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  זורי נתניהאה בנירה בית הדיןב

  :פני כבוד הדייניםל

 הרב יהודה יאיר בן מנחם, הרב אברהם שינדלר, ד" ראב—רב יעקב זמיר ה

 )ד שמואל מורן"ועכ "ב י"ע( לוניפ  :תובעה
 נגד

 )נבלקד רומי "ועכ "י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 , "מרידה"בטענת כחשה ה, גירושיןת ילכעמושך מירוד  פ:נדוןה
 צוות מומר שינו אשהבעלכ" ת דל עוברתע"

 חלטהה

 קע וההליך הדיוניר

אלו  הם  נישואין  ראשונים .  2007הצדדים  שבפנינו  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בשנת  

 . הצדדים חיים בפירוד מזה כשנתיים. ולהם שני ילדים קטינים, לשני הצדדים

וכחודשיים ,  ביעת  הבעל  לגירושיןתית  הדין  בגשה  להו)  4.5.2014(ד  "באייר  תשע'  דיום  ב
ד "בתמוז  תשע'  הביום  ,  שלושה  ימים  לפני  מועד  הדיון  הראשון  בתביעת  הגירושיןכ,  לאחר  מכן

  .שלום ביתלהאישה  ביעתתית הדין בקבלה בתה )3.7.2014(

י  הם  גרים  בפירוד כית  הדין  בנמסר  ל)  6.7.2014(ד  "תשע  התמוזב'    חדיון  שנערך  ביוםב
 . שארהנהאישה  ,הבעל עזב את הבית –מים  ישרהע

 : לטענתו, בעל עמד על תביעתו לגירושיןה

נים  שאין  בינינו   שרבעאלמעלה  מ[...]  אני  סולד  ממנה  והיא  סולדת  ממני  "
 רבעאאבל  ככלל  למעלה  מ,  2012  באמצע  היה  פעם  בשנת  –יחסי  אישות  

 . שנים אין יחסי אישות

 .הדברים העלו חרס. ל טיפולים זוגייםלסדרות ש, לכנו לשני מטפליםה

תחייבה  כלפי  על  חינוך  דתי  אם  יהיה ההאישה    אם  בטיפול  הראשון:  ךפהל
מסיתה   ,סחטתי  ממנה  שהילד  יהיה  עם  כיפהשלאחר  מכן  אומרת  ,  ילד

 אמרה,  ם  את  הכיפה  על  הראש  ש–עם  בגיל  קטן    פ–הילד  ,  הילדים  נגד  הדת
אני  רואה [...]  א  לבשה  שמלה  הילדה  ל'  ק  שלא  תצא  כמו  אבא  שלךר':  ול

זקן  זה   :אומרת  ימאא  ':הילד  אומר,  יוצאים  מבית  הכנסתן  שני  אנשים  עם  זק
 [...] ' פויה

אשתי  היקרה  לאחר   [...]  בתביעת  שלום  בית  שקרית  ומרושעתן  ש  לנו  ענייי
הסירה  את   )לט  שמציג(  מים  החליפה  מנעולים  ישרהעלא  חלפו  [...]  שנאלצתי  

 ."השלט של הבית

 –" לא רוצה להתגרש"י היא כית הדין ביבה לשה הישאה
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כשחיינו  יחד .  'תי  לייטד'הוא  היה  ,  הייאני  לא  הייתי  דת,  תחתנו  מאהבהה"
מעולם  לא ,  האורות  דלקו,  אני  בישלתי  בשבת  ,עבדה  בשבת  יזיהוטלוה

כך  היה  אצלו ,  את  הכיפה  הוריד  והעלה,  עד  היום,  ה  פלטה  של  שבתיתהי
לא  הפרעתי  לו  ללכת ,  נסעתי  עם  הילדים[...]  תי  בבית  גם  לפני  שהכיר  או

 . סתם כך לא הייתי בבית כנסת, בחגים הלכתי לבית הכנסת. לבית הכנסת

היו [...]  עברתי  שתי  הפלות  ,  אחר  כך  נולד  הילד  השני,  יינו  בייעוץ  נישואיןה
, טובהוד  אמה  ישאמנה  ואנאישה    הייתי,  היה  כמו  שצריךול  יחסי  אישות  והכ

 ." לום ביתאני מבקשת ש

 מזונות,  איזון  משאבים:  גישה  לבית  המשפט  שלוש  תביעותההאישה    מסר  כינית  הדין  לב
 .ילדים ותביעה למשמורתואישה 

 : בעל טען כיהא כוח ב

כשכל  הזמן ',  קועיםת'הם  מדברים  על  רכוש  ועל  מוניטין  ושם  הם  נמצאים  ו"
התביעה ,  ות  היא  ענקיתנהעוי  בשלב  האחרון.  'עשו  עוד  ניסיוןי'ברקע  

אין  צורך  לעכב ,  תידבעל  ה.  לשלום  בית  שהוגשה  ברגע  האחרון  היא  טקטית
  .את הגירושין

לשלום  בית ת  אם  התביעה  הטקטי  .לשני  הצדדיםא  הנישואין  הם  לזר,  דעתיל
עורך  דין  פיני עם  אז  אני  יכול  לומר  שיש  לי  הסכמה    ,באה  ממקום  של  כתובה

מוסכם   ,ית  המשפטשהסמכות  תהיה  מסורה  לב  הסכמה  אומרתה.  אביב
. גם  כתובה  וגם  הדין  האזרחי:  לא  ו,אזרחי  ההרכוש  יידון  על  פי  הדיןין  שעני

גם איזון משאבים  –' פל מבצעיםכ'כדי שלא תטען  7.7.2013זה מסמך מיום 
 ,פט  היא  מוחזקת  שלא  תובעת  כתובהשומשהלכה  לבית  המ,  וגם  כתובה

 ." חליפה מידית מנעולההאישה  הבעל עזב את הבית

 : ענה כיטישה  הא כוחאב

, נים שבעשאחרי שהצדדים נשואים : מה  שעשה  הבעל  זה  דבר שלא ייעשה"
שתוכל  לעשות  עוד  ילד  והוא  רק  אם   ע  ביום  בהיר  והודיע  לה  על  התנאייהג

לא  יסכים  לשכב   חרתא,  חבוש  כיפה  יתסכים  שהילד  שעתיד  יהיה  להיוולד
משפחתי  לייעוץ  זוגי ואז  הלכו  הצדדים  מתוך  מגמה  לשמור  על  התא  ה.  התִא

הילדה  לומדת  במסגרת  שנקראת ,  ובמסגרת  זו  הוסכם  שהילד  יחבוש  כיפה
ת אהיא  מכבדת  ,  יא  עושה  כל  מאמץ  לרצות  אותוה.  תיתדו  מסגרת  ז –[...]  

 . קום הדתמ

לא  דיברו  על ,  יחסי  ממון  ואמר  לה  שרוצה  הסכם  וא  בא  אליה  לפני  שנהה
: ה  אומרת  לויתחרת  היאאישה  .  הסכם  ממון  שיסדיר  יחסי  הממון  –גירושין  

 ?' לעשות הסכם נים שבעשה פתאום לאחר מ'

לא   –שארה  במעמדה  נאישה  ה:  ורואי  חשבון  דין  ורכיעני  הצדדים  הם  ש
ח "  שאה  אלףמהוא  התפתח  ומגיע  למשכורת  של  ,  התפתחה  בעבודה

י פינ  ך  הדיןרעושגם  התגלה  .  והסכימה'  ורידה  את  הראשה'היא  .  לחודש
מתוך ה  תיהי  משא  ומתןהכל  המגמה  של    –ו  שנתיים  לפני  זה  אביב  ייצג  אות

ממון  ואומר  איזה  מנגנונים המרץ  נשאו  ונתנו  על  יחסי    ב,מגמה  שיהיה  שלום
למה , ביעה לאיזוןתהאישה  בחודש מרץ הגישה –לא צפו גירושין  ם ה–היו 

מה  קרה .  כבונוסח  "שמונה  מאות  ושבעים  אלף  שכי  האדון  קיבל  ?  עשתה
וך  כדי   ת–לבית  המשפט  ְרץ  וא  רץ  בֶמה?  רי  מעדכן  על  הסכמותשחבֶמְרץ  ב

מבקש  אשר  התקשה ה  ':כותב  –מספר  ימים  עוזב  את  הבית  ך  שמצהיר  שתו
היה  מוכן  לפחות  בשלב  זה  להמשיך  בחיי [...]  הגירושין  ית  לעכל  את  אופצי
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 ובמסגרת תהבעל הודיע חד צדדית שתוך כמה ימים עוזב את הבי. 'הנישואין
רד  מהכסף  שלו  ואז  ימשיך תכל  מה  שרצה  ש  –ר  על  גירושין  זו  לא  מדב

, לא רבה אתווהאישה  באה, במקום להפוך את זה לקרב –שה יאה. במתכונת
הוא לא ? ומה קרה. ק  כדי לשמור אותו בביתרהיא  באה  ושיתפה  אתו  פעולה  

ש יגלל  שבמים  וזה    ישרהעעזב  רק  לפני  ,  עזב  את  הבית  לאחר  כמה  ימים
, דרך  אגב  שיבוא  היום  תכןילא  :  אני  מבקשת.  שמתבררת  פהתביעת  גירושין  

אני  סוברת  שצריך  להפנות ,  לריב  אתו  על  כסף  ייתההא  להאישה    מטרת
 ." זה לא טקטיקה פה, אותם לשלום בית

בעל  טען  כי הא  כוח  בו,  ח"שאה  ושמונים  אלף    מנמסר  כי  גובה  הכתובה  הוא  בית  הדיןל
  – לצדדים אין רכוש משותף פרט לכסף בבנק

 . ה מסרבת לחלק אותוישוהא, ח"ששני מיליון "

 טוענת:  זוג  אין  רכוש  משותף  למעט  שני  עניינים  שהם  בבית  המשפטל
איש  היה  רואה  חשבון הל  אף  שע,  ל  אף  הנישואין  הקצרים  ע–האישה  

, וענת  שמגיע  לה  מוניטין  ט–  ד  שנים  רבות  עוד  לפני  הנישואין"במשרד  עו
, הרבה  יותר  רוויחהכן  ובמהלך  הנישואין  הרבה  יותר  ממנה  קודם  ל  רוויחה

 . חשבוןית על ראי

רבעה עשר אהמשכורת  שלו    .'בונוס'  האיש  קיבל  2014בשנת  :  הנושא  השניו
שנה  קיבל   ה–  משתנה  כל  שנהש'  ונוסב'בסוף  השנה  משלמים  .  ח"  שאלף

אה  אלף מיא  קוראת  לזה  הרבעה  עשר  אלף    אחד  עםי  מונה  מאות  אלףשכ
 . מתי הבונוס הזה משותףשאלה עדה. לחודשח "ש

 ."לכן אין צורך להחזיק את הזוג נשויו

י היא  מאוסה  עלי"הבעל  השיב  כי  ,  "י  עד  לפני  שבועתישן  במיטה  ִא"ה  הבעל  ישטענת  האל
 ". ואני מאוס עליה

 ).5.11.2014(ה "תשע המרחשווןב ב"דיון הבא נערך ביום יה

א   בידיל  הבעל  נחקר  ע.  גרשהת  ללא  שעתה  דל  עי  היא  עומדתכית  הדין  בה  מסרה  לישאה
, וכי  גם  הוא  לא  טוען  שלאשתו  קשר  עם  אחר  חרתאאישה    ען  כי  אין  לו  קשר  עםט,  אישההכוח  

הבעל  מסר  כי  כשהכיר  את  אשתו  היא  לא .  והודה  כי  בעבר  שלח  מכתבי  ברכה  ומתנות  לאשתו
  .לדת" נכונות להתקרב"ה עם ישאך הציגה את עצמה כאיה הייתה דתי

אך ,  שבת  בלוויזיה  טאה  רבל  אשבת  בסע  נתחילת  הקשר  ביניהם  הוא  לאבעל  אישר  כי  בה
מלה שהאישה    הבעל  אישר  כי  בחתונתה  לא  לבשה.  זיה  בשבתויהיום  אינו  רואה  טלו,  לדבריו
 לא"ותגובתה  הייתה  כי  היא  ,  שתשתדל  להימנע  מנסיעות  בשבת  האישהמוטען  כי  ביקש  ,  צנועה

  :הבעל הוסיף כי. "שתדלא", "הבטיח לכולהי

 ל  שחילתו  תאחד  ליד  מהלכנו  שם  גרורב.  ונות  שפיסות  תהתקיימו  שברור"
[...] דת    לקשר  ברישותיי  דל  כת  אעליתי  המובן  כני  א,וגית  זמטפלת  לקשרה
 הוא  שלד  ילדוו  ייאם  שעוניין  מאני  שמרתי  אניא,  צגים  משתהע]  פלונית[
 . יפה כחבושי

 יא  הטיפול  הבעקבות    [...]חלוקות  מגלל  בטיפול  ללכנו  הולדהנ]  'ג[  שחריא
 מעןל.  סוכם  שהמ[...]  דבר    העקבות  בלד  ישינו  עאכןו,  בטחות  התנהנ
 גילרית  הספר    לבלך  תלא  שק  רתי  דספרת  בי  לתלך  שוכם  סא  ל–  הגינותה
 גם  ותיים  דם  גנשים  או  ביששבית  ספר    ללך  תהיא  שמרנוא,  כללי  החינוךב
 ." אמהב] לא [גם ואביה בא ל– בוש תלא ש,תיים דאל
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 : ה לחתום על הסכם יחסי ממון ונימק זאתישל אמר כי לפני שנתיים ביקש מהאבעה

 אני  שנים  ש–  וזר  חיוןניס.  מעטה  הלשון  ברטון  של  עלו  עינינו  בהנישואין"
. לכנו  הקשתה  בפיל  –  טפלת  מחלפנו  הובש,  וגית  זמטפלת  לניתי  פ,שיתיע
 ניסתה  כאז  מ–  ין  מחסיי:  אומה  ממנו  משאר  נא  ליתלוט  טכשל  נזה  הטיפולה
 מרתי  אשר  קיה  הלא  שאחר  לאזו;  כנסו  נא  לבריםח;  יו  האל]  'י[  של  יוןירהל
 . ילדים המען לבית בהישאר לוכן מאניש

