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 ה"ב

 464539/2יק ת

  אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד שני, בר אורהרב מרדכי מזרחי , ד" ראב–ב זבדיה כהן הר 

  )ד יוסי זבידה"כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )ד אסף מאור"כ עו"י ב"ע(  לוניפ  :נתבעה

  לזון יעדר יכולת הבעלהביעת גירושין בשל תו' מבוררתא מתלא'ב' איס עלימ 'רי גד:נדוןה

 סק דיןפ

 קער

ובר  בנישואין כשלשניהם  מד)  27.10.97(ח  "ו  בתשרי  תשנ"הצדדים  נישאו  בתאריך  כ

 [...] מנישואין אלו נולדו להם ארבעה ילדים . שניים

 .2014רודים מחודש מאי פ

 ענות האישה ט

 .הבעל אינו זן ואינו מפרנס .א

 .יש תיקים במשטרה, אלימות מילולית ופיזית כלפי האישה והקטינים .ב

 .טענת מאיסות כלפי הבעל .ג

 בעלהתגובות  – ענותט

 .ודות מזדמנותבשל נכותו עובד עב .א

 .לא הייתה אלימות  ולא הוגש כתב אישום .ב

 .אין שום עילת גירושין .ג

 יון והכרעהד

 . בתיק זה התקיימו דיונים רבים הופיעו עדים וניתנו סיכומים

 ענת האלימותט

בית  הדין  לא  מוצא  מקום  לטענות  האישה  על  אלימות  נגדה  ונגד  והקטינים  וזאת  נוכח 

 : שבה  נאמר כדלהלן26.10.16ל אביב מיום הודעת פרקליטות מחוז ת
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 192466/2014א "תיק פל: נדוןה

 שנפתח נגדך בתחנת דן בגין 192466/2014א "רינו להודיעך כי תיק פלה .1
 .הועבר אלינו על ידי המשטרה, חשד לביצוע מעשי מין ואלימות כלפי ילדיך

  הנוגעים אחר  לימוד  התיק  ושקילת  נסיבותיו  הוחלט  על  גניזת  החשדותל .2
, לאור  התסקיר  שהתקבל  בעניינך,  כמו  כן.  לעבירות  המין  מחוסר  אשמה

החלטנו  לגנוז  את  התיק  בנוגע  לעבירות  האלימות  מן  הטעם  שמכלול 
 .הנסיבות אינו מצדיק העמדה לדין

 .א הוכחו טענות אלימות כלפי הבעללך כפיל

 "אינו זן"ענת ט

דה  כי  בשל  מצבו  הרפואי  הוא  עובד  רק   הבעל  מו–באשר  לטענה  כי  אינו  זן  ואינו  מפרנס  

למעשה אינו חייב במזונות אשתו בשל . את מה שיש לו הוא נותן, לדבריו. עבודות מזדמנות

 .אך חייב לזון את ילדיו אך אין בכך כדי לחייבו בגט, עבודתה המספקת למזונותיה שלה

 והעדר הסיכוי לשלום בית איסותמ

ובצירוף  הפירוד ,  ן  נוכח  כי  האישה  מאסה  בבעלהבית  הדין  אכ:  'מאיס  עלי'באשר  לטענת  

א "מיום  כ]  'י[  ומכתבו  של  הרב  2014  מאז  חודש  מאי  –  מזה  כשלוש  שנים  –הממושך  

הכותב  כי  כיום  נוצרה  ביניהם  איבה  גדולה  ופער  גדול  ונראה  שאין  איך ,  ה"בסיוון  תשע

 .מנוס מגירושיןאין בית הדין רואה סיכוי לשלום בית וסבור כי אין , לאחות את הקרעים

 סקנהמ

 :לאור האמור בית הדין פוסק

 .מצוה על הבעל לתת גט לאשתו ויפה שעה אחת קודם וניתן בזה פסק דין לגירושין .א

 .בית הדין מורה למזכירות בית הדין לפתוח לצדדים תיק סידור גט .ב

 [...]בית הדין קובע מועד לסידור גט  .ג

 .דין מתן הרחקות דרבינו תםאם יסרב הבעל לתת גט ישקול בית ה .ד

 ד "אב ר–רב זבדיה כהן ה

 . ד"אני מצטרף לפסק דין של כבוד הראב

 רב דוד שניה

 .לפנינו תביעת גירושין מטעם האישה

 הליכים וובדותע

הנישואין  הם  נישואין  שניים .    ולהם  ארבעה  ילדים  קטינים1997הצדדים  נישאו  בשנת  

 . לשני הצדדים
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תקיימו  מספר  דיונים   ה,אריאל  בדין  הביעת  גירושין  לבית  תאישה  הגישה  ה2004  שנתב
 סיוע  בית  הדין  הגיעו  הצדדים  להסכמות  על  שלום  בית  כאשר  ב.ית  בלום  שבעל  היקש  בהםשב

  .ורה תורייעש לללכת ובודה עתחייב לחפש הבעלה

ה  תיק  גירושין  נוסף  ובהמשך  הגישה  בקשה ישפתחה  הא)  12.3.14(ד  "התשע'  דר  בבא'  בי
 ית  בדי  יל  עחלטה  היתנהנ)  9.6.14  (ד"ן  התשעוויבסא  "י  בתאריך.  הגנה  כנגד  הבעללמתן  צו  

ית   ב,דים  עהוזמנו  ותקיימו  מספר  דיונים  נ.בית  הצא  מן  יוהבעל  בנפרדו  דין  כי  הצדדים  יגורה
ר  על  כתובתה ותה  לוישאהסכימה  הבמסגרת  ההסכם  .  סכם  הלידי  מן  רב  להביא  זהדין  התאמץ

הציע גם כי המחלוקת על הדירה ן בית הדי, ח"שמישים  ואחד אלף חך  זונות  העבר  בס  מועל  חוב
  .לפני הגטול תובע שצריך לדון בהכואך הבעל סירב להסכם , ון לאחר הגטדתי [...]ב

 .ין דסק פכעת יש צורך למתן ויכומים סבכן הוגשוו

 צדדים הענותט

 .נצטט מטענות הצדדים

  :ענות האישהט

 ,משטרה  בהתלוננתי  וותי  אנס  אוא  ה,שיןשתי  תביעת  גירו  היג2004  שנתב
 פרנס  מאינו  וובד  עא  ל,בוד  כותן  נא  לצבני  עוא  ה,בית  בימה  אטיל  הואה
 ,ית  בלום  שעשות  לותי  אכנע  שדין  הדיון  שהתקיים  בית  ב.ילדים  האת  וותיא
 מעןל.  'ורה  תורייעש  לילך  ובודה  עחפש  יבעלה':  אמר  נדין  הית  בהחלטתב
 לא  והתחייבותו  במד  עא  להוא  .סגר  נהתיקו  תלונה  הת  אלתי  ביטית  בלוםש
 להגן  על  עצמי  ראיתי  שאני  לא  יכולה,  לימות  אפגתי  סל  השנים  כ.שתנהה
. קרא  לי  בשמות  גנאי  וותי  איזהבוא  ה.  א  יכולתי  לתפקדל,  נכנסתי  לדיכאוןו

 ליהם  עאיים  ויזית  פאלימות  בתנהג  הלי  שקודמיםן  הואי  מהנישילדים  הכלפי
 ותי  אלחדר  ובעלוח  שך  אותי  בכמ.  'תכם  ארדוף  אניא,  אמא  לגידו  תםא'

 לונה  תגשתיה.  בת  בינית  מגע  פ,דום  סעשה  מי  בשה  עכן  ורצוני  לניגודב
 רוב  מ.ישום  אתב  כהגיש  לחלטה  התנה  נא  לוד  עפרקליטותה,  משטרהב
 ום  יפילו  אתו  אחיות  לכולה  יא  לני  א.ב  לוצב  קי  להתקינו  וליתי  חצרותה
 .תחייבו אותו להתגרש שוצה רינא, חיים המחת שת אי לרסה. חדא

 :גובת הבעלת

 די  כךא,  כות  נשר  אחוזי־עשעה  תלתיקיב,  רכים  דאונת  תברתי  ע1997  שנתב
 שנת  בתלוננה  ההישא  ה.כות  נשרים  אחוזי  עפחות  לריך  צכות  נצבת  קקבלל

, ילדים  הכנגד  ונגדה  כלים  אהייתי  וותה  אקפתי  תאילו  כמשטרה  ב2004
 סרות  הן  חענותיה  טל  כ.נגדי  כישום  אתב  כוגש  הא  לתה  עד  ע.מעצר  בהייתיו

 .במטרה לנשל אותי מזכותי ברכוש המשותף על פי איזון משאבים וחרש

אנו  לא  גרים  יחד ,  ני  מנהל  אורח  חיים  דתי  ומחנך  את  הילדים  ברוח  הדתא
 .ולצערי  בית  הדין  קיבל  את  גרסתה,  בגלל  טענותיה  השקריות  על  אלימות

כתב  כי   נ)19.11.14(  ה"ן  תשעוושחרמבו  "כ  בתסקיר  לשכת  הרווחה  מיום
בממצאי חקירת הילדים נכתב כי  .ים מגיעים בשמחה לפגוש את אביהםדהיל

ם גם  המשטרה  בסיו  .המעידים  על  פגיעת  מינית  בילדיםם  לא  עלו  ממצאי
ני  עברתי  אירוע א.  ראיות  לתלונת  האישה  והתיק  נסגר  החקירה  לא  מצאה

אני  מבקש  לדחות  את   .ים  מזדמנותן  איני  עובד  אלא  לעתלכ,  מוחי  לפני  שנה
 .תביעתה לגירושין ורוצה שלום בית
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 ון והכרעה יד

,   התחילו  מריבות  בין  בני  הזוג–  לפני  שש  עשרה  שנה  –  2001כעולה  מהתיק  כבר  בשנת  

 . פתחה האישה תיק לגירושין2004כאמור בשנת 

 [...]:הופיע העד הרב ) 23.3.06(ו "ג אדר תשס" בדיון בכ

, ניםשמש  חה  פנתה  אלי  כבר  לפני  ישהא,  הצדדים  הרבה  זמןני  מכיר  את  א
אך ,  חזרו  לשלוםוסתדר  יאני  ואשתי  דברתי  איתם  והמצב  .  יו  בעיות  ביניהםה

 . עזור להם ללאחר זמן חזרו הבעיות ועוד פעם חזרו אלי

, וכי  הינה  מפחדת  ממנו,  לא  לומד  ולא  מתפלל,  ה  כי  הבעל  לא  עובדישאותו  דיון  טענה  האב
ה יששידל  את  האשבהחלטת  בית  הדין    .דדיות  בביתה  בדיון  כי  יש  מריבות  וצעקות  אמר  הבעל

ורי יעכן  ללכת  לשובעל  מקבל  על  עצמו  ללכת  לחפש  עבודה    האמר  כי  נללכת  לכיוון  שלום  בית
 .תורה

