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. ותביעת הבעל לגירושין,  בפנינו  תביעת  האשה  לשלום  בית  ולפסיקת  מזונות  ומדור  ספציפי

ן  פסק ולהל,  הוגשו  סיכומי  טענות  של  הצדדים.  התקיימו  שני  דיונים  כמפורט  בפרוטוקולים

 .הדין

את חדר השינה ועבר להתגורר  הבעל זבעלפני  שלוש  שנים    ,עשרים  שניםכצדדים  נשואים  ה
בבית  המשפט  מתנהל  הליך .  ולאחר  שנה  עבר  להתגורר  בדירה  אחרת,  ביחידת  דיור  מתחת  לבית

ופתחה ,  האשה  ביקשה  לעכב  את  ההליך  לפירוק  שיתוף.  שהחל  ביוזמת  הבעל,  לפירוק  שיתוף
האשה  טוענת  שהבעל  יצר  קשר  זוגי  עם  אשה .  שלום  בית  מזונות  ומדור  ספציפיתיק  לתביעת  

 .והבעל הכחיש זאת, אחרת

 :הלן מדברי הצדדים בשני הדיוניםל

 :ד לברר את תביעת האשה לשלום בית טענה האשהעדיון הראשון שנוב

ירה לדוהבעל  עבר  ,  נכון  להיום  אני  גרה  בבית  עם  חלק  מהילדים:  אשהה
 . ן הוא ירד ליחידת דיור שיש לנו מתחת לביתולפני כ, חרתא

 ?מה להבנתך הרקע למשבר: ד"יהב

בעיקר בפרנסה , עם עליות ומורדות, אני רואה שהיו לנו חיים מלאים:  אשהה
זה  בא  לי  די ,  ויש  לנו    ילדים  מקסימים,  ה  היו  לנו  חיים  טובים"ס,  ומצבי  רוח

 .בהפתעה העזיבה שלו

 ?ממה נובע המשבר: ד"יהב

שלא ,    אני  חושבת  שהרבה  מהרגשת  תסכול  שהצטבר  במשך  השנים:אשהה
כי  הרגשתי ,    שנים  לטיפול  זוגי5הלכנו  לפני  ,  היה  לו  את  העבודה  שהוא  רצה

אחר  כך  שוב  היו  עליות ,  וזה  היה  טיפול  מוצלח,  שסף  התסכול  עולה
או  משהו  מהסוג ,  לא  היה  לנו  משברים  או  ריבים  מאוד  גדולים,  ומורדות

אני  חושבת  שהנישואין  שלנו ,  לחזור  הביתה  עליבמבקשת  מאני  ממש  .  הזה
וזה  הדבר  הכי ,  ואני  כל  הזמן  אמרתי  לו  את  זה,  זה  משהו  שחבל  לוותר  עליו

 . זה הזמן שלנו ליהנות מכל ההשקעה שלנו וממה שיצרנו ביחד, נכון לעשות
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 :בעל השיבה

א היא  אמרה  ל,  אני  הרבה  פעמים  אמרתי  לה  בואי  נבדוק  דברים,  ה  הצגהז
היא  אמרה  אתה ,  ילדים,  אמרתי  לה  יש  שאלות  כבדות  משקל,  טוב  לך  תלך

כשעזבתי  את .  היא  אמרה  את  התשובה  הזה  הרבה  פעמים,  מחפש  תירוצים
כל .  'זמן  היית  צריך  לעזובמ,:  היינו  בתוך  תהליך  גישור  היא  אמרה  לי,  הבית

 . ההליך כאן זה רק אסטרטגיה

 ?תךאם תחזור הביתה היא לא תקבל או: ד"יהב

 . יש לה קטע לשלוט במחשבות שלי בדיבורים שלי: בעלה

האם  אתה  מסכים  שיהיה  גורם  אובייקטיבי  שיעשה  את  המאמץ :  ד"יהב
ואם  היא  תכשיל  את  זה  נדע  שבקשתה  לא ,  להחזיר  ביניכם  לשלום  בית

 . אמתית

היא  רוצה  אותי  בתנאים .  היא  רוצה  שאני  יחזור  ככלבלב  שלא  נובח:  בעלה
 . ם את הפהשאני אסתו, שלה

 . אפשר שגורם שלישי ילווה אתכם: ד"יהב

שם ,  לפני  כן  לא  יכולנו  לדבר,    שנים6-היינו  בטיפול  זוגי  לפני  כ:  בעלה
מהר  מאוד  זה  חזר  לקדמותו  שאני ,  כאילו  היתה  התחלה  חדשה,  יכולנו  לדבר

