
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 1100928/1  יק ת

 רושלים ידולהגבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' אהרב , רב אליעזר איגראה

 )ביחי לויןאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :מערערה
 גדנ
 )שה חןמד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :משיבהה

 קשת בעל לאסור נישואי גרושתו לנטען ב:נדוןה

 סק דיןפ

בפני  בית  הדין  מונח  ערעורו  של  הבעל  לשעבר  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  שלא  לקיים 

 ].'א[לעת עתה בירור בעניין איסורה של האשה לשעבר לחזור לבעל ולהינשא ל

 קע נצרךר

בכתב .  הגישה  האישה  כתב  תביעתה  לגירושין)  14/12/2011(ב  "ח  בכסלו  תשע"ביום  י

 . בו עם גבר אחרההגנה כתב הבעל שהאשה בגדה

דרש  לאוסרה ו]  'א[טען  המערער  שלאשה  קשרי  אישות  עם    ית  הדיןבדיון  שנערך  בב
שאם תרצה האשה להינשא לנטען , ית דיןבשיכתב במעשה  ית הדיןבהציע    בתחילה.  להינשא  לו

בתחילה  שיסודר   ית  הדיןבולפיכך  קבע  ,  האשה  סירבה  בתחילה  לתנאי  זה.  הדבר  יצריך  בירור
 .קבע אחרי סידור הגטייד לדיון ומוע, פ"ג

, ית  הדיןבולאחר  שמקצת  טענות  המערער  הוצגו  בפני  ,  ית  הדיןבאחר  דיון  שנערך  בל
רשם  שאם  תרצה  להינשא  לנטען  הדבר   ייית  הדיןבשבמעשה    ית  הדיןבהסכימה  האשה  להצעת  

ך ערול]  'א[בעל  לשעבר  דרש  לערוך  הבירור  עכשיו  אף  בטרם  יבקשו  האשה  ו  ה.יצריך  בירור
 .האזורי דחה את בקשתו ית הדיןבו, בירור זה

 קמא ית הדיןבדיון בה

 :משני טעמים הבעל קשתבת אחה דאזורי  הית הדיןב

רושים   גוג  זני  בל  עגבלה  הקביעת  לליך  העניין  ללהנחיות)  א(2סעיף    :טעם  הראשוןה
 :קובע ,")הנחיותה": להלן ( 2015–ה"תשעה, עתיד בלהינשא

או  על  פי  עדות ,  ירושין  על  פי  טענת  צד  מן  הצדדיםנוכח  בית  הדין  בהליך  ג"
" מעשה  בית  דין"כי  על  פי  דין  תורה  אי  אפשר  לקבוע  ב,  במעמד  הצדדים

לגיטין  כי  בני  הזוג  או  אחד  מהם  מותרים  לכולי  עלמא  לאחר  סידור  הגט  בלא 
יודיע  להם  בית  הדין  כי  הבירור  בשאלה  בדרך  של ,  שיתקיים  בירור  בנושא
אם ,  יתקיים  אחרי  סידור  הגט)    הבירור–להלן  (  ראיות  העלאת  טענות  והבאת
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בני  הזוג  ירצו  להינשא  מחדש  זה  לזה  או  אם  אחד  מהם  ירצה  להינשא  עם 
 ". מעשה בית הדין"הוראה זו תירשם ב. הצד השלישי

לו  אחיותנה. אין מקום לערוך בירור זה עתה אלא רק בעתיד אם ירצו להינשא זה לזו, שכךמ
 ית הדיןבלפיכך ו, ]5676/12ץ "בבג' עי[ץ "ההוראה אושרה על ידי בג. הדיןניתנו כהוראה לבתי 

חוקית  המחייבת  שלא  לערוך  בירור  זה  ללא  בקשה   וראההיש  ,  מעתה.  חייב  לפעול  על  פיהן
 .מסודרת של הנוגעים בדבר

וי הדבר  ה,  י  לנטען"מכיוון  שהאשה  מצהירה  שאין  בדעתה  להינשא  כדמו  :טעם  השניה
ביאר   ית  הדיןב.  לא  מטרחינן  כדיבטרוחי  בי  דינא  אכלל  הוא  שהו  ,כדי  בדינאטרוחי  בי  אגדר  ב
רשאי   ית  הדיןבואין    ית  הדיןבאלא  הוי  חובתו  של  ,  זה  אינו  נתון  לשיקול  דעת  בית  הדין  ללכש

