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אלה  הם  נישואים ,  2010שה  וישראל  בשנת  הצדדים  שלפנינו  נישאו  זה  לזה  כדת  מ

הצדדים  חיים  בנפרד  למעלה .  שניהם  קטינים,  יש  להם  שני  ילדים,  ראשונים  לשני  הצדדים

 .משנה ומחצית השנה

ליה  נכרכו  ענייני אש,  רושין  של  הבעליהוגשה  לבית  הדין  תביעת  הג  1/1/2015תאריך  ב
בתאריך ,  הראשון  בנושא  הגירושיןכשבוע  לפני  מועד  הדיון  .  החזקת  ילדים  ורכוש,  המזונות

 .לשלום בית ישהאתביעת ה ית הדיןבהוגשה ל, 12/4/2015

כי  במהלך  דיוניהם   ית  הדיןבכ  הצדדים  את  "דיון  הראשון  שנקבע  לצדדים  עדכנו  בב
, איפשר  לצדדים  למצות  את הליך הגישור  ית  הדיןבו,  בערכאה  המקבילה  הם  הופנו  להליך  גישור

בדיון  זה  טען  הבעל  כי  מיום ).  23/06/2015  (ה"בתמוז  התשע'  ויום  וקבע  מועד  לדיון  נוסף  ב
סירבה  לעבור   ישהאהם  אמנם  רכשו  דירה  אך  ה,  ישהאנישואיהם  התגוררו  הצדדים  אצל  אם  ה

ומזה  למעלה  משנה  אף  מסרבת  לקיים  עמו  יחסי ,  מסרבת  לעבוד  ישהאה,  לדבריו.  לגור  בה
לביו שועל  כן  ב,  הוגדר  כהריון  בסיכון  ישהאהבעל  הסביר  כי  הריונה  האחרון  של  ה.  אישות

החלימה  מהניתוח   ישהאואף  לאחר  שה,  ומיני  אז,  המאוחרים  הם  חדלו  לקיים  יחסי  אישות
 ילד  הת  אמה  שישההא",  לדבריו.  מסרבת  לקיים  עמו  יחסי  אישות  ישההא,  הקיסרי  שנערך  לה

 א  לאני  שו  אייפהע  היא  שוא,  חסים  ייתה  אקיים  לוצה  רשאניכ,  ליה  עילדה  האת  ומיטה  בינינוב
עוד  טען  הבעל  כי  כאשר ".  ם  שישנתיו,  שני  החדר  בגור  לעברתי  שמצב  לותי  אביא  הזהו,  כולי

מדוע  היא  נמנעת  מלקיים  עמו  יחסי  אישות  היא  השיבה  לו  כי  אמו  הטילה  עליה   ישהאשאל  את  ה
נקות ל"יומיים -וםיקית עם בגדי עבודה וביקש לצאת לשלטענת הבעל בשלב מסוים ארז . כישוף

לטענתו ,  "איך  שיצאתי  מהדלת  לקחה  לי  את  המפתח"אך  .  בבית  אמו,  כלשונו,  "את  הראש
, אוטו  לסט  טשי,  כספיםו,  זונות  מי  לשלם  תתה  אאמרה"הגיבה  כלפיו  באגרסיביות    ישהאה
 ורשת  דהיא  שסיבהה  [...]  כה  כלי  איברה  דא  לחייםב,  שמל  חשבון  חכשיו  עורשת  דלי  שאימאו

 יו  העודו,  בועות  שלשה  שילדים  הת  אראות  לי  לתנה  נא  ליאה,  ישה  אונותז  מגלל  בה  זית  בלוםש
 י  פלע,  תמול  איה  הדול  גכי  הכאב  הבלא,  ראות  לי  לתנה  נלא  שלשהם  כסיבות  משם  וה  פמיםי

 שהגעתיכ,  הגןמ,  עות  שלוש  שיתו  אלבלות  והגן  מילד  הת  אאסוף  למור  אייתיה,  איה  רסדרה
 ם  אי  למרהא,  י  לתנה  נלאו  ,  ותו  אי  ללקחה  ואה  באיה,  בא  אצעק  ובכה  וותי  אמע  שילד  השםל
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 וצה  ראל,  יתה  אחיות  לוצה  ראל,  לי  עפצפה  ציאה,  נוכחותי  בהיה  יה  זותם  אראות  לוצה  רתהא
    ".ת מדם אן בניא, ת מכבוד התה מאהבהה, אלה הנישואין התא

ובערבים  כמלצר  באולם ,  בבקרים  כנהג(טענה  כי  בעלה  עבד  בשתי  עבודות    ישההא
 הייתי  שילות  ליוה,  1  ל  12  ין  בוזר  חהיה  "לדבריה.  ובדרך  כלל  חזר  מאוחר  בלילה,  )ועיםאיר

". מחזור  הי  ליחר  א17/12/2014-  מריון  הדיקת  בי  לש  יםג,  חסים  יקיימים  מהיינוו,  ו  לחכהמ
 1/6/2014  ב  לדתיי,  שבוע  בשלוש  לעמיים  פיןב,  ישות  אחסי  יהיה  שבוודאי  "ישהאלטענת  ה

 קחת  לתחלתיה,  חסים  יקיים  לזרנו  חדשים  חלשה  שאחר  לדשים  חשלושה  כדימומים  בייתיה
, ראל  השעיה  יר"  דוא  הלי  שרופא  ה,לולות  גלקחתי  ולי  שרופא  לניתי  פהניק  ליסיתינ,  לולותג
, הכחישה  כי  לקחה  מבעלה  את  מפתחות  הבית  ישה  הא".פואית  רודיות  סל  עוויתור  לסכימהמ

הדירה  ישנה ,  ת  ללא  מעלית  אני  עם  שני  תינוקותהדירה  שנקנתה  היא  בקומה  רביעי"וטענה  כי  
ו ידהבעל  מצ".  דירה  עם  מעלית,  הוא  לא  רצה  באזור  חולון,  רציתי  מאוד  לשכור  דירה  אחרת...