ביוני שעבר היינו שוב במצב של החלטה אם לגמור . צריך  להיות בנישה שלי
וחזרנו  היו  עוד  קצת  היו  יחסי ,  היה  כאילו  פתיחה  חדשה,  או  להמשיך

שהפסקתי  לדבר ,  המצב  הכללי  הזה,  מהר  מאוד  הדבר  חזר  לקדמותו,  אישות
שכל  משפט  שהייתי  אומר  לילדים  היה  ערעור  אוטומטי  ומיידי  על  מה ,  בבית

תיקנתי  דברים  במקלחת  היא  היתה  אומרת  יותר  טוב  שלא .  שאני  אומר
, היא  אמרה  לי  תזרוק את זה במחסן,  ים  שלי  שנפטרודברים  של  ההור.  תעשה

 . כיום שכרתי דירה

 ?למה לא הגשת תביעת גירושין: ד"יהב

הלכנו  לשלשה ,  לפני  שנה  וחצי  הודענו  לילדים  שאנחנו  מתגרשים:  בעלה
וכל  אחד  התפוצץ  בגלל  שאי  אפשר ,  הליכי  גישור  לעריכת  הסכם  גירושין

 ... היה לדבר

 אשר  כ2014  יוניב.  צדדים  הין  בישות  איי  חין  אשנים  שמתברר:  כ  הבעל"ב
, רכם  דסוף  לגיעו  האם  הבדוק  לאמתי  ון  כיסיון  נהוא  שאיזה  לצאו  יצדדיםה
 א  ליאה,  ישות  אחיי  לתנגדת  מאשה  האזמ,  ישות  איי  חרו  קזו  המסגרתב
 ני  שברד.  שפיל  מה  זי  כבקש  לפסיק  הבעלה,  ראש  הה  לואבכ,  וב  טרגישהמ
 נחנו  אילדים  לאומרים  וחצי  ונה  שמשך  ברושיןי  גהליכי  במצויים  שדדיםצ
 גלל בלאו, ית בלום שגלל בא לתגרשים מא להם שהסיבהו, התגרש לולכיםה
 יא  הזו  הסיבהה,  שם  אמה  ושם  אי  מומר  אאל,  סף  כגלל  בלאא,  יכוי  סישש
, ב  למת  תשה  אל  שכויות  זאשה  לאין  שךכ,  ה  זל  עה  זורדים  מניהם  שפחותל
 פני  בבעל  הת  אירשה  גאשהה,  נים  שמשך  בושה  עהאשה  שמה  שושבת  חניא
 צא  יהוא  שחדא,  זיבות  עתי  שיוה,  בית  הת  אזב  עהוא  שסיבהה,  ילדיםה
 .ילדים הפניב, פה מך לו למרה אהיא שהביתמ

 .ייתן צך כל כוא המהל: ד"יהב

 .היסטריה ביו הילדיםה: בעלה

 וא  המגשר  הם  עיבר  דואה.  יכוחים  ויוה,  א  למר  אוא  התחילהב:  בעלכ  ה"ב
 לכןו,  בית  הת  אעזיבה  בתרון  ייש  שבין  ההואו,  פגישה  לצדדים  הת  אימןז
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 שםש, צדדים לוגשה הלאש, מגשר הערך שירושין גסכם היוטת טת אירפתיצ
 ל  עהקל  למטרה  בהסכמה  בבית  הת  אזב  עהבעלש,  מבוא  בותב  כואה
 . ילדים הטובתל, זוג הני בין בשוררים ההמתח ומועקהה

 :ם כדלהלןנאמרו הדברי, דיון השניב

אני ,  שמונה  שנים  שאני  מנסה  לשקם  את  הנישואין  הללו  וזה  לא  צלח:  בעלה
שנה  גרתי  ביחידה  מתחת ,  אנו  בנפרד  שנתיים  וחצי,  גר  היום  בדירה  שכורה

אין  יחסי ,  אין  כבר  יחסים,  מאוגוסט  כבר  אני  לא  גר  שם  כשנה  וחצי,  לבית
אירוע  של  חבר  שלי היה  .  בחגים  האחרונים  לא  היינו  יחד,  אין  כלום,  אישות

אין  קיום  יחסים  כשנתיים .  א  נתנו  לי  להגיע  לשםל,  וטו,  והמשפחה  שמה
פשוט  לא  הייתה ,  אני  לא  יודע  מה  זה  נתק,  פשוט  נמאס  לי  עליה,  וחצי

