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 )יים יעקב הלפרין חד"ד שחר ולנר ועו"כ עו"י ב"ע( לוניפ  :נתבעה

 עילת גירושיןכלימות אב כלפי ילדיו א: נדוןה

 סק דיןפ

 והליכים קודמים קער

הצדדים  גרים  בנפרד  כארבע .    ולהם  חמישה  ילדים  משותפים2001הצדדים  נישאו  בשנת  

. בעקבות צו הרחקה) 10.1.13(ג  "ח  בטבת  התשע"הבעל  עזב  את  הבית  ביום  כ:  וחצי  שנים

, לאחר  תקופות  הרחקה  מצטברות  של  שנה  ושלושה  חודשים  חזר  הבעל  לבית  הצדדים

ומאז  הצדדים ,  עזבה  האישה  את  הבית  עם  שלושה  ילדים  קטיניםאולם  חודשיים  לאחר  מכן  

 . בנפרד

 . לגירושין ישהאית הדין דן בתביעת הבעל לשלום בית ומנגד בתביעת הב

הגישה   ישהאה).  27.5.13(ג  "התשע  ח  בסיוון"י  בעל  הגיש  את  תביעת  שלום  הבית  ביוםה
ד "י  יוםב  –ר  מכן  חולא,  )21.7.13(ג  "התשע  ד  באב"י  את  תביעת  הגירושין  לבית  הדין  ביום

 . את עניין חלוקת הרכוש רושיןילתביעת הג הוסיפה וכרכה) 9.9.14(ד "התשע באלול

כיום  שני  הילדים  הגדולים  נמצאים  במשמורת ,  ישהאתחילת  ההליך  הילדים  שהו  אצל  הב
שלושת  הילדים  הקטנים  נמצאים .  הילד  הגדול  לומד  בישיבהו[...]  בר  בבית  אביו  הגהבעל  
 [...]  בישהארת הבמשמו

כמו  כן  ענייני  משמורת  הילדים  ומזונות .  בית  המשפט  התקיימו  דיונים  בעניין  צו  ההרחקהב
תקיים  הליך  גביית  חוב  המזונות  במסגרתו מה  לפועל  אבהוצ.  הילדים  נידונים  בבית  המשפט

 .הוטל עיקול על כספי הבעל להבטחת תשלום מזונות עתידיים

דירת  הצדדים  נמכרה  בהסכמה   אך  וש  נתונה  לבית  הדיןין  חלוקת  הרכיסמכות  לדון  בענה
 . בבית המשפט

רכב השתנה  הבמהלך  הדיונים  ,  טענות  הצדדים  הםבנשמעו  ותקיימו  דיונים  בבית  הדין  ה
. קנות  הדיוןא  לת"ית  הדין  יעשה  שימוש  בחומר  שבתיק  לפי  האמור  בתקנה  עוב,  בית  הדין

הצדדים  נחקרו .  ללא  הצלחה,    להסכמותניסה  בית  הדין  להביא  את  הצדדים,  במהלך  הדיונים
 . הוגשו סיכומים וסיכומי תשובה, והובאו הוכחות
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 ענות הצדדיםט

 ענות הבעלט

טוען  שטיפל  בעצמו  ושברווחה  לא  מצאו  אצלו  מסוכנות ,  הבעל  מבקש  להשכין  שלום  בית

התקבל  תסקיר  מהרווחה  שבו  נאמר  שלא  נראתה  אלימות  אצל  הבעל  ושניתן .  או  אלימות

 –מקרי  האלימות  היו  רק  נגד  הילדים  ,  לא  הייתה  אלימות  נגד  האישה.  ת  הביתלשקם  א

 . למטרות חינוך ומחוסר הדרכה

יא הובכך    ח"ש  300,000עיקלה  מחלק  הבעל  בדירה  סך  של    ישהאה,  ירת  הצדדים  נמכרהד
 [...] בצרה את צעדיו ומונעת ממנו אפשרות לשכור דירה מ

הדבר  הוכח  והפרקליטות  אף  סגרה  את  כל ,  הם  שקריים  אישההמרה  אוב  הדברים  שר
 . ישהאהתיקים שנפתחו כתוצאה מתלונות ה

גם , ישהאעובדה שחלק מהילדים נמצאים אצל הבעל מלמדת על כך שאין ממש בטענות הה
בבית  המשפט   .דיברו  עם  הבעל  על  כך  שהם  רוצים  לעבור  אליו  ישהאשאר  הילדים  שאצל  ה

למשמורת  משותפת  מלמדת   ישהאהסכמת  ה  –  כךהסכימה  ל  ישה  והאנפסקה  משמורת  משותפת
נהגה באלימות רגשית כלפי הבעל  ישהאה.  שאין  ממש  בטענותיה  על  אלימות  האב  כלפי  הילדים

עם  מתן  צו .  התפרץש'  ר  געשה'דבר  הוליד  בתוכו    והה  אותו  ממשפחתו  החילוניתקשעה  שנית
בעל  לא   שהאלא,  שהבעל  יחזור  לבית  למרות  צו  ההרחקה  ישהאה  הסכימה  ההרחקה  הראשון

 . חזר בשל איומי פקידת הסעד

 . יחוי־אסכסוך ברהיה  הןדיך רעו ישהאשלא היה לכ

. הבעל  חזר  בתשובה  ולא  קיבל  הדרכה  מתאימה,  תנהגות  הבעל  נבעה  מחוסר  הדרכהה
אין  לקבל .  שקם  את  הביתלפשר  אקיבל  הדרכה  ועתה  ,  הבעל  הפנים  את  הדברים  הטעונים  תיקון

גם  בית ,  ישהאיא  ניתנה  לבקשת  השהר  וישנה  היות  "סיכיאטרית  דאת  חוות  הדעת  של  הפ
נאמר   ר  אויפה"בחוות  הדעת  של  ד.  יטרלית־נשפט  לא  קיבל  את  חוות  הדעת  בהיותה  בלתיהמ

 . שלא נמצאה אלימות אצל הבעל

הודתה  שלא   ישההאכי  ו,  בהעדר  עילת  גירושין  ישהאש  לדחות  את  תביעת  הגירושין  של  הי
. לא  הצליחה  להוכיח  קיום  אלימות  מילולית  ישהאה.  של  הבעל  כלפיהה  אלימות  פיזית  יתהי
בהיות  הפירוד  לא  מוצדק  ובא ,  שכן  חוטא  לא  יצא  נשכר  רוד  לא  יכול  להוות  עילת  גירושיןיהפ

. היא  שדחתה  את  כל  ניסיונות  הפשרה  של  בית  הדין  ישהאה.  בבעל  ישהאבשל  מאיסות  ה
ד  הבעל  שכלל  לא  הועלו  בדיונים  ויש טענות  חדשות  כנג  ישההאענה  טבמסגרת  הסיכומים  

