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 ה"ב

 967275/3 יק ת

 זורי נתניה האבנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 ד" אב–ניאור פרדס שרב ה

 )ופיר יצחקיאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ  :תובעה
 גדנ
 )וד ויניצקידד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 וההכרעה בספקותיהם 'שלום בית'ושיסודם ב' מזונות'שיסודם ב דור ייחודימיובי  ח:נדוןה

  ביטול צו–חלטה ה

 הנידונים נושאיםה

  מטעם מזונות)ספציפי(חיוב מדור ייחודי . א

 חיוב מזונות אישה בספקות. ב

  מטעם שלום בית)ספציפי(חיוב מדור ייחודי . ג

 פירוק שותפות. ד

 קער

  הוגשה  בקשת  האישה  לצו  למדור  ייחודי  בדירתם )11.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  בתאריך  ח

יצוין  כבר .  לטענתה  בלי  הבית  לא  יוכל  להתקיים  שלום  הבית.  םהמשותפת  של  הצדדי

שכן  תביעה ,  בתחילת  הדברים  כי  צו  זה  לא  נתבקש  ולא  ניתן  במסגרת  תביעת  מזונות  אישה

כל  בקשת .  זו  בעניינם  של  הצדדים  אינה  בסמכותו  של  בית  הדין  והיא  נידונה  בבית  המשפט

 .זה נתקבלה החלטה בעניין זההאישה הייתה במסגרת תיק שלום הבית ובעקבות תיק 

ן יתהצו  נ.  יחודייו  למדור  צבה  וניתנה  החלטה    )12.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  נם  ביום  טומאו
 :לשונהו וז, החלטה דנןבם גהחתום מטה , החלטה של דיין יחידב

 )ספציפי(יחודי יקשה למדור ב

לטובת  המבקשת  על  דירת   )ספציפי(יחודי  ימורה  בצו  על  מדור    ית  הדיןב
 .תניהנ [...] 'צדדים ברחה

 .ו דיספוזיציה בנכסאאסר על הצדדים לערוך כל שינוי נבצו זה 

בחתימת   היא  גם,  יתנה  החלטה  נוספת  בנשוא  תיק  זה  נ)9.6.2014(ד  "א  בסיוון  תשע"ייום  ב
וכך ,  נאמר  כי  הצו  יישאר  באופן  זמני  לטהחהב.  החתום  מטה  גם  בהחלטה  דנן  –  דיין  יחיד

 :לשונה
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 )1.5.2014(ד  "באייר  תשע'  א  הבעל  להבהרת  ההחלטה  מיום  פנינו  בקשתב
 . )ספציפי(יחודי יבעניין הבקשה לביטול צו למדור 

 קער

תביעה לשלום   ית  הדיןבל  ישהאהגישה  ה  )10.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  זיום  ב
מסגרתה   שביחודייגם  בקשה  למדור    ית  הדיןבל  ישהאבו  ביום  הגישה  ה.  בית

 . בדירת המגורים המשותפת יחודייר למתן צו למדו ישהאעתרה ה

(ג  "ד  באלול  תשע"יביום    ישהאהגישה  ה  ית  הדיןבכי  טרם  פנייתה  ל  צויןי
 ישהאת  תביעה  למזונות  "לענייני  משפחה  בפ  ית  המשפטבל  )20.8.2013

10.10.2013(ד  "ן  תשעוושחרמב'  והבעל  מצידו  הגיש  ביום  .  וילדים  נגד  בעלה
תביעה  לפירוק  השיתוף  ואיזון ת  "לענייני  משפחה  בפ  ית  המשפטבל  )

תביעת   ית  הדיןבהגיש  ל  )14.1.2014(ד  "ג  בשבט  תשע"יוביום  ,  משאבים
 . גירושין

 יחודייהוצאנו  צו  למדור    )12.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  טבהחלטתנו  מיום  
 . ישהאבהתאם לבקשת ה

הגיש  הבעל  בקשה  לביטול  הצו   )26.3.2014(ד  "תשע'  ד  באדר  ב"כביום  
 . יחודיילמדור 

 )29.4.2014(ד  "ט  בניסן  תשע"כלבקשת  הבעל  הוגשה  ביום    ישהאתגובת  ה
 . לביטול הצו ישהאובה התנגדה ה

הוצאנו את החלטתנו מיום , ל"הנ ישהאלאחר  עיון  בבקשת  הבעל  ובתגובת  ה
. לבטל  לעת  עתה  את  הצו  א  ניתןל:  "ובה  כתבנו  )1.5.2014(ד  "באייר  תשע'  א

 ."את הבקשה מחדשרוב יעלו הצדדים קבמועד הדיון ה

' אל  מיום  "להבהיר  את  החלטתו  הנ  ית  הדיןבמבקש  הבעל  מ,  בבקשתו  עתה
 . ולנמקה )1.5.2014(ד "באייר תשע

 יחודייימוקי הבעל לביטול הצו למדור נ

 ית  המשפטבל  ישה  הגישה  תביעת  מזונות  אישהשהאמאחר  ,  טענת  הבעלל
תביעת  שלום  בית וח  מכ  יחודייאין  היא  זכאית  לצו  למדור  ,  לענייני  משפחה

מסתמך  הבעל   בדבריו  אלה.  טל  ומבוטלב  –  VOIDבבחינת    ואהוהצו  שניתן  
הרבני   ית  הדיןב'  גור  נ  185/72  ץ"גבהעליון  ב  ית  המשפטבעל  פסיקת  

 . האזורי ירושלים

 יון והכרעהד

) 1(ד  נ"פ,  בית  הדין  הרבני  האזורי'  ליהו  אקנין  נא  945969/  ץ"גבד  ב"פסהב
העליון  כי  הגשת  תביעה  לבית  הדין   ית  המשפטבקבע  ,  376–375'  בעמ,  370

עניין בבעניין  המדור  אינה  שוללת  את סמכותו של בית המשפט האזרחי לדון 
 : פירוק השיתוף

, דמחזיקות  שתי  ערכאות  בסמכויות  שוות  מעמ,  מצא  כי  במקרה  כזהנ
זו  שלה  הסמכות  לדון  בנושא  המדור  כנושא  לעצמו  וזו  שבסמכותה 

 .)376' בעמ, שם(. במסגרת פרוק השיתוף, נושא המדורבלדון 

נקבע  כי ,  גולדה  גולדמברג'  ריה  גולדמברג  נא  207/04ץ  "גבד  ב"ם  בפסהג
ית בכשמנגד  דן  ,  הרבני  ידון  בתביעת  שלום  בית  ית  הדיןבאין  מניעה  ש

אף  ששני  ההליכים  מתייחסים  למעשה  לעניין ,  ותבתביעת  מזונ  המשפט
 . יחודייהמדור ה
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עקרון  הכיבוד  ההדדי  בין  הערכאות  מחייב  כי  משניתנה  החלטה ,  זאת  םע
על  בית  המשפט  הדן  בעניין  פירוק  השיתוף ,  בבית  הדין  בעניין  המדור

' ברהם  ראש  חודש  נא  902626/א  "עכך  נקבע  בעניין  .  להתחשב  בהחלטה  זו
ך  גם  נקבע  בעניין כ  .213–212'  בעמ,  205)  3(ד  מו"פ,  מירה  ראש  חודש

בית הדין ' וזי יאיר נע 304/04 ץ"גבוכך נקבע בעניין , )376' בעמ( ל"הנ קניןא
סק  דינה  של לפ  19  פסקהב(העליון    ית  המשפטבשבו  ציין  ,  'הרבני  האזורי  ואח

 : )השופטת ארבל' כב

ית  המשפט  לענייני  משפחה  החליט  כי  במישור  העקרוני  הבעל  זכאי ב
יהיה לבצע את הפירוק  א ניתןלאך בד בבד החליט ש, לפירוק השיתוף

בכך  יישם  בית  המשפט .  עד  שבית  הדין  יחליט  להסיר  את  העיקול
 . ותהחשוב של כיבוד הדדי בין ערכא עיקרוןהלענייני משפחה את 

במועד  הדיון  הקרוב .  לבטל  לעת  עתה  את  הצו  א  ניתןל,  אור  האמור  לעילל
 .יעלו הצדדים את הבקשה מחדש

עניינים   (קנות  הדייניםת  ל1עיף  סובהר  כי  ההחלטה  בדיין  יחיד  ניתנה  על  פי  ובהתאם  לי
 )ל"ז(ו  נאמר  מפי  שר  הדתות  דאז  מר  זבולון  המר    שב1990  –  ן"תש)  דחשניתן  לדון  בהם  בדיין  א

 :ל"בזה

בהסמכת  נשיא ,  1955  –  ו"תשט,    לחוק  הדיינים8תוקף  סמכותי  לפי  סעיף  ב
אני  מתקין ,  בית  הדין  הגדול  ובאישור  ועדת  החוקה  חוק  ומשפט  של  הכנסת

 :תקנות אלה

 :בעניינים דלהלן ידון בית דין רבני אזורי בדיין אחד. 1

   [...] 

  –צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ ) 2(

כי  קיים  צורך  דחוף ,  להנחת  דעתו  של  הדיין,  וכחהבהם    מקרים)  א(
  לדון בעניין

 [...] 

על  ידי  אותו  דיין  בשבתו  כדיין ן  ניתש,  ביטול  צו  לעיקול  נכסים)  ג(
 .דחא

מור גם בקשת ותביעת האיש לביטול הצו כאכיום עומדת  ית הדיןבתביעות העומדות לפני ב
 . יחודייהזמני למדור 

יש  לבחון  את  פרטי  התיק   ))ג)(2(1ל  "גם  לפי  התקנה  הנ(שלפנינו  ת  סויממבבקשה  הדי  לדון  כ
, במסמכי  התיק,  בדיונים  שהתנהלו  בין  הצדדים,  ענות  הצדדים  לאורך  כל  התקופהטת  או

 .בסיכומי הצדדים ובדבריהם וכתביהם בערכאות השונות

כול יוא  שהמדור    הייחודינקדים  שיסוד  דין  מדור    יחודייצורך  הכרעה  בנושא  הצו  למדור  ל
וכמו  שהאריכו  בזה "  ה  היפהוונ"מההלכה  של    –דין  מדור  ומזונות  מ:  שיינתן  מחמת  שני  טעמים

שהצדדים   י"לצורך  קיום  ההיתכנות  של  שלום  בית  ע  –ומדין  שלום  בית  ,  בפסקי  דין  שונים
 ".אם אין בית אין שלום בית: "על פי המינוח הידוע ,ימשיכו לגור באותה דירה

לשם  כך .  ם  הם  שייכים  בנידון  שלפנינו  א–ון  בנידון  דידן  בשני  הטעמים  דלעיל  הלן  נדל
 .ננתח את הנתונים ומתוך כך נגיע למסקנה עניינית, יק זהתל רקעהת או נפרוש את העובדות
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 יקרי העובדותע

 )10.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  בתאריך  ז.    ולהם  ארבעה  ילדים1987הצדדים  נישאו  בשנת  

 :עה לשלום בית ולחילופין גירושין ובה כתבה בין השארהגישה האישה תבי

לשקם  את   כדיבעדיין  אוהבת  את  בעלה  מוכנה  לעשות  כל  אשר  יידרש  "
  [...]"אמינה כי יש אפשרות לשקם את יחסיהםמ [...] נישואיהם

ג "יביום  .  ישהאלטובת  ה  יחודייהוצא  צו  למדור    )12.12.2013(ד  "בטבת  תשע'  תאריך  טב
(ד  "ן  תשעוושחרמב'  ובתאריך  .  הגיש  הבעל  תביעת  גירושין  )14.1.2014(ד  "בשבט  תשע

. ירתם  המשותפת  של  הצדדיםדשיתוף  בהתביעה  לפירוק    ית  המשפטבהגיש  הבעל  ל  )10.10.2013
ית בב  בהחלטתו  כי  התביעה  הרכושית  ית  הדיןבבהיר    ה)9.6.2014(ד  "ן  תשעווא  בסי"יתאריך  ב

(ז  "ז  בתמוז  תשע"יבתאריך  .  יחודייתת  צו  למדור  ל  ית  הדיןבאינה  שוללת  את  סמכות    המשפט

 .לפירוק שיתוף ית המשפטבניתנה החלטה ב )11.7.2017

 .יחודייע הבעל לחייב את האישה בגירושין וכן את ביטול הצו למדור בתביעתו תב

 ענות ומענות הצדדיםט

 השפלות וניהול בית כושל, גידופים, הבעל על שנים של מריבותת ענט

 )10.2.2016(ו  "תשע'  באדר  א'  א,  )22.3.2015(ה  "בניסן  תשע'  ונים  בתאריכים  בהתקיימו  די

מעיון  בפרוטוקולים  של  הדיונים  שהתנהלו  בבית  הדין .  )25.4.2017(ז  "ט  בניסן  תשע"וכ

 עולה תמונה עגומה –המסמכים ותסקיר הרווחה ,  העדויות,    הדיונים–ובכל  החומר  שבתיק  

התרשמות  בית  הדין  מטענות .  הם  לכל  אורך  הדרךשל  בני  זוג  שרבים  ומתכתשים  ביני

הצדדים  ומהעדים  היא  כי  התנהלות  האישה  בבית  הייתה  ללא  תפקוד  ראוי  כלל  ובאופן 

וכפי . וכי  הייתה  לה  יד  ורגל  במריבות  הבלתי־פוסקות  וארוכות הזמן,  בלשון  המעטה,  כושל

 :)22.3.2015(ה "בניסן התשע' שנצטט מהפרוטוקול מיום ב

  [...] מול  המשפחה  שלי  כשאני  מארח  בושות  שהיא  עושה  ליהת  ש  אי[...]  
חיים  לא  הייתי ב  [...]  בוא  אליך  לעבודה  שלך  ואעשה  לך  פדיחות  ליד  כולםא

א  הייתי  מסוגל  ללכת  לארון  כדי ל  [...]  מוצא  ארוחה  לאחר  סוף  העבודה
מגהצת   ייתההלא  ,  מכבסת  ייתההא  ל,  לבחור  בגד  ללבוש  ביום  המחרת

יזה  לכלוך  היה א  [...]  ריך  לשלם  למגהצת  כדי  שתגהץ  ליהיית  צ  ,בחיים
 מכינה  לי  ייתההלא  '  אפילו  סנדוויץ,  אני  לא  מדבר  על  ארוחה  חמה.  בבית
די כ  [...]  מיטה  מלאה  בכביסה  המונית  כאילו  חודשים  לא  קיפלהה[...]  

כל  יום  הייתי  קונה .  לחפש  גרב  הייתי  צריך  להפוך  המון  גיגיות  כדי  למצוא
ום  אחד  גידפה  אותי  ליד  הילדים י  [...]  יה  לי  למחר  ללבושבגד  כדי  שיה

א  היה  לי  איפה ל[...]  ול  כהפגתי  ס  [...]  ותלשה  לא  את  השרשרת  ליד  הילדים
לי תת  היא  מאות,  כשהייתי  מנסה  להתקרב.  אין  יחסי  אישות    [...]לישון

והיא  פעם  מרחיקה  אותך ,  אני  מנסה  להתקרב,  שאתה  יוצא  היום  מהחדר
בר  אני  לא  מתקלח כ.  ל  עם  צילינדר  כדי  שלא  אכנס  לה  לחדרושמה  לי  מנעו

וחוץ  מלצחצח  שיניים  לא  עושה ,  לא  מחליף  אפילו  תחתונים  בבית,  בבית
   [...]בגלל מצב של חוסר רוגע וכרתסני קיבלתי א [...] כלום בבית

ים  והיא  לא  מסתכלת  על מלושה  עד  חמישה  יששל  כלב  נמצא  בבית    ]צואה[
ת לי את הדלת של הבית כשהייתי חוזר מהעבודה והייתי וגרס [...] זה בכלל

אבל ,  נאלץ  לעלות  מהגג  ולרדת  מהגג  למטה  אולי  אתפוס  את  הדלת  פתוחה
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אבל ,  הייתי  מתקשר  בטלפונים  לפתוח  לי  את  הדלת,  לפעמים  הדלת  נעולה
אף  אחד  לא   ":היא  נתנה  להם  הוראה,  םיני  שומע  את  הילדא  [...]  לא  פותחים

דינים  אני  לא  יכול ס"  [...]    שישבור  את  הראש  שלו,פותח  לו  את  הדלת
תה  לי  שמיכה ייהגעתי  בחורף  הקשה  הזה  הביתה  וה.  להחליף  חצי  שנה

לקחו  את ,  לעצמי  עוד  לפני  שיום  אחד  מישהו  יסגור  את  הדלת'  יינתישר'ש
באתי  וישנתי  עם  מעיל  כי  לא  היה  לי ,  השמיכה  והשאירו  אותי  ללא  שמיכה

בל  פשוט  זרקה  אותי א,  יסיתי  לחזור  להיותנ  [...]  מאיפה  לקחת  שמיכה
 ואני  מתבייש  ליד  כל  האנשים,  גיהינוםליא  הפכה  את  טבריה  ה[...]    החוצה

  [...] עושה  קטסטרופה  ייתהה,  שהיו  אמורים  להגיע  אורחים  שליכ[...]  
חת  המוזמנות אגלל  שב  [...]  מוזמנים  לושיםשארוחת  חג  של  '  וצצהפ'

  [...] ריבטעות שמה כלי חלבי במקום הבש

גם  כשהיינו .  חדר  סגור  מאז  הדיון  האחרון  שהיינו  פה  והיא  שמה  צילינדרה
אני  ישנתי .  יא  סילקה  אותי  מהחדרה  [...]  לא  היו  יחסי  אישות  יחד  בשניםי

יא ה  [...]  היא  שמה  את  הילדה  אצלה  בחדר  כדי  שאני  לא  אכנס,  בסלון
  [...] שאתה תמות, אומרת לי שאחותך תמות

ל ש]  צואה[.  ערימות  כביסה,  פה  הפוך  כולה.    מיטת  השינהלב  יושן  בתוךכ
  [...] ככה אני יושן .כלב בתוך המקלחת

 :עניין יחסי אישות טען הבעלב

אין  שום .  שנים  שאין  בינינו  כלום  חמש-רבע  וחציאני  והיא  היום  אולי  כבר  א
אפילו  באתי ,  פעם  פעם  אחר,  ל  הזמן  ניסיתי  להתקרב  אליהכ  [...]  מגע  בינינו

 .][..ואמרה לי , רלחד

 ):25.4.2017(ז "ט בניסן תשע"כמהדיון בתאריך  ישהאענות הט

אני  תמכתי  בו  כדי  שיתקדם ,  ילדים  לבד  רבעהאא  שגידלה  ימני  אא[...]  
ולהתקדם  קדימה '  ושפ'קחת  את  הבית  עליי  ולתת  לו  ל  [...]  בעבודה

לא ,  ותיינו  חיים  כמו  כל  זוג  נשוי  עם  עליות  וירידח  [...]  ולהתפתח  קדימה
 [...]  טיילנו וראינו עולם, שבת שהיינו בבית ייתהה

ייתי  בטוחה ה.]    [..תירוץ  שיש  לו  עבודהב  [...]  יה  מגיע  הביתה  מאוחרה
ל "וא  נסע  לחוה  [...]  אבל  היה  במקומות  שלא  אמור  להיות,  שהוא  עובד
ויש  בה ,  ]'ר  [לו  מזוודה  שהוא  טען  שהיא  מזוודה  של  ייתהה,  וכשהוא  חזר

  [...] ופה התחיל לעלות לי חשד. שים שנקנו על ידהבגדים חד

הוא ענה לי , וכשאני שאלתי אותו ,בעצמו לא ידע שהבגדים שלה בפנים ואה
מה  שחשבתי .  ואז  התחלתי  לחשוד  שמשהו  לא  בסדר.  שם  ייתההשגם  היא  

 הוא  הכחיש  שיש  קשר  ביניהם.  קיבלתי  את  הסטירה  רציני,  שאצלי  לא  יקרה
וא ה  [...]  ס  לו  מעקב  בטלפון  ואז  גיליתי  מה  שגיליתיהתחלתי  להכני[...]  

