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 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–רב אוריאל לביא ה

עקב   יר  משה"ד  אליהו  שפירא  וטו"עו  ור  מרדכי  שיינין"וטכ  "י  ב"ע( לוניפ :תובעה
 )קרו

 גדנ
 )ר משה מיטלמן"וטכ "י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 רושיןיזונות אישה שחויבה בג מ:נדוןה

 סק דיןפ

ד  לחייב  את  האישה  בגירושין "ביהפסק  )  05/06/2017(ז  "א  סיון  תשע"בפסק  דין  מיום  י

אולם  לאחר  שהאישה ,  הצדדים  הוזמנו  לסידור  גט.  מהנימוקים  המפורטים  בפסק  הדין

הודיעה  שאינה  מסכימה  להתגרש  וכי  בכוונתה  להגיש  ערעור  לבית  הדין  הגדול  בוטל  הדיון 

 .שנועד לסידור הגט

 :ד"ל קבע ביה"ד הנ"לפס' סעיף וב

 החל  שקבוע  לילה  עהיה  תוז,  ל"נ  הועדמ  בהתגרש  לסרב  תישהאה  ומידהב
' יע  ס"שו  בפסוקה  ההלכהי  ה"פ  עזאתו,  מזונות  לכאותה  זשללה  נה  זמועדמ
 . א יעיף סיזק

 בקש  מהבעל  ומידהב,  ה  זמועד  לד  עישה  אמזונות  בבעל  החובת  ליחסב
 ליוע,  נוכחי  הדין  הפסק  באמור  הסוד  יל  עמזונות  לאישה  הכאות  זשלולל
 .נומקת מקשה בהגישל

, לפסק  הדין'  ובהתאם  לאמור  בסעיף  ו,  ין  שהצדדים  מתגוררים  בנפרד  שנתיים  וחצייצו

פ מיום הגשת "או עכ, מיום הפירוד, הגיש הבעל בקשה לפטור אותו מחובתו למזונות העבר

 . וכן מתשלום מזונות מכאן ולהבא, התביעה לגירושין

 .בקשה הת אדחות לבקשתמיא  הבהו, ישה האגובת תתקבלהה

 :כדלהלן וסקפד "יה בצדדים הטענות בןיו עאחרל

 :א נפסק"יז סעיף "ע סימן קי"ע אה"שוב

בל קאם  תמאן  לו[...]  ופין  אותה  לקבל  גט  כ  [...]  י  שנודע  לו  שאשתו  נכפתמ
 . גט ימנע ממנה שאר כסות ועונה

 שללת נהתגרש  לסרבת  מישה  האם  אגירושין  בישה  האמחייבים  שאחר  ל,פסיקה  זו  להתאםב
 בתשובת ודע' י סניינא תיגר אקיבא עבי רתשובת בייןע, ט גקבלת לחץ לאמצעי  ככותה  למזונותז
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 האריכוו,  גט  הקבלת  לחץ  למצעיאיא    המזונות  המניעת  שדק'  יע  ס"ה  אלק  חניינא  תיהודה  בודענ
 . 142-140' מע'  ברךר כ"ד בפגדולד ה"ביה מין דפסק בזהב

 :ו זלשון בל"נע ה"שו הסק פביאור בתב כזק י" סיזק' י סהפלאהב

, ני  אוצה  רתאמר  שדע'  כפי  הכלל  בהוא  דיינו  המנוע  ליכול  דכתבש  ש"הראו
 ני  אוצה  רומר  לחויבת  מהיא  שיוןמ  כ"מ,  ממוןב'  פי  כצינו  מלא  דב  גל  עףא
 תובות  כריש  ממוכחז  ד"ע'  י  סריש  בתבתי  כברכ,  מנה  מגירושין  העיכובו
 .מזונות מטור פמנה מכשהעיכובד

 :ג שכתב"עז סק' אה סיהדברים התבארו בדברי ההפל

 אינה  וכפית  נכשהיאז  ד"יק'  י  ססוף  בהובאש  ו"רא  התשובת  בכתב  דהיינוו
 ותן  נדין  ההתם  דשום  מ,עונה  וסות  כאר  שמנה  ממנוע  לכול  יגט  הקבל  לוצהר
 יא  הידה  דבינ  ג"ה,  ני  אוצה  ריאמר  שד  עותו  אכופין  דכפה  ניש  אבי  גמוכ
 .ידה דרמא גוי השפיר וני אוצה רומר לחויבתמ