 . להתעלם מהן

 .הפסידה כתובתה כדין מורדת ישההא

 ישהאענות הט

 . האישה מבקשת לחייב את הבעל במתן הגט

גדירה   ומפיה  ובאלימות  פיזית  כלפי  הילדיםלוענת  שהבעל  נהג  באלימות  מילולית  כטיא  ה
ירה  מתוחה ווהשרה  א,  ישהאהבעל  השפיל  את  ה.  לפי  הגדרות  הרווחה'  מוכה  ישהא'עצמה  

הרבה לכעוס ולאיים איומים , הבעל דפק ובעט ברהיטים בבית. וגרם למצב של פחד בבית, בבית
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גורה  והרבה  להכותם בחקל  ובמאיים  להכותם  ,  התנהג  ביד  תקיפה  כלפי  הילדים,  כלפי  הילדים
 . השפיל והעליב את הילדים, דחף, קילל, הבעל אף צעק. בידיו

חוות  דעת  פסיכיאטרית  על  הבעל  שהוגשה  לבית .  י  זעם  בלתי  נשלטיםבעל  סובל  מהתקפה
 . המשפט מצביעה על הבעייתיות הקיימת באישיות הבעל

, בפה  של  הילדים'  חוגס'לנהוג  באלימות  כלפי  הילדים  ולשים    ישהאבעל  אילץ  את  הה
 . כעונש

 בעל  הורחק  מהבית  בעקבות  תקרית  של  אלימות  פיזית  שהתגלתה  במהלך  מריבה  עםה
 ישהאה.  ישהאטמינה  השהעה  לאחר  שהבעל  גילה  מכשיר  הקלטה  ומצלמה  ירשא  ישהאה

הבעל .  לתעד  את  התנהגות  הבעל  כדיווץ  חינוכי  שקיבלה  יעהתקינה  את  המכשיר  בעקבות  י
צווי  ההרחקה  הוארכו .  נידה  ישהאאת  המכשיר  בהיות  ה  ישהאוחטף  מידי  ה  ישהאהתאגרף  עם  ה

 . לתקופה ארוכה

 . ישהאבעיות למרות בקשותיה המרובות של הב לטפל בירבעל סה

של  הבעל  עם  הילדים  נקבעו   הותשולכן  הסדרי  ה,  בעל  הודה  באלימות  כלפי  הילדיםה
ב  להחזיר  את  הילדים  ועובדי  מרכז  הקשר ירבמרכז  הקשר  הבעל  ס.  בתחילה  רק  במרכז  קשר

בעל הזר  ח  ,לאחר  תקופת  הרחקה  ארוכה  של  שנה  ושלושה  חודשים.  איימו  עליו  שיפנו  למשטרה
הוא  לא ,  שהבעל  קיבל  טיפול  פרטני  וטיפול  קבוצתי  ףא.  אך  המצב  היה  קשה  מנשוא,  ביתהה

בעצת  הרווחה ,  נאלצה  לעזוב  את  הבית  עם  שלושה  קטינים  ישהאוה,  הראה  שינוי  בהתנהגות
 . ובשל החשש שהילדים יוצאו ממשמורת ההורים על ידי הרווחה

נוצר  נתק  גדול  ולא ;  הבעל  מאוס  בעיניה;  בלא  מאמינה  באפשרות  של  שינוי  המצ  ישההא
 . ניתן לשקם את מערכת היחסים

בעוד  הוא  עצמו  לא  הלך   דרישות  מוגזמות  ישהאבעל  היה  קיצוני  בענייני  דת  ודרש  מהה
העומס של הבית הוטל . הבעל חשוף לאינטרנט, היה מרבה ללעוס גת ולשחק במחשב, לתפילות

 . ישהאגד הנהבעל הסית את הילדים . ישהאעל ה

על .  רכשה  את  חלק  הבעל  בדירה  ישהאה.  בהסכמה,  ברדבסופו  של  ,  ירת  הצדדים  נמכרהד
 ה  לפועלאבהוצ  ישהאהוטל  עיקול  של  ה  מהתמורה  שהבעל  היה  צריך  לקבל  ח"ש  300,000סך  

הבעל  מעולם  לא  שילם  באופן  ישיר  את .  בעל  לא  שילם  מזונותשההיות  ,  בגין  חוב  מזונות  עתידי
 . המזונות שנפסקו

בלבד   והסכימה  להעביר  לבית  הדין  את  סמכות  הדיון  בעניינים  שבמחלוקת  ישההא
הבעל  לא  השיב ך  א,  שהצדדים  יתגרשו  תחילה  ובית  הדין  ידון  במחלוקות  לאחר  סידור  הגט

. בבקשה  לשלום  בית  ישהאהבעל  לא  פנה  ל.  ישהאלהצעת  בית  הדין  מתוך  רצון  לעגן  את  ה
 .דדים מוגדרים כמורדים זה בזהלמעשה גם הבעל מעוניין בגירושין והצ

 יוןד

 פירוד המתמשךה

הפירוד החל בעקבות צו הרחקה שהוצא כנגד הבעל . הצדדים גרים בנפרד משך זמן ממושך

כעבור שנה ושלושה חודשים אמנם חזר הבעל לבית ). 10.1.13(ג "ח בטבת התשע"ביום כ
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חודשיים  עזבה  האישה   לא  רק  בא  אל  קיצו  אלא  אף  החריף  וכעבור  –אך  הסכסוך  ,  הצדדים

 . את הבית עם שלושת הילדים הקטנים

הצדדים ן  השבמצא  שמיום  הוצאת  צו  ההרחקה  הראשון  עברו  למעלה  מארבע  וחצי  שנים  נ
סכסוך הלך  המשך  השנים    ב.ית  שלא  צלחהבלמעט  החודשיים  של  ניסיון  שלום    –  בנפרד

 . משפטיותוהחריף כשהצדדים פוגשים אחד את השני בעיקר בדיונים בערכאות ה

 בגירושין העומד מאחוריה –גם הוא  –רצונו וי־כנות בקשת הבעל לשלום בית א

בחינה  מדוקדקת  של  עמדת  הבעל  מעלה  שאין  ממש  בבקשתו  לשלום  בית  וחסרה  הכנות 

הבעל  לא  עשה  מאומה  בכל  התקופה  האחרונה  למען  כינון :  הנדרשת  בתביעתו  לשלום  בית

 . שלום בית

 )21.3.2017(ז "ג באדר התשע"כהלן דבריו בדיון מיום ל

 ?יש לך רגשות חיובים כלפי אשתך: בית הדין"

