
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

  ה"ב

 1067544/1יק ת

 בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפוב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יצחק רפפורט, הרב מאיר קאהן, ד" אב–רב מאיר פרימן ה

 )ד בתיה שפיצר"ד יואב טל ועו"כ עו"י ב"ע( פלוני  :תובעה
     גדנ
 )ינן־קד שירה ליבני"כ עו"י ב"ע( פלונית :נתבעתה

 לחיוב גט וכתובהוילה להפסד מזונות  ע–והרחקתו ללא ראיות  גד הבעל נתלונה :נדוןה

 סק דיןפ

רך הבעל  כ.  לפני  בית  הדין  תביעת  גירושין  של  הבעל  ומנגד  תביעת  האישה  לשלום  בית

בעת  הגשת  תביעת  הגירושין .  מזונות  האישה  ומזונות  הילדים,  לתביעתו  את  חלוקת  הרכוש

 .כיום מתגוררים הצדדים בנפרד, חיו הצדדים עדיין יחדיו תחת אותה קורת גג

ן בן    ב  –ולהם  שני  ילדים  משותפים    )29.11.2011(ב  "בכסלו  תשע'  גצדדים  נישאו  ביום    ה
 .ארבע ובת בת שנתיים

ההסכם  מסדיר  בעיקרו  את  הבעלות  על  דירת ,  רכו  הסכם  ממון  עובר  לנישואיןצדדים  עה
ן  ולאישה  הכשרה  כעוזרת "הבעל  עובד  כמתווך  נדל.  המגורים  שאותה  הביא  הבעל  לנישואין

 . לווטרינר ואינה עובדת

הסכום .  אולם  הבעל  טוען  שהאישה  הפסידה  את  כתובתה,  ין  בפני  בית  הדין  תביעת  כתובהא
 .ח" ש360,000עומד על סך הנקוב בכתובה 

אמנם  לדברי ,  הצדדים  מכירים  מגיל  ילדות.  אישה  הייתה  בת  עשרים  ותשע  בעת  הנישואיןה
הצדדים  בני  עדות  המזרח  ולא  חל .  הבעל  הייתה  לאישה  מערכת  יחסים  לפני  נישואיה  עם  בעלה

 .ם דרבנו גרשוםרעליהם ח

ד  בתשרי "  הגירושין  ביום  כהדיון  האחרון  התקיים  בתביעת,  ית  הדין  קיים  שני  דיוניםב
 ).27.10.2016(ו "תשע

בעקבות  מריבה  בין  שני  הזוג  שהוקלטה  על  ידי ,  )11.11.2017(ז  "במרחשוון  תשע'  יום  יב
הגישה  האישה  תלונה  במשטרה  אשר  בעקבותיה  הורחק  הבעל  למשך  חמישה  ימים ,  הבעל

ים  בבית  המשפט בדיון  שהתקי,  כמו  כן  הוגשה  בקשה  למתן  צו  הרחקה  מבית  המשפט.  מהבית
 .לענייני משפחה ניתן צו הרחקה בהסכמה למשך תשעים יום

גם .  הבעל  לא  חזר  לביתו  אולם,  יטות  בעילה  של  חוסר  ראיותלתלונה  נסגרה  על  ידי  הפרקה
כפי  שעולה  מסיכומיה ,  לאחר  הגשת  התלונה  עומדת  האישה  על  תביעתה  לחזרתו  לשלום  בית

 .אחרוןבחג הפסח ה הותשותגובתה בנוגע להסדרי ה
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 ענות הצדדיםט

 ענות הבעלט

 :גם האישה רוצה להתגרש וכל בקשתה לשלום בית אינה אלא צעד טקטי

; וד  בטרם  הגשת  כתב  התביעה  נודע  לבעל  שהאישה  מתכוונת  להגיש  תביעת  גירושיןע
להניא  את   הבעל  ניסה;  ו  האישה  מבהירה  לבעל  שהיא  רוצה  להתגרששבהבעל  צירף  מכתב  
 .האישה היא זו שסירבה לשיקום חיי הנישואין םאול, האישה מהגירושין

בקשת  האישה  לייצוג  משפטי  ביקשה  האישה  ייצוג  בנושא  הגירושין  בנוסף  לנושא ב
התפטר ל"מבהירה  האישה  שהיא  רוצה  ן  השבהבעל  צירף  הודעות  טלפון  .  המשמורת  והמזונות

 ".ממנו

ם הה  שבלה  משנה  שך  תקופה  של  למע  מ–אין  בין  הצדדים  יחסי  אישות  ',  ורדתמ'אישה  ה
 .טרם הגשת כתב התביעה לבית הדין –נים בחדרים נפרדים ל

 .וכן עשתה מעשי כיעור יש לה קשרים עם גברים אחרים, אישה עוברת על דתה

 ענות האישהט

הגשת  תביעת  הגירושין  נובעת  מהסתה  של  בני  משפחתו  של ;  האישה  חפצה  בשלום  בית

והצדדים  בילו  יחדיו  בזמן ,  ר  הגשת  התביעהגם  הבעל  היה  מעוניין  בשלום  בית  לאח.  הבעל

