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 הרב סיני לוי, הרב ישראל דב רוזנטל, ד" אב–רב יוסף יגודה ה

 )ימור פסטרנאקלד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעתה
 גדנ
 )יכל שוויקהמד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 של הרכוש לוקה לא שוויונית לחחיוב גט ועילה –על שלא זן ולא פרנס  ב:נדוןה

 סק דיןפ

ל  האישה  שכרכה  בתביעתה  תביעה  לחלוקת  רכוש  ואף  תבעה  את בפנינו  תביעת  גירושין  ש

הצדדים  הגישו  סיכומיהם ,  התקיימו  דיונים.  מנגד  הגיש  הבעל  תביעה  לשלום  בית.  כתובתה

 .ובאה עת ההכרעה

 קער. א

 . הצדדים נשואים כשלושים ושבע שנים ולהם שלושה ילדים בגירים

תובעת  את   ישה  הא,יית  הגירושיןוג  ס–האחת  .  מחלוקתביקריות  שנויות  עתי  סוגיות  ש
 ישהאה  –וגיית  הרכוש  יה  סשניה;  אילו  הבעל  מבקש  להותיר  את  הנישואין  על  כנם  ו,גירושיה

, את  החלק  הגדול  יותר  היא  קבלתבה    שרכוש  בחלוקה  שאינה  שוויוניתהוענת  שיש  לחלוק  את  ט
ברכוש  מאשר זכה  לחלק  גדול  יותר  שיוא  שההבעל  שאם  תתבצע  חלוקת  רכוש  הרי  וען  ומנגד  ט

 . האישה כמפורט להלן

  צית טענות האיש בתביעת הגירושיןתמ. ב

 . לטענת האיש הוא מעוניין בשלום בית

טענות   ה;ואין  עילת  גירושין  אין  הצדקה  לגירושין  –בי  טהקשר  אינו  מאם  אף  :  דבריול
ך א,  במדטון  בלבד  או  בתרופות  חזקות  שתמשמהוא    ,ותנשהוא  שותה  ומשתמש  בסמים  אינן  נכו

  .בעיה נפשית מיוםכסובל  ואה. צורך סמים נואי

:  "[...] טוב  לצדדים  בה  –  אשר  אף  אם  אינה  מאוזנת  זוהי  הזוגיות  שלהם,  יו  בסיכומיםרדבל
 6סעיף  !!!"  (מתוך  אהבה  מלאה  –דומה  ,  וכך  בוחרת  לחיות  עמו  אשתות  ך  מבקשת  לחיוכ

 ). לסיכומים

ו נה  הסכמתה  למצב  שבו  הבעל  איננת  ישהאוען  כי  הטוא  ה  לסיכומי  הנתבע  4סעיף  ב
אף  לדבריה  היא  ידעה  על  אורחות  חייו  קודם  הנישואין  ועל   –בסמים    שתמשמשותה  ו,  מפרנס

 . אוישדעת כן נ
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 מצית טענות האישה בתביעת הגירושיןת. ג

באופן .  במהלך  כל  חיי  הנישואין  לא  תפקד  הבעל  כנדרש  וכמצופה  מבעל,  לטענת  האישה

אלא ,  גם  כיום  האיש  אינו  מעוניין  בשלום  בית.  ו  בסמים  ובאלכוהולשלח  יד,  קבוע  לא  ִפרנס

ביטוי  לכך  הוא  שהוא  כלל  לא  פעל .  מעוניין  להמשיך  להיות  נסמך  על  שולחנה  של  האישה

לשלום  בית  ואף  לטיפול  הזוגי  לא  הגיע  באופן  רציף  וכשהגיע  לא  היה  נכון  ליצור  שינוי 

 .ן עם האישהמשמעותי בעצמו כדי להתאים עצמו לחיי הנישואי

כאשר  השקיעו  כספי   פחהמשהתנהלותו  של  הבעל  גרמה  נזקים  ל,  לדבריה,  היבט  הכלכליב
כל  השנים .  השקעה  שירדה  לטמיון  –  לפני  שנים,  בהמלצת  אחיו  של  הבעל,  דירה  בבורסה

חי  בחוסר ;  הישתי,  סמים,  הנאות,  הבעל  היה  עסוק  בענייניו.  התמודדה  עם  גידול  הילדים  לבדה
הוביל   במהלך  החיים  המשותפים;  ח  להתמיד  בעבודה  כלשהי  למשך  זמןילא  הצלהוא    ;יציבות

, אך בשנים האחרונות היא שמרה על התא המשפחתי. כלייםלאת המשפחה לחובות ולהפסדים כ
 .הגיעה  למצב  שאינה  יכולה  לסבול  עוד  את  החיים  לצד  בעלה,  ובעיקר  לאחר  מחלתה  והחלמתה

 . לא עמד לצידהומנה  מבעלהתעלם הבמהלך מחלתה ף אשלב מרכזי במשבר היה כש, לדבריה

 יון והכרעה בתביעת הגירושיןד. ד

 :בית הדין סבור שיש להורות לצדדים להתגרש ללא כל עיכוב נוסף בשל כמה טעמים

שאלת  המאיסות .  ומאסה  בו  מאיסות  ברורה  ה  מעוניינת  כלל  בבעלהנאי  ישהאה,  אשיתר
ין שאו  במצבום  יינו  סוברים  שכיום  הבעל  אינו  אשה  אף  לו.  ה  תלויה  בשאלה  האשמה  כיוםנאי

 . וימאינה יכולה כלל לחיות ע ישהאהרי שה, בכוחו לשנות אורחותיו בשל מצבו הנפשי

ינה  סותרת  את  העובדה  שבשלב א,  ו  במהלך  שנים  ארוכותימעובדה  כי  הצליחה  לחיות  עה
 רהוכשתה  לש,  ותיטקורופות  נרתב  ושתמש  בסמיםהאשר    בבעלה  ישהאה  בחייה  מאסהם  מסוי

יבוד  רכוש  הצדדים  בהיקף  של  מאות  אלפי  שקלים  ואשר  נכנס  לחובות  במהלך  החיים ארם  לוג
 . מכספה ישהאורעת הפחובות ש –המשותפים 

למצב  שאינה  יכולה ה  הגיע  תה  ממחלתה  הקשהמרה  בבית  הדין  כי  לאחר  החליאת  ישההא
התגייס  ולא  עמד  לצידה  אף כפי  הנראה  העובדה  שהבעל  לא  .  עוד  לסבול  את  החיים  לצד  בעלה

פיך  ברגשותיה  של ההיה  בה  כדי  ליצור  שינוי  בלתי־,  הארה  מונחת  על  צוויתבעת  שחרב  חדה  הי
אשר  סייעו  כפי  הנראה  לתובעת  במהלך ,  אבי  ילדיה,  רחמי  הרעיה  על  הבעל.  כלפי  בעלה  ישהאה

תקיימים בין  הצדדים  לא  מ.  לא  עמדו  עוד  לצידה,  השנים  להכיל  את  המציאות  הבלתי  סבירה
 . ים שלא ניתן להחזיר את הגלגל לאחוריחוהדברים מוכ, יחסי אישות כבר תקופה ארוכה

כמי "  מאבד  הון  "אף  בשל  היותו  את  האיש  בגירושין  יש  מקום  לדון  לחייב,  נוסף  לטענה  זוב
 . כל עיקר ישהאובאשר אין בכוחו לפרנס ה, שנזקק לסמים או תחליפיהם

 ישהאו מצאה השבה  מתואר  מצב קשה   שבישהאה  ה  שלמוך  למתן  פסק  הדין  הוגשה  בקשס
נכנסה לביתה הנעול בסיוע בנה ומצאה את  ישהאה. את  האיש ימים ספורים קודם הגשת הבקשה

והוא ,  שר  נועדו  לצריכהאומרים    ח–  תרופות  וחומרים  שונים  סביבו,  האיש  מוטל  על  הרצפה
האיש  הגיבה  שאינה  מצליחה   כוחא  ב.  ובנם  ישהאהאיש  פונה  לבית  החולים  על  ידי  ה.  אינו  מגיב

באשר  האיש  הוא   וגרוע  מהם  כמובן,  ממומים  חמורים  מצב  זה  לא  גרע.  ליצור  קשר  עם  האיש
 . המביא על עצמו את מצבו הקשה
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(ז "תשע הטבתד ב"בדיון כ ישהאעולה בדברי ה ים שיטתיפשש  של  הפסד כסח,  נוסף  לכךב
22.1.2017:( 

