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  1216972/1 תיק 

  הגדול ירושליםבבית הדין הרבני 

  לפני כבוד הדיינים:

  אילוז־אברהם שינדלר, הרב מימון נהרי, הרב ציון לוזהרב 

   )טל איטקיןע"י ב"כ עו"ד (  תפלוני  ת:המערער
  נגד

  )עמוס צדיקהע"י ב"כ עו"ד (  פלוני  :המשיב

  ולמרות טענותיו נגדה חובת הבעל במזונות אשתו אף שרצונו לגרשה הנדון:

  פסק דין

האזורי בחיפה שפטרה את  בית הדיןעל החלטת  )תהמערער :(להלןשה יפנינו ערעור האלהוגש 
  .)המשיב :(להלןוב מתן מזונות לאשתו הבעל מחי

  טענות הצדדים ורקע 

  שנה ולהם שני ילדים בגירים. שלושים ואחתהצדדים נשואים כ

. המשיבה מבקשת ניסיון שלום משנה ומבקש להתגרשבית לפני יותר המערער עזב את ה
  בית.

המערער את המריבות הרבות ששררו תיאר במהלך הדיון  .האזורי קיים דיון אחד בית הדין
כיבוד מספיק ־חס לילדיו מנישואיו הראשונים, איבינו לבין המשיבה, מריבות שסבבו סביב הי

שהוא  אמירות מעליבות מצד המשיבה ביניהם)(עקב פער הגילים  , וכן(שנפטרה זה מכבר)מו ישל א
ל ול וכוהמשיבה מכהכחישה האזורי  בית הדין. במה יוריש לה בעתיד שעניינןוכן אמירות  זקן

פנינו טענה המשיבה שאך לאחרונה הפליגו יחדיו ביאכטה לקפריסין. לדבריה, . לאת כל הטענות
  אמינה בכך.לתקן והיא מ אפשר הרבה שנות נישואין עדיין ךכל אחרי כ

 שבעיםהאזורי לחייב את המערער במזונות גבוהים של יותר מ בית הדיןקשה מיהמשיבה ב
ו מדובר בבני זוג שחי: ה הורגלו הצדדיםלשוזאת בהתאם לרמת החיים לחודש,  ש"חאלף 

קבלן  מערערבריכה צמודה. למשיבה עסקים שונים, הוילה עם ו, גרו בברמת חיים גבוהה ביותר
  לו בעבר תיאטרון וקאנטרי ועוד.  והי ה גדול,יבני

קיבל החלטות שגויות  ,לדבריו ,אךמאוד עשיר  ר הודה שבתחילת נישואיו היההמערע
   [...]ולמעשה ירד מנכסיו. המערערת נוסעת במכונית מרצדס ועובדת כעיתונאית במקומון 

 מלבד עבודתהו לחודש בלבד ש"חאלף ושלוש מאות משתכרת כהיא  מערערתה לדברי
  לחודש. ש"ח עשרת אלפיםהמשיב יש לה הכנסות של  . לדבריכתחביב ,עבדה כתכשיטנית
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  בית הדיןהאזורי והכרעתו של  בית הדיןהליך שהתקיים בליקויים בה

בית הצדדים זה את זה. הכחישו במהלך הדיון והאזורי קיים דיון אחד בלבד  בית הדין ,כאמור
  בבית הספק".בפסק דינו "בית הדין נותר הדגיש  הדין

  :טכידוע בתקנות הדיון נקבע סדר הדיון בתקנה נ

 טענות התובע והנתבע וחקירתם.(א) 

 עדויות והוכחות.(ב) 

  בעל פה או בכתב לפי קביעת בית הדין. סיכומי הצדדים(ג) 

עוד קודם לחקירת הצדדים  – בשלב ראשוני ביותר האזורי בית הדין עמד בענייננו: כלומר
של (' מול מילה' דנן)של המערער (' מילה'מצב של  בית הדיןשר קיים בפני וקבלת עדויות, כא

ן אם הריבות ועד כמה חמורות המ ,בלבד, וכאשר עדיין לא התבררו כלל העובדות )המשיבה
ההלכתית שהיות  למסקנה בית הדיןכבר הגיע ו – את המשיבה בגט ותמחייב ןכשלעצמ

  המערער מבקש להתגרש הוא פטור מלפרנס את המערערת. ש

מזונותיה  ה אתהפסידקובע כי שה בגט ולילחייב א אפשר אם אחר מריבות וויכוחים בלבד
  "!ת תחת בעלהאברהם אבינו יושבלא הנחת בת לש"כמעט  – ומדורה