 . מהשפעה של הסביבה" נקי"שהבעל היה 

והיא  זו  שיזמה  קיום  חיי  אישות ,  אלא  הבעל  סילק  אותה  מחדר  השינה'  ורדתמ  'ינהאיא  ה
 .כחודש לפני הגשת התביעה על ידי הבעל

ועלו ענות  הבעל  הט,  על  בנוגע  לקשר  עם  גברים  אחריםבאישה  מכחישה  את  כל  טענות  הה
 . בעצת אחיו

. קיימת  הרעה  בהתנהגותו,  מאז  החל  הבעל  להזניח  את  הבית  לטובת  בני  משפחתו,  דבריהל
והיא  דורשת  שהוא ,  ביחס  אליה  ואל  הילדים  תו  של  הבעלוהאישה  העלתה  טענות  לגבי  התנהג

 .יעבור טיפול בכעסים לפני חזרתו לבית

 יון והכרעהד

 –והשנייה  ,    תביעת  גירושין  של  הבעל–  האחת:  לפני  בית  הדין  שתי  תביעות  סותרות

 .תביעת שלום בית של האישה

 .נבחן את עילות הגירושין שהועלו על ידי הבעל, אשיתר

במכתב .  2015מחודש  נובמבר  ,  פני  בית  הדין  הוצג  על  ידי  הבעל  מכתב  בכתב  יד  האישהל
ישליך   ות  חששה  שמא  לאחר  שהילדים  יתבגראוהיא  מביעה  ,  כותבת  האישה  שהם  לא  מתאימים

רשם  על ייהאישה  מבקשת  להתגרש  ושהבית  השייך  לבעל  .  אותה  הבעל  מאחר  שהרכוש  שייך  לו
במכתב כותבת האישה שביום ראשון לאחר כתיבת המכתב . להבטיח את עתידם דיכשם  הילדים 

 .היא אמורה לשלוח את תביעת הגירושין

ובכתבי ,  רושיןביקשה  סיוע  משפטי  גם  בתביעת  גי,  בבקשתה  לייצוג  משפטי,  האישה 
 .הטענות לבית המשפט בנוגע למזונות הועלו נושאים הנוגעים לעילת גירושין
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 ".לנער את הבעל"דברי האישה המכתב נכתב על מנת ל

אינם  מחייבים  בגירושין  וביד  כל  אחד  מהצדדים  לחזור  בו   בקשה  ורצון  לגירושין,  כללכ
 ינו  בטטה  קמי  דיכיה:  ")א,  קטז(כדברי  הגמרא  במסכת  יבמות  ,  מהסכמתו  או  רצונו  בגירושין

, לאא!  כי  המרו  אמי  נולהוכ.  'רשיניג'  בעלה  לאומרתב:  מואל  שמר  אהודה  יב  רמרא?  בינהל
 ."'ירשתניג 'בעלה לאומרתב

והדבר  לא  נחשב  אפילו ,  שיגרשו  אותן  בתורת  איום,  כל  הנשים  אומרות  לבעליהן:  לומרכ
שם   ב)חק  "ס  צ  בן  העזר  סימןא(י  תשובה  פתחבוכן  מצאנו  מובא  ,    אלא  כדברים  בעלמא'  טטהק'כ

 : החתם סופר

 תב  יד  כגליון  בתב  שראה  כלמה  שבספר  כרםו  [...]  –"  שנתן  עיניו  לגרשה"
ם "רשב  האפילו  דראה  לעניות  דעתינ:  "כתב  שופר  סתם  חעל  בהגאון  מהרבמ
 ,גרשה  לידו  באין  שכשיו  עבל  א,בינו  גרשום  רקנת  תודם  קלא  אמרה  אא  למינ
 מבואר  כטטה  קזה  בקרי  מלאד'  רשניג  'בעלה  לאמרה  ששהא  מוא  הדיף  עאל
 .ל"כע." לום שאשה היש פרקר

 ]לבעל"  מרהא"לא  רק  ו  "שנתן  עיניו  לגרשה"בדומה  לבעל  [ם  אם  האישה  הגישה  תביעת  גירושין  ג
 –  'ירשתניג'שדווקא  באומרת  ',  טטהק'שב  אפילו  כיחוהדבר  לא  י,  ידה  לחזור  בה  חזרה  כנה  ב–

 ]והללו  הכחישו'  גירשתני  בפני  פלוני  ופלוני'ה  אמרוכבגמרא  שם  ש  ם  לא  יוכח  אחרתא[  שנאמנת  שהתגרשה
 . 'טטהק'נחשב כ, ששונאתו עד שמוכנה להפקיע את עצמה בשקר –

אין   –  שה  להגיש  תביעת  גירושיןיקהגם  שהאישה  אמרה  לבעלה  לגרשה  וב  :אור  האמורל
  נאמר  שאישה  המבקשת  להתגרש ולא,  וזאת  כל  זמן  שחזרתה  היא  חזרה  כנה,  לחייבה  בגירושין

 .איבדה את זכותה לשלום בית

ה  היא  שעזבה  את  חדר שהאי  לדברי  הבעל.  ני  הזוג  שהם  לנים  בחדרים  נפרדיםבוסכם  בין  מ
יעזוב   בדיון  חזר  בו  הבעל  מטענתו  והצהיר  שגם  אם  האישה  תחזור  לחדר  השינה  אמנם,  השינה

