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 גדנ  

 :בענתה לוניפ יטקיןאד טל "כ עו"ב

 יוב גטח – גירושין: נדוןה

 סק דין  פ

מדובר  בבני  זוג  שנישאו  לפני .  האישה  תובעת  גירושין.  הופיעו  לפנינו  בני  הזוג  ובאי  כוחם

 .ומזה כחמשה חדשים הם חיים בנפרד, ללא ילדים, שלוש וחצי שנים

 םענות הצדדיט

עובר ,  ל  בכך  שמעולם  לא  היו  ביניהם  יחסי  אישותהאישה  טענה  על  הבעל  טענות  קשות  הח

וכלה  בכליאה  ובהשפלות  חוזרות  ונשנות  מצדו  של ,  דרך  אלימות  פיזית  נפשית  ומילולית

 .שפחתוהבעל ובני מ

כאשר ,  תיארה  בפנינו  באריכות  יתירה  את  מסכת  התלאות  שחוותה  עם  בעלה  ישההא
אף  צירפה   ישהאה.  ת  כלל  לאורך  כל  שנות  נישואיההתמקדה  בכך  שלא  היו  ביניהם  יחסי  אישו

 .שהיא עדיין בתולהך מסמך המעיד על כ

הוא היה , כבר בתחילת דרכם המשותפת היא הבינה שמשהו אינו כשורה עם בעלה, דבריהל
עשתה  את  כל  אשר  יכלה  לקרבו וואף  שהלכה  לטבול  ,  מרבה  להתרחק  ממנה  כאשר  שהו  יחדיו

 . ורהוא התרחק הימנה כאמ, אליה

ר  אח5 בבוקר ועד 9שהם היו יחדיו במיטה מהשעה  תיארה בפנינו על אחת הפעמים כן  מוכ
לדבריה  הוא  רק  הרבה .  אך  ללא  הועיל,  די  שהוא  יממש  חיוביוכ  כולהוניסתה  לעשות  ,  הצהריים

 .לספק את עצמו

  זה אם.  בכל  פעם  היה  לו  תירוץ  אחר  על  סירובו  או  אי  יכולתו  לממש  חיוביו  כלפיה,  דבריהל
או  תירוצים ,  מחמת  עייפותו  או  מחמת  שעלה  השחר  ויש  בעיה  הלכתית  בקיום  יחסי  אישות

והיא  נענתה  לו  בלית ,  הוא  היה  מרבה  לבקש  הימנה  דברים  חריגים  שאינם  מקובלים.  נוספים
 .היא הוזהרה לא לספר דבר. ברירה ומפאת תמימותה

חלקם ,  ניםבשחלקם  ר,  ועציםי  (!)  בעהשני  הזוג  עברו  כברת  דרך  ארוכה  אצל  לא  פחות  מב
כל  אחד  מהם  ניסה  את  כוחו .  יניים  וסקסולוגמועצים  י,  וגייםזועצים  י,  יועצים  רגשיים,  רופאים

להיות רגיש , צאת מעצמו ולהשתחרר מקיפאונולין  השאר  שינסה בבעצות  לבעל    הבעיה  וןרבפת
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אך ,  רי  ויאגרהדורי  הרגעה  וכדו  לכרשםמהסקסולוג  אף  נתן  לבעל  .  ישהאיותר  ולחיות  את  ה
 ).לפרוטוקול הדיון 112-110ורה ש( .הבעל סירב לקנות את הכדורים ואמר שזו לא הבעיה

, לא  הניבה  תוצאה  ל  היועצים  למיניהםכוהפניה  ל,  שנים  מחתונתם  לוששאחר  שעברו  ל
ונתן  לבעל  הזדמנות ,  לא  תלך  יותר  לטבול  במקווהשורה  לה  ה]  'ה[ין  והרב  צנראה  כלו  כל  הקיכ

כבר  הרים  ידיים  ואין  מנוס ]  'ה[לאחר  כחודש  ימים  הודיע  לה  הבעל  שגם  הרב  .  אחרונה
 .מגירושין

לרבות  בקשותיו  החוזרות  ונשנות  לעבור   כולהציינה  בפנינו  שהיא  ניסתה  את    ישההא
, אד  לעזוב  את  עיר  מגורי  משפחתהמהיה  לה  קשה  שואף  .  מקום  מגורי  הוריו]  'ק[ל]  'ב[מגורים  מ

לתת  לבעל  הזדמנות  נוספת   דיכהיא  הסכימה  לכך  וזאת  ,  ת  נישואיהדי  לנסות  ולהציל  אכאך  
 היא  אף  ספגהו,  אך  כאמור  הדבר  לא  הועיל.  הוריו  קרבתבכשהוא  שוהה    חוץ  פחותלשירגיש  

 .שפחתומני בהשפלות מ

מניעת  יציאה ,  תיארה  בפנינו  אירועי  אלימות  של  הבעל  כלפיה  שכללו  סיבובי  ידיים  כן  מוכ
 .ת ידיהופעם אף קשר א, מהחדר

אך  מנגד  הכחיש  בשפה  רפה  למדי  את ,  בעל  הודה  שמעולם  לא  היו  ביניהם  יחסי  אישותה
אמנם  היו  דברים .  הדברים  לא  בדיוק  כמו  שהיא  מתארת"וכפי  שאמר  ,  ישהאשלל  טענותיה  של  ה

