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 ה"ב

 1074635/1יק ת

 רושלים ידולהגבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 ילוז־אהרב ציון לוז, הרב שלמה שפירא, רב אליעזר איגראה

 )יתי גוראד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :מערערה
 גדנ
 )לכס גרינשטייןאד "כ עו"י ב"ע(לונית פ :משיבהה

 ול את עצמו רעור על החלטת בית דין אזורי שלא לפסעדחיית  :נדוןה
 של נזיפה באביו של סרבן גטב

 סק דיןפ

לפנינו מונח ערעור של הבעל לשעבר המבקש לפסול את בית הדין האזורי לדון בעניינם . א

 .של הצדדים

 הצדדים. הצדדים  היו נשואים בעבר ולהם ארבעה ילדים משותפים  .קדים  העובדות  בקצרהנ
על .    בית  הדין  ניסה  להביא  הצדדים  לשלום  בית,ש  ואזנר"גר  הל  שינו  דבית  במן  זמשך  בתדיינוה

מכתב  שניתן  אחרי  שהבעל  נמלט  מהארץ  ובני  משפחתו  לא  שיתפו (ה  "ז  אלול  תשע"פי  מכתבם  מיום  ט

. ל  המליץ  לצדדים  לעבור  להתגורר  בחיפה  כדי  לשקם  את  הבית"ית  הדין  הנב,  )פעולה  עם  בית  הדין
נעלם  מהבית  ולכן  המליץ  לה  בית  הדין והבעל  ,  במכתב  זה  מציין  בית  הדין  שהשלום  לא  צלח

כמו .  וביכולתו  למנוע  עיגון  האישה,  שלו  סמכויות  על  פי  חוק,  לפנות  לבית  הדין  הרבני  בחיפה
ל  קרא  לכל  מי  שיוכל  להשתדל  שהבעל  ייתן  גט  פיטורין  ויפסיק  לעגן "כן  בית  הדין  במכתבו  הנ

 .אותה שלא כדין

.   תביעה  לשלום  בית  ולחילופין  גירושיןגישה  האישהה)  2/12/14(ה  "בכסלו  תשע'  ייום  ב
תביעות  הרכוש  והכתובה  לא .  האישה  כרכה  בתביעה  זו  ענייני  משמורת  הילדים  ומזונותיהם

 .הוגשו באותו מועד

הבעל  בגין  אלימות   גדנמועד  זה  הופיעה  האישה  בבית  הדין  וביקשה  להוציא  צו  הגנה  ב
בית הדין . והלה לא יצר כל קשר עמההאישה  אמרה  שאין  היא  יודעת  היכן הבעל ,  שהפעיל  נגדה

ז  כסלו "טלגם  לדיון  שנקבע  .  נענה  לבקשה  הוציא  צו  הגנה  וקבע  מועד  נוסף  לדיון  בנושא  זה
בדיון  זה  העלתה  האישה  תביעתה  למזונות  ובית  הדין  קבע ,  א  הופיע  הבעלל)  8/12/14(ה  "תשע

יוון  שמקום  שהייתו  לא  היה מכ,  בית  הדין  הזמין  את  הבעל  לדיון  נוסף  בצו  הבאה.  מזונות  זמניים
 .ידוע ההזמנה נשלחה לבית הוריו

לשאלת  בית  הדין ,  א  הופיע  הבעלל)  28/1/15(ה  "שבט  תשע'  חום  לים  לדיון  הנוסף  שנקבע  ג
תיק  בית  הדין ל.  מפני  שחשבה  שהבעל  שוהה  בארץ,  אואמרה  האישה  שאין  היא  יודעת  היכן  ה

בו   ו)25/1/15(  ה"שבט  תשע'  ה  י  הבעל  מיוםכתבו  של  אב  מ)26/1/15(ה  "שבט  תשע'  וום  יצורף  ב
לפיכך  ערך  בית  הדין  בירור  במשרד  הפנים  והתברר  שהבעל  אכן .  נכתב  שהבעל  עזב  את  הארץ
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אבי ,  ]'י[פיכך  למועד  נוסף  שנקבע  הוזמן  ל).  5/1/15(ה  "טבת  תשע  ד"יום    ביעזב  את  הארץ
 .הבעל

, מכתבים  של  אבי  הבעלשני    ןדיהת  התקבלו  בבי,  תגובה  למשלוח  ההזמנות  לבית  האבב
מתלונן  על ,  ו  ואין  הוא  יודע  היכן  הוא  נמצאמון  הוא  טוען  שהבן  אינו  מתגורר  עשרא  הבמכתבו

ה "שבט  תשע'  יום  ה  מבמכתבו  השני.  צורת  משלוח  ההזמנה  שאינה  כוללת  וידוא  הגעתה  לנתבע
וישלח  לה  גט לעגן  את  אשתו  ון  אינו  מתכו,  ל"כותב  האב  שהבן  ברח  לחו  ,)יללער  כהנז(  )25/1/15(

והקשר  נוצר  רק  כשהבן ,  ל  הוסיף  שאין  באפשרותו  ליצור  קשר  עם  הבעל"הנ,  ממקום  מושבו
 .מתקשר אליו

. האב  לא  הופיע,  ופיעה  אחות  הבעלה)  26/3/15(ה  "ניסן  תשע'  יום  ולדיון  נוסף  שנקבע  ל
 :להלן חלק מהדברים שאמרה האחות

 .מדוע האב לא הופיע: ית הדיןב"

 . ציגהמ. רפואית יש לי מכתביש לו בעיה : אחות

 ?היכן אחיך: בית הדין

 .ל"בחו: אחות

 ?מתי הוא חושב לבוא: בית הדין

 .הוא אינו חושב לבוא: אחות

 ?ל"היכן הוא בחו: בית הדין

 ? אני חייבת לענות על זה: אחות

 .כן: בית הדין

 ?זה חדש לכם, בצרפת: אחות

 .כן: בית הדין

 . [...]באיזה עירשבית הדין ישאל אותה : הישכ הא"ב

 ?אני יכולה לעשות טלפון: חותא

 ? לאחיך: בית הדין

 . כן: אחות

 .האחות יוצרת קשר

 .  [...]הוא לא עונה: אחות

 . אם המטרה לגירושין, אשמח לעשות זאת: חותא

 ? מקובל, כךבעניין הרכוש נדון אחר , גירושיןה המטר: בית הדין

 .  [...]ד שלואך אנו צריכים מספר ניי, כן: הישכ הא"ב

 . [...]כעת הם משתפים פעולה ואין צורך: ית הדיןב

יתוף  שא יהיהלמידה וב, כעת מה שחשוב שלא תהיה עגונה,  למה:  ית  הדיןב
 .  [...]פעולה יש לבית הדין את האמצעים

יש  להעביר  את  התשובה '  עד  ליום  ג,  בצו  הבאה,  נביא  את  האב:  ית  הדיןב
 .אייהרוהסדרי ולאחר הגט נדון בעניין הרכוש 

 ?ידוע לך שהוא עזב ללא גט: בית הדין
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 . [...]כן: אחות

 ?מי תומך בו: הישכ הא"ב

 .הם שולחים לו כספים, הורי: אחות

 ?איזה סכום: הישכ הא"ב

 .לא יודעת: אחות

 ? ךתורייך מדברים אה: הישכ הא"ב

 .  [...]אך איני יודעת זאת, כן: אחות

 . ידעת שהוא טס: הישכ הא"ב

 . [...] כן:אחות

אחותו  והתשובה  כיוון  שהיה ת  לא  הופיע  לחתונא  היא  שאלה  למה  הו:  חותא
 ." והאמת זה שהוא לא רוצה לחזור לארץ שאת נמצאת, לו צו עיכוב יציאה

לאחות  היה  מספר ,  ברי  האחות  עולה  שמשפחת  הבעל  עמדה  עמו  בקשר  רצוף  דתוךמ
 . שלא לחזור ל מנתעגט והמשפחה ידעה שהבעל עזב ללא מתן , הטלפון הזמין שלו

לבית  הדין  הוצג  מכתב  האב  שבו  נטען  שעקב  מצבו  הרפואי  אין  ביכולתו  להופיע  בבית .  ב

, גם  אחות  הבעל  לא  הודיעה  לבית  הדין  על  מקום  שהותו  של  הבעל  כפי  שהתחייבה,  הדין

מכיוון ,  עקב  כך  הוגשה  לבית  הדין  בקשת  האישה  לזמן  את  האב  והאחות  בצו  הבאה

הבקשה .  יהם  מוכיחים  שהם  משתפים  פעולה  עם  הבעל  לעגן  את  האישהשלדבריה  מעש

העמיד  תנאים  לשיתוף ,  הלה  במכתביו  החציף  פניו  לבית  הדין,  נשלחה  לתגובת  אבי  הבעל

 .הפעולה ובסופו של דבר לא שיתף פעולה עם בית הדין

  את הזמיןל)  22/4/15(ה  "אייר  תשע'  בהחלטתו  מיום  ג  ןדיהת  אור  התנהגות  זו  החליט  ביל
 :ןדיהת האב בצו הבאה בהחלטתו כתב בי

 .בית הדין נהג בסובלנות רבה ובאיפוק כלפי משפחת הבעל"

בית  הדין   ולנגד  בית  הדין  עומדת  מטרה  חשובה  של  התרת  עגונה  בישראל
 . לגרום לסיום מצב עגום זה ל מנתעיעשה ככל שביכולתו 

ן  באיומי  אבי הבעל יאך  שכ,  ציווי  בסיסי  לדיינים  וא־  ה"לא  תגורו  מפני  איש"
 .ולו במשהו כדי לפגוע בשיקול דעתו של בית הדין

, כ"בוהמזכירות  תקבע  מועד  דיון  בהקדם  יש  לזמן  את  האישה  ,  לאור  האמור
משטרת  ישראל  בשחרור  בהפקדת  מזומן   יל  ידאבי  הבעל  יזומן  בצו  הבאה  ע

 .ח" שמשת אלפיםחבסך 

  את  כתובתו  העדכנית בית  הדין  מחייב  את  אבי  הבעל  להמציא  למועד  הדיון
 ."של הבעל ומספר טלפון זמין

הגיש  בקשה ,  ןדיהת  וא  מחציף  פניו  לביהשבהם    משיך  לכתוב  מכתבים  נוספים  הבי  הבעלא
אבי  הבעל  הגיש .  עשה  דין  לעצמו  ולא  הופיע  ,לא  נענה  לבקשתו  ןדיהת  לביטול  הזמנתו  ומשבי

והעתירה   ץ  בנושא  זה"ה  לבגפנכך  חר  א.  והיא  נדחתה  ן  הגדולדיהת  לבי  בקשת  רשות  ערעור
פעל  בנמרצות   ןדיהת  בי.  ))20.05.2015  (ית  הדין  הרבני  האזורי  בחיפהב'  נ  לוניפ  3407/15ץ  "גב(נדחתה  

יש .  לאיתורו  של  הבעל  ןדיהת  לסייע  לבי  ל  מנת  עןדיהת  כדי  להכריח  את  אבי  הבעל  להופיע  בבי
לא  יוכל ,  ב  מצבו  הרפואיקע  ,  הגדול  בהחלטתו  דחה  טענות  האב  ולפיהן  ןדיהת  לציין  שבי
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ת לא  נזכר  שבעייתו  הרפואית  מונעת  ממנו  להופיע  בבי,  ואכן  במסמך  שהוצג  ית  הדיןבלהופיע  ב
 . ןדיה

ת בטיח  לשתף  פעולה  עם  ביהף  על  פי  שאו,  ןדיהת  אחר  מאמצים  רבים  הובא  האב  לביל
 כתביםלא  שיתף  פעולה  והמשיך  לכתוב  מ,  לא  עמד  בהתחייבותו,  ביצירת  קשר  עם  הבן,  ןדיה

כ  האב "ב.  כ"לח  את  בששאליו    האב  לא  הופיע  לדיון  נוסף.  ןדיהת  וא  מחציף  פניו  לביהשבהם  
לתיק .  אך  התנה  הדברים  בהתניות  שונות,  הצהיר  שהבעל  רוצה  להתגרש,  המשיך  בדרכי  משלחו

מכתב  בסגנון  הגס  הבוטה  והחצוף  של  אבי ,  צורף  מכתב  הנחזה  להיות  מכתב  הבעל  ןדיהת  בי
, אבי  הבעל  יידונראה  שגם  מכתב  זה  נכתב  על  ,  גנוןסנכתב  באותם  אותיות  ואותו  מכתב  ש,  הבעל

 .ם בנו חתום עליושף על פי שא

נבה  ובו  בקשה 'בז  ןדיהת  מכתבו  של  בי  ןדיהת  גיע  לביה)  20/9/15(  ו"תשרי  תשע'  ום  זבי
כ "הודעת  ב  ןדיהת  בהמשך  למכתב  זה  התקבלה  בבי.  ה  לצורך  סידור  הגטישלשלוח  שמות  הא

בהמשך  למכתב  זה  התקבל  מכתב ,  ל  לפיה  הבעל  מתנה  הסכמתו  לגירושין  בתנאים  שהציגהבע
ה  התנגדה ישהא.  נבה  ולפיו  הבעל  מתנה  הגט  בהגעה  להסכם  לפני  הגירושין'בז  ןדיהת  נוסף  מבי

כסלו '  בז  ןדיהת  הוציא  בי,  ןדיהת  ה  ובבייששהבעל  מהתל  בא  ןדיהת  משהבין  בי.  לתנאי  הבעל
 :ההחלטה דלהלןת א) 19/11/15(ו "תשע

ל  ומעגן  את  אשתו  משכך "ו  תיק  עגינות  קשה  אשר  הבעל  ברח  לחונפניל"
, דין הרבניים בישראל־הקנה  פג  לתקנות הדיון בבתי  תובהתאם  לתקנות  הדיון

  [...] להזמין  כל  אדם,  לפי  שיקול  דעתו,  דין  רשאי־היתב  ':מורה  כי,  ג"התשנ
מן  לדיון  את  הורי  הבעל ית  הדין  קובע  מועד  דיון  ומזב'  .אם  ראה  צורך  בכך

ת  האב  לאור  החלטות  קודמות  יש  לזמן א  .וכן  את  אחיות  הבעל,  האב  והאם
בית   .ח''שנים  עשר  אלף    שבצו  הבאה  בערבות  הפקדת  מזומן  על  סך  של

 ."הדין מתרה שאם המוזמנים לא יגיעו לדיון יוזמנו בצווי הבאה

 ןדיהת  בנסיבות  העניין  בי,  עקב  התחייבויות  אחרות,  ה  ביקש  לדחות  מועד  הדיוןישכ  הא"ב
 .לא נענה לבקשה

, נענה  הבעל,  ל  הפעולות  שהוזכרו  בקיצור  לעילכקט  ב  נןדיהת  סופו  של  דבר  ולאחר  שביב
 הישהבעל  ניאות  לסדר  הגט  ללא  תנאים  מוקדמים  הא,  כנראה  כדי  להסיר  הלחץ  ממשפחתו

 .נבה לצורך סידור הגט'בל הגט בגט שליחות רגיל ונסעה לזקירבה לס

  מסר  הבעל  גט  פיטורין )למעלה  משנה  אחרי  הגשת  התביעה)  (20/12/15(ו  "טבת  תשע'  ביום  ח.  ג

 .נבה'לאישה בבית הדין של הרב אברהם יפה שלזינגר בז

החלטה  לביטול  הזמנת  קרובי  הבעל   ןדיהת  שסודר  הגט  הוציא  בי  ןדיהת  דע  לביושנמ
(ו  "שעתשבט  '  דום  יקבוע  לשבמועד  ה  ןדיהת  עוד  קבע  בי.  האב  גדנוביטול  צו  ההבאה  שהוצא  

 .בעניינים האחרים שבין הצדדים ןדיהת דון ביי) 14/1/16

כ "עוד  לפני  שנכנס  לדיון  הגיש  ב,  כ  הבעל"בן  כו  כוחה-ה  ובאישמועד  זה  הופיעו  האב
טען  תחילה  שיש  לדון  בבקשתו  לפסילת ,  משנכנס  לדיון.  הבעל  למזכירות  בקשה  לפסילת  הרכב

מזונות ,  לדון  בעניינים  שנכרכו  בתביעת  הגירושין  ןדיהת  כות  ביסמ  גדנלאחר  מכן  טען  ,  ההרכב
ת בי  גדנכ  הבעל  התנהג  גם  הוא  כמשלחו  ודיבר  בעזות  מצח  "ב.  ורכוש  אייהרהסדרי  ,  ילדים

 .ןדיה

בהחלטתו ,  המסבירה  את  התנהלותו  בניהול  הדיון,  החלטתו  ןדיהת  ם  תום  הדיון  הוציא  ביע
  :וכ הבעל להלן חלק מהחלטה ז"לותו של בעל חוסר תום הלב והתנה ןדיהת מעיר בי
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כ הבעל להגיש בקשה כזאת "בית הדין רואה בזאת חוסר של תום לב מצד ב"
קבלת  תגובת   וברגע  האחרון  ללא  מתן  אפשרות  לבית  הדין  לעיין  בבקשה

כ  להגיש  בקשה "זמן  רב  והיה  על  ב  זהמדיון  נקבע  האחר  ומ,  הישכ  הא"ב
  [...].את דברו לכאן או לכאןלפסילת מותב ובית הדין היה אומר 

כ  הבעל  על  התנהגותו  במהלך  הדיון  וההפרעה "אן  המקום  להעיר  לבכ
בית  הדין ,  כ  הבעל  מספר  פעמים"ית  הדין  התרה  בבבל  אף  שעלמהלך  הדיון  

כ  הבעל  אם  ימשיך  בהתנהגות  זו  בית  הדין  ישקול  להטיל "חוזר  ומתרה  בב
 ."לפסול את ייצוגוא "עליו הוצאות אישיות ובנוסף להפעיל את תקנה נ

 בקשה המשתרעת על,  להמשיך  לדון  בעניינם  של  הצדדים  ןדיהת  בקשתו  לפסילת  הרכב  ביב
מעלה  הלה  מספר  טענות  שלדעתו ,  עיפיםסאה  ועשרים  ממודים  ולמעלה  מעשרים  ושישה  ע

 .ד ההרכב הרב דניאל אדרי בפרט"ככלל ואב ןידת המהווים עילה לפסילת הרכב בי

ה  ורודף ישוהג  במשוא  פנים  כלפי  האנ  ,  בצדדים  בשוויוןדיין  לא  נהג  ה.  א"
סן  עד   רומטרטר  את  משפחת  הבעל  ככלל  ואת  אביו  בפרט  בצעדים  משולחי

 .אכזריים

לא  ניתנה ,  תנהלה  התדיינות  חד  צדדית  שלא  על  פי  כללי  הדיןהאחר  ומ.  ב
ה  לא  עגונה  והצגתה  ככזו  עולה ישומשכך  הא,  החלטה  שעל  הבעל  לתת  גט

 .דיןלידי עיוות 

זמנתו התוצאה  מכרם  לאבי  הבעל  יגהתעלם  מהנזק  שיכול  לה  ןדיהת  יב.  ג
 .בצו הבאה

ת חייב  את  אבי  הבעל  בהפקדת  מזומן  לצורך  הבטחת  בואו  לבי  ןידת  היב.  ד
 .ין הוא צד בתיקאמרות של, ןדיה

ה  לא  הגישה  תביעת  גירושין  ולא  הביעה  רצונה  בגירושין  בניגוד ישאה.  ה
 .ונו בגירושיןלהודעתו של הבעל על רצ

שלא  הוגשה  תביעת  גירושין  אין  אפשרות  לכרוך  בה  עניינים  אחרים מ.  ו
 .בעניין משמורת ומזונות ניתנו בחוסר סמכות ןדיהת והחלטות בי

אישר  מתן  טפול  רפואי  לבנם  הקטין  של  הצדדים  ללא  בקשת   ןדיהת  יב.  ז
 ."תגובת האב

 ןדיהת  לוקת  רכוש  וכתובה  בביה  תביעה  לחישגישה  האה)  18/1/16(  ו"שבט  תשע'  חיום  ב
 . האזורי

אישור  המשמש  כתעודת ,  אישור  גירושין  ןדיהת  וציא  ביה)  9/2/16(ו  "שבט  תשע'  לביום  
 .גירושין

דוחה :  הראשונה,  שתי  החלטות  ןדיהת  וציא  בי  ה)25/12/15(ו  "תשע'  ז  אדר  א"טביום  
התנהלות  הבעל פעולותיו  בתיק  לאור    ןדיהת  בהחלטתו  מתאר  בי,  הבקשה  לפסילת  ההרכב

 ןדיהת  בי.  ה  הייתה  נשארת  עגונהישקובע  שללא  התנהלותו  הנמרצת  הא  ןדיהת  בי,  ומשפחתו
בהחלטתו  לא  התייחס  פרטנית  לטענות  הבעל  ולא  הבהיר  המסגרת  ההלכתית  והחוקית  לפסילת 

 .או אי פסילת הרכב

ומזונות   אייהרהסדרי  ה,  מכותו  לדון  בעניין  המשמורתס:  ןדיהת  החלטתו  השנייה  קבע  ביב
 סמכותו  בעניינים  הנזכרים  ומוסיף  בסוף  החלטתו  תיאור  ןדיהת  בהחלטתו  זו  מבסס  בי.  הילדים

) 14/1/16(  ו"שבט  תשע'  דיום  לכ  הבעל  במועד  שנקבע  לדיון  "תנהלותו  חסרת  תום  הלב  של  בה

 :הלן חלק מהחלטתול



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

6 

בעניין )  14.1.2016  (קבע  מועד  דיון  לתאריךנ)  19.11.2015  (בתאריך"
כ  הבעל "  אך  ב12.00הדיון  נקבע  לשעה  ,    והמשמורת  וכן  מזונותהילדים

כ  הבעל "הספרא  דדיינא  ניסה  ליצור  קשר  עם  ב,  12.50הופיע  לדיון  בשעה  
כ  הבעל  טען  כן  שהוא  בדרך  ויש  עיכובים  בדרך "האם  הוא  אמור  להופיע  וב

 מישיםחאם  לא  די  בכך  שאיחר  לדיון  וכל  ההרכב  ממתינים  כ,  הדרך  עמוסה
  הבעל  מגיע  לבית  הדין  ובמקום  לעלות  מיד  לאולם  הדיונים  יש  לו כ"ב,  דקות

זמן  וניגש  למזכירות  להגיש  בקשות  פסלות  ובקשה  לדחייה  על  הסף  בהעדר 
בקשה  למתן  החלטה  להיעדר  סמכות  לדון  בתביעות  מזונות ,  סמכות  עניינית

 .12.43משמורת ורכוש בשעה , ילדים

כ "היה  עסוק  ב,  כ  האב  לדיון"את  ועוד  הסתבר  שבעוד  בית  הדין  ממתין  לבז
האב  בהגשת  תביעה  בבית  המשפט  לענייני  משפחה  בעניין  המשמורת 

בית הדין לא הזכיר  פניללאורך כל הדיון שהיה , והסתיר  מידע  זה מבית הדין
אין  ספק לבית ,  כ  האב  ואף  לא  ברמז  עובדת  הגשת  התביעה  לבית  המשפט"ב

ן  והסתרת  מידע  חיוני  בעת עיכוב  הדיו,  כ  האב  נהג  בחוסר  תום  לב"הדין  שב
 .הדיון שנערך

אין  ספק  לבית ,  כ  האב  לעניין  העיכוב  והעומס  בדרכים"ית  הדין  האמין  לבב
כ  האב  לדיון "הדין  אם  בזמן  הדיון  בית  הדין  היה  מודע  לאמת  מדוע  איחר  ב

