  עם  נישואיו  לאישה  השניה,  שמעמ
עדיין  ביכולתו  לפרנס  אף  את  האישה  הראשונה  ואין  מדובר  שאין  לו  לתת  לה ,  ואף  שבזמן  זה

בכך  כבר  הוא  פוגע  בזכויותיה  של ,  ה  לאורך  זמןאך  מאחר  שאינו  יכול  לתת  לה  כפי  צורכ,  כלום
 . ולא ניתן להמתין עד הזמן שלא יהיה לו כלל לפרנס אותה, אשתו ועליו לגרשה מיד

 ):מג' סי(דברים הללו כתב העטרת שלמה כ
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נושא אדם לאשה על , ה"ולזה הוא שהביא האגודה מהא דמבואר ביבמות ס"
ג  על "אישות  ה'  ד  מהל"ם  פי"ולשון  הרמב,  אשתו  והוא  דאפשר  בספוקייהו

ומבואר  מזה ,  "והוא  שיכול  ליתן  שאר  כסות  ועונה  לכל  אחת  ואחת"הלכה  זו  
שאם  לא  יוכל  ליתן  כפי  ספוקייהו  אף  שיוכל  לתת  מקצת  מזונות  יוציא  ויתן 

ומשמע  גם  שאף  שבימים  הראשונים  לנשואין  עם  השניה  יש ,  כתובה
  זמן  מסויים  לא  יוכל אלא  אחרי  שיעבור,  באפשרותו  לתת  מזונות  לשתיהן

שתיכף  ביום  הראשון  אין  לו  כבר  לתת ,  שזה  מוזר  לומר,  לתת  פרנסה  לשתיהן
ס  דהאשה  הראשונה  יכולה  לתבוע  גט  תיכף  עם "ובכל  זאת  נראה  מהש,  להם

ס  שני  הדינים  מה  שחידש "הרי  מבואר  מדברי  הש,  כ"א,  נשואיו  עם  השניה
א  יספיק  לכל שאף  שיוכל  לתת  להם  חלק  מהמזונות  אלא  של,  האגודה
אבל  היות ,  וכן  אף  שביום  התביעה  אינו  חסר  לה  מהמזונות  כלום,  צרכיהם

יכולה ,  י  שנשא  את  השניה  זה  גורם  שבמשך  הזמן  יחסר  לראשונה"שע
ה  ברועה  זונות  שיאבד  הון  ולא  יהיה  לו  מזונות "ז  ה"לפי,  כ"וא,  לתבוע  גט

 ."כראוי יכולה לתבוע גט

,  מקיים קשרים עם אישה נוספת או עם נשים נוספותכאשר הבעל, לדעת האגודה,  אור  זאתל
אף  אם ,  י"ועל  ידי  כך  הוא  מקפח  את  זכויותיה  הממוניות  של  אשתו  היחידה  שנישא  לה  כדמו

זאת  סיבה ראויה לאישה לדרוש ממנו להפסיק את הקשר ,  עדיין  יכול  לתת  לה  מזונות  מצומצמים
 .עם נשים נוספות או להתגרש ללא תנאי

, )לחם בלבד(ם שאם הבעל נותן מזונות מצומצמים בלבד "ה כדברי הרמבמנם  נפסק להלכא
שעושה  מעשה  בידיו  וגורם ,  אך  שונה  הדין  כאשר  נושא  אישה  נוספת,  לא  ניתן  לכפותו  לגרש

זכות  האישה ,  אך  לא  כפי  צרכיה,  אף  אם  נותן  פרנסה  בצמצום,  שלא  תהיה  לאישה  פרנסה  כראוי
שעליו לגרש , שגורם במו ידיו שהכסף ילך לאיבוד, נותוזאת הסיבה שברועה זו, לתבוע להתגרש

 .את אשתו

בעוד  שבדין ,  מדוע  פוסק  האגודה  על  כפיה  בגט,  )שם(ז  מקשה  העטרת  שלמה  "ך  לפיא
 ? ל שאין כופין לגט במקום שלא נכתב כך בפירוש"וקיי, "יוציא ויתן כתובה: "ל כתוב"הנ

הטעמים '  גט  נובעת  משילוב  של  גשהכפיה  ל,  יין  בהמשך  הדברים  יישוב  לדברי  האגודהע
 .ביחד

 ) :א מטרלא סימן עג"הגר(דברים הללו כתב בספר דבר אליהו כ

דאמר  רב  אמי  שאני  אומר  כל  הנושא  אשה )  ה"דף  ס(דהא  מבואר  ביבמות  "
ל  כרבא  דאמר  נושא  אדם  כמה  נשים "ואף  דקיי,  על  אשתו  יוציא  ויתן  כתובה

ל  דהיכי  שהמנהג  שלא "א  ז"טבז  הרי"כתב  ע,  והוא  דמצי  למיקם  דסיפוקייהו
, מ  כן  נשאה"דע,  לישא  רק  אשה  אחת  אף  רבא  מודה  דיוציא  ויתן  כתובה

ד  כן "כ  היכי  דמכניס  צרתה  בזנות  דאומדן  דעת  דמוכח  טובא  דע"כ  מכש"וא
א "הובא  ברמ,  ג"א  סימן  תרצ"א  ח"ועיין  בתשובת  הרשב,  לא  נישאת  לו

כופין , שתו מביתו תמידאיש שרגיל לכעוס ולהוציא א, ג"ד ס"ע  סימן  קנ"אה
כ  ברועה "וא,  ז  אינו  זנה  לפעמים  ופורש  ממנה  מתשמיש"אותו  להוציא  כי  עי

 ."ז מבטל עונת אשתו בודאי כופין אותו להוציא"זונות שעי

ישנה  פגיעה  קשה  ביסודות  שעליהם  התחייב  הבעל ,  ל"ש  לציין  שעל  פי  שני  הטעמים  הני
חיוב  הבעל ,  דהיינו,  "רה  כסותה  ועונתה  לא  יגרעשא:  "ש  "וכמ,  בזמן  הנישואין  וכתיבת  הכתובה

 .פרנסה-ומזונות,  חיי אישות-בעונה
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ע  שלפיהן  יוצא  שאם  הבעל  אינו "והשו'  מבוססים  על  דברי  הגמ,  יסוד  דברי  האגודה,  לומרכ
זכות ,  כתוצאה  מיצירת  קשר  עם  אישה  נוספת,  יכול  לעמוד  בהתחייבויותיו  למזונות  ועונה

 .  תנאיהאישה להתגרש מבעלה ללא

, 1315/ג"בתיק  תשי,  זולטי,  אלישיב,  עדס:  ג"ד  ירושלים  בהרכב  הרה"ד  מביה"יין  עוד  פסע
ש  אלישיב "דברי  הגרי,  )ז"ובספר  משפט  איש  כרך  שנת  תשי,  139-142'  ר  חלק  א  עמ"ד  בפד"הו(

 :ל"וז, ל"זצ

שהרי ,  אמנם  לכאורה  יש  לדון  לחייב  את  הבעל  לתת  לה  גט  מטעם  אחר"
והבעל  לא ,  חד  על  מעשה  כיעור  מצד  הבעל  עם  אשת  אישהעיד  בפנינו  עד  א

מי  שהוא  רועה  זונות :  "ד"ע  סימן  קנ"ע  אה"א  בשו"והנה  כתב  הרמ,  הכחישו
או  שהודה ,  ואשתו  קובלת  עליו  אם  יש  עדות  בדבר  שראו  אותו  עם  מנאפים

ואם  כי  למעשה  אין  כופין  ברועה  זונות  לגרש ,  "א  שכופין  אותו  להוציא"י
 .אבל מכל מקום יש לחייבו לתת לה גט, וקת הפוסקיםכיון שיש בזה מחל

ושם  מבואר  הטעם ,  א  מחדושי  אגודה  ביבמות"ולם  מקור  דין  זה  הביא  הרמא
ובערוך  השולחן ,  "דרועה  זונות  יאבד  הון  וסופו  לא  יהיה  לפרנסה"משום  

ג דעל שאר עבירות "דאע"ז מוסיף עוד טעם "ט' ד  סעי"הלכות  גיטין  סימן  קנ
מ  ברועה  זונות  יש  שכופין  דודאי "מ,  אין  כופין  אותו  לגרשכשאין  נוגע  לה  

ואפשר ,  נוגע  לה  לעונתה  דרועה  זונות  ממאס  בהיתר  ובודאי  שמאוס  עליה
 ".שגם סכנה יש בדבר

היינו  היכא  שהאשה ,  פי  זה  נראה  הא  דברועה  זונות  יש  לחייבו  לתת  לה  גטל
זה  יש במקרה  ,  היתה  רוצה  לחיות  אתו  אלמלא  משהבעל  הוא  רועה  זונות

מקום  לחייבו  לגרשה  כשהיא  דורשת  גט  משום  שרועה  זונות  יאבד  הון  וסופו 
לא  יהיה  בידו  לפרנסה  וגם  משום  עצם  היותו  רועה  זונות  נוגע  לה  שהוא  גורע 

 ."מעונתה וגם יש חשש של סכנה לחיות אתו

 : יש לדון במקרה שלנו, ל פי שני טעמים אלוע

ידה  מוחלטת  מחיי  אישות  והבעל  מעוניין אין  מר,  כביכול:  בעניין  הטעם  הראשון.  א
שיש  פגיעה ,  אך  אין  ספק,  להמשיך  בקשרי  האישות  עם  אשתו  ורק  האישה  מונעת  זאת

 : וזאת משתי סיבות, משמעותית מתמשכת ביחסי האישות

, טענה  האישה  שעקב  הקשר  שהיה  לו  עם  נשים  אחרות,  תקופה  שהצדדים  גרו  ביחדב .1
שהיה  בכך  פגיעה  קשה  בחיובי  האישות  של  הבעל וודאי  ,  הבעל  היה  לילות  מחוץ  לבית

. אין  בטענה  זאת  ממש,  ואף  אם  הבעל  טוען  שמעוניין  בהמשך  הקשר  עם  אשתו,  לאשתו
היה , שבזמן שהיא הייתה בקשר עם הבעל] 'י[טענת האישה מקבלת חיזוק מעדותה של 

 .ניתוק קשר בין הבעל לאשתו

געו  באופן  מוחלט  בחיוביו  כלפי לא  פ,  ף  אם  נניח  שקשריו  של  הבעל  עם  נשים  זרותא .2
התמשכות  הקשר  עם  נשים  זרות ,  ובנוסף  לכך,  אין  ספק  שישנה  פגיעה  מתמשכת,  אשתו

ולחיים  ניתנה  ולא ",  לצער  ולבזות  אותה  לאורך  שנים,  גרם  לרמיסת  כבודה  של  אשתו
 ".ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת", "לצער

אך ,  יכול  יכול  לפרנס  את  אשתו  ואת  הביתהבעל  ממשיך  לעבוד  וכב:  בעניין  הטעם  השני.  ב 
ד  משכורתו "ובפרט  שבנד,  זכות  האישה  לדרוש  להתגרש,  אף  אם  ממשיך  לפרנס,  כאמור  לעיל

, ואין  ספק  שקשריו  עם  נשים זרות גרמו למצבו הכלכלי הנוכחי,  החודשית  של  הבעל  קטנה  בחצי
כאשר  אין  לה ,    בעלואישה  לא  חייבת  להמשיך  לחיות  עם,  "רועה  זונות  יאבד  הון"בבחינת  
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יישאר  חסר  כל  וללא ,  "ובסופו  של  יום"בטחון  כלכלי  שימשיך  לפרנסה  כפי  שהתחייב  בכתובה  
 .ממון כלל

, שבעתיד  לא  יהיה  לו  יכולת  לפרנס  את  אשתו,  "אין  דנים  רק  על  שם  סופו",  אמור  לעילכ
נאים ובת,  והפגיעה  הכלכלית  המשמעותית  באשתו  הנוכחית,  אלא  שעצם  הקשר  עם  אישה  זרה

 .יש בהם מספיק בכדי לדרוש מהבעל להתגרש ללא תנאי, להם הורגלה

אך  ודאי  שניתן  לצרף  את  שני ,  אין  מקום  לכפות  בגט,  ל"לפי  כל  אחד  מהטעמים  הנ:  סיכוםל
על  מנת  להגיע  למסקנה  שהבעל  חייב  לגרש  את ,  ל  לטעם  השלישי  שיובא  בהמשך"הטעמים  הנ

 .אשתו

 ". ירדגרע מכל הנהו דפרק המד: "'עם גט

מובאים  מקרים  שבהם  כופים  את )  א"פרק  המדיר  דף  עז  ע(במשנה  במסכת  כתובות  ,  היינוד
בעל  פוליפוס  או  בורסקי  ושאר  עבודות  בזויות  שגורמים  לריח  רע  וכיוצא :  כגון,  הבעל  להתגרש

 . שהאישה לא יכולה לסבול מצב כזה ויש בכך מאיסות מוחלטת, בזה

יותר  מכל  האמור  במשנה  במסכת  כתובות  וודאי  שיש חמור  ,  "רועה  זונות",  דעת  האגודהל
שאין  דבר  יותר  גרוע  לאישה  ומאוס  בעיניה  מבעל  שחי  באופן  מופקר  עם ,  בכך  מאיסות  מוחלטת

י  והייתה "אישה  שהתקדשה  לו  כדמו,  ופוגע  באופן  אנוש  באמון  של  אשתו  בו,  נשים  אחרות
 .נאמנת לו כל החיים

 ):טז' סעיאבן העזר סימן קנד (כ ערוך השולחן "כ

מ ברועה "ג  דעל  שארי  עבירות  כשאין  נוגע  לה  אין  כופין  אותו לגרש מ"ואע"
זונות  כופין  דוודאי  נוגע  לה  לעונתה  דרועה  זונות  ממאס  בהיתר  ומים  גנובים 
לו  ימתקו  ובוודאי  שמאוס  עליה  ואפשר  שגם  יש  סכנה  בדבר  ולא  מיבעיא 

לו  להחולקים ם  דבמאיס  עלי  כופין  אותו  להוציא  אלא  אפי"לדעת  הרמב
ש "ס  מבואר  דבמורד  מתשמיש  כופין  וכ"ג  מודים  והרי  הש"במאיס  עלי  בכה

 ."ברועה זונות דגרוע יותר כמובן וכל זה כשנתברר הדבר בבירור גמור

ש  לציין  שהאישה  טענה  מספר  פעמים  שהיא  חוששת  שיש  לבעל  מחלה  עקב  קשריו  עם י
: וכפי  שכתב  ערוך  השולחן,  ניהםנשים  אחרות  ויש  בכך  סכנה  אם  יתחדשו  יחסי  האישות  בי

 ". ואפשר שגם יש סכנה בדבר"

, זולטי,  אלישיב:  ג"ד  הגדול  בהרכב  הרה"מביה)  280'  כרך  ח  עמ(ר  "מו  כן  מובא  בפדכ
 :ל"וז, לאחר שציטט את האגודה, ל"ש ישראלי זצ"דברי הגר, ישראלי

י  שרועה  זונות  יאבד  ממונו  אינו  הנימוק  היחיד "ז  נראה  שטעם  זה  שע"עפ"
, "המדיר'  דגרע  מכל  הני  דפ"ועיקר  הטעם  נראה  שהוא  משום  ,  ולא  העיקרי

ומשום , שקפידתה של האישה וקנאתה בירך חברתה נפקת ברא גדולה ביותר
אבל  מטעם  שמכלה  ממונו  לחוד  באמת  אין  כופין ,  כך  הוא  דכייפינן  להוציא

 ."להוציא

, קאפח,  ישראלי:  ג"הד  הגדול  בהרכב  הר"מביה)  27-26'  כרך  יב  עמ(ר  "ובא  עוד  בפדמ
 :ל"ש ישראלי זצ"דברי הגר, מרדכי אליהו

שנכנס ,  "יאבד  הון"וכפי  שנראה  בנידון  דידן  אכן  נתקיים  בו  ממש  האמור  "
מכל ,  ואם  כי  האשה  עובדת  ומרויחה  למזונותיה,  בחובות  ומתקשה  בפרעונם

והרי  מעיקר  הדין  הוא  חייב ,  מקום  אין  ערובה  שתוכל  להתמיד  בעבודה
 .וכן חייב במזונות הבנות, שתובמזונות א
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מצד  עצם  העובדא  שאין  אשה ,  וד  קיים  הנימוק  הראשון  באגודה  שהואע
 280'  עמ'  ר  כרך  ח"כ  בזה  בפסד"ועיין  מש(מסכימה  שידבק  באחרות  

ומכל  שכן  שמצד  החרם  דרבינו  גרשום  ואף ,  )שכנראה  שהוא  הנימוק  העיקרי
ה  שנשאת  לא  על ודאי  אש,  מטעם  המנהג  שבארץ  שיש  לישא  רק  אשה  אחת

, ולטענות האשה זו היתה הסיבה העיקרית לעזיבתה את הבית, דעת  כן  נשאה
 ." וזה נוסף על טענתה בדבר התנהגותו האלימה של הבעל

במה  שונה  דין  המאיסות  ברועה  זונות  משאר  דין ,  יש  לעיין,  המובא  באגודה'  עניין  טעם  גב
 ?ם שאין כופין"מאוס עלי שנפסק שלא כדעת הרמב

ברי  משפט ד(ישראל  שחור  ודומב  ,  אטלס:  ג"ד  חיפה  בהרכב  הרה"ד  של  ביה"  בפסובאמ
ל  המבהר  היטב  את  הסוגים  השונים  בטענת  מאיסות "ג  אטלס  זצ"דברי  הרה,  )קלה'  ב  עמ"ח

 .וההשלכות ההלכתיות לכל סוג

 :שכתב, )ג' עז סעי' סי(א "עיין רמ: 'וג אס

מה  אומרת  מאיס  עלי א  דכל  זה  באינה  נותנת  אמתלא  וטעם  לדבריה  ל"וי"
אבל  בנותנת  אמתלא  לדבריה  כגון  שאומרת  שאינו  הולך  בדרך  ישרה  ומכלה 

 ." ממונו וכיוצא בזה אז דיינינן לה כדינא דמתיבתא

אין  כופין  ואף  לא ,  "אינו  הולך  בדרך  ישרה  ומכלה  ממונו"שלדבריה  ,  מאיסות  מהסוג  הזהב
 .מחייבים להתגרש

 :ל"וז,  מדוע במאיסות זאת אין מקום לחייב בגטמסביר) א"כתובות סד ע(ד "רי' תוס 

לא  כייפינן  לה  על  ידי  הפסד ,  אבל  אמרה  מאיס  עלי  שבעלה  מאיס  בעיניה"
דכיון  דבעלה  מאוס  בעיניה  אנוסה  היא ,  כתובה  אלא  מניחין  אותה  במרדה

י  שאין  שום "ואעפ,  ואפילו  אשה  כשרה  אי  אפשר  להבעל  לשנאוי  לה,  בדבר
י  שאין  שום  מום  ניכר "ואעפ,  ם  אשה  מואסת  בבעלהרבה  פעמי,  מום  ניכר  בו

ואין ,  וזה  דומה  לאדם  שאין  יכול  לאכול  מאכל  השנאוי  לו  ונתעב  עליו,  בו
ואדרבה ,  שום  דרך  כפיה  אלא  לעשות  דרך  בקשה  ולפתותה  אולי  תחשוק  בו

אם  היינו  יודעים  בוודאי  שטעמה  אמת  שהוא  אמת  שהוא  מאיס  בעיניה  ולא 
כי  הך  דתנן  בפרק  המדיר  ואלו ,    כופין  הבעל  להוציאהיינו,  נתנה  עיניה  באחר

ואין  האשה  יכולה  לסבול ,  שכופין  אותו  להוציא  מפני  שהוא  מאוס  בעיניה
שכיון  שאין  רואים  בבעלה ,  משום  דהכא  אנו  מסופקים  בטענתה,  שתבעל  לו

לפיכך ,  ומשום  זה  היא  אומרת  כך,  ל  שעיניה  נתנה  באחר"י,  באותן  המומים
, מ  גם  הוא  נמי  אין  כופין  להפסידה  כתובתה"  אבל  מ,אין  כופין  להוציא

אלא  מפתין  אותה  שמא  תחשוק ,  ולב  יודע  מרת  נפשו,  דשמא  טענתה  אמת
 ."בו

על  כן ,  אך  אינו  גורם  לאישה  חיי  צער  וסבל,  אמנם  הבעל  מתנהג  באופן  שלילי,  לומרכ
יש  אנשים ,  כשם  שלעניין  מאכל  מסוים.  מאיסות  מהסוג  הזה  הינה  אישית  ותלויה  בדעת  האדם

שהמאכל  יהיה  מאד  אהוב  עליהם  וישנם  אנשים  אחרים  שאותו  מאכל  לא  יוכל  להכנס  לפיהם 
יש  נשים  שהתנהגות  זאת  של  הבעל  תהיה  בלתי .  כך  גם  ביחס  לאנשים  עצמם,  מרוב  סלידה

ויש נשים המוכנות להבליג על כך ולחיות עם בעל , נסבלת בעיניהן ולא מאפשרת חיים נורמליים
 . חוה עד מאה ועשרים שנהכזה באהבה וא

אלא  ממעשיו  ודרכי ,  אחר  ומאיסות  מעין  זאת  איננה  נובעת  מעצם  טבעו  של  האדםמ
 .הדבר תלוי בעיקר בהרגשה ובנטיית לבה של האישה, התנהגותו
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יש  מקום  לחשוש ,  על  כן,  ש  נשים  המסוגלות  לחיות  עם  דרכי  התנהגות  כזאת  ויש  שלאי
אין  מקום  לכפות ,  ומשום  כך,  רצונה  להנשא  לאדם  אחרשטענתה  למאיסות  איננה  כנה  ונובעת  מ

 .ואף לא לחייב לגרש

, "אלא  מפתין  אותה  שמא  תחשוק  בו:  "ל"וז,  ד"רי'  ברים  אלו  מדוייקים  היטב  בתוסד
על  כן  מנסים  לשכנע  את ,  יש  נשים  שהיו  מוכנות  לחיות  עם  בעל  כזה,  מאחר  וכאמור,  כלומר

 .ם ביתהאישה להיות מאותן נשים ולחזור לחיי שלו

 :ל"וז, )ח"אישות ה' ד מהל"פי(ם "סוד זה מדויק באופן נפלא ברמבי

היא  נקראת  מורדת  ושואלין  אותה ,  האשה  שמנעה  בעלה  מתשמיש  המטה"
אם  אמרה  מאיסתיהו  ואיני  יכולה  להבעל  לו  מדעתי  כופין ,  מפני  מה  מרדה

ותצא  בלא ,  לפי  שאינה  כשבויה  שתבעל  לשנוי  לה,  אותו  להוציא  לשעתו
 ".ה כללכתוב

שאיננה ,  ")מדעתי(  "אלא  מדעת  האישה  ,  מאיסות  שאיננה  נובעת  מהבעל  עצמו,  לומרכ
אך  מסתבר  שנשים  אחרות  היו  יכולות  לחיות  עם  הבעל  למרות ,  מסוגלת  לחיות  עם  בעל  כזה

 .מגרעותיו וחסרונותיו

' יקנד  סע'  אבן  העזר  סי(ע  "וכן  בשו,  במשנה  ובגמרא)  א"דף  עז  ע  (כתובותבמובא  :  'וג  בס
 ):א

מי שנולד לו ריח הפה או ריח החוטם או , אלו  שכופין  להוציא וליתן כתובה"
שחזר  להיות  מקבץ  צואת  כלבים  או  בורסקי  או  להיות  מחתך  נחושת  מעיקרו 

נעשה  האיש  מוכה  שחין  כופין  אותו  להוציא .  ואם  רצתה  תשב  תחת  בעלה
 ."וליתן כתובה

חוץ  ממוכה  שחין  שהוא  מאוס :  "ונהבשם  תלמידי  רבינו  י,  )שם(ובא  בשיטה  מקובצת  מ
 ".לה

וכל ,  והמצרף  נחושת  תניא  בתוספתא  מצרף  נחושת  זה  מתיך  נחושת):  "שם(ד  "רי'  כן  בתוסו
 ".אלו פניהם וגופם מושחרים תמיד והן מאוסים

