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 ה"ב

 596887/8יק ת

 זורי טבריהאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב ינון בוארון, הרב שלמה שושן, ד" אב—רב חיים בזק ה

 ) ד מרדכי כהן ניסן"כ עו"י ב"ע( תפלוני :תתובעה

     גדנ
 )ד מאירה אזרד"כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 של קשר עם אישה נוספתבכתובה וחיוב גט : דוןניה

 סק דיןפ

בתביעת ,  תחילת  ההליכים  בין  הצדדים.  הצדדים  היו  בדיון  בתביעת  האישה  לגירושין

בהחלטת  בית .  אך  תבעה  את  כתובתה,  האישה  הסכימה  להתגרש.  גירושין  שהגיש  הבעל

מחויב  בגירושין נקבע  כי  הבעל  ,  )21.3.2016(ו  "התשע'  א  באדר  ב"הדין  שניתנה  ביום  י

מכיוון  שהתביעה  לגירושין  יצאה .  בשל  הרקע  שפורט  באותה  החלטה,  ובתשלום  הכתובה

בהנחה ,  והצדדים  הוזמנו  לגט,  לא  ניתנה  החלטה  אופרטיבית  לחיוב  גירושין,  מאת  הבעל

לאחר  שהתברר  כי  הבעל  חזר  בו .  שהבעל  מעוניין  בגירושין  ואין  צורך  לחייבו  בכך

האישה  הגישה ,    ייתן  את  הגט  מכיוון  שהוא  מעוניין  בשלום  ביתמתביעתו  והודיע  כי  לא

הבעל טען כי הוא חזר בו מרצונו לגירושין . תביעה נגדית והדיון האחרון התקיים בתביעתה

גם .  וכי  הוא  מעוניין  בשלום  בית  וניתק  את  הקשר  עם  האישה  הזרה  זה  ארבעה  חודשים

לאחר הדיון התקבלה תגובה .  הדיוןבאת כוחו חזרה על טענה זו בתגובתה שהתקבלה לאחר

לאחר  עיון  בחומר  שבפנינו  קובע  בית  הדין  כי .  מטעם  באת  כוח  הבעל  ועותק  יועבר  לאשה

 . תביעת האישה מתקבלת וכי הבעל מחויב במתן גט לאשתו

 בגירושין  חויבמה  נקבע  כי  הבעל    שבל"הגירושין  פורטו  כבר  בהחלטה  הנ  נימוקים  לחיובה
. זרה  אשר  מכניס  אותו  להגדרה  ההלכתית  של  רועה  זונותהישה  א  הבשל  הקשר  עם  ובכתובה

 :להלן ציטוט מתוך אותה החלטה

הרקע  לפירוד  מפורט .  הצדדים  הם  זוג  נשוי  שחי  בפירוד  מספר  שנים"
בהחלטה זו נקבע ). 30.12.2015(ו "תשע הטבתח ב" יבהחלטה שניתנה ביום

חזור לישה א  להורות  ליש  מקום  אםהלבדוק    ל  מנתעכי  הצדדים  יוזמנו  לדיון  
. לשלום  בית  והאם  קיימים  תנאים  לכך  שתינתן  התראה  כלפיה  בנושא  זה

זרה הישה  או  מהקשר  שהיה  לו  עם  ה  בחזר  שבעל  יוכיח  הנקבע  כי  אם
יציג  בטחונות  ראויים  שלא  ישוב  לקשר  זה   ו,המוזכרת  באותה  החלטה

בהתאם  לכך .  כתובה  השלום  תם  עגט  בחייבו  לקום  מהיה  ילא,  בעתיד
הבעל ,  בדיונים  הקודמים.  הצדדים  הוזמנו  לדיון  והשמיעו  את  טענותיהם

אך  טען  שהקשר  האישי  שלו ,  זרההישה  אהודה  בכך  שהיה  לו  קשר  עם  ה
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. לדה  לויישה  אוכעת  הקשר  מתקיים  רק  בהקשר  לבן  שאותה  ,  עמה  הפסיק
זרה הישה  אקשר  עדיין  קיים  ואף  ביקשה  לזמן  את  ה    הענה  כיטישה  אה

התברר  שהבעל  לא ,  במהלך  הדיון  האחרון.  יא  ראיות  נוספותלעדות  וכן  להב
ינה ההוא  אף  לא  הכחיש  אפשרות  שוישה  אניתק  קשר  אישות  עם  אותה  

התברר  על  פי  הודאתו  כי  הקשר  אכן .  הישכטענת  הא,  עוברת  ממנו  שובמ
קיים  ועל  כן  אין  כל  צורך  לזמן  את  העדויות  ולבדוק  את  הראיות  שהביאה 

כפי  שהתברר  מתוך  הודאת  הבעל  ומתוך  הראיות ,  המצב  הנתון.  כךלישה  אה
חזור  לשלום  בית לישה  אהוא  מצב  שבו  אין  כל  חיוב  על  ה,  אישההשהציגה  
נכנס  בגדר  ההלכתי  המופיע  בסימן ,  חרתאישה  אבעל  שחי  עם  .  עם  בעלה

