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 ה"ב

 1028042/1יק ת

 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבירן יצחק הלוי, ד" ראב—רב יצחק אלמליח ה

 )ד ראובן עגיב"כ עו"ב י"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )ד יעל אהרוני"כ עו"ב י"ע( לוניתפ  :נתבעתה

  ?ב''לשלו חמת מיעוט הסיכוימ, אף שאין בה אשם תי תחויב אישה בגט מ:נדוןה

 סק דיןפ

 .תביעת הבעל לגירושין ותביעת האישה לשלום בית: לפנינו תביעות הדדיות

 קע הנצרך לענייננור

 .הצדדים נשואים כשמונה שנים ולהם שני ילדים קטינים בני שש ושבע

 .רודים מזה כשנה וארבעה חדשיםפ

 יקר טענות הבעלע

בהמשך  לכך  אף .  אישה  לקיים  עם  בעלה  יחסי  אישותהרקע  למשבר  הוא  סירובה  של  ה

 .נקטה כלפיו באלימות

 .תקופת נישואיהם לא שמרה על טהרת המשפחהב

 .צדדים פרודים זמן רב ואין כל היתכנות לשיקום שלום הביתה

 .בעל מאס באשתו ואינו מוכן בשום אופן לשוב לשלום ביתה

ה  אלא  שיש  לפסוק  כי טלקבל  את  גלא  זו  בלבד  שיש  לכופה    ל"מכל  הסיבות  הנ,  טענתול
 .איבדה כתובתה

 יקר טענות האישהע

 .הדבר הוכח במהלך דיון ההוכחות. שורש הפירוד נעוץ בכך שהבעל נתן עיניו באחרת

ה  שמרה  על  טהרת  המשפחה  ובידה  אישור ישהא:  ענות  הבעל  כלפי  אשתו  הן  שקריותט
 .כך גם ביחס לטענתו באשר לאלימות. מבלנית על כך

 .חפצה באמת ובתמים בשלום בית ומוכנה לסלוח לבעלהה ישאה
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 התדיינות בבית הדיןה

 .יוזכר עוד כי במהלך השנה האחרונה התקיימו שישה דיונים

 : ולהסכמה כשל יסיונות בית הדין להגיענ

כשהעקרונות המנחים הם שלא , ית  הדין  עשה  מאמצים  עילאיים  להביא הצדדים להסכמותב
אולם  גם  אין  לכוף  אדם  לוותר  על  זכויות ,  גיסא  חו  מחדורל  כניתן  להחזיק  אדם  נשוי  בע

 .גיסא המגיעות לו בדין מאידך

 .גיעה עת פסיקההכך ו, צערנו הצדדים מבוצרים בעמדותיהםל

 עת הרובד

 יכוי לשיקום הנישואיןסעת מקצועית על הדוות ח

צל הצדדים  הופנו  לאבחון  א.  אכן  תקופת  הפירוד  הארוכה  היא  בהחלט  בעלת  משמעות

ח  מטעמו  ובו  מסקנה  כי  ההיתכנות "הוגש  דו.  פסיכולוג  קליני  שהוא  גם  מטפל  משפחתי

 .לשיקום שלום הבית נמוכה ביותר

  :לן השורות האחרונות מדברי המטפללה

, מפלונית  מרגיש  פגוע  ומרוחק  כל  כך]  פלוני[מצב  העניינים  הנוכחי  כאשר  ב
  לסיים  את  הזוגיות זמן  גמלה  בליבו  החלטה  עמוקה  וברורה  זהמומצהיר  כי  

לזוגיות ]  מצד  פלונית[אינני  מוצא  את  האפשרות  לשיבה  המיוחלת  ,  עמה
 . מיטיבה בעלת ממש

ה  באמת  ובתמים  מייחלת ישא  ה.ומה  שדבריו  מבהירים  את  הקוטביות  בעמדות  הצדדיםד
 .לשלום בית והבעל גמר בדעתו באופן מוחלט להתגרש

 שונהור גירושי אישה ראסוברת על אגובת הצדדים ט

 .לו אלו היו פני הדברים בלבד היה מקום לחייב את האישה להתגרש

 מי  בןד)  אילך  וספר  הדפיב  ב"  עד  לףד,    אימן  סין  גטלכותה,  רזעהן  ב  אבק  חל(  ב  לעלומותת  ת"שוב
 א  בבעלילהו  "יבר  דקר  שי  כנמצאו"  ולי  חה  לשי"  שטענה  בשתו  את  אגרש  לדין  הבית  לבאש
 עיניו  בנמאסת  וסובלה  לוכל  יא  ליכ  "גרשה  לרצונו  בי  כבריו  דה  שינך  כהתברר  שאחרל".  ליהע
 –" ורחה כעל בלגרשה וושלם מתובתה כשלם לוצה רן כעלו

 הרבנים ועוריה נלוף אעזוב  לופן  אשום  בוצה  ראינה  שכרוכיא  כווחת  צהיאו"
 דין  היתברר  שד  עזונותיה  מה  לתת  לייבוהו  חןיגיהם  על'    הצדק  הןדית  בי

 "[...] 

