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 ה"ב

 922361/3 יק ת

 זורי נתניהאה בנירה בית הדיןב

  :ני כבוד הדייניםלפ

 וידאל' הרב חיים ו, הרב שניאור פרדס, ד" אב—רב מיכאל עמוס ה

 )ד מרסלה וולף"כ עו"ב י"ע(  לוניתפ :תובעתה
 גדנ
 )ד מגי הלפרין"כ עו"י ב"ע(  פלוני :נתבעה

אליה משתייכים שקובלת בחברה ה מהתנהגותש' וברת על דתע'חיוב כתובה ב: נידוןה

  אינה נובעת מפריצות או נעשית ללא התראה, הצדדים

 סק דין פ

 קע בקצרהר

בתאריך .  הגישה  התובעת  תיק  לתביעת  גירושין)  30.12.2012(ג  "ז  בטבת  תשע"בתאריך  י

תוספת ,  כתובה:  "הגישה  התובעת  כתב  תביעה  שמהותו)  20.8.2014(ד  "ד  באב  תשע"כ

תבע  הגיש  תביעה  לאיזון  משאבים  ולפירוק  שיתוף  בבית  המשפט  בדירת הנ".  כתובה  ופיצוי

 ).28.11.2012(ג "ד בכסלו תשע"הצדדים ותביעה למשמורת כבר בתאריך י

(ע  "באדר  תש'    כובתאריך  )18.9.2007(ח  "בתשרי  תשס'    וצדדים  נישאו  זה  לזה  בתאריךה
(ד  "ה  בשבט  תשע"  כיךהצדדים  התגרשו  בהסכמה  בתאר.  נולדו  להם  זוג  תאומים  )6.3.2010

חן  לאחר  הגירושין  בדיון יבכאשר  הוסכם  כי  שאלת  זכותה  של  התובעת  בכתובתה  ת  )26.1.2014
 .הוכחות ופסיקה מתאימה בנידון

 :תביעת הגירושין כותבת התובעתב

צדדים ה  [...]  התובע  התייחס  וממשיך  להתייחס  לתובעת  בזלזול  ובהשפלה"
פול  זוגי  אצל  מטפלת  פסיכולוגית ניסו  לשקם  את  נישואיהם  ואף  הלכו  לטי

לאחר  שהדברים ,  הנתבע  הפסיק  על  דעתו  את  הטיפול  הזוגי.  משפחתית
  [...]". שנאמרו בו לא ערבו לאוזניו

 :כותבת התובעת כדלהלן 12 עיףסבו

והידרדרות  הנישואין  באה  ממנו ,  התובעת  תטען  כי  הנתבע  מאס  בה"
ף  ישן  בחדר  נפרד   הוא  א2012כבר  מפברואר  .  ומרצונו  להתגרש  ממנה

הנתבע  מנהל .  לא  רק  במסרוניםא ִעמה  תקשורת  כלשהי  ומסרב  ליצור,  ממנה
שלוקח  את   כוגם,  אינו  אומר  לה  להיכן  הולך  ומתי  יחזור,  חייו  במנותק  ממנה

תובעת  הייתה  עותרת ה.  התומסרב  לדבר  ִא,  ול  אינו  מודיע  להיהקטינים  לט
והיא  עותרת ,  הלשלום  בית  לו  לא  היה  כבודה  מושפל  מדחייתו  אות

  ".בשל העדר יכולת לשקם את הנישואין, לגירושיה ממנו

 : )20.1 סעיף( סיום כתב תביעתה מסיימת התובעת וכותבתב
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 ."ם יסרב לשלום ביתא חייב את הנתבע במתן גט פיטוריןל"

מצא  כי  גם  בתביעת  הגירושין  של  התובעת  עדיין  הייתה  בה  רצון  לשלום  הבית  אלא נ
 .רם לחוסר היכולת לשקם את חיי הנישואיןהנתבע ג, שלדבריה

 :כך,  עניין  היחסים  שהופסקובישה  אענה  הט)  9.4.2013  (ג"ט  בניסן  תשע"דיון  מתאריך  כב
הוא ,  תקשרלזה  היה  הערוץ  היחיד  שהיינו  יכולים  ,  החליט  להפסיק  את  הטיפול,  וצהרהוא  לא  "

  [...]"יתמסרב לדבר ִא

 : וכך אמר,בעל הודה שהוא זה שעזב את חדר השינהה

הגברת  מתפרצת  ויש ,  חלטתי  להתגרשהגלל  שב,  אני  עזבתי  את  החדר  שינה"
, מעמידה  פנים,  רונות  שליישמורידה  את  הכ,  לה  התפרצויות  מזלזלת  בי

אם  אני ,  בכבודי  ולא  מתייחסת  אלי',  דםא'לא  מכבדת  אותי  כ,  יצועקת  עלי
, נו  ריקהמקרר  של,  מעביר  שיעורים  היא  מזלזלת  ורוצה  לקלקל  את  פרנסתי

היא  משאירה  שקיות  זבל  על  חדר ,  אוכל  היה  מקולקלה  [...]  היא  לא  קונה
 ."מה שליזני דאגתי לכבס את הבגדים שלי ביא, השינה שלי

תביעת  הגירושין  מצדו  באה  ונגרמה  בשל  התנהלותה  של  הנתבעת ,  דבריו  של  הנתבעל
יות  או  שמא  טענות הובאו  לכך  אסמכתאות  ורא  םאנברר  בהמשך  .  כלפיו  וכלפי  עבודות  הבית

 .אלו נותרו טענות בעלמא או שמא אף נסתרו

הפוכה  לגמרי  וכי  התובע  הוא  זה  אשר  התייחס  אליה  בזלזול   יאההאמת  ,  טענת  התובעתל
כרעיה  וכאם ,  שלל  אותה  כאדם,  סחט  אותה  רגשית  וכלכלית,  כינה  אותה  בשמות,  ובהשפלה

ל  כדי  לנתק  את  קשריה  עם "יחות  לחוואף  ניתק  אותה  מהוריה  וחסם  לה  את  הטלפון  לש,  לילדיו
כמו  כן  הנתבע  ניהל  לבדו  את  חייהם  הכלכליים  בחשבונות  נפרדים  שלא .  משפחתה  בארגנטינה

עוד  הוסיפה  כי  הנתבע  פתח  כבר  בחודש  נובמבר .  כפי  שהוסכם  בהסכם  הממון  קודם  לנישואין
ל עיעת הגירושין תב. התובעת עוד קודם לתביעת התובעת לגירושין גדנ תביעות משפטיות 2011

התובעת  באה  לאחר  שלא  נותרה  לה  ברירה  לאחר  שפתח  הנתבע  נגדה  במערכות  משפטיות   ידי
 .חריפות אשר אף סיכנו ומסכנים אותה ואת ילדיה

תביעה  לאיזון  משאבים  ולפירוק  השיתוף  בדירת   ית  המשפטבהנתבע  הגיש  ב,  אמנם  כןו
ד  בכסלו "  יביום,  משמורת  על  הקטיניםוכן  תביעת  ,  המגורים  אשר  רשומה  בבעלות  שני  הצדדים

 ימים  לפני  שהגישה  התובעת  את  כתב  תביעת  הגירושין  ביום  ותר  מחודשי  )28.11.2012(ג  "תשע
 .)30.12.2012(ג "ז בטבת תשע"י

 עדיפות העקרונית של התובעת בשלום ביתה

לטענתה  היא  הגישה .  העידה  התובעת)  19.4.2015(ה  "בניסן  תשע'  בדיון  מתאריך  ל

ה  בבית  המשפט  שתי נגדת  גירושין  לאחר  שבעלה  הוא  זה  אשר  מאס  בה  והגיש  תביע

לדבריה  לא .  תביעות  על  פירוק  השיתוף  והמשמורת  והוא  כותב  שפניו  מועדות  לגירושין

הנתבע שלח . הגישה  תביעת  שלום  בית  לאחר  שהיו  בטיפול  זוגי  והוא  הופסק  על ידי הנתבע

. הגיש  הנתבע  את  תביעותיו  לבית  המשפטחודשים  אחדים  טרם  ,  ד  כדי  להזהירה"לה  עו

. אך  שום  דבר  לא  היה  מקובל  עליו,  "יש  ילדים,  בא  ננסה"התובעת  לדבריה  הציעה  לו  

לדבריה  הייתה  נאמנה  לו .    בגירושין  ואת  רצונולפיכך  קבלה  מחוסר  בררה  את  דבריו

ה הוא  רא"היו  משום  ש]  'א[עם  ]  שיתוארו  להלן[החיבוקים  והנשיקות  .  במהלך  הנישואין
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סיפר  לה  על  כך  שהנתבע  בקש  ממנו  להכין  שני  נבוטים  כדי ]  'א[לדבריה  ".  באיזה  מצב  אני

השמיע  לה  את  ההקלטה  של  הנתבע  בעניין  הנבוטים  ובעניין  רצונו  להעלים ]  'א.  [לפגוע  בה

הייתה  בהלם  והייתה ,  במצב  ירוד,  היא  הייתה  חלשה  מדוכאת.  'אותה  ומאחל  לה  למות  וכו

לא "לדבריה  נותרה  בדירה  כי  .  לא  ידעה  מה  לעשות.  הכין  לה  כוס  תה]  'א.  [זקוקה  למנוחה

נרדמה  משום  שלילה ".  בקושי  אכלתי".  "כל  יום  מספרים  לך  שבעלך  עומד  לרצוח  אותך

וכי  יש  לו  כלים  והוא ,  עבד  בביתו]  'א[,  לדבריה  במשך  כל  אותם  שעות.  קודם  בקושי  ישנה

בית  כפי  שכתבה  בתביעת  הגירושין רצונה  של  התובעת  בשלום  .  משפץ  עבודות  של  אחרים

היה  לדבריה  ששה  חודשים  קודם  לאיומים  הנזכרים  ומשום  כך  עוד  קיוותה  לשלום  בית  אם 

חמש  תלונות  כאשר  באת -  התובעת  ארבענגדהנתבע  טען  שהגיש  .  היה  הנתבע  מסכים  לכך

הנתבע  הגיש  לדברי .    תלונותעשרהכוח  התובעת  המציאה  מסמכים  על  לפחות  חמש־

ונגד  באת  כוח  התובעת  ללשכת ,  נגד  העובדת  סוציאלית,  ונה  נגד  רופא  הילדיםהתובעת  תל

 .עורכי הדין

רכם  של  הצדדים  לא  הייתה  סוגה ד"י  כביעתו  לפירוק  השיתוף  כותב  הנתבע  תכתב  ב
 ".פני הצדדים היום לפירוד ולגירושין"ו "בשושנים

. ת  התובעתעזב  הנתבע  את  חדר  השינה  וניהל  את  חייו  בלי  לשתף  א  2012פברואר  ב
החל ,  לאחר  שכשל  ניסיונו  של  הנתבע  לסיים  את  הנישואין  בהסכם  נוטה  לטובתו:  לטענתה

פחות ל(    תלונות  שווא  רבות  למשטרה2013הנתבע  במערכה  קשה  בה  הגיש  בחודשים  מאי  ויוני  

התובעת  מכחישה  טענות .  ל  כך  שהתובעת  מכה  את  ילדיה  ומזניחה  אותם  ע)לונות  תשרהע־משח
  מעולם  לא  הכתה  את  הילדים  וכי  החבלות  שנחזו  על  גופם  של  הילדים  אירעו ,ולטענתה,  אלו

ה יתטוען טענות מופרכות על בגידה והי. רישת הנתבע את דירתם במצלמות, בנוסף.  בהיותם  בגן
בתלונה אחת הצליח הנתבע להרחיק את התובעת מילדיה .  ו  לפגוע  בתובעת  פיזיתדאף  כוונה  מצ

הוגשה  אף  אסמכתא  על .  כל  התלונות  שהוגשו  נסגרו.  וף  נסגרהתלונה  שלבס,  למשך  שבוע  ימים
הנתבע .  הוגשה  אסמכתא  על  כך.  התובעת  טופלה  באגף  הרווחה  ביחידה  לטיפול  באלימות.  כך

התלונות  והאלימות  הנפשית  שהפעיל ,  ל  ההפחדותכתוצאה  של  כתכנן  להרוג  את  התובעת  ו
  כאבי  גב  וירדה  ירידה  דרסטית חשה,  שר  שערהנ  –  נפגעה  התובעת  בבריאותה,  התובע  נגדה

 .הוגשה אסמכתא בעניין הרפואי. במשקלה

ר  גוטליב  ממכון "קידת  הסעד  ודפ  –  מומחים  ל  ידיעל  חוות  הדעת  החיצוניות  שהוגשו  כ
מסוכנותו ,  ולם  דווחו  על  ממצאים  קשים  ביחס  לאופיוכ  –  שינוי  שערך  בדיקה  למסוגלות  הורית
 .ונזקיו של הנתבע לתובעת ולקטינים

ר  גוטליב  ממכון "ויתר  הנתבע  על  חקירת  ד  ית  המשפטבהדיון  ב  פרוטוקולבכי    צויןיד  וע
 .)7.5.2016יון מתאריך ד( על חקירת פקידת הסעד ו)6.5.2016יון מתאריך ד( שינוי

ית בעזב  הנתבע  את  בית  המגורים  בעקבות  הסכמת  הצדדים  והחלטת    15.7.2013תאריך  ב
 .בעקבותיה המשפט

ולטענתו  היא  מנהלת  רומן  עם  חברו ,  י  כדי  לעקוב  אחר  התובעתנתבע  שכר  חוקר  פרטה
ובקש  ממנו  להכין ]  'א[החל  כאשר  התובע  פנה  ל]  'א[הקשר  עם  ,  ישהאלדברי  ה].  'א[הטוב  

שחשש  מכך  שהנתבע  יבצע  את ]  'א[.  כדי  לפגוע  ולהרוג  את  התובעת,  כלשונה"  נבוטים"
תיו  של הנתבע ולשקול עמה אם לפנות לספר  לה  על  כוונו  דיכמבוקשו  הזמין  את  התובעת  לביתו  

 .למשטרה
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. הורחקה  התובעת  מביתה  בשל  תלונת  שווא  )15.4.2013(ג  "באייר  תשע'    האמור  בתאריךכ
הנתבע  ל ידיעאשר הוזמן ] 'א[היא הגיעה לביתה כדי לקחת ציוד אישי ובאותה עת שהה בביתם 

רצונו  לדבר  עמה  בדחיפות אמר  לה  שב]  'א[על  שהתרחש  ו]  'א[התובעת  סיפרה  ל.  לתקן  נזילה
 ].'מ [לנה התובעת בבית חברתה, ההרחקהו באותו ערב עקב צ. וכי עליה להיזהר מהנתבע

] 'מ[יצאה  התובעת  מביתה  של    )16.4.2013(ג  "באייר  תשע'    ו–ום  העצמאות    בי–מחרת  ל
בביתו  סיפר  לה ]  'א[בשיחתו  של  .  ולשמוע  ממנו  את  מה  שרצה  לספר  לה]  'א[כדי  לפגוש  את  

. כדי  לרצוח  את  התובעת"  נבוטים"כי  הנתבע  רצה  לפגוע  בה  כאשר  בקש  ממנו  להכין  שני  ]  'א[
למשך  שעות  ואף  נרדמה ]  'א[התובעת  הייתה  המומה  חלושה  ונפחדת  ולפיכך  נשארה  בביתו  של  

שירה נשל  ביקונים  בשיער    תעשתה,  בנוסף.  מתוך  תשע  שעות  ישנה  לדבריה  ארבע  שעות.  שם
עוד  מציינת  התובעת  כי  התכתבה .  תנהלות  הנתבע  לדבריההשל  ב  שנגרמה  לה  כאמור  לעיל

ובהתכתבויות  אלו  ניכרת  הדאגה  של  חברתה ]  'א[בעת  שהותה  בבית  ]  'מ[במסרונים  עם  חברתה  
עם  הנתבע  הוקלטה  ובה  אמר  שאם  יהרוג  אותה  יוכל  לטעון  שלא ]  'א[שיחתו  של  .  ממצבה

] 'א[ואשר  צילם  תמונות  בהן  נחזה  ,  בעוקר  הפרטי  שהציב  הנתחביחס  ל  לטענתה.  הייתה  שפויה
. לא  היו  אלו  אלא  נשיקות  תמימות  של  אדם  שחפץ  להצילה  ממוות  –מנשק  את  התובעת  

למחרת  יום ד  מי.  לא  היו  אלה  נשיקות  של  אהבה  והיא  זכאית  למלוא  כתובתה  כדין,  לדבריה
ת יבהנתבע  וכן  הגישה  בקשה  לצו  הגנה  ב  גדנהעצמאות  הגישה  התובעת  תלונה  במשטרה  

 .מתוך חשש לחייה המשפט

 תכתבויות המעידות על סיבת שהות התובעת בבית הגברה

  לתביעתה  נמצא  כי  באותו  יום )נספח  יב(בהעתק  המסרונים  אותם  מצרפת  התובעת  

היי ]:  "'מ[  כותבת  לה  חברתה  8:51בשעה  )  16.4.2013(ג  "באייר  תשע'    ו–העצמאות  

 ."הכול בסדר? הגעת, [...] 

