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 ה"ב

 1073490/1 יק ת

 ל אביב יפותבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יצחק רפפורט, הרב מאיר קאהן, ד" אב–רב מאיר פרימן ה

 )ד צבי גלר"עו ור זיו ברקוביץ"וטכ "י ב"ע( לוניפ :תובעה

 גדנ
 )ד גבריאל מויאל"ועכ "י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 כתובה ומזונות אישה, ירושין ג–ל האישה שהתגלתה סמוך לנישואין שחלת נפש  מ:נדוןה

 סק דיןפ

 קער

הצדדים  חיו  בביתם .  ואין  להם  ילדים  משותפים,  ו"ו  בשבט  תשע"ביום  טהצדדים  נישאו  

בשל ,  לאחר  מכן  עברו  לבית  הורי  האישה.    בימי  השבע  ברכות–המשותף  ימים  ספורים  

האישה  נשארה  בבית  הוריה :  מחלה  נפשית  של  האישה  וכעבור  שבועות  בודדים  נפרדו

 . מאז הצדדים גרים בנפרד. והבעל עזב את בית הורי האישה

האישה ,  הגיש  הבעל  תביעת  גירושין  לבית  הדין)  28.3.16(ו  "תשע'  ח  באדר  ב"יום  יב
, הצדדים  נחקרו,  התקיימו  דיונים  בבית  הדין  נשמעו  טענות  הצדדים.  הגישה  תביעת  מזונות

הן  מטעם   כמו  כן  התקבלו  חוות  דעת  רפואיות  .הוגשו  סיכומים  וסיכומי  תשובה,  הובאו  הוכחות
 . ומחה שמינה בית הדיןוהן מטעם מ, הצדדים

 על  כן.  ם  להסכמות  אך  ללא  הועילילהביא  את  הצדד  דיכית  הדין  השקיע  מאמצים  רבים  ב
 . עולה הצורך להכריע לפי שורת הדין

 :הלן טענות הצדדיםל

 בעלות הענט

ובזמן ,  לאישה  יש  מחלת  נפש  –מקח  טעות  ו  הוא  טוען  שהקידושין  הי.  בעל  מבקש  להתגרשה
חוד ייהכבר בחדר ; האישה  הסתירה  את דבר מחלתה מהבעל;  ה  כבר  חולההחתונה  האישה  היית

', א  לענייןל'אישה  היברה  דבליל  החתונה  .  היו  התנהגויות  ודיבורים  מוזרים  שהלכו  והחריפו
בה גופנית מוגזמת גם לאחר שנאסרה רהאישה דרשה ִק. א מחוברת למציאותלו'  רחפתמ'והייתה  

דיברה ,  האישה  שרה  ודיברה  ללא  קשר  –  הלך  והחמיר  לאחר  החתונה  המצבשבימים  .  על  הבעל
 . והייתה במצב פסיכוטי קשה, דיבורים סותרים ומוזרים

והיא  החלה  בקבלת  טיפול ,  קבע  שיש  לאישה  מחלת  נפש  ישהת  האסיכיאטר  שבדק  אפ
הבעל  הציג  חוות  דעת .  של  האישה  חולהתה  גם  דוד  –המחלה  תורשתית  שתכן  יי.  תרופתי
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הן  ניתן מו  ,החלתמל  ע,  שטיפלו  באישה  בזמן  המחלה,  ר  זמשלני"ס  ודר  רו"רפואיות  של  ד
 . ללמוד על מצבה הקשה של האישה

שהייתה לה מחלת נפש בתקופת   ר  רוס"טיפול  אצל  דהבעל  טוען  ששמע  מהאישה  במהלך  ה
 . הילדות

בלילה  השני  נעשה  ניסיון  נוסף  לקיום ,  לילה  הראשון  לא  הייתה  ביאה  גמורהבטענת  הבעל  ל
בדיון ,  יודע  אם  הצליחו  לקיים  את  המצווה  נויבעל  שאהמר  אדיון  הראשון    ב–'  והת  מצועילב'

' הוויאת  מצב'לילה  השני  לאחר  ניסיון  לקיים  בוד  אמר  כי    ע.השני  חזר  בו  ואמר  שלא  הצליח
 אתהרהדם  ש  גבי  ל–  בעלהמר  אבדיון  הראשון    אך,  ראות  הרבה  דם  של  מחזורלאישה  החלה  ה

 . דם בתוליםאולי מדובר ב ש– האישה

 . ורי האישה השמיצו את הבעלה

 : כ הבעל וסיכומי התגובה"הלן טענות נוספות העולות מתוך סיכומי בל

 . 'יאה ביבתח 'ייתה הלאו, ישות אחסי ייו הא לצדדים הבין שטען נבעלהכ " בסיכומיב

 .גע רכל בוב שהתפרץ לכולה ימחלה הכןש, אישה הבמחלת שגיעה ברהתחשב ליןא

 אישהל,  טעות  ומאות  רבקידושי  ועות  טמקח  בדובר  מ–  חתונה  הפני  לולה  חיתהי  האישהה
 .אישה בנמצאו שמומים הל עחל מלא ותפייס הא לבעלוה, שים קמומים כנחשבת הפש נחלתמ

ה בכך ולפחות טוענת דהאישה מו גםו,  ביאה  תהיא  הישלמאחר    ,כתובה  התוספת  ביוב  חיןא
 . ידושי הטעות והרמאותן אין חיוב בכתובה בשל קכ. שלא יודעת

 וחצים  לשפחתה  מבני  שלא  א,קדמימוכפי  שגילתה  דעתה  בדיון  ,  אישה  מעוניינת  להתגרשה
 . תגרש תלא שליהע

. יכולה  ללדת  ילדים  ולקיים  יחסי  אישות  מדעת  נהאיהאישה    ,פואית  רעת  דוות  חי  פלע
 . מסוגלת ללדת נהאיוהאישה , הייורביה הבעל חייב בפרי

יש  לקבל  את  חוות   –  ולפטור  את  הבעל  מתשלום  הכתובה,  האישה  בגטבוקש  לחייב  את  מ
הקובע  שהאישה  לוקה  בהפרעה   ונה  בומרע'  פרופ,  שמינה  בית  הדין,  הדעת  של  המומחה

 מום גדול כזה יכול לחיות עם אישה בעלת נואיהבעל . וזקוקה לטיפול תרופתי, תיפקטיב־אסכיזו
 . יתתורשתא המחלה הי. 'כנתאס'ם המוגדר גם ומ –

ודעתה  נסתרת ,  רופאה  מטעם  האישהא  שהי  ישנה  וליטר  "ש  לשלול  את  חוות  הדעת  של  די
 . על ידי שאר המומחים

 . וההליכים נמשכים למעלה משנה, ני הזוג היו ביחד בביתם רק ארבעה ימיםב

 אישהות הענט

 . האישה אינה רוצה להתגרש

 . שלו צון הבעל לגירושין לא בא ממנו אלא מההוריםר

יומיים  לאחר -חלה  להרגיש  לא  טוב  רק  כיוםהאישה    ה,ר  הייחוד  הכול  היה  בסדרחדב
אמנם .  כחישה  מחלת  נפש  או  נטילת  תרופות  נפשיות  בתקופה  שלפני  החתונהמיא  ה.  החתונה

במהלך .  רגישה  טובמיא  הוכיום  ,  בהדרגה  שָפַחת  –יבלה  טיפול  תרופתי  קיא  האחר  החתונה  ל
 . הדיונים עדיין נטלה תרופות
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, יודעת  אם  קיימו  בצורה  מלאהה  נאיאך  ,  ימו  את  המצווה  בחיי  האישותיוענת  שקטאישה  ה
 .לא היו לאישה כאבים בזמן קיום המצווה

 : כ האישה"הלן טענות נוספות העולות מתוך סיכומי בל

האישה  בריאה  לחלוטין   –  טיפול  תרופתילוד  עאישה  זקוקה  הין  אשעתה    טען  נסיכומיםב
 . חתונה הפני לריאה בתהיהאישה הי. לאמרגיל וחזרה לתפקוד ויום כ

 . שהאישה מבקשת כיום שלום בית וד נטעןע

כתוצאה  מהתנהלות  לא  נכונה ,  חלת  האישה  הופיעה  לראשונה  בחייה  רק  לאחר  החתונהמ
המומחים  שטיפלו  באישה  הובאו .  של  הצדדים  ביחסים  שבינו  לבינה  שהיו  ללא  הדרכה  מתאימה

לא . המומחים  ציינו  שאין ממצאים על מחלה בעבר".  הם  ניסיון  בדבריה  לה"ש,  על  ידי  צד  הבעל
 –  יוןירהלהאישה  כשירה  לחיי  אישות  ו.  בוללהסתגרות  וב,  קט־שמדובר  בסכיזופרניה  אלא  באי

 . לבד במנית זיתהייון הירההמלצה למניעת ה

ולא   ,התאושש  לחלה  ההאישה  שאחרל',  ובתוטורשי  ד  'וראת  השל  באישה  הת  אזב  עבעלה
תביעת  הגירושין  הוגשה  בשל  הלחץ  של  הורי .  יבות  הקשורות  בבני  הזוג  או  במצב  האישהמס

 . הבעל

 :ביתר פירוטו

עדות  לכך  שמדובר   –  קת  לטיפול  תרופתי  או  מעקב  רפואיקנז  נה  ואייום  האישה  החלימהכ
 פשר  אאישה  בישנה  שטיפלהור  "מחוות  הדעת  של  ד.  בהתקף  יחיד  שאינו  מלמד  על  העתיד

שהאישה   וישנה  ר"  דל  שדעת  החוות  מולה  עודע.  מחלה  בלא  וחיד  יהתקף  בברמדו  שלמודל
מטפלת ההעובדה  שהרופאה  הפסיכיאטרית  .  רההיפול  תרופתי  ואין  מניעה  שתטכיום  ללא  

ברה  האישה שעהיא  הוכחה  לכך  שהמשבר    זקוקה  לכדורים  ינהאבאישה  מאשרת  שכיום  האישה  
 . ואינו מצביע על מחלת נפש, חלף

וכן  היו  בקשר ,  היו  בקשר  רציף  עם  המומחה  שמינה  בית  הדין  והעבירו  לו  חומרכ  "בעל  ובה
 . עם שאר המומחים

 .ולא בשל המחלה שהייתה לאישה, דיונים עלה שהבעל מבקש להתגרש מסיבות אחרותב

 . לאים מישות איי חיוה. ישות איי חקיום ליחס בסתורהבעל שינה את ג 

 רפואיים  המסמכים  הילוי  גווי  צמרות  לאישה  הצל  אחלה  מיום  קהוכיח  לצליח  הא  לבעלה
 . אישה ההסכמת בו לניתנוש

 לכת  למסכימה  ובעלה  בפצה  חאישהה,  ירושין  גילת  עקיימת  שהוכיח  לצליח  הא  לבעלה
 .ית בלום שהשכנת לצדדים ליסייע שקצוע מיש אכלל

 יוןד

 : בין הצדדים מחלוקות עובדתיות רבות

 . תה מחלת נפש עוד לפני החתונהצדדים חלוקים בשאלה האם לאישה הייה

בר  בשעת  החופה  או  רק   כ–אלה  מתי  החל  המשבר  של  האישה  בשם  גצדדים  חלוקים  ה
 . למחרת החתונה

 . 'והיאת מצוב'חלוקת נוספת עומדת ביחס לשאלה האם התקיימה מ
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ם  האירוע  שעברה  מלמד   א–בחנה  הרפואית  של  האישה  אמו  כן  קיימת  מחלוקת  בשאלת  הכ
אין  בו  כדי ושפקטיבית  או  שמדובר  באירוע  חד־פעמי  שחלף  ־אשל  הפרעה  סכיזועל  מחלת  נפש  