כ "בית הדין לא היה מקיים את הדיון ומטיל על ב, והתנהגותו בחוסר תום לב
דיון  התקיים  בית  הדין  לוקח  זאת האחר  ומאך  ,  שיותהאב  הוצאות  כבדות  אי

כ  האב  הוצאות  אישיות  בגין  מעשיו  לעיכוב  הדיון  בסך "בשיקול  ומטיל  על  ב
 ."ח''ש לפיים וחמש מאות אשל

, בערעורו  טוען  הבעל,  הבעל  הגיש  ערעור  על  החלטת  בית  הדין  שלא  לפסול  את  עצמו.  ד

ממילא  לא  היה ,  תביעה  לגירושין  לגופהלא  התקיים  דיון  ב,  שלא  הומצאה  לו  הזמנה  כחוק

אפשר  לתת  החלטה  שעל  הצדדים  להתגרש  ואכן  לא  ניתנה  החלטה  כזו  ולפיכך  לא  היה 

שהאישה ,  בערעורו  חוזר  הלה  על  טענתו.  בניגוד  לאמור  בתקנות  הדיון,  מקום  לסידור  גט

נבה  לצורך 'לא  היה  מקום  לנסיעת  האישה  לז,  הבעל  הסכים  לתת  גט,  לא  הייתה  עגונה

עוד הוא מלין על איומי בית הדין לחייבו , והגט היה צריך להימסר כגט שליחות, סידור הגט

בית הדין ,  שאינו צד לתביעה)האב(' ועל העובדה שבית הדין מעניש צד ג, בהוצאות אישיות

אינו  נותן  נימוקים  מדוע  אין  הוא  פוסל  את  עצמו  ולכן  טוען  המערער  שבית  הדין  קבע  כבר 

 .ך יש לפסול את הרכב בית הדין לדון בעניינועמדה נגדו ומשכ

 :יון בכתב הערעור מראה שלמערער טענות בעיקר בארבעה נושאיםע

 .גמים פרוצדורליים והתנהלות שלא כקבוע בתקנות הדיוןפ. א

בהגדרת   ןדיהת  ומשכך  קביעת  בי,  מערער  רצה  בגירושין  והמשיבה  לא  רצתה  בהםה.  ב
 .גויה שמעמדה

 .המשיבה לא עגונה'  ו־ב'פים אאור האמור בסעיל. ג

 .ורדיפת משפחת הבעל ןדיהת תנהגות לא הולמת של ביה. ד

נחזור  ונפרט  הטענות  כפי  שנטענו ,  ו  וטענו  טענותיהם  באריכותנפנילכ  הצדדים  הופיעו  "ב
 :כ המערער אמר"ב, ונפניל
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סור  שההרכב  שדן  בתיק  הגירושין  ורדף  ללא  דיון  וללא  ראיות  וללא  שום א"
תוך  מניעת  הליך  הוגן ,  תחושות  בטןפי  קנה  על  סע  ההרכב  למהגי,  דבר

 . וזלזול בצדק

הקביעה הזו . גיע למסקנה על סמך חצאי שמועות שמדובר כאן בבעל מעגןה
ל "אנו  ערים  לכך  שהבעל  היה  באותה  עת  בחו.  לא  היה  לה  על  מי  לסמוך

אבל  קשה  לומר  בעל  מעגן  כשלא  הוגשה  כלל .  ושיש  חשש  שנגרר  לעגינות
 .  [...]תביייתה תביעת גירושין לחילופין שלום ה. עת גירושיןתבי

את  הצדדים  ושמיעת  ראיות   ני  מפנה  לתקנות  הדיון  שיש  חובה  לשמועא
איך  הגיעו  למסקנה  גם  אם  הבעל  נמצא  מחוץ  לגבולות .  ןדיומתן  פסק  

כאן  יש  מקום  לבקשת   ו.המדינה  שמדובר  כאן  בתיק  שהוא  אחד  מהקשים
  [...]. והסתבכווהדברים הלכו. פסלות

האזורי  ואולי  הוא  קצת   ןדיהת  הוא  פנה  לבי,  ביו  של  הבעל  נכנס  לתמונהא
ן  שיש ידת  ההאב  בא  ואמר  לבי,  אבל  זה  שולי,  בלי  דרך  ארץ  וקצת  מתפלפל

הוא  רצה  לשמוע ,  לסייע  ולהסדיר  את  הגט  תמנל  עמכתבים  והוא  כאן  
 . ןוגירושי תבייא רוצה להתגרש כי היא אמרה שלום המהאישה ש

מעולם  לא ,  האישה  לאחר  שהגישה  את  תביעתה.  יו  כל  מיני  תרגילים  בתיקה
רק .  לבדוק  זאת  בפרוטוקול  יתןנ?  מדוע  את  כאן?  נשאלה  מה  את  מבקשת

אמר  להתעלם  וביקש  מהאב  שיאמר  היכן   ןדיהת  אבי  הבעל  שאל  זאת  ואז  בי
האזורי  אמר  שהוא  שמע  שהאבא  לא  נכה  ולא  מוגבל  ותומך   ןדיהת  בי.  הבן

וזה .  שום  ראיות  בלימבנו  כספית  ושהוא  עוזר  לבנו  לא  להתגרש  וכל  זה  ב
 ).  [...]26.3.2015(מתאריך 

. נו  אומרים  שההחלטה  שדוחה  את  בקשת  הפסלות  היא  שגויה  מיסודהא
ערכאה  שיפוטית  בישראל  לא  יכולה  לפטור  עצמה  בבקשה  לפסילה  שנוגעת 

ת  מתוך  תחושת  בטן לפגיעה  בהליכים  מהותיים  ובמשוא  פנים  וסילוף  עובדו
  [...]. ללא ביסוס

  [...].אלו הטענות. ורודפים אחריו' ממתי הולכים לצד ג, אל

גם  אם  יש .  שהיה  לו  שום  ראיה  בלימהרבני  נתפס  לקונספציה    ןדיהת  יב
 . חשש  של  התגלגלות  של  עגינות  המטרה  לא  מכשירה  את  כל  האמצעיים

[...] 

מדרך  הדיון  וכך  נראה .  יניויש  כאן  אופן  שאינו  עני.  ן  שפלוני  סומןכ
היעלה  על .  צדדיםהני  שאנו  במדינה  ויש  חשיבות  לשמוע  את  .  בפרוטוקול

אינני !  ?הדעת  שדיין  יסתמך  על  הדברים  שנאמרו  מחוץ  לאולם  הדיונים
 ! ?יודע

, ההרכב  מתוך  רצון  לדבוק  באמירה  של  עיגון  קשה.  כה  התנהל  התיקכ
לגבי .    לחזור  בו  מטעותמנסה.  אומר  דברים  לא  נכונים.  מתעלם  מדברים

כל  אופן  ההתנהלות  מראה  שהיה  כאן  סימון  שלא  ממין .  תביעת  הרכוש
. אלא  כביכול  לפתור  בעיית  עגינות  מדומיינת,  גם  אם  זה  לא  אישי.  העניין

 .תוך פגיעה בזכויות אזרחיות כלהו

חוסר  אימון .  וסר  האימון  לאור  מה  שנתגלה  ויש  אימון  שלא  ניתן  להשיבוח
 . צד אחדל פי ת עהתבטא בהחלטו

ת כל  אדם  סביר  היה  אומר  שהתנהלות  בי,  מרשי  ראה  את  אביו  נרדף[...]  
 ." מקרהלהרבני עברה את הסף ביחס  ןדיה

 :כ המשיבה"עומתו אמר בל
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יש  כאן  בעל  שמעולם  לא  הגיע .  ה  ששמעתם  זה  חצי  שקר  וחצי  אי  דיוקיםמ"
. 1.2015יום  ל  רח  הבעל  מהארץ  ונקבע  דיון  ב5.1.2015בתאריך  .  ןדיהת  לבי

בדיון  הורם  טלפון  ללשכת  הגבולות והתברר שהבעל ,  לא  ידענו  שהבעל  ברח
היה  רק ,  הבעל  לא  היה  מיוצג  8.2015ביום    עד  שחברי  נכנס  לתמונה.  ברח

ד  ואיום  בתביעה "הרבני  ונגד  אב  ןדיהת  אבא  ששלח  מכתבי  שטנה  נגד  בי
מה .  שלום  מזונותלדים  ואין  תירבעה  אבינתיים  יש  אישה  עם  .  ןדיהת  כנגד  בי

הבעל  לא  התייצב  והוא  הצהיר .  צים"עושה  הבעל  מגיש  ערעורי  סרק  ובג
  [...]. שהוא לא מתכוון לשוב

. פרוטוקול  כתוב  שההורים  תומכים  בבעל  ושידוע  שהוא  טס  ולא  נתן  גטב
  הם  ממשיכים  ואומרים  נא  לומר  לנו  מה 73בשורה  .  בינתיים  האישה  מחכה

 .מראים שהאבא הולך בבני ברקבהמשך כתוב אנו ? רוצה הבעל

יש  מספר  תיקים  והם .  אין  כאן  טענת  קירבה.  טענה  היא  של  משוא  פניםה
. אין  קשר  לשאר  התיקים,  שונים  ואין  בעובדה  שאם  נפסק  בתיק  אחד  משהו

אבל  אין  כאן  כלל ,  הרבני  יראה  שיש  משטמה  אין  שאלה  ןדיהת  אם  בי
  [...].משטמה

בסיוע ט  עו  אותו  בגירושין  ואז  נמלהוא  נמלט  אך  ורק  בגלל  שלא  יתב,  אל
שם  הומלץ  לגברת .  נראזשל  הרב  וו  ןדיא  יש  בית  "בנספח  י.  המשפחות
  [...].הבעל ברח משם. לקבל ולבקש גט ןת דילפנות לבי

 . בקש שיידחה בקשת הסרק שאין בה שום צדקנ

קבע  שאין  כאן  על   ו₪מישה  עשר  אלף  חביקש  ערבות  של  ,  הגדול  ןדיהת  יב
 . מה לדון

 .תן ביטוי להוצאותיננבקש שבמקרה הזה יו

 ".הזהיר והתריע על ערעור סרק ןדיהת יב

שנאה או , ןדיהת כ הבעל להצביע על סיבה כלשהי לתגובות בי"ש לציין שגם כשהתבקש בי
 .משטמה כלשהי אמר הלה שאין ביכולתו להצביע על דבר כזה מעבר להתנהלות אבי הבעל

 שיודיעוהו ח ההזמנה לדיון לקרוביואשר מקום בעל דין לא ידוע תישלכ

ואם  יש  עילה  כלשהי ,  נברר  תחילה  אם  יש  בהם  ממש,  בבואנו  לבחון  הטענות  לגופן.  ה

דבר  שהוא .  באשר  לטענה  שהתביעה  וההזמנה  נשלחו  לבית  הורי  הבעל  ולא  לבעל.  לפסילה

 . קיםדברים אלו שנטענו בכתב ובעל פה אינם מדוי. לתקנות הדיון' בניגוד לקבוע בפרק ד

 :המצריכה מסירת ההזמנה לנתבע קובעת, לתקנות הדיון' קנה מת

דין  ימסור  את  ההזמנה  למוזמן  בכל  מקום  שהוא  מוצא  או ־השליח  בית )1(
 . פוגש אותו

ימסור  את  ההזמנה  בדירת ,  דין  את  המוזמן־הלא  מצא  שליח  בית )3(
בדים יתו  הבוגרים  או  במקום  עסקו  לידי  אחד  מהעו־בהמוזמן  לידי  אחד  מבני

יחתים  את  מקבל  ההזמנה  וירשום  בה  את ;  בו  או  לאחד  משכניו  הקרובים
ואם  סירב ;  שמו  המלא  של  המקבל  וקרבו  או  יחסו  אל  המוזמן  וזמן  מסירה

 .ירשום את דבר הסירוב, בל לחתוםקהמ

כן  תקנה  זו  מצריכה  מסירת  ההזמנה  למוזמן בכל מקום שהוא או במקום דירתו לאחד מבני א
ינו  ידוע אשבהם    אך  במקרים,  ו  עוסקת  במקרים  בהם  ידוע  היכן  שוהה  הנתבעך  תקנה  ז  א.ביתו

 . גמ–היכן הוא נמצא נקבעו דרכים אחרות כמבואר בתקנות מא
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 :ונהו לשב שז"חליף המצאה במקרים אלו נקבע בתקנה מת

רשאי , פשר  להמציא  הזמנה  לדין  בדרך שנקבעה־אדין  שאי־הנוכח  בית )1(
 :כולן או מקצתן, נה בדרכים אלההוא להורות על המצאת ההזמ

גר  או  עסק  הנמען ,  לפי  הידוע,  בהדבקת  עותק  שלה  בבית  שבו .א
 .לאחרונה

 .בפרסום מודעה ברשומות או בעיתון יומי .ב

 ."בכל דרך אחרת שתיראה לו .ג

 :ד"מסרת ההזמנה שלא לבעל דין עצמו נקבע בתקנה מנשבהם  מקריםב

, דין־הרשאי  בית,  דין  בעצמו־הבעלבכל  מקרה  של  מסירת  ההזמנה  לא  לידי  "
 ."ספקת־מלראות את מסירת ההזמנה כבלתי, לפי הנסיבות

רשאי  לראות  מסירת  ההזמנה  במספקת  גם  כשלא   ןדיהת  שבי,  מכלל  לאו  אתה  שומע  הןו
 .נמסרה לידי הנתבע

רק  מיעוט  זניח  מתקנות  אלו  הוא (ס  ובפוסקים  "ידוע  רוב  רובן  של  תקנות  הדיון  מקורם  בשכ

 :דאיתא שם )ב"ע ,יבקדף ( אקמד נובעות מסוגיית הגמרא בבבא ־מתקנות מ ,)גרידא ראלירוצדופ

 . "שיבבי דאפומא ואיתתא דפומא אימנא זהבינןי: בינא ראמר"

 ):םש(י "ברשו

 לייהו  עסמכינן  וכיניו  על  פי  שו  ארכה  דפי  לצלו  אהולכתה  –  שה  אי  פלע"
 ."יה למשמתינןו אפקרותא בחזקינן מתי אא לי אליחותייהו שעבדיןד

 :ה"בשם הרמ בצתקומיטה בש בכתכך ו

לומר  על  פומא  דאיתתיה  דנתבע  ואפומא  דשבבי  וסמכינן  עלייהו  דאמרי כ"
 ".ליה

 :כתב )נב רימן ד סלקח(א "רשבה בתשובתו

ה  ומנדין  אותו  דדילמא ישאיך  נותנים  זמן  על  פי  אם  כן  מה  ששאלת  גו"
דמה  לי  איש  מה  לי .  שאלהלא  ידעתי  מה  זו  .  תשכח  נשים  דעתן  קלה  עליהן

ה  עשויה  נמנעת  ממה יששאין  הא.  ה  מימר  אמרה  לוישחזקה  אפילו  א.  הישא
 ."ןדית ישאמרו לה ב

דיש  מקרים   )א"ע,  גיקף  ד(ואף  דאיתא  התם    ,יללעב  הנזכרות  "מו'  זהו  מקורן  של  תקנות  מו
 ןדיששליח  בית  היינו  מפני  שיתלו  ,  תבענה  או  השכנים  יודיעו  ליששהא,  דלא  סמכינן  על  חזקה  זו

סמכינן  על ,  לא  יוכל  למוצאו  ולהודיעו  ןדיאבל  במקום  שברור  ששליח  בית  .  ע  לוימצאו  והוד
 ).םש( וךערבמפרשי השולחן ו) גסימן יא סעיף ( פטמשן שועיין בזה בחו. חזקה זו

, התובע  מסירת  ההזמנה  לא  תיעשה  על  ידי,  שם  ארש  להוסיף  דלפי  המבואר  בסוגיית  הגמי
לפיכך  אי  הופעת  בעל  הדין ,  ובית  הדין  הם  המזמינים  אותו  ןדי  תביעתו  לבית  אלא  הוא  מגיש

וכן מבואר . י שהזכרנו לעיל"וכמבואר  בדברי רש,  ןת  דילדין  נחשבת  כלא  ציית  דינא  וכזלזול  בבי
 :שכתב ")מר רבאא"ה "דא מוד ע, טז ןקטבמועד (א "בדברי הריטב

כא  דלא  שלחו  ליה וכל  הי  רושפי.  מר  רבא  מנא  לן  דמשדרינן  שליחאא"
שליחא  אי  לא  אתי  לא  חשיבא  אפקרותא  ולא  ציית  דינא  ואף  על  פי  שהזמינו 

 ".בעל דינו בעדים
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ל וע.  ןת  דישלוחם  נקרא  מזלזל  בבי  יידקא  אם  לא  נענה  להזמנת  בית  הדין  על  ומשמע  שדוו
ר "ועיין  פד.  שבזה  הוא  מזלזל  בהזמנתם  מאעלם  שלחו  לו  הזמנה  ולא  בא  יודו  כולי    איםכל  פנ

 .אריךלהן מקום כאן יאו, )175־177עמודים ' רך יכ(

 ,)2/12/14(ה  "כסליו  תשע'  ועתה  בנידון  דידן  האישה  הגישה  את  תביעתה  לגירושין  בי.  ו

האישה  ביקשה .  תביעה  אליה  כרכה  באותה  עת  תביעה  למשמורת  הילדים  ומזונותיהם

ה  צו  עיכוב  נסיעה  שניתן  במועד יש  לציין  שבין  הצווים  הי(סעדים  לתביעות  אלו  על  ידי  מתן  צווים  

 ).כל  עוד  עומד  נגדו  צו  עיכוב  נסיעה  תקף,  לפיכך  לא  ברור  איך  עזב  הבעל  את  הארץ  בעת  שעזב,  זה

לדבריה  לאחר .  בהופעתה  בבית  הדין  סיפרה  שהוכתה  על  ידי  הבעל  יומיים  אחרי  יום  כיפור

הדין  את  כתובת לפיכך  מסרה  לבית  ,  מכן  עזב  הבעל  את  הבית  ואין  היא  יודעת  היכן  הוא

לבית  הדין  לא  היה  מקום  לפקפק  בדבריה  שאין  היא ,  הוריו  למשלוח  התביעה  וההזמנות

כתובת  מגורי  הוריו  וכפי ,  ולכן  נשלחה  ההזמנה  לכתובת  שמסרה  האישה,  יודעת  היכן  הוא

ומשכך  משלוח  להוריו ,  לא  היה  מקום  להניח  שהלה  ניתק  קשר  עם  הוריו,  משמעות  התקנות

, ומסתבר שאם ניתק קשר עם אשתו במשך כחודשיים. ל  ידי אשתו ושכניולא  גרע  מזימון  ע

 . ומשכך הזמנה לדיון שתישלח אליהם תועבר לבעל. הוריו ומשפחתו מודעים לדבר

ה  המטופלת  בילדים  קטנים  לנסות  לאתר  מקום  שהותו ישין  אפשרות  לדרוש  ולבקש  מהאא
בתי  הדין  לשלוח  ההזמנה  להוריו  או כן  הוא  מנהג  ו).  אם  היה  ניתן  לאתרו(,  בעל  ההמדויק  של

מדברי ר  כך  כפי  שנודע  אח.  ומשים  שאנו  מניחים  שנמצאים  בקשר  ענא,  לקרוביו  של  הבעל
ו  ולא  כפי  שכתב מה  היה  קשר  עחלמשפ,  ומדברי  אביו  במכתביו  ןדיהת  אחותו  בהופעתה  בבי

ין א,  )15/12/14(  ה"ג  כסלו  תשע"כאריך  תן  בדיהת  מכתב  שנשלח  לבי,  אביו  במכתבו  הראשון
 .לאבי הבעל ולמשפחתו היה קשר עם הבעל, ספק שלמרות האמור במכתבו זה

לא  הייתה  כפי  הקורה  ברוב  רובם  של  המקרים  בהם  הנתבע  שולח ,  תוצאה  של  הזמנה  זוה
ד טבת "תאריך יבאלא  בריחתו של הבעל מהארץ ,  ופיע  במועד  שנקבעמאו  /  וןדיהת  תגובתו  לבי

 ןדיהת  וא  מודיע  לביהשבו    י  מועד  זה  שולח  האב  מכתב  נוסףעשרה  ימים  אחר.  )5/1/15  (ה"תשע
ה ישעם  זאת  לדבריו  הבעל  יהיה  מוכן  לסדר  גט  כשישמע  שהא,  על  בריחתו  של  הבעל  מהארץ

אלא  הבן  הוא  שיוצר ,  במכתבו  כתב  שאין  באפשרותו  ליצור  קשר  עם  בנו,  מעוניינת  להתגרש
ע  מדברי  האחות  לבעל  היה  קשר  הדוק שהרי  כפי  שנוד,  גם  דברים  אלו  אינם  אמינים.  ואתהקשר  

בין  כך  ובין  כך  אין  ספק  שהבעל  היה  מודע ,  עם  משפחתו  ומספר  הטלפון  שלו  היה  ביד  אחותו
ולא  להגיב   ןדיהת  ובמקום  להגיב  לתביעה  בחר  להתל  באשה  ובבי,  ןדיהת  להליך  שנערך  בבי

וכפי , ןדיהת דעת בילפיכך אין ספק שבנסיבות העניין ההזמנה הייתה מספקת ל. עניינית לתביעה
 .ןדיהת ואין פגם ורבב כלשהו בהתנהלות בי. הנהוג במקרים דומים

 : י"ופירש רש" ושמתי פני באיש ההוא ובמשפחתו") ה,כ(נראה שעל כגון זה נאמר בויקרא ו

 ך  לאין  שלמדך  ללאא,  טאה  חה  משפחה  מכי  ומעוןש'    רמרא  –  במשפחתוו"
 ".ליו עחפין מכולםש, וכסין מולם כאין שוכס מה ביש ששפחהמ

אין  ספק .  היינו  שאף  שאינם  חוטאים  בחטאו  החיפוי  עליו  הופך  אותם  לשותפים  לחטאוו
ולא , הסתירה  בריחתו  מהארץ  ומקום  מגוריו,  שבמקרה  שלפנינו  משפחתו  של  הבעל  חיפתה  עליו

ת ו  קשר  בין  באופן  ישיר  ובין  באמצעות  בימער  ליצו  ןדיהת  כדי  שלא  ייענש  אלא  כדי  למנוע  מבי
. הקשר  עם  הבעל  נצרך  כדי  להביא  בעיית  הצדדים  לפתרון.  רחבשאליו    הקרוב  למקום  ןדיה

להפעיל   ןדיהת  לפיכך  אין  להם  להלין  אלא  על  עצמם  שבמעשיהם  ובמחדליהם  הצריכו  את  בי
וכל זה רק . ןדיהת אמצעים  כדי  להכריח  את משפחת הבעל ובעיקר את אביו לשתף פעולה עם בי
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יוכל  להתחיל  לדון   ןידת  השבי  כדיב.  ו  קשרמל  הבעל  והדרך  ליצור  עו  כתובתו  שרשימס  דיכ
 .לגופהו פנילבתביעה שהוגשה 

 ינתן החלטה לסידור גט גם ללא פסק דיןתיתכן שיאשר הבעל נמלט מדיון כ

דברים  אלו  אמורים  גם  לגבי  טענת  המערער  ולפיה  בית  הדין  לא  פעל  לפי  האמור  בפרק .  ז

ח  הקובעות  שגם  בבקשה "ה  וקנ"קנ,  ד"כיר  תקנות  קנהמערער  הז.  ז  לתקנות  הדיון"ט

. וכן לא יסודר גט לפני מתן פסק דין. לגירושין בהסכמה ייערך דיון ויבוררו סיבות התביעה