דימום שהיה  בלה תואהימנה בתחילה הת רתיעתו   א)  לפרוטוקול  הדיון81ורה  ש(  "אבל  לא  ממש  כך
 .לו

בכך  שהיא  לא  רצתה  לקיים  יחסי  אישות  בטענה  שהיא   ישהאוא  מאשים  גם  את  הכלל  הכ
 . לדבריו היא היתה מרבה לשכב במיטה שעות רבות ללא מעש והוא לא ידע מה יש לה. עייפה

, ברים  חריגים  שאינם  מקובליםדרש  הימנה  דאילו    כישהאת  טענת  ה  אבעל  מכחישה
הוא  הרבה  לציין  בפני !  להיפך  ,לימות  מצדוא  היתה  אלש  ועןט.  פשוט  ממציאה  דברים  ישהאוה

 לימות  זואהיועצים  שהוא  דווקא  זה  שסבל  ממנה  אלימות  מילולית  שאי  אפשר  להמשיך  עם  
 ).לפרוטוקול הדיון 119-117ורות ש(אפילו לא יום אחד 

 נהקלדבריו לא . לו הסקסולוג שםרבעל  הודה  בפנינו  שכלל לא טרח לקנות את הכדורים שה
 .בכתה ואמרה שלא תלך למקווה ישההאחר שאמת הכדורים א

בל סושלדבריו  ,  המעלילה  עליו  דברים  קשים  ישהאו  דשאלת  בית  הדין  מדוע  הוא  צריך  לצל
 .לבעל לא היתה תשובה – שהקלימות מילולית אנה ממ

₪   300  סך  הבעל  על  גדנצירפה  תביעת  מזונות    ישהאהוח  כת  ש  לציין  שבתום  הדיון  באי
 .27.3.2017ד למועד שנקבע לסידור הגט בתאריך עמשך שלושים יום ליום ל

דיין  לא ערי  האישה  שה  –  הן  מבחינה  פרוצדורלית,  הבעל  דחה  את  התביעה  כוחא  ב,  נגדמ
 .מורדת בבעלה ישהאהש – והן בטענה עניינית, תיק תביעה מתאיםה פתח

 םיתוח טענות הצדדינ

להלן  מספר  נתונים .  ינואין  ספק  כי  זהו  אחד  המקרים  הקשים  והלא  שגרתיים  שהובאו  בפנ

 .עובדתיים שאין בהם מחלוקת

 .עולם לא היו יחסי אישות בין בני הזוגמ. א

 .חודשים ועד כה חמשה מאז פרידתם לפני ישהאבעל לא ניסה ליצור קשר עם הה. ב
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 .בעל לא שיתף פעולה עם הוראות הסקסולוגה. ג

יום  לא   שלושים  אחרלם  א,  ואף  הביע  הסכמתו  לגירושין,  בעל  מבין  שאין  תוחלת  למצבה.  ד
 .) לפרוטוקול165ורה ש(יתקדם מאומה בעניין 

ואף  בעת  הדיון  כשנשאל ,  ביתם  הבעל  לא  תבע  שלו,  מנגד.  תובעת  גירושין  ישההא.  ה
 . כלל ביתם ולא הזכיר שלו, רק אמר שהוא צריך זמן לחשוב ולעבד, לדעתו

 149ושורה    9-8ורות  ש(תו  בעל  אמר  בצורה  ברורה  כי  הוא  לא  יכפה  את  עצמו  על  אשה.  ו

 ).לפרוטוקול

 .באלימות מילולית ה את זהזמאשימים  ישהאבעל והה. ז

 היון והכרעד

הרושם .  האישה  הצהירה  בפנינו  מספר  פעמים  כי  היא  איננה  רוצה  את  בעלה  כלל  וכלל

 .כי האישה החלטית בדעתה, שנוצר בפנינו הוא

 גיעו  הצדדים  הישואי  שנפק  סין  אי  כומהד,  דברים  היתוח  נלאחר  וצדדים  הענות  טאורל
 .קיצןל

הן אמת שהוא אמר בפנינו שהוא  .גם הבעלא אל, מבינה זאת ישהאל  פניו  נראה  שלא  רק  הע
אך  דומה  שבמהלך  תקופה  כה  ארוכה  הוא  חייב  היה  לראות  את ,  צריך  לעכל  את  הדברים

  ".הכתובת על הקיר"

ואף  הודה  שלא  עשה  מאומה  כדי   ,ביתם  א  ביקש  שלו  לכל  מהלך  הדיון  הבעל  בש  לציין  כיי
לא  זו  בלבד  אלא  במהלך  התקופה  האחרונה  זה  כחצי  שנה .  אליו  ישהאלנסות  ולקרב  את  ה

 –ואף  לא  פנה  אליה  כלל  בעניין  ,  הוא  לא  עשה  מאומה  להשיבה  אליו,  עזבה  את  הבית  ישהאשה
 .דבר האומר דרשני

א  יעלה לם  אש  הדין  תלאחר  שמרשו  הסכים  להתוויית  ביש  –  הבעל  כוחא  גדיל  לעשות  בה
שהסכמה זו ,  הוסיף ואמר–ן גט בהסכמה יתהוא י, יום שלושים בידו להשיב את אשתו אליו תוך

תן  ידו  לכך יילא    כי  השיב  לו  על  אתר  הדיןת  יב.  בכפוף  לסגירת  כל  העניינים  קודם  הגט  ינהה
 ).לפרוטוקול 168-166ורות ש. (קלף מיקוח בידי הבעל היהישהגט 