כי  טוב  לה  בבית   ישהאטען  כי  כשהציע  לה  למכור  את  הדירה  ולקנות  דירה  אחרת  השיבה  לו  ה
  היא  אינה  מאפשרת  לו  לראות אף  הכחישה  את  טענת  הבעל  כי  ישה  הא".אתה  רוצה  תלך"ה  ימא

והבעל ,  ש  הסדרי  הראיה  צריכים  להתקיים  בנוכחותה"לדבריה  על  פי  החלטת  ביהמ,  את  הילדים
 .    ב לכךירס

, זה  טענה  שנולדה  לפתע,  רוצה  שלום  בית  למראית  עין  בלבד  "ישהאכ  הבעל  טענה  כי  ה"ב
תמה  דרכם ,  בלבד  ₪  7000כשהוא  מתפרנס    ₪  6700נפסקו  לו  ,  כדי  להמשיך  לקבל  את  המזונות

החזקת  מדור  בבית ,  לשני  הילדים  ₪  2700זה  מחולק  ,  אין  קירבה,  אין  יחסי  אישות,  המשותפת
מבקשים  כאן  לפרק  את ,    של  הגן2500ועוד  ,  ישהאמזונות    ₪  1000,    500₪של  אמא  שלה  

 אלף 36לאלתר לפרק את השיתוף בחשבון הבנק שיש בו , השיתוף  בבית  שהם  לא  גרו בו מעולם
  ..."טת ממוטט והיא יושבת וחוגגתל הבעל בקריסה מוח₪

. השיבה  כי  היא  מסרבת  לפרק  את  השיתוף  וכי  היא  בטוחה  שבעלה  ישוב  אליה  ישההא
פרק  את  החשבונות להיא  בקשה  מזונות  רק  לאחר  שהבעל  ביקש    ישהאכ  ה"לטענת  ב

 ךתארי  בדיקת  הריון  ברכה  עכי  העובדה  שמרשתה  ישהאכ  ה"ב  עוד  טענה.  המשותפים
 אנחנו"אף  הוסיף  כי    ישהאכ  ה"ב.  וכיחה  כי  הצדדים  קיימו  ביניהם  יחסי  אישות  מ17/12/2014

 ת  אחייב  תבדיקהה,  לינו  עהיה  תבדיקה  הלותע,  יבדק  תישהאה  שוליגרף  פבדיקת  ללכת  לוכניםמ
, בית  הת  אעזב  שפני  לדשים  חרבעה  אלשה  שישות  אחסי  ייימו  קםא,  בעל  הת  אא  ולישההא

 יש  שקיימת  שוכח  הלא  שוד  על  כנוסף  הטיעוןה,  ינפורמטיבית  איא  הרףפוליג  הל  שתוצאהה
 דמי  שמענוש,  להם  שדירה  לתחליף  כשמש  למיועדת  שדירה  בירוק  פבקש  ליתן  נאל,  גט  ליובח
 פרק  נאב  ₪  לף  א36  שארנ,  משותף  הבחשבון  שומר  אואה,  משכנתא  הת  אשלמים  משכירותה
 ".ה זתא

טען  הבעל  כי  אשתו  הגישה  נגדו )    19/1/2016  (ו"בשבט  התשע'  טדיון  שהתקיים  ביום  ב
לא  הגישו  כתב  אישום  לא  קיבלתי  מסמך  אבל  לאחר  החקירה  שהייתה "תלונות  שווא  במשטרה  

אמרה  לה  לידי  אני  מעוניינת  להזמין  אותך  לבדיקת   ישהאמולי  החוקרת  השתכנעה  והתקשרה  ל
גזה  ואמרה  היית  פה  עם החוקרת  התר,  פוליגרף  והיא  התנגדה  בטענה  שיש  לה  שני  ילדים  חולים

הוא  אינו  יכול   הרבים  שהיו  ביניהם  בעת  האחרונהם  אחר  המתחילכעת  ,  לדבריו".  שני  הילדים
 :ישהאלשוב לחיות עם ה

 יתה  הזו  השנה  הרך  דבר  דכל  לשי,  כלל  בזו  הישה  האם  עהיות  לכול  יא  לניא
 י לגרום לאלה הת אעשות לרך דם גשי, תביעה הגשת החרי אי ליהינום גנתש
 על  וד  יליה  עהרמתי  של  עמשטרה  בלונה  תהגישל,  העבודה  מיטוריןפ
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 וקרים  חלשה  שם  עעות  ששלש  כיתה  החקירהה,  ייהם  חל  עאיימתיו,  ילדיםה
 יק  תתחהפ,  דיים  ירים  מא  לאני  שמיוחד  באוהבים  שגבר  לושים  עא  להז
, ינה  שלא  לילות  לרדה  חתקפי  הלשה  שברתיע,  ובות  חי  לשאיןפ  כ"הוצלב
 יאה,  סמכים  מראהמ,  ולים  חהם  שחליטה  מיא  הי  כלדיםי  הת  אואה  ראל
 ניא,  לום  כעשות  לכולה  יא  לרווחה  היכ,  לום  כעשות  לכול  יא  לאני  שודעתי
 דם  אן  בהכריח  לפשר  אי  אותה  אוהב  אא  לזו  הישה  האם  עהיות  לכול  יאל
 .אהובל

.   לא  התקיימו  בין  הצדדים  יחסי  אישות2015בחקירתה  הודתה  האישה  כי  החל  מינואר  

ולם  האישה  הכחישה  כי  אמרה  לבעל  שאינה  מסוגלת  לקיים  עמו  יחסי  אישות  בגלל  שאמו א

האישה  הכחישה  את  שתי .  וכי  היא  אינה  יכולה  שבעלה  נוגע  בה,  הטילה  עליה  כישוף

כ  הבעל  השמיע "אולם  ב.  הטענות  וחזרה  לפחות  פעמיים  על  המילים  לא  היה  ולא  נברא

טל  עליה  כישוף  המונע  ממנה  לחיות  חיי לבית  הדין  הקלטה  שבה  אומרת  האישה  כי  הו