 חת  אג  גורת  קולקים  חנו  איתתִמא.  ירושין  גמטרת  ליה  הא  לממון  הסכםה
 ד  צאףש,  סודרול  מכ  היהיה  שציתיר,  להין  שני  קי  בראה  תלא  שדעתי  יבלא
 א  לחד  אף  א–  הגינות  בתחלקול  יכה.  התגרש  לרצה  יוא  הם  אשני  לפריע  יאל
 ."ירושין גרשתי דא לבלא, שני לפריעי

 : והשיב, בעל נשאל לסיבות שבגינן ניגשו למטפלת הזוגיתה

 אז  מיה  הלא  שברד]  לוניתפ  [ם  עוגיות  זפתח  לרציתי  שה  זל  עדיברנו"
 ולי  אאיה  –  דת  בתמקדת  מתא.  יתתִמ  אהסיבה][...]  'י[  של  יוןירה  לנכנסהש
 . וגיות זהיתי הא לאחור מבל אדגל הייתהה

 תחילתב.  חרת  אעיר  לנעבור  שצעתיה,  לה  שמשפחה  הם  עסתדרתי  האל
 משפחה  הם  ע]Clashes  –עימותים  ,  התנגשויות[=  לאשים  קמה  כיו  הדרךה
 בלא, י במכה תיא ה–  סוים  משלבב]  פלונית  [ת  אגם  וותי  אחרימו  הםה,  להש
 מו  כה  זמשפחהה':  מרתיא.  לה  שמשפחהב  לחמה  נא  ליא  השני  הטיפולב
 פיתוח  בדנו[...]  זוגי    הטיפולב[...]  '  ו  לוב  טא  לשני  הו  לוב  טחדא,  יבוץק
 רשתי  דזוגי  הטיפול  הבסיום[...]  בדת  ו]  לוניתפ  [ל  שמשפחתהב,  זוגיותה
 ."מון מחסי יסכםה

 :וד נשאל הבעלע

 ?רשהתג ליקשת באל, סכם היקשת ביפול טשסיימתכ: ת אומרתזא: 'ש"

 .ןכ: 'ת

[...] 

 כנס  אאל.  הוגן  מותר  יוא  ההצעתי  שהמ.  הסכם  לבים  רלגולים  גיוה.  ת
 ט  גוצה  רתה  אםא  '–  סחט  נני  אאחרונה  השנהב:  חשוב  הנתוןה.  פרטיםל
 סכם  הוצהר':  מרתי  אדרך  התחילתב.  'י  לגיעים  מלא  שברים  די  לשלם  תתהא
 וצהר,  לום  כךל  גיע  מא  לדין  הפי  לנים  שחצי  וש  שאחריון  שיוכ  –  צי  חציח
 ' .מוניטין הלבדול מכ החולק י– חולק יאם שוודאל

 ילים ממה שיאה. ולכהית הדין  בפני בירטתי פני א– משכורת הלייתין  עעניב
 שכורתי  מכתבתי  שבמה  שהיות  לכולי,  תשתני  משכורתימ,  צמאי  עניא.  פיב
 ."לף אמונים לשגיעהה

ית באישרה  כי  הגישה  בקשה  ל,  בעלהא  כוח  י  בידעל  האישה    סופו  של  הדיון  נחקרהב
 :ונשאלה, 2013בשנת  המשפט

 מנות  למשאבים  בללי  כיזון  איקשתב,  פני  לנה  שצי  חהגשת  שתביעהב:  'ש"
 ?סמכים מהגיש לומחיםמ

 ל  עשמור  לאלצתי  נבעקבותיוש,  ניתם  פאתם  שכתב  מו  זתביעה  לדם  קיכ:  'ת
 ודניג  בןת  דיי  בכל  לפנות  לשאי  רהוא  שאמר  נמכתבב.  לי  שזכויותה
 .פנה ילא שינינוו בהי שהסכמותל
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 נודע  שוד  עהמ,  כויותיי  זל  עשמור  ללי  שורכת  הדין  עי  לעצה  יאת  זעקבותב
 חריג הבר כוא ה2013 נת של שהבונוס שיל

[...] 

 ק  רהתגרש  לוצה  רא  לאני  שתובכ,  בר  דום  שהגיש  לציתי  רא  לניא:  ישההא
 א  למשפטבית    בביעה  תש  י–  דכםוב  כבינו  ילאש.  זכויות  הל  עשמורל
 ." ביעה תהגיש לנאלצת שותביםכ, איזון ללא אזכויותל

בעל הא  כוח  בהמשיך  )  1.3.2015(ה  "תשע  האדרב'  ייום  בדיון  השלישי  והאחרון  שנערך  ב
ענה  כי  הצדדים  קיימו  יחסי  אישות  סדירים  עד  לעזיבת  הבעל  את טהאישה  .  אישההבחקירת  

 : בעל הוסיף ושאלהא כוח בו, הבית

 לפיו,  לל  כישות  איי  חין  א2012  משנת  שוען  טדרך  הל  כאורךל]  לוניפ:  ['ש"
 ין  מחסי  יאין  שמת  אובר  דנמצא  ווליגרף  פדיקת  בשהע]  פלוני  [קשתיב
 שר  עקסימום  מיימתם  קאחרונות  השנים  הבארבעת  ו2012  שנת  מחלוטיןל
 ?ן כם גרףיגול פדיקת בעשות לוכנה מת אאםה. ישות אחסי יעמיםפ

 .עיה בי ליןא: 'ת

 .ניפולציות מאן כש יוליגרף פבדיקת לתנגדת מניא: ישההא כוחת אב

 .מסמכים הת אציגת: ישההאכוח ת אב

 ."שהיאהא כוח בלוית הדין  לבהמסמכים מת אגישמ: אישהא כוח ב

הבעל  עזב  את   שפני  לשים  חודרבעה  א–  2014  רץ  מי  בחודשכית  הדין  בה  מסרה  לישאה
. בית  הת  אעזובי]  לוניפ[ש  כיתקיימויה  שאיר  סדרי  הל  עודעה  הית  המשפט  לבם  הגישו  ה–  הבית

 .ומבחינתה העזיבה הייתה בהפתעה, ענה כי היא לא ידעה מתי הבעל יעזוב את הביתטהאישה 

ישרה  כי  הכינה  עם  בתה  דיסק  ועליו  תמונות  שלה  ושל  בני  משפחתה  אך  ללא אאישה  ה
 אבא  לפנית  'ה  לימרת  אבא  אל  שמונות  תה  לאין  שי  למרה  אהיא"וטענה  כי  ,  תמונות  של  האבא

 ". 'נות ִאלו שמונות תצלי אין אכי

 ."פרדיםנ' םישטקוס, 'פרדים נלים כיוה, חלב ושר ברבבתי עא למעולם: "דבריהל

 : ם פנו לגישור היתבלום שאחר הגשת תביעתה ללהאישה  טענתל

 ית  לבהראות  לוצה  ראני  [...]  התגרש  לוצה  רא  לאני  שמגשרת  לואמרתי"
 . במכתבים ולפון טשיחותב] לוניפ[ ללי שפניות הת אםגהדין 

 .) 27.6 יום ממייל בהתכתבותמקריאה מ(

: ו  לתבתיכ',  דירה  המעבר  בתמול  אתחלתיה':  ותבכ]  לוניפ[  שחרי  אוםי
ול כה,  ילדים  הטובת  לעל  מחמותיך  גת  אם  שתה  ארב  הצעריל]  לוניפ['

 ןייד  עציעה  מניא,  סף  כקול  רכ  הי  כראהנ,  בית  הת  אזבת  עי  כטעון  למטרהב
 '  [...]לום ביתש

 המיילים  שישראהבעל  (.  עוץ  ליילכת  לציעה  מני  א–  ו  לותבת  כני  א18.6  יוםב
 ימים  מכתובתתיש  .  יילים  מפור־סין  אשי;  20.6־ה  מכתב  מש  י;)צלו  אתקבלוה

 צרה  ההז':  ו  למרתי  אמיטה  וקרר  מקחת  לצהרהוא    [...]  18,  17,  16,  13
 [...] ' לנו שקטנהה

: ו  למרתי  א–  ריסטוף  קפי  ר–  סף  כרבה  הלה  עואה  שתמרול  ומגשר  ללכנוה
 תחלנוה':  ו  למרתיא[...]  '  כול  יאתה  שה  מל  כעשה  תהתגרש  לוצה  רא  לניא'

 וצה  רא  לאני  שרפי  למרתיאאני  [...]  '  גענו  האן  לראה  תמון  מהסכםמ
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 וצה  רא  לני  אבלא,  בית  הת  אזב  עהוא  וחלוקות  מיש  שכוןנ,  התגרשל
 . התגרשל

 כנתי  השבת  לעד  והצהריים  מישי  שיום  ברחתי  טני  אעולה  מתשלניבאני  [...]  
 גיעהמ,  ובדתעאישה    ניא.  מופת  ליה  המיד  תקידושה,  בת  שסעודת  לוכלא
 הוא  שמרא]  לוניפ[כשו,  פלאות  ניו  הם  הבת  שרוחות  אל  עעומלת  וצהרייםב
 בקש  מיה  הוא  הבשבת  וראשול  מכ  הו  לכנתי  ה–  שבת  בבישול  מוכל  אאל
 יו  המיד  ת–  הבדל  הה  מודעת  יאני  שאל  –  תנור  בתשב  בה  זת  או  לאחמםש
 בשל  להפסיק  למני  מיקש  בא  לעולםמהוא    [...]  בת  שפני  לוכנים  מגיםד
  [...] עולם מאת זיקש בא לואה, לי שבישולים הת אהבאהוא  [...] שבתב

 פני  לביתו  באת  זושה  עיה  הוא  השבילי  בדת  בשרה  פום  ששה  עאלוא  ה
 פרשת  הורס  קשיתיע.  'חיות  לתן  ויהח  'יה  הינינו  בקשרלהבסיס  .  נישאנוש
 רשת  פיהה,  קידוש  בשבתיי:  קשותיו  בכללנעניתי  .  בת  שפני  לישלתיב,  להח
 מרות  לשבת  בנים  שמונה  שטייל  לצאתי  ילא  וייתי  היום  בקידושב,  בועש
. וכן  מיה  השולחן  הכנסת  הבית  מוזר  חיה  הכשהוא.  רבה  הטיילת  מהייתיש

, ונים  שנשים  אנו  א–  ונות  שתההיי,  )ת  דנושאילוגע  בנ(  סכמות  הינינוו  ביה[...]  
  [...] לכתחילה מסכמה התה הייבלא

 ה  מל  כל  עתפשרתי  הי  כיו  הא  לת  דנייניעל  ע.  ברים  דרבה  הל  עכסוכים  סיוה
 ."יקש בהואש

 :שאלהנהאישה  

 ת  אנתבע  הקשיח  הבן  הידת  לםע':  לום  בית  שתביעת  ל24  סעיףב:  'ש"
 '.ורא נהז. לדי ין איפה כליב [...] מדתוע

? ילדים  הת  אלדת  לדי  כברתי  עני  אה  מודע  יתהא,  יוןירה  בייתי  הא  לניא:  'ת
 .ותי אא לותו אשאלת

 את  זתנים  מיוןירה  לכנסת  נהישא  שפני  ל–  התניה  האם  היא  השאלהה
 .ורא נהז? כיפהב

 .ורא נוא ההעיתוי שיא השובתהת: ד"יהב

 ם  עע  תיסהאם  שוכן  מא  להוא  שודיע  הנתבע  הנה  שגיל  לילד  הגעת  הםע:  'ש
 ?שבת בילדה

 ל  עמר  אא  לעולם  מואה,  שבתב]  'י[ו]  'ג  [ם  עוסעת  נייתי  המן  זאותו  לדע:  'ת
 .לום כךכ

 .זמן הל כילדים הם עהתנהלות הייתה הךכ

 ם  עתיסעי  שעיה  בי  ליןא':  י  למר  אואה,  אמו  מונק  ילד  יהפריד  לעיני  בוראנ
 .מני מילד הת אהפריד לניעי בורא נהז' .סכים מא לני אבן הם עבלא] 'ג[

 .לום בית שביעת ת– עתיד הל עואלים שנוא: 'ש

בית הספר  ליפה כם עלך יהוא  ש–  עניינים  הסוכמו  וטיפול  בהיינו  שןוויכ:  'ת
 .ורא נא לזה וגישור ליתןול נכ הז א–

 וא  הכךר  אח  ויפה  כםעית  הספר    לבגיע  יהילד  שהסכמת  שה  מכון  נאםה:  'ש
 ?הוריד לם אבחרי

 םעבית    לום  שושים  עאל,  ה  זל  עתעקש  הוא  המרא]  פלוני[  שה  מהז:  'ת
 .יפהכ
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 .מיד תתנהלנו הךכ, לשיח וגישור ליתןול נכה

 יפה  כחבשוי,  בת  ששמרוי,  דתיים  כגדלו  יילדיו  שיום  הוצהר]  לוניפ:  ['ש
 .תי דפר סבית לילכוו

 .וכנה מיא הם אית בשלום לוכן מהואו: ד"יהב

 .וסכםול הכ הגםו, ןכ: 'ת

 .הסכמות להגענו ונה שצי חוגיים זטיפולים ביינוה. ה זל כת אריכים צאל נוא

 .שובה תנתה עהיא ואלה שאלתש, דיון הת אהמשיך לורך צש ימהל: ד"יהב

 יתתִמ  אינה  אזו  המצגת  הלכ.  פתרו  נהבעיות  שושב  חא  לניא:  אישהא  כוח  ב
 .וגיים זיפולים טהוששל ביו הםה, נישואין היום מריבות מיוה

 .כון נאל :ישההא

 . יפולים טניש, ליחהס: אישהא כוח ב

 עשתה  נדת  התקופה  המהלך  בבלא,  נים  שמה  כבר  כחסים  יקיימים  מא  לםה
 יתן  תיא  הבסוף  וועצת  יצדדים  לקבע  יםא,  ואל  שדוניא.  חיים  ברכזי  מלקח