, בחודש  לקנות  מה  שהוא  צריךח  "  ש2,500אני  הצעתי  לו  לקחת  :  ישההא
לפני  כניסת ח  "  ש1,800הוא  היה  מושך  ,  אבל  הוא  מודע  לכל  מה  שעושה

לא ,  ח"  ש500והיה  מתחנן  שאתן  לו  עוד  ,  מבקש  הקצבה  כךר  אח  והקצבה
 .יכולים כך להתנהל

כי ,  לשמור  לי  זאת  כדיב,  והפקדתי  אצל  אחיח  "ש  2,500אני  לקחתי  :  בעלה
 .לא יהיה לי כסףעשתה לי בעיות ופחדתי ש

 ייתי  האניו,  קחת  לכול  יוא  הלאומיח  ביטו  מהכסף  שו  למרתי  אניא:  ישההא
 וקח  להוא  שראיתי  שרגע  בבלא,  סיגריותח  ל"  ש400  ודש  חל  כו  לעבירהמ
, תרופות  הת  או  לסבסד  להמשיך  לריכה  צני  אמה  לזא,  ח"  ש2,500  עצמול
 .חשמל ומיםה ושכנת משלמת מבד לאניו

 על שאינו מפרנסב

נידון  דידן  הבעל  אינו  מפרנס  את  אשתו  כפי  חובתו  אלא  המצב  הוא  הפוך  שהרי  האישה ב

יש  לברר  אם .  כיום  האישה  אינה  מוכנה  יותר  לשאת  מצב  זה.  נדרשת  לכלכל  את  בעלה

  אם  הוא  חייב  בכתובתה –ואף  אם  מחויב  הוא  לגרשה  ,  בטענתה  זו  יש  כדי  עילת  גירושין

  שאלה  זו  נובע  מההנחה  שהבעל  זכאי  למעשי  ידי יסודה  של?  מחמת  הנימוק  שאינו  מפרנסה

 .לכן ייתכן שאינה יכולה לטעון נגדו שאין לה מזונות שהרי היא ניזונת ממעשי ידיה, אשתו

 .מקורותיה מו זוגיה סקצרה בברר נ

 ישה האמזונות בבעל היובח

חיוב  הבעל )  הלכות  אישות  פרק  יב  הלכה  ב(ם  "לדעת  הרמב.  הבעל  חייב  במזונות  אשתו

אומנם  יש  מהראשונים  הסוברים  שחיובו  במזונות  הוא .  זונות  האישה  הוא  מהתורהבמ

 . שציין לשיטות הראשונים) ק א"סימן סט ס(מדרבנן ועיין בבית שמואל 

. "תקנו  מזונות  תחת  מעשי  ידיה  "ישהאה  ואיש  היובי  חין  בסוימת  מיקה  זיש  שכמים  חנותיק
 נגד  כדיה  ימעשה  בישה  האיוב  חת  אמגדירה  שוספת  נקנה  תכמים  חנו  תיקמזונות  החיוב  ליחסב
 ,חיובה  במעשי  ידיה  מהיפטר  לבידה  וישה  האטובת  ליא  הו  זקנהת.  ישה  האמזונות  בבעל  היובח
 .זונותיה מל עוותר תםא

 שתו את אפרנס מאינו שעל בל שינוד

 ):דף עז עמוד א(בדינו של בעל שאינו מפרנס את אשתו נחלקו האמוראים במסכת כתובות 

: מר  אשמואלו.  תובה  כיתן  ווציא  י–"  פרנס  מאיני  ון  זיניא  "אומר  ה:ב  רמרא
 . זון לכפוהו י– הוציא לותו אכופין שדע

 חש נם ער דדם איןא "טעם ממואל של שמדתו עת אקבל מינו אהמשך  הגמרא מבואר שרבב
 בית  בזונותיה  מתבוע  לעם  פל  כזדקק  תישהאה  שוא  הסבל־נלתי  בדבר  :היינוד,  "כפיפה  אחתב
 .רעב בתמות ועם פל כדין הביתוא לב לבוש תישה שאשש חישו, דיןה
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 וזכרה הא לזונות מניעת מהרי שהוציא לותו אופין כםא, "וציאי "אמר שבי רדברל,  ברר  לשי
 פרק ב,ירושלמי בבהו  אבי  רדברי  מכופין  שוכיחו  ההראשונים  מביםר".  כופין  שלוא  "ל  שמשנהב
 יח  רמפני:  "חומר  וקל  בזונות  ממניעת  בכופין  שןדי  הימק  נבהו  אירב:  יטין  גסכת  מל  שחרוןא
 !"?כן של כא לפש ניי חמפניו' כו וופין כפהה

 ותו אכופין שדע "מר אהרי ש,ופיןכ" וציאי"אמר   שב  רברידל  שבין  המואל  שם  גנראה  הפיכ
  [...]"הוציאל

 . שמואל כלכתא הסקוף פ"הרי ונו חננאלרב

 . רב כסקופ) שיטות ההביא שט יימן ז סרק פתובותכ(ש "הרא ודולות גלכות העלב

 ה  ליתן  לכול  יאינו  ויותר  בני  עיה  האםו:  "תבכ)  א  ילכה  הב  ירק  פישות  אלכותה(ם  "רמבה
 ".הוציא לותו אופין כ– ריכה צהיא שחם לפילוא

 דובר  מאכן  שהגדיר  לדי  כ"חם  לפילו  אה  ליתן  לכול  יואינו  "כתב  וייקם  ד"הרמב  שראהנ
 .יןופ כז ארק שפש ניי חל שמצבב

 : תב וכהוסיף ונזכרת הסוגיה בטעמו וקורו שמיארב) םש (שנה ממגידה

 : ]בשינויי לשון קלים –) םש(לפנינו בחידושיו לכתובות [א "רשב הכתבו

 ת  דין  ביין  אאם  שומר  לפשר  אלפס  ארב  ונו  חננאל  רבדברי  לאפילוו
 אינו  וני  עהוא  שנמי  אי  פרנס  למה  בו  לאין  שגון  כ,זון  לכופו  לכוליןי
 א  למואל  שהא  ד,הוציא  לותו  אכופיןש,  לזון  וחויהרו  להשתכר  לצהור
 כפו  יהוציא  לותו  אכופין  שעד  די  טעמאאה  מלא  ארב  דהא  לה  לחיד
 . הוציא לכפוהו י,זון לכופו לכולים יין אא ה,זון לותוא

 .בינו רברי דן ההןו. ל"כע

 אם  שלאא,  פסל  ארב  ונו  חננאל  רבפסקו  שפי  כמואל  שדעת  כסקם  פ"הרמב  שכוונתו  שראהנ
 .הוציא לכפוהו יזון לכופו לאפשראי 

 :ם"רמב הל עמהו תשר את אביאה) םש (שנה מכסףה

 מה  לבינו  רל  עתמהוש)  ד"  עזנ,  ק  ה  חליב  כג  נתישריםמ(רוחם    יבינו  רתבכ
 מו  כופין  כין  או  לין  אאםד,  זונה  למה  מו  לאין  שאחר  מהוציא  לותו  אופיןכ
 . ו לאין שוב חעלב

יש "א  שהביא  את  שיטת  רבנו  ירוחם  בשם  "על  דברי  הרמ[ק  ח  "  ע  סימן  סעזר  הןבא(א  "גר  הביאורב

גמרא   בב  ריסוח  מאמרו  של  נתוך  מרוחםו  יבי  רל  שקורומת    אקצרה  ביארב])  וכדלהלן"  אומרים
 ."ו ליש שוקא דמעמש' וכ' "יניא: "אומרה 'דקאמר מ–' ו כאומריםש יו": ל"הנ

 :שנה מכסף התב כתמיהה הובישיב

 המ,  דבר  בקנה  תין  אוב  חבעל  ד,זה  לה  זנין  עמה  דמיהתם  תל  עהתמו  לישו
 ם  הנישואין  התנאי  מאחד  שמאחר  ויוציאנה  שקנה  תיש  שה  זנדון  בן  כאיןש
 .וציאה יזון למה בו לין אם אמזונותה