בשעת עצבים "לדברים אלה השיבה האישה כי . והאישה זיהתה את קולה, אישות עם בעלה

זה  נאמר  אחרי  שהוא  פגע  בי  ופתח  תיק ,  נאמרים  דברים  ולא  זכרתי  שאמרתי  מילה  כזו

 ".לקחתי את זה מאוד קשה, בבית הדין

ה  משפטית  עקובה  מדם  בשלל  ערכאות תאשרי  לי  שאת  מנהלת  מערכ"כ  הבעל  בקשה  "ב
במשטרה ,  פ  תיקים  על  חובות  שלא  קיימים"בהוצל,  ש  תביעת  מזונות  ומשמורת"שיפוט  בביהמ

 ."ומונעת ממנו לראות את ילדיו באופן שיטתי, תלונות שווא שמתבררות כשקריות

סגר  לי  את  החשבון  ביטל  לי  את ,  אכן  הלכתי  והגשתי  תביעה  למזונות"השיבה    ישההא
ועל  כן ,  והותיר  אותי  ללא  כסף  לילדים  ולחיתולים,  חסם  את  כניסת  המשכנתא,  יסי  האשראיכרט

הוא  לא  שילם  תרופות  כחצי  שנה  השופטת  קבעה  שהוא  צריך ,  פ"הוצל,  הגשתי  תביעת  מזונות
לא  הגשתי  תלונות  במשטרה  אלא  צלצלו ,  לשלם  הוצאות  רפואיות  והוא  לא  שילם  נצבר  לי  חוב

לכן  הזמינו  אותי  על  זה  שלא  הבאתי  לראות  את ,    למשטרה  לא  אניהוא  פנה,  אלי  מהמשטרה
אני  לא  פניתי  למשטרה  אף ,  הבאתי  להם  את  הילדים  בעת  שהיו  חולים  עם  אינהלציה,  הילדים

יודעת  שזה  יעבור  לו  ונחכה  לו  כמה  זמן ,  אוהבת  אותו"כי  היא    ישהאעוד  טענה  ה".  פעם
לדבריה .  ירה  ולעבור  לגור  ביחד  עם  בעלהאמרה  כי  היא  מוכנה  לשכור  עתה  ד  ישהאה".  שצריך

הבעל  טען .  כחודש  לאחר  שהבעל  עזב  את  הבית  היא  הציעה  לו  לשכור  בית  ולעבור  לגור  ביחד
היא  חשבה  שלא  יקבלו  אותי ,  בתקופה  שהיינו  ביחד"כי  זה  היה  לאחר  ארבעה  חודשים  

, אז  הציעה  ליו,  אחרי  שקיבלו  אותי  הבינה  שיש  לי  לאן  ללכת,  המשפחה  שלי  בידיים  פתוחות
 ".חשבה שאני אחזור על ארבע

הורה  לשני  הצדדים  להגיש   ית  הדיןבו,  יורה  על  פירוק  שיתוף  ית  הדיןבכ  הבעל  ביקש  כי  "ב
 .סיכומים

 .ית הדיןבכ הצדדים התקבלו ב"יכומי בס

בתאריך ,  לה  יחסי  אישותעחדלה  לקיים  עם  ב  ישהאה  3/14החל  מחודש  ,  כ  הבעל"טענת  בל
והבעל  התבקש  להשיב  את  מפתחות  בית ,  בעל  פרץ  ויכוח  עז  בין  הצדדיםכ  ה"ב  אשר  לא  ציין

 ישהאהבעל  הגיש  תביעת  גירושין  וכשבועיים  אחר  כך  הגישה  ה.  האם  ולעזוב  את  הבית
ומיני  אז  היא  מנהלת  נגד  בעלה  מלחמה  עיקשת  תוך  שימוש ,  ש  תביעת  מזונות  ומשמורת"לביהמ

כ "ב.  את  הבעל  ולהרע  את  מצבו  הכלכליכדי  להתיש  ול  הכ,  בלתי  סביר  בערכאות  משפטיות
כי  היא  אינה  מקיימת  יחסי  אישות  עם   ישהאה  הודתה  השבהבעל  מצביעה  על  קלטת  השיחה  
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ה שבערכה  בדיקת  הריון  במהלך  תקופה    ישהאכ  הבעל  כי  העובדה  שה"עוד  טוענת  ב.  הבעל
 . זינתה תחת בעלה ישהאהצדדים לא קיימו יחסי אישות מורה כי ה

, בטוחה  כי  הוא  ישוב  לחיי  שלום  עמה,  מרשתו  אוהבת  את  הבעל  הישאכ  ה"טענת  בל
ועומדת  על  כך  שבין  בני  הזוג  התקיימו  יחסי  אישות  עד  ערב  עזיבתו  של  הבעל  את  הבית  בתאריך 

תוך ,  היא  עומדת  על  תביעתה  לשלום  בית  ומתנגדת  לפירוק  השיתוף,  לאור  האמור.  31/12/14
 . לו משכירות הדירהדחיית טענותיו של הבעל על כספים המגיעים

מנעה   ישהאכ  הבעל  על  טענתה  כי  ה"סיכומי  התגובה  שהוגשו  מטעם  הבעל  עומדת  בב
ה  הצדדים  לא שבוכי  העובדה  שנערכה  על  ידה  בדיקת  הריון  במהלך  תקופה  ,  מבעלה  חיי  אישות

 ישהאכ  הבעל  על  טענתה  כי  ה"עוד  עומדת  ב.  חיו  חיי  אישות  מלמדת  כי  היא  זינתה  תחת  בעלה
טוענת  כי  לא  הגישה  תלונה   ישהאוכהוכחה  לכך  היא  מציינת  שה,  גד  בעלה  תלונת  שוואהגישה  נ

להעביר  לידי  הבעל  את   ישהאכ  הבעל  כי  על  ה"לבסוף  טוענת  ב,  למרות  מסמך  המוכיח  זאת
 . וכי יש לפרק את השיתוף, מחצית ההפרש בין תשלומי השכירות לתשלומי המשכנתא

  כרעת הדיןה

ואינם  מקיימים  ביניהם  יחסי  אישות  מזה  למעלה ,  גוררים  יחדיוהצדדים  שלפנינו  אינם  מת

