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 (ג'רמי שטרןעו"ד ע"י ב"כ ) פלונית :המשיבה

 מרידה ועילת מאיסות –ופרישות  בענייני צניעות בשלּהוהתנהגות חריגה  'כת'השתייכות ל הנדון:

 פסק דין

 6.6.16"ו )שעת ייראבכ"ט  יוםמבירושלים  אזוריה בית הדין ינו שלד סקפ לע רעורע פנינול
 מונחה חומרה כלבון שלא מצא ומכי גירושיןל בעלה ביעתתאת  הדיןבית בו דחה ש( מניינםל
 תגורריםמ בו הצדדיםשנוכחי ה מצבה אורל עם זאת, טה.לקבל את ג ההאיש תא חייבל כדי פניול
 דיכ לישיש ורםג םע שיתוףב וא חדיוי היפגשל צדדיםל הומלץ, ניםש ארבעל רובק הז נפרדב
 משותפים.ה ייהםח משךה לע הסכמותל הגיעל

 האזורי בית הדיןתמצית העובדות ותמצית ההליך ב

חמש  גילאיב לדיםי ניש הםל ,"חשסת שנתמ שואים, נירושליםב חרדיתה עדהה ניב צדדיםה
 .ניםש שושלכ נפרדב ייםח, ושבע

 הל בכרוךו שהיאה נגד ירושיןג ביעתת בעלה גישה (2013 פרילא ודשח שלהי)אייר תשע"ז ב
 בעלה תבכ תביעהה כתב. בילדיםה חינוךו שמורתמ זונות, מרכושה ענייניב דוןי בית הדיןש בעת
 כתל נישואיןה אחרל שנהכ שהיאה צטרפותה הוא, וחדא אשר לכולןש ירושיןג ילותע מהכ
 בפרט, וחומיםת הרבהב ורהת דעתל מנוגדה ייםח ורחא עצמןל מאמצות', האלה'ש ובשותל
 ימנעותה ;ביתב בעלה לש מעמדוב גיעהפ ;כהיםו רוכיםא גדיםב בישת: לבאיםה ענייניםב
 עיסוקו ביתה צורכיו ביתה זנחתה ;חורףב ביתה חימוםמו לבח אכלימ כילתאמ ,רופותת נטילתמ
 .יהירבו היריפ שםל לאש ישותא חיימ ימנעותה ;תפילהב

 נטעןה לפיש ,ביהא בפרטו שהיאה שפחתמ ניב נישואיןה ייח מתחילתש טעןו וסיףה בעלה
. ביתב מיותרל בעלה תא הפךש אופןב חייהםב עורביםמ יו', האלה'ש ובשותל תכ ראשימ ואה
 עןט ןכ מו. כדעתול ניגודב 'חאלקה'ה סקט תא בנםל רךע ההאיש אבי, שבעלה ייןצ דברל דוגמאכ
 .חרתא שהיא ול ימצא – ליוע קובלמ ינוא ייהח ורחא אםש ומרל אף, וותוא קללל והגתנ שהיהאש

 תע באותהש ףשא דיוןב תברר. ה(5.6.13)"ג שעת ןויוסבכ"ז  יוםב תקייםה אשוןר יוןד
 שמונה זה ישותא ייח צדדיםה יימוק א, לינהש דרח אותוב לנוו יתב אותוב צדדיםה תגוררוה
 ,לוכו לוכמ טענותה תא כחישהה שהיא, התביעהה בכתבש טענותה רביתמ לע בש בעל. הודשיםח

. הל כתבש ביםר הבהא כתבימ הציגהו שפחתומ בנימ ושפעמ ךא ותהא והבא הבעלש טענה
 אחרוןה מכתבה) ניםש מהכ משךב שובו ובש ותבכ הבעלש ולהע הםב עיון. מתיקל סרקונ מכתביםה
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 מהכ לש תוכנםש ף. אבדיוןו תביעהה כתבב טעןש המ כלמ גמורה פךהה תא ("אשעת מוזת חודשמ
 הבעלש הניחל שה, קהתנהגותומ נפגעהש שהיאה תא פייסל דיכ נכתבוש למדמ מכתביםה ןמ
 . חמאהמ הםב ואהר ינהא ללכ שהיאה ענתוט לפישו המציאותמ ךכ לכ נותקיםמ בריםד כתובי