ה  חולי "לאו  דוקא  בסרחון  תליא  מלתא  דה):  "דקנ'  על  הטור  סי(א  בכנסת  הגדולה  בכן  מוו
 ".האשה בהם ולא תוכל לסבלוהנתעב והנמאס אשר נקטה 

וכן  כשיש  לו  סרחון  או  הוא  מאוס  מאוד  שאין   "):א'  קנד  סעי'  סי(כן  בערוך  השולחן  ו
 ".ביכולת האשה לסבול כופין אותו להוציא

 .יסוד דין זה נובע מחמת המאיסות של האישה בבעלה, לומרכ

מדובר '  סוג  בב,  בהרגשותיה  ובנטיות  לבה,  התלוי  באישה'  ך  בניגוד  למאיסות  מסוג  אא
שאין  אישה  בעולם "  אנן  סהדי"כי  ,  במאיסות  בבעל  עצמו  ואין  הדבר  תלוי  כלל  בדעת  האישה

 .אין חשש שעיניה נתנה באחר, על כן, שיכולה להמשיך לחיות עם בעל באופן הזה

הגורמת  לאישה  חיי  צער  וסבל  קשים  ובלתי ,  של  הבעל  כלפי  אשתו  תנהגותה:  'וג  גס
 .מוחלטתנסבלים עד כדי מאיסות 

 ):ח' ב סי"ח(ץ "ובא בתשבמ

, אשה  שבעלה  מצער  אותה  הרבה  עד  שמרוב  הצער  מואסת  בו,  עוד  שאלת"
והכל  יודעים  בו  שהוא  אדם  קשה  הרבה  והיא  אינה  יכולה  לסבול  אותו  לרוב 
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קרוב  הדבר  בזה [...]  הקטטות  והמריבות  וגם  שהוא  מרעיבה  עד  שהיא  שנאה  
ש  בצער  תדיר  שיש "כ,  דוק  ותשכחכדאיתא  בהמדיר  ,  שיוציא  ויתן  כתובה

[...] לנו  לומר  שיוציא  ויתן  כתובה  לפי  שאין  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה  אחת  
" מבית  מלא  זבחי  ריב,  טוב  פת  חרבה  ושלוה  בה"ומקרא  מלא  דבר  הכתוב  

הרי  שיותר ,  "טוב  ארוחת  ירק  ואהבה  שם  משור  אבוס  ושנאה  בו"ועוד  כתוב  
טובה  יש  לאשה  שבעלה  מצערה קשה  היא  מריבה  מחוסר  מזונות  ואיזו  

ו  דבעל "ואפילו  לכוף  אותו  להוציא  יש  לדון  מק,  במריבה  בכל  יום  ויום
מפני  צער  תדיר  שהוא  מר  ממות  לא ,  דהשתא  מפני  ריח  הפה  כופין,  פוליפוס

, ל  שאין  כופין  בזה  כלל"פ  שיש  בתשובת  גדולי  האחרונים  ז"ואע[...]  ש  "כ
א  בסברא  אין  לדיין  אלא  מה אנן  לא  קטלי  קני  באגמא  אנן  ומילתא  דתלי

ש  אם "וכ,  ואפשר  לא  אמרו  כן  על  כיוצא  בזה  הצער  הגדול,  שעיניו  רואות
הרצחת  וגם "ועליו  המקרא  הזה  ,  ד  לגעור  בו"וראוי  לבי[...]  מרעיב  אותה  

אלו '  ש  בפ"כמ,  שדומה  לארי  דורס  ואוכל,  שזה  יותר  קשה  ממות  הוא"  ירשת
 ."עוברין

ומצד ,  מאיסות  בעצם  האדם  –'  מצד  אחד  אינו  דומה  לסוג  בעסקינן  בסוג  מאיסות  ש,  לומרכ
אך  אין  בכך  פגיעה  אישית ,  שמואסת  בו  מחמת  התנהגותו  השלילית  –'  שני  אינו  דומה  לסוג  א

אלא  מדובר  בסוג  מאיסות  שהתנהגותו  של  הבעל ,  באישה  ויש  נשים  המוכנות  לחיות  באופן  כזה
ואין  הדבר ,  ל  קשה  וצער  נפשי  בלתי  נסבלעד  כדי  גרימת  סב,  היא  כל  כך  שלילית  ובלתי  נסבלת

אין  אדם  דר  עם "כי  אף  אדם  נורמלי  אינו  יכול  לחיות  עם  אדם  כזה  כי  ,  תלוי  במאכלי  בני  אדם
 ".נחש בכפיפה אחת

 . 'נכנס למסגרת  סוג ג" רועה זונות"ין ד

ש  בתורה "משום  שבכך  גורם  צער  ועינוי  לאישה  וכמ"  רועה  זונות"דין  ,  פי  שהובא  באגודהכ
". אם  תענה  את  בנותי  ואם  תקח  נשים  על  בנותי  אין  איש  עמנו:  "אמר  לבן  הארמי  ליעקב  אבינוש

שאם  כן  יהיה ,  שלא  ייקח  אישה  נוספת  על  בנותיו  של  לבן,  לבן  הארמי  אמר  ליעקב  אבינו,  דהיינו
 .נשות יעקב וכאמור לעיל, בכך צער ועינוי נפש גדולים לבנותיו

לם  המוכנה  להמשיך  לחיות  עם  בעל  בוגד  וודאי  שיש שאין  אשה  בעו"  אנן  סהדי",  מו  כןכ
' וכמו  בעל  פוליפוס  ושאר  המומין  המובאים  בסוג  ב,  בכך  מאיסות  מוחלטת  בעצמותו  של  הבעל

 .לעיל

ועקב  המאיסות  המוחלטת  עליו ',  יוצא  לכאורה  שרועה  זונות  נכנס  לסוג  ג,  אור  האמורל
 .לגרש את אשתו

טעמים  שונים  שעל  פיהם  יש  לכפות  את '    הביא  גמדוע  האגודה,  ז  יש  מקום  לשאול"ך  לפיא
שהמאיסות  של  האישה  היא  כל  כך ',  מדוע  לא  הסתפק  בטעם  ג?  לגרש  את  אשתו"  רועה  זונות"

 ?לעיל' גדולה ולא גרע מאותם המנויים בסוג ב

. צ.ג  א"כאמור  לעיל  בדברי  עמיתי  ורעי  הרה,  ם"לא  נפסק  כרמב  ושמאחר,  ל  כן  נראה  לומרע
איס  עלי  באמתלא  מבוררת  לגמרי  שאין  חשש  שעיניה  נתנה  באחר  אין  דין ואף  במ,  גאופטמן

ורק בהצטרף כל , הביא האגודה טעמים נוספים כבדי משקל ומשמעותיים, משום כך,  כפייה  בגט
הגיע  האגודה ,  מאיסות  מוחלטת.  ג.  מרידה  ממזונות  ופרנסה.  ב.  מרידה  מאישות.  א:  הטעמים'  ג

ופסק  שניתן  לכפות ,  מקרים  שיש  בהם  טענת  מאיסות  בלבדלמסקנה  שרועה  זונות  שונה  משאר  ה
 . את הבעל בגט
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שרועה  זונות  מאבד '  שלפי  נימוק  ב,  ניתן  אף  ליישב  את  קושית  העטרת  שלמה,  ל  פי  זהע
ל  בדעת "ולפי  האמור  י,  בלבד"  יוציא  ויתן  כתובה"אין  מקום  לכפיית  גט  שהרי  כתוב  ,  הון

טעמים  כל  כך '  אלא  מאחר  וישנן  ג,  ניתן  לכפותאין  הכוונה  שעל  פי  טעם  זה  בלבד  ,  האגודה
 .פסק האגודה לכפות בגט, בהצטרף שלושת הנימוקים, משמעותיים

מ  לעניין "הנ,  שלא  קיבל  את  דעת  האגודה,  אף  אם  נחוש  לדעת  הבית  יוסף,  פי  האמור  לעילל
הדין כך  פסקו  בתי  ו,  "רועה  זונות"י  שהוא  מת  אט  בגייב  חחות  לפשיש  מקום  ל  אך  ודאי,  הכפייה

, ד  הגדול"ל  לעיל  בשני  פסקי  דין  של  ביה"וכנ,  "רועה  זונות"בישראל  לחייב  בגט  את  מי  שהוא  
 .ש ישראלי"ש אלישיב ושל הגר"של הגרי

ות יש  צורך  בעדוי,  "רועה  זונות"על  מנת  להגיע  למסקנה  שהבעל  ,  באגודה,  אמור  לעיל כ
, ומדנא  בלבדאספיק  מלא  ו,  ו  שהבעל  בעצמו  יודה  בדבר  אשהוא  רועה  זונות  ראיות  ברורותו

 .כפי שהבעל חוזר וטוען שהכל בגדר עלילות שוא וסרק, שמא מעלילים עליו

שהצורך  בעדים  או  בהודעת  הבעל  הוא  רק  בבעל  מוחזק  בכשרות  ולא  היה ,  נראה  בהמשך [
ד  על  מנת  להוציא  אותו  מחזקת "על  כן  יש  צורך  בעדים  או  בהודאת  בע,  "רועה  זונות"לפני  כן  

שכבר  איבד  את (בעבר  "  רועה  זונות"אך  אם  הבעל  היה  ".  רועה  זונות"ת  לו  דין  של  כשרותו  ולת
וכל  שהנסיבות ,  ד"במקרה  זה  אין  צורך  בעדים  או  בהודאת  בע,  וטוען  שחזר  בו,  )חזקת  כשרותו

יש  בהם  מספיק  בכדי  להגיע  למסקנה  שהבעל  נשאר ,  והאומדנות  מוכיחות  שלא  השתנה  דבר
 ".]תרועה זונו "–בחזקתו הקודמת 

 במקרה שלפנינו" רועה זונות" .ג

אין  ספק  שהבעל  נכנס  בעבר ,  ד"כאשר  אנו  בוחנים  את  החומר  שהונח  לפנינו  בנדו,  והנה

] 'י[ובנוסף  לעדות  האישה  ,  ד"וזאת  אף  על  פי  הודאתו  בביה"  רועה  זונות"לקריטריון  של  

 .ומסמכי התמלילים שבהם הבעל מודה על קיום יחסי אישות עם נשים זרות

 ].'י[עם , )ולא רק קשרי עבודה(הודה מספר פעמים שאכן היה בקשרים אישיים בעל ה

כ  האישה  לטיב  הקשר  של "לשאלת  ב,  )1.2.2017(ז  "שבט  תשע'  דיון  שהתקיים  בתאריך  הב
 ):67-70שורות (השיב הבעל , ]'י[הבעל עם 

היא  היתה  לקוחה  שלי  התקינו  לה  מזגן  בבית  היו  לה  בעיות  במזגן  והגעתי "
פר  פעמים  הביתה  היא  לא  יהודיה  שחיה  בגפה  עם  הבת  שלה  בבית אליה  מס

והיא  ציפתה  שאני  אתמוך  בה  כספית  ואני  מודה  שמעדתי  התחיל  להתפתח 
ד  התיק  נסגר "  בגינו  נפתח  תיק  בביה2000קשר  לא  לענין  וזה  היה  בשנת  

 ."ב"והיה שלו

וכן  מהמשך אך  מהאמור  לעיל  ,  שלא  היו  עמה  יחסי  אישות)  73שורה  (מנם  טוען  הבעל  א
ובכך  מתערערת ,  ]'י[אין  ספק  שהבעל  משקר  באומרו  שלא  היו  יחסי  אישות  עם  ,  הדברים

 . אמינותו הכוללת ויש להטיל ספק גדול בשאר דבריו והכחשותיו

 .יין עוד לקמן בעניין זה של חוסר אמינות הבעל וההשלכות לענייננוע

בהם  הודה  שעשה  טעויות ש,  ל  מודה  הבעל  בדבר  קיומם  של  המכתבים  לאשתו"דיון  הנב
ובמכתב  אחר ,  וישתדל  להחזיר  את  האמון  של  אשתו  בו  וכן  ינתק  את  הקשר  עם  חברות  לשעבר

לא  מגיע )  הבעל(כשהיא  ישנה  ועוזב  כאשר  היא  ישנה  וכאשר  הוא  ])  'י([כותב  שהוא  מגיע  אליה  
 . היא מאיימת על הפלה, אליה
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מודה  על  קיום  קשרים  אסורים  כולל ובכך  ,  בהריון  ממנו]  'י[ן  כתב  לאשתו  שאותה  אישה  כ
אך  טוען  שכל  המכתבים  הינם  בכתב  ידה  של  אשתו  והוא  רק  חתם  עליהם  כדי ,  יחסי  אישות

נועד  על  מנת  לא  להרוס  את ]  'י[וכן  המכתב  בעניין  ההריון  מ,  לרצות  את  אשתו  ולמען  שלום  בית
 ]. 'י[הבית ולנקות את עצמו מהאובסיסיביות של 

נכנסה  להריון  על  מנת  שהיא  תאפשר  לי  לסגור ]  'י[י  לה  שכביכול  אני  סיפרת:  "ן  לדבריוכ
 ]".'י[את הפינה מול 

, מאחר  וכאמור,  ש  לציין  שמעבר  לכך  שטענותיו  של  הבעל  הינן  לא  סבירות  ולא  הגיוניותי
יש  בכך  אף  להטיל  ספק ,  ]'י[התברר  שהבעל  שיקר  בעצם  הכחשתו  את  קיום  יחסי  האישות  עם  

, אף  במכתבים  שכתב  הבעל  לאשתו,  על  כן.  ת  כולל  בעניין  המכתביםגדול  בכל  טענותיו  האחרו
 .על קיום קשרים אסורים עם נשים במסגרת חיי הנישואין" הודאת בעל דין"יש בהם 

-  ונגמר  ב2005-התחיל  ב])  'י([המקרה  שלה    "):465שורה  (המשך  הדיון  אומר  הבעל  ב
2007." 

.   היו  חיבוקים  ונשיקות  בחוף  היםהיה  קשר  מאד  קצר):  "524ורה  ש  (מו  כן  אומר  הבעלכ
 ." שנה20 למה מעירים דברים מלפני 2007 עד 2005-נכנסתי איתה למערבולת הדברים היו ב

אם  אנו  מניחים  שהקשר .  במשך  שלוש  שנים]  'י[הבעל  מודה  שהוא  היה  בקשר  עם  ,  לומרכ
  זרה בהכרח  שהודאת  הבעל  שהיה  בקשר  עם  אותה  אישה,  ביניהם  לא  היה  לצורך  עסקי  בלבד

שהבעל  מודה  שלפחות ,  מביאה  אותנו  למסקנה  ברורה,  י"באותם  שנים  שהצדדים  נשואים  כדמו
 ].'י[באותם שלוש שנים קיים יחסי אישות עם 

הבעל  כלל  לא  היה  בקשרי ,  מסרה  שבאותו  זמן  שקיימה  עמו  קשר]  'י[ש  לציין  שהעדה  י
היה  נעדר  לילות ,  ם  זרותשבזמן  שהיה  בקשרים  עם  נשי,  וכן  לפי  דברי  אשתו,  אישות  עם  אשתו

 .שהופך את הבעל למורד באישות, באגודה' בטעם א, וכאמור לעיל, מהבית

את  יכולה ):  "470בשורה  (לשאלת  הבעל  ,  ]'י[בחקירת  הבעל  את  העדה  ,  המשך  הדיוןב
כן כי אתה לא ): "471שורה ] ('י[עונה העדה ,  "לאשר  שלאורך  התקופה  היו  המון  ניתוקים  בינינו

 ". אשתו הוא לא היה חיעם. נתת לי

היו  המון  ניתוקים  של  תקופות  ארוכות  וביניהם  היו  יצירת ):  "512בשורה  (כן  אומר  הבעל  ו
 ".עשתה לי עיסויים]) 'י([קשר כזו או אחר נסעתי למלון לעשות ספא והיא 

לא "משמע  שהיו  אף  המון  ].  'י[בקשר  שלו  עם  "  המון  ניתוקים"הבעל  טוען  שהיו  ,  לומרכ
 . שבהם הם היו בקשרים כולל עיסויים וודאי שאף יחסי אישות, "ניתוקים

מחזקת  את  האמור  לעיל ,  שבאותה  תקופה  הוא  לא  היה  חי  עם  אשתו]  'י[עדותה  של  ,  מו  כןכ
 .ועליו לגרש את אשתו" מורד מתשמיש"הוא " רועה זונות"שבעל שהינו , של האגודה' בטעם א

הוא היה ,  היה בקשרים עם נשים זרותף  האישה  חיזקה  דברים  אלו  באומרה  שכאשר  הבעלא
 .שמונע את חיובו לעונת אשתו, נעדר לילות רבים מהבית וכאמור באגודה לעיל

 תראהה .ד

מוחזק : יש צורך בשני תנאים, על מנת להגדיר אדם כרועה זונות, )לעיל(לדברי החכם צבי 

 . לכך ולאחר התראה
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היא ,  לטענת  האישה.  שהתבארוכפי  ,  "מוחזק  לכך"אין  ספק  שהבעל  נחשב  ,  מקרה  שלנוב
הקשר ,  דפוס  התנהגותו  וקשרי  העבודה  עם  נשים  ביחידות.  חיה  כבר  ארבעה  עשורים  של  בגידות

 . הופכת אותו למוחזק לכך, ולא קשר קצר בלבד] 'י[של מספר שנים לפחות עם 

 :ל כדלהלן"ד י"נדוב, עניין התנאי השני שיש צורך בהתראהל

, ישראלי:  ג"ד  הגדול  בהרכב  הרה"מביה)    ואילך24'  מחלק  יב  ע(ד  רבניים  "ובא  בפסמ )א
 : ל"וז, מרדכי אליהו, קאפח

, "יאבד  הון"וכפי  שנראה  בנדון  דידן  אכן  נתקיים  בו  ממש  האמור  "
האשה  עובדת  ומרויחה ,  ואם  כי,  שנכנס  בחובות  ומתקשה  בפרעונם

והרי ,  מכל  מקום  אין  ערובה  שתוכל  להתמיד  בעבודה,  למזונותיה
. וכן  חייב  הוא  במזונות  הבנות,  הוא  חייב  במזונות  אשתו,  מעיקר  הדין

עוד  קיים  הנימוק  הראשון  שבאגודה  שהוא  מצד  עצם  העובדה  שאין 
שמצד  החרם  דרבינו ,  ומכל  שכן,  אשה  מסכימה  שידבק  באחרות

ודאי ,  גרשום  ואף  מטעם  המנהג  שבארץ  שיש  לישא  רק  אשה  אחת
' סי(חכם  צבי  ה,  ואם  כי[...]  על  דעת  כן  נשאה  ,  אשה  שנשאת  לו

נראה  שאין  זה ,  שבכגון  דא  צריך  התראה,  שמסתבר,  מעלה,  )ג"קל
וגם ,  שמתמיד  באיולתו,  ולא  כן  בנדון  דידן,  אלא  בזנות  על  דרך  מקרה

  דבר  שיכול  להחשב -אחר  שהאשה  עזבה  ועברה  לבית  הוריה
ובמקום  לפייס  את ,    המשיך  בדרכו  הנילוזה-ואף  יותר  מזה,  כהתראה

חזר ,    יחזור  על  התנהגותו  ולהוכיח  זאת  בפועלולהבטיח  שלא,  אשתו
, על  קיאו  ועוד  הצדיק  את  עצמו  בזה  כי  על  כן  שרוי  הוא  בלי  אשה

מאשרת  את  דרכו  להיות  שונה ,  כאילו  עובדה  זו  שהוא  עצמו  גרם  לה
 ."פ"נראה שיש מקום לחייב בג, על פי כל האמור. בחטא

, "בזנות  על  דרך  המקרה"א  רק  הו,  שדברי  החכם  צבי  המצריך  התראה,  ל"ד  הנ"וצא  מפסהי
אך אם הבעל מתמיד בקשריו עם נשים , התראה יכולה להועיל לו לחזור לדרך הישר, ובמקרה זה

 .יש להחשיב זאת כהתראה, זרות

  פתחה  האישה  תיק  גירושין  וטענתה  הראשית  והמרכזית 2007כבר  בשנת  ,  מקרה  שלנוב )ב
לא  מצויין  אם  הצדדים  העלו ,  ל"בדיון  שהתקיים  בתיק  הנ.  עניין  בגידות  הבעלבייתה  ה

ל  בטענת "נראה  לומר  שבעצם  פתיחת  התיק  הנ,  אך  בכל  מקרה,  את  עניין  הבגידה
, שמסכימה  לנסות  הליך  של  שלום  בית,  תובעתה-עקב  הודעת  האישה,  וסגירתו,  ידהגב

, ואם  לפי  האמור.  התראה  ראויה,  יש  בכל  זה,  שלא  יהיו  יותר  בגידות,  בכפוף  לכך
אף  לפי  החכם  צבי  יש  להחיל ,  "ההתראה"יו  עם  נשים  זרות  לאחר  המשיך  הבעל  בקשר

 ". רועה זונות"על הבעל דין של 

מ  עמאר "הגרש,  ת  שמע  שלמה  לראשון  לציון  ולרבה  הראשי  של  ירושלים"ובא  בשומ )ג
 ):יד' ע סי"אה, א"ח(

כ "מ  לא  אמרו  שצריך  התראה  אלא  במקום  שיש  איזה  סיכוי  שעי"ומ"
כ  אין  לנו  להחפז  לכופו  לגרש  עד "עיחזור  וישנה  מעשיו  הרעים  

שיתרו  בו  תחילה  אולי  יחזור  בו  אבל  במקרה  כזה  ברור  שההתראה  לא 
 ." ע אין צריך להתרות בו"תועיל מאומה דלכ

. שקבע דירתו בבית אישה זרה מזה שנים וגם הרתה לו, מנם  שם  מדובר  במקרה  קיצוניא
בעל  עם  נשים  זרות  באופן מדובר  בהתנהלות  של  שנים  רבות  של  ה,  אך  אף  במקרה  שלנו

כי  מטרת ,  ולכאורה  אין  מקום  להתרות  בו  שישנה  דרכיו,  שאינו  ראוי  והולם  בעל  נשוי
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החשדות  של  האישה  בבעלה ,  ד"ומאחר  ובנד.  ההתראה  הינה  שיחזור  ממעשיו  הרעים
והבעל  הודיע  אף ,  ביחידּות  של  הבעל  עם  נשים  זרות"  פגישות  עבודה"נובעות  מאותם  

, על  כן  אין  כלל  מקום  להתראה,  ינו  מוכן  לשנות  את  ההתנהלות  הזאתשא,  במהלך  הדיון
 .שהרי לדעתו דרכיו הינן טובות וכשרות ואין כלל מקום לשנותם, ובפרט

, אזולאי,  ורנר:  ג"ד  תל  אביב  בהרכב  הרה"מביה)    ואילך254'  מ  עחלק  ח(ר  "מובא  בפד  )ד
שלא מטעמו , האגודהבדברי ,  )עג'  סי)  (א  מטרלא"להגר(בשם  הדבר  אליהו  ,  צימבליסט

אלא  שברועה  זונות  יכולה ,  קנס  או  עונש  על  שם  סופו  שיאבד  הון,  של  החכם  צבי
האישה  לתבוע  מבעלה  שיגרש  אותה  וייתן  לה  כתובה  אף  קודם  שיאבד  הון  מהטעם 

ברועה  זונות  אנו  דנים  כאילו  זמן ,  לשיטתו,  כלומר.  כ  ממה  לפרנסה"שלא  יהיה  אח
ודנים  אותו  כבעל  חוב  המבזבז ,  ובעים  ממנו  כבר  הגיעופירעון  הכתובה  וכל  החיובים  הנ

שמא  מחר  לא ,  שעליו  לשלם  מיד  חובותיו  ושטרותיו  אף  ששטר  פירעונו  מאוחר,  כספו
א שכופים לגט ולשלם את הכתובה בבעל "ומטעם זה נקבע להלכה ברמ, יהיה לו לשלם

 . רועה זונות

 ):שם(בעניין ההתראה מובא בדבר אליהו ו

, ד זה אינו"לענ, אחרונים דלענין כתובה צריך התראהומה  שמבואר ב"
, כי  באשה  דוקא  בדת  יהודית  הוא  דצריכה  התראה  להפסיד  כתובתה

דהיא  לא  פשעה ,  כ  באיש"וכש,  אבל  בדת  משה  אינה  צריכה  התראה
ושטר  העומד  לגבות ,  לכן  אף  בלא  התראה  צריך  ליתן  לה  כתובה,  כלל