שהרי  במקרה .  ו  המצריכה  הופעת  בעל  הדין  לפני  בית  הדין"לא  בכדי  לא  הוזכרה  תקנה  קנ

הבעל ,  ת  התביעה  ברח  מהארץשלפנינו  הבעל  ידע  שהוגשה  תביעת  גירושין  נגדו  ואחר  הגש

לא  יצר  קשר  עם  בית  הדין  וקרוביו  חיפו  עליו  והסתירו  מקום ,  גם  לא  הגיש  כתב  תשובה

מטרת הזמנת אבי הבעל וקרוביו לא נעשתה לצורך .  הימצאותו  והאפשרות  ליצור  עמו  קשר

אלא  כדי  להכריחם  למסור  פרטים  אלו  לבית  הדין  וזאת  כדי  שבית  הדין  יוכל ,  קיום  דיון

כשהוא ,  המערער  מלין  על  בית  הדין  שלא  ערך  הליך  שיפוטי.  תחיל  ההליך  השיפוטילה

משל  למה  הדבר  דומה  לרוצח  אביו .  עצמו  בצירוף  בני  משפחתו  מונעים  קיום  הליך  תקין

 .לפיכך טענה חצופה זו ראוי לה שלא תעלה ובוודאי לא תישמע. וטוען יתום אני

הליך  שיפוטי  לא  היה  ניתן  להוציא  פסק  דין מכיוון  שלא  נערך  ,  ם  זאת  לגופם  של  דבריםע
 מקום, נבה'בז ןדיהת  שהרי  הגט  סודר  ונערך  בבי.  האזורי  גם  לא  סידר  גט  ןדיהת  בי.  המחייב  בגט

אמנם   ןדיהת  בי,  ה  כדי  לקבל  את  גיטהישולשם  נסעה  הא,  ופיע  הבעל  וביקש  לסדר  גטהאליו  
היה   ןדיהת  ש  לשער  שאם  אכן  ביי.  אך  בפועל  הגט  לא  סודר  על  ידו,  הישלא  ותשמירת  חקערך  

הקובע  שעל .  היה  מקדים  הוצאת  פסק  הדין  לגירושין  קודם  סידור  הגט  ןדיהת  בי,  מסדר  את  הגט
 וךערדבר  הנצרך  על  פי  האמור  בשולחן  ,  גרשתפי  החומר  שבתיק  לכל  הפחות  על  הצדדים  לה

האמור  בתקנות אי  לא  עבר  על  ודלא  סידר  הגט  ובו  ןדיהת  אך  כאמור  בי  ).טסימן  קיזר  ן  העאב(
 . הנזכרות

 ןדיהת  מבי,  ןדין  מעשה  בית  דיהת  נבה  ולאחר  שהוצג  לבי'בז  ןדיהת  אחר  שסודר  הגט  בביל
אישור   ןדיהת  הוציא  בי.  לתקנות  הדיוןו  "המסדר  את  הגט  ולאחר  שהתקיים  האמור  בתקנה  קס

 .ועיין בזה לקמן, לגט ופסק דין הקובע שהצדדים גרושים זה מזו

א "היו על פי תקנה ק, שנתן החלטותיו למרות אי הופעת הבעל  ןדיהת  יש  לציין  שפעולות  בי
 :לתקנות הדיון הקובעת

  רשאי  בית־הדין –והוא  הוזמן  כדין  ,  הופיע  התובע  ולא  הופיע  הנתבע"
שלא  בפני  הנתבע ,  כולל  שמיעת  עדות  וראיות,  להחליט  על  בירור  התביעה

 ."ולתת פסק־דין או לדחות את הישיבה לתאריך אחר

ח  שהא "ובנויה  על  דברי  הב  )  אק"סג  סימן  י(  שןחוהת  צוקרה  של  תקנה  זו  היא  מדברי  קומ
. אריךלהום  מקן  כאן  יוא,  דבעינן  לדון  בפניו  הוא  לכתחילה  ובדיעבד  הדין  דין  אף  שלא  בפניו

מכיוון  שהבעל  ברח ,  דיון  שלא  בפני  הבעל  לא  היה  מקדם  תביעת  הגירושין,  אמנם  בנידון  דידן
ל "ויכול  להיות  שזוהי  הסיבה  שהבעל  ברח  לחו.  תן  לאכוף  עליו  את  פסק  הדיןל  ולא  היה  ני"לחו

לאכוף  עליו  את   ןדיהת  ל  יקשה  על  בי"מפני  שידע  שבהיותו  בחו,  כשנודע  לו  על  כתב  התביעה
ת לפיכך  אין ספק שבי.  ה  להסכים  לתנאיוישאהת  אואולי  יוכל  לנצל  עובדה  זו  כדי  להכריח  ,  הדין

 ,שהיה  ברור  שיש  להם  קשר  עם  הבעל,  יינו  הזמנת  אביו  וקרוביודה,  רך  הראויהדקט  ב  נןדיה
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 פשראשיהיה    דיכ,  בעלהלאתר  את    ןדיהת  כדי  שיעזרו  לבי  ,)הוכח  שהם  מסייעים  לור  כך  ושאח(
 .ו קשר ישירמליצור ע

אינה ,  קביעת  בית  הדין  שהאישה  עגונה,  והנה  על  פי  הבנתו  המשובשת  של  המערער.  ח

אכן .  יוון  שעילת  הגירושין  לא  בוררה  ולא  הוצא  פסק  דיןמכ.  נכונה  משפטית  ועובדתית

אך  אין  ספק  שהמערער  נמלט  מהארץ  אחרי  שידע ,  עילת  הגירושין  לא  בוררה  בדיונים

 ,)שאמנם  אין  הוא  חייב  להגיש(המערער  לא  הגיש  כתב  הגנה  ,  שהוגשה  נגדו  תביעת  גירושין

  שעל  פניה  נראית האישה  הגישה  תביעת  גירושין,  האישה  לא  ידעה  כלל  על  בריחתו

, משפחתו  של  המערער  לא  שיתפה  פעולה  עם  בית  הדין.  שהוגשה  בתום  לב  בנסיבות  העניין

לא  יוכל  להתקיים  דיון  ובוודאי  לא  יוכלו ,  הנתבע,  כנראה  בתקוה  שללא  נוכחות  הבעל

שבנסיבות  אלו  בית ,  יכול  להיות  שבריחתו  הייתה  על  סמך  עצה  שיעץ  לו  מאן  דהוא(לפעול  לסידור  גט  

שיוכל  להכתיב  לאישה  לקבל ,  כמו  כן  יכול  להיות  שהבעל  חשב,  )דין  לא  יוכל  לעשות  דברה

לפיכך .  שהרי  משפחתו  הכריזה  שאין  הוא  רוצה  באישה,  כנראה  תנאים  ממוניים,  תנאיו

היא  תביעה  מופרכת ,  בנסיבות  העניין  תביעתו  של  הבעל  שעל  בית  הדין  היה  לקיים  דיון

מנע  בירור  העובדות  ומנע ,  מכיוון  שהבעל  במעשיו,  כשאין  אפשרות  מעשית  לעשות  כן

לפיכך אי קיום דיון לבירור העובדות ומתן , ועל כגון זה נאמר הרצחת וגם ירשת, קיום דיון

 .הייתה בגין מעשי הבעל) עד שסודר גט בפועל(פסק דין במשך כשנה 

, וןהיעלה  על  הדעת  שבעל  המונע  קיום  דיונים  משפטיים  יוכל  לטע,  מעתה  נחזי  אנןו
. ה  אינה  עגונהישלכן  הא  ןק  דישמכיוון  שלא  נערכו  דיונים  לא  בוררו  העובדות  ולכן  לא  ניתן  פס

אף  אם  הם  מתנהלים  לאיטם ,  ןדיהת  בי  פנילהן  אמת  כשמוגשת  תביעה  והעניינים  מתבררים  
ה  או ישאין  לקבוע  שהאיש  מעגן  את  הא,  ןק  דיכל  עוד  לא  ניתן  פס,  לטעמו  של  אחד  הצדדים

ת בי  פנילשהרי  זכותו  של  כל  אחד  מהצדדים  לטעון  טענותיו  ולהציגם  ,  האישה  מעגנת  ישהא
 . ןדיה

ך  במקרים  בהם  אחד  הצדדים  מעכב  קיום  ההליכים  ויותר  מזה  בורח  מהארץ  ומסתתר א
ה  אינה  מעוגנת  על ישהמציאות  והעובדות  הזועקות  לשמים  שהא  גדנהיוכל  לטעון  ,  ןדיהת  מבי
ה  מעגנת  את  עצמה ישהא,  כל  עוד  לא  תיענה  לתביעותיוש)  ציואו  קיבל  עצה  מיוע(ואולי  חשב  .  ידו

שישלח  גט  שליחות  כמקובל  במקרים ,  ה  לא  סמכה  על  בעל  זהישולא  בכדי  הא.  ולא  הוא  מעגנה
דבעל  זה  שהיה  רשע  ערום  לברוח ,  נבה'נ  קרליץ  לז"ולכן  נסעה  עם  דיין  מבית  דינו  של  הגר,  רבים

דברים ,  הגט  גדניבטלו  או  יעשה  מעשים  אחרים    ר  כךיכול  להיות  שישלח  גט  ואולי  אח,  מהארץ
דבר ,  ה  זו  ובסביבה  בה  היא  חיהישובא,  שיוכלו  לגרום  לאנשים  טועים  לחשוב  שהגט  אינו  כשר

תנו  ולא נוכידוע  על  מקרים  שבעלים  לשעבר  מוציאים  לעז  על  הגט  ש,  זה  יכול  לגרום  לעיגונה
גם אחרי שניתן גט כדת , ת בפועלה  להיות  מעוגנישדבר  הגורם  לא,  תםחוששים  לחרמו  של  רבנו  

כדי  שינפק  לה  תעודת  יושר  ויפעל ,  ה  לנסוע  עם  דיין  מבני  ברקישמסיבה  זו  טרחה  הא.  וכדין
 ).ל"וכתבנו הדברים ברמז ואכמ(. באופן שלא יבואו להוציא לעז על הגט בסביבתה

ט גם בלי  בית דין תובע ג–  ישה  החיה  בגפה  ובעלה  מסרב  לתת  לה  גט  שלא  כדין  נקראת  עגונהא
 פניית האישה

והבעל  מעכב ,  בהם  אישה  חיה  ללא  בעלה,  עגינות  היא  מצב  עובדתי.  אך  לגופם  של  דברים

והנה  דין  זה  שבעל .  ובפרט  בבורח  למקום  רחוק  שאין  אפשרות  לבית  הדין  לכופו,  את  הגט
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מבואר  בדברי  הראשונים  והאחרונים ,  גורם  לעיגונה,  שעוזב  את  אשתו  והולך  למקום  אחר

 : שכתב)כלל מג אות יג(ש "ת הרא"בשוועיין 

, זמן  לט  גתת  לכופו  לראוי  וכון  נחרת  אארץ  בילך  לוצה  רבעלה  שהישאו"
 ".גט ביפטרנה שד עלך ילא ששביעוהו יילך לדעתו שוא הדוע יאםו

, לשוב  יכפוהו  לתת  גט  לזמן  ל  מנתעבואר  מדבריו  שאף  ברוצה  לילך  לארץ  אחרת  ואפילו  מ
לא   של  מנתעבהולך    ומרוחגט  אם  לא  יחזור  עד  זמן  מסוים  וקל    יתןוהיינו  שי,  כדי  שלא  יעגנה

שבזה  שעוזב  למקום  אחר  ואין  אפשרות   ת  מינהמעוש.  ב  או  שלא  יודעים  אימתי  ישובולש
 .לזמן יםפנכל ל הוי עיגון לאשה וסיבה לכופו לתת גט ע, להשיגו לצורך מתן גט

 :שכתב )וסימן מ(ש "עיין עוד בתשובת הרשבו

אם  הבית  דין ,  אשתו  עגונה  והלך  לעיר  אחרת  למדינת  היםי  שהניח  מ"
י  שהיא  לא ף  על  פשבאותה  העיר  יכולים  לכופו  לתת  גט  זמן  לאשתו  מדינא  א

ונפקא  לן  מינה  שאם  אינן .  או  אינן  רשאין  בכך  כיון  שלא  תבעתו,  תבעתו  בגט
יכולים  לכפותו  מן  הדין  וכפאוהו  הוה  ליה  גט  מעושה  בישראל  שלא  כדין 

ואם  רשאים  בכך  הוה  ליה  גט  מעושה ,  רק  המגרש  דפסול  ופוסלדאמרינן  בפ
 . בישראל כדין וכשר

שהרי  כל ,  י  שלא  תבעתוף  על  פונראה  לי  שרשאים  הם  הבית  דין  בכך  א
ותדע  לך  שהרי  אין  מקבלים  עדות  שלא .  ישראל  הם  בעלי  דינים  מחמת  עגון

  יום ה  מעשים  בכלישובעדות  א,  בפני  בעל  דין  כדאמרינן  בפרק  הגוזל  בתרא
 . וכן נראה פשוט מכמה מקומות מהמשנה ומהגמרא. שמקבלים

וגם ,  הווונראה  לי  שהטעם  הוא  כי  כל  ישראל  בעלי  דין  בכל  דבר  שמסור  לער
ועצומים  ורבים בדבר  העוונות  דנפיק מיניה חורבא שהרי כמה חללים הפילה

. וזנו  ולא  יפרוצו,  ופריצי  עמנו  פרצות  פרצו,  עד  הארץ  הכריעה  והשפילה
ובה  על  כל  ישראל  וכל  בתי  דינים  לגדור  פרצות  לבל  ישוטטו  השועלים וח

וכן  בתביעתם ,  הלכך  הוו  להו  בעלי  דין  בדבר  בקבלת  עדותם.  בחוצות
ואף .  דכלהו  הוו  בעלי  דין  בדבר,  הישי  שלא  תבעתו  האף  על  פלענייני  גט  א

ה  אפילו  במקום ישעל  גב  דאמרינן  בסוף  פרק  האשה  שלום  דהמזכה  גט  לא
ין זהו  בעני,  הוי  גיטא  ובמזכה  לה  במקום  יבם  בעיא  ולא  אפשיטאקטטה  לא  

אבל  בנדון  כזה  שמשלחו  לה  על  ידי .  וי  שלא  הגיע  גט  לידה  עד  שמתיכז
ואין  בדבר  בית ,  אם  חפצה  בו  תקבלנו  ואם  אינה  חפצה  בו  תניחנו,  שלוחו
 " .מיחוש

  וחידש  עוד ,ה  היא  עגונהישמבואר  בדבריו  שמי  שמניח  את  אשתו  והולך  למקום  אחר  האו
והם  בעלי ,  להזדקק  לעניין  זה  ןדיהת  חובת  בי,  ה  לא  מגישה  תביעהישאף  אם  הא,  אי  גוונאכהשב

ת ומשמע  עוד  בדבריו  שחייב  בי,  דין  בדבר  למנוע  עיגון  מפני  התקלות  הרבות  שמצב  זה  יוצר
, אם  רוצה  תקבלו  ואם  לא,  נברר  דעתהר  כך  ורק  אח,  תחילה  לכופו  לכתוב  גט  וישלחו  לה  ןדיה
 .ה נקראת עגונהישהא ונאגוי אדבריו ברור מיללו שבכה יםל כל פנוע. א תקבלול

לגבי  בעל  שעזב  את  אשתו  והלך  למקום   בכתשה  מ  ,)סימן  עוא  חלק  (ט  "ת  מבי"עיין  עוד  בשוו
 : אחר שכפוהו לתת גט

לנו  כי  גם  שכפיה  זאת  תהיה  כפיה  גמורה  היא  כפיה  כדין  והגט  כשר   האנרו"
ה  מקיים  מה  שחייב  לאשתו  מן  התורה  בשארה כיון  שהאיש  הזה  לא  הי

ועונתה  כי  יש  כמה  שנים  שהניחה  עגונה  והולך  נע  ונד  מעיר  לעיר  ונישא  בכל 
 )ימן  קנדס(מקום  שמוצא  ומעולם  לא  שלח  לה  שום  דבר  והרי  כתוב  בטור  

פין  אותו  ויוציא  מיד ושמש  כלהאומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  או  שאינו  רוצה  
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ל  מזה  שיש  כמה  שנים  שנפרד  ממנה  ולא  רצה  לשלוח ואין  לך  איני  רוצה  גדו
לה  מזון  ולא  קרב  אליה  ונשא  נשים  אחרות  והולך ובורח ממקום למקום וכמו 

המורד  על  אשתו  ואומר  איני  בא   )מהלכות  אישותד  ק  פר(ל  "ם  ז"שכתב  הרמב
יד גוכתב  בעל  מ'  כל  זמן  שתרצה  היא  לישב  וכו'  מוסיפין  לה  וכו'  עליה  וכו

א  רצתה  כופין  אותו  לגרשה  כיון  שאינו  רוצה  להיות  עמה לפי  שאם  ל  נהמש
ב  שאם  אינו  יכול  ליתן  לה  אפילו  לחם  שהיא  צריכה "יק  רוכן  על  מה  שכתב  פ

 וםמקל  ככתב  מ'  תהיה  כתובתה  חוב  עליו  וכוו  לו  שכופין  אותו  להוציא
אם  אין  יכולין  לכופו  לזון  יכפוהו  להוציא '  שאפילו  למאן  דפסק  כשמואל  וכו

דוע  בנדון  זה  שאינם  יכולין  לכוף  זה  האיש  לזון  שהולך  מעיר והוא  דבר  י
 ".לעיר ומשתמט ממי שתובע ממנו מזונות לאשתו ולכן כפיה זו כדין היא

מע  מינה  שבכהאי  גוונא  הוי  עיגון  גמור  וכופין  את  הבעל  לתת  גט  ולפי  זה  אין  ספק  שמה ש
שהרי  מצב .  וברור  מיללודבריהם  נכונים  ,  שתואן  בהחלטותיו  שהבעל  מעגן  את  דיהת  שכתב  בי

. הוי  עיגון  גמור  ועילה  גמורה  לכפיית  גט,  זה  שהבעל  ברח  למקום  אחר  ואין  אפשרות  לאתרו
הגדרה  הבנויה  על  המציאות  העובדתית  ומתארת  את   יאה,  ה  עגונהישולכן  הגדרתה  של  הא

מורה  על   שלעצמוכמפני  שהמצב  ,  דבר  זה  אינו  תלוי  בניהול  דיונים  ושמיעת  הצדדים.  מצבה
 .המציאות

ל  חובת  בית  הדין "ומעתה  מכיוון  שלבית  הדין  התברר  שהבעל  עזב  את  אשתו  וברח  לחו.  ט

כדי ,  וחובתם  לעשות  כל  טצדקי.  ש  הנזכר  לעיל"להשתדל  בהיתרה  וכמו  שכתב  הרשב

ולפיכך  דרך  המלך  לפעולה  זו  של  איתור  הבעל  היא  הפנייה  לאביו  ושאר .  לאתר  את  הבעל

לפיכך  הוזמן  האב  תחילה .  יח  ואכן  צדק  שלמשפחה  קשר  עמומפני  שבית  הדין  הנ,  משפחתו

כעד  לצורך  בירור  העניין  ומשסירב  והתחמק  מלבוא  חובה  היה  על  בית  הדין  להפעיל 

 .האמצעים הניתנים על פי דין ועל פי חוק לאלצו להופיע לפני בית הדין

  אדרבה אלא,  פיכך  אין  בהפעלת  אמצעים  אלו  משום  רדיפה  ואכזריות  כלפי  משפחת  הבעלל
 .נעות זו משום מעילה בתפקידםימיש בה, ואם לא היו עושים כן, זוהי חובתו

ג "פפעל  כפי  שכתב  בהחלטותיו  על  פי  תקנה   ןדיהת  בי,  ןדיהת  כיוון  שהתברר  שזו  חובת  ביו
 :ונהלשלתקנות הדיון שזו 

להזמין  כל  אדם  או  לדרוש  המצאת ,  לפי  שיקול  דעתו,  דין  רשאי־הבית"
 ".אם ראה צורך בכך, מכים והוכחותסמ

ליזום  מעצמו  הבאת  עדים  וראיות  ורק  אם  בעל   ןדיהת  שבעלמא  לא  מוטל  על  ביי  פף  על  אש
, מאפשר  לו  להביא  עדיו  וראיותיו  לבירור  העניין  ןדיהת  דין  מבקש  להביא  עדים  או  ראיה  בי

באת ליך  לה  הליזום  ןדיהת  קנה  זו  קובעת  שלפעמים  חובת  בית).  א"ע,  אלדף  (וכדאיתא  בסנהדרין  
שבמקום  עיגון ,  ש  שהוזכרו  לעיל"מקורה  של  תקנה  זו  היא  על  סמך  דברי  הרשב.  עדים  וראיות

 :שכתב ")מראג"ה "דב "ע, ז"כ(א בקידושין "ומדברי הריטב. ליזום תיקון הדברים ןדיהת חובת בי

 אמרינן  דובע  תטעין  דד  עגלגל  לו  לותחין  פין  דית  באין  דן  ליימא  קעלמאב"
 סדא  חרב  ושכיר  מוץ  חגלגלין  מכל  לונא  הב  רמר  א)א"  עט  מדף  בועותש(  תםה
 רב  לו  למפתח  לינייהו  ביכא  אינייהו  באי  משכיר  מוץ  חקילין  מין  אכל  למרא
 ונא  הב  רמודהו,  ונא  הרב  כהלכתאו,  תחינן  פא  לונא  הרב  לתחינן  פסדאח
 ה  זרבין  עשראל  יכל  ויסורא  אהוי  דוטה  סשאני  דלאא,  כהן  הותח  פבסוטהד
 וא  הממונא  דכא  הבלא,  שיבי  חבר  דבעלי  ואיסורא  מרושיהאפ  למחייבי  וזהל
 ו  ללפתוח  ודיינין  הורכי  עצמינו  עעשות  לנו  לין  אבר  דעל  בעין  טא  ליא
 ."ליו עיגלגלש
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לבדוק  ולברר  הדברים  לאפרושי   ןת  דישמעינן  מדבריו  שבמקום  איסורא  הוי  חובה  על  הביו
 .מאיסורא

ולכן  במקום ,  מת  לאמיתו  ולא  דין  מרומהלדון  דין  א  ןדיהת  ל  מכיוון  שחובת  בי"לבד  הנמ
דאיתא  בתשובת כלנקוט  יוזמה  ובירור  הדברים  ו  ןדיהת  חובה  על  בי,  שיש  חשש  לדין  מרומה

 .מה שהאריךשם עיין ) כלל קז(ש "הרא

שקרובי  הבעל  יודעים  היכן ,  שבתחילה  היה  דבר  זה  רק  בגדר  סבירות,  לפיכך  בנידון  דידןו
דבר  שהוכח  כנכון  בהמשך  מאמירת  האחות ,  ו  קשרמ  עוא  נמצא  ומודעים  לדרכים  ליצורה

 דיכל  טצדקי  להזמין  את  הקרובים  כנקוט  ב  לןדיהת  אין  ספק  שחובה  היה  על  בי.  וממכתבי  האב
להמציא  מספר ,  אין  ספק  שלו  הייתה  האחות  עושה  מה  שהתחייבה.  לברר  היכן  נמצא  הבעל

אך ,  ןדיהת  ך  כלל  להזמינם  לבילא  היה  צור,  או  אם  האב  היה  עושה  פעולה  זו,  הטלפון  של  הבעל
 .א הייתה ברירה אלא להזמינם בצווים ל,ל רצו לחפות על הבעל הבורח"מכיוון שהנ