 יןב יטויב ידיל באש נישואיןה חייב מורח משברמ בלוס צדדיםה תע באותהש רורב אתז םע
 בעלה לש לימותא לע טענותב אףו זונותמ שלוםת־אי, בישותא ייח מניעתב דדיתה האשמהב יתרה

 תא חליפהה אףו בעלה נגד רחקהה צול בקשהב פטשהמת ביל שהיאה בגינה פנתהש שהיאה נגד
 . ביתםל ופשיתח ניסהכ הבעלמ מנעהו דירהב מנעולה

 תא ייצבל צדדיםל יסייעוש עדיםצ לש ורהש לע יוםב וב חליטה משברב חשש בית הדין
 בית הדין חליטה וז מסגרת. ביתב שלוםל סיכויה לש חינהב וךת וספתנ תדרדרותה למנועו מצבה
 דיי לע וחלףי דירהה שמנעולו ילדיםה מזונותל חודשל ש"ח 2000 לש ךס אשהל שלםי הבעלש
 בית הדין דיי עלש סיועה יחידתל פנוי הצדדיםש וחלטה ןכ מו. כשהיאל פתחמ ימסורש בעלה
 . יתב שלוםל חזרהה יכוייס חינתב צורךל

 חופהד קשהב דיןה ביתל שהיאה גישהה (23.6.13ט"ו בתמוז תשע"ג ) ביוםו בר מןז לףח אל
 שוטרה תא העידל ביקש. וביתל ניסתוכ תא מנעהש יאה שהיהאש עןט צדומ בעל. הגנהה צול
 .התרחשותה תא ראהו צדדיםה ביתל הוזעקש

־דח מלצהה ההיית א( ל22.7.13"ג )שעת אבט"ו ב יוםמ סיועה חידתי לש דעתה חוותב
 ידתק. פצדדיםה לש נישואיןה ייח לש גומהע צבמ מונתת עיקרב לא, אכאןל וא כאןל שמעיתמ

 תא הפסיקש ואה הבעלש בית הדיןל תבהכ עמיםפ מהכ לחודו יחדב צדדיםה םע נפגשהש הסעד
 לבושה ודק ןיעניב יניהםב לוקיםח הצדדיםש תבהכ ןכ מו. כורטופ אלש סיבותמ אישותה ייח
 ויתורוב יתב שלוםל חזרהה תא תנהה בעל. הבעלה לש דעתול ניגודב צמהע לע בלהיק שהיהאש
, משפחהה ייח אתו זוגיותה תא מסכןה יתתיכ ייםח ורחא דעתול משקףה לבושה ודק לע שהיאה
 אימצהש ולםע פיסתת שקףמ בורהעב גםש לבושה ודק לע וותרל ופןא שוםב וכנהמ ינהא שהיאה
 . הבנותל הגיעל צדדיםה שכילוה ילדיםה יןיענ, בגיסא אידך. מישואיהנ ודםק ודע עצמהל

 מייצגב לווהמ ופיעה בעל(. הנםימניל 23.11.13"ד )שעת וסלכבכ"ב  יוםב תקייםה וסףנ יוןד
, תביעהה כתבב וררע הבעלש טענותה לע שהיאה תא קרח בעלה א כוח. בוערס יהה דיון. הדשח
 .ושאיםנ שללב בעלל מרהא נטעןה לפיש שיםק בריםד לע שהיאה תא חקרו הוסיףו

 שהיהאש טענהב התמקדל במקום, וטענותה גנוןס תא שנהמ הבעלש יהה יכרנ הז דיוןב
 גללב שהיאב ואסמ הואש בעלה ען, טהוכחהל דואמ קשהה דבר – ישותא ייח מנומ ונעתמ
 כיסוייםה גללב יעהז לש ער יחר ודףנ שהיאה מןש עןט בעל. הישותאה חייב יתרה יןב ,תנהגותהה
 .ובשתל יאשה רביםה

 מקצתב ודתהה אףו ,בעלה לש טענותיול כחשותיהה תא מעטב שהיאה יככהר דיוןה תחילתב
 חיוא לש מצאותההן  ענותיוט כלו ותהא והבא הבעלש טענהו שהיאה בהש דיוןה בהמשך ן,המ
 . תגרשוי הצדדיםש מעונייניםה