 :וב חבעל מילוקים חני שדבריו ביש שבאר ליתן נ,חד אילוק חאן כיש שדבריו מנראה שףא

 היא ויגרשנה שזהב, זונות מישה לאאיןש, מצב הת אתקן  לבעל  הל  שידוב.  א
 . שלם למי שבידו כהזאחר ש מהתפרנס לוכלת
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 עת  דל  לו  עישאה  נישההא.  נישואין  התנאי  מלק  חוא  המזונות  היובח.  ב
 נוס  אוא  הם  אף  אזאת  וגרשה  לליוע,  יובו  חמלא  מאינוכש,  כעתו,  יפרנסהש
 . דברב

 אינו  בדין  הכןש)    זסעיף  (נד  קסימן  מאיה  רביאה  ון  כנקטש)  גף  יע  ע  סימןס(  איר  מית  בייןע
 .ונה עיוב חגבי לכולי

 הלכה הסיקתפ

פירט  את  היקף  החיוב  של  הבעל  במזונות  אשתו )  אבן  העזר  סימן  ע  סעיף  ג(בשולחן  ערוך  

 . 'עולה עמו ואינה יורדת עמו'במצבים השונים כולל התייחסות לחיובו מדין 

 יתן  לכול  יאינו  ויותר  בני  עיה  האםו:  "נזכריםם  ה"ברמ  הברי  די  פל  עכתב  ווסיף  הכן  מאחרל
 . "הוציא לותו אופיןכ, ריכה צהיא שחם לפילו אהל

 ל  עחולקים  ה)שהזכיר  רבנו  ירוחם  תשובהב  (ם  תונרב  ורוחם  יונב  רעתדת    אביאא  ה"רמה
 שםבנו  ירוחם  רב  (ו  לאין  שאחר  מהוציא  לותו  אופין  כאין  שאומריםש  יו":  לשונוו  זם  ו"רמבה

 )."ו תםנרב

 מואל  שבית  הציין  שפיכ,  כפות  לין  אחם  לה  לתת  לו  לישש',  פש  נייח'לו    אאין  שמקרהב
 ט  גיתן  לותו  אופין  כיןא,  חם  לה  ליתן  לכולת  יו  לש  ים  אשמע  מ–  חם  לפילוא"  –)  ק  ז"  ע  סימןס(
 .)ק ט"ס םש (חוקק מלקת החם גכתב שפיכו "ברים דשאר ופתן לשבילב

ת סכנ  בבלב  א"  נ–ם  ברי  דשארו":  תבכ)  םש  (מואל  שיתב  הל  עיגר  אקיבא  עבי  רהגהתב
 עני  כזונה  לכול  יאינו  של  כזון  מיני  מל  כא  הדין  הוחם  לוקא  דלאו  דתבכ'    כות  אהגדולה

 ."ישראלב

 '?פש נייח 'לו אאין ש– לחם בזונה לשיכול כירושין גיוב חש יאםה

פשר  לחייב  את   האם  א–יש  להוסיף  ולברר  מה  הדין  במקרה  זה  ,  אף  שנקבע  שאין  לכפות

 ?הבעל בגירושין שהרי אינו ממלא את חיובו על פי הכללים שקבעו חכמים

 :תבוכ) 329 עמודד ב"ס ה פלק חבניים רין דסקיפ (גדול הדין הבית מין דפסקב

 לאה,  פרנסה  לידו  באין  שני  עהואו,  ותה  אן  זאינו  שפני  מגרשה  לחיוב  הגביל
 ה  ליתן  לכול  יאםש)  טק  "  ע  סןמיס  (קת  מחוקק  והבית  שמואללח  התבוכ
 ין  אל  מקוםמכ,  ברים  דשאר  ושמן  ויפתן  לה  ליתן  לכול  יאינו  שףא,  חםל
ל   מכהרי  שט  גה  לתת  לחייבו  לין  אל  מקוםמכ  [...]  שבילם  בהוציא  לופיןכ

 .ריכה צהיא שחם לה לותן נוא המקום

307 עמודד ב"ס ח פלקח (בניים רין דפסקיב, א"ליט שימבליסטצ' ג' ג ח"רה  התב  כה  זנגדכ
 :לשונוו ז וגדול הדין הית בל שה זסק פדברי במבואר הל עהעירוב) 

 הבינוו,  גרש  לכופו  לענין  ליירי  אם  שקת  מחוקק  והבית  שמואללח  ההנהו
, ן  כדבר  האין  דראה  נכןא.  גרש  לחייבו  לענין  לא  הדיןוהל  ד"נההדין  ק  פסב
 וא  הריה,  יובו  חפי  כזונות  מה  לותן  נאינו  שלכ:  גרש  לחייבו  לענין  ללאא
 . באר נכאשרו, גרש לייבח

ש "רא  התב  כפרנס  מאינוה  בכפי  הסוד  יכל  דשום  מוא  הזה  להטעם  דנראהו
 יח  רפני  מאם  דשום  מהוא  ד,יטין  גוף  סירושלמי  השם  במדיר  הף  פרקוסב
 גרש  לכוף  לענין  לוא  הה  זכלו...]  [שכן    כל  א  לפש  ניי  חפני  מופין  כפהה
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 מצוא  לריךה  צהיו  [...]  גרשל  ופין  כן  זבאינו  שמשנה  בצינו  מלא  דשוםמ
 ם  שמרו  אזהל  עו,  הוציא  לותו  אופין  כן  זיני  אהאומר  שאמרו  שמה  לקורמ
 משנה  בפורש  מזהד  (ופין  כפה  היח  רפני  מאםד,  וחומר  קל  הוא  דירושלמיב

 ואה  הכפי  הסוד  יכל  דכיוןו.  כן  של  כא  לפש  ניי  חפני  מ–)  מדיר  הף  פרקסו
קת  מחוקק  והבית לח  ההבנתל(ם  "רמב  הזה  ממד  לכןל,  פש  ניי  חהוי  דשוםמ

 יי  חשום  מאן  כין  אשובד,  ופין  כין  אוב  שחם  ליתן  לכול  יק  ראםד)  שמואל
 . ל"כנו, פשנ

 לאא,  ל"נ  הוחומרל  ק  להגיע  לריך  צאין  דגרש  לחייבו  לענין  לשאין  כןמה  
 דע:  ו  לליהנות  משתו  את  אמדירה:  "מדיר  הש  פרקיר  במשנה  בוא  הפורשמ
 מחייבים  שהיינוו."  תובה  כיתן  ווציא  ייכן  מתרי,  רנס  פעמיד  יום  ילשיםש
 שום מלאא, פש ניי חשום מטעם הין אבזהו [...] ופין  כא  לבלא,  גרשה  לותוא
 אינו  שלכ,  חם  לה  לותן  נם  אם  גלכןו,  לפיה  כמזונות  הובת  חת  אמלא  מאינוד
 .גרש לותו אחייביםמ, מו עולה עדין מה לחייב שה מל כת אה לותןנ

 .עניינו לנוגעה דין הפסק בםל ש"כע

 דבר הין אם אף אכמים חקבעו שפי כמזונות התשלום  ליוביו  חמלא  מינו  אבעל  הםא:  היינוד
 . גרשה לייב חוא הרי הפש ניי חכדי לגיעמ

 עיר  ה,גדול  הדין  הית  בל  שרכב  האותו  בישבש,  ל"צ  זשראלי  יאולג  ש"רה  האף  שצייןנ
 ,ם  שבניים  רין  דפסקי  בובאים  מינם  אבריוד.  ערה  הותה  את  אין  דסק  פת  אותב  כל  עומה  דאופןב
 . שםן ייע)  האות בא כימןס (אול ששפטימ – בניים רין דפסקי בלאא

 בל  אפש  נחיי  בדובר  מאין  שאופן  בפרנסה  לו  לש  יאשר  כאף  שוטה  נדעת  ה:דברים  הסקנתמ
 גרשה  ליוב  חליו  עש  י,גרשה  לותו  אופין  כאין  שף  א,כמים  חחייבוהו  שפי  כותה  אפרנס  מוא  היןא
 . חויב מהוא שפי כזונה ליובו חמלא מינו אהריש

 דיה ימעשי מהתפרנס לשיכולה כדיןה

 –כאשר  הבעל  אינו מפרנס כלל אך האישה יכולה להתפרנס ממעשי ידיה :  עוד  עלינו  לברר

הדעת  נותנת  שלא  כופין  לגרשה  שהרי  אין  במצב  זה  חיי  נפש ?  האם  כופין  אותו  לגרשה