 .טיפול תרופתיך ם האישה זקוקה להמשאשל כך הם חלוקים בשאלה ב. להצביע על מחלת נפש

 : בין הרופאים שבדקו וטיפלו באישהות מחלוק מחלוקות האחרונות הןה

ה  לא  זקוקה  יותר  לטיפול האיש,  מטעם  האישה  ישהאשטיפלה  ב  ,לי  וישנהטר  "דעת  דל
 . והאירוע שעברה חלף ולא מצביע על מחלת נפש, תרופתי או למעקב

ההמלצה   לא  מובנת,  ותו  מינה  בית  הדין  לבדיקת  האישהשא,  עומר  בונה'  דעת  פרופל
ל   שלהלן  חוות  הדעת.  פקטיבית־אדעתו  לאישה  הפרעה  סכיזול.  להפסקת  הטיפול  התרופתי

 : ינה בית הדיןהמומחה שמ –ומר בונה ע' פרופ

 ):25.12.16(ז "ה בכסלו תשע"כ וות הדעת הראשונה מיוםח

 :סיכום ודיון אבחנתי"

דובר  באישה  צעירה  שעברה  משבר  פסיכוטי  שהחל  מספר  ימים  לאחר מ
מעבר  למרכיב  הפסיכוטי  מתקבל  הרושם  כי  המשבר  כלל  גם .  מועד  נישואיה

פת  החלמה  של לאחר  המשבר  עברה  תקו.  מרכיבים  אפקטיביים  מניפורמיים
עד  הגעתה  למצבה  הנוכחי   חודשים  עם  חזרה  הדרגתית  לתפקודר  מספ

 .אינה נוטלת תרופות מזה מספר שבועות. ולרמת התפקוד המתוארת

 :נתית ניתן להעלות מספר אפשרויותחבחינה אבמ

 . פקטיבית־אהפרעה סכיזו, וטבית־קהפרעה דו, שבר פסיכוטי קצרמ

החלמה   היות  וזו  מחייבת,  ראשונהאבחנה  אינה  תואמת  את  האפשרות  הה
]. לוניתפ[' דבר שלא התקיים במקרה של גב –מלאה  תוך  פרק  זמן  של חודש 

למרות  שהמשבר  כלל  מרכיבים   –וטבית  ־קלגבי  האפשרות  של  הפרעה  דו
מכלל  התמונה  הקלינית   החלק  היחסי  של  המרכיב  האפקטיבי,  מניפורמיים

ים רקובל  לאחר  משבתהליך  ההחלמה  איטי  מהמ  כמו  כן,  מועט  יחסית
, קלים  של  השטחה  אפקטיבית  בבדיקהם  ניכרים  סימני,  בנוסף.  מניפורמיים

למצבה ,  מבחינת  מצבה  נפשי,  חזרה]  פלונית['  ם  עולה  ספק  האם  גבגו
 . וליכולותיה קודם לפרוץ המשבר

 .פקטיבית־אהאבחנה הסבירה ביותר היא של הפרעה סכיזו, ל"אור הנל

ר "  הפסקת  התרופות  נעשתה  בהוראתה  של  דאני  בספק  אם,  אור  אבחנה  זול
 ." וישנה

שניתנה  לאחר  קבלת  סיכום ,  )14.2.17(ז  "א  בשבט  תשע"כ  מיוםיה  חוות  הדעת  השניו
 :ר וישנה"הטיפול מאת ד

אינו  משנה  את ,  3.1.2017ר  וישנה  מתאריך  "עיון  בסיכום  התיק  של  ד"
רה והיא  שהאבחנה  הסבי,  25.12.2016התרשמותי  וחוות  דעתי  מתאריך  

היא  של  הפרעה ]  לוניתפ['  ביותר  המתאימה  למצבה  של  גב
  ."פקטיבית־אסכיזו

צורך  הכרעת  הדין  נראה  שאין  צורך  לברר  ולהכריע  בכל  המחלוקות  העובדתיות ל
 . וכפי שיתבאר, כדי להכריע את הדין, שכן די בעובדות המוסכמות על הצדדים, והרפואיות

 .  העובדות הברורותסקור תחילה את המוסכם על הצדדים וכן אתנ
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הסתגרות ,  קט־שאי,  וסכם  שהאישה  עברה  בימים  שלאחר  החתונה  אירוע  של  בלבולמ
על ,  אין  ספק  שמדובר  באירוע  פסיכוטי  חמור  וחריף.  ובעיות  קשות  בתפקוד,  והתנהגות  מוזרה

ר  פיטר  רוס "דכך  גם  עולה  מחוות  הדעת  של  .  כך  ניתן  ללמוד  מתיאור  העובדות  המוסכמות
לכך  גם .  הפהרופאים  הפסיכיאטרים  שבדקו  את  האישה  באותה  תקו  –  זמישלני  צבי'  ופרופ

 . הרופאה הפסיכיאטרית שטיפלה באישה מטעם האישה –ר טלי וישנה "מסכימה ד

הרי   .יומיים  לאחר  החתונה-יום,  אישה  שהחלה  להרגיש  לא  טובהמרה  אמהלך  הדיונים  ב
אלא  שקיימת  מחלוקת  בין   ,ר  החתונהות  הבעל  ביחס  ליום  שלאחנשהאישה  לא  מכחישה  את  טע

ע  על  קיום  מחלת  נפש  קבועה ים  הוא  מצבא:  אשר  למשמעות  האירוע  שעברה  האישהבהרופאים  
אין  ודאות  שאירוע  דומה  לא ,  אך  גם  אם  האבחון  הוא  שאין  לאישה  מחלת  נפש  קבועה  .או  לא

  .והאירוע שעברה האישה מעלה חשש שמא יקרה אירוע דומה בעתיד, יפרוץ בעתיד

האישה .  ברור  שהאישה  נזקקה  לטיפול  תרופתי  פסיכיאטרי  במשך  תקופה  ממושכת,  מו  כןכ
 –ם  שבמשפחת  האישה  קיימת  מחלת  נפש  כמוס.  נטלה  כדורים  הניתנים  לחולים  במחלות  נפש
ידוע  שקיים  חשש  שלמחלת  הסכיזופרניה  יש  צד ,  דודה  של  האישה  חולה  במחלת  הסכיזופרניה

 . משך הטיפול התרופתיבה מחלוקת באשר לצורך של האישה בין הרופאים קיימת. תורשתי

 .בחן כיצד יש להתייחס למצב המתוארנ

 תביעת הגירושין .א

 ומים הנמצאים אצל האישהמ

כיצד  להתייחס  למחלה  שהתברר .  האישה  חוותה  מחלה  של  אירוע  פסיכוטי  קשה,  ללא  ספק

 . שהופיעה אצל האישה

ה  ניתן  ללמוד  מתוך  הפסיקה  בעניין  מחלת ל  ההתייחסות  למומים  הנמצאים  אצל  אישע
 :נפסק )א יעיף סיז קימןס תובות כלכות העזר הבןא( רוך עבשולחן. היא מחלת הנפילה' כפהנ'ה

 ופין  כ–  תובתה  כדי  כשיג  מאינו  וגרשה  לרוצה  וכפת  נאשתו  שו  לנודע  שמי"
 ידו  בנמצא  היתןו,  )בנו  גרשום  רקנת  תשום  מזה  באיןו  (ט  גקבל  לותהא
 אר  שמנה  ממנע  י–  ט  גקבל  למאן  תאםו.  דו  ישתשיג  כהמותר  וכתובתהל
 . עונה וסותכ

, תלמוד הדין מגרש לופין כיו האיש ביה האלו שזה כדול  גמום  בדוקאו:  גהה
, )ב  מללש  כ"רא  השובתת(  איש  מדיפא  עהשא  התהא  שבנו  גרשום  רקן  תלאו
 ."רחה כעל בגרשה לכול יינו אומין מאר ששום מבלא

ו  גרשום  שאסר נהחרם  של  רב.  כופין  אותה  לקבל  גט  ,שה  מום  גדולבואר  שכאשר  לאימ
ו  גרשום  לא  תיקן  עדיפות נשכן  רב,  כאשר  יש  לאישה  מום  גדול  חה  לא  חלורלגרש  אישה  בעל  כ

 . ובכל מקום שכופים את האיש יכפו גם את האישה, לאישה על פני האיש

במום  גדול   :א"  הרממובאת  בדברי  ה)  אימן  סבמכלל  (ש  "דברים  מבוארים  בתשובת  הראה
אולם  בשאר  המומים  שאינם  נחשבים  למומים .  כופים  את  האיש  ולכן  יכפו  גם  את  האישה

אם הם היו קיימים לפני  – ומים שאינם מומים גדוליםמם בג. לגרש אישה נגד רצונה יןא,  גדולים
 יתכך  מבואר בדברי ב,  החתונה  והסתירו  אותם  מהבעל  תהיה  כפייה  לגירושין  מצד  העלמת  המום

 :שכתב ביחס לשאר המומים )דק כ" סיז קסימן( מואלש
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 יון  כותה  אכופין  דש  לומר  י,דע  יא  להוא  וומין  מה  ביה  הם  אבלא"[...]  
 שה  עוא  הםא:  )  להללכ(ש  "רא  התשובת  במו  שכתב  כהוגן  כלא  שעשתהד
 ."ותה אכופין דוא הדיןה – ותו אופין כרמאות בקידש והוגן כלאש

אך  אם  לאישה  רק ,  לחייבה  לקבל  גט  פשראמום  גדול  הרי  שמצאנו  למדים  שאם  לאישה  נ
אישה  העלימה  את  המום הו,  מום  היה  כבר  בשעת  הנישואיןהזולת  אם    אין  לחייבה  –'  גילר'מום  

דן  בדברי   )ח  יות  איז  קבסימן(אמנם  ההפלאה  .  אז  ניתן  לחייבה  להתגרש  גם  במום  רגיל,  מהבעל
חלים  לבין  נישואין  שכן   נםאיין  קידושין  שניין  העלמת  מומים  בעוכתב  לחלק  ב  הבית  שמואל

 .אלא שמסיק שניתן לכוף את האישה גם בנישואין בשל הרמאות שבהעלמת המום, חלים

 מום גדול חלת נפש היאמ

 ? כיצד תוגדר מחלת נפש

לחייב את האישה  ם  נגדירה  כמום  גדול  הרי  שגם  אם  המחלה  הופיעה  לאחר  הנישואין  ניתןא
הרי  שלצורך  חיוב  האישה  בגט  עולה  הצורך ,  ר  את  המחלה  כמום  רגילם  נגדיאבעוד  .  בגירושין

 . אישה העלימה אותו מהבעלשהו מום היה קיים עוד לפני הנישואיןהלהוכיח ש

אך  לא  הוכח ,  בנדון  דנן  ברור  שאצל  האישה  הופיעה  מחלת  נפש  לאחר  הנישואין,  אמורכ
ה  העלימה  את  דבר  המחלה שהמחלה  הייתה  קיימת  עוד  לפני  הנישואין  וכן  לא  הוכח  שהאיש

בעוד  שאם  מחלת ,  אם  מחלת  נפש  הינה  מום  גדול  הרי  שניתן  לחייב  את  האישה  בגט.  מהבעל
 . הנפש אינה מום גדול הרי שלא ניתן לחייבה

ש "רא התשובת במעשהל. אישה בדול גום מחשבת  נפש  נחלת  מקרוני  עבאופן  שהוכיח  לשי
קיים   ן  כמוכ.  'וטהש'  הדין  מואה'  כפהנ'  הלתמח  בגירושין  לכפייה  הין  דמקור  שבואר  מאמורהה

, ום  גדולמגדול  קל  וחומר  שמחלת  נפש  נחשבת    וםמנחשבת  '  כפהנ'ם  מחלת  הא:  קל  וחומר
 . באשר מחלת נפש קשה ממחלת הנפילה