אני  כל  הזמן ?  יך  אתא  [...]  היי]:  "'מ[  כותבת  שוב  חברתה  8:52עה  בש,  קה  לאחר  מכןד
, סליחה  שאני  מציקה  לך,    "[...]  :וכותבת]  'מ[  מוסיפה  8:52גם  בשעה  ,  המשךב."  חושבת  עלייך

 ."אני דואגת לך, תשלחי לי הודעה שאת בסדר

 :זו הלשוןב עונה לה התובעת 10:09שעה ב

 וחולשה  לא  הרגשתי  טוב  בכלל  !!!סליחה  שאני  רק  עכשיו  רואה]  'מ[היי  "
עכשיו  לקחתי  את  הנייד  לראות  אם  יש .  לתת  לי  לנוח]  'א[בקשתי  מ.  בגוף

אני  פשוט .  תודה  !!!סליחה  שאני  הדאגתי  אותך.  הודעות  ומצאתי  שלך
 ."חלשה ומתוסכלת ועצובה שלא יכולה להיות עם הילדים שלי

 ." שאת מרגישה יותר טובמקווה? ה שלומךמ [...] היי]: "'מ[ כותבת 17:36שעה ב

] לוניפ[לא  רוצה  להיות  קרובה  ל.  אני  ממלאת  דלק  ומגיעה  ":  עונה  התובעת18:31בשעה  ו
 ."ני חוששת גם לילדיםא. סיפר לי תביני למה] 'א[ך בדיוק מה אה לרשאכו

 –ת  אישור  הגשת  התלונה  למשטרה  למחרת  אותו  יום  העצמאות    א)דספח  ינ(  פהירתובעת  צה
אותו  יום  את  אישור  פתיחת  התיק   מ)וספח  טנ(  פהירוכן  צ  )17.4.2013(ג  "תשעבאייר  '    זוםבי
 :ה היא כותבתשבצו הגנה לבקשה  – ית המשפטבב

[...] ' בוטיםנ 'נישיקש  מידיד  להכין  לו ב  [...]  איום  מילולי,  אלימות  כלכלית"
ני אגלל  שבי  שופטת  כי  זה  נלטעון  בפו)  ולי  יותר  מזהא  (די  להכות  אותיכ

 "...] [משוגעת
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ה "  כובין  הנתבע  מתאריך]  'א[ת  תמליל  השיחה  בין    א)זספח  טנ(  מצרפת  התובעת,  נוסףב
 :בה נכתב בין השאר, )7.3.2013(ג "באדר תשע

 תכין  לי  שני  מחבטים,  התקשרתי  אליך  מיד  כשיצאתי  מהטיפול  הפסיכולוגי"
אם  אהרוג  אותה  אגיד  לשופט  שהיא ,  שנה  הסלמה  בהתעללות  הנפשיתי[...]  
שמכונית  תדרוס ,  שתהיה  לה  תאונה,  תמות  כברש  [...]  ה  לא  שפויההיית

  [...]"ותה אאותה אני שונא

, ]'א[נחקר  ,  בעניין  צו  ההגנה  )23.4.2013(ג  "ג  באייר  תשע"  ימתאריך  ית  המשפטבדיון  ב
 :)2חח יפסנ( ובין השאר אמר

הוא ".  עם  הרגליים  על  הקרקע"לא  ]  לוניפ[זמן  האחרון  הרגשתי  שב"[...]  
 7:00בשעה    7.3.2013־בלתי  בק  [...]  ש  ממני  פעמייםיקהוא  ב,  מין  מקלותהז

הוא '  .אני  צריך  לבקש  ממך  שני  נבוטים]  'א[לום  ש']:  פלוני[שיחת  טלפון  מ
היה נ[...]  '  :  ואמרתי  לו'  וקש'ייתי  בה  [...]  נתן  לי  את  המידות  ומאיזה  חומר

פגשנו נ.  נרגעאז  הוא  בא  ושותה  קפה  וו  [...]  זו  לא  פעם  ראשונה.  'בקשר
ך במשך היום דברתי א [...] אתי מהפסיכולוגצי': וא אומרה [...] באותו לילה

ני  לא  צריך  לקחת  את  החוק אשלי  ועם  ההורים  שלי  והבנתי  ש  עם  העורך  דין
שהוא  מקבל  אלימות  מוסרית  כל ',  היא  משוגעת]  פלונית['ו'    [...]  לידיים

צפה ריטולים  שנשארים  ביש  ט?  לימות  מוסריתאשאלתי  אותו  מה  זה  ,  הזמן
  [...]"או יש משהו שהוא לא מסודר

 )8.7.2013(ג  "באב  תשע'    אמתאריך  ית  המשפטבסופו  של  יום  הגיעו  הצדדים  בדיון  בב
 .הסכמות שהנתבע יעזוב את הבית וניתנה להסכמה זו תוקף של החלטה שיפוטית ל)3חספח ינ(

ובתה  אף  לפיצוי  על  העוול כותבת  התובעת  שהיא  זכאית  מלבד  כת,  סיום  כתב  תביעתהב
הוצאות  גבוהות  בגין  הוצאת  לעז  על   נוסף  לכךבבסיכומי  תשובתה  תובעת  .  העשה  לנהקשה  ש

(ו  "ט  במרחשוון  תשע"  יעצמו  התבטא  ברוח  זו  בתאריך  ית  הדיןבטה  שיטאף  צוישה  אה
יושתו  על  הנתבע ,  כאשר  התרה  בנתבע  כי  אם  וכאשר  יתבררו  טענות  התובעת,  )1.11.2015

 . גבוהות על הוצאת לעז על התובעתהוצאות

כתובתה  דא   כלהך  ס:  "זו  הלשוןבתובעת  צרפה  העתק  מכתובתה  בה  התחייב  לה  הנתבע  ה
 ."נדוניה דין ותוספתא דא עולים לסך שבעים אלף שקלים חדשים ועוד מאתים זוז

ת   א)ספח  בנ(  די  להוכיח  את  יוזמתו  של  הנתבע  לגירושין  צרפה  התובעת  לכתב  התביעהכ
" פירוק  שיתוף  בדירת  המגורים,  איזון  משאבים:  "שמהותה  ית  המשפטב  הנתבע  בתביעת

 :ובה נכתב בין השאר, )28.11.2014(ה "בכסלו תשע'  ומתאריך

, רכם  של  הצדדים  לא  הייתה  סוגה  בשושנים  ולדאבון  לבו  של  התובעד"[...]  
 מסגרת  תובענה  דנן  עותר  התובעב  [...]  לפירוד  ולגירושין  ינםהפני  הצדדים  

לפירוק  שיתוף  בדירת  המגורים  ומצהיר  כי  הוא  מעוניין  לרכוש  את  זכויותיה 
מהלך  תקופת  חייהם  המשותפים  רכשו  הצדדים ב  [...]  של  הנתבעת  בנכס

התובע  יעתור  לחלוקה  בעין .  תכולת  דירה  אשר  נמצאת  בשימושם  המשותף
  [...] מתבקש  בית  המשפט  להורות  כדלקמן,  שר  על  כןא  [...]  של  המיטלטלין

הורות  על  חלוקה  בעין  של ל  [...]  הורות  על  פירוק  השיתוף  בדירהל
  [...] ."המיטלטלין המשותפים

 ל  ידיעהוגשו    ש)במספר  חמש־עשרה(  תובעת  מצרפת  אסמכתאות  להגשת  תלונות  רבותה
" ואלימות  תקיפות  בן  הזוג,  תקיפות  הקטינים"הנתבעת  שמהותן    גדנהנתבע  במשטרת  ישראל  

 ".חוסר ראיות" ללא אשמה בעילת סגירה של וכי כולן נסגרו ונגנזו
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 וות דעת חמורות על התנהלות הנתבע ומסוכנותוח

, )23.6.2013(ג  "ו  בתמוז  תשע"  את  תסקיר  הרווחה  מתאריך  ט)2נספח  ו(הנתבעת  מצרפת  

 :שבו נכתב בין השאר

  [...] סקיר  ראשוני  תוך  התייחסות  לשאלת  האלימות  במשפחהת"[...]  
תחום  אלימות   ובדת  סוציאלית  על  ידיעקת  הרווחה  מטופלת  במחל  ]פלונית[

האב  מגיע  אליו ,  דבריול  [...]  ופא  הילדיםר  [...]  2013במשפחה  מחודש  מאי  
א  התרשם  כי  מדובר ל  [...]  תכופות  מאשים  את  האם  בפגיעה  פיזית  בילדים

וטרד מ  [...]  לימות  שהופנתה  כלפי  הילדיםאתוצאה  מכבפגיעות  שנגרמו  
א  מצאתי  בסיס ל  [...]  ם  בכלל  ומהתנהלות  האב  בפרטמאד  מהתנהלות  ההורי

תיו  על ולגבי  טענ.  פיותשוקה  באי־ל  [...]  ל  היותה  שלע  [...]  להאשמות  של
התרשמותי  מדובר  כאן  בחלק  ממאבק   ל–היותה  אלימה  כלפי  הילדים  

  [...]"ושיןירהג

, )4.7.2013 (ג"ו בתמוז תשע"מתאריך כ[...] בסקיר הרווחה תת  א)1ספח ונ( תובעת  מצרפתה
 :נכתב בין השארשבו 

בו  דאגתו ו  [...]  פגישה  התקיימה  בשל  קבלת  מכתב  מרופא  הילדיםה"[...]  
גיעה  בשגרת  הילדים  ובמצבם פ  [...]  הרבה  נוכח  השימוש  שעושים  ההורים

 . למנוע אסון תעל מנרופא קרא להתערבות דחופה ה. הרגשי

שפונה  לרופא   האב  דיל  יעעיקר  בדיקות  רפואיות  מיותרות  לילדים  ב[...]  
לקבל  אישור  לטענות על אלימות   ל  מנתעמדובר  בפניות  .  הקופה  ולחדר  מיון

 . שני ההורים מרבים לצלם ולהקליט את הילדים. הצד השני

עדר  תקשורת  בין  ההורים ה  [...]  לונות  האב  למשטרה  והרחקת  האםת
קיבלה ,  פנתה  לרופא  עם  הילדה  אםה.  הגורמת  למניעת  טיפול  בילדים

ללא  שנתן  את ,  על  אותה  תלונה,  אחר  יומיים  האב  פנה.  חיות  לטיפולהנ
 . ותהטיפול בזמן שהילדה הייתה ִא

האב ,  היחידה  לאלימות  ובדת  סוציאליתעאם  תמשיך  בטיפול  אצל    ה[...]
  [...]"המשפחה ובדת סוציאלית על ידיעיפנה לקבלת הדרכה הורית 

 :נכתב, ית המשפטבוגש להש) 12.12.2013 (ד"בטבת תשע' תסקיר מתאריך טב

לא  יציבה  לא  אחראית  אלימה  כלפי   אםהלאב  טענות  קשות  על  היות  "
ענות אלו לא מקבלות גיבוי בחוות טמרות של.  הילדים  ובלתי  כשירה  להורות

הרי  שהאב  לא  מוותר  ומרבה  להתלונן  בכתב  ובעל  פה  על ,  דעת  מקצועית
הבריאות ,  וחהלשירותי  רו,  הוא  פונה  לערכאות  משפטיות.  התנהלות  האם

התנהלות .  ומשטרה  ונראה  שעושה  כל  שביכולתו  להרחיק  את  האם  מהילדים
באה  לידי ה[...]    ]לוניפ  [לשתרשמותי  מאישיותו  הנוקשה  ה  [...]  זו  מדאיגה

ול  המערכות  השונות  ובמלחמה  הבלתי מ  [...]  אובססיביותב  [...]  ביטוי
ין  שלו  הייתה הצעת  הגירושל  [...]  י  הסכמתהא  [...]  פוסקת  כלפי  אשתו

תעלם מ  [...]  סוק  בהכפשתה  בכל  דרךע  [...]  עבורו  אישור  להכרזת  מלחמה
 [...]  מהנזק הנגרם לילדים

תקפה בלתי מ[...]  חסרת ביטחון דבר המתעצם סביב, עימהנישה א ]לוניתפ[
  [...]הישפוסקת על האימהות שלה ועליה כאדם וכא

  [...]"שמורת הילדים תהיה בידי האםמ[...] 

ר  דניאל  גוטליב  ממכון  שינוי  ובה "ת  חוות  הדעת  של  ד  א)1ספח  זנ(  תובעת  צרפה  לתביעתהה
 :נאמר בין השאר
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ותר  נחוש  בדעתו  כי  הילדים   נ]פלוני[ר  מ  [...]  מהלך  כל  הבדיקהב"[...]  
וכי  יש  לפעול  בל  מחיר  להוצאתם   אםהנפגעו  פיזית  ורגשית  על  ידי  

הוא  גם  מוכן  כי ,  מטרה  זוראוי  לחזור  ולציין  כי  לשם  השגת  .  מרשותה
  [...] ותיקבע  כי  אין  הם  יכולים  להיות  ִאם  הילדים  יהיו  במסגרת  חוץ  ביתית  א

ממשיך  להילחם  בכל  כוחו   ]פלוני[ש  לציין  כי  קיים  משהו  בעייתי  בכך  שמר  י
כל  אנשי  המקצוע  הגיעו ,  ד  הלום  לפחותעמרות  שלזאת    ו]פלונית['  נגד  הגב

תעללות  של  האם  בילדים  כלומר  שלא לאותן  מסקנות  לגבי  השאלה  של  ה
תיות ילהצביע  על  כי  קיימת  בעי  כדיבא  היה  בבדיקתי  ל  [...]  התעללות  ייתהה

ני  נוטה  להגיע  למסקנה  הפוכה א]  [...]  לוניתפ['  כלשהי  בהורות  של  הגב
בדיקתי עולה כי אם קיימת סכנה מ [...] מנסה להוביל אותי ]פלוני[ממנה מר 

י אם מהגישה האובססיבית והעוינת ביותר  כ[...] הרי שאין סכנה זו, לילדים
וסר  היכולת  שלו  לקבל  דעות  מנוגדות  לאלו  שלו ח  [...]  של  האב  כלפי  האם

ווקא  צורת  החשיבה  הזאת  של  האב ד  [...]  והחשיבה  הנוקשה  ביותר  שלו
 ישתוג [...] ם  אלו  אשר  מעמידים  את הילדים בסיכוןה  [...]  וסגנון  ההתנהלות

אב  אין  יכולת  כלשהי  לראות ל  [...]  וואשוצרת  מצג  י  [...]  תאד  מגמתימ[...]  
ין א  [...]  וטה  להיות  מאד  טוטלי  בגישה  שלונ  [...]  יקורתיתבהדברים  בצורה  

 – האבל  יים  משהו  בצורת  החשיבה  שק  [...]  הוא  מסוגל  לטפל  בהם
נוקשות  ובאובססיביות  של  החשיבה  והמגמתיות  של  החשיבה  אשר  גורמת ב

 כי ברורההאוי לציין בצורה   ר[...]  כי  קטןה  קשה  ולו  בדבר  לו  לראות  הזנחה
רבה יותר מכך שהאם אולי הוהכי חד משמעית כי מצב זה מסכן את הילדים 

  [...] המתינה  יום  כאשר  לילדה  היה  חום  לפני  שהיא  הביאה  אותה  לרופא
 גישתה  של  האם  הייתה  הרבה  יותר  גמישה  עניינית,  עומת  גישתו  של  האבל

"[...] 

 התובעת ניהלה מערכת יחסים אינטימית עם אחר – הנתבע ענתט

טוען )  19.11.2014(ה  "ו  במרחשוון  תשע"בכתב  ההגנה  שהוגש  על  ידי  הנתבע  בתאריך  כ

לאור  העובדה  שהתובעת ,  לדבריו.  תוספת  או  פיצוי,  הנתבע  כי  לא  מגיעה  לתובעת  כתובה

כחה  שהיא  זכאית היא  זו  שהגישה  את  תביעת  הגירושין  הרי  כי  עליה  מוטל  נטל  ההו

התובעת הורחקה על .  כלפי ילדיה ואלימותהלכתובתה  וזאת  לא  נעשה  עקב  בגידתה  בבעלה

התובעת זלזלה והשפילה את הנתבע לא . לדבריו, ידי המשטרה בשל אלימות חוזרת ונשנית

ח  חקירה  המעיד  לדבריו  על  מערכת "הנתבע  מצרף  לכתב  הגנתו  דו.  אחת  לפני  הילדים

, התובעת  לדבריו.  לטעמו  של  הנתבע"  מאהב"הוא  ה,  ]'א[ין  התובעת  ליחסים  אינטימית  ב

ולפיכך  היא  אינה  זכאית ,  כלשונו"  חיי  תועבה  ופריצות"בגדה  בבעלה  ובחרה  לחיות  

מעולם  לא  כפה .  מעולם  לא  ניתק  אותה  ממשפחתה.  לדבריו  נהג  בתובעת  בכבוד.  לכתובה

חבורות  וסימנים "ת  עקב  ההנתבע  לטענתו  התקין  מצלמו.  עליה  ניהול  חיים  כלכליים

הבת  צוטטה  אצל  אנשי  המקצוע (שהבת  הקטינה  אמרה  לו  שהתובעת  הכתה  אותה  "  כחולים

ובשל  כך  לדבריו  הורחקה  על  ידי  המשטרה ...)  שאביה  אמר  לה  לומר  שאמה  הכתה  אותה

שהוא  זה  אשר  פתח בהליכים משפטיים :  הנתבע  מודה  רק  בעובדה  אחת  והיא.  ארבע  פעמים

וכי  גמר  אומר  בליבו ,  וד  בטרם  התובעת  הגישה  את  תביעתה  לגירושין  התובעת  ענגד

ולאחר  שגילה  לתדהמתו  כי  התובעת ,  להתגרש  מהתובעת  לאור  יחסה  המשפיל  והמזלזל

הנתבע  גם  מכחיש  את  טענות  התובעת  וטוען  וכי  מעולם  לא  ביקש .  ניהלה  רומן  מאחורי  גבו

 . לא ביקש מחברו לסייע לובוודאילפגוע בתובעת ו
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ח  העוסק  ביום "בדו.  ח  החקירה  ביחס  לטענות  הבגידה"דו  –  )ספח  אנ(  תב  ההגנה  צורףכל
 :נכתב בין השאר, )16.4.2013(ג "באייר תשע' והעצמאות 

...] ]  ['א[והתה  מתחבקת  עם  גבר  בשם  ז  [...]  מהלך  המעקב  הגברתב"[...]  
  [...] חנתהו  [...]  כיווןל  [...]  כנסה  לרכבנ  [...]  6:52שעה  ב  [...]  מתגוררה

מש  עם  רדתה  מהרכב   מ–  7:32  שעהב]  [...]  'א[במקום  המתין  לה  מר  
רבעים  שניות  של  חיבוקים  ונשיקות א  [...]  השניים  החלו  להתחבק  ולהתנשק

הותירו  את  הרכב  של ים  ראוי  להעיר  כי  לאחר  החיבוקים  השני.  רצופות
 סובארוכנסו לרכב הנ [...] ראה לנו כפעולת הסתרהנ [...] מקוםב [...] הגברת

 17:40ד  השעה  ע  [...]  פתחו  בנסיעה  מהירה  לדירה  ששוכנתו])  'א[ייך  לש(
  [...] השניים  שהו  שם  במשותף  ולא  זיהינו  כניסות  או  יציאות  של  אורחים

דקות  הפרידה   ספרמאחר  שיחה  שנמשכה  ל  [...]  שבו  אל  רכבה  של  הגברתו
ועדה ת.]    [..חקירהב  [...]  בין  השניים  לוותה  אף  היא  בחיבוקים  ונשיקות

 שעות  שהייה  בדירה  של  גבר  משך  למעלה  מעשרובמהלך  חיבוקים  ונשיקות  
"[...] 