 . שי ידיהשהרי היא מתפרנסת והולכת לה ממע

 אופן  בדיה  ימעשי  מהתפרנס  לכולה  יאשר  כגרשה  ליוב  חליו  עש  ים  אדון  לש  יעדין  שלאא
 .שתו אמזונות בבעל הל שיובו חדי כה לחסר ילאש

 דיך  יעשי  מאיצ  "ורחה  כל  עאשתו  לומר  לכול  יבעל  האםה:  חרת  אשאלה  לוגעת  נו  זאלהש
 ? "מזונותיךב

 ): דהלכ הב ירק פישות אלכותה(ם "רמב התב ככךו

 ם  אפיכךל  [...]  זונותיה  מנגד  כישה  האדי  יעשה  מיהיו  שכמים  חקנו  תעודו
 בלא, ותה אופין כאין וה לומעין ש–" ושה  עאיני  ויזונת  ניניא  "ישה  האמרהא
 ו  לומעין  שין  א–"  דיך  ימעשה  מלום  כוטל  נאיני  ונך  זיניא  "בעל  המר  אםא
 מזונות  החשבו  יו  זקנה  תמפניו,  מזונותיה  בדיה  יעשה  מה  לספיק  יא  למאש
 .כתובה התנאימ

, "יני  ניזונת  ואיני  עושהא"ומר    לישה  האידי  בלכן  ועיקרי  החיוב  הוא  הישה  האזונות  מיובח
 ספיקים  מדיה  יעשי  מעת  כם  אף  אזאתו,  ישה  האסכמת  הלא  ליובו  חהתיר  לכול  יינו  אאך  הבעל

 יובאום ש"רמב הרידבמ. דיה יעשי מספיקו יא לעתיד במא שחשש החמת מוזאת, זונותיה מכדיל
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ו זו)    כלכהה  (פרק  ההמשך  במבואר  כשתיקתה  בם  גהינתן  לכולה  יישה  האהסכמת  שולה  עהלןל
 :לשונו

 ה  לין  א–"  מזונותיך  בדיך  יעשה  מליט  "הלך  ששעה  באשתו  לאמר  שבעלה
 ומר  לו  אתבעו  לה  ליה  העתה  דמכה  סלא  וה  זדבר  בצתה  רא  לאילוש,  זונותמ
 ."י לספיקין מדי יעשה מיןא "ול

 עיף  סט  סימן  סתובות  כלכות  העזר  הבןא  (תב  ככךם  ו"רמב  הל  שדרכו  בלך  הרוך  עשולחןה
 ):ד

 –"  ושה  עאיני  ויזונית  ניניא  "מרה  אם  אפיכךל.  זונותיה  מנגד  כדיה  יעשהמ
 ין  א–"  דיך  יעשה  מוטל  נאיני  ונך  זיניא  "אמר  שבעל  הבלא  [...]  ה  לומעיןש
 . ו לומעיןש

 :א"ל זה נוספה הגהת הרמע

" ך לשלים אספיק מאינו שמהו, מזונותיך בדיך יעשה מאיצ "ומר לוכל ילב א
 ).דר הרקן פ"רה(

 . ם"רמב כסק פרוך עשולחן הנהה

 חלקת  הבריו  דירש  פכך  ורוך  עשולחן  הדעת  לשלים  מניסוחה  שראהא  נ"רמ  ההגהתמ
 תאו,  ספיקין  מדיה  ישמעשיכ,  ורחה  כעלב"  מזונותיך  בדיך  יעשה  מאיצ  "ומר  ליכול  ש,חוקקמ
 . ספיקין מדיה יעשי משאין כריך צסכמתהה

 דיה  ישמעשי  כם  גרוך  עהשולחןם  ו"רמב  הלדעת  שיארב)  דק  "ס  (מואל  שבית  האת  זעומתל
 ,הסכמתה  בלאא"  מזונותיך  בדיך  יעשי  מאיצ  "ורחה  כעל  בומר  לכול  יהבעלן  י  אספיקיןמ
 סוברן  ה"ר  העתד,  ולקת  חעה  דיאא  ה"רמ  הגהת  ה,פי  זהל).    כהלכהב(ם  "לשון  רמב  ממבוארכ
 דיך  יעשי  מאיצ  "ה  לומר  לוא  השאי  רזיא,  חסר  הישלים  שבעל  הל  שבטחתו  הינתן  תאםש
 ראשוניםי  ו"ש  רובריםם  ס"רמב  הכדעת  שיין  צמואל  שביתה.  ורחה  כעל  בפילוא"  מזונותיךב
 ). ק ז" סםש(א "גר הידד צכן ווספיםנ

 קרה מבכל שפשוטןכ)    טףעי  ע  סימן  סעזר  הבןא  (רוך  עשולחן  הברי  דתבארו  יזאת  להתאםב
 אמר  שבעלה":  לשונוו  ז  ודיה  ימעשי  בפרנסה  לובתו  חדי  יבעל  הוצא  יישה  האהסכמת  בקר
 ."זונות מה לין א– שתקהו', מזונותיך לדיך יעשה מליט 'הלך ששעה באשתול

 עשי  מם  אק  רסכמתה  הת  אצריך  שפרש  לזקקנ)  גק  ל"  סםש  (חוקק  מחלקת  האת  זעומתל
 .זונותיה מבהגו לגיעים מינם אדיהי

 ראה  נבריו  דתוך  מבל  א,פרנס  משאינו  כהייפ  כין  דתבכ)    וות  ה  ארק  פתובותכ(ז  "יא  רפסקיב
 כול י–ספיקין  מאם דשמע מ,ופין כדיה יעשי מה לספיקין מין אם ארקם ש"רמב הברי בדפירשש
 ):םש (לשונוו זו". מזונותיך בדיך יעשי מאיצ "ה לומרל

 מו  כפחותין  השיעורין  בולפי  אשתו  את  אלפרנס  וזון  לשגת  מדו  יין  אםא
 ופיןכ] מנו מרושין גתובעתו  [דיה  ימעשה  בסתפקת  מינה  איא  הגםו,  ביארנוש
 כךו,  מנו  מתגבה  ודו  ישיג  תשר  אד  עליו  עוב  חתובתה  כתהיה  והוציא  לותוא
 .ב" יפרק בשה מבינו רטת שיאה

 אפילום  ש"רמב  הדעת  בביןה)  ב"ע  נה  קףד,  ל  רבנו  ירוחםע  (שפט  מתיבות  נספר  בנהוה
 ינאין  דעני  להעלה  ולק  חוא  ה.הוציא  לותו  אכופין  דהליירא    סבדיה  ימעשה  מהתפרנס  לכולהבי
 . הוציא לותו אופין כין אצמה עת אלצמצם ולאכה מעשות ליכולה שיכא הכלד
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 רשנותו  פל  עלקח)    כב  הלכה  ירק  פישות  אלכותה(ם  "רמב  הל  עב  רלך  מבקרית,  עומתול
 עשי  מםם  א"רמב  הלדעת  שטען  ומואל  שבית  הל  עכןם  ו"רמב  הדעת  ב)שפט  מתיבות  נפר  סלש(
 לשון  בירושו  פשםן  יי  ע–ורחה    כלע"  מזונותיך  בדיך  יעשי  מאיצ  "ה  לומר  לכולי,  ספיקין  מדיהי

ם "רמב  הל  עיתן  אחל  נספר  בםג.  ם"רמב  הדעת  במואל  שבית  היוק  דת  אדחייתום  ו"רמבה
 אופן  בשונולת    אפירשם  ו"רמב  ההבנת  במואלש  בית  הל  עלקח)    כלכה  הב  ירק  פישות  אלכותה(
 ימןס  (פוסקים  האוצר  בה  זנושא  בהאחרונים  וראשונים  העות  דיכוםסהרחבה  את    בעייןו.  חרא
 ).א, ד כות אטס

 ת  אחייבים  מין  אזונותיה  מיפוק  סדי  כספיקים  מדיה  יעשי  מם  אלו  אלשיטות  שוא  הרורב
 דברים  המתבארים  שפיכ"  מזונותיך  בדיך  יעשי  מאיצ  "ה  לומר  לכול  יהרי  שגרשה  לבעלה
 . דבריהםב

 ?ה בחויבת מאינה שלאכה מזונותיה מצורך לתעשה שה לומר לכול יאםה

של  רבים  מהפוסקים  הסוברים  שאם  מעשי  ידי  האישה  מספיקים ,  אף  אם  נקבל  הכרעה  זו