אף אם האישה , ש"ולמה  שכתבנו  חובת  בית  הדין  ליזום  גירושין  במקרה  זה  כדברי הרשב.  י

וקל  וחומר  שהוגשה  על  ידה  תביעה  לגירושין  ואין  שחר  למה ,  לא  הייתה  מגישה  תביעתה

 .ען אבי הבעל במכתביו שהאישה אינה רוצה להתגרששט

 ביעה לשלום בית ולחילופין גירושין אינה נכללת כתביעה שאינה כנהת – נוהג בבתי הדיןה

תביעת ,  ומה  שטען  שמכיוון  שהאישה  הגישה  תביעה  לשלום  בית  ולחילופין  גירושין

 . ואין אפשרות לכרוך תביעות בתביעה שאינה כנה, הגירושין אינה כנה

' י,  גולדשמידט'  ג  א"כת  שאלה  זו  ישבו  כבר  הרהול  מדעכבר  הבהיר  בדיון  ש  ןדיהת  יב
נצטט  מפסק .  נים  רבותשל  בשבתם  בערעור  בבית  הדין  הרבני  הגדול  לפני  "אליהו  זצ  'קאפח  ומ

מסביר  ומבהיר  מדוע  אין  בהגשת ה).  313לק  י  עמוד  ח  (דינם  המאלף  שהובא  בפסקי  דין  רבניים
 :ונםו לשוז, ולחילופין גירושין משום חוסר כנותתביעה לשלום בית 

ואף  על  פי .  בין  הצדדים  תלויה  ועומדת  תביעת  הגירושין  של  המשיב"
הרי  גלוי ,  שהתביעה  לגירושין  כאילו  חילופית  היא  לתביעה  לשלום  בית

שטרם  היציאה ,  וידוע  הוא  כי  דרכה  של  תביעת  גירושין  לעולם  כך  היא
ואין  בלחילופין .  ימים  בפתיחה  לשלוםמקד,  למערכות  המלחמה  לגירושין

 . לגרוע ולפגום בכוחה של תביעת הגירושין

אלא  רק  כאשר ,  אלא  שתביעת  גירושין  אינה  ראויה  לתואר  זה,  ואם  לא  כן
הרי  יגיע  הדבר  לידי  כך  שכאשר  בעל  או ,  בלי  פתיחה  לשלום,  היא  מוחלטת

  כפי  שהוא ,ויבקש  שכל  עניני  תביעה  זו  יתברר  במקום  אחד,  יתבע  גט,  הישא
למען  לא  יוכרח  לכתת  רגליו  מבית  הדין  לבית  המשפט  ומבית ,  זכאי  לכך

עם  כל  ההרפתקאות  הכרוכות  לגלגולים ,  המשפט  לבית  הדין  וחוזר  חלילה
להטמין , לא תהיה לו לתובע זה כל ברירה אלא להיות לא כנה בתביעתו, אלו

ללא ,  גירושיןאך  ורק  ,  בניגוד  לרצונו,  ולדרוש,  בחובו  את  ההרהורים  לשלום
שתביעה   מקרהלוחוששני  גם  .  ולו  גם  כחודו  של  מחט,  פתח  לשלום

תביא  לידי  זה ,  לא  לשמהש  –  ללא  דברי  שלום  ואמת,  לגירושין  כגון  זו
לגירושין  במוחלט :  שיקויים  בו  בתובע  הזה  שמתוך  שלא  לשמה  בא  לשמה

 " .ללא מוצא לשלום

אף  שכפי   .הראויה  אף  לכתחילההיא    הישאה  השהדרך  בה  נהג,  דבריהם  נמצינו  למדיםמ
אף ,  ולמרות  זאת,  יונות  שלא  צלחויסנ,  יונות  שלום  ביתיסהעולה  מהחומר  שבתיק  נערכו  נ
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תגובת  הבעל  שברח  מהארץ  לא (.  לימות  נגדהאקט  בנשהגשת  התביעה  הייתה  רק  אחרי  שהבעל  

 . ה עדיין לא סתמה הגולל על האפשרות לשלום ביתישאה, )נשמעה

ושימשה ,  אבן  יסוד  בהבנת  עומק  המושג  של  כנות  תביעת  גירושין  יאהסיקה  זו  שפ,  צויןי
 .תשתית לפסיקות רבות של בתי הדין הרבניים לדורותיהם

הסכים  עם  עמדה  זו  וכפי  שזה  בא  ליד  ביטוי ,  על  ערכאותיו  השונות  טשפהמת  ם  ביג
 328/67א  "  ע2517,  2514)  4(ז  "ד  ט"מאירוביץ  פ'  אירוביץ  נ  מ120/62  א"ע  ייןעבפסיקותיו  

  כהן 655/81א  "ע)  לא  פורסם(שביט  '    שביט  נ866/75א  "ע  271)1(ד  כב  "שרפסקי  פ'  שרפסקי  נ
 .ל"ועוד ואכמ. 418) ג(ב "ד תשמ"זדה פ

גן  הלכתית עוה  מזחיוב    –ית  הדין  מחויב  לאכוף  צו  להבאת  עדים  או  בעלי  דין  אף  בקנס  ממוני  ב
 וחוקית

רון  בעיית  התחמקותו  של  הבעל  חובה  עליו ומעתה  מכיוון  שבית  הדין  הבין  שלצורך  פת.  יא

חובת  בית ,  ל  סירבו  להופיע  בבית  הדין"לפיכך  אם  הנ.  או  שאר  קרוביו/להזמין  את  האב  ו

ד  לתקנות "וכפי  שקובעת  תקנה  ק,  הדין  לנקוט  אמצעים  לצורך  כפיית  הופעתם  בבית  הדין

 :שזו לשונה) ג"משנת תשנ(הדיון 

דו  או  לטעון  לתביעה  שהגיש  או י  שהוזמן  להשיב  על  תביעה  שהוגשה  נגמ"
יחולו ,  שהוזמן  להעיד  ולא  התייצב  נצטווה  להמציא  מסמך  ולא  המציאו

 ."1956־ ז"התשט ,)כפיית ציות( לחוק בית דין דתיים 4לגביו הוראות סעיף 

 :החוק ון לשזהו

תנו   נלא  התייצבו  במועד  ובמקום  שנקבעו  בהזמנה  ולאו[...]  ם  שהוזמן  אד
רשאי  בית  הדין  ליתן  צו  מעצר  לשם ,  ו  של  בית  הדיןנימוק  לכך  להנחת  דעת

, אם  ניתן  צו  כאמור  ואם  לאו,  ורשאי  הוא;  כפיית  התייצבותו  של  המוזמן
תייצבותו ־הכולן  או  מקצתן  שנגרמו  מחמת  אי,  לחייבו  בתשלום  ההוצאות

 ]...[.ולקנסו 

ל  עד רשאי  להוציא  צו  מעצר  לצורך  כפיית  התייצבותו  ש  ןדיהת  זינן  מלשון  החוק  שביח
 . ולחייבו בהוצאות אם לא הופיע

צעים מין  ספק  שאפילו  במקום  שיש  רק  ספק  אם  העד  יוכל  להעיד  יש  יכולת  להפעיל  אא
 ):ב"סח סימן כ( פטמשלכפיית הופעתו וכדאיתא בחושן 

. יעיד  ויבא  שדות  עו  ליודע  שי  מל  כל  עכנסת  הבית  בהחרים  לשאי  רדםא"
 ראה  נם  איהו  מ,ונו  ענשא  וידג  יא  לם  אלא  אהשביען  לוכל  יא  לבלא:  גהה
 מרים  יש  או,ידן  ברשותה,  אמת  היגידו  שהשביען  לעה  שורך  צןדית  יבל
 בר  דעל  באפילוו  [...]  העידו  לריכים  צקרובים  הףא,  עדות  ברם  חשנותניםכ
 ."ולקים חישו [...] העיד לריך צעצמוב

הייתה  חובה ולפיכך  ,  מצעים  לצורך  גילוי  האמתאנקוט    לןדיהת  שמעינן  מינה  שחובת  ביו
 .מצעים אלואנקוט לעליהם 

דיסוד  הדין  שבית  הדין  רשאי  לאכוף  הופעת ,  אך  באמת  לא  בעינן  להביא  לחמנו  מרחוק.  יב

וכמו .  עדים  נלמד  מאותו  מקור  שממנו  שמעינן  שבית  הדין  יכול  לאכוף  הופעת  הנתבע

הדין שבנתבע  על  בית  הדין  להפעיל  כל  האמצעים  הניתנים  על  פי  דין  ועל  פי  חוק  הוא  



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

17 

בכל  האמצעים  שניתנים  לו  על  ידי ,  בעדים  ולכן  חובת  בית  הדין  לאכוף  ההופעה  לפניו

 . המחוקק

 וךערבשולחן  ו  ,)א"ג  עדף  קיו,  ב"  עיבקדף  (  אקמן  הזמנת  בעלי  דין  לדין  מבואר  בבבא  פוא
לנדותו   ןדיהת  מבואר  שם  שמי  שהוזמן  לדין  ולא  בא  יש  רשות  לביו,  )פט  סימן  יאמשחושן  (

 )א"ע,  זף  טד(  ןקטם  בהם  יוכרח  להופיע  מבוארים  במועד  יאך  יסוד  דין  זה  והאופנ.  ולהחרימו
  :דאיתא התם

ומנלן   [...]  אמר  רבא  מנלן  דמשדרין  שליחא  דבי  דינא  ומזמנינן  ליה  לדינא"
מנלן  דמפקרינן  נכסיה  דכתיב  וכל ו  [...]  מנלן  דמחרמינןו  [...]  דמשמתינן

[...] והזקנים  יחרם  כל  רכושו  אשר  לא  יבוא  לשלשת  הימים  כעצת  השרים  
 רדפההומנלן  דכפתינן  ואסרינן  ועבדינן    [...]  מנלן  דנצינן  ולייטינן  ומחינןו

מתרין  ביה  שני ,  הכי  אמר  רב  חסדא:  מר  ליה  רב  הונא  בר  חיננאא[...]  
 ." וחמישי ושני

  ):םש(י "ברשו

  [...]בעל דיןל – ומזמינין ליה לדינא"

 .לא ציית להו לרבנןמאן דד – מפקרינן ליה לנכסיהד

 .הפקר מהכא נפקא לן בכל דוכתי ןדיהפקר בית ד – חרם הוא וכל רכושוי

 .דיו ורגליוי – כפתינןד

 . הלקותו לעמוד הל עותו אקושריןש – יה לאסרינןו

 לא  דכיוןד,  יד  מרודפו  למואל  שרב  דריה  בהודה  יב  רפרש  מאק  –  רדפהה
 . ותו אנדין מינא דייתצ

 . חרת אעם פוות אמנדיןו – שוניןו

יש  להם  להשתמש  באמצעים ,  י  שמי  שלא  נשמע  לבית  הדין"ורש  מבואר  מדברי  הגמראו
ן י  שזה  המקור  לדי"וכתב  רש.  להפקיר  ממונו  כדי  להכריחו  להישמע  להםוח  שונים  כולל  בכ

 .הפקר ןדיהפקר בית 

ברק  שקרא  לשבטים  להתייצב ,  הנה  במקורות  הדין  במשה  שקרא  לעדת  קורח  לדיןו
כדי  לעשות  חרם  להוציא  הנשים (ובעזרא  שציווה  לכל  עם  ישראל  להתאסף  בירושלים  למלחמה  

מע  לבית  הדין  וקבע  עזרא  שמי יששבועה  ואמצעים  אחרים  להכריחם  לה,  הטילו  חרם  ,)הנוכריות
להפקיר  אפילו  כל   ןת  דילביוח  שלא  ישמע  בקולו  לבוא  לירושלים  להתאסף  ועל  זה  בלבד  יש  כ

  .רכושו

 : תבכ) ף"מדפי הרי א"ף ח עד (ןקטועד הנימוקי יוסף במו

ביד  בית  דין  להפקיר  ממון  המסרב וח  או  חיוב  הוא  אלא  יש  כל  –  דמפקרינן"
 ."בכוליה תלמודא דהפקר בית דין הפקר ומהא נפקא לן, םותעל מצו

 : כתב )םש(א "בחידושי הריטבו

שיש  רשות  ביד  בית  דין  להחמיר  בדינין  הן  בגופו  הן  בממונו לן  מע  א  משוק"
ובכל  זה  יזהר  הבית  דין  לעשות  הדבר  לשם [...]  כפי  העבירה  ול  כה[...]  

 ."ד"ולא בדרך איבה כמו שכתב הראב שמים
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לפי חומר ול א  שרשות  ביד  בית  דין  להפקיר  ממונו  הכ"והריטב  עינן  מדברי  הנימוקי  יוסףשמ
  דעתו  בכל ותלוי  בשיקול  ןדיודין  זה  הוא  רשות  ביד  בית  .  שמיםם  ובלבד  שיתכוונו  לש,  ןייהענ

 .מקרה ומקרה

  שמפסוק  זה  ילפינן  דין )וכן  הוא  בנימוקי  יוסף(י  "והנה  האחרונים  הקשו  על  מה  שכתב  רש.  יג

ילפינן  גם )  ב"ע,  דף  לו(ובגיטין  )  ב"ע,  דף  פט(שהרי  ביבמות  ,  הפקר  בית  דין  הפקר  בכל  מקום

 . עיין שם[...] כן מקרא נוסף מאלה הנחלות אשר נחלו 

ץ  חיות "במהרו)  טרק  י  סימן  פ(ביבמות    ובים  של  שלמה  )שם(א  בגיטין  "בין  בחידושי  הרשיעו
  ):םש( ןקטשכתב ביד דוד במועד כך היה נראה לי וכן מצאתי אחר ו, ןקטבמועד 

להפקיר  נכסים  ולהורות   ןדיגיטין  בעי  הגמרא  למילף  שרשאים  בית  בדהתם  "
ה  מיירי  קרא שעל  ידי  כך  נוטלים  ממון  מזה  ונותנים  לזה  ובזפי  על  ף  בדין  א

דאלה  הנחלות  אבל  הכא  מיירי  מתורת  קנס  לאבד  אפילו  נכסיו  ופשיטא 
א  מקרא וקובוודאי  זה  אי  אפשר  ללמוד  מקרא  דאלה  הנחלות  ודו.  להפקירן

 ." דיחרם כל רכושו דשם מוכח דיכולין להפקירו מתורת קנס

  על  דבריהם ביד  בית  דין  לענוש  ולהפקיר  ממונו  של  כל  העוברוח  מהאי  קרא  ילפינן  שיש  כו
  .ואינו שומע להם

לא  שומע ,  לבית  דין  לקנוס  ממון  למי  שעובר  על  דבריהםוח  זו  ראיה  ברורה  שיש  כ  מסוגיהו
ומשכך  אף  חובה .  ויש  רשות  לבית  דין,  דכל  אלו  בכלל  לא  ציית,  בקולם  או  לא  מופיע  בבית  הדין

כדי  להכריחם  לציית הוצאות  שיגבו  ביעילות  על  ידי  הרשויות  ,  לחייבו  בהוצאות  לאוצר  המדינה
  .לבית הדין

 :  כתב)הלכות סנהדרין פרק כד הלכה ו(ם "והנה הרמב. יד

וכן  יש  לדיין  תמיד  להפקיר  ממון  שיש  לו  בעלים  ומאבד  זכותו  כפי  מה "
והרי  הוא  אומר .  שיראה  לגדור  פרצות  הדור  ולחזק  הבדק  או  לקנוס  אלם  זה
ם  יחרם  כל יוהזקנבעזרא  וכל  אשר  לא  יבוא  לשלושת  הימים  כעצת  השרים  

  ".הפקר ןת דימכאן שהפקר בי, רכושו

 . נהמשהבאנו לעיל וכן כתב הכסף ש) א"ע, זטף ד( ןקטמקור דבריו ממועד ו

 : מצות מינוי שופטים שכתבב) מצוה תצא(עיין גם בחינוך ו

שיש  לכל  קהל  וקהל  שבכל  מקום  למנות  ביניהם  קצת  מן  הטובים  שבהם "
, יחם  בכל  מיני  הכרח  שיראה  בעיניהםשיהיה  בהם  כוח  על  כולם  להכר

ולמנע  מקרבם  כל  דבר ,  על  עשית  מצות  התורה,  בממון  או  אפילו  בגוף
 ."מגונה וכל הדומה לו

 ):סימן ב( וךערחן לכן כתב בשוו

כל  בית  דין  אפילו  אינם  סמוכים  בארץ  אם  רואים  שהעם  פרוצים  בעבירות "
יש  להם ו[...]  י  עונש  ושהוא  צורך  שעה  דנין  בין  מיתה  בין  ממון  בין  כל  דינ

וכל [...]  כח  להפקיר  ממונו  ולאבד  כפי  מה  שרואים  לגדור  פרצות  הדור  
  [...]." מעשיהם יהיו לשם שמים

 ). םש( ןקטא שמקורו מסוגית הגמרא במועד "ל דברי הרמעא שכתב "ן בביאור הגרייעו

  משמע  פשט וכן.  מיירי  במי  שלא  נענה  לקריאת  בית  הדין  הרי  כבר  חזינן  שסוגית  הגמראו
דאף  אם  מתפקרים ,  אוקאין  לפרש  בעבירות  דו,  ואף  שכתב  שהעם  פרוצים  בעבירות,  קרא  דעזרא
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ומשכך   ןת  דיהביוח  מיקרי  פרוצים  בדבר  ומחלישים  בזה  כ,  בדינם  ולא  שומעים  לדברי  בית  הדין
 . סםנך יש רשות לבית דין בכל מקום לקכולפי, התורהוח כ

 : ונולשכתב שם בתוך דבריו וזו ש) טימן שצס(ש "ת הריב"עיין בשוו

 ."הקהל ןשכקבוע בעירו יכול להפקיע ממון וכל  אבל כל בית דין"

 .ם שהזכרנו"ומדברי הרמב ןקטמועד  בשהביא ראיה מסוגית הגמראשם יין ע

  ולפני  שנמשיך  להביא  ראיות  שיש  כוח  ביד  בית  דין  וחובה  על  בית  דין  לקנוס  ולהכריח .טו

סימן  צט (א  בחושן  משפט  "נקדים  דברי  הרמ,  ולקיים  החלטותיהםהמתדיינים  לשמוע  בקולם  

 : וזו לשונו) ח"ס

ן  לגזול  את ל  שכמי  שיבוא  להפקיע  תקנת  חכמים  בערמה  ותחבולות  וכ"
ראיה  אלא   י  שאין  כאןף  על  פו  חייבים  חכמי  הדור  לבטל  את  כוונתו  ארחב

  ."אומדנות מוכיחות היטב

ו  בפועל  למי  שמעכב  דין  ומתחמק  מלשמוע רבדל  בדבר  בין  מי  שמפקיע  ממון  חבהאין  ו
ש "א  הוא  בתשובת  הרא"ומקור  דברי  הרמ.  ולסייע  להם  לדון  דין  אמת  לאמיתו,  בקול  בית  הדין

 : ונולששם וזו  )סימן צט(הובא בדברי הטור ש) 'כלל עח אות ג(

לעמו   אהווש  ברוך  דתורת  אמת  וחוקים  טובים  ומשפטים  ישרים  נתן  הק"
ינו  עליו  השלום  דרכיה  דרכי  נועם  וכל  נתיבותיה ישראל  על  ידי  משה  רב

שלום  צדיקים  ילכו  בם  ופושעים  המתנכלים  לעקש  הישרה  להגדיל  שקל 
ועל  זה .  במאזני  מרמה  חייבין  חכמי  ישראל  לסכל  עצתם  ולבטל  מחשבותם

ואמרו  חכמים  דין  אמת  לאמתו   )א"נהדרין  דף  לב  עס(נאמר  צדק  צדק  תרדוף  
 .לאפוקי מרומה

ין  חזינן  דכל  הרוצה  להערים  להפקיע  תקנת  חכמים  ולעשות כל  הלמ[...]  
להפר  עצתו  ולבטל ו  נגדכלחברו  תחבולה  לכדוהו  חכמים  בערמם  ועמדו  

דבר  מדבר  כי  חכמי  התלמוד  לא ד  ו  הרעה  ואנו  נדון  דבר  מדבר  ונלמתמחשב
הספיקו  לכתוב  כל  הנולדות  העתידות  לבוא  המתחדשות  בכל  יום  אלא 

  ."קבותיהם ומדמין מילתא למילתאבע שהבאים אחריהם יוצאים

לשבר   ס  מה  שדנו  חכמים  באומדנה"בות  מהשריין  במה  שהאריך  שם  להביא  ראיות  ע
ולפיכך  אין  ספק  שחובה  על  בית  הדין  לפעול  בכל .  וכל  דבריו  קילורין  לעיניים,  מלתעות  רשע

ן  כדי בית  הדין  והמבזים  את  בית  הדי  פנילדרך  לשבר  מלתעות  רשע  ולכפות  המתחמקים  מלדון  
 .להעמיד הדת על תילה

 ): ב"ע, זף ד(יין בסנהדרין וע

  ."מקל ורצועה תהא זריז נגדכי "רר ואצוה את שופטיכם בעת היא אמ"

 :י"פרשו

טילין  אימה  על  הציבור  לשם מועל  מה  זירז  על  המקל  והרצועה  שיהיו  "[...]  
 ."שמים

להם  וכשם ו  מעטעם  הדבר  שחובת  בית  דין  להטיל  אימה  על  הציבור  לשם  שמים  שישו
ד ע)  א"ע,  אצף  ד(בכתובות    ומר  שנכפהו  בממונו  וכלשון  הגמראוחשכופים  במקל  ורצועה  קל  

הוא  בהטלת  קנסות  והפקרת  ממונו  וכמו יה  ואופן  הכפי.  שאתה  כופהו  בגופו  כפהו  בממונו
  ).םש( ןקטהבאנו ממועד ש
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לאכוף  בעלי ולהשתמש  בהם  כדי  ,  שהדיין  צריך  רצועה  מקל  ושופר  בואר  מדברי  הגמראמ
וזאת  מלבד  השוטרים  שתפקידם  לאכוף  את  פסק .  הדין  לבוא  להתדיין  וכדי  לקיים  את  פסק  דינו

ולפיכך  בזמן  הזה .  והנה  אין  ספק  שכלי  הדיינים  בכל  דור  ודור  משתנים  לפי  הדור  והזמן.  הדין
ם אמצעי,  ל  ובאמצעים  הנזכרים  לעיל"שאין  נהוג  ואין  אפשרות  לאכוף  הדין  כמו  שהיה  בזמן  חז

יש  לנו  להשתמש  בכלים  המודרניים  לאכיפת ,  על  אתר  ןדיהת  שהיו  יעילים  לקיום  סמכות  בי
וכן  כפיית  קיום ,  והוא  השימוש  בחיוב  בהוצאות  משפט  לאוצר  המדינה,  המשפט  על  בעלי  הדין

פסקי  הדין  באמצעות  החוקים  שחקק  המחוקק  בפקודת  ביזיון  בית  משפט  ובחוקים  השונים 
 .ומניעת הפרעה, )קיום פסקי דין של גירושין(בניים חוק בתי דין ר, שנקבעו

הפקעת  ממון  הנתונה  ביד  בית  דין  לענוש  המתחמק  מלדון  בפניהם  תקנה  קבועה  או  צורך   אםה
  שעה

והנה  נחלקו  הראשונים  האם  הפקעת  ממון  יכול  להיות  תקנה  קבועה  או  רק  לעשות  גדר 

 . וסייג

  :יוכתב בתוך דברש) פסימן ק(א "ת הריטב"עיין בשוו

ומיהא  מה  שכתוב  בטענת  הטוען  שאין  בית  דין  עושין  תקנת  הפקעת  ממון "
ל  והרבה  מן "ם  ז"זו  אמת  הוא  וכן  דעת  הרמב.  אלא  לעשות  שום  גדר  וסייג

ואף על פי שיש מקום להשיב על זה [...] ל וגם הדעת מכרעת כן "הגדולים ז
 ."מי הואבלא מיגדר מילתא נ, דשם לגבי ממון דשייך הפקר בית דין[...] 