שנים  היה  של  יעוץ  זוגי  בשלבים  האחרונים  שרציתי  להידבר  וניסיתי ,  ברירה
לשבת  לדבר  על  זה לערב  את  ההורים  שלה  והיא  אמרה  שאין  טעם  וכשרציתי  

לי  מעשית  זה  היה ,  ך  לדברתה  אני  לא  יודעת  למה  אני  יושבת  אירהיא  אמ
 . הדיבור בעיקר באסמסים בענייני הילדים, בחוסר ברירה מוחלט

 חיי  ברידה  מל  שסיסית  באשונית  ררידה  מל  שעיה  בה  פשי:  אישכ  ה"ב
 א  לו  אבר  גוא  הם  אדע  יא  לפילו  אהוא  שתאר  מבעלה,  נים  שמשך  בישותא
 ניה  שרידה  מישות  אחיי  מתעלמת  מאשה  הוראית  נשפלה  הוראי  נאבכ,  ברג

 לפי  כטעיה  הם  עבד  בד  ברוכה  כזו  הנקודהה,  הבית  מצאת  לו  לרמה  גהיאש
 יה  הא  לגישורים  הל  כפניל,  פיים  כיקיון  נוסר  חםב  ע"לו  שטעוןא  ל"ד  א"יהב
 דה  יעדה  רא  לאשה  הבל  אבעיתית  ועונה  טיחסים  ההמערכת  שפקס
 הוא  וו  לתחשק  התאום  פבית  הת  אבעל  הזב  עחד  איוםד  ש"ביה  לשהקלידהכ
 ...הבית מותו אירשה גהיא שוען טבעלה, לךה

 יום  העד  ודיון  האז  מבל  אלי  אחזורת,  דולה  גצגה  הייתה  האחרון  הדיוןב...  
 היא  שענה  טיא  הוחלט  משקר  בענה  טיא  הקודם  הדיוןב,  ילה  מא  לניה  פאל
, ה  מלא  אגירושין  בעוניינת  מאשה  הרה  קא  לזה  מבר  דום  שנשים  אלחהש
 ניא,  ווח  טרוכת  אלכלית  כטבה  הה  להעניק  ליכולד  ש"יה  בפני  בתאוםפ
 . מסווה הת אהסיר לבקשתמ

 ובה  טישה  אייתי  המיד  תניא,  דברים  הת  אשמוע  לאוד  מי  לואבכ:  אשהה
 ניא,  לדים  ינו  לש  ישאר  ילנו  שהבית  שה  זרציתי  שה  מלכ,  נאמנה  וסורהמ
 ה  פנאמרו  שדברים  המרות  לקודם  ההדיון  מפה  מנושיצא  כהגיד  לוצהר
 לי  שהבקשה  שודע  יתה  או  לאמרתי  ואוטובוס  התחנת  בעלי  בת  אאיתיר
 ה  זנה  כלך  שבקשה  הי  למר  אואה,  ביתה  הוזר  חתה  אנה  כיאב  ה"שלול
 אז  ומני  מתעלם  ההוא  ושיתי  עה  ממרתיא,  כל  הל  עשלמי  תתא,  ידי  מאוחרמ
 אוד  מה  זדיון  בדעתי  יא  לאז  שחרת  אישהי  מו  להייתה  שהילדים  מי  לודענ

 ניא,  לו  שאשה  כילדים  הפני  בותה  אציג  הואה  ...  ה  לוראיםק,  י  לאב  כאודמ
. ישואין  ננות  של  כך  הרבה  כחרי  ארושה  גצמי  עת  אראות  לדי  כתחתנתי  האל
 א לניא, יפול טהיה יאם שאמינה מני אשהו מיש  שושבת  חא  לני  אזה  המצבב
 .זו האשה הם עקשר בדיין עוא הם אודעתי

 דבר  לפשר  אהיה  שישהי  מם  עודשים  חלושה  של  ששר  קיה  ההז:  בעלה
 שה  אם  עשר  קום  שי  לין  איוםה,  נים  שרבהכ  ה"  כחרי  אוף  סוף  סיתהא
 .חרתא

כשכל  אחד ,  הצדדים  חלוקים  ביניהם  אודות  הגורמים  שהביאו  לפירוד,  יכומו  של  דברס
.   דעים  שכבר  אין  מנוס  מגירושיןאולם  מתקבל  הרושם  ששניהם  תמימי.  תולה  את  האשם  בשני