מאז ,  האישה  מרדה  בו  ומנעה  ממנו  חיי  אישות  מזה  כשנתיים,  לטענת  הבעל.  משנה  וחצי

ואילו  לטענת  האישה  הצדדים  קיימו  יחסי  אישות ,  שלביו  המתקדמים  של  הריונה  האחרון

. וחדלו  מכך  רק  עם  עזיבתו,  יעד  סמוך  למועד  עזיבתו  של  הבעל  את  הבית  לפני  כשנה  וחצ

מאחר  שהאישה  סירבה  לקיים ,  לטענתו,  וזאת,  31/12/14הבעל  עזב  את  הבית  בתאריך  

לדבריו ,  והתנגדה  לעזוב  את  בית  אימה  ולעבור  להתגורר  עמו  בבית  אחר,  עמו  יחסי  אישות

לטענתו  של  הבעל  הוא  התכוון  לעזוב  את  הבית  אך .  האישה  טענה  שטוב  לה  בבית  אמה

ואילו  אז  לקחה  ממנו  האישה  את ,  "לנקות  את  הראש"ים  ספורים  ואך  כדי  למשך  ימ

האישה .  מפתחות  הבית  ולמעשה  גרשה  אותו  מבית  אמה  בו  הם  התגוררו  מיום  נישואיהם

יחד  עם  זאת  האישה .  וכי  מנעה  ממנו  לשוב,  הכחישה  כי  נטלה  מבעלה  את  מפתחות  הבית

ה  לעזוב  את  בית  אמה  ולעבור אישרה  כי  גם  לאחר  שהבעל  עזב  את  הדירה  הוא  הציע  ל

לטענת  הבעל  היה  זה  כארבעה  חודשים  לאחר (וכי  לאחר  תקופת  מה  ,  להתגורר  עמו

גם  היא  הציעה  לו  לעבור  להתגורר )  ולטענת  האישה  זה  היה  כחודש  לאחר  הפירוד,  הפירוד

בפני  בית  הדין  הושמעה  שיחה  שבה  נשמעה  האישה  טוענת  כי  היא  אינה .  בבית  פרטי

למותר  לציין .  עם  הבעל  יחסי  אישות  בשל  כישוף  שהטילה  עליה  אם  הבעלמסוגלת  לקיים  

כי  לא  רק  שהאישה  לא  גיבתה  את  טענתה  זו  בראיה  כלשהיא  אלא  שהיא  שבה  בה  מדבריה 

עוד  טוען  הבעל  כי  האישה  הגישה  נגדו  תלונות .  אלו  וטענה  כי  הם  נאמרו  בעידנא  דריתחא

 .מכחישה את שתי הטענותהאישה , וכי הוא חושש שהיא זינתה תחתיו, שווא

 .נדון בדברים אחד לאחד, דרכנוכ

. מכחישה  את  טענת  הבעל  כי  מנעה  ממנו  יחסי  אישות  עוד  קודם  לעזיבתו  את  הבית  ישההא
כל  ראיה   ית  הדיןבוגם  בנדוננו  לא  הוצגה  ל,  מטבעם  של  דברים  אלו  קשה  להציג  לגביהם  ראיות

דובר  על  מעשים  שקרו  בעבר  ואין ומשמ,  ומשכך  הם  פני  הדברים,  המגבה  את  אחד  הצדדים
הרי  שאין ',  שיתייחדו  בפני  עדים  וכו)  ד,  ע  עז"אבה(ע  "ן  השו"יכולת  לנהוג  לגביהם  כהדרכת  מר
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וכי  יש  להחיל  עליה  את  הדינים ,  הינה  מורדת  ישהאבידינו  לקבוע  אך  על  סמך  טענה  זו  כי  ה
 .הנובעים מקביעה זו והרלוונטיים למקרה שבפנינו

ונקבע  כי  עד  למועד  עזיבתו  של ,  ישהא  נקבל  במלואם  את  דבריה  של  הגם  אם,  חד  עם  זאתי
וכי  רק  במהלך  השנה  וחצי  האחרונות  לא ,  הבעל  את  הבית  התקיימו  בין  הצדדים  יחסי  אישות

נעוצה  בהתנגדותה   ישהאוכי  הסיבה  לסירובה  זה  של  ה,  התקיימו  בין  הצדדים  כל  יחסי  אישות
הרי  שלדאבון ,  מת  בקומה  רביעית  ללא  מעליתלבקשת  הבעל  לעבור  להתגורר  בדירתם  הממוק

אינם  ראויים  ואינם   ישהאאין  מנוס  מלקבוע  כי  על  פי  העובדות  שבתיק  מעשיה  אלה  של  ה,  לב
 .וקולר המרידה בצווארה הוא תלוי, מותרים על פי דין

 . באר את דברנונ

ה וול  פיה  הבעל  אינו  רשאי  להוציא  את  אשתו  מנשעדועה  מחלוקת  הפוסקים  האם  ההלכה  י
 ית  הדיןבנחלקו  בדבר  חברי  .  רע  מתייחסת  גם  לטיב  הדירה  ואיכותה  או  אך  למיקומהוה  יפה  לנו

ג  צימבליסט  יש  לקבוע "לדעת  הגרח,  )198  עמודד  ב"ס  ח  פלק  חבניים  רין  דפסקי(א  "הרבני  בת
שהגדרת  נווה  מתייחסת  גם  לטיב  הדירה  ואיכותה  ולא  רק  למקומה  וממילא  אין  הבעל  רשאי 