  האזורי בפסק דינו: בית הדיןכם יסוכך 

נגד להתגרש לאלתר מחמת הטענות הרבות מעוניין בקש המשמאחר 
הגם שהמשיבה הכחישה את המיוחס ו – המשיבה המופיעות בפרוטוקול

ֵתינּו /א ָרִאינּו, ֵאין עֹוד ָנִביא, ְו/א ֹבית הדין נותר בבית הספק שהרי 'אֹות ,לה
 במזונותו אין מקום לחייבלפיכך  – ט), (תהילים עדַע ַעד ָמה' דֵ ִֹאָּתנּו י

בו מוכן ומזומן הוא להתגרש לאלתר כמבואר בפוסקים שהמבקשת במקום 
  [...] וכדלהלן

דינו אינם עוסקים במקרה האזורי בפסק  בית הדיןציטט הציטוטים ההלכתיים החלקיים ש
משיב ואף השתכנע במניעיו האמיתיים של הלא בדק וחקר  האזורי בית הדיןש ,ךכל ראשוני כ

 אישותיחסי בשהמשיב הודה  פנינו נטען בכתב התביעהלש בתביעתו לגירושין. בערעור
יש לבדוק היטב את טענותיו ואת מניעיו האמיתיים ות. על כן לכאורה אחרעם  ניםמזדמ

  .לגירושין

אם המערערת, האזורי לא בדק כלל את היכולת הכלכלית העצמאית של  בית הדיןבנוסף, 
 האלישמר קיום ברמת החיים לוהיא מאפשרת לה קיום בסיסי ללא פרנסת המשיב, שלא 

  הורגלה.

  הכרעה

מקבל עקרונית את  בית הדין, בית הדיןלאחר העיון במכלול החומר שהונח בפני על כן, 
  הערעור.

  יש לחייבה בגירושיןשוהוכח חובת הבעל במזונות אשתו אף שרצונו לגרשה כל עוד לא התברר 

או  עוד קודם למתן פסק דין בתביעת הגירושין ,אינו מוצא מקום לקבוע כבר עתה בית הדין
האזורי   בית הדיןאין בקביעה שכתב  .כי המשיבה איבדה את זכאותה למזונותבתביעת המזונות, 

ולו מזונות לא לפסוק מזונות שמשום סיבה מספקת  מוכן להתגרש, (המערער דנן)שהמבקש 
  .זמניים
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, חייב במזונותיה ובמדורה שראליושה מת שה כדיכל איש בישראל הנושא אכידוע, 
תחייב לה בעשרה "כשנושא אדם אשה מ :)ב–ם אט סעיפיסימן ס (אבן העזרלחן ערוך וכמבואר בשו

בכלל זה ש )גסימן ע(שם עוד מבואר " ו]..[.מזונותיה וכסותה  :דברים עשרהאלו הן ה [...] דברים
  הבית.חייב אף במדורה ובכלי 

הוא שחיוב לאשתו, חיוב לשלם מזונות חזקת בעל כל על יש בד בבד עם הנישואין, כלומר 
  .משורש חיובי האישות

  .שה אינה זכאית למזונות, הבעל חייב במזונותיה ובמדורהיכל עוד לא הוכח שהא

ה מקורות אישכאשר אין ל ,במזונות ובמדור בו הבעל לא מחויבשיצירת מצב מתמשך 
  שנקבעה שהבעל חייב במזונות אשתו. נוגדת היא את ההלכה לכאורה ,משלה אינה נכונההכנסה 

גם זה  – ברירה להתגרש־תכתיבי הבעל ובליתכל שה לקבל את יבנוסף, מצב זה יגרום לא
בפוסקים  יהמצוה זו סבר לא פסק חיוב בגירושין. בית הדיןכאשר כאמור נוגד את ההלכה 

  :בעל הרוצה בגירושין ממזונות , שחלקו על הרא"ם שפטרהשונים

   :)סעיף ג זע מןסין העזר בא(כך כתב הבית מאיר 

 שלא לגרשאו "דתיקן"] [צ"ל: "בתיקון"  ןתיקברבנו גרשום]  –[ל עימה הו[...] 
ולעניות דעתי ] ...[ כל החיוביםזאת אם הוא ישא אחרת וימנע מ ל כורחהבע

הסכים למעשה  אחרון,, והוא לקת מחוקקרב הגדול ח[...] ובפרט שה
איך יתקיים  ןכא לם דא ניות דעתיוהכי מסתבר לע .ב בשאר וכסותשמחוי

 ל כןע] ...[ גדול מזה ל כורחהואין בע ל כורחה?החרם שלא לגרש בע
  . לא הפסיד לקת מחוקקהסומך על החלעניות דעתי 

 –יה" דינא דגמרא חייב במזונות "דגם לפיכתב  )אכ אות טס (אבן העזר סימן ן אישהחזו
   :גיטהאת כל עוד לא קיבלה  – המדורבו