לבד מ.  קע'  ג  ס"קסה  ודברי  מלכיאל  ח'  ג  ס"ם  ח"ת  מהרש"עיין  מה  שהביאו  משו.  לזלזל  בעצמו
יגזול  זמן  שיפוטי  יקר  ויצריך  הוצאת  הוצאות   ,כשוויעאין  בו  צורך  כש,  יום  הדיון  עתהק,  זאת

 .דבר שאין בו צורך, מצד האשה

, ]'א[תוך  החומר  שבתיק  ומדברי  הצדדים  עולה  שכיום  המשיבה  מתגוררת  בבית  אחד  עם  מ
 .נטעןה

 יון והכרעהד

ר  אשה וכן  לאסו  הינשאלניין  של  הטלת  איסור  על  בני  זוג  גרושים  לחזור  והע,  אמור  לעילכ
ישתכנע   ית  הדיןבאם    .ובנפרד  מתביעת  הגירושין,  מוצצריך  להיות  נידון  בדיון  בפני  ע,  לבועל

ד צל ית הדיןביודיע , לכולי עלמא הינשאלשאי אפשר לקבוע במעשה בית דין שהצדדים רשאים 
ל "וכשהנ,  אך  מועד  קיומו  של  הדיון  יהיה  אחרי  סידור  הגט  ,השלישי  שיתקיים  דיון  בנושא  זה

 .ה לשאת את האישהירצ

 : מצטברים בנידון דנן צריכים להתקיים שני תנאים, פיכךל

ישתכנע  שיש  סיבה  להטיל  ספק  בהיתרם  של  הצדדים  להינשא  זה  לזו  או  לצד   ית  הדיןב.  א
 .שלישי

 .בירור יתקיים רק לאחר סידור הגט וגם זאת דווקא אם תרצה להינשא לצד השלישיה. ב

 :נכתבבמבוא להנחיות : וסיף ונאמרנ

במקרים  רבים  בן־זוג  וצד  שלישי  ששאלת  הגבלה  הלכתית  על ,  אידך  גיסאמ"
, אינם  מתכוונים  ממילא  להינשא  זה  לזה,  נישואיהם  בעתיד  טעונה  בירור

  ובמיוחד  זימון  הצד –וקיום  דיון  מלא  לצורך  הכרעה  סופית  בשאלה  
  עלולים  להכביד  למעלה  מן  הדרוש  על  בני  הזוג –השלישי  לבירור  בנושא  

 .במיוחד על שגרת חייו של הצד השלישי ואולי אף לפגוע בהם שלא לצורךו

 –די  שתהיה  התאמה  בין  ההליכים  בבית  הדין  לבין  כללי  הצדק  הטבעי  כ
הדורשים  שלא  תיפגענה  זכויות  של  צד  שלישי  שלא  ניתנה  לו  הזדמנות 

יפעלו  בתי ,    וכדי  לאזן  בין  השיקולים  הנוגעים  לעניין–להשמיע  טענותיו  
 ".הרבניים לפי הנחיות אלההדין 

 נייןעאינו  רק  ,  לא  יברר  נושא  זה  ית  הדיןבלהנחיות  הקובע  ש  הזשסעיף  ,  ובתנו  להבהירח
אינו  צריך  לדון  על   ית  הדיןבל  היכא  שכהנימוק  לכך  הוא  ש.  וא  גם  חובה  הלכתיתהאלא  ,  הסכמי

מקום  אחר ר  כתבתי  בזה  בבוכ,  שיש  אף  דררא  של  איסור  לשון  הרע  בדבר  תכןיי,  פי  עדויות
ישמע  עדויות   ית  הדיןבאין  ראוי  ש,  פיכך  כל  היכא  שאין  נפקא  מינא  הלכתית  בדברל.  ל"ואכמ
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, נהדרין  לאדסלא  ינהג  כאן  הך  דינא  ,  שאין  צורך  בשמיעת  עדויות  אלו  יווןמכ.  שאינן  רלוונטיות
 דווקא שיווןכ, נראה שהדברים שלא לצורך שף במקוםאראיות  וא שזכותו של אדם להביא עדות

אך  במקום  שאין  חובה   ,ז  עליו  לשמוע  כל  ראיות  הטועןאלהכריע    ית  הדין  בשחובת  היכא
 .קמא בהחלטתו ית דיןבכמו שכתב , לחוס על זמנו ית הדיןבחובה של , לשמוע