, האשה  מבקשת  מהבעל  לשוב  לביתו  ולחיים  משותפים  עמה,  למרות  שבהליכי  בית  הדין
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שני  הצדדים  השקיעו  מאמץ  ניכר .  התנהלותה  מוכיחה  שגם  היא  הפנימה  שאין  מנוס  מגירושין
 . שלושה מגשרים שונים והם היו אצל, לגבש הסכם גירושין במגמה, במסגרת הליכי גישור

האשה  אומנם  טענה .  שנכתבה  על  ידי  המגשר  פלוני,  רושיןיוצגה  בפנינו  טיוטת  הסכם  גה
אין  ספק ,  אולם  למרות  זאת,  תה  שותפה  לניסוח  טיוטה  זו  והיא  אף  לא  הוצגה  בפניהיישלא  ה

יום ממגשר הממכתבו של . מביע  את  כוונת שני הצדדים באותה עת,  שהליך  הגישור  בעצם  קיומו
לשני  הצדדים  היה  ברור ,  כי  בעת  הליך  הגישור,  גובה  לפניית  האשה  עולה  שנכתב  בת13.3.16

ם  מאמץ  ניכר  להביא  להסכם  גירושין  שיהיה דעשה  מצני  כו,  עומדים  לקראת  גירושין  שהם
אך  אין  ספק  שהוא  מעיד  על  כוונת  הצדדים  והסכמתם ,  אמנם  המאמץ  כשל.  מקובל  על  שניהם

 .באותו מועד

שגם  אצל המגשרים היא הודיעה על ,  התביעה  לשלום  בית  לכתב  29ברי  האשה  בסעיף  דת  א
הואיל  והליך  גישור  לשלום  בית  אינו  עובר  דרך  מגשר .  אי  אפשר  לקבל,  רצונה  בשלום  בית

גם מכתבו . עץ  נישואין  או  מטפל  זוגי  וכיוצא  בזהואלא  באמצעות  י,  המכין  טיוטת  הסכם  גירושין
 .יה הנושא שעמד על הפרק בפניומעיד על כך שנושא שלום הבית לא ה מגשרהל של "הנ

אינו  מהווה  עילה  לחיוב  האשה ,  מ  רציני  לגיבוש  הסכם  גירושין  לכשעצמו"מנם  מוא
. אולם  הליך  מסוג  זה  בו  מושקע  מאמץ  זמן  ומשאבים  מעיד  על  רצון  שני  הצדדים,  בגירושין

 היא,  בנסיבות  אלו  יש  חוסר  תום  לב  מצד  האשה  כאשר  בסמוך  להליך  הגישור  לגיבוש  הסכם
 .ד שלום בית כדי לשלול האפשרות לגירושין"תובעת בביה

ית  הדין בחה  דבה  למעשה  )  10/04/2016(ו  "שע  תיסןנ'    בום  ביחלטה  היתנה  נכך  להתאםב
מאחר  והניסיונות ,  כיום.  מ  להסכם  גירושין"והורה  לצדדים  לנהל  מו,  את  תביעת  שלום  הבית

ד  לפסוק  בתביעת "על  ביה,  ירושיןלגיבוש  הסכם  גירושין  לא  עלו  יפה  והבעל  הגיש  תביעת  ג
 .הגירושין לגופה ובנגזר ממנה ביחס לצו למדור ספציפי

 :ד"יהבחליט מאחר עיון בטענות הצדדים והחומר שבתיק ל

ם  אם  בזמנו  האשה  שיתפה שגמאחר    ,וע  את  מעמדה  של  האשה  כאשה  מורדתבא  ניתן  לקל .א
ם  שיתפה פעולה יגם  בשלב  מסוו  ,מ  לגירושין"פעולה  עם  רצונו  של  הבעל  לפירוד  וניהלה  מו
לא  התקיימו  נסיבות  בהן  הבעל  פנה   דייןע,  עם  הפירוד  בעת  שהבעל  יצא  מחדר  השינה

 .והוכרזה כמורדת בבקשה לחזור לשלום בית והאשה סירבה לאשתו

מהמועד  שבו  עזב   בר  כולםא,  ביחס  אליו  תנהלה  באופן  שליליהטוען  שאשתו    אומנם  בעלה .ב
 .הממסוגל לשוב לחיים משותפים ע ינואשתו ואס באמ, את חדר השינה

יש ,  נמצאו  אמינים  תה  לגיבוש  הסכםיירתו  המטיחס  להליך  הגישור  שבברי  הבעל  דאחר  שמ
אמנם  לא .  לקבל  את  טענתו  שהפירוד  נוצר  כתוצאה  מיחס  מתנשא  ובלתי  ראוי  מצד  אשתו