אחרי  הז לפי] ...[ שמוכן לגרשה ואינו מתעכב רק משום מיאונה יפל עף א
ממילא חייב במזונותיה  ה,זהמן בז ל כורחהשאי אפשר לו לגרשה בע

  ]..[. וכסותה מדינא

בלה הגט לידה הוא י"כל זמן שלא ק :כתב )אות ב הכ מןסי רזהעבן א(גם בשו"ת בנין עולם 
  ".חייב במזונותיה מצד תנאי כתובה

  :פסק דלא כרא"ם וכתב )כ מןסי זרעהבן תניינא א(בשו"ת בית אפרים כן ו

הרא"ש והמהרי"ק סוברים בהדיא דאין יכול דמאחר  :סוף דבר הכל נשמע
מהר"ם מפדואה  אדוני אבי זקני לפטור עצמו ממזונות, וכן מבואר בשו"ת

לק ח(ומהרש"ך  )טקי מןסי(, וכן מבואר בשו"ת תומת ישרים )טי מןיד וסי מןסי(
 ,)ע מןבהגהת הטור סי זרעהבן חלק א( דולהגהסת והביאם בכנ – )ול מןב סוף סי

כן יש  – ונים שהבאתי לעיל וכתבו שכן עיקרוכן הסכימו כל גדולי האחר
  .להורות ולקבוע הלכה לדורות ,לדון

 בנים הגאוניםמבית הדין הגדול בהרכב הר ק דיןמובא פס )187–185ג עמ' לק ח(בפד"ר ו
   :הרא"םדעת כ 'קים לי'הטעם שאין לומר שבו כתבו שז'ולטי ואלישיב זצ"ל  ,סיםינ

אם ניתן ביד הבעל לפרוק מעליו עול המזונות ולסלק ממנו חובותיו 
ולא הנובעות מקשר הנישואין אז יעלה הכורת לפרוץ פרץ בחומת הנישואין 

  .יושבת תחת בעלה ברהם אבינוהנחת בת לא
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משמע ש )זן עסימ(בית שמואל ואת הבלקת מחוקק את הח ציטט האזורי בהחלטתו בית הדין
ית והבלקת מחוקק החאולם המעיין בדברי  ם מסכימים לדברי הרא"ם.שה , לשיטתו,מדבריו
  .גלה שאין הם מסכימים לדברי הרא"םמשמואל 

  :כתבו המשיך ג)"ק סימן עז ס( לקת מחוקקהח

דראייתו אינה  הרא"ם] –[ ובאמת מלבד שיש לפקפק על עיקר דברי המזרחי
באשה וצריך  משמע להדיא במקום שאין כופין באיש אין כופין] ...[ ראיה

אה למעשה שאין לסמוך על הרב נר ל כןע] ...[ לקיים לה שאר כסות ועונה
  .]שסמך על הרא"ם –[ בב"ח

 )בכלל מ("מיהו מתשובת הרא"ש  :סייםאת שתי השיטות ו הביא (שם ס"ק ו)ית שמואל גם בב
  "[...] משמע דהוא חייב ליתן לה מזונות וכסות )זקי ימןסוף ס(ולקמן  )זשורש ק(ותשובת מהרי"ק 

משום שהרא"ש  –הרא"ם דעת כ 'קים לי'הסביר מדוע אין לומר  (שם)בבית מאיר 
ם, ובפרט כנגד יכיחיד נגד שני 'קים לי'ם כנגד הרא"ם שהוא יחיד, ואין לומר יוהמהרי"ק הם שני

  הרא"ש.

 וקסע ,שסמכו על הרא"ם ,האזורי בפסק דינו בית הדיןגם הפוסקים החשובים שהזכיר 
קיבל  בית הדיןטענותיו של הבעל ו בית הדיןכבר התבררו בבו בנדון ש – בנידון אחר לחלוטין

  :את תביעת הגירושין שלו

האזורי ושבו עסק  בית הדיןשצוטט בפסק הדין של  )וסימן ט אבן העזר חלק ג(ביביע אומר 
בו חייב ש"ם מדובר על נידון שהובא בשו"ת ישכיל עבדי וזצ"ל בדעת הרא ון לציוןמרן הראש

האזורי. עליו כתב ביביע  בית הדיןבעל הישכיל עבדי את הבעל במזונות אשתו בניגוד לדעת 
  :אומר

מדובר בדבריהם בתוך טענות הצדדים שהאשה נפרדה מבעלה, ומכיון 
 שמוכן להשלים עמה ולקבל עליו כל דברי חכמים, ובכל זאת אין האשה

ין לה מזונות, מסכימה לחזור לביתה ולחיות עמו בשלום ובמישור, ודאי שא
   ]...[ כיון שהמניעה ממנה

אולם כאמור בנידון דידן מדובר בדיון ראשון ובטענות ראשוניות כשהצדדים מכחישים זה 
  את זה.