 ."  כמבואר בתוספותד כגבוי דמי היכי דהוא מודה"י מעשה בי"ע

אך החכם צבי הביא , ל"ברי  החכם  צבי  המצריך  התראה  מתבססים על דברי האגודה הנד )ה
מסתבר  שיש  צורך ,  לפי  טעם  זה  בלבד.    שרועה  זונות  יאבד  הון-'רק  את  טעם  ב

ואם  אכן  הבעל ,  אך  האגודה  הביא  טעמים  נוספים  שמחמת  חומרתן  הרבה.  בהתראה
 . ין צורך בהתראהמסתבר שא, בטעמים אלו" מוחזק"

אינו  הנימוק ,  שהנימוק  הממוני  שרועה  זונות  יאבד  הון,  ש  ישראלי"יין  לעיל  דברי  הגרע
ג  שלמה "ד  הגדול  הרה"ד  נתניה  בדבריו  של  חבר  ביה"ד  של  ביה"וכן  עיין  פס,  העיקרי
 :ל"וז, 290452/1בתיק ) ד הגדול"כיום דיין ביה(שפירא 

תעללות  נפשית  מהוה כ  שה"לכאורה  יש  להביא  כדמות  ראיה  למש"
' ד  סע"קנ'  ממה  ששנינו  בסי,  סיבה  לכפות  את  הבעל  לתת  גט  לאשתו

א  שכופין  אותו "מי  שהוא  רועה  זונות  ואשתו  קובלת  עליו  י:  "'א
משום  רועה )  א:  (טעמים  להאי  דינא'  ובאחרונים  הוזכרו  ב,  "להוציא

משום  שנמאס )  ב.  (זונות  יאבד  הון  וסופו  שלא  יהיה  לו  במה  לפרנסה
פוק  חזי  מאי  עמא ו.  האשה  ואינה  יכולה  לחיות  עמו  ולמחול  לועל  

והסברה  השנייה  כל  יסודה  הוא ,  דבר  מעשים  בכל  יום  בבית  הדין
, ה  כופין  אותו  להוציא"ואפ,  משום  הפגיעה  הנפשית  שנפגעת  האשה

מ  שהפוגע  באשתו  פגיעה "וש,  ולהך  סברא  לא  בעינן  נמי  התראה
 ."נדון דידן נימא הכיא שכופין אותו להוציא ואף ב"נפשית י

יש  מקום  לדון ,  "אבד  הוןי"משום  ,  ולפי  החכם  צבי,  באגודה'  אמנם  לפי  טעם  ב,  לומרכ
יתן  לחייב  בגט נכאורה  לועל  פיהן  ,  אך  ישנן  טעמים  נוספים,  תראההולחייב  רק  לאחר  שבוצעה  

  .אף ללא התראה

 : תוך דברים אלו ניתן להגיע לאחת מהמסקנות הבאותמ
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וישנם  טעמים ,    הינה  שהטעם  של  מאבד  הון  איננו  הטעם  העיקריאם  הנחת  היסוד  )1
 .ברועה זונות אין צורך כלל בהתראה, נוספים

, אף  אם  מאבד  הון  איננו  הטעם  העיקרי,  על  כן".  כמקשה  אחת"ל  טעמי  האגודה  באים  כ )2
ומסתבר  שזאת  התשובה  לכך  שהחכם ,  יש  צורך  בהתראה  מהנימוק  השני  של  יאבד  הון

 . יש צורך אף בהתראה, כי רק בגלל טעם זה, טעם השני בלבדצבי הביא רק את ה

 .או שהייתה התראה או שאין צורך בהתראה, מכל הטעמים שהובאו, סיכוםל

 ".רועה זונות"ל עולה באופן ברור שהבעל היה בעבר במסגרת של "כל הנמ

 וסר אמינות הבעלח .ה

בכך  אמינותו ,  יחסי  אישות]  'י[שכלל  לא  היו  בינו  לבין  ,  הבעל  שיקר  בדבריו,  כאמור  לעיל

ולפחות  מתערערת  אמינותו  בטענתו  שלאחר ,  בשאר  טענותיו  מתערערת  באופן  משמעותי

 ].'י[החזרה לחיי שלום בית לא המשיך לבגוד עם העדה 

 ):עא' מ סי"חו(ובא בטור מ

תשובה  לרבי  קלונימוס  שטר  שיש  בו  נאמנות  ונמצא  המלוה  כפרן  בדבר "
.) מ  יז"ב(אף  על  גב  דקיימא  לן  .  יה  הנאמנותאחר  על  ידי  עדים  לא  מהני  ל

הוחזק  כפרן  לאותו  ממון  לא  הוחזק  כפרן  לממון  אחר  אפילו  הכי  בהא  בטל 
 ."לנאמנות דהימניה לוה למלוה ולא שקיל מיניה אלא בשבועה

 ):שם(כן בבית יוסף ו

והיא .  'תשובה  זו  כתבה  רבינו  ירוחם  בסוף  נתיב  ו.  תשובה  לרבי  קלונימוס"
ר  קלונימוס  ויהיב  טעמא "ר  משולם  ב"  התרומות  בשם  הכתובה  בספר

למילתיה  משום  דאמרינן  כי  הימניה  לוה  למלוה  משום  דכל  ישראל  בחזקת 
אבל  השתא  דהוחזק  כפרן  במקום ,  נאמנין  קיימי  ולהכי  הימניה  כי  הימניה

גם  בתשובה .  אחר  איתרע  ליה  נאמנות  דידיה  ולא  שקיל  אלא  בשבועה
מצאתי  כן  והביא  ראיה  מדאמרינן )  ט"תתנ'  סיפ  "ם  ד"ת  מהר"שו(  אשכנזית  

' גבי  אלו  יוצאות  שלא  בכתובה  העוברת  על  דת  משה  וכו,  )ב"כתובות  ע(  
וכגון  דאמרה  פלוני  חכם  טיהר  לי  הדם  ואשתכח  שיקרא  והא  הכא 
דמדאורייתא  מהימנא  וכיון  דמשקרא  תו  לא  מהימנא  ומפסדת  כתובתה  הכא 

ונא  מאיסורא  כתובה  נמי  ממונא  הוא נמי  לא  מהימן  וכי  תימא  היכי  ילפינן  ממ
 ."ועוד התם מפסדא לכתובה לגמרי הכא גבי בשבועה

 :שכתב) תתקה' א סי"ח(א "עיין בתשובת הרשב, כעין זהו

 טירת  פחר  אקצת  מהוציא  שלמנתו  אבררהו.  אובן  רל  עטרות  שהוציא  שימ"
 ולן  כוציא  הך  כקצתן  מהוציא  שכשםד.  כולן  לפרן  כהוחזק  שבית  הן  מעלהב

 לאא.  שטרות  הכל  לן  כם  גחוש  לש  יאובן  רבית  מגנבד'  דע  יודאי  דכאה[...]  
 ".דבר בהתישב לש יבזהש

, והוחזק כפרן בשטר אחד, מלוה  שהוציא  שטרות  אפילו  שיש  בהם נאמנות על הלוה,  לומרכ
 .אלא אם יישבע על טענותיו, )למרות הנאמנות(לא יוכל יותר לגבות מהלוה 

 :שכתבו) 5922-21-1 יקת(חיפה ד "ד מביה"עוד בפס' עיו

 בר  דכחישה  התחילה  בכןד  ש"ביה  בקרנית  שוחזקה  האשהה:  עוד  וזאת"
 .שיקות ניו האכן שודתה הלבסוף ונשיקותה
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, ג"יט  ס"  עימןמ  ס"וע  ח"טושו  בנפסק  הת  אליה  עהחיל  לש  יללו  הנסיבותב
 אשה  הין  בעמוק  וציף  רשר  קשנו  יי  כתרשםד  מ"ביה  ודבריה  באמנת  נאינהש
 לא  כהוכחה  שגירסתה  לניגודב,  ו  בוגדת  ביא  הי  כושד  חהבעל  שדיד  יתואול
 ."מינהא

בכך ,  ]'י[מאחר  והבעל  נמצא  שקרן  בטענותיו  שלא  קיים  כלל  יחסי  אישות  עם  ,  ד"נדוב
אף  בעניינן  של ,  א  לעיל"ולפי  תשובת  הרשב,  ]'י[מתערערים  כל  הכחשותיו  לפחות  בעניינה  של  

ות  של  הבעל  נפגמת  ונאמנת  האישה  בדבריה  על  בגידותיו חזקת  הכשר,  ]'א[שאר  נשים  כגון  
שהמלוה  מאבד  את  חזקת ,  כעין  האמור  לעיל(וחוזרת  חובת  ההוכחה  על  הבעל  שלא  בגד  

 ).כשרותו ונאמנותו ויהיה נאמן רק בשבועה

 ענין הוחזק כפרןב .ו

 :ל"וז, כתב) ח' עט סעי' מ סי"ח(ע "בשו

 ".שכנגדו נוטל בלא שבועה, ל מי שהוחזק כפרןכ"

מ "ב('  ולמדו  כן  מסוגיית  הגמ).  מב'  א  סי"מ  פ"ב(ש  "ף  והרא"הרי'  קורו  מהטור  בשם  תשומ
 ):א"דף יז ע(

והעדים ,  אין  לך  בידי  כלום:  והלה  אומר,  מנה  לי  בידך:  מר  רבי  יוחנןא"
כי הא . וחזק כפרן לאותו ממוןה  -פרעתי  :  וחזר  ואמר,  מעידים  אותו  שיש  לו

, לה  לכלתיה  איצטלא  דמילתא  בכתובתהדשבתאי  בריה  דרבי  מרינוס  כתב  
אתו  סהדי .  אמר  לה  לא  היו  דברים  מעולם.  אירכס  כתובתה.  וקבלה  עליה

אמר , אתא לקמיה דרבי חייא. פרעתיה:  לסוף  אמר  להו.  כתב  לה,  אין:  ואמרי
 ."וחזקת כפרן לאותה איצטלאה: ליה

 ):שם(ש "ז הרא"וכתב ע".  עד שיפרע-הוחזק כפרן לאותה אצטלא : "י"פירש רשו

י  ושכנגדו  נשבע  ונוטל  משום "בכאן  לא  פרש.  וחזק  כפרן  לאותו  ממוןה"
ולא  דמי  לחשוד  על  השבועה  שכנגדו .  דמסתבר  ליה  שיטול  בלא  שבועה

כא שבתביעה האבל . התם לא מתביעה זו פסול אלא מצד אחר.  צריך  לישבע
וכן  משמע  בעובדא  דאיצטלא .  זו  הוחזק  כפרן  נוטל  שכנגדו  בלא  שבועה

ל  רבי  חייא  הוחזקת  כפרן  לאותו  איצטלא  והזקיקו  לשלם  ולא "לתא  דאדמי
 ".חייב את שכנגדו שבועה

 .ש"עיי, )ק יט"שם ס(ע "כ הסמ"כו

 ):ה' שם סעי(ע "לעיל מיניה כתב בשוו

, ועדים  מעידים  שהלוהו,  לא  היו  דברים  מעולם:  ואמר,  מנה  לי  בידך:  ענוט"
ואין  המלוה ,  וחייב  לשלם,  הוחזק  כפרן  לאותו  ממון,  פרעתיך:  וחזר  ואמר

ונאמן ,  אבל  לא  לממון  אחר,  דוקא  לאותו  ממון  הוחזק  כפרןו.  צריך  לישבע
 ".כשאר כל אדם, עליו בשבועתו

 ):ק טז"שם ס(ך "הבהיר בזה השו

ודינו  כשאר  כל  אדם  לממון ,  מ  לא  נעשה  חשוד"מ,  נהי  דהוחזק  כפרןד"
 ".אחר

שהוא  אף "  חשוד"ויש  דין  של  ,  ו  ממוןשהוא  רק  לאות"  הוחזק  כפרן"לומר  יש  דין  של  כ
שכנגדו  גובה  בלא "  הוחזק  כפרן"בדין  ,  )ק  ג"שם  ס(ע  "כפי  שהעיר  הסמ,  ומאידך.  [לממון  אחר
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צב '  סי(ע  "כ  השו"כמש,  שכנגדו  נשבע  ונוטל,  אך  בחשוד,  שבועה  כל  שלא  הביא  הנתבע  עדים
 ).]ז' סעי

נגרע  נאמנותו  אף  לענין ,  חראף  שמי  שהוחזק  כפרן  לאו  דוקא  נעשה  חשוד  לממון  א,  מ"מו
 ):ק יד"שם ס(ע "כ הסמ"כמש, ממון אחר

. פ  צריך  שבועה"ללמדנו  דעכ,  דקדק  לומר  בשבועתו.  נאמן  עליו  בשבועתוו"
כיון  דגרע  חזקת ,  אינו  נוטל  בלא  שבועה,  ואפילו  יש  ללוה  זה  שטר  בנאמנות

ג "טור  סעיף  כ[א  "ש  הטור  והמחבר  לעיל  בסימן  ע"וכמ,  נאמנות  דידיה
 ."ג"סעיף י] חברומ

מדרכי )  ק  יג"שם  ס(ע  "הביא  הסמ,  כ  המחבר  שלא  הוחזק  כפרן  לממון  אחר"עמש,  הנהו
 :ל"וז, שכתב) תתקה' א סי"ח(א "את דברי תשובת הרשב) אות ו(משה 

ובררה  אלמנתו  שהוציא  מקצת  אחר  פטירת .  י  שהוציא  שטרות  על  ראובןמ"
. קצתן כך הוציא כולןדכשם שהוציא מ. הוחזק כפרן לכולןשבעלה מן הבית 

אמר  רב  פפא  שמע )  'ו  ב"דף  ל(אמרינן  פרק  אלו  נערות  ד[...]  ואם  תאמר  
כגון  דאמרי  לדידן  אמר  לן  זייפו '  ואוקי.  ביה'  מינה  האי  שטרא  ריעא  לא  מגבי

שאני  התם .  דמשמע  דוקא  האי  שטרא  אבל  שטרי  אחריני  לא.  לי  האי  שטרא
דגנב  מבית  ראובן  יש  לחוש '  ידעאבל  הכא  דודאי  .  דלא  ידעינן  אי  זייף  אי  לא

 ".כ"ע. אלא שבזה יש להתישב בדבר. גם כן לכל השטרות

 :ל"וז, א למה הוחזק כפרן לשטרות אחרים"הקשה על דברי הרשב) ק טו"שם ס(ך "בשו

ואפשר  משום .  דלמה  יהא  מוחזק  כפרן  לכולן,  ע  בעיני"באמת  דין  זה  צו"
א  כסברא "  להרשבל"וס,  עשה  חשוד  כיון  שגנבנדכיון  שגנב  מקצתן  

שכנגדו  נשבע ,  דחשוד  שמוציא  שטר'  ב  סעיף  ט"הראשונה  דלקמן  סימן  צ
וכן  מיירי  בתשובת ,  האלמנה  פטורה,  וכאן  כיון  שמת  ראובן,  היסת  ונפטר

ז  לדידן "ולפ.  א  להדיא  בראובן  שמת  ואלמנתו  ביררה  שגנב  מקצתן"רשב
, השטרותלא  הוחזק  כפרן  לשאר  ,  ב"ל  כסברא  האחרונה  דלקמן  סימן  צ"דקי

 ".ש"ע, א גופיה שם מסיים בזה שיש להתישב בדבר"וגם בתשובת רשב

שהוא  רק  לאותו ,  "הוחזק  כפרן"לחלק  בין  )  ק  טו"ס(דומה  למה  שהבאנו  לעיל  מדבריו  ו
צב '  ומסיק  שלפי  מה  שהכריע  בסי.  שאינו  נאמן  גם  לענין  ממון  אחר,  "חשוד"לבין  נעשה  ,  ממון

ליתא  לדין ,    שיש  בידו  שטר  מקויים  גובה  בלא  שבועהא  שחשוד"שהעיקר  כדעת  הי)  ק  יד"ס(
 .א"הרשב

 ):יג' שם סעי(ע עוד "ז כתב השו"כעיו

וחזר ,  ויצא,  צא  תן  לו:  ואמרו  לו,  ונתחייב  האחד  לשני,  נים  שבאו  לדיןש"
, כגון  שלא  זזה  ידם  מתוך  ידו,  ועדים  מעידים  אותו  שלא  פרעו,  פרעתי:  ואמר

 ."ןהוחזק כפרן לאותו ממו

 ".ושוב אינו יכול לומר אחר כך פרעתי עד שיפרענו בעדים): "ק לג"ס(ך "הש' פיו

במי  שטען ,  עט'  בריש  סי'  עי,  בעצם  הדין  שכאשר  הוחזק  כפרן  נאמן  חברו  בלא  שבועהו
 ):א' סעי(ע "שכתב השו, ולאחר שבאו עדים שלוה חזר וטען שפרע, ם שלא לוה"להד

ובאו  שני ,  דברים  מעולםלא  היו  :  ד  ואמר"וכפר  בב,  מנה  הלויתיך:  ענוט"
הרי  זה  חייב ,  לא  נתפרעתי:  והמלוה  אומר,  עדים  שלוה  ממנו  מנה  ופרעו

ונאמן  על ,  לא  פרעתי  דמי:  כאלו  אומר,  לא  לויתי:  דכל  האומר:  הגה.  לשלם
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ואין ,  )טור(הרי  הוכחש  בעדים  ,  ומה  שאומר  לא  לוה,  עדים'  עצמו  יותר  מק
 ."הרי הוחזק זה כפרןש, המלוה חייב שבועה

שהרי  הוחזק "ם  "כ  הרמב"עמש,  והנה).  ג"טוען  ונטען  ה'  ו  מהל"פ(ם  "הוא  מדברי  הרמבו
שכיון  שכל  האומר  לא  לויתי  כאומר ,  וכוונתו".  ין  צורך  לזה  הטעםא:  "ד"השיג  הראב,  "זה  כפרן

. וממילא  אין  לחייב  את  המלוה  בשבועה,  ד  שלא  פרע"כ  הרי  יש  הודאת  בע"א,  לא  פרעתי  דמי
 .'וכו" דכל האומר לא לויתי", )שם(א "וכתב שנראה שלכן הגיה הרמ, )ק ג"ס(ך "וכן העיר בש

ל  שמי  שהוחזק  כפרן "מ  הנ"י  סתימת  הסוגיא  בב"ע  עפ"ם  ושו"פ  נראית  דעת  הרמב"כע
ב "ודבר  זה  צ.  'וכו"  כל  האומר"גם  ללא  טעם  ,  לאותו  ממון  שוב  אין  נאמן  עליו  כלל  בלא  עדים

 .ע"ויל, לבדהיאך אפשר להוציא מאדם בטענה ב, היטב

אלא ,  יש  חזקת  חיוב  והלוואה  ודאי,  ע"נראה  ליישב  שבכל  המקרים  האלו  המבוארים  בשוו
וכיון .  כיון  שהלוואה  לפריעה  עומדת,  שלפעמים  נאמן  הלווה  לומר  פרעתי  ולפטור  עצמו

שוב  אינו  נאמן  לפטור  עצמו  מחזקת  החיוב  עד  שיביא  ראייה  על ,  שהוחזק  כפרן  על  אותו  ממון
 .א להוציא בלי ראייה"ולכן חשש הרשב, א מי שהוחזק כפרן בא להוציא"ין הרשבובד. הפרעון

 :ל"וז, )עז' סי סכת יבמות פרק ומ (כתב האגודה, ד"בנדו, הנהו

אבל  אם  הביאו  לו  בנים ,  דווקא  שיש  עדים  שראו  אותו  עם  המנאפיםו"
שראינו כמה נספים בעלילות ודווקא שיכולה , הנכרים  עבור  זה לא כפינן ליה

כל דאבל  לא  פסקתי  להחרים  על  ככה  ,  האשה  לבקש  עדים  שיעידו  מעצמם
גם  אמרתי  שיעידו  עדים  זה  שלא .  ישראל  בחזקת  כשרות  עד  שיוודע  פסולו

אחרי  שפסקתי   ו.ויחקרו  אותם  בדרישה  וחקירה  כמו  על  דיני  נפשות,  בפני  זה
ל  הועתק  מכתיבת  ידו  והאריך  בו "מ  ז"הפסק  שלחו  קרובי  האשה  תשובת  הר

יכא  דאיכא  עדות  או הוסוף  דבריו  ,  ד  וכתב  כל  הני  טעמים  שכתבתימאו
 ".ייפינן ליה להוציאככשהודה מעצמו 

והצריך  לחקור ,  ותלה  הדבר  בחזקת  כשרות  של  הבעל,  רי  שהצריך  עדים  או  הודאת  עצמוה
 .ח כמו בדיני נפשות"בדו

ה  בעבר שהבעל  הי,  חזקת  הכשרות  של  הבעל  נפגמה  וזאת  לפי  מה  שהסקנו,  מקרה  שלנוב
 .בגדר רועה זונות

אך  הוא  טוען  שמהזמן  שהצדדים  חזרו  לחיי ,  "רועה  זונות"אחר  והבעל  הוחזק  בעבר  כמ
ל  נטל  ההוכחה  יהא "לפי  הסברא  הנ,  שלום  בית  הפסיק  לחלוטין  את  הקשרים  עם  נשים  זרות

ק הוחז"ואם  בתחילה  הכחיש  את  הדברים  ו,  בכפיית  הגט"  חזקת  חיוב"כיון  שבזה  יש  עליו  ,  עליו
 .ל שלא יהא נאמן לומר שחזר בלי להביא ראייה"י, עד שהובאו הוכחות נגדו" כפרן

, הוחזק  כפרן  לשטר  אחד  אינו  הופך  אותו  להוחזק  כפרן  לשטר  אחר,  מנם  כפי  שהסקנוא
, שעקב  הקשר  שהיה  לו  עמה,  ]'י[בעניין  העדה  ,  כ  לעניינינו"וא.  פ  לאותו  שטר  הוחזק  כפרן"עכ

והיא  העידה  שהקשר  שלו  עמה  נמשך  אף  לאחר  שהצדדים  חזרו ,  ותהפך  הבעל  להיות  רועה  זונ
שהיה  כשלוש  שנים  לאחר  החזרה ,  לבית  המשפט]  'י[לשלום  בית  וכן  מהמכתב  ששלחו  הבעל  ו

 .שחזרו לחיי שלום בית מלאים מתערערת באופן משמעותי, על כן טענתו של הבעל, לשלום בית

אך  מאחר  ויסוד ,  "הוחזק  כפרן"ו  לדין  מנם  יש  לדון  בכך  אם  ניתן  לדמות  את  המקרה  שלנא
 .שאמינותו של הבעל נפגמת מאד, על כן נראה לומר, זה הינו כסניף בלבד
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 בעבר" רועה זונות" .ז

זה  היה  לפני  שנים ,  טענתו  של  הבעל  הינה  שאף  אם  היו  לו  קשרים  אסורים  עם  נשים  זרות

ה  של  כחמש ומאז  הצדדים  חזרו  לשלום  בית  לתקופ,  רבות  והסתיים  לפני  כעשר  שנים

זה  בחיי  העבר  שלו  ואין  מקום  לדון  אותו "  כתם"וממילא  האישה  מחלה  לו  על  ,  שנים

 ".רועה זונות"כ

 :ש לדון בעניין זה בכמה היבטיםי

 ?אם אכן הצדדים חזרו לחיי שלום ביתה .1

 ?וניתק כל קשר עם נשים זרות" רועה זונות"אם הבעל הפסיק להיות ה .2

 ?"רועה זונות"הבעל אם ומתי האישה מוחלת על טענתה שה .3

 ענת הבעל שחזרו לשלום ביתט .ח

אין  ספק .  לא  ניתן  לקבוע  עובדות  ברורות,  בשאלה  האם  הצדדים  חזרו  לחיי  שלום  בית

ובכפוף  לכך  שהבעל  יפסיק  כל  קשר  עם  נשים "  לפתוח  דף  חדש"שהיה  ניסיון  של  הצדדים  

 .זרות

, וקת  רכוש  הצדדיםש  בחל"המשיכו  להתנהל  הדיונים  בביהמ,  במהלך  אותם  שנים,  ולםא
יש ,  כפי  שנראה  בהמשך,  בפרט.  וודאי  שעובדה  זאת  לא  מלמדת  שאכן  היה  שלום  בית  אמיתי

