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 ה"ב

 962276/8 יק ת

 זורי נתניהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יאיר לרנר, בן שמעון' הרב רפאל י, רב אברהם שינדלרה

 )ד אברהם ברזל"כ עו"ב י"ע( פלונית :תובעתה
 גדנ
 )ד רוני עוזר"כ עו"י ב"ע( פלוני  :נתבעה

 ם"בשיטת מהרשדים ורים וסייגביא, חיובו בגט – בעל הנכון לגרש אך מציב תנאים :נדוןה

 ןיק דספ

 .ובמקביל דרישת הבעל לשלום בית. לפנינו בקשת האישה לפסק דין לחיוב הבעל בגט

 דיכהעובדות  הללו  חשובות  לא  רק  .  הלן  תקציר  עובדתי  של  השתלשלות  האירועים  בתיקל
באר להבין  את  פרטי  התיק  אלא  אף  ובעיקר  לצורך  ההכרעה  בעניין  העומד  לפנינו  כפי  שית

 .בהמשך

 קער

 .2010הזוג נישא בשנת  .1

מתו  ניסחו זובי,  פרק  את  הנישואיןלדרש  הבעל  מהאישה  )  6.11.2013(ד  "שע  תכסלוב'  גב
וד  באותו  היום  שבו   ועאך  טרם  האישור.  לאישור  השניים  הסכם  גירושין  אשר  הוגש  לבית  הדין

 .אישה על הסכמתה לגירושין והתיק נמחקהתחרטה ה, הוגשה הבקשה

 .האישה שבה לבית הוריה. תו זמן ואילך נפרדו השניים איש איש לדרכואומ

הוציאה  האישה  צו  עיכוב  יציאה  מן )  17.11.2013(ד  "ד  בכסלו  תשע"בתאריך  י .2

לצורך  כך  פתחה  האישה .  מחששה  שהבעל  יימלט  מהארץ  וישאיר  אותה  ללא  גט,  הארץ

הבעל  הפקיד  גט  וערבות .  )ה  כך  הסביר  בא  כוח  האיש–לצורך  תיק  עיקרי  (תביעת  גירושין  

 .ל נסגר בסמוך בהמשך על ידי האישה"יש לציין שהתיק הנ. למטרת יציאתו מן הארץ

 ,יק  תביעת  שלום  ביתתפתחה  האישה    )25.11.2013(ד  "ב  בכסלו  תשע"כבתאריך  ,  מקבילב
ש   יים  שהזוג  חווה  בנישואיםמוהבת  את  בעלה  ולמרות  קשיים  מסויאבו  היא  טוענת  שהיא  עדיין  

 .ולהמשיך בחיי הנישואין ותםאקום לפתור מ

פנה הבעל לבית הדין , מאחר ובסופו של יום האישה לא הסכימה להתגרש כאמור לעיל .3

הוא מציג לבית הדין  שבה תביעת גירושיןופתח ) 5.3.2014(ד "תשע' באדר ב' בתאריך  ג

בעיה "  ל,"חוסר  התאמה  אדיר"הבעל  טען  ל.  את  גרסתו  לפיה  יש  לחייב  את  האישה  בגט



 דינת ישראלמ 
 ין הרבנייםתי הדב

 

2 

עוד  הביא  מדברי  הפסיכולוגית  שאליה  פנו  לטיפול  שלדעתה ".  סלידה"ול"  בתשמיש

 .הפתרון היחיד הוא גירושין

תביעת  האישה  לשלום  בית :  לפתחו  של  בית  הדין  היו  מונחות  שתי  תביעות  אפוא  שלב  זהב
 .ותביעת הבעל לגירושין

ג  יאיר  בן  מנחם "כתב  הרה,    שנכתב  בהרכבו  הקודם  של  בית  הדין  דין  ארוךפסקב .4

. אינו  מחייב  אותה  בגירושין,  ומאידך.  א  שאין  לקבל  את  תביעת  האישה  לשלום  בית"שליט

למסקנה  זו  הצטרף  אחד  החתומים  מטה .  במסקנת  הדברים  כתב  שיש  להמליץ  על  גירושין

 : אשר כתב

 ת אכוחה נאישה לראות למלצה הלאא, בפנינו שתביעה בסיקה פובאה הלא"
אישה   לם  כן  גקורא  וו  זםייינ  בהמלצת  לצטרף  מאני.  להתגרש  ומציאותה

 בירה  ספשרות  אל  כראה  באופק  נא  לקיימים  הבתנאים  ששוםמ  ,להתגרש
 שקולנ, התגרש להמלצה התקבל תא לםא,  עתידב.  שלום  בית  ללהגיע  ושובל
 ."גופה לתביעה בפסוק ליצדכ

ל הבעל שבקשה נוספת  הוגשה )21.1.2016(ו "א בשבט תשע"יבתאריך  ,  זועקבות  פסיקה  ב
 אישה לקבל הת אמחייב הין דסק פיתן לקשה בזה בוגשתמ: "בתלהרכב בית הדין הנוכחי ובה כ

 ."גטה

 .והבעל הופנה לבקשת ערעור ככל שיחפוץ בכך, קשה זו נדחתה בהתאם לפסיקה האמורהב

 .כפי שיתבאר בהמשך, לוונטייםש לציין שהפרטים הללו חשובים ורי

טען  בא  כוח )  3.9.2015(ה  "ט  באלול  תשע"בדיון  שהתקיים  בבית  הדין  בתאריך  י .5

הבעל  עומד  בסירובו  לשלום  בית  ואינו מאחר  שאך  ,  האישה  כי  הגם  שאין  עילות  גירושין

 .  יינתן פיצוי כספיאםתיאות האישה לקבל את ִגטה , משתף פעולה

טענת  הבעל .  כים  לסדר  גט  עד  שתינתן  הכרעה  בעניין  הפיצוייםולא  הס,  בעל  סירב  לכךה
שנוצרו  בחיי ח  "בהקשר  לפיצויים  הייתה  שדי  בכך  שלקח  על  עצמו  חובות  בסך  מאתיים  אלף  ש

 .הנישואין

 : הלן ציטוט מדברי הבעלל

, יצויים  פל  שדשה  חענה  טאישה  העלה  הצד  שיון  כבל  אגט  לוכן  מאני"
 וכל  אלא  שיצויים  פך  סיקבע  ויתכןי  כןש,  גט  התן  מפני  לך  כל  עדון  לבקשא
 ."ו בעמודל

בית  הדין  על  הכרעתו  שאין   חזר  )30.1.2016(ו  "שבט  תשעב'  כהחלטה  שניתנה  בתאריך  ב
אחר מאך  הוסיף  כי  דרישתה  לפיצויים  איננה  יכולה  להתברר  ,  לקבל  גט  חויבתמהאישה  

. מכות  הערכאה  מקבילהעניינים  הרכושיים  אינם  מונחים  לפני  בית  הדין  אלא  נמצאים  בסהש
לפיכך  אין ,  ופן  חלוקת  הרכוש  מהוה  יסוד  מכריע  בשאלת  זכאות  האישה  לפיצוייםאאחר  שמו

 .אפשרות להכריע בכך עד לאחר מתן פסק הדין על ידי בית המשפט

במסגרת  תיק  גירושין  וסידור  גיטין  שנפתח )  11.2.2016(ו  "תשע'  באדר  א'  בתאריך  ב .6

, הניסיונות לשלום בית עלו בתוהומאחר שה  על  ידי  בא  כוח כי הודיעה  האיש,  על  ידי  הבעל

 .היא נענית לדרישת הבעל ומבקשת לסדר בהקדם גט ביניהם
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ו  להשתמש  בגט  שהופקד  בבית  הדין דשהאישה  יכולה  מִצ,  ייתה  הגובת  הבעל  לבקשה  זות
(  ד"ז  בכסלו  תשע"טבתאריך  ,  על  ידו  שלוש  שנים  מוקדם  יותר  לצורך  ביטול  עיכוב  יציאה

 .)בזמן פתיחת תיק הגירושין הראשון על ידי הבעל( )19.11.2013

ויש ,  מטעמים  הלכתיים  וטכניים,  בית  הדין  שאין  להשתמש  בגט  הישן  לשיתנה  החלטה  נ
 . לסדר גט חדש

ב באדר "כאך  הצדדים לא הגיעו להסכם ובעקבות כך בתאריך .  קבע  מועד  לסידור  גט  חדשנ
 .התיק נסגר) 1.4.2016(ו "תשע' ב

פתחה  האישה  תיק ,  )7.4.2016(ו  "תשע'  ח  באדר  ב"בתאריך  כ,  מיד  לאחר  מכן .7

 : היא כותבת שבו לתביעת גירושין

לאחר  שהתברר  כי  הנתבע  התל  בתובעת  ובבית  הדין  במשך  יותר  משנתיים "
נאלצת  התובעת  להגיש  בזה  את  תביעתה  לזמן  בדחיפות  את  הנתבע ,  וחצי

למנוע  המשך   כדיבוזאת  ,    בגטלסידור  גט  וככל  שימשיך  לסרב  לחייבו
 ".עגינותה על ידי הבעל

בבקשות  שונות  וכן   גם  ןכו  )21.6.2016(ו  "ו  בסיון  תשע"טדיון  שהתקיים  בתאריך  ב
לפיה  הוא  חוזר  בו  מרצונו ,  פרס  הבעל  את  משנתו  החדשה,  בסיכומים  שהוגשו  על  ידי  הבעל

הבעל  מתבסס  על  כך  שיסוד נימוקו  של  .  להתגרש  והוא  מעוניין  לחזור  לשלום  בית  עם  האישה
וא  חוזר  בו  אין  לקבל  את  תביעת האחר  שמו,  תביעתו  שלוב  עוץנתביעתה  של  האישה  לגירושין  