 אם עמיםפ מהכ שהיאה תא אלש לבושה קודב עוץנ סדרה כלל המפתחש הביןש דיןה יתב
 מהכ חרי'. אאלה'ש ובשותל תא מאפייניםה כהיםה בגדיםה את' ואלה'ש תא הסירל סכיםת
, ועילת א' לאלה'ש סרתה הז בשלבש מרא בעל. ב"כ הכךל תסכיםש שהיאה שיבהה תחמקויותה
 . שהיאב אסמ ברכ הבעלש שוםמ
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 בידוש דיוןה תחילתב ודיעה בעל. ה(27.5.14)"ד שעת ייראב זכ" יוםב תקייםה וסףנ יוןד
. מלילת הציג, וקודםה דיוןב הל יוחסוש קשיםה דבריםה תא ומרתא יאה בהש ההאיש לש קלטהה
 קבלל שהיאה סכיםת, דבריםה תא מרהא שהיאה כןא אםש ודיעהה שהיאהשל  )דאז(כוחה  אתב
 ובשותל כתמ לקח יאה שהיהאש תחילהב שהיאה את כוחב כחישהה דיוןה דיכ וך. תגטה תא

 שרהיא ךכ חר, אנדרהש דרנ גללב לבושה ודק תא צמהע לע בלהיק שהיהאש טענה' ואלה'ש
 דרשש ואה הבעלש טענה', ואלה'ש ובשותל כתמ לקח יאה שהיהאש טענהה תא מעשהל לכהה
 . כתה תא עזובל הל סייעל צריךש הואו כתה מנהיגימ אחדל תהא הלךו כתה דרכיב דבוקל מנהמ

 ,צדדיםה תגרשוי הל מיוחסה תא מרהא כןא שהיהאש יתברר שאם צדדיםה סכמתה וכחנ
 כולהי קלטתה אם יבחןש קצועמ ישא לש בחינהל ועברת הקלטתש יוםב וב בית הדין חליטה
 לש רוכהא ורהש תןנ בית הדין. שנתייםכ משךב צדדיםה תנהלוה הז יןינע ביב. סאיהר שמשל
 . הל מחוצהו דיןה תיב מערכתב וניםש גורמיםל הוראותו ודמותק החלטותל הבהרות ,חלטותה

 ןושוחבמרכ"א  ביום ,(4.6.15"ה )שעת וןויסבי"ז  יוםב וספיםנ יוניםד תקיימוה מקבילב
 אי כוחבו הרכבה פוחלוה במהלכם(, ש8.3.16"ו )שעא' ת דראבכ"ח  ביוםו (3.11.15) "ושעת
 יןיענב ועניםט צדדיםה זמןה רובב אשר, כהטענותמ לקח לע זרוח צדדיםה אי כוח. בשהיאה
 לכ איןש דעהב הדיןבית  חזא הז שלב. במינותהא וכחת כללב אםו יצדכ קבענ טרםש קלטתה
 שהיא. הטהג תא קבלל הסכיםל ההאיש תא שידלו שהיאה םע לוםש חייל חזורי הבעלש יכויס
 צדדיםה תא יפנהש טרנבוך"מ שגרל בעלה םע תפנהש שהיאל בית הדין ציעה מקביל. ברבהיס
 בעל, הסכימהה שהיא, הבעלה םע האישותו לבושה ענייניב נהוגל יצדכ ותהא תנחהש רבניתל
 .אוחרמ ברכ כעתו שהיאב מאסש טעןו תנגדה

 חלוקתמ תהייה אל ברכ הז מעמד(. ב31.5.16"ו )שעת איירכ"ג ב יוםב תקייםה חרוןא יוןד
 פניב חושהנ מצחב שיקרהש אחרלהאישה אינה אמינה ש בירורב וכחה – קלטתה אמינותל אשרב
 טיבל אשרב הייתה מחלוקת – להש ולהק לטתקב קולה איןש באומרה שנתייםכ במשך דיןה יתב
 אמרונ אכןש תהייה ההאיש לש חדשהה טענה. הוסכמיםמ יוה דבריםה יקריע ך, אעבריתל תרגוםה
 ]א'[ ברוח צלא יפולט לע תעקשה הבעלש אחרל תחאריד עידנאב הז יהה ךא ריפיםח בריםד
 שפחתהמ נותב כלש טענהו וסיפהה שהיא. הצדדיםה לש נישואיןה ייח תא רדרד שהיאה לטענתש
 הבעל' ואל'ש םע לכהה אל צמהע היאש ענהט שימהנ באותה. 'קבילו ברס' הבעל', ואל'ש ובשותל
 . אתז עשותל ותהא עודדש ואה