יש  לדון  אם  זה ,  "צאי  מעשי  ידיך  במזונותיך"כדי  מזונותיה  הבעל  יכול  לומר  לה  על  כורחה  

הדעת  נותנת  שאף  לשיטות  שסוברות .  ק  במלאכות  שהאישה  חייבת  לעשות  על  פי  הדיןר

  זה  רק  בסוג –כשמעשי  ידיה  מספיקים  לה  "  צאי  מעשי  ידיך  במזונותיך"שיכול  לומר  לה  

כפי  סברה  זו .  ולא  מלאכות  שמחוץ  לבית'  לעשות  בצמר'דהיינו  ,  מעשי  ידיה  שחייבו  חכמים

) 307ד  בעמוד  "חלק  ח  פס(א  בפסקי  דין  רבניים  "צימבליסט  שליט'  ג'  ג  ח"כתב  הרה

ד  בעמוד "פסקי  דין  רבניים  חלק  ה  פס(בהעירו  על  המבואר  בפסק  דין  מבית  הדין  הגדול  

 :וזו לשונו) 329

 –  בעלה  לעשות  למחויבת  הדיה  ימעשי  בלא  אאמר  נא  לה  זין  דעיקרד[...]  
, י למהל טרתא מפוכיה: "ה לומר לכול ייפוקה סדי כהשתכר לכולה ים אזהב
 בלא."  ך  לייב  חאני  שמזונות  השביל  בי  לייבת  חאת  שדיך  יעשי  מת  אחיק
  [...] עשותם למחויבתים הידי המעשי מינם אנשים הווחי ררוב שזמננוב

 לא  אצמר  העבודת  מישה  האי  ידישע  מיו  הא  לכנראהל  ש"נ  הנידונם  בכןם  או
 יךא,  לל  כעשותן  לייבת  חאינה  שאופןב,  זמננו  בנהוגות  הלאכות  משארמ
 וצה  רניא:  "ו  לומר  לכולה  יהריו?  "מזונותיך  בה  ידיךשע  מאיצ  "ה  לאמרי
 צוני  ראין  וסוהר  הבית  באתה  שפני  מוא  הובדת  עאני  שמהו,  עבוד  להפסיקל
 לבד בלחם לא לאפילו  ו–  לל  כקיים  מינך  איובך  חת  אתה  אבלא,  רעב  במותל
 ...] [ל "כנו"! זאת בחייבני לכול יאינךו, עבוד לצוני רין אי כ–

 ומר  ליכולהו,  "מזונותיך  בה  ידיךשע  מאיצ  "ה  לומר  לכול  יאינו  ששיטאפ
 פני  מלא  אובדת  עאינה  שפנינו  במרה  אכאשרו  (עבוד  להפסיק  לרצונהש
. גרשה  לייב  חוא  הכןל  ע  וזונות  מה  להיו  יא  לממילאו)  רנסה  פה  לאיןש
 ייןע,  יף  ג  ע  סעןמסי  באיר  מית  בשוןל  (יזונה  שאחר  לשא  תינכשיגרשנהו

 ).םש

 בלא, יומה קדי, פש ניי חדי כה  לש  יאשר  כבעל  הת  אכפות  לי  אפשר  אנםומא  שיא  הסקנתומ
 .דין הית בברי חאר שו עימוהסכימו, יובוחת אהרי אינו ממלא  שגרשה לחויב מואה

תה יילא  ה  וקא  בכגון  שאילו  היה  הבעל  מפרנסדווא  הלטעון  כי  כל  האמור    פשר  אומנםא
אין  להגדירו  כמי ,  ן  שלה  לעבוד  נובע  מרצונה  האישיוו  הרצבשאך  במצב    ,יוצאת  לעבודתה

אילו  היה  הבעל   אנד  ישהאתה  בחירת  הייאין  בידינו  הכרעה  ברורה  מה  ה.  שאינו  מפרנסה
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ה יש סבירות גבוה, בעל שמפרנסה כראוי ישהאנע מלהעריך שאילו היה לימלא  נ.  מפרנסה  כראוי
 . קה לחלוטין לעבודאו מפסי תה מפחיתה מהקף עבודתהישלאחר מחלתה הי

 עיל  לנזכר  הגדול  הדין  הבית  ברכב  האותו  בישבל  ש"צ  זשראלי  יאולג  ש"רה  הגם  שצייןנ
) א  כימןס  (אול  ששפטי  מ–  בניים  רין  דפסקי  בבריו  דהובאו  וומה  דאופן  בכותב  הדברי  מסתייגה
 :לשונוה זו

 לא  שכדי  בה  ידיהשמע  בצמה  עחקהד...]  [ן  דידן  וניד  לערה  הוד  עאן  כישו
, יוב  חצינו  מצמר  בשייה  על  ערקש,  לל  כזה  בייבת  חינה  אהיאו,  רעב  בותמת
 אילו  כדבר  בדון  לש  יכןאם  .  איר  מבית  בפסק  שמו  כזמננו  ביים  קינו  אזהו
 .לום כה לספק מינו אהוא ולל כובדת עינהא

 ג  אברהם"בהרכב  הרה,  1060681/1סק  הדין  של  בית  הדין  בנתניה  בתיק    בפראו  עודו
  א עזר  הבןא  (ופר  סתםת  ח"שובציין  כי  נ.  רנר  לג  יאיר"הרה  ומעון  שןב'    יפאלג  ר"הרה,  ינדלרש
יש  לכופו  לגרש  אף  כאשר  יש  לה   יכול  לפרנס  אשתו  ינואכאשר  הבעל    שכתב)  לא  קימןס
 אתם  ם  יש  ליישאויש  מקום  לדון  ,  וד  הקרןיבאלא  ששם  החשש  הוא  א,  תפרנס  משל  עצמההל

 . בנדון דידן הדברים

 טעון  לכול  יוא  האין  ושתו  את  אזון  לובתו  חמלא  מינו  אידן  דנידון  בבעלה  שאמור  הן  מולהע
 ייבת  חיא  הין  אין  די  פעל  שכיווןמ,  עבודתה  משתכרת  מיא  ההרי  שידיה  בצויים  מזונותיהמ
 . בות רעות שבית לחוץ מלעבוד וטרוחל

ם כפותו כיוון שמכל מקו לין אבל א,שתו את אגרש לייב חהבעל שפסוק לש יו זיבה סחמתמ
 .אין כאן חיי נפש

 שמעות מ.קשות ביותר ישהאעל הה שלכותי ה–נו  כל עמצב ההותרת שוסיף נאמור הל כלע
 הבעל  שלא  אשתו  את  אזון  לובתוחת    אמלא  מינו  אהבעל  שק  רלא  שיא  המשך  המגורים  יחדיוה
 םה  גת  חוב  המשכנתא,  סקו  עובות  חת  אמשלמת,  ותו  אמפרנסת  שו  זהיא  ושתו  אשבון  חל  עיח
. חויבת  מינה  אלמא  עלכולי  שבר  ד–'  כדו  ורכבה,  בית  הוצאות  האר  שת  אכן  ולקו  חעבורב

עדפה  שעל ה  '–ייבת  בהן    חאינה  שהמלאכות  מכנסותיה  הת  אעכב  לדין  הי  פשאית  על  רישההא
 . עצמה ל–' ידי הדחק

לא  תגובה  וסביבו   לו  נמצא  הבעל  מוטל  על  רצפת  הביתשבאירוע  האחרון  שצוין  לעיל  ה
 .ישהאצריכה מדגיש ביתר שאת את המצוקה של ה לועדו נשר אונים שיםחומר ותרופות

 אפשר  המידת  בותפה  שהיה  תישה  שאראוי  הן  מתוקנים  מישואין  נבחיי  שלציין  מנע  נימאל
 אד.  כך  בייבת  חאינה  שף  אריאותית  בו  אלכלית  כמצוקה  לבעל  הקלע  נת  עבית  הרנסת  פעולב
 תייחד  מף  אה  זקרהמ.  עיל  לפורט  שפי  כיםתוקנ  מישואין  ניי  חאותם  מינו  אה  זקרהמ,  קאע
 מחמת.  של  ניצול  על  ידי  הבעל  תחושה,  מהלך  החיים  המשותפים  בישה  האל  שתחושתהב
 חיי  לודמים  קחייך  "ל  שמצב  בשה  היא  שהגיעו  מים  עד  נפש  והיא  חותה  אפקדה  שמחלהה
 . ווארה צל עולו עת אלשאת והמשיך לכוחה באין ו"ברךח