השינוי  בגישתו  של  הבעל  נגרם  עקב  כך  שלדעתו  החלטת  בית  המשפט  בענייני  הרכוש .  האישה
לא  בבית שכך  הוא  דורש  שהדיון  בענייני  הרכוש  ידון  בבית  הדין  ו  מכיווןו,  מוטית  לרעתו  יאה

כל  עוד  לא  מתקיים  תנאי  זה  מודיע  הבעל  שאינו  מוכן  להתגרש  והוא  מעוניין  בשלום .  המשפט
ברו  כבר  שנתיים עיות  שהבדברי  הסבר  שנתן  הבעל  לתפנית  ביחסו  לאישה  כתב  הבעל  כי  .  בית

על  כן  הוא  מוכן  להתפשר ,  וסיכוייו  כעת  למצוא  שידוך  ראוי  פחתו,  וחצי  מאז  תביעתו  לגירושין
 .ר לחיות עם האישהולחזו

אחר  מכן  הגיש  הבעל  את  סיכומיו  בהם  הוא  חוזר  על  דרישתו  לשלום  בית  כל  עוד  וענייני ל
 .הרכוש לא יעברו לסמכות בית הדין הרבני

ורתו  ולידתו  של  תיק  זה  הוא  במסגרת  תביעת  גירושין  של הף  על  פי  שאש,  ו  למדיםנמצאנ
 יותר התהפכו היוצרות והאישה היא הרי שבשלב מאוחר, אישהההבעל ותביעת שלום בית של 

 .שמבקשת גירושין בעוד הבעל מבקש שלום בית

 קודות לדיוןנ

 נות דרישת הבעל לשלום בית כ

בירור הכנות של הבעל בדרישתו הנוכחית ?  יש מקום לדרישתו של הבעל לשלום ביתהאם

ום ברור  שאין  מק,  יתברר  שהדרישה  של  הבעל  אינה  כנהמאחר  שאם  לשלום  בית  הכרחי  

ואין  כאן  ,להתייחס  אליה  ויש  להניח  שהמצב  הקודם  נמשך  ולפיו  הבעל  מעוניין  בגירושין

 . אלא עילה טקטית למקצה שיפורים כלכליים
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  רישת האישה לחיוב גטד

  יש  מקום  להיעתר  לדרישת  האישה  לחייב  את  הבעל האם?    יש  עילות  לחיוב  גירושיןהאם

 ?ובאיזו עילה? בגט

 ?גט התן מת אהתנות לבעל הכול יאםה

יש לדון בעניין התנאתו של הבעל בכך שהגט יינתן רק לאחר שהדיון בענייני הרכוש יעבור 

אבן (ם  "תחילת  הדיון  בעניין  זה  נסובה  סביב  דבריו  המפורסמים  של  המהרשד.  לבית  הדין

הבעל  מוכן  לתת  גט  אך  מגביל  זאת  בקיום  תנאים אם    לפיו  אין  לכוף  גט  )העזר  סימן  מא

 .שונים

 והכרעהיון ד

יש  לברר  היטב  את  כנות  דרישתו  של  הבעל ,  תחילת  דבר.  דרישת  הבעל  לשלום  בית

שכן  הבהרת  דבר  זה  היא  נקודת  המפתח  סביבו  תיסוב  הכרעת  הדין .  בכוונתו  לשלום  בית

 . והיא תעבור כחוט השני בכל הנושאים הנידונים

  :כתבל ש"צ זטלס ארב הל שאמרו מ) קממוד עק ולח( דין השורת בייןע

 שום  מה  בין  אאםה  לבחון  ובדוק  לדין  הית  בל  עובה  חית  בשלום  לתביעותב"
 וגשה  היא  האםה  תביעה  הנות  כל  עעמוד  ליחידה  הדרךה.  מרמה  וערמהה
 ין  אית  בשלום  לתביעות  בהריש.  'ומדנאא  'דרך  בק  ריא  האו  לם  אב  לתוםב
 ביעותיהם  תת  אלבסס  והוכיח  להכלים  ואמצעים  הדין  העלי  בידיב
 דרך  הלכןו,  בינה  לבינו  שתחום  בם  הביניהם  שטענות  ההרי  ש,טענותיהםו

 הגיע  לנת  מלע.  תביעות  הבירור  להגיע  ליחיד  הכלי  היאה'  ומדנאא'  הלש
 זוג  הני  ביי  חל  שלפניםיי  ופנ  לנסיכה  לדין  הית  בייב  חוכיחות  מאומדנותל
 דין  הבית  ליןא.  תביעות  הגשת  הפני  לתנהלו  הכיצדו,  משותפים  ההחייםו
 יותה,  דיונים  העת  בהן  שפי  כצדדים  הלהתנהגות  ועובדות  לרק  וךא  התייחסל
" ית  בלוםש  "הכותרת  וסולות  פגמות  מהיות  ללולותע  ית  בשלום  לתביעהלו
 הפיק  לאמתית  הכוונה  ההסתרת  ליניים  עכסות  ושן  עסך  מהיות  לכולהי

 ".מונית מועלתת

שה  להגיע את  האי  ששכנעכתחילה  .  הבעל  הוא  שפתח  ראשון  בתביעת  גירושין,  אמורכ
להלן .  כאשר  הגיש  לבית  הדין  תביעת  גירושין,  כשהתחרטה  האישה,  ולאחר  מכן,  להסכמות

 :תמצית דברי הבעל מפיו ומפי כתבו

  :ב הבעל כיתכתב התביעה כב

גם לאור הייעוץ המקצועי הפסיכולוגי שקיבלו , אין כל סיכוי לנישואין אלה"
נות  שלה  או  של אלא  מתוך  נקמ  אהבישה  בבעל  לא  אה  הצדדים  והחזקת

 ."היועצים שלה

בעיה  שעד  היום  האחרון  לא  נפתרה ,  לאישה  קשיים  רבים  מנשוא  בקיום  תשמיש:  "בתוד  כע
 ."למרות טיפולים שקיבלה

 :)27.3.2014(ד "תשע' ה באדר ב"כבפרוטוקול הדיון מיום ו

 ? גירושין הילת עהמ: יןהדית ב"
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 עיה  בשי,  דיר  אתאמה  הוסרח,  קצה  להקצה  מתאמה  הוסרח:  עלהב
 ".כאבים מובלתס, תשמישב

 :שםו

 .וסכם מיועץ ללכת לבקשתמ, שלום לד יושיטה מיא ה:ית הדיןב

 יועצת  למרה  איאה,  עתו  דת  אשמוע  לדי  כלכתיה,  יועץ  לשהלכתיכ:  בעלה"
 סקנתמ,  יילים  מל  שהתכתבות  בהת  ִאהייתה  וטיפול  בהמשיך  למוכנהש
 ".בנים רם עתייעצה הם גהיועצתו, ירושין ג– חלק וד ח–ייתה  היועצתה

 :בהמשךו

, עה  שבר  כה  פאתם  וקות  דשר  עוא  הלל  כדרך  באשון  ריון  ד:ית  הדיןב"
 לשתף  ויועץ  ללכת  לוכן  מאתה  שמרתא,  שירה  יאלה  שבעל  הת  אשאלנ
 לכת  לעם  טין  אז  אך  לין  אםא,  ליה  אגש  רהוא  שיזה  אך  לש  יאםה,  עולהפ
 יזוא  דיין  עש  יאם  היםואל  שנו  אזא,  יקה  זש  ידיין  עם  אעזור  לכול  ייעוץי
  ?ליה איקהז

 ם  אודע  יא  ל–  נים  שרבע  אמשך  בולד  נא  לםא,  בה  רכנות  בומר  א:עלהב
 וצה  ראניו,  לה  שהנתונים  ולי  שנתונים  האור  ליועץ  האמר  ים  אבלא.  לדוויי
 אםה':  שאלתיו'  ברים  דהשקיע  לוכן  מניא  'יועצת  למרתי  אבעבר  שומרל
 יש  שאמר  יםא,  י  לענות  לכולה  ילאש  אמרהו?'  וב  טי  להיה  יניםששר    עעודב
 ".יכוי אהיה מוכןס

למצות  את  האפשרות  לכונן   דיכבאותו  דיון  פנה  הזוג  לייעוץ  נוסף  ,  פי  המלצת  בית  הדיןל
 .שלום בית ביניהם

ד  של  העובד "אך  מתוך  חוו,  הרב  מילרוד  –  זוג  הלך  כביכול  לייעוץ  אצל  עובד  סוציאליה
 : ך כתב העובד הסוציאלי כ.ה כללוציאלי מתברר שהבעל לא שיתף פעולהס

ולפי  התרשמותי  היא  אכן ,  שהיא  מעוניינת  בשלום  בית  וענת  טישהאה"
 ינו  אואה.  'כווהבעל  טוען  שאין  לו  אימון  באשתו  .  מעוניינת  בשלום  בית

 ."ית בלום שעשות לי לתאפשר מאלל "נ המצבב. קשר ההמשך בעונייןמ

 :כתב כותב הבעלבקשה נוספת שהגיש הבעל לבית הדין מצורף מב

כל הבעל  איבד  בה  ,  ואושהם  חלומות    ית  בשלום  לקשר  באישההחלומות  "
היא אינה מתעברת בשל בעיות .  לפני שנה–אימון נוכח מעשיה מאז הפירוד 