המונעת  ממנו ,  כלשהי  פקודיתתכי  יש  לבעל  בעיה  ,  מה  ששמענו  בדיוןל  פניו  נראה  מע
לבדוק  את ופי  ראות  עינינו  אין  טעם  להיכנס  לעובי  הקורה  ל.  לבצע  את  מחויבותו  כלפי  אשתו

ואת  דבר  דחיית  יחסי  האישות ,  תרוצי  צד  זה  או  אחר  לסיבת  אי  קיום  המצווה  בליל  נישואיהם
 !המצביע על בעיה אקוטית, לבעליג דבר שהוא חרי –שנים  מהכלמשך 

ימשך יהיעלה  על  הדעת  כי  דבר  שכזה  ,  יה  עייף  בעייפות  כרוניתהמהם    ם  אם  ייתכן  שמיג
וכי  דימום  זה  או  אחר  של  הבעל  יש  בכוחו  לדחות  מעליו  את   ?ויידחה  לתקופה  ארוכה  שכזו

  ?ליו בעת נישואיו עם אשת נעוריועחיובו המהותי השורשי והיסודי שקיבל 

אלא  יש  כאן ,  ולא  מדובר  כאן  על  בעיה  נקודתית  או  עיכוב  זמני,  דאי  שדברים  בגודאי  ובוו
גורם  לריחוק  בין  הצדדים   –דבר  שמעבר  לחומרתו  בפני  עצמו    –כשל  מרכזי  בנישואין  אלו  

 .נגד עינינולמתגלה הומכאן הדרך קצרה למצב העגום , ומעכיר את האווירה ביתר שאת

הואיל ו,  ולםעה  כי  לא  היו  ביניהם  יחסי  אישות  מאור  העובדה  שהבעל  הודל.  את  ועודז
ולקבל   שונים  איתם  נפגשו  בני  הזוגהיתן  לפנות  אל  היועצים  ניה    ה,יבות  לכך  סספרמיתכנו  יו
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שיש  לחייב  גט  במקרה   הדין  הגיע  למסקנהת  יבאחר  שמ,  ולם  א.לפשר  התופעה  דעתת  מהם  חוו
לכן   ,ם  יחד  ולשמירה  על  כבודםולתועלת  שני  הצדדים  ג  ,לקבוע  את  סיבת  הדבר  ליבדנן  גם  

כול  לגרום  לפגיעות  הדדיות יוידלג  על  שלב  זה  ה,  הצדדים  את  בירור  הדברמד  יחסוך  "ביה
 .והשפלות ללא צורך

 .ר לפן ההלכתיותה נעבע

 דין מורד

אין  ספק  כי  לא  התקיימו  יחסי  אישות  בין מאחר  ש,  מניתוח  העובדות  שהוצגו  בפנינו

  הרי  שיש  כאן  מרידה )ואולי  לפעמים  אף  של  האישה(  הבעל  בוודאי  עקב  מחדליו  של,  הצדדים

ז  שהמורד  על  אשתו  אם  היא "ע  ריש  סימן  ע"ע  אבה"וכבר  שנינו  בשו,  מתשמיש  מצד  הבעל

 . רוצה כופין אותו מיד להוציא וליתן כתובה

 םין אין לו גבורת אנשיד

 .ףאפשר ויש לחייב את הבעל דנן בגט גם מטעם נוס, מבלי לגרוע מהאמור לעיל

בפרט ,  ין  ספק  כי  זה  דבר  מוזר  לכשלעצמו  שבמשך  שנים  לא  קיימו  ביניהם  יחסי  אישותא
עד ם  חד  גיסא  אמנם  היה  נושא  זה  זר  להמם  שלשמדובר  בשני  בני  זוג  חרדים  הבאים  מעו

 ישהאמתיאוריה  של  ה  .ם  יודעים  היטב  את  תוקף  חיוב  מצווה  זו  האידך  גיסאמך  א,  הנישואין
ורה ש(אף  הבעל  הודה  בזה  ו,  קיים  את  חיובולהבעל  לא  הצליח  מעולם    כי  בפנינו  באריכות  עולה

 . אין לו כח גבראשיתכן ילכך  ו) לפרוטוקול93

שבטוענת  שאין  לו  גבורת   )'ד  סעיף  ז"ע  סימן  קנ"בהא(ע  "בשו  הרי  ששנינו,  ם  כנים  הדבריםא
יש א  שכתב  שם  שכל  היכא  ש"ויעויין  שם  ברמ.  נאמנת  ויוציאה  בגט,  אנשים  לבוא  עליה

ן יויעו.  לי  עלמא  אף  בתובעת  את  כתובתהונאמנת  לכ  ישההא,  אמתלאות  ואומדנות  המוכיחות
יש  לחייבו  בגט "  בעינא  חוטרא  לידיה  ומרא  לקבורה"שאף  בלא  טענת  ,  שם  בפוסקים  שהכריעו

 .כל עוד לא באנו לכופו בשוטים

ת  מינית וא  ביצע  פעילו  החדיו  ישהו  שירוע  אאותו  בי  כפנינו  בענה  טישהאה  שמת  אןה
 ת  אימנו  הורשת  דישההאל  עוד  כ  ולםא.  ברא  גח  כר  חסל  שגדר  ביננו  אי  כיתכן  ילפיכךו,  מסוימת