קום  חשוך  ואין  לו  מה  לעשות  שם  בטח  לא מ  [...]  נמצא  בנחל  אלכסנדר
ביקשנו  את  סדר  העבודה  שלו  והוא  עובד  רק  עד  שלוש .  בשעות  מאוחרות
 היה  לי  חוקר,  ה  הוא  נראה  עם  בחורהפ  [...]  מונותת  [...]  ארבע  ולא  מעבר

  [...] הוא  נמצא  באילת].  'א[ועם  מישהי  בשם    ]'ש[  עם  ו  תמונה  שלוז[...]  
  [...] הפייסבוק שלומ

 בצרפת הייתהש] 'ר [זו:  סתכלו  איך  הוא  העלה  את  התמונה  שלה  לפייסבוקת
 והם  מבלים  עד  שלוש  בבוקר,  מונות  של  חוקר  שלי  שעקבת  [...]  ]'ש[ו  ז[...]  
והיא מופיעה שם של אירוע של המשפחה שלו , ]'ר  [פייסבוק  שלה  שלה[...]  

  [...]באירוע כאשר אני לא הוזמנתי
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מכיוון  שאצלי  יש  חלב  ובשר  בשתי .  ה  היה  חג  שבועות  שנהוג  לאכול  חלביז
אז ,  והן  יודעות  שאני  שומרת  כשרות  ואני  מקפידה  על  זה,  מגירות  שונות

יכול  להיות  שיצאתי .  נורא  כעסתי  כי  כשהן  אצלי  הן  צריכות  לכבד  אותי
תייעצתי  עם ה  [...]  פה  הייתהשזו  .  ל  אחיינית  שליע    [...]עסתכ  [...]  מכליי

מה  לא ל  [...]  ואני  עדיין  חושבת  שצריך  למצות  את  שלום  הבית  ןדיך  הרעו
על  מקצוע  יכול  להסביר  לנו ב  [...]  ?לנסות  להציל  את  חיי  הנישואין  הללו

 . אלץ אותול [...] להבין איך אפשר לתקן

, חודשים ישהשיעשה ניסיון אמיתי היא אמרה בחוץ שאם הוא  :ישהאכ ה"ב
ני א  [...]  היא  רוצה  להראות  לילדים  שלה  שהיא  התאמצה  להחזיק  אותו

  .ה הוא יחזור אליה אחרי שיראה שאין לו כסףללככאמין שגם ממ

הרגע  שאותה  אחת מ  [...]  תקופה  הלא  נעימה  התחילהה[...]  :  אישהה
לא  טועה  ציינתי ואם  אני  ,  היא  התגרשה  פה  אצלכם].  'ר  [...]  [התגרשה

 [...] יחדבהיינו באילת . בל  עדיין  כן  בילינוא  [...]  שבתיק  שלה  גם  הוא  רשום
הוא  התחיל  לא  לתת  את ,  רגע  שהיא  התגרשה  הוא  התחיל  לצמצם  את  הידב

 ואני  רוצה  שיהיה  לי  בעל  בבית,  ם  אני  רוצה  לבלות  עם  בעליג  [...]  הכסף
 [...] 

  אינן  מעידות  כלל  שכן  בבוקר  אין  לה  זמן  לסדר הבית  היה  מסודר  והתמונות  ישהאטענת  הל
  .את המיטה

 קירת הצדדים בדבר הטענה כי הבעל קשר קשרים עם נשיםח

לדברי  האישה  עצמה  בחקירתה  לא  נמצאה  בחקירת  החוקר  כל  ראיה  או  תמונה  על  קשר 

כולם ]  משרד[ב"לדבריה  .  אינטימי  ואף  לא  על  מגע  של  נשיקה  בין  בעלה  ובין  אישה  אחרת

לדבריה  החקירות .  אולם  היא  הודתה  שאין  לה  ראיה  על  כך,    יודעים  על  כך–"  יםמכיר

העלו  שהבעל  נמצא  במקומות  מבודדים  עם  רכב  גדול  באמצע  הלילה  כמו  פארק  יקום  ונחל 

לדבריה  היותו  של  הבעל  בלילות  עם ".  לא  צריך  הרבה  דמיון  כדי  לדעת  מה  קורה"הצבים  ו

" כל  הזמן  יחד"לטענתה  הבעל  ואותה  אישה  .  ידה  זו  בג–אישה  אחרת  בשלוש  לפנות  בוקר  

 .הדבר יצריך בירור] פלוני[שאם תרצה להינשא ל] 'ר[ולדבריה מצוין בתיק הגירושין של 

. להמשיך  בחקירה  עד  שהייתה  מוצאת  ראיות  של  ממש  ישהאכ  האיש  היה  על  ה"דברי  בל
  כוללת  הרבה  יותר על  החקירות  הפרטיות  וכי  עלות  זוח  "  ש50,000־הוציאה  כ  ישהאלדבריו  ה

 . כי האיש בגד בה ישהאבדל ראיה לטענת ה של עבודה וכי על אף זאת לא נמצא מערב אחד

לתמונות  שהעלתה   גם  באשר.  החוקר  עצמה  אמרה  כי  אינה  יודעת  כמה  זמן  עבד  ישהאם  הג
כי  אין  בהן  כל  עדות  וראיה  לקשר  אישי   ישהאהה  ראיש]  'ר  [נראית  שבהןומהפייסבוק    ישהאה

שהוא  יסביר  איך  זה  שהיא  הוזמנה  ואני  בתור  אשתו  לא   "כל  טענתה  היא  .י  עם  הבעלורומנט
 ". לתורה של אחיין שלויה הוזמנתי לעלי

אישרה  את   ישהאכ  האיש  כי  הנשים  הנזכרות  עובדות  עם  הבעל  בעבודתו  וה"ען  בטוד  ע
 .הדבר

דות ה  בשעה  מאוחרת  בלילה  היא  מעובימבחורה  שהוא  נפגש  עהדברי  הבעל  בחקירתו  ל
ן ל  אינ"התמונות  הנ  ,אותה  תקופה  לא  היה  בקשר  עם  אשתובלדבריו  .  ]'ש[ושמה    ]המשרד[

, ם  לבלותולוצאים  כיעובדים  הו  וימי  הנשים  עובדות  עכמעידות  על  קשר  אינטימי  לטענתו  
. חבורות גדולותביא הוכי יציאתם ' ביקור במסעדה וכדו, ה  בכותלווצמבר־,  למסיבות  ימי  הולדת
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י  הוא  לא  היה  עושה  כן  אם  היה  לו כמונות  לפייסבוק  מוכיחה  את  הדבר  תהעלאת  העצם  ,  לדבריו
שהייתה  כבר ,  ישהאשל  אותה  תה  ר  בצרפת  באירוע  של  משפחיקב  נוסף  לכךב.  ממה  לחשוש

ה  כשברקע  היה  רכב  מעניין  ויפה  שכולם  הצטלמו ימוהצטלם  ע,  גיעה  עם  כל  משפחתההגרושה  ו
 . ויתא

 הל  עימהנישהבעל  ן  מצוי  ית  הדיןבגירושין  של  אישה  זו  בהשבתיק  ,  כאמור,  טענה  ישההא
 .ישהאהוא חזר מצרפת כשבתיקו היו בגדים של אותה  הוסיפה וקשר

 דויות מטעם הבעל ע

 :גיסתו לשעבר של הבעל ]'א[' דות הגבע

מכנים  אותו  בכל  מיני .  מעליבים  אותו,  איתי  בן  אדם  שסובל  ומושפלר[...]  
לא  שמח  ולא ,  איתי  אותו  בדיכאוןר  [...]  בחינותובל  מכל  הס  [...]  שמות  גנאי

  [...] נחנו ראינו ושמענוא [...] גלל החיים שלו בביתב [...] מאושר

ישבנו  בשבת ,  ל"בהתפרצות  שלה  על  חמותי  זד  חאייתי  נוכחת  ביום  שבת  ה
  [...]היא הגיעה והתפרצה והרימה ידיים והיה שם בלגאן גדול, בצהריים

ל  ערב  חג  היו  מגיעים  בתשע  וחצי  והיו  רבים  לפני כ,  ייתי  מארחת  בחגיםה
ייתי עדה להמון ה [...] זה היה גם בחגים ובכל מיני אירועים, ולא  היה  חג,  זה

  [...] פי  מה  שראיתי  היא  אשמהל  [...]  ל  הזמן  היו  מריבות  שםכ  [...]  מריבות
באותה  שבת  שישבתי  אצל  חמותי  בבית  והיא   ייתהההכי  קלסית    וגמההד

  [...] מבוגרת ישהא, נה מכות לחמותינכנסה ונת

ובעוד  מילים  שאני "  מפגר",  "מטומטם:  "פוגעת  בו  ייתההל  הזמן  כ
ל  מיני כ  [...]  הם  כל  הזמן  היו  רבים.  ל  כל  שטותע  [...]  מתביישת  להגיד

ף  פעם  לא  הגיב א  [...]  יה  מתביישה[...]  ול  הכ,  השפלות,  צעקות,  שמות  גנאי
  [...] כדי לא לפתח את זה

ולהביא  יחד ,  יד  הגיסות  שלי  היו  צריכות  ללכת  לנקות  את  הבית  לפני  זהתמו
די כ  [...]  כדי  שהוא  יוכל  לארח.  איתם  כל  מיני  דברים  כדי  שיהיה  אירוח

, הבגדים  כל  הזמן  זרוקים.  זה  בית  שאף  פעם  לא  היה  נקי,  שהבית  יהיה  נקי
ות  היו צא  לי  לראות  כשהארוני  [...]  ני  ראיתיא  [...]  הארונות  לא  מסודרים

שהיינו  מתארחות  ועולות  על כ  [...]  פתוחים  גם  בחדר  השינה  וגם  של  הילדים
  [...] הגג

אף  פעם  לא  רצה  להשפיל  אותה ,  וא  תמיד  ניסה  לחפות  עליה  שיהיה  בסדרה
שהיא  יושבת  ומדברת ,  בניגוד  אליה  כמו  שהיא  עשתה  לו,  או  לספר  דברים

 . ת עליויושבת ומרכל ייתהההיא , ניגוד אליוב [...] עליו

 :אחיינית הבעל נאמר ]'ג[' עדותה של גבב

, תמיד  פחד  לומר  את  המילה,  שולחן  שבת  תמיד  היו  השפלות  וצעקותב[...]  
 ייתההמיד  ת  [...]  היה  מפחד  שתקניט  אותו  לידנו  וליד  סבתא  וסבא  שלי

שבאנו  לבית  שלהם כ  [...]  תמיד  צועקת  ומשפילה,  עצבנית  על  משהו
, בטעות  הוציאה  משהו,  היא  שומרת  חלב  ובשראחותי  לא  ידעה  ש,  להתארח

הוא  בעיקר  הרגיש  מאוד  נבוך  ולא  היה ,  והיו  צרחות  שלה  על  זה,  כמו  מזלג
עד  שהיה  צריך  להסביר  לה  שזה  היה ,  לו  נעים  מאיתנו  מהמשפחה  בגלל  זה

אלו  מילים  שהיו  יוצאים ,  "פגרמ"ו"  טומטםמ"ה  אומרת  לו  יתיה  [...]  בטעות
, היה  דיבור  לא  יפה,  ת  כשיוצאים  והולכים  חבריםגם  בשב.  לה  מהפה  בקלות

איזה ",  "?אתה  לא  מבין",  "מפגר",  "טומטםמ  [...]"צעקות,  הקנטות  וזלזול
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[...] ול  פשוט  אמרה  הכ.  בוחנת  מה  לומר  ומה  לא  ייתההלא  ".  מין  אבא  אתה
  [...]אף פעם לא היה נינוח, איתי את מצבו הנפשי שהיה מעורערר

  ביתלשלום ישהאנות טענת הכ

 :הבעל טען בדיון

היה  לי  כרטיס .  היא  רוצה  להתגרש  ש)s.m.s(ס  אאם־אס־יא  כתבה  לי  בה[...]  
לקחתי לה  –ח "ש 15,000י מקבל נא.  אשראי  שלי  אצלה  ביד  באופן  חופשית

לענייני  טשפהמת את  הכרטיס  אשראי  ואני  מוצא  את  עצמי מקבל תביעה בבי
 .כי נגמר לי הכסף? למה. משפחה

שאל   ית  הדיןב.  הזהס  אם־אאס־דיון  הקודם  גם  הזכרת  את  הב:  ית  הדיןב
הבאת  היום  את .  אבל  לא  פה,  לך  אמרת  שיש,  סאם־אהאס־אותך  איפה  

 ?סאם־אהאס־

 .לא הבאתי טלפונים. לא: בעלה

לא ,  לפני  שניםש  עדות  כזאת  שאתה  טוען  שהיא  רוצה  להתגר:  ית  הדיןב
 . זה העיקר! ?הבאת

 ישהאללמוד  על  כנותה  של  ה  פשראאולם  .  ן  הנזכרהמסרו  בעל  לא  הגיש  אתהמצא  כי  נ
 .ממקורות אחרים וכדלהלן

 :נאמר )25.4.2017(ז "ט בניסן תשע"דיון מיום כב

הוא ,  אם  הבעל  יבין  שכל  החישוב  הכלכלי  שלו  לא  יעבוד:  ישהאכ  ה"ב"
 ל  כךכדיון  הקודם  אחרי  שכבודכם  הקדשתם  ב  [...]  יסכים  לחזור  הביתה

  [...] תי שהיא רוצה אותואני הבנ, שעות לכךה הרב

שאלו  אותי  אם  אני  מוכנה   .יאמין  לי  ית  הדיןבני  רוצה  שא:  [...]  ישההא
  [...] לקבל  טיפול  זוגי  ואמרתי  שאני  מוכנה  כי  מי  שנפגע  זו  אני  וגם  הילדים

ני  עדיין  חושבת  שיש  סיכוי א  [...]  ני  מאמינה  שכן  אפשר  לסדר  את  זהא
וא  עזב  את  הבית  מרצונו  לפני ה..]    [.לעשות  שלום  בית  ולגדל  את  הילדים

תו א [...] לנו טיפול זוגי בצורה שנוכל לטפל יתן יית הדיןבם א  [...] כשנתיים
, מקום  לאלץ  אותו  לעשות  איתי  כן  שלום  ביתב  [...]  בחרתי  להקים  משפחה

  [...] יפנה  אותם  לטיפול  חצי  שנה  וינסו  ית  הדיןשב  [...]  !אני  נענשת  פה
רגע  להיום כ  [...]  ואמון  אפשר  לבנות  שוב,  לבנותמון  לוקח  המון  שנים  א

יעוץ  נכון  אפשר  להחזיר  את יאבל  אני  מאמינה  שעם  ,  קשה  להאמין  בו
 .האמון

בר  מתחילת  שנת   כבעלבת  אמונה    אלילכשהיא  איבדה    ית  המשפטבטענה  ב  ישהאשהן  צויי
 . )1.4.2015 –ה "ב בניסן תשע"ימ ית המשפטבפרוטוקול הדיון ב(! 2014

נאמר  מפי  מי  מהילדים  על  חיי  מריבה   )3.3.2016(ו  "ג  באדר  תשע"  הרווחה  מיום  כתסקירב
 : כך נאמר שם. קשים

  [...] ל זיכרון של בית עם הרבה ריבים וצעקותע [...] ספרתמ

דברי  כל  בני  המשפחה  עולה  תמונה  של  בית  סוער  עם  ריבים  קולניים מ
  [...]ומתיחות

 כתבה  )20.8.2013(ג  "באלול  תשע  ד"  בית  המשפטיבהוגש  לשכוש  רכתב  התביעה  בעניין  הב
 :ישהאה
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לכת  לייעוץ  זוגי ל  [...]  בעל  מסרבה  [...]  וצר  בין  הצדדים  שבר  עמוקנ[...]  
בתביעה  זו  להבטיח   ומטרתה,  טרם  אמרה  נואש  מנישואיהם  ישהאאולם  ה

את  כספם  מתוך  תקווה  שהדבר  יוליך  את  הבעל  להתפכחות  ולשיקום 
  [...] נישואיהם

איבדה  בו  את  כל  אמונה  וחוששת  כי ,  שיו  של  הבעל  לאישהממעה  תוצאכ
  [...]הבעל מעוניין לרוקן אותה מכל כספיה

 )9.4.2017(ז  "ג  בניסן  תשע"ימיום    ית  המשפטבסיכומי  התשובה  בתביעה  הרכושית  בב
 . פירוק שיתוף בכל הרכוש והזכויות ישהאמבקשת ה

וכן  להורות  על  איזון  משאבים   [...]  ת  זכויותלשמיר  [...]  להורות:  "[...]  26ף  ך  נכתב  בסעיכ
  [...]"בין הצדדים על פי חוות דעת אקטואר אשר יתמנה

 :כתבה 27.3ף סעיב

ל  פי ע  [...]  הורות  על  פירוק  שיתוף  בכלל  הנכסים  הרשומים  על  שם  הנתבעל
  [...] רקטורוןט  [...]  גרשמ  [...]  סירה:  רבותל  [...]  חוות  דעת  שמאי  שיתמנה

  [...]רקטורוןט [...] רווןק.]  [..ופנועא

 :כתבה 27.4ף בסעיו

לכל ,  דחות  את  עתירתו  של  הנתבע  לפירוק  שיתוף  בדירת  המגוריםל[...]  
לתובעת  וילדיה  הבגירים  של  הצדדים  אשר ,  הפחות  עד  אשר  יימצא  לקטינים

ד  אשר  יפקע  הצו   עאו/ומקום  מגורים  חלופי  וראוי  ,  סמוכים  לשולחנה
על פי המאוחר   12.12.2013ן  בבית  הדין  הרבני  ביום  למדור  ספציפי  אשר  נית

  [...]מבין השניים

ביכול כ,  ישהאמתעקשת  ה,  25.4.2017ביום    ית  הדיןבבדיון  ב,  מים  לאחר  מכן  ישרעישה־ש
לוותר  על  בעלה  ומבקשת  ייעוץ  זוגי  כאשר  רק   ביכול  אינה  מוכנהכ,  על  שלום  הבית"  נלחמת"

כל  זאת  לאחר  נתק .  ה  את  כל  פירוק  השיתוף  כאמורלפני  ימים  אחדים  מבקשת  בערכאה  מקביל
 .ישהאשל שנים רבות ונעילת חדר השינה על ידי ה

ל  קבע  נחרצות  כי  אין "בעקבות  תביעתה  לפירוק  השיתוף  בדיון  הנ  ית  המשפטבאמור  גם  כ
הקרע  סופי  והנישואין  הם  כקליפה  ריקה   כי,  ית  המשפטבלדברי  ,  סבורה  כך  ישהאחולק  וגם  ה

 .מתוכן

י  מטרותיה  הן  כלכליות  בלבד כו  ית  הדיןבני  פנה  מאמינה  במה  שאמרה  ל  איישהאשהרור  ב
דברי   כ–ואולי  ,  כבקרנות  המזבח  יחודיימעגנת  את  בעלה  היום  ואוחזת  בצו  למדור    ובשלהן  היא

 .נבסס הערכה זו כדלהלן. פצה היא לא בשלום הבית אלא בבית עצמו ח–הבעל 

אנו ,  ית  המשפטבלשאלת  ":  כ  התובעת"  מפי  בנאמר  1.5.2014בדיון  מיום    ית  המשפטבב
 ."לא רוצים להגיע להסכם כולל כיוון שהנתבע רוצה שמרשתי תשלם לו כסף

. כי הצדדים יחלקו בשווה בדירה המשותפת, וכך לטענתו ,כאורהלקשתו של הבעל הייתה ב
 .רהמהסכם כולל לגירושין היא לכאורה רק רצונה בכל הדי ישהאכ סיבת ההימנעות של ה"וא

 : ישהאעניין זה ענתה הב

 !?ד  שלי  ענה"אני  יכולה  לענות  משהו  שעו.  שלי  אמר  ןדיך  הרה  מה  שעוז
זה  לא מה שישבתי איתו .  שלי  דיבר  באותו  רגע  מול  השופטת  ןדיך  הרוע[...]  