 בעלה לש מיניותה טיותיונ לע מרהא שהיהאאמרה ש חמוריםה הדבריםש למדמ תמלילב יוןע
 אינוש בעלל בריםד הרצאתו 'וסרמ טפתה' תוךמ לא, אריתחאד עידנאו ריבהמ דיכ וךת אמרונ אל
ויחסיו  מדוברותה טיותיונ גללב שהיאה הבנתל – ישותא ייח יוםק יןיענב שקפתהה תא קבלל וכןמ
 לטבולו לכתל וכנהמ תהיהו ותוא והבתא יאה יכ בעללמרה א ףא שהיא. הרבותיוו בריוח םע
 יאה אישותה ייח מטרת, שיןיענל להש גישהה תא קבלי הבעלש תנאיב אתז ך, אבורועב הומקוב

 .סורותא חרותא טיותנ עלב הכרחב ואה ןכ ושהע לאש מי, והירביו היריפ תומצול רק

 ערעורה שואנ דיןה סקפ

 במסקנת פסק הדין כתב בית הדין האזורי כך:

אפשר לומר שעילת הגירושין המרכזית של הבעל בתביעת הגירושין היא אופן 
לא הועלו ן חלק – הטענות שהועלו בכתב התביעה המלבוש של אשתו. שאר

ת שה ולא הוכחו בבייי האל ידהועלו והוכחשו ע ןהדיונים, וחלק כלל במהלך
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שאר הטענות החדשות שהועלו בהמשך הדיונים הוכחשו ולא  ןכ . כמויןדה
 הוכחו.

אף טענת "מאיס עלי" שהועלתה בדיונים האחרונים אינה עומדת במבחן 
"מאיס עלי" כמבואר לעיל, ונותרה הטענה המרכזית  ההלכתי של הגדרת

בלבד שהבעל אינו סובל את אופן המלבוש של אשתו ואינו מוכן לחזור אליה 
 כיום אף על פי שהייתה מוכנה ללכת לקראתו בנושא זה כמפורט לעיל.

כדי המונח לפניו שאין בכל החומר  יןדהת לאור כל האמור לעיל, מחליט בי
 , ועל כן תביעת הבעל לגירושין נדחית.טשה בגילחייב את הא

מאידך גיסא, לאור המצב הנוכחי שהצדדים מתגוררים בנפרד תקופה ארוכה, 
כדי להגיע  יחדיו או בשיתוף עם גורם שלישימומלץ לצדדים להיפגש 

כשברור לכול שאי אפשר להמשיך  ,להסכמות על המשך חייהם המשותפים
 לאורך זמן בחיי נישואין כשהצדדים מתגוררים בנפרד.

 םע החליפןו מהן גרע ,ליהןע וסיף, הטענותיוב קביע יהה אל הבעלשגם  קבע בית הדין
 הלכתיה מבחןב ומדתע ינהא בעלה לש מאיסותה טענתש בית הדין בעק ןכ מו. כמייצגה חלפתה
 .ךכ טועןש זוגה ןב צלא שנותול יתןנ לאש טבעל ופכתה המאיסות, שראשוניםה דבריב נקבעש

, עלהב צוןר תא לקייםו רכיהד תא שנותל מוכנהה שהיאה לש כנותהמ םג שתכנעה בית הדין
 . גירושיןה ביעתת לע עומדו צעהה לכ דוחהש ואה הבעלבעוד 

  צדדים בהליך הערעורה ענותט

 וך, תראשוןה בדיוןו תביעהה כתבב להע אל מאיסותה יןיענש ףשא ערעורה כתבב ועןט בעלה
 קבלל וכןמ ינוא הואש ךכ דיכ דע מאיסותה חושתת בעלה צלא התחזקהו תעצמהה הליכיםה דיכ
 . ופןא שוםב חזרהב שהיאה תא