וא  לשמש   היכול  שמש  מל  שרידה  מוי  האםה  שנה  מה  זיןא,  קבלת  מאיננה  ולפיה  כחויבותומ
ו   אפשית  נבחינהמ,  ו  זובה  חממש  לכולת  יחוסר  בדובר  ממא  שוא,  ה  בעוניין  מיננואעמה  אך  

 ט  גאשתו  ליתן  לבעל  הת  אחייב  לצמה  עניפהסיבות  דלעיל  הן  עילה  ב  מחת  אלכ,  אמורכ.  אחרת
 .יטוריןפ

הוא  מצליח  לבצע וכי  גם  אם  נאמר  שיש  לבעל  גבורת  אנשים  ,  תירה  מזו  יש  להוסיף  ולומרי
מי  אמרינן  דהוי  בגדר  מורד נ,  כול  לקיים  המצווה  במלואה  יאך  אינו  את  תחילת  התהליך

נראה   ל  מקוםכמ  ,ה  דברים  שהעראה  חשיבא  כביאה  ממשמלעניין  כו  נוהגם  שמצא.  בתשמיש
שלא  זו ,  תירה  מזאת  יש  לומרוי.  לומר  שלגבי  מצוות  עונה  בודאי  שלא  חשיב  כקיים  המצווה

וב שולפיכך  ,  ישהאאלא  שהדבר  אף  בגדר  של  עינוי  נפש  ממש  ל,  בלבד  שלא  קיים  את  המצווה
 .הוי בגדר מורד מתשמיש

 :לשונוה וז )ח"סימן קי' לק דח(בתשובותיו , ז"י הרדבקור לדברים מצאתי בדברמ
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. תובה  כיתן  ווציא  יונה  עצות  מקיים  מאינו  דכיון  דוא  המסתבר  דטעמאו
 חו  כר  סמיד  ונכנס  וגדר  היפרוץ  ויעמוד  ויתו  בל  עשען  יענה  טי  אולאפיו
 דע  יא  המשקרא  דשום  מאי  דטתא  שאי  הפום  להימנא  מת  מאבר  במשמשו
 לא  דשום  מאי  ושקרא  מא  ליה  לקים  דבמלתא  דינןאמר  וילתא  מהאי  בעלהב
 ידה  לוטרא  חעינא  באמרה  וענה  טחמת  מתיא  אא  הרביה  ופריה  אפקדאמ
 תובה  כיתן  ויוציא  והימנא  מענה  טחמת  מתיא  אא  לאפילו  וקבורה  למראו
 ביאה כהעראה דב גל עאף וותר ייא הצטערת מאדרבה דונה עיום  קה  זאיןד
 . יאה באקרי מא לונה עקיום לדברים הכלל

שכתב  כן   )א"ו  סק"ע  סימן  ק"באבה'  לק  וח(ת  ישכיל  עבדי  "ידוש  נוסף  לדינא  מצאתי  בשוח
 ואהושמצב זה ,  כל  אימת  שאין  הבעל  משמש  עמה  כדרך  כל  הארץ  ישהאבדבר  עינוי  נפש  שיש  ל

 :שם לשונוה וז, עילה בפני עצמה לחיוב גט

 שחי  כגםש,  ופה  געונה  בפש  נינוי  ענין  על  שוספת  נענה  טש  יידן  דנידוןב
 אחר  לתתהפך  שנת  מלע  חינת  בה  זהריו,  רגילה  הדרך  בי  חינו  אתהא
 תן  ויייד  מוציאב  י"ייף  ו  סע"ע'  סי  ברן  מפסקש,  תעבר  תלא  ותשמישה
 דול  גער  צשי  [...]  לל  כשמיש  תל  שנאה  הה  לאין  דאן  כשכןל  מכו,  תובהכ

 .זה בישהלא

 ל  מקוםכמ,  זה  לא  בדיוק  ישהאשמה  שאמרה  ה,  סת  הבעלרשאף  אם  ננקוט  כג,  עתה  עולהמ
ז  והרב  ישכיל  עבדי  שאם  משמש "התבאר  בדברי  הרדבו,  בודאי  שלא  קיים  מצוות  עונה  כדבעי

 .ף הוא בכלל מורד מתשמיש שחייב לגרשא, ישהאינוי נפש לעבאופן שיש 

  באמתלא ברורה" מאיס עלי"ענת ט

מאיס "  יש  כאן  טענת  עולה  לכאורה  כי,  הנה  בנידוננו  לאור  תיאוריה  של  האישה  בפרוטרוט

, והאישה  נותנת  לכך  אמתלא  ברורה  לאור  טענותיה  בדבר  אי  קיום  יחסי  אישות,  "עלי

את ,  אלימות  מילולית  שחוותה,  האישה  תיארה  את  השפלתה.  ואלימות  נפשית  ומילולית

58, 43-40,48-47שורות (הזלזול  ואת  העובדה  שהבעל  התייחס  אליה  כל  העת  כאל אבק אדם 

 ).הדיון לפרוטוקול 57-

דיין  אין  בזה  סיבה  לחייב ע,  ן  אמת  שבטענת  מאיס  עלי  לבדה  אף  כשיש  אמתלא  ברורהה
ואף  כשיש .  ם  והגאונים"שפסק  דלא  כשיטת  הרמב'  ז  סעיף  ב"ע  בסימן  ע"וכפסיקת  השו,  בגט

 :לשונוה שם וז' א בסעיף ג"מסיק הרמ, אמתלא ברורה

 גאונים  התקנו  שדינא  כה  ליינינן  דזא  [...]  דבריה  למתלא  אנותנת  בבלא
 .צלו אהיות לותה אלאו, גרש לותו אופין כאיןו [...] מתיבתא דינא דנקראו