 . במשרד ודיברתי
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וודאי  במכלול  הצירופים ,  מפיה  של  הלקוחה  שלון  ה  בותיו  של  בא  הכוחובחינתנו  תשמ
 .שבתיק זה

 :נאמר )10.2.2016(ו "תשע' באדר א' א מיום ית הדיןבפרוטוקול הדיון בב

 .משכנע אותנו היום לחייב את הבעל הגט ישהאכ ה"ב: ית הדיןב

  שקל  צמוד 26,000הכתובה  .  וישלם  את  הכתובה.  אין  לי  בעיה:  ישהאכ  ה"ב
  [...]לדולר

  מבחינת  צד 2016  בתחילת  שנת"  אין  בעיה"שכביכול    ייתכן  כאן  ישאל  השואל  כיצדו
 ישהאה"  מתחננת"דיין  עוד  למעלה  משנה  לאחר  מכן  בע,  התגרש  אם  תשולם  הכתובה  לישהאה

להתגרש  מגלה  טפח  ממטרותיה "  אין  בעיה"י    כישהאכ  ה"צד  במפליטת  הפה  .  יעוץלילשלום  ו
 .ישהאיות של היתהאמ

של ם  ויאף  לא  למגע  מס  והושלכיזי  פשר  קתה  כי  לא  נמצאו  ראיות  חותכות  לדהו  ישההא
אם  לא ח  "ש  40,000השקיעה  לפחות    ישהאה.  ]משרד[ו  בעימעובדות  ההבעל  עם  אותן  עובדות  

וכל חומר החקירה . ית המשפטב כפי שהוכח ונאמר על ידה במפורש בפרוטוקול הדיון ב50,000
זו  או  אחרת  במקום   ישהאמנם  היה  הבעל  עם  או  בעסק  בערב  אחד  בלבד  ש  ית  הדיןבשהובא  ל

לכאורה  יבואר להלן כי, גם אם קיים עמן מגע. נצפה  כל  מגע  בינו ובין נשים אלוחשוך  אולם  לא  
, בכל  דבריה  ישהאזו  וגם  אם  צודקת  הה  ם  ללא  סברג.  דמה  לכך  קישהארידתה  של  המייתכן  ש

 .שמעית־מחד – אינה חפצה בבעלה ישהאבכל מקרה כיום ה

ות  על  חיי  הנישואין מתבטא  בקיצוני  )11.7.2017(ז  "ז  בתמוז  תשע"ביום  י  ית  המשפטב
 :וכדלהלן

ותרת  התובעת  לבית  המשפט  כי  יורה  על  איזון  משאבים  בין  הצדדים ע
מו  כן כ  [...]  בהתאם  לחוות  דעת  אקטואר  שיתמנה  על  ידי  בית  המשפט

עותרת  התובעת  לפירוק  שיתוף  בכל  הנכסים  הרשומים  על  שם  הנתבע  על  פי 
  [...]חוות דעת שמאי שיתמנה על ידי בית המשפט

ני  מקבלת  את  הטענה  כי  מועד  הקרע  הוא  המועד  שבו  הוגשה  התביעה א..]  [.
לוקת  כי  מדובר  בקרע  סופי  ומוחלט חהראשונה  לבית  המשפט  שאזי  אין  מ

..][. 

 .זה מכבר הפכו קליפה ריקה מתוכןן עניין זה הדין עם הנתבע כי הנישואיב

טענות  קשות התובעת  מבעלה  גט  בצירוף    ישהאכטענות    נגד  הבעל  הן  ישהאענות  הט
 . מנשוא

אנחנו  נוציא  החלטה  שגבר  זה  חייב ,  בוא  נעזור  לכם:  ית  הדיןב":  העיר  זאת  בדיון  ית  הדיןב
 !" הרי אתם תובעים שלום בית. 'ועה זונותר', בגט

הן ,  "מאכער"יה  הכביכול  ,  הבעל  בעניינים  פליליים  גד  נישהאלונותיה  הקשות  של  הת
ולא ל לכבו  אינה חפצה ישהא בה כדי להראות שההכפשה  קשה  שאף לא הוכחה ומעבר לכך יש

 .פיך בהטלת אשמות פליליות שסופן ישיבה מאחורי סורג ובריחהאכפת לה לגרום לו נזק בלתי־

  "[...] :2015נאמר  בתביעתה  משנת  ,  בעניין  הרכב  ית  המשפטבעניין  אי  קיום  החלטת  ב
  [...]"רכבה [...] ןל הנתבע לתקע [...] הורות על חיובו של הנתבע בקנס או מאסרל
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בקשת להטיל מיא הבמקביל   הרי  ש–יעוץ  ביאינה  חפצה  בשלום  בית  ו  ישהאראה  כי  הנוב  ש
 ית  המשפטבוכי  לא  די  בקנס  כדי  להכריחו  לבצע  את  החלטת  .  מאסר  בפועל"  אהוב"על  בעלה  ה

 !?בעניין הרכב

 ישהאי ה"נעילת חדר השינה ע –פק מורדת כסכמורדת או  ישהאגדרת הה

 : נאמר בדיון)25.7.2017(ז "ט בניסן תשע"מיום כבדיון 

חדר .  היא  סגרה.  תקופה  שהייתי  חי  בביתב  [...]  חדר  היה  נעולה  [...]  :בעלה
 היא  הוציאה  אותי  החוצה.  דר  השינה  הזוגי  של  שנינוח  [...]  השינה  שלי  נעול

והחליפה "  ן  פהשאתה  לא  י"מרה  לי  א,  היא  הוציאה  אותי  בתוקף[...]  
 ]  [...צילינדר

 ?לפני שעזבת? מתי הוציאה אותך: ית הדיןב

  [...] שנתיים שלוש לפני. הרבה שנים לפני: בעלה

שנים  אתה  מחוץ   לושש?  שנים  לא  באת  להתגרש  לוששולמה  :  ית  הדיןב
 ?לחדר השינה ואתה לא תובע גירושין

 .'לוך חזורה'שנים ב לוששאנחנו : בעלה

 ?ר השינהלך בעיה להיכנס לחד ייתההאז לא : ית הדיןב

 .'הלוך חזור'ים מתנהלים חיים של נש לוששבמהלך : בעלה

 :בעניין זה נאמר בדיון שם ישהאחקירת הב

 ?באיזו שנה נעלת את חדר השינה בבית: 'ש

 .נעלתי את חדר השינה כי יש לי שם מסמכים שלא יגיעו אליהם: 'ת

 ?באיזו שנה נעלת: 'ש

  [...] אחרי שהוא עזב את חדר השינה: 'ת

 ?חדיממתי לשיטתך את והוא לא ישנים באותה מיטה  :'ש

א ל  [...]  א  זוכרתל  [...]  ני  לא  זוכרתא  [...]  דויקיםמאין  לי  תאריכים  :  'ת
 .זוכרת במדויק

 כספק מורדת ישהאהגדרת ה –יכום ושילוב טענות הצדדים בעניין נעילת חדר השינה ס

. היא  נעלה  את  חדר  השינהאם  נשלב  את  הפרטים  נמצא  כי  אין  חולק  והאישה  מודה  בכך  ש

החליפה  צילינדר  ונעלה  את ,  האישה  הוציאה  אותו  בתקיפות  מחדר  השינה,  לטענת  הבעל

אין .  כלשונו"  שנתיים  שלוש",  "הרבה  שנים  לפני  שעזב  את  הבית"לטענתו  היה  זה  .  הדלת

ג  בשבט "בתאריך  י.  )10.6.2015(ה  "ג  בסיוון  תשע"חולק  שהבעל  עזב  את  הבית  ביום  כ

 : בכתב התביעה כתב בא כוח הבעל)14.1.2014(ד "תשע

סילקה  את  הבעל  מספר  פעמים  מחדר   ישהאוחצי  שנים  ה  לוששפני  כל
שנים  ישן  הוא  בסלון  הבית   לוששהשינה  המשותף  ומאז  זה  למעלה  מ

 !המשותף

אותו מחדר השינה באמצע ' רקהז 'ישהאה, פי  המועדים הנזכרים נמצא כי לפי טענת הבעלל
 .בשלהי שנה זו – ולי א– או 2012באמצע שנת , )וב בכתב התביעהלפי הכת( 2010 שנת
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מצידה  מודה  שנעלה  את  הדלת  לאחר  שהבעל  עזב  את  חדר  השינה  אלא  שלטענתה   ישההא
טענה  שאינה   ישהאה,  לעניין  מועדים.  הוא  עזב  מעצמו  והיא  נעלה  כדי  שלא  יביטו  במסמכיה

פרטים  האחרים  בתיק הת  כל  אאף  ש  –שהיא  אינה  זוכרת    מכיווןו.  אריכיםתזוכרת  כלל  את  ה
מנגד  הבעל  אכן  זוכר  את  התאריכים  נמצא  כי  לכאורה  המאוחר  ביותר  שחדר   ו–זכרה  היטב  

 .2012הוא באמצע או בשלהי שנת  ישהאי ה"השינה ננעל ע

כתב תביעה . )20.8.2013(ג "ד באלול תשע"ינפתח ביום  ית המשפטבתב התביעה הרכושי בכ
, לאחר  מכן  שהוגשו  שנה  ישהאבלבד  אולם  מסיכומי  התשובה  של  הוא  הצהרתי  הרה  כאולזה  

וקת להפכו  לתביעה  לח  בהמשכם  ובסעיפים  המתקדמים  שלהם  אך'  צהרתייםה'שגם  הם  כונו  
כי  התביעה  ההצהרתית  מלכתחילה   ד  על  לכאורהומליש  ל,  רכוש  מושלמת  כפי  שנבאר  להלן

 .לוקת רכושחביעה לתל ינייםעהייתה כסות 

עובדה .  נעלה  את  חדר  השינה  ישהאמודה  בו  הוא  שה  ישהאוהעובדתי  שגם  הנתון  הבסיסי  ה
זרקה   ישהאשה,  לדבריו  של  הבעל.  בבעל  ישהאזו  כשלעצמה  מורה  עקרונית  על  מרידתה  של  

עדיין ,  אולם  גם  לדבריה  שהוא  זה  אשר  עזב  את  חדר  השינה.  מורדת  –דאי  שזו  הגדרתה  ו,  אותו
ומשום  כך  גם .  עדו  ולמנוע  ממנו  להיכנס  אליו  שובאין  זה  מתיר  לה  לנעול  את  חדר  השינה  ב

כי  סגרה   ישהאהסיבה  שטענה  ה.  מורדת  ישהאהתנהלות  של    יאהעקרונית  התנהלותה  ,  לדבריה
ממש   אין  בה.  אינה  מתקבלת,  שלא  יגיעו  לידי  הבעל  –  משום  המסמכים,  ת  חדר  השינהאגינה  ב

  מסמכים  בדרכים  טובות לשמור  פשרשאשום  ממיוחד    ובהבעל  פניבכדי  לנעול  חדר  שינה  
 . אחרות

 ".ספק מורדת"ה לקולא הרי כי המצב הוא לפחות טם אם ניג

אינה  מאמינה  בבעל   ית  המשפטבלדבריה  בעצמה  ב  ישהאה,  נוסף  על  האמור  לעיל  וכאמורב
 .ונראה אפוא כי היא אינה רוצה בו כלל

 המרידה קדמה לה –ואף אם התקיימה , ספק –גידת הבעל באישה ב

, על  בעניין  נשים  אחרות  מעבר  לעובדה  שהראיות  הן  חלשות  ואפורות  וכאמורחקירת  הב

בית  הדין ,    ובית  הדין  אינו  בטוח  שלא  היה  קיים  קשר  שכזה–אולם  גם  אם  עשה  כן  הבעל  

, ודאי  אינו  מוציא  את  הדבר  מכלל  אפשרות  מעשית  שכן  בית  הדין  בתוך  עמו  יושב

התמונות :    וכפי  שנבאר"גולתתרנ"ומי  היא  ה"  ביצה"לא  ברור  מי  היא  ה  –אולם  

(ג  "א  בטבת  תשע"  או  י)10.1.2013(ג  "ח  בטבת  תשע"והחקירה  עוסקות  בתאריכים  כ

מועדים  אלו  לפי  חשבוננו  הנזכר  הם  לאחר  נעילת  הדלת  ומרידתה  של .  )24.12.2012

 . האישה

 ]לוניפ[ל  הינשאלד  שלה  שאם  תרצה  "במעב  ויןצ]  'ר  [כי  עניינה  של  ישהאטענת  הלגבי  ל
ית ביובהר  ככלל  שאין  בלשון  זו  כדי  לאוסרה  על  גבר  אחר  וכי  זו  התנהלות    ,  יצריך  בירורהדבר
אזי  בהסכמת  צדדים  ולשם  זירוז  סידור  הגט  ייכתב ,  אשר  עולות  טענות  מעין  אלושכככלל    הדין

 .מנם קשרו המוזכרים בקשר אסוראתכן שיי אידך גיסאמ. נוסח זה

 באיזון הזכויות ' בלעתנ'תובתה  כ–ם לו צדקה האישה בטענותיה ג

מהמסמכים  שהוגשו  לפנינו  מקבלת  האישה  את  ערך לכאורה  יש  לומר  כי  ,  בנוסף  לכך

כך  שלכאורה .  באיזון  הזכויות  וכידוע  אין  כפל  תשלומים,  לאחר  ההצמדה  לדולר,  כתובתה
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כלומר  גם  אם  טענותיה  נגד  הבעל  צודקות  ומגיעה  לה  לפי .  לא  מובנת  כלל  בקשת  הכתובה

ככלל  אין  לאישה  זכות .    גם  אם  כך  הרי  כי  היא  מקבלת  את  הכתובה  באיזון,זה  כתובתה

 .וודאי כאשר מוכח כי היא אינה חפצה בו יותר, לעגן בעל

 מצית הדבריםת

מכל  המקובץ  נראה  ברור  לכאורה  כי  הצדדים  אינם  רוצים  זה  את  זה  מזמן  ולפנינו ,  לסיכום

ישואין  כאשר  אל  מול  הבעל  שפתח לא  ברור  לנו  מי  האשם  בהרס  הנ.  עיגון  גמור  של  הבעל

  וכך –עומדת  אישה  שייתכן  ,  את  תביעת  הגירושין  ואולי  קיים  קשר  עם  אישה  זו  או  אחרת

אישה  שניהלה  בית  באופן ,    שמרדה  בו  עוד  לפני  כן  ולפחות  מורדת  בו  לאחר  מכן–נראה  

ני גידפה  וקללה  אותו  בפ,  ביישה  את  בעלה  ברבים,  כושל  ואף  גרמה  למריבות  אין־סופיות

 . המשפחה ובפני חברים

מגיעה  לה  הכתובה  הרי  שכידוע  הפסיקה  היא  שאין  כפל  תשלומים  וכי  באיזון ה  תים  אם  היג
וצר  הפרש  מסוים  לכאן  או  לכאן  לאחר  האיזון יואם  י.  הזכויות  מקבלת  היא  כבר  את  דמי  הכתובה

 . אז את דעתו בעניין ית הדיןבייתן , י מומחה"ע

 סיכום מקרה דנןל

 .י אישות בין הצדדים שנים רבותאין יחס .א

השפלות ,  קללות,  בין  הצדדים  מתנהלים  מריבות  שנים  רבות  הכוללות  גידופים .ב

 . ומתיחּות

 .לכאורה לאישה יד ורגל במריבות אלו .ג

 .לכאורה הבית מתנהל באופן כושל ובחוסר סדר ברמות קיצוניות .ד

שיש  בו  כדי  להאשימו ,  ח  כללשלא  הוכ,  האישה  מכפישה  את  בעלה  ומטילה  עליו  דופי .ה

 .בפלילים ולסבכו בישיבה בכלא

לא  אכפת  לאישה  לבקש  את  מאסרו  של  הבעל  בגין  אי־קיום  החלטת  בית  המשפט  .ו

 .בעניין הרכב

 .האישה נעלה את דלת חדר השינה .ז

 .אמירות שונות של צד האישה בבית הדין ובבית המשפט מגלות על רצון לגירושין .ח

 .מואסים זה בזה ומורדים זה על זה, רוצים זה את זההצדדים אינם  .ט

 .י איזון הנכסים והזכויות"גם לו היה מקום לטענות האישה הרי כתובתה מתקבלת ע .י

  העולה  מבין  שאר  הנתונים  שהוזכרו –הנפקות  לעניין  ההחלטה  דנן  היא  בנתון  ,  לסיכום .יא

 . סופית וחד־משמעית– כי האישה אינה חפצה בבעלה –

 .כל האמור לעיל נדון בהכרעת הדין שלפנינואור ל
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 מטעם מזונות יחודייחיוב מדור . א

 מעגנים זה את זה –ו ירוחם נבר

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

 : את דבריו)נתיב עשרים ושלושה, חלק שמיני(ירוחם בספר מישרים 

א  בעינא ל"אשמעאל  כי  נראה  לו  שאשה  שאמרה  ר  אברהם  בן  "כתב  מורי  הו
אבל  איני  רוצה ,  נא  נמי  לא  בעינא  לךא"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

אדעתא ד,  גרש  והפסידה  תוספת  וכל  מה  דיהיב  לה  מדיליהשנה  כופין  אותו  ל
 . למישקל ולמיפק לא יהיב לה

הרבנים  הגאונים ,  הדיינים'  כב  הרכבבהרבני  האזורי  תל  אביב    ית  הדיןב,  95–89,  יא(פסקי  דין  רבניים  ב

כשהבעל  והאשה  שניהם   ":ו  ירוחםננכתב  על  פי  דברי  רב  )דיכובסקי'  ש,  אזולאי'  ע,  צימבליסט'  ח
 ." כופין או על כל פנים מחייבים את הבעל לגרשה, רדים זה בזהמו

 :)95' עמ(וד הוסיפו שם ע

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

מכל  מקום  יש  לחייבו ,  פייהואף  אם  לא  נגיע  לידי  מדה  זו  של  כ,  אותו  לגרשה
 )א  בהגההכיף  עסימן  קנד  ס  רעזהן  אב(א  "וכל  כהאי  גוונא  כבר  פסק  הרמ,  לגרשה

דאין  כופין ף  על  גב  א,  או  לא  ובכל  מקום  דאיכא  פלוגתא  אם  כופין:  "ל"וז
  ."כופין אותו ליתן כתובה מיד מכל מקום, לגרש

ידור  הגט  בנסיבות סת  את  לעכב  אינה  זכאי  ישהאכי  ה  יאהצוין  כי  ברמת  העיקרון  הפסיקה  י
אין  מקום  לטענה .  כשהעמדה  הברורה  של  שני  בני  הזוג  היא  שאין  כל  אופציה  לשלום  בית,  אלו

ככל  שהדבר .  'בגט  מאחר  שהמצב  הנוכחי  אירע  בעטיו  של  הבעל  וכו  ישהאשאין  לחייב  את  ה
  בפירוד מעשה  כעת  שני  בני  הזוגלאחר  שמ,  טענה  זו  אינה  מתקבלת,  נוגע  לחיוב  הגירושין

וזו  עילה  מספקת  לפסיקת  חיוב  הגירושין  על  בן  הזוג  המעכב  את ,  ממושך  ואינם  רוצים  זה  בזה
 .גם בלא להגדירו כמורד, הגירושין

פורסם  בקובץ  כנס  הדיינים (ק  במאמרו  סע,  ד  תל  אביב"אב,  א"רבי  נחום  פרובר  שליט  הגאון 

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

 :לשונוו וז. הבית

אין  הבדל  מי  הראשון   חיוב  גט  לפי  דינא  דרבנו  ירוחם  יןיענלפי  שכתבנו  כ
 אין הבדל בסיבת מי המצב שכיום וכמו כן, תחיל  לטעון  שרצונו להתגרשהש

אם :  דהיינו,  והעיקר  תלוי  אם  כיום  יש  עיגון  או  לא,  אין  צד  רוצה  את  משנהו
תרצה   ישהאכלל  אף  אם  ה  ישהאהמצב  שבפנינו  הוא  שהבעל  לא  מעוניין  ב

בעל  אף במעוניינת    ישהאכיום  המצב  הוא  שאין  ה,  או  לחילופין,  לחזור  אליו
ולכן ,  זהו  מצב  שכיום  שני  הצדדים  מעוגנים  –אם  הבעל  ירצה  לחזור  אליה  