" בר דרות עה בצאמ "ן כם אלא אאשונה רשתו את אגרש לאסור שיאר  ב)םש(  ב  לעלומותהת
 לכותם  ה"הרמב  ו)צדף    יטיןג(  גמרא  הוגיית  סיאור  בהו  ז–  שלחנה  ינאה  שםאני    שזיווג  ברקו
 וב  רעת  דכךו)    דעיף  סיט  קימן  סרזעהן  אב(  רוך  עהשולחן  וטור  הסקו  פכן  ו)אככה  י  הלק  פר(  ירושיןג
 . פוסקיםה

 בר  דה  בצא  מן  כם  אלא  אאשונה  רשתו  את  אגרש  לאדם  לאסור  שלבד  בו  זלא  שיאר  בודע
ת "בשו  ו)יא  תימןס(ש  "רשבת  ה"שוו  בבך  כתכ  שהביא  ומנעו  לצווין  מדין  הית  באף  שלא  ארווהע
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 כתוב  לסופר  המנוע  לדין  הית  בחייביןו  "ו  לזקקין  נין  דית  באיןש)  כח  קסימן  וכב  קימןס  (בועז  וכיןי
 . הז כגטב" חתום להעדיםו

 ו  ארשום  גבנו  ררם  חש  יאםש)    גות  ארוטהת  הג  הז  עימן  סרזעהן  אב(  גדולה  הכנסת  מביא  הודע
 אישה  ביןהדא  וה  שדבריו  מלמד  וו  לזדקקין  מדין  הית  בין  אתובה  כלתת  וגרש  לרוצה  ובועהש
 . ]גם אם הם מהעדות שלא קיבלו עליהן חרם דרבנו גרשום[ אשונהר

שלא  יוכל  הבעל  לגרשה  בעל  כורחה  מכוח  האיסור לפסוק  פסק  דין  כזה    שתב  כובשך   א
 : לגרש את אשתו ראשונה

 חייבו  לתקנתם  בכמים  חועילו  הה  מי  כשראל  ינות  בקנת  תזה  בואה  ריניא"
 ושב  יוא  הגם  ולמודה  גושבת  יה  לר  מהיא  וגרש  ללא  שלכופו  וזונות  מתתל
 ." ברה עהרהורי מיצול נאינו ובדול

 ו  זאישה  לקנה  תו  זין  אוםמקל  מכ,  רצונה  באינו  של  כגרש  לבעל  לאסור  שףא:  בריו  דיאורב
 . ישה אלא ביוותר שקנתו תו זין א– פייסו לצליחו האלם  אבעל הת אכן וגונה עתיוותרש

 ברי  דל  עזה  בלסמוך  ואשונה  רשתו  אגרש  לותר  מהא  יליו  עמאוסה  שטען  שכיוון  שן  דכןל
 ם  גיודו  שומר  לש  יאישה  הפיית  כלגבי  וגרש  לבעל  הת  אופיןכ'  איסמ  'בטענתם  ש"רמבה
 . ם"רמב הל עחולקיםה

 אפילושם  "רא  השםב)    דות  אהטורת  גה  היט  קימן  סרזעהן  אב(  ולהדגהסת  נכ  הבריד  ביא  הובש
)   דעיף  סיט  קימןס(ן  "ר  מדברים  מ"רא  הדברי  כהוכיחו.  אשון  רזיווג  בגרשה  לסור  אעיניו  באוסהמ

 ם  אאףו,  שלחנה  יא  לשנאה  בם  גאשון  רבזיווג  שמשמעו"  שלחנה  ינאה  שםא  "ני  שבזיווגש
 י  כשלחה  לבעלה  לו  לאוי  ראין  וו  זיאה"  ינם  חנאתש  "–  ימנה  האה  נחרת  אמצא  שחמת  מנאהש
 ". נאתה שיגרום שברדו  לשתה עלאו ונגדכ שעה פא ליאה"

