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 אזורי תל אביב יפוהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יהודה יאיר בן מנחם, הרב אפרים כהן, ד"אב –חיעזר עמרני  ארבה

 )ד רונן לפיד"כ עו"ל ידי בע( לוניפ  :תובעה
 גדנ
 )ד אדי שגיא"כ עו"ל ידי בע( לוניתפ :תנתבעה

  ויותדסו י– דור ספציפימ', עלת מריבהב, ''מרידה'יעוט חיי אישות ומנהגי חיבה כ מ:נדוןה

 סק דיןפ

אלו  הם  נישואין  ראשונים ,  1999הצדדים  שלפנינו  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בשנת  

 .  שלושתם קטינים והם גרים בנפרד זה כשנתיים–להם שלושה ילדים , יםלשני הצדד

הגיש  הבעל  לבית  הדין  את  תביעתו  לגירושין   )28.10.2014(ה  "במרחשוון  תשע'  דתאריך  ב
. )כולל  תביעה  לפירוק  שיתוף(מזונות  ורכוש  ,  ובכרוך  לה  את  תביעותיו  בנושא  החזקת  הילדים

הגישה  האישה  לבית  הדין  את ,  )28.12.2014(ה  "תשעבטבת  '  ובתאריך  ,  חודשיים  לאחר  מכן
עם  תביעותיה  הגישה  האישה  גם  בקשה .  מזונות  האישה  ושלום  הבית,  תביעותיה  בנושא  הרכוש
הצו  ניתן ,  ובית  הדין  נענה  לבקשתה  ובאותו  יום  הוציא  צו  כמבוקש,  למתן  צו  למדור  ספציפי

 . ה חודשיםישלמשך ש

מסר  הבעל  לבית  הדין  כי )  11.2.15(ה  "בט  התשעבשב  "דיון  הראשון  שהתקיים  בתאריך  כב
נה עהאישה סירבה להתגרש וט. וכי הוא עומד על תביעתו לגירושין, הוא היה זה שעזב את הבית

חסת יהבעל  טען  כי  אשתו  מתי".  ה  לו  מעידה  חד  פעמיתיתהי"כי  היא  אוהבת  את  בעלה  אף  ש
 :וכי היא, אליו בצורה משפילה

אני [...]  מולה  ,  לא  יכול  לעמוד  בקצב  שלה,  דמדברת  מאו  [...]  פרא  אדם"
 [...] הצד החלש במשפחה 

אני  מתחנן   [...]  שנה  רבע־עשרהאב,  שיםודחסי  אישות  יש  לנו  פעם  בכמה  חי
לא  מרשה  לי  לנשק  אותה  בפה  כי  היא .  ובסוף  זה  חמש  דקות,  יהמקבל  דחי

. שלילא  נותנת  לי לגעת בחזה כי היא אומרת זה של הבן ,  אומרת  שזה  מגעיל
מרגע  שהוא  נולד ,  יש  לי  ילד  קטן  בן  תשע.  ככה  משפילה  אותי  עד  עפר

לא ,  שנולד  הוא  ישן  באמצע  בינינו  מאז[...]  ,  הכניסה  אותו  למיטה  שלנו
  [...] תחנן והיא לא שומעת לימאני צועק ו [...] נותנת לי להתקרב אליה

ה אני  מנס,  אף  פעם,  אף  פעם,  ף  פעם  לא  חיכתה  לי  ארוחת  ערב  בביתא
, אומרת  לכל  הילדים  שאני  קמצן  –  לשמור  על  מסגרת  לא  להיכנס  למינוסים

אומרת  להם .  הם  חושבים  שכל  הקניות  זה  הם,  הולכת  וקונה  להם  דברים
חושבת ,  היא  מכנה  אותי  בשמות  גנאי  מול  הילדים,  שאני  קמצן  ושיכור

 [...]היא פרא אדם , שהבית שלה, השהילדים של
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 : מותני חשוף לכמה רבדים של אליא

ני א':  אומרת  לי  ;מול  כל  העולם,  משפילה  אותי  מול  הילדים  –ילולית  מ
מכניסה  אותי ;  'אני  שולטת  על  הילדים,  אני  אעשה  מה  שאני  רוצה,  מלכה

, לי  כתובה  תשלם,  אתה  תהיה  מסכן,  תלך,  א  טוב  לךל':  אומרת  לי  ;לחרדות
אה היא  לא  ב,  ה  חדשיםושני  שלפאבי  נפטר  ל  –'  אתה  תהיה  כמו  אבא  שלך

  [...].לנחם

כב  אמרתי רהחזרתי  לעבודה  את  ה,  פוטרתי  מהעבודה  –אלימות  הכלכלית  ה
אנחנו  במינוס  אדיר  היא ,  אין  לנו  שום  חסכונות  .לה  שצריכים  לקנות  אוטו

ל א':  הלכה  לסוכנות  טויוטה  עם  הילדים  ואמרה  להם,  ח"ש  135,000משכה  
  [...] שבועיים לא ידעתי שהיא קנתה' .תגידו לו

יתה  לי  בחיים ילא  ה  –ים  בערב  חג  סוכות  ררתי  יום  אחד  אחר  הצהתעורה
התעוררתי  והמחשב  שלי  והפלאפון  שבור  כי  היא  ראתה   [...]  מישהי  אחרת

ני  חולה א':  אמרתי  לה,  שדיברתי  באופן  גלוי  עם  בחורה  מאמנת  ספינים
הלכתי  לעשות ,  לי  איתה  יחסים  מעולם  לא  היו.  בתור  מאמנת  –'  עלייך

 ." וליגרףבדיקת פול בהכ

  :וטענה, התייחסה למקרה האחרון אישהה

פתאום  היא .  שיחקה  בטלפון[...]    הילדה  שלי  הבכורה  2014בחג  סוכות  "
 שכותב,  ]אלמונית[ה  בשם  ישוראתה  שהוא  מתכתב  עם  א'  פא־צואו'אתה  ר

: ואמרה  ליי  הילדה  שלי  מאוד  נבהלה  ורצה  אלי'  .ני  חולה  עלייךא':  לה
 ' .וא בוגדה, יש לאבא מאהבת, ימאא'

 'אני  בגדתי  בך,  ןכ':  והוא  אמר,  ילדים  הלכו  לישון  שאלתי  אותושהחרי  א
, מאוד  מהר  קיבלתי  בדואר  מכתב  שהיה  כתוב  שם  תביעת  גירושין[...]  

ון שוהלך  לי'  מרו  לי  שאני  צריך  לעזוב  את  חדר  השינהא'ואז  אמר  לי  ,  רעדתי
  .בסלון

א ב':  אמרתי  לו.  ת  הביתסוף  נובמבר  עזב  את  הבית  כי  אמרו  לו  לעזוב  אב
  .והוא לא הסכים', וניסע לסוף שבוע ביחדול נעזוב את הכ

חוץ  כשאני ,  שי  כי  אני  מורהיביום  של,  יינו  מקיימים  יחסי  מין  פעם  בשבועה
א שנינו  היינו  מתאמים  את  זה  ליום  שלישי  כי  זה  היום  החופשי  שאני  ל  .נידה

 . עד שקיבלתי את המכתב, מלמדת

[...]   גידול  ברחם  שגורם  לי  לכאבים  בקיום  יחסי  מין  ה  ז–ש  לי  שרירן  י
ו  יחסים  פעם  בשבוע  למרות נקיימ  –  בשנתיים  האחרונות  יש  לי  את  הגידול

 [...] הוא הבעל היחיד שלי , אוהבת אותו כי אני הכאבים

הוא  הודיע  בעבודה ,  ניתי  רכב  משותף  גם  הוא  שלח  אותי  לסוכנויות  רכבק
. ו  אוטו  וקניתי  לו  בדיוק  את  אותו  אוטוידעתי  שלא  יהיה  ל,  שהוא  עוזב

רשמתי  על ,  והביטוח  על  שם  שנינו,  הרכב  רשום  על  שמי,  שיתי  לו  הפתעהע
ל והכ,  ביחדול  הכ,  מה  ששלי  שלו  –ל  של  שנינו  ושמי  כי  אנחנו  נשואים  והכ

 . הרכב שייך גם לו, חצי חצי

ח קוהוא  ל,  בשביל  לא  להלחיץ  את  החשבון  יםמח  בתשלו"ש  24,000קחתי  ל
 .הוא  לא  הכניס  משכורת  מאוקטובר  [...]  את  כל  הכסף  מהחשבון  וסגר  אותו
המשכורת   באוקטובר  אני  הכנסתי  את,  בספטמבר  שנינו  הכנסנו  משכורות

  .גם בנובמבר כך, והוא לא

נתן   –  באוקטובר  הוא  לא  הכניס  משכורת,  וא  עזב  את  הבית  בסוף  נובמברה
גם  בנובמבר ,  מר  לוה  מה  שהעורך  דין  שלו  אשזואמר  ח  "  ש3,600לי  
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זה  מה  שהעורך  דין  שלו  אמר שואמר  ח  "ש  3,600ודצמבר  נתן  לי  כל  חודש  
  ."לו