 .כן: בעלה

 ?מה עשית כדי לממש את הרגשות הללו כלפי אשתך: ית הדיןב

. כשהייתי  חודשיים  כשחיינו  ביחד  אחרי  צו  ההרחקה  לפני  כשנתיים:  בעלה
 ."בשנה האחרונה לא ניסיתי

זר  הביתה  לאחר  צווי  ההרחקה  ניסה  לעשות חם  שבהולה  מדברי  הבעל  שרק  בחודשיים  ע
לא  נעשה  ניסיון ,  היינו  למעלה  משלוש  שנים,  וד  האחרונהירמכאן  שבכל  תקופת  הפ.  שלום  בית

למעשה  גם  הבעל  השלים  עם .  שהוא  השתנה  ומעוניין  בשלום  בית  ישהאמצד  הבעל  להוכיח  ל
 . בקש שההליך יסתיים בהסדר המתאים לטעמומוא ההגירושין אלא ש

 ) :24.11.2013(ד "א בכסלו התשע"ן דברי הבעל בדיון מיום מיום כהלל

 . אני מבין שבמצב הקיים אנחנו הולכים לכיוון של גירושין: [...] הבעל"

 ?מה עושים: ית הדיןב

 ."יה הסכם הוגן ביננו אז אין בעיההאם י: בעלה

פיה שלתו  חזר  הבעל  על  עמד)  20.1.2015(ה  "ט  בטבת  התשע"ם  בדיון  שהתקיים  ביום  כג
הבעל הדגיש שהוא מבקש שהמחלוקות . הצדדים יתגרשו,  סיום  המחלוקות  שבין  הצדדים  לאחר

 . יתלבנו לפני סידור הגט ולא לאחר הגט

 :הלן דברי הבעל בדיון האמורל

לזה  שהמצב  של  הילדים   מרגע  שעזבתי  את  הבית  הרווחה  מודעת:  הבעל"
את  נושא  הכסף ,  םבינתיי  אני  מבקש  לסיים  את  שאר  ההליכים.  מתדרדר

יש  הרבה  דברים   –  שנלקחו  מחשבון  הבנק  ולא  הוחזרום  כספי,  והמזונות
 . הצד השני לא מוכן לבוא לשום פשרה. מסביב

רתי  על יבד.  אני  חי  לבד.  אין  שום  עילה.  אני  לא  מעכב  את  הגט:  בעלה
ט  ולאחר גבוא  לתת    להדברים  האלה  עם  הרב  והוא  אמר  שזה  נשמע  לו  תמוה

 . שאר הדבריםמכן לדון על 

שיוכיחו  שהם  סגרו ,  הנושאים  יעברו  לסמכות  בית  הדיןל  ני  מבקש  שכא
 ." ואז אני אשאל את הרב מה לעשות, ולבבית המשפט את הכ
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ולא  מעוניין  באמת ,  מצא  שהבעל  משתמש  בגט  ככלי  להשגת  תנאים  בגירושין  כרצונונ
 . ובתמים בשלום בית

 הציע  בית  הדין)  1.4.2014(ד  "ניסן  התשעב'  ביום  א,  מהלך  דיון  שהתקיים  בבית  הדיןב
שהצדדים יתגרשו לאלתר ובית הדין ימשיך לדון בכל שאר הנושאים שמחלוקת , בהרכבו הקודם

הבעל  ביקש  להתייעץ  אך  עד  היום  לא  הודיע  על .  ית  הדין  בהסכימה  להצעת  ישהאה.  לאחר  הגט
 . הסכמתו

 :הדיון האמור הלן קטע מפרוטוקולל

לבית  הדין  תהיה   ושהצדדים  יתגרשו  באופן  מיידיו  ימהאם  תסכ:  בית  הדין"
 ?סמכות לדון בכל הנושאים לאחר הגירושין

קודם  כל  שיוכיחו  שהם .  זה  לא  דבר  פשוט.  אני  צריך  להתייעץ:  בעלה
זה  לא .  אין  לי  שום  עניין  לעגן  אותה.  סוגרים  את  התיקים  בבית  המשפט

 . אני צריך להתייעץ. לא שיש לי בעיה עם זה. המטרה

במידה  ויהיה  גט  אנחנו .  אנחנו  מסכימים  להצעת  בית  הדין:  האישה  חבא  כו
ולאחר  מכן  בית  הדין  יחליט  בכל  העניינים ,  נסגור  את  התיקים  בבית  המשפט

 .לפי שיקול דעתו

אני  רוצה .  לדבר  עם  הרב  אני  צריך.  אני  לא  שולל  את  הצעת  בית  הדין:  בעלה
 ."להתייעץ

הבעל  אף  הצהיר  שלא  יעגן  את ,  יחזרו  לשלום  ביתרי  שהבעל  מודע  לכך  שבני  הזוג  לא  ה
הסכימה  שבית  הדין   ישהאה,  כאמור.  אלא  שהבעל  מבקש  להתגרש  בתנאים  הנוחים  לו,  ישהאה

 .חזר על הדברים במסגרת הסיכומים ישהאה חא כוב. נושאים שבמחלוקת שבין הצדדיםביכריע 

יש  לקבוע  שאין ,  טלאחר  הג  דון  בבית  הדין  בנושאים  שבמחלוקת  לישהאאור  הסכמת  הל
כאשר  ניתן ,  מדת  הבעל  המבקש  להתגרש  רק  לאחר  הגעה  להסדר  הנוח  לולעשום  הצדקה  

 . להכריע בבית הדין במחלוקות שבין הצדדים לפי שורת הדין

לדון   ישהאלאחר  הסכמת  ה,  וסר  הכנות  בעמדת  הבעל  וחוסר  ההצדקה  לעיכוב  סידור  הגטח
  תביעת  שלום  הבית  של  הבעל  ולהיזקק  לתביעת למסקנה  שיש  לדחות  את  םימוביל,  בבית  הדין

 .ישהאהגירושין של ה

 ומשמעויותיהן תגובות הבעל, ענות האישהט

 : ביחס לשאר טענותיה של האישה כלפי הבעל

צודקת   ישהאאם  אכן  ה.  ין  הצדדים  הכחשות  רבות  ביחס  להתרחשויות  שקדמו  למשברב
גד  הבעל   נישהאנם  טענות  רבות  של  האמ.  ותבכל  טענותיה  הרי  שקיימות  עילות  גירושין  מבורר

בשל  אופי  הסכסוך  המתנהל ,  מטבע  הדברים  אכן  קשה  להוכיח  מי  מהצדדים  צודק.  לא  הוכחו
ואכן .  יםדוסכמים  על  הצדהמעל  כן  יש  להכריע  בהתאם  לדברים  שהוכחו  או  .  בתוך  כותלי  הבית