ץ  החדשות "ת  מהריט"ועיין  בשו.  דר  מילתא  מפקירים  ממונוגשמסקנתו  שרק  למישם  ן  ייע
 ןדיילו  לאו  למיגדר  מילתא  יש  כוח  לבית  פשא,  ם  שכתב  תמיד"דייק  מלשון  הרמבש)  פסימן  ק(

" משפט  שלום"ם  בספר  "וכבר  האריך  בהאי  מילתא  והרחיב  כדרכו  בקודש  המהרש.  להפקיר
 .ואילך'  תיקון עולם מאות זונטרסק) א"סימן קל(

  :כתב בתוך דבריוש) דחלק ב סימן ס(" תרומת הדשן"ת "בשוו

ש  שכתב  בה  שגזר  על  אחד  לקיים  הפסק "ואם  הטעוך  באחד  מתשובות  הרא"
דהתם  לאו  לצורך  גזר  כי ,  שוא  הסיתוך  בזה,  דין  בקנס  אלף  זהובים  למלכות

  תורה  כל  עיקר אם  לקיים  פסק  דין  לאחרים  ועוד  דלא  רצה  לשמוע  לדברי
."[...] 

סו  כדי  לקיים  פסק  הדין ני  שלא  ציית  דינא  יש  לבית  דין  לקממשמעות  דבריו  היא  כדברינו  שו
כן  הביא  הדברים ו)  פט  סוף  סימן  גמשחושן  (  ודבריו  הובאו  בדרכי  משה.  יהיה  ציית  דינאשוכדי  
  .)ק כא"בסימן א ס( ע"הסמ

  :ץ"התשב וןלשאריך בזה וזו ה) אסק מןיסא ק לח(ץ "ת תשב"שם כתב שבשו בדרכי משהו

דאי  שהמלך  לא ווהאחד  שהוא  קונס  למאן  דלא  ציית  דינא  ממון  רב  וב"
נתעורר  מעצמו  בזה  שהרי  לא  נהג  כן  במינוי  שופטיו  ואינו  מורגל  אצלם  כיון 

ים  הנוהגים  אצלם  לא  היה  מצוהו  אלא  בבקשת  המשתדל  בזה ינשאינו  מעני
יע  על קיצתו ולקנוס בני העיר שלא והמסדרו  ויש  בזה  שגגה  דמי  הרשהו  להס

שלא ן  כדין  בני  העיר  הוא  דרשאין  בכך  במעמד  חשוביהן  אבל  חשוביה
הוי  הפקר  אבל  הפקר  יחיד  לא  כל  שכן   ןדיבמעמד  בני  העיר  לא  והפקר  בית  

הוא שאינו מבני העיר שאפילו בני העיר עצמם רשאים להסיע על קצתם אבל 
 ." ל"ומצוי בתשובות הראשונים זומו קזה מוכרע ממ ו,לבני עיר אחרת לא

ץ  שהדיין  מונה  על  ידי  המלך  שלא "הנה  מפשט  דבריו  משמע  דדווקא  בעובדא  דהתשבו
ודין ,  להפקיע  דבחוק  המלך  אין  רשאי  הממונה,אין  בכוחו  להפקיע  ממון  ,  בהסכמת  בני  העיר
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 ים  כל  פנלומשכך  משמע  ע,  ניתן  לטובי  העיר  או  לבית  דין  ולא  ליחיד  הדן,  הפקר  המסור  לציבור
  .שבית הדין יכולים לקנוס למאן דלא ציית דינא

שהרי . בנידון דידן ודאי שהוי משום מיגדר מילתא להעמיד כוחם של בתי הדין יםל כל פנעו
דיון האנו  רואים  במעשים  כל  יום  שיש  רבים  המערימים  או  מנסים  להערים  ולהתחמק  מקיום  

 ). טסימן תצ(ש "ת הריב"ועיין עוד בשו. לעמודסם אין הרגל יכולה נוללא היכולת לק, בבית הדין

 זה הזמן ראוי ונכון להפעיל קנסות בכל מקרה לגופו על אנשים שלא מצייתים לדיןב

שאין  ספק  שיש  בכוח  בית  דין  להפקיר .  וכבר  כתבנו  במקום  אחר  שהעולה  מכל  האמור.  טז

ויש  בדבר .  דיןייחלש  כוח  בית  ,  שאם  לא  כן.  ממון  העוברים  על  דעתם  ולא  מצייתים  להם

ולפיכך  יש  לעיין  בכל  מקרה  ומקרה .  תקנת  הציבור  והעמדת  הדת  על  תילה  ומיגדר  מילתא

שידעו  שאין ,  כהנת  כפונדקאיתויש  לפרסם  הדברים  למען  לא  תהא  .  תועלת  הדבר,  לגופו

וברור .  מקום  לוויתור  על  הוראות  ופסקי  בית  הדין  ולא  יעשה  כל  אחד  ככל  העולה  על  רוחו

שוב  לא  יהא ,  בר  ותופעה  זו  של  אי  הופעה  בפני  בית  הדין  תהיה  נדירהשמשיתפרסם  הד

באם ,  אבל  כל  עוד  הדבר  פרוץ.  חובה  עלינו  לקנוס  קנסות  ולחייב  בהוצאות  לאוצר  המדינה

לא  מופיעים  בפני  בית  הדין ,  לא  נקפיד  לחייב  בהוצאות  המתעלמים  מהחלטות  בית  הדין

לא  תוכל "על  זה  נאמר  ,  ות  בית  הדיןאו  שלא  שומעים  בזדון  להורא,  בדיונים  שנקבעו

. וכל  המעלים  עיניו  מהתנהגויות  אלו  הרי  הוא  חותר  תחת  מעמדם  של  בתי  הדין,  "להתעלם

ואין  כאן )  ב"ע,  דף  כב(רמיה  ועיין  בבא  בתרא  '  ולדעתי  הרי  הוא  בכלל  עושה  מלאכת  ה

 . מקומו

ר  לא  יקיים  את  דברי ארור  אש"ל  הפסוק  ע)  דמסכת  סוטה  פרק  ז  הלכה  (עוד  שנינו  בירושלמי  ו
שמעון  בן  חלפתא  אומר  זה  בית  דין  של '  ר?  כי  יש  תורה  נופלתו)  וכ,  דברים  כח("  התורה  הזאת

אמר  עלי ו)  אי,  כב  מלכים  ב(על  דבר  זה  קרע  יאשיהו  ,  ר  יהודה  ורב  הונא  בשם  שמואל"דא,  מטה
 : ונולשזו ו") זה בית דין של מטן סינןגרהכי "תחיל המדיבור (, ש שם הקרבן העדהירופ, להקים

, והן  המלך  והנשיא  והשופטים  שבישראל,  של  מטן  ןדירושו  הבית  פיוהכי  "
שבידם  להקים  את  התורה  ביד ,  בית  המלך  והנשיאות,  ידרשו  בהקמה  זאת

 ." המתבטלים

שמעון  בן '  שגורס  בדברי  ר")  שר  לא  יקיםא"ה  "דח  דברים  פרק  כח  פסוק  כ  (רהתוהל  ן  ע"עיין  ברמב(
 ").  של מטןזה בית דין"חלפתא 

פרק (ל  בויקרא  רבא  "לכן  אין  דיין  או  הרכב  בית  דין  יכול  לפטור  עצמו  ועל  כגון  זה  אמרו  חזו

, גבי  דין  ערבות  שאין  אדם  היושב  בספינה  רשאי  לקדוח  חור  בתאו  ולומר  את  תאי  אני  נוקבל)  א
  הוא דיין  שמתעלם  מהתנהגויות  אלו  הרי  ינמוהכי  .  זיק  ועתיד  להטביע  כל  הספינהמשהרי  הוא  

שהרי ,  כקודח  חור  בספינת  בתי  הדין  המשייטת  במים  סוערים  ואינו  יכול  לומר  בשלי  אני  עושה
  .למעשים של יחידים יש השפעה על דמותם וסמכותם של כל בתי הדין

ל וע.  בזכרוני  שכבר  הארכתי  בזה  בעבר  בפסק  דין  אחר  וכעת  לא  מצאתיו  ועוד  חזון  למועדו
שלא  מציית   רים  שיש  רשות  לבית  דין  לקנוס  ממון  מיהדברים  ברו  תידעות  ילענ  יםכל  פנ

 תידעות ילענ, ואף שכתב שזה רשות ולא חובה. ןקטועד מב וכמו שכתב הנימוקי יוסף. לדבריהם
הרבה  יתחמקו  מביצוע ,  נס  בגין  אי  הופעתו  או  אי  ציות  לבית  הדיןיקשאם  אדם  לא  י,  בימים  אלו

  .אות במקרים כגון אלוולפיכך כיום חובה לחייב בהוצ. דיןההוראת בית 
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ת מזמינים  אותו  להופיע  כעד  בבי  ןדיהת  הוא  במי  שבי'  ג  ובתקנה  ק"הנה  האמור  בתקנה  פו
משהופיע יה  וכיוון  שזו  מטרת  הכפי.  לכופו  בדרכים  שונות  כדי  שיופיע  בפניהםוח  שיש  כ  ןדיה

יע  יסירו כשיופש)  א"ע,  יג  קדף(  אקמיפעילו  אמצעים  כלפיו  וכדאיתא  בבבא    שוב  לא  ןדיהת  בבי
  .הנידוי שהוטל עליו

 ן אסור לבית הדין למחול על כבודוימדבר דברי חוצפה כלפי בית הדה

 : ן"והנה בביאור סוגיית הגמרא במועד קטן פירש הר. יז

ת יינא  כלומר  אם  מעיז  פניו  וחרף  הבדומנא  לן  דאי  אתפקר  בשליחא  דבי  "
חזי  כלישנא דאתי  ההוא  שליחא  ואמר  ולא  מית  ןדית  יבפני  השליח  ב  ןדי

ורצה  לומר  על  משה .  נעלה  שנאמר  העיני  האנשים  ההם  תנקר  לא.  בישא
ובא  השליח  והגיד  למשה  שהרי ,  אלא  שכינה  הכתוב,  לוםהשיו  לרבינו  ע

והיאך  כתבו  בתורה  אלא  ללמד ,  נמצא  שהגיד  לו.  כתבו  משה  רבינו  בתורה
 ." ממנו הלכה למעשה

) םש(  י  בגמרא"ית  דין  וזה  שלא  כרשליח  הבששמעינן  מדבריו  שקילל  הבית  דין  בפני  ו

וכתב  שנכתב  בתורה  כדי   ).םש(ף  "י  על  הרי"פירש  שקילל  שליח  בית  הדין  אלא  כדברי  רשש
ללמדנו  הלכה  למעשה  שחובה  על  שליח  בית  הדין  להודיע  לבית  דין  ואין  בזה  משום  לישנא 

  .בישא

נגד  ההתנהלות והטענות  היו  כ,  ןדיהת  וגידופים  וביזוי  בי  רופיםימקרים  כאלו  שיש  חב
במקרה  זה  מסתבר  שבית  הדין  אינו  יכול  למחול  על  כבודו  ועל  כבוד .  השיפוטית  של  בית  הדין

 ).ז"כ, שמות כב(" אלוקים לא תקלל"כבר אמרה התורה  ו.בתי הדין

  ):מצוה סטב(כתב החינוך ו

כי  המון  העם  בסכלותו  שונאין  אותו  ואם  לא ,  כי  בקללת  הדיין  תקלות  רבות"
ללתו  יקללוהו  ויבואו  מתוך  כך  לקום  עליו  כמו  שאמר  החכם יוזהרו  על  ק

ויהיה  בזה  רעה ,  שאם  יאמרו  יעשו,  למלך  על  המון  העם  הזהר  שלא  יאמרו
 ".רבה כי הוא במשפט יעמיד ארץ

ועיין ".  והזכיר  שלא  יאור  אותו  כאשר  יתחייב  במשפטו"):  םש(ן  בשמות  "עיין  בדברי  הרמבו
 .  ונראה שהוא מקור דברי ספר החינוךה שכתב שםמ) יד, יט(ן ויקרא "ברמב

שלא "  לא  תחוס  עינך"כתב  שלפעמים  צוותה  התורה  ש)  יג,יט(ן  דברים  "עיין  עוד  ברמבו
  :וזה לשונו. לחוס במרובי התקלות

וקצותה  את  כפה  לא  תחוס  עינך  מפני  כי  הפתאים  יהללו  אותה  בהיותה "
 ." עוזרת לבעלה

 :סיים שםו

רים חת  דמים  מידי  הרוצחים  ומידי  אכי  הרחמנות  על  הרוצחים  שפיכו"
 ."המתפרצים

שלא  לחשוש ,  תור  לעושי  עולה  גורם  לבני  עולהוין  שלפעמים  הרחמנות  והו"ימדנו  הרמבל
  .לעשות עוולתם

מחות לדיינים  הבאים  ם  ולא  על  כבוד,  לפיכך  חובה  עלינו  לשקול  בכל  מקרה  ומקרה  לגופוו
 . אלא על העמדת המשפט
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 הדיינים חובה על בית הדין להפעיל אמצעים לאכוף את הופעתועל דין שלא מופיע לפני ב

ובמה  שכתבנו  שבעל  דין  שלא  הופיע  מנדין  אותו  על  שלא  הופיע  משום  שיש  בדבר  זה .  יח

חובה  עליהם  להפעיל  אמצעים  לאכוף  הופעתו  כמבואר  במועד  קטן ,  משום  זלזול  בבית  הדין

 ."הרדפהדכפתינן ואסרינן ועבדינן : " ועיין שם)א"ע, דף טז(

אכוף  הופעתו  של  מי  שלא למתוך  פירושי  הראשונים  שם  ילפינן  דנקטינן  בכל  האמצעים  ו
 .הראשונים בכמה אופנים פה ביארודשעניין זה שעבדינן הר. ןדינשמע לבית 

 : י פירש"רש

דכיון  דלא ,  א  מפרש  רב  יהודה  בריה  דרב  שמואל  לרודפו  מידק  –  רדפהה"
 ".נדין אותומ – ציית דינא

  :פירשו יוסףי ן ובנימוק"רא ב"בריטבו

 ".ו ביחזור שארירה עדר כך אח ודוי נחר אדוי נותו ארודפיןש"

 : ישעיה פירשו' ן ור"ד הר"הריו

 יעשו  שו  למוך  סחרים  אומנים  אמושיבין  שזונותיו  מפסוק  לחייו  למו  עורדיןי
 . ומנתוא

 : יש שפירשוו

 ריוח  בעמוד  ילא  שדי  כיניהם  בותו  אקושרים  וו  זצד  בו  זנים  קקושריןש"
 ."אסורין הביתב

 .נראה לומר שאף שכל אחד פירש באופן שונה לא פליגי אהדדיו

 :כתבש) ז כימן ו סללכ(ש "רא העיין עוד בתשובותו

 גדר  משום  משעה  הורך  צפי  לכל  היצותן  קל  עהסיע  לעיר  הני  בשאיןר"
 לקנסו  וענשו  לשאין  רממון  בענשו  לכולין  יאין  ווא  הני  עאםו.  ילתאמ
. הלות  קשאר  כלעשות  וינא  דיית  ציהיה  שד  ערדפות  היני  מבכל  וקיותמלב
 תלשינן  ומחינן  ולייטינן  ונצינן  דן  לנאמ)  ז  טףד(  גלחין  מאלו  ופרק  בדאיתאכ
 אמרטם  ונשים  אהם  מאכה  ואקללם  ומהם  עאריב  וכתיבד,  משבעינן  וערש
 ותמ  לן  הכתיבד,  רדפה  העבדינן  ואסרינן  ונדינן  וכפתינן  דן  למנאו.  אשביעםו
. רדפה  ההודה  יב  רמרא,  שרושי  לאימ,  לאסורים  וכסין  נענש  לן  השרושי  לןה
 נדויין  ודויין  ריני  מכל  בלייסר  ורדות  לעיר  ויר  עכל  בין  דית  בשאין  רלמאא
 אומרים  ווים  גדי  יל  עותו  אובטין  חפריץ  ולם  אוא  האםו.  קנתם  תל  עמסרבה
 ."ל" זחיאלר י" הן בשר אשלוםו. ך לומרים אישראל שה משה עול

לנקוט  בכל  האמצעים  להכריח  להופיע   ןדילה  מדברי  הראשונים  שרשות  ביד  בית  ועה
 .בפניהם בין בנידוי בין בהפסד כספי ובין בהטלת מאסר

על  פי  דין ,  יפה  ןדישאם  לא  כן  מה  כוח  בית  ,  סודה  החוקייפיכך  אין  ספק  שתקנה  זו  מלבד  ל
 ןדיהת  היינו  שייעצר  ויובא  לבי,  באה  להזמין  עד  המסרב  להופיע  בפניהם  בצו  ה  ןדיהת  חובת  בי

יו  ולרודפו סוהנה  על  פי  דין  יכולים  להפקיר  נכ.  ולחילופין  יפקיד  סכום  כסף  שיבטיח  הופעתו
ויוחזר  לו ,  שיכולים  לדרוש  הפקדת  סכום  כסף  להבטחת  הופעתו  ומרוחוקל  ,  בכל  מיני  רדיפות

אחרי  שהלה ,  ב  בצו  הבאהמילא  חובתו  להזמין  את  הא  ית  הדיןבלפיכך  אין  ספק  ש.  לכשיופיע
וכן .  שהאב  יופיע  ביטל  את  צו  ההבאה  ןדי  התואכן  בשלב  מסוים  כשחשב  בי,  הופיעלסירב  

ת ולפיכך  אין  פגם  כלשהו  בפעולת  בי.  משלא  נצרכה  יותר  הופעתו  בוטל  צו  זה,  לאחר  מתן  הגט
 ושמע.  ה  מעגינותהישואדרבה  יש  לשבחו  שנקט  באמצעים  תקיפים  כדי  לנסות  לחלץ  הא  ןדיה
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הכשרים ,  שנקטו  אמצעים  קלים  ומרותורשאים  לרדוף  המסרב  לדבריהם  וקל  ו  מינה  שכדין  עש
 .על פי דין וספק אם יש בהם רדיפה

, דברים  אלו  אמורים  לגבי  מי  שבית  הדין  מזמינים  אותו  ומסרב  להופיע  על  פי  הזמנתם.  יט

ינים  מישהו ולא  שנא  אם  מזמינים  נתבע  או  שמזמ.  דבמעשה  זה  יש  משום  זילותא  דבי  דינא

אחרי  שמתרים  בו  פעם .  דכל  היכא  שלא  מופיע  נוקטים  באמצעים  להכריחו  לעשות  כן.  אחר

 . אחר פעם

 : נאמר דין נוסף )םש( ןקטמועד  בך בסוגיית הגמראא

 רב  באיתפקר  דבחא  טהואה.  אלתרל  –  אפקירותא  לבלא,  ממונאל  –  ילי  מניה
 .שמתוהו ורבא וביי אליה עימנוא, תנה מר בוביט

 . כמים חלמידי תבזהמ – אפקירותא ל:י"שררש יפו

נוקטים  כנגדו  אמצעים  קשים  לאלתר  ומנדים   מיםחכיינו  שכשמקלל  ומזלזל  בתלמידי  וה
 ): א"ע, עדף (כהאי גוונא שנינו בקידושין  ו.אותו בלא התראה

 י  לבוה:  הו  למרא,  פומבדיתא  בטבחיא  מבי  לעל  דמנהרדעא  דברא  גהואה
 ניתיבו,  חזקאל  יר  בהודה  ירב  דשמעיה  לשקיל  דד  עטרנ:  יה  למרוא,  ישראב
 מרו  אזלוא?  מאי  קן  משקלד,  י  לקדים  דויסקאל  שר  בהודה  יאןמ:  מרא.  ךל
 .מתיהש, הודה ירב ליהל

שני  דינים  אלו  שמנדים  את  בעל  הדין  אם  אינו  נוהג  כראוי  כלפי  בית  הדין  נפסקו  בחושן ו
 ):סימן יא סעיף א(משפט 

 .חרים אותו מידכיוון שביזה את רב יהודה הש

, א  באל[...]  ,  לוחם  שין  דית  בו  לולחיםש,  דין  לין  דעל  בזמינים  מיצדכ"
 ןדית    ביהשליחו  [...]  מחרתו  לותו  אנדיןמ,  א  באל.  יום  הל  כו  למתיניםמ
 ותו  אמשמתיןו,  דין  לבא  לצה  רא  לוא,  דיין  הקלה  הוא,  קלניה:  ומר  לאמןנ
 י  פל  עףא,  כם  חו  אין  דיתב  זירת  גל  עושש  חאינו  שאומר  שימ.  [...]  יו  פלע
 ויה,  זירתו  גחמת  מא  בלא  שאומר  וואילה  ;ותו  אנדיןמ,  ין  דבית  לבאש
 ."ד"ל שימן סהדערה וי בעייןו. פקירותאא

כנגד  אבי  הבעל  וקרוביו  הייתה  עניינית   ןדיהת  עולה  שהתנהלות  בי  ןדיהת  עיון  בתיק  בימ
לפיכך  כשנראה ,  תר  את  הבעלעל  מנת  שיעזרו  לא  ןדיהת  והיא  הופעתם  בבי,  וממוקדת  מטרה

, כמו  כן  משניתן  הגט.  בוטל  צו  ההבאה  ןדיהת  שאבי  הבעל  משתף  פעולה  ויופיע  בבי  ןדיהת  לבי
לא  הביע  דעתו  לגופם  של  דברים   ןדיהת  בי.  ומשלא  היה  צורך  יותר  בהופעתו  בוטלה  הזמנתו

למנוע   אלהעמיד  הדת  על  תילה  וכדאיתא  בגמר  בסכסוך  בין  הצדדים  ופעל  כפי  המצופה  ממנו
 . מעושה העולה לעשות עולתו

אלא  שבמכתביו  החל   ןדיהת  הנה  במקרה  שלפנינו  אבי  הבעל  לא  רק  שנמנע  מלהופיע  בביו
דאי  שבמעשים  אלו  הוי  כאפקירותא  שעונשים  מיד  ואינו  תלוי וווב  ןדיהת  לחרף  ולגדף  את  בי

לזול  שנקט  כלפי הפקרות  והז  הם  זאת  אף  שלדעתנו  היה  ראוי  שייענש  וייקנס  על  ע.בציות  לדין
אלא  כל  פעולותיו  היו  כדי  להבטיח ,  לא  עשה  כן  ןדיהת  בי,  מעבר  להזמנתו  בצו  הבאה,  ןדיהת  בי

אף שלא ברור לנו האם אחרי , הייתה להציל העגונה מעיגונה  ןדיהת מסתבר  שכוונת  בי,  הופעתו
 ןדיהת  היה  מקום  למחול  על  כבוד  בי,  ההתנהלות  הבוטה  הגסה  והחצופה  של  אבי  הבעל

 . ןדיהת בגין בזיון בי מנע מחיובו בהוצאות לדוגמהיולה
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  ד מתיק בו העניש סרבני דין שהרי נהג כדין"ין מקום לפסילת אבא

והנה  לעצם  תביעת  הבעל  שבית  הדין  יפסול  עצמו  מלדון  בענייני  הצדדים  מאחר .  כ

י כבר  הבהרנו  לעיל  באריכות  שבית  הדין  פעל  כפ,  שלדבריו  בית  הדין  מוטה  לרעת  הבעל

 . שמחייבת תורתנו הקדושה ואין בכל מעשיו הטיה כלשהי

בכלל  וממילא   ןדיהת  ובתנו  לבאר  מהם  הטענות  שיתקבלו  בבקשה  לפסילת  הרכב  ביח
 . ההשלכה על הנידון שבפנינו בפרט

 מחלוקת ראשונים האם אוהב ושונא שאינו גמור –יאור נרחב בגדרי דיין אוהב ושונא לבעל דין ב
   אוהב ושונא שדנו האם בדיעבד דינם דין– או שהוא דין פסול ממידת חסידות

הם  פסולים ,  שנינו  שאף  שלדעת  רבנן  אוהב  ושונא  כשרים  להעיד)  א"ע,  דף  כט(בסנהדרין  

 :לדון דזו לשון הגמרא שם

 שכחןא.  דיננוי  –  עתו  רבקש  מלאו.  עידנוי  –  ו  לויב  אא  להואו:  בנן  רנות"
, עידנוי  –  ו  לוהב  אלא  וו  לויב  אא  להואו:  כי  היה  בריק?  נלן  מוהבא,  ונאש
 בראס,  לאא  –?  תיב  כוהב  אידימ  –.  דיננוי  –  ובתו  טלא  ועתו  רבקש  מלאו
. עתיה  דקרבא  ממי  נוהבא  –  עתיה  דמרחקא  דשוםמ  –  עמא  טאי  מויבא:  ואה
 דיין  לדח  –?  יה  ברשי  דאי  מעתו  רבקש  מלא  וו  לויב  אא  לאיה:  רבנןו  –

".[...] 