 : בעל טעןה

לסוכנות  טויוטה ח  "ש  108,000היא  שכחה  להגיד  שהיא  משכה  מהחשבון  "
זה  היה ה  לא  לקחה  לעצמ  –בתשלומים  ח  "ש  24,000:  בנוסף  .עבור  הרכב

  [...] 'בואי  נקנה  רכב  חדש':  רתי  להותי  אמאלפני  שפיטרו    [...]  בשביל  הרכב
  .'בכיף'לפני שפוטרתי אמרתי לה 

זה  מה  שדיברתי  עם  העורך ,  עבור  למטרה  שיהיה  לה  כסףח  "ש  3,600תתי  נ
דים  אוכל לכל  בוקר  קונה  לי.  ח"ש  2,000אבל  גם  הוספתי  עוד  ,  דין  שלי
  .בדרך לבית ספר, במכולת

אמרתי  לה  שאני ,  30,000־את  ה,  היא  שכחה  להגיד  שמשכה  כסף  במזומןו
שהיא  תקנה   פחדתי'  .זה  שלי  ושלך,  ני  שם  את  זה  בצדא':  לוקח  ואמרתי  לה

 . עוד דברים

היא  אמרה  לי  בשנה  האחרונה  שיש  לה בעיה כזו כמו ,  ש  לה  בעיית  תקשורתי
שים  זה  היה ודבפעם  בכמה  ח  –דשים  וקיימנו  יחסים  פעם  בכמה  ח,  שאמרה

  [...] וצחצחתי את כל הבית 'תנהגתי יפהה 'ורק אם, בימי שלישי

את  כל  הבית   ניסיתי  לעשות  הכשרה  בבית  הפכה,  ין  לה  כל  קשר  לדתא
 ." יוהיא צחקה עלי ניסיתי לשמור שבת?' מה זה השטויות': ואמרה

 : וכי לילד ישנה מיטה משלו אך, אישה השיבה כי היא הייתה במקווה לפני החתונהה

ן לילה שהוא כמעט לא מתעורר אי, הילד  מפחד  בחושך ומגיע למיטה שלנו"
היינו [...]  היינו  מנסים  להחזיר  אותו  וזה  ממשיך  והתייאשנו  ,  ורץ  אלינו

 ." שי לקיים יחסיםופנוהגים ביום הח

 :א כוח הבעל טען כי האישהב

 . מורדת"

והיא  הכינה  לכל  ילד  תה  עם   הילדים  נפגשו  בסלון,  ועגת  לו  ליד  הילדיםל
 .פילה אותו ליד הילדיםמש, ה ורק לבעל לא הכינהייעוג

היא  לא  מכבדת ,  כבד  אותו  ל–ם  היא  רוצה  שלום  בית    א–אשונה  ברראש  וב
  .א יודעת מה זה כבוד והערכה לבעלל, אותו

רצה  לחבק  אותה ,  היה  שולח  לה  מכתבי  אהבה,  נים  לא  שעתה  לקרבהש
, אף  פעם.  תה  דוחקת  אותוייה  [...]  ק  אותה  אמרה  לו  הפה  נועד  לילדיםשלנ

כלום  אפילו  פעם  אחת  לא  הזמינה ,  שום  דבר,  שום  כלום,  ום  אהבהש,  כלום
 ." לא זימנה אותו, אותו

  –כי האישה כינתה אותו בשמות גנאי  בעל הוסיףה

תה  עושה ייאמרה  שאני  מכוער  ה  .מול  הילדים,  שיכור,  ואמרה  שאני  קמצן"
מחקה  את '  .ראו  איזה  אבא  מכוער  יש  עם  אף  כזהת':  ככה  עם  האף  ואומרת

 ."שלי חזרה בוכה ימאא, שלי מהילדים ימאא

הכנתי  הרבה :  "והוסיפה  יו  של  הבעל  בנוגע  לכינויי  הגנאיתאישה  הכחישה  את  טענוה
 ."'יםס'לא יודעת מה עם ה .הילדים משתוללים, אני לא שברתי את המחשב. פעמים ארוחה חמה

 : בעל ציין כיה
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ך  לאיזה  מקום נלבוא  ':  אמרה  לי,  אחרי  שהוגשה  תביעה  והסברתי  לה  למה"
 ' .א רוצה לדבר איתך בכללל': כשגמרנו את היחס אמרה לי 'ונשוחח

אמרתי  לה  שיכולים  לדבר  כמה ',  נלך  לכמה  ימים  ונדברבוא  ':  יא  אמרה  ליה
 ."אבל אין לנו כסף, איפה שהיא רוצה, שהיא רוצה

ה  כי הכחיש  הבעל  את  טענות  האיש)  24.6.2015(ה  "בתמוז  התשע'  נערך  ביום  זשם  בדיון  ג
יחסי  אישות  התקיימו  ביניהם  בפעם ,  דבריול.  ו  ביניהם  יחסי  אישות  באופן  סדירמהתקיי

 . חודשיים לפני הגשת התביעה כ– 2014וגוסט אהאחרונה בחודש 

ני  לא א':  ואמרה  לי'  .נעשה  ארוחה,  בשלי  ביום  שישית':  תחנן  אליהמייתי  ה":  בעל  טעןה
 " '.אני לא פטמה, מבשלת

 : היא )גד באשתו עימהבהאישה שכלפיה נטען כי ( ]אלמונית[דבריו ל

מעולם , נשיםאשרים עעם עוד  הייתי מצטרף אליה –  מאמנת  הכושר  במכון"
הייתי  חולה  עליה  מקצועית .  חוץ  מריצת  מרתון  אותה  מחוץ  למכוןי  לא  ראית

  .נים־עשר קילושזרה לי להוריד  ע–

רתי  בינה  לבין הכ,  לא  היה  לי  איתה  קשר  רומנטי,  מחשב  שלי  היה  פתוחה
 קילו  תעזרי  נים־עשרשכמו  שעזרת  לי  להוריד    ]אלמונית['אמרתי  לה  ,  אשתי

 " '.לה

 :בעל הלין על כך שהאישה לא התייחסה אליו גם כאשר היה נוסע לאפריקה לרגל עבודתוה

הדבר  היחידי  שהייתי  רוצה .  טיסות  בלילה,  הייתי  נוסע  לבד  כאיש  מכירות "
: ה  אומרתיתהייתי  מתקשר  והי  .געתי  בשלוםאם  ה]  לשאול[היא  תתקשר    ש–
 " '.ני עסוקה פה ושםא'

  –בעל טען כי סגר את החשבון בבנק ה

 134,000־ב  –  גילתי  פתאום  –    אשתי  קנתה  אוטו14.10לאחר  שבתאריך  "
היא  ממשיכה שאז  הלכתי  וראיתי  ,  וגיליתי  את  זה  .טיוטה  מפואר,  ח"ש
 . 2,500ועוד  2,500 –' שראכארטי'עם ה' הורידל'

שתי  איבדה א':  אמרתי  להם,  הלכתי  לבנק  8.12־ב,  אחר  כל  הפעולות  האלהל
, לא  להקפיא,  צריך  שתי  חתימות:  אלא'  סגור  חשבוןל'זה  לא  נקרא  ',  שליטה

 ." ל פעולה אני והיא צריכים לעשות ביחד כ–אלא בהוראה משותפת 

  הוא  שלח  את לדבריו.  לא  הכניס  משכורות  לבנק  2014ובמבר  נבעל  הודה  שהחל  מחודש  ה
 :לדבריו. ח" ש50,000האישה לחברת סוזוקי לרכוש רכב בשווי 

ח  כשיש  לנו "ש  134,000־ב  ההזמה  קנית  את  האוטו  ל':  שאלתי  אותה"
ת איך  א,  ואני  הולך  להיות  מפוטר,  ה  ילדיםוששל,  ח"ש  150,000חיסכון  

  "?מרשה לעצמך

נק  סך  מזומן  של לאחר  שהאישה  רכשה  את  הרכב  החדש  הוא  משך  מהב,  דברי  הבעלל
ני שם את א': אמרתי לה ":תשיב את הרכב הוא ישיב את הכסףא ואמר  לה שאם היח  "  ש29,000
 " ?'מה זה משנה איפה –זה נשמר בשביל הילדים , לא לקחתי, זה בצד

  .שנים מהכה  ז]אלמונית[' דבריו לא ראה את הגבל

 : בר לישון בסלוןעו לאחר הגשת תביעת הגירושין ידברל
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ני אגרום לך להיות א': אמרה לי. ישן איתנו במיטה...] [שהילד ול  לא יכאני"
 ימאאשלושים  שנה  לא  חי  עם  ,  אבא  שלי  נפטר  באפריקה  –'  כמו  אבא  שלך

, תראי  לי  שאת  רוצה  אותי,  אני  עובר  לסלון,  ש  לך  חודשי':  אמרתי  לה  .שלי
  .כלום, כלום –' נהיה ביחד, תוציאי את הילד מהמיטה

כיתי  שתבוא  ותגיד  שעשתה יחודש  שלם  ח,  לא  באה  לנחם  –  בי  נפטרא
פה  שלי  שייך ה':  אמרה  לי  .לי  לחבק  אותה  תיתןש',  ה  אבא  שלכםנה,  'טעות

