
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 166889/9יק ת

 אזורי רחובותהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב ציון אשכנזי, הרב יהודה שחור, ד" אב–חום שמואל גורטלר נרב ה

  תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )בי אוחנהאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ  :נתבעה

 ידהבהדחק י ''וך הותרת מעשי ידיה שעתאשתו ת יוב בעל מורד במזונו ח:נדוןה

 סק דיןפ

לבטל  את  חיובו  במזונות  האישה ,  לפני  בית  הדין  בקשות  הבעל  לחייב  את  האישה  להתגרש

 . ולבטל את הצו למדור ספציפי, ולחילופין להפחית את הסכום שנקבע למזונותיה

 : מבהיר ןידהת יב

זמני  להשלמת  מזונות   דיןק  פס  ןדיהת  הוציא  בי)  5.8.15(ה  "באב  תשע'  תאריך  כב .א
 .לחודשח " ש1,000ה בסך ישהא

ן  את  הבעל  לשלם  את  כל דיהת  בי  חייב)  17.9.17(ז  "לול  תשעבאו  "תאריך  כב .ב
מחמת ה שכנתאת כל המל בע השילםו עד לתאריך זה או קרוב ל(. ח" ש2300ל כ־ששהיא בסך  המשכנתה

 אישהעל  שם  השה  לשלם  את  מחצית  המשכנת  ןדיהת  יבייבו  חהילדים  בגרו  ולכן  ,  חיובו  לשלם  מדור  לילדים

 . )דורלמה אישכות הזמחמת 

ישה־עשר שנכתב  פרוטוקול  בן  (התקיים  דיון  ארוך  )  16.11.15(ו  "סלו  תשעבכ'  תאריך  דב .ג

אין  מקום  לחייב שוא  הות  הצדדים  העולה  מטענ.  ו  נשמעו  טענות  הצדדים  בארוכה  שב)מודיםע
 : ה להתגרשישאת הא

בכסלו '  ח  תברר  שבתאריךהאך  ,  ללכ  אין  ביניהם  יחסי  אישות  2014בעל  טען  שמתחילת  ה
ה  לפני  כן  כבר  היה רוכזאת  אומרת  שתקופה  א.  שה  אחרתינולד  לו  בן  מא)  11.11.13(ד  "תשע

 .ה זוישעם א בקשר

נם  התברר  שזמן ומא  ,תה  טהורהיבזמן  שהיא  מנעה  מבעלה  יחסי  אישות  לה  טענה  שישאה
במצב  זה  הבעל  היה   –שבוע  בחודש  כהטהרה  שלה  היה  קצר  והם  יכלו  לקיים  יחסי  אישות  רק  

, תה  דרישה  כזוייריך  להצטער  שלא  ה  וצשה  תפנה  לרופא  נשים  לקבל  טיפוליצריך  לדרוש  שהא
שהיא  זכאית כך  עולה  מ.  ה  לא  מרדה  בבעלה  והיא  זכאית  לשלום  ביתישכל  מקום  האמך  א

 . ה זכות למדורלש ילהשלמת מזונות ו

. ןדיהת    מזונות  על  פי  פסק  בי1,000ובנוסף  לכך  ,  ה  מקבלת  קצבה  מביטוח  לאומיישאה
 . דבר שלא התברר, הבעל טען שאשתו משתכרת סכומי כסף גדולים מעבודה במשק בית
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ק ה  הוא  מוצדישסבור  שהסכום  שנקבע  להשלמת  מזונות  הא  ןדיהת  כל  מקום  בימ
ה  נאלצה  לעבוד  עבודות ישאם  הא  ,שהינס  את  הארלא  פ  והבעל  עזב  את  הבית  –נסיבותיהם  ב

 . השלים את מזונותיהמליחה סכומי כסף אין הדבר פוטר את הבעל ווומר דחק

 הותרת חיוב הבעל במזונות אשתו על כנולימוקים נ

  :)חלק ב סימן טז ענף ג אות א(אעתיק כאן מאשר כתבתי בספרי בכורי גשן 

תובות כ(  ארברם  הגמ.  ה  שהלך  בעלה  למדינת  היםישהלכה  נפסק  כרב  שפוסקים  מזונות  לאל

 –    ממחלוקתם–  קא  מינהנפון  ראשונים  נחלקו  בפירושה,  מביאה  שתי  ברייתות  קשות  )א,  קז
 . נביא את לשון הברייתות ונבאר את פרושי הראשונים. םהיהלכה עקב פירושל

 )אכה  יב  הלכק  אישות  פר  תולכה(והמגיד  משנה  ,  ניםיש  בה  שתי  גרסאות  בראשו'  רייתא  אב
 : ןשירהביא את שתי הגרסאות ופ