 : י"פירש רשו

 הודהי'    רקאמרו,  עדה  השפטו  ויה  לסמיךד  –  דיננוי  –  ועת  רבקש  מלאו"
 לא  וסיפרי  דברייתא  בצאתי  מה  זלשוןו,  אי  קשופטים  אעתו  רבקש  מא  להאיד
 .שופטה – עתו רבקש מלא ועדה – ו לויב אא להואו, לנו שספריב

 ."כותא זיה לזי חצי מלאד, דון יא לשונא דבנן רודו מבדייןד – דיין לדח

 :שנינו )ב"ע, הקדף (בכתובות ו

 ".ר פפא לא לידון איניש דינא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה"א"

מספר  מקרים  בתנאים  ואמוראים  שלא  רצו  לדון   בסוגיית  הגמרא  דהביאה  הגמראשם  עיין  ו
 ".לנא לך לדינאיפס: "ואמרו למי שעשה להם טובות, למי שעשה להם טובה כלשהי

 "):אל"ה "דם ש( ם התוספותשביארו ו

 יין  דלגבי  דיירי  אדות  עבי  גרבנן  והודה  יבי  ריה  באיירי  דשונא  ואוהב  באול"
) א"ע,  ט  כף  דנהדריןס(  ורר  בה  זקרפ  בקרא  מדמסיק  כפסול  דודו  מבנן  רולפיא
 ושבינו  שגון  כאוהב  בתם  הלא  אהתם  דרא  קכא  האתויי  ליה  לוהם  כן  האד
 פאד  גפרח  דנך  הי  כאוהב  בכא  הבל  אמים  ילשה  שמו  עיבר  דלא  ששונאו
 חמירין  מהיו  שעלמא  בומרא  חלא  אאינו  דקליה  שברא  גהוא  התא  ארישאא
 ".)ירבי מפ(, וו הא לסולין פבל אברים דכמה בדאשכחן כצמן עלע

א  מיירי  בשונא  שפסול ל  –  דמאן  דרחים  ליה  ומאן  דסני  ליהם  אר  הראשונישן  כתבו  וכ
ולכן  היו  מחמירין  על ,  אלא  מיירי  בעשו  להם  טובה  קלה,  שהפסול  לעדות  פסול  לדון,  לעדות

 . אבל פסולין לא הוו. עצמם שלא לדונו

 : תבכ) םש(א "בריטבו

שאם  כן  אין ,  סיליפדאילו  מדינא  לא  ,  דלפנים  משורת  הדין  ולמידת  חסידות"
  ",לך דיין לדון
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 ):גבהלכותיו סנהדרין פרק ג סימן כ(ש "כן כתב הראו

 שום  ממים  ילשה  שמו  עיבר  דשלא  כיינו  הונאו  שת  אדון  לסול  פדיין  דהאו"
 ין  אפילו  אמיהו  וושבינו  שוהב  אמי  נכןו.  הודה  ירבי  לעדות  דומיא  דיבהא
 פרק  בדקאמרכ.  ידייניה  לא  להילכתח  לך  כל  כוהבו  אינו  או  אך  כל  כונאוש
 מאן  ללא  ויה  לרחים  דמאן  לא  ליניש  אידון  לא  ל)ב"ע,  ה  קףד(  כתובות  דתראב
 יכ.  כותא  זיה  לזי  חא  ליה  לנידסו.  ובתא  חיה  לזי  חא  ליה  לרחיםד.  יה  לסניד
 ועטת  מאהבה  בפיכךל.  שע  ריון  כלא  באדם  בבצבצא  מהחובה  וזכות  הניןע
 ."חובה לוטה נלב הועטת מבשנאה וזכות לוטה נבול

 .יין לקמןע) ט, וכלל נ (ש"ת הרא"ו בשכן כתבו

קרי הוי  דיין  פסול  ולא  מי  ונאגוי  אשבכה,  פירוש  הדברים  דבשונא  יש  שני  דינים  שונא  גמורו
והיכא  שאינו  שונא  גמור  לא  הוי  פסול  בדיין  אלא  דין  על .  דיין  והוי  כשאר  פסולים  דמקרא  ילפינן

ולו  אינו  אלא  חומרא יסאך  ברור  שאם  דן  ודאי  דינו  דין  וכל  פ,  ל  שלא  ידון"הגברא  שאמרו  חז
  .בעלמא וממידת חסידות

 : כתב)בהלכות סנהדרין פרק כג הלכה ו(ם "אך הרמב. כא

 שר  או  רעלא  וושבינו  שאינו  שי  פל  עף  אוהבו  אהוא  שמי  לדון  לדיין  לסורא"
 לא  אעתו  רבקש  מלא  וו  לויב  אאינו  שי  פל  עף  אשונאו  שמי  ללא  ונפשוכ
 כיר  מיה  הא  לאםו,  בלבם  ודיינים  העיני  בין  שווינים  דעלי  בני  שיהיו  שריךצ
 ."מוהו כדק ציין דך לין אעשיו מלא והם מחד אתא

 :כתב ש) השנה ו מדה פרקנ(ם "לרמב נהמשוש הרעיין בפיו

 העיד  לשר  כהוא  ששונא  ואוהב  בו  זשנה  מתלמוד  העמיד  הלא  שטעםה"
 הוא  שפנימ,  תלמוד  בקומות  מכמה  בנתבאר  שמו  כדון  לפסול  וכמים  חדעתל
 היות  ליד  מיחזור  ווהב  או  אונא  שתה  עזה  שמהירות  בהשתנות  לעלול  הצבמ
 ."דון לשר כאינוו העיד לשר כהוא שיש ואמר יה זכגון בלאו, מוצעמ

סנהדרין  שלא  חילק  בין  אוהב  ושונא  גמורים  לאוהב  ושונא  שאינם   משמע  מדבריו  בהלכותו
חדא  אם  שונא ,  גייבתרתי  פל  ודהיהויש  לפרש  דבריו  דרבנן  ורבי  .  לדוןר  ולשניהם  אסו,  גמורים

אה גם ולדעת  רבנן  שרק דיין נפסל מחמת שנ.  פסול  ולרבנן  אינו  פסול  ודהיהפסול  לעדות  שלרבי  
סנהדרין  מורה  שהוא  איסור  ולא  הזכיר  שהוא   הבה  כל  דהו  נפסל  ופשט  לשונו  בהלכותאבשנאה  ו

 .בכל אהבה או שנאה דוברממשמע שהוא פסול ולדבריו  נהמשוש הראך מדבריו בפי, פסול

 .נהמשוש הרם בפי"הראשונים הקשו כקושיית הרמבו

 :כתבש) ז מימן סנהדרין ססקי ד פלקח(עיין אור זרוע ו

 וי  הא  לשנאה  ואהבה  דסולא  פהאיל  ד"צ  זברהם  אר  בצחק  יונבי  רשריפ"
 ושיא  קשוםמ.  ין  דיניהן  דדנו  שדיעבד  בבל  אכתחילה  לאוקדוו.  דרבנן  מלאא
 א  הןנמייתי  דונותממני    דיחד  אק  פרקמןל  ל"צ  זישיאורלינ  דעקבי'    רהרבד
 שונאו  והבא)  אתויי  למר  אלא  וומאס(  אתויי  להעיד  לשר  כדון  לכשר  הל  כתנןד
 אוהב  דשום  מלאא.  יתשדפרי  כןנכדרב  ודון  לשרים  כאין  והעיד  לכשריםש
 עי  בלא  דמימר  למצינן  דב  גל  עאףו  [...]  ין  דיניהם  דדנו  שדיעבד  בשונאו
 ית  אשונא  ווהב  אבלא  [...]  קנה  תהם  לאין  שפסולי  בלא  אתניתין  מפרושיל
 פרשל  וב  טיותר  שפרש  לך  כעיניו  בראה  נין  אן  כיאף  על  פ.  קנתא  תהול
 . ין דיניהם דבדיעבד שצמו עדין הזה בגון כעובדא דגופא בפקותאנ

 קח  תא  לוחד  שנןרבו  נת  דזירות  גייני  דני  שקרפ  דני  הל  כפרש  ממי  נהכיו
 ברא  גהוא  התא  אמעברא  בבר  עא  קוה  השמואל  דא  היכ.  ברים  דוחד  שפילוא
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 רשפ  מהתם  דובדי  ענהו  הל  ככןו.  דינא  לך  לסילנא  פהליר  מא  ודא  ייה  להבי
 שיב  הכןו.  ין  דינו  דדיעבד  בן  דם  איהומ.  כתחילה  ליינול  ה"צ  זצחק  יונביר
 ."ין דיניהם דבדיעבד ששונא ווהב אל עמעשה ללכהה

 :ונולשן בסנהדרין כתב כעין זה וזו "י הרשגם בחידוו

 חד  אבפרק  דמידק  לאיכאו.  העיד  לכשר  ודין  לסול  פאויבלן  דמא  יי  קהכיו
 דון  לכשר  הל  כדתנן  מדין  לסומא  במכשר  דנןוחי'  ר  לקשינן  ממונות  מיניד
 ומא  סאתויי  לחאא'    ראמר  ודון  לשר  כאינו  והעיד  לכשר  שיש  והעיד  לשרכ
 ונא  שאתויי  למר  אא  לאמאי  וא  הלא  אאתויי  לשכח  אלא  ועיניו  מאחדב
 דון  לאוי  רינו  אשונאף  על  גב  דא  דתרצין  מישו.  דון  לפסול  והעיד  לכשרד

 ה  זשונא  שכמים  חלמידי  תשני  דומיא  דבדדיע  בין  דינו  דן  דם  אוםמקל  מכ
 הכי  וין  דיניהם  דדנו  ושבו  ים  איהו  מדין  בהילתח  בושבין  יאין  שה  זתא
 הילכתח  לדון  לו  לאין  דהי  נמי  נונאש.  דין  בושבין  ישאין  דישנא  לשמעמ
 .ונא שאתויי לתם המיתני לצי מא לכי המשוםו. ין דינו דן דם איהומ

אלא  הוי  איסור ,  אין  הדיין  נפסל  מלדון  בכהאי  גוונאן  למדנו  ש"והר  ועזרמדברי  האור  ו
דהוי  פסול  גמור  בשונא  ולכן   נהמשוש  הרם  בפי"ושלא  כדברי  הרמב.  אגברא  ובדיעבד  דינו  דין

 .נקט תירוץ אחר מדוע לא הזכירה המשנה חילוק זה בין עד לדיין

  וזו לק  בין  סוגי  האהבה  והשנאהים  ולא  ח"כתב  כשיטת  הרמב  ,)םש(המאירי  בכתובות  ו
 : ונולש

 ל  עשראל  יחשדו  נלא  שהעיד  לשירים  כהשונא  והאוהב  שי  פל  עף  אעתהמ"
 ונאו  שת  אלא  ווהבו  את  אא  לן  דדם  אהא  יא  ליהא  מיןין  דעני  לקר  שדותע
 יו  הם  אכן  שכל  ואוהבו  לובה  חלא  ושונאו  לכות  זואה  רדם  אל  שבעו  טאיןש
 בר  דוף  סלא  שורה  תימדהל  [...]  ונאו  שאחד  ווהבו  אחד  אדין  העלי  בניש
 מי  מו  לנעשה  הבוד  כה  זי  או  אברים  דוחד  שף  אלא  אסור  אמון  משוחדש
 מרלוונו    רצמברא  בבר  עוה  המואל  שאמרו  שהוא  ודין  לפניווא  לב  לרוצהש
 יציאתו  בסייעו  למרלוונו    רצדא  ייה  להב  יברא  גהוא  התא  אטנה  קפינהס
 ך  לסילנא  פיה  למר  אי  לית  אינא  דיה  למר  אבידתך  עאי  מיה  למר  אשםמ
 דין  לפניו  לבאים  הן  מאחד  שדיין  הרואה  שבוד  כיני  מכל  בדין  הכן  ודינאל
 " .דין לו לוא הסולפ [...] ו לושהע

ה  פסול  הוא  לדין לסיים  שכל  אוהב  או  שונא  פסול  לדין  ומשמעות  דבריו  שגם  בטובה  קו
ש  ושאר "א  הרא"ריטבהן  בביאור  שיטה  זו  וגם  לא  כתוספות  "רהו  ועזרושלא  כדברי  האור  

 .ראשונים שפירשו שבשונא שאינו שונא גמור הוי רק ממידת חסידותה

 ):סחלק א סימן ק(ץ "ת תשב"כן כתב בשוו

 לא  אדרבנן  מה  זיסור  אאין  וונאו  שו  אוהבו  אהוא  שמי  לדון  לדיין  לאסורו"
 דרך כאינו ו)ב"  עזכף  ד(  ורר  בה  זקרפ  בדאיתא  כקרא  מן  לפיק  נקא  דתורה  הןמ
 בנן  רנןיאמרו)  א"  עטכף  ד(  ארגמ  בקשו  הריה  שורה  תוף  גלא  אאסמכתותה
 רבנן  דליבא  אהעמידו  לטרחו  ויה  ברשי  דאי  מעתו  רבקש  מלא  וויב  אא  לאיה
 תם  ההודהי'  ר  דליה  עבנן  רליגי  פא  לןד  כאע  דכי  הוכחא  מןישמעת  דסוגיאד
 פני  מעדים  לסיל  פהודהי'  ר  דיכי  הכי  ויה  לודו  מדיינים  בבל  אעדים  בלאא
 עדים  לפסיל  דוא  האיתדאורי  מהודהי'  ר  ויינים  דבנן  רסלי  פשנאה  והבהא
 י  יהודהבר  לנתרחק  שקרוב  ונינהו  תדר  הי  כהא  דנתרחק  וקרוב  דומיאד
 אשון  רפסול  בוא  הרי  הנתרחקף  על  פי  שא  שהליירא  בס  דסולא  פדאורייתמ
 ימא  תלא  וורה  תבר  דמי  ניסורו  אקרא  מן  לדנפקא  כרהוהת  מולויספ  דכיוןו

 איבה  במים  ילשה  שמו  עבר  דלא  של  כשונאו  ווושבינ  שהוא  שוהבו  אקאדוו
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 ני  שקרפ  בןנדאמרי  מדיין  הוסלת  פועטת  משנאה  וועטת  מהבה  אולפי  אלאא
 סני  דמאן  ללא  ויה  לרחים  דמאן  לא  ליניש  אידון  לא  ל)ב"  עהקף  ד(  זרות  גייניד
 ש  יף  אלא  אדבר  ביסור  אין  אבל  אחסידות  הדרכי  מזה  שאמר  תלא  ויהל
 סור  אונוו  לשזו)  נהדרין  סותכהל  מגכק  רפב(ל  "ם  ז"מבר  הבך  כתכ  ו.דבר  ביסורא
 נפשו  כשר  אעו  רלא  וושבינו  שאינו  שי  פל  עף  אוהבו  אהוא  שמי  לדון  לדייןל
 צריך  שלא  אעתו  רבקש  מלא  וו  לויב  אאינו  שי  פל  עף  אשונאו  שמי  ללאו

 הםד  מח  אכירה  מי  הא  לאם  דבלבו  ודיין  העיני  בוין  שינין  דעלי  בני  שיהיוש
 ."ן עד כאמוהו כדק ציין דך ליןא עשיו מלאו

 . ם כל שונא נפסל וכמו שכתב המאירי"ץ שלרמב"משמע שפשוט לו לתשבו

 :ונולשם וזו "נסתפק בביאור דברי הרמב )סימן ז( פטמשיוסף בחושן ית ך באמת הבא

 דון  לכול  יאינו  שורר  בה  זפרק  באמרינן  דכיון  דוברל  ס"  זהוא  שראהנ"
 יניש  אידון  לא  לתם  סאמר  דכתובות  דתרא  בפרק  באשכחן  ולשונאו  ואוהבול
 מימר  לן  לית  אדבר  בילקו  חלא  ויה  לסני  דמאן  ללא  ויה  לרחים  דמאן  לאל
 פסלי  דוא  הלחוד  בהודה  ירבי  דגווני  באו  לדון  לשונא  ווהב  אבנן  רסלי  פכיד
 היינול  ד"  זדבריו  מי  למשמעו.  יפסל  מיה  לני  סו  ארחים  דוונא  גכל  בלאא

 לשה  שמו  ער  דיבלא  ששונא  לפילו  אנו  דם  אעבדדי  בבל  אהילכתח  לקאדוו
 ין  אבאלו  ובינו  רכתב  שמה  מלאפוקי  וין  דיניהם  דלשושבינו  ואיבה  במיםי
 אם  שתב  כלא  ולשונאו  ואוהבו  לדון  לאסור  שלא  אתב  כא  להרי  שין  דיניהםד
 בין  ואוהב  לוהב  אין  בחלק  מינול  א"  זאיהו  דתבאר  נכבר  וין  דיניהם  דין  אנוד
 אסור  דוא  ההילכתח  לייק  דכיה'  כו  ויניש  אידון  ללא  דנאליש  ושונא  לונאש
 כן ויה לרחים דמאן ללא ויה לסני דמאן לא למידן ליניש אסיל פאמר  קדלאמ
  ה ןמי  סנהדריןס(  רוע  זור  אשםב)    וןמיס(  נהדרין  סריש  בשירי  אהגהות  בתובכ
. דיעבד  בא  לבל  אהילכתח  ליפסלי  משונא  ווהב  א")איתיר  "תחילהמבור  ף  דיוס
 ינו  אאילום  כ"רמב  השון  ל)אן  מיס(  קמן  לסמוך  בכתב  שבינו  רל  עתמוה  לשיו

 ".אחת בלפחות וליה עליג פבתרתי דתבאר נכבר וליו עולקח

והאחרונים .  ן"והר  ועזרם  כמו  שביארו  האור  "יאור  דעת  הרמבבהבין  ב  יוסףית  מבואר  שהבו
לחלק בין  בכתשה מו). םש(סנהדרין  ז בהלכות"ם  עיין  בדברי הרדב"עת  הרמבדהתחבטו  בביאור  

פרק (נה  ם  משועיין  בלח,  קיבל  טובת  הנאה  דהוא  דררא  דשוחד  ופסול  לאוהב  ושונא  שהוא  איסור

בתומים ו  )סימן  ז(ח  "ועיין  עוד  בב.  ם  שהוא  פסול"שהוכיח  מדברי  הרמב  )עדות  טז  הלכה  ו  מהלכות
ח שמעיין  באור  ו  )  זימן  ספטמשחושן  (ובמשכנות  יעקב    )ק  ב"ס,  שם(ובשער  המשפט    )בק  י"ס,  שם(

לחלק  בין  שונא  גמור  דהוי  פסול  לבין  שונא  גרידא  דהחשש  הוא   בכתשמה  )  םש(סנהדרין    הלכות
האריכו  בזה ו)  ש  המובאת  להלן"וסברתו  היא  כעין  סברת  הרא(להטיית  דין  דלא  חזי  ליה  חובה  או  זכות  

 . אריךלהום מקן כאן יהאחרונים וא

 : תב כמו שחילק בהלכותיו וזו לשונו כ)ט, בתשובותיו כלל נו(ש "והרא. כב

אם  הבעל  דין  אומר  לאחד ,  את  אשר  שאלת  על  אויב  ושונא  שפסולין  לדין"
מן  הדיינים  שהוא  שונאו  או  שהוא  אוהב  בעל  דינו  אם  יש  להעמיד  דבריו 

כי  אין ,  עד[...]  .  ויסתלק  הדיין  מלדונו  או  אם  צריך  להביא  ראיה  על  דבריו
אוהב  זה  שושבינו  ושונא  כל  שלא  דיבר  עמו '  ל  וכו"לנו  אלא  מה  שאמרו  חז

' וצריך  הבעל  דין  לברר  בעדים  שלא  דיבר  עמו  ג[...]  '  ימים  באיבה  וכו'  ג
דאם  לא  כן ,  אם  אין  הדיין  מודה  לו  אבל  בדיבורו  אינו  מהימן.  ימים  באיבה

ושנאה  שבלב  לא  תוכל  להתברר  ולא  נחשדו  ישראל  על ,  יפסול  כל  הדיינין
  כל  כך  הדיין  מוזהר  שלא  לדונו  לכתחילה  כדאמרינן ואף  אם  אינו  שונאו.  כך

לא  לידון  איניש  לא  למאן  דרחים  ליה  ולא  למאן  דסני ,  בפרק  בתרא  דכתובות
 " .ל"עכ". אבל אם הוא רוצה לדון אין בעל דינו יכול לפוסלו[...] ' ליה וכו
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 :כן כתב הטורו

 כול  יואינ  שונא  שאיזהו  וונאו  שת  אלא  ווהבו  את  אדון  לכול  ידיין  היןא"
 .רעהו וורב חהוא שאוהב ויבה אחמת ממיםי'  גמו עבר דלא של כדונול

 כול  יין  דבעל  הין  או  לודה  מדיין  האין  וונאו  שהדיין  שומר  אין  דבעל  האםו
 איבה  במיםי'    גוך  תמו  עבר  דלא  שדים  עביאכן  יאם    אלא  לדונו  מפוסלול
 .פסולין האר שמו כין דיניהן דין אבאלוו

 ידון  לא  לבא  ראמר  דהילכתח  לדונו  לין  כל  כך  אונאוש  ווהבו  אינו  אאםו
 יה  לזי  חא  ליה  לרחים  דיה  לסני  דמאן  ללא  ויה  לרחים  דמאן  לא  לינישא
 דין  ההטות  לכוין  מין  אם  אאפילו  וכותא  זיה  לזי  חא  ליה  ללדסני  וובתיהח
 דין  ההוציא  לכול  יינו  אונאו  שת  אלחייב  ואוהבו  לזכות  לוטה  נלבו  שתוךמ
 ."ין דיניהם דנו דם אבל אאמתול