 . נושאים מהכקיימת הסכמה ביחס ל

ת  מצד  הבעל  כלפיה  זולת י  היתה  אלימות  פיזמודה  שלא  ישהאמהלך  הדיונים  התברר  שהב
עיקר  טענותיה  של .  ו  התגוששו  הצדדים  במריבה  על  אחיזה  במצלמת  סתרשבעמי  ־פאירוע  חד

הבעל  הודה  שנהג .  הם  ביחס  לאלימות  מילולית  כלפיה  ולאלימות  פיזית  כלפי  הילדים  ישהאה
 . באלימות פיזית כלפי הילדים
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 האלימות  שלי  הייתה):  "24.11.2013(ד  "לו  התשעא  בכס"הלן  דברי  הבעל  בדיון  מיום  כל
 ."כלפי הילדים ולא כלפי האישה

להלן  דברי .  הבעל  הודה  שהגיע  לחיי  הנישואין  ללא  הדרכה  מתאימה  לחיי  נישואין  והורות

 ):3.1.2017(ז "בטבת התשע' הבעל בדיון מיום ה

תכן יי.  ה  שנאמר  למעט  הרבה  שקרים  שנאמרומאני  מסכים  על  :  הבעל"
אני  חוזר .  אני  לא  הייתי  מודרך  בכלל.  נו  צריכים  לעבור  הדרכהשהיי

לא .  נידה  ותו  לאת  ההכנה  לחתונה  שעשיתי  זה  רק  ללמוד  הלכו.  בתשובה
 ."עברתי הדרכה

טענות  קשות   ישהאל.  ומודה  שנהג  באלימות  כלפי  הילדים  בעל  מודה  שלא  היה  מודרךה
הודאתו  של .  ימת  שהנהיג  בביתועל  האווירה  הקשה  והמאי,  ביותר  על  התנהלות  הבעל  בבית

 . כלפי הבעל ישהאהבעל מאשרת חלק ניכר מטענותיה הקשות של ה

 פגיעה בילדים והאווירה הקשה בבית כגורמי מאיסותה

ייתכן  והתנהגות  הבעל .  האישה  מאסה  באורח  החיים  המתוח  והמאיים  שהנהיג  הבעל  בבית

גות  הבעל  נובעת  מאישיותו אך  ייתכן  מאוד  שהתנה,  כדבריו,  באה  בהעדר  הדרכה  מתאימה

ולא ,  לעיני  בית  הדין,  הבעל  לא  הסכים  במהלך  הדיון  לוותר  על  סודיות  רפואית.  הבעייתית

  דבר  המלמד  על  כך  שהבעל  מבקש  להסתיר –הסכים  לחשוף  חוות  דעת  פסיכיאטרית  עליו  

שבו ,  )3.1.2017(ז  "בטבת  התשע'  להלן  פרוטוקול  הדיון  מיום  ה.  דבר  מה  ביחס  לאישיותו

 :תנגד הבעל לוויתור על סודיות רפואיתה

 . א מסכים לוותר על סודיות רפואיתלאני . אני לא חתמתי על זה: הבעל"

דעת  רפואית  עלייך   האם  אתה  מסכים  שבית  הדין  יקבל  כל  חוות:  ית  הדיןב
 ?או שאתה מתנגד

 . ני מבקש להסביר את הדברים למרשיא: הבעל חבא כו

 ."ני מתנגדא: בעלה

אינו  יכול   –  הילדים  תהכא  –של  מעשיו  שבמהבעל    ישהאאת  הסלידה  של  היתן  להבין  נ
ה   שב)רק  ב  משנה  הפ(כדברי  המשנה  במסכת  אבות  ,  ישהאבעיני  ה,  להוות  דמות  אבהית  מחנכת

  [...]"ולא הקפדן מלמד ":נאמר

ללמוד  מהסוגיה  בתלמוד  הבבלי  מסכת  מועד   פשראל  היחס  השלילי  למכות  של  אב  לבניו  ע
, חתו  של  רבי  שהרחיקה  בנידוי  אדם  שהכה  את  בנו  הגדולפשם  מסופר  על  ש  )א"עף  יז  ד(קטן  

 . ריה ונהגו בנידוי כלפי אותו אדםבוחכמים קיבלו ד

 :הלן לשון הסוגיהל

דאמתא  דבי   [...]  לא  נהגו  חכמים  קלות  ראש  בנידויה,  שפחה  של  בית  רבי"
תה  את  אותו פחתו  של  רבי  ראש[  לההוא  גברא  דהוה  מחי  לבנו  גדולה  רבי  חזיתי

דקעבר  משום ',  יהוי  ההוא  גברא  בשמתאל':  אמרה  ]אדם  שהכה  את  בנו  הגדול
י  עבר  על כיהיה  אותו  אדם  בנידוי  :  מרהא[.  )טויקרא  י('  לפני  עור  לא  תתן  מכשלו'
במכה  לבנו   –"  לפני  עור  לא  תתן  מכשלו"':  דתניא  ]'לכׁשֹמלפני  עור  לא  תתן  ו'

 "'.גדול הכתוב מדבר
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ם  האיסור  להכות  את  הבן  הגדול  הוא  משום  שהאב  המכה  מכשיל  בכך סוגיה  מתבאר  שטעב
י  בסוגיה  מבאר  שהמכשול  לבן "רש".  לכׁשֹמלפני  עור  לא  תתן  "ועובר  על  הלאו  של  ,  את  בנו

ונמצא  שהאב  המכה  מכשיל  את  בנו ,  הוא  בכך  שקיים  חשש  שהמכה  תביא  את  הבן  לבעט  באביו
ב ק  חלג  "ביאורו  על  ספר  המצוות  לרסב(פ  פרלא  "אמנם  הגרי.  ובמקום  לחנכו  הוא  מרחיקו  ומחטיאו

הבן ,  מן  הסתם,  די  שעם  המכה  של  האבייכתב  שניתן  לפרש  שהמכשול  הוא  באופן  מ  )גנ  ודמע
בזמן  ההכאה  האב  מכשיל .  ולכן  ההכשלה  נעשית  מיד  עם  נתינת  המכה,  מתקצף  וזועף  על  אביו

 – מוטלת בספק נהאישלת הבן הכ. על אביוף דאי  את  הבן  בכך  שהאב  גורם  לבן לזעום ולקצוווב
 . אלא קיימת הכשלה ודאית, אביובבן הולי בעתיד יבעט א

, היו  מנדין  אותו,  המכה  לבנו  גדול:  ")ורה  דעה  סימן  רמ  סעיף  כי(דברים  נפסקו  בשולחן  ערוך  ה
 .")יד, ויקרא יט(' לכׁשֹמפני עור לא תתן ל'שהרי עובר על 