 ?ה זת אקבל תיאה, לום בית לשקום מאין שדעתחוות ית הדין לב

 .וכן מא להוא שיגיד וה זת אטרפדי בעלה! לא שרורב: ישההאכוח ת אב

 .טיפולים ביקש בהוא שה מכל לסכימה היאה

 יינו  האל,  מון  מהסכם  ביינוה.  ם  שהיות  ללל  כמורים  איינו  הא  לנוא:  ישההא
 ."טנים קלדים ישי, ית בפרק לוצה רא לניא, גירושיןין העני בהיות לריכיםצ

 : והשיבה ם הם אירחו חברים ומכרים בביתםאה נשאלה ישאה

, ברתית  חחורה  באני.  ברה  חיי  חהיו  וביקרו  ששלו  ולי  שברים  חרבה  היש"
 לו  שברח  [...]  לנו  ששכנהה  [...]  ברים  חשיבואו  ורוחות  איהיו  שאגתי  דניא

 חברו,  צלנו  אכלו  אםה].  לוניפ  [ל  שחברים  וחותיא  [...]  לנו  שמשפחהו[...]  
 ניא,  מרא  גמודלי  ובוע  שפרשת  ביון  דשו  עעם  פהם.  ממודיעיןו[...]    מלוש
 ."זה בשתתפתי הםג

 :ה נשאלהישאה

 .םיסו מופא עם רחובקת מותך אאו רפרידה הבתקופת שצב מש יאםה: 'ש"

 . צב מיןא: 'ת

 ופא  רם  עותך  אראו  שצב  מש  יאםה  חשבית,  ית  הדין  בפני  בעידה  מתא:  'ש
 .בית לחוץמ

 הואש  –  היות  ליכולו]  'ע  [מו  ש–  אחי  בטפל  מהוא  שופא  ררוב  קנו  לשי:  'ת
 .ו להודיתי שהיות לכול י– אוד מנו לזרע

 .ו לודית הירוע אאיזהב: 'ש

 היות  לכולל  י"חו  מגיע  הואה.  פגשים  ננו  אמשפחה  הל  שבר  חואה:  'ת
 דידותי  ייבוק  חיה  הםא,  בר  דחצי  ובר  דבינו  ליני  ביןא,  פה  קבית  בנפגשנוש
 אמנה  נניא,  בר  דום  שינינו  בין  אבל  אהיות  לכולי  –  אחי  לזר  עהוא  שה  זלע
 .דם אף אל עסתכלות המץ שום שי לאין ו]לוניפ[ל

[...] 
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 ופה  סעד  ומראשיתה  שעדות  להתייחס  לאוי  רלא  ועדות  הת  אמעתיש:  עלהב
 .קרים שיאה

 .חיי לששתי חני אהבית מצאת לי בחקה דהיא שחודשיםב

 ."וות מנאת שותי אנאה שיאה

 :קשת התובע ולפיהבית הדין בהתקבלה ב )13.5.2015(ה "ד באייר תשע"כתאריך ב

מוכן  התובע  לצעוד  בנתיב  אותו ,  זאת  ולמרות  האמור  לעיל  חד  עםי .9"
לבחון  את  כנות  רצונה  בשלום ו,  הנתבעת)  בדתה  –ולמען  האמת  (התוותה  

 :פתרונות/ הצעות2תת הזדמנות ל־לובעניין זה מבקש הוא , בית

שזהותו (ליועץ  נישואין  ,  אחרונהופעם  נוספת  ,  הצדדים  יפנו  –אחת  ה.  א 
, וישתתפו  שם  בפגישה  אחת  או  שתיים)  תיקבע  על  ידי  בית  הדין  הנכבד

היה .  הפיוס  בין  הצדדים  שבעקבותיה  יחווה  היועץ  את  דעתו  על  סיכויי
סכימו  הצדדים  להתגרש  זה  מזה י,  והיועץ  יקבע  כי  אין  סיכוי  לשלום  בית

 .מידית

או /ו  ל"היה  והנתבעת  אינה  מסכימה  להצעה  הראשונה  הנ  –  שנייהה  .ב 
יסכים התובע לניסיון חזרה , מקרה בו יקבע היועץ כי יש סיכוי לשלום ביתב

בלעדיהם  נדון  ניסיון  כזה  לכישלון שוזאת  בשלושה  תנאים  ,  לחיי  שלום  בית
, ]'ר[עיר  אחרת  מחוץ  לבמעבר  למגורים  משותפים    –אחד  ה:  מראש

וזאת  מתוך  רצון  להתרחק ,  לפחות  עשרה  קילומטר  ]'ר[המרוחקת  מ
לה  חלק  ניכר  במשבר   אשר  והמסכסכת  של  הנתבעת  חתה  העוינתממשפ

תחייבותה הקבלת    –והשלישי  ,  מירה  על  טהרת  המשפחהש  –השני  ,  הזוגי
 ."של הנתבעת להימנע מנסיעה ברכב ומהדלקת אש בשבת

 :והשיבה, ה דחתה את ההצעהישוהא, הישבקשה נשלחה לתגובת הצד האה

, ינת כנותה של האישה לשלום ביתלבח' והצעתו '9לגבי האמור בסעיף . 19"
הצעה   ינההתטען  התובעת  כי  הצעה  מעין  זו  שבה  מוגבל  מראש  זמן  הטיפול  

) אשר  אין  לו('  עילת  גירושין'להבטיח  לבעל    ינההלא  רצינית  שכל  מטרתה  
וזאת  במחיר  של  שתי  פגישות  עם  יועץ  נישואין  שהצלחתן  נדונה  מראש 

 .והמבין יבין. לכישלון

רים  הצדדים  שנים גבה    יון  הבעל  להרחיק  את  האישה  מהעירניס,  כמו  כן.  20
 .ניסיון חסר תום לב ינוהוממשפחתה 

וזאת  לאחר  שבמשך  כל ,  אף  דרישת  הבעל  כי  האישה  תחזור  בתשובה.  21
שנות  החיים  המשותפים  חיה  היא  באורח  חיים  חילוני  המכבד  את  אורחות 

י  האשמה  בכול  היא ניסיון  לתקוע  מקל  ולנסות  לקבוע  כ  ינוה,  חייו  של  הבעל
 .האישה

יודגש  כי  בעוד  הבעל  מגיע  עם  כיפה  לדיונים  ומציג  עצמו  כמנהל  אורח .  22
תוך  שהוא  לוקח ,  בו  היה  עם  הילדים  יום  שבת  האחרוןבנצפה  ,  חיים  דתי

ואף  קנה  להם  במסעדה  שניצלים  מטוגנים  באש  ושילם   בֵרכהלשבת  באותם  
הג  ומתנהל  כחילוני  לכל התובע  מתנ  !!!וכל  זאת  ביום  שבת  קודש,  על  כך

  ."צופה בטלוויזיה ביום שבת ואף מדליק אותה בשבת, דבר ועניין

  :נתן בית הדין את החלטתו ולפיה) 2.8.2015(ה "ז באב התשע"ביום י בסוףל
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. עוץ  ייעזרתבלום  בית    שניסיון  לתובע  הקשת  בתקבלההית  הדין  בב"[...]  
 ל עמורה ובשית הדין  בןכ על ובעל הל שו זקשתו בת אקבלת מינהאהאישה 

 .עיל לאמורול ככ ה– יכומים סגשתה

 ." ו זחלטה התימת חיום מחל יסיכומים ההגשת לימים הנייןמ

יכומיו  התקבלו ס.  ענה  לבקשהנית  הדין  בתובע  ביקש  ארכה  להגשת  סיכומיו  והא  כוח  ב
ית בו  נתבעת  גם  היא  הגישה  בקשה  לארכההכוח  ת  אב).  6.10.2015(ו  "ג  בתשרי  תשע"  כביום

סיכומי  התשובה ).  21.12.2015(ו  "בטבת  תשע'  טיכומיה  התקבלו  ביום  ס.  ענה  לבקשתהנהדין  
 .)10.1.2016(ו "ט בטבת תשע"כהתקבלו ביום 

 יכומי התובעס

בסיכומיו  עומד  התובע  על  כך  שמאז  נישואיהם  עברו  הצדדים  שתי  סדרות  של  טיפולים 

ול  שקדם  להולדת  בנם  הקטן  האישה במהלך  הטיפ,  לטענתו.  אך  שתיהן  לא  צלחו,  זוגיים

לטענתו  האישה  אף .  אך  כעת  היא  מתנערת  מהבטחתה  זו,  התחייבה  שהוא  ילך  עם  כיפה

מאז ,  לטענתו.  ולא  הייתה  מוכנה  להפריד  בין  בשר  לחלב,  הסיתה  את  הילדים  נגד  הדת

  לא  התקיימו  ביניהם  יחסי –  לפני  למעלה  מחמש  שנים  ומחצה  –הריונה  השני  של  האישה  

 . אישות

. לגירושין  או  לשיקום  הנישואין  א־ומתןשתיק  צורף  מסמך  ולפיו  בין  הצדדים  התנהל  מל
' ט באדר ב"כהבעל אף ציין להסכמה מיום . 2012התנהל ככל הנראה בראשית שנת  מתןוא־שמה

הסכמה  זו ,  יםמה  מסוייולפיה  משיופרדו  מגורי  הצדדים  יחולו  הסדרי  ראי)  31.3.2014(ד  "תשע
דחקה  בו  לעזוב  את שהאישה    הבעל  עומד  על  כך  שהייתה  זו.  ית  המשפטבאף  קיבלה  תוקף  ב

 . ו הופיע שם המשפחהשבד לאחר מכן היא החליפה מנעולים ואת שלט הבית יושמ, הבית

, מזונות  לתביעות  ית  המשפטבקדימה  את  הבעל  והגישה  לההאישה    בעל  מציין  כיה
הבעל  ציין  כי  בידו  בדיקת .  ושיןתביעות  המורות  כי  פניה  לגיר  –למשמורת  ולאיזון  משאבים  

ועמד  על  כך ,  פוליגרף  המאששת  את  טענתו  על  אי  קיום  יחסי  אישות  במשך  שנים  ארוכות
הבעל  טוען  שעזיבתו  את  בית  הצדדים  סוכמה  מראש  עם .  בה  לערוך  בדיקה  שכזוסירהאישה  ש

 . שמיטה את תמונתו מאלבום משפחתי שיצרה לבתםההאישה שו, הישהא

ית  המשפט  האישה בהבעל  טוען  כי  ב.  ה  קשר  עם  גבר  זרישד  שיש  לאבעל  אף  מעלה  חשה
כמו  כן .  וא  מוצג  כפשרן  באותם  ענייניםהית  הדין  בואילו  ב,  ציגה  אותו  כנוקשה  בענייני  דתמ

 . יון שלום ביתיסבה להצעתו לנסירהאישה  הבעל מציין כי

קש  הבעל מב,  ית  המשפטבותביעותיה  ב  אי־הסכמתה  לשלום  בית,  וד  הממושךראור  הפיל
 .'וברת על דת משה ויהודיתע'ו', ורדתמ 'יאההאישה  לטענתו. גירושיןבהאישה  לחייב את

 יכומי הנתבעתס

האישה  בסיכומיה  טוענת  כי  בין  הצדדים  התקיימו  יחסי  אישות  עד  פרוץ  המשבר  וכי  גם 

תוצאות  הפוליגרף  מורות  שכעשר  פעמים  התקיימו  יחסי  אישות  בין  הצדדים  וזאת  במהלך 

 .לטענת האישה התקיימו יחסי אישות בתדירות גבוהה בהרבה, ה עליה מצביע הבעלהתקופ

יזיה וורואה  טל  –'  תי  לייטד'והבעל    ילוניתחהאישה    בעת  נישואי  הצדדים  הייתה:  דבריהל
לטענתה  רק .  ה  את  זהזובין  הצדדים  סוכם  כי  הם  יכבדו  ,  אוכל  בשבת  מהאש  ומדליק  אור,  בשבת
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ודרש  שהבן  יחבוש  כיפה  ולאחר  מכן ,  הבעל  את  עמדותיו  הדתיותערב  לידת  בנם  הקטן  הקשיח  
 . וע בשבתנסאף דרש שהאם תחדל ל

הצדדים  פנו  למטפלת  זוגית  שגיבשה  עימם  הסכמות  בנוגע  לאופיו  של  הבית ,  דבריהל
 . אך הבעל התנער מההסכמות ועזב את הבית, מבחינה דתית

 .ש  שהבעל  יבריח  כספיםאלצה  להגיש  את  תביעתה  לבית  המשפט  מחש  נהיא,  דבריהל
  .וענת כי לא עתרה לפירוק שיתוף אלא אך לשמירת זכויותטהאישה 

ללכת  כברת  דרך  לקראת  הבעל ,  ודנה  מוכנהעומדת  על  כך  שהיא  הייתה  מוכנה  ועאישה  ה
 .ומדת על כך שלא ערבבה בין בשר לחלבעהאישה  .בכל הנוגע לדרישותיו בענייני דת

יהא  כל  צד  רשאי  לסגת   מתן־ומשאהשל  יכים  סוכם  כי  אם  יי  בין  הצדדכהאישה    עוד  טוענת 
  .ועל כן היא חוזרת בה מהסכמתה לוותר על כתובתה, תדיוניוהבו מההסכמות 

 ואף  מציגה  תכתובת  דואר  אלקטרוני,  בעל  לעזוב  את  הביתבכחישה  כי  דחקה  מאישה  ה
  כי  אין  לו ציינת  כי  הבעל  הודהמהאישה    .היא  כותבת  שהיא  עדיין  מעוניינת  בשלום  בהש

  .ם אחרעהאישה  הוכחות על קשר של

בה  להצעת  הבעל  לגשת  לייעוץ  משום  שהוא  ביקש  שאם  לאחר ירסבירה  כי  סמאישה  ה
וכי  כל  רצונו ,  יועץ  הנישואין  יסבור  שאין  תקווה  היא  תסכים  להתגרשים  פגישה  אחת  או  שתי