קיום  יחסי  אישות  כחודש  לפני  הגשת מודה  הבעל  שהאישה  יזמה    כמו  כן.  הוא  את  חדר  השינה
 .התביעה של הבעל לבית הדין

חל  על  האישה  רק  במקום '  ורדתמ'כתב  שדין    )חלק  א  סימן  אלף  רלה(א  בתשובה  "רשבה
אישה  המורדת  בבעלה  ובעלה  אומר  שגם   אולם.  ת  זכויות  הנישואין  מהאישהאשהבעל  תובע  

אבל  מפסידה  מתנות ,  מפסידה  כתובהין  להחיל  עליה  דיני  מורדת  ואינה    א–הוא  לא  רוצה  בה  
 :וזו לשונו, דעתא למשקל ולמיפק לא נתן להדא, שכתב לה משלו

 מצערנא  ויה  לעינא  בו  אלי  עאיס  מאומרת  ועלה  בל  עמורדת  האלתםש[...]  
 . גרש לותו אופין כם איהל

  [...] זה ביוצא ככל בגרש לותו אופין כין אדין הורתש: שובהת

 ?מתנתן וכתובתן בבעל הנכסי מתובו גן ההמ: שאלתם שמהו

 –[  זו  בין  ברצונו  מוציא  האם  ורצונו  מלא  אוציא  מבעל  האין  שמרנו  אברכ
 נותן  ]'ערנא  ליהמצעינא  ליה  וב  'של'  ורדתמ  '–[  זו  בובין  ]'איס  עלימ'של  '  מורדת'

 וטלות  נינן  אשלו  מהם  לנתן  שה  מבלא,  רזל  באן  צכסי  נלומר  כתובתן  כהםל
 . היב יא למיפק ומשקל לאדעתאד, התגרש לובעות תהן שיון כ– ללכ

 פרש  הש  יזהב  –  רדן  מחמת  מלא  אצמו  עדעת  מהוציא  לצה  רא  לם  אבלא
 בתי  בבתות  שרבע  אליה  עכריזין  מיה  למצערנא  ויה  לעינא  בשאומרת,  יניהןב
 אפילו שודעת יויה 'ה לאמרין וין דבית מה  לשולחין  ודרשות  מבבתי  ונסיותכ
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 כרזה  הודם  קחת  א–  ה  לולחין  שעמים  פשניו.  'פסדת  הנה  מאה  מתובתיךכ
 ם  אבלא,  כל  הת  אפסידהה  –  גרשה  וה  בזרה  חא  לאםו.  כרזה  האחר  לאחתו
 .כל הפסידה הא ל– ה זודם קוציאהה

 ה  אומרת  שאינה  חפצה  בבעלה  אלא  שבעלה  היהיתבנידון  דידן  גם  אם  האישה  הי,  אם  כןו
אפילו  יצדקו  דברי  הבעל ,  אם  כןו  .אין  בכך  כדי  לעשותה  למורדת,  מוחל  על  חיוביה  כלפיו

והיא יכולה להמשיך , אין כאן דין מורדת ללא  דרישה מצדו  –שהאישה  אינה  חפצה  בחיי  אישות  
בנידון  דידן  שגם  לדברי ,  וכל  שכן.  ותם  מחל  הבעלשאלחפוץ  בנישואין  ללא  קיום  החיובים  

ן  לחייב  את שאי,  "אנא  הא  קאימנא"הבעל  האישה  אינה  מסרבת  לחיי  אישות  ואדרבא  טוענת  
 .האישה בגירושין מחמת מרדה

אומנם  בית  הדין  לא  מצא  בעדויות  שהוצגו  בפניו  די ,  בעל  העלה  טענות  בדבר  מעשי  כיעורה
 .ראיות למעשי כיעור שיחשיבוה כעוברת על דת

האישה  איימה  עליו  שתגיש  כנגדו  תלונות  שווא  והוא  כהתגוננות  אולץ ,  דברי  הבעלל
 .להזים טענות שיועלו על ידה דיכבינו לבין אשתו להקליט את השיחות שהתקיימו 

הוגשה  תלונה  כאשר  נשוא  התלונה  הוקלט  והוגש  לבית  הדין  על  ידי ,  סופו  של  דברב
קשה  למתן ביון  בדהקלטה  זו  הוגשה  גם  למשטרה  וגם  לבית  המשפט  לענייני  משפחה  ב.  האישה

 .צו הרחקה

האישה  נאלצה   ש–ית  יתאמתלונה  שהתבררה  כ  :נידון  זה  עלינו  לבחון  שלושה  מצביםב
ותלונה   תלונה  שהתבררה  כתלונת  שווא;  להגן  על  עצמה  באמצעות  צו  הגנה  ותלונה  במשטרה

 .ותה לא התבררהיתשאמ

על  הוא  המונע בהרי  שה,  תנהגות  הבעל  היא  הגורמת  להרחקתו  מהאישה  ומהביתהם  א
גנה  על  עצמה כותה  להזו,  עמיד  לאישה  מדור  שקט  וראויהוא  מחויב  ל  ה–מעצמו  לחיות  בבית  