 אשתו  וונות  זועה  רהוא  שימ  ":ל"א  בשם  ספר  האגודה  וז"א  ברמ"ד  ס"קנ
 שי,  הודה  שו  אנאפים  מם  עותו  אראוש  דבר  בדות  עש  יםא,  ליו  עובלתק
  ."הוציא לותו אכופין שומריןא

 : )במתו יל עבא הרקפ( אגודה המקורו בדברי ספרו

 ונות  זועה  רהיה  שאובן  רל  עוענת  טאהל,  ידי  לעשה  מא  בחת  אעםפ"
, תובה  כיתן  ווציאי,  ן  כהוא  שדים  עביא  תאם  שפסקתיו,  ופר  כהואו
 ראק.  ברא  סימא  אאיבעית  ואמר  גימא  אאיבעית  ורא  קימא  איבעיתא
 כא  האמרינן  דמרא  גימא  אאיבעיתו,  נותי  בל  עשים  נקח  תם  אכתיבד
, ון  האבד  יונות  זרועה  ותיב  כה  זבנדון  וסיפוקייהו  באפשר  דהואו
 ."מדיר הפרק דני הכל מגרע דברא סימא אאיבעיתו

על בשלו  התנאים  להורות    םאמנם  בהחלטה  הנזכרת  החלטנו  לזמן  את  הצדדים  ולבדוק  א
 . נוכחנו כי אין כל מקום לכך, שלום בית אך לאור מה שהתברר בדיון הנוכחי

 . )69 מוד ט עלקח( בניים רין דהרי באותה החלטה הבאנו ממה שנכתב בפסקיש

 ין  בדנהה,  ראג  פפוסד,  רוךר  ב"ם  ב"הר  מבתשובותא  ש"תרכ  תבתשובה"
 רגיל  וועד  מדם  אהוי  דיכאה:  למאא:  אמרנ,  ורדת  מל  שזרה  חשאלת  ביתרה
 חריא,  לוםש'    רשת  אמי  נכאה.  שוב  לרוצה  שאומר  שמה  בי  דיןא,  עבורל
: אמרה דמה בסתייע מאל, עגנתוו, מים ימה כה זביתו ממרד ביצאה ומרדהש
 תרצה  תם  אכןל.  לך  תאחר  ושור  עו  אחדים  אמים  ישב  תוליא,  שוב  אליוא

. ובט  ריה,  עיל  למבואר  וכתוב  הכל  כתעשה  ובותינו  רי  פל  עהתקשרלישה  הא
 מה כו במרדה שרדתה מחריא, מיץ אקשר בא לי אעלה בב לה בבטח ייך איכ
 ." ד" קימןל ס"ג סינץם מ"הר מתשובות בו זשובה תמובאתו. מיםי

 : )26 'מ עבי(ר "עיין גם מה שכתבו בפדו

, תראה  הריך  צא  דבכגון  שמסתברש,  עלה  מ)לג  קןמיס(  בי  צכם  החי  כאםו"
 מתמידש,  ידן  דנידון  בן  כלאו,  קרה  מרך  דל  עזנות  בלא  אה  זאיןש,  ראהנ
 יכול  שבר  ד–  וריה  הבית  לעברה  וזבתועישה  אה  שחר  אגםו.  איולתוב
 ת  אפייס  לבמקוםו,  נלוזה  הדרכו  במשיךה,  זה  מותר  יאףו,  התראה  כהחשבל
 ל  עחזר,  פועל  באת  זלהוכיח  ותנהגותו  הל  עחזור  ילא  שלהבטיחו,  שתוא
 אילוכ,  שה  אלי  בוא  הרוי  שן  כל  עיכ,  זה  בצמו  עת  אצדיק  העודו,  יאוק
 י  פלע.  חטא  בונה  שהיות  לרכו  דת  אאשרתמ,  ה  לרם  גצמו  עהוא  שו  זובדאע
 ." גט פיטורין בחייב לקום מיש שראה נאמור הלכ

שאין ,  אלא  רק  הצהרות  בעלמא,  אחר  שנוכחנו  שאין  כל  רמז  לשינוי  בהתנהגותו  של  הבעלל
חייב  בגירושין  ובכתובה  ואין  כל  צורך אנו  קובעים  כי  הבעל  ,  יהן  כל  ביטוי  מעשיורמאח

 ם  עקשר  הת  אנתק  לפשרות  אל  כאין  שאחרון  הדיון  בצהיר  ההבעל,  זאת  ועוד.  בהתראה  נוספת
 קשר  להביא  ללול  עזה  האין  ספק  כי  הקשר.  משותף  הנם  בצורך  לוהקשר  נחוץ,  ה  הזרהישאה
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) צהרתו  הפי  כםיקייש  (קע  שיחות  רל  עחשדות  ומתחים  לטוח  בתכון  מואההמצב  ו,  וסף  נסורא
 עשיו  מצדיק  ישהבעל  תמיד  כנשנים  ווזרים  חעסים  כהיו  יבכך  ומשותף  הנם  בגבי  לאחרת  הםע
 .בן לנוגע ביהול ההכ שיאמרו