 דיקת הפוליגרףב

(ה  "בניסן  תשע'  ובדיון  מתאריך  ל)  19.11.2014(ה  "ו  במרחשוון  תשע"בדיון  מתאריך  כ

 .נשאלו הצדדים אם הם מוכנים להיבדק במכונת אמת, ובעוד הזדמנויות) 19.4.2015

כי  היא  יודעת  איך ,  לא:  "בניגוד  לתגובת  הנתבע."  אין  בעיה:  "יתהגובת  התובעת  הית
יא  מסוגלת  להטעות ה  [...]  והמשטרה  הוצאה  לפועלההיא  רימתה  את  .  לעקוף  את  מכונת  האמת

 ."את הפוליגרף

ית בן  יתהתובעת  אף  הסכימה  שתוצאות  הפוליגרף  יהיו  התוצאות  שעל  בסיסן  י  כוחבאת  
 .סק הדיןפאת  הדין

הנתבע  עצמה  הציעה   כוחאת  יצוין  שב.  דק  במכונת  אמתיבהסכים  לה  ]'א[ם  העד  ג
  [...] .כאשר הנתבע עצמו התנגד לכך ביחס לעצמו, שהתובעת תלך למכונת אמת

 .בתובעת" מורד"הנתבע נחשב  –הבעל  ל ידיעזיבת חדר השינה והיוזמה לגירושין ע

ודאתו  הוא  זה  אשר  עזב בחקירת  הנתבע  על  ידי  באת  כוח  התובעת  נמצא  כי  הנתבע  על  פי  ה

את  חדר  השינה  והוא  זה  אשר  בתביעת  הפירוק  בבית  המשפט  החליט  על  רצונו  הגמור 

וכפי  שנצטט  מפרוטוקול  הדיון "  תביעת  הגירושין"בגירושין  ואף  בעיניו  תביעה  זו  נקראת  

 :)הדגשות לא במקור(

  [...] ית המשפטבבכבר פתחת תביעות משפטיות  12נובמבר בכבר : ש"

  [...] כן לק מהגירושיןחכ: ת

ובאותו זמן רציתי להתגרש , אחרי כל המאמצים שאני עשיתי לטיפול זוגי:  ת
באותה   ,2012גשתי  תביעת  הגירושין  בנובמבר  ה,  אותה  שנהב  [...]  ממנה

אופן בישה  אתנתקתי  מהה  [...]  ולל  יחסי  מיןכישה  אשנה  היו  יחסים  עם  ה
גשתי  תלונה  על ה  [...]  המילולי  באותו  יום  שהגשתי  את  התלונה  למשטר

  [...] הטרדה ואיומים שהיא עשתה לי באותו לילה

 ?נכון שאתה עזבת את חדר השינה: ש
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ובחודש  נובמבר  כבר  לא ,  גשתי  את  התביעה  בחודש  נובמברה  [...]  כן:  ת
ני א  [...]  אולי  חודש  חודשיים  לפני  זה  כבר  עזבתי,  הייתי  בחדר  השינה

 ."2012־לענייני משפחה ב טית המשפבגשתי תביעת גירושין לה

 "בגידה"ביעת הגירושין אינה קשורה לטענת הת

הוכח  כי  רצונו  של  הנתבע  בגירושין  ובפירוק  השיתוף  היה  כמה ,  בהמשך  חקירת  הנתבע

 :וכך אמר]. 'א[חודשים לפני הסיפור עם 

יו  בלתי הישה  א  כי  היחסים  עם  ה2012הגשתי  את  תביעת  הגירושין  בשנת  "
עלה  דווקא  בדצמבר ]  'א[כל  החשש  עם  .  תה  אלימהייהישה  אה.  אפשריים

 ."18.3.13־וזה היה בולט ב, ואז התחלתי לחשוש, 2012

 ל  ידיעאת  נושא  ההכאות  של  הילדים    ית  המשפטבכי  הנתבע  לא  ציין  בתביעותיו  ב,  ובהרי
החלה  התובעת  להכות  את "  לפתע"לפי  האמור  .  לדבריו  הדבר  החל  מאוחר  יותר.  התובעת

 :וכך נכתב בפרוטוקול הדיון,  העובדה כי כל תלונותיו נסגרו במשטרהמלבד. ילדיה

ושהיא ?  איפה  כתוב  שהיא  לא  מבשלת  ולא  מנקה.  ביעת  המשמורתת"[...]  
תה הכהיא  שואיפה  כתוב  ,  איפה  כתוב  שאתה  חשדת  בהו  [...]  ?א  רעהימא

תחילה  להכות  את  הילדים  והגשת הישה  אפתאום  הו  [...]  את  הילדים
 ".תלונות

 : כך השיב הנתבעלע

התלונה  למשטרה  על .  התחלתי  להתלונן  למשטרה  בהמשך  כךר  זה  קרה  אח"
ה מאוד מעניין שהיא ז [...] 2013בחודש מאי  ייתהההתעללות פיזית בילדים 

תלונות ה  [...] התחילה  להרביץ  לילדים  אחרי  שהגשתי  את  התביעה  לגירושין
  [...]"אוד מוזרמנסגרו באופן 

 "חשדותיו"בביתו על אף ] 'א [הנטען ק אתבעל המשיך להעסיה

ובין  הדברים ,  למרות  חשדותיו]  'א[בחקירת  הבעל  מתברר  כי  הוא  המשיך  להעסיק  את  

 :נשאל הנתבע

היום  שחשדת  עברו מ  [...]  ובכל  זאת  המשכת  להזמין  אותו  לעבודות  בבית"
בן  אדם  שאתה  חושד  בו שבוגד ?  חודשים  ואתה  הזמנת  אותו  בכל  זאת  ספרמ

 "?אתה מזמין אותו לעבודות בבית שלך, ךעם אשת

 :שובתו של הנתבע הייתהת

הרי  היה  החשש ,  ולסך  הכבולי  רק  פעמיים  גג  א  [...]  פעמים  ספרמהיו  "
והראיות ,  18.3.13־  בתהיבפעם  הראשונה  שראיתי  אותה  הי,  אולי.  הראשון

ישה אה,  תהייהראיה  הזו  ה.  מדברים  על  טווח  של  אולי  חודש,  מחודש  אפריל
בחשבונית .  'מאיר'חולים  ת  לקחה  את  הבת  המשותפת  לנו  למעקב  בביזו  ה

. זה היה מוקדם בבוקר. בתי  לא  שותה קפה.  'מחיר  –  פה  ומאפהק'היה  כתוב  
ות  שלי  היו  שהיא  נפגשה שולכן  החש,  החברות  שלה  היו  מוקדם  בעבודה

אבל  לא  עשיתי ,  אם  הייתי  אובססיבי  הייתי  מתפרץ.  'אירמ  'ִאתו  בבית  חולים
 [...]" זאת

 ?אם אתה חושש ממנו איך הזמנת אותו לבד לבית ":המשך נשאל הנתבעב

  [...]"כי אחרי שהזמנתי אותו הוא איים עליי, שאלה טובה מאוד ":שובתו הייתהת
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לביתו  כדי ]  'א[שובה  סתומה  ובלתי  ברורה  אל  מול  העובדה  כי  הנתבע  המשיך  להזמין  את  ת
הוא  כלל  לא  חשד   כי  פירושו  של  דבר.  כביכול"  חשדותיו"לבצע  עבודות  ושיפוצים  גם  לאחר  

 .בתובעת וכל טענותיו שקריות

 רהזישה אדות על קשר הנתבע עם ע

 :נאמר על ידו בין השאר] 'א[בחקירת 

הוא  מתחיל  לספר .  אמרתי  לו  אל  תספר  את  זה,  אני  מכיר  הרבה  סודות  ממנו"
האופי .  םאני  אומר  לו  זה  לא  נעי.  שיש  לו  חברה  פה  ושם,  על  חברות  אחרות

אני  לא  הולך  לספר  סיפורים  בכל .  זאת  התשובה.  שלי  אני  בן  אדם  שקט
 ."מקום

המשך  חקירתו  אישש  העד  את  טענות  התובעת  בכל  הנוגע  לשהותה  אצלו  בבית  וכי ב
לדבריו  החנתה  התובעת  את  רכבה .  הזמינה  אליו  כדי  לספר  לו  על  הסכנה  מהנתבע  ועל  איומיו

. ו  משום  שהיה  קשה  לה  למצוא  את  כתובתו  בשל  מיקומהבחניון  והוא  לקחה  לביתו  במכונית
 ית  הדיןבל.  לגבי  החיבוקים  והנשיקות  אמר  העד  שהוא  לא  זוכר  אם  נישק  אותה  או  רק  חיבקה

 ."אלא חיבוק לא רואים פה נשיקה: "]'א[שחזה בסרט החקירה העיר 

ית בו.  כי  גם  החוקר  בחקירתו  טען  שראה  נשיקה  בעורף  בלבד  ולא  פה  אל  פה  נוסףבובהר  י
יכול  להיות  שזה  הסנטר  שלה   ":עד  שהוער  בדיון,  העיר  לו  שהוא  אינו  רואה  אלא  חיבוק  הדין

 "?שנמצא על הצוואר

 2012רה של הנתבע הוסיף העד ואמר כי הנתבע סיפר לו עוד בשנת זישה אחקירתו בעניין ב
  ויש  לו ,ארגנטינה  ב]'ק[שמה  שישה  אי  הוא  בקשר  אינטימי  עם  כ  [...]  כשהוא  היה  נשוי  ל

עוד  הוסיף  כי  התובעת .  הוא  פגש  אותה,  חדיתמונות  עם  ציירת  וכי  כאשר  הם  נסעו  לארגנטינה  
 .אולי לא יודעת מהסוד הזה

תפאורה  וכי  הוא   הןהתובעת    גדנמתברר  כי  כל  הטענות  של  הנתבע  ]  'א[אור  חקירתו  של  ל
 .יהחרת וכל רצונו הוא להתחמק מחיוביו הממוניים כלפאישה אמאס בה לטובת 

 יבוקים ונשיקות בארץ המוצא הרלוונטית כסימן לידידות בלבדח

שהמנהג  בדרום  אמריקה )  26.1.2014(ד  "ה  בשבט  תשע"טענת  התובעת  בדיון  מתאריך  כ

.   כולל  גברים  עם  נשים–הוא  שכאשר  פוגשים  חברים  אזי  מתחבקים  ומתנשקים  זה  עם  זה  

. גזם  ביחס  למה  שמקובל  בארץשהמנהג  שם  לחבק  ולנשק  באופן  מו]  'א[כך  גם  העיד  העד  

כאשר  נפגשו  מחוץ  לאולם ]  'א[לוי  שהיא  חבקה  ונישקה  את  ]  'מ[כך  גם  העידה  העדה  

יצוין  כי  בית  הדין  ערך  גם  בירור  בעניין  זה  ואמנם  התברר  על  פי  עדויות  אזרחי .  הדיון

הם מתחבקים ומנשקים , ארגנטינה  לשעבר  כי  כך הוא מנהגם ותרבותם כאשר פוגשים מכר

 . נפגע ונעלב ממנו מאודכנגד הצד ש–מי שאינו נוהג כך , לדבריהם. ת לידידותכאו

 צונו העז של הנתבע בגירושיןר

ביקש  בא  כוחו )  9.4.2013(ג  "ט  בניסן  תשע"בדיון  בתיק  תביעת  הגירושין  בתאריך  כ

של  הבעל  פעמיים  בשלבי  הדיון  כי  בית  הדין  יוציא  פסק  דין  לגירושין  וכי  את  הבעיה ]  דאז[

יפתרו  בעתיד  ויודיעו ,  י  הזוג  היו  אז  גרים  יחד  וכי  לא  ניתן  בשל  כך  לסדר  ביניהם  גטשבנ
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וכך  נאמר  שם  בפרוטוקול  הדיון ,  על  כך  לבית  הדין  תוך  מספר  חודשים  לאחר  שהם  ייפרדו

 :)37–35שורות (

, בנוגע  להסכם  ממון,  אבקש  להתייחס  בקצרה  למה  שנאמר:  ל  הבעכוחא  ב"
בבעלותו   ישארויירשם  על  שם  מי  מהצדדים  ל  מה  שכ  [...]  בנוגע  לבית

ההסכם  אושר ,  גם  מה  שיצברו  במהלך  הנישואין,  הפרדה  מוחלטת,  בלבד
הם  עדיין  גרים ,  ישנה  הסכמה  עקרונית  להתגרש.  ט  בכפר  סבאשפהמת  בבי

 דכםואני  מציע  שכב,  לבצע  את  הגט  א  ניתןלברור  לנו  שבנסיבות  אלו  !  יחדב
ואז תקבעו , תוך מספר חודשים שהם נפרדוואנו נגיש הודעה ב, סק  דיןפן  יתי

  [...] ."ינה זכאית לכתובהאישה אה. מועד לגט

אני  עזבתי  את  החדר :  "כוחוא  פי  הבעל  וב  מ)65–63  ורותש(  עוד  נאמר  שם  בסיום  הדיוןו
 ."לגירושין סק דיןפבקש נ [...] חלטתי להתגרשהגלל שב, שינה

 107ורה  ש(  )15.12.2013(ד  "טבת  תשעב  ב"  יאריךבתדיון  נוסף  בתיק  תביעת  הגירושין  ב

לגירושין  וכל  השאר  ידון   סק  דיןפאפשר  לתת    ":הנתבע  חכואת  באמר  שוב  מפי    נ)לפרוטוקול
 ."כךר אח

 2012לאחר  שנשאל  הנתבע  אם  כבר  בנובמבר    )19.4.2015(ה  "בניסן  תשע'    לדיון  מתאריךב
חרי  כל  המאמצים א..]    [.כחלק  מהגירושין  כן:  "ענה,  ית  המשפטבפתח  תביעות  משפטיות  ב

  [...] ."ובאותו זמן רציתי להתגרש ממנה, שאני עשיתי לטיפול זוגי

 :כדלהלן 14 עיףסותבת היא בכישה אסיכומי הב

, לראות  את  הבעל  כמי  שכפו  עליו  להתגרש  א  ניתןל,  מכל  האמור  לעיל"
תביעה הל  אף  שע,  אלא  להיפך,  התובעת  ל  ידיעבאמצעות  תביעה  שהוגשה  

 ל  ידיעאופן  פורמלי  הוגשה  ב)  ם  הבעל  יסרב  לשלום  ביתא  (לגירושין
 אשר  הרי  שהרוח  החיה  שקידמה  את  הגירושין  היה  הבעל  עצמו,  התובעת

של  הנתבע   היאחזותה.    חיים  נפרדים  מהתובעת2012ניהל  מאז  פברואר  
בעובדה  שהתובעת  הגישה  את  כתב  התביעה  ולכן  מטעם  זה  אינה  זכאית 

 ."מופרכת מעיקרה, לכתובתה

  הצדדים חיי רחומי שמעשיה אינם חריגים לפי א ב– רת על דת בזמן הזהובע

צריך ,  או  לא"  עוברת  על  דת"בכל  מקרה  שבו  הנידון  על  אישה  אם  היא  נחשבת  בכלל  

כי  ייתכן  שאף  שעשתה ,  לדקדק  היטב  אם  אכן  יש  להחשיבה  כעוברת  על  דת  מחמת  מעשיה

,   אין  בזה  חסרון  לדידם–ני  הזוג  אולם  בנורמות  שבהן  חיים  ב,  מעשים  שלא  כדת  של  תורה

 .ובוודאי אין זה מורה על כך שהיא מסרכת דרכיה תחת בעלה למעול בו מעל

ת  מגדולי "ידון  בספרי  השונ  –  פוסקים  בזמנינו  דין  עוברת  על  דת  או  לא  םא  –  ן  זהיינע
 :ונביא מדבריהם כלשונם, הדורות

  :זו לשונוותב  כ)קכד ןמסיא לק ח( ת דובב משרים"שוב

ברצונו  לגרש  אשתו  מחמת  שהולכת  בשער ו  [...]  השאלה  בבעל  דברל  ע"
, יודעין שהוא אינו מקפיד על זה כלהו בבמכת וד תורתובוכפי  הצעת כ,  שלה

זמן  הזה בלצדד  דלא  חשובה    וד  תורתוברצון  כו  [...]  ואך  תואנה  הוא  מבקש
יען ,  )קטו  ןמיס(  בן  העזרארוע  כמבואר  בפה  אשוברת  על  דת  ביוצאת  ורע
מיון  לזה ד  [...]  עוונותינו  הרביםבפשתה  המספחת  ונעשה  הדבר  כהיתר  ש

אי ו  [...]  ל"ז  שם  בשם  הרש"כתב  הטו[...]  ג  "שצ  ןמסי  ן  משפטשמצינו  בחו
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פשיטא ,  הוחזק  בעיני  הדיין  דלא  מוחזק  בכך  להיות  בודל  עיניו  מראות  ברע
  [...]"דלא כל כמיניה להוציא ממון

 :זו לשונוותב  כ)ימן נדס רעזהן בא( ת ישכיל עבדי"בשוו

עלה  השאלה  לפניו  במקרה  שהבעל  מוחה  באשתו  לא  ללבוש  בגדי ו"[...]  
אם  בידו ,  הטות  אזן  קשבת  לדבריולישה  אולא  רצתה  ה,  שחץ  כזאת

פשתה ,  לצערנוש,  א  כן  בזמננו  זהל  [...]  עוברת  על  דת  תנמבחי,  להוציאה
  עוברת  על  דת רי  אין  זה  בבחינתה  [...]  המספחת  כמעט  ברוב  בנות  ישראל

על  הדיין  להיות  מתון ,  ן  הדבר  גם  בסכסוכי  איש  ואשהכ  [...]  כדרך  הפרוצות
מובאיהן ,  תהלוכותיהן,  הישטיב  האיש  והא,  לחקור  בשבע  חקירות,  בדין

עד  עומדו  לאמיתו ,  מפי  קרובים  ורחוקים,  ומוצאיהן  בדרכי  החיים  והתורה
  [...]" לקרב או לרחקואז ישקול בפלס מאזנים איך להוציא דינו אם, של דבר

 :זו לשונוו, )סימן נד יםחיח רוא( עוד כתב שםו

הנה  עתה ו  [...]  הרי  זה  דבר  פשוט  דיש  חילוק  בין  הזמנים,  אחרת  את  ועודז"
ת  בכל  מקום  ומקום  שרוב  הנשים חפשתה  המשפׁון  שהן  בעו,  ו  זהנבזמנ

ים ואם  לא  תחלק  בין  הזמנ,  וזרועותיהם  מגולים,  יוצאות  לשוק  וראשם  פרוע
וכולם  צריכים  להתגרש  ולצאת ,  נמצא  דלא  הנחת  בת  ישראל  תחת  בעלה

באוסף  פסקי  הדין  של  הרבנות  הראשית  לישראל   ועיין.  לי  כתובה  במבעליהן
ימינו  אין  זה  מן  המוזר ב':  [...]  םזו  לשונו,  שפסקו  בגדולה  מזו,  )עמוד  קכוב(

וכלים א,  מכבר  ה  את  זהזשנפגשים  במקומות  שונים  ומכירים  כה  אששאיש  ו
. ין  שם  עי–'  ואין  זה  בעיניהם  בגדר  פריצות  ויוצאים  לטיול  דחחן  אולעל  ש
הפריצות  דנו  כפי  העת  וכפי  הזמן  שנראה  לעולם  שהוא ין  עני  פילואהרי  ד

  [...]"בגדר פריצות

זו ו,  )רם  דרבנו  גרשוםחהיתר    נייןבע,  ו  ןמסי  רזען  הבא(  ת  חלקת  יעקב"ושבדרך  זו  כתב  גם  בו
 :לשונו