גרש  את   לדין  בתביעת  הגירושין  היא  כי  יש  לחייב  את  הבעלהכרעת  בית  ה,  אור  האמורל
 . אשתו

 ?כתובה בבעל הת אחייב לש יאםה

איני  זן  ואיני "האומר  "כבר  בדברי  רב  התפרש  שמי  שאינו  זן  את  אשתו  מחויב  בכתובה  

 ): אבן העזר סימן קנד סעיף ג(כך הובאו הדברים להלכה ."  יוציא ויתן כתובה–" מפרנס
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 כולים  יין  דית  בין  אאם  וזון  לותו  אופין  כ–"  פרנס  מאיני  ון  זיניא  "אומרה
 .תובה כליתן ויד מהוציא לותו אופין כיא הרצה תםא [...] זון לכופול

, נידוננו  בם  גאםוה?  כתובה  התוספת  ליחס  בדין  ההיה  יהמ.  תובה  כעיקר  לתייחס  מה  זיובח
 ?כתובתהב ותו אחייביםמ, ירושין גיוב חק רלא אגירושיןיה לפי כין דאיןש

 כך  והפוסקים  מבים  רעוד  ונו  חננאל  רבלדעת  שצייןנ.  לו  אאלות  שבירור  בעת  כאריך  נאל
 תוספת  ללא  וכתובתה  לכאיתז'  ענה  טחמת  מאהב'בש)  ועיף    סנד  קימןס  (רוך  עשולחן  הכרעתה
 עת  דל  עתובה  כוספת  תהתחייב  לסכים  הא  להבעל  שדבר  העםט.  נו  תם  רבשיטת  כלאד,  תובהכ
 דברי  בבואר  מבבעל  שום  מחמת  מהוציא  לכופין  שאלו  בן  כמוכ.  גירושיןה  דרוש  תהיא  שןכ
 יוזמת  וובעת  תיא  האשר  כתובה  כתוספת  לכאית  זישה  האאיןש)  ק  א"  סנד  קימןס  (מואל  שביתה
 במקום  שפוסקים  בתבאר  הנםאומ.  נזכרת  הראשונים  המחלוקת  בתלוי  הספק  החמתמ,  גירושיןה
 חשב  נוא  הי  כתובה  כתוספת  בם  גחויב  מוא  הזי  אלבע  הל  ששיעתו  פחמת  מובעים  נהגירושיןש
 . עשיו מתקן לבידו שכיוון מגירושין היוזםכ

אין  הוא   שמצב  לשמעותית  מחריות  אש  ילבעל  שהגדיר  לפשר  שאנו  אסבורים  נן  דמקרהב
 היינוד"  אונס  בסופו  ופשיעה  בחילתות  "כלל  בכן  שהואיתנם  לא  נכחד  שיומא.  מפרנס  את  אשתו

 ת  אשתו  כפי  את  המצב  ולפרנס  אתקן  לאין  בידו  ומורה  גשיעה  פו  זאין  שוא  הרושם  השכיום
 .יובוח

 ש  יבלא,  תובה  כתוספת  בבעל  הת  אחייבלש    שיוחלט  מאופן  בקבוע  לא  אפשר  שראה  נכןל
 .תובתה במסגרת כלל השיקולים כתוספת בף אחייבו לד ציש שכך בלהתחשבותת משקל ל

 צמיד  נאםו)  שןי  (קל  שיליון  מוא  הבהכתו  בנקוב  הסכוםה.  א"מש  תשנת  בישאו  נצדדיםה
 ה  זכום  סחייב  לאין  שרור  בקרה  מכלב.  ח"  ש1,500,000  מ־גבוה  הסך  לגיע  מוא  המדד  לותוא
 אמור  בהתחשבב.  הצמדה  הסיס  בל  עפשר  לק  רלא  אכתובה  הרך  עת  אהצמיד  להוג  נין  אהריש
 בעל  התא  חייב  ליש  שהלכתי  ההצד  מובע  נחצה  מל  עחצה  מלא  שאיזון  לדעת  השיקול  מלקח
 .תובתה כתוספת בף אאולי וכתובתהב

  מצית טענות האיש בסוגיה הרכושיתת. ה

הרי  שיש  לקבוע  כי ,  לטענת  האיש  אף  אם  יורה  בית  הדין  על  גירושין  ועל  חלוקת  נכסים

  בהתאם  לחוק יחסי ממון –האיש  יזכה  לחלק  הארי  בנכסים  וכי  לא  תתבצע  חלוקה  שוויונית  

והן ,  הן  לאור  מצבו  של  האיש  ומבחן  התוצאה,  זאת.  יתהמאפשר  חריגה  מחלוקה  שוויונ

לאור  ההבדלים  הניכרים  ביכולת  ההשתכרות  של  האישה  אשר  היא  גבוהה  לבין  יכולת 

 . ההשתכרות שלו שהיא נמוכה וכמעט אינה קיימת

הושקעה  במניות  אשר   יתה  בבעלותם  נמכרה  בעצת  אחיו  ותמורתהיאיש  מודה  כי  דירה  שהה
כיוון ,  אשים  את  הבעל  בהתנהלות  הכלכלית  שהובילה  לחובות  ולהפסדיםאך  אין  לה  ,רכן  עאבד
 . תה שותפה למהלכיםייה – אשר היא בנקאית – ישהאשה

הרי  הוא  בבעלות   –בלבד    ישהאאף  שהוא  רשום  על  שם  ה  –בית  המגורים  הנוכחי  ,  טענתול
  נעשה הרישום  על  שם  האישה  בלבד.  במהלך  הדיון  בבית  הדין  ישהאכפי  שהודתה  ה,  משותפת

רשם  מכל ננכס  האף  אם  .  תה  כוונה  לבעלות  משותפתייאך  ה,  להציל  מפני  הנושים  די  כך  ורקא
 ישהאבעלות  הבוא  ההרישום  אינו  ראיה  לכך  שהוסכם  על  כך  שהנכס  ,  ל  שמהעטעם  שהוא  

 . בלבד
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נכון .  מהועזר  בטיפול  בילדים  וכד,  במאמץ  המשפחתי  ישהאשותף  ל  הוא  דברי  האיש  היהל
מרצונו  אלא   היה  אך  הדבר  לא,  ישהאה  פחותה  משל  היתתרומתו  הכספית  הישבמהלך  השנים  

ח " ש50,000ירושה בסך של כ־, כמו כן. ומצמותצאבל בהכנסות מ, כן עבד, כמו כן. מעצם מצבו
 . המשפחתי ובת התאטהוכנסה ל

עליו  לתת  משקל  לכך  שלאיש  אין  מקורות ,  אשר  בית  הדין  בא  לחלוק  בנכסים  המשותפיםכ
 ישהאה,  בשונה  מכך.  וא  מתפרנס  מקצבת  נכות  בלבד  והין  לו  יכולת  השתכרותא,  פרנסה

) 2  (8שהוא  עילה  להפעלת  סעיף  ,  ולפיכך  מתקיים  פער  השתכרות  משמעותי,  מתפרנסת  בכבוד
כך  על .  המקנה  לבית  הדין  סמכות  להקנות  לאחד  הצדדים  חלק  גדול  יותר  במשאבים  המשותפים

 . בית הדין לנהוג במקרה דנן

 בסוגיות הרכושיות ישהאית טענות המצת. ו

ויש  לסטות  בחלוקה  לטובת  האישה ,  אין  הצדקה  לחלוקת  הנכסים  בשווה,  לטענת  האישה

 . לחוק יחסי ממון) 2 (8בהתאם לסעיף 

שבמהלך  כל  השנים  דאגה  להכנסות   היא  ישההא,  עבר  לשימוש  הרצוף  בסמים  ואלכוהולמ
העסק .  ק  הוביל  את  ההפסדים  הכלכלייםר  ולא  עבד  באופן  סדיר  ואילו  האיש,  לכלתולכהבית  ו
וזאת  משום  שהאיש  לא ,  הביא  על  המשפחה  חובות  גדולים  –'  בדולרול  כה'חנות    –שפתח  