 : 'אה רסג

ה מעשה  ידי  אוצ"  ואשתו  תובעת  מזונות  ואמר,  ובא  י  שהלך  למדינת  היםמ
 .מה שפסקו פסקו – פסקווית דין בקדמו , רשאי –" הבמזונותי

 : 'בה רסג

מעשה   איצ"ת  ואמר  לה  ואשתו  תובעת  מזונו,  מי  שהלך  למדינת  הים  ובא"
 .ה שפסקו פסקומ –פסקו ו[...] קדמו , רשאי –" ידיך במזונותיך

 :לשונוו וז יד משנהגכתב המ' אה וש גרסירפב

 –דחקה  עצמה  וניזונת  ש  –ואחר  חזרתו  אשתו  ,  י  שהלך  למדינת  היםמ
שכיון ,  שאיר  –"  או  מעשי  ידיה  במזונותיהצ"והוא  אמר  ,  ובעת  מזונותת

ופסקו   ןדית  יואם  קדמו  ב  [...]  ואה  אינו  חייב  לה  כלוםא  הללשנתפרנסה  ב
 .כלום ןדית יאין לאחר מעשה ב, כרה לעצמהמיא האו , ומכרו ונתנו לה

ם  יותר  ממה יעשה  ידימה  דחקה  עצמה  ועשתה  יששהא  יד  משנהגנראה  שכוונת  המו
מעשה ותר  מ'ם  גולכאורה  קשה  שהרי  .  ובעת  מזונותתיא  ההתפרנסה  מכך  ועתה    ול"שחייבוה  חז

 ! הרי התפרנסה משל בעלה? ומה טענתה, שייך לבעל' הדחקי ידל ידיה שע

לה ו  לא  היש  –  ל  כורחהעשתה  בשעכתב  שמאחר    )ק  ה"סח  ס  ןמסי  רהעזן  אב(  שן  איחזוה
סובר  כשיטות   נהמשיד  גשנראה  שהמ  שן  איוכתב  החזו.  כזה  אינו  שייך  לבעל'  ותרמ  '–מזונות  

מתקנת [  ל  כורחהעב'  ושה  בצמרע'ש]  פטורה  מלעשות  לו  מלאכהשהכניסה  לבעל  שפחות  ולכן  [שעשירה  

 . מעשה ידיה שלה –]'וכו" הבטלה מביאה"חכמים משום ש

 יםככדי  שלא תרעב שיי'  ל  ידי  הדחקע'ה  תמודים  שמעשה  ידיה  שעשול  שכאן  הכ  אהררם  נב
יות  שחכמים  חייבוה  לעשות  בצמר  כדי השמעשה  ידיה  יהיו  לבעלה  ה  בעשירה  יש  סברש,  לה
ה יתאן  שלא  היכאולם  .  כה  הבעל  במעשה  ידיהז  –ייבת  לעשות  שחומאחר  ,  הא  תשב  בטלשל

ים עשה  הידימ  תאכמים  חא  זיכו  לבאופן  זה    –  נסהרהבעל  פשע  שלא  ִפו'  ותרמ'צריכה  לעשות  
, )ק  ב"ס  שם(  ז"בט,  )אק  י"פ  ס  ןמיס(  ת  שמואלין  זה  בבייבענ  ין  עודיוע.  בעללעל  ידי  הדחק  ש

 . )סעיף ט םש( ירמאת יובב )על הבית שמואל שם( גררבי עקיבא אי גהותבה

צאו  מעשה "רשאי  הבעל  לומר  ,  אלו'  ותר  מעשה  ידיהמ'לדינא  כתוב  בברייתא  שגם  על  ו
פטר  מלשלם יהלהטעם  שיכול  ו.  הגם  שמותר  זה  שייך  לה,  פרוע  להמלופטור  "  ידיה  במזונותיה

 . 'ן נשים לגלגל עם בעליהכן דרךש 'חלהממרינן שאזונותיה מ את א תבעהשלמאחר שלה הוא 
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עשי מאי  צ"ך  לפני  שהלישה  מר  לאשאשהבעל  טען    יד  משנהגפירש  המיה  השניה  ת  הגרסא
 . והיא שתקה" ידיך למזונותיך

 תו  ואינו  רוצהשעל  מרד  באבאם  ש  יד  משנהגדברי  הממחידוש    מדנולעיל  ללפי  דברינו  ו
ם יין דחקה עצמה ועשתה מעשי ידועל כ, א נתן להלזונות אך מה תבעה ישאהו, יתן לה מזונותל
 ם  שדחקהייומעשי  היד  ,פי  מה  שחייב  להכהוציא  מבעלה  מזונות  ליא  הכולה    י,םההתפרנסה  מו