ישובו  לשלום פיה  הצדדים  שלה  יינהשלדבריה  גם  ההצעה  .  התגרשלהאישה    במחויבותה  של
על  עצמו בשכן  ה  ולא  תדליק  אש  היא  הצעה  שלא  בתום  לב  ע  בשבתיסא  תלהאישה  שבתנאי  

 .ה ואף רכש להם שם אוכל שהוכן בשבתכבילה בשבת עם ילדיו בבֵר

האישה   .ומדת  על  כך  שעשתה  כל  שביכולתה  כדי  למנוע  מהבעל  לעזוב  את  הביתעאישה  ה
ו נועל כן אי, ינה  דתייהאהאישה  שוהוא  ידע  ,  שבתוענת  כי  הבעל  עצמו  אינו  מקפיד  על  שמירת  ט

 .יכול לטעון שהיא הכשילה אותו

 שובת התובעת

. בסיכומי  התשובה  של  הבעל  עמד  הוא  על  כך  שבקשת  האישה  לשלום  בית  אינה  כנה

הבעל  כותב  כי  לא  ברור  מדוע  אישה  החפצה  בשלום  בית .  לדבריו  האישה  שונאת  אותו

  שאילו  היה  היועץ  קובע ברור  כשמש"הבעל  מציין  כי  ,  מסרבת  להצעתו  לגשת  לייעוץ  זוגי

שיש  היתכנות  אִמתית  לשלום  בית  ושיש  צורך  בפגישות  נוספות  לא  הייתי  מגלה  כל 

 ". התנגדות

אך   לום  הביתשי  היא  מוכנה  לשמור  שבת  למען  כהאישה    מרהאית  הדין  בבעל  מציין  כי  בה
 . במענה להצעתו התנגדה לשמור שבת

י  התקיימו  ביניהם  יחסי  אישות  עד  למועד  עזיבתו  את כהאישה    בעל  מכחיש  את  דבריה
וטוען  שהיא  מסיתה ,  י  חששה  שיבריח  את  הכנסותיוכהאישה    הבעל  דוחה  את  טענתה  של.  הבית

ועל  כן  טוען ,  הוא  מכחיש  כי  נטל  עמו  את  תמונותיו  עם  עזיבתו.  את  ילדיהם  נגדו  ונגד  הדת
, סיתה  את  הילדים  נגדומהאישה    מראה  כישהעובדה  שתמונתו  לא  הוכנסה  לאלבומה  של  הבת  

 . בית הדיןלציגה האישה  הא כוחבהבעל אף מצביע על תמונות שלו ש
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 סיקת ההלכהפ

 

בעלי  השכלה  גבוהה  מרשימה ,  הגונים,  מכובדים,  לפנינו  מקרה  מצער  של  שני  צדדים

נקלעו  למערבולת  זוגית  קשה ,  אשר  למרבה  הצער  ולדאבון  לב,  ומשרות  מכובדות

מערבולת  שהשלכותיה  על  חייהם .  ואחריתה  מי  ישורנה,    ללא  רחם  את  חייהםהמטלטלת

 .הרסנית מאוד, ושמא כבר היא, וחיי ילדיהם הרכים עלולה להיות

טוב  יעידו  על  כך.  דדים  סוגה  בשושניםצה  מספר  שנים  אין  דרכם  הזוגית  של  הזין  חולק  כי  א
הבעל  טוען  כי  שורש  הרע  תלוי .  נזקקו  הצדדיםן  השלם  יישתי  סדרות  הטיפולים  הזוג,  ולמכ

ובפערים  הגדולים  שלטענתו  היו   משפחת  המקור  שלהלהאישה    במערכת  היחסים  שבין:  בשניים
אורח  חיים  שהבעל  טוען  אליו   –בכל  הקשור  לקיום  אורח  חיים  דתי  ג  ועדיין  הווים  בין  בני  הזו

עצמו אינו חי על לא מקפידה עליו ואף עומדת בתוקף על כך שהבעל , ועד זהלמכון נ, האישהשו
 . פיו

הבעל .  נושא  האחרון  הרי  שלשני  הצדדים  טענות  סותרות  והפכיות  להתייחסב:  יתר  ביאורב
 קרוב  –  חותפכל  ה  ל–שנה  את  אורחותיה  ותנהג  באופן  שהוא  תהאישה  שטוען  שהוא  מבקש  

ה  טוענת  שהבעל  עצמו  אינו  נוהג  על  פי  אותן ישוהא,  לאורחותיו  בענייני  דת  ומסורת  ישראל
זאת  היא  מוכנה  לעשות  כברת  דרך  נוספת  לכיוונו  של  הבעל   םעאך  ,  שרוממותן  בפיוות  רחאו

וכי  בעוד ,  הישלטענה  האחרונה  משיב  הבעל  כי  אין  אמת  בהצהרתה  זו  של  הא.  בנושאים  אלו
 .חרב המלחמה בידה, רוממות השלום בגרונה

שווא  ואמרות אמיתו  של  דבר  האווירה  בין  הצדדים  כה  קשה  עד  ששניהם  טוענים  למצגי  ל
רמת  חוסר  האמון  שבין  הצדדים  הספיקה  לטפס  לרמות  כה .  כזב  המופנות  כלפיהם  מן  הצד  השני

תיימר  להיות   מ–אני  הקטן  והדל  באלפי    –וודאי  שאינני  ,  נביא  ולא  בן  נביא  שאינני  ףאגבוהות  ש
ו קשה  עד  מאוד  לראות  כיצד  בזמן  הקרוב  וללא  סיוע  מקצועי  משמעותי  יוכל,  חופש  חדרי  בטן

הבעל  בשלב  טרום   –וזאת  חרף  הצהרות  שני  הצדדים  ,  הםיהצדדים  לגשר  על  הפערים  בינ
 .על רצון לשלום בית – ה גם עתהישוהא, הסיכומים

ית באב    ודבקראת  סופו  של  דיון  ההוכחות  האחרון  שנערך  בעניינם  של  הצדדים  שאל  כל
עלה  בכל  הקשור  למה תהא  מוכנה  לקרב  את  אורחותיה  לאורחות  חייו  של  ב  םאהאישה    תאהדין  

שיבה ההאישה    ,שהסתמן  כסלע  המחלוקת  המרכזי  והוא  הפערים  שבין  הצדדים  בנושא  הדת
ובאופן  דומה  להפליא  כשמאוחר  יותר  הושיט .  בחיוב  אך  הבעל  מאן  להאמין  כי  אמת  בפיה

בה  לקבל  את  דבריו סירהאישה    ייעוץ  זוגילהאישה    הבעל  את  ידו  לשלום  וביקש  ללכת  עם
בות יי  כי  כל  הצעתו  נועדה  לתמרן  אותה  לגירושין  ולסחוט  ממנה  הסכמה  והתחוחשדה,  ככנים

 .מטפל הזוגי יסבור שלא ניתן עוד לשקם את חורבות ביתםהמקרה שבלגירושין 

, יסודותה  ה  על  ארבעטקבל  את  גלהאישה    בעל  מבקש  להשתית  את  תביעתו  לחייב  אתה
 . ' דת יהודיתוברת עלע'ו' וברת על דת משהע', 'ורדתמ', פירוד ממושך

 .דרכנו נדון בדברים אחד לאחדכ

 ?ילה לחיוב בגירושין עואהירוד ממושך  פאםה

אך  אני  הקטן  כבר  הרחבתי ,  כאמור  לעיל  הצדדים  חיים  בפירוד  מזה  למעלה  משנתיים

  בפירוד   כי  במה  שהעלו  רבותינו  הפוסקים)292973/1  'מסובעיקר  בתיק  (במספר  פסקי  דין  
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אביא  שוב  את  עקרי ,  ולחיבת  הקיצור,  להביא  לחיוב  גירושין  כדיממושך  כשלעצמו  אין  

 . הדברים

 ייםח(י  'אג  פאלגאון  רבי  חיים  הבנו  רל  שמפורסמים  הדבריו  בעוצה  נה  זון  נידל  שאשיתור

 :לפיהם ו)יב קןמי ב סק חלשלוםו

 הם  לאין  ופרדים  נב  רזמן  שין  דבית  לנראה  שלכ:  ומר  אני  אלל  כדרךב"[...]  
 לא  שדיכ,  ט  גלתת  וזה  מה  זהפרידם  לרבה  השתדלות  הריךא  צדרב  א–  קנהת
 ט  גלתת  מעכב  לבא  הל  כי  כאמנה  נידעוו  [...]  בים  רטאים  חוטאים  חהיוי
 עמיםפ  [...]  תחרות  ונאה  ושנאה  קחמת  מזה  מה  זהנקם  לדי  כה  זעניןב
 דבר  העכבים  מהאיש  מהנקם  לכדיו,  וצה  רינה  אהאשה  וגרש  לוצה  רהאישש
 וצהרהאישה  כש– היפך לן ככמוו [...] דין היתן לתידין ע– מים ששם ללאש

 א  לזה  בםג,  מים  ששם  ללא  שט  גלתת  מעכבים  מהאשה  מהנקם  לכדיו[...]  
 ארע  יאםד,  זה  הדבר  לזמן  וצבה  קותן  נהנניו  [...]  השמים  מונש  עישו'    החרב
, קנה  תהם  לאין  ושלום  התווך  ללאו  נברכ,  אשתו  ליש  אין  בחלוקת  מיזהא
 קווה  תש  ילא  שדיןת  בי  לראה  נשמים  לינם  באםו,  דשיםחי  "  חמן  זד  עמתינוי
' ני  אוצהר  'יאמרו  שד  עט  גתת  ללכופם  וזווג  הפרידו  י–  יניהם  בלום  ששוםל
  [...]"אמור הדברכ

 אין  שהסכמה  בעלוש,  בנן  רלכי  מאןמ,  לכים  מל  שולחנם  של  עלו  עבר  כלו  אברים  דולםא
 דין  הין  שניתן  בבית  דפסק  בלה  עךכ.  גירושיןבהאישה    ו  אאיש  החיוב  בעשה  מיהם  פל  עעשותל
 :ורן גגאון רבי שלמה הלשון ב)200 מוד ט עלקחר "דפ( גדול הרבניה

 בסוףי  ש'אלאג  פגאון  רבי  חיים  הל  שו  זתשובה  מהסיק  לאין  שוא  אפרורב "
 הייפ  כדבר  בדשה  חלכתית  הסקנה  מום  ש)יב  קןמי  ב  סקחל(  שלום  ויים  חפרס
ו נחרם  דרב  הת  אקבלנו  שדידן  ל–ישה  הא  פיית  כל  עדובר  מאשר  כיןב,  גטל

 ט  גתת  לבעל  הפיית  כל  עדובר  מאשר  כיו  פל  עדון  ליןא  שדאיבוו  ו–  גרשום
וה קו  תש  ילא  שדיןת  בי  לנראהו  'זוג  הני  בין  ביש  שמחלוקת  המך  סל  עקר
 וגיוז  הפרידוי  י'אלאג  פגאון  רבי  חיים  הברי  דפי  לאזש',  יניהם  בלום  ששוםל
האישה   ת  אכוף  לפילו  אך  כפסוק  לאיןוד  וא  ממוה  תה  ז–  ט  גתת  ללכופןו
 ותה  או  אגרש  לותו  אכופין  שהלכה  הצד  מחרים  אימוקים  נאין  שלכ,  גטל
 עיניו  שה  מלא  אדיין  לאיןו.  בפוסקים  ושולחן  ערוך  במבואר  שפיכ,  צאתל
, מורדת  כינה  דכן  אם  לא  איננו  דסק  פנימוקי  לו  זיטה  שצרף  נא  ללכןו.  ואותר
 טענתו  שדבר  לםייגל  רגםו,  כך  לבוררת  מיבה  סישו'  ילי  עאוסהמ  'אומר  שוא
 שלום להווק תאין ונים שמה כזו מה  זנפרד  ביים  חך  כל  ענוסף  באם  ש–  מתא
 יא הם אחרת אישא לו למתירין שו אט גקבל לותה אופין כאזש, חמתה  מיתב
 ."ט גקבל לסרבתמ

 ק  חלםש(  שלוםו  יים  חספרו  בצמו  עגאון  רבי  חיים  הל  שיטתו  שיא  הכן  דהוכיח  לם  שהוסיפוו

 ליעזרארב    והוליץקרב  יצחק  ה,  ברגינולדורב  אליעזר    הגאונים  הרבנים  הם  גכתבון  כו.  )  אימןא  ס
 ילה  עמצאה  נלא  שוד  עכל  ש)ב  נימן  סז  ילק  חליעזר  אציץ  בם  גהובא  ו362  דומ  עג  יקחל(ר  "פד  בפיראש
 אםד,  יניהם  בררו  ששלום  האין  שעידנים  וידן  עזה  שעובדה  לשיבות  חתת  לין  א–פיטורין  ט  גל
א "גרי הישראל לרב הראשי הם גתב ככןו. עלה בחת תושבת יבינו אאברהם לת בנחת הא  לן  כאל
 : )דכ קןמיסלק ז  ח–סקים וכתבים פ – רצוגא ה"גרית ה"וש(ל "צ זרצוגה

 רובה  מהירות  זורשד'  שלום  ליכויים  סיןא  'ל  שסתמי  ההנימוק  שוא  המתא"
 אברהם  לת  בנחת  הא  ל–ק  ֵּפַס  מיסוד  לה  זבר  דקבל  נאםו,  דין  הית  בצדמ
 אשתו  מפרוש  יאחרת  ביניו  ענותן  שעל  בכלש,  עלה  בחת  תושבת  יבינוא
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 אין  שמסקנה  הידי  לבואוי,  מן  זיזה  אבור  עחריא,  ית  הדין  שבד  עייה  חימררו
 ." 'כו ושלום ליכוייםס

א ק    חלר"פדב(  ברכה  לדיקים  צכר  זקאפח  וברגינולדו,  זולאי  אגאונים  הרבנים  הם  געלו  הןכ