נו  מתרים  בבעל  כי  אם  הצדדים א:  "ל  נאמר"הבעל  טענה  בדיון  כי  בהחלטה  הנ  ת  כוחבא
ושין  עם  תשלום הוא  יחויב  בגיר,  רהזישה  איחזרו  לשלום  בית  והוא  יכשל  שוב  בקשר  עם  

ורק  לאחר  חזרה ,  אין  מקום  לחייב  את  הבעל  בשל  קשריו  בעבר,  לדבריה,  מתוך  כך".  הכתובה
ל  כוונתה "ההתראה  הנ.  בטעות  יסודה,  טענה  זו.  ל"לשלום  בית  הוא  יהיה  מותרה  בהתראה  הנ

אם  תינתן  החלטה  של  בית  הדין  כי  יש ,  ה  רק  לגבי  מצב  שבו  הצדדים  יחזרו  לשלום  ביתיתהי
אך חיוב , ההתראה טרם חלה, בטרם הוחלט עקרונית כי יש מקום לשלום בית. לשלום  ביתמקום  

שוב לישה  אמכיוון  שהוחלט  שאין  מקום  להורות  ל,  הכתובה  במצב  הנוכחי  הוא  מסיבה  אחרת
 . עד כאן מתוך אותה החלטה." מהנימוקים דלעיל, לניסיון שלום בית

זרה ומבקש שלום הישה אק את הקשר עם הית הדין אינו מקבל את טענת הבעל כי הוא ניתב
ובאותה  החלטה  נדחתה ,  ל"טענה  זו  נטענה  גם  בדיון  שהתקיים  לפני  מתן  ההחלטה  הנ.  בית

. כדי שלא יתחייב בכתובה, הבעל טוען זאת כמהלך טקטי, כפי הנראה. הטענה כפי שצוטט לעיל
אין  מקום  לקבל  את ,  אך  לאחר  שכבר  כמה  פעמים  טען  על  ניתוק  הקשר  והוכח  כי  לא  אמר  אמת

 . טענתו כעת ועל כן יש לחייבו בגירושין ובתשלום הכתובה

 איירד  ב"  כביום,  בעניין  הכתובה.  צדדים  יוזמנו  במועד  קרוב  ביותר  לצורך  סידור  גטה
 :ניתנה החלטה כדלהלן, )13.5.2015(ה "תשעה

 ין  דבית  בניתנה  שהחלטה  לצוין  יכתובה  התשלום  להצמדה  השאלת  לביחס"
 נהלת  האמצעות  בלו  אימים  בהתפרסמהו   619776/6  תיק  בצפת  בושבת  בהז
. קל  ש420,000  כ־רכה  עכתובה  הצמדת  האחר  לי  כצוין  יכןו,  דין  התיב
 נסיבות  בכתובה  התשלום  לזכאות  השאלת  בהתמקד  ללינו  עלו  אנסיבותב
ישה   האצל  אמתקבלות  המון  מזכויות  ביזוז  קיים  קאם  הבחון  לכןו,  נוכחיותה
 ." חוק הולילישה  הארכוש מלק חאינן שויותכז, חוקוח הכמ

 . ד כאן מתוך אותה החלטהע

נקבע כי , )21.3.2016(ו "תשעה'  באדרא ב"  יבהחלטת  בית  הדין  שניתנה  ביום,  אמור  לעילכ
עם .  יינתן  פסק  דין  ביצועי  לתשלום  הכתובה,  לאחר  סידור  הגט,  ועל  כן,  בכתובהב  הבעל  מחוי

לבחון  את  נושא   י  אפשרא,  רם  הסתייםטישה  אן  שתובעת  הדיון  בזכויות  הממושהמאחר  ,  זאת
, נושא  זה  ייבחן  לאחר  סיום  הדיונים  בהליכי  תביעות  הרכוש.  הקיזוז  מזכויות  הממון  הנזכר

, ה  תתבקש  להפקיד  ערבות  לכך  שהיא  תחזיר  לבעל  כל  סכום  שיתקבל  בדיון  הרכושיישוהא
 .החוקשבית הדין יקבע שיש לקזזו מזכויות הממון שתקבל על פי 

, יינתן  פסק  דין  כאמור,  לאחר  המועד  שייקבע  לשם  כך,  ם  אם  הבעל  יסרב  לתת  את  הגטג
 : )סימן קנד סעיף כא בן העזרא(שולחן ערוך בא "וזאת בהתאם לדברי הרמ, לגביית הכתובה

 קום מכלמ, גרש לופין כאין דב גל עףא, א לו אופין כם אלוגתא פאיכא דקום מבכלו"[...] 
  ."יד מתובה כןית לותו אופיןכ

 .החלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםה

 ).7.9.2016 (ו"באלול התשע' דיתן ביום נ

 רב ינון בוארוןה הרב שלמה שושן  ד " אב–חיים בזק הרב 