הגם  שלא  נפסק ,  מאחר  שבית  הדין  פסק  לחייב  את  האישה  בגירושין,  לפיכך  בנידון  דנן

, שלילת  המזונות  אינם  אמצעי  לכפיית  הגירושין,  לכפות  את  האישה  בגירושין  בעל  כורחה

הבעל פטור , והואיל ועיכוב הגירושין הוא מחמתה, אלא תוצאה של סירוב האישה להתגרש

 .ממזונות

 להיעתר  והתגרש  להסכים  לייבת  חינה  אישה  האםש,  עלמא  בורד  מןיש  בי  שה  החילוקז
ם "רא  התשובת  כוסקים  פיןוא,  מנה  מובע  נינו  אגירושין  הלכן  עיכובו,  ט  גקבל  לבעל  הבקשתל
 יזק'  יע  ס"שו  הפסיקת  ול"הנש  "רא  השובת  תנידוןכ  ב"שאמ,  א"  סזע'  סי  בפוסקים  ההביאוש
 . א יעיףס

 'ר  ע"הג,  ל"וורנר  זצ'  ב'  ר  ש"הרכב  הדיינים  הגא  ב"  תאזורי  הדין  הבית  מין  דיין  בפסקע
ו הבעל שבנידון  ב73-65' ח עמ"ר ח"בפד, א"צימבליסט שליט' ג' ר  ח"א  הג"ויבל,  ל"אזולאי  זצ

ופסקו  שם  לחייבה  בגירושין  בלבד  ולא ,  בגירושין  ולפוטרו  ממזונות  ישהאתבע  לחייב  את  ה
להלן מפסק הדין  . די  לפוטרו מתשלום המזונותוקבעו  שדי  בחיוב  גט  כ,  לכוף  עליה  את  הגירושין

 :73' בעמ

 קבל  לפייה  כדין  מק  רוא  העונה  וסות  כאר  שמניעת  דו  זנחה  היקר  עכל  ברםב
 ב  גל  עףא:  םז  ש"יק'  סיש  ב"ל  ב"זד,  ןל  כ"  סא  למואל  שבית  דראהנ,  טג
 ו  זכפייהו'  כו  וופין  כם  אלוגתאד  פ"נק'  י  סקמן  ליתא  אכפה  נעל  בשהואכ
 כפה  נעל  בשהוא  כהאד,  פידא  קין  אלמא  עכולי  לעונה  וסות  כאר  שמנועל
 ייבת  חיא  השר  אדברים  הו  לעשה  תא  למילאמ,  מנו  מפרוש  לכולהע  י"כל
 מהש  ד"  בדברי  במבוארו".  לו  שיוב  חעשות  לטור  פואכ  ה"א,  ו  לעשותל
, גט  התקבל  שפייה  כדין  מק  רא  לוא  העונה  וסות  כאר  שמנה  ממנוע  ליכולד
 פני  לפילו  אכן  לט  גקבל  לחייבת  שכיון  דואהו,  חר  אטעם  מם  גלאא
 יכולים שבו שדול גמום בכמוו. לפיה ככספיים היוביוח ל כפקעו נמקבלתוש
 נפטרת  ומו  עחיות  להכריחה  לפשר  אי  אגירשה  שפני  לגםד,  גרשה  לכפותול
 בכל  דריה.  הגהא  ב"כד  ס"נק'  סי  בהלכה  לפסק  נכןו...  לפיו  כיוביה  חכלמ
 מואל  שית  בסוברו.  גט  הפני  לוד  עממון  המנו  מםוציאימ,  גרש  לחייב  שקוםמ
, גט  הפני  לוד  עתבטלות  מביניהם  שהדדיות  ההתחייבויות  הכלה  ש"הד
, לפיו  כחיוביה  בייבת  חינה  אהיאו,  לפיה  כחיוביו  בייב  חינו  אהוא  שהיינוד
 פסקים  נברכ,  גט  בייבת  חו  אייב  חם  אספקה  ב"הש  ד"הבל  ל"  סלכןו
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 ף  אידן  דנידוןז  ב"לפיו  ...י  לים  קחד  אלכ  אמר  ימספקד,  ביניהם  שחיוביםה
 .ל"כנו, מזונות בותו אחייב לם גוכל נאמ ל"מ, ט גקבל לכפותה לוכל נלאש