 :) נימן א סלק חעזר הבןא( יים חברית ד"שו בבואר מכךו

 )הגה  בא  יסעיף(  ימןס]ה[  וף  ס–ז  "י  קןמיא  ס"רמ  בבואר  מה  זין  דוצאמוהנה  "
 הוציא  לופין  כיו  האיש  ביה  הם  אשר  אזה  כדול  גמום  בדווקאו  ':שונוה  לזו

ד ע'  .איש  מדיפא  עה  אשח  כיהיהל  ש"  זרשום  גבינו  ריקן  תלא  ותלמוד  הדיןמ
 . כאן

 בואר  מתשובה  בשםו)    אימןס  ב  מכלל(ל  "ש  ז"רא  התשובת  בקורו  מה  זדיןו
  :ם שלשונוה זד, טיתנשת מכפה ניליף די מאיר בן רבצחק יי רבשםב

א בב(  אומנין  הפרק  בדמה  מהרי  ש,זה  מדול  גום  מאין  שי  לראה  נןכ'
 ואילה'  כו  ופחתו  שמוכר  האמרינן  ד,שוטה  לנכפת  )א"  פ  עף  דמציעא

 י  פל  עףא].  'כוו  [נשואין  ודושין  קה  לין  אשוטה  ומומין  הין  בפונסו
 ה  לש  ינכפה  בם  ג,לומה  חתים  עגון  כ,ידושין  קה  לש  ילפעמיםש
 רשום  גבינו  ריקן  תא  לזה  כדול  גמום  בכל  מקום  מ,דושין  קפעמיםל
 ' .ל"ז

 . ל"כע

 יון  כן  כאם  ו.נכפה  מדול  גום  מוטה  שאדרבא  ו,ווין  ששוטה  וכפה  נדין  דריה
 הדיא  בבואר  מכן  ו.כופין  דשוטה  בכן  של  ככופין  דנכפה  בסקא  פ"רמד
ח "ב  הבתשובות  ונכפה  לומה  דשוטהד  )יד  קימןס  חלק  א(ט  "הרי  מתשובתב
 ."יטב התבאר נא לכופין דמה בךא, )ג צסימן(
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שני הפסקים של . ני  פסקי  דין  העוסקים  במחלת  נפש  של שטותש  )ו  טחלק(  בניים  רין  דפסקיב
 הן  כוסףיג  "הרהו,  ל"צ  זפירא  שברהםאג  "רהה,  ל"צ  זבודי  עוגימאן  חלסג  "רהה:  אותו  הרכב

) 91  בעמוד(  שני  הפסקה,  פש  נולה  חבעלהיה    הבו  שמקרה  בוסקע)  5  בעמוד(  ראשון  הפסקה.  ל"צז

 .בשני המקרים הגדירו את מחלת הנפש כמום גדול. חולת נפש אישההייתה  הבו שמקרה בוסקע

 :הלן קטעים מפסקי הדיןל

 :)5סקי דין רבניים חלק טו עמוד פ (יחס לבעל חולה נפשב

 רע  גלא  דבוודאי  ו,יותר  בדול  גום  מהוא  דשוט  פראה  נשוטה  דה  זום  מוהנה"
 ין  אשםש,  משתטה  הבעלש  ב"רא  המה  שכתב  לימלא  דו(  משנה  במנו  שלו  אמיןמומ
 חש  נם  ער  דדם  אאין  דוטה  של  עמרו  אהריד,  )מובן  כ,דעתו  מיוצא  במדוברה
 כול  יאינו  שף  איובים  חכל  מהתורה  מפטור  דבוארן  מ"ברמבו,  חת  אכפיפהב
 אפשרי  א  שאישות  דהו  דל  כפילו  אאן  כאין  שראה  נסברה  המכחו.  גרשהל
 גרוע  ההוא  שחין  שמוכה  מגרוע  דראה  נעודו.  חת  אעה  שולפי  אמו  עורגל
 וסר  מיבםם  ד"הר  מתטשי  לפוסקים  התבו  כהריש,  משנה  בנזכרין  הבמומיןש
', כו  ודה  נישמשנה  ודת  הל  עעבירה  יהוא  דשום  מחין  שוכה  מיבם  מרועג
 פארת  צבית  ת"שו  בפורש  מכןו.  עה  דסר  חוטה  שם  עגור  להכי  נמיו
 ."דולים גמומין מוא השוטה דוב טום יבמלבושיו

 . מהמומים הגדוליםא שמחלת נפש אצל הבעל הי בוארמ

 )92–91עמודים    בו  טלק  חבניים  רין  דפסקי(  ישהאוכך  גם  ביחס  למחלת  נפש  שמופיעה  אצל  
 :כדלקמןו, אישה בדול גמום כוגדרת מוטה של שנפש החלתמ

 יש  דחן  ערוךלשו  בבואר  מאישה  בומין  מולדו  נדין  ב,עיל  לאמור  כוהנה"
 כוף  לין  אטנים  קומין  מה  בנולדוו.  דולים  גמומין  לטנים  קומין  מין  בבדלה
 איש בולדים ניו הם אגם שדולים גומין מה בולדו נבלא, התגרש לאישה התא
 התגרש  לאישה  הת  אכופין  שדין  הואה,  אשתו  לט  גתת  לבעל  הת  אופין  כיוה
 מחלת  ושוטה  דום  מהלכאורו.  חרם  רבינו  גרשום  דיסור  אאין  וזמן  הזה  בםג
 ברכת  בעייןו(  חת  אכפיפה  בחש  נם  ער  דדם  אאיןד,  יותר  במור  חום  מיא  הוחר
בן א(ח  "ב  בעייןו.  )ט  יף  א  דרךר  כעזן  הב  אפוסקים  האוצר  במוזכריםת  ה"שו  וצהר

 יתים  עק  רהיא  שישה  אגם  דמבוארד  )ימן  קיט  סבן  העזרא(ז  "בטו)  א  ימן  סהעזר
וטה   שירושי  גל  שיסור  אאיןש  –  וחזקהה  לא  שמן  זל  כ,לימה  חעיתים  ווטהש
 ל  שלא  ועל  כרחה  בירושין  גל  שא  ל,חרם  רבינו  גרשום  דיסור  אם  גין  א–
 הה  ממן    סידול  גאור  בעייןו(ל  "נ  האוצר  הפוסקים  בעייןו,  שים  נתי  שיסורא
 . )ל"אכמז ו"ט הדברי כסיק הלבסוף וזה בפקפקש

 דול  גום  מוי  הנכפית  דסקפ  נ)א  יעיף  סיזקימן    סן  העזראב(  חן  ערוךלשו  בהנהו
 ל  כלא  אכפית  נווקא  דאול  ל"נ  הפי  ללכאורהו.  התגרש  לאישה  הת  אכופיןו
 ווקא  דוזכר  המה  ליך  עיוןרצו,  התגרש  לופין  כלימה  חעיתים  ווטה  שיתיםע
 לימה  חיתים  עיא  הכפית  נכל  ד–דא    ח:רתי  תיכא  אנכפית  בלכאורהש,  כפיתנ
 כןו, כפית ננופלת שזה מיוחד מוסיא מהוי ד– עודו, )הלן  לאהר( וטה שעיתיםו

 )ב"ע  דמ  דף(  בכורות  בעייןו.  תה  אחיות  לכנתא  סאיכא  דראשונים  בבוארמ
 חת  אאפילו  ועבודה  לפסול  שמור  גום  מוי  הולי  חחמת  מנופל  דשום  מדנכפה

 כאורה  לוכח  מכןם  או.  אישה  בום  מהוי  ד)א"ע  זעדף  (  כתובות  בעייןו,  ימיםל
 טות  של  שמן  זשום  מלא  וגירושין  לפיןו  כנפילה  דמום  הומרת  חשום  מרקד
 . לבדב

 כתחילה  לכל  פניםל  ע  שדין  הרי  הוטה  שעיתים  ולים  חבעיתים  דומר  לישו
 מום  הצד  מי  כם  אכןם  או.  רבנן  דזירה  גחמת  מט  גקבלת  מינה  אי  עלמאלכול
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 כן  לט  גקבל  לאויה  ראינה  שיון  כבלא,  גירושין  לכופה  לכות  זבעל  לש  יבהש
 יתים  עוי  הכפה  נם  גי  כאםו.  נכפית  בווקא  דזהה  דין  החן  ערוךלשו  הקטנ

 שש  חין  אבנכפה  דתירץו  )שם(  גט  פשוט  בן  כקשה  הברכ,  וטה  שיתים  עליםח
 גבי  ליםפנכל    על  בלא.  נות  זל  עחשוש  לין  אפילה  נבשעת  דשוםמ,  גזירהה
 ום  מהוי  דוטה  שעיתים  ולימה  חעיתים  בווה  שדין  ה,גירושין  לזכות  הצםע
 . ירושין גבועת לכות זבעל ליש שדולג

 יסור  אאין  ד–  עצמה  ויטה  גשמור  לודעת  יבל  אוטה  שייתה  הם  אנפקא  מינהו
 כול  יאינו  וחרים  אדברים  לוטה  שהויד  –  ום  מבחינת  מלכןו,  לגרש  מדרבנןמ
 ."גירושין לופין כמה עגורל

 אישה  הת  אחייב  לדי  כו  ביש  ודול  גמום  כחשב  נטות  של  שום  מקרוני  עבאופן  שבוארמ
היא  מצד  האיסור  לגרש  את  השוטה ,  חן  ערוך  עסק  בנכפה  ולא  בשוטהוליבה  שהשסהו  בגירושין

, שאין  איסור  לגרשה,  יודעת  לשמר  עצמה  ישהאאך  במקום  שה.  שאינה  יודעת  לשמור  את  עצמה
 ישהאוה'  לימהח'לגרשה  בזמן  שהיא    שר  ומותרפא  –'  תים  חלימה  ועתים  שוטהע  'ישהאוה

 . טהחייבת לקבל גט מצד המום שהיא לעתים שו

 שש לחזרת המחלהח

הרי  חל  שיפור  ניכר ,  נכון  להיום,  אמנם  בנדון  דנן.  התבאר  שמום  של  שוטה  הוא  מום  גדול

 . אלא שקיים חשש שהמחלה תחזור, במצב האישה וכיום אין לה התנהגויות של שטות

מגדיר  את  האישה  כבעלת  מום  גדול  או ,  ם  החשש  שמא  המחלה  תחזור  ותתפרץ  שובהא
 ? כשאר המומיםשהדבר מוגדר רק

ג "רהה,  ל"דס  זצ  עג  יעקב"הרה:  בפסק  דין  של  הרבנים  ,)70  מוד  א  עלקח(  בניים  רין  דפסקיב
ת  תפארת "ובאת  מחלוקת  בנדון  בין  שו  מ,ל"צ  זולטי'  זג  בצלאל"רהה,  ל"לישיב  זצ  אלום  שיוסף

 : כדלהלן, ת אור גדול"צבי לבין שו

חוקק   מחלקת  הונ  ד–  ום  משיב  חזרה  חל  ששש  חם  א–  ו  זנקודה  בוהנה"
ובבית ,  החלקת  מחוקק  לשון  –[  ל"זו,  )ק  יב"ס]ב  שניהם  [יז  קסימן(מואל    שובית

 : ]שמואל קיצר

, ום  מוי  הירוסין  אודם  קנתרפאה  שף  אצורעת  מהיתה  שכל  שאפשרו'
 צורעת  מכשהיתהו  [...]  צורעת  מתהיה  וחזור  תמא  שחוש  לישד
, חת  אפעם  לפילו  אחוש  ליש  דפשר  אגופה  ב]'צרעת':  בחלקת  מחוקק[
 תהיה  וחזור  תמא  שחוש  לש  יילדותה  בחת  אעם  פכפה  נהיתהה  ש"הו
 ' .מעשה לדבר בהתישב לצריךו, חתיו תכפהנ