לכות  כבוד  אב  ואם   ה–א  בשולחן  ערוך  "הרמ?  הו  הגיל  של  הבן  הגדול  שאסור  להכותומ
ם  או  עשרים יימביא  את  הדעות  שמדובר  בבן  גדול  בגיל  עשרים  ושת  )ורה  דעה  סימן  רמ  סעיף  כי(

ית דקדושין  וב  אקמק  רבקונטרס  פ(ד  שנה  "ב  שנה  או  כ"רק  אחר  כ  ולא  מקרי  גדול  לדבר  זה  ":וארבע

 .")דשל מןסיף וס יוסף

וכאשר  קיים ,  לפי  הענייןול  גדרת  גיל  מדויקת  אלא  הכר  שאין  היאא  בסוגיה  ב"מנם  הריטבא
קיים  האיסור  להכות ,  חשש  שהמכות  יחטיאו  את  המטרה  ויביאו  את  הילד  לכלל  מכה  או  מקלל

 :)א"ף יז עד(א במסכת מועד קטן "להלן לשון הריטב, את הבן

שיש  לחוש ,  דברים  דלא  גדול  גדול  ממש  אלא  הכל  לפי  טבעום  ונראי"
ר  או  במעשיו  כי  אפילו  לא  יהא  בר  מצוה  אין  ראוי שיתריס  כנגדו  בדבו

ומשום  דאורחא ,  לנו  בדבריםתדיש  לאאלהביאו  לידי  מכה  או  מקלל  אביו  
 ."דמילתא דבגדול שכיח כי הא נקט גדול

 . )ורה דעה סימן רמ אות טוי(א הובאו להלכה בברכי יוסף "בברי הריטד

קיים ,  מו  להשפעה  שליליתמצא  שכל  זמן  שקיים  חשש  שהמכות  ירחיקו  את  הילד  ויגרנ
 .שהאב ישדלנו בדברים איך הרצויה ביחס שבין האב לבן הודרך החינ. איסור להכותו

 :מרחיב את הדברים בהתאמה לדור )"הכאה"ערך ב(ספר פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו ב

אף  אנו  נלמוד ,  ולפום  טעמא'  .מכה  בנו  הגדול  חייב  נדויה':  ל"מרו  רזא"
שהרי  הטעם  הוא  לפי  שגורם  לבנו  שיהא  בועט  בו ,  ולדלאו  דוקא  מכה  בנו  גד

הנה  כי  כן  לא .  'לכׁשֹמלפני  עור  לא  תתן  ו'ויהא  מקלה  אביו  ונמצא  עובר  על  
ל  שיודע  בו  שאינו  מקבל  מרות  כגון כ –אלא  אפילו  קטן  ,  גדול  גדול  ממש

לא  על  ידי  הכאה  אלא  אפילו ,  בדורות  הללו  דחוצפא  יסגא  ובן  בועט  באביו
 ." רהגעגם הוא יכעוס ואינו מקבל , כעסאם גוער בו ב

הם  מצויה  חוצפה  קיימת  הרחבה של האיסור להכות את הבן גם שבדעת  פלא  יועץ  בדורות  ל
שכן  חינוך  בדרך  המכות  והגערות ,  ביחס  לבן  הקטן  ובכלל  האיסור  גם  לגעור  ולכעוס  על  הבן

 .מוביל לתוצאה הפוכה מהמטרה הרצויה ומכשילה את הבן במקום לחנכו

אלא  רק ,  ם  למחנך  נאסר  לכעוס  כעס  אמיתי  ג–  ם  על  מידת  הכעס  נאסר  הכעס"ברי  הרמבדב
 :)הלכות דעות פרק ב הלכה גב(ם "להלן דברי הרמב. להעמיד פני כועס

וראוי  לאדם  שיתרחק  ממנה  עד  הקצה ,  כן  הכעס  מדה  רעה  היא  עד  למאדו"
ואם   .וילמד  עצמו  שלא  יכעוס  ואפילו  על  דבר  שראוי  לכעוס  עליו,  האחר

אם  היה  פרנס  ורצה   –  רצה  להטיל  אימה  על  בניו  ובני  ביתו  או  על  הציבור
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יראה  עצמו  בפניהם  שהוא  כועס  כדי   –  לכעוס  עליהן  כדי  שיחזרו  למוטב
כאדם  שהוא  מדמה  כועס ,  לייסרם  ותהיה  דעתו  מיושבת  בינו  לבין  עצמו

  [...]"בשעת כעסו והוא אינו כועס

יש  בהם  כדי  להרוס ,  הכעס  אינם  דרך  החינוך  הרצויההמכות  ו,  ברי  חכמים  בנחת  נשמעיםד
הדבר ,  הבעל  התנהג  הפוך  מהנדרש,  ון  דנןידבנ.  את  מטרת  החינוך  ולהשיג  תוצאות  הפוכות

הבעל  הודה  שלא  היה  מודרך  ונהג  באלימות  כלפי .  רוחשת  לבעלה  ישהאמחזק  את  המאיסות  שה
ל  ואת  האווירה  שאותה  השרה אינה  יכולה  לסבול  את  דרך  החינוך  שהנהיג  הבע  ישהאה.  ילדיו
התנהגות  הבעל  גרמה  לריחוק  וניתוק .  מאסה  בהתנהגותו  ישהאהבעל  לא  נהג  כשורה  וה.  בבית

אמנם  לצורך  חינוך .  ובצדק,  ה  הנהיג  הבעל  את  הביתשבמאסה  בדרך    ישהאה.  בין  הצדדים
יג  פסוק רק  פ(צבת  גבולות  נאמר  בספר  משלי  ־העל  אי.  רים  להציב  לילדים  גבולותוהילדים  על  הה

אלא  שיש  למצוא  את  הדרך  הנאותה  לחינוך  הילדים  ולהצבת ,  "חושך  שבטו  שונא  בנו:  ")כד
לנער  על ך  נׂח"בבחינת  ,  ל  הילדים  ומצב  הדורשהגבולות  בהתאם  להבנת  מצבם  ותכונותיהם  

 . )משלי פרק כב פסוק ו(" פי דרכו

ם  להשניא  ולהמאיס הבעל  לא  מצא  את  הדרך  הנאותה  לחינוך  הילדים  ובכך  גר,  ון  דנןידנב
וד  המתמשך ירפ  –  ה  והריחוק  שבין  הצדדיםדהפֵרו  בעקבות  כך  נגרמ.  ישהאאת  עצמו  בעיני  ה