 ."שלא נפתרו במשך שלוש וחצי שנות נישואיהם ניקולוגיותג

היא ":  הבעלכתב    )24.6.2014(ד  "ו  בסיון  תשע"כמכתב  הבהרה  לבית  הדין  מתאריך  ב
ואם  במהלך  שלוש  וחצי  שנים  לא  הצלחנו  לבנות ,  מבינה  היטיב  שאין  שום  בסיס  לשלום  בית

 !"אף בעתיד לא יבנה כלום, משהו

 .)ההדגשה במקור( "!אין שום מקום לנישואים אלו ולא יהיו להם מקום": ובהמשך שם 

  כוח  האישה  את בחקירת  בא  )6.11.2014(ה  "ג  במרחשוון  תשע"יבפרוטוקול  הדיון  מיום  ו
 :הבעל

 תה  אאםה.  סדר  ביו  הא  ליניכם  בהנישואין  שומר  אתה  אניםשרבע  א:  'ש"
 ?עוץ ליילכת ליום הוכןמ

 לכנו החד יתה אהיות לוצה רא למנה מולד סניא,  לכת  לוצה  רא  לניא,  אל:  'ת
 ."ית בלום שוצה רא להיא וודעת ייא החבת סתם סהז. עוץ לייספיקמ
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 :שםו

 ה  מם  עיןא,  לום  כין  אם  אית  בלום  שעשות  לשבילב  ספיק  משר  קיה  האל"
 ין  אםא.  סכמתי  הז  אנלך  שי  למרו  אפיצוץ  החרי  אק  רית  בלום  שעשותל
 ש  ים  איעוץ  ללכנו  הלום  כאין  שמצב  להגענו  שחריא.  נסות  לה  מין  איבורח
 ן  כחליט  ניועצת  המרהא.  יה  הא  לפילו  אזה  החיבור  החד  יעבוד  לה  מכללב
 ש  ים  אק  רושיםע  ית  בלוםש.  ה  זת  אמנוע  לעקהזד  הא  לפילו  איא  הא  לוא
 ."שרק

 ניסיוןבלאחר  שהאישה  פתחה  תיק  לסידור  גט  עקב  אי  שיתוף  הפעולה  של  הבעל  ,  מו  כןכ
 .לשלום בית

 : הגיב בא כוח הבעל )יון בתיק סידור גטד( )13.6.2016(ו "ן תשעוובסי'  זתאריךב

 כולה  יאישהה:  ט  גסידור  לצדדים  הזמן  לאישה  הבקשת  לבעלהתגובת  "
 ביעת תי פלע, דין  הבית  בעבורה  בהושלש  שגט  הת  אקבל  למוזמנת  ורשאיתו
 ".ת עכל ב– הגישה שגירושיןה

בזמן , ש  להדגיש  שתגובה  זו  הוגשה  כחודש  ימים לפני פתיחת תיק שלום בית על ידי הבעלי
 . זה הוא עדיין דבק בעמדתו שיש לצדדים להתגרש ויפה שעה אחת קודם

שאפשר  יהיה  לעמוד  כראוי  על  טיבו  וגישתו   דיכבאת  פרטי  הדברים  ארכנו  מעט  בהה
 .ההאישהאמתית של הבעל לחיי הנישואין שלו עם 

, לל  ההתבטאויות  שנשמעו  מפי  הבעל  במשך  הדיונים  ובמכתביו  השונים  לבית  הדיןש
עשי מ  –ועל  כולנה  ,  העדויות  מן  היועצים  המקצועיים  הן  הפסיכולוגית  והן  העובד  סוציאלי

, בדיונים  ובבקשות,  בדרישות  חוזרות  ונשנות,    עצמם  שדרש  גירושין  במשך  שלוש  שניםהבעל
 .גירושין –מלמדות שמטרת הבעל הייתה ונותרה אחת , כפי שהובא לעיל ברקע הדברים

אינה  עולה  בקנה  אחד  עם ,  שתביעת  הבעל  לשלום  בית  בשלב  זה  של  הדיונים,  מצאנ
 . משפטית שהובאה לעילההיסטוריה ה

מלמדת  שאין  הוא  מתייחס  ברצינות  לדבריו  בנוגע  לשלום ,  של  הבעל  שתו  העכשוויתיגם  ג
 נלווים  המעשים  המכלול  ביאה,  ית  בשלום  לתביעה  בעיקרית  הבדיקה  הי  כהדגיש  ליש.  בית

 וזמה  יייתה  האם  היא  הבדיקהה,  "ית  בלוםש"  לצון  ריש  שרידא  גאמירה  בי  דאל.  ו  זעין  מבקשהל
 .המכדו ושני הצד לנייהפ, נישואין החיי בונות שפרעות הניעתמ, קשר החידושל

 אישה  לחזור  לריאה  קאן  כייתה  האל.  ידן  דנידון  בעשה  נא  ללו  אכל  מדבר  שציין  למותרל
 חזור  לו  לשתלם  מםא  בעל  הל  שמחושב  ור  קלכלי  כשבון  חלא  א,ה  בוצה  רהבעל  שכיוון  מביתל
 .או לאישה אול

 ישואיןנ  "עין  מה  זשלום  בית  בואהר  הבעל  שכך  ברורה  בצורה  ביטוי  בידי  לא  בדברה
ת  הוא  מוכן  לשוב  לאשתו  ולחיות עשכ  )יובאו  להלן(דבריו  ".  הם  בהתפשרל  "פשר  אשרא"  נייםש
ועל  כך  שאין  הוא  באמת ,  מעידה  על  רמת  הזלזול  שלו  באישה,  "אישה  בנישואין  שניים"ה  כתִא

 . מוכן לשלום בית שפירושו חזרה ושיקום של מצב הראשוני

. נראה  כי  יש  חוסר  הבנה  בסיסי  מצד  הבעל  במהותה  של  תביעת  שלום  בית,  מעלה  מזאתל
ית  הדין  מורגל  בתביעות  שלום  בית  טקטיות  שמטרתן לשמור על זכויות כאלו בף  על  פי  שא,  שכן

אך  על  כל  פנים ביסוד התביעה מונחת בקשה לשלום בית ולחיים תקינים ורק שיש בהם ,  ואחרות
יש  מן   םאלו  שומה  על  בית  הדין  לבחון  כל  מקרה  לגופו    אריםועל  כן  במק,  פגם  של  חוסר  כנות
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אך  הגדיל  לעשות  הבעל  דנן  כאשר  הצהיר  באופן  גלוי  ובמפורש  שכל  עניינו .  הצדק  בתביעה
 . בשלום בית נובע מן החשבון הכלכלי גרידא

הגיבה  האישה  על  דבריו   )20.6.2016(ו  "ן  תשעווד  בסי"יבפרוטוקול  הדיון  האחרון  מיום  ו
 :ו בשלום ביתברצונ

 ?מה דעתך: ית הדין לאשהב"

 .כשרציתי זה היה מכל הלב. אני לא רוצה לחזור אליו: ישההא

 ?למה לא: ית הדיןב

אני  ממש  לא ,  כל  הביטויים  ששמעתי  כל  במהלך  כל  התקופה:  ישההא
ואני  לא ,  אני  חושבת  שאני  עבדתי  על  עצמי  בתקופה  הזו,  מעוניינת  לחזור

ולא  אחד  שעובר ,  יתִמאי  מישהו  יותר  תיותר  אִמם  אני  יכולה  לקבל  משהו  ש
 [...]"בביטויים ממש לא יפים יי דיבר אל, שטיפת מוח מהסביבה

 :התגרש ומיד לשוביק, וב הפך הבעל את גישתושוך כדי דיון ת

: עלב.  שלום  בית  מורד  יתהא:  ית  הדיןב.  כשיו  עט  גתת  לוכן  מניא:  עלהב"
 ל  כת  אותחים  פהם  שתנאי  בבל  א,ט  גתת  לוכן  מני  אלום  בית  שוצה  רא  ליאה
 בית  בתיקים  הל  כת  אסוגרים  ודין  הבית  בק  רגט  החרי  ארכוש  בם  גדיוניםה
 .שפטמ

 .'צא המרצע מן השקי': הישא כוח האב

הוא  אומר   כךר  אח,  ותהאאהוב    ל–וא  התחיל  בזה  שרוצה  שלום  בית  ה
 .שרוצה כסף

 .יא לא רוצההגלל שב: אני מדגיש: עלהב

תבע  גירושין ,  א  במשך  תקופה  ארוכה  הוא  התעלל  בההו:  הישא  כוח  האב
אני  רוצה ,  אז  הוא  אומר,  היא  הסכימה  להתגרש  עם  פיצויים,  בלי  עילה

ולא ,  להתגרש  אבל  יש  אפשרות  שאצא  בלי  פיצויים  כי  היא  רוצה  להתגרש
 .רק שלא אשלם אלא היא תצטרך לשלם לי פיצויים

 ."'בלותנ'דובר במ

 : בסיכומים כתב הבעלו

 לילה חינהא  [...] שתיא.  יעיני  באוסה  מהיא  שאמרתי  שמה  מחזור  ליל  ותרמ"
. חלוטין  לשתנתה  הלי  שחיים  הראייתו  –  ניםוש  שלשחלפו  .  ייעינ  באוסהמ
, ייעינ  באוסה  מינה  אברכ  –  נישכזיווג  .  מחכימיםו.  להן  שת  אושות  עשניםה
 לושים  ואחת  שן  בני  אאשר  כיוםה.  מנה  מוב  טידוך  שאמצא  שבור  סיניא
 ."התפשר לפשרא. פורטה לרוטה פלא לובות חמוסע, םניש

לו  להתגרש "  שווה"אלא  שלא  ,  גם  לדברי  הבעל  רצונו  העיקרי  הוא  להתגרש,  לומרכ
ולראות  את  החזרה  לשלום  בית "  להתפשר"בנסיבות  הכלכליות  הנתונות  ולפיכך  הוא  מוכן  