בידה  לדרוש  שהבעל  ייטיב  את  דרכיו  טרם ,  מו  כןכ.  משפחתה  מחייבים  את  הרחקת  הבעל  ובני
כמו שכתב , והאישה  לא  תיחשב  כאינה  רוצה את בעלה כל זמן שדרישותיה סבירות,  חזרתו  לבית

 :)חדשות סימן קעחהת "וש(א  "שם הרשבב) חאבן העזר סימן פ סעיף י(א "הרמ

 יקרא  שד  עביתו  לשוב  לוצה  ראינה  וטטה  קכח  מעלה  בבית  מהלכה  ששהא
 אחרמ,  שוב  למנו  מבושהד,  זונותיה  מה  זשום  מפסידה  הא  ל–  עלה  בהל
 ונעתומ  ינה  אצלה  אבא  יוא  האםו,  נים  פה  לראה  מאינו  ושותו  רלא  ביצאתש
 בדה  א–  לותה  שה  מיפרע  שד  עצלו  אבא  לוצה  רינה  אם  אבלא.  כלוםמ
 .ה לית אענה טרדתו מכלד, מורדת כהויד, זונותיהמ

 :כלפי  הבעל  הנילון  קשות  מנשוא  ההשלכות,  וצדקת־מוגשת  תלונה  בלתימולם  אם  א
וכמו  כן  פגיעה  ארוכת  טווח  ,  השלכות  המידיות  של  הרחקה  על  ידי  המשטרה  כברירת  מחדל

כאשר ,  ליך  של  מתן  צו  הגנה  הנשען  על  רף  ראייתי  שמשקלו  פחות  ממשקל  הנוצההסגרת  מב
גם  אם   –  במישור  הפלילי;  מחשש  לאלימות'  וקחות  מקדם  ביטחוןל'  הערכאות  המשפטיות

מדיניות  הפרקליטות   אולם,  על  מנת  להגיע  לכלל  הרשעהר  נדרשות  ראיות  מעל  לספק  סבי
ם  אם  בסופו  של  ההליך  יזוכה גכך  ו,  בוהגבהגשת  כתב  אישום  לא  בהכרח  מצריכה  רף  ראייתי  

בשמו  הטוב  ופעמים  רבות  אף ת  עליך  פוגההרי  שעצם  ההשפלה  שב  –  ון  או  הנאשםילהנ
 .ון נפגעת ללא מרפא ותיקון המעוותילתעסוקתו של הנ

חו  מביתו  על ורון  בעל  כילבהרחקתו  של  הנ  –  אמור  מהוות  פגיעה  אלימה  במישור  הפיזיה
 .שמו הטוב ב–ל ידי הפגיעה במוניטין וכמובן  ע–במישור הכלכלי , ידי רשויות החוק
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של  המלינה  בהליכים  המשפטיים  באמצעות  הגשת  תלונת הרווחים  הטקטיים  ,  גיסא  אידךמ
יכריחו  את ,  מתוך  חשש  לשלום  הילדים,  שויות  הרווחה  ר–  בקביעת  המשמורת:  שווא  ברורים

, בשלב  הראשון  כמו  כן;  להוכיח  את  יכולותיו  ההוריות  דיכהבעל  לעבור  בדיקת  מסוגלות  הורית  
 טווח  הארוךב  ;אמצעות  מרכז  הקשריראה  האב  את  ילדיו  ב,  בוסס־ממתוך  חשש  כנה  אולם  בלתי

נוסף  לאמור  קיימת ב.  הכף  מוטה  לטובת  המלינהא  בקביעת  המשמורת  והסדרי  השהות  תה  –
 .ובה המזונות המשולמים לאםלגזיקה ישירה בין היקף הסדרי השהות 

וזאת  גם ,  ייםלנוטלת  המלינה  על  עצמה  הם  מינימם  ותשאבחינה  אובייקטיבית  הסיכונים  מ
בגין  הגשת   אישוםלנדרשת  ההוכחה  הרמת  .    להנחיות  פרקליטות  המדינה2.5ף  לאחר  ביטול  סעי

רשות   ב–לפי  הטענה    –הנטען  התבצע    בנמצא  מאחר  שמעשה  האלימותה  לרוב  אינ  תלונת  שווא
 . דבר שלרוב אינו בנמצא –דרשת הוכחת אליבי להפרכת התלונה נהיחיד ומטבע הדברים 

ון  את  עצמו  בתוך  מציאות  קפקאית  ללא יל  הנלאחר  הגשת  תלונה  מוצא,  ברדסיכומו  של  ב
איום   ואהכן  איום  בהגשת  תלונה  בגין  אלימות  במשפחה  ל.  בלא  אפשרות  להתגוננותומוצא  

חות  עם יהשת  בהקלט  –פי  שנהג  התובע    כ–ממשי  המחייב  התגוננות  או  על  ידי  עזיבת  הבית  או  
 .או אליבי האישה להבטחת ראיה לחפות