, של  אותו  פסק  דין  פסקו  חיוב  האישה  בגירושין  ללא  כפיית  גירושין'  לאחר  שבסעיף  ב

בית הדין ופסקי  הדין  למזונות  שניתנו  על  ידי  ,  אין  לחייב  הבעל  במזונותיה:  "'כתבו  בסעיף  ג

וביטלו את פסקי , הרי שללו את המזונות למפרע גם ביחס למועד שלפני פסק הדין". בטלים

 .הדין למזונות שכבר נתנו קודם לכן

ב "ל  והגר"ש  אלישיב  זצ"הגרי,  ל"י  נסים  זצ"ע  הגר"בהרכב  הדיינים  נ,  בית  הדין  הגדול

וכתבו ,  ו  את  פסק  הדיןואישר,  א"ד  בת"ל  מביה"דן  בערעור  על  פסק  הדין  הנ,  ל"ולטי  זצ'ז

 ".ד האזורי בפוטרו את המשיב מחיוב מזונות"צדק ביה: "75' שם בעמ

 :לגבי אותו נידון כתבו 77' עמ בשם 

 ם  עזונות  מחיובי  מהשתחרר  לכול  יבעל  דו  זהלכה  ליסוד  העיקר  והואילו
 כתובותד  ד"  פהתוספתאא  ו"  נף  דכתובות  דמשנה  הוא  הכתובה  וט  גשלשתה
 אמור  הלפיו,  צחק  ינחלש  ב"מכ,  ע"  אפרנסיע  ו"  ארפאי  תךכתובת  ויטךז  ג"ה
 גי  סלאו,  תוספת  הף  אולל  ככתובה  הל  כמשליש  בדוקא  דבואר  מריה
 אף  שהסיק  לש  ילפנינו  שחומר  המן  שלא  אוד  עלאו,  רידא  גתובה  כהשלשתב
 שלם  לוכן  מהוא  שאזוריד  ה"ביה  בצהיר  ההמשיב  שאורייתא  דתובה  ככוםס
 צמו  עת  אפטור  לידו  בין  אן  כאםו,  ישה  האטובת  לשליש  הא  לה  זםג,  אשתול
 .זונותיה מחיובמ

  שהבאנו  בפסק  הדין  מיום 297-294עמוד  '  וכן  כתבו  בפסק  דין  מבית  הדין  הגדול  חלק  ה

 ):05/06/2017(ז "א בסיוון תשע"י

 ראית  נהיא  שבאופןו,  ליו  עאוסה  מאשתו  שו  זטענה  בבא  שמי  בם  גולםא
 סוד  ילה  ע"דרגמ  חתירין  מין  אלמעשהב  ש"לק'  סיצ  ב"צ  העלה  הברכ,  נהכ
 שום  ממעשה  לא  לבל  אהלכה  לראהז  נ"  כ-:  ם  ששונו  לזוו.  לי  עאיס  מענתט
 פיל  [...]  לי  עאיס  מטענתג  ב"ר  חהתיר  לזה  כעשה  מנעשה  שזינן  חלאד
 ישה  האת  אחייב  לאיןו,  ערעור  הת  אקבליםמ.  א:  חליטים  מנו  אאמורה
 וא  האשתו  לכתובה  הת  אילם  שא  להבעל  ווד  עלכ.  ב.  פ"  גקבל  למערערתה
 .מזונותיה בייבח

 .ל לפטור ממזונות למרות שלא חייבו בגט"לאחר השלשת הכתובה פסקו בנידון הנ, אולם

 אין  שתב  כבריו  דבתחילתש)  א"ק  ספירוש  הארוךב  (זע'  יע  ס"ה  אעקב  ישועות  יספר  בכןו
 אמצעי  כָחשב  ֵיתמזונו  הלילתשאחר  שמ,  "לי  עאוסהמ  "טוען  העל  בל  שנידון  בזונות  ממנועל
 . מזונות התשלום מפוטרו לקום מהיה יתובה כשליש יאם שראה נבריו דבסוףו, גירושין הכפייתל