 ".נישואין שניים"כ

מנחה  אותו  בבקשת  שלום  בית  הוא שבאופן  גלוי  ומוצהר  השיקול  ה,  עולה  מדברי  הבעלה
המוטיב  המרכזי  אשר  אמור  להוות  את  גורם ,  ישיאכאשר  השיקול  הבין־,  ול  כלכלי  טהורקשי

ולכל  היותר  הבעל  יהיה  מוכן  לראות  את  חזרתו .  נעלם  לחלוטין,  ההכרעה  בשאלת  שלום  הבית
 ".נישואין שניים"לשלום בית כ
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אלא  שאין  זה  כלל ,    בית  חסרת  כנותמצב  זה  אינו  מוגדר  כתביעת  שלוםשלהמליץ    פשרא
 .אלא תביעה רכושית טהורה במסווה של שלום בית, תביעת שלום בית

בעל  טען  כי  אינו  מוכן  לתת  גט  כל  עוד  ומונחת  בבית  המשפט  התביעה  של  האישה  לענייני ה
נקודה  זו  היא  שהנחתה  את  הבעל ,  לאמור.  ובמיוחד  לאחר  פסק  הדין  המפלה  אותו  לדעתו,  רכוש

, מ  לנסות  להימלט  מאימת  ההפסד  הכספי  שעלול  הוא  לספוג  לדעתו"וזאת  ע.  לום  ביתלבקש  ש
 .שלא כדין

בית  המשפט ,  כאמור.  לאשורם  של  דברים  בנוגע  לענייני  הרכוש  היכנסלין  אנו  מתיימרים  א
ה  לגופם  של עין  כאן  משום  הבעת  ד  א,קנה  סמכות  בעניינים  אלו  ובית  הדין  מנוע  מלהתערב  בהם

, עיל  להובאו  שממצאים  הלאור,  קביעה  ך  ורקאאלא  ,  ק  הדין  של  בית  המשפטדברים  באשר  לפס
 .שפסק הדין הזה שהיה למורת רוחו של הבעל הוא אשר גרם לו להרהר על שלום בית

ברור  שהמוטיב  הכלכלי  לא  יכול  שיהיה  הברומטר  עליו  תקום  או  תיפול  השאיפה ,  רםב
 .לשלום בית ולחילופין לגירושין

 .של הבעל ביעת שלום הביתתהדין מוצא לנכון לדחות את בית , אור האמורל

 ט גחיוב לאישה הרישתד

 .בתחילת הדרך האישה היא זו שביקשה שלום בית אך כעת מבקשת חיוב גט,  כאמור

, שמאחר  וכבר שלוש שנים היא מעוגנת בפועל,  הסבר  שנתנה  האישה  לשינוי  בגישתה  הואה
וללא  גט  מצד ,  מחמת  סירובו  של  הבעל  מצד  אחדללא  שלום  בית  ,  וללא  שהביאה  ילדים  לעולם

, אין  היא  מאמינה  בו,  היא  הגיעה  למסקנה  כי  אין  היא  מסוגלת  להמשיך  לחיות  עם  הבעל,  שני
 .ועל כן היא דורשת גט

הבדיל  מן  הבעל  שהיפך  את  דבריו  מדרישה  לגט  לדרישה  לשלום  בית  ללא  שום  ביסוס ל
ר  כי  השינוי  שחל  אצלה  נבע  משינוי האישה  השכילה  להבהי,  והצדקה  או  הוכחה  כלשהי

היא  לא ,  למרות  ניסיונותיה  הרבים,  ום  הפירוד  ועד  היום  הזהיחל  בהומן  העובדה  כי  ,  מציאותי
כאשר  בשנתיים  הראשונות  דרשה .  הצליחה  לקבל  גט  מן  הבעל  אף  לא  לחזור  לחיות  אתו  בשלום

  נתקלה  בתואנות ,ובמשך  השנה  האחרונה  כשביקשה  גט,  שלום  בית  אך  קיבלה  סירוב  מוחלט
כאשר  הבעל  ביקש  שישתמשו  בגט ,  כך  למשל.  שונות  ותירוצים  שונים  להתחמק  ממתן  הגט

ית  הדין  הבהיר  לבעל בף  על  פי  שאשהופקד  על  ידו  בבית  הדין  כפיקדון  לשם  ביצוע  הגירושין  ו
נסיבות  אלו .  סירב  הבעל  להופיע  לסידור  גט,  בהחלטותיו  מספר  פעמים  כי  יש  צורך  בגט  חדש

בנו  במהלך  השנים  האחרונות  הם  אלו  שיצרו  את  השינוי  בגישתה  והם  שהביאו  אותה אשר  נ
 .להבנה כי נכון יהיה לדרוש גט

. אינם עילה לחיוב גט, מוצדקת  ככל שתהיה,  דרישת  האישה  לגט  וסירובה  לשלום  בית,  רםב
 .לשם כך יש לחזור ולדון בעיקר הגדרת הדין וממנו נבוא להכרעת הדיון הנוכחי

 ירושיןילות גע

 יוב הבעל בגט משום מניעת חיובי אישותח

בה ,  מאחר  שנתברר  שהבעל  הוא  זה  שיזם  את  הגירושין  וחתר  להם  כל  העת,  הנה .א

ומאחר  שנתברר ,  בשעה  שהאישה  חפצה  בשלום  בית  ואף  פתחה  לשם  כך  תיק  בבית  הדין
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לומר אפוא    אפשר,  שהבעל  אינו  באמת  מעוניין  בשלום  בית  אלא  מן  השפה  ולחוץ

אך  אינו ,  אינו  חפץ  בה,  גדרה  הדינית  הנכונה  של  הבעל  היא  של  בעל  המעגן  את  אשתושהה

 .פוטר את אשתו בגט עד אשר תיאות לצאת ללא פיצוי כתובה וללא כסף

 . בעל אינו יכול להחזיק את האישה כבת ערובההבר ברור הוא שד

ד  אחד  ימאן צמוכי  ייתכן  ש  .מתגוררת  בירושלים  והוא  בנתניה,  שניםוש  של  הז,  אישהה
 ?רה בגטטיסרב לפ גיסא היות נשוי לה ומאידךלבעל ה

למרות  רצון '  כסות  ועונה,  ארש'במשך  כשלוש  שנים  הבעל  מונע  מהאישה  ,  נידון  דידןב
ו  היה  הבעל  חוזר  בו  כעת  באמת  ובתמים  היה  מקום  לדון  בדבר ל.  שלום  ביתיעתה  לתבוהאישה  

יל  שאין  כוונת  הבעל  כלל  לחזור  לאשתו וברר  לעהאך  מאחר  ש,  טענת  האישה  לגט  כיוםת  צדק
נמצא  שדינו  הוא  ככל  בעל  המורד  מחיוביו  שנמלכים  באישה ,  ואין  פניו  לשלום  בית  כלל  ועיקר

אם  היא ו"שתו  אלגבי  בעל  המורד  על    )סימן  עז  סעיף  א(וכמבואר  ,  אם  ברצונה  לחכות  או  לצאת
שחיכתה  וקיוותה  במשך מה  ,  דבר  תלוי  ברצונהשהומאחר    ."רוצה  כופין  אותו  מיד  להוציא
 .אינו מונע ממנה כעת לשנות את דעתה ולרצות לצאת מן הבעל, שנתיים וחצי שבעל ישוב אליה

אם  כאשר  הבעל  אינו  ממלא  את  חיוב  המזונות  כלפי  אשתו  כתב ,  הרי  דברים  קל  וחומרו
שהוא  מפני   )אסימן  קל(וביאר  החתם  סופר  ',  שחייב  להוציאה  כמבואר  בסימן  ע  חן  ערוךלהשו

 : שחלק מהותי מהאישות היא חיוב המזונות וזה לשונו

 דעתא  או  לנישאת  דיון  כאישה  בעצמה  היינו  המזונות  הוב  חכא  האבל"
 אישה  על  ההחזיר  לופין  כפיר  שנשואין  וישות  אין  אזונות  מין  אאם  ומזונותד
 ." יה בגידא אהא תלא ויגרשנה שהיינו דראשון הקומהמ

כל  שכן ,  "אישות  ונישואין"יב  להוציא  מפני  שאין  אם  כשמחסר  פרט  אחד  של  מזונות  חיו
שאין  אישות  ונישואין  כאשר  הבעל  מורד  לחלוטין  ואינו  חפץ  בעיקר  האישות  כלל  שיש  לחייבו 

 .להוציא

  גרש מדינו של רבנו ירוחםלהבעל ב יוח

  לעניין  בעל  ואישה )מישרים  חלק  ח  נתיב  כג(עוד  יש  לומר  שדבריו  של  רבנו  ירוחם   .ב

 .נכונים לנידון דידן, שחייב לגרש,  על זההמורדים זה

 ונב  רתבכ,  עהו  רת  אעגן  מחד  אצד  שלא  אזה  בהז  פצים  חאינם  שצדדים  ליחסב,  ידועכ
 :זו לשונו ובריו דת א)גלק ח נתיב כח( ישרים מספר ברוחםי

 א  לאישה  שאמרה  שו  לראה  ני  כ,שמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מכתבו"
 יני  אבל  אך  לעינא  בא  למי  ננא  אומר  אאהוו,  כתובה  וט  גי  לתן  ייה  לעינאב
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתבראמ,  ט  גיתן  לוצהר
, הו  בדרי  הילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובהכ
, דיליה  מה  ליהיב  דה  מכל  ווספת  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל
 ." ה להיב יא ללמיפק ומישקל לאדעתאד