נים  עברו שמונה  ש:  "טעןנ)  12.3.14(ד  "תשע'  אדר  ב'  יבכתב  התביעה  שהגישה  האישה  ב 
אני  רוצה .  ילדים  חוו  אלימות  מהבעלה.  א  לומדולשן  כל  היום    י,לא  עובד,  ולא  נעשה  הרבה

 ."להתגרש

ה אולם  לא  הוגש,  ל  פי  האמור  אין  ספק  כי  השלום  לא  שרר  בבית  הצדדים  כבר  שנים  רבותע
 . לבית הדין ראיה של ממש שיש בה כדי להוכיח את טענות אחד מהם

 :ונצטט מהפרוטוקול –[...] עד הופיע ה, וזמנו עדיםה) 6.3.16 (ו"שעת' דר אבאו "בכ דיוןל

 ?יהםינמה הולך ב? יםחייהם האישי בהאם היית מעורב: אלהש"

 . אני יודע שהם לא במצב יחסי טוב, לא דבר משמעותי: שובהת

 ? אם אתה זוכר שהיה אלימות במשפחהה: אלהש

 ."לא ידוע לי: שובהת

 [...]:עד הופיע הן כ

 ? ענות הצדדים טאם שמעתה: אלהש"

 .לא זוכר בדיוק: שובהת

 ?יזית פאם היה מקרה של אלימותה: אלהש

 ." א ידוע ליל :שובהת

  .לל ככי מעדות העדים אין לנו ראיה היא מסקנהה

גד  הבעל  על  אלימות  ועבירות  מין  הועברו  לעיון נתיקים  שפתחה  האישה  במשטרה  ה
לטענות גם  מכך  אין  ראיות  שיא  הוהמסקנה  ,  עד  היום  הזה  לא  ניתנה  החלטה  ובפרקליטות

 . האישה

) 19.11.2014  (ה"התשעון  שוחמרבו  "כ  בני  ברק  מיוםית  יריבעתסקיר  לשכת  הרווחה  ב
 :אמרנ

לק  מילדי חמצביעים  על  התנהגות  אלימה  כלפי  הבחקירה  עלו  ממצאים   
ת ומצו.  ינית  כלשהימא  עלו  ממצאים  המעידים  על  פגיעה  ל.  משפחהה

ם   עתחבקיםומביהם  פגוש  את  א  לשמחהבהמרכז  נמסר  כי  הילדים  מגיעים  
 .אבא
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אין  ראיה  מהתסקיר  להוכיח  מי  מהצדדים  דובר שיא    ההמסקנה  הנראית  לבית  הדין,  ם  כאןג
 . אמת

רף יבעל  צה.  ברור  לבית  הדין  כי  אין  כל  אפשרות  לאחות  את  הקרע  בין  בני  הזוג,  ךכו  אך  כ
23.11.14  (ה"סלו  תשעבכ'  מתאריך  א"  ב  ומורה  צדק  לעדת  הספרדיםר]  "'י[תיק  מכתב  מהרב  ל

 :( 

 , כל מאן דבעיל

וץ יעמה  פעמים  לעשות  שלום  בית  בין  בני  הזוג  ונראה  שרק  על  ידי  יככינו  ז
 . גבולם בזוגי של מומחים אפשר יהיה להחזיר השלום והשקט

כתב  מאותו  רב מ)  8.7.15  (ה"ן  תשעוויא  בס"ולם  האישה  חזרה  וצירפה  לתיק  מתאריך  כא
 ]: 'י[

 , כבוד בית הדין הנכבדל

התנהג  כשורה  וללא   לנו  להשכין  שלום  לאחר  שהבעל  קיבל  על  עצמוצלחה
ה  בפני  על ישא  התלוננה  האך  לצערי  כעבור  זמן  מה,  יזית  ומילולית  פאלימות

ה כיום  נוצר[...]  לו  בביתה  והחליטה  לעזוב  את  העיר  שרים  קשים  שהתרחקמ
איבה  גדולה  ופער  גדול  שנראה  לעניות  דעתי  שאין  אפשרות  לאחות  את 

 .יהםינבהקרעים 

 :ית הדין סבור כי הבעל חייב לגרש את אשתו ולהלן הטעמים שיש בהם להגיע למסקנה זוב

 –'  ססמת  קסם'בית  הדין  מתרשם  כי  הבעל  לא  מעוניין  בשלום  בית  אלא  משתמש  ב .1

בשלוש  השנים  האחרונות  לא  עשה .  כדי  להשיג  הישגים  רכושיים  בתמורה  לגט'  שלום  בית'

לפיכך  ברור  שבקשתו  לשלום  בית ,  זיר  את  אשתו  ולפייסההבעל  שום  מאמץ  לנסות  להח

. והבעל  צריך  להוכיח  את  רצינות  דבריו',  סיסמה'אינן  '  שלום  בית'המילים  .  אינה  כנה

וברור  לבית  הדין  שהבעל  אינו  רוצה  את  האישה  והם ,  הצדדים  פרודים  שלושים  חודשים

 . לכן צריך הבעל לתת גט לאשתו. מורדים זה על זה

מאיס  עלי 'ן  סבור  כי  טענת  האישה  שאין  היא  רוצה  בבעל  היא  מבחינת  בית  הדי .2

 .'באמתלא מבוררת

 'מבוררתא מתלא'ב' איס עלימ'ביה פיכ

 : )סימן נו(ל בספר עזרת כהן "י קוק זצ"כתב הגרא

חולקים  על האים  לצאת  מגדרן  של  רוב  הפוסקים  ששאין  אנו  רפי  על  אף  
ודבריהם '  איס  עלימ'  בשכופין  לגר  דם  הסוברים"י  ורשב"רש  ום"הרמב

נידון   כצד  האישה  מחשובות  ומכריעותת  מובנים  מאד  היכי  דאיתנהו  טענו
בל  מכל א.  גרשלין  אנו  נוהגין  לכוף  אמפני  חומר  אשת  איש    וםמקל  מכ,  דןדי

ם "סברת  הרמב  כאחר  שמצד  הדין  חייב  הוא  להוציאה  מתחת  ידו  מוםמק
בטענות '  איס  עלימ'  שראל  כשבויות  כיון  שהיא  אומרתישלא  תהיינה  בנות  

, והוא  מעכב  אותה  שלא  תוכל  להינשא  לאחר  שיפרנס  ויזון  אותה,  מבוררות
 .יא שצריכים לחייבו במזונות הודאי סברא אלימתא

ש "זו  מדברי  הראה  כתב  להוכיח  כסבר  )דבן  העזר  חלק  א  סימן  ב  אות  א(בספר  היכל  יצחק  ו
ופים  אותו  לגרשה  וסמך  על שכרמית  בעובדא  שנישאת  על  ידי  נוכל  בת  )אה  סימן  ללל  כ(ת  "בשו
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איס מ'ש  שאין  כופים  ב"שדעת  הראף  על  פי  וא',  איס  עלימ'הפוסקים  שדעתם  לכפות  בטענת  
ומכים  על ס'  איס  עלימ'והטעם  הוא  שבמקרה  שיש  יסוד  חזק  להניח  שבאמת  היא  טוענת  ',  עלי

 .ן שדעת בית הדין מתיישבת בזהייכל ענבדון מינה  ו.ם ודעימיה"דעת הרמב

ומביאו (ישא  ברכה  בספרו  מעשה  איש  הרב  יוסף  שאול  אלישר  בעל  הוצא  בזה  כתב  הגאון  יכ

ל   עש"רא  הסמך  )ל"הנ  ימן  אלה  סלל  כ(מקום  אחד    שב–  לבאר  הסתירה  )לק  ה  סימן  כו  חהציץ  אליעזר
כתב  באריכות  שאין  כופין   )ו  ימןג  סמ  ללכ  (קום  אחרמואילו  ב'  איס  עלימ'כפות  ב  לדעת  המתירים
ענה ט  )כלל  לה  (זהבץ  לחלק  ד  ותיר–  מרבה  ממזרים  בישראל'  איס  עלימ'ת  נבטעוכל  המעשה  

טובים  ואין  ראוי ת  ה  בישהיא  אשלדבריה  '  אמתלא'ס  עליה  בטענת  מבוררת  ונתנה  ושהוא  מא
  .בלי שום טעם ולכן לא כופים' איס עלימ'וענת בסתם טדובר במ) כלל מג(ובזה , שידבק בה

 :דרך אחרתבש "הסביר את כוונת הרא )גימן סט אות כס(מנם החזון איש א

אויה  לו  והוא  ידע  שלא תתפייס רה  שאינה  ישאלא  בפיתה  אש  "ין  דברי  הראא
אלא  רצה  להערימה  שתהא  אגודה  ביה  ויוציא  כסף  בעד ,  ו  לעולםמע

עה שלא כדרך כל הארץ נקדשה בצו, כיוצא בזהוק בה צחושין או רצה לירהג
דין  הפקיעו מן  הדש  "עת  הראובזה  ד.  רק  שהבהילה  בפיתוים  לפי  שעה

זה  מבואר  מטעם  דעיקר ו[...]  )  א"קי  ע(וכדאמר  ביבמות    ידושין  הקחכמים
על  זה  לחוד ש  "אלא  שלא  סמך  הרא,  הוא  משום  הפקעת  קידושיןו  דברי

 .'איס עלימ' בל שיטת הגאונים דכופיןעוסמך 

 במקום צורך השעהיה פיכ

' אמתלא  מבוררת'  שכתב  דבמקום  )ה  סימן  כוחלק  ד  סימן  כא  וחלק  (ת  ציץ  אליעזר  "ועיין  בשו

  וזו )סימן  ב(ת  חוט  המשולש  "והביא  עוד  משו.  ויש  בכך  צורך  השעה  יש  מקום  לכפייה

 :לשונו

ן יים  רוב  בנהץ  "א  ואור  זרוע  והתשב"ש  והטור  והרשב"שהרא  ך  רואההנ
מה  שנראה  להם   בוהרי  כולם  הסכימו,  גטבלא  לכוף    ששמחמיריםין  מניוב  רו

 ומר,  עיר  אחרת  שלא  מרצונהלשש  שילך  חמר  מחמת  ,  דון  לכוףלפי  אותו  ני
. ורעבון  חמת  מחלוקת  וקטטהמומר  ,  משליכה  מביתווחמת  שמצערה  מ
עה שם  יש  צורך  א,  לא  לכוף  שהסוברים  אפילו  לדעתדל  "עולה  מדבריהם  זה
מזה  יש  ללמוד  לכמה ו.  רואותיו  דאין  לדיין  אלא  מה  שעינ  יכופויה  כפיב

לבד בו,  מאעללי  ועו  יש  בהם  כדי  להתיר  הכפייה  לכדברים  אחרים  שאם  יאר
 .יחקור על הדבר כראויושתהא כוונת הדיין לשם שמים 