בא  לפנינו  עובדא  שהבעל  רוצה  להיפטר  מאשתו  מפני  שהיא אם  כן  בו"
מתחילה  צריכין   –  שהיא  עושה  מעשי  פריצות  –  יהודיתת  עוברת  על  ד

 –  בדור  פרוץ  הלזה  ו  הרביםינתונובעו  –  דאפשר  הוא  הבעל:  לחקור
, ה  בידיעת  שניהםידהאנשים  שאין  מדקדקים  בטבילת  אשתו  ומשמשים  נמ
שהוא  בכרת  וחמיר  מאיסור  סוטה  שהוא אם  הוא  אינו  חושש  לאיסור  נדה  ו

נוגע ר  שהדבון  ל  נתנו  לו  גם  רשות  לגרשה  כיו"ק  חזר  [...]  רק  בלאו  או  עשה
באופן  שאנו  יודעין  שהוא  אינו  חושש   כןאם  .  לו  שיכול  לבוא  לידי  איסור

  [...] ל נתנו לו רשות זה"שחז ין לנונימ – לאיסור

בידיעת   יהודיתת  רת  על  דושית  מעשי  פריצות  ועובעישה  אאם  ה:  עוד  יותרו
ני  חציפות  הנוהגת  בהדור  הפרוץ ייו  שארי  ענא  [...]  בעלה  וגם  ברצון  בעלה

היכי  תיתי  נאמן  לומר  על  שאר  ענייני  פריצות מכן  ם  א,  והבעל  אינו  מקפיד
עוברת על דת ישראל הוא רק כשהבעל נודע לאיש ד [...] שאינו מתרצה לזה

  [...]"משפחהמירת שבת וטהרת ש – וסימן לדבר, חרדי

עוברת כישה  אשלא  למהר  לדון  את  ה,  נהגו  בבתי  הדין  בזמננו,  על  פי  הדברים  הללו,  אכןו
 .ונביא דוגמאות לכך מהמובא בפסקי דין הרבניים. על דת ולהפסידה כתובתה

 :זו הלשוןבתב  כ)135 דועמ ק זחל( ר"בפד

שהיא כישה  אאינו  יכול  לסבול  התנהגות  ה  אשר  היינו  באינש  צנוע  ומעליד"
ור מאשום  גרנו  בבזה  שייך  לומר  דר  –  נוקפו  על  כך  ולבו  וברת  על  דתע
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אשר  לא  כן  במקרה  שלפנינו  שהבעל  חי  חיי ,  ונאגוי  אלא  תיקן  בכה  הגולה
לא  מניה  ולא ,  ין  יהודאיןרלא  מתנהג  כלל  כגוב,  חרתאישה  אהפקר  עם  

ולדרוש   ית  הדיןבבזה  יש  לדון  שאין  בעל  כזה  יכול  לבוא  ל  –  מקצתיה
הוא ,  שתו  לא  התנהגה  בצניעות  כיאות  לבנות  ישראל  הכשרותאלל  שגבש

כי .  חרת  הנאה  ממנה  במעשיהאישה  אולהחליפה  ב  רחהל  כורוצה  לגרשה  בע
הסיבה  היא  מפני ,  לא  חסרון  הצניעות  אשר  בה  הוא  אשר  לא  נותן  לו  מנוחה

  [...]"רה ומאס באשת נעוריוזישה אשדבק ב

 :זו הלשון בתב כ)363 דועמ ק דחל( שראלהרבניים בי ןיד הבפסקי דין של בתיו

ם א,  ושית  מעשי  פריצות  ועוברת  על  דת  ישראל  בידיעת  בעלהעישה  אם  הא"
מהיכי  תיתי  שיהיה  נאמן  לומר  על  שאר  עניני  פריצות  שאינו  מתרצה  לזה   כן

הוא   וברת  על  דתעהדין  ב:  קיצור  הדבר.  חרם  דרבנו  גרשוםמורוצה  להפטר  
 ...]" [רק כשהבעל נודע לאיש חרדי

 פסק הדיןת וברת על דת בנשואע

בנידון  דנן  בית  הדין  ראה  את  סרט  החוקר  ואף  העיר  בית  הדין  במהלך  הדיון  כי  ראה  שהעד 

וכי  גם  החיבוק  היה  סוג  של  חיבוק  של .  אמנם  חיבק  אותה  אולם  לא  ראה  שנישקה]  'א[

רמית חיזוק  ועידוד  בשעותיה  הקשות  ביותר  של  התובעת  בעת  שהצליח  הנתבע  בערמה  ובת

בזדון  ובפשע  לגרום  שהמשטרה תרחיק את התובעת מביתה ומילדיה למשך שבעה ימים על 

אשר  הזהירה  להיזהר  מבעלה  וקרא ]  'א[בשעות  הללו  הלכה  התובעת  לעד  .  לא  עוול  בכפה

חיבוק  זה  אף  נחזה  בסרט .  היא  נמצאת  שבה    הסכנהעל  אודותלה  לביתו  כדי  לספר  לה  

אלה  עולי  דרום  אמריקה  הנוהגים  כך  בכל  מפגש  ואירוע כחיבוק  חיזוק  ועידוד  ובמיוחד  ל

גם  שהייתה הארוכה של התובעת בביתו של .  וכפי  שבית  הדין  קיבל  עדויות  מכיוונים  שונים

ואף לא " עוברת על דת"אין  בה  ולא  כלום  במקרה דנן והיא אינה קשורה כלל להלכות ]  'א[

  אבי –  בעלה  –  לה  כי  הנתבע  כאשר  זה  סיפר]  'א[התובעת  הוזעקה  לביתו  של  .  קרוב  להן

מלבד שיחתם של . כבעל  מלאכה]  'א[שהזמין  אצל  "  נבוטים"ילדיה  חפץ  היה  להורגה  בשני  

ישנה , עם הנתבע]  'א[וכן  השמעת  ההקלטות  של  שיחותיו  של  ,    כךעל  אודות]  'א[התובעת  ו

התובעת  שעות  ארוכות  לאחר  שהייתה  מותשת  חלשה  כאובה  ופגועה  מעצם  הרחקתה  כאם 

אל  מביתה  ומילדיה  על  לא  עוול  ובמיוחד  כאשר  התווסף  לה  בשיחה  על  כוונתו  של בישר

יעידו  על  כך  כמאה  עדים  ההתכתבויות .  בעלה  אב  ילדיה  להכות  בה  לפגוע  בה  ואף  להורגה

על  כך  שחברתה  דואגת ]  'א[באותן  שעות  ששהתה  בביתו  של  ]  'מ[של  התובעת  עם  חברתה  

כי  היא  בדרך  אליה  כדי  לספר  לה  מה ]  'מ[ללה  ועל  כך  שבסיום  היום  כותבת  התובעת  

הגישה ,  ]'א[  שמיד  למחרת  אותו  יום  בו  שהתה  בביתו  של  –    ועוד,זאתכל  ].  'א[שמעה  מ

היא  מפרטת   שבו  התובעת  תלונה  במשטרה  וכמו  כן  הגישה  בקשה  לבית  המשפט  לצו  הגנה

ו  של את  טעמיה  ומספרת  את  סיפור  הנבוטים  וכוונת  בעלה  להכותה  וכי  שמעה  זאת  מחבר

אולם ,  החיבוק  ואולי  אף  הנשיקה  אמנם  אינם  תואמים  בדיוק  את  ההלכה].  'א[בעלה  העד  

אין  בהתנהלות  זו ,  לפי  כללי  התנהגותה  של  התובעת  והחברה  הסובבת  אותה  לפי  חינוכה

 .ההפך הוא הנכון. ו על חוסר נאמנותה לבעלה"ולא כלום להעיד ח
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בתיקונים  בביתו  גם  לאחר ]  'א[את  העד  וסיף  על  כך  את  העובדה  שהנתבע  המשיך  להעסיק  נ
 היבדקלנוסיף  על  כך  שהנתבע  התנגד  .  של  התובעת  עם  העד"  בגידתה"נודע  לו  על  "  כביכול"ש

 במידיוהסכימו  ברצון  ]  'א[במכונת  אמת  בכל  פעם  שהוצע  לו  כאשר  מנגד  התובעת  וכן  העד  
ק  במכונת  אמת דיבהנתבע  עצמה  הציעה  שהתובעת  ת  ת  כוחאנציין  שב.  על  נאמנותם  היבדקל

טענתו  הייתה  שהתובעת  תערים  על  מכונת .  הלה  התנגד,  אולם  לכשהוצעה  הצעה  זו  לנתבע
ית ב.  טענה  זו  מגוחכת  וריקה  מתוכן.  האמת  כשם  שהערימה  על  המשטרה  ועל  כל  אנשי  המקצוע

קיים  חשש  מעל  לסביר  כי  קלונו  של  הנתבע ,  סבור  כי  לא  בכדי  פחד  הנתבע  ממכונת  אמת  הדין
 .יגיעו תוצאות הבדיקהיתגלה לכש

 והנמקה להצדקת מעשיה' מתלאא'וברת על דת ומעשה כיעור כשיש ע

 : מובא בזו הלשון)פרק ז הלכה ו(בתלמוד ירושלמי למסכת כתובות 

 ייה  חבי  רתניו  [...]  יהודית  ושה  מת  דל  עעוברת  הכתובה  בלא  שוצאות  יאלו"
 או  רנינה  חבי  רשם  בעזר  לביר.  כול  הת  אאבדות  מדת  הל  עעוברות  השים  נןכ
 בי  גל  עוקר.  צא  תדבר  האור  כיתה  בתוך  מוצא  יוכל  רסינר  בוגרה  חותהא
 פני  לנדלוס.  צא  תדבר  האור  כטתו  מבי  גל  עוקר.  צא  תדבר  האור  כיטתהמ
. צא  תדבר  האור  כפל  אמקום  מוצאין  יניהםש  [...]  צא  תדבר  האור  כיטתהמ
 בי  רשם  ביקא  אר  בנינהח  [...]  צא  תדבר  האור  כבור  הן  מה  זת  אה  זעליןמ
 ".אמנת נדבריה לאייה רביאה הם אכולהן והודהי

 איה  רביאה  האם.  אלו  המעשים  הל  כ–  וכולהון:  "זו  הלשון  ב)םש(רבן  העדה  קר  היאבו
  ."אמנת ננות זם שיה הלא וך כעשה נמה לדבריה למתלא אנתנהש לומר כ– דבריהל

 .ני משהפכתב שם הן כו

 :זו לשונוור כך את דברי הירושלמי  ביא)ב" עד כףד( במות יאמנם המאירי למסכתו

 : ם שאמרוש [...] מערב התלמוד בועיינתי"

 עורכ  –  וצא  ירוכל  וסינר  בוגרת  חותה  אאור:  נינאח'    רשם  בלעזרא'  ר'
 פני  לנדלהס;  צאת,  דבר  העור  כ–  טתו  מבי  גל  עוקר;  צאת,  דברה
 עורכ  –  מרחץ  הבית  בריכה  יל  עופחתט;  צאת,  דבר  העור  כ–  טתומ
 ניהםש;  צאת,  דבר  העור  כ–  בור  הן  מה  זת  אה  זעליםמ;  צאת,  ברדה
: הודה  יב  רשם  בנינאח'  ר.  צאת,  דבר  העור  כ–  פל  אמקום  מוצאיםי
 ' .אמנת נדבריה לאיה רביאה הםא םולכב

 [...]" התנצלות למתלא אתינת נו זראיה בי לנראהו

וכפי '  איהר'  בואין  צורך'  מתלאא'א  ליבמות  שם  גרס  להדיא  בירושלמי  שדי  ב"בריטבו
אם  הביאה  ראיה :  "בירושלמי  גם  את  הנוסח  שלפנינו  שהוא  ושאי  כליםנשבארו  המאירי  וה

 :א"הריטב לשוןו וז, "לדבריה

  [...]"לדבריה נאמנת מתלאאם אם נתנה ולאבל בכ: ם בירושלמי על האש"[...] 

 :פסק נ)גים א ו־פעיסיא  בן העזר סימןא( ולחן ערוךשבו

 מצא  ובאו,  ה  זיש  אם  ענסתרה  שדים  עליה  עבאוו,  ינוי  קדם  קא  לםא"[...]  
 ובשת  להיא  ומטה  העל  מומדת  עמצאוה  וחריו  אנכנסו  שגון  ככוער  מברד
 ראו  מקום  שוא(  הכילה  ממעלה  למצאו  רוק  שוא,  זורה  אוגרת  חו  אמכנסיםה
 ה  זת  אה  זעלים  מוא,  פל  אמקום  מוצאים  יהיו  שו  א)]ורט  [פוכיםה  מנעליםה
 נשקים  מותם  אראו  שוא,  לוקהפ  ח"  ענשק  מראוהו  שוא,  ו  בכיוצא  ובור  הןמ
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 שםבית  יוסף  ב()  מנעולב  (דלתות  ההגיפו  וה  זחר  אה  זנכנסו  שוא,  ה  זת  אהז
 םא,  דיינים  היני  עאות  רפי  ללו  אדברים  בכיוצאו,  )א"נ  רלףא  א"רשב  השובתת
 קום  מלכ  [...]  נטען  לנשא  תא  לו  זריה,  זה  ככוער  מדבר  בעלה  בוציאהה
 ."תובה כלא בצאת, צא ת,אמרוש

ק "ס(  א  שם  בביאורו"כתב  הגר"  לפי  ראות  עיני  הדיינים  "מה  שכתבבא  "בביאור  כוונת  הרמו

 ל  ככן  ואמנת  נדבריה  לאיה  רביאה  הם  אכלן  וירושלמי  בםש',  ו  כאות  רלפי:  "זו  הלשון  ב)ח
 ."יוצאכ

א חלק  ת  "וש(א  "להלכה  שהושלכה  מדברי  הירושלמי  הנזכרים  נביא  את  דברי  הרשבה  כדוגמו

 :זו לשונו ודבריוך כתב בתו ש)םשית יוסף בהובא ב, נא רלף אימןס

 חקירה  בכתב  הם  עמטרה  החצר  בנכנסה  שהן  כאשת  באמרת  שה  מולענין"
[...] '  וטה  סריק  טרעאת':  ירושלמי  בדאמרינן  כיישינן  חימ.  דלתות  ההגיפוו
' ריק  טרעאת'  דעול  נית  ביהא  שד  עחוד  יה  זין  אאמרת  שלתות  דהגפתו
 פרק  בירושלמי  בתם  הכדמשמעו.  שמע  ממנעול  בעול  נער  שושלמיירב
 אינו  של  כטעמאו'  ריכה  צוגף  מוטה  סריק  טרעאת  'תם  הןנגרסי  דמדירה
 מדיר  הפרק  בהתם  דעודו  [...]  רשות  בלא  שחר  אכנס  ימא  שוא  הרא  ימנעולב
' .אמנת  נדבריה  לאיה  רביאה  הם  אכולהוו':  תם  האתמרן  דנךה  כל  במרוא
 כלו. אונס התוך מלא ארצונה לתיחדה נלא שזה מותר ידבריה לאיה רך לאיןו
  [...]"דועה יענה טתוך מלא ששנעשו כירושלמי דנךה

 סוברת  בהבנת  דברי  הירושלמי  שאיןה  –  לירושלמי  שם  השיירי  קרבן  –הנה  ישנה  דעה  ו
 'מתלאא  'ין  א–  יה  פל  עיו  פנתן  שגוןכ,  דול  גכיעור  בבלא,  גיל  רכיעור  בלא  אמורים  אדבריםה
 :זו לשונוו. ועילהמ

 ה  ממרו'    רפני  לא  בעשהמ  [...]  אמנת  נדבריה  לאיה  רביאה  הם  אוכולהון"
 יה  ההמעשה  שלומר  ראה  נותריו.  שונות  לתי  שירשתי  פסרקונטב.  'כו  וכךב
 נתנה  שיון  ככך  בהמ'    רמרא  ודבריה  למתלא  אתנה  נהיא  וכוער  מבר  דעידיב
 עיל  למרינן  אשכינותיהב  דה  נהוחזקה  בפילו  אהרי  שאמנת  נדבריה  למתלאא
 הני  מםא  כךר  ח  אשאלו  ואןכל  שכן    כנאמנת  שבירושלמי  ובבליב'  פרק  בב
 אינה  שפשיט  ויותר  בכוער  מזה  שיו  פל  עיה  פשנתנה  בדבריה  למתלאא
 א  לכן  לכך  בחילקול  ש"  זראשונים  הן  מדחא  לאיתי  רלא  שמפניו.  אמנתנ
 ."יון עריך צדינא לבל אקונטרס בן כירשתיפ

אמנם  הוא  לא  הכריע .  'מתלאא'עשה  כיעור  גמור  כמו  נשיקה  על  הפה  לא  מהני  במ,  שיטתול
 .שלא מצא מהראשונים המפרשים כךון כיו, להלכה כן

 שרפי  ש")בירושלמיו  "בור  המתחילא  דייף    סעם  שבן  העזרא(י  "  שערךה  –  לשיטת  יחיד  צויןיוד  ע
 .ומאה טיד כהתה שלא שאיה רוא' מתלאא' למש מאיה רהביא לצריכה שירושלמיב

 תת  לאמנתנישה    אאין  שסובר  וחולק  שירושלמי  בבי  רדעת  בכתבו  ששיש  צויןיוד  ע
 שמע  מבירושלמי  שיין  שםוע,  ם  שבי  רריבד  בשני  הושרפיב,  ם  שרבן  העדהק(  יעור  כעשה  מלע'  מתלאא'

 .)ראשון הושרפיכ

 .במעשה כיעור' מתלאא'ולם כאמור הראשונים והפוסקים פסקו כי מועילה א

א  כדברי  הירושלמי  כי  כאשר  נעשה  דבר  כיעור  שמצד "ום  כי  נפסק  בדברי  הרממצא  לסיכנ
והנמקה '  מתלאא  'ל  ידיעם  מנמקת  את  מעשיה  אכל  מקום  מ,  תובתהכישה  אהדין  מפסידה  ה

 .בעוברת על דת' מתלאא'תועיל של שכן כ. אזי לא הפסידה כתובתה, ית הדיןבהמתקבלת ל
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 ל  ידיעיתנה  חזקה  כנה  ומתקבלת  במלואה  וההנמקה  של  התובעת  א'  מתלאא'מקרה  דנן  הב
 .ית הדיןב

 תירות בהתנהלותו של הנתבעס

כאשר  באת  כוח  התובעת  המציאה ,    חמש  תלונות–  התובעת  ארבע  נגדהנתבע  טען  שהגיש  

 . תלונותעשרהמסמכים על לפחות חמש־

, שינה  הדר  חת  אען  הנתבע  כי  הוא  לא  עזב  ט)9.4.2013(ג  "ט  בניסן  תשע"  כתאריך  מדיוןב
 .כאשר בהמשך וכפי שצוטט הוא הודה בכמה מקומות שהוא זה שעזב את חדר השינה