וגם  הבעל  אינו   יום  היא  רוצה  את  הגטהמאחר  ש,  טגאישה  הא  רצתה  להגם  שבתחילה  ו
ו  ירוחם  שבעל  ואישה  המורדים  זה על זה ננתקיים  לפנינו  דינו  של  רב,  לעיל  רוצה  בה  כפי  שהוכח

דאי ואך  על  כל  פנים  ,  ואם  לידי  מדה  זו  של  כפייה  לא  הגענו.  יש  לכפות  את  הבעל  על  הגירושין
 .יב בגירושיןבעל חיהש
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ל  הסיבה  שהיום  האישה  לא  רוצה  את  הבעל  היא  בגלל  דרכו כאחר  שמ,  ה  מזאתרתי .ג
כאשר  היתל  בה  הלוך  ושוב  כשסירב  בפועל  לתת ,  חרונהאוהתנהגותו  של  הבעל  במשך  השנה  ה

אין  לו ,  ומשכך.  לומר  שהוא  זה  שגרם  לכך  שהאישה  לא  תרצה  בו  בצדק  פשראאם  כן  .  גט  הל
 .  על שגרם למצב הדברים כפי שהםלהלין אלא על עצמו

 .הישלא יטוריןפיש לחייב את הבעל לתת גט , אור האמורל

 ? גט התן מת אהתנות לבעל הכול יאםה

ולדבריו  בית  המשפט  פסק  לרעתו ,  הבעל  טוען  שמאחר  והעניין  הרכושי  נידון  בבית  המשפט

  הוא  מסכים לפיכך  אין,  ח  שלא  כדין"וזיכה  את  האישה  בסך  של  מאה  אלף  ש,  שלא  כדין

ם "טענת הבעל מסתמכת על דברי המהרשד. לתת גט קודם שהסמכות תעבור לידי בית הדין

. לפיהם  אין  לכוף  גט  במקום  שהבעל  מוכן  לתת  גט  אלא  שמתנה  זאת  בקיום  תנאו,  הנודעים

 .מסרב הבעל לתת גט עד שלא ידונו בבית הדין על ענייני הרכוש כפי דין תורה, לפיכך

 :נאמרו ביחס לנדון דידן מכמה סיבות וכפי שאפרט להלןם לא "ברי מהרשדד

ם בפסק "עניין הסבר דברי המהרשדבאחד החתומים מטה  טט חלקים ממה שכתבצאשית נר
 .)לא פורסם( 292067/5דין 

ם "ם  ההלכה  כמהרשדא]  גם  [אולם.  ם"רבים  חולקים  על  המהרשד,  ידועכ"
על  המחויב  בגט ונאמר  שכל  ב,  ם"ונלך  בפרשנות  מחמירה  לדברי  המהרשד

יוכל  בתמורה  למתן  הגט  לדרוש  ולהתנות  תנאים  כספיים  ככל ,  או  כפוי  לגט
ועד  שלא  תתקבל  תביעתו  שוב  לא  נוכל  לחייבו  בגט  שהרי ,  העולה  על  דעתו

ואת   לא  נמצא  את  ידינו.  הבעל  טוען  ואומר  שעקרונית  הוא  מסכים  ליתן  גט
הביטוי  המופיע  פעמים .  וזאת  מהסיבות  הבאות  א.  בכל  דיני  הגירושין  רגלינו

. ם"כיצד  זה  מתיישב  עם  דברי  המהרשד.  "יוציא  ויתן  כתובה"רבות  בהלכה  
לעולם  יתנה  הבעל  את  הסכמתו  ליתן ,  כיצד  יתחייב  בעל  לשלם  כתובת  אשתו

יוציא  ויתן "גט  בוויתור  מצד  אשתו  על  כתובתה  וחלילה  בטלה  ההלכה  
ניס  תנאים ולהתבסס הכ  ליוכל  הבעל,  כמעט  בכל  פסק  דין  לחיוב.  ב".  כתובה

וכידוע  ברוב ,  ם  ולדרוש  כספים  שאינם  מגיעים  לו"על  דברי  המהרשד
י פכסוך  והעיכוב  במתן  הגט  נע  סביב  פיצוי  כססה  המוחלט  של  התיקים

 .וחלוקה כספית של נכסי הצדדים

אולם  מנגד .  נדון  דידן  הבעל  בדיוניו  בפנינו  דרש  לחייב  את  האישה  בגטב
 [...]"ביקש 

לאחר  מכן  ביקש  גם ,  תוותר  לו  על  כתובה  ופיצוי  כתובהשו  הנוכחי  שבו  ך  גם  בנידוננכ
 :ונצטט את המשך הדברים בפסק הדין האמור .בהם בבית המשפט חויבשלשנות חיובים 

 :זו לשונו וא" מימן סעזר הבן אלקחם "הרשדמת "ם נמצא בשו"מהרשדה"

 ,יבם  האובן  רפני  לנפלה  שאירוסין  הן  מבם  יומרת  שחל  ר:שאלה'
 הנה  ו.תומה  יערה  ניא  ההיבמה  וישה  ובנים  או  ליש  ושנים  בדול  גואהו
 בכן  ודול  גך  סביה  אהניח  שמה  מנשואיה  לרוביה  קסקו  פקטנותהב
 וענת  טנזכר  היבם  האובן  רפני  לנפלה  שיום  היהי  ו,ילה  גבן  לירסוהא
 לדה  ייא  הען  י,נזכר  הראובן  להתייבם  לוצה  ראינה  שנזכרת  הנערהה
 שנים  בדול  גוא  הנזכר  ההיבם  ו,ה  לומה  דםע  מבחור  להנשא  לרוצהו
 ם  אאף  שאומרת  ווענת  טנזכרת  החל  רם  ג,ה  ובבניםשא  בטופל  מהואו
 פי  ל,יבום  יצות  מקיום  לונתו  כין  א,ייבמה  לומר  אנזכר  האובן  ריבםה
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 חי  אלוי  שפי  לנזכרת  היבמה  הת  אעגן  מהוא  שאמר  ועתו  דלה  גכברש
 ירא  ונזכרה  יבם  הל  שודתו  דאה  לם  עשוי  נוא  הנזכרת  היבמה  הביא
 ,נזכר הוי לשאנה ימא שנזכרת הרחל לחלוץ יאם שנזכר היבם האובןר
ם  א,נזכרת הרחל ליכנוס לדי כלאה  לגרש  ימא  שו  א,ודתה  דאה  לעלו

 מרינן  אי  מ,בום  ימצות  לונתו  כאין  שדעתיה  אגלה  דכי  האי  גוונא  ב,כן
 '.א לי אלחלוץ וכופו ליכוליםד

 :רוכה ולקראת סוף התשובה כתבאם תשובה "על כך השיב המהרשדו

 ותן  נדין  ההיה  שראה  ניה  הייבם  לו  אחלוץ  ליכול  דידן  דידוןבנ[...]  '
 פילו  אמוכרת  שוא  הדין  הם  אכן  שכלו,  יבם  יו  אלוץ  חו  לומרל
 ל  כחלוץ  לותו  אכוף  לנו  אכולין  ין  כם  אשתה  עהדין  דכיון  דכתחלהל
 ש  יחר  אמצדש  יון  כן  כומר  לנו  ליש  שכן  שכל  וייבם  לרצה  ילא  שמןז
 ישה  אשוי  נהוא  שיוןכ,  חלוץ  לכוף  לותן  ניה  הדין  הכי  הבלאו  דומרל
 קום ממכל שלאא .אחרונים ההפוסקים  מדולים  געת  דפי  לנים  בו  לישו
 שר  כדם  איבם  הי  כי  לאמר  ני  כבפרטו,  זה  בפילו  אעתי  דל  עמכתי  סאל
, ימים  בא  בבר  כיש  אהוא  שדודה  לו  זבמה  ינשא  תלא  שק  רונתו  כאיןו
 ליקח  ויבם  הל  שודתה  דהיא  שו  לנשואה  השתו  אגרש  לודה  דונתכו
 אסור  לראוי  שזה  בלוי  תהדבר  שכיון  שומר  אניא,  את  זל  עאת  זחורהב
 ומרות  חכל  ביבם  הל  שודתו  דעל  בומר  לצהר,  זה  האיש  הן  מצמהע
 רער  עלי  בוב  טמר  גידי  לדבר  ההביא  לן  כם  גודתו  דבעל  ואפשרש
 ד  צשום  בצמנו  עהביא  לצטרך  נלאו,  יבם  החלוץ  יה  זבבטחון  וקפוקפ
 '.פיה כעשות ללא שדי כעיני בהברורה וישרה הדרך הוא הו זפיהכ

 :בסוף התשובה כתבו

יבמתו  זאת   נשאתרצונו  לחלוץ  אלא  שכוונתו  שלא    היבםשחר  א'
, לחלוץ  בשום  צד  כופו  לפשרי  אא  ןם  כלדודה  נשוי  לדודתו  שא

  חכמים  במשנה ואמרתי  אני  בלבי  שאין  ספק  שאפילו  שאותם  שאמרו
אותו   כופיןששלא  אמרו  ',  וכמוכה  שחין    כופיןשבפרק  המדיר  ואלו  

אבל  אם  ירצה  לגרש  אלא ,  לגרש  אלא  אם  אינו  רוצה  לגרש  כלל
לגרש  בלא   כופיןששרוצה  להטיל  אי  זה  תנאי  בגט  בזה  ודאי  לא  אמרו  