 אמרהש חמוריםה דברים, השהיאה לש תנהגותהה דמותב 'בוררתמ מתלאא' שי מאיסותל
 כניוש יןב ער םש ול וציאהמ שהיהאש ועןט בעל. הצדדיםה יןב ארוךה הפירוד, ובעלל
 חתא אל תפסהנ שהיהאש טועןו וסיףמ בעל'. האלה'ש ובשותל כתב בדבקותהו התנהגותהב
 מרהא אכןש יוכחש ככלש התחייבותהב מדהע אל כן, ודיוןב אמרהש דבריםב וטיםב שקריםב
  .טהג תא קבלת מוריםח בריםד בעלל

 .אזוריה בית הדין לש דיןה פסקמ בוארמ לוהכש טענהב תקבלנ אל ערעורל שובהת תבכ

 דיון והכרעה

 וגז ניב לש גילר אל מקרהב דובר. מכדיב לא, ואזוריה בתיקש חומרה תמצותו תיאורב ארכנוה
 .על בעלה קובלתמ אינהש סוימתמ ייםח דרךב שהיאה לש חירהב גללב רטוןש לע לוע יחסיהםש

 דיוןב אמרש דבריםל תביעהה תבכ יןב הבדליםה לע עמדו אישה רסתגב תמקדה בית הדין
 שהיאה גרסתב רבותה הסתירותמ חלוטיןל מעטכ התעלם, אך ךכ חרא באוש בדיוניםו ראשוןה
 שהיאה ענהט תחילהב ם. אעצמהל בחרהש חייםה אורחל אשרב שובו ובש רסתהג תא שינתהש
 ובשותל לש חייםה אורחותמ ודע אימצהש ודתהה המשך', באל'ש לבישתב רקו ךא מדוברש

 ייח קיוםל טיפהמ ףא שמעתנ שהיאה תיקל צורףש תמלול. ברכהד ורימ םה הןרבני כי', ואלה'ש
 לבהו יהפ איןש חתא פעםמ ותרי וכיחהה ההאיש, ןכ מו'. כאלה'ש ובשותל לש דרךב ישותא
 לש יועצתה בפני' ואלה'ש תא הסירל סוימיםמ תנאיםב תסכיםש דיןה ביתב מרהא אשר, כוויםש

 .נפשה תא ליוע מסורל ישש עבורי לאו וקח צלהא זהוש מרהא בהקלטהו בית הדין



 מדינת ישראל 
 בתי הדין הרבניים

 

5 

 בלהיק צדדיםה ישואינ אחרל סויםמ זמןשהוא  בתיקש חומרב עיוןמ נוצרש כלליה רושםה
 וסיפהה זמןה עם', ואלה'ש ובשותל צלא מקובלה לבושה ודק לע הקפידל צמהע לע שהיאה

  להם בסיס הלכתי.סייגים שאין ו דריםג ודעב צמהע ל' עחמירהו'ה

 אפשר, וסכסוךה רוץפ פניל יותרו שנהכ כתבונ שהיאל שבחו ירש בהםש בעלה לש כתביומ
 תוך' באלה'ש ובשותל לש נהגותה עצמהל אימצהו הלכהו וסיפהה שהיהאש ככלש הניחל החלטב
. ודע כולי אינוש רגישה הבעלש דע צדדיםה לש יחסיםה ערכתמ תדרדרהה ךכ נימהפ יתהב
 ליוא קרב את האישהל דיכ בותיור עצתב ןכ עשהש בעלה שיבה כתביומ לע בית הדין שאלתל
 .גילהר הנהגהל שתחזורכדי ו

 אל דיןה פסקב נכתבש מהל שבניגוד, והז הייח אורחב בקהד שהיהאש פקס כלל עלמ רורב
. ליוע וותרל רבהיס שהיהאש ייםח אורחבו ולםע תפיסתב לאא בושל קודב רקו ךא דוברמ יהה
 אחרוןה פנילש בדיון, והסתייגותב ,סוימיםמ ויתוריםול שהיאה סכימהה דיוניםה ןמ בכמהש גםה
 ומרל ש"א, יליטש טרנבוך"מ שגרה דיי לע תומלץש רבניתמ נחיותה קבלל סכימהה ףא
 .בעלה בורע דימ אוחרמ גיעהה וז הסכמתהש