קת לח  הברי  די  על  פכתב  ש)ח  לימן  סרזעהן    אבלקח(  בי  צפארתת  ת"שון  בעייו
 ט  גתקבל  שפשר  איה  האם  ד,שתטית  נענייןל,  ל"נ  הת  שמואליהב  ווקקמח

 ם  אאףו,  כךר  ח  אה  בנולד  בף  אוא  הדול  גמוםד  ותה  אופין  כיינו  הדאיו
 מבוארכ,  גרשה  לכופה  לכול  ישטותה  לתחזור  שחוש  לש  ים  א–  שתפהת
 לאו,  גרש  לופין  כיו  האיש  ביה  האילו  שזה  כדול  גמוםד,  נכפה  ב)יז  קסימןב(

 ריה.  ין  שםעי,  איש  מדיפה  עהשא  התהא  שגולה  האור  מרשום  גבנו  ריקןת
 דין  כינו  דשטותו  ליחזור  שחוש  ליש  שיוןכ,  הבריא  ששוטה  דדבריו  בבוארמ
 . גרש לופיןש כ"רא הלדעת ונכפהה

 תב כהיאךד, ל"נ הבי צפארת תברי דל עמה ת) הימןס( דול גורת א"שו במנםא
קת לח  הבותכו  שמ  כום  משיב  חזה  דזרה  חשש  חשום  מגרשה  לכופה  לישש

 .נכפה  כדול  גמום  בלא  אום  מכל  בינה  אפייה  כלאה,  מחוקק  והבית  שמואל
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 לא  אינו  אה  זוםמקל    מכ,ום  משיב  חזה  שי  אף  על  פ–  זרה  חחששב,  ם  כןאו
 ום  מחשב  נינו  אעלמא  בששא  חלאו  אאינ  דיון  כ–  דול  גום  מגיל  ולא  רמוםכ
 בכל  ד–  כתובה  בלא  שצא  תענין  ללכך  ו.ומין  משאר  כעלמא  בום  מלא  אדולג
 היותה  באףדקת  מחוקק  והבית  שמואל  לח  התבו  כפיר  ש–  ן  כדין  המומיןה
 ,זרה חשש חשום מום מוי הל מקוםכמ ד,כתובה בלא  שצא  תנתרפאת  וכפיתנ
 ום  מהוי  דנכפה  בק  רופין  כין  אומין  מבשאר  ד–התגרש    לכופה  לעניין  לבלא
ל מכ, זרה חשש  חאיכא  שףא,  נתרפאה  של  כנכפה  באף  דפשר  אפיר  ש–דול  ג

 מובאץ  ה"התשב  מזה  לאיה  רהביאו.  ופין  כאין  ועלמא  בום  מלא  אינו  אמקום
  [...]")ן העזר סימן קסהאב( יוסףת ביב

 ו  אצרעת  החלת  מזרת  חחשש  בסקו  ע)ביק  "ס  יז  קסימןב(  מואל  שית  והבחוקק  מלקתחה:  יינוה
 . ומדבריהם עולה שאכן חוששים לחזרת המחלה, נכפהה

לדעת .  'ום  גדולמ  'ואההאם  החשש  לחזרת  המחלה  '  חלת  השטותמ'יחס  לביימת  מחלוקת  ק
גרש  כדין תלה  ישהאעל  היה  א  תחזור  מחלת  השטות  מהווה  סיבה  לכפיהחשש  שמ  תפארת  צבי

ום מ'ולא  '  ום  רגילמ'רק    אודעת  אור  גדול  החשש  לחזרת  החולי  הלבעוד  ,  המומים  הגדולים
 . לגירושין ישהאלכוף את ה יןאולכן ' גדול

 הביאה שסיבה האםש, )71  מודעם  ש(בפסק הדין האמור ו יקהסמנם לאחר הבאת המחלוקת א
', דול  גוםמ'  לנחשב  ויים  קדיין  עוטה  של  שהמום  שריה,  יימת  קדיין  עמחלה  הפרצותהתל
 :דלקמןכ

 חלה  שמי  ב,ת  שמואליהב  וקת  מחוקקלח  הבותכה  שמ  דאמר  נםאף  א"[...]  
 ום  מק  רשיב  חזהד,  זרה  חשש  חשום  מום  מחשיב  דמנה  מנתרפא  וצרעתב
 דם  אכל  כריא  בהוא  ומחלתו  מנתרפא  שיכא  היינו  ה–  דול  גום  מלא  וגילר
 לא  וגיל  רמום  כינו  דה  זחשש  שמר  יש  לוזה  ב–  זרה  חל  ששש  חיש  שלאא
 שאר  נוד  ערוח  המחלת  מהבריא  שאחר  לגם  שיכא  הן  כןיא  מה  ש.דול  גמוםכ
 שכלי  הצבו  מרי  הרפואי  המדע  הלפיו,  חלה  שפני  להיה  שמו  כשכלו  בקויל
 גם  שדבר  השוט  פכןאם  ,  מש  מוח  רחלת  מצלו  אתתפתח  שורם  גזה  הלקויה
 ." וטה של שום מו בש יקט שמצב בהוא שזמןב

ם כך  קיובראות  לש  י,  שאם  הסיבה  שגרמה  להופעת  המחלה  בתחילה  עדיין  קיימת  בוארמ
 . גם אם הופסקו סימני המחלה ,עדיין ,מום גדול

, גנטיתיה  קיים  חשש  מבוסס  שהתפרצות  המחלה  אצל  האישה  הייתה  בשל  נטי  נדון  דנןב
מכאן  שהסיבה  להופעת  המחלה  עדיין .  ה  במחלת  הסכיזופרניהשל  האישה  חולתה  בהיות  דוד

 סימני  המחלה  י־הופעתאאצל  האישה  למרות  '  ום  גדולמ'ולכן  יש  להגדיר  את  המצב  כ,  קיימת
 עמודד  ב"ס  ח  פלק  חבניים  רין  דפסקי  בם  גראהו(בשל  החשש  להתפרצות  עתידית  של  המחלה  ,  כיום

, להתמודד  עם  מצבים  קשים  במהלך  חייהאצל  אישה  העתידה  לעבור  לידות  ו,  בנוסף.  )174
ג "על  כך  ניתן  ללמוד  מדברי  הרה.  החשש  להופעת  המחלה  מחדש  גדול  יותר  מאשר  אצל  איש

שדן  ביחס  לשאלה  האם  קיימת ,  )רכד  תימן  ב  סרךכ(  הנהגות  וא  בתשובות"טרנבוך  שליט  שמשה
 :וכתב, חובה לגלות מומים בשידוכים

 עבור  לוד  עצריכה  שבאישה  ש,השא  הבין  לאיש  הין  בזה  בחלק  לדעתי"
 פש  נמחלת  לטיות  נק  רה  ליש  שהשבא  שצוי  מ,שים  קסורים  ים  עידותל

 מחלה  הפעם  הוד  עצלה  איתעורר  שה  למוך  סו  אידה  לעתב,  מנא  ליצלןרח
ל עו.  עבר  בעם  פה  בתעורר  הכבר  שאחר  לשכןל  כו,  כך  לתורשתית  ההיהנטו

 ." ו לספר לאוי רכן
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החשש  להתפרצותה  מחדש  אצל אישה גדול ,  ש  שחלפהדבריו  עולה  שאם  הייתה  מחלת  נפמ
 . נקרים בפני אישה במהלך חייהההשינויים ובשל הקשיים , יותר

 –  עומר  בונה'  בנדון  דנן  הבעל  רשאי  לחשוש  שאכן  צודק  האבחון  של  פרופ,  מו  כןכ
חלת  נפש  של  הפרעה במגם  היום    וקהלישה  אכן  אשה,  המומחה  שמינה  בית  הדין

ום  קיימת  מחלת  נפש  שהיא יר  הכבלפיכך  .  וקה  להמשך  טיפול  תרופתיפקטיבית  וזק־אסכיזו
 . ולא מדובר רק בחשש עתידי להופעת המחלה, מהמומים הגדולים

 פק מקח טעותס

מקח 'הבעל  מעלה  טענה  שהמחלה  הייתה  קיימת  אצל  האישה  עוד  לפני  החתונה  והיה  כאן  

האישה .  'רת  למציאותמחוב'הבעל  טוען  שכבר  בחדר  הייחוד  לא  הייתה  האישה  .  'טעות

 . מכחישה את טענות הבעל וטוענת שרק למחרת החתונה החלה להרגיש לא טוב

 יןאאך  ,  כן  קשה  להכריע  במחלוקת  העובדתית  שבין  הצדדים  ולקבוע  מסמרות  בדברא
' לדברים  גליר'ובמציאות  יש  ,  להתעלם  מכך  שקיימת  סבירות  גדולה  יותר  לטענות  הבעל

ליך  ארוך א  תהנפש  בעצמת  המחלה  שהתפרצה  אצל  האישה  היהתפרצות  מחלת    שכן,  לטענתו
 . ומדורג

החל  תהליך  מקדים  של  התדרדרות ,  במלוא  עצמתה  סבירות  היא  שבטרם  הופעת  המחלהה
לה  נמשך  לפחות חליך  המקדים  להתפרצות  המתהנראה  שה.  במצב  הנפשי  תוך  הבשלת  המחלה

 . הכניסה לחופהליך הבשלת המחלה החל כבר בעת תהנראה ש על כן. מספר ימים

יה תכן  ומדובר  בנטיייו,  לחלות  במחלה  קיימת  עוד  מילדותיה  כן  שהנטייתי,  מו  כןכ
 . ה של האישה חולהתודשדתורשתית היות 

 . שלפנינו לכל הפחות מצב של ספק מקח טעות ל כן נראהע

הרי  שדי  במום  קטן  כדי  לחייב  את  האישה ,  אם  בזמן  הנישואים  כבר  היה  מום,  פי  שהתבארכ
בגדר  מום   ר  בזמן  הנישואים  הייתה  מחלה  שהיאבקרוב  לוודאי  שבנדון  דנן  כ.  לת  הגטבקב

על סמך דברי , לה הע)אסימן  י  ב  לקח  ,קרליץ(ת  עטרת  שלמה  "שו.  טהמחייב  את  האישה  בקבלת  הג
שלפי , של  הכחשה  בין  הבעל לאישה בדבר קיום מחלת נפש  בית  שמואל  בנדון  דומה  לנדון  דנןה

 :ואלה דבריו. יב את האישה לקבל גט במקום שקיים ספק מקח טעותחילפשר אטענת הבעל 

, )ק  ב"  סנד  קימן  סבאבן  העזר(  בית  שמואל  הדברי  מדון  לש  יעדיין  דאלא"
 .ט גתת  להבעל  לכוף  לאפשר,  ענת  מום  טצד  מעות  טקח  מפק  סיש  שבמקוםד
 שהע'  ומאות  רענת  טלי  בף  אוא  הגרש  לכוף  לטעמו  ש,ם  שדבריו  ממבוארו

טענת   שנדון  דידןם  כן  באו.  ל"נש  ה"רא  התשובת  במבוארה'  לא  כהוגןש
 ."ט גתקבל ששתו את אחייב לדון לקום מיה העות טקח מצד מוא ההבעל

אלא ,  בשל  העדר  הוכחה  למקח  הטעות  ישהאחייב  את  הלין  אש,  ם  שבואר  ממסקנה  למנםא
 ישהאהו  שבלא  כן  בנדון  דנן  .  ששם  מדובר  במחלה  שהתפרצה  שמונה  חודשים  לאחר  החתונה

. מודה  שהמחלה  התפרצה  יום  אחרי  החתונה  והבעל  טוען  שכבר  בחתונה  היו  מסימני  המחלה
שמחלת  הנפש  קיננה  עוד  לפני '  ם  לדברייגלר'הסברה  שיש  .  שהבעל  צודק'  לדברים  גליר'כאן  