  :ם"קט לשון הרמבנ) ז"ס ימן ז ספטמשושן ח(וך ערבשולחן ו

אלא  צריך ...]  [ולא  למי  ששונאו  [...]  אסור  לאדם  לדון  למי  שהוא  אוהבו  "
שיהיו  השני  בעלי  דינין  שווים  בעיני  הדיינים  ובליבם  ואם  לא  היה  מכיר  את 

 ." אין לך דיין צדק כמוהו, שום אחד מהם ולא את מעשיו

 :א"הטור והריטב, ש"הרא, א כתב כדעת התוספות"הרמו

 תוך  ממים  ילשה  שמו  עבר  דלא  שהיינוד,  מש  מבשונאו  דומרים  אגה  וישה"
ש י ו).ורט( ין דיניהם דין אאלוב,  ריעו  וושבינו  שהיינו  דמש  מוהבו  אוא,  יבהא

 דת  מלא  אאינוו,  דונו  לותרמ,  מש  מונאו  שו  אוהבו  אאינו  שכל  דמריםאו
 זה  וחד  או  לורר  בשזה  כיין  דהיות  לותר  מלכןו.  דונו  ללא  שירהחמ  לסידותח
 כן  שכלו.  והבו  או  לורר  בחד  אל  כיכ,  )ג  יןמי  סיש  רמןלקין  עי(  חד  או  לוררב
 ." תלמידו ליין דהיות לכול יהרבש

מידת מ  –  דברי  הראשונים  יש  ללמוד  שאין  בעל  דין  נאמן  לומר  שזה  הדיין  שונאו  ללא  ראיהמ
  דברי  הזוהר  אמורים  כשיש  דיין –אוי  שיסתלק  ר  מדברי  זוהר  משמע  ש–ן  חסידות  שיסתלק  הדיי

  אחר שידון

ש "אינו  יכול  לפסלו  בלא  ראיה  וכמו  שכתבו  הרא,  ובמקרה  שאדם  רוצה  לפסול  בית  דין

 :א שם בהמשך דבריו וזו לשונו"והטור ופסקם הרמ

איה ו  אינו  נאמן  וצריך  רנמי  שאומר  על  הדיין  שהוא  שונאו  או  אוהב  בעל  די"
 ."לדבריו

 ."ימים באיבה' ה שלא דיבר עמו גילשון הטור צריך להביא רא "):גכק "ס, םש(ע "בסמו

בין  אם  נפרש  דבריו  שאוהב  ושונא  הוא  פסול ,  ם"זו  נכונה  גם  לדעת  הרמב  נראה  שסברהו
נאמן  לפסול   ןל  דילא  יהיה  בע  יםל  כל  פנשע.  בדיין  ובין  אם  נאמר  שהוא  איסור  ובדיעבד  דינו  דין

 .אם אינו מביא ראיה לדבריו, למנוע מהדיין לדון או 

עליו ,  דו  לדיין  שהוא  שונאושש  שהיכא  שבעל  דין  ח"צם  דברי  הראעש  להוסיף  עוד  דעל  י
בחלק (העיר  המשכנות  יעקב  ,  ת  חסידותדלהביא  ראיה  ואין  חובה  על  הדיין  להסתלק  אלא  ממי

  ):פט סימן זמשחושן 

אין  הבעל  דין  יכול '  יין  שונאו  כואומר  שהד  ןל  דיואם  הבע  בתנה  הטור  כה"
, )ה"בהגז  סימן  ז  הלכה  (וך  ערדבריו  בשולחן  כן  ומובא  גם  '  לו  מלדונו  כוסלפו

וש  פרשת  בלק  על  פסוק קדהר  בזוה  ך  זהו  מצד  עיקר  הדין  דגמרא  אבל  עייןא
שנאה יכול להוסיף עליו דיינים בשכתב שהחושד לדיין ' אבינו מת במדבר כו
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כיון  שחמא '  א  יטה  משפטו  וסיים  ואי  לא  ידחה  ואואנשים  שישמעו  דינו  ול
עלי קריבו מיד ויקרב משפטן ' אמר חמינא שכל כינופיא דגוברין כו'  משה  כו
אקרון  עזי  פנים  לית  בהו '  דיינין  אחרנין  ארחא  דא  לא  נטלין  כו'  לפני  ד

מבואר  להדיא  שגם  הדיין  צריך  להשמט  שלא '  מענוותנותא  דמשה  כלל  כו
נאה  אם  לא  כשאין  דיין  אחר  בעיר  דאז  ודאי  לאו  כל לדין  מי  שחושדו  בש

 " .כמיניה למפסל דייני רק בבירור גמור

ונראה .  ראוי  לדיין  להסתלק  ואין  זה  רק  מידת  חסידות,  משמע  מדבריו  שאם  יש  מי  שידוןו
שגם  לדעת  הזוהר  הדברים  אמורים  דומיא  דעובדא  דבנות  צלפחד  שחשבו  שמשה  מקפיד  על  מי 

ית או כדי לשבש ולהאריך ההליכים לא ראוי ת ברוצה לפסול ללא סיבה אמאבל, ודשהתריסו כנג
  .שיפסול עצמו וכמו שיתבאר

ומעתה  לדעת  הראשונים  שהיכא  שאינו  שונאו  ממש  אינו  אלא  ממידת  חסידות  ובעל  דין .  כג

אינו  יכול  לפסלו  הוא  הדין  שהדיין  לא  יפסול  עצמו  היכא  שמפסילתו  ייגרם  נזק  לצד  השני 

,   שנשאל  אם  מחותן  יוכל  לדון  את  מחותנו,)שורש  כא(ק  "וארים  בדברי  המהריוהדברים  מב

, או  שהצד  השני  יוכל  לדרוש  ממנו  להסתלק  מלדון  את  הדין  מצד  חומרא  שהרי  הוא  אוהבו

 : ק"וכתב שם המהרי

 תרא  בפרק  דובדי  עני  הכל  כותו  אדון  יא  לחומרא  המצד  שומר  לנו  ליןא"
 לזה  ויו  הצמן  על  עמחמירים  דתופתוס  הם  ששורפיש)  ה  קףד(  כתובותד
 יא  הולא  קידי  לאתי  דחומרא  דלל  כהחמיר  לאוי  רין  אונא  גכהאי  דמרתיא
 הוכחנו  שמאחרו  [...]  חרים  אממון  ביניהם  ענותנים  ורמאין  הדי  יהחזיקל
 האלוף  לו  ליש  שחומרא  המפני  שומר  לין  אעיל  לתידפירש  כדון  לכשריםש
 דין  בהשתדל  לו  לש  ידרבה  אאל  אדין  הן  מהסתלקו  ל"צץ  י"  כמעוןר  ש"הרמ
 מצאת  שלשון  הפי  לןל  שככו.  עיל  לשתירכדפי  ורמאים  הרדות  ללאש
 ני שבפרק ודבסמוך כאוהב בכא הבלא ':ונוו לשז ואושטרייך מדול גמרדכיב
 עלמא  בומרא  חלא  אאין  דדע'  וה  כרישי  אדפא  גרח  פ)ה  קףד(  זירות  גייניד
 בל  אברים  דכמה  בחןדאשכ  כצמן  על  עחמירים  מהיו  שוא  הסידות  חמדתו
 דת  מלא  אה  זאיןתם  דנו    רבשם  בכתב  שהריו.  ונולשן  עד  כא'  יו  הא  לסוליםפ
 אחרים  לפסד  הידי  לאה  בהחומרא  שמקום  בבלא.  צמן  על  עחומרא  וסידותח
 הציל  לדם  אל  כחוייב  מאדרבה  דו  זחומרא  לקום  מאין  שפשיטא  ושיטאפ
 ל  עמחמירים  דןשו  למי  נשמע  מכן  וושקו  עיד  מעשוק  ונזק  והפסד  מבירוח
 תרא  בפרק  בובדי  עני  הכל  כאחרים  לוגע  נדבר  האין  שיכא  הדוקא  דצמןע
 כך  בחמירים  מהיו  שסידי  חהני  דאתרייהו  בובא  טייני  דפישי  נהוו  דכתובותד
 .לילה חנתבע ללא ותובע לא לפסד הום שורמים גיו הלאו

 אין  שוקא  דהיינו  דעלמא  בומרא  חלא  אאין  דקאמר  דהא  דלומר  וחלק  לאיןו
 א  לאומר  ווחה  מינין  דהבעלי  מאחד  שיכא  הבל  אוחין  מינים  דהבעלי  מחדא
 ל  כאהבה  בפילו  אומעין  שינין  דעלי  בל  שוהבו  אהוא  שפני  מה  זפני  בדוןא
 .ינא  דלא  אומרא  חה  זאין  ו)ה  קףד(  כתובות  דתרא  בפרק  דובדא  עהנהו  כהוד
 כול  יין  אאובןר  ':ונוו  לשזל  ו"נ  המרדכי  בצאתי  מהרי  שן  כומר  לפשר  איא
 רק פאמרו בכתובות שה מי כוי לל שושפזיכנו אהוא  שפי  למעון  שת  אפסולל
 צמו  על  עחמיר  מהיהי  ש"ררש    פידינא  לך  לסילנא  פת  אושפיזכני  אתראב
  עד וא  הן  כבתלמוד  שך  לסילנא  פל  כא  הדיןוה  דנראהו  [...]  סול  פין  אבלא

 ושפזיכנוא  פסול  לצווח  ואי  קאידך  דב  גל  עאף  דהדיא  בך  לריה'  .ונולשן  כא
 אחר  מוא  הכן  שפשיטאו.  מיניה  כל  כלאו  דזה  ביוצא  כו  אדונו  לבירו  חלש
  לא מי  נהכי  ושתירדפי  כצמו  על  עחומרא  וסידות  חדת  משום  מלא  אאיןש
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 אין  וה  זת  אה  זדון  לשרים  כהכלה  וחתן  האבי  דעיל  להוכחתי  שאחר  מאשנ
 ."סידות חדת מו אעלמא בומרא חכח מלא אדבר בפקפקל

ק  דעד  כאן  לא  אמרינן  שהדיין  יחמיר  על  עצמו  ממידת "  המהריבואר  בדברימ
לאו  כל ,  אך  כשייגרם  נזק,  דיםדא  היכא  שלא  ייגרם  נזק  לאחד  הצוקדו  יינוהחסידות  

 .לאו מידת חסידות היא ונאגור על עצמו ולהפסיד לבעל דין דכהאי יכמיניה להחמ

 :שכתב ) בימן סשפט מושן חלקח(ם "הרשדת מ"עיין עוד בשוו

 מחלוקת  בהיה  שמעשה  באלהש'    אחכם  משאל  נם  אאלוני  שאשר  לרשתידנ"
 שמעון  ואובן  רותם  אאו  בשנים  ומים  ימה  כאחר  ושמעון  ואובן  רין  בנפלש
 אותו  בשאל  נשר  אחכם  האותו  לדיין  לוסל  פינים  דהבעלי  מאחד  והתדייןל
 מים  יהל  ז"נ  החכם  הכשנשאל  שו  לשיב  מחבירו  וליו  עסק  פכתב  ונדוןה
 על  בלו  שין  דבעל  הה  זיה  הא  לאז  ורחקים  מארץ  בוא  היהה  רבה  השניםו
 ין  דבעל  הל  ששתו  אהישא  הגם  ויתון  חחמת  מעשהר  כך  נאח  שלא  איבור
 זהוא  לב  תהיא  שז  אודע  נא  לחר  אמלכות  בהיתי  הריב  העלת  בהיא  שרכנזה
 תבו  כשראל  יכמי  חוב  רלא  אסק  פלבד  בחכם  הה  זאל  ל"נ  הבנדון  ומלכותה
 דיק  צאם  ופניהם  לנשאלה  ששאלה  הל  עסקו  פהם  וםל  כופסלו  ילמה  וסקיםפ
 פשר  אבר  כי  כפניו  לענותיו  טיסדרו  ויחקרו  ותה  עעהו  רבא  יריבו  בראשוןה
 נתבע  הל  שהקהל  מחכם  ויין  דואל  ה"נ  החכם  הזה  וחרותת  אענו  טיולדוש
 ותו  אובע  תינו  אעת  כתובע  הל  עביעה  תו  לש  גם  כן  ינתבע  הזה  שיות  העםו
 רס  פלוקח  שפיל  ל"נ  ההחכם  לין  דבעל  הה  זוסל  פחריתי  אטעמא  מעודו

 פרס  וכר  שום  שלי  בפניו  ללמוד  ליבואו  שתלמידים  הכל  לילמד  שינו  דבעלמ
 ניםש'  ב  מותר  יש  יברל  כ"נ  ההחכם  לותן  נהוא  שהפרס  שועןע  טהנתבו

 מת  ששוב  חדם  אהניח  שודש  קל  שמעות  מלא  אממונו  מו  לותן  נאינוש
 . חת אשיבה יהחזיקל

 וא  הסידות  חמדתק  שפ  סאין  דאמינא  קא  לדאי  וידותס  חדתמ:  שובהת
 טענה  הכח  מבין  וראשונה  הטענה  הכח  מין  בדון  לרצה  ילא  ודיין  היסתלקש
 מצא  ים  אםג.  דון  לוכל  יאלףב'    אמצא  יא  לך  כידי  לאנו  באם  שלא  אשניתה
 אוי ראין ודין הדת מקתה לדיין הסתלקות החמת מדינו  בשוק  עהכתות  מחדא
ק "הררי  מדברי  מיתבאר  שכמו  וזק  נמנה  מנמשך  שחר  אוז  מדה  בנהוג  לדייןל
 ספיקים  מדין  הן  מם  אן  זהידונת  בראו  לראוי  שה  מכןל.  שםין  ועי)  א  כששור(

 א  בהנני  והם  מחד  אחמת  מו  אתיהן  שחמת  מדיין  לפסול  לרותכנז  הטענותה
 חמת  מדיין  לפסול  לין  דבעל  הצה  רי  כהוא  וינה  מסליק  דמאי  לחלה  תהשיבל
 וציא  מתה  אהרי  שה  זדבר  בדקדק  לריך  צי  כהאנר  וינו  דבעלמ  רס  פוכל  איכ
 ימי  משוט  פמנהג  השרא  א"ע  ידושל  קהקה  מרס  פוכלי  אראשונים  הל  עעזל
 היו  וה  במדו  עולם  עדולי  גישראל  באם  ויר  עאלוניקי  שזאת  העיר  בדםק
 לדון  מצמם  עונעים  מיו  האם  כל  זה  לע  ולהם  שקהלות  מרסם  פוכליא
  [...]." יחידיהםל

ק  ולכן  הכריע  שכאשר  דיין  צריך  לקבל "שסבר  כדעת  המהרי,  ם  "נן  מדברי  המהרשדזיח
עליו  לשקול ,  ואין  הוא  חייב  לעשות  כן  משורת  הדין,  החלטה  האם  לפסול  את  עצמו  מלדון

סיבה  אינה  מעיקר  הדין  עליו  לשקול  האם   הואם.  תחילה  אם  קיימת  סיבה  מוצדקת  לפסילתו
היות  והסיבה  לפסילת ,  ההסבר  לכך.    לקתה  מידת  הדיןפסילתו  תגרום  נזק  לצד  השני  שאם  כן

אם ,  הדיין  במקרים  של  חשש  להטיית  דין  הם  כדי  שהצדק  לא  רק  ייעשה  אלא  גם  ייראה
  .עשה נאלנראה אך " כביכול"צדק האז אמנם , בהסתלקותו של הדיין נגרם נזק לצד שכנגד

שבאינו  שונאו  ממש (  ש"והרא  ם  משמע  שפסקו  כדעת  התוספות"והמהרשד  ק"מדברי  המהריו

 .)שפסלו מצד הדין( ם"לא כדעת הרמבו )פיסולו ממידת חסידות
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 : י אדרבי כתב" במחלוקתו עם מהר)חלק חושן משפט סימן מ(ם "ובתשובת המהרשד. כד

 מה  בה  זנכנס  שחשב  ש:'הא.  יותוע  טכמה  לביאו  ההשנאה  שפק  סיןא"[...]  
 פשר  אי  אדןדידון  יבנו,  יה  לסני  דמאן  ליניש  איין  דאל  ל"  זכמים  חאמרוש
ש "רא  התב  כגם  וסידות  חדת  מלא  אאינוק  ש"ירה  מן  כתב  כהרי  שן  כומרל
 פס  תיךם  כן  אא  ולוספ  לכול  יין  דעל  בין  אונאו  שת  אדון  לוצה  רדיין  האםש
 א  לה  זולאפיש:  '  בעותט,  ה  פפצות  לי  ליה  הא  למו  עכון  נא  ללבי  שבשבילש
 כל  בה  זמצא  נא  לין  דאותו  בדבר  לכול  יאינו  שבל  אדון  ללא  אמרוא
 מו  כמו  עכון  נבי  לאין  שלא  אונאו  שהייתי  שמרתי  אא  לאניש:  'ג.  פוסקיםה
 מיםי'    גמו  עבר  דלא  של  כיינול  ה"נ  הסידות  חדת  מולאפיו,  תב  כצמו  עהואש
 לא  אאתי  בא  לני  אבלא'    אדיין  ביינו  האמרו  שה  מכלד:  'ד.  יבה  אחמתמ
 כמים  חמרו  אזו  מדולהגה  ו"לה  זטאלון  מרדכי  משלם  החכם  הברי  דקייםל
 ה  זרי  העלה  בל  ענדר  בהישא  הת  אאסר  שחכםה')  חיו  אשת  איצד  כפרקב(ל  "ז
 דע'  ו  כומחה  מיחיד  בשאנה  יא  לקתני  דתניתין  מהלכות  בהביאוו'  שאנה  יאל
 לאו  דד  עשידי  חא  ללתא  תןדית    בידע'  ו  כשדא  חיה  לתי  אוא  היחיד  דכיוןו
 ." ן עד כאשידי חא למי נרי תפילו אלא אןדית  ביוקאד

חדא  שאף  בשונא  אינו  פסול  אלא  ממידת ,  ם  מצאנו  כמה  חידושים"בדברי  המהרשדו
א א  בשונוקועוד  חילק  שדו.  והראשונים  וזה  שלא  כמשמעות  הגמרא,  עיקר  הדיןמחסידות  ולא  

שונא  גרידא  ומי  שאין ,  דרגות  שונא  גמור'  ולכאורה  הוי  ג.  ומפסול  ולא  במי  שאין  ליבו  נכון  ע
קא  בדיין  אחד  אמרינן  הך  דינא  ולא  בשלשה  שאחד  מהם ווועוד  בה  שלישיה  שד.  ומען  ליבו  נכו

 ). ואילך309מעמוד א ק יחל(ר "ל בפד"זצ ירבוני מורי ואדי בא בכתשה ועיין מ. שונא

דבהך  דינא  של  פסול  שונא  נאמרו  מספר  שיטות ,  מקובץ  והעולה  מכל  האמור  לעילה
 .בראשונים ובאחרונים

א  ששונא  גמור  פסול  לדון "עוד  ראשונים  וכן  הכריעו  הטור  והרמש  ו"והרא  ותפעת  התוסד
 .ובשנאה ואהבה שאינח גמורה הוי איסור וממידת חסידות שהדיין לא ידון

שאין  לחלק  בין  שונא  ואוהב  גמור  לאוהב  ושונא  גרידא   וךערם  ופסקו  השולחן  "עת  הרמבד
,   איסור  על  הדיין  ולא  פסולונחלקו  הראשונים  והאחרונים  אם  שונא  כזה  הוי  פסול  לדון  או  הוי

 .ובדיעבד דינו דין

ו  אף מדת  חסידות  ומי  שאין  ליבו  נכון  עים  שאפילו  שונא  גמור  אינו  אלא  ממ"עת  המהרשדד
 .מידת חסידות ליכא

לדברי כולם בכדי לפסול יצטרך מי שתובע את הפסילה להוכיח טענתו שהדיין  יםפנכל ל עו
 .נאוולא סגי באמירה גרידא שהדיין שו, שונאו

  בית  הדין  בחיפה –  על  דין  שיש  בעירו  בית  דין  קבוע  לא  יכול  לומר  אלך  לבית  דין  בעיר  אחרתב
  הוא בית דין קבוע

והנה  מצד  הדין  אין  אדם  יכול  לקבוע  את  בית  הדין  שבפניו  ידון  באם  יש  בית  דין  קבוע .  כה

  ):א"סימן ג ס(וכמו שכתב השולחן ערוך , בעיר

והם  דנים  את  האדם  בעל [...]  ואפילו  הדיוטות  וכל  שלשה  נקראים  בית  דין  "
אבל .  חו  אם  הנתבע  מסרב  לדון  או  שאינו  רוצה  לדון  עם  התובע  בעירוורכ

ד  וזה לו  אחבורר  ה  אם  רוצה  לדון  עמו  בעיר  אלא  שאין  חפץ  בשלושה  אז  ז
 ." בורר לו אחד

  ):םש(א "ברמו
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בעיר  לא א  בדיינים  שאינם  קבועים  אבל  אם  דיינים  קבועים  וקדולי  נראה  "
 ." יוכל לומר לא אדון לפניכם

 ):א"סיד סימן (א "עיין ברמו

דין  בעירו  אין  אחד  יכול  לכוף  חברו הנהגו  בזמן  הזה  שכל  זמן  שיש  בית  "
  ".אחר ןדישילך לבית 

לפיכך  במקרה  שלפנינו  הרכב  בית  הדין  בחיפה  הוא  בית  הדין  הקבוע  לאזור  חיפה  והמחוז ו
והבם  ואינו  שונאם  כפי  שכתב   אלא  היה,  לא  הכיר  את  הצדדיםבית  הדין  .  הכלול  בתחום  השיפוט

לא  נטענה  טענה  שבית  הדין  שונא  את .  כ  הבעל  בפנינו"בהחלטותיו  וכפי  שהודה  ב  ןדיהת  בי
ה  ובית יששונא  לבעל  ואינו  אוהב  לא  ןידת  האין  הרכב  בי.  הבעל  ובוודאי  שדבר  זה  לא  הוכח

  ביכולתו  של  אחד  הצדדים  לפסול  את  בית  הדין לפיכך  ברור  שאין.  הדין  דן  הדין  כפי  ראות  עיניו
 . מפני שהתנהלותו אינה נראית לו

סלק   יד"בעל  או  את  אביו  לפיכך  אין  אפילו  מידת  חסידות  שהאב  הד  שונא  את"א  נטען  כי  האבל
 עצמו

, או  לאביו/ד  לבעל  ו"או  האב  ןדיהת  מעתה  מכיוון  שלא  נטען  על  שנאה  של  הרכב  ביו
ודאי  שאין  הוא ,  כפי  שביארנו  כל  מה  שעשה  בית  הדין  כדין  עשה.  וכמובן  שדבר  כזה  לא  הוכח

בכלל  השונא  הפסול  מן  הדין  ולא  הוי  אף  בכלל  מי  שאחד  הצדדים  טוען  עליו  שהוא  שונאו 
 . שיצטרך לפסול עצמו ממידת חסידות

קבע  שאפילו   )שהובאו  לעיל(אחרי  שבתחילת  דבריו  ש)  ב"ע,  הקדף  (עיין  במאירי  בכתובות  ו
אך  מי  שצרכי  העיר ,  םחכסיים  שדברים  אלו  אמורים  בסתם  תלמיד  ,    פסול  לדוןבשונא  גרידא

ם  ולא  נחשב  בזה ימוטלים  עליו  לא  נפסל  בכהאי  גוונא  מפני  שמעשיו  הינם  אלא  לצורך  שמי
 :ונולשאוהב או שונא וזו 