 : לשונם זו – )162 מודע

 הטיל  לדי  כה  בין  א–  שותפים  מחיים  לקוה  תוסר  חל  שו  זמתלא  ארםב"
 ספיקות  מהוכחות  בוכח  הלא  שמן  זל  כ–  פיטורין  גט  קבללהאישה    ל  עובהח
 ו  אורדת  מין  דה  ליש  שך  כדי  כד  עבית  הלום  שהפרעת  בשמהאהאישה  ש
 ."ליו עמאסהנהאישה  שרורה במתלא אזה לדומהב

   ארק  פמשפטים  הורחות  ארסטונ  ק–  ב  מימן  ו  סלקח(ל  "צז"  ליעזר  איץצ"  הדברי  בם  גזה  בעייןו
 )108  דומ  ז  ערךר  כ"דפ(  חיפה  באזורי  הרבניהית  הדין    בברי  חם  גהעלו  שכפיו,  )206  דומ  עבר  י"בפדו

 .ית בשלום ליכוי סלכוסר  חמרותל גטבהאישה  ת אחייב ללאש

 דעתב(א  "ליט  שלגרבלי  אגאון  רבי  ציון  הרבני  הגדולהית  הדין    בבר  חדברי  לראיתי  שאףו

 :העלה ש)1750-21-1 ספר מיקת, יעוטמ

 אפילוו, זוג הני בין בית בלום ששיקום למינימליים התנאים  הטלו  בכאשרש"
 גרש  ליסור  אין  אל  מקוםמכ,  אחרת  בתן  נעיניו  שבעל  השמתא  במדוברהש

 עם  טל  כיןא,  תובתהכוא  למ  [...]  ה  למגיע  הל  כיבלה  קאשר  כאשונהראישה  
 .") אלק אבן העזר סימןח( ב לעלומות תין עי– נישואין ההמשך לסיבהו

ל מקום מכ. )992236/1 'סמ תיק בדו יל עניתן שדיןק פס בם גראהו( ין דסקי  פעוד  ביטתו  שיא  הכךו
 טלו  באשר  כאשונהראישה    גרש  ליסור  אאין  שאמר  נם  אף  אריה,  היא  שמות  כלהק,  לעניות  דעתי

 ל  ככך  בין  א–שלחנה    יינאה  שאם  שהיינשאישה    דין  כדינה  ובית  השיקום  למינימליים  הםתנאיה
 ל  שכלשונוו,  ן  כעשות  לייבת  חהיא  שפסוק  לשאים  ראיננוו,  גט  הת  אקבללהאישה    ל  עיובח
 :כתב ש)יא תימןס( תשובהש ב"רשבה

 גוןכ,  פיה  כיוב  חלא  ובירה  עלא  וצוה  מא  לגירושיה  באין  שיא  ההרביעיתו"
 ו  אבשילו  תהקדיחה  שעין  כלא  אבר  דלא  ורוה  עא  לה  באין  שניה  ששתוא
, ו  ליזקק  לת  דין  ביל  עובה  חין  אזו  ב–  ימנה  האה  נחרת  אצא  מו  אשנאהש
 האיש  ורצונה  בשלא  ורצונה  לוצאהיהאישה    רש  חפרק  בשנינושאף  על  פי  ש
, יטה  גקבל  לבא  לכריחוה  ית  דיןיב  שכוונה  היןא,  רצונו  ללא  אוציא  מינוא
 ירושיו  גהתגרש  לוצה  רינה  אהיא  שף  על  פי  אחיקה  בט  גה  לרק  זםא  שלאא
  [...] רצונה בלא שף על פי אירושיןג

 'ק  ארפ  בירושין  גהלכות  בראו  שחמתמ,  רוח  הגסי  מצת  קזה  בעו  טכברו
 סרי  חדעת  הניי  עאלוו,  רצונה  בלא  שתגרשתמהאישה  ל  ש"ם  ז"רמב  הכתבש
 וילאש,  ת  דין  ביכפיית  לרצונה  בשלא  ורחה  כעל  בין  בפרש  הדעו  יא  לוחמ
 יהה,  התגרשלהאישה    ת  אכופין  שכפיה  בתגרשתמהאישה    שמשנה  המרהא
 היא  שלא  אמשנה  המרה  אא  לבלא,  התגרש  לכופה  לת  דין  ביל  עובהח
 לא  שהתגרשלהאישה    כפו  ית  דין  הביבלא  [...]  רצונה  בלא  שתגרשתמ
 ."נו לין א– צוה ממקוםב

 עזר  הבן  אניינאת(  יהודה  בנודע  בם  געלה  הכןו,  )  גות  אזע  מן  סיחרון  אנטרסקו(  הפלאה  בכתבן  כ ו

 :לשונו הזהבך כו, )י קימןף סוס

 ום  שין  אמכל  מקום  –על  כרחה    בגרשה  לכול  יבעלה  שף  א–ה  שהא  בלא"
 א  לגרשה  ילא  שהשתמט  לכולה  יאם  וגט  הקבל  לחויבת  מתהא  שליה  עיובח
 ." יסור אום שליה עזה בדעתיי
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האישה   שכתב  וכי  הירא  ליה  סבלא  ד)ף  דעי  סוף  סטו  קןמיס(  איר  מית  ברב  לראיתי  שאף ו
 נהו  הגד  נוותיה  כעשה  מעשות  לשה  קל  מקוםמכ,  גרשה  לשירצה  כה  גטת  אקבל  לשועבדתמ
 . וסקיםפ

גאון  רבי   הרועים  הביר  אהדרו  ודור  הופתן  מ"ר  מל  שמאירים  הדבריו  ביין  עולנה  כעלו
 ביא  ה)ג  יות  אח  יןמי  ג  סק  חלומר  אביעי(  לה  אעניינים  ברוכה  אשובה  תבתוםש,  ל"צ  זוסף  יעובדיה

 )ד  סתובות  כקובצת  מיטהש(  ונה  יבנו  ריטת  של  עהסמיכםי  ו'אג  פאלגאון  רבי  חיים  הברי  דתא
 צא  מלאו,  גרשהוה  למצוש'  ייל  עאיסמ  'אומרת  הדין  ב)  כעיף  סוף  סכח  רןמי  סה  דעהרוי(א  "הרמו
 גאוןו.  שלום  היכויי  ספסו  או  במקום  באשונהראישה    גרש  לאיסור  הל  שבטלותו  בקור  מל  כהםל
  חס ו  בומר  לין  א–  הפוסקיםס  ו"ש  הרחבי  מל  כליה  עופי  צייתה  הבדולח  העין  כעינו  שה  זדולג

 לא  דומר  לשי  י'אגח  פאל"גר  הדברי  לחר  אקור  מל  כביא  הא  לאםו',  יה  למיע  שאל,  'ושלום
 . בתריה אנן אענה נמהו, חר אקור מהם ליש שיה לביראס

 זעיר  הניא,  ראה  לעניות  דעתינ,  קרקע  בבותיו  רפני  לדן  הכתלמידו,  מרנן  דבהורמנותייהוו
 גודלו  בוא  הגם  שראהח  י"גר  הבנו  רל  שמאירים  הדבריו  ביטב  הדק  המעיין  הכלש,  בתלמידיםש
 ו  זמסקנתוח  ל"גר  הל  שנימוקיו  במעיינים  ההנהד,  גט  בחייב  לדיכ  מושך  מפירוד  בדי  שמר  אאל
 חד או במקום בלא אמושך מירוד פך אתקיים  מו  במקום  ביבר  דאלח  "גר  הרבנו  דנימו  פחזו  ישרי

 :זהב הכלשונוו, משנהו מהינקם לדיכ ך אהתגרש לסרב מצדדיםה

 זה  מה  זהנקםל  די  כה  זענין  בט  גלתת  מעכב  לבא  הל  כי  כאמנה  נידעוו "
 ינה  אהאשה  וגרש  לוצה  רהאיש  שעמים  פ–  תחרות  ונאה  שנאה  קחמתמ
 יתן  לתידין  ע–  מים  ששם  ללא  שדבר  הכביםע  מהאיש  מהנקםל  כדיו,  וצהר
 עכבים  מהאשה  מהנקםל  כדיו  [...]  וצהרה  שהא  כשהיפך  לן  ככמוו,  דיןה
  [...]" השמים מונש עישו'  החר בא לזה בםג, מים ששם ללא שט גלתתמ

 סרב  מצדדים  החד  אאשר  כי  כ)247419/8  ספר  מיקת(  חר  אין  דפסק  במורה  אילתי  מכברו
 ולדת  תיא  ההיאש  "הנקמנות  שטעם  הן  מהתגרש  לחייבו  לש  ישכנגדו  מהינקם  לדי  כך  אהתגרשל
 פחות  הכל  לש  יה  זמטעםו,  מרידה  היני  דת  אה  באוחז  הל  עביאהמ"  באוש  הפריה  ושנאהה
 . התגרש לחייבול

 פני  מך  אהתגרשלהאישה    ת  אחייב  לין  אבפנינו  שנדון  בגם  שריה,  אמור  הל  כלאורו,  ן  כלע
 דונה  לין  אנים  פבשום  וית  בשלום  ברצונה  וסכמתה  התא  ביעהההאישה  :  ממושך  הפירודה
 שלימו  יך  או  ללום  בית  שלנסות  ושוב  לוכן  מיה  הוא  הם  גהבעלו,  )קמן  לוד  עארחיבשכפי  (מורדת  כ
, הישא  הלפי  כאיסות  מענת  טל  כו  לין  אכי  )הליכים  הראשית  בבריו  דףאעל  (  מוכיח  הבר  ד–  נאו  תתא
 . גירושין בחייב לין אמושך מירוד פל שטעם הפני מך אעיל לכאמורו

 לאש  "מקום  בך  אבריו  דת  אתבי  כ'אג  פאלגאון  רבי  חיים  הבנו  רגםש,  יקר  עוא  הגםו,  עודו
 ת  אקומם  לסיכויים  האפסו  שומר  לאין  שיתכן  יידן  דנדון  באילוו"  יניהם  בלום  ששום  לקווה  תשי

 שלום לשוב לבעל הסכים הפנינו בהתקיים שאחרון האחר הדיון לם געיל לאמורכ. בית הריסותה
ל  כך   עי  לא'אגאלגם  הגאון  רבנו  חיים  פ  שוא  הברור  ושוט  פן  כלע.  כך  לנאים  תעמיד  האךו,  יתב

 . גט בגזר חיוב

 כחשה הדדית בשאילת המרידהה

וכי היא מרדה ועדיין , הבעל  טוען  כי  האישה  דחקה  בו  לעזוב  את  הבית  בו  התגוררו הצדדים

ברור  כי ,  יג  כל  בדל  ראיה  התומכת  בטענתו  זואולם  הבעל  לא  הצ.  מורדת  בו  מחיי  אישות
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וכלל  לא  הוכח  שקודם  לכן  הייתה  זו  האישה  שבמעשיה  או ,  הבעל  היה  זה  שעזב  את  הבית

 . בהתנהגותה מנעה ממנו חיי אישות

 גדננים  טעינת  מרידה  איש  עו  כיצד  יש  לנהוג  במקום  ששני  הצדדים  טוונכמים  הדריכח
ם  ובעקבותיו "כך  הורנו  רבנו  הרמב.  ין  כל  בירור  בדבראית  הדין  בול,  אישּה  גדנה  ישוא  רעותו

 :)ד סעיףעה ימן  סעזר הבןא( חן ערוךלן השו"מר

 היאו',  תשמיש  מורדת  מוז':  ומר  אואה,  ת  דיןיב  לבאו  שאשתו  ואיש"
 אמרה  ויא  הענה  טם  אכןו  ';מו  עני  אארץ  הל  כדרך  כלא  אי  כאל':  ומרתא
 –'  מה  עני  אארץ  הל  כדרך  כלא  אי  כאל':  ומר  אהואו,  תשמיש  מורד  מהואש
 א  לם  א–  כךר  אחו,  ת  דיןיב  בודה  ילא  וורד  מהוא  שי  מל  עחלה  תחרימיןמ
 ' .דים עפני בתייחדוה': הם לומרים א– ודוה

 ח  כפי  כשרה  פעושין  ונטען  הן  מבקשים  מ–  וענים  טם  העדיין  ותייחדונ
 ." דייןה

לנו  יכולת  לקבוע  בוודאות  מי ואין    ה  את  זהזהנה  גם  בנדון  שבפנינו  שני  הצדדים  מכחישים  ו
ועל  כן  כפי  הדרכת ,  הוא  האשם  במשבר  אליו  נקלעו  הצדדים  ובצוואר  מי  קולר  האשמה  תלוי

ולהתערב  בעניין  שכזה  אלא  אך   רמות  חהטיללהדין    יתבד  חולק  וסובר  שאין  ל"הראבשם  שין  יוע(ם  "הרמב

ת  לצד  אחד  יותר  מלשני אין  נאמנו  –וך  ערחן  לן  השו"ופסיקת  מר  )רמותחלי  הטלת  בלהם    ייעץל
לקבל  את  תביעת  הבעל ,  אך  מעילה  זו,  ועל  כן  איננו  רשאים  )ק  לב"  סםששמואל    יתבבועיין  (

 פשטיין  אלוי  הי"רהג,  רנר  וב"א  הגרש"רבני  תהית  הדין  בוכעין  זה  ראה  בדברי  חברי  .  לגירושין
 :)273 מוד ד עלק חבניים ריןדפסקי ( ש טנא"הגרו

 נו  לשארה  נהפרשה  שהגידוד  לא  מנו  לרצ,  ננונדו  בסקנה  מהסיק  לבבואנו"
 ד  צכל  ועובדות  הת  אמעלימים  ויניהם  בכחשות  הקיימות  שהיות  בתומהס
  [...]תו אהצדק שנים פהראות לשתדלמ

. רורה  בלכה  ההוציא  לוכל  נאורה  לשר  אסקנה  מהסיק  לנו  לין  אן  כועל[...]  
 ידוע  ולוי  גשמים  בק  ריכ'  בינך  ליני  בשמיםה  'כמינו  חמרו  אא  דגון  כעלו
 ר  זיש  אוכח  נלא  שאישות  היי  חשטח  בבמיוחד  וזאת  הרעה  הי  משלב
 רם  טלכן  וריה  בום  שפני  בהיבעל  לאסורם  ש"רמב  האמר  שכמוו,  יניהםב
 . משפחתיים החיים ההרסו ני מל שעטיו בקבענ