בדרך  זה  כמעט  הייתי  אומר  שחזר  ונפל  במכשול   יכוףשתנאי  ומי  
סימן   עזר  הבן  אוסף  יביתבפשי  בדין  התנאי  מצאתי  ובח  [...]  כפיהה

  [...]: ג"קמ

 :ה דינים שכתב בסוף ספר חזה התנופה"צאתי בסמ"

שהגט ,  שלא  תלכי  לבית  אביך  ל  מנתעשנותן  גט  לאשתו    י  פל  עףא'
בתנאי  כזה  כי   יתןשכשר  והתנאי  קיים  אין  לשום  אדם  שישתדל  בגט  

תעמוד  על  נפשה  מלכת ש  יפשראאין  ספק  שלא  יתקיים  התנאי  זה  שאי  
אם  המגרש  הזה ,  מפרע  למזריםמונמצא  גט  בטל  ובניה  ,  לבית  אביה

לו   ומעיןשאין  ,  לגרש  ולא  רצה  לגרש  רק  בתנאי  זה  כופיןשמאלו  
 ."ל"עכ. 'לגרש בלא תנאי זה כופיןו

 קאמרדהוא  ,  תנאי  זה  שכמעט  נמנע  להתקיים  וקא  דודאי  לאא[...]  
אין  ספק  שהכופה   קיים  לנקל  שחר  אנאי  תאהלגרש  בלא  זה    כופיןש

והוא  הטעם  לדידן   א  הדיןווה  [...]  לגרש  בלא  תנאי  מרבה  ממזרים
לחלוץ  דלא  כפינן  ליה  אם  ירצה  לחלוץ  כאשר   ופין  כאין  דימא  לןיקד

ד "עלכ  הנראה  "יבמתו  זאת  לאותו  פלוני  וא  נשאתיהיה  בטוח  שלא  
דרך ל  אם  ירצה  לחלוץ  על  "נזכלהתרחק  ממנו  '  אפי  כופולשאין  ראוי  

 ' .הנזכר
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כוונתו שלא תנשא ש' – ם דיבר על התנאת תנאי קל לקיום"לומר המהרשדכ
לאחר  חליצה  תוכל  להתחתן  עם   –מנגד  ו  ',יבמתו  זאת  לדודה  נשוי  לדודתו

 ".כל העולם

 :]ל"כמובא בפסק הדין הנ[ם "בים חלקו על המהרשדראחרונים וראשונים , נוסףב

 : תב כ)ורנ, חלק ד(א בתשובה "רשבה"

כל  שהוא  חייב  להוציאה  אינו  רשאי  להתנות  עליה  שלא ,  לא  לעולםא'
וכל  מי  שגירש  כן  כופין  אותו  שיחזור  ויגרש ,  תנשא  לכל  מי  שתרצה

כופים ,  ואפילו  במי  שגירש  מדעתו  בתנאי  כזה.  בגט  גמור  בלא  תנאי
 '.אותו לגרש בגט גמור

 .)גאבן העזר סימן קמ(הובאה התשובה בבדק הבית ו

דחה  את  דינו  של   )דאבן  העזר  סימן  קנ(    ערך  לחםש  בספרו"מהריקה
ם  מדברי  חזה "ו  של  המהרשדקבי  דיו  לג)גמק  סימןב(תב  עוד  כו,  ם"המהרשד

 : התנופה

. משום  דיוקא,  א  בהדיא"ל  דלא  שבקינן  מאי  דקאמר  הרשב"נו'
אי  נמי  כך  היה  המעשה  שהשיב ,  דאפשר  דלרווחא  דמילתא  קאמר

 ' .ולא תידוק מידי, עליו

הביא  הלכות  הסותרות  את  דברי   )גבתשובה  רח  ובתשובה  שפ(  ש"ם  הרשבג
 :]בתשובה שפג[ לשונוו ם וז"המהרשד

כגון  אותן  שכופים  להוציא  מחמת ,  בל  שלא  ברצונה  אינו  מתנה  הואא'
כגון  אותם  המוזכרים  בפרק ,  טענת  אישה  משום  שהדין  נותן  לגרש

  את קוב  הדיןי  –למה  יתנה  עליה  ,  המדיר  וזולתן  שהדין  נותן  לגרש
 '.רישיה ליהוי –ואם אינו רוצה לגרש בלא תנאי , רהה

וזו .  ש"פסק  כרשב  )סימן  ו  חלק  ד  טור  א(חוט  המשולש    –ץ  "תשב  ת"שוב
 :לשונו

. לפי  דבריו  אסורה  היא  לגבי  דידיה  וחייב  הוא  להוציאה,  אם  כןו'
ואחר  אשר  האיש  הזה  הוא  חייב  להוציאה  לאישה  הזאת  מצד  הדין 

נו  יכול  להתנות  עליה  בגירושיה  בשום  תנאי אי,  מכל  הטעמים  הנזכר
התנות  עליה   ללמה  יכריחה,  דכיון  שהדין  נותן  לגרש.  אלא  ברצונה
 פילו  אםא  [...]  יקוב  הדין  את  ההר  ויגרש  כפי  הדין,  בשום  תנאי

בי  דינא  לא  שבקינן  ליה  למעבד ,  תתרצה  היא  בתנאי  לקבל  התנאי
 '[...]ץ "ש בן הרשב"ה שכן כתב הראתנ

 ה  לגטיפיכעיין  עוד  בספר  .  ו  אחרונים  רביםנר  מחלוקת  זו  דהנה  בבירוו
בבתי  הדין  הרבניים  הן   לבקרים  דשותחנושא  זה  עולה  .  )ואילך  מעמוד  ע(

כרך  יב ,  כרך  י  עמוד  קצב(  ין  עוד  בשורת  הדיןיע.  והן  בבית  הדין  הגדול,  וריזבא
ים ובחילוקי  הדינים  שנקבעו  בבתי  הדין  השונ.  )אעמוד  שפא  וכרך  טו  עמוד  שס

 . הסבר מחלוקת זוי פל ע

 .כתוב בקצרה הנראה לעניות דעתיא[...] 

לא לכוף על הבעל את הגט  אםה, להיכנס בבית הספק דיכדעת כל השיטות ל
תנאי  הוא  שהבעל  יציב  בפני  האישה  בקשה  או ,  ם"משום  דברי  המהרשד

וצה ר'וכדבריו שצוטטו לעיל ש, ם"כלשונו של המהרשד'  נקל  לקייםש'תנאי  
בכי  האי  גוונא  לדבריו  לא ',  אלא  שרוצה  להטיל  אי  זה  תנאי  בגטלגרש  
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נאי  זה  שכמעט  נמנע  להתקיים  הוא  דקאמר  שכופים  לגרש ת'אולם  ,  כופים
 [...]"' זה] נאית[בלא 

חילה  על  כתובה  ועל  פיצוי  כתובה מ.  נדון  דידן  הבעל  דורש  דרישות  כספיות  משמעותיותב
 .ה בתמורה לגטעיגון האישה וסחיטת ביעות אלו הןת .ועוד

, ואם  כך,  "נקל  לקיים"רור  שבנדון  דידן  הבעל  מציב  תנאים  כלפי  האישה  תנאים  שלא  ב
 שכמעט  נמנע  להתקייםה  תנאי  ז"בריו  דהרי  שמקרה  דנן  דומה  ל,  ם"אפילו  להפוסקים  כמהרשד

 ."הוא דקאמר שכופים לגרש בלא תנאי זה

 )1-64-5082  'סמיק  בת(ה  גולדברג  הגאון  רבי  זלמן  נחמי  ר"ו  מ]ל"כאמור  בפסק  הדין  הנ[הנה  ו
 םיסובר  שאינם  ")בורה  הייתי  שאני  יכולה  לקבלס  "בור  המתחיליד  א"עז  כתובות  ע(  הוכיח  גם  מהתוספות

ה  תערים  ותשאנו  כדי שכל  א  דאם  כןה  צת  תימק:  "דהתם  הקשו  התוספות,  ם"טת  המהרשדיכש
  חשש  ערמה  אין  לה ושמא  במקום  שיש.  מר  איני  יכול  לקבל  ויגרשנהשתא,  שיתן  לה  כתובה

, שכן  לשיטתו  רשאי  הבעל,  ם  לכאורה  לא  קשה  קושיית  התוספות"שיטת  המהרשדל."  כתובה
ואם  כן  רשאי  הוא  להתנות  את  הגירושין ,  להטיל  תנאים  בגט,  למרות  חיובו  או  אף  כפייתו  לגרש

ומכך שהתוספות לא כתבו כך העלה , שתמחול לו על הכתובה דיכבמחילת הכתובה ולגרשה רק 
 ."ם"אלא על כרחך שתוספות לא סבירא להו כמהרשד: "און רבי זלמן נחמיה גולדברגהג

ש "חד  בתוספות  הרא  אשמצד,  ש  עצמו"כאורה  יש  לשאול  סתירה  בדברי  הרא  ל]וכאמור  שם[
א  התוספות "ולפי  דיוקו  של  הגאון  רבי  זלמן  נחמיה  גולדברג  שליט,  התוספות  דלעיל  דבריככתב  

ש  רבי  משה  די "למיד  הראתשכתב  (ש  "ה  התנופה  המיוחס  לפסקי  הראמנגד  חז,  ם"חולק  על  המהרשד

ם  ומשמע  ממנו  שניתן  להתנות "היסוד  לשיטת  המהרשד  אוה  )יצור  התשובות  מרבו  ק–ברושליש  
 .תנאים שהאישה יכולה לעמוד בהם

ת  התוספות יימה  קוש  :ת  הקושיה  א.ם"על  המהרשד  םיולקחין  תוספות  אלומר  ש  ך  אפשרא
הרי  לפי  דברי ,  "ר  איני  יכול  לקבל  ויגרשנהמתאששאנו  כדי  שיתן  לה  כתובה  ה  תערים  ותשל  אכ"