לכה כהגדרתה  בה"  אשה  רעה"של    עמדמנעשו  מעשים  שיש  בהן  כדי  להביא  את  האשה  ל
ם האשה שגאחר מ". מאוסה עלי"אמתלא  לטענת   לם  יש  לבעלוא,  ט"קי'  ע  סי"הפסוקה  באה

כך  היא  מודה בהרי  ,  בש  הסכם  גירושיןגהסכימה  שאין  מנוס  מגירושין  והשקיעה  מאמץ  ל
 על כל פניםו, אס בהמכן אאמתלא שבעלה  יימתקש ה מודעת לכךיתיההליך הגישור  בזמןש

 .גירושיןהמצדיקה  מבחינתו זו אמתלא

ל  הבעל על  ח,  ככל  שהדבר  נוגע  לכפיית  האשה  בגירושין  בניגוד  לרצונה  ,התאם  לאמורב .ג
 אשרכלדעת  הרבה  פוסקים  גם  וזאת  מאחר  .  בנו  גרשם  שלא  לגרש  אשה  בעל  כורחהרחרם  ד

 .ג שלא לגרשה בעל כרחה"חל חרם דר באמתלא מבוררת" מאוסה עלי"וען טבעל ה



 נת ישראלדימ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

 שהם,  גירושין  עקב  מומין  שהתגלו  באשתו  עיף  יא  שהתובעקיז  ס'  ע  סי"א  אה"ך  פסק  הרמכ
הוא   שה  מאוסה  בעיניו  בגין  מומין  אלואגם  אם  ה,  מסוג  המומין  שבאיש  אין  כופין  לגרש

גם  בספר  ישועות .  א"ש  וביאור  הגר"מ  הב"והסכימו  עמו  הח,  אינו  יכול  לגרשה  בעל  כרחה
שה  בגירושין  למרות  שהבעל שאין  לחייב  אי,  ב  פסק"ש  סק"עז  שהובא  בפת'  ע  סי"יעקב  אה

 . ויש לו טעם מבורר" מאוסה היא עלי"טוען 

ובתשובת  נודע  ביהודה ,  ק  לג"י  ס"הגהות  ב'  א'  ע  סי"יין  עוד  בזה  בספר  כנסת  הגדולה  אהע
כד  בבעל  התובע  גירושין  עקב  בעיה  נפשית '  ג  סי"וכן  בספר  אבן  יקרה  ח.  פד'  ע  סי"קמא  אה

פ "ח  שהביא  באוצה"ק'  ובספר  ברכת  רצה  סי,  ריהשל  האשה  שלקתה  בהתפרצויות  של  היסט
 .ז"ג אות ט"ק ע"ס' א' סי

אשה  בגירושין הת  אדחה  סברת  הפוסקים  לחייב  '    ק'יס'    גלק  חדברי  מלכיאל  תשובתבכן  ו
הואיל  ואותם  פוסקים  הסתמכו  על  דעת  הראשונים  שיש ,  "מאוסה  עלי"כשהבעל  טוען  

 :כתבו". מאיס עלי"לכפות גירושין על הבעל בטוענת 

 יתר  הריך  צמהכ  ל"א  דעודו.  הוציא  לופין  כלי  עמאיסד  ב"מל  כ"יי  קא  לנןא"
. ליו  עאוסה  מדאי  ושוטה  דףר  א"  קצריך  שתבו  כפוסקים  הל  כהריו.  נשתטיתב
. ה"גמ  ריקן  תא  לליו  עבמאיסה  דפרושי  להפוסקיםל  ל"וג  ה"ה  ככל  דגםו
 ."מאה רבנים מיתר הלא במאיסה בהקל ליןד א"לענו

ג  בטוען "פ  שהביא  דעת  החולקים  הסוברים  שיש  להקל  להתיר  חרם  דר"ש  באוצה"יוע
  .מאוסה עלי ויש לו אמתלא מבוררת

כתבו  בפסק  דין  מבית  הדין  הגדול ,  פ"ם  שהובאו  באוצה"יחס  לתשובות  צמח  צדק  ומהרשב
 :294-297 עמוד'  החלק