באתי הביתה , חודש שלם הייתי בבית, בואי תראי לי' .גם  החזה שלי,  לילדים
ואמרה  לי  אני  לא  נוגעת  בזה  של ,  עם  עשרה  שקיות  של  קניות  מבני  ברק

 ". זה עושה לי גירודיםהמסריחים האלה 

 . 2014דצמבר  וד טען הבעל כי גם אשתו לא הפקידה את משכורתה בחודשע

נה  האישה  כי  בעלה  ידע  שקנתה עט)  18.11.2015(ו  "בכסלו  התשע'  דיון  שהתקיים  ביום  וב
  :רכב

ורציתי ,  שאקנה  אוטו  של  סוזוקי,  הוא  שלח  אותי  לסוזוקי  עם  הילדים"
[...] אותו  דבר  בדיוק  ,  טו  שהיה  לו  מהעבודהלשמח  אותו  אז  קניתי  את  האו

  ."קניתי את הסוג שהוא אהב, לבעליוה נשואה זה לי ישכשאני קונה רכב כא

 :א כוח הבעל שאל את האישהב

, ]פלונית[':  ס  באותו  יוםאס־אם־  א–  55בשורה  ]  פלוני[מבקש  ממך    :'ש"
  שלא זאת  אומרת'  .י  לאלימות  הכלכליתד':  ת  אומרתא'  .קהסתבטלי  את  הע

 .רצית לבטל את העסקה

 ."אמרתי קודם שלא ביטלתי: 'ת

זה  כבר  היה "  –ה  לי  לידנהג  להגיע  למיטת  ההורים  מ,  שרעבן  ה[...]  אישה  טענה  כי  הבן  ה
פשר  לקיים  יחסי  מין  כי  הוא  היה  מגיע  בארבע  לפנות אי  א.  מעייף  ולא  טרחנו  להחזיר  אותו

 ." בבוקר

 : דבריהל

הלכתי  לרופא  נשים ,    וכיף  לי  עם  בעליבגלל  שאני  מאוד  אוהבת  אותו"
[...] והתקנתי  התקן  בתוך  הרחם  שעוצר  דימומים  יש  לי  את  כמה  שנים  

היה  לנו  בימי  שלישי ,  ה  ילדיםושודווקא  בגלל  התודעה  ומודעות  לגדל  של
 ." ת הזמן הקבוע להתייחדא

 : כי אישה עמדה עלה

אני .  ת  הביתמעולם  לא  היה  דבר  כזה  של  התניית  קיום  יחסי  מין  בעבודו"
אמרתי [...]  ילדה  שלנו  עברה  ניתוח  ה.  וכל  דבר  אני  עושה  אוהבת  את  בעלי

 ' .יאתה חסר ל, נהיה ביחד, נחזור הביתהבוא ': לו שם

רוצה ,  אני  סולחת,  ידאני  רוצה  אותו  בכל  מאו,  אתי  לא  בשביל  להתגרשניש
  ."אותו בחזרה

, ת  הבעל  כי  שברה  את  מחשבוהאישה  הכחישה  את  טענו,  טענתה  הייתה  מנשקת  את  בעלהל
כמו כן . האישי שלו על הרצפה' לאפוןפ'וניפצה את ה' יםס'רטיס הכגזרה את ה,  שפכה  עליו  מים

 ". מצןק"ו" יכורש"האישה הכחישה כי כינתה את בעלה 

 : לדבריה, אישה אישרה כי הוציאה צו מניעה האוסר על בעלה להשתמש ברכבה

 .מה ששלי שלו – לטובת שנינו ,ל היה ביחדוכשקניתי את האוטו הכ"
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לדים  לחוגים  לבית ימי  מסיע  את  ה:  נוצר  מצב,  עזב  את  הבית  ]פלוני[שכ
  .אני? לרופאים, הספר

, המפתחות  של  האוטוי  ל  ומני  התלוננתי  אצל  העורך  דין  שלי  שנעלא
, לקח  ]פלוני[פניתי  לעורך  דין  שלי  ועשינו  בירור  שהתברר  ש  .החבאתי  אותם

 ."ה לעשות מה שצריךוהעורך דין שלי פנ

 :הישוד נשאלה האע

תביעות  שלום [...]  תשובה  לכתב  תביעה  לגירושין  ועוד    תויצד  מסתדרכ"
 –  המשפטת  ומזונות  ילדים  בבי,  ומדור  ספציפי  ושלום  בית,  רכושית,  בית

 " ?יך זה מסתדר ברצון לשלום ביתא

 :השיבהו

כירה  אותו מ  אני,  אני  אוהבת  את  בעלי  .ביעת  שלום  הבית  הכי  חשובה  לית"
 .בע־עשרה  שנים  ומעולם  לא  רבנושנשואה    .לא  בגדתי  בו  מעולם,  הכי  טוב

הגשתי  גם  תביעה  למדור ,  תביעה  אחרת  מזונות  ילדים  זה  לדאוג  לילדים
 ."ספציפי להישאר במקום שגרתי בו

 :השיבהואישה נשאלה ה

 ?נכון שהגשת בקשה לעיכוב יציאה: 'ש"

 . כן: 'ת

 ? זה פוגע בפרנסה שלו – לום הביתכיצד זה מתיישב עם ש: 'ש

האבא  לא  התגרש :  במשפחה  שלו  יש  סיפור  .בזמן  הזה  הוא  לא  עבד:  'ת
ראיתי  אותו ,  חהפהוא  עזב  את  הארץ  כשהיה  נשוי  והקים  שם  מש,  איממהא

 [...]חששתי שהסיפור הזה לא יחזור על עצמו  .מספר פעמים בלבד

 את  לא  מקיימת  אותםש  –יה  ה  נכון  שכל  פעם  שהוא  בא  להסדרי  הראיז:  'ש
לא ,  כשהוא  מחוץ  לאוטו  את  מדברת  אתו  עם  חלון  סגור  מוגף  באוטו  –

 ? פותחת את החלון

. זה  דבר  נדיר  שזה  קורה.  שהוא  לוקח  את  הילדים  אני  לא  תמיד  באוטוכ:  'ת
ו  בגלל  שהוא  ניסה  להתסיס יתהעורך  דין  שלי  אמר  לי  להימנע  ממריבות  א

אמרה  לי  שהוא  לא  יעלה  הביתה   יאליתדת  הסוצבגם  העו,  אותי  ליד  הילדים
 . מה שאתה אומר – וזה דבר נדיר

הורתה לו לא לעלות הבית בגלל עימותים  דת הסוציאליתבה נכון שהעוז: 'ש
 ? שהילדה זורקת עליו דברים, בגללך

כי  הילדה  ראתה [...]  עד  אמרה  לו  הסקידת  פא  עולה  הביתה  כי  לוא  ה:  'ת
 . חורה ויש לה כעס עצוםשלו עם בת את ההתכתבו' וןאפלפ'ב

  .ני עושה כל מאמץא

, את  הביתב  היא  בכתה  והתחננה  שלא  יעזו,  את  ילדה  סקרנית  בגיל  הנעוריםז
ללית  ישבנו  ביחד כעברה  את  הניתוח  בהרדמה    [...]כש,  שהיא  אוהבת  אותו

ניסיתי   –  ואמרתי  לו,  שלום  בית,  אמרתי  לו  שני  דברים  .היה  משהו  משותף  –
 . והוא לא רצהלקבוע אתו פגישות 

ת  לקדם  שלום  בית  האם יה  עש  מ–מחוץ  לבית    ]פלוני[משך  שנה  כשב:  'ש
 ? האם הזמנת אותו? ויתהאם התנשקת א ?התחבקת איתו
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כל  פעם  הייתי .  ייתי  אצלה  מספר  פעמים  ה–עד  הסקידת  פ:  בר  ראשוןד:  'ת
אמרתי   .י  אתרגל  למצבנאומרת  לה  שאני  אוהבת  אותו  למרות  שאמרה  לי  שא

הזמנתי  אותו  בליל ',  גשיפנבוא  '  –כתבתי  לו  הודעות  '  .ויתברי  אדת':  לה
[...] כשהיינו  כאן  בדיון  ברבנות  ,  הוא  לא  הגיע  לשם,  הסדר  לבוא  לעשות

 . לא היה עם מי לדבר' .בוא נחזור הביתה, וא נשליםב': אמרתי

 ?אם הזמנת אותו הביתה להתייחדה: 'ש

 . וא לא ענה לטלפוןה: 'ת

ני  עם א':  אמר  לך?  ]פלוני[ה  אמר  לך    מ–זמנת  אותו  אותו  פסח  כשהב:  'ש
 ? האם חזרת עם תשובה –' עם אמיוא אני אב, אמי האלמנה

זה ,  זה  מובן  מאליו,  שלו  ימאאכל  השנים  הוא  היה  עם  .  ני  הזמנתי  אותוא:  'ת
 .היה ברור שאני לא אשאיר אותה לבד

  ניחמת אם  ה.נפטר  בדרום  אפריקה  לפני  כחצי  שנה  ]פלוני[ביו  של  א:  'ש
  ?אותו על פטירת אביו