 : וזו לשונו, ירה באיכות נמוכה ממנהדתו מדירה באיכות טובה ללהוציא את אש

 תלך  ששתו  את  אכוף  לכול  יבעל  האין  דלומר  ודון  לוכל  נמבואר  הל  כתוךמ
ל "נג  ה"בכנה  שאףד,  עיר  האותה  באפילו  וה  בגרו  שזו  מעה  רדירה  לחריוא
. חיי  דדינא  ביפכא  אתב  כעצמו  בהוא  שאינו  ראמ  ה"מ,  כופה  ליכול  דתבכ
 גםש  ד"רא  הסקי  פיצור  קשלם  ו"רמב  הל  שמפורשים  הבריו  דנול  ש  יגםו
ל "המהרש  לאפילוו,  יפה  לרע  מלא  ורע  ליפה  מא  לוציאין  מין  אעיר  האותהב
 אוד  מיתכן  דתבנו  כברכ,  יפה  לרע  מוציאין  מעיר  הבאותה  דכתבוח  ש"הבו
 לוגתא  פזה  בש  ים  אאפילוו.  ל"כנו,  וציאין  מאין  דודים  מם  הרע  למיפהד
 עה  רדירה  להוציאני  לכול  יוא  האין  שי  ליםק:  ומר  לישה  האכולהי,  רבוותאד
 אין  שענין  ללא  אה  זיןא,  י  לים  קטעם  מאים  בנו  אאם  שמובןכ  (כופה  לאיןו
 ). ספק ממזונות בחייבו לם גין אאידך מבלא, חריו אלכת לחייבהל

 נוה  כנחשבתד'    דבקומה  שדירה  הראות  ליש  דתבנו  ככבר  שבנידוננו  דמצאנ
 נימוקיו  בקודם  הית  הדין  בכתב  שעמי  טהלין  מקודמת  הירתם  דעומת  לער
'   דבקומה  שדירתו  בית  בשלום  לחזור  לישה  האת  אחייב  ליןכ  א"א,  ל"כנו

[...] 

 שם  למוכה  נקומה  בירה  דמני  זאופן  בפילו  אשכור  לוכן  מבעל  הין  אוד  עלכ
, ית  בשלום  לליו  אחזור  לישה  האת  אחייב  לין  א-  ית  הדין  בהצעת  כ-  סיוןנ
 .מורדת כליה עהכריז לתביעתו בדון לקום מין אלאממיו

ב "ד  דשם  הגרש"על  קביעה  זו  כי  נווה  יפה  מוגדר  גם  על  פי  טיב  הדירה  ואיכותה  חלק  אב

אולם  גם  הוא ,  לשיטתו  הגדרת  נווה  מתייחסת  אך  למקומה  של  הדירה  ולא  לטיבה.  ורנר

ה  באיכות  נמוכה הסכים  שאין  הבעל  רשאי  להוציא  את  אשתו  מדירה  באיכות  גבוהה  לדיר

 :וזו לשונו, אלא שתלה דין זה בדין עולה עמו ואינה יורדת, ממנה

 שתו  את  אכוף  לכול  יאיש  האין  שודיםע  מ"כו  דראה  נברים  דל  שעיקרםב
 וא  המדור  הלא  היכ,  עיר  האותו  בפילו  אעה  רדירה  לפה  ידירה  מהוציאהל
 מו  עהולע:  זה  בן  לקיימאו,  זונות  מכלל  בום  א"רמבכ  ה"מש  כבוש  לכללב
 הלבשה  מו  אהמזונות  ממנה  מגרוע  לכול  יאינו  שכשםו.  מו  עורדת  יאינהו

 לאו,  ו  בגילה  רהיתה  שדיור  הרמת  מהורידה  לכול  יינו  אן  כהורגלה  שמהמ
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 דירה  לארמון  כרווחת  מאה  נדירה  מהוציאה  לכול  יהבעל  שדעת  הל  עעלהי
  [...]מרתף כרוחה סעהר

 לא  אדירה  הל  שחיותנו  ואופי  בינו  ארע  הנוה  ויפה  הנוה  שבוארמ
 דירה  המצאת  נבה  ששכונהה,  סביבה  הוא  היפה  הנוה  הל  שהשיקוליםש
 עיר  משמוציא  כאמרו  שזהו  וזך  ווב  טותר  יהאויר  שמקום  ביא  הפה  ינוהש
 ו  זיר  על  שפה  ישכונה  מיינוה,  רע  הנוה  ליפה  הנוה  מוציאנה  יא  לעירל
  [...]וב טא לאויר שאחרת הבעיר ששכונהל

 ל  ששש  חאן  כיןא,  ינוי  שלא  לדבר  הותו  אוא  הויר  אגמז  שחת  אעיר  בבלא
 . להוציאה וכופה ליכול וסת וינויש

 רמתב,  יופיב,  מעמד  הבאותו  ומצב  האותוב,  וות  שדירות  הם  אה  זל  כבלא
 דירה הין אם אבלא, הוציאה לכול  יזא,  נוחיות  הבכל  ובנייה  השטחב,  בנייהה
 ותה  אכוף  לכולי  אינו  שרורב,  קודמת  הדירה  הל  שסוג  האותו  מחדשהה
 הורגלה  שזו  מחותה  פו  ארועה  גותר  ידירה  בלגורו,  חיים  הרמת  מרדתל
 ".מו עורדת יאינה ומו עעולהד

נמצא  כי  לשתי  השיטות  הבעל  אינו  רשאי  להוציא  את  האישה  מדירה  נאה  לדירה  גרועה 

או  מן  הטעם  שאינו  יכול  להוציאה  מנווה  יפה  לנווה  רע  או  מן  הדין  של  עולה  עמו ,  הימנה

ועל  כן    כאשר  הבעל  מבקש  לעשות  זאת  והאישה  מתנגדת  לכך  ובשל  כך ,  ואינה  יורדת

אלא  שבנדון  דידן  האישה  עצמה .  ואין  לראותה  כמורדת,  עוזבת  אותו  הרי  שטענתה  מוצדקת

אך ,  דירה  שבה  יהיה  לה  נוח  יותר  להתגורר,  מודה  שהבעל  הציע  לה  לשכור  דירה  חלופית

 .ני בית הדין גם אז האישה סירבה להצעתוככל הנראה ועל פי החומר המונח בפ

 ישהאאלא שה, לטענת הבעל לא היה בכוונתו לעזוב את הבית לתקופה ממושכת, תר על כןי
מניעת ,  שכללה  בין  היתר  גם  הגשת  תביעות  בערכאות  השונות,  הגיבה  אליו  באגרסיביות  רבה