 רכם  דת  אעזוב  להצדדים  מבקשמית  הדין  ב,  נזכרת  ההלכה  האור  לכןא
ו "  חמשיכו  ים  אקצורו  יהנִר  בלא  ודיהםי  מו  בשנזרעה  ווקשים  מזרועהה
 ש  יי  כנו  לנראהו.  צעירים  הלדיהם  ילפי  כם  גוטאים  חכאמורו,  ו  זדרךב
 יסודות  הפי  לית  בלקיים  וקטים  שיים  חחיות  לאפשרותוא  הל  מהצדדיםל
 שו  עא  לאםו.  ור  דדור  מישראל  במקובלים  ההטהורים  וקדושים  הערכיםו
ית  הדין   בכןא  [...]  מעוות  התקן  לתםביכול  ופניהם  לעתיד  הרי  ה–  עבר  באתז
 ם  אאף  ומרירות  ווגז  רלא  מניהם  שלב  ש–  נוכחי  המצבם  מתעלם  מינוא
 ת  אמניחה  השרה  פכלל  ליגיעו  ובכנות  ורצינות  ברכם  דל  עחשבו  יצדדיםה
  [...]דעתה

 : חליטמית הדין  באמור הל כאורל

 דות  עדי  יל  עוכנע  שאלית  הדין    ובצדדים  הין  בכחשות  הקיימות  שאחרמ.  א
 יןא,  נתבעתההאישה    רואצו  בקולר  התלות  לש  יאכן  שביר  סנימוק  בלאו

 ת  אמניח  הפתרון  וסכם  הכלל  להגיע  לצדדים  הל  עהטיל  לאשר  מחר  אוצאמ
  [...]"דעתה
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אין  כאן  מקום ו,  אישההשהרחיב  בנאמנות    )ז  ןמסי(בזה  במשפטי  שמואל  ורנר    ין  עודיעו
 . להאריך בדבריו

ואין  לצד  עדיפות  לא  ראייתית ,  בפנינו  קיימת  הכחשה  בין  הצדדיםנדון  ששבעל  כן  היות  ו
על   ירושיןגנוע  מלגזור  חיוב  מית  הדין  בהרי  שעל  פי  העילה  הספציפית  הזו  ,  ולא  הלכתית

 ".הדייןוח על פי כ"כול לכול היותר לעשות פשרה יית הדין בועל פי עילה זו , אישהה

 'נוקה מאותו עווןמ'י מי שהוא עצמו נשמעת אך מפ' וברת על דת משה ויהודיתע'ענת ט

טענה  נוספת  יש  לו  לבעל  והיא  כי  היות  שהאישה  אינה  מסכימה  להקפיד  על  שמירת  תורה 

, נמצא  כי  היא  מכשילה  אותו  באי  שמירתה  על  השבת  והקפדתה  על  דיני  הכשרות,  ומצוות

עוד  טוען  בא .  לטענתו  של  הבעל  בשל  מעשים  אלו  יש  לראות  באשה  עוברת  על  דת  משה

מתעללת  בו  מילולית  ונפשית  ומסיתה  את  ילדיו ,  כוח  הבעל  כי  האישה  מכפישה  את  הבעל

 . ועל כן יש להחיל עליה גם את דיני עוברת על דת יהודית, נגדו

מתעללת  בו ,  כפישה  את  הבעלמהאישה    ומר  מיד  כי  אין  בידי  לקבל  את  טענת  הבעל  כיא
נו  מצווים  לשפוט  על  פי  ראיות  והוכחות בשבתנו  כדיינים  הנ.  מילולית  ומסיתה  את  הילדים  נגדו

, )זה  בהאריך  לקום  מאן  כאיןו,  אחרים  ין  דיקפס  בך  כל  ערחבתי  הכברו,  ועילו  יא  לה  זכגון  שנדוןבאומדנות  (
לא  הכניסה  את ,  ככל  הנראה,  הישאכן  הא.  לא  הונחה  כל  ראיה  המאששת  טענות  אלהי  ובפני

ה הייתה תשובה על כך כמו יש  אך  לא,תמונתו  של  הבעל  לתוך  האלבום  המשפחתי  שיצרה  לבתה
נדון  האלבום  לא בהאישה    ואף  אם  תשובתה  הספציפית  של,  תר  השאלות  שעלו  בנושאים  אלהיל

 . סיתה את הילדים נגד אביהםמהאישה שעדיין אין בכך כדי להביא לקביעה , הניחה את דעתנו

ברור  שישנם פערים ו  כאשר  לשניהם  אבנדון  שבפנינו  שני  בני  הזוג  ניש  כי  וד  אקדים  ואומרע
ה ותיהם  על  אדני  התוררחביניהם  בכל  הנוגע  להשתת  או  –  ואפילו  פערים  משמעותיים  –

ה  כלל  לא  הקפידה  על ישוהא,  ה  ומצוותרת  על  שמירת  תומהבעל  הקפיד  ברמה  מסוי.  והמצוות
 . מה שאישּה הקפיד

  אינו וענת  כי  בכל  הנוגע  לשמירת  תורה  ומצוות  גם  הבעל  עצמוטהאישה  ,  א  זו  אף  זול
ואכן  הבעל  מודה  כי  בראשית  דרכם  המשותפת  הוא .  מקפיד  על  מה  שהוא  מבקש  כי  היא  תקפיד

ענה  בתוקף  כי  גם טהאישה    אולם,  אלא  שלטענתו  כעת  אינו  צופה,  יזיה  בשבתווהיה  צופה  בטל
ה  בשבת  ואף  רכש  להם  במקום  אוכל  שהוכן כבעת  האחרונה  הבעל  נטל  את  ילדיו  עמו  לבֵר

 .יש את הדבריםהבעל לא הכח. בשבת

דיון ת  זוקק,  נידוננוביים  המתקיימים  בה  פעל  הנתונים  והעובדות  הספצי,  וה  זוגיס
 .ארחיב בה מעט –למרות הרצון לקצר  –ועל כן , רשיהומש

כתב ש, )זט לכה הד כרקפאישות (ם "סודם  ושורשם  של  דיני עוברת על דת בוארו בדברי הרמבי
ך וכ,  מעשיהן  אין  חכמים  מבקשים  לחזק  את  ביתןשכן  בשל  ,  שנשים  אלה  מאבדות  את  כתובתן

 :הבהזונו לש

 ופין  כין  אכוער  מבר  דעשת  שו  זכן  והודית  ית  דל  עו  אשה  מת  דל  עוברתע"
 הן  לין  אוציא  הלא  שי  פל  עאףו,  וציא  יא  לצה  רם  אלא  אהוציא  לבעל  התא
 הוציאה  לעיניו  בלה  קהא  תלא  שדי  כיא  הכמים  חקנת  תהכתובהש,  תובהכ
 קנה תהן לין  אפרוצות  הלו  אבל  אצנועות  השראל  ינות  בל  עלא  אקפידו  הלאו
 ."הוציאה לעיניו בלה קהא תלא אוז



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

17 

, ) חןמי סב לללכ(ש בתשובה "הרחיב רבנו הרא, יתר פירוט ובהתייחס לכל עילה בפני עצמהב
 :לשונו הטהורהו זו

 היא  שדבר  ביינו  התובה  כה  לין  איהודית  ושה  מת  דל  עעוברת  דהאי"
 כןו,  ם  דו  אלב  חהאכילתו  שכגוןו,  הן  בכיוצא  ויןיתמתנ  דנךה  ןגוכ,  כשילתומ
 שאר  בוברת  עיתה  הם  אבלא,  ניו  בונס  אשביל  בקיימת  מאינה  ונודרתה
 דתו.  תובתה  כפסידה  הא  ליסור  אבר  דכלה  אצמה  עהיא  שגון  כבירותע
 ." מפסידא דוא הנות זשש חמשום וציפותא חשום מהודיתי

למדנו  שהעוברות  על  דת  משה  ויהודית ,  ים  כמלאכיםראשונ,  וינמדברי  רבות  נה  כי  כןה
העוברת על דת : מפסידות  את  כתובתן  משום  שחכמים  לא  ראו  לחזק  את  ביתן  ולמנוע  את  פירוקו

ית בכפי  שכתב  גם  ה,  משה  מפסידה  את  כתובתה  מפני  שהיא  מכשילה  את  בעלה  באיסורים
 דבר  בכשילתו  הלא  אם  כן  אתובה  כלא  בוצאת  יאינה  דוא  ההכלל"ש  )ק  א"  סטוקסימן  (שמואל  

העוברת  על  דת  יהודית ו;  "תובה  כלא  בוצאת  יינה  אעשתה  שיסור  אאר  ששום  מבלא  [...]  יסורא
 מדיר  הקפרתובות  כ(ש  "פסקי  הראבוהדברים  מבוארים  גם  .  נות  זשש  חמפסידה  את  כתובתה  משום

 ית  שמואלבחלקו  נו.  )א"  עב  עתובותכ(  מאירי  בהואן  כ  ו)ה  כןמי  סיזונת  נלמנה  אקרפ  ט  וף  סימןסו
ת  שמואל יחיישינן  שזינתה  ולב  משנה  למלךל:  בעצם  החשש  לזנות  )  ברקפסוטה  (  המשנה  למלךו
אם "סעיף  ד  דיבור  המתחיל    טו  קימןס(  איר  מוהבית,  זנהתינתה  אלא  שזחיישינן  ש  א  ל)ק  א"סימן  קטו  ס(

 .ת שמואליב לסכים ה)"יש

רה  בשמירת  תורה ויד  על  קלה  כבחמנדון  שבפנינו  גם  הבעל  עצמו  אינו  מקפבהיות  ש,  הנהו
כשילה  את מהאישה  ששורש  דין  עוברת  על  דת  משה  מצוי  בכך  ,  אמור  לעילכוהיות  ש,  ומצוות

 ואההן שב(ממילא  יש  לומר  שכאשר  אנו  יודעים  שהבעל  עצמו  גם  הוא  פרוץ  באותן  עברות  ,  בעלה

א  עצמו  אינו מכשילה  את  בעלה  באיסורים  שהוכהאישה    הרי  שאין  לדון  את  )שתו  את  אאשיםמ
 צו  קות  אמדירהרק  פתובות  כ(רכה  שכך  יש  להסיק  מדברי  המרדכי  דוהאמת  תורה  .  מקפיד  עליהם

 :שכתב ) אות אף"א מדפי הרי"עג ל דף –תובות  כבורים גשלטיבועיין גם 

אף , יהודית ושה מת דאר של עעוברתשה שהא ל עמעידים הדים  עבלא"[...]  
 כל  לשוד  חין  אחד  אבר  דל  עחשוד  ה–  רמות  חובר  ע]בעלה[=  הוא  שעל  פי

 נהי  דמימר  לאיכא  ד,רחה  כעל  בתובה  כלא  בהוציאה  ליכול  ו,ולה  כתורהה
 אם  ו,נדה  הל  עא  ביה  הא  לל  מקום  מכחרם  הל  עעובר  שבירה  עעברד
 ל  עוברת  עהו  במיקריא  דילי  משאר  דחר  אבר  דשביל  בו  אצא  תדה  נשמשתמ
 ."ה בתרו הם אפסידה התובתה כגם ורחה כעל בגרשה ליכול ו,תד

ה  והוא  עצמו  גם  כן  לא  אכפת  לו ידשמע  מדבריו  שאם  טוען  עליה  שמכשילתו  באיסור  נמ
ם  הובאו  להלכה "דברי  המהר.  קראת  עוברת  על  דתנהאישה    אין,  וחשוד  על  אותו  דבר,  בזה
 וונאגהאי    בכישם  הסובר  "מהרמב]  זצ  ןמסי  א  קחל[ז  "רדבהוזה  שלא  כפי  שהביא  ,  גף  עיו  סקט  ןמסי(א  "ברמ

 . )זה בהאריך למקום האן כאיןו, הפסידה כתובתה שלא יצא חוטא נשכר

שכן ,  הגם  שאפשר  היה  לחלק  בין  הפסד  הכתובה  של  עוברת  על  דת  לבין  המצווה  לגרשהו
וא  עצמו  פרוץ שהיות  ה  –  שאינה  נקראת  עוברת  על  דת  ואין  להפסידה  את  כתובתה  יתכן  שאףי

יהא  מצווה   שנאמר  ל  מקוםכמ,  יל  את  עצמובאותו  דבר  ואין  היא  מכשילתו  בו  אלא  הוא  מכש
ואם  היא   ":שונולקט  בנש  )ק  ז"סשם  (ית  שמואל  בוכפי  שמשמע  ב,  ות  שעשתהרלגרשה  בגין  העב

ית במנה  משמע  שהשמשון    ל–"  דבר  איסור  לא  הפסידה  כןם  דבר  איסור  והוא  אוכל  ג  ולהאכי
רשאי  להוציאה  בעל ולא  לכך  ש,  ובתהתאת  כ"  לא  הפסידה"ה  זו  ישתייחס  אך  לכך  שאמשמואל  

 . רחהכו
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ה  שאוכלת  חלב  ודם  אך  לא יששדן  בא  )מה  תימןא  סחלק  (ז  "כך  אכן  נראה  גם  מדברי  הרדבו
לעניין  הפסד '  וברת  על  דת  משהע'ואחר  שכתב  שאין  כאן  דין  ,  נתפסה  מאכילה  אותם  את  בעלה

 :וכתב הוסיף, רנו לעיליאוכדב, הכתובה

 אינו  וורה  תופי  גל  עוברתע  אשתו  שרואה  שאיש  לארה  מבוא  תל  מקוםכומ"
 ל  עקפדת  מאינהון  דכיוד  –  גרשה  מאינו  והחזירה  לכול  יין  אאםו  –  חזירהמ
 הוא ודה נמשמשתוו' כשול מתן תא לור עלפניו  'ל  עקפדת  מינה  ארת  כיסורא
 ץ  לרשג  'אמר  נה  זעל  ו,רגיש  יא  להוא  וסורים  אברים  דמאכילתו  ו,דע  יאל
 דם  אגרש  ילא  שראשונים  הקנו  תא  לו  זןכגו  בי  כני  אאומרו',  גוו'  לון  קיצאו
 תובתה  כישאר  וטה  גה  לורק  זלא  אתובתה  כה  לותן  נכן  אם  לא  אשתו  אתא
 ."ליו עסדרין מו לין אאם ו,וב חליוע