הריחוק  והניתוק  שבאו  בעקבות  התנהגות  הבעל  הובילו  לסלידה  של .  למעלה  מארבע  וחצי  שנים
ולראות  בה  מאיסות   ישהאלקבל  את  טענת  המאיסות  של  ה  אפשר  במצב  שנוצר.  מבעלה  ישהאה

  .מתלא מבוררתעם א

ירה  המתוחה  והקשה  ששררה  בבית  עולה  מהעובדה  שהמשפחה  מוכרת וודות  נוספת  לאע
ודרשו  את  ההפרדה  בין ,  שירותי  הרווחה  היו  מעורים  במשבר  המשפחתי.  לשירותי  הרווחה

 .הצדדים לטובת הילדים

 )גבן  העזר  סימן  יח  אות  יאלק  ג  ח(ת  יביע  אומר  "עניין  המאיסות  שנוצרה  ראה  עוד  בשוב
 .)ימן כס(ובמשפטי שאול 

 סבלה וצערה של האם למראה הפגיעה בילדים  –ילת גירושין נוספת ע

העובדה  שהבעל  נהג  באלימות  כלפי ,  מעבר  למאיסות  שנוצרה  כתוצאה  מהתנהגות  הבעל

רחמיה  הטבעיים  של  האם  על  בניה  לא  מאפשרים  לאם .  הילדים  הסבה  צער  רב  לאישה

כאשר  בעל  גורם  סבל .  גרם  צער  רב  לאישה  בהתנהגותומכאן  שהבעל  .  לראות  בצרת  בניה

 . שהרי לחיים ניתנה ולא לצער, רב לאישה מתעוררת עילת גירושין

ץ "ת  תשב"דברי  שו,  ון  דנןידבנ  נכונים,  ישהאמצב  שנוצר  בין  הצדדים  ולאור  צערה  של  הב
שהדין בהם  ישהאהמביא  את  הדינים  האמורים  בבעל  נודר  נדרים המצערים את ה  )חלק  ב  סימן  חב(

, באופן  תדיר,  במריבה  ישהאולומד  מהם  קל  וחומר  לבעל  המצער  את  ה,  ן  כתובהיתשיוציא  וי
 :ץ"להלן דברי התשב. תן כתובהיישיוציא ו

שבעלה  מצער  אותה  הרבה  עד  שמרוב  הצער  היא  מואסת   האש:  עוד  שאלת"
והיא  אינה  יכולה  לסבול  אותו ,  אותו  והכל  יודעים  בו  שהוא  אדם  קשה  הרבה

. וגם  שהוא  מרעיבה  עד  שהיא  שנאה  את  החיים,  ב  הקטטות  והמריבותלרו
מפני  שאחד  מבעלי  ההוראה  הפחידה  שאם   ת  דיןיוהיא  אינה  יכולה  לבא  לב

 .ודיענו מהו הדין בזה ה– שתפסיד אותה ת דיןיתשאל כתובתה בב
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חיים  ניתנה  ולא ל  'מא  לןידקי,  קרוב  הדבר  בזה  שיוציא  ויתן  כתובה:  שובהת
אף  על  פי   קרבפ  –'  י  היא  היתה  אם  כל  חיכ'ב  דכתי,    לן  מקראדנפקא'  לצער

 כךל  ר  את  אשתו  בדברים  שאין  לה  צער  כיבמד  ולואפי.  )א"עסא  תובות  כ(
א ע,  א"עע  ם  ש(ת  בהמדיר  בהרבה  מקומו  אתכדאי'  וציא  ויתן  כתובהי  'ןנאמרי

', וציא  ויתן  כתובהי'בצער  תדיר  שיש  לנו  לומר    ןל  שככ.  דוק  ותשכח,  )ב"ע
 . שאין אדם דר עם נחש בכפיפהלפי 

ל  דלא  יוציא  ויתן "ף  ז"פסק  הרי',  יני  זן  ואיני  מפרנסא'אף  על  גב  דבאומר  ו
ד שיכפוהו לגרש יכפוהו ע –התם היינו טעמא משום דאפשר בתקנה , כתובה

וב ט':  בומקרא  מלא  דבר  הכתו.  אבל  הכא  מעוות  לא  יוכל  לתקון  הוא,  לזון
וב  ארוחת  ירק ט':  ועוד  כתוב',  י  ריבפת  חרבה  ושלוה  בה  מבית  מלא  זבח

מחסרון   הרי  שיותר  קשה  היא  מריבה.  'ואהבה  שם  משור  אבוס  ושנאה  בו
 . שבעלה מצערה במריבה בכל יום ויום ישהאואיזו טובה יש ל. תמזונו

: )א"עז  שם  ע(דבעל  פוליפוס    וחומרל  לכוף  אותו  להוציא  יש  לדון  מק  ולאפיו
א  כל ל,  שהוא  מר  ממות,    צער  תדירמפני  –  דהשתא  מפני  ריח  הפה  כופין

על   )זכה  להה  ק  רכתובות  פ(הזכירו  בירושלמי    ומרל  וחוכיוצא  בזה  הק  ?ןשכ
כופין '  יני  זן  ואיני  מפרנסא'וגם  יש  פוסקין  באומר  .  'יני  זן  ואיני  מפרנסא'

וההפרש  שיש  בין .  ואם  זה  מרעיב  אותה  הרי  הוא  בכלל  זה,  אותו  להוציא
וציא י'הוא  שכשאמרו  במשנה  '  ופין  אותו  להוציאכ'ובין  '  וציא  ויתן  כתובהי'

ואם ,  האותו  לגרש  אלא  מגבין  אותה  כתובת  ין  כופיןא  –הוא  '  ויתן  כתובה
 –'  ופיןכ'וכשאמרו  .  רינא  ליה  עבריינאק  –ואם  לאו  ,  גירש  מעצמו  מוטב

המפרשים   בון  כתהכי  מוכח  בירושלמי  וכ  –  בשוטי  ולעושין  בו  כפייה  אפי
 . ל"ז

 . הבזה הו הנראז

אנן לאו , ל  שאין  כופין בזה כלל"אף  על  פי  שיש  בתשובת  גדולי  האחרונים  זו
ומלתא  דתליא  בסברא  אין  לדיין  אלא  מה  שעיניו ,  קטלי  קני  באגמא  אנן

אם   שכןל  וכ,  ואפשר  שלא  אמרו  כן  על  כיוצא  בזה  הצער  הגדול.  רואות
 . מרעיב אותה ואלו הות דידהו לא הוו אמרי הכי

 . תשובה כדברינוב בתל כ"א ז"הרשבו

ותובעת  כתובתה   ןדית  יהיא  מרוב  שיחה  וכעסה  הולכת  לב  אם  ל  מקוםכמו
כי  כך  עונין  אל ו  –ת  מעלבון  העלובו  נא  ליצלןמורח,  לא  הפסידה  כלום