  את  תביעותיה אמנם  הצדיקה  ישהאה.  מפגשים  עם  הילדים  וכמובן  גם  מניעת  יחסי  אישות
והכחישה  את טענות הבעל על הערמת קשיים מצידה בכל הנוגע לקיום הסדרי הראיה שבין האב 

ובהילקח  בחשבון  גם ,  ולמניעה  זו,  אך  היא  הודתה  כי  היא  מנעה  ממנו  יחסי  אישות,  לילדיו
, כל  טענה  מוצדקת  ישהאלא  נתנה  ה,  לשכור  דירה  חלופית  ישהאהאמור  לעיל  כי  הבעל  הציע  ל

ים  מצליחים דהיו  הצד,  מתנגדת  ליחסי  אישות  עם  בעלה  ישהאייתכן  ולו  לא  הייתה  ה  ,האדרב
 .יישב את הסכסוך וליישר את ההדורים ביניהםל, להתגבר על המחלוקת

מחילה  עליה  את  דיני  מורדת  האומרת  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה   ישהאתנהגותה  זו  של  הה
 : ) א, ג סכתובות(המפורשים במשנה ובגמרא 

 מרא,  ורדת  ממיא  דיכיה[...]  '  כוו.  כתובתה  מה  לוחתיןפ,  עלה  בל  עתמורדה
 .יה למצערנא ויה לעינא באמרה דמימרא

ככל ,  אך  למרות  זאת,  האישה  הניצבת  בפנינו  טוענת  כי  היא  חפצה  בבעלה.  ביתר  ביאור

בשל  כעסה  הרב  כלפיו  היא  סירבה  לחיות  עמו  חיי  אישות  תקופה  ממושכת  של ,  הנראה

בית  הדין  אינו  מוצא  כל ,  וחרף  כעסה  של  האישה,  כאמור  לעיל.  השנהכשנה  ומחצית  

הצדקה  לסירובה  של  האישה  לחיות  חיי  אישות  עם  בעלה  ועל  כן  יש  להחיל  עליה  את  דיני 

' ובאופן דומה גם בהל, ט, אישות יד' הל(ם בדיני המורדת "כך  פורש  בדברי רבנו הרמב.  המורדת

שמורדת  דבעינא  ליה  ומצערנא  ליה  הינה  אישה  שיש  לה   )ב'  עז  סעי'  ע  סי"וכן  פסק  גם  השו  ,יב
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טענה  כלפי  בעלה  על  שציערה  וכדומה  אך  היות  ואין  טענתה  מצדיקה  את  מניעת  חיי 

 :ם "וכלשונו של רבנו הרמב, האישות יש להחיל עליה את דיני המורדת

רדה  מתחת  בעלה  כדי  לצערו  ואמרה  הריני  מצערת  אותו  בכך  מפני  שעשה מ
, מפני  שקללני  או  מפני  שעשה  עמי  מריבה  וכיוצא  בדברים  אלולי  כך  וכך  או  

 פילו  אמרדך  בומדת  עת  אאם  שודעת  יוי  הה  לאומרין  וין  דבית  מה  לשולחים
 .'כוו, ותה אפסדת הנה מאה מתובתךכ

 :וכפי שהרחיב המאירי 

, ה  בפירשו,  הזכרנו  שה  זדין  בתהאש,  לומרכ,  ורדת  ממיא  דיכיה'  גמ  באלוש
 אני  שלאא.  ו  בואסת  מני  אאיןש,  לומרכ.  יה  למצערנא  ויה  לעינא  באמרהד
 הכה  שוא,  ולדי  ית  איזה  בוא,  ללני  קו  אהיכני  שפנימ,  כעס  התוך  מן  כושהע
. צורך  ללא  שהוצאה  במונו  ממפזר  שוא,  ך  כימי  עעשה  שוא,  ולדי  יתא
, אמרו  שכמוו.  תיקונה  בצוי  מתוחלת  הףא,  כעס  התוך  מלא  אה  זאין  שמאחרו
 תובתה  כהפסדל,  תון  מה  ליתןד  ל"בי  לאוי  רלפיכךו.  איבר  סית  אצפה  קיןא
 לייסרהו,  ה  בהתרות  לחרונה  אמשנה  לכןו.  אשונה  רמשנה  לחיתה  פרךד
 יני  משאר  והתראות  ווכיחיםי  מ"ע,  מתה  חשכך  לדי  כלהכריז  ולהוכיחהו
 בדברים שפיותכ

גם .  נינונאים  ונאמנים  לנדון  שבפ,  ואכן  נראים  דברי  רבותינו  הראשונים  כמלאכים  מדויקים

אם  נקבל  את  דבריה  של  האישה  כי  חיי  האישות  שביניהם  חדלו  אך  עם  עזיבתו  של  הבעל 

הרי  שנראה  ברור  כי  הם  חדלו  עקב  הכעס  הרב  שחשה  האישה  כלפי  בעלה  בשל ,  את  הבית

וככל  הנראה  לא  שכך ,  כעס  שלדברי  הבעל  הופנה  נגדו  מייד  עם  עזיבתו,  עזיבתו  את  הבית

 :וזו לשונו, עד עתה

 נחנו  אה  למרתי  איתה  איברתי  דמחרת  לוםי,  31/12  ב  הבית  מורשתיג  ניא
 שבונות  חירוק  פמעה  שיא  הית  הדין  לבלכתי  הא  לודע,  שבונות  חפרקיםמ
 ורשת  דלי  שאמאו,  אוטו  לסט  טשי,  כספיםו,  זונות  מי  לשלם  תתה  אמרהא
 מעתי  שה  זת  אששמעתיכ,  כה  כלי  איברה  דא  לחייםב,  שמל  חשבון  חכשיוע
 ...דברים וזונות מורשתד, מפתח הת אי לוקחתל, םספי כזונותמ

 האישה  אמנם  טענה  בפנינו  כי  עתה  היא  מעוניינת  לשוב  לחיי  שלום  עם  בעלה  אך  קשה 