, ללא  קשר  מי  גרם  למצב  הקיים,  יש  לחייב  בגט  כל  צד  המעכב  את  הגירושין
 .ין זכות לכל צד לעגן את משנהוואיות ה

ו  ירוחם  אשר  לפי  שיטתו  כופין  את  המעגן  ובוודאי נשל  רב  מקרהלזהה    כאורהלקרה  דנן  מ
שמעי מ־דשאינה  חפצה  בבעלה  באופן  ח  ישהא.  מעגנת  את  הבעלשהיא    ישה  הא.מחייבין  אותו
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במקרה .  והיא  כאמור  חייבת  בגט  ואף  כופין  אותה  על  כך  אין  בעלה  חייב  במזונותיה  ובמדורה
כאמור  גם  אם  האשמה  אינה  בצד .  ופית  בכל  מצב  ובכל  תנאי  ס–לא  תשוב  לבעלה    ישהאדנן  ה

 .המעגן יש לחייב את המעגן בגט

כבר  כתבנו  בפתיחה   ןשכ.  דברים  אלו  לא  נכתבו  כמסקנה  סופית  לגבי  חיוב  הגירושין,  ובהרי
ו  ירוחם ננכתב  לעיל  מדברי  רבשכל  .  עלבבנוגע  לעילת  הגירושין  של  העה  הכר  ינואד  זה  "ספש

 .גררא וביחס לתביעה למדור ייחודי א נכתב אלא אגב ללגבי המקרה דנן

 ותקבספ ישהאחיוב מזונות . ב

כן  יש  לומר ש,  ועוד  נראה  כי  אין  לחייב  את  הבעל  במדורה  הייחודי  של  אשתו  במקרה  דנן

שגם  אם  היה  ספק  בהגדרתה  של  האישה  כמורדת  וממילא  ייווצר  ספק  בחובת  מזונותיה 

במיוחד  כאשר  הספק  הוא  איתן .  לא  תקבל  האישה  מדור  ייחודי  וכפי  שנבאר  להלן,  ומדורה

 .כנזכר" מורדים זה על זה"זאת מלבד דין  .וחזק ויש בו דררא ורגליים לדבר

 ? ישהאמזונות ות בחיוב קי הוא המוחזק בספמ

 )ב–א,  צו(דהנה  במסכת  כתובות  ,  האלמנה  היא  המוחזקת,  הנה  בספקות  חיוב  מזונות  אלמנה

 :איתא

 י  מל  ע–"  טלתי  נאל  "ומרת  אהיאו"  תננונ  "ומרים  אתומיםי:  וחנן  יבי  רעיב
 למא  דוא,  איה  רהביא  ללמנה  אעלו,  יימי  קתמי  יחזקת  בכסי  נ–איה    רהביאל
 :וי  לתני  דשמע  תא  ?איה  רהביא  ליתומים  העלו,  יימי  קלמנה  אחזקת  בכסינ
 הביא  לליה  ע–יסת  נ,  איה  רהביא  ליתומים  הל  ע–יסת    נלא  שמן  זל  כלמנהא
 .איהר

 :ונםלשכתבו וזו  ")תומים אמרו נתננוי"ה "א ד"ע( שם ותפהתוסו

ל  במזונות  דלהבא  ודאי  על  היתומין  להביא אב  [...]  מיירי  במזונות  שעברוד
דאי  מהימני  מה  הועילו  חכמים "  רעתיפ"י  לומר  לא  מהימנד  [...]  ראיה

תובה כמידי  דהוה  א"  פרעתי"כל  שעה  יאמרו  ,  בתקנתם  שתקנו  לה  מזונות
מהאי "  פרעתי"דו  דלא  מצי  אמר  ומ  מאעללי  ובמקום  שאין  כותבין  דכ

 .טעמא

נושא  זה  נידון .  וחזקת  או  לא  מישהאנחשבת  ה  ישהאם  גם  במזונות  אולם  יש  לדון  א
 :בפוסקים וכדלהלן

 :  כתב)ק ב"סימן סט ס(באבני מילואים 

ה נאלמ  קרנכסי  בחזקת  אלמנה  קיימי  למזוני  כמבואר  פלן  מא  יאנן  קיו[...]  
שום  דיכולה  למכור  למזונות   מ)ה  נכסי"ד(  ותפוכתבו  שם  תוס,  )ב,  צו(ניזונת  
אישות   ותכח  מהליק  פר(ם  "ט  פסק  הרמב"ומה.  מוחזקתלה  יא  והו  ןדית  יבלא  ב

. נשבעת היסת –" א נטלתיל"והיא אומרת "  תננונ"ם  שאמרו  ביתומי  )כזכה  הל
 הליי  ונקיחת  חפץ  כיון  דהיא  מוחזקת  הו  יכהצרנה  ידא  ידב  המגוכתב  שם  הר

ב יק  פר(ם  "רמבהתב  י  מה  שכולפ.  שםין  יע.  כאילו  היורשין  באין  להוציא
למכור ם  כן  שיכולה  גהים  נת  יגבי  הלך  בעלה  למד  )טזכה  הלאישות    ותכמהל

, לאלמנה  שאית  שדשוה  דין  א  ידב  המגבהרשם  ין  יוע,  למזונות  יןת  דיבלא  ב
ת ית  שלא  בברמזונות  ומוכם  למוחזקת  בנכסי  יא  להוואפילו  בחיי  בעלה  הו

  [...]ןדי



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

16 

עצמו  במקום  אחר  כתב  שרוב   לואיםי  מיאולם  האבנ.  ם"בריו  עוסקים  בשיטת  הרמבד
 :ריודבכתב בתוך  )ק ב"צ ס ןמיס(בני מילואים אב דהנה, ם וכדלהלן"שונים חלקו על הרמבאהר

יון  דאיכא  תרתי  למעליותא כ  [...]  שום  דדוקא  חוב  מזונות  אלמנה  הואמ[...]  
אבל ,  והוי  נכסים  בחזקתה  ןדית  ילא  בבששאין  להן  קצבה  ויכולה  למכור  

 תבו  שכוכמ  ןדית  יחוב  מזונות  אשתו  כיון  דבחייו  אינה  יכולה  למכור  בלא  ב
דנכסים  בחזקתה   י  מילינדה,  )ף"ב  מדפי  הרי,  סב(גזירות  י  דיינ  ני  שקרן  פ"הר

בחייו  שאינה  יכולה ם  כן  א.  שםין  יע.  לאחר  מותו  אבל  בחייו  נכסים  בחזקתו
דהוי  ליה  חוב   אלא  היכא'  אויר'ולא  '  וחזקמ  'ולהוי  וה  ןדית  ילמכור  שלא  בב
ל "ם  ז"ואף  על  גב  דהרמב.  בזה  אין  הבכור  נוטל  פי  שניםת  אלמנה  במזונו

ש "וכמ  ןדית  יבעל  הנכסים  בחזקתה  ויכולה  למכור  בלא  בסובר  דגם  בחיי  ה
דבחייו   ולהירא  בהכין  אלא  ס  ירא  להובשאר  פוסקים  לא  ס,  )ק  ב"ס(  ע  ןמבסי

 ותפוכן  הוא  דעת  התוס"  רעתיפ"אמן  לומר    ניהכם  והנכסים  בחזקתו  ומש
  [...]חוב מזונות אשתו בחייוי ידל ע' אויר'לא הוי  יהכם וש ומש"והרא

ם  ולשיטתם  רק  במזונות "האבני  מילואים  שרוב  הפוסקים  חולקים  על  הרמבמצא  כי  דעת  נ
 . אלמנה היא זו המוחזקת אולם מזונות אשת איש הבעל הוא המוחזק

 לואיםמיאם  מקרה  דנן  תואם  את  דבריו  כהבנת  האבני  ן  ם  נבהיר  להל"ם  לדעת  הרמבג
 .)טבדבריו בסימן ס(

שהאיש ,  כפי  הנזכר  )יד  ןמיזר  סען  האב,  טרבי  מרדכי  בנל(ת  פרשת  מרדכי  "מצינו  שפסק  בשוו
 . כדלהלןו, הוא המוחזק ביחס למזונות אשת איש

 סיקת בתי הדין הרבנייםפ

' ע'    בפסק  דינם  של  הדיינים  הגאונים  רבי  א)271'  חלק  א  עמ(כך  גם  נפסק  בפסקי  דין  רבניים  

 :שכתבו בתוך דבריהם וזו לשונם, חמווי' ב' רוזנטל ורבי מ' נ' רבי י, רודנר

דיש  אומרים   מביא  )עה  סעיף  א  ןמסי  –  שםר  עזהן  אב(  וךערחן  לא  בשו"רמה[...]  
עמו   כופין  אשתו  שתלך  )במקום  שנמצאים(אם  לא  יוכל  להחיות  ולפרנס  עצמו  

ת "וסף  וכן  משמע  בשויבית  (ויש  חולקים    )זרט  ןמתרומת  הדשן  סי(למקום  שירצה  
 . )אפ ןמש סי"ריב

ין  לעבור  ממקום  מולדתו  למקום  אחר והנה  הנדון  בתרומת  הדשן  הוא  לענ
 . ואינו מדובר שם על העברה מכפר לעיר

נראה  שדין  זה  הוא  גם  בנוגע  להוצאה   וךערחן  לולם  מסידור  הדברים  בשוא
וגם  לענין  העברה  מכפר  לעיר .  שם  לפני  זה  ולחן  ערוךשמכפר  לעיר  הכתוב  ב

 . אם לא יכול להחיות ולפרנס עצמו כופין האשה, יש דעות

א  בזה  ויש  דעה  שהאשה  מחוייבת  ללכת "ת  שתי  דעות  ברמוובאמואחר  מו
 . דמספק אין לחייב, אחריו אם כן יכול למנוע מזונות

אם  מסרבת  לעבור ,  דזה  פשוט  דכל  היכא  דמחוייבת  ללכת  אתו  לעיר  אחרת
דכל  היכא  דיש  לכוף   )סעיף  אה  ע  ןמיס(זר  עהן  בכמבואר  בא,  אין  לה  מזונות

כ  גם  מזונות  שהן "וא,  ובה  ובלא  תוספתאותה  אם  מסרבת  תצא  בלא  כת
 . מתנאי כתובה מפסדת

א  כופין  אשתו  ללכת  עמו  למקום "הוא  הדין  בזה  שלפי  דעה  אחת  שברמ
ם א.  עשות  כן  אינו  חייב  במזונותיהלולפי  דעה  זו  אם  האשה  מסרבת  .  שירצה

חר  שיש  בזה א,  אין  לחייב  ולהוציא  מן  הבעל  שהוא  מוחזק  מזונות  מספקכן  
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ובפתחי   )הכ  ןמשפט  סימושן  ח(בנתיבות  המשפט    ןיועי,  א"משתי  דעות  בר
א  אין "או  ברמ  וךערחן  לדעות  בשו'  דכתבו  דהיכא  שיש  ב  )םש(תשובה  

 . להוציא מן המוחזק אף כשאינו טוען קים לי כדעה אחת

 ןמסיב  ק  חל(ש  כהן  "ת  הר"שהביא  בשם  שו  )ע  ןמסיזר  עהן  אב(ועיין  באר  היטב  
  לדור  בארץ  אחרת  בשביל  שאינו  מתפרנס אדם  שרוצה  לצאת  מעירו:  )ול

  [...] בעירו ואשתו אינה רוצה אינו חייב בשאר כסות ועונה

ראשון  לציון  הרב הבפסק  דינם  של  הדיינים  הגאונים    )289'  עמג  ק  חל(סקי  דין  רבניים  פבו
 ריהםדבתבו  בתוך  כ,  זולטי'  ברבי    ואלישיב'  ש'  יי  רב,  נשיא  –צחק  נסים  יבי  רהראשי  לישראל  

 :לשונםו וז

ת "מה  שכתוב  בשו  ל  פיעוזה  ,  כן  נראה  שהבעל  פטור  ממזונותיהא[...]  
ש "להוכיח  מדברי  הרא  )די  ןמסי  רהעזן  בא,  ל"מ  בנעט  ז"הגאון  רל(פרשת  מרדכי  

דאם  הבעל  בא  בטענת  ברי  שלפיה  איננו  מחוייב   )ב  ןמלל  לג  סיכ(  הבבתשו
וא  דדוקא והטעם  ה,  הרי  הוא  נאמן  להפסיד  מזונותיה,  במזונות  אשתו

באלמנה  הניזונית  היא  מוחזקת  אבל  אשת  איש  בחיי  בעלה  אינה  מוחזקת 
שני  דייני  בסוגיא  דאין  פוסקין  מזונות  ודוקא  בטענת   קרן  בפ"ש  הר"כמ

ש  בחלקת  מחוקק "כמ(פרעתי  לעתיד  הוא  דאינו  נאמן  משום  דהוי  בתוך  זמנו  
ש  דוקא "אל  דכוונת  הר"כן  הוסיף  שם  דיא  [...]  )א  שם"ובבאור  הגר  ע  ןמבסי

היינו  שהבעל  בא  בטענה  שאשתו  אינה  ראוייה (באופן  שלפי  דבריו  הוי  מקח  טעות  
 . )מעולם לא בכתובה ולא במזונות ריו דבלחיי אישות ולא חוייב לפי

ל  המשיב  התחתנה  אתו  כשהיא  אשת ששלפי  טענתו    ן  דידןדוהוא  הדין  בנו
  [...] יש ולא חל עליו חיוב מזונותא

ג  הראשון  לציון  הרב  הראשי "ככתבו  הדיינים  הגאונים    )321'  עמד  ק  חל(סקי  דין  רבניים  פבו
  :ל"וז זולטי'  ובאלישיב' ש' רבנים י והא"נסים שליט י"לישראל הגר

רופאים ה  [...]  נתבע  טען  שהתובעת  אינה  מסוגלת  לחיי  אישות  תקיניםה[...]  
. תלדעתם  על  שני  בני  הזוג  לעבור  בדיקה  נוספ,  עוד  לא  גמרו  את  מלאכתם

אם  לפי  החומר  שבתיק  אפשר  לחייב  את :  אכן  השאלה  העומדת  בפנינו  היא
 ? הבעל במזונות האשה או לא

 ןמסי  רהעזן  בהוא  המקור  להלכה  אשר  הובאה  באש,  לל  לג  אות  בכ(  הבש  בתשו"ראה
 : כתב )ל"הנ קיז סעיף ב

שהיא  ככל ת  אחד  שטוען  שאינה  ראויה  לאיש  והיא  כופרת  ואומרה
, נשים  הגונות  וכשרות  יודעות  בדבר  זהל  פי  ק  עדבר  זה  יבד,  הנשים

ולא  תנאי   הבא  כתולאם  יאמרו  שאינה  ראויה  לאיש  אין  לה  עליו  
וכל .  ואם  יאמרו  שהיא  ראויה  לאיש  הרי  נתבטלה  אותה  טענה,  הבכתו

מאחר  שהוא  טוען  טענת  ברי ,  זמן  שלא  נבדקה  אינו  חייב  במזונותיה
ולמה  נחייבו ,  רר  לאלתרוגם  דבריו  עומדין  להתב,  שאינה  ראויה  לאיש

היא  תצוה  לבדוק  את  עצמה  אם  היא  רוצה  להכחישו  ואחר ,  מזונות
 . שתיבדק תתבטל טענה זו

סובר  בדעת   )די  ןמסי  רהעזן  אב(ת  פרשת  מרדכי  "ל  בשו"מ  בנעט  ז"הגאון  הגרו
, ש  דגם  בטעם  אחד  לחוד  סגי  להפסיד  מזונותיה  מאחר  שטוען  ברי"הרא

א "על  הרשב  זה  ותמה  לפי,  ו  הוי  מוחזקהבעל  איהי  הואיל  ומזונות  בחי
שמשמע  מדבריו  דגם  אי  נימא  דנאמן  לשוויא   )זאלף  רל  ןמיס(  הבבתשו

חייב   וםמקל  כמ,  )בבעל  האומר  שראה  אשתו  זינתה(  סוראה  דאייכתחה  אנפשי
א  סובר  בטענה  זו  שזינתה "הרשב  דץרותי,  והלא  הוא  טוען  ברי,  ונותיהזבמ
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לבסוף  הוא ו  [...]  נן  אינשי  ברשיעאדלא  מחזקי'  מנהא'כטוען    י  ליהוהו
 : מסיק

 תבי  מה  שכלפ,  נראה  דדבר  זה  תליא  באשלי  רברביה  אחרי  העיון  היו
 ים  הכף  דמשו"ן  מפרש  ברי"הרמב  )ק  יא"סד  קנ  ןמסיב(  ת  שמואליהב

משום  דאם  כן  כל  אדם ,  שנים  דבלא  שהה  אינו  נאמן  לומר  מינה'  נקט  י
דלאו  כל  כמיניה   דב  המגירה  תבו  שככמ  לומרש  גם  י,  יטעון  כך

 דןדיון  דאבל  בנ,  דלא  שהה  ןל  זמם  כנאמו  [...]  להחזיקה  בפולטת
מבוארת לפנינו ונאמן לומר דמינה מפני ה אדרבא  הראי  יםשנ'  דשהה  י

נשים  ומצאו  ריעותא   ל  פיעשנבדקה    ון  דידןדבנדעוד  ו  [...]  שפולטת
ן מאיתרע  לק,  משאר  נשים  הרי  כבר  תו  מקוםושיש  לה  שינוי  בא

דמודה   לומרש  ודאי  י  י  גווונאאבכה,    ויצאה  מרובא  דעלמאחזקתה
ת משאר  כסו  יןהדא  וממזונות  וה  עצמות  א  דנאמן  לפטור  א"הרשב
 הבש  בתשו"אם  נימא  שכוונת  הראו  [...]  ודירה  דדינם  כמזונות  ועונה

 מרש  לוי  דןדידון  יבנ  יןהדא  הו,  משום  מקח  טעות  ינו  טעמאיל  ה"הנ
 . ינו רשאי לשמש עמההכי דאין לך מום גדול מזה כשא

שאם  הבעל  טוען  עליה   הכש  להל"דברי  הראו  הובא  וךערחן  לכן  הלוא  בשוא
ואמנם .  כל  זמן  שלא  נבדקה  אינו  חייב  במזונותיה,  שהיא  אינה  ראויה  לאיש

גם  בלא  שהה  עשר ,  ש"ד  לשיטת  הרא"קנ  ןמבסי  ת  שמואלילפי  דעת  הב
 . ובתהנאמן להפסיד את כת, שנים והבעל טוען ברי שהיא פולטת

אין  להוציא ,  להלכה  קיימא  לן  בטוען  ברי  ובדבר  דאיכא  לברורי  ל  כל  פניםע
ולמה   הבש  בתשו"הרא  תבו  שכוכמ,  עד  הבירור  הסופי  מזונות  מידי  הבעל

יך רוצ,  היא  תצווה  לבדוק  את  עצמה  אם  היא  רוצה  להכחישו,  נחייבו  מזונות
הדבר   שהרי,  טעם  דאם  כן  כל  אדם  יטעון  כך  ונאגוי  אדלא  שייך  בכה  מרלו

  [...] עומד להתברר על ידי כל צד

אלא  שעם  כל  זה  אינו ,  הואיל  ולפי  האמור  הבעל  הוא  מוחזק  בדמי  המזונותו
ל "ן  הנ"א  והרמב"הרשב  שכתבוו  וכמ  –נאמן  לפטור  את  עצמו  בטענת  ברי  

אם ו. דלאו כל כמיניה להחזיקה כפולטתו כל אדם יטעון כך אם  כן  מטעם  דא
ולאחר  שהבעל  טוען  ברי ,  בירורים  וההוכחות  שבתיקלאור  ה  ן  דידןדונבכן  

נראה  שמן  הדין  אי ,  ושבידו  להוכיח  שמתחילת  הנשואין  סירבה  לחיות  אתו
עד  שיתבררו  ויתלבנו  הדברים  בבית  הדין ,  אפשר  לחייב  את  הבעל  במזונות

  [...] האזורי

ח שדבריו  אמורים  רק  במקרים  של  מק  יתכןיהעלה  ש  ומנם  הביאו  שם  שבפרשת  מרדכיא
אולם בפרשת מרדכי , בעלת מום או אינה ראויה לתשמיש ייתההטעות  כאשר  מתחילת  הנישואין 