הרי   ,ון  הורחקילו  הוגשה  תלונה  והנשבבמקרה  ,  ת  לעילאור  המציאות  הקשה  המתוארל
ון  שיחזור  לביתו  עד  להגשת ילודאי  שאין  לצפות  מהנ,  מחוסר  ראיות  שגם  אם  ייסגר  התיק

יא  המונעת  את  חזרתו ההגישה  כנגדו  תלונת  שווא  שוזכותו  לטעון  שהמלינה  ,  התלונה  הבאה
 .לבית ללא מזור

וזכותה  ואולי  גם ,  ה  את  התלונה  בתום  לבביד  האישה  לטעון  שהיא  הגיש,  כון  שמנגדנ
לונה  בעילה  של תחובתה  להגיש  תלונה  מתוך  כנות  ותום  לב  גם  אם  בסופו  של  יום  תבוטל  ה

כאשר נטל ההוכחה במקרה , עובדה  זו  לא  סותרת  את  זכות  הטיעון  של  הבעל  אולם.  העדר  ראיות
 .זה יהיה מוטל על האישה בעת שהיא באה לתבוע את חיובי הבעל אליה

 : )א, עב(צאנו בגמרא במסכת כתובות מ

 שלאו,  תנור  וריחים  וכברה  ופה  נשאיל  תשלא  ושאל  תלא  שאישה  שנדרהה
 ע  רם  שמשיאתו  שפנימ,  כתובה  בלא  שצא  ת–  בניו  לאים  נגדים  בארוגת
 .שכיניוב

מפסידה  את  כתובתה  ולא  נאמר  שדינה  כמורדת  ממלאכה   מפני  מה:  א"הקשה  הרשבו
 אי  ונדרה  שכיון  דכא  השאני":  ותירץ,  ואינה  מפסדת  את  כתובתהה  שהבעל  כופה  לעשיית  מלאכ

מפסידה   ,כאשר  יש  פגיעה  באישות  ללא  תקנה  :כלומר".  כתובה  בלא  שצא  תכופה  לפשרא
' ורדתמ'בעל העיטור והפוסקים שסוברים שת ש  לציין  שזו  גם סברי.  האישה  את  כתובתה  לאלתר

שמאחר  שלא  כופין  את  האישה  הטוענת ,  מפסידה  כתובה  גם  בלא  מחילה'  איס  עלימ'בטענת  
ת  האישות  ללא  תקנה  והאישה  מפסידה  את קירלשלום  בית  הרי  שיש  ער  לחזו'  איס  עלימ'

 .כתובתה לאלתר

שגם  לדברי  שמואל   )א,  כתובות  עז  –  וף  פרק  המדירס(א  "עין  זה  משמע  מדברי  חידושי  הריטבכ
ינו  זן  וכן  בנמדיר  את  אשתו  שלא כגון  בא[  שלא  כופין  את  הבעל  במקום  שאמרו  לשון  חייב  להוציא

מא  ימצא פתח ש  ]  –  במדירושאפשר  לכופו  לזון  [זה  דווקא  במקום  שיש  תוחלת  להמתנה  ,  ]תהנה  ממנו
, יתא  בשאלה  גם  שמואל  מודה  שכופים  להוציא  לאלתרלד'  םיל  דעת  רבע'לנדרו  אבל  אם  נדר  

 .שםעיין 
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, סיבה להפסד כתובה היא ]ל"נהשם הרע שבגמרא בכתובות ה[על  הבעל '  מצןק'אם  הוצאת  שם  ו
ציא  את והבעל  י  ש–הוצאת  שם  רע  ללא  תקנה    היאשכל  שכן  שבהרחקת  הבעל  בטענת  אלימות  

שיש  כאן  עקירת  כל  האישות  בהעדר  אפשרות  להמשך  החיים   ומה  עוד.  אשתו  ללא  כתובה
 .'ין אדם דר עם נחש בכפיפה אחתא ')שם(בדומה לאמור  והמשותפים

 :וזו לשונו )סעיף גד אבן העזר סימן קנ(א "כן מצאנו שפסק הרמו

 י  כהוציא  לותו  אופין  כ–  מיד  תביתו  משתו  אלהוציא  וכעוס  לרגיל  שיש  אכןו
 מורד  כהוי  ועונתה  מותר  יתשמיש  במנה  מפורש  ופעמים  לנה  זינו  אל  ידיע
 .)רצג תימןא ס"רשב השובתת( תשמיש ומזונותמ

 :שונולו ז ו)ביסעיף  אבן העזר סימן ע(א "רמהסק  פודוע

, מנו  מהמניעהו,  מו  עה  לתדר  מלא  ועלה  בם  עטטה  קה  ליתה  הם  אהוא  הדיןו
, שלם  לין  צריך  א–  מנה  ממניעה  הם  אבלא  ;שלם  לריך  צ–  מזונות  ללותהו
 זירות  גייני  דק  שני  פררדכימ(  מו  עשהיא  כלא  אשתו  אמזונות  בייב  חאיש  האיןד
 .)א"ריטב השם ביוסףת בי הבן כתכו