 ופןא שוםב סכימהה א, לייהח אורחב ינוייםש ערוךל שהיאה סכימהה אשרכ גםש הוסיףל שי
 פירושה שהיאה םע יתב שלוםל זרה, חזהכ מצבב.  בעלה לש עתוד תא לקבלו פיסתהת תא שנותל
 לוא יא גלויב וא סתרב תאמץו שהיאה שובת מאש משמרה לע עמודל גער כלב אלץיי הבעלש
 . פשנ שאטו היחיד עוררותמ ישוביה ןמ דםא לכ אצל, שכתה הנהגותמ

 ביטולו לזולז משקפים, הבריוח עלו עלהב לע מרהא שהיהאש דבריםל שי תרהי ומרהח
 רחחיםפ בורתח םע מתרועעה שפלו קלהנ אישב דוברמ של, מחבריושל ו בעלה לש וחלטמ
 של, מהדבריםמ נוצרש רושםה תא טשטשוי אל עתידל קבלותו חילהמ קשותב לף. אבריוניםו
 כלש ול בהירהמ היאש וךת ,הטהרהו קדושהה דרכיב בעלה תא מדריכה' הדושה'ק יאה שהיאה
 בעלה לש מורותח טיותנ לע הכרחב למדתמ ישותא ייח יוםקבנושא  התוותהש הדרךמ יהיטס
 . חבריוו

 טענתב חרהב אשר, כדרכהב שהיאה לש בקותהד דברב רושםה תחזקה ףא אחרוןה דיוןב
 אהב שהיהא? ששמעמ ה. מ'קבילו ברס' הבעלו ךכ והגותנ שפחתהמ נותב כלש דשהח גנהה
 . םש עודנה, וורמטיביותנ שיםנ ן' האלה'ש ובשותל תכ בוש מקוםמ

ל ק ואה הז דון. נטהג תא קבלל עליה, ווז שהיא םע יחיהש הבעלמ צפותל איןש לוכל רורב
 : ג(עיף ד סע מןיס זרעהבן )א לחן ערוךשוה רןמ פסקש מהמ וחומר

 צמהע לע אסרהש וא הםמ שאלת לאש דיכ ליהע כיניהש ליכ סרהא יאה אםו
 לאש נדרהש ו, אובהט הםל חזיקוי לאש דיכ השאילםל וכלת לאש עלהב ליכ
, בינהל בינוש דבריםמ הז איןש הפרל כולי ינוא הוא, ובניול איםנ גדיםב ארוגל
 משיאתוש פני, מתובהכ לאב צאת – ליםכ להשאילו לשאולו ארוגל אסורהו

 . שכניוב ער םש

 
 מהוניתית קבוצהל משפחהה ניב תא משייכתו מתייגתה ההאיש לש וזרהמ התנהגותש ריה

 .גטב שהיאה חיובל ילהע הווהמ צמהע פניב יא, הדחויהו

 ללש אל בתחילהש גם, הליוע אוסהמ שהיהאש בעלה ענתט לע דעתה תא תתל שי לכך נוסףב
 נהגותיהה לע וותרל יאותת שהיהאש ברס אשר, כיתב שלוםל שובל אפשרותה תא בעלה
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 סבלנ לתיב הואש ייםח אורחב דבקותהו תעקשותהה בשלו דברה ןכ לאש נוכחש אחר, למשונותה
 . בעלה לש לבוב מאיסותה חושתת מלהג – אנשיםה ובר צלא

 מאיסותה שאלתב סמרותמ קבועל רעורע ערכאתכ יושבוב גדולה בית הדיןל דואמ שהק אולם
 התרשםו יוניםד כמהב צדדיםה תא ראהש אזוריה בית הדין לש דעתול ניגודב בעלה לש מצטברתה
 .מצעיא לתיב אופןב הםמ

 חשובימ מהכ לדעת, שצדדיםה יןב מתמשךה פירודה אהיו וספתנ ילהע צרףל שי אתז כלל
 אינם רק'י, שלאג"ח פגרה לש ידועיםה בריוד יפ לע גטב חיובל ילהע צמוע פניב ואה דייניםה
 . התגרשל צדדיםה לע מןז רבהה ךכ לכ רודיםפ הםש לאחרשהוראה  לאא מלצהה