  :קובעת כך א לתקנות הדיון"קנה פת: ש להוסיףיוד ע

ית בלאחר  שקבל  רשות  מ  ית  הדיןבכל  צד  רשאי  להביא  בעצמו  את  עדיו  ל"
 " .דיןה

ובבחינת   ית  הדין  בעניין  הבאת  העדים  תלוי  בהסכמתו  שלש,  יאהשמעות  הדברים  מ
מוצא  שאין  תועלת   ית  הדיןבבמקרה  ש.  התועלת  שתהיה  להליך  המשפטי  משמיעת  דברי  העדים

  .ענה לבקשה להזמנת עדיילא  ית הדיןב, בשמיעת העדות

מעדות  העד   ית  הדיןב  להתועלת  שתהיה.  א:  יהיו,  צריך  לשקול  ית  הדיןבשיקולים  שה
 .נה התועלת שתהיה להבאתומתוצאה מכנאמנותו ההלכתית של העד ו. ב. לבירור התביעה

ענה נפעמים  ל,  למרות  שעל  פי  דין  תורה  קרובים  ופסולי  עדות  אינם  נאמנים  לעדות,  פיכךל
מן יסן משפט שא בחו"ברמוב כפי שכת, לפניות להזמנת עדים אלו לצורך בירור העניין ית הדיןב

 .ל"ואכמ', גיף עד ס"ימן קנבסו' ד סעיף י"ימן עסהעזר ן ד ובאב"לה סעיף י

 ם  כשרים  לאסור  על  פי  דיןנש  להזמין  לעדות  מי  שאייקהבעל  לשעבר  ב,  מקרה  שלפנינוב
ש ינסיבות העניין בלשקול אם   ית  הדיןבצטרך  י,  שא  לנטעןינרצה  האישה  להתף  אם  אלכן  ,  תורה

 .מקום להזמינם

הך  דינא  שאשה  שזינתה  שאסורה  לבעל   .עניין  עקרוני  ש  להבהיריור  עבר  לכל  האממ
, ובת  בית  דין  לאכוף  דין  תורהשחאלא  ,  ית  הדיןבשלעצמו  חובת  כאינו  ,  ונאסרת  בזה  גם  לבועל

לפני ה  לזו  אם  הם  יודעים  שנבעלו  ז,  אך  עצם  האיסור  הוא  איסור  שחל  על  האשה  ועל  הנטען
 : א"ע', טף דכדאיתא בכתובות , רושי האשהיג

 "ומעשה שהיה מפני מה לא אסרוה"

 :ה מפני"ד 'כתב שם התוסו

 דוד לסרוה אא למאי אמי דדים עשני כתוח פפתחת ד"א ופרשי ל"ר  לנראהו"
 יכבה  עקום  מכל  משובה  תעשה  שי  פל  עאף  ונבעלה  שודאי  בודע  ייה  הדודד
 ".אשה לו לוקחה לדיק צותו איה הא לו לסורה איתה האםו

לא  יכלו   ית  הדיןבאף  שאוריה  לא  ידע  ו,  נבעלה  לושוד  דשידע    יווןכשמע  שמן  הדברים  מ
דעי  לך  שאם  נבעלת  לנטען :  לומר  לאשה  ית  הדיןבולכן  ודאי  חובת  ,  פ  היא  אסורה"עכ,  לדעת

 .לפני הגירושין אסור לך לחיות איתו חיי אישות

 : ו שכתב"ב סעיף ט"עיין בתשובות הראש כלל לו

 ליו  עהעיד  וחד  אד  עבא  וים  הינתמד  לעלה  בהלך  שאה  ללע:  ששאלתו"
 כנסהכ  נ"אחו,  שני  הבעל  המתו.  נשאת  ויבמה  מחלצה  ויא  ההלכה  ומתש
 עלה  בא  בה  זל  כאחרו,  מוה  ענתיחד  שול  קיצא  ושרתו  לחר  אית  בעל  בביתב
 . תחלה באשר כשרתו לדור לבית העל בבית בכולה ים אגרשה וראשוןה