ית   לבבעל  הל  ידי  עשיתוף  הירוק  פביעת  תגשת  הרם  טוד  עיכישה    האל  ידי  עטען  נודע
 ל  עדו  יכתב  בשימה  רבעל  הכין  הבר  כ)28.11.2014(ה  "בכסלו  תשע'    ותאריך  בנתניה  בהמשפט

 זהו  שנתבע  הישר  אף  א)26.5.2015(ה  "בסיון  תשע'    חךתארי  מית  המשפט  בבדיוןב.  וכנותיות
 :דלהלן כדו יל עכתב נשאר הביןו, דו יתבכ

 שבון  חרואה  הם  עדברל  [...]  נתניה  במשפט  הבית  לירושין  גביעתת"
 זונות  מקבע  יא  למשפט  הבית  שנת  מלע  [...]  לי  שתלושים  התא'  בשלל'ו
 ...]" [שותפת ממשמורת המורת תהיה תמכוניתה [...] בוהיםג

נכתב   )19.6.2016(ו  "תשעון  ג  בסיו"  ימתאריך  ית  המשפטבפסק  הדין  בעניינים  הנידונים  בב
 :נאוה גדיש בדבר חוסר אמינותו של הנתבע' השופטת הגב דוכב ל ידיע

ו וחויתרה  באת  כו  [...]  לסדרי  דין  וציאליתהסובדת  עהאב  זימן  לעדות  את  ה"
  [...] על זימונה

 נגדכטענותיו  הקשות  ,  ור  לתביעת  המשמורתשל  התנהלות  האב  בכל  הקשב
טענות  שנדחו  על  ידי  כל  גורמי  המקצוע  ובשל  אופן  ניהול  ההליכים ,  אםה

 [...] ח " ששרים אלףעאני מחייבת אותו בהוצאות משפט בסך , בעניין זה

חקירת  התובע  עלה  כי  נתן  לרואה  החשבון  שלו  הנחיות  כיצד  לכתוב ב [...]  
ך  נרשם  על כ  [...]  שי  השכר  שלו  לקראת  ההליךח  ולהתאים  את  תלו"את  הדו

 ל מנתע [...] ת התלושים שליא [...] דבר עם הרואה חשבון ולבשלל  [...]"ידו
 .שבית המשפט לא יקבע מזונות גבוהים

  [...] אחר ועדותו של התובע בעניין זה הייתה רצופה אי דיוקיםמ

י  ביטוי  גם דליצאתי  להוסיף  בעניין  זה  כי  חוסר  אמינותו  של  הנתבע  בא  מ
מעידות  גם ,  ענותיו  בדבר  אלימות  מצד  אםט:  [...]  לדוגמה,  בדברים  אחרים

בהתחשב  בכך  שטענות  אלו  לא  הועלו  על  ידו  בעת ,  הן  על  חוסר  אמינות
פתיחת  ההליכים  המשפטיים  ואף  לא  במסגרת  כתב  ההגנה  לתביעת 

ובהתחשב  בכך  שבסופו  של  יום  הסכים  כי  המשמורת  תהא ,  המשמורת
 . בידיה

ולשם  מטרה ,  אםבגעתי  לכלל  מסקנה  כי  טענות  אלו  נועדו  להטיל  דופי  ה
ר "ד  (ח  המומחה  שמיניתי"מעיון  בדו.  ויתר  על  ערכים  של  אמת,  נואלת  זו

להשפיע  על  המומחה   ל  מנתעולה  כי  האב  עשה  ניסיונות  פסולים  ע)  גוטליב
 ."בטרם ניתנה חוות דעת אם בעצמו ואם באמצעות מי מטעמו

המערכות  מבינות  כי  עומד  לפנינו  אדם  שבחר  כשיטת  חיים  וכשיטת  פעולה מצא  כי  כל  נ
מוכן  לאמלל  את  אשתו  בטענות  ריקות  מתוכן  ולפגוע  בה  פיזית ה  והוא  הי,  בדרך  השקר  והכזב

מבחינתו  וכפי .  ונפשית  ומבחינתו  עדיף  היה  שהתובעת  תמות  וכפי  שאחל  לה  וכמצוטט  לעיל
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עדיף  שיגדלו  אצל ,    שהילדים  יגדלו  לא  במשמורתואם  יוחלט,  שאמר  מפורשות  לאנשי  המקצוע
ר  דניאל  גוטליב "כל  זאת  כאשר  כל  אנשי  המקצוע  כולם  כולל  ד.  צד  שלישי  ולא  אצל  התובעת

זה ו)  אור  בקשת  הנתבע  עצמול  (ממכון  שינוי  אליו  נשלחו  הצדדים  לבדיקה  למסוגלות  הורית
מסוכן  לה  ולילדים   ואהשה  יאאשר  קבע  נחרצות  כי  הנתבע  עם  האובססיה  שלו  ומגמתו  נגד  ה

ר גוטליב כפי שצוטטו בגוף פסק הדין "דבריו של ד. אם ראויה ורגישה יאהכאשר מנגד התובעת 
הנתבע  ויתר ,  בנוסף.  כבעל  ואף  כאדם,  מגלים  את  אישיותו  המסוכנת  והמסובכת  של  הנתבע  כאב

 .ר גוטליב ממכון שינוי ועל חקירת פקידת הסעד"על חקירת ד

כתב התביעה של הנתבע למשמורת ולפירוק שיתוף לא העלה הנתבע כלל את וד יצוין כי בע
ביום  בהיר  אחד "  לפתע"  –  לשיטתו.  טענתו  כיום  על  אלימות  מכות  וחבלות  של  האם  לילדיה

 .היא החלה בהתנהלות זו

וא  מכנה  בדיון השאותה    ית  המשפטבהנתבע  פתח  ראשון  תביעת  פירוק  שיתוף  ב:  את  ועודז
הוא  מודה  שהוא  רצה ;  הוא  מודה  שהוא  עזב  את  חדר  השינה  ;"גירושיןתביעת    "ית  הדיןבב

ן  כי  היא  הייתה ישל  התובעת  צו  ית  הדיןביובהר  כי  גם  בתביעת  הגירושין  ב.  ראשון  בגירושין
הנתבע  לאחר  שלא   ל  ידיעשהופסק  ,  מעדיפה  שלום  בית  והיא  ניסתה  זאת  בטיפול  וייעוץ  חיצוני

 . דברים שהושמעו באוזנוהנעמו לו 

 . לחצו כל העת כי יוצא פסק דין לגירושין נתבע ובאת כוחוה

הנתבע  אף  לא .  ל  הטענות  על  אלימות  ומכות  לילדים  או  על  הזנחת  הבית  לא  הוכחו  כללכ
התובעת  במשטרה  על  אלימות  כלפי  הילדים  נסגרו   גדנלונות    תשרהע־משח.  ןניסה  להוכיח

 . ונגנזו

הוגש  כל .  חידה  לאלימות  ביסוציאליתובדת  עהתובעת  מטופלת  אצל  :  הפך  הוא  הנכוןה
שהתובעת  תמשיך  את   )4.7.2013(ג  "ו  בתמוז  תשע"  כואף  הרווחה  המליצה  בתאריך.  אישור

 . כל אנשי המקצוע דחו אפשרות שכזו. הטיפול ביחידה לאלימות

] 'א[ש  יקומשב.  וגדנ'  לימות  מוסריתא'כי  התובעת  פועלת  ב]  'א[זכיר  כי  הנתבע  טען  לעד  נ
אלימות 'וזו    .נת  הנתבע  ענהו  זה  כי  היא  משאירה  טיטול  של  הילד  על  הרצפהלדעת  מה  כוו

 .בעייתית בלשון המעטה לאמור כי מדובר באדם שאישיותו היא. לטעמו' מוסרית

ואילו  התובעת  רק ,  נתבע  הוא  זה  אשר  פתח  במערכה  המשפטית  וברצונו  העז  בגירושיןה
נמצא .  ה  את  תביעת  הגירושיןהגישה  בלית  בריר,  בדתההתלאחר  שתקוותה  לשלום  בית  

והנתבע  הוא  זה  אשר  פתח  בהליך  של ,  ו  ירוחםניו  חייבים  בגירושין  מדינו  של  רבהשהצדדים  
הוא  זה  אשר  עזב  את  חדר  השינה  מטעמים  לא  ברורים ,  הוא  המורד  באשתווהרצון  בגירושין  

וא הוא  זה  אשר  השליך  את  אשתו  התובעת  מביתו  בעקבות  תלונות  שו,  שאף  לא  הוכחו  כלל
וזאת  מלבד .  בשל  כך  חייב  הוא  לה  במלוא  הכתובה  ותוספתה.  מיםיבעה  שולפחות  פעם  אחת  ל

 –שהוא  בעל  מלאכה  ]  'א[שאף  הזמין  אצל  העד  '  בוטיםנ'מה  שתכנן  להרוג  את  התובעת  בשני  
 .ומלבד ההתנהלות הכוללת המתוארת בפרטות בכל מהלך פסק הדין. וגדנזו עילה בפני עצמה ש

 ו ירוחםניטת רבש

כתב  רבנו ,  ביחס  לצדדים  שאינם  חפצים  זה  בזה  אלא  שצד  אחד  מעגן  את  רעהו,  כידוע

 : את דבריו וזו לשונו)נתיב עשרים ושלשה, חלק שמיני(ירוחם בספר מישרים 
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א  בעינא ל'אמרה  ששה  אר  אברהם  בן  אשמעאל  כי  נראה  לו  ש"וכתב  מורי  ה"
אבל  איני  רוצה ,    לךנא  נמי  לא  בעינאא'והוא  אומר  ',  יתן  לי  גט  וכתובה,  ליה

מסתברא  דאין  דנין  אותה  במורדת  להפסידה  כלום  מעיקר  כתובה   –'  ליתן  גט
לאחר .  אלא  מיהו  משהינן  לה  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו,  ונדוניא

דאדעתא ,  שנה  כופין  אותו  לגרש  והפסידה  תוספת  וכל  מה  דיהיב  לה  מדיליה
 ."יפק לא יהיב להמלמישקל ול

אונים גה  הרבנים,  דייניםהבוד  כהרבני  האזורי  תל  אביב  בפני    ית  הדיןב,  95–89,  אי(  יםפסקי  דין  רבניב

ניהם שישה  אכשהבעל  וה  ":ו  ירוחםנכתב  על  פי  דברי  רב  נ)דיכובסקי'  ש,  אזולאי'  ע,  צימבליסט  'ג  'ח
 ."כופין או על כל פנים מחייבים את הבעל לגרשה, מורדים זה בזה

 :)95' מע( וד הוסיפו שםע

אם  כן  מן ,  ל  וכאמור  אף  הוא  אינו  חפץ  בשלום  בית  ואף  הוא  מורד  בההואי"
וכמו  שהבאנו  מדברי  רבנו  ירוחם  שבכגון  זה  כופין ,  הדין  הוא  חייב  לגרשה

מכל  מקום  יש  לחייבו ,  ואף  אם  לא  נגיע  לידי  מדה  זו  של  כפייה,  אותו  לגרשה
 )א  בהגההכיף  עסימן  קנד  ס  בן  העזרא(  א"וכל  כהאי  גוונא  כבר  פסק  הרמ,  לגרשה

דאין ף  על  גב  א,  בכל  מקום  דאיכא  פלוגתא  אם  כופין  או  לאו  ':זו  לשונוו
 "'.ופין אותו ליתן כתובה מידככל מקום מ, כופין לגרש

כשהעמדה ,  ינה  זכאית  לעכב  סידור  הגט  בנסיבות  אלואישה  אכי  ה  צוין  כי  הפסיקה  היאי
  מקום  לטענה  שאין  לחייב  את אין.  הברורה  של  שני  בני  הזוג  היא  שאין  כל  אופציה  לשלום  בית

ככל  שהדבר  נוגע  לחיוב   .'גט  מאחר  שהמצב  הנוכחי  אירע  בעטיו  של  הבעל  וכובישה  אה
מעשה  כעת  שני  בני  הזוג  בפירוד  ממושך  ואינם למאחר  ש,  טענה  זו  אינה  מתקבלת  –הגירושין  

גם ,  יןוזו  עילה  מספקת  לפסיקת  חיוב  הגירושין  על  בן  הזוג  המעכב  את  הגירוש,  רוצים  זה  בזה
 .בלא להגדירו כמורד

כנס  הדיינים "ורסם  בקובץ  פ(  עוסק  במאמרו,  ביבאד  תל  "אב,  א"רבי  נחום  פרובר  שליט  גאוןה

. ו  ירוחם  ובחיוב  גט  לבני  זוג  המורדים  ומעגנים  זה  את  זהנדינו  של  רב  ב)114עמוד  ,  "ח"תשס
אשם  בהפרת  שלום אף  אם  הצד  המעגן  אינו  ,  עילה  מספקת  לחיוב  בגט  יאהטענת  עיגון  ,  לדבריו

 :זו לשונוו. הבית

אין  הבדל  מי  הראשון ,  חיוב  גט  לפי  דינא  דרבנו  ירוחם  ענייןלכפי  שכתבנו  "
אין הבדל בסיבת מי המצב שכיום  כן וכמו, שהתחיל  לטעון  שרצונו להתגרש

דהיינו  אם ,  והעיקר  תלוי  אם  כיום  יש  עיגון  או  לא,  אין  צד  רוצה  את  משנהו
רצה תישה  אלל  אף  אם  הכישה  אלא  מעוניין  בהמצב  שבפנינו  הוא  שהבעל  

עוניינת  בבעל  אף מישה  אכיום  המצב  הוא  שאין  ה,  או  לחילופין,  לחזור  אליו
ולכן  יש ,  זהו  מצב  שכיום  שני  הצדדים  מעוגנים,  אם  הבעל  ירצה  לחזור  אליה

, ללא  קשר  מי  גרם  למצב  הקיים,  לחייב  בגט  כל  צד  המעכב  את  הגירושין
 ."לעגן את משנהוין זכות לכל צד איות וה

 יי צער בלתי נסבלים כעילה לחיוב וכפיית גטח

  שהתנהלותו  המתוארת  של  הנתבע  כלפי  התובעת  יש  בה  כדי  כפיית  גט בנוסף  לכךיצוין  

  בעניין  כפיית  בעל  בגט  בחיי  צער  בלתי )חלק  ב  סימן  ח(ץ  "ת  התשב"בשו,  דהנה.  מטעם  נוסף

 :כתב, נסבלים
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 כלה  וותו  אואסת  מיא  הצער  הרובמ  שד  ערבה  הותה  אצער  מבעלהששה  א"
 רוב  לותו  אסבול  לכולה  יינה  אהיא  ורבה  השה  קדם  אהוא  שו  בודעיםי

  [...]חיים הת אנאה שהיא שד ערעיבה מהוא שגםו, המריבות וקטטותה

 לא  ויתנה  נחיים  למא  לןיקיד,  תובה  כיתן  ויוציא  שזה  בדבר  הרובק:  שובהת
 י  פל  עףאק  רפב'  י  חל  כם  איתה  היא  היכ  'כתיב  דקרא  מן  לנפקא  דצערל
  כל  כך ער  צה  לאין  שדברים  בשתו  את  אמדיר  בפילו  וא)א"  עאסתובות  כ(

, א"ע  עתובות  כ(  קומות  מהרבה  בהמדיר  באתדאי  כתובה  כיתן  ווציא  ימרינןא
 תובה  כיתן  ווציא  יומר  לנו  ליש  שדיר  תצערבל  שכן  כ  ,תשכח  ווק  ד)ב"א  ע"ע
  .כפיפה בחש נם ער דדם אאין שפיל

 יתן  ווציא  ילאל  ד"ף  ז"רי  הסקפ'  פרנס  מאיני  ון  זיניא  'באומר  דבג  ל  עאףו
 כפוהו  יגרש  ליכפוהו  שד  עתקנה  באפשר  דשום  מעמא  טיינו  התם  התובהכ
 ת פובט 'כתוב הבר דלא ממקרא ווא התקון לוכל יא לעוות מכא הבלא זוןל
 אהבה  ורק  ירוחת  אובט  'תוב  כעוד  ו.'יב  רבחי  זלא  מבית  מה  בשלוה  ורבהח
 זונות  מחסרון  מריבה  מיא  השה  קיותר  שריה'  ו  בשנאה  ובוס  אשור  מםש
 . יום וום יכל במריבה בצערה מבעלהששה  לאש יובה טאיזוו

 )א"  עז  עםש(  וליפוס  פבעל  דוחומרל  ק  מדון  לש  יהוציא  לותו  אכוף  לפילווא
 א  כל  שכן  למות  מר  מהוא  שדיר  תער  צפני  מ,ופין  כפה  היח  רפני  מהשתאד

  [...] שוטי בפילו אפייה כו בושין עפיןו ככשאמרוו[...] 