שם  הביא  דרך  אחרת  נוספת  כתשובה   ו–"  י  נמיא  "–שם  כתב  כן  כאפשרות  בתור  תשובה  נוספת  
 .ראשונה ולפי תשובה זו דינו קיים גם לא במקרים של מקח טעות מלכתחילה

 :כך כתב הפרשת מרדכי שםו

 בור  המתחילים  דש(  וספותתל  אין  חולק  זולת  לדעת  "ן  הנ"על  סברת  הר  ו[...]
וקא  באלמנה דו  [...]  ש"חלק  הראל  זה  פני  הפסד  המלוין  וגם  ע  מ)'אם  בא  וכוו

שם אבל באשת איש בחיי בעלה  י טעמאאח ה"הב שכתבו שהיא מוחזקת כמ
 משום  )ב"עו  צדף  (  ותפי  מוחזקת  כתבו  תוסהוטעם  דה  [...]  שאין  מוחזקת

מבואר   יםעל  כל  פנ  [...]  בגרושה  ן  כןיאה  שמ  ת  דיןידמוכרת  שלא  בב
  [...] א"הוא המוחזק וקשה על הרשב וי הדבניזונת דבחיי הבעל

קטו   ןמיס(שהביאו  האחרונים    ב  המגידרכסברת  ה  ירא  ליהבדס  יך  לומררצו
ל  כטוען  אמנה  דלא  מחזקינן  אינשי  ברשיעא "דטענה  זו  שזינתה  הי  )זף  סעי
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א "לרשב  ירא  ליהבס  והכי  נמי  א  שבועה  ועדיף  משטר  דעלמאוגובה  בל
דכאן  הוי  כמקח  טעות  מעיקרא  לדברי   לומרש  י  נמיאי    [...]  בנידון  דידיה

 )אכק  "סח  סימן  ס(א  אינה  עומדת  לכך  וכדרך  שכתב  הבית  שמואל  יהבעל  וה
 .דבעל השטר בדבר שאין השטר עומד לכך בשם הרב המגיד

ש "אם  נימא  שכוונת  הראו"[...]    :ל"  התבטאו  בלשון  ספק  וזגם  בפסק  הדין  שם,  נוסף  לכךב
הכי  דאין  לך  מום   מרש  לוי  ון  דידןדבנ  א  הדיןוה,  משום  מקח  טעות  ינו  טעמאיל  ה"הנ  הבבתשו

 ."גדול מזה כשאינו רשאי לשמש עמה

לעיל  משמע  שאין  חילוק  ולדעת  רוב  הפוסקים  הבעל   מילואיםי  מדברי  האבנ,  נוסף  לכךב
 .ע יוסף וכדלהלן"כך גם העלה הגר. ק בחובת מזונותהוא המוחזק בספ

 ל"סיקת מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצפ

  כתב  בתוך  דבריו  מדברי  הראשון  לציון  מרן  הגאון  רבי )סימן  מב(בספר  משפטי  שאול  

 :וזו לשונו, ל"עובדיה יוסף זצ

על (בריה  שאם  האשה  נותנת  אמתלא  לד:  )קבימן  ס(א  "הריטב  תבבתשוו[...]  
, מפני  מריבה  ודברים  אחרים  שעושה  לה  בעלה  שלא  כשורה  )עזבה  את  הבית

ונותן  לה  דמי  מזונותיה ,  פשוט  הוא  שאינה  כמורדת,  "ונתברר  כדבריה"
אבל  אם  הם  חולקים  בדבר  שהיא  אומרת ",  חוץ  מכדי  מעשה  ידיה,  שלמה

דברי וכל  זה  סיוע  ל".  המוציא  מחבירו  עליו  הראיה,  והוא  אומר  ממנה,  ממנו
שאם  באה  מחמת  טענה   מא  לןידהא  דקי,  )בק  מ"ע  ס  ןמיס(החלקת  מחוקק  

הא  לאו  הכי ,  היינו  כשמבררת  דבריה,  שיוציאו  עליה  שם  רע  חייב  לזונה
או ם  רע  ואין  חילוק  בין  הוצאת  ש.  )ק  לד"ס(הבית  שמואל  שם    ן  כתבכו.  פטור

 שכתבו  ודלא  כמ.  טענות  אחרות  לעולם  צריכה  לברר  טענתה  להוציא  מזונות
שהאשה  נחשבת   )עמוד  ס(בת  נעות  המרדות  '  עון  בסמאהרן  בן  ש'  ג  ר"הרה

, וכשיש  ספק  אם  הבעל  חייב  במזונות  או  לא,  למוחזקת  בנכסים  לענין  מזונות
האבני   ן  כתבכו.  וזה  אינו.  ש"ע,  על  הבעל  להביא  ראיה  להפטר  ממזונות

יי הבעל שבח, ש ושאר פוסקים"והרא וספותתשדעת ה )ק ב"ס צ ןמסי(מלואים  
ל "ואכמ,  וכן  הלכה  רווחת  בכל  בתי  הדין.  ש"ע,  נקרא  הוא  מוחזק  בנכסים

 . יותר

ע  יוסף  בין  מקרה  של  מקח  טעות  ובין  מקרים  אחרים  ובכל "מצא  אפוא  כי  לא  חילק  הגרנ
 .ישהאגוונא פסק שהבעל מוחזק בספיקות בחובת מזונות 

 דבריו  כתבך  האריך  בנושא  זה  ובתו  )ואילךז  טק  "ס  טו  ןמאבן  העזר  סיג  ק  חל(ת  יביע  אומר  "ושבו
 :לשונוו וז

שהאשה  בתשכ )ב"סט סק' סי( אבני מילואים ןל  קבל  דנא  אשכחן להגאוכ[...]  
ינו ידה )ב, כתובות צו( ותפהתוס  בותשהרי  כ,  חשובה  מוחזקת  בנכסים  למזונות

ת יום דיכולה למכור למזונות שלא בבשמ, דנכסי בחזקת אלמנה קיימי טעמא
ח יק  רפ(ם  "פסק  הרמב  ם  הכיוומש.  הויא  מוחזקת  בנכסים  הכים  ומש,  דין
רת  לא  נטלתי  דנשבעת מביתומים  אומרים  נתננו  והיא  או  )שותאיכות  למה

שבועה  בנקיטת  חפץ  כיון  שהיא   נה  צריכהישם  שא  ב  המגידרה  בתוכ,  היסת
 תבי  מה  שכלפם  כן  וא.  ל  כאילו  היורשים  באים  להוציא  ממנה"מוחזקת  והו

, היםנת  יגבי  הלך  בעלה  למד,  )טזכה  לאישות  ה  ותכמהל  בק  ירפ(ם  "הרמב
שם  דדין   גידהמב  רה  בתוכ.  מזונותלן  דית  ישלא  בבם  כן  שיכולה  למכור  ג

האשה   יא  להואלמא  דאף  בחיי  בעלה  הו,  אשת  איש  שוה  לאלמנה  בזה
 . ד"עכת. והבעל נחשב למוציא ממנה. מוחזקת בנכסים למזונות
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שאם  הלך   )אכה  כלמאישות  היב  ק  רפ(ם  "הרמב  תבה  שכתמיהני  ממ  הראוכלו
והיא "  נחתי  מזונותה"הוא  אומר  ,  ושהתה  עד  שבא  דינת  היםמבעלה  ל
נשבע  שבועת  היסת   –,  "א  הנחת  אלא  לויתי  מזה  ונתפרנסתיל"אומרת  

 ןמסי(  לחן  ערוךווכן  פסק  מרן  בש.  כ"ע.  החוב  עליה  וישאר,  שהניח  לה  ונפטר
  אף  בחיי  בעלה  והבעל  נחשב ואם  איתא  דהאשה  חשובה  מוחזקת.  )ייף  עע  ס

ם "רמבהועל  כרחך  לומר  דאי  .  היאך  נפטר  הבעל  בשבועת  היסת,  כמוציא
הוא  מחלק  בין  כשהבעל  לפנינו   ל  מקוםכמ,  ל"הנ  ותפאזיל  בשיטת  התוס

להיכא  שאינו  בפנינו  שאז  הויא  היא ,  וטוען  ששילם  שאז  הוא  המוחזק
ם  כן וא.  )ין  שםיע.  )ק  י"ג  סצ  ןמסי(כן  באבני  מילואים  עצמו    ראיתיב  שוו(  .מוחזקת

אין  הבעל   י  טעמאאדמה,  האבני  מילואים  שם  תבה  שכלכאורה  אין  מקום  למ
לריש  לקיש   וליכול  לומר  צאי  מעשה  ידיך  למזונותיך  בלי  הסכמתה  אפי

דהואיל  והאשה  מוחזקת  לא  מצי  למימר  אי ,  מעשה  ידיה  עיקר  ירא  ליהבדס
שייך  לומר  אי  אפשי דדוקא  להחזיק  ,  אפשי  בתקנת  חכמים  כדי  להוציא

נראה  שסובר .  שםין  יע.  וכההיא  דאיני  ניזונת  ואיני  עושה,  חכמיםת  בתקנ
אבל  לפי  האמור  אין  זה  מוכרח ,  הבעל  לפנינו  הויא  היא  כמוחזקת'  שאפי

 .כלל

דדוקא   )ה  אלמנה"ד  כתובות  צו(ן  "הרמב  ושידבחי  שכתבה  כן  מתבאר  ממו
  שלותה  ואכלה  תביא שטענה  שאית  שאבל  א,  אלמנה  נכסי  בחזקתה  קיימיב

אלמא .  כ"ע.  הביא  ראיהלדכל  היכא  דאיהי  מפקא  עליה  ,  ראיה  לדבריה
 ן  כתבכו.  הבעל  הוי  מוחזק  והיא  מוציאה  ממנו  ועליה  הראיה  שאית  שדבא

לא פליגי שפוסקין  לי עלמאוגבי כששמעו בו שמת כ )קז(הלכות ה' ן בפי"הר
בל  בחייו  נכסים א,  דלאחר  מותו  דוקא  נכסי  בחזקת  אלמנה',  מזונות  וכו

וכן  מבואר .  םוכן  דעת  המאירי  ש.  ש  שם"הרא  ן  כתבכו.  ש"ע.  בחזקת  הבעל
דדוקא  לאחר  מיתה  נכסים  בחזקתה ,  )קנ  וקנה  ניםמסי(א  "הריטב  ותבבתשו
 . ש"ע. אבל מחיים הבעל מוחזק, קיימי

שכל  שמוכרת  שלא   ותפהתוס  דבריל  בעיקר  מה  שנשען  האבני  מילואים  עו
 ותפהתוס  בותשהרי  כ,  נראה  שאין  זה  מוסכם,  בנכסיםד  חשובה  מוחזקת  "בב

דעליה  להביא  ראיה א  דמדלא  משכח  דינ,  )ה  נישאת  עליה  להביא  ראיה"ד  ב,  צו(
ת יתקבלה  כתובתה  או  תבעה  כתובתה  בבנשאם    מינהמע  אלא  בנישאת  ש

והסביר הגאון מליסא . ל"עכ.  היבמזונות  שעברו  עליהן  להביא  רא  ולאפי,  דין
, משום  דבניסת  יצאו  מרשותה  לגמרי  יינו  טעמאהד  )םש(בית  יעקב    רפבס

שיכולה ,  כיון  שלא  יצאו  מרשותה  לגמרי,  אבל  בתובעת  או  קיבלה  כתובתה
ומקודם  היו  בחזקתה  לגמרי  לכך  חשיבה  עדיין ,  ת  דיןילמכור  עדיין  שלא  בב

 . כ"ע. קתזמוח

 דמסתברא  דנישאת  בתכ  )'ה  ולענין  טענת  וכו"ד  מא  ןמסי(א  "ת  הריטב"כן  בשוא
שאין  לה  מזונות  דינה  כאילו   ת  דיןיתבעה  כתובתה  בב  א  הדיןווה,  לאו  דוקא

י  זה ולפ.  שםין  יע.  מיישכל  שהפסידה  מזונות  נכסי  בחזקת  יתומים  קי.  נישאת
אין  הכרח כ  כןם  וא.  ת  דיןיאין  הדבר  תלוי  בטעם  שיכולה  למכור  שלא  בב

 . י טעמאאנמי הויא מוחזקת מה ת איששלומר דא

ש  והמאירי "ן  והרא"ן  והר"  מצאנו  הדבר  מפורש  ברמבהרי  יםפנעל  כל  ו
רן מם  ו"וכן  דעת  הרמב.  א  דבאשת  איש  הנכסים  בחזקת  הבעל  הן"והריטב

כן ו. ש"ע. )ה ואם בא"ד קזת כתובו( ותפוכן  מוכח  גם  בתוס.  ל"הנ  וךערלחן  ובש
  [...] ש"ע. ן"בשם הרמב, )ה ומיהו"ד שיד ןמסי(ש "ת הרשב"מבואר בשו

ם  שהאשה  מוחזקת "רמבהרי  בלהוכיח  מד  בתל  שכ"אים  הנאף  האבני  מילוו
שאין  כן   בתשכ  )ק  ב"צ  ס  ןמסי(  לואיםמיי  נתבריה  לגזיזיה  באבר  הד,  במזונות

. וחזק  בנכסיםמאלא  בחייו  הוא  נקרא  ,  ש  ושאר  פוסקים"והרא  ותפדעת  התוס
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ואין  להוציא .  הדבר  ברור  שהבעל  יכול  לומר  קים  לי  כסברתם  כןם  וא.  ש"ע
 . איה ברורהממנו בלי ר

שכיון  שחייב  לה  מזונות  בודאי  לא   בתשכ  )סח  ןמסי(גאון  חזון  איש  ה [...]  
החזון  איש  שחיוב   תבכד  כאן  לא  ע  [...]  ד"עכת.  לה  בטענת  שמא  דנאסמפ

אלא ,  אלא  היכא  שהבעל  מודה  שהוא  חייב  במזונות',  המזונות  ודאיים  וכו
ת  בריא  שלא והאשה  טוענ.  שהוא  עצמו  טוען  בספק  שמא  הרויחה  וצמצמה

יני יודע א"כאומר  י ליהודהו אישן  סיים  החזול  זה  וע,  ולותה  ואכלה,  הרויחה
דאי ו"כטוען    י  ליהואבל  במקום  שיש  הכחשה  ביניהם  הו,  "אם  פרעתיך

  [...]דפשיטא דפטור" פרעתיך

 ירור דברי האבני מילואיםב

י  להבהיר כד.  והנה  האבני  מילואים  עסק  בנושא  זה  בכמה  מקומות  וכפי  שצוין  לעיל

 .ולהרחיב את דבריו יצוטטו דבריו להלן

 : כתב )ק ב"סט ס ןמסי( ילואיםמבני אאמור הכ

ה נאלמ  רקפנכסי  בחזקת  אלמנה  קיימי  למזוני  כמבואר    מא  לןיאנן  קיו[...]  
שום  דיכולה  למכור  למזונות   מ)ה  נכסי"ד(  ותפוכתבו  שם  תוס,  )ב,  צו(ניזונת  
 ותכח  מהליק  פר(ם  "פסק  הרמב  י  טעמאאומה.  מוחזקת  יא  להוהו  ןדית  יבלא  ב
נשבעת   –"  א  נטלתיל"והיא  אומרת  "  תננונ"ביתומים  שאמרו    )כזכה  הלאישות  
נקיחת  חפץ  כיון  דהיא  מוחזקת   יכהצרנה  ידא  ידב  המגוכתב  שם  הר.  היסת

ם "הרמב  תבי  מה  שכולפ,  שםיין  ע.  כאילו  היורשין  באין  להוציא  י  ליהוהו
 כןם  שיכולה  גהים  נת  יגבי  הלך  בעלה  למד  )טזכה    הלאישות  ותכב  מהליק  פר(

 ת  איששדשוה  דין  א  ידב  המגבהרשם  ין  ילמזונות  וע  ת  דיןילמכור  בלא  ב
מזונות  ומוכרת ם  למוחזקת  בנכסי  יא  להוואפילו  בחיי  בעלה  הו,  לאלמנה
  [...]ת דיןישלא בב

הקשה  בשיעורו   )"מכון  הרי  פישל"ד  ירושלים  וראש  כולל  דיינות  "בא(ל  "הגאון  רבי  יוסף  כהן  זצו
ת  דבריו  עצמו אשדברי  האבני  מילואים  האלו  סותרים  ,  )לא  הובא  בספרו  דברי  יוסף,  ב"אלול  תשל(
 : )יק "בסימן צג ס(

 צאי מעשי ידייך(כאשר הבעל טוען טענה  ישהאדבריו  הנזכרים  הרי כי גם בחייו בדין מזונות ל

ם  הסובר  שאשת  איש "עת  הרמבמול  הבעל  חזק  יותר  לד  ישהאכוח  מוחזקותה  של  ה,  )למזונותיך
 .ןת דימוכרת שלא בבי

באבני  מילואים .  לכאורה  דברים  הפוכים  )יק  "סבסימן  צג  (מילואים  י  אבנהתב    כאידך  גיסאמ
שאלמנה  שתבעה  מזונות  מהיורשים  והם  אומרים  שנתנו  לה   )וט'  עיסם  ש(מחבר  הה  שכתב  מן  בד

יא  ראיה  משום  דאלמנה  מוחזקת והיא  אומרת  שלא  נטלה  כל  זמן  שלא  נשאת  על  היתומים  להב
 . 'בנכסים וכו

 : ל"על כך העיר והקשה האבני מילואים שם וז

ינן שדפוסקים  לה  מזונות  ולא  חיי  דינת  היםמבהלך  ל  אשני  אאיכא  למידק  מו
דכל   רב  המגיד  השכתבו  וכמ'  בחזקתה  וכו  לצררי  וטעמא  נמי  משום  דנכסים

כשבא  הבעל   לו  הכייאפו'  בחזקתה  וכום  ל  נכסי"הו  ןדישמוכרת  שלא  בבית  
נחתי  לך  מזונות  קודם ה"כלומר  שטוען  ברי  "  סקתי  לה  מזונותפ"ואמר  

דאם  לא  לוותה  ולא  מכרה '  ע  ןמוכמבואר  לעיל  סי,  נאמן  בהיסת"  שהלכתי
נשבע  שבועת   –"  הנחת  אל"והיא  אומרת  "  נחתי  לך  מזונותה"והבעל  אומר  
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מזונות     שנתנו  להברים  כן  גבי  יורשים  דטוענין  ג  ומאי  שנא.  היסת  ונפטר
 .ואמאי אינן נאמנין בהיסת

 :לשונו זווישוב נפלא ולמדני ביכדרכו  יישב האבני מילואיםה אל ויערותהת א

אמרינן  דנכסוהי "  ה  מזונות  לנחתיה"ד  בזה  דגבי  בעל  כשבא  ואמר  "הנלעו
וכיון . יניה דלוה לא גבי מערב מדבר אינש אינון ערבין ביה וכל דלא מצי גבי

הוא  נאמן  לגבי "  רעתיפ"וטוען  ברי    בל  חונו  שהוא  עיקר  הבעדבעל  לפני
גם  בנכסים  אין  לה  כלום  כיון  דשיעבוד  הגוף  שעל   הכים  ומשו,  שיעבוד  גופו

דהא  מהימן  לגבי  שיעבוד  גופו  שהרי  הוא  מוחזק ,  פקענ הבעל  שהוא  הלוה
אינן   ל  מקוםכמ,  דהוו  בחזקתהף  על  גב  לכן  גם  הנכסים  א,  בשיעבוד  גופו

  ערב  וכל  שאינו  יכול  לגבות  מן  הלוה  אינו  גובה  מן  הערב  ולכך אלא  מדין
 . אינה גובה גם מנכסים

שלא  בפני  הבעל  קודם  שבא  אמרינן  נכסים  בחזקתה  כיון  שאין כן  שאין  מה  
אבל  ביורשין  שהם  אינם  הלווים  שהרי  מזון  אלמנה  חוב  הוא  אצל ,  הלוה  כאן