 :ומסיק הציץ אליעזר במסקנתו 

 ו  בטענתנלגרש  במקום  שישיה  דון  בדבר  כפי  לכל  האמור  יש  כר  נרחבמ
ה  צורך  השעה  לכוף  את  הבעל ואין  רהדבית  ו,  מבוררת  תלאמא'  איס  עלימ'ה

 . א תצא לתרבות רעהדי של כלגרש

 : )ימן כו סחלק ה(וד כתב וע

צת רפ  כן  בראותנוו[...]  בה  בתקופתנו    ייםחאנו  שמיוחדת  הומר  השעה  ח
כמה  פעמים  הרי  אוזננו ו[...]  את  שמים  רמנוער  מתורה  ויההדור  הצעיר  

ת אשים  נכשלות  ומכשילות  נהשגדולים    הכשוליםמומעות  ולא  זר  מהש
של תרבות   ששחולפי  הדור  שלפנינו  נדמה  שה  [...]הרבים  באיסור  אשת  איש  

  [...]חמור מהחשש שמא יתנו עיניהן באחר גדול ויותר וא יותרהרעה 
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 רך  נוספתדש  לו  י,  חשש  של  גט  מעושה  במא  יכנס  שןידי  שלא  יחשוש  הדיכהוסיף  שו
לגרש או  ה  דרך  ברירה  יאלא  כפי,  לגטיה  עוכבת  ואין  זה  נקרא  ממש  כפיממזונות    בשיכופו  אותו

 . ה ודאי אנו יוצאים מחשש גט מעושהזובאופן , זונות מו לשלםא

  :מסקנתו כותב הציץ אליעזרב

א באמתל'  איס  עלימ'דת  בטענת  רבמושלומר  ולהחליט    שפיר  ש  מקוםי
כוף  את לות  עאפשר  לכל  הד,  הודש  ממרידחעבור  שנים  עשר  י  אחר  רורהב

שתו לאת  חייבו  במזונולנו  אם  לא  יגרש  ידהי,  הבעל  לגרש  בדרך  ברירה
פשר  להתנהג  כך  גם א,  אם  צורך  השעה  דורשתו.  מנומשהיא  יושבת  בנפרד  כ

 .חודש שר־עניםשבתוך 

 : שלא כופין' איס עלימ'ן בטוענת דם  ש)ימן קכבס(א "יש להביא ראיה מתשובת הריטבו

עבירה י  אם  המעשה  הרע  שהם  עושים  גורם  להחטיא  נשותיהן  בדבר  וכן[...]  
אז  אפשר  לכוף  שהרי ,  אחרתה  ן  העבירה  בכפי  מלהרחיקםר  איסור  ואי  אפשו

גרש לותם  אאין  כופין  ,  אבל  בלאו  הכי.  אחת  אין  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה
 .גרידתא' איס עלימ'טענת ב

אחרת  והוא יה  דובר  שאי  אפשר  להרחיקם  מעבירה  בכפי  משם:  ש  לחלקיכאורה  לנם  אמ
בזה שמעגן אותה  –' איס עלימ'ם בגהרי ש, אבל  אפשר  לומר  שאין  לחלק.  הגורם  להחטיא  אותה

לא  פעם  שמענו  בבית ,  לצערנו.  מננוזותה  במציאות  אורם  להחטיא  גם  גהוא  ,  ולא  נותן  לה  גט
ה  אחרת  וחי  את ישמו  שהוא  הולך  עם  אכ",  "ן  לי  גטיתני  כבר  לא  יכולה  לחכות  אם  לא  יא"הדין  
 ". ם לי מותר לחיות עם גבר אחר גחייו

 : אין בידו לפרנס את אשתו שדחא ב)א סימן קללק ח(עז וכן כתב הרב יכין ובו 

יצרה  בראותה  צרת ה  עד  שיחטיא,  נו  פן  יהיה  סיבה  ועילהחוששין  אנוח
נורא   עול  דת  יהודית  ותבעוט  במצות,  ולהעעל  צווארה    מותפרוק,  נפשה

 .עלילה

 :)סימן יח אות יג רעזן הבלק ג אח(מרן הגאון הרב עובדיה יוסף בספרו יביע אומר  דבריבעיין ו

שאין  כופין  אותו  להוציא   ולהירא  בדס  שאפילו  לדעת  הפוסקים,  באמתו
יש  אומרים  שמצוה  מוטלת  על  הבעל  לגרשה  ומכל  שכן '  איס  עלימ'בטענת  

ה צא  לתרבות  רעה  וכדאשכחן  בשט  תידי  השהייתועל  כשיש  חשש  ש
גב על  ף  א  דתב  רבנו  יונהכ':  כתב  וזו  לשונוש)  ב"ע  כתובות  דף  סד(בצת  קומ

 ןדיהת בל ביא, בשוטיםיה היינו כפי'  איס  עלימ'ן  לתת  גט  באומרת  דאין  כופי
היה  אומר  שאפילו  זה  לא  נאמר  לו תם  ורבנו  [...]  מודיעין  לו  שמצוה  לגרשה  

הגה בא  "הרמו.  'ה  לגרשה  לאלתרצן  נותנין  לו  עדית  היאלא  שאם  ימלך  ב
, ייב  להוציאח'  איס  עלימ'שהאומרת    תבכ  )סוף  סעיף  כ  ימן  רכחסביורה  דעה  (

אבן  העזר בכי  לן  הלא  קיימא    ם  אבל"יינו  לדעת  הרמבדה)  שם(ז  "והעיר  הט
ונה יוא  רבנו  ה,  וכא  יש  להם  על  מה  שיסמו"ברי  הרמדולפי  האמור    ).סימן  עז(

ת "א  בשו"וולדינברג  שליט  ודהיהיעזר  אלי  רבון  אכן  העיר  ידידי  הגו.  ל"נה
 הדעה  רויק  למא  חק  (ודההיבע  דמדברי  הנו  )כו  אות  ד  ןמסיה  ק  חל(ציץ  אליעזר  

מא אל,  ל  לפסק  הלכה  ותומך  בה  יסודותיו"א  הנ"שמביא  דברי  הרמ  )סח  ןמסי
ורך צלפי  ון  ייפי  הענלהשתמש  בה  בכל  עת  מצוא  ליש  לשיטה  זו  מקום  ש
עניי בני  אם  גו.  דייןהם  למסיבות  והכל  לפי  ראות  עיני  אהתבזמן  והשעה  ה
איש  הישר  בעיניו ו,  והדרורש  ומר  שבזמן  הזה  דאחסור  דרי  בארצות  החופא

והניסיון  הורה  שכאשר  עוזבות  את  בעליהם ,  רבתה  החוצפה  בעולםויעשה  
הולכות  ויושבות ,  גטבואשתהויי  אשתהו  מבלי  לפטרן  '  איס  עלימ'בטענת  
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גוונא י  אכהמזרים  בעולם  ובמומרבין    וגם  בוש  לא  יבושו,  עם  גברים  אחרים
חשש  ממשי  שתצא כל  שכן  כשהיא  צעירה  ויש  ו  [...]  קנתן  תלקלתן  קאמינא

שנראה  שהרוצה  לעשות ,  ואין  סיכויים  כל  כך  שתחזור  לבעלה,  לתרבות  רעה
הרי  חזרה  חששת  הגאונים  פן   שכופו  להוציא  יש  לו  על  מה  שיסמוךלעשה  מ

  [...]והכל לפי העת והזמן, תצא לתרבות רעה למקומה

 לחיוביה חילוק שבין כפיה

מקום  יש  לומר  כי  לחייב  שאני  ואף  לדעות מכל  ,  אף  אם  נאמר  כי  אין  לחלק  בהכי  ואין  לכוף

 .אמנם אין דברים אלו פשוטים ונחלקו בהכי הדעות. שאין כופין ניתן לומר שניתן לחייב

 :ש אלישיב"הובאו דבריו של הגרי )ט יימןס( אול שמשפטיב

 ים  על  כל  פנם  אופין  כאין  שסוברים  האלהל'  איס  עלימ  'ענת  טןייענב
  מה ציין  לאן  כנסתפקו,  רם  אחמקו  בזה  בנוזכר  הברכ,  גרש  לותו  אחייביןמ

 : )במוד  עד סף דתובותכ( בצתוקה משט התבשכ

איס מ  'אומרת  בט  גתת  לופין  כאיןף  על  גב  דאל  ד"  זונה  יבינו  רכתבו"
 ליווה  עמצו  שו  לודיעים  מןדית    ביבל  אשוטים  בהיפי  כיינוה'  עלי

 נןאמרי  דאי  מאי  הגרשנה  יא  לאם  ויגרשנה  שצה  עו  לנותנין  וגרשהל
ה יל  ה"תם  זנו  בר  ובריינאה  עמקרי  לצוה  מדרבנן  אעבר  דאן  מאיה
 גרשנה  ים  אלךימהוא  לב  יאם  שלא  או  לאמר  נא  לה  זולאפי  שומרא
 ." אלתר ליגרשנה שצה עו לותניןנית דין  בהבתו כלאב

 טוענת  בשתו  את  אגרש  לבעל  הל  עיוב  חום  שיןתם  אנו    רבלדעת  שיינוה
 .'איס עלימ'

 –  כמדובר  שם  –על  כל  פנים  לחייב  במזונות  שמשפטי  שאול  שם  חלק  ונקט  במו  צעש  ישראלי  "והגרי(
 ). דבריו במקום אחר–עוד להלן ' ור, אפשר ואין בהם חשש כפייה על הגט

 :שהובאו לעיל שכתב )עזרת כהן סימן נו(י קוק "דבריו של הגרא מנם עייןא

רת סב  כמצד  הדין  חייב  הוא  להוציאה  מתחת  ידושאחר  מום  מקבל  מכל  א
' איס  עלימ  'שלא  תהיינה  בנות  ישראל  כשבויות  כיון  שהיא  אומרת  ם"הרמב

והוא  מעכב  אותה  שלא  תוכל  להינשא  לאחר  שיפרנס  ויזון ,  בטענות  מבוררות
 . יא שצריכים לחייבו במזונות הודאי סברא אלימתא, אותה

 :)סימן כ אות ב(במשפטי שאול ת ראלי מובאשעת הגאון הרב שאול יוד

 וזה  אששמעגן  את    צלו  הרי  זה  מידת  סדוםאשה  יא  אין  האמילמאחר  שמ
שים  מעשה ונם  אין  עאמם  וא.  ין  לטפול  עליה  אשמה  בהיותו  מאוס  עליהאש

 ואם  עושה  זאת.  מידי  חיוב  לא  יצא  וםמקמכל    [...]  להוציא  מאדם  את  שלו
 . ום ִתקאליסור תורה של אמחמת נקמנות הרי זה עובר ב