ו  דין  עוברת  על  דת  ואין  להפסידה  את זאישה    הגם  שאין  להחיל  על,  א  קמן  דלדעתוה
הקל  בה  לגרשה  ללא   ל  מקוםכמ,  שהרי  אין  עדות  על  כך  שהיא  הכשילה  את  בעלה,  כתובתה

] בי ןמסי א לק חעזר הבןא,  מעלקיסש[וראה  גם  בבית  יצחק  (אר  הכתובה  חוב  עליו  ישות  תשלום  כתובתה

וכך .  ")חרם  עניןלמוכח  מדבריו  גם    וםמקל  כמ  "רם  דרבנו  גרשוםחז  לא  דיבר  בנושא  "הרדבששכתב  שהגם  
 :)דפ ןמסי ג קלחב וצ ןמסי א קלח(ג "ת מהרש"אכן כתב במפורש בשו

ל   עוברת  עשיבה  חלא  ד)ק  א"  סטו  קסימןב(ית  שמואל    בבדמבואר  אף  על  גבו"
אישה   גון  כעצמה  ליסורים  אשתה  עאםב  בל  אבעלה  לכשילה  האםב  לא  אדת
 תפסיד  שענין  לקמ  ר"  מ,ת  דוברת  על  עשיבה  חא  לעצמה  לבת  שמחללתש
 שגר לכול יבעל היהיה שענין לבל א,בעל לתכשיל שווקא דעי בזה בתובתהכ
אישה   של  מבדרך  ו,בעל  לכשילתו  מאינה  בפילו  אזי  אעל  כרחה  בותהא
על   בותה  אגרש  לבעל  הכול  יעטנז  שובשת  לו  אטובם  ו  יו  אבת  שמחללתש

 בזה  וינה  מפסדת  אכתובתה  דלומר  יש  זה  במי  נכי  הכן  הוא  הדין  אם  ,כרחה
 לומר  יש  שפיר  על  כרחהבגרשנה    לבלא,  ל"נא  ה"רשב  התבתשו  ביירימ
 ."ל"נ הא"ברמ והגהות מיימוניות ביירי מבזה והגרש ליכולד

ז  שכתב  דתבוא  מארה  לאיש "שנסמך  על  הרדב  )חקפ  ןמסי  א  קלח(כן  מצאנו  באמרי  יושר  ו
שרואה  אשתו  עוברת  על  גופי  תורה  ואינו  מגרשה  והעלה  שמי  שמחללת  שבת  נחשבת  לעוברת 

אולם . )בי – א יימניםס(ק וכן הוא בבית יצח. ולכן רשאי לישא אחרת בהשלשת גט וכתובה, דתל ע
אין  גם   בכי  האי  גוונאששכתב  מפורש  ,  )ו  ימן  סעזר  הבןא,  ריישב(ראה  זה  מצאתי  בחלקת  יעקב  

 :וכלשונו, מצווה לגרשה

 ידיעתו  בדה  נימשתו  שו  אאכילתו  איסור  הכבר  ששה  מת  דל  עעוברת  בואם"
, ל"נ ההאיסור לושש חינו אהוא דודעים יאנו דיון כ,כול לגרשה יאין  דקטינןנ

 ." ריצות פמעשי ביהודית דת ל עק רעוברת בכן מכל שכןאם 

שכן  החלקת  יעקב  התייחס  אך ,  זוה  ו  בסוגינעיון  נראה  שאין  מחלוקת  בין  רבותיהך  אחר  א
ך  הם כוהיות  ש,  ם  בהם  הוא  מלין  על  אשתוילבעל  שאנו  יודעים  שהוא  עצמו  אינו  חושש  לאיסור

ת  מעשים  שהוא  עצמו  אינו  נקי מציא  את  אשתו  מחלהו  ושייהתלא  תעשנה  ידיו    –  פני  הדברים
דבר  המלמד  כי ,  ז  היה  במי  שאנו  חוששים  שאשתו  תכשיל  אותו"מה  שאין  כן  נדון  הרדב  ,מהם

 . ג ודעימיה"וכן נראה הפשט גם בדברי המהרש, הבעל מצד עצמו נשמר מאותם איסורים

י  שחי  עם  אשתו  חיי שנזקק  בזה  למ  )ב  כןמי  ב  סקחל(  שדה  הרי  פת"אכן  כך  מצאתי  גם  בשוו
 :והעלה, ועושה זאת בידיעה גמורה, אישות ללא שטבלה

 וקפו  תצרו  יוא  הם  גכןאם  ,  טבול  לולכת  האינה  שזה  מידע  שנראה  שיוןכ"
 ניםת  פ"ו  שעייןו,  פסידה  הא  לתובתה  כם  גכן  אם  מזיד  בנדתה  בליה  עבאו
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 רא  תניינאהדומאבן  העזר  (ודע  ביהודה  ת  נ"שו  ו)ב  י–  א  יניםמי  סק  בחל(  אירותמ
 ין  אכל  מקוםמ,  גרשה  לליו  עצוה  מכל  מקום  שמגבאף  על  ,  כןאם  .  )ו  כןמיס
 קנה  תה  ליש  שיון  כרשום  גבנו  רקן  תא  לי  האי  גוונא  שכל  כך  כרור  בדברה
 זה מודע יבעלה שודעת יהיתה  שכיון  שאיסור  בגורם  הם  כן  גהוא  ו,מו  עדורל
 יסור  אה  זאין  שבורה  סיתה  הליה  עא  בכל  מקום  ומטבול  לולכת  האינהש
 וח  רליו  עבר  עכשיו  עק  רדה  נהיתה  שדע  יוא  הם  אל  כל  פנים  ע.ך  כל  כמורח
 עייןו.  ם  כן  גתובה  כה  ליש  ששיטא  פרעים  העשיו  מל  עמתחרט  וחרתא
 וא  האם  שם  שודע  ביהודה  בנשמע  מכןו,  )  געיף  סטו  קימן  סבן  העזרא(א  "רמב
 יא  הכןם  או,  תובתה  כפסידה  הלא  שליה  עא  בכל  מקום  ומדה  נהיתה  שדעי

נו   רבקן  תא  לי  האי  גוונא  שכומר  לל  כך  כשוט  פבר  דהו  זאין  ומורה  גשתוא
 עשות  ללבו  בעלה  שיון  כקר  [...]  בנים  ראה  מלא  בפילו  אהתיר  לשוםגר
 ל  עלדבר  וה  בהתרות  לריכים  צרוצת  מינה  אהיא  ווונות  על  עמתחרט  ושובהת
 מצוה  שו  לומריםת  ארוצ  מהיה  תא  לף  על  פי  כן  אאםו,  עוון  הודל  גבהל
 זי  א,פיטורין  גט  קבל  לתרצה  תא  לאם  ויתו  בתוך  משעה  רלהוציא  וגרשהל
 הוציא  לשמיםם  ש  לכוונתו  שתו  אהאמת  שראו  יסמוכים  הבית  דין  הםא
 בנים ראה מצירוף בו לתירו  יתה  עד  עעשה  שעבירות  הל  עמתחרט  ומרשעתה
   העזראבן  לק  אחל(ל  "ר  זחתם  סופ  הרן  מצריך  הכהן  לגרושה  באפילו  ו,ווקאד
  [...]ווקא דבנים ראה מ) גימןס

 שניהם  ודה  נהיא  שדע  יכן  גם  וא  הם  איבעיא  מא  לדון  דידןיבנ  דדינא  לבנאת
 ק  רבנים  ראה  מתרת  הלא  בחרת  אישא  לו  לאין  דפשיטא  דטאים  חעלת  ביוה
 אינה שדע יא למה עהיה שמן זכל שהאמין לקשה שגםה( זה מדע יא לוא הם אפילוא
 סורה  אאינה  ומה  עדור  לו  לותר  מעשה  תאם  שיון  כםל  מקו  מכ)טבול  לולכתה
 ,רעה  הדרכה  משוב  תולי  אבה  לל  עלדבר  וה  בהתרות  לריכיםצ,  עולם  לליוע
 תוך  משעה  רלהוציא  וגרשה  לליו  עמצוה  שיוןכ,  הרצת  תא  לזאתל  כ  באםו
 וונתו  כאמת  בם  אדבר  בעיינו  ידיןת  בי  שחר  אחרת  אישא  לו  לתירו  ייתוב
  [...]" פוסקים הגדולי במבואר כבנים ראהמ מהם עיצרפו ושמיםם של

ע "צ  הגר"ן  הראשל"מר  ופת  הדור  והדרו  מעוזנון  ואוהאמת  תורה  דרכה  דכן  מצאנו  גם  לג 
הטובה '  זו  כיד  הה  שאחר  שהרחיב  בסוגי  )א  יות  אא  כימן  סעזר  הבן  א–  ג  לק  חומראיביע  (ל  "יוסף  זצ

 :העלה כי, )אתרין באוקיוה  ודון מינ–ושם נזקק לדיני עוברת על דת יהודית (עליו 

 שעת  בהאשה  והבעל  שעדים  בתברר  נולאפי  שומר  אני  אזו  מוגדולה"
 דורש  ותשובה  בחזרו  פעמול'    הוח  רחלה  המן  זלאחר  ופשים  חיו  הישואיהןנ

 ענה  טחמת  מאה  בהיאו,  יהודית  ושה  מת  דל  עעבור  לוסיף  תלא  שאשתומ
 לא  בצא  תת  דל  עעבור  לוסיף  תאם  שדים  עפני  בה  בהתרהו,  קביל  וסברד
, טענתה  בשגיחין  מאין  ותובה  כלא  בצא  ת–  תראתו  הל  עעברהו,  תובהכ
 ו  לאסור  שאומריםש  יו,  גרשה  למצוה  שוברים  ספוסקים  הל  ככמעט  שכיוןש
 נן  אתיק  שיהו  אאיד,  קביל  ובר  סזה  בייך  שלא  ומו  עהדין  שדאי  ו–  קיימהל
 נתוטע  מיתעלם  שה  זוא  הי  מ–  את  זל  עשטוען  כלפחותו?  תקינן  שימ
 ? סכתר פאמת הל עכפות לצודקתה

 חוש  לש  יאםש,  )ח  כימן  סוף  סעזר  הבן  אלקח(  וד  דיתת  ב"שו  בב  כתצא  בווכיו
. תובה  כה  לאיןו,  יצויו  רהני  מאל,  נתרצה  וידע  שי  פל  עףא,  יסור  אתאכילנוש
. ין  שםעי.  מוריד  ועלה  מינו  אנתרצה  שמה  ושואה  נהיות  לה  לסור  אלא  היכ
 הא  דבתכ  ש]ק  א"  סטו  קןמיס  ק  בחל[  אפוד  הבני  ארפס  באיתי  רא  בוצכיוו(
, כןר  ח  אליה  עא  בם  אףא,  כתובה  בלא  שוצאת  ית  דל  עעוברת  המא  לןיקיד
 ילתא  מבי  גבלא,  כי  המרינן  אומין  מענין  לדוקאד,  נתפייס  ואה  רמרינן  אאל
 –  שואה  נהיות  לסורה  איא  ההלא  וכןר  ח  אנתרצה  שה  מועיל  מה  מאיסוראד
 ק  בחל[  שדה  הרית  פ"שו  בעיין  עודו.  כ"ע.  ]  גמןסי[  הבתשו  בחיים  הץ  ערךד



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

20 

 קחל  [ופר  סתם  חתבתשו  ביןיעו  (אתרין  באוקי  וינה  מדוןו.  )ין  שם  עי]ב  כןמיס
 ).ק"דושם וין עי] ק ב" ספח קןמי סה דעהרוי [הבשו תבפתחיו] מט קןמי סהדעיורה 

 הכריחה  לכול  יכןל,  תה  אדור  לו  לאוסרים  שוסקים  פיש  שכא  האניש[...]  
. רחה  כעל  בהוציאה  לכול  י–  או  לאם  וניעות  צגדי  בללבוש  ואשה  רכסותל
 ."נאו תידי על נכסיו ביזוק לרצה ששלם יכתובה שאפשרו

מע יששרק  אם  גם  הבעל  חזר  בתשובה  ומקפיד  על  אותם  איסורים  ת,  ברים  משמעדהמ
שאינו אך  אם  הבעל  עצמו  אינו  מקפיד  על  אותם  דברים  הרי  ,  טענתו  בנושאים  אלה  כלפי  אשתו

 . יכול להלין בהם נגד אשתו

נו  ורבנו רהלא  הוא  מו  ברבותינושהביא  מדברי  חד  מיוחד    ן  הראשון  לציון"הגם  שמרו 
 נדפסה  שהבתשול  ב"צ  זנקאוה  אפאלר  ר"מופלא  כמהר  הגאון  המשפטים  דסבא  ועטרת  ראשנו

 :כתב ש)ה כןמי סעזר הבן אלקח( דוד לושניםת ש"שוב

 י  כו  ללעג  ישומע  הל  כ–  ראש  הגילויב  שוק  ליוצאת  שבעל  הטען  שדמה"
 כלו,  ן  כושות  עאפרכי  ומי  רנות  בולאפי  ומספחת  הפשתה  שמן  רב  זה  זלאה
, אש  ררועת  פהיה  תבודאי  שדיע  יידע  מזמן  הזה  בשראל  ינות  בנושאה
 אש  רהרים  ליא  הענה  טמהו.  כתובה  בהתחייב  לייל  עייף  שמנהגא  דאדעתאו
 רכה  דה  זזאתההאישה    שון  דידןדינ  בשכןל  מכו.  ת  דל  עוברת  עטענת  בבאל
 ואה  רהבעלו,  רוע  פראש  בלפעמים  וראש  הכסוי  בשוק  לוצאת  יפעמיםל
 ." ת דל עעוברת שעון טטעון לצא ימה עשמתקוטט כהיום ושותקו