הימני  היורשין  בברי וכיון  שעל  הנכסים  היא  נקראת  מוחזקת  תו  לא  מ,  הבעל
כיון  דגופם  לא  אשתעבד  שהרי  אינהו  לא  לווים  דידיה  נינהו  אלא  דיורשים 

ולא  אמרו  דהבעל  נאמן  כשטוען ,  נכסים  והרי  האלמנה  מוחזקת  בנכסיםהאת  
וכיון דמיהמן , ברי  אלא  משום  דאיהו  גופיה  אשתעביד  דהוא  הלוה וטוען ברי

 . יםלאפקועי שיעבוד גופיה ממילא אינה גובה מנכס

דלא "  א  לוהל"ושנים  אומרים  "  והל"נים  אומרים    ש–דבעלמא  ף  על  גב  או
ולא  אמרינן  כיון  דמלוה  גופיה  לא ,  מהני  –  ואי  תפיס  אידך,  מפקינן  מיניה

דהתם  גבי ,  מנכסים  נמי  לא  גבי,  מצי  גבי  דהא  הוא  מוחזק  בשיעבוד  גופו
  לו לכך  מחזיק,  תפיסה  טוען  המוחזק  דלוה  גופיה  חייב  לו  אלא  שכופר

אבל  באשה  לאו  תפיסה  ממש  הוא  אלא ,  הנכסים  ולא  תופס  בהם  ממש
ל  שיהיה  לה  דין  מוחזק  בספיקות  ולא אוקמוה אלא בנכסים ממש "שאמרו  חז

כשבא  ואמר  פרעתי  בברי  ונפטר   יהכם  וומש,  ולא  על  הלוה  שהוא  הבעל
ממילא  אין  לה  בנכסים  שאינן  אלא ,  הלוה  שהרי  לגבי  דידיה  לא  החזיקוה

י  דין  דהא  חוב לשהם  אינם  הבע"  תננונ"  אבל  ביורשין  אומרים  .מדין  ערב
וכבר  אוקמוה  החכמים ,  אין  כאן  תביעה  אלא  על  הנכסיםכן  ואם  ,  דבעל  הוא

  .י לא מהני ברי דיורשיםם הכלאלמנה למזונות בחזקת הנכסים לספיקות משו

 מילואיםי יאור ביאורו של האבנב

  נתנו  לאלמנה  וכן  לאשת  איש  מוחזקות יסודו  הנפלא  של  האבני  מילואים  הוא  שחכמים

אלא כי כאשר הבעל . בנכסים  ביחס  לחוב המזונות מחיים וביחס לחוב המזונות לאחר מיתה

 . מכחיש את אשתו או אז יש לו עדיפות מול מוחזקותה בנכסים

גופו   שעבודבא  מוחזק  ועם  הדבר  הוא  כי  כאשר  הבעל  מכחיש  את  אשתו  בטענת  ברי  הט
 –וכמו  בכל  הלוואה  החיוב  מוטל  על  גופו  של  החייב  .    לחוב  המזונותב  הישירישהוא  המחו

גופו  שהוא   שעבודבלכן  הוא  מוחזק  .  והנכסים  הם  רק  בבחינת  ערבים  לחובו"  שעבוד  הגוף"
שהוא  רק  שיעבוד  נכסים  שכן  אם  לא  ניתן   ישהאשל  ה  עבודהשואל  מול    נגדכשיעבוד  ישיר  

 . ות מהערב לחובלא ניתן לגב, לגבות מעיקר החייב על פי דין

או אז מוחזקותה של , ואינו נמצא כאן לטעון טענת ברי  דינת  היםמולם  כאשר  הבעל  הלך  לא
ולא   דינת  היםמבנכסים  נותנת  לה  את  היכולת  שיפסקו  לה  מזונות  שלא  בפניו  כשהלך  ל  ישהאה

 . )ם"לדעת הרמב( ןת דילמכור שלא בבי האישה תוכל כמו כן. 'רריצ'חוששים שהניח לה 
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ו  עדיף וחכ,  "נחתי  להה"והיא  טוענת  שלוותה  והוא  טוען    דינת  היםמא  מבבעל  ה  כשולםא
שכן  הרי  אין  להם  שיעבוד ,  ורשים  מתבאר  באותו  אופןהידינם  של  .  עליה  בטענת  ברי  כאמור

 שעבודבם  לאחר  מותו  הם  יורשים  את  חובו  רק    ג–חמת  החוב  שהוריש  להם  אביהם  מהגוף  
וממילא  כאשר .  הגוף  שעבודלרושה  אך  אין  ירושה  ם  מוחזקים  מכוח  היהשבהם    הנכסים

מכחישים  היורשים  את  האלמנה  הרי  זו  הכחשה  בין  שני  צדדים  שיש  להם  רק  מוחזקות  בנכסים 
מן בהכחשה יאתיקנו חכמים שהאלמנה תחשב מוחזקת מהם ות י גוונאאבכה. ללא שיעבוד הגוף

 . מולם

  אם  שתי  כיתות  עדים  סותרים  זו הבש,  לוואה  רגילההין  בדניגוד  ל  באמור  עומדהכאורה  ל
 שעבודמל  אף  אי  האפשרות  לגבות    שענמצא,  א  יוציאו  ממנולנכסים  בה  מוחזק  וומלהוו  את  ז

 . )הותרת הנכסים בידי המלווה כמוה כגבייה מהם( מהנכסים שהם ערבים גוף גוביםה

 ף  על  פיא(תנו  לאלמנה  כוח  מוחזקות  נמה  ששש  שכל  הסברה  מילואיםי  ה  האבננל  כך  עוע

וחזקותו מרק  מול  יורשים  ולא  מול  הבעל  ש  א  הו)מציאות  היורשים  תפוסיםשבא  תפסה  כלל  ולש
כאשר  אין  לה  מוחזקות   ונאגוכל  זה  הוא  רק  בכהאי  ,  ממוחזקותה  זקהחיעבוד  גופו  ששלעניין  

זק כוחו יותר חפועל באי המחזיק דו, אבל במוחזקות ממש. ין ובתקנהדממש  אלא  רק  מוחזקות ב
י כ  חידושו  הנפלא  של  האבנ"ע.  הגוף  עבודבשוחזקות  מה  ווש  לו  לליף  על  פי  שאעצמו  וה  מהלו

 .מילואים

 ינואשבעל    מילואיםי  כתב  האבנ  )שהזכרנוט  בסימן  ס(הרי    :ל"י  כהן  זצ"מקשה  אפוא  הגרו
אף  בחיי   ישהאגם  לשיטת  ריש  לקיש  משום  שה"  למזונותיך  ידייךי  צאי  מעש"יכול  לומר  לאשתו  

י אובכה,  מקרה  זה  עוסק  כשהבעל  מדבר  אל  מול  אשתו.  )ם"לשיטת  הרמב(בעלה  מוחזקת  בנכסים  
 .שאין לה דין מוחזקות והיא אינה עדיפה עליו )בסימן צג(גוונא הרי כתב האבני מילואים 

 ישוב הסתירה בדברי האבני מילואיםי

 :י כהן בשיעורו וחילק בין המקרים בזו הלשון"את קושייתו יישב הגר

 צאי  מעשי  ידייך"ן  ייט  לענ"ס  ןמו  שכתב  בסיריבאין  כל  סתירה  לדו
דהתם  אין  הבעל  מכחיש  את  עצם  חיובו  במזונות  ואין  כל  טענת ,  "במזונותיך

אי צ"י  וצה  מכאן  ולהבא  לבטל  את  החיוב  על  ידרברי  נגד  חיוב  זה  אלא  ש
ואינו  דומה .  מוחזקת  בנכסיםת  ולכן  היא  נקרא,  "במזונותיך  ידייךשי  מע

ספיקא  דדינא   ענייןלוכן  '  ומר  הנחתי  לך  וכושהבעל  מכחיש  וא'  ע  לסימן
במקום  שיש  מחלוקת  הפוסקים  בחיוב  הבעל  למזונות  והבעל  אומר  קים  לי 

ר וכהנך  פוסקים  שלפיהם  אני  פטור  ממזונות  דינו  כטוען  ברי  שהוא  פט
 .וממילא אין האשה מוחזקת בנכסי

אף  ישהאתה של הט שייכת מוחזקו"ס בסימן רק  במקרה  שבו  עוסק  האבני מילואים,  ודבריל
שהבעל  מודה  בעצם  חיובו  וכל  הנידון  הוא   משום  שמדובר  בכהאי  גוונא,  עלה  עומד  מולהבכש

גם  בחייו  וכשעומד   י  גוונאאבכה,  "במזונותיך  ידייך  אי  מעשיצ"שחפץ  להפטר  ממנו  בדרך  של  
 .מולה הדין שמוחזקותה גוברת

 איות שהאיש נחשב מוחזק בחייור

  כמה  ראיות  שהאישה  בחיי  בעלה  אינה  נחשבת  מוחזקת  מול י  כהן"בשיעורו  שם  הביא  הגר

ט ובין "כדי  להוכיח  את  חילוקו  ואת  יישובו  הנזכר  בין  דברי  האבני  מילואים בסימן ס,  בעלה

 :וזו לשונו, ג וכאמור"דבריו בסימן צ
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מעשה  מוכח  בהרבה  מקומות  שלבעל  יש  דין  מוחזק  לעניין  מזונות ל[...]  
חובת ,  בעובדות  שגורם  לפטור  ממזונותובזמן  שיש  הכחשות  ,  בספיקות

ראיות  שלבעל  יש  דין  מוחזק   בובראשונה  נתחיל,  ההוכחה  הוא  על  האשה
שאני ם  לומר  קים  לי  כהפוסקי  )במקום  שיש  מחלוקת  הפוסקים(בספיקא  דדינא  

 .ז שאנו עסוקים בו"ע ואתחיל מסימן, פטור ממזונות

הבעל  רוצה  לגרש לענין  המחלוקת  כש  )ק  ו"ס(  ת  שמואליז  בב"ע  בסימן.  א
כתב ,  בה  אם  הוא  פטור  ממזונותושלא  ברצונה  וליתן  לה  כתזה  ן  המאשתו  בז

אמנם . שפסק  שהבעל פטור ממזונות,  ם"דהבעל  יכול  לומר  קים  לי  כהרא  שם
סוברים  דאינו  יכול   וזהל  הביא  שיש  חולקים  ע  )ק  ב"ם  סש(  חי  תשובהתבפ

 ירא  להובם  דסהוא  מטע  זהל  אבל  גם  החולקים  ע,  ם"לומר  קים  לי  כהרא
היה  הבעל   הכיו  אבל  בלא,  ק"ש  והמהרי"ם  הוא  יחיד  בזה  נגד  הרא"שהרא

 .'יכול לטעון קים לי משום שהוא מוחזק וכו

שסבלה י  ידל  לעניין  צמצמה  והותירה  ע  )אק  "ס(בפתחי  תשובה  '  ע  ובסימן.  ב
שהביא  בשם  התשובה  מאהבה  שאין  להוציא  מיד האשה והסכים עמו ,  רעבון

וכתב  דלא  משום  דהאשה  יכולה  לומר קים לי אתינן   ודהיהע  בדהגאון  בעל  נו
גם  עתה  היא  רוצה  מזונות  הרי  הבעל  מוחזק  ויכול  לומר   אם  בכןם  דא,  עלה

 .'קים לי וכו

א  פטור וגם  לענין  חובת  ההוכחה  כשיש  הכחשה  ביניהם  ולדברי  הבעל  ה.  ג
 )םש(דפסק  ,  שחובת  ההוכחה  היא  על  האשה  )י  סימן  ע  סעיףב(ממזונות  מוכח  

וא  אומר  הנחתי  לך   ה,המחבר  שאם  הלך  בעלה  למדינת  הים  ושהתה  עד  שבא
מזונות  והיא  אומרת  לא  הנחת  אלא  לויתי  מזה  ונתפרנסתי  נשבע  שבועת 

 .היסת שהניח לה ונפטר וישאר חוב עליה

י  נשים  ואמרו  שאינה  ראויה  לאיש "אשה  שנבדקה  ע:  'בף  ז  סעי"קי'  ובסי.  ד
ל  זמן  שלא   כ–ואם  הבעל  טוען  עליה  כך  ,  האין  לה  כתובה  ולא  תנאי  כתוב

ש "הוא  בטור  בשם  תשובת  אביו  הראן  וכ.  "אינו  חייב  במזונותיה"נבדקה  
מזונות  משום   מש  שם  הוסיף  דלכן  הוא  פטור"מנם  בתשובת  הראא.  ב  ןמסיג  כלל  ל(

ש  שם  לטעם "ם  מדוע  הוצרך  הראיה  שנגיע  לשם  נברר  את  הדבר"ואי,  דעתיד  להתברר
 .)זה

 :וןלשהו ל בז"את הכרח יישובו וחילוקו הנלכן מסיק ו

וכן  במקום  שהוא ,  כל  הלין  מבואר  שלבעל  יש  דין  מוחזק  בספיקותמ[...]  
חוץ (מכחיש  את  חיובו  במזונות  הוא  נאמן  וחובת  ההוכחה  הוא  על  האשה  

מדברים  מסויימים  וטענות  מסויימות  שבהם  חובת  ההוכחה  הוא  על  הבעל  כמו  שיתבאר 
  לחלק  בעניין  זה  בין  אלמנה  לגבי  יתומים  ובין  אשה ועל  כרחך  שיש,  )להלן

ולא  אמר  שהאשה  יש  לה  דין ,  וגם  האבני  מילואים  מודה  בזה,  לגבי  בעלה
מוחזק  בנכסי  לגבי  הבעל  אלא  במקום  שאין  הבעל  מכחיש  את  עצם  חיובו 

אי  לך צ"אמירת    לא  שרוצה  עכשיו  לבטל  את  החיוב  על  ידיא,  במזונות  אשתו
אבל  במקום  שהבעל  מכחיש  את  חיובו  וטוען  ברי ,  "במזונותיך  י  ידייךשמע

וכל זה מתבאר . גם  האבני  מילואים  מודה שלבעל יש דין מוחזק,  שהוא  פטור
 .ג"צ רי האבני מילואים עצמו בסימןבבד

 :וכך הביא, שם שגם הבית יעקב כתב חילוק זה בקצרהא הבי מו כןכ

  מהיתומים  לבין כעין  דברי  האבני  מילואים  אלו  לחלק  בין  מזונות  האלמנהו
דף (תובות  כת  כסממזונות  האשה  מבעלה  כתב  גם  הבית  יעקב  בחידושיו  על  

 שהקשו  שם  בתוספות  )נכסי  בחזקת  אלמנה  קיימי  פות  דיבור  המתחילסב  תו"ו  ע"צ
וכתב  שם  הבית  יעקב '  כול  פה  במלוה  ע"  רענופ"דאמאי  מהמני  יתמי  למימר  

ן  לוה  גופיה  למימר דאמאי  מהימ,  מיניה  גופיה  ותפדהא  דלא  הקשו  בתוס
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הוא  רק ם  דכיון  דשעבוד  נכסי  משום  דמיניה  יש  לומר,  פהל  פרעתי  במלוה  ע
 .)עיין שם. 'מטעם ערבות וכו

 ילוקי דינים ומקרים שונים בספק מורדתח

העלה  בשיעורו  צדדים  שונים  וכפי ,  הנה  בספק  אם  נחשבת  מורדת  כעין  נשוא  פסק  הדין  דנן

ן  כי  בנושא  מורדת  הנאמנות  ניתנת "עורו  מדברי  הרמבי  כהן  מוכיח  בשי"הגר.  שנצטט  להלן

, ובכך  מקשה  על  יסודו  הנזכר  ועל  ארבע  ההוכחות  שהביא,  דווקא  לאישה  בנושא  המזונות

 :וכך כתב שם בשיעורו

שנשאל  שם   )בסימן  ק(ן  "שהביא  תשובת  הרמב  )דמן  עסיסוף  (ן  בבית  יוסף  ייעוו
מביתו  וללכת  לבית על  בעל  המכה  את  אשתו  בכל  יום  עד  שהוצרכה  לצאת  

 : והשיב, והוא טוען שמקללתו בפניו והיא מכחישתו, אביה

ואם  טוען  שמקללתו  בפניו   ]'וכו[ין  לבעל  להכות  ולענות  את  אשתו  א
ואם  הוא  מכה .  חוקרים  מהשכנים  מי  הגורם  ית  דיןב,  והיא  מכחישתו

אבל  אם  מקללתו  חינם  הדין ,  ומצער  שלא  כדין  והיא  בורחת  הדין  עמה
וקרוב  הדבר  בעיני ]  'כוו[י  מן  היוצאות  שלא  בכתובה  היא  שהר,  עמו

שאם  ידוע  שהוא  מתמיד  להכותה  שאינו  נאמן  לטעון  עליה  שהיא 
מקללתו  בפניו  דלא  כל  הימנו  לאחזוקה  לפרוצה  כעין  שאמרו  בפרק 

 . שלא תלך לבית המשתה תעל מנהמדיר גבי 

ם  כתוב ן  ש"הרמב  ג  בתשובת"ק  ןמיסשב  יוסף  שם  כתבית  בסיום  דברי  הבו
 .ל"עכ. על הבורחת מפני שמכה אותה חייב הבעל במזונות

, שאפילו  שהבעל  בעצמו  טוען  ברי  שהיא  מקללתו,  לכאורה  יש  ראיה  מכאןו
 .וחובת ההוכחה עליו, סידה מזונותפאין מועיל טענת הברי שלו לה

במזונות   ישהאה  גדנן  נסתר  היסוד  שהוכח  שהאיש  מוחזק  "ושייתו  היא  שמדברי  הרמבק
 .ישהא

 : י כהן בשיעורו שתי תשובות וכדלהלן"ל כך מביא הגרע

 :ישוב ראשוןי

ן "שעיקר  הטעם  שאינו  נאמן  הוא  כמו  שכתב  הרמב  ות  דעתי  נראהילענו
ולהוציא  אותה  מחזקת "משום  דלאו  כל  כמיניה  להחזיק  אותה  כפרוצה  

הוא ,  ן"שהביא  את  דברי  הרמב'  ג  ד  סעיף"סימן  קנבא  "וגם  הרמ".  כשרות
ואם  כי  גם  הוא  יש  לו .  שכל  הנשים  בחזקת  כשרותל  זה  ת  הדגש  עמניח  שם  א

ביחס  אל  הבעל  הרי   ל  מקוםכמ,  חזקת  כשרות  שלא  יכה  אותה  שלא  כדין
ואילו  ביחס .  וכבר  איתרע  חזקת  כשרות  שלו,  נתברר  שהוא  מתמיד  להכותה

 .ועומדת בחזקת כשרותה, אל האשה עדיין לא נתברר שהיא מקללתו

ורק ,  בעלה  גדנאין  לה  דין  מוחזקות  ,    באמת  ככלל  גם  במורדתפי  תירוץ  זה  נמצא  כיל
ן  ישנה  סיבה  שחייב  במזונותיה  משום  הריעותא  בחזקת "הרמבק  עסשבו    במקרה  המיוחד

 .נותרה בחזקת הכשרות ישהאהכשרות שלו כאשר במקביל ה

 :ישוב שניי

ן  חיוב  מזונות  מועיל  הברי  שלו  ויש יידאפילו  אם  נאמר  שלענ  מרלווד  יש  ע
. ן  הוא  על  חיוב  המזונותוזה  דוקא  אם  עיקר  הדי  ל  מקוםכמ,    דין  מוחזקלו

ולגבי  מורדת  נקבע ,  ן  מורדתייהרי  תחילת  הדיון  היה  על  ענ  אבל  בנדון  דידן
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וכעין  זה .  ממילא  הוא  חייב  במזונותיה,  הדין  שאינו  נאמן  להחזיקה  במורדת
ק  לדינים שאם  הרוב  כבר  הוחז,  אין  הולכין  בממון  אחר  הרובין  מצינו  לעני

 אפילוב  אחר  הרור  כך  הולכים  אח,  אחרים  טרם  שדנו  על  הספק  של  הממון
שם  שלהוסיף   ת  יוסףיוזוהי  כוונת  הב.  )אעיין  הפלאה  כתובות  סוף  פרק  (בממון  