אלא ,  איננה  נובעת  מאהבתו  הגדולה  לאשתו,  מקום  להניח  שהתעקשותו  של  הבעל  לא  להתגרש
 .ויש בכך מידה של נקמנות באשתו, בענייני הרכוש" צלב אותו"ש "שלדבריו ביהמ, עקב כך

ד  לטיב "לשאלת  ביה,  )1.2.2017(ז  "שבט  תשע'  האישה  הצהירה  בדיון  ביום  ה,  מו  כןכ
 ):541שורה (מערכת היחסים בינה לבין בעלה 

היו  לו  סטוצים  פה  מישהי  ופה  מישהי  לא  הבאתי  אותם  כי  אין  לי  את "
היו  ימים  טובים  יותר  ופחות  טובים  אבל  תמיד  היו  מריבות .  הפרטים  שלהם

 ."מהפרקעל אבא שלי וזה לא ירד 

ואף ,  הבעל  המשיך  בקשרים  עם  נשים  זרות,  "שלום  בית"בתקופת  ה,  דברי  האישהל
 .במערכת היחסים האישית ביניהם היו עליות וירידות והיו תמיד מריבות בעניין אבי האישה

רועה "קשה  מאד  להגדיר  תקופה  זאת  כחיי  שלום  בית  ומחילה  של  האישה  על  טענת  ,  דעתיל
 ".זונות

 "רועה זונות"ה מלהיות ֲחָזר .ט

 ". לחזור בתשובה"עליו , "רועה זונות"על מנת שהבעל יפסיק להיות 

 :ד לעיל"הו, )קלג' סי(ת חכם צבי "סוד זה מובא בשוי

ועוד  שהרי  כתב  בתשובה  ורוצה  לקבל  עליו  דברי  חברות  ואפילו  אם  היה "
מומר  גמור  אם  לא  כפוהו  עד  ששב  לדת  ישראל  ודאי  שאף  האומרים  לכוף 

דו  כיון  שלא  כפוהו  בעודו  בהמרתו  כיון  שחזר  בו  שוב  אין  לכופו למשומד  יו
ש  ברועה  זונות  שבא  לשוב  בתשובה  שאף  בעל  האגודה  מודה  שאין "ומכ

כופין  אם  לא  בשעבר  על  קבלתו  פעם  ושתים  ודבר  פשוט  הוא  שאין  לך  דבר 
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העומד  בפני  תשובה  וגם  חוזר  לכשרותו  לכל  דבר  תכף  כשיקבל  עליו  דברי 
 ."שובה שלמהחכמים לשוב בת

, בעניין  מורדת  הרוצה  לחזור  ממרידתה,  ד  הגדול"מביה)  69'  חלק  ט  עמ(ר  "יין  עוד  פדע
 ): תתרכא' סי(ם מרוטנבורג "שהביאו תשובת מהר

אין  די  במה  שאומר  שרוצה ,  אלמא  היכא  דהוי  אדם  מועד  ורגיל  לעבור"
אחרי  שמרדה  ויצאה  במרד  מביתו  זה  כמה ,  שלום'  הכי  נמי  אשת  ר.  לשוב

אולי  תשב  ימים  אחדים ,  אליו  אשוב:  לא  מסתייע  במה  דאמרה,  ועגנתו,  מיםי
לכן אם תתרצה האישה להתקשר על פי רבותינו ותעשה . או  עשור ואחר תלך

כי  איך  יבטח  בה  לב  בעלה  אי  לא .  הרי  טוב,  ככל  הכתוב  והמבואר  לעיל
, אחרי  שמרדה  בו  כמה  ימים  ואם  לא  תעשה  כמבואר  לעיל,  בקשר  אמיץ

 ."מסכים לכל דברי רבותינו והנני מתיר לו עמהם לגרשה בעל כרחההריני 

 :ל"א גולדשמידט וז"כתב על כך הגרו

להוכיח  כי  אכן  חזרתה  כנה ,  כי  על  המורדת  החוזרת  שבה,  הרי  שדין  הוא"
אלא  עליה  לשכנע ,  ולא  די  לה  באמירה  בעלמא  אליו  אשוב,  ואמיתית  היא

י  יבטח  בה  לב  בעלה  כי  החזרה עד  כ,  בקשר  אמיץ,  ולהתקשר  על  פי  בית  דין
ואין  היא  מביאה  למחשבה  אולי  תשב  ימים  או  עשור  ואחר ,  יציבה  היא

  ."תלך

מתברר  שאין  בהצהרות  אלו ,  ם  בוחנים  היטב  את  כל  הצהרות  הבעל  לאורך  כל  הדיוניםא
אם  בוחנים  את  השתלשלות .  ממש  ואין  כלל  דברים  מעשיים  העומדים  מאחורי  ההצהרות

את  תיק  הגירושין  הקודם  עקב  רצונם  לחזור  לחיי  שלום  בית   גרוסהצדדים  האירועים  מהזמן  ש
אין  ספק  שהבעל  כלל  לא  חזר ,  2013ועד  פתיחת  תיק  הגירושין  השני  על  ידי  האישה  בשנת  

 :מסקנה זאת מוסברת כדלהלן. בתשובה ואפילו לא בתשובה חלקית וודאי שלא בתשובה שלמה

לדבריו ,  אם  כן.    האיתנה  שכלל  לא  בגד  באשתוהבעל  נשאר  בעמדתו,  לאורך  כל  הדיונים.  1
 .אין מקום לחזרה בתשובה כי כלל לא בגד באשתו

ובקשרים  עם  הנשים "  בשגרת  חייו"הבעל  כלל  לא  חזר  בתשובה  והמשיך  ,  לדברי  האישה.  2
  עשורים 4אנחנו  ):  "14.4.2016(ו  "ניסן  תשע'  הזרות  וכדברי  האישה  בדיון  שהתקיים  בתאריך  ו

לדעת  האישה  הבעל  בגד  בה  כמעט  לאורך  כל  שנות  הנישואין  כולל ,  לומרכ".  של  בגידות
ואף  כשהבעל  הציע  לה ,  יש  עוד  לציין  את  נחרצות  האישה  להתגרש.  בתקופה  שחזרו  לשלום  בית

שאיננה ,  אמרה  האישה,  יהיה  מוכן  לוותר  על  כל  רכושו  למענה,  שתמורת  ניסיון  לשלום  בית
אף  זה  מחזק  את .  ינים  הממוניים  כלל  לא  מעניינים  אותהמוכנה  ומעוניינת  אך  ורק  להתגרש  והעני

כנותה  של  האישה  ומאיסותה  המוחלטת  בבעלה  וחוסר  יכולתה  לחזור  לבעלה  עקב  חשדותיה  בו 
 .שהוא בוגד בה בכל שנות הנישואין

עם  נשים  רבות  ביחידות "  לצורכי  עבודה"היה  נפגש  ,  הבעל  הודה  שבמסגרת  עבודתו.  3
ד  מדוע "לשאלת  ביה.  זאת  אף  לאחר  שהצדדים  חזרו  לחיי  שלום  ביתובדירות  פרטיות  והמשיך  

טען  הבעל  שזה  חלק  מעבודתו  שעליו  להפגש  ביחידות ,  היה  עושה  זאת  כאשר  אשתו  חושדת  בו
וזה מה שגרם לאשתו לחשוד בו , עם נשים על מנת לקבל הצעת עבודה או לצורך העבודה עצמה

 ". כל צעד ושעל"על 

, "דפוס  עבודתו"היא  עקב  ,  הבעל  והפך  להיות  רועה  זונות"  נפל"הסיבה  שבעטיה  ,  היינוד
אם  הבעל  היה  מצהיר  שמקבל  על  עצמו .  שבו  הוא  נפגש  לעתים  קרובות  עם  נשים  ביחידות

אך ,  היה  בכך  אולי  הצהרה  ראויה  שהוא  חוזר  בתשובה  ממעשיו  בעבר,  להפסיק  לעבוד  באופן  זה
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לות  בעבודה  ועל  האישה  לקבל  זאת מאחר  והבעל  הודיע  שאין  בכוונתו  לשנות  את  ההתנה
ודאי  שאין  בכך  כלל  חזרה ,  שהוא  כלל  לא  בוגד  בה,  ולהמשיך  להאמין  לו,  כעובדה  מוגמרת

 .בתשובה

שהתבצעו ]  ('א[האישה  צרפה  לתיק  רשימה  של  שיחות  טלפון  רבות  בין  הבעל  לבין  .  4
ת  הקטנות  של בשעו,  )כשלוש  שנים  לאחר  שהצדדים  חזרו  כביכול  לחיי  שלום  בית,  2010בשנת  
לא "לטענת  האישה  שיחות  טלפון  בשעות  כל  כך  .    לפנות  בוקר3:00  לבין  1:00בין  ,  הלילה

הבעל  הסביר  שכל ].  'א[ממחישות  את  מידת  הקשר  האישי  שנוצר  בין  הבעל  לבין  ,  "שגרתיות
 . השיחות היו בענייני עבודה ולא על רקע אישי וזאת עקב שעות העבודה המיוחדות של הבעל

כי  ההגיון  הפשוט  של  כל ,  שהסבר  זה  של  הבעל  הינו  מפוקפק  ומאד  לא  אמין,  ךלכ  עברמ
. ששיחות  בענייני  עבודה  עושים  בשעות  המקובלות,  בני  האדם  הרגילים  במדינת  ישראל  הוא

שיחות  בשעות  של  אמצע  הלילה  יותר  מתאימות  לשיחות  נפש  בין  אנשים  שיש  להם  קשר  מאד 
  שיחות  טלפון  אלו  מחזקות  את  ההנחה  שאף  בתקופת אף,  על  כן.  אישי  מעבר  לענייני  עבודה

להיות  בקשרים .  הבעל  המשיך  במסורת  אליו  התרגל  בשנות  נישואיו  עם  אשתו,  "שלום  הבית"
 .אישיים עם נשים זרות כולל יחסי אישות

, ף  אם  נקבל  את  דברי  הבעל  כאמת  שאכן  כל  שיחות  הטלפון  היו  במסגרת  עבודתו  ותו  לאא
ביטוי  כלשהוא  לרצון  הבעל  לחזור  בתשובה  ולשנות  את  דפוסי ,  ן  אלועדיין  אין  בשיחות  טלפו

 .התנהגותו באופן שאשתו תסכים למחול לו על מעשיו בעבר ולפתוח דף חדש

ין  ספק  שהתנהלות  זאת  של  הבעל  אף  אם  מצדיק  את  עצמו  שהכל  לצורכי  עבודה  ופרנסה א
, בעל  כלל  לא  חזר  בתשובהיש  בכך  בכדי  להגיע  למסקנה  שה,  ואין  בהם  דברים  ומעשים  אסורים

" פגישות  עבודה"שחלק  מאותם  ,  לא  למד  מהכשלונות  וממשיך  בדפוס  התנהגותו  מהעבר
 .נועדו אף לצורך קיום יחסי אישות, ביחידות עם נשים זרות

שכתב )  129שורה  (מודה  הבעל  )  1.2.2017(ז  "שבט  תשע'  בדיון  שהתקיים  בתאריך  ה.  5
] 'י[גם  מהסיבה  שהשלים  עם  ]  'י[  את  התיק  נגד    שצריך  לסגור2010מכתב  למשטרה  בשנת  

 . ורוצים לפתוח דף חדש כבני זוג

שכתב  את  המכתב  כדי  לקדם  את  הענין  ולמחוק  את  התיק )  132שורה  (מנם  מתרץ  הבעל  א
 . לא היו כלל בקשר וכתב את המכתב על מנת להביא לסגירת התיק2010בשנת . הזה

. ונראה  שאף  כאן  הבעל  אינו  דובר  אמת,  יןאף  לדברים  אלו  קשה  מאד  להאמ,  אמור  לעילכ
שהיתה  בקשר  מיני  עם  הבעל  אף )  426-429שורות  (מעידה  ]  'י[העדה  .  1:  וזאת  משתי  סיבות

 4נשאל  הבעל  על  תמלול  שיחה  בין  הבעל  לאשתו  ובעמוד  ,  246-247בשורות  .  2.  2010בשנת  
אומרת  לך  שלאחר אשתך  :  "כ  האישה"נשאל  הבעל  על  ידי  ב,    של  אותו  תמלול17-20שורות  

היא  רוצה  שתערוך  בדיקות  ואתה  אומר  לה  שהיית  איתה  אולי ]  'א[שקיימת  יחסי  אישות  עם  
אך  לא  ניתן  להתעלם  שכל  טענותיו  והכחשותיו  הינם  לא ,  אמנם  הבעל  מכחיש  זאת".  פעמיים

ויותר  מסתבר  שכשם  שלא  אמר  אמת  בדבריו  שלא  קיים  כלל  יחסי  אישות  עם ,  סבירים  והגיונים
ממשיך  הבעל ,  ")השלום  בית"בעיצומו  של  תהליך    (2010כך  גם  בעניין  מעשיו  בשנת    ,]'י[

חשדות  למעשים  מהסוג ].  'א[ומסתבר  שאף  עם  ]  'י[בקשריו  המיניים  עם  נשים  זרות  ולפחות  עם  
לא ,  2007אינם  עולים  בקנה  אחד  עם  ההצהרות  של  הבעל  שמעבר  למה  שהיה  עד  שנת  ,  הזה

 . שההמשיך בקשרי אישות עם אף אי

על "  הודאת  בעל  דין"אזי  יש  בכך  ,  ם  אנו  מניחים  שהמכתבים  שנכתבו  משקפים  את  האמתא
 .קיום יחסי אישות עם נשים זרות אף לאחר שהצדדים חזרו לחיי שלום בית
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וזאת  לאחר  שהצדדים ,  ]'א[אלא  לפחות  אף  עם  ]  'י[ם  אכן  הבעל  קיים  קשרים  לא  רק  עם  א
ואי ,  "ארבע  עשורים  של  בגידות"על  ,  ת  טענות  האישהיש  בכך  לחזק  מאד  א,  חזרו  לשלום  בית

 .האימון המוחלט שלה בבעלה

ואין  תוקף  למחילת ,  הבעל  לא  התכוון  לחזור  בתשובה  וכלל  לא  חזר  בתשובה,  אור  האמורל
 .על כל המשתמע מכך" רועה זונות"וחזר הדין של הבעל להיות , האישה שאיננה מחילה

  לפנות  בוקר  בינו  לבין 1-3  מסרונים  רבים  בשעות  על)    ואילך186שורה  (הבעל  נשאל  .  6
אמנם  הבעל  מסביר  שכל  המסרונים ".  השלום  בית"אף  מסרונים  אלו  נשלחו  בעיצומו  של  ].  'א[

ואף  אם  נניח  שאכן  הבעל ,  אך  אף  הסבר  זה  מפוקפק  ביותר,  ]'א[היו  בקשר  לעבודה  שעשה  ל
  אין  מעשים  מהסוג  הזה  של  הבעל ,שולח  או  מקבל  מסרונים  בענייני  עבודה  בשעות  מוזרות  כאלו

היה  צריך  להתנהל ,  בעל  שיודע  שאשתו  כל  כך  חושדת  בו.  מבטאים  את  רצונו  לחזור  לשלום  בית
באופן  שונה  לחלוטין  ולא  להביא  את  עצמו  לחשדות  בכל  פעם  מחדש  באותם  העניינים  שבהם 

 .נפל כבר בעבר

 ].'א[ו] 'י" [העדות"בעניין אמינות . 7

העידה  שהייתה  בקשרי  אישות  עם  הבעל  במשך  שנים  רבות  שנמשכו ]  'י[]:  'י[עניין  העדה  ב
 .אף בתקופה שהצדדים החליטו לחזור לשלום בית

שהיא  איננה  יהודיה  וכל  מטרת  עדותה  היא ]  'י[שאין  לסמוך  על  עדותה  של  ,  בעל  טועןה
 .שלא הסכים להמשיך את הקשרים ולהתחתן עמה, להתנקם בבעל על כך

אך  אין  זאת  אומרת  שלא ,  הצהירה  שרצונה  להתנקם  בבעל]  'י[דה  שהע,  מנם  צודק  הבעלא
ולאומדנא "  "לרגליים  לדבר"אלא  כתוספת  ,  א  כעדות  כשרהל,  ניתן  לקבל  כלל  את  עדותה

אין  לדיין  אלא  מה  שעיניו "ו"  ארבעה  עשורים  של  בגידות"ולחיזוק  דברי  האישה  על  "  דמוכח
מאחר ,  וכן,  ה  בקשר  עמהיהוא  ה,  יםשנ  לושששהבעל  בעצמו  הודה  שבמשך  כ,  פרטב".  רואות

יש  מקום  להתייחס  בכובד  ראש  וברצינות ,  על  כן.  אמינותו  של  הבעל  התערערה  מאד,  וכאמור
הסכימה  ללכת  לבדיקת ]  'י[יש  לציין  שהעדה    .לעדותה  וודאי  שלא  ניתן  לבטל  אותה  לחלוטין

 .פוליגרף

, ל  יחסי  אישות  עם  הבעלהכחישה  לחלוטין  כל  קשר  ש]  'א[אמנם  העדה  ]:  'א[עניין  העדה  ב
מצורף לתיק מכתב של הבעל שבו הוא מודה שקיים . א: מכמה סיבות, אך  יש  מקום לפקפק בכך

שיחות  הטלפון .  ב").  לשלום  בית"בתקופה  שהצדדים  חזרו  .  (פעם  פעמיים]  'א[יחסי  אישות  עם  
לפי .  ג.  בשעות  הקטנות  של  הלילה  אינן  נראות  תמימות  ולצרכי  עבודה  בלבד]  'א[בין  הבעל  ל

הם ,  וכן  לדבריו,  נפגשו  מספר  פעמים  ביחידות  בתוך  בית]  'א[עדות  החוקר  הפרטי  הבעל  ו
, שאיננה  נשואה]  'י[בניגוד  לעדה  .  ה.  סרבה  לבצע  בדיקת  פוליגרף]  'א[העדה  .  ד.  בפה  התנשקו

שהכחשתה  את  הטענה  ליחסי  אישות  בינה ,  ויש  מקום  להעלות  את  ההשערה,  נשואה]  'א[העדה  
נוצרו  קשרי  ידידות  בין  שני .  ו  .נבעה  מהחשש  לערעור  היחסים  בינה  לבין  בעלה,  עללבין  הב

נוצרו  אף  בעקבות  אותה "  הידידות"ומסתבר  שקשרי  ,  ל"הזוגות  ואף  נסעו  ביחד  לטיול  בחו
 ].'א[שנוצרה בין הבעל לבין " ידידות אישית"

 "חזר לסורו"מספיקים להוכחת , )ולא רק עדים" (דברלרגלים "או " אומדנא דמוכח" .י

על  מנת  לתת  לבעל  שם  של ,  יש  צורך  בעדים  או  בהודאת  הבעל,  כאמור  לעיל  באגודה

, אך  אין  צורך  שתהיה  הוכחה  מוחלטת  שהבעל  בגד  עם  נשים  אחרות  בפועל".  רועה  זונות"
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אין  צורך  לשם  כך ,  "חזר  לסורו"ולעניין  ,  כאשר  כבר  קיבל  דין  של  רועה  זונות,  ובפרט

נפגם  האימון ,  ומבחינת  האישה,  וכל  שיש  אומדנא  דמוכח,  ד"  בעבעדות  ברורה  או  בהודעת

של  הבעל "  מעמדו"יש  בכך  בכדי  להמשיך  או  להחזיר  את  ,  ולא  חזר  עד  היום,  הבסיסי

 .להגדרת רועה זונות

 ". ודוקא שיש עדים שראו אותו עם המנאפים: "כתבשסוד זה מבואר בדברי האגודה י

אלא  מספיק  שיראו  את  הבעל ,    מעשה  הניאוףאין  צורך  שיעידו  העדים  על  עצם,  לומרכ
, "אומדנא  דמוכח"או  ,  "רגלים  לדבר"שכל  שיש  ,  ומשמעות  הדברים  היא,  בחברה  של  מנאפים

חזר "ובפרט  לצורך  הגדרת  "  רועה  זונות"מספיקים  לתת  לבעל  דין  ,  שהבעל  בוגד  באשתו
נאמרו  אך  ורק  לעניין ,  כי  דברי  האגודה  שיש  צורך  בעדים,  ודאי  שאין  צורך  כלל  בעדים,  "לסורו

כל :  "וכפי  שכתב,  "הוחזק  בכשרות"כאשר  הבעל  היה  עדיין  במעמד  של  ,  הגדרת  רועה  זונות
אך  כאשר  הבעל  איבד  את  חזקת  כשרותו  בכך  שהיה ,  "ישראל  בחזקת  כשרות  עד  שיוודע  פסולו

חזר "והשאלה  העומדת  בפנינו  היא  אך  ורק  אם  הבעל  ,  ]'י[בקשר  של  מספר  שנים  לפחות  עם  
ומאחר  שלא  רק  מעשה  הזנות  בפועל .  אין  כלל  צורך  בעדים  נוספים,  הרי  לעניין  זה,  "שובהבת

, לאורך  כל  השנים"  עבודתו  עם  נשים  ביחידות"אלא  אף  המשך  ,  גורם  לאישה  למאוס  בבעלה
ואין ,  "רועה  זונות"שהבעל  "  אומדנא  דמוכח"יש  בהם  די  להגדרת  ,  והרינונים  הנובעים  מכך

, "העדויות",  על  כן.  משיך  לחיות  עם  בעל  בדפוס  התנהגות  שכזהאישה  בעולם  שיכולה  לה
, שאיבדה  כל  אימון  בבעלה,  התובעת  לאורך  כל  הדיונים-המכתבים  המצורפים  ודברי  האישה

וכפי  שאכן  ניתן  להתרשם  שהבעל  לא  למד  מלקחי ,  והיא  שונאת  אותו  עקב  התנהגותו  ובגידותיו
ואין  צורך  לשם  כך  בעדים ,  "ועה  זונותר"די  בהם  בכדי  להחזיר  את  הבעל  להגדרת  ,  העבר

 .כשרים

א  שראו  אותה  עם "ש  באגודה  וברמ"שמ,  )ק  ה"יט  ס'  חלק  ג  סי(ת  שמע  שלמה  "ל  בשו"נכ
וכמו  בעדות ,  אין  הכוונה  לעדות  גמורה  שראו  את  מעשה  הזנות  ממש  או  שגרים  ביחד,  מנאפים

רגלים "שהוא  ,  אלא  מספיק  שראו  אותו  הולך  עם  מנאפים,  על  אשת  איש  להוציאה  מבעלה
משום  שקשה  להוכיח  דברים  אלו  בברור ,  והסברא  לכך,  לטענת  האישה  שהוא  רועה  זונות"  לדבר

מוחלט  וגם  חזקה  שהאישה  לא  תטען  דברים  חמורים  כאלו  בחנם  ולכך  די  בזה  ברגליים  לדבר 
 .לאמת את טענותיה

אכן  הפסיק אלא  אם  ,  שאיננו  עוסקים  אם  הבעל  הינו  רועה  זונות,  במקרה  שלנו,  כל  שכןו
, "אומדנא דמוכח"או  "  רגלים  לדבר"ודאי  שאם  יש  ,  לצורך  כך,  וכאמור  לעיל,  להיות  רועה  זונות

ואין  לדיין "יש  בהם  די  והותר  על  מנת  להגיע  למסקנה  שהבעל  כלל  לא  הפסיק  להיות  רועה  זונות  
 ".אלא מה שעיניו רואות

 "רועה זונות"חילת האשה על מ .יא

 ". רועה זונות"כלל שייך שהאישה תמחול על היות הבעל אם ב, יש לדון במישור העקרוני

. שקשה  מאד  למחול  על  מעשה  בגידה  הן  של  הבעל  והן  של  האישה"  מעשים  שבכל  יום.  "1
כ  ניסיונות  אלו  אינם  מצליחים  וזאת  עקב "אך  בדר,  אמנם  לפעמים  מנסים  הליך  של  שלום  בית

  ולהחזיר  את  האימון  בצד חוסר  היכולת  והרצון  של  הצד  הנבגד  למחול  על  מעשה  הבגידה
 .הבוגד
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, לא  מתחשבים  בכך  אם  האישה  מוכנה  למחול  או  לא,  "חזר  בתשובה"מנם  אם  הבעל  א.  2
והאישה , להחזיר את האימון שהתמוטט כפוף לחזרה בתשובה שלמה שבאופן זה ניתןה אך כל ז