 :)לק ב סימן יאח(ספרו מאמר מרדכי ב –עת הגאון הרב מרדכי אליהו ד

כי  לכל  מורדת   ןדיהת  כלל  מורדת  עם  אמתלא  זה  תלוי  כפי  ראות  עיני  ביב
. ןדיהת  תקבלת  או  לא  זה  קובע  ומחליט  בימאבל  אם  האמתלא    אמתלא

אבל  כנראה  היחס ,  הוא  שהבעל  דורש  ורוצה  שלום  ביתן  כונידן  ון  דובניד
על ף  א'  אסתיהומ'  אם  היא  טוענת  אם  כןו[...]  עליה  ו  אליה  בעבר  המאיסוה

גרש לאבל  שמצווה  ,  שכופין  )  ח,גירושין  יד(  ם"זה  כהרמבבנו  דנים  אשאין  פי  
 .ולא לעגן בת ישראל דין הוא
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ובסקי  והרב כהרב  די,  ן  לציון  הרב  בקשי  דורוןוהגדול  בראשות  הראש  ןדיהת  סק  ביפאה  ור
 .ומהדנושא בך  כסקופש )291תיק מספר נו ( הורוביץ

 :ח איזירר"דבריו של הגר )בית הדין הגדולב( 819158/3יק מספר תם בגן עייו 

ובו  פסק  דין   [...]  קוק  ה"הראילט  יצא  לאור  ספר  עזרת  כהן  "בשנת  תשכ 
 מר  ליוא.  שאינה  בחזקת  משקרתכ'  איס  עלימ'יף  שיש  לחייב  גט  בטענת  קמ

דייני לידוע    היה  הפסק  דין  ילואד  ירושלים  כי  "יוסף  כהן  אבי  ברגאון    הר"מו
  [...] סומכים עליו ולא מתלבטיםיו ה, ט"שכת–ו"תשט בתי הדין בשנים

אבן  העזר   חלק  ג(בספרו  שמע  שלמה  ,  לשעבר  הרב  הראשי,  למה  עמרשכן  כתב  הגאון  הרב  ו

 . )ות ז אסימן יח

ולו כוכפי  שבית  הדין    –שום  שמואסת  בו  מגרשה    לש  לחייבויכתבתי  לעיל  ש  שמכאן  כמוו
 . נראות לבית הדיןהכנות ויש לה אמתלות  בסת בומוא יא אכןה, התרשם

ית  הדין על  ב'  מבוררתא  באמתל'  איס  עלימ'שבאמר  לי  דעתו  ,  ריצהגאון  הרב  עזרא  ב,  חמיו
 . ת הבעל בגטאלחייב 

 ו תםנרחקות דרבה

מכל  מקום  יודה  שניתן  לעשות ',  מאיס  עלי'ויש  לומר  שאף  למי  שאומר  שאין  לחייב  בטענת  

 .תםלבעל הרחקות דרבנו 

 : )לק ח אבן העזר סימן כהח(יין מה שכתב מרן ביביע אומר ע

הפליג  לאסור תם  כתב  הנה  ידוע  שרבנו    )שורש  קב(ק  "מהרי  ת"הנה  בשוו
וו  בדבר   שאך  כל  רבותינו[...]  '  איס  עלימ'לכוף  את  הבעל  לגרש  בטענת  

לא  יהיו  רשאים שה  מזרע  בית  ישראל  ישעל  כל  איש  וא,  ותגזרו  באלה  חמורה
ם  לא א[...]  ושלא  להרוויחו  להאכילו  ,  ושלא  לישא  וליתן  עמו,  מולדבר  ע

שאם  ירצה  ימצא  לו  מקום ,  ה  עליוייכי  בזה  אין  כפ,  יגרש  ויתיר  את  אשתו
כאן ד ך אנו נתפרד מעליו עא, זה ויידהוא  לא ילקה בגופו מתוך נו,  ם  שללכת

דסבירא  ליה '  איס  עלימ'ך  בהדיא  שאפילו  בטוענת  להרי  ,  תםלשון  רבנו  
ת  הבעל  לגרש  אף  על  פי  כן  סבירא  לרבנו  תם ארבנו  תם  שאין  כופין  ל
 ולם  ראיתי  א,)סעיף  כא  סימן  קנדב(א  "כולים  לעשות  הרחקות  וכן  פסק  הרמיש

 שאפשר לעשותתם תב על דברי רבנו   שכ)סימן  יח  ב  לקח  (ל  בתשובה"הריבלמ
רבני  הדור  הזה  שנהגו  בכך  ואדרבה לכל  מקום  לא  ראינו  מ[...]  ':  רחקהה
, חקה  הזאתהרני  כי  פעם  נועצו  לב  יחדיו  רוב  החכמים  וחשבו  לעשות  הורכז

ואפשר  לומר  כי  מה  שלא .  'ורב  גדול  ומובהק  שהיה  בימים  ההם  מיחה  בדבר
ואם ,  ידוינהן  רחקה  מההר  קשה  להם  תויו,  כך  משום  דלא  אכשור  דרי  בהגונ

 תבכצמו  ל  ע"ך  המהריבא[...]  ל  "נהל  שכן  ההרחקה  כה  יהנידוי  הוי  כפי
ו אכוף בשוטים לי הוראה אני ולא אסמוך להקל ראמיו '):ימן  עטסבחלק  ב  סוף  (

, החמירלדדים  צשכתבתי  ף  על  פי  א,  תםרבנו    דאבל  לעשות  הרחקה,  בנידוי
, ואם  יסכימו  עמי  מחכמי  העיר  בעלי  הוראה,  דעתי  נוטה  להקל  וםמקמכל  

 .'דידן גם אני מסכים עמהםידון להחזיק בזאת ההרחקה בנ

ה ישילוני  וחי  עם  אחאופן  שהבעל  נהיה  ב)  לק  ג  סימן  תיחח(ספר  תשובות  והנהגות  בעיין  ו
מותר  לעשות  לבעל   שופסק.  זוא  אמתלב'  איס  עלימ'שה  טוענת  יוהא,  גט  אחרת  ומסרב  לתת

ה זלפי  .  מפני  שאינו  שומר  תורה  ומצוות,  שאסור  לעשות  משא  ומתן  אתו  –  רחקות  דרבנו  תםה
 . ופין על זהכו דבלאו הכי חייב ] יגרשאו [תי דהיא שיהיהיה גדר הכפי
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איס מ'מסקנת  דבריו  כי  יש  מקום  לעשות  הרחקות  בעניין  ו  )ימן  שמד  סחלק  הב(שוב  הניף  ידו  ו
 .כי אין סיכוי כל שהוא לשלום בית וזאת לאחר שניכר לעיני בית הדין, 'עלי

ב  שבעת  עיגון שכת,  ח  צימבליסט"במאמרו  של  הגר,  )חלק  ה  עמוד  רל(ן  גם  בשורת  הדין  יועי 
 .וצורך אפשר לעשות הרחקה

 'מבוררתא מתלא'דר ג

לעיל  הובאו  דבריהם  של  כמה  מהפוסקים  שבמקום  שיש  חזקה  אלימתא  יש  צד  לומר  שגם 

, ברור  כי  לחזקה  אלימתא  זו  לא  די  באמתלא  ברורה.  ם  יודו  בהכי"החולקים  על  דברי  הרמב

ם  שכתב  שיש  לדון "הרש  בשם  מ"שהרי  המקור  לגדר  האמתלא  הברורה  הוא  דברי  הרא

ולפי  זה  אם  נרצה  לומר .  בהכי  דינא  דמתיבתא  וכתב  בצורה  ברורה  שעל  כל  פנים  אין  כופין

צריכים  אנו  לומר  כי  מדובר  באמתלא  נוספת  שאינה  משאירה  מקום ,  כי  אפשר  לכוף  בהכי

 .לספק כלל

 :)סימן עזב(ש שהביא מרן הבית יוסף "ומים הדברים לדברי הרשבד

 אמה  וותו  אואסת  מיתה  הישואין  נקודםש'  איס  עלימ  'טענה  שה  אישלע
 טענת  בגרש  לופין  כאין  שיםומרא  לאפילו  דראהנ,  חה  כורעל  בו  לשיאתהה
 יניה  עמא  שחיישינן  דשום  מכוף  ללא  שאמרו  שמהש,  זה  בודוי'  איס  עלימ'
 ,ו  זששא  חסתלקה  נו  לישאת  נחה  כורבעל  שפורסם  מדבר  הםא  אחר  בתנהנ
 וא  המה  לדבריה  לאמתלאה  וענה  טהישא  הנתות  נשהיתה  כאירר  מ"  ההאד
] ש"רשבה[  תב  כך  כאחר  ו.ונולשן  עד  כא.  גרשה  לופה  כיה  הליה  עאוסמ
 .כך בל מקיה הא לעשה מןיילענש

שמצטרף  לכך  טעם  של  צורך כ'  איס  עלימ'עות  כי  ניתן  לכוף  בעניין  דהובאו  קודם    מנםא
מורות  גם  על  הדין  הכללי  של אראה  כי  דעות  אלו  ונ,  עות  שעל  כל  פנים  ניתן  לחייבדשעה  ו
 .ושעל כל פנים חיוב איכא בהכי, מבוררתא אמתל

 .המבוררת שבהכי נפסק שיש דינא דמתיבתאא עתה יש לנו לדון מהו גדר האמתלמ

 :)סימן עז סעיף גב(א להלכה "ינא דמתיבתא הביא הרמד

איס מ  'ומרת  אמה  לדבריה  לטעם  ומתלא  אותנת  נאינה  בה  זכל  דמריםש  אויו
, שרה  ידרך  בולך  האינו  שאומרת  שגוןכ,  דבריה  למתלא  אנותנת  בבל  א',עלי

 שם  בורט(  גאונים  התקנו  שדינא  כה  ליינינן  דזא,  זה  בכיוצא  ומונו  ממכלהו
 לאו,  גרש  לותו  אופין  כאיןו  [...]  מתיבתא  דינא  דנקראו)  רוטנבורגם  מ"והרמ
 ו  אפסה  תם  אין  בילוק  חאין  ו).ם"והר  מתשובת  בטור  בה  זםג(  צלו  אהיות  לותהא
ל   מכבלא,  דבריה  לבוררת  ממתלא  אותנת  נאינה  ואיס  מטוענת  בלאא,  אל

 יניהם  עאות  רפי  לזה  בדונו  יןדית  יהבו,  מאות  רזה  באין  ומתלה  אותנת  נוםמק
 ). כימןו ס"הרימ(

עת ד:  ם  שיש  לנהוג  בה  דינא  דמתיבתא  נחלקו  בה  הפוסקים"זו  שכתב  מהר  הנה  אמתלאו
ן  הכריע  בתשובת  חוט  משולש  דאין  צורך  שתוכיח  האישה  את  טעם כ  ו)אבן  העזר  סימן  עז(ח  "הב