, כיון  שכבר  נקבע  שהיא  לא  מורדת  כל  שלא  הוכיח,  שגם  במזונות  יהא  חייב
 .ל"וכנ

צם  הדין  אם  נחשבת  מורדת  ועל  כך  נקבע על  ע  סובנפי  יישוב  זה  נמצא  כי  כאשר  הוויכוח  ל
 . חיוב המזונות הוא השלכה מההכרעה הזו. שאין להחזיקה במורדת

אם  נחשבת  מורדת ,  ן  אינו  עוסק  במזונותיה  אלא  בהלכות  מורדת  עצמן"נידון  בדברי  הרמבה
ודיענו  אם  יכולים  בית ה"[...]    :ל"וכפי  שהובאה  השאלה  בתשובות  המיוחסות  שם  בזה.  בבעלה

 ."לחייבו שבועה שלא יכה אשתו ושינהג עמה כראוידין 

יידרש  לסמכותו  כדי   ית  הדיןבש  ישהאמצא  שעיקרה  של  השאלה  עוסק  בנושא  תביעת  הנ
ק  בתשובה  שלאחר  מכן  העלה  שהשלכת ר.  נהלותו  ויחסו  האלים  כלפי  אשתותשהבעל  יפסיק  מה

בה  זו  אם  הדיון  על נראה  כי  גם  לתשו.  פסיקתו  בתשובה  הקודמת  היא  שחייב  הבעל  במזונותיה
הרי  כי  הבעל  הוא  המוחזק  כמו  המקרים  שהביא  להוכיח ,  מורדת  עוסק  באופן  ישיר  על  מזונותיה

 . י מורדתינאת דין מוחזקותה מד

 :ל"י כהן שם בתשובה לאחר שני היישובים הנזכרים היא בזה"נם מסקנתו של הגרומאו

חובת ,  הדכשיש  הכחשות  בין  הבעל  והאשה  על  מרידת,  ל"יוצא  מכל  הנה
ולא ,  משום  שהבעל  הוא  המוחזק,  מזונות  ענייןלההוכחה  היא  על  האשה  

לכן  היא   שה  יכולה  למכור  למזונות  שלא  בבית  דיןאאמרינן  בזה  שמשום  שה
ורק  באלמנה  לגבי .  משום  שהבעל  הוא  טוען  ברי,  נקראת  מוחזקת  בנכסים

ן ואין  כא,  היורשים  שהיא  מוחזקת  בנכסים  משום  שהיורשים  אינם  הלווים
 .וה עצמווטענת ברי מהל

 יחודייקרה  דנן  הרי  עוסק  בנידון  מורדת  והכחשות  הצדדים  ביחס  להשלכה  של  מדור  מ
אולם  גם  אם  נגדיר  שמקרה  דנן .  ולדבריו  שם  האיש  מוחזק.  ישהאשהוא  מדיני  מזונות  ומדור  

ן  ואז  לפי  החילוק  השני "רמב  המקרהלעוסק  בנידון  מורדת  ביחס  לשלום  הבית  והוא  יתאים  
א קל  והנפ"מלבד  שהדבר  הוא  בכל  מקרה  בספק  בשל  שני  היישובים  הנ,  נזכר  היא  המוחזקתה
ו  כי  הצדדים  מורדים  זה  על  זה  בשל  אי  רצונם  זה  בזה  וכפי ינהעל  י  מעבר  לכךרה,  בינייהומ

עוסק , כל הספק שציינו עליו. דובר על מרידה שאין בה ספקמכך  ו.  שהוכחנו  באריכות  ובהרחבה
 . כפי שהבאנובנעילת חדר השינה

 :ונוו לשוד דין וזמעשה הקשיעור שם ב

בשעת  נשואין  נשתעבדו  נכסיו  למזונותיה  והחיוב  הוא  ודאי  אלא  שיש ש[...]  
מרידתה  ואין  ספק  פטור  מוציא י  ידל  ממזונותיה  ע  חר  כךאספק  שנפטר  

מכיון  שהבעל ,  דוע  לא  תהא  בזה  חובת  ההוכחה  על  הבעלמ  [...]  מודאי  חיוב
ועליו  לברר  שהיא ,  שתו  בודאי  והוא  מודה  שלא  פרע  להחייב  במזונות  א

 . מורדת

זה  כשהחיוב  הוא  מבורר  וטענת  הבעל  שהוא  פטור   ענייןבשגם    ריך  לומרוצ
ונבאר  את .  טענה  היא  טענת  ברי  או  לאהין  אם  ביש  חילוק  בזה  ,  לא  תבררה

 .הדברים

" .תה  ואכלה  חייב  לשלםוהלך  בעלה  ול:  ")חף  סעי  ן  עמיס(  ולחן  ערוךבש
שדוקא  אם ,  ש  והטור"בשם  ברא  ית  שמואלבוה  לקת  מחוקקחוכתבו  שם  ה
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, אבל  שלא  בעדים  יכול  הבעל  לומר  איני  מאמין  שלוותה,  לוותה  בעדים
 . ואינה נאמנת להוציא מן הבעל שהוא נחשב כמוחזק

 :כתב )]לפנינו בשינויי לשון קלים[ג יק "סח סימן ס(בספר חזון איש נשים ו

ף  על  גב וא,  דצריכה  עדים  שלותה  שמואלית  בו  לקת  מחוקקחיין  ע
אפשר  שהרויחה   ל  מקוםכמ'  דאיירי  בבעל  מודה  דחייב  לה  מזונות  וכו

מיהו  יש  לעיין  דלמה  לא  נאמר  דמכיון  שחייב  לה .  וצמצמה  ולא  לותה
והרי  אף  אם  יש  עדים ,  לא  מפסדינן  לה  בטענת  שמא,  בודאי  מזונות

  הוציאה ודילמא,  שלותה  אין  זה  עדות  שלא  הרויחה  וצמצמה
ודילמא  הלואתה ,  הלוואתה  לתכשיטין  ועידונין  שאינו  חייב  בהן

אלא  ודאי  כיון  שחייב  במזונותיה  בתקנת  חכמים  ומודה ,  קיימת  בידיה
ואפשר  דהוי ",  שלא  נתן  לה  הוי  חיוב  ודאי  ועליו  לברר  שהרויחה

דאפילו  אם  ספק  הפרעון  קודם  ההלואה "  כטוען  איני  יודע  אם  פרעתיך
גם  באין   כןאם    [ה"ע  פט  סימןמשן  שך  חו"כ  הש"חייב  לשלם  וכמש

מזונות  לא  מפסדינן   דמכיון  שחייב  לה  בודאי,  עדים  שלותה  נאמר  כן
דכיון  דאורחא  דמילתא  שתגלגל  עם   מיהו  יש  לומרו].  לה  בטענת  שמא

והלכך  מצרכינן ,  הבעל  לדחוק  ולצמצם  ולהרויח  אין  כאן  חיוב  ודאי
 .לה לברר הלוואתה

דאין  סברא  לומר  דמכיון  שהחיוב  הוא  בודאי ,  ון  אישזחמבואר  ב  נה  כי  כןה
אלא ,  והוא  מודה  שלא  פרעו  שעליו  להוכיח  את  טענתו  שהוא  פטור  ממזונות

אבל  בטוען  טענת .  כשבא  בטענת  שמא  ומטעם  דהוי  כאיני  יודע  אם  פרעתיך
, ל"נכ  לא  קשה  מכל  ה"וא.  'לא  גרע  מטוען  ברי  שפרעתיך  שנאמן  וכו,  ברי

 .טענת ברידאיירי שהבעל טוען 

 :בתבהמשך שם דן בדבר זה והוסיף וכו

דמכיון  שחיוב  המזונות  הוא  בודאי  אין ,  זון  אישחולם  בעצם  הנחת  של  הא
יש ,  "עתיךרמשום  דהוי  כאיני  יודע  אם  פ"להפסידה  ממזונות  בטענת  שמא  

אתויי ל  "–"  כל  שאין  לה  מזונות:  "דאיתא  שם  )ב,  זצ(לעיין  בזה  מכתובות  
שאף  על  פי  שבעלה  חייב  במזונותיה י  "שררש  יופ."  מגורשת  ואינה  מגורשת

דדילמא  גירושין  הוו  ואין  לה  מזונות ,  בחייו  אבל  לאחר  מיתה  לא  הני  מילי
שזו  מילתא  דפשיטא ,  שם  הקשו  וספותתוה.  דמספיקא  לא  מפקינן  ממונא

כ  דברי "ע(דמספק  שמא  מגורשת  גמורה  היתה  לא  תוציא  מזונות  מן  היתומים  
דאמרינן  דמכיון  שחיוב  המזונות  ודאי  הוי  ליה  כאיני ואם  איתא  .  )וספותתה

 .למה תפסיד מזונותיה, יודע אם פרעתיך

דהא  קיימא  לן ,  וספותתהקשה  כן  על  דברי  השמצאתי  בספר  הפלאה  שם  ו
כיון "  אם  פרעתי  ני  יודעאי"דמי  ל  י  נמיכוה,  חייב"  אם  פרעתי  יודעי  אינ"ד

ן ספק נתגרשה מוציא מידי ואי' דודאי  נתחייב  במזונות  וספק  אם  נתגרשה וכו
 . ודאי החיוב של המזונות

' ה  ור"ד  ב,  צו(ותירץ  דצריך  לומר  דסבירא  להו  כמו  שהוכחנו  מדברי  התוספות  
יני  יודע  אם א"כ  והווי  ליה,  מזונות  מתחיל  בכל  יום  ויוםהדחוב    )יוסי

צריך ,  ולדעת  האומרים  שאין  חוב  המזונות  מתחיל  בכל  יום',  וכו"  נתחייבתי
 .א שאני משום שהנכסים בחזקת יתמילומר דהכ

אם  חוב  המזונות  מתחיל  בכל ,  מצא  שלדעת  ההפלאה  נידון  דידן  תלוי  בזהנ
, "אם  נתחייבתי  דעיוני  אי"הוי  כ,  שאם  חוב  המזונות  מתחיל  בכל  יום.  יום

ולהאומרים  שאין  חיוב .  ומטעם  זה  הצריכו  עדים  לברר  הדבר  שלוותה
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ובהא דמגורשת , זון אישחו שכתב הכמ יך לומררצ, המזונות  מתחיל בכל יום
 . משום שהנכסים הם בחזקת יתמי, דהתם שאני ריך לומרצואינה מגורשת 

 .)י כהן"כ משיעורו של הגר"ע(

. להוציא  ממוחזקותו  של  הבעל  ין  האישה  יכולהאמצא  אפוא  לסיכום  כי  גם  בספק  מורדת  נ
תה  וכן וס  הבית  בהתנהליא  הגורמת  להרהיתכן  שיאינה  רוצה  אותו  כלל  ו  ישהאבמקרה  דנן  שה

 .יחודיידאי שהפסידה מזונותיה ואין לה זכות למדור ו, הבעל מואס בה בצירוף רגליים לדבר

 ישהאוביטול מזונות  רדבברגליים ל' איס עלימ'

הנה  המדור  הייחודי  הוא  חלק  בלתי  נפרד  מחובת  מזונות  אישה  מדין :  ומטעם  נוסף  יש  לדון

מת  הרי  שבאופן  ישיר  ההשלכה  של  עניין  זה  היא  כי אם  חובת  המזונות  אינה  קיי.  מדורה

 . המדור הייחודי בטל

מכל '  לדברים  ש  רגליי'מקרה  דנן  אין  ספק  שהבעל  מואס  באשתו  באמתלא  מבוררת  וכשב
 )בק "סז ריש סימן ע( ידועים דברי הפתחי תשובה. י המתואר לעילפכלפיו כ ישהאההתנהלות של ה

 :וזו לשונו שכתב

אבותינו  ספרו  לנו  מזקיני  הגאון  החכם  צבי ו  [...]    יעקבעיין  בספר  ישועותו
ל חלק "והוא ז, ם"הורה  כדעת  הרא  חדאשפעם  אחת  אירע  בימיו  שמורה  ל  "ז

וכפה  את  הבעל  שיתן  לאשתו  מזונותיה ,  עליו  וסתר  דינו  אחר  מעשה
אף שאין הדין , אמנם  אם  טען  מאוסה  היא  עלי  ויש  לו טעם מבורר.  בשלימות

מכל  מקום  יכול  למנוע  ממנה  מזונות  עד ,  רחה  מחמת  זהנותן  לגרשה  בעל  כ
ולא , ומעשה  היה  באחד  שטען  על  אשתו  שעברה על דת.  שתקבל  גט  פיטורין

וכתבתי  דהבעל ,  היה  לו  עדות  ברורה  בדבר  אלא  שהיה  רגלים  לדבר  קצת
ובזה  יש  לסמוך  על  דעת ,  יכול  למנוע  ממנה  שארה  וכסותה  עד  שתקבל  גט

 ] [...א ששון"ם ומהר"הרא

. ם  אם  לשם  כך  יש  צורך  במקרה  שכזה  שהבעל  ייתן  את  כתובתה  כדי  למנוע  ממנה  מזונותג
הזכויות  מעוקלות  ויועברו  אליה  מחציתן  על  פי .  במקרה  דנן  הרי  תקבל  את  כתובתה  באיזון

 .יחודיינמצא אפוא שהאיש פטור ממזונותיה וממילא ממדורה ה. החוק

נושא  זה  כאמור  גם  ממילא .    במזונות  אשתומטעם  חובת  בעל  יחודייד  עתה  עסקנו  במדור  ע
 .בתיק זה ית הדיןבאינו בסמכותו של 

נדון .  מטעם  תיק  לשלום  בית  יחודייבתיק  זה  נתון  עניין  מדור  ה  ית  הדיןבולם  בסמכות  א
 .בתנאים ההלכתיים של נושא זה ונבדוק את נתוני התיק שלפנינו

 מטעם שלום בית יחודיייוב מדור ח. ג

לצורך .    יש  מקום  לחייב  את  הבעל  במדור  ייחודי  מהטעם  של  שלום  ביתמעתה  יש  לדון  אם

כך  נסקור  להלן  את  היסוד  ההלכתי  אימתי  יש  לקיים  את  שותפות  הצדדים  במדור  ואימתי 

לאחר  מכן  נתאים  את  ההלכה  לנידון  דידן  לפי  הנסיבות  שתוארו .  יש  לפרק  את  השותפות

 . לעיל
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 פירוק שותפות. ד

 את השותפותם יש זכות לשותף לפרק א

האם  שותף  יכול  לדרוש  משותפו  לפרק ,  הפוסקים  נחלקו  בעניין  דבר  שאין  בו  דין  חלוקה

 .או שמא הפירוק ייעשה רק בהסכמת שניהם, את השותפות ולקבל את חלקו

חושן  משפט ,  בהלכות  חלוקת  שותפות(והשולחן  ערוך    )שכנים  פרק  א  הלכה  ג  ותכהל(ם  "עת  הרמבד

 :ולחן ערוךשה וןו לשוז.  יכול לכפות על שותפו חלוקהששותף, )וסימן קעא סעיף 

במקום  שאין  בו  דין  חלוקה  או  בדבר  שאי ,  חד  מהשותפים  שאמר  לחברוא
או  קנה  חלקי ,  מכור  לי  חלקך  בכך  וכך,  כגון  שפחה  או  כלי,  אפשר  שיחלוקו

 . נתבע למכור לחברו או לקנות ממנוההדין עמו וכופין את , בשער זה

אלא  הנני  מוכר ,  אם  אומר  כל  אחד  מהם  איני  קונה:  ")עיף  זסם  ש(  ךולחן  ערושהוסיף  הו
 ." מוכרים אותו לאחרים, חלקי

ועל  פי  זה  רשאי ".  גוד  או  אגוד"שגם  הלכה  זו  היא  מדין    מבאר  )ק  ט"שם  ס(נתיבות  משפט  ה
. באופן  שלא  יהיה  לו  שותף  אחר  בעל  זכויות  בקנינו,  השותף  לממש  את  זכותו  הקניינית  בחפץ

 .הכריע כדעה זו )קיגתימן א סלק ח(א בתשובה "שבואכן הר

בבא (ש  "י  הלוי  כמובא  ברא"יא  דעת  רהוכן  ,  אולם  חלק  מהראשונים  חלקו  על  שיטה  זוו

 :)נא ימןספרק א  בתרא

דגוד  או  איגוד  לא  שייך  אלא  ביורשין  או  מקבלי ,  ל"ר  יוסף  הלוי  ז"תב  הכ
אין  אחד  מהן  יכול ,  אבל  אם  לקחו  שנים  בית  שאין  בו  כדי  לזה  ולזה,  מתנה

ולא ,  שהרי  לדעת  שיהו  שותפין  בו  לקחוהו  שניהם,  לומר  גוד  או  איגוד
 .למכרו איש אל אחיו

הביא  את  שתי   )אק  "שם  ס(ך  "והש,  ל"ם  הנ"ד  בהשגותיו  על  הרמב"כך  היא  גם  שיטת  הראבו
 . השיטות

כתב וכך  ,  )בספר  דברי  משפט(א  "א  שרמן  שליט"רו  של  הגרמזה  נידון  בהרחבה  במאין  ניע
 :בדבר ההכרעה ההלכתית בשאלה זו

במקרה  דנן  שהשותפות  בדירה  נוצרה  עקב  רכישה ,  שיטות  אלו  לכאורהל
ואין  הבעל ,  יכולה  האשה  לומר  קים  לי  כשיטות  הללו,  משותפת  של  בני  הזוג

השותפות ת  שכן  יציר,  יכול  לומר  גוד  או  אגוד  אם  תמכר  לאחרים  ותחולק
 .נעשה על דעת שלא תתחלק

 כשיטות אלו" קים לי"עון ם יכול לטא

א  שרמן  נקט  במאמרו  שיכול  השותף  לטעון  קים  לי  כשיטות  הסוברות  שאין "הגר,  כאמור

וכגון  בדירה  המשותפת  לבני ,  לחלק  השותפות  במקום  שהשתתפו  על  דעת  שלא  להתחלק

 :  בזו הלשון)יורה דעה סימן קפב(ם "ת מהרשד"ואומנם כן כתב בשו. זוג

דלא  אמרינן  ביה ,  כשנשתתפו  יחד  בדירה  אחתד,  מצא  דרבים  הם  דסברינ
ה "י  הלוי  והרא"והם  הר,  דינא  דגוד  או  איגוד  אלא  מדעת  שניהם  יחד

דיכולים ,  כל  מקום  פשיטא  ופשיטאמ  [...]  ש  ובנו"ר  יונה  והרא"ד  וה"והראב
הישנים  לומר  קים  לי  כהני  רבוותא  דאמרי  שאין  אתם  יכולים  לכפות  אותנו 

 . ור מאדוזה דבר בר, לגוד או איגוד
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ת "גם  בשו  ן  כתבכו.  )קעא  פט  סימןמשחושן  (נסת  הגדולה  כהללו  מובאים  ב  ם"ברי  המהרשדד
 :ונולשוזו , )סח ימןג סלק ח(ך "מהרש

שיכול  ראובן  לטעון  על  שמעון  דלאו  כל ,  השתא  בענין  פסקא  דדינא  אומרו
אי  מטעם  שכיון  שלקחוה  יחד ,  כמיניה  לבוא  עמו  בדינא  דגוד  ואיגוד

ואדעתא  דהכי  נשתתפו ,  ואינם  יורשים  ולא  מקבלי  מתנה,  ונשתתפו  בה
דסבירא ,  ים  ליה  כהנהו  רבוותא  שכתבתיקו.  יחדבכשלקחו  להשתמש  בהן  

חלוקה  ליכא  דינא  דגוד  או ן  דבשותפין  שנשתתפו  בדבר  שאין  בו  די  להו
 . איגוד

עת וכן  היא  ד,  כשיטות  הללו"  יקים  ל"לטעון    י  אפשר  אכי  חלק  מהפוסקים  סוברים,  מנגדו
 : וןלשהו שכתב בז, )יב ן משפט סימןשחו(סופר בתשובה ם החת

כשיטת  רוב  וכמעט   א  לןמאבל  בשותפות  דקיי,  ביורשים  הני  מילי,  ל"מנם  נא
אמינא   משום  דאמרינן,  או  איגוד  וחלוקהד  דגם  בהו  אמרינן  גו,  כל  הפוסקים