, כאמור, אך  במקרה  שלנו.  יכולה  לחזור  לחיות  עם  בעלה  בתקווה  שמעשים  מהסוג  הזה  לא  יישנו
, את  האימון  שהתמוטט"  לבנות  מחדש"והבעל  כלל  לא  הצליח  ,  כלל  חזרה  בתשובהתה  לא  הי

ארבעה  עשורים  של   –תחיל  מיום  נישואיהן  האי  האמון  שלה  בבעלה  ,  כאשר  לדברי  האישה
נידון  היחיד  הינו  אם  האישה  אכן  מחלה  והאם  יכולה  לחזור  בה  מהמחילה  וזאת  עקב ה.  בגידות

 .התנהגות הבעל

חוסר  האמון  של  האישה ,  מאחר  ולפי  האמור,  ף  אם  נניח  שאכן  הייתה  מחילה  גמורהא.  3
הבעל  המשיך ,  כאשר  לדבריה,  אף  לאחר  שהצדדים  חזרו  לשלום  בית,  בבעלה  נמשך  וביתר  שאת

סבורה ",  יכולה  האישה  לטעון,  ם  כןא,  "השלום  בית"במעשיו  ובקשריו  עם  נשים  עוד  בתקופת  
 ". רועה זונות"וזר דינו להיות חו, "הייתי לקבל ואינני יכולה

 רוב הבעל להתגרש נובע ממניעים אחריםס .יב

אינו  מעוניין  להתגרש  ומצפה ,  ולכן,  הבעל  טוען  לאורך  כל  הדיונים  שהוא  אוהב  את  אשתו

 .שאשתו תתעשת ותחזור לחיי שלום בית

 יש  להוסיף  את  הדברים  הבאים  הנובעים  מהתרשמות,  עבר  לאמור  לעיל  ואי  כנות  דבריומ
שבעל  שבמשך  כל  כך  הרבה  שנים  אינו ,  נראה  לומר:  ד"גרידא  ולא  מתוך  עדות  או  הודאת  בע

וממשיך  את  קשרי  העבודה  עם  נשים  בפגישות ,  "על  כל  צעד  ושעל"נאמן  לאשתו  ובוגד  בה  
ומעוניין "  בראש  מעייניו"אינו  בעל  שאשתו  ,  ביחידות  כולל  שיחות  בשעות  הלילה  המאוחרות

 .עמה וכפי שנכתב בהרחבה לעילבשלום בית כנה ואמיתי 

, לכאורה  התשובה  לכך  הינה,  מדוע  הבעל  כל  כך  מתנגד  להתגרש,  ישאל  השואל,  ם  כןא
הבעל  מתנקם  באשתו  עקב  כך ".  ממניעים  כלכליים"שנחרצות  הבעל  לא  להתגרש  נובעת  

האישה ,  לדבריו,  שבמסגרת  חלוקת  הרכוש  שהתנהלה  ועדיין  לא  הסתיימה  בבית  המשפט
 . כלכליתרוששה אותו 

 : מהעובדות הבאות" התרשמות"יתן להוכיח נ

ש "הכל  נעשה  בביהמ:  "28אומר  הבעל  בשורה  ,  14/4/2016בפרוטוקול  הדיון  מתאריך  .  א
 ". צלבו אותי שם

היא :  "6אומר  הבעל  בשורה  ,  9/6/2015ה  "ב  סיון  תשע"בפרוטוקול  הדיון  מתאריך  כ.  ב
 ".רוצה את הפנסיות שלי

ש  היא  אילצה "אני  נתבעתי  על  ידה  בביהמ:  "28-29הבעל  בשורה  אומר  ,  ל"בדיון  הנ.  ג
ד  לא  יצלוב  אותי "אותי  לחלק  את  כל  הרכוש  המשותף  אין  בינינו  שום  דבר  אני  מצפה  שביה

 ".ש"כמו שצלבו אותי בביהמ

גם  אני  רוצה  להתגרש  אך  אני :  "2007שצורף  לתיק  בשנת  ,  במכתב  של  הבעל  לאישה.  ד
 ". נישאר איתך בגלל החובות

כ  הבעל  ניתן  להבין  שהקושי  של  הבעל  להתגרש  נובע  אף  ואולי  בעיקר "אף  מתוך  דברי  ב.  ה
בו ,  כ  הבעל  כתב  הגנה"הגיש  ב  )4.8.2013(ג  "ח  באב  תשע"כיום  ב.  מהפן  הכלכלי  ולא  האישי

עוד  טען .  וטען  שהאישה  מורדת  ומנעה  ממנו  חיי  אישות  תקופה  ארוכה,  הכחיש  את  הבגידות
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ת למרו,  הגיש  תביעות  בערכאות  משפט  בניסיון  לשלוט  על  רכושולב  לשהתנהלה  בחוסר  תום  
 :וסיים. ש"מ לגירושין מחוץ לכותלי ביהמ"נהלו מויהסכם ביניהם שאם לא יצלח שלום בית 

, ורוצה  הוא  השכנת  שלום  בביתו  ולא  עלילות  שווא,  הנתבע  מסרב  להתגרש"
 ".תמנת להשיג את מטרותיה הנסתרול עשאותן טוענת התובעת וזאת 

לאחר  שהצדדים  חזרו  כביכול  לחיי ,  שבכתב  ההגנה  של  הבעל,  שמעות  הדברים  הינהמ
ולאחר  שהבעל  נתבע  והואשם  על  ידי  האישה  באותו  עניין  שבו  הואשם  בתיק ,  שלום  בית

אחד  הדברים  המשמעותיים  ביותר ,  שהבעל  ממשיך  לבגוד  באשתו,  דהיינו,  הראשון
שהתנהלה  בחוסר  תום  לב ,  ה  מורדת  הואמעבר  לכך  שהאיש,  מאד  את  הבעל"  שמטרידים"

למרות ,  ש  בניסיון  לשלוט  על  רכושו  ולהשיג  את  מטרותיה  הנסתרות"להגיש  תביעות  בביהמ
מ  לגירושין  מחוץ  לכותלי "ינהלו  מו,  שאם  הסכם  שלום  הבית  לא  יצלח,  שהוסכם  בין  הצדדים

 .ש"ביהמ

, ש  בעניין  הרכוש"מביה  סיקותפכולל  כל  ,  "נחזיר  את  הגלגל  אחורה"שאם  ,  יתן  להניחנ
משמעותה  הינה  שלא  רק  האישה  רוצה ,  אם  הנחה  זאת  נכונה.  הבעל  יסכים  להתגרש  באופן  מידי

ומחזיק  את  אשתו  בכוח  מטעמים ,  אלא  אף  הבעל  בהחלט  מסכים  או  מעוניין  להתגרש,  להתגרש
סרב אך  צד  אחד  מ,  ירוחם  שאם  שני  הצדדים  רוצים  להתגרש'  וזהו  בדיוק  דינו  של  ר,  לא  עניניים

יש  מקום  לכפות  בגט  ולפחות  לחייב  בגט  את  הצד ,  שלאחר  שנה,  להתגרש  מטעם  לא  ענייני
 . המסרב

 ת "חלת הרחקות דרה .יג

ד "ביה,  אם  הבעל  לא  יסכים  לגרש  במועד  שייקבע.  הבעל  חייב  לגרש  את  אשתו,  ל"אור  כל  הנל
 .לאחר פתיחת תיק מתאים, כפי ההלכה והחוק, ידון בהפעלת צווי הגבלה נגדו

ד  מחמת  רועה "שאף  לו  היינו  אומרים  שאין  ביסוס  מספיק  לחייב  גט  בנידו,    להבהירשי
ומספיק בזה כדי , לגרש צוהמודאי  שיש  ,  א"ג  גאופטמן  שליט"כפי  שנוטה  דעת  ידידי  הרה,  זונות

 .ת"להחיל את הרחקות ר

, )19.02.2015(ה  "בשבט  התשע'  למיום  )   942965/1 יק  ת(ד  טבריה  "ד  מביה"בפס'  יע
אך ,  א  בבעל  שהיה  אלים  ובגד  באשתו"ג  חיים  בזק  שליט"ג  אוריאל  לביא  והרה"ו  הרהשכתב

אלא  מצוה ,  ם  שאין  לחייב  גט  בטעם  מאיס  עלישדעתם  ,  ב"זר  בו  בכנות  מדרכו  ומבקש  שלווח
מ  כתבו  שאף  משום  מצוה  לגרש "מו,  ב"לשלו  בלבד  שלא  לעגן  את  האישה  עוד  כאשר  אין  סיכוי

, ד  ויגרש  כפי  המצוה  המוטלת  עליו"אם  לא  יציית  לביה)  ת"חקות  רהר(ניתן  להחיל  צווי  הגבלה  
 :ל"וז

אך אם הבעל יעמוד בסירובו להתגרש , גם שאין אנו פוסקים חיוב גירושיןה"
כד  שננקטים '  יהיה  מקום  לנהוג  כפסיקת  רבינו  תם  בתשובה  בספר  הישר  סי

ק "הלכה  זו  נפסקה  במהרי.  ביחס  לבעל  הרחקות  שאין  בהן  כפייה  לגירושין
שהורו  שניתן  לפסוק ,  י"ד  ס"קל'  ד  ובלבוש  סי"קל'  ע  סי"י  אה"שהביא  הב

 .הרחקות דרבינו תם גם בהעדר פסיקת חיוב גירושין

, ת  גם  בהעדר  חיוב  גירושין"קורות  הלכתיים  נוספים  לפסיקת  הרחקות  דרמ
ש "ועיי',  פ'  ב  סי"ח"  עטרת  דבורה"כתבנו  בפסק  דין  אחר  שהתפרסם  בספר  

בתיק (ל  אושר  בבית  הדין  הגדול  בהחלטה  "ק  הדין  הנפס.  ב"א  פ"פ'  סי
ג "י  הרה"שניתנה  ע,  )21.12.97(ח  "ב  כסלו  תשנ"מיום  כ)  022553515-21-1
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ג "א  והרה"ג  צימבליסט  שליט"ג  הרב  ח"א  והרה"הרב  משה  טופיק  שליט
 .א"נ גולדברג שליט"הרב ז

ן וגם  בנידו,    אנו  פוסקים  שמצוה  על  הבעל  לתת  גט  לאשתו–התאם  לאמור  ב
כי  כן  ראוי  לכל  בעל  ברית  שלא :  "ץ  הנזכרים  לעיל"זה  יפים  דברי  התשב

 .ויזומן מועד קרוב לסידור הגט, "לעגן בת ישראל

יָפתח  תיק  לצווי  הגבלה ,  הבעל  יעמוד  בסירובו  להתגרש,  ם  בדיון  הבאא
ויזומן  מועד  לדיון  לבחינת  צווי  ההגבלה  הקבועים  בחוק  שיוטלו  על  הבעל 

הרחקות  דרבינו "רושין  אך  הם  במסגרת  ההלכתית  של  ושאין  בהן  כפיית  גי
 ."וכן תוכל האשה לבקש שיזומן דיון להוכחות לחיוב וכפית גט". תם

אלא  חיוב  גמור  מהטעמים  האמורים  לעיל  כולל ,  ד  יש  לא  רק  מצוה  לגרש"בנדו,  אמורכ
ועד ובלי  ספק  יש  לדון  בהחלת  צווי  הגבלה  על  הבעל  אם  לא  יסכים  לגרש  במ,  "  רועה  זונות"

 .ד"שיקבע ביה

 סקנהמ .יד

, ומאחר  והצדדים  גרים  בנפרד  למעלה  משנתיים,  "רועה  זונות"ל  בדין  "לאור  כל  הנ

ולאור  הנימוקים  שהועלו  לעיל ,  ובחדרים  נפרדים  וללא  יחסי  אישות  למעלה  מארבע  שנים

 : גאופטמן. צ.ג א"וכן בהרחבה רבה על ידי ידידי הרה

 .אשתועל הצדדים להתגרש והבעל חייב לגרש את  .א

 [...]. להזמין את הצדדים לסידור גט לתאריך  .ב

ד  ידון  בהפעלת  צווי  הגבלה "ביה,  אם  הגט  לא  יסודר  בדיון  הקרוב  בעטיו  של  הבעל .ג

 .לאחר פתיחת תיק מתאים, כפי ההלכה והחוק, נגדו

 ד"אב –הרן דרשביץ א

ג  הרב "הרהוידידי  ורעי    א"שליט  ג  הרב  אהרן  דרשביץ"ר  אב  בית  הדין  הרה"תב  מושכאיתי  מה  ר
צטרף  למה  שכתבו  בעומק  וברוחב  דבר  דבור  על  אופניו  ובסדר מני  או,  א"גאופטמן  שליט.  צ.א

ד  כי "כים  לדברי  אב  ביהסאני  מ.  שיש  לחייב  את  הבעל  במתן  גט  לאשתו,  מופתי  בנוי  לתלפיות
ומשום  כך  מאוס  ביותר  על "  ועה  זונותר"כי  הבעל  שלפנינו    ואההנימוק  העיקרי  לחיוב  בגט  

 .ואוסיף כפי שיבואר להלן, האישה

 יוב בגטח .א

, האישה  טוענת  מאיס  עלי  ויש  כאן  מקום  לדון  בבירור  טענת  המיאוס,  כאמור  לעיל,  נידון  דידןב
 .וממילא בהשלכות ההלכתיות הנובעות מהבירור בטענות האישה

א בספר "פתח  הדיון  יש  להביא  את  מאמרו של מורי ורבי הרב הגאון הרב חגי איזירר שליטב
במאמר  זה ".  "מאיס  עלי"חיוב  גט  ומזונות  למורדת  ד"בנושא  )  לק  ב  עמוד  סדח(  הדין  שורת

המאמר  דן  למעשה  בחיוב  מזונות .  ובעומק  כדרכו  בקודש  וחברהקיף  המחבר  את  הנושא  ב
ל  לדון "רב  חגי  במאמרו  הנה".  מאיס  עלי"ובחיוב  גט  התלוי  ברמת  בירור  טענת  האישה  שהבעל  

 .מבוררתבמאיס עלי באמתלא  בחיוב גט

, ד"י  אב  ביה"שהובאו  לעיל  ע)  א"ע  ד  סתובותכ(ד  "יר'  ברי  התוסד  המשך  דבריו  הביא  אתב
 :אביאם שוב ללימוד נוסף מדבריוו
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 רך  דעשות  לם  איכ,  כפייה  לרך  דום  שאן  כיןא'  כו  ולי  עאיס  ממרה  אבלא"
אמת   טעמהי  שוודא  בודעים  ייינו  הם  אאדרבהו,  ו  בחשוק  תולי  אקשהב
 ך היכ, הוציא לבעל הופין כיינוה, אחר ביניה  עתנה  נלא  והעיני  באוס  מהואש
 איןו,  עיניה  באוס  מהוא  שפני  מהוציא  לותן  אכופין  שאלוו)  זע  (קמן  לתנןד
, טענתה  בסופקים  מאנחנו  ששום  מלאא.  ול  להיבע  לסבול  לכולה  יאשהה
, אחר  בתנה  ניניה  עמאל  ש"י,  ומין  מותן  אבעלה  בואים  רנו  אאין  שכיוןש
 םמ  ג"מו.  הוציא  לבעל  הת  אופין  כין  אפיכךל,  ן  כומרת  אאי  הה  זמשוםו
 רת  מודע  ילב  דמת  אענתה  טשמאד,  תובתהכ'  הפסיד  לופין  כין  אותהא
 ." פשונ

ד  אינה  מפסדת  כתובה  אולם  לעניין  כפייה  כתב  שצריך "הסיק  שאף  מחמת  הספק  בעיני  ביהו
 נתנה  עיניה  באחר  אףדרבנן  שמא  בכל  זאת  מהינו    ל  החשש  שכיותהכ  "וא.  שנדע  שטענתה  אמת

  [...] יש  נשים  רבות  שחיות  בשלום  עם  בעלים  כאלה":  מאחר  שכלשונו,  שנתנה  אמתלא  מבוררת
ם  אין אלפיכך  ,  "לפיכך  גם  כשיש  אמתלא  מבוררת  ביותר  יש  אפשרות  שאינה  מואסת  בו  באמת

ן לעניישג  איזירר  "רההוהסיק  .  יתן  לחייב  בגט  אך  לא  ניתן  לכפותנחשש  שעיניה  נתנה  באחר  
. אך  לעניין  חיוב  בגט  יודו  לו,  ד  שמא  נתנה  עיניה  באחר"הראשונים  חלקו  על  תוספות  רי,  כתובה

שלעניין  חיוב  בגט  באמתלא )  ור  ג  סימן  להט(ץ  "ד  בתשב"וכן  הוכיח  מדברי  החוט  המשולש  ח
ש "אף  שחידושו  של  החוט  המשולש  בדעת  הרא,  ש  בוודאי  יסבור  שיש  חיוב  גט"מבוררת  הרא

 .כפייה בגטהוא אף לעניין 

שכאשר  יש  אמתלא  מבוררת  לכל  כופין )  לל  לה  סימן  בכ(ש  "וד  הביא  ראייה  מתשובת  הראע
ג  הרב  ניסים  והרב "נקטו  הרה)  204-202ז  עמוד  "ח(ל  "ד  הנ"והביא  כי  בפס.  את  הבעל  על  גט

 .חייב בגטלל "צזאלישיב והרב גולדשמידט 

וכי  בשביל  שהיא  הולכת :  ")ח'  יסלל  מג  כ(ש  שכותב  "די  ליישב  את  הקושי  בדברי  הראכ
] מוד  פאע[ל  "כתב  הרב  הנ,  "נשלים  תאותה  ונכוף  [...]  אחר  שרירות  לבה  ונתנה  עיניה  באחר

ואם  היינו  יודעים  שהיא ,  ת  האישה  ספק  אנוסה  ולכן  אין  כופין  על  גט"במאיס  עלי  גם  לדעת  רש
פק   ס–ספיקא  לפיכך  כאשר  יש  ספק  ,  ת  שיש  לכפות  את  הבעל  לתת  גט"ודאי  אנוסה  הרי  יודה  ר

א   ל–ת  ספק  אם  היא  אנוסה  ויש  דין  כפיה  "ואם  תאמר  הלכה  כר,  ת"ם  או  כר"אם  הלכה  כרמב
אבל  בדיעבד  או  לעניין  חיוב  בגט ,  רצה  לסמוך  על  הספק  ספיקא  לכוף  על  הגט  לכתחילה

 .לכתחילה יש לסמוך על הספק ספיקא וניתן לחייב בגט

ל "תשובת  העזרת  כהן  הנבל  "וקצזדברי  הרב  קוק    תאהגדרת  אמתלא  מבוררת  הביא  ב
ל  שזה  חידוש "ואף  שכתב  הרב  הנ".  שמעשיו  והנהגותיו  הרעים  של  הבעל  גרמו  לה  שתמאס"

ולא ,  תקיים  בנידון  דידןמכן  אמה  ש,  גדול  שבאמתלא  מבוררת  צריך  תנאי  נוסף  שהבעל  גרם  לכך
 .אמתלא כגון שנעשה בעל מום ולא הבעל הוא הגורם למאיסות

א  המסקנה  היא  לחייב  את "ל  של  הרב  הגאון  הרב  חגי  איזירר  שליט"במאמרו  הנ,  סיכוםל
ג  לעיל  בנידון  דידן  שישנה  מאיסות "רההמיתי  עהוכיחו  שה  מי  פכ  ל"או,  הבעל  במתן  גט

 .באמתלא מבוררת יש מקום לחיוב בגט

, וכדבריו  בשורת  הדין,  חייב  בגטלליטא  שאיזירר    ג"הש  להביא  עוד  את  מה  שפסק  הרי
 :ל"וז, )850106/2' ס מיקת (גדול הדין התד בבי"ביושבו כאב

 כל  שמרה  אאשה  היכ,  "לי  עאיסמ  "ענת  טאן  כאין  שתבו  כמיעוט  הדעתב"
 .כבודה בוגעים פרה זשה אם עקשריו ששום מוא הרושין גרוצה שסיבהה
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ל "י  קםג.  ליו  עדול  גכעס  בהאשהו,  נתיים  שפירוד  בם  הלא  הפועל  בולםא
 רוצה  ששאומרת  כגםו,  לי  עאיסמ  שתאמרא  כווק  דלי  עאיס  מענת  טאיןש
 בר  כזה  ממנו  מפרדה  נהיאו,  מנו  מגועה  פשהיא  וו  בפצה  חאינה  והתגרשל
 .מיאוס כחשב נה זבר דםג – נתייםש

 ל  שסברא  הבצירוף  ובוררת  מאמתלאו"  לי  עאיסמ  "ענת  טאן  כשכ  י"או
 .ט גחיוב לסיס בשי –' ונות זועהר'

, אגודה  החידש  שפיה  כל  שהדין  מיאה,  בי  צחכם  הל  שההסתייגותל  ש"  יודע
 אגודה  הגרסת  לגם  שיתכןו,  ודה  יבי  צחכם  הגםל  ש"  יט  גיוב  חעניין  לבלא
 ם  עותו  איראו  שגי  סלא  אמנאפים  הדרך  כיראה  שורך  צין  ארדכי  מבהגהתש
 אומדנא  בגי  סיוב  חענייןל  –  זונה  לובר  חהוא  וה  לברהח-בן  כיש  אשתא
 ."יש אאשת לבר חהוא שעמים פכמה בוחזק מאשרכ

 .לעיל ד"כפי שכתב הרב אבו, ד"ברים אלו יפים גם לנדוד

א  הביא  את "כלאב  שליט.  ה.י.  אג  הרב"דת  מעוזו  על  הלכות  כתובות  וגיטין  לרהעפר  סמנם  בא
 .לגרש ואין חיוב בגירושיןה והלך בדרך אחרת וסובר שמצוו) עחק-מודים קסע (ל"הדעות הנ

 ?אם יש מקום לכפיה בגטה .ב

א  שהובא  לעיל  בדין  רועה "לאור  העובדה  שהרמ,  כפייה  לגטנראה  שיש  מקום  לדון  אף  ב

 .ומן הראוי לדון בכך, זונות בשם האגודה מדבר למעשה על כפייה בגט

שונה  מדרכו  של ,  א  לעיל"ל  ביביע  אומר  שהביא  הרב  גאופטמן  שליט"י  זצ"ישתו  של  הגרעג
 .וכפי שיבואר ,א"שליט חגי איזירר ג"ההר

רה  קיצון  של  אלימות  ומאיסות  שהייתה  עוד  לפני דובר  במקמא  "יביבל  "תשובה  הנב
ומבני  העדה  התימנית  שיש  מקום  לומר  שינהגו ,  הנישואין  בעוד  הייתה  קטנה  ואילצוה  להינשא

האריך  לרוחב  ולעומק  והביא  שיטות )  כ-ג  סימנים  יח"חע  "אה(א  "ושם  ביבי.  ם"כדעת  הרמב
כתב ,  ג  גאופטמן  לעיל"רהוכמו  שציטט  ה,  ש  שהוזכרה  לעיל"ופוסקים  ובתוכם  תשובת  הרשב

 :ל"י זצ"הגרע

 אצטרופי  לחזוו,  ג"כהם  ב"רמב  הדעת  לנלוים  הוסקים  פש  יבזה  שלאא"
 ".גרשהל כופו להלכהל

לא  שיש  להוסיף א,  ם  שכופים  על  גט  בלא  אמתלא"שהבין  בדעת  הרמב,  כמו  שביאר  לעילו
 :ל"י זצ"ש הגרע"וכמ, א במפורש"שזו גם דעת הרשב

 ינה  אלי  עאיס  מאומרתה,  ל"זו,  )לחק'  יס  (וחסותמיה'  תשוא  ב"רשבכ  ה"כ"
 כשם  שפיל,  עיניה  באוס  מוא  הה  מפני  מדבריה  לאמתלא  ועם  טתת  לריכהצ
א "הרשב  שי  פל  עאףו.  ד"כתע.  נשים  ואנשים  בדעות  הך  כמאכל  בהדעותש
 ."ט גפיית כענין לם גדין הוא הןם כ"רמב הדעתל, מון מענין ליירי מםש