את  תביעתה  לשלום  בית  הגישה  האישה  אך  כשבוע  לפני .  עלינו  עד  מאוד  לקבל  את  דבריה

לאחר  שהבעל וזאת  כשלושה  חודשים  ,  מועד  הדיון  הראשון  בתביעת  הגירושין  של  הבעל

הצהרות  על  רצון  לשלום  בית ,  בדיבורים  על  שלום  בית  לא  די,  זאת  ועוד.  תבע  גירושין

צריך  שתהיינה  מגובות  במעשים  המורים  כי  פניו  של  המבקש  או  המבקשת  הינם  לשוב 

האישה  שבנדון  שבפנינו  לא  הראתה  לבית  הדין  כל  מעשה  שנעשה  על  ידה .  לשלום  בית

אדרבה  לבעל  טענות  קשות  על  התנהלותה  של  האישה ,  להבמטרה  לשוב  לחיי  שלום  עם  בע

טוען ,  ובנוסף  על  הדברים  שהובאו  מפיו  לעיל,  כך  לדוגמא,  למן  מועד  עזיבתו  את  הבית

 :הבעל

 יתה  הזו  השנה  ה,רך  דבר  דכל  לשי,  כלל  בזו  הישה  האם  עהיות  לכולי  א  לניא
 רמתיה של עמשטרה בלונה תהגישל, ..., תביעה הגשת החרי אי  ליהנם  גנתש
 ם  עעות  ששלש  כיתה  החקירהה,  ייהם  חל  עאיימתיו,  ילדים  העל  וד  יליהע
, דים  ירים  מא  לאני  שמיוחד  באוהבים  שגבר  לושים  עא  לה  זוקרים  חלשהש
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 ילות  לרדה  חתקפי  הלשה  שברתיע,  ובות  חי  לשאיןפ  כ"הוצל  ביק  תתחהפ
 ראהמ,  ולים  חהם  שחליטה  מיא  הי  כילדים  הת  אואה  ראל,  ינה  שלאל
 כולה  יא  לרווחה  היכ,  לום  כעשות  לכול  יא  לאני  שודעת  ייאה,  סמכיםמ
 פשר  אי  אותה  אוהב  אא  לזו  הישה  האם  עהיות  לכול  יא  לניא,  לום  כעשותל
 .אהוב לדם אן בהכריחל

 :דברים ברוח זו נמצאים גם בהמשך דבריו של הבעל 

 א  לשהו  מה  למרתי  אפני  לשעה  כיתה  איברתי  דתיק  הת  אפתחתי  שיוםב
 פחד  לי  לרם  גהז,  ליד  ש"עו  הם  עדבר  תי  למרהא,  ולך  הא  לשהו  מי  לסתדרמ
 .תיק הת אתחתי פגע ראותוב

כמו  גם  על  המסכת ,  ואכן  בית  הדין  עמד  מקרוב  על  היחסים  המתוחים  שבין  הצדדים

מלבד  העובדה  כי  האישה  טענה  לכישוף  שבשלו .  המשפטית  הענפה  שמתקיימת  ביניהם

וכאמור  לעיל  זה  למעלה  משנה  וחצי  שאין  בין ,  אינה  מסוגלת  לחיות  עם  בעלה  חיי  אישות

צורפו  לתיק  גם  מסמכים  משפטיים  רבים  המעידים  כאלף  עדים  על ,  הצדדים  יחסי  אישות

, אישה  וילדים,  לתיק  בית  הדין  צורפה  תביעת  מזונות.  היחסים  המתוחים  שבין  הצדדים

, ודשלח  ₪  12,000התביעה  עמדה  על  סך  של  .  י  האישה  לערכאה  המקבילה"שהוגשה  ע

כאשר  הערכאה  שלה  ניתנה  הסמכות  החוקית  לפסוק  בתביעתה  זו  סברה  כי  יש  להעמיד  את 

עוד  הוצגה  לבית .  לחודש  ₪  6,700,  סך  חיוביו  של  הבעל  על  מעט  יותר  ממחצית  מסך  זה

הדין  תכתובת  משפטית  ענפה  שהתנהלה  בין  הצדדים  ובפני  הערכאה  המקבילה  ובה  מלין 

בסופו  של  דבר  וכפשרה  סוכם  בין ,  בעו  לו  עם  ילדיוהבעל  על  הפרות  הסדרי  הראיה  שנק

משכך  הם  פני .  הצדדים  על  הטלת  סנקציות  הדדיות  בגין  הפרת  הסדרי  ראיה  עתידיים

, ולכל  הפחות  יש  לקבוע  ששניהם  שותפים  להיווצרותו,  המתח  בין  הצדדים  כה  רב,  הדברים

על  כן  נראה .  תקשה  עלינו  עד  מאוד  לקבל  את  טענתה  של  האישה  כי  היא  חפצה  בשלום  בי

ולקבוע  שהאישה  אינה  חפצה ,  שיש  לקבל  את  טענתו  של  הבעל  לחוסר  כנותה  של  האישה

  כי  כאשר  מתברר  לבית  הדין  כי  תביעת  שלום  הבית 280939/2וראה  בתיק  .  בשלום  בית

אינה  כנה  רשאי  הוא  לראות  את  האישה  כמי  שאינה  חפצה  בנישואין  על  כל  ההשלכות 

 .הכרוכות בכך

ים  שאינן ששבפנינו  הינה  בכלל  הנ  ישהאאין  מנוס  מלהגיע  למסקנה  כי  ה,  אור  כל  האמורל
ם  הבעל  אינו  חפץ  בה  הרי  שיש  לראות  בשניהם  כבני  זוג  שאינם גוהיות  ש,  חפצות  בבעליהן

יק בתדברי  הרב  יהודה  יאיר  בן  מנחם    ראה  לדוגמא(ד  אחרים  "בר  הורחב  בפסכו,  חפצים  זה  בזה
 .על ההשלכות לכך) 272258/8' מס

וד אפשר שיש לצרף לנדון דידן את טענתו של הבעל שלנוכח המערכה המשפטית הענפה עו
והביאה  להרעת  מצבו  הכלכלי  והתשתו  הוא  מואס  בה  ואינו  מוכן  לשוב   ישהאשניהלה  מולו  ה