מסתמכת  על  טענה  שהיא  כשלעצמה  איננה  יכולה "  מאיס  עלי"ולם  כל  זה  רק  כאשר  טענת  א
 ילהעאן    כיימת  ק,כי  כפי  שנאמר  לעיל,  שונים  הדברים  במקרה  דנן.  מתלא  לחיוב  בגטאשמש  ל
על  כן  ניתן ,  יננו  מקיים  עמה  יחסי  אישות  כלל  והוי  מורד  בעונה  אהבעל  שניפמ,  גירושין  החיובל

 .לצרף אף מצד טענת מאיס עלי שיש לחייבו בגט במקרה שלפנינו

 החיית מתן הגט לצורך טיפול רפואי בבעיד

הנה  הבעל  טען  בפנינו  כי  היה  מאד  רוצה  לדעת  שהם  מיצו  את  כל  הדרכים  לפטור  את 

-131שורות  (סף  שיוכל  לפטור  את  הבעיה  ולכן  רוצה  עוד  פסק  זמן  הבעיה  ואולי  יש  יועץ  נו

 ).  לפרוטוקול130
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 . ו כן בדברי הראשוניםנשמצא, באמתו

ן  ממש   ד)ז  בקצרה"ק  ט"ד  בס"ביאו  הפתחי  תשובה  בסימן  קנהז  "ימן  קכס(ש  "ת  הריב"נה  בשוה
ודשים ולא היה ח מונהשזוג צעיר שחיו יחדיו במדובר היה . לפנינושהוא  כעין  המקרה שבמקרה  

סכום  כסף  גדול   רשדהבחור  ברח  מהבית  ו.  עודנה  בתולה  ישהאוה,  ביניהם  יחסי  אישות  כלל
והדברים התגלגלו עד כדי מסירת גט תוך , היה אדם אמיד ישהאדע כי אחי היאחר שמעבור הגט 

ובעת  מתן  הגט  טענו ,  ןיתם  מתן  מודעא  טרם  הגט  שהוא  מבטל  את  הגט  שי  עכדי  לחץ  על  הבעל
מת תיהיתה  בעיה  כלשהי  בח  כן  וכמו,  נמצא  הגט  בטל  כןם  וא,  א  היה  ביטול  מודעות  כדבעישל

 :ובין השאר כתב ניתן להכשיר את הגט אםהש "ודן שם הריב, העדים

 שכבר  ונשים  אבורת  גו  לאין  שעלה  בל  עטוענת  שו  זישה  באלפנינו  שלנדוןו
 חרים  איםדש  חני  שה  זמן  זאחר  וצופים  רדשים  חמונה  שייחוד  במו  עהתהש
 אמנת  נינהא,  עלה  בבפני  ות  דיןיב  בן  כענה  טלא  שיוןכ.  תולה  ביא  העדייןו
 ן  כשתאמר  ות  דין  ביפני  לבא  לריכה  צהיא  שפיל.  הוציא  לבעל  הופין  כאיןו
 קשה  ברך  דה  לבאיןו.  ענתם  טל  עניהם  שת  אחקרוית  הדין  יב  ועלה  בפניב
 ו  אחדר  לכנסין  נתם  אי  איבה  אתוך  ממא  שעליך  בל  עעתך  דני  תה  לאומריםו

 מאכל  ומחה  שתוך  ממא  שעודה  סהם  לעושיןו.  תחתיו  מר  כומטת  שמאש
. יפייס  ועודה  סעשה  יירושלמי  בשכתבו  כמו,  ה  זל  עה  זעתם  דתנו  ימשתהו
ם כולי  יאינםם  שחורי  בש  ייכ,  זמנים  ומן  זהמתין  לצריך  שתולה  בשכןל  כו
...]   [רופות  תהם  לעשה  ירופא  לצריכין  וזגם  מולשת  חחמת  מם  אבתולהב
 חזירוני  הן  הן  הי  יוחנן  רבדאמר  כפואה  רו  לש  יחו  כסר  שזקן  הולפי  אהריש
 לו  אבכלו  [...]  רצים  שמנה  שבפרקו)  ע  (אחזו  שי  מקרפ  בדאיתאכ,  נערותיל
 לא  ותלכדו  ידובקו  ימען  ללרצותה  ובה  לל  עדבר  לדיינין  הוכלום  ידרכיה
 . רושין גקשין שפיל, תפרדוי

אלא  יש  צורך ,  י  גוונאאצריך  למהר  לגירושין  בכה  הדיןת  יאין  בשש  "עולה  מדברי  הריבה
יוכל שכדי  ,  בעל  לנסות  ולדרוש  ברופאיםלזדמנות  נוספת  השתיתן    ישהאלנסות  ולשכנע  את  ה
 .ולי יש להיענות לבקשת הבעל דנןאאם כן , כתיקנהוה להבריא ולקיים המצו

 :סיבות מהכרם יש לדחות זאת מב

. ך  הזוג  שלפנינו  נשוי  כבר  שלוש  וחצי  שניםאחודשים    ונהמשש  איירי  בזוג  הנשוי  "ריבה.  א
בר  נתנה  את  אותותיה כו  זקופה  ארוכה  תאלא  ,  ין  מדובר  רק  בתקופה  הארוכה  יותר  מפי  חמשא
, אלימות  מילולית,  ניתוק  ריגשי,  ם  בדמות  מצב  של  מאיסות  באמתלא  גמורהג,  חיי  הנישואיןב