המאיסות  לפני  בית  דין  ודי  בכך  שתטען  טענת  מאיס  מטעם  הגיוני  ואף  שאינה  יכולה  להוכיח  כן 
ידי ל  וטעם  הדבר  הוא  מחמת  שמלכתחילה  כל  טענת  מאיס  נאמרה  ע,  ואף  שהבעל  מכחישה

ה  לנמק  טענתה  או  שטוענת  דבר  שאינו אלא  שאם  אין  האישה  יכול,  טענת  האישה  וללא  הוכחה
 )ק  לג"סם  ש(  ואלשמאמנם  דעת  הבית  .  ן  בה  דינא  דמתיבתאיברור  אם  כן  יש  לחשוש  להערמה  וא

  –לחלקת  מחוקק    –או    (דיםבעבירור    רוש  אמתלא  מבוררת  הואיפ  ש)ק  לג"סם  ש(  וקקמחוהחלקת  
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 נראית  טענתה  אם  אף  –  י  עדיםואם  אינה  יכולה  לברר  על  יד,  )באופן  שניכר  ונראה  בעיני  בית  הדין
 ".ם תפסהא ")לעניין ההשלכות הממוניות של טענה זו( רק הני מ– הגיונית

אלא שיתברר , אקנראה דלא כתב כן בדוו, ל  ידי  עדיםעזה  שכתב  הבית  שמואל  דבעי  בירור  ו
ם  נותנת א"נקט    )ק  כז"סב(הרי  הבית  שמואל  עצמו    ש)וכדברי  החלקת  מחוקק(הדבר  לבית  הדין  

ם  בקיצור  הדינים  כשדן  לגבי ג.  לא  הזכיר  עדיםו"  מבוררת  ונכרת  לבית  הדין  שהוא  אמתא  לאמת
לא א,  א  הזכיר  דבעי  בעדיםול"  אמרה  טענה  מבוררת  ומבררת  דבריהו  "מבוררת  כתבא  אמתל

עדים  אז  הוי ל  פי  ם  אינה  יכולה  לברר  דבריה  עאו  "שכשנקט  מה  לא  נקרא  טענה  מבוררת  כתב
ה  נראה  לומר  כי  עדים  דנקט  לאו  דווקא  וכל  שבית  הדין  משוכנע  כי היו,  "טענה  שאינה  ברורה

פר סוהגהות  מהחתם  (בלשכת  הסופרים    ועיין  .בוררתמהרי  שיחשב  לטענה  '  האיס  עלימ'באמת  

 . או דווקאל – ואלשמשנקט הבית ' דיםע'ש )וךערפר הובאו בסוף השולחן סוומהכתב 

דבעי  עדים  וכך  לשונו  בהגהות ם  לא  מוזכר  "במקור  הדברים  שהם  דברי  מהר,  באמתו
 ."ית למה מורדת עליותדווקא בנותנת אמתלה אמו: ")ות רצא(המרדכי 

 ".המבוררת לטובי העיר לא מקרי אמתלה אלא כשנותנת אמתלהד: "עוד שםו

 :)מה קימן ג סלקח(ת דברי מלכיאל "מנם עיין בשוא

 ו  אוליח  חמת  מגון  כבורר  מעם  טבעינן  ד)ז  עסימןב(  פוסקים  בבוארשה  מבאד
ין   עיעדים  בבירורה  היהי  שגםו,  שםין    עיעותיו  ממאבד  וע  רדרך  בהולךש

 .בורר מטעם האין שדןדידון ינ דהא כא לבלא, שם

ואינו  מוכן  לחזור  באמרו "  נהששרה  ־עמו  ארבעכ"י  בעניין  שהאיש  עזב  את  הבית  רשם  אייו
נו נראה בפשטות לא כתבשולפי מה  .החשיב  שם הדבר כטעם שאינו מבוררו,  שמאיסה  היא  עליו

ור  הוא  לאפוקי ירן  הבייח  והחוט  משולש  דכל  ענ"דלא  מבעיא  לשיטת  הב,  פוסקיםהכך  מדברי  
נראה  כי  כל  שיוכח  הדבר   ואלשמת  יאלא  אף  לשיטת  הב,  מחשש  ערמה  ואין  צורך  להוכיח  כן

ואין  לנו  לאפושי  פלוגתא  מאחר  וברור  כי  מלכתחילה  לא  נאמרה  התקנה ,  לבית  הדין  סגי  בהכי
ור  הוא  כדי  לאפוקי  מחשש  ערמה  אם  כן  מסתבר  כי  במקום ירוכל  הב,  אופן  של  הוכחהב

 .שהדברים ברורים לבית הדין סגי בהכי

 .אין צורך להוכחה בעדים שתבכש )בן העזר סימן קכוא(ת בית אפרים "עיין גם בשוו

ן וזה  ה,  מבוררתא  חינת  אמתלבה  לבית  הדין  כי  טענת  האישה  היא  באעניין  שלפנינו  נרב
 .מבחינת התרשמות בית הדין מהאישה ומהתנהלות ההליך

  :ה מואסת בבעלהישאהי כ מסקנהלך בית הדין מגיע כ

כבר  אז  נעשו  ניסיונות  לשלום ,  התחילו  המריבות  בין  הצדדים  עשרה  שנה־משחבר  לפני  כ
אך  השלום  לא  החזיק  מעמד ,  ]'ה[ה  הסכימה  ללכת  לכיוון  שלום  בית  כפי  שהעיד  הרב  ישוהא
ית  הדין  ערך  להם  הסכם  שלום  בית  ובו  הבעל   ב.ושיןירה  פתחה  פעם  נוספת  תיק  לגישוהא

   וטענה2014תיק  לחייבו  בגט  בשנת    הישושוב  פתחה  הא,  ורי  תורהיעהתחייב  לעבוד  וללכת  לש
בדיון ,  הבעל  לא  הופיע  בדיון  הראשון,  ושיןירה  פתחה  תיק  לגישהא.  כי  שום  דבר  לא  השתנה

" שיכת  זמןמ"יה  בית  הדין  רואה  בדחי  –  ש  לדחות  את  הדיוןיקן  שאין  לו  ייצוג  ובעהשני  ט
 . לקבל את תנאיו לגטה הכריחולכאמצעי להתיש את האישה 

 . ברים אלו מבוססים על התרשמות בית הדין מהצדדים ומההליךד

ולם  במקרה  שלפנינו  מבהירה  האישה  את א',  מיאוס'כן  בכך  לבד  לא  די  כדי  לבסס  טענת  א
גובת  הבעל  בדיון ת,  ע  בה  מעשה  סדוםיצשאר  בטענה  כי  אנס  אותה  וכי  במאיסותה  מהבעל  בין  ה
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מעשים  חמורים   בשאשתו  מאשימה  אותו,  רדיחעל  שמשתייך  למגזר  המב".  א  עשיתיל"הייתה  
מר   אאך  הבעל,  דין  לשמוע  תגובת  חריפה  כנגדה  היתביה  מצפה    ה–  ומעשה  סדוםס  אונ,  ביותר

ה ישין  אא"בבחינת  ,  ה  היא  דוברת  אמתישבית  הדין  מתרשם  שהא".  אל"מילה  אחת  בלבד  
ואינה  מוכנה  לחיות  אתו  אפילו   כן  כבר  נמאסאה  ישאלתקבל  ומסתבר  שמ".  מעיזה  בפני  בעלה

 .דקה אחת

 בזמן הזה –ין אישה מעיזה פניה בפני בעלה א

 זו –" אין אישה מעיזה בפני בעלה"נאמנת משום ש" גירשתני"והנה אישה האומרת לבעלה 

יש  אומרים  בזמן  הזה  דנפישי :  "א  חולק  וכתב"והרמ,  )סעיף  ב  (ז"ך  בסימן  ידעת  השולחן  ערו

 ." חוצפא ופריצותא אינה נאמנת אלא לחומרא דאיתרע ליה חזקה דאינה מעיזה

 : )עיף זס(ד "מן קניובס 

והוא  מכחישה ,  לת  גטאושו,  ם  טוענת  שאין  לו  גבורת  אנשים  לבוא  עליהא
. ים  אמורים  כשאינה  תובעת  כתובתהבמה  דבר[...]  היא  נאמנת  שיש  אומרים  

 . נה נאמנת ואף להוציא אין כופיןיאבל אם תובעת כתובתה א

ומכל  מקום ,  זמן  הזה  שיש  נשים  חצופות  אינה  נאמנתדביש  אומרים  ו:  "א"כתב  הרמו
 ."ת אמת נאמנתרש אמתלאות ואומדנות שאומ שימקוםב

ינה  כדין  טוענת  שאין  לו ד,  ם  טוענת  שבעלה  אינו  שוכב  עמה  ואינו  בא  עליהא:  "עוד  כתבו
 ." גבורת אנשים

 : )יט ק"ס(כתב הפתחי תשובה ו

ולא   ם"זהו  מהמרדכי  בשם  מהר:  כתבש)  סימן  סז(בורת  אנשים  גפר  סיין  בע
אחרונים  כתבו  בסתם הכל  וה  בשום  פוסק  יותר  ואדרבה  כל  הפוסקים    זהוזכר
ם בן "הרמברי דהעתיק  שם  ו,  וקצתם  הורו  הלכה  למעשה  בדורותיהם,  נאמנת
 בנימין  זאבו)  שורש  עב(  ק"מהריו  )סימן  קס(  ך"תשובת  רש  ו)ימן  לגס(חביב  

 .)סימן קסו(

ויש  לדון  האם ,  מאשימה  את  בעלה  במעשים  חמורים  המבזים  גם  אותה  שהאיון  דידן  הידנב
, לקיים  יחסים  וכן  שעשה  בה  מעשה  סדוםוח  בכה  וכפה  אותה  נאמנת  במה  שטוענת  שאנס  אות

 ?ה מעיזה בפני בעלהישאין א ד)ב"כתובות דף כב ע(משום דרב המנונא אם אמרינן שנאמנת ה

הוא כופר אינה  ותהדטוענת על בעלה שבא עליה בנה": תב כ)א"ע  ף  כגד(א בכתובות "ריטבה
כן ו"  .ידי  דמשוי  ליה  רשיעאמהבו  דלא  להוסיף  עליה  ואין  לנו  להאמינה  ב,  נאמנת  מדרב  המנונא

אופן  שהיא  שוויא בשה  מעיזה  יאין  להאמינה  מדין  אין  א  ד)זחלק  ג  סימן  ת(תשובה    בז"בדכתב  הר
  .ליה רשע

 וענת  שאינו  בא  עליהדטשכתב    )א"דף  צא  ע(  א  עצמו  בסוף  נדרים"ך  קשה  מדברי  הריטבא
שה  הרי קו,  "שתני  שנאמנתירלא  משקרא  והוי  ליה  כאומרת  גה  בע  כיון  דבעלה  ידד"אמנת  נכלל  