, נה  כראית  נהיא  שבאופןו,  ליו  עאוסה  מאשתו  שו  זטענה  בבא  שמי  בם  גאולם"
 ענת  טסוד  ילה  ע"דרגמ  חתירין  מין  אלמעשהב  ש"לק'  סיצ  ב"צ  העלה  הרבכ
 לא  דשום  ממעשהל  א  לבלא,  הלכה  לראהז  נ"כ  -:  ם  ששונו  לזוו.  לי  עאיסמ
ב "ח(ם  "מהרש  הםג.  לי  עאיס  מטענתג  ב"ר  חהתיר  לזה  כעשה  מנעשה  שזינןח
 מה  כזה  לירף  צולםא,  ג"חדר  הת  אמעשה  לתיר  המנם  אשרא,  )ב"צ'  יס
 קדושין  הת  אבטל  לומדנאא'  ב;  )רשת  חדושיק  (רבנן  דדושיןק'    א-:  ימוקיםנ
 יןז  א"לפיו.  לי  עאיס  מענתט'  ג;  )הבטחתם  במדו  עלא  ודוניה  נו  לבטיחוה(
 ניגוד  בט  גקבל  לאשה  הת  אחייב  לספיק  מסוד  ינן  דמקרה  בלי  עאיס  מטענתב
 תא  חייב  לאיןו  ,ערעור  הת  אקבליםמ.  א:  חליטים  מנו  אאמור  הלפי...  רצונהל
 אשתול כתובה הת אילם שא להבעל ווד  עלכ.    ב.פ"  גקבל  למערערת  האשהה
 ."מזונותיה בייב חואה

 )ההדגשות אינן במקור(

גם  כשקיימת "  מאוסה  עלי"אין  מקום  לכפיית  האשה  בגירושין  על  יסוד  טענת  ,  אור  האמורל
 . אמתלא מבוררת

מאחר ,  סיקת  מזונות  לאשהבנידון  זה  אין  צורך  לדון  בפ,  יחס  לזכאות  האשה  למזונותב .ד
אלא  שיש  נפקות  לזכאות  האשה  למזונות  בזכאות ,  והאשה  עובדת  ומתקיימת  ממשכורתה

 ".מדור ספציפי"ל

 יחשב  תמשותפת  המגורים  הירתד,  פיו  לניתן  צו)  14/03/2016(ו  "שעת'    בדרא'    דיוםב
 נכס  ברתח  איספוזיציה    דבצע  לו  אמכירה  להוציאה  לאיןו,  אשה  המגוריל"  פציפי  סדורמ"כ
 . דירה באשה הדור מת אהבטיח לנת מל עהז
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זכאות  האשה  למדור ללב  שם  הובהר  היסוד  בהלכה  '  א  סי"יין  בספר  עטרת  דבורה  חע
, סוד  הזכאות  למדור  בכלל  כפופה  לכך  שקיימת  זכאות  למזונות  האשהימאחר  ש.  ספציפי

 .עלינו להקדים לקבוע האם בנידון זה נשללה זכאות האשה למזונות עבורה

שככל  שהבעל ,  עז'  ש  בתחילת  סי"ח  החלקת  מחוקת  והב"ם  שהביאו  הב"שיטת  הרא,  ידועכ
עז '  ש  סי"בפת.  הוא  אינו  חייב  במזונות  האשה,  מנוע  מגירושין  בגלל  חרם  דרבינו  גרשם

פסק  כך  כשקיימת  טענת ,  ם"ב  הביא  מהחכם  צבי  שהגם  שלא  הסכים  עם  שיטת  הרא"סק
באריכות ו שהביא' ט אות ח"עז  סק'  צר  הפוסקים  סיעיין  בספר  או.  מאיס  עלי  עם  טעם  מבורר

או  שזו  הלכה  פסוקה ,  ם"רבה  את  שיטות  הפוסקים  האם  הבעל  יכול  לומר  קים  לי  כרא
 .ג"שהבעל חייב במזונות אשתו גם כשהוא מנוע מגירושין עקב חרם דר