מה  גם  שכאמור  בנידוננו .  ישהאנע  את  הא  שייך  לנסות  ולשכלבמצב  שכזה  .  זילזול  והשפלה
 .נחרצת בדעתה וכפי שנוכחנו לראות בעת הדיון ישהאה

דומני .  דרישה  ברופאיםהכבר  נמצאים  לאחר  שלב    ישהאמדובר  שהבעל  וה,  מקרה  דנןב.  ב
 שבעה  הרי  הם  הספיקו  לבקר  אצל.  את  המצב  כמותם  תקןלשאין  הרבה  זוגות  במצבם  שניסו  

 . אך ללא הועיל, הם ניסו גם ניסו כןם א. פגישות לא מבוטל ספרמיו יועצים כאשר אצל חלקם ה

 נסוידברו  על  לב  האישה  ויש  שם  בהמשך  דבריו  כתב  שכוונתו  בדבריו  רק  ש"ם  הריבג.  ג
ה וכמו  שכתב  שם  וז,  לעשות  כן  אם  היא  מסרבת  בתוקף  ישהאאך  אין  לכוף  את  ה,  לשכנעה  אותה

 :לשונו

 ל  כותה  אוסמין  חין  אוד  עמו  עהיותל  רצה  תלא  ובבה  לאמץ  תיא  הם  אמנםא
  .תובה כןיתי ויוציא ועלה בבפני ות דיןיב בן כאמרהש
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בורת געלה  בטענה  שאין  ל  ישהאזוג  שהבדן    )ט"סימן  פ  הדורה  תניינאמ(ם  בנודע  ביהודה  ג
 אםהובהמשך  דבריו  שם  נדרש  לענות  .  תן  כתובהיישברור  ופשוט  שיוציא  ו,  אנשים  והוא  הודה

ת  פסק  הדין  לגירושין  ולשלוח  את  הבעל  לדרוש  ברופאים  טרם  מתן  פסיקה אכן  יש  להשהות  א
 :לשונוה וז, ל ואף הוסיף מדיליה"ש הנ"וכתב שם כדברי הריב. בנושא

 בעל  העסוק  יך  כבתוך  ומן  זיזה  אימתינול  ש"נ  הזוג  הין  בסק  פשר  אבר  דעלו
 לא  שראשונים  הגאונים  הל  כתבו  ככןו,  סק  פפהי,  רופה  תש  יולי  ארפואותב
 לא  ורפואות  בקנה  תש  יולי  אישה  האב  לל  עלדבר  וזה  בגירושין  המהרל
 מה  עוליד  הכבר  שזו  בבל  אחרות  בבימי  ותולה  בנושא  בק  רוא  הזה  שאמרת
 ש  יזקן  בולפי  אלאא,  וא  הן  כאל,  פואות  רל  עהמתין  לין  אתקלקלנכך  ר  אחו
ן   הן  האמר  שוחנן  ייבר  מאיה  רהביאז  ו"כק'  סיש  ב"ריב  השכתבו  מ  כרופהת
 היא  וצמו  עפני  בהיה  יוא  הזה  המן  זבמשך  שסק  פאשרו.  נערותי  לחזירוניה
 מסתבר  דתאמיל,  הוא  הזמן  ברכה  צל  כה  לספיק  יהבעל  וצמה  עפני  בהיהת
 נאת  שוא  הה  זדבר  לגדול  ההגרם  שתבו  כרופאים  הכמי  חוב  רכי  סקפ
 בכל  ותגברת  משנאה  החד  יבהיותם  ויניהם  בריבה  מבר  כיש  שאלו  ונבעלתה
 יתגבר  ועמוד  ילא  ויתו  בל  עישען  ושורה  הקלקל  תשנאה  הבעול  לירצה  שתע
 עסוק  יך  כבין  וה  ממן  זל  עיתפרדו  שוב  טלכן  ורפואות  הועילו  ילא  וחוליה
 . רפואותב

עבר  לכך  שכבר  ביארנו  שהם  היו  אצל  מספר מאחר  שמ,  ד  אין  זה  קשור  לנידוננו"לענ,  ובש
ה מבעל  לעשות  הקפיד  הלא  תמיד  ,  יפולהרי  גם  כשהם  היו  בט,  ועצים  רופאים  ומטפליםיב  של  ר

שלאחר  שמיעת  שני ]  'א[ר  "והן  אצל  ד,  ן  אצל  הסקסולוג  שכבר  הוזכרה,  שדרשו  המטפלים
גם ,  משכך.  )לפרוטוקול  48-47ורות  ש(הורתה  לבעל  לקחת  כדורי  ויאגרה  והוא  סירב  ,  הצדדים

 ים  ידרוש  ברופאיםוהוא  בינתי,  הפריד  ביניהם  עד  תעבור  השנאהל  –  י"הצעתו  הנוספת  של  הנוב
כיון  שהבעל  הוכיח  שהוא  לא  ניצל  כדבעי  את  חלון  הזמן  שעמד ,  א  תעזור  בנידוננו  כלל  וכללל  –

 . לרשותו

אין  מנוס  מלכרות  את  הנישואין  הללו  שתמו ,  פיכך  עם  כל  הרגישות  למצב  ועם  כל  הכאבל
על   לאלתר  ויש  להורות,  ין  להמתין  ולו  לרגע  אחדא  [...].  הלכו  להם  ואפשר  שאף  טרם  החלו