 ידד  צשוב  ושלחה  לכול  יעיניו  בבמאוסה  שרב  לראה  ניה  הצמו  עמסברת  שן  כם  אמצאנ
 . אשון רזיווג בשלחה לסורא ליו עשנואה באףן ש"ר מדעתב

 . ה זט גסדר להזדקק לןת דיבי לין אגם שולה עעיל ליטתו שפיל

 : ב לעלומות תרב התב כובש

 עשות לןדית יב לאוי רעיניו  בנמאסה  שטענה  בא  באם  שי  לראה  נוםמקל  מכ"
 מנם  זמן  זבר  עאםו,  אחדים  להיות  לישובו  וובר  עעס  כוא  הולי  אקשה  ברךד
ב ק  חל(  שלום  ויים  חהירהברו  פס  ב]י'אגפלרבי  חיים  [ל  "  זארנו  שגדול  ההרבו  –
 ל  עיושבים  הדיינים  האות  רפי  לכלה  ו–  שיםי  חוד"  חצבה  קתןנ)  יב  קןמיס
 דור  לכולים  יניהם  שאין  ומרדו  בומדין  עדי  עי  כראו  ימה  הכלם  שבעיןו,  דיןמ
 ." ט גתת ללהזדקק ומים דמתן בשתו את אפייס לחייבו לאוי רחד אמקוםב

 דין  הית  בכולים  יאם  וגרש  לה  זבעל  לותר  מםא  שאלה  הל  עסבנ  יונו  דעיקרש  ואה  ריןע
 תשב  שתברר  הם  או  להזדקק  לוכלו  יגרש  לאסור  ואשון  ריווג  זהוא  שאף  שנקט  וו  להזדקקל
 . שניהם לקנה תאינה ובדו לב יישוא הגם ולמודהג

 דין  היקרמע  י  כדין  הן  מינו  אהגט  שןווי  כ–  תקנתה  לטה  גקבל  לאישה  הת  אכוף  לולםא
 –  ה  לנזקקין  וינא  דהדר  וקנתה  תזו  שבורין  סאנו  שלאא,  טה  גקבל  לייבת  חאינה  וגרשה  לסורא
 . מים דמתן בשתו את אפייס ים אק רדין הית בקודקזי

 : )ל בתעלומות לב"הובאה לאחר התשובה הנ( טריפולי דדין הית בקנת תוקנה תכך להמשך ב
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 ראו  יאם  שךא  [...]  רצונה  באל  ששתו  אגרש  לדם  אשום  לשות  רת  תבלתיל"
 דחו  ואיסור  הומר  חיודיעוהו  שאחר  וקולם  בומע  שיננו  אהבעל  שןדית  יבה
י א  שחכמתם  בבינו  יןדית  יהב  ומרדו  בומד  עוא  האת  זבכל  וזמן  לזמן  מותוא

 גונה  עאישה  ההניח  ללא  שדי  כז  אי  כחד  אמקום  בוד  עדור  לשניהם  לשראפ
 תנאי בט גתת לןדיבית  הזדקקו יהיש  אלא  ברוי  גם  כן  שהאיש  ויות  חלמנותא
 ." תובתה כל עוסף נתות שיוס פה לן ייתאת זודע [...] תובתה ככי סמלבדש

 הם  לזדקקו  יקנתם  תאינו  שיון  כלאא,  ה  זאופן  בגרש  לבעל  לאסור  שדין  העיקרל  ש"נ  כוקד
 יוןכ,  "בא  ריסורא  ארץ  עם  האיעבד  ללא  ווטא  זיסורא  אליעבד  דחבר  ליה  ליחאנ  "כעין  וין  דיתב
 . תובתה כל עשתותה בסיפיאם כן יא  אלדין הית בזדקקו יא לסור אדבר הדין המעיקרש

ף  אם  יחלוק  אדם  על  יסודו  של  בעל  התעלומות  לב  לעניין  הפיצוי  אין  ספק  שלא  יחלוק א
 .אדם בעניין כתובה ותוספת

 לכאשת נעוריו ורצונו להוציאה חסרת בעל בגד בה

ונו  שתחויב  אשתו  להתגרש  ותאבד  עיקר  ותוספת אך  בנידון  דידן  הבעל  הבהיר  שברצ

 .כתובתה

 .ה שלפנינוישנמצא דופי בא םאש לדון י, ם כןא

 .ודם לכך יש לדון האם אכן נתן הבעל עיניו באחרתק

מר  הבעל  כי  יש  לו א)  14/05/15(  ה"ז  סיון  תשע"בר  בדיון  הראשון  שהתקיים  בתאריך  ככ
ם  אפלטוניים  והיא  משמשת  לו  כיועצת  בבעיות ה'  דידת  נפשי'חסיו  עם  אותה  י,  "'דידת  נפשי'