 :ו זלשוןבתב כ, ב"ק סזע' יש ס"פת בובאה, ב"ק סקצר הפירוש בבמסקנתוו

 נו  ליפרו  סאבותינו  ותב  כבסוף  וזהכ  ב"  גהאריך  שעקב  ישועות  יספר  בעייןו
 דעת  כורה  החד  אמורה  שימיו  בירע  אחד  אםפעל  ש"צ  ז"  חגאון  הזקינימ
 יתן  שבעל  הת  אכפה  ועשה  מחר  אינו  דסתר  וליו  עלקל  ח"  זהואם  ו"ראה
 עם  טו  ליש  ולי  עיא  האיסה  מען  טם  אמנםא.  שלימותב'  זונותי  מאשתול
 מנה  ממנוע  לוכלמ  י"  מה  זחמתכ  מ"ע  בגרשה  לותן  נדין  האין  שףא  בוררמ
 ת  דל  עעברה  ששתו  אל  עטען  שדאח  ביה  המעשה  ו.פ"  גתקבל  שד  עזונותמ
 כתבתיו,  צת  קדבר  לגלים  רהיה  שלאא,  דבר  ברורה  בדות  עו  ליה  הלאו
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 ל עסמוך לש יבזהו, ט גתקבל שד עסותה כארה שמנה ממנוע לכול יהבעלד
 .שוןא ש"מהרם ו"ראה עתד

 : שכתבו בתוך דבריהם199עמוד ' ד הגדול חלק א"ועיין עוד בפסק דין מביה

 הכריח  לישה  האל  עשפיע  יא  לבעל  הצד  ממזונותה  שלילת  שמקרה  בךא
 גד  נבעל  הן  ממון  מהוציא  לפשר  אי  אדין  הלפי  שראה  נריה,  ט  גקבל  לותהא
 קבל  לאלצת  נהיה  תא  לו  זישהד  שא"נכ  ב"או.  ל"נ  הגאונים  הבותינו  רעתד
 חסדו  בלויה  תיננה  או  זישה  שאשום  מבעל  הצד  ממזונות  הלילתי  ש"  עטג

 זה  ברגיש  תלאו,  ליהם  עחסורה  מכל  ווריה  הבית  בושבת  ייא  היכ,  בעל  הלש
 ה  לתת  לכשיו  עוכן  מהבעלו,  א  לו  אזונות  מה  לשלם  יבעל  הם  אין  באומהמ
 . מזונותיה מותו אפטור לדון ליש שריה, תובתהכ

 איסה  מען  טםז  א"ע'  ית  ס"פד  ב"ו  העקב  יישועותש  ה"י  מ"פ  עדון  לש  יםג
מ " מה זחמתכ מ"ע בגרשה לותן נדין האין שף אבורר מעם טו ליש ולי  עיאה
ז "ע'  י  סחוקק  מהחלקתנ  מ"כו,  פ"  גתקבל  שד  עזונות  ממנה  ממנוע  לוכלי
 ישנא  להיטת  רפי  לנהה,  כתובה  השלשת  האופן  לובנוגע[...]  '  ק  ג"  סוףס
 סגי  דראה  נכאורה  לתובה  כה  לליתן  וגרש  לוצה  רם  אפוסקים  במובאה
 לא  אתובהכ  הת  אקבל  תא  לישהאה  שאופן  בם  גכתובה  הת  אמשלישב
 בר  דל  שטעמו  ביצחקל  נחל  ב"א  ז"גריצכ  ה"ש  מפי  לולםא,  גט  הצירוףב
 מועיל  שובו  חפורע  כהוא  שפני  מכתובה  השלשתי  ה"  עבעל  היובי  חנפקעש
כ "או,  ש"  עכתובה  הנאי  תיובי  חמנו  מקעז  פ"עי  ומלוה  הל  שרחו  כעל  בםג
 קבל  לזכות  הידהב'  יהי  שטובתה  לכתובה  הת  אשליש  הבעל  הם  אוקא  דהז
 בלא, רחה כעל בם גמועיל העון פירוה הזא, גט הלא בםי ג"ומ  תכתובה  התא
 ם  עחד  יקבל  תלאז  ש"  כתובתה  כת  אקבל  תא  לישהאה  שאופן  בשליש  מםא
 הכריח  לידו  בין  אהרי  שרחו  כעל  בעון  פירכלל  בה  זין  אדאיו,  טה  גם  גהז
 קבל  לסכיםכ  ת"א  אתובתה  כת  אקבל  לה  לרשה  מא  לאםו,  ט  גקבל  לותהא
 ל  כפיל  [...]  חיובים  הכל  בייב  חשאר  נהוא  ולל  כעון  פיראן  כין  אגט  התא
 ך  סזונותיה  מבור  עאשתו  לשלם  לבעל  הלע.  א:  וסקים  פנו  אעיל  לאמורה