 .חיוב בגט

 טאישות טוטאלי כגורם לחיוב בגי עדר יחסה

 . דומה שיש בפנינו עילה נוספת לחיוב גט, מעבר לאמור

במצב  שכזה  שמעולם  לא  היה  ביניהם  יחסי .  סקינן  בהעדר  יחסי  אישות  באופן  טוטאליע
  בדבר דובר  כאןמאחר  שמ,  נראה  שדל  מהכא  דין  מורד  באישות  או  ליכא  גבורת  אנשים,  אישות

מחמת  אי  עמידתו "  ילה  לגירושיןע"ן  בפנינו  כאאין    כןם  א,  בסיסי  שכל  חיי  הנישואין  תלויים  בו
שהרי  כבר  קבעו  לנו ,  אלא  שהנישואין  מהם  והלאה,  של  הבעל  בחיוביו  האלמנטריים  כלפי  אשתו

ואני  אין  לי "לומר  בפנינו    ישהאוכפי  שהיטיבה  ה"  ודעים  למה  כלה  נכנסת  לחופהי  כולה"ל  "חז
  ). לפרוטוקול63ורה ש(" נישואין ואין לי כלום

זוהי  מערכת  יחסים  דינמית  הטומנת בחובה מספר ,  רור  הדבר  שהנישואין  אינם  דבר  סטאטיב
. צוות  עונה  מדאורייתאמ  –  דינים  לא  מבוטל  כשהעיקרי  והיסודי  ביניהם  הוא  יחסי  האישות
   את  הרקע  ולהביא  את  המצבמחובתו  של  הבעל  לעשות  פעולות  לקירוב  אשתו  אליו  כדי  להכשיר

ברור .  לכן  שנינו  שחייב  לפייסה  ולרצותה  טרם  קיום  המצווה.  וכל  לקיים  את  מצוות  העונהיבו  
בכל  פעם ,  ישהאלפחות  לדברי  ה.  אלא  ההיפך  מזה,  שבמקרה  דנן  לא  זו  בלבד  שהדבר  לא  נעשה
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, שניתןהבעל  היה  מנסה  בעילות  שונות  למדי  ליצור  ריחוק  ככל  ,  כשהיתה  חוזרת  מהמקווה
ן יכפי  שצו,  ל  כל  פניםעמודה  הוא  ,  גם  לגרסת  הבעל.  והעיקר  שלא  להגיע  לעצם  קיום  המצווה

 .הוא נמנע מלבצע את ההוראות שקיבל, שאף כשהלכו ליעוץ מקצועי, בפרוטוקול

 ם  הבעל  מקיים  מצוות  עונה  אלא  שמפחית  באופן  קבוע  מהחיובאשאף  ,  ונתירה  מזו  מצאי
סוף  סימן ב  (חלקת  מחוקקה  ומפורסמים  בזה  דברי,  "רידהמ"נחשבת  התנהגות  זו  ,  הקבוע  בהלכה

 :לשונוה זופסק ש) 'ק כ"סו "ע' ז סי"העאו "ע

פשוט  בעיני  כל  שלא  מתנהג  עמה  על  פי  הדין  למעט  העונות  או  בשאר ו
מה  לי  כולה ,  וכן  היא  שאינה  עושה  לו  רצונו  מורדת  מקרי,  דברים  מורד  מקרי

 .מה לי פלגא

יש  שחיוב אבנידון  מורדת  מתשמיש  ב,  )ק  יט"סז  "ז  סימן  ע"העא(  חוקקבחלקת  מ  ין  עודיעו
 :לשונוה וז עונתו הוא לששה חודשים

וצריך  לומר  דמיירי  שהולך ,  מי  ימחה  בידו  לקרב  עונתה,  בל  במורדתא[...]  
והיא  אומרת  לכשתבוא  לא ,  עתה  לים  ואין  דעתו  לבוא  רק  לששה  חודשים

 .אז מתחיל המרד מעתה, שמש עמךא

פועל  יהיה במרד  הף  שא,  חשבת  מורדת  מעכשיונמסרבת  לקיום  המצווה  האישה  ה,  רלומכ
ה מלקיים  עונת  ישהאדוחה  את  ה  בעלהוכל  שכן  כאשר  .  עת  העונה  כשיגיע  מה  חודשיםכרק  ב

 . קת מחוקקלעיל בדברי החלואף במיעוט עונה כמבואר , ד ועודעו

שיש כאן , ו מצוות עונה כאמורשאין ספק שהצדדים כלל לא קיימ ון דידןדבנ  כן  כל  שכןאם  
 דווקא  באשמתה  מקרים  בהם  אי  קיום  המצווה  לא  הי  אף  אם  נצא  מנקודת  הנחה  שהיו,  דין  מורד

 .בעלה

שטענה  כלפי  בעלה   ישהבאדן    )ה"סימן  אלף  רנ'  לק  אח(א  "נה  בתשובות  הרשבה:  את  ועודז
ה וכתב שם וז, חישהבעל אינו יכול להכהאחר שמנאמנת בדבריה   אםהודן  שם  ,  שאינו  יורה  כחץ