ויש  מתרצים  שלא  כל ,    שהוא  רשע  שעובר  בלאווהיא  טוענת"  ונתה  לא  יגרעע"דעובר  בלאו  
אך  זה  דוחק  שהרי  כל ,  "ונתה  לא  יגרעע"דהאנשים  יודעים  שהמורד  מתשמיש  עובר  על  לאו  

שבעל  שלא  חי  חיי  אישות  עם  אשתו  עובר ול  כסות  ועונה  וברור  לכ,  עיקר  חיי  הנישואין  הם  שאר
  .איסור



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

13 

רואים ,  "ינו  בא  עליא"דין    לםנשי  אוענת  שאין  לו  גבורת  טא  שהשווה  דין"מדברי  הרמו
, א"ך  בדברי  רמ"ביאור  הש  אמנם  לפי(  נאמנת  אינו  מקיים  מצוה  עונהששאפילו  עושה  אותו  רשע  

 . )אין מכאן ראיה ,הלןלשיובא 

 )לק  ד  סימן  יא  אות  אח(יביע  אומר  בתב  מרן  הראשון  לציון  פאר  הדור  הרב  עובדיה  יוסף  וכ
 : ת ואין להאמינהופוצם שהיום נשים ח"ברי מהר דחר שהביאא

 : כתב וזו לשונו )ימן לגס(ח "ת מהרלנ"בשוו

דורות לן  דורות  הראשונים  יזה  ב  בוראה  כללית  לחלק  הלהורותש"
 ה  לעניות  דעתי  מטעםאינו  נראל  בתשובה  "  זם"מהר  תעאחרונים  כד

ל בכש  "הרא,  ללכשאין  מחלקים  י  בתי  מרבנן  בתראהא  ראיכא  אמבוד
א בתשובתיו הורה כן "ם הרשבג. וריםוכן כתב בעל הט'  ו  וכוישובותת
ה  הלכה בתשו  בש"וכן  פסק  הריב.  ן"הר  לכה  למעשה  וכן  פסקה

 "וראוי לעשות מעשה כדבריהם. למעשה

ם  בזה  היא "דסברת  מהר  תב  כ)לק  ג  סימן  קאח(ל  "מהריב  גם  בתשובת [...]  
 )ימן  קעדס(זקן  אהרון    ת"ושא  הלוי  ב"מהר  ראיתי  להגאון  וכ  [...]  חיד  יסברת

הוא  יודע   ויון  שהם  דברים  בינו  לבינהא  כמנישפיר  מהדהעלה    וד"אל  בננשש
העדות  ביעקב   והכי  נמי  מסיק  [...]  שה  מעיזה  בפני  בעלהיזקה  אין  א  חבהם

 א  כדרכה  שכופין  אותולשטוענת  שבא  עליה  ש  ונבנידו  )ימן  לובס(ל  "נה
כוערים  כאלה  שהם  דברים  שבסתר  בשעת   ממעשים  יןניע  לאבל  [...]להוציא  

ו ינשעניה  זו  מסורה  בידו  ואין  ביד,  זיווג  ואין  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפהה
 [...]' כו ותול הליל כנוכל לתת לו שומר על הפתח ה– לעשות תקנה לדבר

דעת  כי  רוב  הראשונים  והאחרונים  הסכימו   לל  כל  פנים  אתה  הראתוע:  "מסקנתו  כותב  מרןב
 .")חלק ב סימן לד(ת עין יצחק "שו בם וכן כתב הגאון הרב יצחק אלחנן"בזה דלא כמהר

תה דאומרת  שהיה  מכריח  אותה  לשכב  עמו  בעת  ניגם  כשה  נאמנת  ישפי  זה  יוצא  שא ל
 .שעושה אותו רשע מדרב המנונא

לל כ(ש  "ביא  ראיה  שנאמנת  מתשובת  הרא  שה)חלק  אבן  העזר  סימן  קג(תב  סופר  כעיין  עוד  ב ו

ף וא,  דהיא  נאמנת  מטעם  דרב  המנונאשדן  בטוענת  שאין  לו  גבורת  אנשים  והבעל  מכחישה    )מג
ועוד  כתב  שם .  תיא  נאמנה,  עונתה  לא  יגרע  וחשיב  רשע  ושהיא  אומרת  שהוא  עובר  בלאופי  על  

 .פני בית הדין בפשה נוף שמבזהירשנאמנת בצ

והביא  דעתו ,  א  עליה  שלא  כדרכהבעלה  בדן  באישה  שטענה  ש  )ימן  יטס(משפטי  שאול  וב
, ז  ודחה  את  ראיית  הכתב  סופר"בדא  והר"וכדעת  הריטבנאמנת    נהאיב  שיש  אליש"של  הגרי

ננו  הנשים  חצופות  ואין מיום  בזשהוכן  ,  נאמנת  לעשות  את  בעלה  רשע  נהאיה  ישומסקנתו  כי  הא
 ". פני בעלה בה מעיזהישין אא "להם חזקת

ה  הטוענת  שבעלה  בא  עליה  שלא   שאיש)שם(עצמו    נגד  דעת  הגאון  הרב  ישראלימך  א
 הוחזקה  כל  עוד  לא,  שהיה  קטטה  בינו  לבינהף  על  פי  כחישה  ואפי  שמעל  ף  א,  כדרכה  נאמנת

 . קרניתש

שמה  שאישה   )בורת  אנשיםגפר  בס(ך  "דהנה  כתב  הש,  מנם  שיש  לדון  בכל  זה  מעניין  אחרא
א הוא באופן שטוענת אינו יכול לבוא עליה מחמת "נאמנת  לטעון כי אינו שוכב עמה כדברי הרמ

שהרי  אינה  מחייבת  אותו ,  א  בפועל  שוב  אינה  מעיזה  פניה  כללאמנם  בטוענת  אינו  ב,  המציאות
שהביא  עוד  פוסקים   )כג  ק"סבסימן  קנד  (ועיין  בפתחי  תשובה  .  ברדלהוציא  ויכול  הוא  לתקן  ה

 :ם"מברמקורם ב שברי השולחן ערוך ד)עיף ד ססימן עזב(טעמם דהנה מצינו  והסוברים כך
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 היאו,  "תשמיש  מרדתו  מוז:  "ומר  אואה,  ןדית  יב  לבאו  שאשתו  וישא
 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–ר  כך  אחו,  ןדית  יב  בודה  ילא  וורד  מהוא  שי  מל  עחלה  תחרימיןמ
, וענים  טם  העדיין  ותייחדונ."  דים  עפני  בתייחדוה:  "הם  לומרים  א–  ודוה
 .דיין כוח הפי כשרה פעושין ונטען הן מבקשיםמ

רחך  שבאופן  זה וינה  נאמנת  מטעם  שאינה  מעיזה  פניה  ועל  כאאישה  הלכאורה  מדוע  ו
 .תו להוציא אינה נאמנת כללייבשאינה מח

 :וזו לשונו תב כ)ק לב"סם ש(מנם בבית שמואל א

 ו  ליןה  אטענד  דב"נ  קןמסי  בתובה  שכמ  מקשה  הבפרישה  ו–  חלה  תחרימיןמ
 ה  יכולהנית  אשקר  מיא  הם  אודע  יהוא  דשוםת  דמאמנ  ניא  הנשים  אבורתג
. אהוצי  לצריך  דלא  אמוןין  מעני  לאו  לאמנת  ניא  הם  דשתירץ  והעיזל
, תאמנ  ננשיםת  אבור  גענתוקא  בטו  דדירץ  ת)  מבןמי  סלק  גח(ך  "שת  רבתשובו
 סייע  מזו  כענה  טהעיז  לה  יכולהניה  דאחזקו,  ן  כטעון  להעיז  לה  יכולהנאיד
 )אישות  פרק  כב  הלכה  לא(  מגיד  השם  בתבתי  כ)ק  ל"ס(ה  "  פןמסי  ביהומ.  הל
 .העיז לה יכולהני אמרינן אמון מטענת בולפיא

באופן  שהאישה  אומרת  דברים  שהבעל  מכיר  ומעיזה  בפניו  נאמנת  ואפילו :  מסקנה  להלכהה
ונחלקו  הפוסקים  באופן  שאין .  הא  דבעי  אומדנא  מוכיח"ובזמן  הזה  דעת  רמ.  בעושה  אותו  רשע

 .ם נאמנת א–ו או לחייבו להוציא דיכול לתקן פבאמירה זו כדי לכו

כי  אנס  אותה  ויש  בכך  משום   יש  צד  גדול  לומר  שנאמנת  האישה  בטענתה,  לפי  האמורו
 .ותסאמתלה ברורה למאי

 . המסקנה אם כן כי הבעל חייב לגרש 

 יוב בגט כשאין בכוחו לפרנסח

ב שיש לדון בו הוא טענת האישה שהבעל לא עובד ואינו מפרנס לכן חייב לתת עוד צד לחיו

 .גט

חתמת  2015 –2010אם בין השנים ה: "שאל הבעלנ) 24.6.2015(ה "בתמוז התשע'  בזדיוןב
 ." וח לאומי שאתה לא עובדיטעל מסמכים או שהצהרת בפני הב

." וע  מוחיירעברתי  א.  עבודהיום  אני  שבר  כלי  ולא  מסוגל  ל.  לא  עבדתי,  כוןנ:  "שובההת
 "?תה עובדא: "שאל הבעלנ) 6.3.16 (ו"התשע' ו אדר א" כדיון בתאריךב

 ." רגע לא עובדכ: "שובההת

 "?כמה זמן "–

 ".נה בערךש, אז האירוע המוחימ "–

ומעביר ח  "  שלף  ושלוש  מאותאסך  בצבה  קבדיון  אמר  הבעל  שהוא  מקבל  בגלל  הנכות   
 . ה מכחישהישאה, הישלא

 ים לדיוןושאנ

 :  עלינו לברר כמה שאלות
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 ?בעל שאינו יכול לזון מפני עניו או שהוא חולה האם כופין אותו לגרש .1

 ?"כעני שבישראל"בזמננו מה הגדרת בעל שאינו זן ומפרנס אפילו  .2

האם ,  ח"שהאישה  עובדת  ומרוויחה  ארבעת  אלפים  וחמש  מאות  ש,  במקרה  כשלנו .3

 ?כופין אותו להוציא

 כרעה יון והד

 ואינו  יכול  לתת  להואם  היה  עני  ביותר  "):  אבן  העזר  סימן  ע  סעיף  ג  (איתא  בשולחן  ערוך .1

ויש  אומרים  שאין  כופין "  :א"וכתב  הרמ."  אפילו  לחם  שהיא  צריכה  כופין  אותו  להוציא

 ." )י בשם רבנו תם"ר(אותו להוציא מאחר שאין לו 

מאי  שנא  מבעל  חוב דם  "ה  על  הרמבתמ  ששל  רבנו  ירוחם  דעתו  היא"  יש  אומרים"ת  ה דע
חיוב שהאחר מי  כ)הלכות  אישות  פרק  יב הלכה יאב(שנה  מומתרץ  הכסף  ,  שאין  לו  כן  אותוידאין  כופ