 נתיחדה שול קליה עיצאש מהד, בית במו עהיות למותרת שי  לראהנ:  שובהת
 ול  קותו  אשביל  בעלה  בגרשה  שחר  אליו  עאסרה  נא  ליש  אשת  אעודה  במוע
) ט  (כתובותק  ד"פ  בןנדאמריכ.  ול  קשביל  באסרת  ניתה  הא  לעלה  בל  עאףד
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 ינוי  קחרא]  'א  [עד  בו  אנות  זעידי  בלא  אעלה  בל  עאסרת  נאשה  האיןד
 יווןוכ.  שואין  נתרב  דקלא  ליישינן  חלא  דטין  גשילהי  במי  נאמרו.  סתירהו
 דאח,  נטמאה  ונטמאה  ודרשינןד,  אסרת  נינה  אבועל  לף  אבעלה  לאסרה  נלאד
 לא  שמן  זכל  ובועל  לסורה  אבעל  לאסורה  דיכא  הכלד,  בועל  לדחא  ובעלל
 בלא,  ליה  עא  בלא  שומרת  אם  אדין  הזהוו.  בועל  לאסרה  נא  לבעל  לאסרהנ
 ידיה  דלגביד,  סורה  אליה  עאת  באם  שודע  יוי  הלוני  פו  ללומר  והזהירו  לשי

 תיכא  חויאמ  ה"  מידיעתו  בבעל  הל  עאסרה  נלאי  ש"עפ  אעדים  כויה
ה הי שעשה מאמר תאם וקאמרד) םש (כתובות מראיה ו.ידיה דבי לגאיסוראד
, בע  שת  בל  עוד  דבא  שודעין  יכל  ההלאי  ו"פרשו,  אסרה  נא  לה  מפנימ
 הלי  עא  בא  לסתמא  מעה  שאותה  בליה  עבא  שדעו  יהיאך  וליוע'  מקשיו
 א  לה  מפני  ממפרשינןו,  יתו  בתוך  בהביאה  וחריה  אלח  שלא  אפרהסיאב
 אםו.  דבר  בעידים  מעדים  כידיה  דלגבי  וליה  עבא  שוד  דדע  יהלא  וסרוהא
 נשאת  ונתגרשה  ששה  אמוכ,  ביתו  בתדור  שסור  אליה  עבא  שודע  יואה
 ".ל" זחיאלר י" הן בשרא. אחרל

לחן  ערוך  אבן  העזר בשת  שמואל  יבוכן  כתב  ה  ,יש  להזהירה  ובאזהרה  סגישכאן  משמע  מ
 :'ק ג"א ס"ימן יס

מ "  מחוד  יל  עוסרים  אאיןל  ד"קי  דלבעלה  וו  לותרתמ]  'א  [ם  עתיחדה  נאםו"
 ןכ,  דים  עליכא  דב  גל  עף  או  לסורה  אליה  עא  באמת  באם  וותו  אזהיריםמ
 "ש"רא התבתשו משמענ

כוף  עליהם  שלא אין  בכוחנו  לא,  אי  זינו  לפני  הגירושיןודיתברר  שו  פילו  אםא,  הנהו
וכמו  שאין  בכוחנו  כיום  למנוע  אדם ,  דאין  בכוחנו  להעמיד  הדת  על  תילה,  להתגורר  זה  עם  זו

אישור   נייןעשהסמכות  ל  יווןכמ,  ם  זאת  ע.לעבור  על  שאר  עבירות  שבתורה  כגון  חילול  שבת
ן ואם האשה והנטע, ית דיןבחובתנו להבהיר הדברים במעשה , ית הדיןבשל  יאהוהתרת נישואין 

  .עלינו למנוע נישואיהם, אסורים להינשא זה לזו

בבואם   על  גירושיהם"  ית  דיןבעשה  מ"מתגרשים  חייבים  להציג  הבני  זוג  ,  כידוע,  עתהמ
או  שיש ,  שתחפוץי  נכתב  אם  האשה  רשאית  להינשא  לכל  מ  ית  דיןבבמעשה    .להינשא  שנית

הדבר  מצריך ,  א  לנטעןנכתב  שאם  תרצה  להינש  ית  הדיןבשבהחלטת    יוון  כ.הגבלה  לנישואיה
ובמעשה  בית  דין  זה  נמנעים ,  שהרי  לעת  עתה  אין  באפשרותה  להינשא  לו,  בזה  סגי,  ורירב

ם  יש  הוכחות הא,  אז  יובא  הדבר  לבירור  בבית  הדין,  אך  אם  ירצו  להינשא.  הנישואים  בפועל
זה ומשכך  בירור  ,  או  שאין  ראיות  לדבר  הזה,  לינו  להשיא  את  האשה  והנטען  עאסורלמספיקות  