) י"  ללף  אהיאש  (שתו  אתובת  כדין  הבית  בהשליש  לבעל  היד  בזכותה[...]  
 .מזונותיה מטור פהיה יאזו, פ" גםע, ישה האטובתל

כח  ששלילת  תשלום  מזונות  לאישה  אינו  מפיל  אותה  לכדי  מחסור ד  נו"ביה,  גם  בנידון  זה

 . ל"א הנ"ר ח"ובכך דומה נידון דנן לזה שבפסק הדין בפד, חמור וכפייה על הגירושין

 ענת  טטוען  הבעל  בדנו  של"נ  הדין  הפסקי  בהנידון  ממור  חנן  דידוןנ:  ד  מבהיר"ולם  ביהא
 לום  שהפרת  להכרח  בגורמיםהליים  לי  שעשים  מעשו  נא  לישה  האצדמילו  וא,  "לי  עאוסהמ"
 פסק  בהרחבה  בפי  שפרטנוכ,  ה  זנידון  בולםא.  ולכן  לא  חייבו  אותה  בגירושין,  לפירוד  וביתה
ל  האישה  בחיי  הנישואין ששלילית  האת  התנהלותה  )  05/06/2017(ז  "שע  תיוןא  ס"  ייום  מדיןה

וחייבנו ,  ישההא  התנהגות  בפירוד  באשם  הת  אתלות  ליש  שבענוק,  בכלל  ובחיי  אישות  בפרט
 ת  אשלול  ליש  מה  בפירוד  ובעזיבת  הבעל  את  הביתשאותם  נימוקים  שהיא  א  מ.אותה  לקבל  גט

 .גט הסידור לנקבע שמועד לודם קוד עמזונות לכאותהז

 :כתב שרוטנבורגם מ"הר מתשובת מביא שהג ירק פתובות כמסכת בשרי האיין בהגהותע

 ארגילו  דיכאמ  ה"ה,  זונות  מה  למעלה  דאכלה  ולוותה  בפירשנו  שה  מלכ
 ה להיב ילאו, ויא הורדת מטטה קיהי ארגלהא בלא. ביו אבית ויהו אקטטהה
 שונו לזה ואון גלטוי פב רתשובת  בצאתי  מכןו.  בית  הרכת  בפי  לפילו  אזונימ
 וא  האםו,  לום  כה  לאין  ווי  המורדת  כרגלת  מיא  הם  אטטה  קארגילו  דהיכאו

 ן  מליו  עש  ימותה  חגון  כביתה  ני  ברגילין  מאםו,  תובה  כל  כה  לש  ירגילמ
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 וציאה מין אאםו, כפיפה בחש נם ער דדם אאיןד,  חר  אמקום  להוציאה  לדיןה
 .נהג מכן ולכה הכן ותובה כה לנותן וגרשהמ

 :סעיף יב' ע' ע סי"א אה"ונפסק כך להלכה ברמ, ג מכתובות"וכן הוא במרדכי פי

 הוא  שנהע  טחמת  מאה  בםא,  חר  אבית  להלכה  ועלה  בבית  מיצאה  שישההא
 בעה  תם  אם  שזונה  לייבח,  זה  בכיוצא  וע  רם  שליה  עיוציאו  ששכונהב
 םה  א"הו:  גהה.  לשעבר  דזונות  מל  עחלהמ,  בעה  תא  לם  אבלא  ;זונותמ
 לותהו,  מנו  מהמניעהו,  מו  עה  לתדר  מלא  ועלה  בם  עטטה  קה  לייתהה
 ייב  חאיש  האיןד,  שלםצ  ל"א,  מנה  ממניעה  הם  אבלא  ;שלם  לריךצ,  מזונותל
 .מו עשהיא כלא אה לשתו אנותמזוב

כשהאישה  היא  זו  שעזבה  את  הבית  ותובעת  מזונות  מוטל  על  בית  הדין  לברר ,  בדרך  כלל