דין  שנקט  להלכה  את  הסברה   פסק  במובאת,  הנישואין  כאשר  המחלה  מתפרצת  בסמוך  לנישואין
מובא  פסק  שניתן  בבית  הדין  בירושלים   )א  כימןסחלק  א  ,  אלחדד(יכורי  אשר  ת  ב"בשו  –  האמורה
שבוע  לאחר   ישהאו  הופיעו  סימני  מחלת  נפש  אצל  השבבמקרה  ,  א"סלו  תשנבכ'  ביום  ב
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תוך  מתן  דוגמה  מסוגיית  מקח  טעות  בקונה ,  ונפסק  שם  שיש  לראות  בדבר  מקח  טעות.  החתונה
 :וכדלהלן, יין ונמצא חומץ

 ,נישואין  המאז  שמכיוון  ו.מצטבר  ורוך  אהליך  תה  זפש  נלתמח  ש,וכידוע"
 סופו  בהגיעו  שד  עוזרים  מברים  דבעל  האה  ר,חתונה  החרי  אבר  כמים  ימהכ
כמו   ו.חד  איום  בהיה  נא  להדבר  שומר  אוי  ה,סיכיאטרי  פטיפול  לבר  דלש

 עיקראמ  '–החמיץ    וין  ילע)  ב"  עג  עףד(  ]בבא  מציעא  –[  מציעאי  ב"ש  רשכתב
 אינו  שלא  אוא  התוכו  בקולוקל  ':זו  לשונוו'  לאח  –  חלאד,  ראמ  ח–  חמראד
 ףד(  ציעא  מותפתוס  בוד  עעייןו.  שםין  עי'  .ימנו  הקח  לא  למקולקל  היין  ויכרנ
 ומד  עיה  השרי  תחרי  אהחמיץ  שאותו  דכתבו  ד)'כוו'  קפה  תיא'ה  "א  ד"  עדס
 ."כך לדמות לש יכאןו. ק"דו ו,ן כלפני מהחמיץל

. יין  בראש  מנמצאת  התכונה  כיין  החמצת  הת  ארואים  שבוארמ  החמיץ  שין  יקונה  ליחסב
 מתפתחים  הומים  מקיימים  שהמחשה  להחמיץ  שין  יל  שדוגמה  בתמש  השאמורהדין    הסקפ
כך  נקבע  גם  ביחס  למחלת  נפש  שהופיעה  בסמוך .  תחילה  ביים  קבר  כורשם  שך  אאוחרמ

התפתחות   ייתההלה  ששורש  המחלה  היה  כבר  קיים  לפני  החתונה  והמשך  הופעת  המח,  לחתונה
, ו  המחלה  התגלתה  כשבוע  לאחר  החתונהשבהאמור  עסק  במקרה    הדין  סקפ.  של  שורש  המחלה

שעל  אחת ,  ום  לאחר  החתונהי  –  ישהאדברי  הל  אף  –ו  המחלה  הופיעה  שבכל  שכן  שבנדון  דנן  
 .עוד לפני החתונה ייתההכמה וכמה יש להניח שתחילת המחלה 

לפקפק  בכך  שנוצר  מצב  של  ספק   איןשברור  הדבר  ,  ם  אם  ניתן  לפקפק  בקביעה  האמורהג
יש  מקום  לחייב  את  האישה  בקבלת  הגט ,  כבנדון  דנן,  במצב  של  ספק  מקח  טעות.  מקח  טעות

המובאים  –ר  מאיר  "רבי  יצחק  בה  –ש  "הוכחה  לכך  מדברי  תלמיד  הרא.  מצד  עצם  הולדת  הספק
  קודם  קדושין  והיה  מקחו  מקח ה  נכפיתתשמא  הי,  ועוד"[...]  :  )  אימן  סב  מכלל(ש  "ת  הרא"בשו

 [...]"ומן הדין לא היה לנו להוציא ממון מספק . טעות

ביחס  לאישה ,  לעיל  וזכרתמש  ה"ייחס  למקרה  הנידון  בתשובת  הראהתש  "למיד  הראת
מחלה  הייתה  עוד  לפני שהתכן  ייש  והביא  סברה  נוספת  והיא,  הנכפהת  שנמצאה  חולה  במחל

. מפשט  דבריו  הספק  נסוב  על  הוצאת  ממון  הכתובה.  הנישואין  ולכן  נמצא  שקיים  מקח  טעות
 :כדלהלן, ר את דבריו ביחס לחיוב הגטביא) ימן הס(אמנם האור גדול 

, דאיכא  עוד  סניף[...]  גרשה  בעל  כרחה  ל  –נראה  דכוונתו  לענין  הגט  "[...]  
מקחו ה משום דשמא הייתה נכפית קודם הקדושין והי, אף אם אינו מום גדול

 ומן  הדין  לא  היה'וזהו  שכתב  .  יכול  לגרשה  בעל  כרחהכן  ואם  ,  מקח  טעות
' נולדו'ממון  מהבעל  כשיש  ספק  היכן  [דמוציאין    וכוונתו'  לנו  להוציא  ממון  מספק

לא '  כאן  נמצאו  כאן  היו'וסובר  ד',  אן  נמצאו  כאן  היוכ'ק  מטעם    ר]המומים
וגע לממון כלומר כשהספק בדבר מקום וזמן היווצרות המומים נ[ מהני רק לענין ממון

 ." ]האיסור לגרש בעל כורחה כלומר לעניין[ אבל לא לענין איסורא, ]לכתובה –

, ש  שהספק  שמא  הייתה  מחלה  לפני  הנישואים"מבואר  בדברי  תלמיד  הרא,  דברי  אור  גדולל
שספק  מקח  טעות   עולה  מדבריו.  'ום  גדולמ'יוצר  סיבה  לחיוב  בגט  גם  אם  המחלה  אינה  בבחינת  

 ח  סימןס(וראה  עוד  בדברי  האור  גדול  שהביא  את  דברי  בית  יעקב  .  יוב  בגטסיבה  עצמית  לח  ואה

כאשר   'כאן  היו  –כאן  נמצאו  'לעניין  איסורים  לא  מועילה  החזקה  ששם  הוא  גכתב  ש)    זעיףס
 . מתעורר ספק

, מחלה  הייתה  עוד  לפני  הנישואין  והיה  מקח  טעותהא  מדנן  קיים  ספק  משמעותי  ש  ידוןבנ
על  כן  הטענות  על  מקח .  שאכן  המחלה  קדמה  לחתונה'  לדברים  גליר'של  כן  שאף  קיים  גדר  יתוי

 .חיוב על האישה לקבל את הגט תוהטעות או על ספק מקח טעות יוצר
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 שש למחלה תורשתיתח

יש  לקבל  את  טענת  הבעל  שאינו  מוכן  לחיות  עם  סיכון  שלילדיו  תהיה  נטייה ,  בנוסף

ומנוע מלקיים את , ות פרייה ורבייההבעל  מחויב לקיים מצו.  תורשתית  לחלות  במחלת  נפש

 .המצווה עם האישה בשל חשש מוצדק מבחינתו

 )ט  יימן  א  סלקח  ליתאהא  תהדורמ(  משיב  וואלת  ש"סברה  לחשש  לפגם  תורשתי  מובאת  בשוה
 :וכדלקמן, ביחס למחלת הצרעת

 ל כל פנים ע,וד עתקלקל תלא שימא נם אף א,מתדבק הולי חהוא שיון כוגם"
 .נואה  שבני  לחוש  לש  יותר  יהרבה  ו,עיניו  במאוסה  וזהב  בחל  תיפה  הנפשה
פי  עניות   לכןל  ע  ו.זקְלָים  חֳח  וצורעים  מהיו  יוליד  תשר  אוולדות  הולי  אגםו

רם  דרבינו  גרשום  מאור   חשום  מאן  כאין  ש,נא  למוכי  סין  דן  מל  כ,דעתי
 ".הגולה

 :)269מוד ע  חלקח( בניים רין דדברים מובאים בפסקיה

 ראותה  לין  אמחלה  הצם  עמנם  אאם  ש,הבעיה  מעלמיםת  מנו  אין  אאכן"
 לילי  שורם  גה  זריה,  תורשה  בעבור  תזאת  שדבר  העלול  שיון  כךא,  מוםכ
 שש  חוך  תם  גי  כתכן  י,אד  ממוך  ננו  הורשה  תל  שאחוז  הי  כאם  ו.נישואיןב
 לקח  גהדורהמ( משיב  וואלת  ש"שו  בןיעי  ו.נישואין  לסכים  מיה  האל,  ה  זחוקר

 ילדים  המא  שוא  הגרושין  באישה  הת  אחייב  לנימוקים  האחדש,  )ט  יןמיא  ס
 : מחלה בדבקים נהיוי

על ,  וד  עתקלקל  תלא  שימא  נם  אףא,  מתדבק  הולה  חהוא  שיוןכ[...]  '
 ש  יותר  יהרבהו,  עיניו  במאוסה  וזה  בבהל  תיפה  הנפש  הכל  פנים

 צורעים  מהיו  יוליד  תשר  אתולדות  הולי  אגם  ו.נואה  שבני  לחושל
 ' [...]חוליםו

 שמש  מילדים  למחלה  העבור  תמא  שחשש  הי  כשואל  ומשיב  העת  דריה
 ."גירושין בהשא הת אחייב לכריע מנימוקכ

 .ה גנטית למחלת נפשיישיש להתחשב בחשש הבעל להולדת ילדים עם נט ריה

והבעל  טוען ,  ישואיןנעוד  לפני  ה  ישהאקיימת  אצל  ה  ייתההה  הגנטית  יישהנט  יש  להוסיף
 התבארה  שטעות  הקח  מענת  טת  אחזקים  מדבריםה.  ישהאשל  התה  ודת  דשלא  ידע  על  מחל

 .עילל

 בית לוםשסיכוי ל והעדר פירוד מתמשך, איסותמ

גם אם נגדיר שכיום . 'אמתלא מבוררת'מחלת  האישה  גרמה  למאיסות  האישה  בעיני  הבעל ב

נוצר  נתק ,  כמו  כן.  המאיסות  שנוצרה  היא  מאיסות  גדולה  עד  למאוד',  מום  קטן'המום  הוא  

נראה  שהנתק  הוא .  אה  בין  הצדדים  ובין  המשפחות  בגין  המחלה  והאשמות  ההדדיותושנ

ללא  שום  סיכוי ,  עברה  למעלה  משנה  שהצדדים  בפירוד  מוחלט.  מוחלט  ואינו  בר  איחוי

אמנם  לא  עברו  עדיין  שמונה־עשר  חודש  כדי  שנוכל  לצרף  את  דברי  רבי .  לכינון  שלום  בית

אבל  נראה  שגם  בעוד  מספר ,  של  שמונה־עשר  חודשי  המחייב  גט  בפירוד  ארוך  'חיים  פלאג

 .המצב לא ישתנה אלא רק ילך ויחריף,  כשימלאו לפירוד שמונה־עשר חודש–חודשים 
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 סקנהמ

האישה .  גטהיש  לקבל  את  תביעת  הגירושין  ולחייב  את  האישה  לקבל  את  ,  לאור  כל  האמור

  לא  קיים  האיסור לכן.  'יודעת  לשמר  עצמה'היום  במצב  שבו  היא  יכולה  לקבל  את  גיטה  ו

 .)אבן העזר סימן קיט סעיף ו(המבואר בשולחן ערוך ' שוטה'לגרש אישה 

 ביעת המזונותת .ב

נאמר  ביחס  לתביעת  המזונות  של ,  )8.6.16(ו  "בסיוון  תשע'  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ב

 :האישה

 .כ הבעל לבקשה לפסיקת מזונות אישה"הוגשה תגובת ב"

 ם  אמשי  מפק  סקיים  שולה  עבתיק  שרבחומ  ותגובה  בבקשה  בעיון  האחרל
 .אישה המזונות בבעל ליוב חזקת חוצרהנ