אין  לבעל   אם  כן  אפילו,  את  אשתון  נאי  יסודי  בנישואין  שחובת  הבעל  לזותה  הוא  ישזון  את  האל
 .יגרשה ותינשא לאחר ויפרנסהקנה שתה ישובהכי יש לא, גרש לכופין פשרות לזון שהוא אנוסא

 :והביא הלכה זו בלשון אחר וךערחן לחזר השו )סעיף ג(ד "סימן קנב

 כופו לכולים יןדית  ביין אאםו. זון לותו אופיןכ, פרנס  מאיני  ון  זיניא:  אומרה
 םא,  לזון  וחויהרו  להשתכר  לוצה  ראינוו  פרנס  למה  בו  לאין  שגוןכ,  זוןל
 .תובה כליתן וידמ הוציא לותו אופין כ– יא הרצהת

והטעם  פשוט  ומבואר   וךערשולחן  הא  כלום  ומשמע  שמסכים  לדברי  "על  זה  לא  העיר  הרמו
מדבר  באופן  שאינו  רוצה ד  "דבסימן  קנ  )פר  בתשובה  קלאם  סוהחתום  שית  מאיר  ב(באחרונים  

מדבר  באופן  שאינו  יכול  להשתכר  כגון  שהוא '  אמנם  בסימן  ע,  להשתכר  ועל  כן  כופין  להוציא
 . ועל זה נחלקו הדעות אם יש לכופו להוציאחולה

לפי  דבריו וא  והלד  "ם  כן  הוא  מדוע  נקט  השולחן  ערוך  הלשון  המובאת  בסימן  קנא:  קשהו
 .היה צריך לחדש אפילו באינו יכול ולא רק באינו רוצה

במילי  וזה  נכון  גם יה  היא  רק  לגבי  כפי'  באר  החתם  סופר  דהכרעת  השולחן  ערוך  בסימן  עומ
הוא  שכופין  בשוטין  והוא  דווקא  באופן  שאינו ד  "אמנם  מה  שפסק  בסימן  קנ,  שאין  לולגבי  עני  

 .רוצה לפרנס

ם  שכופין  אפילו  באין  לו  לפרנס  וכן  דעת "עיין  בבית  מאיר  שנקט  לעיקר  כדעת  הרמבו
 .הישועות יעקב

 :לדינא כתב )ק י"בן העזר סימן קח סא(מנם בחזון איש א

ינו  מוצא  להשתכר  אין  כופין  וזה  דעת באדורבנו  אליהו  תם  כיון  דדעת  רבנו   
י  אפשר  לכוף  דהוי  ספיקא א  [...]  םוחזה  דעת  רבנו  ירו  [...]  ן"ש  והר"הרא

 .דדינא

 )במילייה  כפי(ל  כל  פנים  נראה  הכרעת  רוב  האחרונים  שאף  באין  לו  ניתן  על  כל  פנים  לחייב  ע
 . את הבעל להוציא

ראה  דסבירא  ליה  להלכה  שאין  כופין   נ)  צימן  סניינאתבמהדורא  (נם  מדברי  הנודע  ביהודה  מא 
 :אפילו בדברים
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מתוך  עוני  הלך  מאשתו שביש  לו  ואינו  זן  אבל  האיש  הזה  ה  עוד  כל  זו"
[...] בל  בעצמו  עוני  גדול    סשנים  ש  איזה  שירות  וכל  אותן  שתים  עשרהפלח

לילה  לכוף  לאיש חש[...]  שם  רבנו  תם  שאין  כופין    בי"ת  רעא  הביא  ד"והרמ
ומר  לו  שאם  לא  יגרש  הוא  עבריין   לדברים  באפילווולא  בנידוי  שוטים    בהזה
יני  מסכים  כיון  שהוא  אומר  שרוצה  לדור  עם  אשתו  ולהשכיר  עצמו   אגם

גד   ני  יעביד  עובדאמולעשות  כל  מה  שבכוחו  לזון  לפרנס  ואם  אין  ידו  משגת  
 ."דעני אין כופין אותותם י ורבנו "דעת ר

 ש  אפשרות  בעתיד  שיפרנס  כמו  שנאמר  בתשובהך  נראה  לי  לחלק  בדבריו  בין  עני  שיא
מה  שאין  כן  בבעל  שהוא ,  עתיד  בהבעל  אמר  שיעשה  כל  מה  שבכוחו  לפרנס  יש  סיכוי  שיפרנסש

במקרה  זה "  ני  לא  מסוגל  לעבודא"כפי  שאמר  הבעל  בעצמו  בדיון    ובר  אירוע  מוחיעש  –חולה  
 .נראה לי שגם הנודע ביהודה יסכים לחייב את הבעל בגט

יני  יבום ד(  יוסףית  הוכיח  מתשובת  הב  )סימן  מא  חלק  י(ל  בספרו  דברי  שלום  "י  זצראבי  מוו

ברי  הבית  יוסף ד.  דלא  כדברי  החתם  סופר  אלא  שכופין  אותו  ממש  להוציא  )ימן  בסוחליצה  
 :לשונו זו, ואין לו במה לפרנס ורוצה ליבם מדברים ביבם עני

 בעיא  מא  לנסהפר  למה  בו  לאין  שאחר  משה  אשוי  ניה  הא  לאפילו  דעודו"
 הלכה דסוברים ששיטתם בההולכיםש ו"הראו] ג"בהל: מרלויך   צרוליא[ג  "כהל
 כופין  שכן  שמכל  והוציא  לופין  כפרנס  מאיני  ון  זיני  אאומר  באמר  דמאןכ
 יון  כוא  היניה  מריע  גפרנס  מאיני  ון  זיני  אומר  אינו  אזה  שיף  על  פא  וחלוץל
 יכפוהו  שדר  עאמ  דמאן  לולאפי  דדאי  וןנמרי  אדו  יאל  לאין  דזינן  חאנןד
לי וכ  דליבא  אהוציא  לותו  אופין  כוונא  גאי  הבכי  דודה  מזון  לכפוהו  יהוציאל

 סק  פכן  ומילירוש  בכדאמר  ופה  הריח  דכן  שמכל  דפש  ניי  חפני  ממאעל
 ."אתרא דאריהם מ"רמבה

ם  ושכופים  בשוטים  להוציא  היכא  שאין  לו  במה "רי  מפורש  בדברי  מרן  דסבירא  ליה  כרמבה
 . שלא כדברי החתם סופרלפרנס 

 : )לטיו'אלישיב וז, הרכב הרבנים הדאיה ב164עמוד  כרך ד(ר "ועיין פד 

לי  הן מדי  קיום  מיני  כדעת  רוב  הפוסקים  אם  הבעל  אינו  מפרנס  את  אשתול
אי  אפשר ומשום  שאינו  רוצה  לעבוד  להרוויח    משום  שהוא  עני  ואין  לו  וזה

 . כופים אותו להוציאה – לכפותו

 ? קיום מינימלי–" כעני שבישראל"ה בזמננו לבעל שאינו זן ואינו מפרנס ההגדר .2

ם  היה  עני  ביותר  ואינו  יכול  לתת  לה  אפילו  לחם או:  ")סעיף  ג  ימן  עס(  וךערכתב  השולחן   
 ." שהיא צריכה כופין אותו להוציא

משמע  שאם  נותן  לחם  אבל  אינו  נותן   )ק  ט"ס(וחלקת  מחוקק    )ק  ז"ס(כתבו  הבית  שמואל  ו
 .שאר דברים לא כופים אותו

 יןהדלאו דווקא לחם הוא ד: ")אות כ(  ולהגדת  הסציין  לדברי  הכנ  גראיבא  יקענו  בבהגהות  רו
 ." כל מיני מזון כל שאינו יכול לזונה כעני שבישראל

 : )סימן מאא חלק י(ל כתב בספרו דברי שלום "אבי מורי זצו

ני  ביותר  ואינו  יכול תב  רבנו  משה  שאם  היה  עכ'):  אוין  פאל(ג  "כתב  הסמו
דבריו  שמפרש  דברי מונראה  ',  ופין  אותו  להוציא  כצורךהליתן  אפילו  כפי  

בשם   ולהגדת  הסז  והכנ"ם  כפי  מה  שכתבו  השלטי  גיבורים  בשם  ריא"הרמב
א  אלא  הוא  הדין  כל וקם  לחם  הוא  לאו  דו"י  גליקו  דמה  שכתב  הרמב"מהר
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ה  וגם  מצד  הסברא מילי  מזון  ואם  כן  כל  מה  שאמרו  חכמים  שצריך  ליתן  ל
קוקה  דאין  סברא  להכריח  אותה זריך  לומר  שצריך  לתת  לה  מה  שהיא  צ

 .לחיות על הלחם לבדו דאין זה חיי נפש

 : ב אבי מוריתבמסקנה כ 

לחם  מכיון  שעיקר   ם  דנקט"לאו  דווקא  והרמב"  חםל"ם  "ה  שכתב  הרמבמ
ת וג  והגה"הסמ  כדעתוהמזון  הוא  לחם  ולעולם  יש  לומר  דלאו  דווקא  

אוי  לסמוך  על ר"כתב    ולהגדת  הסאליקו  והכנ  גי"מהר  וז"ריא  ווניותמימ
" שהוא  מאריה  דאתרא  ומסתבר  טעמיהו  ם  ובפרט  בגלילות  שלנ"דברי  הרמב

 .והביאו הרב יד אהרון

ממה  שכתב   –  וא  לאו  דווקאהה  שכתב  לחם  שמם  "ראיה  מדברי  הרמב  וכן  אפשר  להביא 
אם  קצרה  ידו  ליתן  לה  אפילו  כעני  שבישראל ו":  בחיוב  הבעל  בכסות  ומדור  )פרק  יג  הלכה  הב(

 ."כופין אותו להוציא

 : כתב המגיד משנהו

שמע ומה  נלמד  ממה  שנחלקו  רב  ושמואל  באומר  איני  זן  ואיני  מפרנסו  ז
  כיון  שאין  יכולים  לכופו  לזון  כופין  אותו  להוציא  כמו ולעני  דברי  הכדב

 . שכתב בדין מזונות

 .ן עני יש לכופו להוציאמזה נראה שכל שממעט מחיובו מדיו

אם  היה  עני ו:  "גרסה  אחרת  בשם  כתב  יד  ספרדיאה  וב  שהפרנקל  הדורתמם  "ומצאתי  ברמב 
לפי  גרסה  זו ו."  ביותר  ואינו  יכול  ליתן  לה  מלבד  לחם  שהיא  צריכה  לו  כופים  אותו  להוציא

אותו ליתן מדובר  שנותן  לה  לחם  ואף  על  פי  כן  אם  אינו  נותן לה שאר מזון כעני שבישראל כופין 
 . גט