 או לנןא, לל כזה בופין  כאיןל  ש"  זאחרונים  הדולי  גתשובת  ביש  שי  פל  עאףו
 עיניו  שה  מלא  אדיין  לין  אסברא  בתליא  דמלתא  ונן  אאגמא  בני  קטליק
 םאל  שכן    וכגדול  הצער  הזה  ביוצא  כל  ען  כמרו  אלא  שאפשרו.  ואותר
 תשובה  בבל  כת"א  ז"הרשב  וכי  המרי  אווה  א  לידהו  דות  האלו  וותה  ארעיבמ
  [...]"דברינוכ

. הנתבע  אף  הרחיקה  מביתו.  וםיהיננידון  דנן  הרי  כי  חייה  של  התובעת  הפכו  לחיי  צער  וגב
 ".אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת"כי  היאמר ליתןנעליה ועל שכמותה 

 "רועה זונות "חשש כי הנתבע הואה

ם  כפי  שהוכחנו  והדברים  ברורים  כי  התובעת  לא אם  אמנ:  וכאן  עולה  השאלה  והתמיהה

מה  יכולה  להיות ,  עשתה  דבר  מכל  מה  שטפל  עליה  הנתבע  וכל  האשמות  כולן  בשקר  יסודן

ומה  יכול  להיות  הרקע ?  הסיבה  שאדם  יחפוץ  לגרש  את  אשתו  אם  ילדיו  על  לא  עוול  בכפה

 ?אותה טפל ותפר הנתבע על התובעת" עלילת הדם"ל

כאשר ]  'א[י  התשובה  על  כך  תתבהר  אולי  מתוך  עדותו  של  העד    כ–ה  בזהירות  רב  ו–כן  יית
סיפר לו סוד שאותו הוא פותח בפעם הראשונה לפני , בתוך עדותו על הנתבע כרעו וידידו הקרוב

 ]'ק  [–רה  מארגנטינה  זישה  אכי  הנתבע  בעצמו  הודה  לו  כי  קשר  קשרים  אינטימיים  עם    ית  הדיןב
 .  שםכאשר היה בטיול עם משפחתו, מהש

הוא  פתח  במערכה  קשה  ומכוערת .  דות  זו  פותחת  אולי  צוהר  לכל  התנהלותו  של  הנתבעע
ול והכ,  אםוישה    אגדנלטעון    פשראאשתו  וטען  נגדה  את  כל  הטענות  הקשות  והחמורות  ש  גדנ

די  לעזבה   כ–ול  הכול  ו  והכדהסכימה  להסכם  גירושין  המוטה  לִצא  כדי  למוטט  אותה  על  כך  של
 . רהזישה אתה ולקשור קשר עם או

הרי  כי  לא  התובעת  היא  זו  שבגדה  בנאמנותו  של  הנתבע  אלא  אולי  הוא  זה ,  ם  אמנם  כןא
ן ייצו.  פגע  בנאמנותו  כלפי  התובעתר  והוא  אש"  רועה  זונות"אשר  רעה  בשדות  זרים  בבחינת  
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אינו  מבסס  את  פסק  דינו  על   ית  הדיןבו,  לא  נמצאו  עדויות  נוספות  על  כך]  'א[שמלבד  עדותו  של  
אולם  שומה ,  ך  ואינו  קובע  מסמרות  בעניין  זה  ובעיקר  מתבסס  פסק  הדין  על  כל  הנזכר  לעילכ

 . עלינו לציין אפשרות זו

בטאות  שעברה  את  כל תה  –התבטאותו  של  הנתבע  כלפי  התובעת  ת  ציין  בעניין  זה  אנ
לא  פחות  ולא ".  חיי  תועבה  ופריצות"כי  התובעת  בגדה  בבעלה  ובחרה  לחיות    הגבולות  והיא

 !תריו

 בודה של בת ישראלכ

רדף  אותה  עד  חורמה ,  הובהר  באופן  חד־משמעי  כי  הנתבע  רמס  את  התובעת  ברגל  גסה

 .בכל האמצעים והדרכים הנלוזות ואף יותר מכך

 :)ב" עבס( במות ימרו חכמים במסכתא

 ניו  בהמדריךו,  גופו  מותר  יהמכבדהו  גופו  כשתו  את  אאוהבה:  תנו  רבנן"
 י  כידעתו  'ומר  אכתוב  הליו  ע–  פירקן  למוך  סאןהמשי  ושרה  ידרך  בבנותיוו

 ."'הלך אלוםש

 ."דגברא משה קאיתתא דזילותא ד–גופו  מיותר: "י"שררש יפו

 אונאת  בהיר  זדם  אהא  יעולםל  ,ב  ראמר  ":מרו  חכמים  א)א"  עטנ(  ציעא  מבא  בבמסכתו
 ."רובה קונאתה אצויה מדמעתה שמתוךש, שתוא

 ורענותפ,  באל  –  רובה  קאונאתה.  צערהל,  ברים  דבאונאת  –  שתו  אבאונאת:  "י"שרירש  פו
 ."בא למהר מונאתהא

 :עוד אמרו שם חכמיםו

 צויה  מרכה  באיןש,  שתו  אכבוד  בהיר  זדם  אהא  יעולםל:  בי  חלבו  ראמר"
' .עבורה  בטיב  הלאברםו':  נאמרש,  שתו  אשביל  בלא  אדם  אל  שיתו  בתוךב
 "'.תתעתרו דיכיה י כנשייכו לוקירוא ':חוזא מבני לבא רהו לאמר דהיינוו

 ה עם הנטעןישבעניין התנהגות הא ערהה

החיבוקים  והנשיקות  והשהייה  ארוכת ודאי  שבית  הדין  מבהיר  שוב  בשולי  פסק  הדין  כי  

של ב,  המדובראולם  במקרה  הספציפי  ,  אמנם  אינם  תואמים  את  ההלכה]  'א[השעות  בבית  

ל  דת  ואין  להטיל  דופי אין  הוא  קשור  לדין  עוברת  ע,  הנסיבות  הספציפיות  של  מקרה  דנן

הייתה  נתונה  היו  כה  קשות  וחמורות  תחת  הפחדה  והתשה   שבהן  בתובעת  כאשר  הנסיבות

 .של הנתבע

ש להדגיש כי אין להקיש מפסיקה זו למקרים אחרים כלל וכי מקרה זה הוא יוצא מן הכלל י
 .נסיבות הנזכרות וכאמורה בשל

. הייתה  ביום  ולא  בלילהל  "נהלות  הוסיף  כי  גם  לא  הייתה  התראה  במקרה  דנן  וכל  ההתננ
 .לפי הנתונים הקיימים התובעת לא הפסידה כתובתה ותוספתה

לא  נדרש  לעניין  ההוצאות  משום  שהן  לא  נתבעו  וגם  משום  שהייצוג  המשפטי   ית  הדיןב
 .הסיוע המשפטי ל ידיעמונה 
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יקין משום  שהוגשה  תביעת  נז,  לא  נדרש  לסוגיית  הפיצויים  שהיא  נושא  מורכב  ית  הדיןב
 .ח" שלושה מיליוןשעל סך של למעלה מ ית המשפטבמקבילה מטעם התובעת ב

 .ח"ש 72,240הנתבע חייב במלוא כתובת התובעת בסך , אור כל המובא בגוף פסק הדיןל

 פסקנ

 .וםילושים שועליו לפרעם תוך ח "ש 72,240נתבע חייב לתובעת ה

 רב שניאור פרדסה

 וברת על דתע

אני  מסכים  עם  דבריו  וראיתי  צורך .  א"ז  פרדס  שליט"הגרשראיתי  את  מה  שכתב  חברי  

מצד אחד האישה נחזתה : להוסיף ולהבהיר איך ייתכן שאנו תופסים את החבל משני קצותיו

ולפי  עדות  החוקר  הגבר  נראה  כמנשק  את  האישה  על ,  בחברת  גבר  זר  כשהיא  מחובקת

 –בחברה  מתירנית    נסיבות  בפרט  –ומצד  שני  אנו  מבקשים  לקבוע  כי  ישנן  ,  צווארה

שחיבוקים ונשיקות הם דבר שבשגרה בין שני המינים ואינם מעידים בהכרח על קשר אישי 

 .אחר

אי  ישנו  גבול  הקובע  מתי  אחד  הצדדים  עבר ודבו,  נית  ככל  שתהיהיררור  כי  גם  בחברה  מתב
באופן  מעשי  כאשר  מדובר  בבני  זוג  שההלכה  היהודית ,  עם  זאת.  נגדכל  נאמנות  כלפי  הצד  שע

קשה מאד לעמוד על הנקודה מתי מעשיו של אחד הצדדים הם בגדר , אינה  משמשת  נר לרגליהם
 :) הימןס( אול ששפטי מספרו בשראלי יש"ל הגר שה זנושא לראה התייחסותו. הפרת הנאמנות

 אףו, השחיתות וקלקול הדרגות בם גהבחין לקום  מש  ידאי  וא  דכגון  בולםא"
 דשו  שדברים  ב,בזהא  יוצ  ככל  וושהלב  בקפיד  מאינו  שבעל  בואים  ראנוש
 ו  לכפת  אלא  שומר  לסוד  ינו  ליןאכל  מקום  מ,  היתר  לםה  לפךה  ובים  רהםב
 ."יותר בדול גוא הנות זמעשה לקרבתם שדברים בםג

 תא  הפירוק  בובלים  גללו  המעשים  הםא  בדוק  לש  יחילונית  החברה  בגם  שלמד  נדבריומ
 מעשה  בובל  גהדבר  שקרים  מיש  ות  דל  עוברת  עכך  בראות  ליש  שריה,  זוגי  הו  אמשפחתיה
 .יעורכ

ישה אאם  אנו  מניחים  כי  במקרה  רגיל  הף  שא  והיא,  בחרתי  לפלס  דרך,  ור  האמורלא
אולם  לא  כן  הוא ,  התנהגותה  זו  עברה  את  גבול  הנאמנות  כלפי  בעלה  והיא  בכלל  עוברת  על  דתב

שרדף אותה על  –על הבל כי התנהגותו האובססיבית ש ית הדיןבשהוכח ב, ון דידןדבמקרה כבני
 . יא הגורם המרכזי לשבירת התא המשפחתי ה– כל צעד ושעל

פני  האיום  ברצח  הבא מישה  אדגיש  שהבעל  בהתנהגותו  ובפרט  לאור  חששה  ופחדה  של  הנ
והגם  כי  נאסר  על  כל  בת  ישראל  לבקש  את ,  ל  מחוץ  לביתאישה  אם  שהובילו  את  הה  –  צדומ

אך  בנסיבות ,  וד  לא  קיבלה  מבעלה  גט  פיטוריןל  עכ  –  קרבתו  של  אדם  זר  אפילו  בעת  צרה
 .וכפי שיוסבר להלן' וברת על דתע'כלל בישה אהמתוארות נראה כי אין ה

 פרטבנידון דידן בצורך בהתראה בעוברת על דת בכלל וה

  בכלל  עוברת  על  דת  הוא היאכי  תנאי  סף  לקביעה  שאישה  ,  בראשית  דברינו  יש  לעורר

אבן  העזר  סימן (וכך  נפסק  בשולחן  ערוך  ,  עבור  על  דתשהבעל  יתרה  בה  בפני  עדים  שלא  ת



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

22 

ובנידון  דידן  לא  ראינו  שבעלה  התרה  בה  בפני  עדים  שלא  תתעסק  עם  הגבר .  )קטו  סעיף  ד

 .הזר

 סקינןדמ(  תראה  הריכה  צוברת  על  דת  עם  אל  הבעיא  בגמרא  ע)א"ע  הכ(  סוטהי  ב"שרנה  וה

. 'כו  ושוק  בטווה  ורועפה  אשר  ויוצאת  ש–'  הודית  יתד  'ל  עוברת  עהיינודירש  פ,  )תראה  הבעיאד
ירא בכך  סו.  תראה  הן  צריכהאי'  שה  מתד  'ל  עבעוברת  ד)זק  י"  סטוקן  מיס(  מואל  שבית  הזה  מדייקו

 ימןב  סק  חל(  אירות  מהפנים,  )ט  כןמיס(  עלם  נורת  א"וש  –  מהם,  י"להרבה  אחרונים  בדעת  רש  להו

 יים  חדבריה,  )א  יןמי  ד  סלל  כלק  אבן  העזרח(  רדים  ותינגה,  )כז  קף  סימן  סוק  גחל(  יעקבת  שבוה,  )בי
 .) וות אד כןמי סלק אבן העזרח( אוויטשובלי מדק צהצמח ו)בכ–כים מני סאבן העזר –ב  לקח( צאנזמ

כאשר  נגעה  נגיעה   )יסור  קריבה  לערווהא(  ברה  על  איסור  תורהעישה  האנידון  דידן  בהנה  ו
הנגיעה  לא   אםאף    )דעתובית  יוסף  בהך  נקט  כ(  ם"לשיטת  הרמב  –  באדם  זר  כאשר  היא  אשת  איש

, )ה  דעהרקצה  ביו  סימןף  וס(ך  "דלא  כהש  )אק  "ימן  כ  סס(  ת  שמואליוכך  דעת  הב,  לשם  הנאה  ייתהה
 . ]אלא איסור דרבנן[ ן אין כלל איסור תורה בנגיעה בעריות"ואילו לדעת הרמב

ומת רבתוראה  ,  שעות  מהכלבד  זאת  הרי  היא  גם  התייחדה  בביתו  של  הגבר  הזר  למשך  מ
 . )ק כ"ימן קטו סס( ת שמואליהב כתבן וכ, שאיסור ייחוד הוא מהתורה )בסימן רמ( הדשן

לכאורה  אינה  זקוקה ,  ברה  על  איסורי  תורהעישה  אהנחה  שהבנידון  דידן    ב,זהי  לפו
 מואל  שבית  הם  שגעלה  ה)יד  קןמיס,  מאק(  גראיבא  יקעי  רבת  "דהנה  בשו,  אבל  זה  אינו.  להתראה

 לאא',  הודית  יתד'  מותר  ימורה  חהרֵב  עברהע'  שה  מתד'וברת  על    דעטעם  מהל  עתי  אא  לל"נה
 כשילתו  הלא  דייחוד  בבלא,  כיוצא  בזה  וה  נידשמשתו  מגון  כקא  דווהיינוו,  הכשילתו  שטעםמ
ולם  ראה  בבית א(  סיקתא  פילתא  מיאווה  דשוםמ'  הודית  יתד  'נקטי  ד"רשו,  תראה  העיא  באמתב

, מלבד  זאת.  ריכה  התראהצישה  האנידון  דידן  בשגם    ,זהי  מצא  לפנ.  )שחולק  יף  דסעימן  קטו  סמאיר  
שהביא  מדברי  אחרונים  רבים   )אסימן  כ  ק  גחל(  יביע  אומר  בגאון  רבי  עובדיה  יוסףהראה  למרן  

וכך ,  ובכולהו  בעי  התראה'  ת  יהודיתד'לעוברת  על  '  ת  משהד'שאינם  מחלקים  בין  עוברת  על  
 .שםיין ע –בעצמו  לת שמואימבואר מדברי הירושלמי שהביא הב

ת שבות "משו )ק יא"אבן העזר סימן קטו ס – םש(ה י תשובחעוד  יש  לדון  לאור מה שהביא בפתו
בה רודעת  לחומרת  איסור  ִקמישה  אשכל  ון  ה  אינה  צריכה  התראה  כיוידיעקב  שבמשמשתו  נ

 . ם בלא התראהג – הנידישה אל

היא  בכלל '  חקת  עם  בחוריםשמ'בואר  ש  מ)שם  בסעיף  ד(  ולחן  ערוךשהנה  בהמשך  דברי  הו
 –ישה  אועל  מקרה  זה  לא  כתבו  האחרונים  שהדבר  ידוע  לכל  ,  עוברת  על  דת  וכמו  שיבואר  להלן

בו  מורי  היתרא ש  כי  כנראה  המשחקת  עם  בחורים  הוא  דבר  שי,  לא  צריך  להתרות  בה  בנושא  זהו
ך בהתראה כדי לכן יש צור, הרבעצם אלא רק עלול להביא לידי עב הרומשום  שאינו  עב,  ]לעצמם[

 . לעשותה עוברת על דת

נידון  דידן בהרי  ש,  ה  נגיעהיתולם  שוב  יש  לומר  שעל  הצד  שבמשחקת  עם  בחורים  לא  היא
וכבר  הבאנו  שגם  בחברה ,  הגבר  הזר  נחזו  כמי  שנוגעים  זה  בזהוישה  ארע  טפי  משום  שהג

רה זישה  א  הנאמנות  ההדדית  מחייבת  כל  צד  להימנע  מנגיעה  עם  אדם  או,  נית  ככל  שתהיהירמת
, קוקה  להתראה  מקודםזישה  אאין  ה,  וממילא  יש  לדון  שעל  מעשה  מעין  זה,  למטרות  אינטימיות

 .דיינעשית היא עוברת על דת באופן מה אלא בעצם המעש
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 ?וברת על דתא עריקהלה כדי רהיה רגילה בעבתישה אנדרש שה אםה

 :ןא בזו הלשו" הביא את תשובת הרשב)אבן העזר סימן קטו(הבית יוסף 

 ם  ענתקוטטה  שחתאשה    אל  ע)קעא  תימן  סק  אחל(  תשובהא  ב"רשב  הכתבו"
 כמים  חצת  קדנוה  ורועותיה  זנתגלוושה    רארעה  פך  כמתוך  ושוק  בעלהב
 מרו  אלא  שינו  אה  זיהודית  ושה  מת  דל  עוברת  עדין  מכתובה  בלא  שצאתל
 ם  עדיברה  שו  אאקראיבשה    ראפרעה  וילתה  גם  אבל  אכך  ברגילה  בלאא
 ."תובתה כפסידה הא לדאי וקרה מרך דחת אםע פבחוריםה

 תראה  הריכה  צת  דל  עעוברת  דטעם  מליהם  עען  טא  למה  לודע  יאיניו:  "ת  יוסףיהקשה  הבו
 ."דלקמןכ

 א לוברת עוי הפילו אכי האו לאי דה בהתרו במיירי דנראהו: ")ם  אות הש(תירץ  הדרכי  משה  ו
 ."דלקמן כתובתה כפסידהה

 :זו הלשוןביא את עיקר הדין של עוברת על דת הב )יף דעם בסש( ולחן ערוךהש

 ם  האלוו.  שראל  ינות  בנהגו  שצניעות  הנהג  מואה,  הודית  ית  דיא  היזוא"
 שוק  בטווה  שוא  [...]  הודית  ית  דל  עברה  עהם  מחת  אשתה  עאם  שדבריםה
 ."דם אבני לרועותיה זמראהו

 .")קעא תןמיא ס"שבר( כך ברגילהו ":האלה ולחן ערוךשא על דברי ה"כתב הרמו

 :)ק יא"סם ש( חוקק מלקתחהקשה הו

ת פסד  מינה  ארגילה  בפילו  אה  בתרו  הלא  באיד,  ה  זעתיק  המה  לדעתי  יאל"
 פסדת  מחת  אפעם  בפילוה  אהתרא  הלה  עעבר  וה  בתרו  האם  ותובתהכ
 ."דבר ליעור שכמים חתנו נלא דתובתהכ

עינן  שתהיה ולא  ב  ברת  על  דתויד  נעשית  עמישה  אשהתרו  במחלקת  מחוקק  הבואר  שלפי  מ
 .רגילה

אבל  לדעתו  ישנו ,  א"קושייתו  על  הרמבחלקת  מחוקק  הסכים  עם  הבית  שמואל  הף  שא
 :)איק "ם בסש(וכך הם דבריו , שאינה מפסדת כתובתה, רגילה בכך ייתההמקרה שהתרו בה ולא 

 מרינן  אז  אזה  בכיוצא  בו  אעס  כחמת  מגלתהדכי  האי  גוונא    בוקא  דנראהו"
 לינן  תא  לז  אןת  כעשו  לשרגילה  כוקא  דלאאת  ריצו  פחמת  משתה  עלאד
 גלה  מם  אבל  א)מב  רןמיס(תרומת  הדשן    השםב'    דסעיףש  ב"מ  כיבה  סשוםב
 ל  עוברת  עיא  הרי  הן  כעשות  לגילה  רא  לפילו  אז  איבה  סלא  ברועותיה  זתא

 ת  אגלה  מם  אפילוא  שמעמ'  כך  ברגילהו  'כתבא  ש"מ  רהרב  וודיתדת  יה
 ."קת מחוקקלח בליו עמה תכן והלי מנא ני יודע אייבה סלא בצמהע

אפילו אינה  וברת על דתעותיה בלא שום סיבה נעשית ועם מגלה את זרא: בית שמואלהפי ל
יש  לתלות  בסיבה  שאינה  של ובאקראי  ובאופן  חד  פעמי    רועותיהזאבל  אם  גילתה  ,  רגילה  בכך