 .חיוב הזקת חורירב לד עמניים זזונות מוסק פנו אידין הית בן כלע

, ורירב  האחרל.  גירושין  הביעת  תם  עחד  ימזונות  ביוב  החת  אברר  ידין  היתב
  ."טרואקטיבית רסיקה פכןתית

 . במזונות אישה הכאות זאלתש ת אברר לותרנ, אמורה ההחלטה להתאםב

אינה  זכאית  לקבל  מזונות   ישהאהרי  שה,  חייבת  לקבל  גט  מבעלה  ישהאאחר  שהתברר  שהמ
אות   –  א  יעיף  סיז  קימן  סחרון  אונטרסק(  הפלאה  בראהו.  יוב  חזקת  חוצרה  נא  לאכן  ששוםמ,  מהבעל

 :שכתב )יז

 אמרת  שד  עכפיה  הכלל  בהוא  דיינו  ה,מנוע  ליכול  דכתבש  ש"והרא"[...]  
 היא  שיון  כל  מקום  מכ,ממון  בפיה  כצינו  מלא  דב  גל  עף  א–'  ני  אוצהר'

) ז  עןמי  סרישב(  תבתי  כברכ,  מנה  מגירושין  העיכובו'  ני  אוצהר  'ומר  לבתיחומ
 ."אורךשם בין  עי.מזונות מטור פמנה מכשהעיכוב דתובות כריש ממוכחד

דנן קיים  ידוןנב. ונותזת  למזכאי  ין  היאא,  דבריו  עולה  שאם  העיכוב  בגירושין  בא  מהאישהמ
הרי  שלא .  ומטעמים  נוספים  שהתבארו,  מספק  מקח  טעות,  גד  האישה  מפאת  מוםנחיוב  בגט  

 . נוצר חיוב במזונות אישה

הדברים .  מחיוב  המזונותו  ראה  שגם  עד  למתן  פסק  הדין  הבעל  יכול  לפטור  את  עצמנ
 :)24–23 מודיםע א יחלק( בניים רין דוראה בפסקי ,עתיקים

 ש  ילו  אסיבות  נוך  תם  איא  הפתרונה  למחכה  העיקרית  ההבעיה..]  "[.
 בותינו  ר.מדור  ומזונות  מלפוטרו  וישואין  ניתר  המתן  לבקשתו  להיענותל
 וען  טשהוא  כמזונות  מבעל  הת  אפוטרים  שהם  מ–  זה  בנו  דבר  כקודמיםה
 – לו אנידונים באור לוצאו הין  דסקי  פהרבהו,  מחייבים  שמהםו'  לי  עאיסהמ'
 הובה  אני  בל  שעתו  דת  אציינוו.  עודו'    גכרךו'    ארך  כבניים  רין  דקיס  פאהר
 לי  עאיסה  משטוען  כזונות  מחיוב  הגבי  לי  כ)ד  ירק  פישות  אלכותה(ם  "רמב  הלע
 ל  עובר  עאינום  ש"רמב  הכשיטתש  ו"רא  הל  עסמוך  לש  י,גרשה  למוכןו
 הגיעש)    אעיף  סז  עסימןב(  עקב  יית  בכןו.  מזונות  מפטור  ורשום  גרבינו  דחרםה
, בוררת  מאינה  שף  א,ליו  עמאוסה  שאמתלא  הותן  נם  אמנם  א:מסקנהל
 ."חוקק מלקת חדברי ממשמע שכמו, כסות ואר שמנה ממנוע לכול יוודאיב

, בנוסף.  על  כן  אין  חיוב  במזונות  אישה',  בוררתמ'למאיסות  הבעל  '  מתלאא'ה,  נידון  דנןב
 .ס לטענת מקח הטעות בכתובהדין המזונות יהיה כדין הכתובה וכפי שיתבאר בהמשך ביח
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 תובת האישהכ .ג

  יום ביאת מצווה־קי א)א(

נראה  שבטענות  הבעל  בדבר  אי־קיום  בעילת  מצווה  אין  ממש  כדי  לפטור  את  הבעל 

 :וכפי שיתבאר, מתשלום הכתובה

חופה  או ה  –כתובה  ה)  תוספת  (פק  מה  יוצר  את  חיובסצינו    מ)א"  עו  נףד(  מסכת  כתובותב
 יבת  חו  אונה  קופה  חיבתח?  הומ,  בעלה  נלא  וחופה  לכנסהנ:  בין  רבעי"  :ראלשון  הגמוב,  הביאה

 "? ונה קיאהב

 : ם הבעיה הוכרעהאיימת מחלוקת ראשונים ק

חופה  –ת חופה קונה בם תימצי לומר חיא": מהאמור בה אחר כך[ה ם יש הכרעה בסוגי"דעת  הרמבל

הרי "ב  ,  אישות  י(  חיבת  חופה  קונה  ש"]?או  דלמא  לא  שנא,  אבל  חופה  דלא  חזיא  לביאה  לא  דחזיא  לביאה
בבית  יוסף וור  טבובואר  במגיד  משנה  שם  מ,  הוא  הכרעה"  אם  תמצי  לומר"יטתו  ששוכ  "היא  כאשתו  לכל  דבר

 איש  ההכניסשכיון  "  :)  אעיף  סא  סימןס  עזר  הבןא(  רוך  עוכך  גם  נפסק  בשולחן,  )אבן  העזר  סימן  סא
 תובתה  כיקר  עגובהו,  בר  דכל  לאשתו  כאי  הריה,  בעלה  נלא  שב  גל  עףא,  חופה  לרוסתוא
 ."תגרש תו אתאלמןת םא, תוספתו

, ח"וכן  סובר  הראנ,  א  דדינאקהדבר  נותר  בספ  )ב"  עה  סדף(מנם  לדעת  התוספות  ביבמות  א
 ):ק א" סא סימן סעזר הבןא( בשמו שובה תפתחיבגליון רבי עקיבא איגר ובהובאו דבריו ו

 יגר  אקיבאעי  בהגאון  ר  דולחן  ערוך  שובגליון  –'  כו  ובעלה  נלא  שי  פל  עאף"
 פיקא  סהוי  דתב  כ)ז  סימן  סלק  אח(ח  "הראנו:  לשונוו  ז  ו,כתב  בצידול  נ"צז
 וא  השיטות  פאו  ל'אם  תרצה  לומר'  דירא  להובס  דפוסקים  הלכל  ד,דינאד
 . יפשטא אלא דבעיא אוי ה)ק ו" סלז קימן סיין בבית שמואלע(

 בעיא  אהויא  ד"יצב  רשם  ביימוני  משובות  תעת  דם  שהביא  דף  א:תמיהניו
ין   עי,וסף  יב  רדתני  מנפשטה  דתבש  כ"רא  הא  הכל  מקום  מ,יפשטא  אלאד

 ."ל"כע. שם

חן  ערוך  שחיוב  הכתובה  והתוספת  מתחיל  בחופה  גם  אם  לא ולנפסק  בש  כאמור  הלכהל
 . כנגד הכרעת מרן למנהג הצדדים כבנדון דנן' ים ליק'קשה לטעון , ככלל. הייתה ביאה

 ין  הבעלאולכן  ,  הוושלא  הייתה  ביאת  מצ'  ריב'ן  הראשון  הבעל  לא  טען  טענת  בדיו,  נוסףב
אמר  הבעל  שניסו  לקיים )  20.9.16(ו  "ז  באלול  התשע"ום  יביבדיון    –יכול  לחזור  ולטעון  אחרת  

. שאולי  הדם  היה  דם  בתולים  )  לפרוטוקול46שורה  (ועוד  אמר  ,  את  המצווה  ולאחר  מכן  היה  דם
 . 'ריב'ואינה טענת ' מאש'ק בגדר שטענת הבעל היא ר, מכאן

טענה  עובדתית '  ריב'חן  ערוך  והבעל  אף  לא  טוען  בוליימת  הכרעה  של  מרן  בשקשר  אחמ
הרי שהבעל לא יכול להסתמך , נוגדת את הכרעת השולחן ערוךהעל  בסיסה  יש  מקום  להכרעה  ש

 .]כמותם'  ליקים'אף לו היה יכול לומר [ על הפוסקים החולקים כשטענתו בגדר טענת שמא בלבד

 מקח טעות) ב(

 . נותר לבחון את טענת הבעל לפטור את עצמו מחיוב הכתובה בשל מקח טעות
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מבואר  במשנה  המובאת  במסכת   שנמצאו  בה  מומים  לאחר  הנישואין  ין  הכתובה  באישהד
הבעל  צריך  להביא  ראיה  שעד   –נכנסה  לרשות  הבעל    "[...]  :שם  למדנו,  )א"  עה  עףד(כתובות  

 ."והיה מקחו מקח טעות, היו בה מומין אלושלא נתארסה 

ל  על  הבעל  הטוען  למקח טנטל  ההוכחה  מו,  בואר  במשנה  שאם  נמצא  מום  לאחר  החתונהמ
והנישואים  היו ,  ליו  להביא  ראיה  לכך  שהמומים  היו  קיימים  עוד  בטרם  הנישואים  ע–טעות  
 .ובתהת כהבעל חייב לשלם לאישה את, בהעדר ראיה לכך שהמום קדם לנישואים. בטעות

ם  הדין  האמור  במשנה  הוא  רק  לדעת  רבן  גמליאל  ורבי  אליעזר אסוגיית  הגמרא  ישנו  דיון  ב
ם גמור  אאו  שדין  המשנה  ,  הסוברים  שחזקת  גופה  של  האישה  עדיפה  על  חזקת  הממון  של  הבעל

מחלוקת .  לדעת  רבי  יהושע  הסובר  שחזקת  הממון  של  הבעל  עדיפה  על  חזקת  הגוף  של  האישה
שם   –  )ב"  עב  יףד(ה  מתבארת  במשנה  המובאת  בתלמוד  הבבלי  במסכת  כתובות  התנאים  האמור

לה  וטוענת  שנאנסה  לאחר וכשנמצאת  בע,  אמנות  האישה  על  טענת  בתוליםננחלקו  דבר  
 :לשון המשנה וב,האירוסין

משארסתני  נאנסתי ':  היא  אומרת,  הנושא  את  האישה  ולא  מצא  לה  בתולים"
אלא  עד  שלא  ארסתיך  והיה  מקחי ,  לא  כי':  והוא  אומר',  ונסתחפה  שדהו

: רבי  יהושע  אומר.  נאמנת:  רבן  גמליאל  ורבי  אליעזר  אומרים  –'  מקח  טעות
עד ,  והטעתו,  אלא  הרי  זו  בחזקת  בעולה  עד  שלא  תתארס,  לא  מפיה  אנו  חיין

 ."שתביא ראיה לדבריה

, זקת  גופה  שנולדה  בתולהחאישה  לומדת  ע,  ם  האישה  נישאה  בתולהאשמתעורר  ספק  כ
בן  גמליאל  ורבי  אליעזר  חזקת רעת  דל.  בעל  עומדת  חזקת  הממון  בהיותו  מוחזק  בכספולד  בעו

והאישה  נאמנת ,  גוברת  על  חזקת  הממון  של  הבעל  –  נולדה  בתולה  ש–גופה  של  האישה  
. ימצאותה  בעולההבטענתה  שנאנסה  רק  לאחר  האירוסין  ותוציא  מהבעל  את  הכתובה  למרות  

בעל  המוחזק  בכספו  עדיפה  על  חזקת  הגוף  של  האישה דעת  רבי  יהושע  חזקת  הממון  של  הל
 . טר מתשלום הכתובהיפוהבעל י

כרבן  גמליאל   )  טעיף  סח  סימןסבן  העזר  א(חן  ערוך  ולמחלוקת  האמורה  נפסקה  ההלכה  בשב
 . ורבי אליעזר שהאישה נאמנת בטענתה שנאנסה לאחר האירוסין