. ם  שתהיה  מאיסות  ניכרת  שהבעל  ראוי  להימאס"יטת  הרמבמנם  הביא  שדעת  המאירי  בשא
 :ל"וז, ט ועוד פוסקים"אך סיים בדברי המהרימ

 ינא  דדון  לאים  ביינו  האםו',  כ)  מ'  יע  ס"אהח(ב  "ט  ח"הרימת  מ"שו  בםג"
 נו לניכר ורור ביהא שיטב הדבר החקור לריך ציהה,  ם"רמבה'  ד  כלי  עמאיסד
 מתלא  אתת  לצריכהו,  ליה  עאוס  מהוא  שו  לרצונה  בהבעל  להא  ל"אש
 י  פל  עאףו.  ם"הר  משםי  ב"הגמש  ו"ראש  ה"כמו.  האמינה  לכדי  בדבריהל
 אמתלא  ועם  טתתצ  ל"אש'  כ)  לחק'  יס  (מיוחסותה'  תשוא  ב"הרשבש
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 ומדנא  אין  בפרש  הישש  ראהט  נ"הרימ  מברי  דיוםפ  ס"מ  ע"מו  [...]  דבריהל
, נכוחה  ורורהב  מתלא  אביןל,  דיינים  העיני  לק  רנראית  ההיא  שמות  כלהק
 להכיר  והבחין  לנו  אריכיםמ  צ"מ  [...]  אשה  הל  שפתותיה  שבענה  תשרא
 ."כונים נדבריהש

במקום  שיש ,  ף  שהובא  לעיל"מ  כדעת  הרי"המשך  התשובה  מוכיח  שגם  דעת  המהרב
 .אמתלא גלויה וידועה ולא נשאר מקום לחשד שעיניה נתנה באחר

 :התשובה ל"וז, )כו קימןס (רוע זור אח"הרת מ"כן הביא ראיה לכפיה בגט מתשובה בשוו

 ולודי  את  בי  אה  לים  קי  מנפשה  בלא  אחץ  כורה  יאינו  דיה  ביה  לקים  דנהיד"
. יה לייפינן ככי האפילו ויא הפק סענתכ ט"ע.  אחריניל'  איתנסב  לתזכה  דיאה
 ופין  כדאי  ונישואי  מהוציא  לפק  סטענת  בבא  שתם  המהו  ו"  קברים  דהריו
 כופין  שין  דינו  אפק  סקדושי  מהוציאל]  ודאי[  טענת  בבא  שכאה.  הוציאל
 ."ראה נכך וכופין שסק פריה. ל"כ עהוציא לותוא

 ):נה קימןס(תב האור זרוע בתשובה אחרת כצאתי שמכן ו
 ותו  אופין  כלי  עאיס  מאמרה  דיכא  הכלל  ד"  זרבותינו  מידינו  בלה  עה  זדברו"
 ורינו  מן  דכן  וטול  תהכניסה  שה  מכןא.  תוספת  ותובה  כלא  באלתר  להוציאל
 ."עמים פמהל כ"צ זאיר מבינור

 :ל"א הנ"יעוד הביא ביבו
ה "ד  בתבכ,  ל"נה)  הל'  יס  (משולש  הוטת  ח"שו  בוואה  טןא  ב"הר  מהגאוןו"
 איס  מטענת  בופין  כאיןפ  ש"אע  שרוטנבורגם  מ"הר  מדעת  ש,ששי  הדעתה
 דבריה למתלא אתנה נםמ  א"מ,  אחר  בתנה  ניניה  עמא  שחיישינן  דשוםמ,  ליע
 ."כ"ע. פסקיוש ב"רא השמוכ ב"שכו. גרש לותו אופיןכ

ביא  את הו.  ש  שאין  לכפות  על  מתן  גט"יש  חולקים  וסוברים  שדעת  הראשא  "ש  ביבי"ייע
, שאם  היינו יודעים שבאמת מאוס עליה היינו כופים על הגט,  ד  שהובאו  לעיל"דברי  התוספות  רי

 :ל"וז, קאיש מקום לכפות במאיס עלי באמתלא ברורה מחמת ספק ספיש מסיק

, מתיים  אבריה  דרובפ  ה"פ  ע"עכ  שמפורסמת  ורורה  בשהאמתלאכ  כ"או"
 גםו.  ל"נם  ה"מהרל  ל"נ  ס"הו.  הוציא  לכופו  לובא  רתר  בזלינן  אפירש
 לכה  המאש,  ס"  סאן  כישש  ש"מכו.  ו  זברא  סל  עאזיל  וסתמיךש  מ"רשבה
 לאב'  אפיו,  דין  העיקרמ,  לי  עאיס  מטענת  בגרש  לותו  אכופיןם  ש"הרמבכ
 יניה  עמאש,  זה  בכיוצא  בדין  העיקר  מופין  כאיןל  ש"אתו.  רורה  בלאמתא
 פיר  שו  זששא  חנסתלקה  שדבריה  לרורה  במתלא  אש  ים  אמאש,  אחר  בתנהנ
 מעשה  ללכה  המאש,  דין  העיקר  מופין  כין  אזה  בגםל  ש"אתו.  הוציא  לופיןכ
 תקינוד,  מתיבתא  דינא  די  בשםב)  י  פל  עף  ארקפ(ף  "ריש  ה"מכ,  פסוק  לשי
' תשו  ברוטנבורגם  מ"הרש  מ"כמו.  פייהי  כ"ל  ע"רו.  אלתר  ליטא  גהל  יהיבד
 )ההדגשה לא במקור." (ש"ע). הנ' יס (תוספות העלי בשובותת' ס בהובאהש

 ת  דעתאו,  חייב  לגרש"  יאיס  עלמ"שב)  סעיף  כח  רכ'  סי  (ד"א  ביו"ביא  את  דעת  הרמהוד  ע
י  לעת ככתב  ו)  ד  סימן  סח"יו  ק"מהדו(י  "סתמך  על  הנובהש)  ה  סימן  כו  אות  ד"ח(הציץ  אליעזר  

 :ל"י זצ"הגרע אחר זאת כתב. שיש צורך ניתן להסתמך על שיטה זווכמצוא 

 איש  והדרור  וחופש  הארצות  ברי  דאחסורז  ד"בזה  שומר  אעניי  בני  אגםו"
 וזבות  עכאשר  שורה  ההנסיוןו,  עולם  בחוצפה  הרבתהו,  עשה  יעיניו  בישרה
 ולכותה,  גט  בפטרם  ללי  בשתהו  אאשתהוייו,  לי  עאיס  מטענת  בעליהן  בתא
 מרביןו.  דעו  יא  לכלם  הם  גבושו  יא  לוש  בגםו,  חרים  אברים  גם  עיושבותו

 תובותכ(ן  "רמבש  ה"מד,  קנתן  תלקלתן  קמינאג  א"בכהו.  עולם  במזריםמ
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 לאא  [...]  הוציא  לכופו  לגאונים  הקנת  תל  עולק  חייתי  האו  ל"חו,  :)גס
 ריצות  פפני  מטלה  בכבר  שן  כנהוג  ללא  שדבר  ברבה  החוש  לאוי  רעכשיוש
 גיעו  הא  לבלא,  לי  עאיס  מומר  לעיזות  מהיו  שאף  שזמנו  ביינוה.  כ"ע.  דורה
. ר"עוה  בימינו  בלתה  עאשרכ,  ט  גבלי  מר  זבר  גם  עשבת  לחוצפה  השיאל
 ."גאונים התקנת באד מהתחשב לאוי רשתא הי כמשיחא דעקבותא בבלא

 :ל"וז, י'ח פלאג"עוד צירף להתיר לכפות מדברי הגרו
ב "  חשלום  וייםת  ח"שוי  ב'לאגח  פ"גר  האחרון  הדור  הגדול  לאיתי  רכןו"
 כופו  לאיןי  ש"ב  המרן  ווסקים  פמה  כדעתש,  כפה  נעל  בנידוןב,  )הל'  יס(
 עברה  של  כלכןו.  מו  עדור  לאשה  הת  אופין  כיןע  א"כמ  ל"מד,  כתבו,  הוציאל
. רשג  לותו  אכופין  דראהנ,  ז"מ  זנפרדו  שיום  מיותר  הכל  לנתיים  שו  אנהש
 א  לה  באגיד  דיכא  הכלו  (שה  אלא  בעמוד  לוכל  ילא  שאישל,  רתי  תאיכאד
 יש  אלא  בעמוד  לכולה  יאינה  שצמה  עאשה  לגםו).  חריתי  איתתא  איה  להביי

 ידי לבאו ילא שדיכ, זה בהקל לשראל יייני  דל  כל  עוטל  מהחיובש  ש"כו[...]  
 ." ד"כתע. אשה המצד ואיש הצד מקלהת

 :מסייםו

 ידון  נכלה  ב"הו.  ה  זזמנינוש  ב"כ.  ליו  עסמוך  לראוי  שדול  גילן  אהואו"
 ובדא  עעבדינןד,  לי  עאיס  מענת  טבדל,  פוסקים  החלוקת  מצרף  לאפשרש
 יש  אין  בחלוקת  מש  יאםש,  )יבק'  יס(ב  "  חשלום  וייםת  ח"שוע  ב"עו.  הקלל
 אםו,  דבר  לקצבה  ומן  זתת  לשי,  סרב  מהבעל  והתגרש  לוצה  רהאשה  ואשתול
 נראהו,  קנה  תהם  לאין  ושלום  התווך  ללאו  נכבר  וםדשיח  ח"  יד  עמתינוה
 ד  עט  גתת  לותו  איכופוו,  זוג  הפרידוי,  יניהם  בהשלים  לקנה  תאיןד  ש"בל
 ."ני אוצה ריאמרש

 :םבריהדמצית בת, מסיים) לדאות (ם שו, ט וסימן כיל לדון בזה בסימן "ג זצ"המשיך הרהו

 עצומיםו  דולים  גבים  רברים  חמצאנו  והואיל  שאמור  הכל  ממורםה"
 גרש  לבעל  הת  אכופיןל  ש"ם  ז"רמב  השיטתל  כ"ס  דראשונים  הרבותינומ
 תקנה  בנהגוו,  מתיבתא  דינא  דבי  בבוראי  סבנן  ריקנו  תכןו.  לי  עאיס  מטענתב
 ת  אכוף  לב  רעשה  מעשוו,  נה  שאות  משש  לרוב  קגאונים  המן  זוף  סד  עוז
 וברים  סינם  אהפוסקים  מרבים  שי  פל  עףא.  לי  עאיס  מטענת  בהוציא  לבעלה
 ירופים  צוד  עשישמ  כ"מ,  ופין  כאין  שוברס)  זע'  יס(ע  "ש  ברן  מגםו,  ןכ
 הלכהש  ל"רשב  הדעת  שנודעו  [...]  מעשה  ללכהז  ה"  עמכינן  ספירש,  הקלל
ש "רשב  הל  עסמוךל'  כ  שאחרונים  הרבוו,  הוציא  לבעל  הת  אופיןג  כ"בכהד
ע "עו.  [...]  ס"ס  ופיקות  סמה  כזה  בצרף  ליש  שבפרטו.  למעשה  והלכה  לזהב
ם "הרשדת מ"שוש ב" מהביאש, )א"ה  ע"ק  דזנ'  יע  ס"אהח  (ב  לקקית  ח"שוב
 די  כאיתתא  דעיגונא  ברבה  ההקל  לישש,  )דמ'  יס  (נימין  במשאתו,  )זנ'  יס(

ש "כו  [...]  תם  דהמירו  ל"  חבואו  ילאו,  עה  רתרבות  לשראל  ינות  בצאו  ילאש
 גםו...]  [ש  "ע.  צנועות  הנתמעטו  ופרצות  הבור  ר"בעוה  שללו  הזמניםב
 צא  תגרשנה  יא  לאם  שבפניוד  ו"יה  בפני  באיימה  ובלנותה  סקעה  פשהאשהכ
 הלכה  לפהד  י"  בכח  בסקנול  פ"נ  הסברות  הל  כובצירוף  [...]  עה  רתרבותל
 אש  רם  גסכים  הלזהו,  ני  אוצה  ריאמר  שד  עגרש  לבעל  הת  אכוף  ללמעשהו
 הד  פ"אב  וראשי  הרבה(א  "ליט  שץ  כאובןר  ר"הר  מגדול  הגאון  היננו  דיתב
 )."קוה תתחפ

בצירוף  תנאים  שהובאו  באריכות  אשר   קרדבריו  בקצרה  כי  יש  מקום  לכפייה  על  גט    תנסקמ
א  בהצטרף  הפוסקים  הרבים "ד  ניתן  להסיק  מדברי  היבי"אולם  לענ.  אינם  מתקיימים  בנידון  דידן
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 ברור  ד  מתרשם  באופן  ברור  שלא  נתנה  עיניה  באחר"שאם  ביה,  שהובאו  לבסס  את  פסק  דינו
 .חייב בגטלפ "כעיש מקום ש

, א"ל מיבי"הביא את התשובה הנ )208קונטרס  כפיה  עמוד  ,  ב'  ז  סעי"ע'  יסכ  "ח(פ  "באוצהו
ד רבניים "ספכ ב"כביאו שהו. אשר  יש  עוד  צירופים  להקל  שפיר  מסקינן  להקל הלכה למעשהכש
, הדאיא.  רבנים  עה)  251מ  ע'  רך  דכ(וכן  ,  כצס.  וש,  בן  מנחם.  מ.י,  ץ  כ.הרבנים  ר)  38א  עמוד  "ח(
. ע,  ד"ב  א-  רנרו.  ב.  שרבניםה)  171  עמודד  ב"ס  ט  פלקח(סקו  פן  כו,  ולטי'ז.  אלישיב  וב.  ש.י

 . מבליסט לכפות על הגטצ. ג.ח, זולאיא

ות   ב  אימן  א  סעזר  הבןא  (צחק  ייכלת  ה"הובאו  דברי  שו  )220'  עמ  ות  יגא(פ  שם  "אוצהוב
 :ל"וז, דבריוומפני שהדברים יפים לנידון דידן נעתיק מ, )ז

ת "  רל  שקושיותיוו'  תוס  הברי  דל  עוזר  חעצם  בהואש  ש"רא  בייני  עמדיו"
 ועילו  המהש,  אד  מזקות  חן  הלכאורהש,  קושיות  בהתבונן  לתעוררתינ,  ל"ז

 ותנת  נשה  אהא  תלא  שדי  כהאמינה  ללא  שך  לני  אטמאה  בתקנתם  בכמיםח
 ש  יידמ  תהריו,  ך  לני  אמאה  טטענת  בבעלה  מצמה  עמפקעת  ואחר  ביניהע
 אין  שסוברים  האלה  לינח  תהאו.  תה  אלי  עאיס  מתטעון  שקלקול  לקוםמ
, ה  זנאי  תזכירים  מאינם  שדעימיהם  ו"הרמב  לבלד  א"גל  ריש  בלא  אופיןכ
 . הולמו לדבר השה קאמתב) עיל לעייןו(

 א  ליינו  הדבר  לגליםצ  ר"א  שה  זפוסקים  הלו  אדעת  לפילו  אי  כתרץ  לש  יכןא
י "עפא,  עיניה  בותו  אהמאיס  לעלולים  שחלהמ  ו  אום  מיזה  או  ביהא  שריךצ
 היבעל  לכולה  יאינה  שוענת  טיא  האשר  כלאא,  ומין  מדיןז  מ"  עאין  כופיןש
 חקור  לייביםד  ח"הבי  שדאיו,  זו  ללויה  גבה  סאין  שיכאה,  רצונה  מול
 אםו,  יניהם  בלום  שעשות  ללהשתדל  ומן  זיזה  אענין  הלהשהות  ומסיבותב
 דאיו,  ו  בחלה  בפתאום  שותנת  נדעת  היןאו,  פיר  שהו  ליתדר  מיה  הב  רמןז

 יןכ  א"עו,  סקינן  עשופטניו  ב"  חאטו  ו,בעל  הת  אכוף  לם  אדבר  במתישביןש
 פני  בלעמוד  וך  כטעון  להססת  משה  אטבע  המדרך  שפיל,  כך  לחושל
 חוששת  ותאום  פליה  עבר  עוח  ריזהד  א"בי  הצד  מקשה  ההדרישה  וחקירהה
 אחר  ביניה  ענתנה  שגליםר  יש  שימצאו  שד  עיבדקו  וחקרוי,  ותה  אישהוש
עשה   שכהככ  יש  לציין  ש"כמו.  ההדגשה  לא  במקור."  (רבים  בלונה  קיתגלהו

 ).בנידון נידון ד"ביה

אשר  דבריו )  ה  לימן  ג  סורט)  משולש  הוטח(  ד  לקח(ץ  "שבת  ת"דברי  שוו  באות  טו  הביאו
 :נכונים לבעל בתיק שבפנינו

 נתנה  שו  זאשה  בשחו  לאין  שראשון  הצד  הדדים  צכמה  מעצמו  בודע  נזהו"
 תן  תעבורו  בשר  אום  מום  שו  באין  שצמו  עבחור  הצד  מוא  האחר  ביניהע
 לם  כשראל  יבחורי  בימצאו  שוביות  טל  כי  כמנו  מוב  טהוא  שאחר  ביניהע
 ורה  תבעל  ושיר  עביו  אארזים  כחור  בראה  מיפה  וואר  תפה  יו  במצאונ
 כולל ווב טחור במצא  תלא  ודקות  צבעל  וקהל  המיחידי  ומס  הורעי  פמגדוליו
 ."זה בתמאס וו ביניה עתתן שדי כמוהו כטוביות הלו אלכ

על  פניו  אין  בו ,  משכיל,  בעל  כושר  השתכרות  מכובדת,  מיטיב  לדבר,  בעל  שבפנינו  נאהה
קל ,  ד  לא  פעם  התפרץ"כפי  שגם  כלפי  ביה,  מתום  מלבד  שהלך  אחר  עיניו  ומתנהל  בכוחניות

דאי  אין  מקום  לחשוש  שהאישה  נתנה  עיניה ולפיכך  ו.  אמותיו  בביתו  מול  אשתו'  וחומר  בד
 .באחר

, )  בימן  א  סעזר  הבןא  (צחק  ייכלת  ה"בדברי  שו,  יגל  ליבי  לראות  מה  שנתקשיתי  בו  מאדו
 :ל"וז
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ל "א ז"רמ האחרונים הגדול  בף  אבלל  א"  זהראשונים  מיברנו  דאן  כד  עהנהו"
 ל  שעובדא  בעיןז  כ"ע'  סי  בוסק  פהואם  ש"רמב  השיטת  לעד  סשכ  י"ג
 ברורו,  גרש  לותו  אכופין  שתרמית  ובלי  נ"  עאשה  הנישאת  שיכאה,  ש"ראה
 שום  מוא  ההטעםכ  ש"ע  ום  שזה  מכר  זאין  שקדושין  היטול  בשום  מה  זאיןש
 ינה  מדוןו,  לי  עאיס  מוענת  טיא  הבאמת  שהניח  לזק  חסוד  יש  יכזה  שבעניןש
 דיין  לאפשר  שמה  כדע(,  אמת  בטוענת  שתישבתד  מ"בי  הדעת  שנין  עבכלש
 חד  אשום  שעיני  בלפלאו,  גרש  לופיןכ,  )ה"מל  לורה  תיתנה  נלאו,  ראותל
 הוד  ז"לעם  ו"הרמב  כוסק  פעצםא  ב"הרמ  שרגיש  האל  ל"  זחריו  אהבאיםמ
 עת  דל  עומכין  סה  זבכגון  שאומרל  ש"א  ז"גר  הביאור  בעייןו.  [דול  גסודי

 לא  דוסקל  פ"  זי"מרן  הבי  ש"אעפ  ולי  עמאיס  בכופין  שהיינוו,  ל"  זגאוניםה
 ית  בכלל  ו"ס  ז"חת  הבמליצתו,  א"רמ  כדול  גמוד  ענו  לש  יבלא]  ם"הרמבכ
ם "הרמב  כפירוש  בוסק  פיננוא  א"רמ  הי  כאםו.  א"מ  ריד  בוצאים  ישראלי

 צא  תא  ללי  עאיס  מטענת  בפו  כם  אדעתופ  ל"עכד  ש"ענ  לרור  בבלא
 כוף  לדי  כלא  אקידושין  הת  אבטל  לינםא'  כו  ורמאות  בקידשה  שהנימוקיםש
 .לכתחילהמ

 עקב  ימשכנותל  ה"  זדורנו  לסמוכים  האחרונים  הגדולי  מאחדכ  ל"  גמצינוו
מ "כמ,  מעשהם  ל"הרמב  כפסוק  לאמר  לבו  לואלא  מלי  ש"אעפז  ש"י'  סיב
 רור  בבלא.  ם"הרמבכ,  מעשה  ללאשי  "עפא,  הלכה  לוטה  נהיה  שעתו  דראהמ
 לאל  ש"  זגדול  הבינו  רעת  דת  אחזק  לנים  פראה  מואפ  ה"עכד  ש"ענל
ש "עויי  יעלה  בחת  תנוסה  אהיות  לנואה  שני  בידהול  לשראל  ית  בהכריחל
 וטא  חהבעל  שדעתו  שנו  לוצא  יופן  אבכלו.  ט"  ליבמות  מאיה  רהביאש
 . ליו אשוב תלא שענין התוך ממוכח שמקום במעגנהש

 זמנו  באף  שמשמעו,  גרש  לכוף  לנהגו  שקום  מל  עמדברל  ש"נא  ה"רמ  בעייןו
 )ההדגשה לא במקור." (ופין כהיו שקומות מיוה

הרי  הבין  בדעת ,  א  שלא  לכוף  מתן  גט  במאיס  עלי"פ  שפשטות  דברי  הרמ"י  לנו  שאערה
להלכה  וכן דעת המשכנות יעקב, ש"מצבים  מסוימים  כעין  עובדא דהראבא  שדעתו  לכפות  "הרמ

פ  הערה  צב  שדחו "ש  באוצה"ועי.  (השונים  בין  מנהגי  המקומותוק  ילחף  היה  או,  ולא  למעשה
 .פ זו ראייה נוספת לחייב בגט בנידון דידן"ועכ.) קושייתו בטעמים אחרים

הביא  פוסקים  נוספים  שמצרפים  את  החשש  שתצא  לתרבות  רעה )  ות  טזא(פ  שם  "באוצהו
 .כדי לכוף על גט

י  שאין "כתב  שאעפש,  )עב  קימןס  (חדשותץ  ה"הריטת  מ"הביא  דברי  שו)  ות  יזא(בהמשך  ו
ש  למנוע  ממנו  לישא  אשה  שנייה מ  יש  להודיע  לבעל  שהיה  ראוי  לכוף  אותו  וי"מ,  לכוף  למעשה

 :ל"זו, עד שיתגרש

 הקללות  והחרמות  והגיזום  ואיום  החר  אםא,  סופה  בהא  תה  מעניה  האת  ז"
 צא  יצא  ילבה  מלאא,  חרים  אמדוה  ללא  ומעל  בלא  ומרד  בא  לי  כאמרת
 גרש לכוף לין אגםו, וממה שתשב שאוי רין אן כםא. ו במאסה והוא האישה
 .אחרונים הסברת לחוש לדיכ

 תסקופי  בא  לי  כליה  עיחרימו  שהחרמות  והגיזום  ואיום  האחרד  ל"הנלעו
 מלבה  שלא  אחרים  או  אאמה  וביה  אמדוה  ללא  וזה  האיש  הל  עאה  ביליןמ
 אוי  ריה  העולם  הבות  אדולי  גלדעת  שגם  ההוא  האיש  לאמר  נותו  אנאהש
 תגרש  שריך  צחרת  אשה  אישא  לרצה  תאםו,  ך  בגידה  ארי  הגרש  לותו  אכוףל
 )הדגשה לא במקורה" (.אתז
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 מאחר,  ל  מתן  הגט  עלכפות  א"נידון  דידן  אשבלמרות  !  ?זו  מה  תהא  עליה"  עניה"ד  "בנו
מאחר  שלפי   אולם,  לא  מתקיימים  כל  התנאים  האמורים  לעיל  וכן  דעת  רוב  רובם  של  הפוסקיםש

 הנראה  אין  חשש  בנידון  דידן  שטענותיה  הן  מחמת  שנתנה  עיניה  באחר  יש  בהחלט  מקום  לומר
 .יוב בגטחנידון דידן יש בש