 .ןכ: 'ת

 ?יך ניחמת אותוא: 'ש

כשחזר  נכנס   .הוא  מיד  נסע  לאפריקה  לאביו,  סוף  תקשרתי  אליו  בליה:  'ת
הלכנו  לבית .  חיבקתי  אותו  ונישקתי  אותו  והאמנתי  שאולי  נחזור,  ההבית
הוא  חזר   –  אחרי  שהגיש  את  הבקשה  לגירושין,  זה  היה  לפני  שנה  –קפה  

תו  בבית  קפה ידיברתי  א  .הוא  כן  יסכים  כי  הוא  צריך  אותישתי  אמר,  הביתה
ה  שאבא  שלי  נפטר  זה  לא  משנה ז'ואמר  לי  ש,  לום  ביתשודיברתי  איתו  על  

 . 'את דעתי

ני  פשוט  בוכה  שבימים  אלו א':  ]פלוני[כותב  לה    :ש  הודעת  אס־אם־אסי:  'ש
  על היום  את  דנה  איתי,  אותו  אני  נוסע  לקבור,  שאבי  שוכב  בבית  קברות

 ' .ין קשרא': עונה לו ?'לקים-אין לך א? לא יכולת להתאפק. כספים

 –אין  לי  כסף  לקנות  אוכל  לילדים  .  וא  הוציא  את  כל  הכסף  מהחשבוןה:  'ת
 ." 'ור ללא תחתיתב'הביא אות למצב של  .שה ילדיםויש של

 . ית הדין הורה על הגשת סיכומיםב

(ו  "ו  באייר  תשע"טל  התקבלו  בתאריך  סיכומי  הבע:  ןדיהת  יכומי  הצדדים  התקבלו  בביס
וסיכומי  תגובה ,  )26.7.2016(ו  "בתמוז  תשע'  כסיכומי  האישה  התקבלו  ביום  ,  )23.5.2016

 . )7.9.2016(ו "באלול תשע' דהתקבלו בתאריך 

וכי , סיכומיו טוען הבעל כי תביעת האישה לשלום בית אינה מתיישבת עם תביעתה לרכושב
בא כוח הבעל עומד על כך .  על חוסר כנותה בתביעת שלום הביתתביעתה לחלוקת הרכוש מורה

וזאת  במהלך  תקופה  בה ,  שהאישה  קנתה  רכב  בסכום  גבוה  ללא  ידיעת  וללא  הסכמת  בעלה
לא  שעתה  לבקשותיו ,  קיי־טפוטר  מעבודתו  בתחום  הה  –ארבעים  ותשע    היה  בן  ש–הבעל  

  מניעה  האוסר  עליו  להשתמש ובסופו  של  דבר  אף  הוציאה  נגדו  צו,  הרבות  לבטל  את  העסקה
, חודשים  מהכעוד  טוען  בא  כוח  הבעל  כי  חיי  האישות  עם  האישה  התקיימו  רק  אחת  ל.  ברכב

ו  שהה  הבעל  בבית  לאחר שבכאשר  גם  במשך  החודש  ,  2014הפעם  האחרונה  הייתה  באוגוסט  
 לטענת  הבעל  האישה.  אישה  לנכון  לקיים  עמו  יחסי  אישותהא  ראתה  להגשת  תביעת  הגירושין  
התכנסו  עם  הילדים  לשיחה  על ר  לטענתו  כאש.  ואינה  מכבדת  אותו,  מסיתה  נגדו  את  הילדים

עוד  טוען  הבעל  כי  האישה  לא .  הנוכחים  תה  עם  עוגיות  אך  לא  הכינה  לבעלל  כינה  לכה,  הדהפֵר
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לבסוף  עומד  הבעל  על  כך  שהאישה  השחיתה  את .  כיבסה  ובישלה  ולא  דאגה  לצורכי  הבית
לאור  כל  האמור  לעיל  מבקש  בא  כוח  הבעל  כי .  שלו'  לאפוןפ'ואת  המחשבו  האישי  של  הבעל  

בא  כוח  הבעל ,  בית  הדין  יקבע  שהאישה  חייבת  לקבל  את  גיטה  ושהיא  הפסידה  את  כתובתה
יליון  וחמש  מאות משצברו  הצדדים  עומד  על  כ  )פרט  לדירה(הנכסים  הפיננסיים  י  מציין  כי  שוו

 .את כתובתהוכי גם בכך יש כדי לשלול מהאישה , ח"אלף ש

שכן  הבעל  מודה  שהתקיימו   ען  כי  לבעל  אין  כל  עילת  גירושיןטסיכומי  בא  כוח  האישה  נב
ה  נשואה ישד  באישה  עם  אגהבעל  ב,  לטענתו.  2014אוגוסט    בין  הצדדים  יחסי  אישות  בחודש

 . תולטענתו האישה פעלה רבות למען שלום הבי ]אלמונית[בשם 

 :ל כן טוען בא כוח האישהע

ולאור  הודעת  הבעל  על  רצונו  הנחוש  להתגרש  ולאור   אמור  לעיללאור  כל  ה"
בגידותיו ,  ההשפלה  אשר  חוותה  האישה  בשל  מעשיו  הנלוזים  של  הבעל

 ".אין לגרש את האישה ללא הגנה על זכויותיה שבדין, חבולותיוות

. את  כתובתה  ישה  להפסידאועל  כן  אין  לח  "וד  טוען  הוא  כי  לבעל  זכויות  במאות  אלפי  שע
ובהם   9.4.14–5.2.12ח  האישה  מצטט  מסרים  שהעביר  הבעל  לידי  האישה  בין  התאריכים  בא  כו

. עוד  טוען  בא  כוח  האישה  כי  ההחלטה  לקניית  הרכב  הייתה  משותפת.  הבעל  משבח  את  אשתו
עוד  כותב  בא  כוח  האישה  כי  יש  לדחות  את  תביעת  הגירושין  של  הבעל  ולקבל  את  תביעת  שלום 

 . הישהבית של הא

 :תגובה מציין בא כוח הבעלמי הוסיכב

נגד  הבעל  שש  הגבלות ה  הפעילה  האיש,  בעוד  האישה  מבקשת  שלום  בית"
הגבלת ,  הגבלת  חידוש  רישיון  נהיגה,  עיכוב  יציאה  מן  הארץ  –שונות  נגדו  

הגבלת ,  וןכהגבלת  החזקת  דר,  לקוח  מוגבל  מיוחד,  שימוש  כרטיס  אשראי
 . חייב תאגיד

 . זונות כסדרםהבעל משלם את דמי המשאת למרות ז

יון  למוטט  את  הבעל  כלכלית  ולגרום  לו  לאיבוד יסאם  זה  שלום  הבית  או  נה
 "?עבודתו

סבר בית הדין כי טוב יהיה , ללבן את הדברים פעם נוספת וכדי אחר  קבלת סיכומי הצדדיםל
' ואכן  הצדדים  הוזמנו  לדיון  שהתקיים  ביום ב  .פסק  הדיןן  לזמן  את  הצדדים  לדיון  נוסף  קודם  מת

 ). 3.11.16(ז "וון התשעחש

הבעל .  בחיי  הנישואין'  בל  מאודס'שכן  לטענתו  ,  ם  בדיון  זה  עמד  הבעל  על  רצונו  להתגרשג
, שיקרה  לו,  מנעה  ממנו  מנהגי  חיבה,  שב  על  טענותיו  כי  האישה  מיעטה  ביחסי  אישות  עמו

 : ולטענתו, השפילה אותו בפני ילדיו

ה יתכשהיא  הי...]  [שן  איתנו  אותו  למיטה  הזוגית  ויה  נולד  הכניס...]  [כש"
, מונהשו אבע שהוא מגיל אפס היה איתנו עד גיל , נכנסת  למיטה  בלי חולצה

 ." ה בלי חולצהיתעד אז הי

קנתה  רכב  מפואר  ללא  ידיעתו ,  וד  טען  הבעל  כי  האישה  לא  בישלה  ולא  ניקתה  את  הביתע
 : לטענתו. וזאת בתקופה בה הוא פוטר מעבודתו

נשארתי .  אמרתי  לה.  יעה  נתתי  לה  עוד  הזדמנותלפני  שהגשתי  את  התב"
אמרה  לכל ,  במשך  כל  החודש  הזה  לא  קראה  לי  ליחסי  אישות  –בבית  חודש  

 ." הישהילדים שאני חי עם א
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. וציין כי אשתו הסיתה את בתו נגדו, בעל  שב  על  הכחשותיו  כי  ניהל  קשרים עם אישה זרהה
 :)מן הפרוטוקול, מפיו ומפי ובא כוחו( ת הבעלנלטע

 : בעלה

 . א מדברת איתי בגללהל [...] דתי את הבת שלי בגלל אשתייבני אא"

נסי  לראות ת':  אמרתי  לה,  שום  ארוחת  ערב,  א  היה  שום  התקרבות  מצידהל
ני  אדאג א':  לקחה  את  הילדים  ואמרה:  ךפלה,  שום  דבר'  .מה  עושים

ם ש[שהשם  שלהם  לא  יהיה  ,  שהילדים  שלך  לא  ידברו  איתך  לעולם
 '  [...]ךלאתה תגמור כמו אבא ש, ]פלוניהמשפחה של 