 .שלום הבית אליהן נקלע

 :)23.5.2016(ו "ו באייר תשע"טיו דבריו בדיון מתאריך הה כ

 ?חופשה ל]פלונית [ם עצאת יחרונה אנה ש:להשא"

 .צאתי יא ל:ובהתש

 ?רץץ לאחו בו אארץ בחופשה לסעת נחרתא ישהי מם ע:להשא

 לי  שולדת  היום  לי  לשו  עסוויטה  באילת  לברים  חם  עקבוצה  ב:ובהתש
 .פתעהה

 ?ם ששנתם ימה כ:להשא

 .וספת נה אישעוד ואניו וגות זני שיו ה:ובהתש

 ?את זי מ:להשא

 ].'מ [מהש, תה אשר קי ליש שוענים טאתם שלה א:ובהתש

 ?]'מ[ ותה אמתוכם ווגות זלושה שהייתם שמרתאות  זא:להשא

 .פרד נחדר באל: ובהתש

 ?תך אאה בבל א:להשא

 .העבודה מברה ח:ובהתש

 ?תך אנסעו שאנשיםל וראים קיך א:להשא

 .ווג זבת וירוע אנהלמ] 'א[ו, ווג זבתו] 'ל [ירוע אנהל מוזר ע:ובהתש
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 ?אילת בך אתיה הם אותו אנשאל שעתכ] 'א[ להתקשר לכול יתה א:להשא

 .כול יא ל:ובהתש

 .אל: ןידת היב

 ואים  רנו  אני  שמצד  ודתול  הום  יכבוד  לפתעה  השוע  חברים  שענת  ט:להשא
 נשים  אה  ששישסביר  מתה  אאיךו?  זמנה  הלך  שכרטיס  בעת  ביצאתהש
 ?ניים של שחדר בשנתםי

 .שומים ריו הא להם ובוגרים מוג זל עהזמנה הת אשינו ע:ובהתש

 ת  אשית  עתה  אני  שמצד  וותך  אפתיעוהש  ועןטתה    אחד  אצד  מיךא  :להשא
 ?ביר סך לראהנ , אילת בייתה הםג] 'מ [תרהגב ובוגרים משני להזמנהה

 מטרה  ביהה',  דר  חזמיןת]  לוניפ[  'י  למרוא,  זמינו  הברים  חותם  א:ובהתש
 .תוכנן מיהה, י בוזר חניא. י לעזורל

 ?ר כךח או אראשון ההיום מיו ה:להשא

 .אשון ריום מ:ובהתש

 ?ם שיית המתי מ:להשא

 .רבע או אתיים שוא, שעה בועה טא לם א:ובהתש

 ?געת הי מם ע:להשא

 ].'מ [ם ע:ובהתש

 ?סעתם ניך א:להשא

 .לי שאוטו ב:ובהתש

 נו  לשי.  מקווה  בבלה  טא  לאשתך  שענת  טאחרונים  הדיונים  האורך  ל:להשא
 עברת שסביר מתה איךא, וד ייחיסור אל עברת עני  שמצד  ובלה  טכן  שישורא
 ?רכב בחד יה אתסעת נם גריה? וד ייחלע

 .לום כשיתי עאל, שהו מיה האל, גירושין המהלך בני א:ובהתש

 ?וגות הזאר שהגיעו שד עתה אהיית ובדל] 'מ [ם עסעת נ:להשא

 ."ןכ: ובהתש

 .עלומות לבתדברים מדברים בעד עצמם ומפליא כמה דומים הם למעשה שהיה לפני בעל ה

ין  כאן  אלא   א–ה  דל  ביחס  לטענתו  לאלימות  מצ"נככי  אשתו  לא  טבלה  ו  שר  לטענות  הבעל א   
 .דברים

 .ה שלפנינוישלא נמצא כל דופי באולה אם כן שע

ו  היה  הבעל  מבקש  לחייבה  בגט  תוך  הצעת  פיצוי  הולם  היה  מקום  לדבריו  כי  מאס  באשתו ל
 .לה מבעלה חסרת כישאך לא תהא כזאת בישראל להוציא א, על אף התנהלותו הלא מכובדת