כי טענה זו אכן ) 209' עמט "ר ח"פד(הרבני הגדול  ית הדיןבוכבר העלו חברי , לחיי  שלום  איתה
 . לקבל את גיטה ישהאבכדי לחייב את ה בנסיבות מסוימותסקים ולהרבה פ יש בה

הגישה  נגדו   ישהאחד  עם  זאת  אין  לנו  אלא  לדחות  בשתי  ידיים  את  טענתו  של  הבעל  כי  הי
, נגדו  לא  הבשילה  לכדי  כתב  אישום  ישהאהבעל  אומנם  טוען  שתלונתה  של  ה.  תלונות  שווא

בתוך  עמנו  אנו .  ימות  מצד  הבעלאולם  ברי  הוא  שעובדה  זו  לכשעצמה  אין  בה  בכדי  לשלול  אל
כי  פעמים  רבות  הגם  שהתבצעה ,  כפי  שברור  לכל  המצוי  בנושאים  מעין  אלו,  וברור  לנו,  יושבים
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התלונות  נסגרות  וכתבי  אישום  אינם ,  שלא  כאן  המקום  לפורטם,  אלימות  הרי  שמטעמים  שונים
ן  אין  מנוס  מלדחות על  כ.  והדבר  אינו  מלמד  כי  התלונה  מראשיתה  הייתה  תלונת  שווא,  מוגשים

 .גם את טענתו זו של הבעל

הבעל ,  באופן  חמור  יותר  דוחים  אנו  מכל  וכל  את  טענתו  של  הבעל  כי  אשתו  זינתה  תחתיוו
ו שבכי  היא  ערכה  בדיקת  הריון  בתאריך    ישהאאינו  מביא  כל  ראיה  לדבריו  אלו  פרט  לטענת  ה

בתוקף  על  כך  שבתקופה עומדת    ישהאה.  לטענת  הבעל  לא  התקיימו  כל  יחסי  אישות  ביניהם
אף  הייתה  מוכנה   ישהאוה,  תקיימו  ביניהם  יחסי  אישותההרלוונטית  לבדיקת  ההיריון  אכן  

אפילו  בדל  ראיה   ית  הדיןבומשלא  הוצג  ל,  משכך  הם  פני  הדברים.  להיבדק  על  כך  בפוליגרף
 .מוטב היה אילו טענה זו כלל לא הייתה מועלת, ישהאלזנות של ה

טוענת  שאין  לפרקו   ישהא  למגורים  בפועל  אלא  מושכר  אך  הרכוש  הצדדים  אינו  משמש
 .משום שזו השקעה

 טוען ישהאכ ה"ם ואילו בויכ הבעל טוענת לחלוקת תמורת הדירה בחלקים שו"ב

משכנתא  בסך :  היו₪  '    מ1-מקורות  למימון  רכישת  הדירה  שעלתה  כה
והון  שהביא   ₪  210,000הון  שהביאה  האישה  מהוריה  בסך  ,    500,000₪

ח  שהובאה  ממקורות "  ש150,000-ויתרה  בסך  כ  ₪  140,000ל  בסך  הבע
 .משותפים של בני הזוג

  והותיר 2004אישה  השקיעה  הון  עודף  בשל  העובדה  שאביה  נפטר  בשנת  ה
 . ח" ש200,000לה סכום של 

שוב  נדגיש  כי  האישה  מימנה  ביתר  את  רכישת  הדירה  וגם  מהטעם  הזה ו
 .סר תום לבת השיתוף נגועה בחואהבעל לפרק ת בקש

 . יותר מהבעל ₪ 70,000השקעת האישה היא , כ האישה"היינו לדברי ב

 :כ הבעל דוחה טענה זו כדלקמן"ב

כי  הצדדים  רכשו  את  דירת  המגורים  מכספים ,  מען  הסר  ספק  יובהרל
. הדירה  נרשמה  מחצה  על  מחצה  ולצדדים  זכויות  שוות  בדירה,  משותפים

ועד  לזרות  חול  בעיני נשוויונית  טענות  האישה  בדבר  תרומת  כספים  שאינה  
 .ללא כל ראיה לתימוכין ודינה להידחות, בית הדין הנכבד

 .בלבד ₪ 35,000ההפרש בין הטענות הוא 

ועל  כן  הדירה ,  י  שני  הצדדים  בחלקים  שווים"יחס  לרכוש  אין  חולק  כי  הדירה  נרשמה  עב
יחלקו  שני  הצדדים עד  למכירת  הדירה  .  בין  הצדדים  בחלקים  שוויםק  לתימכר  ותמורתה  תחו

בהפרש  שבין  דמי  השכירות  המתקבלים  על  הדירה  לבין  הוצאות  המשכנתא  והביטוחים 
 .  הרלוונטיים

 .כל הכרוך לילדים נידון בערכאה אחרת

 ופו של דבר ס

 .לקבל את גיטה ישהאמקבל את תביעתו של הבעל לגירושין ועל ה ית הדיןב .א

 .יתן לפתוח תיק לסדור גטנ .ב

 .וק שיתוף בדירהיתן בזה צו לפירנ .ג
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דירה  תימכר  ותמורתה  לאחר  סילוק  המשכנתא  תחולק  בין  הצדדים  בחלקים ה .ד
 .שווים

דשית וד  למכירת  הדירה  דמי  השכירות  העודפים  על  תשלום  המשכנתא  החע .ה
 .יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים השוטפת

לבקשת  מי  מהצדדים  ימונו   ,י  הצדדים  תוך  ששה  חדשים"תימכר  ע  ם  הדירה  לאא .ו
 .לכונסי נכסים, ד אדי שגיא"ד מתת פלסנר ועו"עו,  הצדדיםכ"ב

 ).06/07/2016 (ו"בסיון התשע' ליתן ביום נ

      

 ד" אב—רב אחיעזר עמרני ה רב אפרים כהןה רב יהודה יאיר בן מנחםה

   

   

 