, חליף  עבודהההייתי  צריך  ל  מישיםחבגיל  .  וציאו  נגדי  עיכובי  נסיעהה
לקחה  את ,  עיקולים  ועוד  עיכובי  נסיעהישה  ין  הוציאו  לי  שהדורך  עהאישה  ו

זה  רק  מראה   ?זה  שלום  בית?  למה.  נהיגההיון  רישאשראי  ורצו  את  הרטיס  כ
 .את האופי שלה

היא  רשמה ,  ואיפול  ריפפ  שנפתח  נגדי  ובקשה  על  ט"ונות  בהוצלש  תיק  מזי
–600זה  בערך  ,  ני  רוצה  להגן  עליהאש[...]  ואני  ,  של  פסיכולוג  שש  קבלות

 . הייתי מובטל שנה. ה עיקוליםישהוציאו לי ש. ח"ש 700

  .ין הילדיםיחוץ מענ תקשורת בינינו היא אפסה

, היא  מכינה  את  הילדיםככה  .  ל  החגים  מאז  העזיבה  שלי  הילדים  אצלהכ
הילדים  לא  היו ,  היא  הפירה  את  ההחלטה  של  התסקיר.  מדריכה  את  הילדים

אני  נלחם ,  ש־עשרהשבת    [...]  –  ה  ילדיםושיש  לי  של  .בחגים  אצלי  אף  פעם
אבל  היא  כל ,  אני  מנסה  מה  שאני  יכול...]  [את    .עליהם  הם  בקשרים  טובים

את  החגים  אנחנו  עושים  עם ':  הילדים  אמרו  לי  מראש  –ך  הכניסה  בה  ארס  כ
מישים חאני  בן  .  ח"ש  1,000נשאר  עם  ,  מזונות  5,000־אני  משלם  כ'  .ימאא

  ."בנפרד כשנתיים

 [...]" הם לא משתפים פעולה , יקשנו פירוק שיתוףב": א כוח הבעלב

 ? זה גם שלום בית, ה מנעולים בביתפיא החליה: "בעלה

היא  קנתה  טויוטה ,    מהאוטויא  קנתה  את  האוטו  והוציאה  נגדי  צו  הרחקהה
רשמה  את ,  הוציאה  צו  הרחקה  ממני,  ולא  הודיעה  לי  שיקרה  אותי,  חדשה

 . האוטו על שמה ולבית היא החליפה את המנעולים

אמרתי ,  בשעות  מאוחרות  מכל  מיני  מקומות  שהיא...]  [ני  מחזיר  את  הבת  א
ה ז'  .יא  החליפה  את  המפתחה':  ואמרה  לי'  .את  המפתח  שלי  יקחית':  לה

 . מתי החליפה אני לא יודע –היה לפני חודש 

חלק  מהדברים  הלכתי ,  ה  לשקריין  שיש  לה  נטוולק  מהגירושין  נובעים  מכיח
 ." אני מקווה שבית הדין יידע, למכונת אמת

 .כרוכה  וכנה  לגירושין,  רוק  שיתוףיגשתי  כאן  בקשה  לפה:  "א  כוח  הבעלב
פ "תיקים שנפתחו בהוצליו שני  ה–' ירוק  שיתוףפ  'טשפהמת  לא  הגשתי  לבי

ותיק  נוסף  על  הוצאות ,  בערךח  "ש  2,500כ־  –זה  הוצאות  רפואיות    אחד
 . ח" ש600החזקת הבית שזה היה 

אבל  למרות  זאת .  ולא  נתנו  החלטה  שם,  הגשנו  סיכומים,  יינו  בדיונים  שםה
. 'אפס  את  התיקל'להפקיד  את  הסכום  ו,  כדי  למנוע  את  המחלוקת,  הוריתי  לו

 . 'סיםאופמ'התיקים 

 ." פסיכולוגית אמרה שהטיפולים היו בגין טיפולים שלה ולא של הילדיםה
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כשבאתי ,  יש  לי  כעס.  ם  האלהייהמרורים  שאני  עובד  בשנת:  "[...]  בעלה
הילדים  היו   –  בהתחלה  הייתי  עולה  הביתה  –יה  לקיים  את  הסדרי  הראי

סדרי הזמינה  את  האישה  והתחילו  לזוז  ה  דת  הסעדיקפ.  דבריםי  זורקים  עלי
 –  היא  לא  שלחה  אותם  למטה,  כל  פעם,  הייתי  מחכה  שעות  לילדים  .היראי

כדי ,  הלכו  חודש  לבית  מלון  ולא  ידעתי  איפה  הם,  פיזרה  אותם  לחברים
דת באמרה  לי  העו  .היי  מגיע  להסדרי  ראייתלהכניס  לילדים  פחד  ממני  כשהי

והיא  קיבלה  הוראה  ממנה  לשלוח  את ',  ל  תעלה  למעלהא'הסוציאלית  
צה  איתם  מהאוטו   רייתההכל  פעם  שהייתי  מגיע  .  דים  למטה  ולא  שולחתהיל

  .וסוגרת את החלון

א יוה,  מים  על  הראשי  שפכה  עלי[...]  י  דברים  ישהייתי  בא  היו  זורקים  עלכ
ור גתה  ברכב  היה  סיישה  כ–מדברת  איתי  מחלון  מוגף    ייתההישה  אה  .צחקה

אמרה ,  שהיא  משקרתפקידת  הסעד  הבינה    .הייתה  מדברת  איתי  בחלון  מוגף
פעם  ראשונה  שפקידת  הסעד  עושה   –'  עם  ראשונה  ראיתי  דבר  כזהפ'ש

הדברים  האלה  כתובים .  ת  למה  היא  לא  מראה  לי  את  הילדיםומארב  לרא
א  נתקלתי  בכך  שאשה  עושה  כל  כך  הרבה  נזקים ל':  ואמרה  –בתסקיר  

 "'.לילדים

י  הבעל  ניהל  קשר  עם האישה  שבה  על  טענותיה  כ,  אישה  עמדה  על  רצונה  בשלום  ביתה
 :לטענתה, אישה זרה

הוא  תלה  בחדר  שינה  שלנו  תמונה  שהוא  והיא  רק  שניהם  ביחד  ששניהם "
לא  חשדתי  שיש  משהו  ביניהם  לימים ,  רק  את  שניהם  רואים,  רצים  במרתון

אני  יודעת  מי  הבחורה  הזו   –ם  י'ס־אםאאס־'ראתה  את  מה  שכתוב  ב...]  [כש
בשישי  בערב  במקום ,  היא  מאוד  יפה,  ה  רווקה  היום  היא  נשואהיתהיא  הי

 ."היה הולך איתה, הביתהוא לב

וכי שוחחה עם בעלה דרך חלון  הותשהאישה  הכחישה  כי  הערימה  קשיים  בנושאי  הסדרי ה 
  :וטענות נוספות מוגף

  .לא זוכרת חלון מוגף"

קתי  את ינה,  ה  לא  נכון  שהבן  היה  נוהג  לישון  איתנו  ואני  הייתי  ללא  בגדז
ס  ראתה  איפה "העו.  מעולם  לא  ישן  איתנו  כשהיה  בן  חמש,  יםהילד  שנתי

 . הוא ישן

  [...]זה לא נכון –ה שהוא סיפר שהילד היה גדול ואני הייתי ללא בגד מ

כל  פסח  הזמנתי ,  בפסח  האחרון,  זמנתי  אותו  הוא  לא  הגיעה–גבי  החגים  ל
 [...] מעולם לא יזם להזמין אותם לחג . הוא לא הגיע, אותו

  ."אני מצפה שיחזור אליי הביתה, ודבת אליו בכני מדברא

 :נוספות ונענה ועל טענות הרכושית שהגישה ית הדין שאל את האישה על התביעהב

 ?איזה רקע באה התביעה הרכושית שלך על: בית הדין"

בעל  נתן  הוראה  להקפיא  את  החשבון ה  –מה  שקרה  :  א  כוח  האישהב
הבעל  משך ,  יא  אותובטרם  מתן  ההוראה  להקפ.  המשותף  של  הצדדים

 30,000הלך  הבעל  לפני  שנתן  את  ההוראה  הוציא    –ח  "ש  30,000במזומן  
ובהחלט   'להדליק  אור  אדום'תום  לב  שיש  בה  ר  פעולה  בחוס  זו[...]  ח  "ש

ברגע שהוא . איזון –ה  שמגיע  לי  מחצית  ממה  שהוא יקבל עהגשתי  את  התבי
־ ה  פעולה  חדיקבל  את  הכסף  זכותי  שהחלק  שלה  יהיה  מובטח  ולא  שיעש

. ולכן  קמה  סכנה  שאני  לא  יודע  מה  הוא  עומד  לעשות,  וציא  כסף  מ–צדדית
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בהחלט  שהוצאת  הכספים ',  צי  מגיע  ליח'זה  זכות  של  בעל  דין  לבוא  ולומר  
 [...]אם לא הייתי מגיש את התביעה הייתי עורך דין רשלן , ח"ש 30,000של 

היה  כרטיס   –המפתחות  של  הבית  ונתתי  לו  מפתח  ת  החלפתי  א:  אישהה
נתתי .  י  את  הכרטיסתבשביל  שכפול  והילדים  מאבדים  את  המפתח  ולא  מצא