 תדענמצא  מעיקרא  נשתתפו  על  .  ול  לסבולכיכילנא  לסבול  ועכשיו  אינני  י
לא ,  ה  את  זהשיסבלו  ז  אפשרי  דבר  שא  חר  כךאואם  אירע  ,  לא  לחלוקש

 . יכול לסבול ינואמפני שזה , יפסיד חלקו של זה הפסד חומש

שבשותפות ,  הללו  החתם  סופרי  למד  מדבר  )חכק  "טו  ס  יףעקעו  ס  סימן(בספר  משפט  שלום  ו
והביא  שכך .  כשיטה  זוי  הלוי  ולומר  קים  לי  "אין  לצרף  כלל  את  שיטת  הר,  הייקנ  שנוצרה  על  ידי

ם  ולא  הזכיר  כלל  שיטות "שפסק  כהרמב,  )ט  חוט  המשולש  טור  ב  סימן(ץ  "ת  התשב"ומוכח  מש
 : וןלשהו וסיכם שם דבריו בז. י הלוי"ד והר"הראב

מוחזקים  זה ם  דבשותפים  דשניהם  אינ  מרלויש  ,  גם  אי  הוי  ספיקא  דדינאו
במקום  פלוגתא  כל   ונאגוי  אדבכה  ש  לומרי,  ט"קע  ש  בסימן"כמ,  יותר  מזה

ון עייכה  רצ  ולהגדת  הסוסברת  הכנ,  ט"קל  מןוף  סיש  בס"וכמ,  דאלים  גבר
 . הלמעש ולגד

ולמנוע  אמירת  גוד  או  אגוד  או  חלוקה ,  י  הלוי"יכול  לטעון  קים  לי  כר  ינואששותף    ומרכל
 .י מקח"מהשותף השני בשותפות שנוצרה ע

 ירוק שותפות המוגבלת לזמןפ

אולם  יש  לדון .    לעיל  עוסקת  בשותפות  ללא  הגבלת  זמןמחלוקת  הראשונים  הנזכרת

ם  וההולכים  בשיטתו  ששותף  יכול "אם  גם  בה  יסברו  הרמב,  בשותפות  המוגבלת  לזמן

הרי שכל שלא תם הזמן לא ,  לכפות  חלוקה  על  שותפו  או  שמא  מאחר  שהשותפות  היא  לזמן

 .ניתן לכפות חלוקה

 :וזו לשונה, )א, הק(מציעא הגמרא במסכת בבא ית ללמוד מסוגי פשראידון זה נ

שני  קבלנים :  י"שר  [הני  בי  תרי  דעבדי  עיסקא  בהדי  הדדי  ורווח:  אמר  רבאו
שימכרוהו  ויסחרו  במעות  עד  זמן ,  שקבלו  עיסקא  מבעל  הבית  בשותפות

ונשתמשו  חצי  הזמן ,  ויחלקו  ביניהם  ובין  בעל  הבית  כמשפט,  פלוני
, אמר  ליה  אידך  נרווח  טפיאי  ,  תא  ליפלוג:  ואמר  ליה  חד  לחבריה,  ]ונשתכרו

 ].ליה עד שיגיע הזמן שקבעו לבעל הביתע: י"שר [דינא הוא דמעכב

ולכן  בתוך  הזמן  אין  אחד  יכול  לכפות  על  השני ,  י  מדובר  שקבעו  זמן  לשותפות"דעת  רשל
סימן קעו  חושן משפט(בית יוסף  הן כתבכו, ש שם"לפירוש זה הסכים גם הרא. את פירוק השותפות

 : ל"וז, )שם יעאמצא בב(ן בחידושיו "בשם הר )ש"פי שהראה ואף על "ד
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וא  עיסקא  שיש  לו  זמן  ידוע הכגון  דידיעא  מילתא  בה  האי  מימרא  דרבאד
אבל  לא  התנו  ולא  ידיע  נמי  בסתמא ,  אי  נמי  כשהתנו  וקבעו  זמן  למכרו

 . לא מצי מעכב –ימניה דההוא עיסקא ז

 : להיות באחד משני האופניםי קביעות זמן לשותפות יכולה  כן מתבאר"דברי הרמ

, שעשו  שותפות  בדבר  שידוע  ומקובל  שיש  לו  זמן  ידוע.  ב;  שהתנו  וקבעו  זמן  במפורש.  א
 .שלא התנו במפורשף על פי א, ומסתמא שותפות זו נוצרה על דעת המנהג המקובל

 : ונולשוזו , )פרק ג אות צב(י בבא מציעא קכן כתב האור זרוע בפסו

ירו  קודם בשאינו  יכול  לחלוק  בלא  דעת  ח  מןדהיכא  שקבעו  ז  א  למדתה
או  עד  שיסחרו  אותו ,  עד  שילכו  לאותו  יריד  יןהדא  ודה  ונראה  בעיני.  הזמן

ואם  שמו  מעותיהם  בכיס  אחד  ולא .  הואיל  ואדעתא  דהכי  נשתתפו,  סחורה
אינו  רשאי  לחלוק  בלא  דעת ,  גם  לא  הזכירו  היריד  ולא  הסחורה,  קבעו  זמן

דאדעתא  דהכי  נשתתפו  שיסחרו  יחד ,  חברו  עד  שיעשו  שום  סחורה
 .בשותפות

 נישואיןי ידל ירוק שותפות שעפ

לאור  הדברים  האמורים  לעיל  נראה  כי  בני  זוג  שקנו  דירה  על  מנת  לדור  בה  בזמן 

ואף  שלא  אמרו זאת והתנו כך .  הרי  ששותפותם  בה  היא  שותפות  המוגבלת  לזמן,  נישואיהם

אין  עשו  שותפותם  בדירה  על  מנת  לדור  בה מכל  מקום  ודאי  אדעתא  דזמן  הנישו,  בפירוש

וכפי ,  שכן  השותפות  נתהוותה  בתוך  מסגרת  הנישואין  וכחלק  ממנה,  במסגרת  נשואיהם

 . וכן הוא בסתם דעתם של בני זוג נשואים, שמקובל בין בני אדם

אין  אחד  השותפים  יכול  לכפות  חלוקה ,  כי  כשם  שבשותפות  המוגבלת  לזמן  נמצא  לדינאו
כך  גם  לגבי  דירת  בני   –ם  וההולכים  בשיטתו  "גם  לדעת  הרמב  –  זמן  שותפותם  על  שותפו  בתוך

כל עוד הם מוגדרים בתוך זמן הנישואין , גדכנאין אחד מהם יכול לכפות חלוקה על הצד ש, הזוג
ורק  כאשר .  לפי  שזמן  השותפות  קשור  ומותנה  במסגרת  הנישואין,  שהוא  זמן  שותפותם  –

יש  לראות  בסיום  זה   –פסיקת  בית  דין    פיל  על  ידם  או  ע  –  מסגרת  הנישואין  מסתיימת  בפועל
 . כזמן המסיים את השותפות

א לל  עוד  כ,  אין  אחד  הצדדים  רשאי  לתבוע  חלוקת  הדירה  ופירוק  השותפות,  לפיכךו
שכן  יש  בתביעה  זו  כתביעה  לחלק  השותפות  בתוך  זמן ,  דין  או  בפועל  פיל  נסתיימו  נישואיהם  ע

ירוק  השותפות  תוך פת  אלעכב    נגדכיכול  הצד  ש,  ועל  כן.  ניהםהשותפות  שהותנה  ונקבע  בי
 . הזמן

וזו ,  )נדפס  בספר  דברי  משפט(במאמרו  הנזכר  לעיל  א  "א  שרמן  שליט"זו  העלה  גם  הגר  סקנהמ
 :לשונו

נוצרה  ביניהם  למדור  במסגרת  חיי  נישואין ,  ותפות  בני  הזוג  בדירהש
, גרת  נישואיהםותנאי  הסכם  שותפות  זה  נקבעים  בהתאם  למס,  משותפים

וכל  עוד ,  וקיימת  הסכמה  מכללא  שזמן  הנישואין  הוא  זמן  השותפות
אין  שום  צד ,  או  הסכמת  בני  הזוג  הלכה,  שואין  לא  נסתיימו  על  פי  דיןישהנ

שכן  בזה  הוא  מפר  את  תנאי  זמן ,  רשאי  לבקש  פרוק  השותפות  בדירה
רת השותפות  שנקבע  בהסכמה  מכללא  בלב  שני  בני  הזוג  שנקבעה  בשעת  יצי

 .השותפות
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 ישואיןי הנבו מסתיים הסכם השותפות שעל ידשזמן ה

א  המובא  לעיל  עולה  כי  כל  עוד  נחשבים  בני  הזוג "א  שרמן  שליט"ממאמרו  של  הגר

ואין  אחד  מהצדדים ,  הרי  הם  עדיין  בתוך  זמן  שותפותם  בדירתם,  פ  ההלכה"כנשואים  ע

נישואין  לא  נסתיימו  על וכל  עוד  שה:  "וכלשונו  במאמר.  רשאי  לבקש  את  פירוק  השותפות

 ."אין שום צד רשאי לבקש פרוק השותפות בדירה, הלכה או הסכמת בני הזוג, פי דין

 :עוד כתב שםו

ימנע  מהבעל  לפעול  בבית  המשפט   ית  הדיןבש  ישהאש  לקבל  את  תביעת  הי
ית בל  עוד  כוזאת  ,  לחלוקת  ופירוק  השותפות  בדירת  המגורים  של  בני  הזוג

 .ז"ל הצדדים להתגרש זמלא פסק או קבע שע הדין

 פיל  ולפיה  אף  אם  ע,  חשבים  בני  הזוג  כשותפיםנשבו    ולם  מצינו  שיטה  אחרת  בדבר  הזמןא
ה לגבי  שותפותם  בדירת  מגוריהם  האומדנ  ל  מקוםכמ,  נשואיםכהלכה  עדיין  נחשבים  בני  הזוג  

 . לדרוש את פירוק השותפות פשראו, היא שכבר תם זמן השותפות

לא ,  הרבני  באשקלון  לשעבר  ית  הדיןבד  "אב(א  "ב  בארי  שליט"גרכך  מובא  במאמרו  של  הו

 :ל"וז, אשר ממנו ניתן להשליך לנידון שבפסק הדין שלפנינו, )פורסם

כי  כאן  רשאי ,  םהמה  יהיה  הדין  בדירה  הרשומה  על  שם  שני  עדיין  יש  לדוןו
רשאי אני להתגורר  וםמקל כמ, לא מגיעים לי פירות אם פילוא :הבעל לטעון

ואם  ,יכולה  להתגורר  עמי  גם  כן  ישהאשהרי  מבחינתי  ה ,  מדין  שותףבדירה
 . הרי לא נגרע מזכויותיי דבר –שלא לגור בה ה היא בחר

 ישהארשאית  ה,  אם  כל  זכותו  להתגורר  בדירה  היא  מדין  שותף  שמנם  נראהא
שלאחר  הגירושין  אין  הבעל  יכול  והנה  זה  ברור.  לדרוש  את  פירוק  השותפות

שאם  נקבע  זמן  למשך   ולחן  ערוךשט  שכשם  שנפסק  בלטעון  כך  כי  פשו
 ולחן  ערוךשוכמבואר  ב(השותפות  שרשאי  כל  אחד  מהשותפים  לדרוש  חלוקה  

, גם  בשותפות  בין  בעל  לאשתו  הוא  הדין,  )חי–פט  סימן  קעו  סעיפים  טומשן  שחו
אולם  כאן  הרי  המדובר  עוד ,  נחשב  הדבר  כאילו  הוקצב  זמן  עד  הגידושין

 ? לא יוכל להתגורר בדירה הולמ, לפני הגירושין

כאילו  נקבע  מראש  שהשותפות ,  שבשותפות  בין  איש  לאשתו,  מסתבר  לומרו
ית בו,  מאיסות אבל  אם  נוצר  מצב  של,  חדינמשכת  כל  עוד  הם  יכולים  לגור  

, בליםסהפיך  שהחיים  בכפיפה  אחת  בלתי־נ־משוכנע  שנוצר  מצב  בלתי  הדין
וכל  צד  רשאי ,  ן  השותפותכי  אז  יש  אומדנא  ברורה  שנחשב  כאילו  כלה  זמ

שכתב ,  א"א  שרמן  שליט"וזה  שלא  כדברי  הגר.  לדרוש  את  פירוק  השותפות
האם  יעלה  על .  שהשותפות  הקניינית  ממשיכה  מדיני  שותפות  עד  הגירושין

דדים צהדעת  שכאשר  בני  הזוג נפרדו והגט מתעכב בגלל סירובו של אחד מה
 ?למיםשל האחר לעו רחוכושהשותפות תימשך בעל , להתגרש

 מסקנות העולות לנידון שלפנינוה

וכל  צד  יכול ,  הכול  יודו  שזמנה  של  השותפות  כיום  תם,  נראה  כי  לגבי  הנידון  שלפנינו

 .לכפות על הצד שכנגד לחלוק את דירת מגוריהם

נותנת   ישהאשאם  ה,  "מאיס  עלי"הנה  ההלכה  קובעת  לגבי  מורדת  בטענת    דטעם  לכך  הואה
 :וזו לשונו, )סימן עז סעיף ג(א "וכך מובא ברמ. דור בביתול אינה חייבת, אמתלא לדבריה
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מכלה   וכגון  שאומרת  שאינו  הולך  בדרך  ישרה,  בל  בנותנת  אמתלא  לדבריהא
אין כופין אותו ו [...] אז  דיינינן  לה  כדינא שתקנו הגאונים,  ממונו  וכיוצא  בזה

 . ולא אותה להיות אצלו, לגרש

נוכח בדבר מאיסות הצדדים  ית הדיןבשהרי , ה דנןכך  הם  פני הדברים גם לגבי המקרוא  הלו
 .הברורה והמוחלטת

 ישהאוכגון  ב,  לדור  עם  בעלה  ישהאבמקרה  שההלכה  אינה  מחייבת  את  ה  כי  עתה  נראהמ
ההלכה  תמה   פיל  הרי  שע,  המואסת  בבעלה  שהיא  רשאית  לצאת  מן  הבית  ולדור  בנפרד

ומשנתבטלה  המטרה ,  דור  יחדיוכדי  ל  ייתההלפי  ששותפותם  בבית  .  שותפותם  בנוגע  למדור
כאשר  הצדדים ,  כך  גם  וודאי  כבנידון  דנן.  כך  גם  במאיסות  מצד  הבעל.  בטלה  עמה  גם  השותפות

 .מורדים זה על זה ומואסים זה בזה

הנידון  בדבריו  הוא  לגבי  שותפים .  להביא  ראיה  למסקנה  זו  מדברי  החזון  איש  יתכןי
בדעת   זון  אישחועל  כך  כתב  ה,    שותפותםשהתחדשה  עילה  כל  שהיא  המכריחה  אותם  לפרק  את

 :)ד–ק ג"סימן ט ס א בתראבב( ונולשוזו , י מיגש"הר

ם  רואים  קלקול  בעסק א  [...]  גון  שניים  שעשו  שותפות  בסחורה  או  בעיסקאכ
ותובע  למכור ,  שר  לחלוקפואחד  תובע  לחלוק  ואי  א,  שאין  ראוי  להמשיכו

 .שומעים לו –את כולו 

כאמור   –אשר  בה  ,  גם  שותפות  בעסק  המוגבלת  לזמן  כי  ורההדברים  הללו  מתבאר  לכאמ
. היינו  רק  כאשר  העסק  המשותף  הוא  רווחי,  לכל  הדעות  אין  לפרקה  קודם  תום  זמנה  –לעיל  

 :וכלשונו, ו השותפות היא רווחיתבף על פי שא, מסתפק במקרה אחר זון אישחואולם ה

  לא  מתדרי אלא  שנעשה  קטטה  ושנאה  ביניהם  ומפני  זה  יה  העסק  מרויחה
צריך  הכרעה  אם   –או  לחלוק  '  גוד  או  אגוד'ד  תובע  חובשביל  זה  א,  אהדדי

י  מיגש "ש  דאף  לדעת  הר"שכתב  הטור  בשם  הרא,  זה  הוי  כנפל  ביתו
כל  מקום  כשאירע  דבר  מחודש   מ'גוד  או  אגוד'שבלקחו  בשותפות  אין  טענת  

 . נה היאאו שנאה לאו טע ,ן לא נשתעבד כל מנתעד', גוד או אגוד'מצי טעין 

הוא רק במקום  יא עילה לפירוק השותפותההנידון  אם  טענת  קטטה  ושנאה    כי  דבריו  עולהמ
ל  שהעסק כ,  שתכליתה  למטרת  רווח  ממונית  ותפושב  ועל  כן.  שמטרת  השותפות  לא  נפגמה

בזה  יש  להסתפק  אם  ניתן ,  יח  אלא  שסיבות  אחרות  ושוליות  גורמות  לפירוק  השותפותוומר
 . שני הצדדיםלפרקה גם ללא הסכמת

כדי ,  הרי  לא  נועדה  אלא  לקיום  חיי  משפחה  תקינים,  ותפות  של  בני  זוג  בדירתם  שאולםו
אם ,  שר  על  כןא.  והי  תכליתה  ומטרתה  של  השותפותז.  שלום  ורעות,  והואחו  שיחיו  באהבה

. נמצא  שחל  קלקול  בעיקרה  של  השותפות  שלא  ניתן  להמשיכה,  נולדה  ביניהם  קטטה  ושנאה
 .כי שומעים לאותו שרוצה לחלוק זון אישחה כתב הזצב במ

השותפות וא  כי  הל  על  פי  מה  שכתבנו  לעיל  הרי  שבמקרה  שכזה  תמה  שותפותם,  תרה  מכךי
ותוקפה  הוא  רק ,  יי  נישואין  תקיניםלחאמצעי  לשותפות  זוגית  ו  יאההממונית  בחיי  הנישואין  

  לחיי  הנישואין אולם  משנשמט  הבסיס,  כאשר  קיימת  האפשרות  לגור  יחדיו  בדירה  משותפת
אזי  גם  השותפות  הממונית  בדירה  שהיא  נגררת ,  והשותפות  הזוגית  תמה  ובטלה  מן  העולם

 .בטלה ואינה קיימת עוד, ממנה

מצב  שבו  אבד  הסיכוי  להחזרת  שלום   שעולה  מן  האמור  כי  גם  אם  לא  ננקוט  כפי  הדעהה
נקוט שיש צורך בפסק דין אלא נ, )א"ב בארי שליט"דעתו  של הגר(הבית  זהו  הזמן  של  תום  השותפות  
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בעה  שבני  הזוג קפשוט  וברור  שאם  ההלכה    מכל  מקום,  רושין  כדי  לפרק  את  השותפותילג
לידי   אה  שותפותםבובזה  לכל  הדעות  ,  הרי  שנשמט  הבסיס  למדור  המשותף  רשאים  לדור  בנפרד

 .סיום

 ברי סיכוםד

ל  מאס  באישה הבע.  בנידון  דידן  כבר  התבאר  בהרחבה  לעיל  שהצדדים  מורדים  זה  על  זה

אין  מניעה  לפירוק  השותפות ,  משכך.  ואין  מקום  לחייב  אותו  בשלום  בית'  אמתלא  ברורה'ב

 .וכפי שהארכנו לעיל

ם שאינ(  ישהאשיסודו  בטענות  ובסיכוי  לשלום  בית  וכן  מטעם  מזונות    יחודייצו  למדור  ה

 . אינו מתאים לתיק דנן ולנתונים הנזכרים )בסמכותנו בתיק זה

ם  ביחס  לכתובה   גכפי  שהבהרנו  את  דעתנו  ונתוני  התיקמכאורה  לראה  לפי  הנשצוין  י
 יחודייו למדור צניין הלעלפי האמור  ות עלינו שאין כפל תשלומיםלפי  הפסיקה המקוב  לואיזונה

נראה  לנו  כי  טוב  יעשו  הצדדים  כבר  כעת  אם  יציעו  מועד  מוסכם  לסידור ,  שהוא  נשוא  החלטה  זו
 . הגט

 פסקנ

 .מבוטל בזאתהצו למדור ייחודי 
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