 . שלה –

מי ל  –ושה  בצמר  העשירה  עין  דהדבר  תלוי  במחלוקת  הראשונים  ב  אישן  ולם  לדברי  החזוא
שכתבו   לטיָּבלא  תושה  מלאכה  שהעעשירה  ין  ן  בעני"א  ובר"ועיין  ברשב.  מעשי  ידיה  יםכשיי

. ם  במקרה  שלנוישייכ  כתבו  אינםשברם  הטעמים  ,  שייכים  לבעלהים  טעמים  מדוע  מעשי  הידי
 . )שכתבתי המכן שאינו חולק על יתוראיתי שי שן אישוב עיינתי בחזו(

 . םהיין ל צ)אק מ"ע ס ןמיס(חלקת מחוקק הי כן ו"מקורם ברמב יד משנהגברי המדציין כי נ

 ד"אב –רטלר רב נחום שמואל גוה

לבטל  את  חיובו  במזונות  האישה ,  לפני  בית  הדין  בקשות  הבעל  לחייב  את  האישה  להתגרש

 . ולבטל את הצו למדור ספציפי, ולחילופין להפחית את הסכום שנקבע למזונותיה

 .רקע וההחלטות הקודמות נסקרו בדברי אב בית הדיןה

 ,שהינס  את  הארלא  פ  ואת  הביתהבעל  עזב    –מוצדק    חיוב  מזונות  האישהשסבור    ןדיהת  יב
להשלים  את מאת  הבעל    םיפוטר  הן  אינםרווחיה  מו  עבודות  דחק  ילוץ  האישה  לעבודא

 . מזונותיה

בכורי  גשן  חלק  ב  סימן  טז  ענף  ג (כתב  נא  "גורטלר  שליט  ש"נב  בית  הדין  הגר  אדוספרו  של  כבב

 : כדלהלן )אות א

והאשה  תבעה  ולא ,  ה  ליתן  לה  מזונותאם  בעל  מרד  באשתו  ואינו  רוצש[...]  
שיכולה ,  ועל  כן  דחקה  עצמה  ועשתה  מעשי  ידים  והתפרנסה  מהם  תן  להנ

 . להש –שדחקה ים ומעשי הידי, להוציא מבעלה מזונות כפי מה שחייב לה

 . שהאריך לביסוס דין זהשם עיין ו

פים ואנו  מצטר,  לעילו  דספרו  נמצאים  בנימוקי  שבד  אב  בית  הדיןוברי  כבדיקר  ע
 .למסקנותיו

 רב ציון אשכנזיה רב יהודה שחורה

לכן  אם  הבעל  היה  מציע  לשלם  לאישה  סכום  כסף  ראוי  עבור .  הצדדים  פרודים  זמן  רב

היה  בית  הדין  משתדל  להביא  את  הצדדים  להסכם  גירושין  ומסדר  גט  בין ,  כתובה  ופיצוי

  דבר –ה  ופיצוי  אבל  הבעל  לא  הציע  דבר  והוא  מבקש  לגרש  את  האישה  בלי  כתוב.  הצדדים

 . שאין לעשותו בנתונים דלעיל

וד  הרב ירפהשל  באך  .  ה  להתגרשישבית  הדין  דוחה  את  תביעת  הבעל  לחייב  את  הא,  אמורכ
וטל  על  בית  הדין מ,  בין  הצדדים  ום  ביתלהעובדה  שאין  שום  סיכוי  שישכון  ש  שלבבין  הצדדים  ו

  שיוכל  בית  הדין  להורות רש  הבעל  לשלם  לצורך  כתובה  ופיצוי  כדיידקבוע  את  הסכום  שיל
 .ה להתגרש לנוכח הפירודישלא
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 סק דיןפ

 :לאור האמור בית הדין פוסק כדלקמן

 .תביעת הבעל לחייב את האישה להתגרש נדחית .1

 :לצורך קביעת גובה הפיצוי בית הדין מורה לצדדים כדלהלן .2

ת התצהיר אש כל צד יגי.  יום  מהיום  מישה־עשרחוך  בתעל  הצדדים  להגיש  תצהיר  רכושי  .  א
 .תלושי משכורת אחרונים שרעתצהיר יצורפו שנים־ ל.שני הלבית הדין ולצד

 .ימים שרהעוך בתכות כל צד להגיב על תצהיר הצד השני ז. ב

 .גובה הפיצוי על ואיחליט בית הדין על המשך הדיון  לאחר קבלת התצהירים. ג

וב  המזונות  והמדור  הייחודי יישארו  חי,  בשלב  זה  ועד  קביעת  בית  הדין  בעניין  הפיצוי .3

 . על כנם)ספציפי(

 ).6.5.2018 (ח"א באייר התשע"כיתן ביום נ

 רב ציון אשכנזיה רב יהודה שחורה ד"אב –רב נחום שמואל גורטלר ה