והצדקה  זו ,  שהבעל  עזב  את  הבית  מטעם  מוצדק,  אולם  הוא  הדין  בנידון  דידן.  ממי  המניעה

לפיכך  עם .  ד  לחיוב  האישה  בגט"כפי  שהארכנו  בפס,  התבררה  רק  עם  השלמת  הדיונים

אלא  אדרבה  האישה ,  מת  הדיונים  ברור  שאין  דינו  של  הבעל  כבעל  המורד  באשתוהשל

 . והאשם בפירוד מוטל עליה, נידונת כאישה שהרגילה קטטה בתוך ביתם

 ל  שלילת  מזונות  לאישה  שהרגילה  שו  זלכה  הבע  קלא  שראהם  נ"הר  מתשובה  בעיוןמ
 וא  דווקא  ההנידוןש,  תשובתו  בזכיר  הא  לכן  ל.בית  הת  אזבה  עהיא  שנסיבות  בק  רטטהק
 ין  הכרחא  א"רמ  הדברי  בכןו.  קטטה  מנובע  הירוד  פכל  בן  דלאא,  בית  הת  אזבה  עישהאהש
. ב יסעיף בבריו דת אע"שו ברן ממחבר הפתח שפיכ, הבית מיצאה שישהבאא וקו דוא ההנידוןש
לא "מתייחס  לנידון  שא  ה"רמ  הגםו,  מחבר  הדברי  לשלמה  הםא  ה"רמ  הדברי  שפרש  נם  אקר

 והחלוקה  בין  המניעה  ממנו  או  ממנה  נאמרה,  עזבה  את  הבית  ישהאומשמע  שה,  "ר  לה  עמומתד
 אין שראה נדינא לולםא. בית הת אעזוב לולץ אשהבעל כאלך א, בית הת אעזבה שישה באווקאד
 א  יסודו"ינו  של  הרמ  שדאחרמ,  מנה  מו  אמנו  ממניעה  הם  אלוי  תעיקר  הלאא,  זב  הבית  עימ  מ"נ
ובכך , רת  שקבע  שהאשם  בפירוד  מתייחס  למי  שהרגיל את הקטטה בביתםהנזכם  "הר  מתשובתב

דעת  לחייב  את  הבעל  במזונות הוכי  יעלה  על  ,  אם  לא  כןש.  תלויה  חובת  הבעל  למזונות  אשתו
 ".זרקה אותו מהבית"ולמעשה , כשאשתו במעשיה השליליים כפתה עליו את עזיבת הבית אשתו

 התנהלותה  באישההנים  התברר  לבית  הדין  שם  השלמת  הדיועאחר  שמ,  ה  זנידון  בם  גכןל
ד  לחיובה "כפי  שהבהרנו  בפס,  עזוב  את  הבית  לת  הבעל  אילצה  אחיי  הנישואיןבשלילית  ה

 בעלהרי  התברר  למפרע  שה,  ישה  האל  שעטיה  בוא  ההפירוד  שהתאם  לקביעה  זוב,  רושיןיבג
 .מועד הפירודמבר כמזונותיה  בייב חינוא

 יום    מ4637  -  29  -  1:  יקת'  ס    מתניה  נאזוריד  ה"ביה  מעלכ  הב"ין  שציין  ב  דפסק  ביין  גםע
 :דלהלן כ,בריו חהסכימו עמוו, פירא שלמהג ש"רה התב כשם, )30/07/2006(ו "שס תבבא' ה