 אם בנידון דידן היתה מחילהה .ג

] 'י[אם נקבל את הודאת הבעל בעובדה של הקשר האינטימי שלו ארוכת השנים עם הגברת 

ובכך  הסביר  את  נושא ,    ללא  הסבריו  המפוקפקים  כי  רצה  לסגור  את  הדברים–ל  "הנ

ם  סברנו  שהאישה   הרי  גם  א–'  מ  הודה  בקשר  ובחיבוקים  וכו"ההפלה  וקשריו  עימה  אך  מ

הראשונה  אנן  סהדי  שזה  מותנה  בכך  שיהיה  בעל  אמין "  רעיית  הזונות"מחלה  לכאורה  על  

לפיכך  גם  אם  נאמר  שלא  היו  בגידות  נוספות  כל  עוד .  ונאמן  כדי  שיחזרו  לשלום  בית  אמתי

ר "ועוד  הוסיף  מו.  הבעל  לא  הוכיח  את  נאמנותו  ועדיין  האישה  חושדת  בו  לא  הייתה  מחילה

, א  סברה  שיכולה  לומר  סבורה  הייתי  לקבל  ואיני  יכולה"ד  הרב  דרשביץ  שליט"אב  ביה

 .ואין כאן מחילה

ות אוף סדבריו בבא "ליט שופטמן גא.צ.לפיכך  לא  נראה  בעיני  מה  שכתב ידידי ורעי הרב או
קבל מני  אאך  .  וכפי  שיבואר  לקמן,  שהייתה  מחילה  ושוב  לא  ניתן  לחייב  בגט  מדין  רועה  זונותה  

 .ה שכתב בהמשך דבריו שם בעניין האלימותמ תאבהחלט 

) 26.8.2007(ז  "שס  תאלולב  ב"ייש  להוסיף  כי  בתאריך  ,  לעיל  ד"נוסף  למה  שכתב  הרב  אבב
התקבלה  בקשת  האישה  לסגור  את  תיק  הגירושין  כדי  להגיע  לנהל  משא  ומתן  ולהגיע  לפשרות 

 :ניתן ללמוד מכך שני דברים. ד"מחוץ לכותלי ביה

 .לא רצון להגיע להסכמות מחוץ לבית הדיןין כאן מחילה אא .א

 אלולב  ב"כבלבד  לאחר  מכן  בתאריך    שרה  ימיםע,  ם  אם  נאמר  שהייתה  מחילה  גמורהג .ב
ולא  עוד  אלא  הגישה  נגדו  תביעה ,  ]'י[שהה  הבעל  עם  גברת  )  5.9.2007(ז  "שסת

האם  גם  בטווח  כל .  ל  אלימות  אם  הוא  לא  היה  עמהעא  ניתן  לטעון  לברור  ש.  במשטרה
 ?"מאחורינו"צר יש מקום לומר שהייתה מחילה והכל כך ק

יד  תיק מאישה  הפתחה    2007נת  שד  ב"עם  סגירת  תיק  הגירושין  בביה,  ל"נוסף  לנב .ג
או  שיותר  נכון  לומר  שיש  כאן  שינוי ,  לומר  שיש  כאן  מחילה  פשראהאם  .  ש"בביהמ

 ?אסטרטגיה משפטית של האישה

י  כמה  שנים  ממשיך  הבעל  בחוסר גם  אם  אחר,  דאי  שאין  לומר  שהמחילה  היא  חלוטהו .ד
 . נאמנותו

בהקדמה .  כ  הבעל  כתב  הגנה"הגיש  ב)  4.8.2013(ג  "שע  תאבח  ב"כבתאריך  ,  נוסף  לכךב
מ  לסיים  את  הקשר "כ  הבעל  כי  בעקבות  תביעת  המזונות  ניהלו  הצדדים  מו"לכתב  ההגנה  טוען  ב

תנהלה  בחוסר  תום התובעת  לעומת  זאת  ה.  ביניהם  בהסכמה  ולחסוך  הוצאות  ודיונים  מיותרים
וכאשר נוכח הבעל כי פנתה לערכאות החליט הנתבע , לב  והגישה תביעה למזונות ופירוק שיתוף

של "  מעלליה"כ  הבעל  את  "המשך  כתב  ההגנה  מפרט  בב  .שעליו  להוציא  לאור  את  הצדק
ל  הנתבע "לאור  הנ.  האישה  אשר  סגרה  את  תיק  הגירושין  רק  כדי  להקנות  סמכות  בבית  המשפט
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כי  היה  ושלום  הבית  לא  יצלח "בנוסף  לכך  האישה  הפרה  הסכמה  בין  הצדדים  ,  רומהמרגיש  מ
לערב  בתי  משפט  ומבלי  שיהיה   ליבלהגיע  להסדר  כולל  לגירושין    דיכעשו  הם  את  הכל    יביניהם

 ).ציטוט מכתב ההגנה" (צורך לנהל משפטים ביניהם

, שלה  לא  כיבסהלא  בי,  בהמשך  דבריו  כתב  אך  לא  זו  בלבד  האישה  המשיכה  במרידתהו
התובעת  לא  הלכה  למקווה  טהרה  לא ,  המשיכה  לבזותו  לעיני  ילדיו,  מנעה  חיי  אישות  מהנתבע

ל  הנתבע  מרגיש "לאור  הנ.    מיטת  הנידה–שמרה  על  טהרת  המשפחה  ולא  ישנה  במיטה  אחרת  
מ  לסיום  הקשר "הם  ניהלו  מו,  מרות  תביעת  הבעל  לשלום  ביתשלרי  לנו    ה.ב"מרומה  ותובע  שלו

והסכים  הבעל  שאם  לא  יצלח  שלום ,  תובעת  התנהלה  בחוסר  תום  לבהטענת  הבעל  לאלא  ש
 .הבית יתגרשו בהסכמה

אני :  "מרה  האשהא)  9.6.2015(ה  "שע  תסיוןב  ב"  כתאריך  מבדיון  הוכחות,  תירה  מכךי
 :וכך אמרה". שונאת אותו

רציתי  לשמור  על  הבית  ניסיתי  וניסיתי  וניסיתי  ונתתי  הזדמנות  ועוד .  ת"
הוא  גרם  לי  לעגמת  נפש  גדולה .  כלו  הקצין  ואני  שונאת  אותו.  ותהזדמנ

 . היו אחרי ההסכם] 'א[שיחות הטלפון על . ולהרגיש בזויה

ממה  שאת  אומרת  היו  לפני  ההסכם  והיית  מוכנה  לעשות  שלום   90%.  ש
 .וביקשנו שהות שנדבר עם רב העיר ולא הגעת לרב

גם  בפעם .  חות  איתוכל  הפעמים  שהוא  הזמין  אותי  אני  הגעתי  לשי.  ת
גע  זה רהאחרונה  הייתי  אצלו  והוא  שמע  את  שיחת  הטלפון  והוא  אמר  שמ

 ."ד"הוא לא מדבר ואפנה לעו

תוך  תקווה  שהבעל  ישנה ,  אלא  ניסיון  לשקם  את  חיי  הנישואין,  מחילה  אין  כאן,  ם  כןא
 . הביתוהשיחות המוקלטות היו אחרי החזרה לשלום] 'א[נוסף הרי השיחות והקשר עם  ב.דרכיו

 :אומר הבעל) 09.11.2016(ז "במרחשון התשע' לא שבדיון מיום חא

  [...]2007 ועל 2001שיתי בזמנו טעויות אני מדבר על ע"

 ".ני לא יכול לתת לה גט נפשית אני לא מסוגל לתת לה גטא

 ):01.02.2017(ז "בשבט התשע' וזר על עצמו מעין זה בדיון מיום החבעל ה

 ".מישהו אחר יגע בהני לא יכול לחשוב שא"

תחה   פ7/2013וחודש  לאחר  מכן  ,  6/2013  חודשמש  לציין  דוח  חוקר  בעניין  הבגידה  י
בו  מודה  הבעל   5/2014ודש  חבנוסף  תמלול  שיחה  של  הצדדים  ב.  ד"ביהבירושין  גתיק    האשה

 "?רק פעמיים זה כל הסיפור: "וכלשונו] 'א[שהיה עם 

או ?  "סיפור  הקודם"או  שמא  זה  מצטרף  ל?  האם  זה  כל  הסיפור:  באמת  יש  לשאול,  אכןו
וכפי  מה ,  שמא  מלמד  על  חוסר  נאמנותו  של  הבעל  וכי  האישה  אינה  יכולה  לסמוך  עליו  יותר

 .אותו שהיא טענה לא פעם בדיונים שהיא שונאת

הרי  בדיונים  השיב  הבעל  לא  פעם  תשובות  מתחמקות  או  שאינו ,  רט  לטענה  שהבעל  מודהפ
 ):01.02.2017(ז "בשבט התשע' הבדיון מיום , למשל. זוכר

 .כתבת לה מכתבים שעשית טעויות. ש"

ב "זה  נכתב  בכתב  ידה  ואני  כתבתי  את  זה  כדי  לרצות  אותה  בשביל  של.  ת
 .ולא מעבר
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 ?מדובר בכתב ידך 9/07 - יש מכתב מ. ש

 .כן. ת

 .אתה כותב לה בסוף כי אתה יודע שעשית טעויות למה התכוונת. ש

 ".ם כי מערכת שמתנדנדת נאמרים דבריםאני ממש לא זוכר א. ת

 :כן בדבריוו

כאשר  היא  ביקרה  אותך  אשתך  שאלה  אותך  איפה  אתה  ואמרת  שאתה  בחדר  והיית .  ש"
 ].'א[בקפה למטה עם 

 )ההדגשה לא במקור" (.לא היה. ת

 : הוא תוך כדי דיבור מתקןו

יא שאם ה] 'א[אני  הייתי  צריך  להיפגש  עם  היועץ  של  הבריכה  ואני אמרתי ל"
 היא  באה  ואספה  אותי  יחד  עם  אמא.  ח"רוצה  שתבוא  שתיקח  אותי  מביה

 ."ה והבת שלה והלכנו לעיר העתיקהלש

 :עוד בדבריוו

 . יש פה תמלול של הקלטה. ש"

 . אני שולל את כל הדיבוב אני רוצה לשמוע את הדיבוב הזה. ת

 .24שורה . ש

 . ולא נברא עד שאני שומע את זה א היהל. ת

  [...]ל של החקירה הקודמת שלךבפרוטוקו. ש

ד  נוהג  בי "אני  חושב  שביה.  ד  פסל  אותה"אני  לא  עונה  על  זה  כי  ביה.  ת
 .בצורה לא מאוזנת

 ." זו זכותך לחשוב כך אנחנו לא נוטים לאף צד: ד"יהב

 :בהמשךו
 .בפרוטוקול הקודם שאלתי אותך ואמרת שאתה לא יודע. ש"

 .נכון. ת

 .ם או עכשיויון הקודדב אז איפה שיקרת. ש

 ."אני לא זוכר. ת

 :בהמשך אפילו מעין הודאהו

  אתה  מדבר  שוב  על  גברת  נוספת  שהיתה  איתך 3  לנספח  ח  2עמוד  .  ש"
אני  לא  מאמינה  לעצמי  שנגררתי  ואמרת   26-25במיטה  ואתה  אומר  בשורות  

 .אני התרופה שלה

 . אני לא יודע על מי מדובר ועל מה אתה מדבר. ת

 . לטהואם נשמיע את ההק. ש

 ".ה סיטואציה ונניח שאמרתי אז מהזאני לא יודע באי. ת

 ):ק יג"ימן טו סס(ורים אל נראה שבנדוננו מתקיימים דברי ה"אור הנל
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ודאי  רמאי ,  כן  אם  אין  הנתבע  רוצה  להשיב  לדיין  על  כל  דבר  שחוקר  אותוו"
ש  בתשובה "כ  הרא"כ,  ויכול  לפסוק  לו  כאילו  השיב  לו  ונתברר  השקר,  הוא

 ").ה"סק(ך "וש) ג"סקי(ע "הביאו סמ, )קז אות וכלל (

ב "כ  יוםבבדיון  )  בפרוטוקול  167-177  ורהש(כ  האישה  "יתן  לקבל  את  דברי  הסיכום  של  בנ
 :)9.6.2015(ה "בסיון תשע

סבריו  של  הנתבע  כי  מדובר  בקשר  עסקי  אינם  עומדים  בקנה  אחד  עם ה"
ה  אמור  לסיים תדירות  הביקורים  ועם  משך  הזמן  שחלף  לטענתנו  מיום  שהי

החוקר  ואף  לא  עם  תכנו ח  "את  סיועו  בבניית  ביתה  ועד  למועד  בו  הופק  דו
כך  גם  לענין .  החוקר  אשר  מעיד  במפורש  עם  נשיקה  מפה  לפהח  "של  דו

אשר בוצעו כולם בשלושת ימי ] 'א[מועדי  השהות  של  הנתבע  בביתה  של  גב 
גוד  גמור החקירה  יום  אחר  יום  בשעות  הבוקר  כאשר  היא  לבדה  בבית  ובני

 . לעדותו ללא ילדים נוספים או בעלה

ם  אם  לא  הודה  במפורש  ציין  כי  תכנם  הוצא  מהקשרם  והובא  באופן  מגמתי ג
כך  גם  בתמלילי  השיחה .  כאשר  יש  בכך  להודות  באמינותו  של  המסמך

] 'א[אשר  מהם  עולה  כי  קיים  יחסים  עם  ]  'א[בבגידותיו  של  הנתבע  עם  
 2ח  בשעה  "לראות  שהנתבע  שכב  בביהניתן  .  במהלך  השנתיים  האחרונות

החוקר  עולה  כי ח  "פ  דו"וע  ]'א[לפנות  בוקר  החליף  הודעות  עם  גברת  
 ]."'א[לקיים קשר זוגי עם גברת  הנתבע קיים וממשיך

כשנתיים  בחדרים  נפרדים  ועוד  כשנתיים ,  הצדדים  אינם  חיים  יחד  כארבע  שנים  ן  כמוכ
 .ש לענייני משפחה"סיקת ביהמלאחר הפרדה רכושית בהתאם לפ, בדירות נפרדות

בשם  הזקן  אהרן )  וף  אות  דס  (עיללא  "ליט  שופטמן  גא.צ.ש  להקשות  על  מה  שכתב  הרב  אי
במקרים  שלעולם  לא  תחזור  לבעלה  כופים  ואין  מוסיפים  על  הנאמר א  והרב  גולדברג  שדווק

ו א  שכופין  למרות  שלא  הוזכר"הרי  ישנם  מספר  מקרים  שהוזכרו  בשלחן  ערוך  והרמ,  במשנה
שנראה  לנו  מעל ,  ועוד  יש  להקשות.  במשנה  כגון  נידון  דידן  שהבעל  רועה  זונות  וכדברי  האגודה

לספק  סביר  שהאישה  העומדת  לפנינו  בתיק  זה  לא  תחזור  לבעלה  אחרי  הפרדה  רכושית  ולמעשה 
 .פירוד ממושך

למרות  שאכן  נראה  כי  הבעל  אובססיבי  ביחס .  'בעוד  ראיתי  להוסיף  על  מה  שכתב  באות  ו
הרי  לכל  הפחות  ניתן  לומר  בוודאות  גמורה ,  אך  מנגד  בוגד  בה,  שתו  וטוען  שאוהב  אותהלא

אין  זאת  אהבה  אלא  התנהגות  שפילה  שאינה .  ום  צעד  בונה  אמון  כדי  להחזירה  אליו  שקטנשלא  
ורק  רוצה ,  מידו  לאורך  שנים"  שרץ"ינו  יכול  להניח  את  הא.  בידו"  שרץ"בחינת  טובל  ו,  ראו

 .מתחתו לעת מצואשתהיה לו האישה בא

 פ אומדנא"אם ניתן לדון רועה זונות עה .ד

ולכל ,  כי  גם  אילו  היתה  אומדנא  בלבד  יש  מקום  לחייב  בגט,  חרף  האמור  לעיל  ,בנוסף  לצייןיש  
 .ג  הרב  א"וכפי  שכתב  הרה,  כרגליים  לדבר"  איס  עלימ"הפחות  לצרף  לדברי  האישה  בטענת  

 ).ימן נאס(ביא בעטרת דבורה ל
חייבו ש)  10836/6  יקת(אשדוד    אזוריד  ה"ד  של  ביה"ר  של  הבעל  על  פסהבערעו,  תרה  מזוי

 יושבובא  "ליטשג  איזירר  "כתב  הרה,  אותו  בגט  בטענת  רועה  זונות  ללא  הוכחה  ברורה  או  עדות
 לגרבלי  איון  צוארון  והרב  ביון  צחד  עם  הרבנים  הגאונים  הרב  יגדול  הדין  הביתד  ב"אבכ

 :ל"זו, )850106/2' ס מיקת (א"שליט
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 גדרי  לונות  זרועה  בעדויות  הדרי  גת  אהשוות  לש  יאם  השאלה  בעיקרב"
 י כקטה נרוב  העתד.  עלה  בל  עאוסרה  לכדי  בשה  אל  שיעור  כמעשה  בדויותע
 חסי  ימן  עיים  קהבעל  שקובעת  האומדנא  בגיס'  ונות  זועהר  'על  בל  שמקרהב
 ."ישותא

תרה  מכך  אין  צורך י.  רי  לנו  שדעת  הרב  להתחשב  באומדנא  לחיוב  בעל  רועה  זונות  בגטה
 :ל"ז ו– ד"בא וכפי שכתב הרב –בעדות על זנות ממש 

 בעל  הת  אאו  רנשים  אאםש,  דיינים  הידשו  חדין  הפסק  ברוב  הדעת  שראהנ"
 פני  מוא  הו  זדעתם  לטעםה.  מש  מנות  זל  עדות  עריך  צלא  וגי  סנאפים  מםע
 מערער  הל  שהיגררות  העצם  ששום  מוא,  לבד  באומדנא  בגי  סך  כלצורךש
 ל  עהריו).  משיבהה:  הלןל  (אשה  בפגוע  לדי  כה  בגי  סהוללות  ופקרותה  חייל
 דין  הבית  שמצאנ  [...]  ודה  מצמו  עמערער  הם  גכזה  שסול  פיים  חורח  איהולנ

 ם  עהפקרות  ובועים  קדידות  יחסי  יל  שיומן  קעצם  שוא,  תרתי  מדא  חידשוח
 מא  שוא,  ונות  זועה  רבעלכ,  גט  בערער  מת  אחייב  לדי  כהן  בגיס,  יש  אשתא
 אלמונית  ומערער  היימו  קבודאי  שקבוע  לדי  כה  בי  דדין  הית  בל  שאומדנאה
 ".ישות אחסיי

 :וכך כתב, א"י והרמ"תרה מכך הוכיח כי כן דעת הבי
 חברת  בותו  אראו  שסגי  וומדנא  אחר  אילך  לישא  ש"הרמי  ו"הב  משמעמ"
 זלינן  אא  לעלה  בל  עשה  אאסור  לענין  לדוקא  שוא  הזה  הההסבר.  נאפיםמ
 שמיעה  מאשה  הת  אשמעו  שגון  כוכחת  מומדנא  אש  יפילוא.  נאומד  אתרב
 לפותא  יש  יבפוסקיםו.  אסרת  נינהא,  מנאפים  הדרך  כניאוף  העת  בולק
 ט  גיוב  חענין  בבלא,  סתירה  וינוי  קוא"  ברור  הברד  "בעינןד"  בר  דרותע"מ
 משליי  ב"ירש  פל  עולק  חאיןל  ש"  יודע.  זו  ככתוב  הזירת  גין  אבעל  העלש
 ומר  חזה  בש  ירכו  דזו  שכיוןו.  מן  עהתחברל'  רכוד  'זו  שינוי  הונות  זרועהש
 הסיק  לם  גתכןי.  עמי  פד  חאופן  ברה  קמקרה  האצלהש,  יש  אאשת  באיןש
 ם  עותו  אאו  רלבד  בחת  אפעם  שמעידים  הדים  עש  יאפילוא  ש"מ  רלשוןמ
 םג'    אעם  פל  עעדות  בגיס  –  נהגתוה'  רךד  'זו  שובלת  קשתו  אבלא,  נאפיםמ
 ו  לש  ינאפים  מחברת  בהוא  שי  מגםו,  אשה  הטענתל,  דבר  לרגליים  ששוםמ
 )ההדגשה אינה במקור." (ברתם חחרי אהמשך לגילותר

 :אף למסקנה בדחיית ערעור הבעל כתב כךו

 הובא  שפי  כאגודה  הל  שדינו  מפטרו  לש  ילפנינו  שהנדוןש,  מסקנה  לראהנ"
 ם  עמערער  הת  אראו  שדות  עיתה  הא  להריש.  ס"ש  הל  ערדכי  מהגהותב
, א"רמ  הלשיטתכ  ו"  משםי  ב"ב  השיטת  לבלא.  מנאפים  הדרך  כתלמוניא
 כיו,  יש  אשת  אהיאש,  למונית  אל  שדידה  יהוא  שודה  מהמערער  שאחרמ
 –  בית  בינו  אשבעלהכ,  ילה  לשעות  בחברתה  בצפה  נאף  וקניות  למה  עולךה
 ."חבור לגיל רהוא וזונה לחובר כוא היש אאשת לחובר הריה

ולק עקרונית על דברי האגודה שאומר לכפות בעל רועה וד  כתב  שגם  לדעת  החכם  צבי שחע
 :ל"וז, זונות לגרש מסכים לחייב בגט

 חידש  שפיה  כל  שהדין  מיאה,  בי  צחכם  הל  שההסתייגותל  ש"  יודע"
 גרסת  לגם  שיתכןו,  ודה  יבי  צחכם  הגםל  ש"  יט  גיוב  חעניין  לבלא,  אגודהה
 יראו  שגי  סלא  אמנאפים  הדרך  כיראה  שורך  צין  ארדכי  מבהגהת  שאגודהה
 גי  סיוב  חענייןל  –  זונה  לובר  חהוא  וה  לברהח-בן  כיש  אשת  אם  עותוא
 ."יש אאשת לבר חהוא שעמים פכמה בוחזק מאשר כאומדנאב
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 בילויש  ראהנ,  שראליש  י"גר  הלד  ש"ס  פאילך  ו25'  מ  עב  ירךר  כ"ד  פייןע
". ונות  זועהר  "וי  היאה  בדות  עאין  שפילו  ארות  זשים  נם  עבות  רעמיםפ
 )ה אינה במקורההדגש(

ודו ה, קיום יחסים אינטימיים עם הנתבעו על  אף  שבחלק מהעדויות הכחיש  ,ד"בנדו  רי  לנוה
וכגון  שקנו  מאכל  אשר  הובא  לבית  האישה  לאכול  יחד ,  שבילו  יחדיות  וגם  העדֹו  ם  הבעלג

 .ח החוקר"וכמו שהעלה דו, כשהיו יחד לבדם

כתב  שאין  מחלוקת   א"שליט  רבלילג  א.צ  ג"הל  נדחה  לכל  הדעות  אלא  שהר"עירעור  הנה
ז "בהעא  (צחק  ייתת  ב"הביא  ראיה  מדברי  שוו.  "איה  רהוה  מזנות  לשאומדנא"וכלשונו  ,  בדבר

 :ל"זו, )א"כתובות ט ע (קובצת משיטה בהובאש ש"רא התעד י"עפ כתבש) ב לימן א סלקח

 מרינן  אעדים  במה  ענתייחד  וחריה  אלח  שדוד  דכיוןד,  שה  קאינו  דראה  נליו"
ק "מהרי  הל  עוד  עמסתמךו'  כו  ויאה  בידי  ען  החוד  ידי  ען  הן  הוונא  גכהאיב
 פילו  אאסרה  ננות  זשם  לנתייחדה  בלדעתו  דדק  ל"ס'    זסימןש  ב"ב  ההביאוש
 אייה  רלא  בדיעה  יטעםמ  אסורש  ל"רא  הכוונת  שבאר  משם  ושראל  יבעלהל
 דיעה  ייה  לוה  היחוד  דבק  י"  סב  מסימןש  ב"ב  הכתב  שמו  כומדנא  אמכחו
 נות  זשם  לתיחדה  נפילו  איחוד  הל  עסרינן  אלא  דאף  דמקשהו,  יהא  רלאל
 רע  גנתייחדה  וחריה  אוד  דשלח  שזהמ  ב"מו,  אק  י"  סא  יסימןש  ב"בש  ה"מכ
 מפסדת  דיון  כבעלה  לשה  אאסור  לאיה  רלא  בדיעה  ימהניל  ד"ס  ופיט
 )ההדגשה אינה במקור." (מי דמונות מדיני כתובתהכ