 ?ינימום שצריך לתת לאשתוהמהו ומ" ני שבישראלע"יך מגדירים  א–מננו זמכאן לו

 :)פרק יב הלכה י( ם"תב הרמבכ

וסקים  לה  שני  סעודות  בכל  יום  סעודה פ,  וסקים  לאישהפמה  מזונות  כ
מאותו  מאכל  של  אנשי  אותה  העיר ו  [...]  ית  של  כל  אדם  באותה  העירנוינב

משאר  מינים ו  דוחן  א  ואם  שעורים  שעורים  וכן  אורז  איטים  וחאם  חיטים  
. היה  מנהג  המקום  שישתו  הנשים  יין  מעט  יין  לשתות  אםו[...]  שנהגו  בהם  

 .פוסקין לה שלוש סעודות בשבת ובשר או דגים כמנהג המקוםו

 : )בלכה הפרק יג ב(ם "ם בחיוב הבעל בכסות כותב הרמבג 

שראל  אבל  בשאר  זמנים  ושאר מה  דברים  אמורים  באותן  הימים  ובארץ  יב
 ין  אותו  ליתן  לה  בגדים  הראויותבמחייש  [...]  עיקר  הדמים  מקומות  אין

לובשת  כל  אשה  בעלת  בית  באותה שבימות  הגשמים  ובימות  החמה  בפחות  
 . מדינה

אלא  הולכים  לפי "  יםתבאר  בגמרא  דאין  כל  המקומות  שומ:  "קור  דבריו  כתב  הרב  המגידומ
 . דינהמותה אהרמה הכלכלית הפחותה ב

, מדור  לרבות  חשמלוירקות  ,  ותרפי,  בשר,  לחם,  ןומציאות  של  היום  הבעל  צריך  לתת  מזב
ותן  לה נוא  ההסכום  שלדבריו  .  ברמת  החיים  הנהוגה  היום  במדינה.  רנונהואטלפון  ,  גז,  מים

 .פחות מהמינימום של עני שבישראל )ח" שלף ושלוש מאותא( ולילדים
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ח  לחודש  והשאלה  שלפנינו  האם  זה "פים  וחמש  מאות  שהאישה  מרוויחה  כארבעת  אל .3

 ? מספיק כדי להתפרנס והאם יש בכך כדי לעקור את חיובו של הבעל להוציא

ששוב ,  וקיבלה  עליה"  ךייאי  מעשה  ידיך  במזונותצ"לכה  היא  שאם  אמר  הבעל  לאישה  ה
אשתו  בשעה בעל  שאמר  לה:  ")עיף  טס('  סימן  עבאינו  חייב  במזונותיה  וכך  פסק  השולחן  ערוך  

 ."ושתקה אין לה מזונות' עשה ידיך במזונותיךמלי ט'שהלך 

." אין  שומעין לו'  יני  זנך  ואיני  נוטל  מעשה  ידיךא'בל  הבעל  שאמר  א:  ")עיף  דס(ט  "בסימן  סו
 ."לךים ומה שאינו מספיק אשל' אי מעשה ידיך במזונותיךצ'בל יוכל לומר א: "א"והוסיף רמ

 ,ן  אמנם  אין  הלכה  כן"היא  דעת  הרא  "ה  שכתב  הרממ  ש)ק  ד"סם  ש(  עת  הבית  שמואלד
אולם ללא הסכמת האישה אינו יכול הבעל ,  לדבריו  כתב  המחבר  בדווקא  שצריך  הסכמת  האישה

אמנם .  אפילו  אם  האישה  מספקת,  ךיילומר  צאי  ואשלים  לך  ואף  אינו  יכול  לומר  צאי  מעשה  יד
ם  מזונות  או  שמעשה  ידיה בבית  מאיר  חלק  עליו  ודעתו  שכל  שהוא  בעיר  ומתחייב  להשלי

ולפי  זה  לא  פליגי  דמה  שכתב  המחבר  שצריך ,  חהורואפילו  בעל  כ,  מספיקים  יכול  לעשות  כן
  .חהורהסכמת האישה הוא בהולך מהעיר אמנם בנשאר כאן הרי שבזה יכול לומר בעל כ

ה  מרוויחה ישנם  האמא,  ה  לא  תבעה  את  הבעל  מזונותישנידון  דידן  הבעל  לא  זן  והאב
לא א,  "ךיבמזונותייך  אי  מעשה  ידיצ"אך  הבעל  לא  אמר  לה  ח  "  שלפים  וחמש  מאותרבעת  אא

א היא  הלכה  לעבוד  וכמו  שאמרה  בדיון  שיצאה  כתוצאה  שאינו  מפרנס  ולא  הייתה  לה  ברירה  אל
 ?"יךמזונותילאי מעשה ידיך צ "יחשב כמו שאמרם הא ,לעבוד כדי לדאוג לה ולילדים

 :)רב עובדיה יוסףהולטי הרב ישראלי ו'ז ב הגאונים הרבהרכב 332עמוד ה כרך (ר "עוין בפדי

ולאחר ,  סדרבהבית  פחות  או  יותר  י  פני  שנכנס  לבית  הסוהר  נתן  לה  לצרכל
אומר  לה  צאי כה  זשנכנס  לבית  הסוהר  היא  עובדת  ומרוויחה  אם  כן  הרי  

 ).סימן עז סעיף א רעזן האב(ועיין בית שמואל יך מעשה ידיך למזונותי

אף  על  פי  שלא "  ךייאי  מעשה  ידיך  במזונותצ"שאין  צורך  לומר  במפורש  מדבריהם    ואיםר
לפי  זה  יש  לומר  שבנידון  שבכאן  אין  מקום  לחייב  את  הבעל  להוציא ו.  הלא  מסבראהביאו  ראיה  

 .מחמת כן שהרי סוף דבר יש לאישה ממה להתפרנס

 עני ביותר י שהיהמ"ם "דמה שכתב הרמב )בן העזר סימן קלאאלק א ח(אף  שכתב  החתם  סופר ו
צמה  ויש  לה מעמדבר  אפילו  יש  לאישה  ממון  "  ואינו  יכול  ליתן  לה  אפילו  לחם  שכופין  להוציא

ן  ההתחייבות יתכיון  שאין  לו  ל,  הלפילו  יש  א:  "לומר"  ולין  א"ם  לומר  "דקדק  הרמבד,  כדי  לזון
 : כתב שם כןול" .שלו הוי ליה גבי דידה חיי נפש

ום  סוף מקל  כת  בממון  עצמה  מאפשר  אפילו  יש  לה  משלה  ותוכל  לחיוו
ותו אכופים  כשותמות  ברעב  ואין  מי  ירחם  שוב  עליה  אבל    שתכלה  הקרן

והיינו ,  מפרנסה  כיון  דאית  ליה  מדעם  התה  לגרשה  תוכל  להינשא  לאחרע
 .ם ואינו יכול ליתן לה"דקדק הרמב

לפי  זה  היה  מקום  לטעון  כי  מה  בכך  שהאישה  עובדת  סוף  סוף  אינו  עדיף  ממון  עצמה ו
 .פרסודין נותן להוציא על פי דברי החתם העדיין ש

 : )לק יא סימן מבח(ל בספר דברי שלום "ורי זצמאמנם ראה דברי אבי  

ראה  דאם  יש  לה  קרן  המכניס  פירות  דלא  כליא  קרנא  דאין  כופין  גם  לדעת נ
לכן  אם  תוכל  להתפרנס .  יזון  מהםתשהרי  יש  לה  פירות  נכסיה  ו,  החתם  סופר

ז  ומביאו  השלטי "כן  כתב  הריאוו  לחם  בלבד  אין  כופים  ואפיל  מעשה  ידיהמ
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זון  ולפרנס  אפילו  בשעורים  הפחותים  וגם  היא  אינה   לאין  ידו  משגת"גבורים  
כן  נראה  לי  דאם  יש  לה  ממון  שתוכל  להתפרנס   ל"מספקת  במעשה  ידיה

כלה  הקרן  ולא  יהיה  לה ים  או,  ממנו  אין  כופים  כיון  דהשתא  יש  לה  משלה
 . ופיםז כ אממה להתפרנס

לפי  זה  בנידון  דידן  שהאישה  עובדת  ויש  בכך  כדי  לפרנסה  על  כל  פנים  בשיעור  הפחות  הרי ו
פרנסת לוח  לאומי  סכום  זה  יטפי  הגדרת  הבל  אכן  ע.  ז"שאין  לחייבו  להוציא  כמבואר  בדברי  ריא

משפחה  הוא  מתחת  לקו  העוני  אך  מנגד  קשה  לקבוע  כי  נחשב  הדבר  שאינו  יכול  לתת  מזונות 
וסוף  סוף  גם  אם  אינו  נחשב  כעני ,  פשר  לחייב  את  הבעל  לגרשאולכן  אי  ,  שראלבישכעני  

 .שבישראל עדיין דעת חלק מהאחרונים שאין כופין באופן זה וכמבואר קודם

 וף דברס

רבנים ,  כבר  לפני  חמש־עשרה  שנה  התחילו  בני  הזוג  במריבות  וגבה  טורא  ביניהם

הבעל התחייב לעבוד וללכת ללמוד . רבמהקהילה ניסו לעשות שלום בית שלא הצליח לזמן 

וברור  לבית  הדין ,    תבעה  להתגרש2015עוד  פעם  בשנת  .  אך  שום  דבר  לא  השתנה,  תורה

 . שהיא מואסת באמתלהא מבוררת ואין סיכוי שהאישה תחזור אליו

ומקבל  לטענתו  קצבת  נכות ,  חמת  שהבעל  עבר  אירוע  מוחי  ואינו  מפרנס  מעוד  טעם  לדוןו
וברור  שסכום  זה  לא  שייך .  )אישה  מכחישהה(,  שנותן  לאישהח  "שאות  לף  ושלוש  מאבסך  

ואפילו נחלה בחולי קשה אם אינו יכול ,  ואפילו  עני  שבישראל  חייב  לזון  את  אשתו,  להתפרנס  בו
ונראה  לבית  הדין  כי  גם ,  ובנוסף  הם  פרודים  משך  זמן  רב.  לזון  חייב  לגרש  גם  לדעת  החתם  סופר

 .תינת הגט להשיג הישגים רכושייםניכוב בעתו ה ומטרישן באייבעל לא מעונה

 סקנהמ

 .על פי האמור הבעל חייב לתת גט לאשתו

 רב מרדכי מזרחי בר אורה

 סק דיןפ

 :נפסק כדעת הרוב ולאור האמור פוסק בית הדין

 .וניתן בזה פסק דין לגירושין, מצווה על הבעל לתת גט לאשתו ויפה שעה אחת קודם .א

 .רות בית הדין לפתוח לצדדים תיק סידור גטבית הדין מורה למזכי .ב

 [...]בית הדין קובע מועד לסידור גט  .ג

 .אם יסרב הבעל לתת גט ישקול בית הדין מתן  הרחקות דרבינו תם .ד
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