 עניות  דעתי  ל,יישבלפשר  א.  ם  הבעל  יוכל  להתנות  את  הגט  במחילתה  על  הכתובה"המהרשד
 : ]כאמור שם[

שהבעל  לא  יוכל  להתנות  תנאי  שאישה  תמחל  על   םיתוספות  סוברה"
 ואף,  ל  לקיימותנאי  שק"  מחילת  כתובה"שום  שאין    מוזאת,  כתובתה

ואינו  דומה  להתנאת  תנאי ,  ם  יסבור  שלא  ניתן  להתנות  תנאי  שכזה"מהרשדה
 .ל החולץ שלא תנשא לדודה נשוי לדודתו שקל

 כדבר שאינו קל לתתו או למוחלות נחשב תובהכראיה שה

 בתולה  לפוחת  הלכ:  ומר  אאיר  מרבי":  כתבנ)  ב"עד  נ(משנה  בכתובות  ב
 ."נות זעילת בו זרי ה- מנה מלאלמנהו, מאתיםמ

 ."הלכה  כרבי  מאיר  בגזירותיו:  מואלשרב  נחמן  אמר  :  ")א"עז  שם  נ(  בגמראו
 . )סעיף טו אבן העזר ס(כך נפסק בשולחן ערוך ו

? תובה  כבנן  רה  לקינו  תעמא  טמאי  ":)א"ף  פט  עד(סכת  יבמות    במארבגמו
 ."הוציאה לעיניו בלה קהא תלא שדיכ

 –יצטרך  לשלם  סכום  עיקר  הכתובה  כלומר  אם  הבעל  ,  וליטוי  זה  ידוע  לכב
 .הוציאה לעיניו בלה קהא תלא

ותוספת  הכתובה  היא  לשיטות  רבות ,  הנה  עיקר  הכתובה  הוא  מאתיים  זוזו
ל  קבעו  ששיעור  עיקר "ם  חזא.  לפחות  למעלה  מפי  עשרים  מעיקר  הכתובה
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שיש  קושי  לשלם  את  תוספת ן  לא  כל  שכ,  כתובה  יש  בו  קושי  לשלם
 .הכתובה

אם   [...]  ם  התבסס  על  השאלה"כמהרשד  םיסוברם  פות  שאינדיוק  מהתוסה
ותשאנו  כדי  שיתן  לה   ה  תעריםשכל  א"ם  מה  קושיית  התוספות  "כמהרשד

לומר  שמוכה  שחין  יתנה   יתןנהרי  ,  "כתובה  שנאמר  איני  יכול  לקבל  ויגרשנה
בשעה  שנותן  הגט  לאשתו  שהוא  נותן  בתנאי  שתמחול  הכתובה  וממילא  לא 

 ?תוכל להערים

וכחנו  לעיל  שמחיר  הכתובה  וכל  שכן  תוספת  הכתובה  יש  בו שהמאחר  אולם  
באותה  מידה ,  "א  תהא  קלהל  "–מחיר  וסכום  המוגדר  שקשה  לשלמו  ם  משו
, יקשה  לדרוש  מהאשה,  אמור  מדובר  בסכום  משמעותיכאחר  ומ,  מנגד

וממילא  תנאי  שיציב  הבעל  לאישה  שמוכן ,  שתסכים  למחול  על  סכום  שכזה
ולכן  גם ,  ול  על  הכתובה  הוא  תנאי  שקשה  לקיימוליתן  גט  בתנאי  שתמח

ם  יודה  שלא  ניתן  יהיה  להתנות  ולדרוש  מהאישה  שתוותר  על "המהרשד
 .ם"שלא כמהרשד [...]הדיוק מתוספות ' רדי'ו, כתובתה

פעמים  רבות  נכתב   :ם"גם  מה  שהקשינו  לעיל  על  המהרשד  ל  פי  זה  יתיישבע
יצד כ?  ם"עם  המהרשדאיך  זה  מתיישב    –  "יוציא  ויתן  כתובה"בהלכה  

לעולם  יתנה  הבעל  את  הסכמתו  ליתן  גט   –  יתחייב  בעל  לשלם  כתובת  אשתו
יוציא  ויתן "וחלילה  בטלה  ההלכה  ,  בוויתור  מצד  אשתו  על  כתובתה

 ?"כתובה

ל  פי  דברינו  יש  לומר  שדרישה  של  הבעל  מהאישה  למחול  על  כתובתה  הוא ע
שבעל  החייב  בגט ם  יודה  "גם  המהרשד,  לכולי  עלמא  תנאי  שקשה  לקיימו

 . לא יוכל להתנות תנאי שכזה

ממילא  גם  אין  סתירה  בדברי ,  ם"ם  נאמר  שתוספות  אינו  חולק  על  המהרשדא
משום שאין הוכחה מתוספות , ]וכדלעיל, ש לחזה התנופה"וספות  הראתמ[ש  "הרא
 . ם"ש שהוא חולק על שיטת המהרשד"הרא

 )בבעמוד  מ,  א"לדברג  שליטג  יוסף  גו"רהה(לו  כופין  להוציא  אבספר  :  וד  אוסיףע
26הערה ב( עיין שם. ם וחילק שם חילוק אחר"הרחיב  בביאור שיטת המהרשד

הביא  שורה  ארוכה  של  פוסקים  שאפשרו  לבעל  או  ליבם  להתנות  תנאים ש)  
בן העזר א(אגרות משה , )ס מןיסה חלק (ם "ת  מהרש"שו:  קודם  לגט  או  לחליצה

ם "ת  מהרשד"שו,  )בשורש  ק(ק  "הרימ,  )וסימן  צ(ת  שיבת  ציון  "שו,  )אקי  ןמסי
וכן ,  )פחשלטי  הגבורים  כתובות  ב(ז  "ריא,  )ה  ואחר"דא  אבן  העזר  סימן  מ]  דידן([

מכולם  משמע  שבעל  או  יבם  יכול  להתנות  תנאים .  )ג,  לל  מגכ(ש  "ת  הרא"שו
באר   מ–ם  בספרו    ש–והוא  ,  גם  אם  הוא  מאלו  שכופין  עליו  את  הגט

קבל  חפץ  או  כסף ליבם  מתנה  תנאי  שהמשותף  לכל  אלו  הוא  שהבעל  או  ה
ון הרי  כיו,  אם  האישה  מסרבת  לתת  :י  גוונאאא  בכהוקדו  .השייכים  לו  בדין

אולם  ברור  שהבעל  אינו .  שהיא  מסרבת  שלא  כדין  הרי  היא  מעגנת  את  עצמה
י פל  יכול  להתנות  תנאים  לקבל  כספים  מאשתו  כספים  שאינם  מגיעים  לו  ע

 ".אי שתמחל על כתובתהדין ועל כן אינו יכול גם להתנות תנ

ביקש  שהאישה  תמחול  על  כתובה  ופיצוי  כתובה  כהסכמתו  ליתן ,  כאמור,  נדון  דידן  הבעלב
משום .  ב;  משום  שאין  קל  לקיימם.  א:  אלו  כספים  שאינו  יכול  לדרוש  מאשתו  למחול  לו.  גט

 . שכספים אלו אינם מגיעים לו בדין

 .ו יקבע בית הדין את פיצוי הכתובהכספים נוספים בית הדין ישקול זאת במועד בין עניב
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 נאו של הבעל הוא טקטי ואינו רוצה לתת גט כללת

ם  למרות  שיש  כאמור  רבים  החולקים  על "אף  אם  נניח  כדברי  המהרשד:  נוסיף  עוד  חילוק

אלא ,  שבמי  שרוצה  לתת  גט  עסקינן,  מכל  מקום  מתוך  דקדוק  דבריו  נלמד,  עיקר  דבריו

הבעל  יש  לו  רצון  עקרוני  לתת  גט ,  כלומר".  אי  בגטרוצה  להטיל  איזה  תנ"שבנוסף  לגט  

כאשר  גם  מטרה  זו  צריכה  להיות  קשורה (  הגט  גם  מטרה  נוספת  עםאלא  שהוא  מעוניין  להשיג  

אך  על  כל  פנים )    מאמרו  של  הרב  לאנדסמאן–ראה  בעניין  זה  בהרחבה  בדברי  משפט  חלק  ב  .  לגט

  ומטרת  התנאתו  אינה  לצורך  הגט ,  הוא  יהיה  מוכן  לתת  את  הגטשעם  קיום  התנאיברור  לנו  

מה  שאין  כן  במקום  שהבעל  אינו  מוכן  לתת  גט  כלל  ועיקר  אלא  דוחה .  אלא  לצורך  התנאי

וחוזר  ומתנה  תנאי  כזה  או  אחר  כאשר  כל  מטרתו  אינה  אלא ,  את  מתן  הגט  בלך  ושוב

התנאה  מסוג  זה  אינה  תואמת  את  הקריטריונים  כפי ,  לדחייה  חוזרת  ונשנית  לסידור  הגט

מאחר ,  "אבל  אם  ירצה  לגרש  אלא  שרוצה  להטיל  אי  זה  תנאי  בגט"ם  "סח  המהרשדשני

בכגון  דא  ודאי ,  וכל  רצונו  אינו  אלא  לעכב  את  הגט  בתואנות  שונות"  רוצה  לגרש"אינו  ש

 .ם ואי אפשר להיתלות בם"אין שייכות לדברי המהרשד

ט  בהחזרת  הדיונים יש  לבדוק  את  כנות  דבריו  של  הבעל  במה  שתלה  את  מתן  הג,  בנידון  דידןו
 .ם"פרטי המקרה דנן תואמים לדינו של המהרשד םאהרכושיים לבית הדין ולבחון 