 :לשונו

, או  לם  אמת  אטענה  שה  מם  אבירור  בודע  יבעל  האין  שבר  דטוענת  שלכ
, אמנת  נינהא,  יה  לים  קא  לאיהו  וה  לים  קאיהי  דחץ  כורה  יינו  אטוענתכ
 משנה  לנדרים  בנינו  שו  זעלו.  ודע  יאינו  שמה  בעלה  בפני  ביא  המעיזהד
 לא  שמנה  מבקשין  מלומרכ.  קשה  ברך  דעשו  יבינך  ליני  בשמים  החרונהא
 ינהא, כול יינו  אטוענת  בודע  יהוא  שמה  בבלא.  אמנת  נאינה  שיוןכ,  ן  כטעוןת
 ופין  כאמנת  נהיא  שיון  כן  כבטוענתו.  אמנת  נלפיכך  ועלה  בפני  בניה  פעיזהמ
 ההיא  מאיה  רהביאו.  ל"  זברהם  ארבי  בצחק  יבינו  רתב  ככן  וגרש  לותוא
 יתן  ווציא  יבגדה  בהיאו  בגדו  בוא  הלא  איפשי  אי  אאומר  המואל  שאמרד
 ן  כעת  דעל  וחופה  לכנסה  נמה  ללה  כודעיםי  כולה  די  לראה  נעודו.  תובהכ
 .ה לומעין שגט בוציא יכול יאינו שיון כתם סוענת טפילו אילכךה. ו לשאתנ

 כולהבר  הבסיסי  ביותר  בחיי  הנישואין  והדהו  זניין  מצות  עונה  עבסוף  דבריו  ש  רי  חזינןה
 .ה ועל דעת כן נישאת לוודעים למה נכנסה לחופי

יש  לחייב  את ,  בני  הזוג  מעולם  לא  קיימו  מצוות  עונהשאין  ספק  כי  במקרה  דנן  ,  שכךמ
 .ולפיכך נקבע מועד לגט, הבעל לגרש את אשתו

סדיר היש  ל  כוחוא  אלא  שלדברי  ב,  מתן  הגטלהבעל  הסכים  ,  צויין  לעילשעבר  לכך  וכפי  מ
ד  כבר  אמר  את  דברו  בצורה  ברורה  בעת "א  זה  ביהבנוש.  ידור  הגטסודם  קאת  כל  ענייני  הרכוש  

 .ודחה את הדברים על הסף, הדיון
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 הישאביעת מזונות הת

בתום  הדיון  הוסיפה  באת  כוח  האישה  לטעון  שיש  לחייב  את  הבעל  בדמי  מזונות  על  תקופת 

 .חודש ימים מעת הדיון ועד מועד קביעת מתן הגט

נבאר .  ומזונות  מעוכבת  מחמתו,  ישהאמזונות  :  של  אישה  סיבה  לחיוב  מזונות  תיששנם  י
 .חיובים אלו נישאין לחייב מחמת נן בקצרה מדוע במקרה ד

הרי  שהבעל  איננו  חייב ,  היא  זו  שעזבה  את  הבית  ישהאשהנן  במקרה  ד  –  ישהאזונות  מ.  א
לדבריו  היא  מוזמנת  לשוב  לביתו  ואז  הוא ,  אדרבה.  יא  איננה  עמו  בביתוהל  עוד  כבמזונותיה  

 אי  הכליםשובנו,  א"ב  ברמ"סעיף  י'  ע  סימן  ע"ע  באבה"וכפי  העולה  מדברי  השו,  ישמח  לזונה
 .שם

, הנה  זה  ברור  שכל  עוד  שלא  ניתן  פסק  דין  לגירושין  –זונות  מעוכבת  להינשא  מחמתו  מ.  ב
לפיכך  טענת .  שהרי  עדיין  ליכא  חיוב  עליו  לגרשה,  הרי  שאין  לדון  כלל  לחייבו  במזונות  מעוכבת

 . יום מעת הדיון נדחית30 למשך לחייבו במזונות ישהאה

 ןיהדסק פ

 : לאור האמור מחליט בית הדין בנידון

 .בעל חייב לגרש את אשתו בגט פיטורין ויפה שעה אחת קודםה. א

בני  הזוג  יכינו  עצמם ,  )27/03/2017(ז  "ט  באדר  תשע"כועד  הגירושין  נקבע  ליום  מ.  ב
תעודת  נישואין ,  בירור  שמותל,  ד  קרוב  מדרגה  ראשונהעאחד  ל  למועד  זה  להביא  עמם  כ

 .וכתובה

 .ביעת הכתובה והפיצויים תידון לאחר מתן הגטת. ג

 .בדבר מזונותיה בשלב זה נדחית ישהאביעת הת. ד

עד  עשרה  ימים   נגדכבעל  מסרב  להתגרש  עליו  להודיע  זאת  לבית  הדין  ולצד  שהם  א.  ה
  .לדון בבקשות המבקשת בכפוף לפתיחת תיק מתאים דיכמחתימת ההחלטה 

 . העדר הודעה עשוי בית הדין לחייב בהוצאות סדור הגטב. ו

 ת  כוחהאוב  ישהאעל  ה',  אמור  בסעיף  ה  כד  זה"ודיע  הבעל  על  סירובו  לקיום  פסים  א.  ז
 .לפתוח תיק מתאים להמשך דיון בהטלת סנקציות למתן הגט

 .פשר לפרסם את פסק הדין לאחר הורדת שמות ופרטים מזהיםא

 ).05/03/2017 (ז"תשעבאדר ה' זיתן ביום נ

 רב רפאל זאב גלבה רב שמואל אברהם חזןה ד" ראב–רב אברהם מאיר שלוש ה

 