 . באחד מהימים שהוא בא לו מפתח חדש

הבת  שלי  נשארה  בלילה ,  לא  קיבלתי  מפתח,  היא  שקרנית  כרונית:  בעלה
 .מחוץ לבית

 .לדים שלי היו נוכחים כשנתתי לויה: אישהה

 ? וליגרףפהאם את מוכנה ללכת לבדיקת : יןדית הב

 .אין לי מושג בזה, דין שלי יגידך מה שהעור: אישהה

 ." אני מוכן ללכת לפוליגרף: בעלה

 כרעת ההלכהה

 . הצדדים שבפנינו אינם חיים זה עם זו מזה קרוב לשנתיים ימים

ותדירות  יחסי ,  בעל  עזב  את  הבית  לאחר  שלטענתו  אשתו  נמנעה  מלקיים  עמו  יחסי  אישותה
כמו  כן  לטענת  הבעל  אשתו  סירבה  לאפשר  לו ,  אחת  למספר  חודשיםהאישות  ביניהם  פחתה  ל
 . )כמפורט לעיל באורך מפיהם של הצדדיםול הכ(לנשקה בפיה ולגעת בה 

 .אישה הכחישה את שתי הטענות הללו של הבעלה

ואף  לאחר  זמן  לא ,  וד  טוען  הבעל  כי  האישה  רכשה  רכב  פאר  בלא  ידיעתו  ובלא  הסכמתוע
 . ת העסקהשעתה לבקשותיו לבטל א

 . בסוף טוען הבעל כי אשתו נהגה לעלוב בו ולבזותו ליד הילדיםל

וד  טוען  בא  כוח  הבעל  שהאישה  עצמה  אינה  חפצה  בשלום  בית  שכן  היא  כלל  לא  פנתה ע
 . ואף הגישה נגדו תביעה רכושית, אל בעלה בנושא

ו  של וטענה  כי  הרכב  נקנה  בהסכמת  גם  את  טענתו  של  הבעל  בנוגע  לרכב  אישה  הכחישהה
אולם  האישה  מודה  כי הרכב נרשם על ידה רק על שמה וכי היא הוציאה צו מניעה האוסר .  הבעל

 .כמו כן האישה אף הכחישה את טענתו של הבעל כי היא עלבה בו. על הבעל להשתמש בו

ועל  כן  היא מבקשת כי בית הדין ידחה את ,  טענת  האישה  בעלה  בגד  בה  אך  היא  סולחת  לול
 .שין ויקבל את תביעתה לשלום ביתתביעת הבעל לגירו

 :גלייםרכל האמור עולה כי הבעל מעמיד את תביעתו לגירושין על שלוש מ

 ;ישה מיעטה בקיום יחסי אישות עמואלטענתו ה. א

 ;אפשרה לו לנהוג עמה מנהגי חיבהא הבעל טוען כי האישה ל. ב

תי  וכי  היא  עצמה לא  נמלכה  בו  בעניין  כלכלי  משמעו,  טענות  הבעל  כי  אשתו  עלבה  בה.  ג
 .אינה מעוניינת בו

 .דון בדברים אחד לאחדנ
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 ה הממעטת בחיי אישות עם בעלהאיש .א

לטענתו  חיי  אישות  התקיימו  אחת .  טענת  הבעל  האישה  מיעטה  מאוד  בקיום  חיי  אישות  עמול
האישה  הכחישה  את  כל .  הישוגם  זאת  אך  לאחר  שעמד  בתנאים  שונים  מצד  הא,  למספר  חודשים

  .דבריו אלו

, שה  המונעת  מבעלה  חיי  אישותישיש  להבהיר  כי  א  נראה  לעניות  דעתיול  הנה  ראש  לכו
 שולחן  ערוך(וממעטת  מן  העונות  הקבועות  בהלכה    רתינה  מתרצה  לו  אלא  לעיתים  רחוקות  ביוא

 . 'ורדתמ 'היא )אבן העזר סימן עו

בדת שכתב  שהאישה  אינה  משוע  )חלק  א  סימן  ה(ט  "ת  מהרי"ך  מפורשים  הדברים  בשוכ
 עבר  לעונהמלקיים  חיי  אישות    סרבתמלבעלה  לחיי  אישות  כל  אימת  שירצה  וכל  זמן  שהיא  

 :וכך לשונו, ין לדונה כמורדתאהאמורה בתורה 

דהא  ודאי  לא  משעבדה  ליה  בכל  שעה  אם  היא  אינה  רוצה  שלא  מצינו "
אבל  אם  היא  טוענת '  צערנא  ליהמ'או  '  איס  עלימ'מורדת  אלא  באומרת  

ת  חרב ינראה  דלא  כייפי  לה  שאינה  שבוי'  וכבתורה  הטיילין  ובעונה  האמורה  
 ."להזדקק לו בכל שעה

 :)אות זז סימן ע הגהות טור אבן העזר(כן העלה בשמו הכנסת הגדולה ו

צערנא מ'ו  א  ]'מאיס  עלי':  ל"צ['  ואיס  עלימ'לא  מצינו  מורדת  אלא  באומרת  "
דלא   נראה'  כוה  האמורה  בתורה  הטיילין  נבעו:  אבל  אם  היא  טוענת',  ליה

ל "מורי  הרב  ז.  כייפינן  לה  שאינה  שבויות  חרב  להזדקק  לו  בכל  שעה
 ."'סימן ה' חלק אה בתשוב

וזו ,  )ק  כ"זר  סימן  עו  סעאבן  ה(הדברים  עולים  בקנה  אחד  עם  דברי  רבנו  החלקת  מחוקק  ו
 :לשונו

ופשוט  בעיני  כל  שלא  מתנהג  עמה  על  פי  הדין  למעט  מן  העונות  או  בשאר "
מה  לי   –מקרי  '  מורדת'שאינה  עושה  לו  רצונו    וכן  היא,  מקרי'  דורמ'דברים  

 ."כולה מה לי פלגא

אף  אם  מי   ל  זמן  שמקפידים  על  קיום  העונות  הכתובות  אין  כאן  כל  עניין  של  מרידהכיינו  ה
ל  זמן  שמי  מהצדדים  מסרב כשוממילא  עולה  ,  מהצדדים  מסרב  לקיים  יחסי  אישות  מעבר  לכך

 . העונות הקבועות בהלכה הרי שניתן להחיל עליו דיני מרידהלקיים יחסי אישות על פי 

 ן"מדברי  מר  ]ט"על  תחילת  הדברים  המיוסדת  על  דברי  המהרי[עתי  כי  יש  מי  שירצה  להקשות  דיו
אפילו  היה ו:  "[...]  אשר  נקט  בלשונו  הקדושה  שמי  שמרדה  בבעלה  כדי  לצערו  )עיף  בסבסימן  עז  (

 ."הרי זו מורדת[...] בעלה מלח שעונתו לששה חודשים 

 :וזו לשונו )ק יט"שם ס(תב על כך החלקת מחוקק וכ

וצריך  לומר  דמיירי  שהולך .  בל  במורדת  מי  ימחה  בידו  לקרב  עונתהא"[...]  
כשתבוא  לא ל'והיא  אומרת  ,  עתה  לים  ואין  דעתו  לבוא  רק  לששה  חודשים

  [...]"אז מתחיל המרד מעתה', אשמש עמך

 :)גק כ"שם ס(ת שמואל יהסביר הבו

אם  הוא  בביתו  ויכול  לקרב  עונתו   לא  מבעיא  –ואפילו  אם  היה  בעלה  מלח  "
מקום   חודשים  מכל'  אלא  אפילו  שהוא  הולך  מביתו  ואין  בדעתו  לבוא  עד  ו

 –" חלקת מחוקק, מתחילים ימי מרידה מייד
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מתייחסת  לכך  שאפילו  אם "  ואפילו"ן  השולחן  ערוך  "הם  עולה  כי  לשון  מרשמברים  ד
שכן  אם  הוא  בביתו  פשוט  הוא  שהוא  יכול  לקרב ,    דנים  את  האישה  כמורדתהמלח  מפליג  הימה

חודשים  רשאי  הוא  לקרבה  והאישה  חייבת   ישהשאחת  לא  והגם  שעונתו  על  פי  ההלכה  הי,  עונתו
 . להיענות לו

האמת  תורה  דרכה  כי  כן  היא  האמת  אך  אין  בכל  זה  כדי  ללמד  שמי  שמסרב  לקיים  חיי ו
 :ואבאר את שיחתי', ורדמ'רא אישות מעבר לקבוע בהלכה נק

, מאעחודשים  אינה  גזרת  הכתוב  ואינה  כהלכתא  בלא  ט  ישהשאחת  ל  ונתו  של  ספן  שהיאע
ו  יונה נבשם  תלמידי  רב  )שם(שיטה  מקובצת  הוכתב  גם    )ב"עא  כתובות  ס(וכבר  ביאר  המאירי  

חודשים  כדי   ישהשחודשים  ועל  כן  נתנו  להם  שיעור    לושהששהספנים  דרכם  לצאת  מהלך  
כדי  לאפשר  להם   וממוצא  דבר  למדנו  שטעם  נתינת  שישה  חודשים  הוא.  איספיקו  לצאת  ולבוש