מתבאר  שדין  המשנה  ביחס   )א"ו  עף  ע  ד–ב  "  עה  עףד(וגיה  בכתובות  ססקנת  הבמכל  מקום  מ
, של המשנה[רישא : רבא אמר"  :על כך שני הסברים בסוגיה. לנמצאו מומים מוסכם על כל הדעות

אן כ'סיפא  נמי  ',  אן  נמצאו  וכאן  היוכ  ']'ברשות  האב,  'ידושין  לנישואיןקה  –ירוסין  אמומים  שנמצאו  בין  ה
וגבי  אב ,  שכתובת  אירוסין  לאב':  י"רש['  דךנה  לאבא  בימ'רישא  :  רב  אשי  אמר[...]  '  נמצאו  וכאן  היו

וסיפא   ]'כגון  שהאב  טוען  שמא[...]  ברי  שלה  לא  מהני  לאב  ':  תוספות',  לא  אמרינן  בגוף  שלה  דתיהני  חזקתה
 ."'נה לי בידךמ'

 צמו  עפטור  למבקשה,  בעל  הל  ע–  נישואין  האחר  לומים  משנמצאו  כדעות  הכלל:  לומרכ
לדעת  רבא  הסיבה  לכך  היא .  ןואייששהמומים  קדמו  לנוטל  נטל  ההוכחה  מ,  כתובה  התשלוםמ

 –לדעת  רב  אשי  ',  ]נוצרו  –[  אן  היו  כ]המומים[מצאו    נ]רשות  הבעל  ב–[אן  כ'יימת  חזקה  של  שק
 .'ריב'התביעה הישירה של האישה מול הבעל בטענת וח כמ

ן נחוצה  גם  לדעת  רב'  אן  היו  כ–אן  נמצאו  כ'ם  הסברה  של  איימת  מחלוקת  בין  הראשונים  ק
: גמליאל  ורבי  אליעזר  הסוברים  שחזקת  גופה  של  האישה  גוברת  על  חזקת  הממון  של  הבעל

י "ש  המבאר  שנחלקו  בדבר  רש"מובאת  דעת  הרא  )ב"  עה  עףד(  תובות  כבשיטה  מקובצת  במסכת
 :ותוספות
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אבל [...]  י  "אי  אהניא  חזקת  הגוף  בלא  סיוע  וכדפרשינן  לשיטת  רש"[...]  
אן כ'  גמליאל  בתר  חזקת  הגוף  כי  אם  בהדי  לשיטת  התוספות  דלא  אזיל  רבן

 "[...]דקא מסייע ליה לחזקת הגוף ' נמצאו וכאן היו

אלא  יש ,  בואר  שלדעת  התוספות  אין  די  בחזקת  גופה  של  האישה  שנולדה  ללא  מומיםמ
שתי וח  רק  מכ  –"  כאן  נמצאו  כאן  היו"ח  וצורך  גם  בסברה  שהמומים  נמצאו  ברשות  הבעל  מכ

 .חר הנישואיןא הבעל לשלם כתובה כשנמצאו מומים לסברות אלה מחייבים את

כדעת ,  "כאן  נמצאו  כאן  היו"חן  ערוך  הביאו  להלכה  את  הטעם  של  החזקה  ולפרשי  השמ
 :התוספות

נפסק  שעל  הבעל  הטוען  למקח  טעות  להביא ראיה   )  חעיף  סיז  קסימן(  עזר  הבן  ארוך  עשולחןב
 ה  במצאו  נםא:  אירוסין  החר  אה  בונולד  שאפשר  שומין  מה  בהיו"  :שהמומים  קדמו  לאירוסין

 קח  מקחו  מהיה  וה  ביה  התארסה  נלא  שעד  שאיה  רהביא  לבעל  הלע,  בעל  הבית  לכנסה  שחרא
 ."עותט

 אמרינן  דשום  מ–  איה  רהביא  לבעל  העל"):  וק  ט"  סםש(  מואל  שטעם  ההלכה  כתב  ביתבו
 ".איה רהביא לבעל הריך צשום הכימ' יו האןכ 'מומיןה' ומצא נאןכ'

 כך  גם  בדברי  חלקת.  ית  שמואל  פוסק  להלכה  את  הסברה  שכאן  נמצאו  כאן  היובהרי  שה
 בית  במצאו  נכאן  דמאחר  ד–  תארסה  נלא  שעד  שאיה  רהביא  לבעל  העל":  )דק  י"  סםש(  חוקקמ
 ."עות טקח ממקחו שאיה רהביא לעליו ו,יו האן כבעלה

  הרי  שהבעל ,לא  מתקיימת'  אן  נמצאו  כאן  היוכ'שאם  החזקה  של  ,  דבריהם  אפשר  לדייקמ
 .יהיה פטור מתשלום הכתובה ואין די בחזקת גופה של האישה כדי לחייבו

יש  צורך ,  לחייב  את  הבעל  בכתובה  כשנמצאו  מומים  והבעל  טוען  מקח  טעות  כדישכאן  מ
ולכן  מעמידים ,  שנולדה  ללא  מומים,  האחת  היא  חזקת  הגוף  של  האישה:  יום  שתי  חזקותבק

היא  החזקה  שבמקום  הימצאות יה  שניה;  ללא  מומיםקתה  שנכנסה  לנישואים  זאותה  על  ח
ל שתי  החזקות  הללו  גוברות  על  חזקת  הממון  ש.  'כאן  היה,  אן  נמצאכ  '–המומים  שם  נוצרו  

עד  שיביא  ראיה  לכך  שהמומים ,  נאמן  בטענת  מקח  טעות  נואיולכן  הבעל  חייב  בכתובה  ו,  הבעל
 . ןקדמו לנישואי

 .קיימות ועומדות לאישהם שתי החזקות אתה יש לבחון בנדון דנן ע

 ביאורה וחולשתה בנידוננו –' אן נמצאו כאן היוכ'זקת ח

סימן קיז  אבן העזר, אורנשטיין(מבואר בדברי ישועות יעקב ', כאן נמצאו כאן היו'ביחס  לחזקת  

הרי  שהמומים ,  מאחר  שיש  צורך  בגט:  שהחזקה  נאמרה  רק  במקום  שיש  צורך  בגט,  )אות  ב

לא  כן  במומים  גדולים  שלו  היו  קיימים  לא  היה  כלל  צורך  בגט .  'ברשות  הבעל'אכן  נמצאו  

היות  שלטענת  הבעל  לא  ברור  כלל ',  כאן  היו,  כאן  נמצאו'  כאן  לא  החלה  החזקה  של  –

 :להלן דברי ישועות יעקב ביחס לבעל הטוען שהאישה לא הייתה בתולה. שמדובר באשתו

 עות  טקח  מוי  ה  כןם  א,אנסה  ננתארסה  שאי  נימא  דכנים  דבריו  דקודם"[...]  
 לכך  ו,עתכ'  בעל  הרשותב  'אינה  ומש  מללו  הנשואין  וקדושין  באין  וגמריל
 יא  הםא:  נין  דנו  אל  זה  עהריד',  בעל  הרשותב  '–'  מצא  נאןכ  'ומר  לייך  שאל
 ן  כם  א,עות  טקח  מאן  כהוי  דבעל  הברי  דלפי  ד,א  לוא'  בעל  הרשותב  'עתכ
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[...] '  יה  האן  כמצא  נאןכ  'ומר  לייך  שלאו'  בעל  הרשותב  'יננה  אעת  כףא
  [...]"שייך לומר דנמצאו ברשותו , דדוקא במומין דצריכה גט על כל פנים

, יש  צורך  בגט  ם  שלמרות  הימצאותם  לפני  הנישואיןיישועות  יעקב  מחלק  בין  מומים  רגילה
החזקה  של .  לא  היה  כלל  צורך  בגט,  אם  אכן  היו  קיימים  לפני  הנישואיןשלבין  מומים  גדולים  

שהמומים  שנמצאו   ומוכיח  הצורך  בגט  מגדיר  –נאמרה  רק  כשצריך  גט  '  מצאו  כאן  היואן  נכ'
לא  כן  כשלטענת  הבעל  לא .  באשר  האישה  אכן  אשתו'  מצאו  ברשות  הבעלנ'אצל  האישה  אכן  

כי ',  מצא  ברשות  הבעלנ'הרי  שלא  ברור  כלל  שהמום  ,  צריך  אפילו  גט  בשל  המומים  הגדולים
הרי  שהמומים  לא ,  אם  לא  צריך  גט  –ילו  גט  אינה  צריכה  נה  אשתו  ואפאיאולי  האישה  כלל  

ום מ  'לא  נמצאה  בתולה  הואל  מום  ש.  'כאן  נמצאו'החזקה  של    ולא  קיימת'  מצאו  ברשות  הבעלנ'
אן כ'ולכן  כשהבעל  טוען  של  נמצאו  בתולים  לא  קיימת  החזקה  של  ,  טגשבו  אין  צורך  ב'  גדול

 אישה  נאמנת  לומר  שנישאה  בתולההת  מרות  זאלש  נראה  שלדבריו  הסיבה.  'נמצאו  כאן  היו
 .)ב" עב יףד(כמבואר במסכת כתובות ' יגומ'נעוצה גם ב

 בעל  טענה  על  מום  גדוללש  יכאשר  '  אן  נמצאו  כאן  היוכ'זקה  של  ן  חשאי  ולה  מדבריוע
 –'  קח  טעותמ'שאם  אכן  היה  אצל  האישה  לפני  הנישואין  היה  מקום  לביטול  הנישואין  בטענת  

 . לא גטל

ש "תלמיד  הרא  –ר  מאיר  "ות  יעקב  ניתן  למצוא  בדברי  רבי  יצחק  בהוע  ישיוע  לדבריס
ובדבריו ,  הנדון  שם  הוא  ביחס  למום  הנכפה  ).ל"וכנ,    אימן  סב  מכללבש  "בסיום  תשובת  הרא  םימובאה(

 :וכך כתב. ומספק אין להוציא ממון, ןהעלה ספק שאולי קדמה מחלת האישה לנישואי

ומן .  דם  קדושין  והיה  מקחו  מקח  טעותשמא  הייתה  נכפית  קו,  עודו"[...]  
ומכל  מקום  יעשו  כאשר  כתב  מורי .  הדין  לא  היה  לנו  להוציא  ממון  מספק

 ."ר מאיר"יצחק בה, ושלום[...] למעלה 

ש  רק  ביחס  לחיוב "ש  את  דברי  תלמיד  הראירפ  המובא  לעיל  )  הימןס(ת  אור  גדול  "כן  בשוא
פסק  דין  של ב)  21–20עמודים    א  ילקח(יים  אמנם  בפסקי  דין  רבנ.  בגט  ולא  ביחס  לממון  הכתובה

רו  את יאב,  א"ג  נסים  בן  שמעון  שליט"ל  והרה"ג  אריה  הורביץ  זצ"הרה,  ל"ג  שלמה  טנא  זצ"הרה
מא  מחלת  הנכפה  קדמה   ש–שאין  להוציא  מספק  ,  ש  לעניין  ממון  הכתובה"דברי  תלמיד  הרא

יסוד  דברי ל  ש  ע"הרארו  את  שיטת  תלמיד  יאאמור  בהדין  הבפסק  .  לנישואין  והיה  מקח  טעות
ום מ  'ומום  הנכפה  הוא,  ום  שלא  צריך  גטקבמ'  אן  נמצא  כאן  היהכ'חזקת    הישועות  יעקב  שאין

כך  בלשון .  א  צריך  גט  ל–אישה  חולה  לפני  הנישואין  במחלת  הנכפה  הייתה  הם  אכן  וא'  גדול
 :פסק הדין

היה ו[...]  ':  ב  שהביא  בסוף  דבריו"ל  כלל  מ"ש  בתשובה  הנ"ועיין  ברא"
 ' [...]ו מקח טעות ומן הדין לא היה לנו להוציא ממון מספקמקח

כשעומד  בפנינו  ספק  שמא  הייתה  סובלת  מלפני  הנישואין  אין  לחייב ,  דעתול
 . את הבעל כיון שהוא המוחזק ואין מוציאין ממון מספק

מאחר  שלא  ידוע  לנו  הזמן  שהתחילה  לסבול   :כן  לכאורה  יש  להעירא
אן  נמצא כ'הרי  יש  לדון  בזה  מדין  ,  קמהמחלה  ומאחר  שהדבר  מוטל  בספ

שאם  נמצאו  המומין  כשהיא   )ב"  עה  עדף(והרי  כך  נאמר  בכתובות  ',  כאן  היה
הביא  ראיה  שעד  שלא  נתארסה  היו  בה ל'ל  הבעל    ע–כבר  ברשות  הבעל  

ורק  אם  היא  עדיין  ברשות  האב  אין  עליו ',  מומין  אלו  והיה  מקחו  מקח  טעות
אך  ניתן  ליישב  עם  פירושו [...]  אר  מומין  ומה  ההבדל  בין  נכפית  לש,  להוכיח

 : ) בעיףז סי קןמסי(של הישועות יעקב 
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 וי  הה  ביו  הכבר  שכיון  וללו  הומין  מה  ביו  הבר  כי  אספק  הא  הוקשה'
, עות  טקח  ממקחו  דבעל  הרשות  בינה  אעת  כאףו,  עותט]  מקח  [קחומ
 מי  יודע  אם  נמצאת  ברשותו  כלל  [...]ראשון    הרשות  ביא  התה  עגםש

  [...] כי בזה אנו מסופקין] [...