אחר ל:  וקקחלקת  מחהואילו  לפי    ;עד  שתהיה  רגילה  בכך  וברת  על  דתעאין  דינה  כ  –פריצות  
 וברת על דתעא עולה שמחמיר שלעולם אינה "מדברי הרמ. ת על דתרובעתראה בכל אופן היא ה

 .ל"נל אחד לפי דרכו וככבית שמואל והחלקת מחוקק החולקים  ועל זה, עד שתהיה רגילה בכך

 ,ת  שמואליב  ועיין  חלקת  מחוקקו  ":למסקנה  שכתב  )םש(א  "גר  היאורבכן  נראה  שנוקט  בו
 ."ראה נאלכל מקום  מדחות ליש שאףו' דא חימנאז 'ם שגמראב משמען כו
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שחידש  שלפי  הטור ,  א  לפי  שיטתו  מקודם"מיישב  את  דברי  הרמ  )זק  "שם  ס(ז  "טבל  הא
 זהי ולפ, ברת על דתומדברת עם בחורים דברי שחוק נקראת ע אם ףאאלא , ווקאדלאו ' שחקתמ'

 :זו לשונווז "כתב הט

 שםבית  יוסף    בתב  ככןו,  כך  בגילה  רהיא  שריך  צזה  בגם  דנראהו"[...]  
 ם  ערה  דיבו  אאקראיבשה    ראילתה  גם  אבלא':  לשונוו  זא  ו"רשב  השובתת
 רגילהו  'הך  דה"מו'  תובתה  כפסידה  הא  לדאי  וקרה  מרך  דחת  אעם  פחוריםב
 זהב  –  מש  משחקת  ממפרשם  ד"רמב  היטת  שפי  לוקאד:  א"מ  רנזכרש'  כךב
 יך לומרצר – חוק  שברי  דמדברת  דרטו  היטת  שפי  לבל  אגילה  ראינה  בפילוא
 ."כך ברגילה וזה בםג

שמשחקת  זהו   ולחן  ערוךשם  וה"א  כתב  כן  לפי  דעת  הרמב"ז  שהרמ"עולה  מדברי  הטה
 .וברת על דתעולכן אף שאינה רגילה בכך נעשית , משחקת ממש ולא רק מדברת

 :זו לשונו ו)ב" עב עתובותכ(א "ריטב החידושי במצאז נ"ט ההנה כדבריו

 סמוך  באמרינן  דהא  ועינן  בתרוויהו  דשמע  מ–  בחורים  הם  עמשחקתב.]  "[..
 לא  אמש  משחקת  מאל,  חקה  שא  להתםף  על  גב  דאו,  דם  אל  כם  עדברתמ
 ."טלה בברי דמדברת וטיילתמ

 דברתמ  'לאא"  שחקת  מווקא  דאול"  דו  יונהנלמידי  רב  תשם  בשיטה  מקובצת  בתבן  ככו
 .'דברים באריכהמ' שוא' שחוקב

שבמשחקת  קיימת  נגיעה  עם ,  ל  בין  משחקת  ממש  לבין  מדברת  עם  בחוריםכאורה  ההבדל
 .ואילו במדברת היא רק מדברת עם בחורים בלא נגיעה, בחורים

מקרה  שאינה  רגילה  לשחק  עם  בחורים בבית  שמואל  הנמצא  כי  לפי  ,  ם  כנים  אנו  בזהא
עד   רת  על  דתובעאין  זה  הופך  אותה  ל,  ישנה  עדות  שהיא  נגעה  בבחורים  פעם  אחת  פילו  אםא

א  במקרה  שיש  עדות  שהיא  נגעה  בבחורים "ז  אליבא  דהרמ"ואילו  לפי  הט,  שתהיה  רגילה  בכך
 וברת על דתעאפילו פעם אחת היא 

הגבר  הזר  נחזו  כמי וישה  אאף  שהשנידון  דידן  בולם  כפי  שיתברר  לפנינו  נראה  לצדד  א
 .ןכדלהלדת עובדת על כישה אאין דינה של הזה כל ם ע, שנוגעים זה בזה

 כתובההשלא תעשה עברה אף בלי להזכיר את  –תראה ה: משנה למלך הרידב

המובא  גם  בבית (  מביא  את  שיטת  השלטי  הגיבורים  )הלכות  סוטה  פרק  ב  הלכה  א(המשנה  למלך  

  שאין  צריך  להתרות  בעוברת  על  דת  בצורה  מפורשת  שתפסיד )ק  יז"  סימן  קטו  ס–שמואל  שם  

וחקשה  המשנה  למלך .  לא  תעשה  מעשה  עברהאלא  מספיק  במה  שמתרה  בה  ש,  כתובתה

  נסתפקו  בגמרא  בבעל  שקינא  לאשתו  ואינו  רוצה  להשקותה  אם  מפסדת )א"כה  ע(שבסוטה  

וקשה  הרי  לפי  דברי  התרומת  הדשן  שמי  שנסתרה  והתייחדה  עם  גבר  זר  עוברת ,  כתובתה

ותה ואם  כן  מאי  נפקא  מינה  אם  משקה  א,  אז  ממילא  היא  גם  עוברת  על  דת,  באיסור  תורה

 . להפסיד כתובתה מצד שעברה על דתהכי צריכההרי בלאו , או לאו

 :זו לשונו ומשנה למלךהתירץ ו

 מדיר  הפרק  בשנינו  שותן  אכל  דה  זוא  הברים  דל  שבירורן  דצלי  אוהנראה"
 קום  משום  בצינו  מלא  דיסור  אבוד  עאינהו  דשום  מא  לתובה  כלא  ביוצאותב
 וקא  דת  דל  עעוברת  דלא  אתובה  כלא  בתצא  שדם  ולב  חכלהאשה    האאםד
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 דרים  נןוועלן  במא  יקי  דשום  מקיימת  מאינה  ונודרת  ועלה  בת  אמכשלתש
 שכתבו  כמ  ותובה  כפסדת  מיתה  הא  לידה  דיסורא  אשום  מבלא  תים  מניםב
 . ש"ע י) חןמי סב לללכ(ש "ראה

 לא  אוא  הידה  דיסורא  אשום  מאו  לתם  התובה  כלא  ביוצאה  שהודית  ידתו
 יהכם  ומש  וחתיו  תזינתה  ויא  הונה  זימורא  ריצות  פבר  דעשתה  שיוןכ
 וזשה    דאנו  להתברר  בלפיכךו,  צמו  עאיסור  השום  מא  לתובתה  כפסידהה
 תיית של ידי עגון כטא חשר און עה באין ויא ההורה טהודית ית דל עעברהש
 פני  מאל  –  יסור  אעשתה  שפי  להרי  שתובה  כפסדת  מאינה  דשיטא  פוטה  סימ
 ."תובתה כפסיד תהז

, דת  אינו  רק  מצד  שנתפסה  שעברה  עברה  שגדר  עוברת  על  משנה  למלךהברי  מבואר  מדה
הקפידא '  ת  יהודיתד'וברת  על  עואילו  ב,  היא  מכשילתו  באיסורים'  ת  משהד'ה  על  ראלא  שבעב

לא  משום  שנאסרת ו  –  ה  שיש  בה  משום  פריצות  שיש  בה  חשש  זנותרהיא  משום  שעברה  עֵב
שאי  אפשר ון  לגרשה  ולהפסידה  כתובתה  כיואלא  שלבעל  יש  זכות  טענה  ,  דאי  על  בעלהווב

 .זו בצוותא אף אם לא נתברר שהיא אסורה עליוכישה אלחיות עם 

ומתוך  לשונו  הזהב ,  משנה  למלךהמביא  את  דברי    )זק  כ"סט  סימן  ע  בן  העזרא(ם  החזון  איש  ג
 :זו לשונוו, יתבארו לנו דבריו יותר

 ונה  זימור  אריצות  פבר  דעשתה  שיוןכ'  ו  כתובה  כלא  ביוצאה  שהודית  יודת"
 ,ה זשום מתובתה כלהפסידה וזינתה שחוש לאין דראה נ–חתיו  תזינתה ויאה
 עה רכונה תלא אקרה מפריצות האין שזוכישה ה באי  לתדר  מלא  דראה  נלאא
 ."מה עדור לכול יאינו שאישות הלקלה קהרי וימה זידי למביאהו

ונעת משבהן    הר  כאלו  שהעבברת  על  דת  רק  בעבירותועשית  ענישה  אעולה  מכל  האמור  שה
ה רכשילתו  באיסורים  הרי  זו  בכלל  עבמאשר  היא  שכמכאן  .  חיים  תקינים  בצוותא  עם  בעלה

וכמו  כן  בעוברת  על  דת  יהודית  בענייני  צניעות  הרי  זו  עדות  על  תכונה ,  שמונעת  חיים  בצוותא
 .אין דעת הבעל סובלתושישה ארעה המושרשת ב

 :זו לשונו ו)אק "ם סש(בית שמואל הון גם בלשון יש למצוא ולכו ל"נהיסוד הדברים כ

 ו  איסור  אדברתו  בכשיל  הא  אם  כן  אלתובה  כלאת  בוצא  יאינה  דוא  ההכלל"
ת ריצו  פבר  דשתה  עם  או  אטא  חאותו  בתו  מבנים  דטא  חלת  עובר  עשהיאכ
 ינה  אעשתה  שיסור  אאר  ששום  מבל  א,חתיו  תזנה  תמא  שחוש  לש  יאזד
 ."תובה כלאת בוצאי

ה  על  דת רובעב,  זוכישה  א  אלו  הדברים  אין  דעת  הבעל  סובלת  לדור  עם  בואר  שבכלמ
ישה אה  ש)ם  כי  לא  בהכרחא(  היא  שיש  בה  מעשה  של  פריצות  שקרוב  לומר  ברה  העיהודית  מהות

 .יא מזנה תחת בעלהה

 משנה למלךהתייחסות האחרונים לדברי ה

ה  על  דברי  המשנה   שהקש")אם  יש  עדים"סימן  קטו  דיבור  המתחיל  (ראה  בדברי  הבית  מאיר  

ל כי בדברי המשנה למלך עולה שאם שתתה ונמצאת טהורה "למלך מדברי הבית שמואל הנ

, ואילו  מלשון  הבית  שמואל  עולה  שקיים  החשש  שהיא  תזנה  בעתיד,  שהיא  לא  זנתה  בעבר

 .ולזה לא מועיל מה ששתתה

, הישהאתלוי  בתכונות  ול  שהכ  משנה  למלךהבסברת    אישן  ולם  בהתאם  להסברו  של  החזוא
גורמת   שורשיתשהרי  עולה  החשש  כי  טבועה  בה  תכונה  ,  ובמקרה  שנתפסה  מתייחדת  עם  גבר  זר
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הרי  לא ,  אך  אם  לאחר  מכן  היא  נבדקה  באמצעות  המים  ונמצאת  טהורה,  בעלה  גדנלה  לחטוא  
הרי  היא  כשאר  בנות ,  אלא  כעת  אחרי  שנמצאה  טהורה,  רק  שהוסר  החשש  שהיא  זינתה  בעבר

שמעתה  מובטח  לה  שתוליד   )ב"עא  ל(ודרשו  בברכות  "  נזרעה  זרעו":  מר  בהישראל  הכשרות  שנא
ממילא  ברור  כי  לא  קיימת  בה  עילה  או  ריעותא  לחשוש ,  שלא  בצער  ותלד  בנים  יפים  והגונים

 1.ם בעתידג – שהיא תזנה תחת בעלה

 )]ש  פרנקל"נדפס  במהדורת  ר;  א,  ם  סוטה  ב"בגיליון  הרמב[ם  ש(  בי  עקיבא  איגררראה  עוד  בו
 אך נראה כי אינו חולק על עצם היסוד. ו עדיין אינה מיושבתיתשקושי משנה למלךהשהקשה על 

 .ן זהייבענ משנה למלךהסד ייש

שהעיר  על   )  ברק  פוטה  סלכותה,  'הנודע  ביהודה'בעל    נכד,  א  לאנדא"ר(  מלך  הראה  עוד  בספר  ידו
 :זו לשונו ומשנה למלךהדברי 

 איגלאי  דהורה  טנמצאת  ותתהש]  ברכ  שאופן  בקר  [פה  יולה  עברתו  סוהנה"
 מרינן  אשפירו,  עלה  בת  אהכשיל  לצתה  רלא  ויסורא  אבדה  עלאד]  זא  [לתאמ
 ."יחוד הכח מת דל עוברת עין דה לאיןד

, נאמרו רק בנסיבות ששתתה מים המרים ונמצאת טהורה משנה למלךהראה  שמבין  שדברי  נ
וברת על עהרי מספק נחשב היא ל,  אבל  אם  לא  שתתה  שאין  כל  בירור  על  מעשה  האיסור  שעברה

יסוד   ייסדלברישא  של  דבריו  עולה  ברור  שמבקש    משנה  למלךהאולם  המעיין  בלשון  .  דת
 ברהעאלא  משום  שמחמת  ,  שעברה  ברהעלא  רק  משום  גוף  ה,  שעוברת  על  דת  מפסידה  כתובתה

בעלת  תכונה  שנוהגת  בפריצות  וחוסר  צניעות  שהוא  דבר  שמערער  את   יאהזו  קיים  החשש  ש
אלא  שבמקרה  שם  כאשר  שתתה  מים  המרים  ונמצאת  טהורה  הרי ,  שלימות  של  התא  המשפחתיה

בכל  מקרה  שיש  להסביר  התנהגותה   יןהדונראה  שהוא  .  שלא  קיים  בה  חשש  זה  הדבר  ברור

                                                      
וכבר  נחלקו .    שעברה  על  איסור  ייחוד–  אך  קשה  שהרי  מדובר  באישה  שנסתרה  בפני  שני  עדים  1

אבל  ייחוד  עם ,  או  מהתורה"  דברי  קבלה"  אם  איסור  ייחוד  הוא  רק  מ)סימן  כא(ם  והטור  "הרמב

ואיך  ייתכן  שאישה  זו  תובטח  לכל ,  אשת  איש  לכאורה  אסור  מהתורה  כמבואר  כאן  בתורה

 ? ההטבות כאשר היא עברה על איסור ייחוד

 : צריך לומר אחת מהשתייםו

והבטחת  התורה  היא ,  ור  בתשובה  על  שנסתרהשבאמת  אישה  זו  אינה  צדקת  כל  עוד  לא  תחז)  א
דכיוון  שאישה  זו  סבלה  ביזיונות  ולבסוף  התברר  שהיא  לא ,  "ה  מקפח  שכר  כל  בריה"אין  הקב"משום  ש

 . ה מפצה אותה על כך בהבאת בנים"הקב, נבעלה

וקרוב  לוודאי ,  אפשר  לומר  שאין  כל  כך  אשמה  על  אישה  זו  שנסתרה  בגלל  שבעלה  קנאי)  ב
ואם  לא  נטמאה  האשה "פרק  ד  הלכה  ד  על  הפסוק  (כמבואר  בירושלמי  קידושין  ,  למכשול  זהשבעלה  הביאה  

ל  מזהירים  שלא "שחז  )ערה  קמז  העל  פסוק  זה  במדבר  ה  כח(מובא  בתורה  תמימה    –  ")וטהורה  היא  ונזרעה  זרע
מי סוטה פרק א ובירושל"וכן הזהירו בגטין צ ע[יהיה  כפפוס  בן יהודה שהיה נועל את אשתו בבית כשהיה יוצא 

  .)י בגטין שם"רש(דלבסוף היא יצאה וזינתה תחתיו , ]א הלכה ז

ודברי  הבית  מאיר  תואמים  יותר  את ,  לכאורה  דברי  המשנה  למלך  תואמים  את  ההסבר  השניו
 .ההסבר הראשון
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דת אין  היא  נעשית  עוברת  על  ,  בענייני  צניעות  שאינה  משום  דיש  לה  תכונה  שורשית  לחטוא
 .בשביל כך

 משנה למלךהלאור יסוד דברי א "יאור דברי הרשבב

ל  בהמשך "א  המובאים  בבית  יוסף  הנ"לאור  זה  יש  לבאר  ולהבין  את  יסוד  דברי  הרשב

 .דבריו

 :א הוא כך"שון השאלה המופיעה ברשבל

 היה  שבעלה  לם  רקול  באמרה  ושוק  ביצאה  ורצה  פקטטה  המתוךששה  א"
 עקה  צשוק  ביצאהו,  נו  בם  עחת  אפעם  ובדו  עם  עקלקל  מותו  אשראתה  ויןמ
, רועותיה  זנתגלוושה    רארעה  פך  כמתוךו,  בים  רישראלים  ווים  גפני  בה  זלע
  [...]"ה זפני מעלה בשרוף לדי כשלטון הפני לילך לחד אוי גכרה שגםו

 :א"רשב ההשיבו

 שה  מת  דל  עוברת  עדין  מכתובה  בלא  שצאת  לחייבה  לבאו  שמה  בכןו"
, כך  ברגילה  בלאא  מרו  אלאש  [...]  רועותיה  זקצתושה    ראשפרעה  ביהודיתו
 מצותיו ושם האין ושוטה כיא הרי הכעס הבשעתו, יה הכעס הבשעת שעודו
 ."עה שאותהה בנגדכ

התנהג  בחוסר לישה  אשגרם  ל  מניעלא  כי  יש  לבחון  ולתת  משקל  "מבואר  מדברי  הרשבה
אין   –הגה  בחוסר  צניעות  מחמת  כעס  וקטטה  שהיה  לה  עם  בעלה  נישה  אתברר  שהים  א.  צניעות

נהוג  בחוסר לישה  אולכאורה  עולה  מכאן  שהגם  כי  אין  כל  היתר  ל.  עוברת  על  דתזו  בכלל  
ישנם  מקרים ו(  מצוקה  עתותבמחויבת  לשמור  על  כללי  הצניעות  גם    הודייהיישה  אכי  ,  צניעות

עם  כל  זאת  כאשר  יש ,  )ל"שיש  בה  משום  גילוי  עריות  ואכמ  ברהע'  להיהרג  ולא  לעבור'חויבת  גם  מישה  אש
. אין  היא  מוגדרת  בכלל  עוברת  על  דת,  גה  בחוסר  צניעות  מחמת  כעס  וקטטההנישה  אלתלות  שה

יהודית  שיש  בה  חוצפה  יתרה  קיים  חשש   דתל  ה  ערשבעב,  ה  הטעם  בהתאם  למבואר  לעילאונר
, דבר  המערער  את  יסודות  הבית  –ודעימיה    ךמלזנה  תחת  בעלה  כמבואר  במשנה  למישה  אשה

 .היה מחמת כעס וקטטה ברהעשיית הוזה לא שייך כאשר רואים בעליל שהמניע לע

ישבו  הרבנים ,  333  עמוד  בסק  דין  א  פלקח(  בניים  רין  דנראה  שעל  יסוד  דברים  אלו  כתבו  בפסקיו