 קופתת כלב ישותא ייח מנומ נעהמ שהיהאש בעלה ענתט תא עתד שיקולב הביאל שי נוסףב
 הדונל ישו ,יהירבו יהירפ צורךל קר אישותה ייח טרתמ כלש פסולהה שקפתהה תוך, מריוןיהה
 תשמיש. מ ורדתמ דיןכ

 –' בגדהב היאו בגדיב ניא לאא פשיא יא' אומרה :ונאה בר מרא" מרו:א (, אח)מ בכתובות
 ".תובהכ יתןו וציאי

 :(מרד"ה א שם)"א ריטבה כתבו

 ורדתמ ןכ ומרתא שהיאכ דיןה הוא, וצניעותל ןכ עושהש יפ לע ףא רוש:יפ
, תובהכ יתןו יוציא, שללכ הל זקקנ שאינוכ כןש כלו, שיבאח תשמישמ
 . דריםנ סכתמ שלהיב כדכתיבו

 : (ז סעיף בע ימןסאבן העזר ) רוךע לחןושב ן הואכו

 המ פנימ ותהא שואלין. וורדתמ נקראתה יא, התשמישמ עלהב מנעהש אשהה
 בעלה צהר םא –" דעתימ ול הבעלל כולהי איניו אסתיהומ" מרהא ם, ארדהמ
  ]...[ ללכ תובהכ הל יןא גרשהל

 :ו לשונוזו כתבש (מא ימןס חדשמ נדפסה)"א ריטב"ת השוב עייןו

 [...ת דין ]ביל מרהא אל האד ,תשמישמ ורדתמ יןד הב זינןח אל מכל מקום
 משוםו [..." ]יהל מצערנאו יהל עינאב" ענתט לאו "ליע איסמ" ענתט אל
 דע מורדתכ הל יינינןד אל "מטהה תשמישב שמושול עינאב אל" אמרהד
 יכ כל, והז שוןל תנאה פסת חנםל לאש –" יהל מצערנאו יהל עינאב" אמרהד
 "יהל מצערנאו עינאב" מרהא כיו [...] יאה להע וסיףל לאד בוה ילתאמ איה
ין דת יב ל ידיע ליהע מתריןו [...] בותינור דבריכ לאא מורדתכ דוניתנ ינהא
 [...] לוםכ הל ונסיןק יןא כיה בלאוו [...]

  .שהיהאשה יכחה זו האלא שטענ

  ו לשונו:זו (זע ימןס)אבן העזר  ת יוסףיבב הובאו

 ין,דת ביל באוש אשתוו ישא': ז(ט לכהה ישותא כותהלד מירק )פ"ם רמבהכתב 
 ארץה לכ דרךכ לאא ,יכ אל' :ומרתא היא, ו'תשמישמ ורדתמ וז' :ומרא ואה
ר אחו ין.דת ביב ודהי לאו ורדמ הואש ימ לע תחילהב חרימיןמ [...] 'מוע ניא
 םה עדייןו תייחדונ .'דיםע פניב תייחדוה' :הםל ומריןא ,ודוה אל םא ך,כ
 ".דייןה וחכ פיכ שרהפ עושיןו נטעןה ןמ בקשיןמ – ועניןט

  ק.. ודו(שם סעיף ד) ולחן ערוךבש עייןו
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שה שיקרה כמה פעמים יכך שהאבאבל בהתחשב  ,בית הדין האזורי לא נחת לברר טענה זו
 שיקרה במשך כשנתיים, יש להניח שהצדק עם הבעל.בו ין הקלטת שיבבית הדין, ובפרט בענ

. ודשח תוךב התגרשל צדדיםה על, וערעורה תא קבלל ישש ראה"ל ננה לכ צירוףב ל כל פניםעו
  .מתבקשה פיכ הבאים עדיוצ תא אזוריה בית הדין שקולי, גטה תא סדרל לאש תעקשותהתהיה אם 

 . הוצאותל וצ יןא

 נשיא —הרב יצחק יוסף 

 מצטרפים לאמור.

 הרב יעקב זמיר הרב יצחק אלמליח

 נפסק כאמור.

 (.15.11.2016) י"ד במרחשוון תשע"זניתן ביום 

 הרב יעקב זמיר הרב יצחק אלמליח נשיא —הרב יצחק יוסף 
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