ת סוף  קונטרס  משפט  האישות  או  מצוות  הבית  חלק  ב(מ  גיפטר  "ב  הרתוכפי  שכ.  להתפרנס  ממשלח  ידם

זה  כדי ,  לשישה  חודשיםא  שמה  שעונת  הספן  הי  )גק  י"הובא  באוצר  הפוסקים  סימן  עו  סעיף  ב  ס,  ה
הוא  הגורם  לקביעת  זמני ש"  ולא  שימות  בהם  –'  חי  בהםו'"להתפרנס  וגם  זה  בכלל  לאפשר  לו  

 . )סעיף אמ אורח חיים סימן ר(העונה כמו שכתוב בלבוש 

, חודשים  אין  כל  טעם  להעמיד  את  עונתו  על  שישה  מילא  בזמן  שהספן  מתעכב  בביתומ
השונים '  ןייליט'אחד  הועל  כן  במשך  כל  אותו  זמן  שב  הוא  להיות  כ,  שהרי  הוא  אינו  זקוק  לכך

בני 'אכן  למסקנה  [א  דיבור  המתחיל  בני  פירקי  "כתובות  סב  ע(  י"כלשונו  של  רש,  פרקם  ולנים  בביתם

, טיילין  הם  –'  פועלים  '–באותו  זמן    –ואף  אינם  '  בני  פירקי'אבל  הלנים  בביתם  שאינם    ',טיילין'אינם  '  פירקי
לים  כדברי  האגרות  משה  דלהלן  וכן  יש  לבאר  בדברי דינם  כפוע  –ואם  יש  להם  מלאכה  או  טרדה  באותו  זמן  

 . ])ההפלאה דלהלן

ונראה  דבחמר  וגמל  וספן  בזמן  שהם  משתהים ":  )קונטרס  אחרון  סוף  אות  ג(ההפלאה    כן  כתבו
 ."בעירם זמן מה דינם כמו פועלים שעושים מלאכה בעירם דעונתם פעמיים בשבת

 :וזו לשונו, )חלק ג סימן כאבן העזר ח(כן העלה להלכה גם רבנו האגרות משה ו

דפשוט  לעניות  דעתי  דאף  בזמן  שהיה  הספן  שוהה  בדרכו  ששה  חדשים  אם "
נזדמן  שעשה  דרכו  בפחות  מחצי זמן כדמצינו שאירע כן לאלכסנדרוס מוקדן 

 .לא יפטר מעונה כשישב אחר כך טייל בביתו, ואף בדרך נס, א"בסוכה דף נ

אין  לו  למהר  מדרך  הספנים הזמן  נאמר  על  הזמן  שמותר  לשהות  בדרך  וו
וכל  שכן  כשפרנסתו  הוא .  ששוהין  כל  כך  זמן  אף  שאפשר  לו  לפעמים  לקצר

מתחלה  היו  שוהין  כחצי  שנה   ש–מנסיעות  למדינות  רחוקות  להביא  סחורה  
אלא  אחרי  שנשאר  לישב ,  ודאי  לא  נפטר  ש–ויותר  ועתה  הוא  רק  שעות  

 . ל אם פועלאם טיי, תלוי זמן ההוא במה שעושה בביתו – בביתו

רק  יש  למילף  שאינו  מחוייב  להחזיר  מדרכו  שודאי  כל  הנוסעים  לפרנסתן ו
שוהין  איזה  שבועות  בהמדינה  ההיא  לצורך  מסחרם  מצד  ריבוי  ההוצאה 

, שלא  שייך  שיסעו  לשם  בכל  שבוע  אף  שרק  שעות  אחדות  היא  הנסיעה
שרשאי  להשהות  כדרך  הסוחרים  שנוסעים  לשם  כמותו  אף  שהוא  כבר  גמר 

אבל  כשבא  לביתו  שוב  הוא  בימים  שהוא  בבית  כמו  האנשים .  יניו  בפחותענ
שום  סתירה  לזמנים  שקבעו ה  וליכא  לפי  ז,  הקבועים  בפה  כטייל  ופועל

 ."חכמים

ן  השולחן  ערוך  וביאורם  שאפילו  כאשר  המלח  יוצא  לעבודתו "על  פי  זה  משמעות  דברי  מרו
אם  הוא  נשאר   ל  אחת  כמה  וכמהוע,  נומנחשבת  האישה  למורדת  ברגע  שמכריזה  כי  תמנע  מ
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א  כך  כשאינה  מסכימה לאך    –שב  אשתו  כמורדת  יחביתו  שאז  עונתו  כעונת  הטיילין  וודאי  שתב
  .הרלוונטית באותה עת ליותר מהעונה

 ממעטים  מןהו  בראש  דברינו  כי  אישה  או  גבר  ינמה  שהעללאין  כל  סתירה  ,  ך  או  כךכ
 .ני מרידהשויים להחיל עליהם דיעהקבועות בהלכה  עונותה

 עמדה ההלכתי של בדיקת פוליגרףמ

שכן ',  מורדת'אלא  שלמרות  כל  האמור  לעיל  אין  בידנו  כל  דרך  לקבוע  כי  האישה  שבפנינו  

והגם  שאפשר  שישנה  הסכמה  כי  החל (האישה  עצמה  הכחישה  את  כל  טענותיו  אלו  של  הבעל  

, ת  רק  חודשיים  מאוחר  יותר  לא  התקיימו  ביניהם  יחסי  אישות  למרות  שהבעל  עזב  את  הבי8.14בתאריך  

ואכן  ייתכן  שהיא  נבעה  מבעיות  רפואיות ,  מכל  מקום  לא  הוכח  לנו  בשל  מי  ובשל  מה  הייתה  מניעה  זו

 . )שמהן סובלת האישה או מדברים אחרים שאינם מורים על מרידה

דרכם  של  עניינים  אלו  שהצניעות  יפה  להם  לא  הומצאה  לפנינו  כל  הוכחה  או  ראיה  קבילה כ
יגרף שנערכה לו לף לבית הדין בדיקת פויראכן הבעל צ. מכת בגרסתו של אחד הצדדיםבדין  התו
 :נשאל והשיב כדלקמן ובה , מיוזמתו

נות  נישואיך שש־עשרה  ששנים  מתוך    רבע־עשרהאאם  במהלך  ה:  אלהש"
 ? פעם במספר חודשים – קיימת יחסי מין עם אשתך לעיתים רחוקות

 ".ןכ: שובהת 

 :ף נכתבממצאי בדיקת הפוליגרב

נבדק  הגיב  בתגובות  המעידות  על  אמירת  אמת ה:  מצאי  הבדיקהמ"
 .בתשובותיו לשאלות הרלוונטיות

הממצאים  עולה  כי  הנבדק  דובר  אמת  בגרסתו  לשאלות מ:  וות  דעתח
 ".שנשאל

ר "יקת  הפוליגרף  ומהם  בפדדהפוסקים  כבר  האריכו  לדון  במשקלה  של  ב  בותינורולם  א
לק  ז  חושן חיביע  אומר  ,  אותו  תיקב(ל  "היביע  אומר  זצ  ן  לציוןוהראשן  "רמדברי  בו  )224'  עמג  חלק  י(

ית  הדין  הרבני  הגדול בבפסק    ו)13עמוד    חלק  ו(ירושלים    ית  דין  לממונותבפסקי  ב,  )משפט  סימן  ח
ועיין  בלשונו ,  וכולם  העלו  שאין  לקבל  את  בדיקת  הפוליגרף  כראיה  מוחלטת  )873340/1'  תיק  מס(

 :שכתב )ל"הנ(גדול הא בפסק הדין בבית הדין הרבני "טצ אלגרבלי שלי"של הגר

א  ניתן  לסמוך  עליו  בשים  לב ללכתית  הש  יב  מהימנות  הפוליגרףט"[...]  
והיות  והפרמטרים  בסובייקט  הנבדק  משפיעים ,  שהבדיקה  לא  אובייקטיבית

 ."על תוצאתה

 ."הין לקבל את הפוליגרף כהוכחא: "א וכתב"גורטלר שליטנ "כן הסכים שם גם הגרו

שפסקם   )זכה  טלאישות  ה  פרק  יד  מהלכות(ם  "אנו  לדברי  הרמבם  ביש  שכך  הם  פני  הדבריםמ
 :כי )עזר סימן עז סעיף דהאבן (ן השולחן ערוך "מר

והיא  אומרת '  ו  מורדת  מתשמישז':  הוא  אומר  ,איש  ואשתו  שבאו  לבית  דין"
שהוא  מורד   וכן  אם  טענה  היא  ואמרה',  א  כי  כדרך  כל  הארץ  אני  עמול'

מחרימין   –'  א  כי  אלא  כדרך  כל  הארץ  אני  עמהל':  תשמיש  והוא  אומרמ
, אם  לא  הודו,  כךואחר    .וא  מורד  ולא  יודה  בבית  דיןהתחילה  על  מי  ש
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מבקשים מן , נתייחדו ועדיין הם טוענים '.תייחדו בפני עדיםה': אומרים להם
 ."הנטען ועושין פשרה כפי כח הדיין