חמור להורות  לבעל  לשוב  לשלום  בית  במציאות  של  נתק    י  אפשראין  ספק  שא,  יסאגאידך  מ
 .זה אליו הגיע כפי שעולה מדוח המטפל

 סק דיןפ

 .התביעות ההדדיות נדחות אפוא



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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 .ושין ושלום הבית ייסגרויריקי הגת
 .יתן לפרסם פסק דין זה בהשמטת פרטים מזהיםנ

 רב אליהו אריאל אדריה ד" ראב—רב יצחק אלמליח ה

 עת המיעוטד

 להתערב ולהגיע להכרעה ליווע' ל הניירע 'שואיםנין לבית הדין להשאיר זוג כא

דחיית  התביעות  תנציח  מצב .    לא  גירושין  ולא  שלום  בית–אין  דעתי  נוחה  מהנחת  המצב  כמו  שהוא  

 . 'על הנייר'של נישואין 

אולם  רק  אחד  מהם ,  ה  דיוניםישו  אמנם  שמויק.  ית  הדין  טרם  מיצה  את  ההליך  השיפוטיב
דין  כי  דבריהם הנים  להצעת  בית  ף  על  פי  שהצדדים  הסכימו  באחד  הדיוא.  שהובהרכב  של  של

מיצוי   הווהמאין  זה    –בהרכב  מלא  על  יסוד  החומר  שבתיק  ן  נתייופסק  הדין    ישמעו  בהרכב  חסר
 . ההליך

רבות ".  ל–הים  ניצב  בעדת  אל–א"מיצו  את  הסייעתא  דשמיא  של  רם  צדדים  טרם  זכו  וטה
 .עד תוםלבנו תולא ה, התבררו כדבעיא מטענות הבעל בכתב התביעה ובסיכומים ל

 ):קיב חלק ב סימן(לום שבספר חיים וי 'ו חיים פלאגנהם דברי רב דועיםי

אדרבא  צריך ,  כל  שנראה  לבית  הדין  שהיה  זמן  הרבה  נפרדים  ואין  להם  תקנה "
כדי  שלא  יהיו  חוטאים  חטאים  רבים   ות  הרבה  להפרידם  זה  מזו  ולתת  גטלהשתד

  מלתת  גט  כעניין  זה וידעו  נאמנה  כי  כל  הבא  לעכב.  הישאחד  האיש  ואחד  הא
 [...] עתידים ליתן את הדין [...] 

, דאם  יארע  איזה  מחלוקת  בין  איש  לאשתו,  הנני  נותן  קצבה  וזמן  לדבר  הזהו
ואם  בינם ,  ח  חדשים"ימתינו  עד  זמן  י,  וכבר  נלאו  לתווך  השלום  ואין  להם  תקנה

 .]" [..ווג יפרידו הז, לום ביניהםשלשמים נראה לבית דין שלא יש תקוה לשום 

מכל ,  הללוי  'ו  חיים  פלאגנרו  את  דברי  רביררו  וביאאף  על  פי  שהרבה  הרבה  נשאו  ונתנו  ובו
 .ודאי אין להניחם לחנות במחלוקת לנצח, שטרם מיצה בית הדין את הדבר, מקום בנדון דידן

פחה שה  בבית  המשפט  לענייני  מיששאת  מזונות  הילדים  תובעת  הא,  ל  שכן  במקרה  דנןכ
לדון  רק   –לבית  הדין  מניחה  היא  שיריים  :  יהתומפצלת  תביעו  ותנת  אמונהובו  היא  נ,  דווקא

, ועיניה  לטושות  לתביעת  מזונותיה  שלה.  שלום  שלום  ואין  שלוםור  לאמ,  בתביעתה  לשלום  בית
 . שגם את אלו הביאה בפני בית הדין

 ,באמת  נכונה  היא  לשוב  ולחיות  עמו  בשלום  ובכבוד  םאספק  גדול  בעיני  :  ו  של  דברתִמאל
לצו  הרחקה  בבית   ובקשתה  ם  תלונותיה  במשטרה  ג.או  שאין  דבריה  אלא  מהשפה  ולחוץ

אינם ,  יא  מנהלת  את  הליכי  גביית  המזונות  בהוצאה  לפועלהשבו    וכך  גם  האופן,  המשפט
 .תומכים ומאששים את תביעתה בבית הדין לשלום בית

 רב אבירן יצחק הלויה

 .הלכה כדעת הרובו

    ).18.9.2016( ו"ו באלול התשע"טיתן ביום נ

 הרב אליהו אריאל אדרי רב אבירן יצחק הלויה ד" ראב—רב יצחק אלמליח ה