הוא  הכניס  את  העובדים  בתחילת  היום  ואחר  כך  יצא   –השקיע  עצמו  באופן  רציני  בעסק  
 . רכיו האישייםלצנאותיו ולה, לענייניו

במהלך  השנים  האיש  אף  לא  סייע  בבית  באחריות .  לא  התמיד,  ף  כשעבד  כשכיר  אצל  בנוא
הן  מן  הבחינה  הכלכלית  והן  מן  הבחינה ,  היא  שעסקה  בצרכי  הבית  ישהאה  –על  הילדים  

 . החינוכית

 . כיוון שהאיש הוביל להפסדים ולחובות ישהאבית רשום על שם הה

 יון בחלוקת הרכושד. ז

טית  את  הסמכות  שהוקנתה  לה בפסקי  דין  נקבע  שרק  לעתים  נדירות  תנצל  הערכאה  המשפ

) 2(מח  -תק,  פלוני'  פלונית  נ  (614/07מ  "כך  בע.  לסטות  מחלוקה  שוויונית)  2  (8בסעיף  

המקרים  בהם  ייעשה  שימוש  בסעיף  זה  יהיו  אלה  היוצאים  מן :  "נקבע  בדעת  רוב  כי)  3247

 ."בהם חוסר האיזון בולט באופן מיוחד, הכלל והחריגים

הוא  לא  התפרנס :  א  היה  שותף  תורם  לכלכלת  המשפחההבעל  ל  ין  ספק  שבנדון  דידןא
פעם  אחת ,  לגבי  היקף  ההכנסות  כאשר  כן  עבד;  א  ִפרנס  באופן  סדיר  במהלך  החיים  לוודאיבו

 ;ח"  ש3,000ל־ח  "ש  2,000וכשנחקר  בשנית  השיב  שהרוויח  בין  ח  "  ש5,000־אמר  שהרוויח  כ
לה  את  המשפחה  לחובות  סביב התנהלותו  הכלכלית  הובי;  קופות  משמעותיות  שלח  ידו  בסמיםת

איש ה,  אחיו  נמכרה  הדירה  של  בני  הזוג  בהובלתו  ובעצת,  נוסף  לכךב.  'בדולרול  הכ'עסק  של  
טוענת  כי  האיש  דחה  אותה  מיום  ליום   ישהאה.  השקיע  את  הכספים  בבורסה  ואלו  הלכו  לאבדון

אשמת מו  אומנם  בסיכומי  האיש.  יםפומחודש  לחודש  ולא  שיתף  אותה  במתרחש  בניהול  הכס
כאשר  תקופה ארוכה לא עקבה אחרי התנהלות האיש שהובילה בסוף ,  "עצימת  עיניים"ב  ישהאה

 . אך אין ספק כי האיש הוא שניהל את הכספים, להפסד הכספים
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שהאיש  לא  היה  שותף   ינה  רקא,  סטות  מחלוקה  שווהלהסיבה    נדון  דידןבש  ית  הדין  סבורב
אלא  שיש  לקבוע  שלא  היה  שותף  ראוי ,  ימשמעותי  בתרומה  לפרנסת  המשפחה  בהיבט  הכלכל

 . באופן כללי התנהלות המשפחהבועיקרי 

הקובע  איזון ,  1973  –  ג"התשל,  היגיון  שבבסיס  חוק  יחסי  ממון  בין  בני  זוג  ה:ובהרי
ש  להיזהר  מן  השימוש י,  לפיכך.  אמץ  הכלכלי  המשותף  ממך  ורק  אנובע  אינו,  משאבים  בשווה

בו שמצב  באמר  שנוכי  .  נימוק  עצמאיכ,    באופן  משמעותיהאיש  לא  פרנס  את  משפחתושבנימוק  
ותישאר  בבית  לטפל  בילדים  ואילו  הבעל  יצבור  הון  רב  כשכיר  או  כבעל   האם  לא  תצא  לעבודה

: אומנם  אפשר  לנסח  את  ההיגיון  בהסדר  החוקי  כך?  בחלק  בנכסי  האיש  ישההאא  תזכה  ל,  עסק
ך א,  ני  להתפנות  למאמצים  הכלכלייםשר  לבן  הזוג  השפשר  ִאאמאמץ  בן  הזוג  האחד  בבית  הוא  

והוא  ששני  בני  הזוג  נהנים  מהמאמצים ,  הבסיס  הוא  רחב  יותרשומר  לנראה  מדויק  יותר  
אף ,  ולפיכך  ראוי  לחלוק  אף  את  הזכויות  שנצברו  בנכסים,  שהשקיע  בן  הזוג  במשפחה  ובילדים

לי שככל  שהשותפות  במאמץ  הכלכ  מסתבר.  ות  במאמץ  הרכושי  עצמופשותר  באם  יש  פע
 . יש לצפות לחלק משמעותי יותר בהיבט המשפחתי הרחב, הפחות

שהיסוד  לחלוקה  לא  שוויונית  של  הנכסים  בנדון  דידן  הוא  שהבעל  לא  רק  שלא   נו  סבוריםא
שפחה מנשא  בעול  הפרנסה  אלא  אף  שלא  נטל  חלק  משמעותי  במרכיבים  האחרים  של  עול  ה

זכויות רת  צבי  ובבת  כלכלת  המשפחהורחת  לטו  טישהאבעוד  ה:  את  ועודז.  והאחריות  ההורית
בכתבי .  ה  ושאר  מרעין  בישיןיישת,  האיש  בזבז  אותם  על  סמים,  וכספים  לטובת  המשפחה

. האיש  להציגו  כמי  שהיה  הציר  המרכזי  באחזקת  הילדים  והמשפחה  ת  כוחאהטענות  ביקשה  ב
  הם  פני התברר  שלא  כך)  6.11.2017(ח  "תשעון  המרחשוז  ב"  יבחקירה  בדיון  מיום,  עומת  זאתל

 :הדברים

.   אמרת  שאתה  היית  אמון  על  הטיפול  של  הילדים41בכתב  ההגנה  סעיף  :  'ש
 . והיית האב של הילדים

זה .  מי  כתב  את  זה.  בחיים  לא  אמרתי  שאני  הייתי  האם?  אימאני  הא:  'ת
 . לא מבין מאיפה היא כתבה את זה. תדפיס

 . לא שיקרתי פה. שהיא מטפחת את הילדים, ני אמרתי את האמתא

יינו הד,  וא  עקר  בית  ה,קשה  להניח  שאב  אשר  שולח  ידו  בחומרים  שונים,  ם  ללא  חקירה  זוג
אופן בלא  נשא    הבעל  דנן.  היבט  הרחב  בנושא  בנטל  המשפחתי  –וככזה  ,  שהוא  עיקרו  של  הבית

ריות  על חכלול  האבמנשאה    ישהאבעוד  ה.  שפחתי  משום  סוג  שהואמנטל    במשמעותי
יה  הדבר השבהן    בור  שהיו  שניםסבית  הדין  .  בכל  התחומיםי  דהבעל  עשה  מעט  מ,  המשפחה

אף .  חריות  על  חייו  וחיי  משפחתואיבל  עליו  קבחירתו  ושליטתו  של  האיש  אשר  לא  לעדיין  נתון  
, פק  אם  בכוחו  לשנות  אורחותיוסתכן  שהמצב  התדרדר  למחלה  נפשית  וישנים  האחרונות  יבש

 ". באונס וסופו חילתו בפשיעהת"הרי זה כ

יש ,  ן  הבעל  שדווקא  אם  באנו  לחלק  את  הנכסים  באופן  לא  שוויוניעטענה  זו  ט  גדנכש  לאא
היא )  2  (8טיעון  זה  מתבסס  על  ההנחה  שמטרת  סעיף  .  ההכנסה  פערים  ברמתהלהעדיפו  לאור  

ץ "גבגישה  זו  יכולה  להיתמך  בדברי  כבוד  השופט  עמית  ב.  צדק  חלוקתי  ובחינת  התוצאה
 . 4178/04ץ "גבוכבוד השופט רובינשטיין ב 2533/11

אך  כאלו  אשר ,  כאורה  עומדות  בפנינו  שתי  טענות  אשר  אינן  סותרות  מבחינה  עובדתיתל
כיוון  שהנכסים  הם ,  טוענת  שהיא  ראויה  לחלק  רב  יותר  ישההא:  מובילות  לתוצאות  הפוכות