ב הר ,הרב יצחק יוסף ון לציוןהגדול בהרכב כבוד הדיינים הראש בית הדיןגם פסק הדין של 
עסק  –האזורי  בית הדיןשצוטט בפסק הדין של  –יצחק אלמליח והרב יעקב זמיר שליט"א 

קיבל את טענת הבעל בדבר  בית הדין הןלפיוהאזורי  בית הדיןבו התבררו העובדות בשבנידון 
  שפסק. את בית הדיןפסק  ךכר ורק אח 'אמתלא מבוררתאישה 'במאיסותו ב

ייב את הבעל במזונות "ולמעשה נהגו בתי הדין הרבניים לח :ן שבאותו פסק דין נכתביצוי
  ]"...[ ודלא כהרא"ם

אין מקום  ,בשלב כה ראשוני של דיונים ,דידןכנידון כאמור, כאשר מדובר בנדון  ,על כן
טרו בהם פשהתבררו העובדות וניתנו בהם פסקי דין ו שבהםלסמוך על פסקי דין שעסקו בתיקים 

  .אשתואת הבעל מחבותו במזונות 
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  השבה רטרואקטיבית אם לעתיד יתברר ויוכח שהאישה חייבת בגירושין והפסידה מזונותיה

ויפסוק שהמשיב פטור בגט  האזורי את המערערת בית הדיןאם בעתיד יחייב קובע ש בית הדין
מקרה ב לם.ילבקש החזר רטרואקטיבי של דמי המזונות שש היה ממזונות אשתו, יוכל המשיב

ברכוש המשותף  של המערערת בעתיד המשיב בנקל לגבות את הכספים מחלקהיוכל  תיק זהשב
  בו יש רכוש רב.שמדובר בתיק ש שנראהון וכי

הליך זה של פסיקת מזונות זמניים כלל לא יפגע בזכויותיו של המשיב. אם אכן  :כלומר
  פסק דין. ל פיכל הכסף יוחזר לו ע – מזונותזכאית למערערת הייתה הפסק בעתיד שלא יי

  פסק דין

  פוסק: בית הדיןלאור האמור 

 הערעור מתקבל.  א.

 – למזונות המערערת אשרב) 17.2.19(אדר א' תשע"ט בהאזורי מיום י"ב  בית הדיןהחלטת   ב.
 מבוטלת.

הגדול ניתנת כסעד זמני ודחוף ולאור רמת החיים הגבוהה בה חיו  בית הדיןהחלטת   ג.
  הצדדים ומדין "עולה עמו".

בו שמחייב את המשיב לשלם לאלתר את כל החיובים השוטפים של הבית  בית הדין  ד.
 כן, טלפון סלולארי. חשמל, מים, ארנונה, טלפון :עבר)החובות  זה ללכוב(מתגוררת המערערת 

כפי שהיה בעבר, וכן עליו  המערערת רפואיות שלהוצאות התשלום המחייב אותו בית הדין ב
  בו נוסעת המערערת.שית ואת החוב בגין הרכב על הב הלשלם את חוב המשכנת

מחייב את המשיב לשלם למערערת בעבור מזונותיה השוטפים  סך של  בית הדיןבנוסף, 
 .) ואילך17.2.19(יום י"ב אדר א' תשע"ט מלחודש  ש"ח 5,000

האזורי  בית הדיןפסק דין זה למזונות זמניים יהיה בתוקף עד לפסק דין סופי שיוציא   ה.
  הגירושין שהוגשה בפניו. בתביעת

עליו לשמוע  – סקנה שיש לחייב את המשיב במזונותהאזורי יגיע למ בית הדיןאם לבסוף   ו.
לקבוע את שיעור המזונות  ין הוצאותיהם ורמת החיים בה חיו, ובהתאם לכךיאת הצדדים בענ

 , ואת מועד תחולתם.הקבועים

שולמו ימזונות, הסכומים ש מערערתהאזורי יגיע למסקנה שלא מגיעים ל בית הדיןאם   ז.
 מחלקה ברכוש המשותף. ויפרעו או יפי פסק דין זה, יקוזזל למזונותיה ע

 בית הדין מורה על סגירת התיק.  ח.

 ).30.6.2019ון התשע"ט (וניתן ביום כ"ז בסי

   הרב ציון לוז־אילוז  הרב מימון נהרי  הרב אברהם שינדלר

  
  עריכהעותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני 