 הלכה  ועלה  בבית  מיצאה  שישה  אעניןב  ב"יס'    עימןז  ס"העע  א"שו  בהנה ו
 ם  אבלא:  "א"רמ  הכתבו.  זונה  לייב  חענה  טחמת  מאה  בם  אחר  אביתל
 שהוא  כלא  אשתו  אמזונות  בייב  חאיש  האין  דשלם  לריך  צין  אמנה  מניעהמה
ש "בש  ב"עא  ו,  ג  קכתובותא  ב"ריטב  הדבריא  ב"רמ  הברי  דמקורו,  "מוע
כ "ש  מ53  ו  52'  מע'    ורךר  כ"פד  בעייןו.  ח"ק  מ"א  ס"גר  הבביאור  והק  ל"ס
 בריו  דיסודו,  ו  זלכה  הל  שעמהט,  ד"טוטו  בבארל  ל"צ  זולדשמידטא  ג"גרה
 אין  שזונות  מדיני  בלכה  הלאא,  ורדת  מדין  מינו  אמזונות  מבעל  הורפטש
 ייתה  העזיבתה  שקבע  נם  ארקו,  מו  עשהיא  כלא  אשתו  אמזונות  בייב  חבעלה
 . מזונותיה מפטר נוא הין אדיןכ
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 ה  זיןא,  מו  עשתו  אאין  שפני  מוא  הפטור  הסיבת  שכיוון  שומר  לש  יה  זלפיו
 וא,  יבה  סללא  ורצונה  מעזבהש  גלל  במו  עשתו  אין  אםא,  וריד  מו  אעלהמ
 אין  ושתו  אעשי  מקב  עיתו  בת  אעזוב  לאלץ  נהבעל  שחמת  ממו  עשתו  אאיןש
. מו  עשתו  אין  אך  כבין  וך  כביןש,  חת  אג  גורת  קחת  תמה  עגור  לסוגל  מואה
 גרימתה  במו  עאינה  שיכא  הכל  שפנימ,  מזונות  בייב  חוא  הין  אמו  עכשאינהו
 . ה זטעם ממזונותיה מפוטרו לש ילכןו, זונות מיוב חיןא, עשיה ממפניו

 סקנת הדברים מ

אינה  זכאית ,  אישה  שבית  הדין  פסק  לחייבה  בגירושין  והיא  מסרבת  לקבל  את  הגט .א

ל  קבעו  ששלילת  המזונות  הינה "הנ)  73'  עמ(ח  "ר  ח"ובפסק  הדין  שבפד,  למזונות

 .גם למפרע

מסרבת   הישאהובאמתלא  מבוררת  "  מאוסה  עלי"ענת  טלדעת  כמה  פוסקים  אם  לבעל    .ב
יש  שהוסיפו  שהפטור .  הבעל  פטור  ממזונות,  למרות  שאין  מחייבים  בגירושין,  להתגרש

 .ממזונות הוא בכפוף להשלשת גט וכתובה

 ל  שכתובה  המיד,  לתשלום  הכתובה  ישהאנידון  זה  לא  נשללה  זכאות  הבאחר  שמ .ג
 אילו  כאת  זראות  לישו,  דירה  בבעל  הל  שחלקו  מקוזזו  ייום  כםיישוו  להתאם  באישהה
 .תובתהכת  אאישה הבתה גברכ

היא  זו   ישהאוה,  ד"בעל  מוכן  ומזומן  לתת  גט  לאישה  בכל  מועד  שיקבע  ביההאחר  שמ .ד
, אחרת  ישהאצדדים  עדיין  נשואים  והבעל  מנוע  מלשאת  האחר  שמו,  המסרבת  לקבלו

, אין  טעם  להשליש  גט  כשידוע  לכל  שבכל  מקרה  לא  ייעשה  שימוש  בגט  המושלש
 .  חדשובבואם להתגרש יסדרו גט

הואיל    ,באמתלא  מבוררת"  מאוסה  עלי"ידון  דנן  חמור  יותר  ממקרה  שבו  הבעל  טוען  נ .ה
יות ה,  לכן  למרות  שהבעל  עזב  את  הבית.  את  האשם  בפירוד  ישהאד  הטיל  על  ה"וביה

 ישהאנסיבות  שהתבררו  בפנינו  הבעל  נאלץ  לעזוב  עקב  התנהגותה  השלילית  של  הבש
 .ינו חייב במזונותיה אהוא

, אמור  הבעל  פטור  מתשלום  מזונות  ממועד  הפירוד  ועזיבתו  את  הביתאור  כל  הל .ו
, )14.12.15(ו  "טבת  תשע'  למזונות  זמניים  מיום  ב  בוטלת  ההחלטהמובהתאם  לכך  

 .מלכתחילה נקבעו כדמי מזונות זמניים עד להשלמת בירור התביעה לגירושיןש

 .רטים המזהיםלאחר השמטת הפ, יתן פרסם את פסק הדין באמצעות הנהלת בתי הדיןנ . ז

 ).30/08/2017 (ז"באלול התשע' חיתן ביום נ

      

 ד" אב–רב אוריאל לביא ה רב שלמה תםה רב דוד מלכאה

  