 : )בשינוי לשון, גק מ" סשם( החלקת מחוקק ו)הק ל"שם ס(שם הבית שמואל ו כתבו

 תשמיש  מורדת  מינה  אהיא  דב  גל  עףא,  ותו  אהשרות  לכולה  יינה  אהיא[...]  
 פניו  לעמוד  לשועבדת  מיא  הכל  מקום  מ,תשמיש  העת  בליו  אבוא  לרצונהו
 פילו אזונות מה לין אמנו מכשתלך ו,רב שבת עמו עלאכול וו ללשמש ומידת
 .בית הרכת בפיל

לשהות  במחיצת  הבעל  וכאשר  הבעל  מסולק  מביתו '  שועבדתמ'ם  כן  מפורש  שהאישה  א
 .הפסידה האישה את מזונותיה, ומנוע מלהתקרב לאשתו

ודאי  שהדברים  נכונים  במקום ,  אם  הדברים  נכונים  במקום  שהאישה  יוצאת  מבית  הבעלו
 . שהאישה מסלקת את הבעל מביתו

 : )הובא לעיל, א"ברמ סעיף יח אבן העזר סימן פחן ערוך ולש(גם אם מצאנו שנפסק ו

 יקרא  שד  עביתו  לשוב  לוצה  ראינה  וטטה  קכח  מעלה  בבית  מהלכה  ששהא
 אחרמ,  שוב  למנו  מבושהד,  זונותיה  מה  זשום  מפסידה  האל  –  עלה  בהל
 ונעתו  מינהא  צלה  אבא  יוא  האםו,  נים  פה  לראה  מאינו  ושותו  רלא  ביצאתש
  – כלוםמ

אבל  במקום  שהיא  מסלקת  את  הבעל  מביתו  בלא .  א  עוזבת  את  הביתא  במקום  שהיוקה  דוז
צדיק  את הליה  מוטל  להביא  ראיה  ל  ע–  ]וגרועה  ממנה  "אם  הוא  יבוא  אצלה"אף    –  "מונעתו["  ראיה

 .ובלא ראיה תיחשב כעוקרת כל האישות והפסידה לאלתר מזונות וכתובה, עשיהמ

, ת  ולא  הוכח  שהבעל  הוא  הגורםשאישה  המגישה  תלונה  בגין  אלימו,  כל  האמור  עולהמ
 .הפסידה כתובה ומזונות

רשאי  הבעל  לחשוש  לנפשו ,  במקום  שהאישה  מאיימת  בהגשת  תלונת  שווא  :יתרה  מכךו
פורסם (   537502/4 מה  שכתבתי  בתיק    ויעוין,  ידה  את  כתובתה  ומזונותיהסולהתגרש  והאישה  הפ

עביד  איניש  לגזים  ולא ד'ף  אש,  ולאיום  של  הבעל  בהכאת  אשתע  בנוג  )באתר  בתי  הדין  הרבניים
 מסכת  בבא  קמאב(כמו  שמצאנו  במרדכי  ,  דאי  שזכות  האישה  לחשוש  ולהציל  את  עצמהו',  עביד

 :כתבש )פרק המניח סימן לה

 בורה  חו  בעשה  וו  בחבל  ווצא  יאינו  וצאת  לו  בסרהב  מרבו  ומיו  יכלו  שרצענ
 סרהב  לילג  ראז  ש,מיו  יכלו  שרצע  נקט  נמלתא  דאורחאי  ד"  רפירש  ו,טורפ
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 שרתו  מהוא  הדין  ששמעמ].  וד  עו  בהשתעבד  לכול  יאינו  שפיל  [להוציאוו
 ם  שליו  עיצא  שעלמא  דדם  אכל  שכן  וגניבה  מושש  חם  אזמן  הודם  קאפילוו

 .נב גהואש

: שפסק  )סעיף  וא  חושן  משפט  סימן  תכ(חן  ערוך  שולא  ב"מרברי  המרדכי  הובאו  להלכה  בד
 סרב  מאםו.  שכירות  המן  זודם  קהוציאו  לוכלי,  ו  לוביגנ  שחושש  ושרת  מו  ליש  שי  מכןו:  גהה"
 ".יצא שד עהכותו לוכלי

כשם  שמחמת  יציאת  שם  גנב  רשאי  השוכר  להפקיע  את  חיוב  העסקת  הפועל  על  מנת ו
חה ורלהציל  את  ממונו  כך  במקום  שהאישה  מאיימת  לפגוע  בבעלה  רשאי  הבעל  לגרשה  בעל  כ

 .איום גרידאוח גם מכ

ד ובאה  בהגהת  מיימוניות  פרק  כה(ם  מרוטנבורג  "צאנו  בתשובת  מהרשמה  מנם  יש  לדון  מצד  מא

 :שכתב )הלכה יא אות ד מהלכות אישות

 גיזםו, בר דה לעשה ים אגזמו לעלה בל עוצח רחד איק רהביאה  שחרי  אעודו
ל  כוותיה כהילכתא ואול שאבא לפניו בולדיו ימקללת מרע  גאל  –  הורגו  לול