עוד  בזמן  שעל  שולחן  בית  דין  הייתה  מונחת  תביעת :  סדר  הדברים  כך  הוא  :ניחזי  אנןו
הביעה  האישה  את  הסכמתה  העקרונית   )3.9.2015(ה  "ט  באלול  תשע"יבתאריך  ,  הבעל  לגירושין

 .על דחה את מתן הגט בתואנות שונות ומשונותאך הב, להתגרש

ף  על  פי   אאתז.  ההאישהתנגד  הבעל  לתת  גט  עד  לפסיקה  בעניין  הפיצויים  שדרשה    חילהת
בעניין  הרכוש   משפט  היתבלדון  בפיצויים  עד  לאחר  פסיקת    אין  שישהאהבהיר  ל  דין  הביתש
 וכן  מאינו  שבעל  הודיע  התגובתו  ב).שנדחה,  הגדול  דין  היתלבעניין  בלאחר  ערעור    הוקבעוזה  חזר    ברד(
שב  והבהיר  שאינו  יכול  לדון  בעניין   דין  היתבו,  יפסוק  בעניין  הפיצויים  דין  הבית  שד  עט  גתתל

ואין  לכרוך  את  מתן ,  הפיצויים  והכתובה  עד  לאחר  סיום  הדיון  בערכאה  המקבילה  בעניין  הרכוש
 .הגט בשאלת הכתובה והפיצויים

 אשון  רועד  מקבע  נבר  כטין  גידורי  סבתיקו,  תגרשה  לבעה  תאישה  האשרכ,  כן  מאחרל
 יתבישתמשו  בגט  שהונח  בכספת    –'  ודצמ'  ודין  הבית  לבוא  יא  לי  כבעלהודיע  ה,  ט  גסידורל
 . לצורך ביטול עיכוב יציאה דיןה

ף  כשבית  הדין  פסק  שאין  להשתמש בגט זה ויש צורך בגט חדש חזר הבעל על דבריו וגרם א
מנומק  שמטעמים  הלכתיים  וטכניים  אין  אפשרות  להשתמש  בגט לבית  הדין  לכתוב  פסק  דין  

בית  הדין  לתומו  סבר  שלאחר  שהבהיר  את  עצמו .  המופקד  ויש  לקבוע  מועד  לסידור  גט  חדש
אך  שוב  ביטל  הבעל  את  מועד  הדיון ,  בר  נסללה  הדרך  לקביעת  מועד  לסדר  גט  כמעבר  לנדרש

כה  שניתנה  לצדדים  נסגר ראחר  אל  )1.4.2016(ו  "תשע'  ב  באדר  ב"כובתאריך  ,  שנקבע  מחדש
 ).כאמור זהו תיק תביעה שנפתח על ידי הבעלש(התיק 

 הודעה  ולפיה  חויב  כביכול  דין  היתבשלח  הבעל  ל  )31.5.2016(ו  "ג  באייר  תשע"כ  תאריךב
כאשר ,  בור  כל  חודש  שהוא  מסרב  לתת  גטח  בע"  שלף  וחמש  מאותאבסך  של    משפט  היתבב

כפי .  לגרום  לעיכוב  הגט  מחשש  גט  מעושה  דיכ  דין  התיבלהטעות  את    ייתההכוונת  הבעל  
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פסיקת  מזונות   ך  ורקאאלא    משפט  היתבפסיקה  מעין  זו  של    ייתההמעולם  לא  ,  בהמשך  נתבררש
 .גט לדרך בוסף נעיכוב והטעיה לבעל הרם גכךב. עושה מגט לייכות שה לאין שישהא

טענות  המנויות  לעיל  למרות חזר  הבעל  על  ה  )20.6.2016(ו  "בסיון  תשע  ד"בי  התקיים  שדיוןב
 .והוסיף לדבריו את הטענה החדשה בדבר שלום בית כביכול. דחייתן

נתברר  שבמשך  תקופה  של  קרוב  לשנה  הבעל  מחליף  את  טענותיו  בכל  פעם  ומתחמק ,  נהה
 .כאשר כל פעם הבעל מוצא עילה חדש מדוע לא ייתן את הגט המיוחל. מלתת גט בפועל

, י  והוא  אינו  חפץ  באשתותשל  הבעל  לשלום  בית  אינו  אִמצונו  רתבאר  לעיל  ששנמאחר  ו
ומאידך  בפועל  הוא  אינו  נותן  לאשתו  גט  אלא  הופך  את  טענותיו  בכל  עת  ומהתל  באישה  ובבית 

לקבוע  שמצב  דברים  זה  בו  הבעל  מחליף  בכל  פעם  טעם  וסיבה  מדוע  לא  ייתן  את   פשרא,  הדין
אמור  דברי   כשכן.  ם"ל  המהרשדנופל  לקטגוריה  האמורה  שאינה  נכללת  ביסודו  ש,  הגט

רוצה  בקיום "ת  וכלשונו  קטרת  תנאי  ברורה  בצורה  חדה  ומדוימם  אמורים  רק  במקום  ש"מהרשד
להגדיר   פשר  איאאבל  כשאין  תנאי  ברור  אלא  היפוך  טענות  המשתנה  לפי  העניין  ,  "איזה  תנאי

 .קץ הלאלא כסחבת לא עניינית שיש לשים " רוצה בקיום התנאי"זאת כ

 חילוק המהותי בין כפייה לחיוב – יובחם נאמרו בכפיית גט ולא ב"שדברי מהרד

והוא  מחמת  שדבריו  של ,  ם  אינו  שייך  לענייננו"מטעם  נוסף  יש  לומר  שדינו  של  המהרשד

  דברי )79ר  ה  עמוד  "פד(וראה  .  ם  נאמרו  רק  ביחס  לכפייה  בגט  ולא  לעניין  חיוב  גט"המהרשד

, כלומר". לחומר הכפייה"ם הם "של המהרשדשהוכיח שכל דבריו , ל"ש אלישיב זצ"הגרי

ם  עצמו  אינו  כותב  את  דבריו  אלא  מחמת  החומרה  והזהירות  בעניין  הכפייה "גם  המהרשד

ועל  זה  לא  נאמרו  דבריו ,  ם  כלל"  לא  דן  המהרשדחיוב  גט  לומר  שלגבי  אפשרלפי  זה  .  בגט

די  הסכמתו אלא  אף  אם  הבעל  מתנה  תנאים  חיוב  הגט  בעינו  עומד  ואין  הוא  מתבטל  על  י

 .העקרונית של הבעל לתת גט בתנאי

ה עוד  הכפייב:  שחילוק  מהותי  יש  בין  כפייה  בגט  לבין  חיוב  בגט  בביאור  הדברים  נראהו
הביצוע   גביל  :ולפיכך.  הרי  החיוב  הוא  פסק  הדין  בעצמו,  צורת  ביצוע  של  פסק  הדין  היא

 הות  פסקמאין  כן  שה  בהתאם  לדרישה  ולצורך  בהם  מ  האכיפה  ההתייחסות  תהיה  סלקטיביתו
 .שאינו תלוי במשתנים נסיבתיים עניין אבסולוטיא יההדין והחיוב בגט 

שעל  זה  חידש ,  ם  נאמרו  רק  ביחס  לכפיית  גט"יש  לבאר  שדברי  המהרשד,  עתהמ
במצב  דברים ,  כגון  כשיקויים  תנאו,  ש  אפשרות  שהבעל  ייתן  גט  ללא  כפייהי  םאם  ש"המהרשד

חיוב  בגט  אינו  תלוי האבל  .  האכיפה  והביצוע  ששמו  כפייהזה  אין  מקום  להחיל  לחינם  את  כלי  
נם פסק מא. עצמאי ונטול תלות סק הדין הואפ ,את פסק הדין קייםל ם הבעל מוכןאאלה שכלל ב

כלל  ברמת  מוכנותם  לביצוע   לוית  ינואהדין  ניזון  מן  הנתונים  המציאותיים  בין  בעלי  הדין  אך  
 .פסק הדין

התנה  את  מתן  הגט  בקיום  תנאו  להעביר  את  הסמכויות הגם  שבנידון  דידן  הבעל  ,  פיכךל
אף , אין  זה  משנה  מאומה  לגבי  פסק  הדין שהוא חייב בגט כאמור לעיל,  בענייני  רכוש  לבית  הדין

 . ם וכמבואר"לפי דעת המהרשד

כולל  בהחלטה  שיצאה  מתחת  ידו  בתגובה ,  פעמים  מהכבית  הדין  הבהיר  ,  נוסף  לכךב
בית   בבענייני  רכוש  תילקח  בחשבון  כרעת  בית  המשפטהכי  ,  לבקשת  האישה  לכתובה  ופיצויים
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כך  שתביעת  הבעל  להחזיר  את  הדיונים  בעניינים .  הדין  במסגרת  התביעה  על  הכתובה  והפיצויים
 .אלו לבית הדין מתייתרת

 סקנותמ

 :אור כל האמור לעילל

 .הישהבעל חייב לתת גט פיטורין לא 

יסתיימו ההליכים הרכושיים  שאחר מתן הגט ולאחר לבית הדין ידון עניין הכתובה והפיצוייםב
  .בבית המשפט

 .ל המזכירות לקבוע מועד לסידור גט לצדדיםע

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ

 ).4.12.2016 (ז"בכסלו התשע' דיתן ביום נ

 הרב יאיר לרנר בן שמעון' הרב רפאל י רב אברהם שינדלרה 