 ועד  ממסכת  באמרו  שכמו  וליו  עוטלין  מעיר  הצרכי  שבעיר  שכם  חתלמידו"
 ל עף אמיין רליה עמתא דילי מל כמתא באיכא דבנןר מורבאצ)  א"ו  עדף  (  טןק
 אין  שלדונם  ממנע  נינו  אותו  אשונאין  שו  אירו  עני  בותו  אאוהבין  שיפ
 מניח  ומכאיבים  הבדברים  וקושי  בך  כל  כוכיחם  מאינו  שלא  אותו  אהבתםא
 מאחר  ודינו  בהם  מה  זי  אמחייב  שצד  מלא  אנאתו  שאין  ושלום  לקוםמ
 נאה  שא  לומרים  אם  הף  אמחר  לפלוני  ולוני  פחייב  מהיום  שרואיםש
 " .סקין עינון אנימוסיהון בלא אעוררתומ

  שאי בעל דין לדון בעיר אחרת דווקא קודם שפתחו הדין בית דין שבעירורהעדר בית דין קבוע ב

 ,)או  לבית  דין  אחר(שמה  ששנינו  שאדם  יכול  לטעון  לבית  דין  הגדול  אזילנא  ,  נוסיף  ונאמר

אבל  אם  פתחו  בדינו  אינו  יכול  לומר  לבית  הדין  הגדול ,    בדינוהוא  דווקא  אם  לא  פתחו

 .אזילנא

 ):דסימן שנ(ש "עיין בזה בתשובת ריבו

ה  פתחו  בדיניה  ומורשה  שמעון  עשה "גם  נראה  שמאחר  שדייני  מורסיי"
פרק   אקמגמר  שם  הדין  בפניהם  כדאמרינן  בבא  יתביעתו  בפניהם  צריך  ש

חו בדיניה מצי נתבע למימר לבית דין דהיכא לא פת )ב"עב ף קיד(הגוזל  בתרא 
 ןדית  ידהאי  בי  דינא  נקיט  רשותא  למידן  מבגב  על  ף  הגדול  קא  אזילנא  א

הגדול  והיכא  דפתחו  בדיניה  לא  מצי  למימר  לבית  דין הגדול קא אזילנא אלא 
 ."על פי הדיינים שהתחילו לדון בו צריך שיגמור הדין
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 ). פאסימן ק(א "ת הריטב"עיין שוו

עון  לא  אדון  בפניכם טודאי  לא  יכול  ל,  דון  דידן  שהרכב  בית  הדין  התחיל  לדוןלפיכך  בניו
 . אחר ןדיאלא בפני בית 

 הדיין שונאו שא תתקבל טענתו ליין שהעניש את אחד מבעלי הדין כדרישת ההלכה ד

והנה  גם  במקרים  בהם  בית  הדין מנדה או מטיל קנס על מי שמסרב לבוא לפני בית הדין .  כו

(א  "דה  מאן  דהו  מפני  שזלזל  בכבודו  אין  הדבר  פוסלו  מלדון  דינו  וכן  כתב  הרמאו  דיין  שמנ
 ):ז"בסימן ז ס

 אינו  שאחרמ,  ך  כחר  אדונו  לכולי,  כבודו  בזלזל  ששום  מבירו  חמנדהה"
 ."ונאוש

 :כתבש)  זימן סשפט מושןח (קצר השה מדין זה מקורו בדרכיו

 ר  בודא  יאן  ממרא  דברא  גהואה)  א"ע  עף  ד(  וחסין  ישרה  עפרק  במרינןא"
 ליה  עכריז  אבדי  עאינשי  לרא  קיה  למרי  אודא  יב  רמתיהש'  ו  כוסקאלש
 כול יכבודו בזלזל ששום מבירו חהמנדה דשם מלמוד לראהנ' ו כוא העבדאד
 ."יון עצריך וכך בונא שקרי מלאר כך וח אדונול

ו  ודן  שהוא כן  הכריז  עלילו.  זל  בכבודו  לא  נמנע  מלדונולהיינו  שאף  אחרי  שנידהו  מפני  שזו
היינו . וןעיה השאיר הדבר בצריך משוהנה אף שהדרכי  ).ב"דף ע ע(  בסוגיית  הגמראשם  עבד  עיין  

גין  מעשה   בבא  לדונוכך  פגע  בכבודו  בגין  מעשה  מסוים  ואחר  שקא  במי  שהדיין  נידה  מפני  ווד
אם כופהו די לחייבו להופיע ולפיכך בין שמטיל נידוי ובין  כאבל היכא שמטרת הנידוי היא. אחר

 . אלא מילוי חובתו כדיין, אין בדבר משום שנאה. באופן אחר

ן  שיפעל  כמו  שאמרו ת  דישכל  בי,  ייפסל  נפל  פיתא  בבורא  ונאגוי  אאי  תימא  הכי  שבכהד
ואם  כן  מה ,  יפסל  במקרים  אלו,ל  לכפייה  "באופנים  אותם  קבעו  חז  וךערל  ונפסק  בשולחן  "חז

ובוודאי (  ,היכא  שעושים  כן  כדי  לכופו  להופיעחך  שכל  ורועל  כ.  הועילו  חכמים  בתקנתם

ומורים לו להפקיד סכום כסף , הוא הדין במי שמופיע בצו הבאהו, )כשמבטלים  הנידוי כשבא בפניהם
דאם  לא  כן  בטל ,  ולא  יכול  להיות  שייפסל  בזה,  שאין  בדבר  משום  שנאה,  להבטחת  הופעתו

ם  אין  צריך "ממנו  שלדעת  המהרשדויש  לומר  דלכל  היותר  יהיה  כמי  שאין  דעתו  נוחה  .  דינא
שעול  הציבור  מוטל   םחכדת  חסידות  אך  יותר  נראה  דהוו  כתלמיד  ילפסול  עצמו  אפילו  ממ
 .עליהם ולא מיפסלו כלל

 סטרו  ודיין  הביזה  ששנשאל  במורשה  )  אימן  סשפט  מושן  ב  חלקח(  עלים  פבת  ר"עיין  בשוו
 : ונאש נעשה שה זדון לדיין הוכל ילא שמורשה הוען טעתה ודייןה

 לשה שפני בדון לאו בורשיםמ' ב, ץ"כב יןדית  יב  המעלת  משאלתינ.  אלהש"
, לכה  הפסק  בעתם  דגילו  וכתבו  ודין  הת  אדנו  שאחרו,  עיר  בקבועים  הייניםד
 כהו  הדיין  האותוו,  ראשון  היין  דת  אדברים  בביזה  ואחד  המורשה  המדע
 צריכין  שןיינ  עאותו  בחד  אבר  דולד  נןר  זמאחו,  טירות  סתי  שותו  אסטרו
 זהו,  הלכה  לןק  דיס  פמורשים  האותם  ללהורותו,  ו  בעיין  לןדית  יב  הותםא
 נאה  שעשה  נהכהו  ודיין  היזה  בהוא  שיוןכ,  וען  טהיכה  ויזה  בשר  אמורשהה
 שר  אראשון  הדיין  הותו  אישב  שוצה  רינו  אלכןו,  דון  לסול  פשונא  ויניהםב
 תה  עעודו,  ונאש  ין  דכלל  בה  זאין  דוען  טשני  ההמורשה  ודין  האותו  בכהוה
 יה  לניחא  דנין  עותו  אסק  פהאריך  לדי  כך  כוען  טה  זי  כשכר  נוטא  חהיהי
 דבר  בעתו  דסכמת  הרתותווד  כבת  לע  מודיענו  יאת  זעלו,  יבות  סכמה  מהכיב
 . מיםמן השו כפול רשכ והז



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

35 

 וראותיו  הקבלנול  ש"  זרן  מעתד,  מור  גשונא  באפילו  שוא  הדועי.  שובהת
ין   עי)חק  י"  סוף  ז  סןמיס(וסף    יברכיל  ב"א  ז"יד  חןגאו  התבו  שככמו,  ין  דינוד

דון ינ  ביהומ,  אחרונים  הין  בלוגתא  פצינו  ממו  ענים  דנים  שיש  דבהיכאו,  שם
 האד,  ונא  שין  דזה  ליןאדון  דידן  ינ  ביכ,  זה  בהאריך  לריכין  צנחנו  אין  אדןדי
 כול  יכבודו  בזלזל  ששביל  בורב  חת  אמנדה  ה)  זעיף  ז  סןמסיב(ל  "ם  ז"ור  מתבכ
 ה  זאיןל  ש"  זלבוש  בטעם  המפורשו,  ונאו  שאינו  שאחרר  כך  מח  אדונול
 תשובת  ממי  נשמע  מהכיו,  שםין    עיקרותו  פל  עמענישו  שלא  אונא  שקראנ
 הלק)  ד  יות  ארטוהת  גה  ב  הןמסיב(  ולהדגהת  סכנ  ההביאול  ש"  זאיר  מבינור
 וןתכו  מהוא  שיין  דלכ,  דייןכך  לך  ו  כנס  קן  ייתדיין  היחרף  שי  מל  כתיקנוש
 הוא  ובצע  החרי  אוטה  נה  זרי  הנס  קוליטי  ויחרפנו  שדי  כןל  דיבע  להקניטל
  עד קנס  היטול  לדיין  לו  לותרמ,  חרפו  והקניטו  לדיין  היון  כא  לם  אבלא,  נויש

 ה  זצד  מי  כשמעמ,  שםין  ל  גם  כן  עי"ש  רתשובות  בו  זשובה  תהובאה  ו,ןכא
 צת  קהויזב  שדןדידון  ינ  באן  ככןו,  ונא  שדין  בכנס  נינו  אקנסו  וחרפוש
 . ונא שכלל בה זין אדיין הכהוכן הי ל ידעו, דבריםב

וח כ  ממורשה  הל  שו  זענה  טסתור  לדןדידון  ינ  בבא  רעמא  טיכא  אעודו
 מזדמןש, ום יכל בעשים מתה עגם ולפנינו שדורות מירינו עה פידוע  המנהגה
 אין  ועיר  בקבועים  הדיינים  הן  מדיין  הת  אחרף  מןדיי  לבע  דעמים  פרבהה
 עם  פשום  בשמע  נלאו,  שונא  דענהוח  טכ  מדין  האותו  מסתלק  מהוא  הדייןה
 יון  כאומרים  הסברת  כנהגו  דיתכן  וה  זבר  דשביל  בזו  כענה  טדם  איטעוןש
 דין  הת  אהילכתח  לדון  ליין  דותו  אצימ,  רפם  חלא  שמו  עחרים  אנים  שישד
 פילו אזו כענה טטעון לדם אום שוכל ילא שנהגו דתכן יוא,  עמו  ששנים  הםע
 שאלה  הידון  נהנהו.  כיוצא  ורם  חתוב  כשפט  מו  בעשו  ודיינים  הל  כרףי  חםא
 שדינן  חלא  וכהור  כך  האח  ודיין  הת  אחירף  שוא  המורשה  הי  כפי  טדיףע
 ין  אן  כעלו,  מורשה  הם  ענאתו  ששביל  בןל  דיע  בל  שמונו  מיפסיד  שדייןל
 ."וןרצן כן יהי  אמורתו תאור בינינו עאיר ירךבתם יהשו. ו זטענה לומעיןש

ומר וחנהג  שלא  כדין  בהכותו  המורשה  וקל  ן  ברי  הרב  פעלים  מיירי  אף  במקרה  שהדייד
 . כתורה עשו ןדיד והבית "בנידון דידן שהאב

ר כהנז  )אכרך  י(ר  "ר  הגאון  רבי  אשר  אליעזר  כהנא  שפירא  בפד"אאמו  בכתשה  עיין  עוד  במו
 .יללע

, לוסלא היה מקום לפ,  בי  הבעלכנגד  אן  יש  להוסיף  אף  אם  היה  מוכח  שיש  שנאה  כלשהי  של  הדיי(
, אביו  של  בעל  דיןלושונא  לבעל  דין  פסול  ולא  .  דבעל  הדין  בנידון  שבפנינו  הוא  הבעל  ולא  אביו

משמע  שבבנו  של  שונא  אין  פסול   [...]  בכתובות  לא  לידון  איניש  לא  למאן  דסני  ליה  וכדאמרינן  בגמרא
 .)ויצאנו כבר מגדרנו אריךלהן מקום כאן יוא, כלל

ו־"נה  גם  על  פי  החוק  העילה  הרלוונטית  לפסילת  דיין  נקבעה  בחוק  הדיינים  תשטוה.  כז

 : לחוק) א( 'א19 וזה לשון סעיף 1955

כי קיימות נסיבות , מיוזמתו או לבקשת בעל דין,  דיין  לא  ישב  בדין  אם  מצא"
  ."משוא פנים בניהול המשפטלשיש בהן כדי ליצור חשש ממשי 

ובנוסח ,  2008־ח"כללי  האתיקה  לדיינים  תשסל)  א(15יף  בר  זה  ובלשון  זה  נקבע  גם  בסעד
  :שלפיו 1984־ד"תשמ) נוסח משולב(חוק בתי המשפט ל' א77דומה נכתב בסעיף 

כי  קיימות ,  שופט  לא  ישב  בדין  אם  מצא  מיוזמתו  או  לבקשת  בעל  דין"
  ."ממשי למשוא פנים בניהול המשפטש נסיבות שיש בהם כדי ליצור חש

נסיבות  שיש  בהן  כדי  ליצור  חשש  ממשי  למשוא  פנים "ק  בלשון  א  בכדי  נקט  המחוקל
א  היישריק "בזה  הגר  בכתועיין  מה  ש(,  א  הפרחת  טענות  בעלמאלטענות  ממשיות  ו,  "בניהול  המשפט
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שנטענו   הטענות  ,)פורסמה  באתרים  המשפטיים,  1071670/1בתיק  )  12/4/16  (ו"ניסן  תשע'  בהחלטה  מיום  ד
ת הינן  דעותיו  הסובייקטיביות  של  המערער  שהתנהלות  בי,  בבקשה  הארוכה  שהגיש  המערער

כפי  שכתבנו  לעיל  באריכות .  מוטה  כנגדו  ןדיהת  ולפיכך  טען  שבי,  אינה  מוצאת  חן  בעיניו  ןדיה
 ואין  בדבריו,  היו  כפי  המוטל  עליו  לצורך  מילוי  תפקידו  עשיית  משפט  צדק  ןדיהת  כל  מעשי  בי

  .ענה ממשית למשוא פנים טל המערערש

לא  יוכל ,  ק  שבעל  דין  שהחלטת  או  התנהלות  בית  הדין  אינה  מוצאת  חן  בעיניוין  ספא
וכמו  שכתב (להעלות  טענה  לפסילת  הרכב  בית  הדין  אם  לא  הוכיח  עילה  ממשית  למשוא  פנים  

זכותו  להגיש ,  כמובן  שאם  תינתן  החלטה  או  פסק  דין  שלא  יראו  לו.  )ש  שהובאה  לעיל"בתשובת  הרא
 .שלו מהתנהלות בית הדין בכדי לפסול את בית הדיןאך אין בחוסר הנחת , ערעור

נשיא ו)  ג"תשנ  –ג  "תשמ(הרב  הראשי  לישראל    ודי  זקנידר  "ומדת  הדרכתו  של  מועול  עינינו  מ
חלטה הל  אשר  כתב  ב"בית  הדין  הרבני  הגדול  הגאון  רבי  אברהם  אלקנה  כהנא  שפירא  זצ

 ):זפורסמה בקובץ שורת הדין ט עמוד תנ(

לכן  אין ,  כ  הבעל  העלה  חשדות  נגד  בית  הדין"יוון  שבשמכ,  הנימוק  שניתן"
 . אינו נימוק כלל ואף משמש תקדים מסוכן, יכול להמשיך בדיון ןדיהת בי

גובה  כזו  של  כניעה  להטלת  דופי  בבית  הדין  עלולה  להביא  לידי  שיתוק  של ת
במקום  לדחות  בתקיפות  תעלולים  של  בעל  דין  שבית  הדין .  עבודת  בית  הדין

. וכדי  בזיון  וקצף,  נכנעים  לדרישתו  המחוצפת,    מנוגדים  לאמתיודע  שדבריו
 . לפי הדין אסור לבית הדין להימנע בכגון דא מלדון דין אמת ומלעשות צדק

  ."הדין ימשיך במשפט וכתורה יעשהת ין לקבל את ההסתלקות וביא

א לא  גילה  משו  ןדיהת  מפני  שבי  ןדיהת  הנה  למה  שכתבנו  אין  עילה  לפסול  את  הרכב  ביו
לא   ןדיהת  ואין  בעובדה  שבי,  נהג  בצדק  וביושר  ןדיהת  בי.  פנים  כלפי  אבי  הבעל  או  הבעל

קובע   ןדיהת  בי.  ןדיהת  מאפשר  למבקש  להמשיך  לעגן  את  אשתו  משום  עילה  לפסילת  הרכב  בי
, יעים  לא  כשריםנהוצגה  בחוסר  יושר  ובחוסר  תום  לב  וממ  ןדיהת  שהבקשה  לפסילת  הרכב  בי

 ,ומטרתה לא ברורה

 כוםיס

ד  בראשם  נהגו  כפי "אין  ספק  שבית  הדין  האזורי  והאב,  העולה  מכל  מה  שהארכנו  לעיל

ואין  פקפוק  קל ,  כדי  להגיע  למצב  שיוכלו  לדון  את  הדין,  שורת  הדין  וכפי  המוטל  עליהם

): א"דף  יז  ע(ועל  התנהלות  זו  של  בית  הדין  האזורי  נאמר  בכתובות  ,  שבקלים  בהתנהגותם

 .  עיין שם בגמרא ואין כאן מקום להאריך יותר,"כל מן דין סמוכו לנא"

ינה ד  –ערעור  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  שלא  לפסול  את  עצמו  האור  כל  האמור  ל
 .להידחות

 .לפרסם בהשמטת שמות הצדדים ותרמ

 ).09/01/2017(ז "א בטבת התשע"ביום י נימוקים ניתנוה

 רב שלמה שפיראה

 סיקתהפ

 :ית הדין קובעב, כ"לאחר שמיעת דברי הצדדים וב



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

37 

והחלטת  בית  הדין  האזורי  לדחיית  בקשת  הפסלות ,  ית  הדין  דוחה  את  הערעור  מכול  וכולב
 .בעינה עומדת

ולו  רמז  קל  בפרוטוקולי ,  ואף  לא  נמצא  לה,  ענות  המערער  למשוא  פנים  לא  הוכחה  כללט
 .שהתנהלו בבית דין האזורי, הדיונים הרבים

כ "גם  לפי  בש(וקלת  ביותר  של  אבי  הבעל  לשעבר  גובות  בית  הדין  האזורי  להתנהלותו  הקלת

, היו  חלק  מתפקידו  ומחובתו  של  בית  הדין  ,)זו  ההגדרה  להתנהגותו,  המערער  שהודה  בכך  בדיון  בערעור
אם  יש  על  מי  להלין  זה  על  אבי .  להציל  עשוק  מיד  עושקו  בתביעת  הגירושין  שהונחה  לפניו

בית  הדין  הגדול  לא  רק .  בש  את  ההליכיםשבמקום  לסייע  לבית  הדין  בעבודתו  ניסה  לש,  הנתבע
, שיכול  להצביע  על  משוא  פנים כל שהוא,  שאינו  רואה  כל  פגם  בהתנהלותו  של  בית  הדין  האזורי

שבמקום  שלא  צלחה  פעולתו  של  בית  הדין  הפרטי ,  אלא  ראוי  הוא  בית  הדין  האזורי  לכל  שבח
, גשו  הצדדים  בתחילת  הסכסוךאליו  ניש)  באופן  טבעי  ייתכן  ששם  הנתבע  היה  משתף  פעולה  יותרש(

להתפתח  לעיגונה  של  המשיבה  לזמן   היהול  הביא  בית  הדין  האזורי  לסיום  מהיר  של  מה  שיכ
 .ובכך נסללה הדרך לטיפול בשאר העניינים, ארוך

אינה  מצביעה ,  גובות  בית  הדין  האזורי  להתייחסותו  המזלזלת  של  אבי  המערער  לבית  הדיןת
  הלה  על  חובתו  ההלכתית  והחוקית  לסייע  בידי  בית  הדין על  משוא  פנים  אלא  על  העמדתו  של

ולכן  אין  בה  כדי  להביא  לפסילתו  של  ההרכב  או  להעברת  הדיון  להרכב ,  לעשות  את  מלאכתו
ו  צווי  הגבלה  בשל  אי א)  ו  אחרתא(כל  מי  שתוצא  נגדו  סנקציה  כספית  ,  אם  לא  נאמר  כן.  אחר

אלו  דברים  שאינם .  פסילת  ההרכבציותו  להישמע  להוראת  בית  הדין  יטען  למשוא  פנים  ול
 .ראויים לעלות על הדעת ואף לא להישמע בין כותלי בית הדין הגדול

כ  המערער  להצביע  על  סיבה  או  גורם  כל  שהיא  לתגובותיו  של  בית  הדין "ם  כשנתבקש  בג
להצביע  על  דבר  אחר  מעבר  להתנהלותו  של   היהול  לא  יכ  ,)כמו  שנאה  או  משטמה  מוקדמתו(האזורי  

 .רער עצמואבי המע

 דיכשבעל  המסרב  להתגרש  מאשתו  לא  בגלל  רצונו  בשלום  בית  אלא  ,  דרך  אגב  נבהירב
) כפי שהיה נראה בעיני בית הדין האזוריו(וללא כל הצדקה  שאינו  זכאי להם לפי כל דין  להשיג  זכויות

הרי  שאף  אם  הוא  מצהיר  שגם  הוא  מעוניין ,  מתנה  את  הגירושין  בפועל  בהיענות  לדרישותיוו
ניו פואף  בית  הדין  הפרטי  של,  וכפי  שהתנסח  בית  הדין  האזורי  ,"מעגן"הוא  אכן  בעל  ,  ירושיןבג

כ "די  בכך  כדי  להשיב  להשתלחותו  של  ב.  הונחה  התביעה  לראשונה  התנסח  בדרך  דומה
 .ותן לחכם ויחכם עוד, המערער כנגד קביעותיו של בית הדין האזורי בעניין זה

 ואהמה  שמונח  לפנינו  .  לא  אובייקטיבי  ולא  סובייקטיבי,  לא  משוא  פנים  יש  כאן  :וף  דברס
א לומסיומו  המהיר  של  הסכסוך  הזוגי  ב  כ  מהחלטות  בית  הדין  האזורי"וחות  של  המערער  וב־נאי

מכאן תיסלל הדרך לסיומו . ל העליונהע) אף לא של המשיבה, לשם האיזוןו(שתהיה  ידו  של  המערער 
 .ונהשל ההליך בשאר העניינים בצורה צודקת והג

ובפרט  לאור ,  והואיל  והחלטת  בית  הדין  הנוכחי  הייתה  יכולה  להיות  צפויה,  אור  האמורל
ם  אותם  עילות  שהציג  המערער ע(העובדה  שבקשת  הפסילה  הונחה  לפני  בית  הדין  האזורי  ונדחתה  

שדרישה  לפסלות  מחמת  משוא ,  שידוע  למערער,  ויש  לנו  להניח  ,)בפנינו  ועם  אותם  נימוקי  דחייה
 ח"ש  15,000בית  הדין  קובע  שכספי  ההפקדה  בסך  ,  ונה  הוכחות  וראיות  מוצקות  ביותרפנים  טע

 .יחולטו ויועברו לאשה בגין ההוצאות הרבות שנגרמו לה עקב מעשי הבעל לשעבר

 ".סוף מעשה במחשבה תחילה", ל ערעור כגון זה ייאמרע
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