 :כתב' וף חלק א סצחק יחלנספר וב

 יון  כהאד,  נותמזו  מיפטר  מכתובה  וט  גבמשליש  דאמרו  דה  מפיר  שתיא"
 שום  ממזונות  בחייבו  לייך  שא  לן  כם  אשוק  להתירה  לרוצה  וט  גמשלישד
 תובה  כמחלה  בהאד,  חייבו  לין  אתובה  כנאי  תשום  מכןו,  ל"נ  כיה  באגידאד
 שום  מזונות  מה  לין  אמילא  מתובה  כה  לאין  דיון  ככתובה  הנפרעה  בדין  ההואו
 ה  למשליש  ותובה  כנפרעה  בן  כלע,  תובה  כנאי  תל  כבדה  אהא  דתובה  כנאית
 על  בעון  פירף  אא  הקום  מכלמ,  עון  בפירוצית  ראינה  דאףו,  זוני  מה  לין  אטג
 לכןו,  )כ"ק'  יס(מ  "בחו)  א"ה  ע"  עףד  (גיטין  במבואר  כעון  פירמיה  שוי  הרחוכ
 חוב  מהפטר  לעון  פירוי  האשה  הל  שרחה  כעל  בף  אכתובה  הה  לנתן  דיוןכ
 חמת  מכןו,  תובה  כנאי  תלכ  בדה  אמילא  מהכתובה  ממיפטר  דכיוןו,  תובהכ
 וצית  ראינה  דמה  בו  למה  וט  גדי  יל  עהתירה  לוצה  רם  אייך  שא  ליה  באגידאד
 האד,  מזונות  מטור  פהיות  לכתובתך  ויטך  גרי  הועיל  מפיר  שכןל,  הגט  לקבלל
 מועיל דאמרו דה מל עכון נעם טזהוו, זה ביתא לזונות מיוב חל שטעמים הכלל
 ".מזונות מטור פהיות לכתובה וגט השלשתה

 .296-297' עמ'  ובכרך ה176-188' עמ'  וכרך ג193-201' עמ' ר כרך א"עיין בפדו

 :העלו במסקנתם 297 מוד ה עלק חר"בפדו

 יא  הליו  עאוסה  מאשתו  שבעל  הטענת  שאזוריד  ה"יהב'  ב  כביעת  קאור  לובכן"
פ "  גשליש  ההבעל  ועשה  מעשה  נכבר  שעובדה  הלאורו,  מבוררת  ונה  כענהט
 סף  כבעל  הידי  מהוציא  לאין  שדון  לש  יזה  כמקרה  בריה,  ד"ביה  באשתול
 כאית  זאשה  הכתובה  השלום  תפניל,  תובה  כה  לישלם  שאחר  לזהו,  מזונותיהל
 ."רפואתה וזונותיה ממי דבעלה מתבועל

לפיכך , יש  לדון  את  הבעל  כמי שאשתו מאוסה עליו וטענתו כנה ומבוררת,  נידון  זה  כאמורב
אחר  שהבעל ,  ם  האשה  תסרב  להתגרש  בהסכמהאך  א.  רצונהעל  האשה  להסכים  לקבל  גט  מ

וכתוצאה  מכך  יבוטל  הצו ,  נוכל  לקבוע  שנשללה  זכאותה  למזונות  עבורה,  ישליש  גט  וכתובה
(ו  "שע  תיסןנ'  להחלטה  מיום  ב'  כפי  שכבר  נקבע  בסעיף  ב,  בנסיבות  אלו.  למדור  ספציפי

 .יתוף שכבר החל בערכאה אחרתלא תהיה מניעה להביא להשלמת הליך פירוק ש, )10/04/2016

 כתבו)  שם(שהובאו  באוצר  הפוסקים    עז  ועוד  פוסקים'  ע  סי"וד  נציין  כי  הבית  מאיר  אהע
חר  שיש  בכך  כפיית  האשה אמ,  אין  לשלול  מהאשה  מזונות  ג  עומד  בעינו"כל  עוד  חדרש

 לילתשו,  שה  מפרנסת  עצמה  כראויאאולם  בנידון  זה  ה.  הישאר  ללא  מקור  מחיאם  ת  לגירושין
לילת  הזכאות  למזונות  תוכל ש.  המזונות  אינה  משמעותית  ביחס  ליכולתה  להתקיים  בכבוד

דור  אינן  בגדר למבנסיבות  אלו  שלילת  הזכאות  למזונות  ו.  ק  ביחס  לפירוק  השיתוףרלהשליך  
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אינו  מתאים  לנסיבות   כתבו  הבית  מאיר  והפוסקים  האחריםשוהשיקול  ,  כפייה  על  גירושין
 .שבפנינו

' וכתב  שאמנם  מדינא  דגמ,  ם"נב  שבאר  שיטת  הרא'  ע  סי"ת  יעקב  חלק  אהיין  בספר  בריע
שה   הא'ן  שלדינא  דגמוואך  היינו  מכי,  אינו  נפטר  ממזונות  כל  עוד  האשה  לא  קיבלה  גט  לידה

כול  להכריחה  ולכופה  לקבל ידאינו  "ג  "לאחר  חרם  דר  מה  שאין  כן,  מתגרשת  גם  שלא  מדעתה
ל  דפטור "י,  ה"גמהוי  אנוס  בתקנתא  דר,  לה  הכתובהאם  אומר  שרוצה  לגרש  ונותן    אם  כן,  גט