לעומת  זאת .  תוצר  עבודתה  ולא  עבודת  האיש  אשר  לא  תרם  למשפחה  ואף  בזבז  כספי  המשפחה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

13 

משום  שיכולת  ההשתכרות  של ,  ישהאיש  להותיר  בידיו  יותר  נכסים  מאשר  ביד  ההאיש  טוען  ש
 . באשר גורלו לא שפר עליו, גדולה מזו של האיש ישהאה

העדיף  את  השיקול להחלט  ביש  ,  נראה  שכאשר  יש  לבחון  איזה  מן  השיקולים  עדיף  ומנםא
ם ים  לא  מתקיימא  :הסבר  העדפה  זו  ברור.  דק  החלוקתיצעל  פני  ה,  של  העדר  שותפות  במאמץ

רק  כאשר  יש  מאמץ .  ר  שבחוקדהרי  שאין  בסיס  להחלת  ההס,  של  מאמץ  משותף  נתוני  היסוד
 לסטות  מן  החלוקה  השוויונית  פשר  אותרימשותף  אפשר  לטעון  שכדי  להגיע  לתוצאה  צודקת  

שום  שלא  קיים  ההיגיון  הבסיסי  לאיזון   מ–אך  כאשר  נפל  היסוד  .  וב  פחותטלטובת  מי  שמצבו  
ואין  הצדקה  לדון  להטות  את  מסת  הנכסים  לכיוון  הצד  שלא  פעל   –נפל  הבניין    ,שאביםמה

ק רמוצדקת  ,  חד  הצדדים  על  חשבון  חברואהדאגה  לגורל  .  לטובת  המשפחה  מתוך  דאגה  לגורלו
 . מהלך חיי הנישואין היה מאמץ משותףבו שבמצב ב

ג "בהרכב  הרה  927100/6   תיק,  ראו  עוד  בסוגיה  זו  בפסק  דינו  של  בית  הדין  הרבני  בחיפהו
ואף  בפסק  דינו  של ,  ג  יוסף  יגודה"ד  דנן  הרה"פפורט  ואב  רצחק  יג"הרה,  ד"ב  א–  הרי  נמימון

' ג  ד"ג  דוד  גרוזמן  והרה"הרה,  ד"אב  –  צחק  אושינסקייג  "בהרכב  הרה,  בית  הדין  הרבני  בחיפה
  (8ל  פי  סעיף  ואף  הביאו  פסיקה  אזרחית  נרחבת  לאיזון  משאבים  ע,  רך  זודקטו  אף  הם  שנזרביב  

 . כשהבעל לא השתתף במאמץ פרנסת הבית) 2

 הודתה  בדיון  ישהאהך  א.  בלבד  ישהאדירת  המגורים  רשומה  על  שם  ה:  בעלות  על  הדירהה
 . שמטרת הרישום היתה להציל מן הנושים של האיש

 :השיבה וישהאנשאלה ה) 6.11.2017(ח "תשע הןוומרחשז ב"דיון בתאריך יב

 ? גוררים בה היא של שניכםהאם הדירה שאתם מת: 'ש

 . שלי ועל שמי: 'ת

 . ו כספים קנית את הדירות הזולמא: 'ש

 . המשכנת ומכספי, מכספים שקילתי מהוריי: 'ת

 :ישהאך בהמשך נשאלה הא

 ?דוע נרשמה רק על שמךמ: 'ש

 . כי היה לו איחוד תיקים: 'ת

  ?ה שהנושים השונים לא יעלו על זהיישום הרה, רמכלו: 'ש

 . כן: 'ת

אבל  כדי  להתחמק ,  האם  הדירה  התכוונתם  שהיא  של  שניכם,  כלומר:  'ש
  ?בחרתם לרשום את הדירה רק על שמך מנושים

 . כן: 'ת

 . יש כוונת שיתוף למרות הרישום –כאורה הדברים ברורים ל

. רושהיב  זכתה  בוח  ש"ש  60,000מקור  ראשוני  לרכישת  הדירה  הוא  סך  של    ישהאטענת  הל
כספים ,  ככלל.  לשימוש  המשפחה  כספי  ירושהח  "ש  50,000ו  נכנסו  ידי  גם  מצמנגד  טען  האיש  כ

אין  מדובר  על  היקף  כספי  שמבטא  תרומה .  אלו  אינם  משפיעים  על  הכרעת  בית  הדין  דנן
, גם  ההשקעה  של  כספי  הירושה  בדירה.  משמעותית  לתא  המשפחתי  לא  מצד  זה  ולא  מצד  זה

 .  בלבד משווי הבית10%עולה לכדי 
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באופן  בלעדי   ישהאבודת  הערי  פהוא    ישהאמקור  כל  הזכויות  והנכסים  של  ה,  תמרות  זאל
 . ולא עבודת האיש, או כמעט בלעדי

רואה  בית  הדין  חשיבות  לציין  כי ,  תה  כוונת  שיתוףייהם  נראה  שה  שמישהאאור  דברי  הל
שווי .  (מותירה  ביד  האיש  זכויות  השוות  יותר  מאשר  משווי  חלקו  בדירה  שלהלןה  ההכרע

שווי  הזכויות  שיקבל  האיש  מכלל   –ח  "  ש700,000יות  בדירה  לאחר  ניכוי  משכנתא  כ־וכהז
 ). הנכסים גבוה באופן משמעותי מחלק הבעל בדירה

האיש  לא  תרם  למאמץ  המשפחתי  הן  בתחום  הכלכלי  וגם  לא  תרם  כמצופה  בשאר ,  סיכוםל
ת  הנישואין איש  לא  הכחיש  את  הטענה  שעשה  שימוש  בסמים  במהלך  שנוה,  אמור  כ.התחומים

הם  שבאו התרופות ל אופי החומריםעהגרסאות  השונות  היו  .  תקופות  משמעותיותר  וכי  היה  מכו
והזכויות ,  כספי  הדירה  –היא  המקור  לכלל  נכסי  המשפחה    ישההא.  הוא  משתמש  כיום

 .סבור בית הדין שזהו מקרה מתאים לחלוקת נכסים באופן לא שוויוניך פיכל. הסוציאליות

כי  יש  בנידון  דידן  לצדד  בסברה  שיש  לחייב  את   ציין  את  אשר  התבאר  לעילוסף  לאמור  ננ
ף  בתוספת  כתובה  וזה  שיקול  נוסף  בקביעה  של  החריגה  מאיזון שאכן  יתהבעל  בכתובה  וי

 . חלקים שוויםב

 כרעה בסוגיית הרכושה. ח

ת זכויות  וחובו,    הדירה–לאחר  שיקול  הדעת  סבור  בית  הדין  כי  יש  לחלוק  את  כלל  הנכסים  

 לאישה 70% בחלוקה של –זכויות סוציאליות וכל זכות אחרת , משותפים בחשבונות הבנק

 .  לבעל30%ו־

  .צדדים אפשרות לנהל משא ומתן על אופן חלוקת הזכויות והחובות לפי השיעור הנזכרל

לרכוש  את  חלק  האיש   ישהאאו  אם  תבקש  ה',  שאם  תימכר  הדירה  לצד  ג  דין  מבהירהית  ב
 . אית היא לדרוש השתתפות הבעל בחלקו בחובות מתוך חלקו בדירההרי שרש, בדירה

 :אור האמור מחליט בית הדיןל

 . ישהאית הדין מחייב את הבעל לגרש את הב. א

 .לסידור גט לאחר הפרדת מגורים קבוע מועדליהיה  פשרא. ב

 . ישהאל 70%־ו,  לבעל30%ית הדין מורה על חלוקת כלל נכסי הצדדים בחלוקה של ב. ג

ולעדכן  את  בית ,  ית  הדין  פונה  אל  הצדדים  לנהל  משא  ומתן  על  אופן  החלוקה  המדויקב.  ד
 . יום אם ישיגו הסכם רבעים וחמישהאהדין תוך 

ישולמו  והלוואות חובות בבנקים, הלוואות, דירת הצדדים תימכר :העדר  הסכמה  אחרתב.  ה
 . מתוך התמורה והיתרה תחולק בהתאם ליחס הנזכר

 . כל צד רשאי להגיש בקשות ליישום פסק הדין יהיה המועדאחר חלוף ל. ו

 . יתן לפרסם לאחר השמטת שמות הצדדיםנ

 ).10.5.2018 (ח"ה באייר התשע"כיתן ביום נ
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