, א"י  והרמ"וכתב  שאין  מחלוקת  בין  האגודה  לבין  הב  א"שליט  יזירראג  "העוד  חלק  על  הרו
 :וכך כתב

 דברי  בהמכווןו,  יניהם  בחלוקת  מאיןש,  דבריו  לכרח  האין  שי  לראהנ"
 הייתה שגירסאות הכלל" מנאפים  הדרךכ  "לשון  במרדכי  במובאים  האגודהה
 .ך כל עמצביעות הסיבות נקע רלע, כדומה ונות זשם לתוועדותה

 עקבות  בזנות  לומדנא  איש  שנידוננו  בדין  ההוא  שיןאתר  באוקי  ויניה  מדוןו
 ילה  עמהוה  הון  האבדת  מונים  שבילויים  בהתעסקות  שם  גמהו,  ודאתוה
 ."ערעור הדחות לישו, ו בואסת מהאשה שהניח ליש שצירוף בגרושיןל

והשתמטות  הבעל  לאורך  כל ,  דויותבעו,  דברים  יפים  לנידון  דידן  ודי  במה  שהודה  הבעלה
עדות  האחרות הגם  ,  ל  קיום  יחסיםע]  'י[דותה  של  עהרי  בנוסף  לש,  ות  ענייניותהחקירות  מתשוב

אלא  שתיארו  שהכל  לשם  מטרות  טהורות  ומקצועיות  אף ,  לא  הכחישו  ששהו  עימו  ביחידות
 .כשהבעל היה מאושפז

 :יתן לסכםנ

ד  כי  הבעל  לאורך  דיונים  רבים  ייצג  עצמו  נאמנה  בנועזות  יתירה  ללא  בושה "רור  לביהב
אבל  מבין ,  ואולי  משפטית  יש  להן  תוקף,  תגובותיו  חכמות  מאד.  ד"ל  רפש  אף  על  ביההטי

ואף רגליים לדבר שיש הודאה בבגידות ולא אחת אף ,  השורות  ניכר  בעליל  חוסר  נאמנות  לאשתו
 .ד"וכפי שהתבאר לעיל בס, ב"לאחר החזרה לשלו

  של  עובר  שהוא ומה  שכתב  עליה  לרבות  הפלה,  ודברי  הבעל  בעצמו,  ]'י[ברי  העדה  ד
והבעל  הופיעו  כבני  זוג  אף  לאחר ]  'י[כ  מכתב  האישום  נגד  הבעל  כאשר  העדה  "כמו,  מהבעל

יכולים  לחזק  את  הרגליים  לדבר  והאומדנא  שאכן  היתה  בגידה  של ,  2010  נתשב  ב"החזרה  לשלו
ח ד  ייווכ"אם  ביה,  על  בגידות  העבר  אישההלמרות  שלכאורה  היתה  מחילה  של  ].  'י[הבעל  עם  

ש  מקום  לדון  שהמחילה  הייתה  בטעות  שהרי  אין   י–לו  רק  אחת    ו–תה  בגידה  נוספת  שהי
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להעלות  על  הדעת  שדעת  האישה  הייתה  למחול  בכל  תנאי  גם  אם  הבעל  ימשיך  להיות  עם  אישה 
 .אחרת

שאינו  חושש  מדבר  ומתיר ,  ראשית  יש  להוכיח  את  עזות  פניו  של  הבעל,  אמור  לעילכ
 .מתללשונו לומר הכל גם אם אינו א

בעל  פותח  ומביע  כבר   הבו  שהתקיים  דיון  הוכחות)  01.02.2017(ז  "בשבט  התשע'  יום  הב
כ  האשה  זוכה "אני  כבר  נחקרתי  ולדעתי  ב):  "  לפרוטוקול5ורה  ש(ד  "את  רוגזו  כלפי  ביה

ד  אומר  לבעל  כי  לא  ניתן  לאלץ  את  האישה  לחיות  בכוח  אתו  ויש "כאשר  ביה".  להקלות  מרובות
ד  לא  יצלוב  אותי  כמו "אני  מצפה  שביה:  "ומוסיף,  "ממש  לא"עזות  להתגרש  משיב  הבעל  ב

ד  באופן  אישי "ד  מזהיר  את  הבעל  הוא  פונה  לאב  ביה"לאחר  שביה.  "ש"שצלבו  אותי  בביהמ
אני  לא  מתחצף :  "וכן".  אתה  יכול  להזהיר  אותי  כמה  שאתה  רוצה  אתה  נוטל  פה  צד:  "בחוצפה

ניכר  מעל  כל  ספק  שהבעל  נטול  כל  מורא  שהוא ".  ד  רבני"אם  אלו  התשובות  אני  לא  נמצא  בביה
יש  לציין  שהתנהלות  זו  מחזקת .  ומוכן  לעשות  הכל  כדי  להשיג  את  מטרותיו  ואינו  בוחר  במילים

וכפי שהוזכר לעיל , את  עמדת  האישה  כי  הבעל  בנוסף  לבגידותיו החוזרות ונישנות הוא גם אלים
 .לרבות טענת אונס, מצד אשתווהן ] 'י[" בת זוגו"היו תלונות נגדו במשטרה הן מצד 

 ברהם  אמיר  הרב  זעקב  יג  הרב"ד  בנתניה  בהרכב  הדיינים  הרה"ד  של  ביה"עיין  עוד  בפסו
שדנו  בחיוב  בגט  על  פי  אומדנא )  826201/2יק  ת(א  "שליט    נחם  מן  באיר  יהודה  יינדלר  והרבש

 .זה בונחלקו

 יש  שהאחרונים  וראשונים  הברי  דדן  בזה  והביא)  ג  סימן  לד"ח(ולם  במשפטיך  ליעקב  א
מ "וח(ע  "שוב.  וראוי  להביא  מדבריו,  ל  כך  כוכחת  מאינה  שאומדנא  למוכח  דומדנא  אין  בחלקל
 : ל"זו, סק פרומה מין דעניןל) ד' סעי וט' יס

 יין  מומחה  דוא  הם  אחייבנוי,  ייב  חהוא  שמוכח  דאומדנא  בו  לראה  נאםו"
 ." דורו ביחידו

 ומדנאפ  א"  עפסוק  לכול  ידורו  ביחיד  והומח  מיין  דוא  הם  ארק  דע  משמע"מדברי  השוו
 . מוכחד

את  דברי ו,  )סב  שי"ססו(ש  "יברהו)  סש'  ימ  ס"חוח(ם  "ולם  הביא  את  דברי  המהרשדא
 ם  גפסוק  לניתן  שבריו  דמסקנת  במשמעו,  ה  זדין  בהאריךש)    מימןס(תשובה    בלשיךמ  א"הרמה
פ " עדון  לש  יעכשיול  ד"נ  דתבכ)  מבק'  יג  ס"ח  (עקב  יובשבות.  ובא  טמוכח  דאומדנא  בזה  הזמןב
 : היושר ואומדה

 פילו  בימיא,  ורה  תין  דמידן  לידע  דית  להאידנא  דאחרונים  הסכמת  ההריד"
 פתחו  כראשונים  הםא,  אידנא  הכןש-כלמ,  ירושלמי  בן  כצינו  מאמוראייםה
 דון  לוחו  כאמץ  מכל  בדין  בתון  מהיות  ליין  דל  כצריך  שקר',  כו  וולם  אלש
 פשר  לראות  לאומדפ  ה"  עדון  לכול  ירומה  מהדין  שואה  ראםו,  מת  איןד
 ." שבועה ההפך לו אדברה

 . ומדנאפ א" עפסוק לכול ידורו בחיד יאינו שין דית בגם דשמעמ

 בית  כשבתם  במוכח  דומדנאפ  א"  עפסקו  שישראל  ברבניים  הדין  התי  בהביא  שם  מפסיקתו
מ "גראה,  וזיאלצ  ע"גרבה,  רצוגא  ה"גריה:  הרכבב  (עליון  הרבניד  ה"יה  בלד  ש"גון  בפסכ.  יןד
, )סבק'  מע,  רהפטיג  ואוסף  בובאמ  (וג  זני  בין  ברהיטים  וגרש  מלוקת  חעניןב)  ל"זצ  לקובסקיו
 : ל"זו
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 יש  שמסמכים  היתר  ובנקים  התעודות  וחשבונות  הכל  מוצא  יזה  לוסףנ"
 לה  אבית  הברהיטי  וה  זמגרש  ביכ,  משכנעות  ווכיחות  מידיים  וזקה  חומדנאא
 הוציא  לותר  מוסקים  פמה  כלפיו,  משיבה  הלש  כושה  ריכרת  נמידה  בקועש
 ." זקה חומדנאפ א" עמוןמ

 מוכח  דומדנא  אמקרה  הנסיבות  ביה  הלא  שחמתמ,  מעשה  לן  כסקו  פא  לם  שבנדון  שףא
 הוציא  לאף  וובא  טמוכח  דומדנאפ  א"  עפסוק  לדיין  הכול  יזה  הזמן  בגם  דם  שבוארמ  מ"מ,  ובאט
 . )הלאה ו78' מע (ב יכרךו, )לאההו 349' מע( ט רךר כ"פדע ב"עו. מוןמ

פ "  עפסוקד  ל"יה  בשאיר,  ובא  טמוכח  דומדנאד  א"ביה  לש  ים  אראה  נעיל  לאמור  האורל
 .עתוד ומדןא

וכפי   –גם  אם  נאמר  כי  הכחשות  הבעל  יוצרות  מקום  לספק  בהודאותיו  ,  בנידון  דידן,  פיכךל
חייבו  בגט  על בהחלט  יש  מקום  ל  –שהביא  אב  בית  הדין  לעיל  שהבעל  למעשה  מודה  במעלליו  

מכחש ומשקר , ינו אמין בדבריואינו רועה זונות והסמך  אומדנא חזקה ואומדנא דמוכח כי הבעל 
 .בעמיתו

 גדרת רועה זונות מדין מאיס עליה .ה

" איס עלימ"עדיין  יש  מקום  לדון  בהגדרת "  מתלא  מבוררתא"ף  שהתייחסנו  לעיל  בהגדרת  מהי  א
 ופטמן  גא.צ.ג  א"כ  ידידי  ורעי  הרה"תייחס  למשאך  מן  הראוי  כי  נ,  ד  רבים"שאמנם  נמצא  בפס

 ". בעל הנהגת האופן מאיסות מו אאישות החיי באיסותמ: "'פיסקה גבא "ליטש

, טלסא.  אבנים  הגאונים  הרב  רברי  הדאך  אסתפק  בקיצור  ,  מנם  היה  מן  הראוי  להאריך  בזהא
בהגדרת   יםבאר  את  הדברו  לכתב  ש)קלה'  ב  עמ"דברי  משפט  ח  (ומב  ד.חור  והרב  ד  ש.הרב  י

 .ר אב בית הדין לעיל"וכפי שהאריך מו, מאיס עלי ובחומרת המאיסות

מאי ,  ל  שכבר  הקשו  על  האגודה  ושלושת  טעמיו  לכפיית  רועה  זונות  לגרש"פתח  הדברים  יב
או  לכל  הפחות  נחלקו  הראשונים  בהם  אם  כופים  על  גט  או ,  שנא  משאר  דברים  שבהם  אין  כופין

, ועוד,  מתשמיש  גרע  מהמונע  עונתו"  אם  תענה  את  בנותי"ובר  על  מניין  לו  שהע,  ועוד  הקשו.  לא
 .ל"ואכמ

הובאו  לעיל  בדברי  אב ש,  )זק  ט"  סנדק'  יס  (שולחן  הפיכך  יש  להביא  את  דברי  ערוךל
ש  שהוא "מדוע  ברור  לערוה,  דיין  יש  להשיב  ולהקשותעו.  שנימק  את  דינו  של  האגודה,  ד"ביה

ל  מדייקים  שעיקר  הדגש  גם  ברועה  זונות  הוא  על "ד  שהובא  בדברי  משפט  הנ"בפס?  גרוע  יותר
אלא ,  ולא  על  עצם  העובדה  של  מניעת  תשמיש  או  סיבה  דווקנית  זו  או  אחרת,  דרגת  המאיסות

בסולם גבוה של מאיס "ין  העילה של רועה זונות עומדת בפני עצמה אלא היא נמצאת א.  מאיסות
 רוך  עדרך  ישרה  המובא  בשולחןשהרי  לכאורה  אינו  שונה  ממכלה  ממונו  ואינו  הולך  ב,  "עלי

 . או מונע מתשמיש שאין כופין, אין כופיןש) ז סעיף ג עימן סעזר הבןא(

שעל  אף ,  עיללא  "ליטשד  שהביא  הרב  גאופטמן  "לומר  כדברי  התוספות  ריו  כן  על  כרחינל
אינו  יכול  לאכול   ששם  שאדם  כ–עצם  העובדה  שהבעל  מאוס  בעיניה  ,  שאין  שום  מום  ניכר

ם  היינו  יודעים  שאכן  כך  הם  פני  הדברים  ולא  נתנה  עיניה  באחר  היינו   א–עיניו  מאכל  מאוס  ב
אך  המאיסות  צריכה  להיות  ניכרת  בכנות  דברי  האישה  וכפי .  כופים  על  מתן  גט  לדברי  האגודה

אין  היא  מאיסות  ברורה ,  זאת  בניגוד  למאיסות  מחמת  שמכלה  ממונו  דלעיל.  ראות  עיני  בית  הדין
וממש  כפי .  קום  לחשש  שעיניה  נתנה  באחר  ולפיכך  אין  כופים  על  כךלפיכך  יש  מ,  ומוחלטת
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, )לח  קימןס,  ן"רמב  למיוחסותה(א  "רשב  העיל  מתשובותלא  "ליט  שופטמן  גא.צ.שציטט  הרב  א
 : ל"זו

 וא  הה  מפנימ,  דבריה  לאמתלא  ועם  טתת  לריכה  צינהא,  לי  עאיס  מאומרתה"
 ."נשים ונשיםא בדעות הךכ, מאכל בהדעות שכשם שפיל. עיניה באוסמ

לכות הד  מ"פי(ם  "ומדויקים  לפי  זה  דברי  הרמב,  דבר  תלוי  בדעת  ולא  רק  בהיבט  הפיזיה
לא  רק  מאיסות .  "איני  יכולה  להיבעל  לו  מדעתי"שמציין  בלשון  האישה  המורדת    )ח"האישות  

 .ד"וכפי שנתבאר לעיל בדברי אב ביה, פיזית אלא גועל שגורם לאישה לבחול בבעלה

, כגון  ריח  הפה,  חיצונית  גופנית:  ט  דלעיל  שיש  עד  כה  שני  סוגי  מאיססכם  הדברי  משפמ
בעניין  צער  הנפש )  ב  סימן  ח"ח(ץ  "ד  רבים  דברי  התשב"בעניין  זה  הובאו  בפס.  איסות  רגשיתמו

ולפי  זה  יש ".  יותר  קשה  ממות"ל  וכדבריו  "שהוא  קשה  יותר  ממאיסות  הנ,  שגורם  הבעל  לאישה
ואין ,  ד"גות  בוטה  ומחפירה  של  הבעל  הניכרת  לעיני  ביהסוג  שלישי  של  מאיס  הנגרם  מהתנה

 . ד על גט"לפיכך יכפו ביה. מקום לחשש שעיניה נתנה באחר

במעשיו  הוא ,  ז  הסיקו  שם  בדבר  משפט  ששלושת  סוגי  המאיסות  קיימים  ברועה  זונות"עפו
ד  מדברי זוהי  כוונת  האגודה  ללמו  ו.וכאמור  לעיל  כופים  על  צער  הנפש,  גורם  צער  ועינוי  לאשתו

א "ולפיכך  כתב  הרמ,  ת  עונתןעירושו  לצער  הנפש  ולא  רק  למניופ"  ענה  את  בנותייתאם  "לבן  
 .ינה יכולה להיבעל לבעלהשאומשום  ,כפיה

בדיוק  כפי ,  שיחה  המוקלטת  ביקשה  שייבדק  אם  אין  סכנהבענה  שטאישה  הנידון  דידן  ב
ה  מחמת  גנות  הבריות  ואנן מעבר  לכך  יש  פגיעה  בכבודה  של  האיש.  ש  לעיל"שעמד  על  כך  ערוה

ל  המאיסות  שחוששת  מסכנה  או  בגידות "ולפי  הנ.  סהדי  שאין  אישה  סובלת  התנהגות  מעין  זו
 .ד"עכת. גורמת למאיסות הדעת והגוף" בני זוג"הבעל ושיח החברה עליהם כ

 .יפים הדברים לנידון דידןו

פי  שהוא במקום גבוה ול,  "סולם  המאיס  עלי"ניתן  ללמוד  מכך  עיקרון  שרועה  זונות  נמצא  ב 
ם "א  שלא  כדעת  הרמב"למרות  שבסתם  מאיס  עלי  פוסקים  השלחן  ערוך  והרמ,  ל"הנ"  סולם"ב

אולם  כאשר  המאיסות  היא  ברורה  ומשכנעת  ולא  יעלה  על  הדעת  לחיות  במערכת ,  ואין  כופים
בהחלט  ייתכן  שגם  אם  אין  בדיוק  את  כל  שלושת  התנאים  שכותב  האגודה  יש ,  נישואין  שכזו

שהרי  לא  יעלה  על  הדעת  שבעל  הרועה .  לכפייה  בגט  לדעת  האגודה  ולחיוב  בגט  לדידןמקום  
זונות  בפרהסיא  ללא  הגבלה  וללא  בושה  שנאמר  שאינו  חייב  לגרש  בגלל  שהוא  עשיר  מאד  ולא 

 .מונע מהאישה דבר בפן הכלכלי

, מירז.    יד  האזורי  בנתניה  בהרכב  הדיינים  הגאונים  הרב"ד  של  ביה"וד  יש  להביא  מפסהע
 :ל"וז, )1021593/1יק ת (א"שליט נחם מן ב.י. ירבוה, ינדלרש.  אהרב

ביאור  טעם  המשקל ב)  כב  אות  ג'  שפטי  שמואל  סימ(  ש  וורנר"כלשונו  של  הגרו"
 :ההלכתי הכבד שניתן לטענת מאיס

ואין  בכוחה  להתגבר  על ,  כי  הלא  המיאוס  הוא  דבר  נפשי  לפי  טענתה"
סלק  את  המאיסות  והתיעוב ואי  אפשר  לה  לחזור  ול,  ההרגשה  אליו

ואינה  מסוגלת  להיות  עמו  במחיצתו  ולהיבעל  לו  גם  לשם  ניסיון ,  ממנו
 ."לשלום בית

תוך  דבריו  שכאשר  האשה  טוענת  שבעלה  אלים  כלפיה ב)  םש(  על  כן  כתבו
 :ובשל כך היא מואסת בו
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אין  דנין  לחייבו  בגט  משום  עילת  ההכאה  אלא  מפני  טענת  מאיס  עלי "
אף  שזה  עצמו  אינו ,  גורם  למאיסות  איזה  שהואויהיה  ה,  של  האשה

 ."'עילה לחייב בגט אבל המאיסות הוא עילה וכו

שאחר  שתלה  את  הדבר  בעילת ,  נראה  שלכך  כוונו  גם  דברי  האגודה  בנדוננוו
מניעת  תשמיש  ובעילת  מניעת  מזונות  שב  והביא  עילה  נוספת  שהיא  הינה 

  [...]ונותעצם המאיסות שמואסת האשה בבעלה כאשר הוא רועה ז

 דין  בנשאלש)  ג  עימןס  (ליהו  אבר  דספר  בטרלאא  מ"גר  הם  גרך  דו  זדרךב
 :כתב ווסיף התשובה הובסוף] [...ונות  זועה רעלב

 כופין  שהמומין  מותר  ירע  גה  זודאי  בהוציא  לופין  כענין  לולםא"
 .""זה מותר יגבה ליאוס מאין והוציאל

 .רי הדברים ברור מיללוה

 :עניין זהבא "ליטשאיזירר  ג"העוד הביאו דברי הרו

 :שהעלה ,)850106/2' ית הדין הגדול תיק מסב( ח איזירר"יין גם בדברי הגרוע "

כי  האשה  אמרה ,  "מאיס  עלי"בדעת  המיעוט  כתבו  שאין  כאן  טענת  "
שכל  הסיבה  שרוצה  גרושין  הוא  משום  שקשריו  עם  אשה  זרה  פוגעים 

 .בכבודה

גם .  אשה  בכעס  גדול  עליווה,  ולם  בפועל  הלא  הם  בפירוד  שנתייםא
וגם  כשאומרת ,  ל  שאין  טענת  מאיס  עלי  דוקא  כשתאמר  מאיס  עלי"קי

והיא  נפרדה ,  שרוצה  להתגרש  ואינה  חפצה  בו  ושהיא  פגועה  ממנו
 ". גם דבר זה נחשב כמיאוס–ממנו מזה כבר שנתיים 

 .שנים רבעאל אחת כמה וכמה בנידון דידן שהצדדים פרודים כע

 מסקנהל .ו

ובמאיסות  ברמה  כזו  שיש  בנידון ,  ורה  לטענת  האישה  כי  בעלה  מאוס  בעיניהיש  אמתלא  בר

אף  שלמעשה  אין  מקום  לכפיה  בגט .    יש  חיוב  למתן  גט–  מכל  הנימוקים  לעיל  –דידן  

: א  לעיל  בשם  הציץ  אליעזר"אך  כמו  שהביא  הרב  גאופטמן  שליט,  "מאיס  עלי"בטענת  

ן  ולפי  צורך  הזמן  והשעה  בהתאם וקבעו  מקום  לה  להשתמש  בה  בכל  עת  מצוא  לפי  העני"

 ". לראות עיני הדיין

א "דרשביץ  שליט.  רב  אהר  אב  בית  הדין  "צטרף  לדברי  מומני  אפיכך  גם  בנידון  דידן  ל
מהנימוקים ו,  חייב  את  הבעל  לתת  גט  לאשתולא  "ליט  שגאופטמן  .צ.לדברי  ידידי  ורעי  הרב  או

 :הבאים

 .עיניה נתנה באחרטענת האישה מאיס עלי באמתלא מבוררת ואין חשש ל .א

 .י'פלאג. פירוד ממושך וכדברי הרב ח .ב

 .התנהגות הבעל הגורמת לאישה להרגיש מאוימת .ג

, כ"הבעל  רועה  זונות  שהאשה  אינה  מוחלת  על  אף  שחזרו  לחיות  כמה  שנים  אח .ד

 .ובפרט לאור העובדה שהמאיסות רבה מאחר שהבעל המשיך בדרכו הנלוזה
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 .שה תצא לתרבות רעהבדורנו יש מקום לחשש בנידון דידן שהאי .ה

ד  שהבעל  חייב  לגרש  את  אשתו  לאלתר "צטרף  לקריאה  לבעל  להישמע  לפסיקת  ביהמני  א
 .נגדו מצעיםא נקוטלבלא הצורך 

 :לפיכך יש לקבועו

 .הבעל חייב לגרש את אשתו .א

 .להזמין לבירור שמות אישור הסכם וגט .ב

 .ב מזונותת וחיו"ד בחיוב הבעל בהרחקות ר"אם הבעל יסרב למתן גט ידון ביה .ג

 דיין – ובדיה יעקבע

 סקנהמ

 : ד קובע"לאור כל האמור לעיל ביה

 .על הצדדים להתגרש והבעל חייב לגרש את אשתו .א

 [...]. להזמין את הצדדים לסידור גט לתאריך  .ב

ד  ידון  בהפעלת  צווי  הגבלה "ביה,  אם  הגט  לא  יסודר  בדיון  הקרוב  בעטיו  של  הבעל .ג

 . תיק מתאיםלאחר פתיחת, כפי ההלכה והחוק, נגדו

 .הדין-תר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעלימוסק הדין פ

 ).04.01.2018(ח "תשע הטבתז ב" ייום ביתןנ
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