וראוי .  ל  יעקב  ע)ויצא  פרשה  עז  סימן  ז(  שית  רבהראבב  שאמרוו  המעיקות  וכמ
שזה ',  ת  וגם  ירשתרצחה  '–  ולקרא  עליו  המקרא  הזה,  לגעור  בו  ת  דיןילב

אלו   קרפ  רוו  שאכמ.  יותר  קשה  ממות  הוא  שדומה  לארי  שדורס  ואוכל
 יבנות  ישראל  אל  רב'ישמעאל  קראו  עליו  כשמת    יבור  .)ב"עט  מ(עוברין  

בן  לבעליהן  כדאיתא המפני  שהיה  מחזר  אחר  זכותן  ומא',  ישמעאל  בכינה
 . )א"עו ס( י אליעזרבר קרבנדרים בפ

. מנדין  אותו,  כדין  הישמעאלים,  עלה  אם  מרדההדיין  הכופה  לחזור  לבו
 צ(בנדרים  בסופו    שאמרוו  כמ,  והטוב  והישר  בזה  שיעשו  דרך  בקשה.  ושלום

 ."'שמים ביני ובינךה'על  )ב"ע

הדבר  נלמד  מקל  וחומר  מבעל  המצער .  וציא  ויתן  כתובהי  –  ישהאעל  הגורם  צער  לב,  ם  כןא
 ידון  דנןנב.  מר  שיוציא  ויתן  כתובהבהם  נא  ישהאבנדרים  שקיומם  מצער  את  ה  ישהאאת  ה

וקיים  הקל  וחומר  האמור  ולכן  על  הבעל  להוציא  את   ישהאהתנהגות  הבעל  הסבה  צער  רב  ל
 . ישהאה
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ו  הובאו  להלכה  דברי   שב)1098557/3תיק  ב(אחרונה  פורסם  פסק  דין  של  בית  הדין  הגדול  ל
, נסיבות  הזמן  והמקוםבכל  מקרה  לגופו  ב  ישהאהראשונים  שעל  בית  הדין  לעיין  בצער  שנגרם  ל

ן יתהם  נפסק  שיוציא  וישב,  במקרה  שהבעל  נודר  נדרים  המצערים  אותה  ישהאבהשוואה  לצער  ה
 . ישהאבהתאם לכך חייב בית הדין הגדול את הבעל לתת גט ל. כתובה

 :הלן קטע מפסק הדין האמורל

דברי  הצדדים  והחומר  שבתיק  מורים  שהמקרה  שבפנינו  לא  גרע  מהמקרים "
שבהם  נפסק   )פרק  שביעי  של  מסכת  כתובות(במשניות  בפרק  המדיר  המוזכרים  

א "הרשב  –  וכפי  שכתבו  הראשונים,  רין  לאשתוושעל  הבעל  לתת  גט  פיט
 )יבמות  פרק  הבא  על  יבמתו  סימן  עז(והאגודה    )ן  סימן  קב"תשובות  המיוחסות  לרמב(

ם א,  ו  בנסיבות  העניין  הזמן  והמקוםפצריך  לעיין  בכל  מקרה  לגו  ןת  דישבי  –
יותר  מהמקרים  שהוזכרו   ישהאקשה  ל  ישהאהתנהגות  הבעל  כלפי  ה

ת  יכין  ובועז "ושו  )חלק  ב  סימן  ח(ץ  "ת  תשב"ועיין  שו.  במשניות  הנזכרות
 . )סימן מד(

 ."דיתיימ – לאשתו פיטוריןט קובע שהבעל חייב לתת ג ןת הדיפיכך ביל

  .מחייב אותו במתן הגט ישהאהצער שגרם הבעל ל ון דנןידכאן שבנמ

 פגיעה בילדים כעילת גירושין בפני עצמהה

. התנהגות  הבעל  גרמה  לנזק  ולצער  ישיר  לילדים,  מעבר  לצער  שגרם  הבעל  לאישה,  בנוסף

על  כך  ניתן  ללמוד  מדין .  קיימת  עילת  גירושין  במקום  שבו  אחד  הצדדים  מסב  נזק  לילדים

ואלו  יוצאות :  [...]  מתניתין:  ")א"דף  עב  ע(כמבואר  במסכת  כתובות  ,  הנודרת  ואינה  מקיימת

  דאמר –ונודרת  ואינה  מקיימת  :  [...]  גמרא[...]  ונודרת  ואינה  מקיימת  [...]  שלא  בכתובה  

 ."בעון נדרים בנים מתים: מר

, נודרת  ואינה  מקיימתה:  ")בן  העזר  הלכות  כתובות  סימן  קטו  סעיף  גא(ך  נפסק  בשולחן  ערוך  כ
 ."תצא בלא כתובה

הנודרת  ואינה  מקיימת  יוצאת  ללא   ישהאהרי  ש,    הילדיםי  קיום  הנדר  גורם  למותשאאחר  מ
בדברי  השיטה  מקובצת  מבואר  שגם  אם  הבעל  הוא .  כתובה  בשל  הנזק  שהיא  גורמת  לילדים

להלן  דברי  שיטה  מקובצת .  ולתת  לה  כתובה  ישהאעליו  להוציא  את  ה,  הנודר  ואינו  מקיים
 :)א"תובות דף עב עכ(

שקובר  את ,  מקיים  יוציא  ויתן  כתובהם  נודר  ואינו  א  –בעל  נמי  :  וקשיא  לי"
ם  אין  לך  לשלם  למה  יקח  משכבך א'דכתיב  ,  ועוד  שקובר  את  אשתו,  בניו

שהיא  מפסדת  דינה  ומה  שראוי   האשה:  הוא  שכןל  ונראה  לי  דכ.  'מתחתיך
כל   –  קנסינן  לה  שתצא  בלא  כתובה,  המשועבד  לה  בעת  שנשאה,  להנתן  לה

 . דיוציא ויתן כתובה,  להבעל דלא מפסיד מידי אלא מה שנשתעבד שכן

שתוכל ,  כן  נמי  אם  מאכילה  דברים  האסורים  או  טבל  או  נבלות  וטרפותו
 . ויוציא ויתן כתובה, אשתו לתבוע גירושין ממנו

 ."ש בחידושיו בלי שום חולק כלל"יברוכן כתב  י מטראני"רה

מר במקום  שנא:  בדינים  אלה  לבין  האיש  ישהאשיטה  מקובצת  מבואר  שאין  הבדל  בין  הב
הרי  שאם  הבעל  נודר .  תן  כתובהיידין  הבעל  הוא  שיוציא  ו,  שתצא  ללא  כתובה  ישהאביחס  ל