ולפי  דרכו  כתב  הברית  יעקב  ליישב  את  קושיות  החלקת  מחוקק  והבית  שמואל  על ".  ממזונות
וכתב  שבתשובות  אלו  הנידון  הוא  באשה  שאינה  יכולה ,  ק"ש  והמהרי"ם  מתשובות  הרא"הרא

כאשר  הבעל  מנוע  מכך ,  ובמניעת  מזונות  הבעל  בעצם  כופה  את  אשתו  לקבל  גט,  לפרנס  עצמה
 .ג"מכוח תקנת ר

 :וכתב, ת יעקבריהוסיף הב 

' דזהו  גופא  הוי  כפי,  ו"א  מזרחי  מודה  דאינו  יכול  למנוע  שכ"ג  גם  הר"וכה"
ודוקא  באשה  בריאה  דבת  מלאכה  היא  דיכולה .  כ  מוכרחת  לקבל  גט"ובע

 ".אליהו מזרחי' לא הוי כפייה לדעת ר, להתפרנס ממעשי ידיה

ינה אשלילת  הזכאות  למזונות  ,  שהאשה  עובדת  ומפרנסת  את  עצמה  ת  הנוכחיותל  כן  בנסיבוע
 .כופה את האשה לקבל גט

 :תבנו כדלהלןכ) 10/04/2016(ו "שע תיסןנ'  ביום מהחלטה בברכ, את זלבדמ

 כאות  זשללה  נאל,  למדור  ומזונות  לקרונית  עכאות  זשללה  נלא  שכל  כמנםא"
 אמתלאב"  לי  עאיסמ  "נתטוע  הבאשה  ששםכ,  ולםא".  פציפי  סדורמ"ל
 מבוארה"  מתיבתא  דינאד"  להתאם  בכוש  רחלוקת  בדון  ליתן  נבוררתמ
 ת  אשווה  הרשם  גרבינו  שאחרמ,  איש  ליחס  בךכ.  א"רמג  ב"  סזע'  יע  ס"אהב
 נסיבות  בכוש  רלוקת  חמנוע  לדיפות  עאשה  ליןא,  איש  הכח  לאשה  החכ
 בעל  הת  אחייב  לקשה  בגיש  תמדור  לאשה  הכאות  זבמסגרת  שכלכ.  ומותד
 תביעת  בהדיון  מחלקכ,  מדור  בבעל  החובת  בדון  ליתן  נהיהי,  מדורב
 מני  זסעד  כניתן  שצו  הת  אבטל  לקום  משי,  קרונית  עאמור  הלאור.  מזונותה
 ".ה זשלב בא לךא, )14/03/2016(ו "שעת'  באדרב'  דיוםב

ש כוח  שיש  לאשה  לבקש  חלוקת  רכוהותו  אעדיין  ,  גם  אם  קיימת  זכאות  למזונות,  היינוד
על לבגם    היהי,  ירושיןהגועוד  בטרם    באמתלא  מבוררת"  איס  עלימ"במקרה  שהיא  טוענת  

לבקש ל  כוי  לכן,  ג"ק  מכח  חרם  דררגירושין  מומעוכב  ,  "וסה  עלימא"התובע  גירושין  בטענת  
 .ואין למנוע זאת באמצעות צו למדור ספציפי, חלוקת הרכוש

 :ד מחליט"אור כל האמור ביהל

 .נדחית,  ביתביעת האשה לשלוםת .א

אולם , בית  הדין אינו מחליט לחייב את האשה בגירושין,  ביעת  הבעל  לגירושיןתחס  ליב  .ב
וגם  האשה  כבר  הפנימה  ומבינה ,  בעל  מאס  באשתושהומאחר  ,  לאור  הפירוד  הממושך

 .ההכרח לא יגונה ומן הראוי שהצדדים יתגרשו בהסכמה, שאין מנוס מגירושין

ובהתאם ,    יום  אם  תסכים  להופיע  לסידור  הגט14וך  בתדין  על  האשה  להודיע  לבית  ה  .ג
 .לכך יקבע מועד לסידור הגט בהסכמה
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יהא  עליה  לצרף  להודעת  התנגדותה  עותק ,  מידה  והאשה  תודיע  שמתנגדת  להתגרשב .ד
, ולאחר  שהבעל  ישליש  גט  וכתובה  הוא  ייפטר  מחיוב  מזונות  אשה,  משטר  הכתובה

 .והצו למדור ספציפי יבוטל

 ).29/06/2017 (ז"בתמוז התשע'  היוםביתן נ

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