 .ולכן יכול להיות שגם אסור לנו לעשותו כל עוד דבר זה אינו רלוונטי, שות עתהיעלא צריך לה

 .ונימק הדברים בטוב טעם ודעת, צודק בהחלטתו ית הדיןבאין ספק ש, פיכךל

ית ב,  לנטען  אם  זינתה  עימו  הינשאלהודיע  לאשה  שאסורה    ית  הדיןבש  יווןכשמ,  ש  להוסיףי
והנה  אף   .על  פי  דין  כפי  שהבהיר  בית  הדיןג  ועל  האשה  לנהו,  תודי  חוביזאת  ביוצא    הדין

שהרי  כפי ,  דבר  זה  אינו  מענייננו,  שהמערער  טען  שיש  חשש  שלא  יוכל  להביא  העדות  לאחר  זמן
ונראה  לנו  שהם  אסורים   אם  הדבר  תלוי  בידינו,  שא  זה  לזונשכתבנו  חובתנו  למנוע  מהצדדים  להי

כ "כמש,  אין  חובה  על  בית  הדין  לחקור  ולדרוש  בדבר,  רוכל  עוד  לא  התברר  לנו  הדב,  זה  לזו
ש  בזה "ועיין  מ,  ט"ב  סימן  רכ"ת  שערי  דעה  ח"ובשו,  ב"ב  סימן  קע"ע  ח"ת  חתם  סופר  אבה"בשו
ק "ה  שנחלקו  תמבא  "עד  כף    דועיין  סוטה,  ז"עמוד  שט'  י  גולדברג  בשורת  הדין  כרך  ה"הגר

 . ל"ואכמ, קנאיכול ל ינואאשה כשהבעל למקנאים  ית דיןבאם , י"ור
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לחקור אם לאפשר להם  ית הדיןבאז יהיה חיוב על , לנטען הינשאלאם תרצה האשה ,  עתהמ
 ית  הדיןבשבכוחנו  למנוע  הנישואין  אם    יווןכ,  שהרי  אז  חובה  עלינו  למנוע  הנישואין,  להינשא

ר או לא יוכל לבר ית הדיןבואם לא יחקור . יוציא החלטה האוסרת עליהם להינשא באופן מוחלט
אלא  חובה  עלינו  להזהירם  ולהודיעם  את .  אף  אם  זינו,  לא  חלה  עליו  חובה  למנוע  נישואיהם

 .חייב לפעול כך רק אם התבררו לנו הדברים ית הדיןבאך , האיסור

לאכוף  האיסור  אם  בידיו   ית  הדיןבאיסור  שאסרה  תורה  וחובת    ואהזה    נייןע,  ין  כך  ובין  כךב
שהאיסור לא  מנם ברור א.ל  לשעבר  לאסור  האשה  על  הנטעןהבע  אך  אין  זה  חלק  מזכויות,  הדבר

 כיוון  שלא  נאסרה  לבעל,  אונסברי  הש,  א,  חל  אלא  היכא  שנאסרה  לבעל  וכדאיתא  בכתובות  ט
', ק  ג"א  ס"ש  סימן  י"עיין  בב  ו.של  הבעל  א  זכותולך  זהו  רק  גדר  הדין    א,לא  נאסרה  גם  לבועל

, בכתובות  שם  'גמהבשני  תירוצי  ה  יולת,  יסור  הנטען  תלוי  באיסור  לבעלאשאלה  האם  הש
, אין  זה  מעניינה  של  החלטה  זו  ,מכל  מקום.  כבר  דנו  בזה  הראשונים  והאחרונים  הלכה  נייןעלו

לא   ית  הדיןבשה  ינו  מזכויות  הבעל  ולכן  אין  בעובדאיסורו  של  הנטען  אפ  לכולי  עלמא  "שעכ
 .מברר הדברים משום פגיעה בזכויותיו

 .רעורו של הבעל לשעברדוחה ע ית הדיןבאור האמור ל

תוחלת נישואי איסור מן הסוג הזה  כי ניסיון של עשרות שנים עולהמד נציין כי "השולי  פסב
 .יימים בכאב גדול ובסכסוכים קשיםתוהם מס, בהרשבה  כמות הגירושין, קצרה

 .נטעןההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים ושל ה
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