 . ולתת לה כתובה ישהאמקיים ובכך גורם נזק לילדיו עליו להוציא את ה ינואו
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כל  אופן בך  א,  מדובר  בהכאה  ידון  דנןבנבעוד    וסקת  בנזק  של  מות  הילדיםעמנם  הסוגיה  א
 :ועוד .ן  שקיימת  עילת  גירושין כשאחד הצדדים גורם נזק לילדיםנראה  שניתן  ללמוד  את  העיקרו
 ". ותר מההורגוו ידול המחטיאג"כשלת הילדים והכבר התבאר שההכאה גורמת ל

מהנזק   ישהאנוסף  נראה  שיסוד  הדין  של  הנודר  ואינו  מקיים  הוא  מצד  הצער  הנגרם  לב
רחמי  האם  על  בניה ,  ילדיםצער  בשעה  שהבעל  מכה  את  ה  ישהאנגרם  ל  ידון  דנןנגם  ב,  לילדים

 .ל"וכנ, רואה את בניה מוכים ללא הצדקהא ו הישבאינם מאפשרים לאם לעמוד במצב הקשה 

 יכוםס

 : נמצא שמכמה סיבות יש לקבל את תביעת הגירושין של האישה

צדדים  כמורדים   והרצונו  האמיתי  הוא  בגירושין  –  יעת  שלום  הבית  של  הבעל  אינה  כנהתב
 ;זה על זה

 ; למאיסות בבעל באמתלא מבוררת ישהא הבעל הביאה את התנהגותה

מאותם  מקרים  שהתבארו  ביחס  לבעל   מרווחייב  לתת  גט  מקל  וח  ישהאבעל  מצער  את  הה
 ישהאהמצער  את  אשתו  על  ידי  נדרים  הגורמים  לצער  הקטן  בהרבה  מהצער  שמסב  הבעל  ל

 ; ידון דנןנב

 . בעל גורם נזק וצער לילדיםה

 .ישהאגט לל כן הבעל חייב לתת ע

 . לא תבעה את כתובתה ישהאה: יחס לכתובהב

 ד"אב –רב מאיר פרימן ה

 .אני מצטרף למסקנות

 רב מאיר קאהןה

 :ואני מצטרף למסקנת דבריו בתוספת נופך, א"ראיתי את דברי עמיתי אב בית הדין שליט

של  אב   )יהכפי('  ונסא'וגע  לבנקת  והובאה  מחל  )ף  דיסעד  קל  ןמיסבן  העזר  א  חן  ערוךשול(א  "מבר
 :ונוו לשוז. נובדי הכאת יעל 

אבל  אם  אונסין ,  דלא  מקרי  אונס  אלא  מה  שאונסין  לאדם  עצמו  אומריםיש  "
תשובת (לא  מקרי  אונס  ,  אפילו  אב  על  בנו  או  להיפך,  לאחר  עד  שיגרש  חבירו

 .")יוסףית ב(ויש מחמירין באב על בנו . )ץ"הרשב

ם  הדבר א  –ת  היא  רק  בדרגת  הצער  המחלוק,  נראה  שאין  מחלוקת  שהדבר  נחשב  כצערו
 .דאי שהיחס כלפי הילדים נחשב כפגיעה באם עצמהו, אם כן. סנחשב כדרגה של אונ

 :לשונוו וז )קו ןמסי חלק א ן העזראב(מצאנו באגרות משה  מו כןכ

אבל  מה  שנתן  לה  למזונות  כל  בני  הבית ,  הוא  ממזונות  שלהל  זה  ך  כא"
 . רה ולא הוציאה עבורםלכאורה אין להיות שייך לה אם הותי

דהנה  בקטנים  עד  שש  שחייב  לזונן  כדאיתא ,  ך  כשנעיין  יש  לדון  בזה  הרבהא
שכיון  שנגררין ,  ן  שהוא  מצד  חיוב  מזונות  אשתו"אף  על  פי  כתב  הר  ף  פרקוס
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לה  להעמיד  עצמה  שלא  תזון  אותם  ואין  יכול  לומר  שתהיה   אפשרי  אחריה  א
 . עיין שם. יהאכזרית ולא תתן לכן הוא זה בכלל מזונות

לה  להעמיד  עצמה   אפשרי  ן  שמצד  זה  שא"ראיה  גדולה  להר  יות  דעתינלעו
ד  דמחוייב  ליתן  לה "מהא  דכתובות  דף  ס,  יש  להיות  בכלל  חיוב  מזונות  שלה

כי ימה:  שלכאורה  תמוה  מאד,  חד  סעודה  או  גם  תרתי  תלת  לארחי  ופרחי
יון  שהוא  דבר ולכן  צריך  לומר  שכ.  יתחייב  ליתן  לה  בעד  ארחי  ופרחי  תיתי

הוא  בכלל  חיוב  מזונותיה  דאין  יכול  לומר ,  שכל  אדם  נותן  כשמזדמן  לו
 . שתהיה אכזרית ולא תתבייש ולא תתן

והוו .  בבניה  שודאי  אין  יכול  לומר  לה  שתהיה  אכזרית  שכןל  כ  כןם  או
 ".תרוייהו הא דארחי ופרחי והא דקטני קטנים מחד טעמא

 והחשש מפני המשך הפגיעה, ם  פגיעה  באם עצמהעולה  שהתאכזרות  כלפי  הילדים  ה  כןאם  
 .האמורה די בה בכדי למנוע את המשך החיים המשותפים ובצדק

 והטעם,  ם  אם  נאמר  שכיום  הבעל  טיפל  בעצמו  ואין  חשש  שיתאכזר  כלפי  הילדים  בהמשךג
אמנם  עדיין  התנהגותו  בעבר  מהווה  עילה  מבוררת  לטענת  מאיס  עלי  כמו ,  לחיוב  גירושין  פסק

 :לשונוו וז )ימן צ סן העזרבניינא את(בתשובת נודע ביהודה שכתב 

יכולה  לטעון  מאיס  עלי  מחמת  בגידתו  הזמן   האשאמנם  הא  ודאי  שהו"[...]  
ם היא  ג  ל  מקוםכהארוך  הזה  ואף  שלא  התרו  בו  ולכן  אין  כופין  אותו  לגרש  מ

 ."אינה מחוייבת לדור עמוכן 

רותו  עבריינא קדאי  אפשר  לחייבו  לגרש  ול  ובצירוף  שיטת  רבנן  קדמאי  הגאונים  בנדון  דידןו
 . גם אם לא נכפה ונחייב כתובהתם נו בולנהוג בהרחקות דר

 . )פורסם באתר בתי הדין(  537502/4לימות בתיק באבמה שכתבתי בנוגע לחשוד ן יעויו
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