 :וכתב ה"זצוקללה ראשון לציוןהן "עליו השיג מרו

, הנם  גותיות  אוא  הה  זמנהג  שיון  כהריש,  פי  עניות  דעתי  לחוור  מה  זואין"
 י  כ)ב"ע  וט(  ש  השנהאר  בכדאמרינןו,  בידינו  שסוקה  פלכה  הבטל  לכול  יאינוו
 הוי  דת  איששא  לאש  רריעת  פאיסור  בשכןל  כו.  הו  לבקינן  שי  מיסורא  אהגונ
 עביד  קרבנן  דדעתא  אנושא  ומקדש  הכל  וואיל  הכןם  או  [...]  אורייתאד
 מיםכ  חייבו  חלא  שדאי  ו)ז  טןמי  סעיל  לכתבתי  שה  מייןע(  כתובה  השעבודב
. ל"ז  חעת  דפי  על  תנהוג  שמי  ללא  אעולם  משתעבד  נלאו,  פרוצות  לתובהכ
 –  מוטב  לחזור  תשתו  אגם  שברצונו  והרה  טוח  רו  בכנסה  נעתה  שלכ:  לכןו
 בר  חי  לבקשתיו.  כתובה  בלא  שצאת  –  רצה  תא  לאםו,  שתעי  מא  קינאד
 ושיודחיב(  אב  זולדות  תרפסל  ב"  זראנק  פואלף  ואבז'  ג  ר"רה  הוא  המצאתיו
 ."עיל למו שכתבתי כהדיא לבתכש, )ב" ענז דף ר– ב עכתובותל

 ראשון  לציון  הץ  תפארתנויוצ  ת  ראשנורן  עט"תו  של  מרמליגהנה  כננס  האוחז  בשיפולי  ו
נראה  כי  אפשר  לומר ,  יה  כראויווובבואי  בקידה  ובהשתח,  ל"זצוק  גאון  רבי  עובדיה  יוסףה

ומשום ,  כתב  לה  כתובה  בכל  זאתושתו  ם  איירי  רק  במי  שידע  שכך  תנהג  א"שרבנו  התועפות  רא
ובזה  מצאנו  לו  לרבנו .  דהוא  הוא  שרצה  ליזוק  בנכסיו  –כתיבתו  והתחייבותו  מחייבים  אותו    הכי

 קת  מחוקקלעולה  מדברי  הח,  קלה  כמות  שהיא  עניות  דעתיל,  כך.  ם  רעים  אהובים"התועפות  רא
 :זו לשונוו,  הואכתב במפורש שדין הפסד כתובה בעוברת על דת ש)ק יט" סטו קימןס(

, פסידו  הנשואין  האחר  שלקול  קמחמת  ש–  תחלתה  כופה  סאין  ששהא"[...]  
 חר  אין  דהן  לש  י–  אויהה  רית  הא  לנשואין  המתחלת  ששים  נשאין  כן  המ
 ."ה זאחר שןמסי ביתבאר שכמוו

לנושא  חייבי   קת  מחוקקלוכוונת  הח,  )ה  כסימן  א  יפרק  כתובות(ש  "מקור  לשונו  מצוי  בראו
שם (  כתב  גם  הבית  שמואלן  וכ.  עיקר  ותוספת  –ם  הכיר  בה  יש  לה  כתובה  במושלם  אשין  וולא

 :שכתב )יד קןמי סעזר הבן אלקח( שה מאגרות הוכן העלה להלכה רבנו. )ק כא"ס
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 ל  מקוםכמ  ושער  הכסות  לוצה  ראינה  ששנשאה  כתחילה  מבעל  הדע  יאםו"
 ת  אכסותמ  יו  הנשים  הרוב  שזמן  בה  זיה  הם  אף  א–  תובה  כה  לכתב  ושאהנ
 ה  לנתחייב  ונתרצה  וידע  דיוןכ,  תובה  כה  ליתן  לריך  ציה  המינ,  דין  כאשןר
 שראל  ינות  בכל  כתתנהג  שחשבש,  דע  ישלא  כק  רוא  הארגמ  הדיןו.  כתובהה
 וצה  ראינה  וזה  בעשיה  מלקלה  קמן  זאחר  שו  אצתה  רא  ללבסוף  וכשרותה
 ."תובה כלא ביוצאת שמרו אזהב, ערה שכסות לובש

תיק (א  "א  שמן  שליט"א  והגר"צ  אשכנזי  שליט"הגריי  עלו  להלכה  גם  מכובדכן  ראיתי  שהו

 . )2897-21-1 'סמ

ות רלא  ממי  שהוא  עצמו  גדור  מאותן  עבאמצא  שטענת  עוברת  על  דת  אינה  מתקבלת  נ
ואינו  יכול ,  ברת  על  דתוואם  אינו  גדור  מהן  אין  כאן  כל  טענת  ע,  ליהן  הוא  מלין  אצל  אשתושע

אם  התברר  לנו  שעשה   ל  מקוםכומ.    לשלם  את  כתובתה  במושלםוחייב  לגרשה  בעל  כורחה
ואם  לא  תשוב  בה  מדרכה  רשאי ,  יכול  להתרות  בה  –שובה  והוא  עצמו  גדור  מעברות  אלה  ת

 .ולהפסידה כתובתה חהורעל כבלגרשה 

 :וכתב, וברת על דת עטענת בשימוש בדר גגדר שעקב יחלקת הדברי בוד עין שםיעו

 ידיעת  בת  דל  עעוברת  וריצות  פעשי  מושיתעהאישה    ם  אותר  יעודו.  ד"
 רבים  העוונותינו  בעשה  נכבר  שאש  ררועת  פל  עדבר  נאל(  עלה  ברצון  בגם  ועלהב
 ם  עמרקדת  וולכתההאישה    ם  אמשל  ל)קר,  היתר  לרדים  חם  גאף  ורבה  הצלא
 עלה  בם  עחדי  תערובת  בהתרחץ  לשהולכת  כו  אעלה  בעיני  לחרים  אנשיםא
 הדור  בנוהגת  הציפות  חניני  עארי  שו  א,זה  כציפות  חל  עקפיד  מינו  אהבעלו

 נייני  עאר  של  עומר  לאמן  ניתי  תהיכי  מ,כןאם  ;  קפיד  מינו  אהבעלו[...]  
 .חרם דרבינו גרשום בהיפטר לרוצה וזה לתרצה מאינו שריצותפ

 ]י  בן  מנחם"י,  כך  היא  הלשון  שם[=שראל    ית  דל  עעוברת  דדין  הריםבדהר  ויצק
 שפחה  מטהרת  ובת  שמירת  שדבר  לסימן  ודיר  חאיש  לודע  נשהבעל  כק  רואה
  :ונוו לשז ו) זןמיס( ק"מהרש ללמה שך לאלף התשובת בעין ו-

 קדמונים הימים בק רנים בו לאין ברם דרבינו גרשום חמתירין  הף  איכ'
 ומר  לקרוב  ורוץ  פהדור  שזמננו  בן  כא  לכך  כל  רוץ  פדור  היה  הלאש
מאה  אני   טומר  לשהא  לתירו  האס  ל"ש  הזמן  באם  ואחרת  בתן  נעיניוש

ה י  בקהו  מכאשר  ועשה  וקום  במש  מיסור  אהתירו  וחרונה  אמשנה  ללך
 אהל  בנשים  מבכשרות  ששרה  כאשה  לאף  וראשונים  הל  כקהייתאא
 ' .שמים לונתו כם אודע יי מכל שכן בזמן הזה מברךת

 . ' יןמסי בם שכןוכאן לשונו עד 

 יון  כון  דידןדני  בל  מקום  מכשעה  פלא  לשעה  פין  ביש  לומר  דודאי  דאףו
 דת  על  וברת  עשום  מרק  ויעור  כדי  עוי  הלא  דיון  כבעלה  לסורה  אינה  אודאיד
 ."ידיעתו בם גריצות פעשי משתה עא לם אצוי רונתו כם אידע לריכיןצ

 ש"הגריו,  דאייא  הע"  הגר,רצוג  הה"גריא  הגדול  הרבניהית  הדין  בכן  עולה  גם  מדברי  חברי  ו
יהודית   דתל  שהתייחסו  לעוברת  ע,  )358  עמוד  בןק  דיסד  פק  ר  חל"דפ(דיקים  לברכה  צר  זכלישיב  א

 :וכתבו

בכי  האי ו,  גרשה  לליו  עצוה  מת  דל  עבעוברת  דאמר  נם  אאף  דשוט  פוהדבר"
 הבתשוא  ב"רשב  השכתבו  כמל  ו"  זאור  הגולהמבינו  גרשום    ריקן  תא  לגוונא

 מרתמצי  לו  ם  אפילואו  ')טו  קוף  סימןס(  ת  יוסףיב  בובאו  דבריוה)  קנז  תןמיס(
' סידות  חמדת  בתנהג  ילא  שרב  התקן  יאיך  הקום  מכל  מסידות  חדת  מהיאש

 הודית  ית  דל  עעברה  ששתו  אהתנהגות  מדע  יבעלה  ומקרהב  ,ל  מקוםמכ
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 ת  אליה  עלגלגל  וכשיו  עבוא  לידו  ביןא.  שנים  ומים  יתה  אחיות  להמשיךו
 ."גט הת אדרוש לא בוקפו נלבו ששום מלא שראה נרי הי כראשונותה

 :וכתב, שגם הוא העלה כן )שם( ראשון לציוןהן " בדברי מרוראה עוד 

 נים  בהולידו  ובות  רנים  שמה  עי  חזה  ההאיש  של  כל  פנים  בנידון  דידןע "
 עת  כרקו,  גולות  מזרועות  ורוע  פראשה  ושוק  לוצאת  ייותה  המרותל,  בנותו
 ביעות  צלא  אה  זאין  שדאי  ואה,  זאת  כטענה  בא  במדנים  וריב  האחרל
 התעולל  ליבואוש,  פושעים  לד  יתת  לאיןו.  ולמתו  האינה  שטלית  בהתעטףל
 ל  שמספחת  השתה  פשר  אזמן  הזה  ב– שותיהם  נל  ערשע  בלילותע
 ורף  עהם  לתנו  נשרא,  ושהדקהה  רו  תדיני  בישתמשוו – עולם  במודרניותה
, שפלה  האותם  תמלאתׁ  לכדיב  – פרטית  התועלתם  לרק  וךא,  נים  פלאו
 חת  תטענות  ותואנות  בעוריהם  נאשת  בלבגודו,  חרת  אאשה  ביניהם  ענתנםב
 ענת  טטעןו,  שמים  ללבו  וכשרות  בוחזק  מאיש  הם  ארקו.  ת  דל  שסוהמ
 פסקו  שמו  כפסוק  לש  יזא,  חרות  אמריבות  וכסוכים  סבלימ  ת  דל  עוברתע
 ."דת כתראה האחר לתובתה כלהפסידהו, יים חנו אפיהם משרל א" זבותינור

 ורחותא  –  ח  מימן  ז  סקלח(  ליעזר  אוהציץ,  )אות  ב  דכקימן    א  סקלח(גם  הדובב  מישרים    כתבון  כו

 .) גרק פשפטיםמ

שוב , ואיל  והבעל הזה גם הוא אינו מהמקפידים על נושאי השבת והסובבים אותםה:  על  כןו
 .וגם מטעם זה אין בידנו לחייב את אשתו בגירושין, אינו יכול לטעון שאשתו עוברת על דת

 וף דבר ס

הבעל ,    למעלה  משנתיים–  אמנם  מצויים  בפירוד  ממושך  הצדדים:  בפנינו  מקרה  מורכב

עם  זאת  שני .  תובע  גירושין  אולם  לא  נמצאה  עילה  לחייב  את  האישה  לקבל  את  גטה

האישה  הציעה  זאת  תוך  הבטחה  שתעשה  כברת  דרך  לקראת :  הצדדים  היו  מרוצים  לייעוץ

ים  ומחצה אולם  כחודש,  הבעל  סירב.  בעלה  בכל  הקשור  לבקשותיו  בענייני  דת  ומסורת

  או  אז –לאחר  מכן  היה  זה  הוא  עצמו  שהציע  לרעייתו  לנסות  הליך  של  ייעוץ  לשלום  בית  

בנימוק  כי  בעלה  אינו  כנה  בבקשתו  וכל  בקשתו  אינה  אלא  מן ,  הייתה  זו  האישה  שהתנגדה

 . השפה ולחוץ

טענת מכוון  לא  הרחיב  ב  כוונתבהדין    יתב(ן  וליבן  בארוכה  את  כל  טענותיו  של  הבעל  דית  הדין  ב
ובמצב שכזה מוטב היה לו כלל , שכן הבעל לא הציג כל בדל ראיה לדבריו, הבעל  כי  לאשה  קשר  זוגי עם גבר זר

האישה   את  מחייבתהין  כל  עילה  שבדין  אשלב  זה  בבור  כי  סית  הדין  בוכאמור  לעיל  ,  )אמרו  נאל
 . טהגקבל את ל

מכון (נעמי  כהן    ר"לדפנה  את  הצדדים  מידית  מית  הדין  ב,  ובשלב  זה  בלבד,  אור  האמורל

וחידוש הקשר  לגבי  היתכנות  שיקום הבית  ת  דעתהולחו  )מואל  שבעתג,  3  יקסלר  פבי  צטתסמ,  רחביםמ
תה  תוך  ארבעים ת  דעת  חוואית  הדין  בבקש  כי  היועצת  תשגר  למית  הדין  ב.  הזוגי  שבין  הצדדים

וות חאחר קבלת יתן את החלטתו הסופית ליית הדין בו, יום מיום הופעת הצדדים אצלה  וחמישה
 . ל היועצתשדעת 

 .יעוץ בחלקים שווים י– ות הטיפולוישאו בעלייני הצדדים ש

 הודה יאיר בן מנחםירב ה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

23 

 .צטרפים למסקנותמ
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