היא   הכיו  דהרי  באמת  זולת  לענין  כתובה  בלא,  אמנם  הדבר  נכון  מאדו
דאף  אם  אמת  היה  הדבר  שהיה  בה  המומין  קודם ,  ברשות  הבעל

דאף  בקדשה  על  תנאי  וכנסה  סתם ,  צריכה  גט  ל  מקוםכמ,  שנתארסה
ן  שהיא וכיו  [...]  אמרינן  אחולי  אחיל  לתנאי  [...]  לענין  גט  ל  מקוםכמ

וממילא  אף  לענין ,  ברשות  הבעל  שפיר  אמרינן  כאן  נמצא  כאן  היה
 .כתובה כן הדין דיש לה כתובה דאמרינן ברשות הבעל נולדו המומין

 ותפואמנם  בכנסה  בחזקת  בתולה  ונמצאת  בעולה  מבואר  בדברי  התוס 
הוי  מקח  טעות   כןם  א  [...]  דאפילו  גט  אינה  צריכה  )תובות  דף  יכ(

ולכך  לא ,  דושין  הללו  ממש  ואינה  ברשות  הבעל  כעתואין  בק,  לגמרי
שהרי  על  זה  אנו  דנים  אם  היא  כעת ,  שייך  לומר  כאן  נמצא  כאן  היה

 ' [...]דלפי דברי הבעל הוי מקח טעות, ברשות הבעל או לא

אין  לה  קנה  מדה '  אן  נמצא  כאן  היהכ'סוד  הדברים  כי  ההלכה  הקובעת  שי
אלא , צאה  היא הקובעת תמידיממסוים  כאילו  שהרשות  המציאותית  ומקום  ה

 ,יש  והאישה  נמצאת  כבר  ברשות  הבעל:  ינו  לדון  בכל  מקרה  לפי  נסיבותיולע
רי הרשות  ה–ח  טעות  יש  כאן  ואינה  מקודשת לו קאך  אם  ההלכה  תקבע  כי  מ

אם  אמנם ,  אצל  הבעל  אלא  הרשות  שלה  במקום  אחר'  אןכ'שלה  אינה  
כיון ,  קובעת  את  הרשותאך  זאת  אינה  ,  שמבחינת  המציאות  היא  אצל  הבעל

מעין  הדברים  הללו (שזהו  שורש  הספק  אם  זאת  היא  הרשות  או  במקום  אחר  
כוונה  לדברי ה  [סוגיא  של  כאן  נמצא  לגבי  נדון  זהב]  'ש"ברא':  ל"נראה  דצ  [ש"אבנאמרו  

ין  רשות  המקום  גורם א  '–'  כאן  נמצא'ביאר  והוכיח  שבשש  כתובות  פרק  ז  סימן  טז  "הרא
 . ])הדינית ולא המציאותית' רשות'כלומר המבחן הוא ה' אלא רשות בעל הממון

ש "מובאים  בתשובת  הראההרי  יש  להבין  כך  את  הדברים  ,  אור  המבוארל
הרי ,  אם  אנו  דנים  שמקחו  מקח  טעות  לגמרי  ואינה  צריכה  גט  :לגבי  נכפית

כיון  שעל  כך  אנו  דנים  וזהו  עצם  הספק ',  אן  נמצא  כאן  היהכ'לא  נאמר  הכלל  
ולכן  מספק  הוא  אומר  שאין  להוציא ,  ת  הבעל  או  ברשות  אחרתאם  היא  ברשו

 ."ממון

רי שקיימות דעות בפוסקים שאין להוציא מהבעל את הכתובה במקום שנמצא באישה מום ה
כך  מתבטלת  חזקת .  גדול  שאם  היה  קיים  לפני  הנישואין  לא  היו  צריכים  גט  בשל  מקח  הטעות

אן נמצא כאן כ'בהעדר  החזקה  של ,  בעל  גוברתשחזקת  הממון  של  ה  ונמצא'  אן  נמצאו  כאן  היוכ'
 . 'היה

אם  אכן  המחלה  שהתגלתה .  אישה  בהיותה  במצב  פסיכוטי  קשהבחלה  מנמצאה  ,  נדון  דנןב
הרי שיש מקום לטענת , כטענת הבעל, אצל  האישה  יום  לאחר  החתונה  החלה  עוד  בטרם החתונה

אן  נמצא  כאן כ'רעה  חזקת  מכאן  שהו.  ין  צורך  בגטואמקח  טעות  גם  לעניין  הקידושין  עצמם  
 . וכדברי ישועות יעקב, בוודאי ברשות הבעל' מצאהנ'כי האישה עדיין לא ' היה

אן כ'תבארו  דעות  הפוסקים  שלצורך  חיוב  הבעל  בכתובה  נחוצה  גם  החזקה  של  שהאחר  מ
להוציא  אי אפשרוחוזרת  חזקת  הממון  של  הבעל  לחזקתה   הרי  שבהעדר  החזקה',  נמצא  כאן  היה

 . ממון הכתובה מספקמהבעל את 

  .אך יש באמור כדי לפטור מחיוב הממון של הכתובה, מספק – ין באמור כדי לפטור מגטא
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  חולשתה בנידוננו– זקת הגוףח

חזקת  הגוף  באישה  נאמרה  כאשר .  בנדון  דנן  נראה  שגם  חזקת  גופה  של  האישה  הורעה

פי  שנאמר  ביחס ברור  שהאישה  נולדה  בריאה  ללא  המום  והמום  הופיע  רק  לאחר  מכן  וכ

ובתוליה נעקרו , קיימת חזקת הגוף אצל האישה שאישה ודאי נולדה בתולה, לטענת בתולים

  חשש  הקיים  אצל –בנדון  דנן  בשל  החשש  לנטייה  גנטית  למחלת  נפש  .  רק  לאחר  מכן

יש  מקום  לפקפק  בחוזק  חזקת  גופה  בהעדר  ודאות ,  האישה  בהיות  אחות  אמה  חולת  נפש

 . בריאה לחלוטין לפני הופעת המחלהמוחלטת שהאישה הייתה 

 שהמום קדם לנישואין' רגליים לדבר'

  שקיימת  בנדון  דנן )בפסק  דין  זה,  בפרק  הדן  בגירושין(הרי  התברר  לעיל  ,  בנוסף  לכל  האמור

וכך ,  שהמחלה  אכן  החלה  לקנן  לפחות  יום  לפני  התפרצותה'  רגליים  לדבר'אומדנה  חזקה  ו

  שמחלת  נפש  אינה )חלק  א  סימן  כא(ביכורי  אשר  ת  "כדברי  שו,  החלה  לפני  הנישואין

אלא  מופיעה  בהדרגה  וכפי  שהובאה  שם  הדוגמה  של  יין  שהחמיץ ,  מתפרצת  בפתע  פתאום

 . שרואים את היין כיין פגום ובעל נטייה להיעשות חומץ עוד מתחילתו

 סיכוםל

ני נראה  שיש  לדמות  את  המחלה  שהתגלתה  אצל  האישה  לסוג  המומים  שברור  שהיו  עוד  לפ

וכפי  שנפסק  בשולחן ,  )א"דף  עו  ע(דוגמת  אצבע  יתרת  כמבואר  במסכת  כתובות  ,  הנישואין

 : כדלקמן)סימן קיז סעיף ז(ערוך אבן העזר 

 יה  הוודאי  שומין  מה  בנמצאו  שמומין  היו  הםא?  ןמומי  הענת  טיא  הכיצד"
 איה  רהביא  לאב  הל  ע–  ו  בכיוצא  ותירה  יצבע  אגוןכ,  תתארס  שודם  קהב
 לא  בצא  ת–  איה  רביא  הא  לאםו.  ידע  שחזקתו  שו  אנתרצהו  בעל  הידעש
 ."לל כתובהכ

הבעל  פטור  מתשלום  הכתובה  ועל ,  שבמום  שוודאי  היה  אצל  האישה  לפני  הנישואין  בוארמ
 . ןהאישה מוטל נטל הראיה להוכיח שהמום הופיע רק לאחר הנישואי

כאן  נמצא 'גביה  חזקת  ין  לא,  יים  אומדן  שמחלת  הנפש  קדמה  לנישואיןקנראה  ש,  נדון  דנןב
 . מוטלת בספק –וחזקת הגוף שהאישה הייתה בריאה ', כאן היה

 .ל כן יש ממש בטענת מקח הטעות של הבעל כדי לפטור את הבעל מתשלום הכתובהע

בתחילת  הופעת  המחלה  לא  עמד ,  מבחינת  העובדות  שהתבררו.  בעל  לא  התפייס  במומיםה
לאישה שלאחר  שהבעל  נוכח    ;צא  בריאהימל  משמעות  המחלה  וקיווה  שהאישה  תעבעל  ה

 . םעל כן לא הייתה התרצות והתפייסות במומי. הוא התרחק ממנה, מחלת נפש

בור ס"ביחס  למומים  גדולים  עם  חשש  למחלה  תורשתית  יכול  הבעל  לטעון    :לכך  נוסףב
נראה  שהתרצות  במומים  מועילה  רק  לחיוב  בעיקר ,  כמו  כן".  הייתי  שאוכל  לקבל  אך  איני  יכול

 .בהעדר כתיבת כתובה חדשה לאחר ההתרצות, כתובה ולא בתוספתה

 
 ד"אב –רב מאיר פרימן ה
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 .אני מצטרף לאמור

 רב מאיר קאהןה

 .גם אני מצטרף לאמור

 רב יצחק רפפורטה

 סק דיןפ

 :לאור האמור אנו מחליטים כדלהלן

 .והאישה חייבת לקבל את גיטה, אנו מקבלים את תביעת הגירושין של הבעל .1

 .נו דוחים את תביעת האישה לחיוב הבעל במזונות אישהא .2

 .ניתן לפתוח תיק לסידור גט .3

בשעה )  21.5.2017(ז  "ה  באייר  תשע"אנו  קובעים  מועד  לסידור  הגט  ליום  כ .4

 .201 באולם 10:00

 .הבעל פטור מתשלום הכתובה .5

 .מותר לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת פרטים מזהים .6

 ).17.5.2017 (ז"אייר התשעא ב"כיתן ביום נ
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