 :םזו לשונ ו)ולטי זצלאלבר "גה, לישיבא' לו שוסףיר "גה, דסער יעקב "הג

ישה אה  שבעל  הסתרג  כתפוס  נם  אפילוא,  ידן  דנידון  בנן  איחזי  נמעתה"
 התנקם  לכדיב  ותו  אעוור  לחילה  תכוונה  בחומצן  המצית  תת  אליו  עפכהש
 זה  המקרה  הלפניו,  אחרת  ביניו  ענתן  וה  בורד  מיה  ההבעל  שכיון  מבלא,  וב
, תה  אשלים  יא  ללעולם  שה  לנה  עהוא  ותה  אישליםשישה    האפניו  לתחננהה
 נפש  ופשה  נל  עתחננתמישה  אהש,  זה  מותר  ידולה  גקטטה  ועס  כך  לין  אהריו
 הבעלו,  המשפחה  ובית  הת  אהרוס  ללא  ושלום  בחיות  לעלהב  פני  בלדיהי
 זה המעשה הת אשתהעישה  האםאם כן א, תה אשלים יא ללעולם שה  לונהע
 חשבת  נא  ליא  הבלא,  מורה  חעבירה  ולילי  פוון  עו  זפעולה  ביש  שמרותל
 יא  הרי  האז  שדול  גך  כל  כעסתה  כעת  באת  זעשתה  שיוןכ,  ת  דל  עעוברתכ
 יה  הכעס  הבשעת  שעודו:  ל"א  הנ"רשב  הבריד  אמרו  נה  זעלו,  שוטהכ
 ."שעה האותהה בנגדכ מצוותיו ושם האין ושוטה כיא הרי הכעס הבשעתו

הו  מעשה זף  שא.  שפכה  חומצה  על  בעלה  במטרה  לגרום  לו  לעיוורוןשישה  אב  הידובר  המ
ומן  הסתם  היה  אפשר  לחייבה  על ,  ברה  על  איסור  בעשותה  דבר  זהעישה  אחמור  ואין  ספק  שה
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שתה  את  המעשה עישה  אהואיל  והזה  כל  ם  ע,  "דם  מועד  לעולםא"  שנגרם  לבעלה  כי  הנזק
 .וברת על דתעאין זו בכלל , כנקמה ומתוך כעס כלפי בעלה

 אינם בכלל עוברת על דתשישה אניעים נוספים להתנהגות של חוסר צניעות של מ

' אמתלא'  כמשמשת'  כעס'  מתבאר  עוד  שלא  רק  סיבת  )ק  יא"בס(ל  "מדברי  הבית  שמואל  הנ

, בתחומים  נוספים  מתקבלות  לעניין  זה'  אמתלא'אלא  גם  ,  להתנהגות  לא  צנועה  של  אישה

אינה  בכלל  עוברת ,  שהרי  הבית  שמואל  מבאר  שגם  באישה  שהתייחדה  עם  גויים  פעם  אחת

 .על דת כל שיש לתלות שעשתה כן מחמת צורך משא ומתן ולא לשם זנות

תייחדה  עם  גבר  זר  וגם  נחזתה הישה  אשה  –    דידןוןדעל  דרך  זו  יש  לדון  גם  במקרה  כבניו
כריאקציה  טבעית  מהפחד  וחשש  מאיומיו  של  בעלה ,  בריהדל,  עשהנאך  כל  זה  ,  שנוגעת  בו

 . שמבקש לרוצחה

 שם  האין  ושוטהכ  יא  הרי  הכעס  הבשעת  ויה  הכעס  השבשעת"מנמק    ל"נהא  "הנה  הרשבו
ות טהוא  מחמת  רוח  ש  ברהעעובר  ויש  להבין  הרי  כל  אדם  ש".  שעה  האותהה  בנגדכ  מצוותיוו

: )א"עג  (מזנה  תחת  בעלה  כנאמר  במסכת  סוטה  שישה  אהוא  ב  ומקור  הדברים  גופם,  שנכנסה  בו
 י  כיש  אישא':  רמנאש,  טות  שוח  רו  בכנס  נא  אם  כן  אלבירה  עובר  עדם  איןא:  מר  אקיש  לישר"
הגה נה  ישאא  התחשב  בנתון  שה"מדוע  הרשב,  ויש  לשאול."  תיב  כהטׁש  ת–'  שתו  אהטשֹת

ישה אוהרי  כל  ,  לנגדה  באותה  העת'  ואין  מצוות  ה  –היא  כשוטה  ש  –  בחוסר  צניעות  מחמת  כעס
 . ודהתורה החמירה עליה מא אף על פי כןו, בוגדת בבעלה לשוטה תיחשבש

ה  לשוטה רל  להפוך  כל  בעל  עב"אין  כוונת  חזש,  ודבל  ביאורם  של  דברים  הוא  פשוט  מאא
אלא  שיש  כאן  הגדרה ,  ותרמכל  המצוות  ומעונשן  של  עבה  פטור  טהשו  הרי  –ם  כן  שא,  ממש

 :ל בחידושי אגדות שם"וכביאורו של המהר, מושאלת

 כךל, טא חמצא תא לשכל הצל איכ :ושריפ. טות שוח רו בכנס נן כם אלאא"
 כןו,  וטא  חוא  האז  וטות  שוח  רו  בכנס  נכן  אם  לא  אוטא  חדם  אין  אמרוא
 ."יטב הה זהבן והלת קפר סכל בסיל כרשע הרא קלמהש

התאווה  הבוערת  בקרבו וח  ה  היא  שכרל  מגלים  לנו  שתכונתו  של  בעל  עב"זבואר  שחמ
ובכל  מקום  שיש  חסרון ,  הרעלול  לגרום  לו  לעבור  את  העבה בר ד – שכלווח מחלישה את כ

 .שכל הרי זה בכלל רוח שטות

זה   ייןנענגד  עיניו  והוא  כשוטה  יחשב  ל'  שאין  מצוות  ה,  בדומה  למי  שכועס,  פי  האמורל
, ש  בו  סממן  של  רוח  שטותינידון  דידן  בכמו  כן  גם  אדם  האחוז  ברגשי  פחד  כ,  א"כדברי  הרשב

שאדם  הלוקה  במחלה  הנקראת   )ב"ע  חגיגה  ג(  ומצינו  בגמרא.  השכל  שולט  עליווח  כן  דהיינו  שאי
.   אינו  נידון  כשוטה–"  סימני  שוטה"  שהוא  אחד  מ–הגורמת  לו  לצאת  יחידי  בלילה  ,  "גנדריפס"

אני  שמעתי  חולי  האוחז :  "י  שם  פירש"רש,  "גנדריפס"ה  פירושים  נאמרו  בראשונים  מה  היא  כמ
אבל  בהחלט   "שוטה"לנידון  דידן  בישה  אאין  אנו  מבקשים  להפוך  את  ה,  כאמור."  מתוך  דאגה

א "שכלו  נחלש  והוא  בכלל  מה  שכתב  הרשבוח  כ  –פחד  ממשי  ליש  ללמוד  משם  שמי  שנתון  
 .חשביי וכשוטה לנגד עיניו' שאין מצוות ה

הגם  שהיא ,  ישהאנוגע  לענייננו  הוא  שלאור  הנסיבות  שקדמו  למעשי  חוסר  הצניעות  של  הה
 וברת  על  דתעאין  היא  בכלל  ם  כל  זה  אך  ע,  על  שהתייחדה  ונגעה  בגבר  הזר  ברהעבעלת  

 .שמפסידה כתובתה
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 ה בניהםיתמתוך מריבה וקטטה שהי – שעוברת על דת – גד אשתונמינות טענת האיש א

סברה  נוספת  בנידון  דידן  שיש  לפקפק  באמינות  של  טענת  הגרוש  בעניין  התנהגותה  של 

הנה  לא ,  כדי  להפסידה  כתובתה,  כאשר  הבעל  טוען  על  אשתו  שהיא  עוברת  על  דת.  האישה

אלא  בנוסף  לזה  בעינן  שטענתו ,  רק  שצריך  הוא  לברר  דבריו  שאכן  האישה  עברה  על  דת

אבל  כאשר  הבעל ,  גם  שהדבר  נוגע  לליבו  באמת  דהיינו  שיוברר  –של  הבעל  תהיה  כנה  

כך  יש  ללמוד .  אין  הוא  נאמן  בטענה  זו,  טוען  טענה  זו  מתוך  כעס  וקטטה  שהיה  לו  עמה

 :שנשאל וזו לשונו, )סימן קפ, ד"ירושלים תרצ(ם "ת הרמב"משו

 עלות  לברצונו  שטעון  ללימדוהוו,  שתו  אם  עמחלוקת  בהיה  שי  מבנידון"
. תובה  כלי  בצא  תחריו  אלכתלשה    האאבה  תא  לםאו,  ם  שדורלרץ  ישראל  לא

 אילך  ומכאן  שאמרםב,  ך  כל  עהם  לרהח,  ה  זבר  דקהל  הדולי  גמעו  שכאשרו
, ו  זענה  טליה  עעליל  יתובה  כלי  בגרשה  לירצה  ושתו  את  אישנא  שי  מלכ
 ."בעליהן מנשים הוב רגרש לבה סה זיהיהו

 :ם"השיב הרמבו

 שם  במחרימיןש,  מערב  בו  בנין  דינין  דתי  באינו  ראשר  וצלינו  אהמפורסם"
 לכת  לולתיז,  עשותו  ללאש,  שתו  אל  עלילה  עדרך  בן  כעושה  שי  מל  כלע
שה   האכריחו  יאזו,  מן  אבעל  היענהו,  ה  זולת  זאל,  ץ  ישראלרא  בהתברךל
 כי  ורה  מני  אבו  וואה  ראני  שה  ממנםא.  תובה  כלי  בתצא  שו  אחריו  אלכתל
 בין  לינו  ביה  הלאו,  ותכשר  בוחזק  מהואורץ  ישראל    לאעלות  לבקש  שישא
 אםו, ץ ישראלרא למו עעלות לשתו את אחייב נזא, נים פשום בריבה משתוא
 ."הורות לאוי רכןו. מו עעלות לליה עדון ליןא, לו אתנאים מחד אחסרי

א לישה  אואם  ה,  מתקבלת  ץ  ישראלר  לאיהן  העליייעולה  מדבריו  שטענת  הבעל  בענה
אולם  כל זה כאשר הבעל טען כן שלא מחמת .  כתובהתצא  בלא  ,  ץ  ישראלרנשמעת  לו  לעלות  לא

 ימן סעזר הבןא – ג לקח( ומר אביעת י"ל בשו"זצ גאון רבי עובדיה יוסףהוכתב מרן . מריבה וקטטה

ן  על  אשתו  שהיא  עוברת  על טועם  יש  ללמוד  שאין  להאמין  למי  ש"במשעל  פי  תשובת  הר,  )אכ
 אוקו  דהיינו  דראהנכל  מקום  מ  ":וזו  לשונו,  דת  כאשר  הטענה  נטענה  מתוך  מריבה  וקטטה

 מיניה  כל  כאול  –  קטטה  וריבה  מתוך  מאת  זטוען  שדון  דידןינ  בבלא.  ב  לתום  בן  כוען  טשהבעלכ
 ."תובתה כהפסידהל

ם  או "ה  טוען  להדוווכאשר  הל,  שהרי  הכתובה  היא  כשאר  שטר  חוב,  יש  לבאר  גדר  זהו
מאי ,  ן  דידןדויש  לשאול  בניכן  ם  א.  אי  שהוא  פטורדו,  ענתו  בעדיםטשהשטר  פרוע  ויכול  לאמת  

ינה  נוהגת אישה  אהרי  במקרה  שנתברר  שה,  אם  הבעל  טוען  טענתו  שלא  בכנות  נפקא  מינה
ה  שמביא  עדים וווכי  מה  עוד  נדרש  מל.  דינה  להפסיד  כתובתה,  בצניעות  והיא  עוברת  על  דת

 ?שהשטר פרוע כדי להיפטר מהחוב

שעוברת  על ,  משנה  למלךהו  לעיל  בשם  ל  מה  שכתבנ  עושתתמנראה  כי  ביאורם  של  דברים  ו
דת  שמפסידה  כתובתה  הוא  משום  שהתנהגות  זו  שוברת  את  הצביון  הבסיסי  ביותר  של  התא 

אבל  כל  זה  נכון  אם  הבעל  באמת  טוען  טענה .  זוכישה  אולא  שייך  לדור  בצוותא  עם  ,  המשפחתי
נהג  בצורה כי  זאת  זכותו  לדרוש  מאשתו  להת,  שאנו  משוכנעים  שהדבר  מפריע  לו  בכל  ליבו

אבל  כאשר  אנו  נוכחים .  להיפך  ושלוםס  יהם  ולא  חיננכונה  ויציבה  שמקיימת  את  השלום  בית  ב
אלא  רק  תואנה  הוא  מבקש  כדי  לגרשה  ולהפסידה ,  כי  האיש  משתמש  בטענה  זו  שלא  בתום  לב

 .שוב אינו נאמן בטענה זו, כתובתה
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שמבקש את רעת אשתו על , התנהגותו  של  הבעל תוארה כאובססיביתשנידון  דידן    בזהי  לפו
ממילא  אין  זו  בכלל  טענה  שנטענה  מתוך  תום  לב  ואין  ביכולתו  להפסידה ,  כל  צעד  ושעל

 .כתובתה בשל כך

 ית  הדיןבכי  כפי  שתואר  לעיל  התרשמותו  של  ,  שולי  הנימוקים  ראיתי  צורך  לציין  בקצרהב
שורת . לא נכונותהיא  שהגרוש  ביקש  להפסיד  לגרושתו  את  כתובתה  מתוך  טענות  סרק  שהּוְכחו  כ

הדין  במקרה זה כי הנתבע ישלם לתובעת את ההוצאות שנגרמו לה כדי להוציא לאור את חפותה 
אולם  מתוך  התגובות .  )דפט  סימן  יד  סעיף  משן  שחו,  נקי  טרו"הגרל(שועות  ישראל  יכמבואר  בספר  

א צמה  לעישה  אומשכך  ל,  הסיוע  המשפטי  ל  ידיעופעלה  הישה  אה  כוחאת  לבקשות  עלה  כי  ב
אינו   ןידת  הבי,  בהיעדר  בקשה  מטעם  מי  שנגרם  לו  נזק  או  הפסדונגרמו  הוצאות  כבדות  משקל  

 .נוהג לפסוק הוצאות

 כרעהה

והוא  אכן ,    הגרוש  הייתה  אובססיבית  ובלתי  נסבלת–בית  הדין  התרשם  כי  התנהגות  הבעל  

ישיר המגע  והייחוד  עם  הגבר  הזר  הם  פרי  תוצאה  .  הגורם  המרכזי  ליציאת  האישה  מהבית

ומשכך  אף  אם  האישה  עברה  עֵברה ,    הגרוש  על  האישה–של  אימה  ופחד  שהטיל  הבעל  

  מעשה  כזה  עובר  את  גבול  הנאמנות –ואף  אם  באופן  הרגיל  ,  במגע  והייחוד  עם  הגבר  הזר

מכל  מקום  להלכה  בנידון ,  המחויבת  בין  איש  לאישה  אפילו  בחברה  מתירנית  ככל  שתהיה

ויש  לדמות  למה  שכתב ,  רת  על  דת  שמפסדת  כתובתהדידן  אין  במעשים  אלה  משום  עוב

הוכחנו .  'עוברת  על  דת'שאם  גילתה  זרועותיה  מחמת  כעס  ומריבה  דאינה  בכלל   ,א"הרשב

הם  בכלל  דברי ,  כבנידון  דידן,  שהוא  הדין  בהתנהגות  של  חוסר  צניעות  בסיבת  מורא  ופחד

בארץ מוצאם , האישהומה  עוד  שלדברי הגבר הזר ו.  ואינה  נדונה  כעוברת  על  דת,  א"הרשב

ובפרט ,  חיבוקים  ונשיקות  ללא  מטרה  אינטימית  הם  דבר  שבשגרה,    בדרום  אמריקה–

כאשר האישה נפלה ברוחה ולא יכלה לשאת את השבר הנורא שפקד אותה באותה התקופה 

 .לבדה

להפסידה  כתובתה  כאשר  ניכר   וברת  על  דתעאין  האיש  נאמן  לטעון  טענה  של  ,  לבד  זאתמ
 . כעס ומריבה עם אשתושטוען כך מתוך

 סקנהמ

 ).ח" ש72,000ועוד  ח"ש 240 (ש לחייב את הגרוש במלא דמי הכתובה ותוספתהי

 וידאל' רב חיים וה

 .סקנותלמצטרף לנימוקים ומ

 ד "אב –רב מיכאל עמוס ה

 ערהה

החיבוקים  והנשיקות  והשהייה  ארוכת ודאי  שבית  הדין  מבהיר  שוב  בשולי  פסק  הדין  כי  

, המדובראולם בוודאי המקרה הספציפי , אמנם אינם תואמים את ההלכה]  'א[השעות  בבית  
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  אין  הוא  קשור  לדין  עוברת  על  דת  ואין  להטיל –של  הנסיבות  הספציפיות  של  מקרה  דנן  ב

  תחת  הפחדה –הייתה  נתונה  היו  כה  קשות  וחמורות    כאשר  הנסיבות  שבהן,  דופי  בתובעת

 .והתשה של הנתבע

סיקה זו למקרים אחרים כלל וכי מקרה זה הוא יוצא מן הכלל ש להדגיש כי אין להקיש מפי
 .בשל הנסיבות הנזכרות וכאמור

. ייתה  ביום  ולא  בלילההראה  שנוסיף  כי  גם  לא  הייתה  התראה  במקרה  דנן  וכל  ההתנהלות  נ
 .לפי הנתונים הקיימים התובעת לא הפסידה כתובתה ותוספתה

וגם  משום  שהייצוג  המשפטי ,    נתבעולא  נדרש  לעניין  ההוצאות  משום  שהן  לא  ית  הדיןב
 .הסיוע המשפטי ל ידיעמונה 

לא  נדרש  לסוגיית  הפיצויים  שהיא  נושא  מורכב  משום  שהוגשה  תביעת  נזיקין   ית  הדיןב
 .ח" שלושה מיליוןשעל סך של למעלה מ ית המשפטבמקבילה מטעם התובעת ב

 .ח"ש 72,240סך אור כל המובא בגוף פסק הדין הנתבע חייב במלוא כתובת התובעת בל

 פסקנ

 .וםילושים שוך בתועליו לפרעם ח "ש 72,240נתבע חייב לתובעת ה

 ).9.8.2016 (ו"באב התשע' היתן ביום נ

 וידאל' הרב חיים ו הרב שניאור פרדס ד" אב—רב מיכאל עמוס ה