 לא בוצאת יינהא, עדים בה בתרה הלא שוןי כיהומ [...] ו למגזמת דכא השכן
 ענין  לתראה  הריכה  צת  דל  עעוברת  דרוסה  אפרק  בסקינן  מהאד,  תובהכ
 גם  וה  בהתרה  שדים  עאין  ות  דל  עעברת  שדים  עש  יאםו.  תובתה  כהפסידהל
 יגרש  שאחר  ליהומ,  רחה  כעל  בגרשה  לכול  י–  ה  בתרה  הלא  שמרה  איאה
. יכא  למי  נתראה  העדי  וה  ברהת  הלא  שאמרה  דיוןכ,  תובתה  כיתן  לצטרךי
 .  כ"ע. ו" ימןיס בעייןו. יחיה שרוךר ב" באירמ, שלוםו

יכול  לגרשה  אבל  לא  הפסידה  כתובה  ללא   ש–רי  שהחשיב  איומים  רק  כעוברת  על  דת  ה
וגם  המגזם  עצמו ,  ובלא  כוונה  אמיתית'  יזוםג'אמנם  נראה  ברור  שזה  דווקא  במקום  .  התראה

קללת מ'כם  את  האיום  "ולכן  החשיב  המהר"  ם  יעשה  לה  דברא"  –  תלה  את  הדבר  במעשי  הבעל
 . שאינו אלא ביזיון לפי שעה' ילדיו בפניו

 רצונה  שבעלה  לגזמה  ששהא  ":כתבש  )סעיף  דו  בן  העזר  סימן  קטא(א  "כך  משמע  מדברי  הרמו
שמע  שדיבר   ומ–"  ת  דל  עוברת  עיקרי  מ–  בר  דה  לעשה  ים  אהרגו  לוכבים  כובד  עליו  עהשכירל

בתשובה  במקורה  משמע  שהאישה  דיברה  בפועל  עם   אולם,  בעלמא  מצד  האישה'  זוםיג'על  
 . ]ל"וכנ 'גיזם'אלא שהוא עצמו [ הרוצח ולא איימה לשכור אותו בלבד

  :כתב )אבן העזר תניינא סימן פט(ת נודע ביהודה "שוב

 כרים  זם  עמזנה  שול  קליו  עוציאה  האשתו  שען  טהאיש  ששאל  שמהו
 תברר  יםא:  עלתו  משאלו,  תובתה  כהפסידה  שוען  טה  זמחמת  וכור  זמשכבב
 מה  לה  זדמות  לרצה  ו?תובה  כלא  בצא  תםא  –  ה  זמרה  אהאשה  שדברה
 וצח  רחד  איק  רהביאה  ששהא:  "אישותד  מ"רק  כ  פיימוני  מהגהות  במובאש
ו "ט  קסימןא  ב"מ  רסק  פכןו"  אשתו  לבר  דעשה  ים  אהורגו  לבעלה  לגזםל
 : ת דל עוברת עקראת נהיאה ש"הגב'  דעיףס

 תבא  כ"מ  רכן  והורגו  לגזם  לוצח  רביאה  הם  שי  כומה  דנידון  הין  אנהה
 בירה עעובר שעלה בל עמרה אם אף או זבל א,הורגו לותים כשכור לרוציתש
 געה.  הורגו  לגרום  לה  זל  עערכאות  המשפט  בהביאו  לרצונה  שמרה  אא  לוז
 –  יהנו  פולפי  אחרת  אם  עזנה  מהוא  ושה  או  לש  יאיש  הם  אדיניהםב:  עצמךב
 –  ונות  זועה  רהוא  שבעלה  למרה  אמריבה  התוך  ששה  א,אם  כןו.  יתה  מייבח
 ? הנשים ליי חבקת שלא ותובה כאבדה שימאנ
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 ם  שיימוניות  מהגהות  הברי  דוף  סאה  רא  למהל:  מיונו  דפי  לולפי  אעודו
 ייב  ח–  כחשת  מהיא  וה  בהתרה  שומר  אבעל  האםו,  חלה  תתראה  הצריכהש
 .תובה כיתןל

דברי  הנודע  ביהודה  שגם  במקום  שהאישה  מאיימת  להביא  את  הבעל  בפני שמע  לכאורה  ממ
. ולא  מפסידה  את  כתובתה  בלא  התראה'  וברת  על  דתע'אינה  אלא  ,  ערכאות  ולהענישו  שלא  כדין

 .הוא הדין בנידון דידן ואם כן

לא  שנראה  שכל  דבריו  נאמרו  רק  במקום  שהמשך  החיים  המשותפים  לא  נעקרים  מחמת א
מה  שאין  כן  במקום  שהאישה ,  ם  עומד  בפני  עצמו  ללא  קשר  לחיים  בצוותאהאיום  אלא  האיו

שאז  יש  עקירת  האישות  והאישה  מפסידה  את ,  מאיימת  בהגשת  תלונה  מחמת  החיים  המשותפים
 .כתובתה גם בלא התראה

 . תיק האישום נסגר על ידי הפרקליטות בעילה של חוסר ראיות, נידון דידןב

, אישה  בעת  מריבה  על  כלב  צעצוע  של  הילד  הגדול שבואישה  נשמעת  ה  התמליל  שצירפהב
ולדברי  האם  יש ,  לדה  הקטנה  ולכן  יש  לקחת  ממנו  את  הצעצועית  האילד  הכה  ה,  לדברי  האב

עוד בטרם שהיה מקום  – תוך כדי הדברים אומרת האישה לבעל. להשאיר את הצעצוע ביד הילד
מה  שהיא "  ראה  ביום  ראשוןי"שהבעל    –  לטיעון  לאלימות  כלשהי  כלפי  האישה  או  הילדים

 . תעשה לו

 .רי שרגליים לדבר שלא רק שמדובר בחוסר ראיות אלא בתלונת שווא ממשה

כתובה  ותוספת ,  מדור,  ולה  מהאמור  שהאישה  חייבת  להתגרש  והפסידה  מזונות  אישהע
 . מעת הגשת התלונה במשטרה

אלימות  במשפחה על  ת  שאין  באמור  להוות  מניעה  מהגשת  תלונו  ית  הדין  חוזר  ומבהירב
לפעולה  דרסטית  זו  השלכות  מיידיות  בנוגע  להמשך  החיים   :גיסא  אולם  מאידך  .בתום  לב

, הרי  שבהעדר  ראיות  לאשמת  הנילון,  המשותפים  וגם  אם  המלינה  הגישה  את  תלונתה  בתום  לב
 .זכותו להפסיק את המשך החיים המשותפים

 רב יצחק רפפורטה

 . א"טג יצחק רפפורט שלי"עיינתי בדברי הרה

 . חייבת לקבל את הגט והפסידה כתובתה אישההני מצטרף למסקנתו שאכן א

 : מנם לדעתי ניתן להוסיף נימוקים נוספים לחיוב הגט והפסד הכתובהא

. וכח  שהאישה  רצתה  בגירושין  תחילה  ואף  החלה  בהליכים  משפטיים  הצופים  פני  גירושיןה
די  בכך  כדי  לקבוע .  שיןובגירהם  עולה  שרצונה  שמה  אף  שלחה  הודעות  ומכתבים  ישהא

 . וחייבים להתגרש' ורדים זה בזהמ'מוגדרים  בנדון דנן ששהצדדים

ה ישאך  לאחר  שא.  ה  שרצתה  גירושין  יכולה  לחזור  בה  בכנות  ולבקש  שלום  ביתישכן  אא
בנדון . החזרה  מהרצון לגירושין נעשתה בכנותש  ורך  להוכיחצהעולה  ,  מגלה  שרצונה  בגירושין

, הריחוק,  הסלמת  הסכסוךה  אדרב.  לא  נמצאה  –ה  מהרצון  לגירושין  ררשת  לחזדנן  הכנות  הנד
סופו  מעיד  על "הפרדה  והטענות  לאלימות  רק  מגלות  על  הנתק  ההדדי  שהלך  והחריף  בבחינת  

 שה  לאחר  שגילתה  רצונה  בגירושיןיא  נמצאה  כנות  בתביעת  שלום  הבית  של  האלך  כ".  תחילתו
 . כפי שרצתה בתחילה,  בגירושיןה מרצונהישכאן שאין ממש בחזרת האומ
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שעה ,  להשיג  הישגים  בחלוקת  הרכוש  דיכהוגשה    אישההראה  שתביעת  שלום  הבית  של  נ
 . שרצונה האמיתי של האשה הוא בגירושין כפי שרצתה עוד בתחילה

נכתבו  על  כך  נימוקים ,  את  כתובתה  אישההאמור  לדעתי  מהווה  גם  סיבה  מספקת  להפסד  ה
    שחלקם  שייכים 997571/6בתיק  מספר  )  7.3.17(ז  "באדר  תשע'  יום  טרבים  בפסק  דין  שניתן  ב

 .ואין כאן המקום להאריך, לנדון דנן

 .הישכפי שביקשה הא, האמור גם עולה שאין צורך בקיום דיונים נוספים והבאת עדיםמ

 ד"אב –רב מאיר פרימן ה

 .ואני מצטרף למסקנות, עיינתי בדברי חבריי

 רב מאיר קאהןה

 סק דיןפ

 : אם לאמור מחליט בית הדין כדלהלןבהת

  והאישה  חייבת  לקבל  גט  במועד  הראשון יש  לקבל  את  תביעת  הגירושין  של  הבעל .א

 . שיקבע על ידי בית הדין

'   ביום  יהאישה  הפסידה  את  מזונותיה  ומדורה  מעת  הגשת  התלונה  במשטרה .ב

ע ומאותה  העת  יש  להחשיב  את  הבעל  כמנו,  )11.11.2017(ז  "במרחשוון  תשע

 .מלהשתמש בביתו

 .האישה הפסידה כתובה ותוספת .ג

 . על המזכירות לפתוח לתיק סידור גט .ד

 [...]בית הדין קובע מועד לסידור גט  .ה

על  הצדדים  להגיש  תוך  עשרים  יום  תצהירים  באזהרה  בהם  פירוט  מלא  בצירוף  .ו

 .אסמכתאות לזכויות וחובות הצדדים

 .ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים .ז

 ).29.5.2017 (ז"ן התשעוובסי' דיתן ביום נ

 רב יצחק רפפורטה רב מאיר קאהןה ד" אב–רב מאיר פרימן ה