ואך  ברור  הוא  כי  כלל  לא  ניתן ,  מזה  קרוב  לשנתייםנדון  שבפנינו  הצדדים  חיים  בנפרד  ב
ן  לנו  אלא ימילא  אמ.  לבדוק  בשלב  זה  עם  מי  האמת  בכל  הקשור  לטענות  ההדדיות  על  המרידה

והוא  כי  בהעדר  כל  הוכחה  אין  בטענתו  של  הבעל  כי  אשתו  מרדה  בו   לקבוע  את  המובן  מאליו
 .כדי לחייבה לקבל את גיטה

 לנהוג מנהגי חיבהישה שאינה מאפשרת לבעלה א .ב

לטענת  הבעל  גם .  והנה  בנדון  שבפנינו  בא  הבעל  בטענה  נוספת  הקשורה  לחיי  האישות

שבהן  הסכימה  האישה  לחיות  עמו  חיי  אישות  היא  הטילה ,  מועטות  לדבריו,  באותן  פעמים

אולם  גם  את ,  )כמפורט  לעיל(  סירבה  כי  יישק  לה  על  פיה  וייגע  בה  –עליו  מגבלות  שונות  

 .  האישה מכחישה מכול וכולהטענות האלה

יה  בהן  כדי  להחיל  על  האישה  את  דיני שהאפשר    לּו  היו  מוכחות  –נה  גם  טענות  אלו  ה
 :)א"עח ומקורו בגמרא כתובות מ, עיף יגו ססימן ע(השולחן ערוך ן כך פסק מר. המורדת

יוציא  ויתן  כתובה  וכל   –'  י  אפשי  אלא  אני  בבגדי  והיא  בבגדהא'האומר  "
וכן  היא  אומרת  אי  אפשי  אלא  אני  בבגדי :  הגה.  נזקק  לה  כללשכן  אם  אינו  

 ."והוא בבגדו תצא בלא כתובה

 :)כתובות שם(א "הסביר הריטבו

ף על פירוש וא –' וציא  ויתן  כתובהי''  וכו'  י  אפשי  אלא  אני  בבגדיא'האומר  "
והוא  הדין  כשהיא  אומרת  כן  מורדת  מתשמיש .  שעושה  כן  לצניעותי  פ

 ."החשיבא שאין דרך חיב

יש '  אני  בבגדי  והיא  בבגדה'מנו  משמע  שב  שמ)והחדשות  סימן  קע(א  "ת  הרשב"עיין  גם  בשוו
בחזון ,  )אק  י"שם  ס(ת  שמואל  יבב,  )ק  כ"סם  ש(בחלקת  מחוקק  ,  )שם(ח  "ועיין  עוד  בב.  הישצער  לא

ת שכתב  דהאומר  )ואישות  פרק  יד  אות  כ(פסקי  הלכות  יד  דוד  בו,  )הלכות  כתובות  סימן  סט  אות  כ(איש  
דבכהאי  גוונא ,  אותה  להתגרש  גם  בזמן  הזהן  מורדת  וכופיא  יוויש  לאסור  מסברה  וה'  י  אפשיא'

כי  חיי  האישות  עיקרם  חיבה  ועל  כן וא  יסוד  הדברים  ה.  נו  גרשום  מאור  הגולהרבלא  החרים  
וממילא  כאשר  ישנם  חיי  אישות  אך  חיים  אלה  אינם ,  ברור  הוא  כי  צריך  שהם  ייעשו  דרך  חיבה

 . אין הם חשובים קיום מצוות עונה, ואדרבא יש בהם צער,  חיבהנחיים בדרך

וגם  לעניין  זה  לא ,  לא  שכאמור  לעיל  גם  בעניין  זה  ישנה  הכחשה  מוחלטת  בין  הצדדיםא
כבחלקו  הקודם  של ,  ל  כן  גם  כאןע.  עלה  ביד  הבעל  להביא  ראיה  או  הוכחה  התומכת  בדבריו

 . י מורדתלא ניתן להחיל על האישה שבפנינו דינ, ןדיהק פס

, כל  האמור  עד  כה  עולה  כי  בנידון  דידן  אין  להחיל  על  האישה  את  דיני  המורדתמהיות  שו
במצב  עניינים  שכזה  אין  כל  מקום  לחייב   )339810/2'  תיק  מס(הרי  שכפי  שהרחבתי  בפסק  דין  אחר  

 .את האישה בגירושין ואך ברור הוא כי אין האישה מפסידה את זכאותה לכתובה

 ביעת שלום הבית תהתנהלותה כלפיו כמבחן לכנות , האישה לבעלחס ישמעות מ .ג

לשתי  הטענות  דלעיל  מצרף  הבעל  טענות  נוספות  הנוגעות  להתנהלותה  של  האישה  עמו 

לטענת  הבעל .  בחיי  היום  יום  וממילא  גם  לכנות  רצונה  של  האישה  בשלום  בית  עם  בעלה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

16 

לטענתו  אשתו  נהגה  לעלוב .  אשתו  כלל  אינה  מכבדת  אותו  ואינה  מעוניינת  בחיי  שלום  עמו

ובאופן  ספציפי  חזר  הבעל  פעם ,  לא  כיבדה  אותו  ואת  רצונותיו,  בו  ולבזותו  ליד  הילדים

ואף  לאחר  זמן  לא ,  אחר  פעם  על  כך  שהאישה  רכשה  רכב  פאר  בלא  ידיעתו  ובלא  הסכמתו

וזאת  למרות  שהייתה  זו  עסקה  יקרה  שנעשתה  בעת ,  שעתה  לבקשותיו  לבטל  את  העסקה

עוד  טוען  הבעל  כי  כאשר  הגיע  להסדרי  שהות  עם  ילדיו  שוחחה .  טר  מעבודתושהבעל  פו

עמו  האישה  מעבר  לחלון  מוגף  וכי  כאשר  הצדדים  התיישבו  לשיחה  עם  ילדיהם  האישה 

לדברים אלה מוסיף . כיבדה את כולם במשקה חם ועוגיות אך לא טרחה לכבד כך את הבעל

 :תבעה, בין היתר,  רכושית שבהבא כוח הבעל שהאישה אף הגישה נגד הבעל תביעה

את הנתבע לדין ולפסוק ין כבוד בית הדין הנכבד מתבקש להזמ, שר על כןא"
 :כדלהלן

הרשומות ,  לללא  יוצא  מן  הכל,  מכל  מין  וסוג  שהוא,  קבוע  כי  כל  הזכויותל
על  ידי  גורמים   או  המוחזקות  עבורו  מי  מבני  הזוגשם  על    )בשלמותן  או  בחלקן(

  כל –  אשר  נצברו  בתקופת  החיים  המשותפים  –מו  אחרים  הפועלים  מטע
ליתן  פסק  דין ,  אלה  מהווים  חלק  בלתי  נפרד  מהרכוש  המשותף  של  בני  הזוג

 .לאיזון בכלל הזכויות לרבות ובעיקר זכויות הנתבע עת פיטוריו מהחברה

חייב  את  הנתבע  בתשלומי  איזון  עיתיים  בשל  הפער  בכושר  ההשתכרות  של ל
 ".כמפורט לעיל, בני הזוג

שננקטו  נגד  הבעל  לבקשת  האישה   גבלותמף  בא  כוח  הבעל  לתיק  בית  הדין  ירמו  כן  צכ
נשללה  מהבעל  הזכות  לקבל  דרכון  או :  ח"ש  2,515־פ  וזאת  בשל  חוב  נטען  בסך  של  כ"בהוצל

הוא  הוגדר  כלקוח  מוגבל ,  הוגבלה  יציאתו  מהארץ,  לקבל  רישיון  נהיגה  או  להחזיקו,  להחזיקו
א  כוח  הבעל  דברים  אלה  מלמדים  על  חוסר  כנותה  של  האישה  בתביעת לטענת  ב.  מיוחד  ועוד
 .ועל כן יש לחייבה בגירושין, שלום הבית

גם  את  טענתו  בנוגע  לרכישת ן  אישה  הכחישה  את  רוב  ככול  טענותיו  אלו  של  הבעל  ובתוכה
אולם  האישה  מודה  כי  הרכב  נרשם  על  ידה  רק .  וטענה  כי  הרכב  נקנה  בהסכמתו  של  הבעל  הרכב

ואף ,  ש  ממנה  לבטל  את  המכירהיקב  בהםשלא  הכחישה  מסרונים  שהציג  הבעל  ו,  שמהעל  
 . הוציאה צו מניעה האוסר על הבעל להשתמש ברכב

י כאישה  הלא  הכחישה  )  18.11.2015(ו  "בכסלו  התשע'  מו  כן  בדיון  שהתקיים  ביום  וכ
גוד  לדברים וזאת  בני,  א  קרהשלשוחחה  עם  בעלה  מעבר  לחלון  מוגף  אך  טענה  שדבר  זה  כמעט  

בין  הצדדים  הכחשות   עוד  התגלעו.  ינה  זוכרת  דבר  שכזהאענה  שטו  שבשאמרה  בדיון  האחרון  
העבירה  לבעל  את   חג  גם  את  אמו  האלמנה  של  הבעל  ואםלאישה  הזמינה  הם  אבנוגע  לשאלה  

 . המפתח החדש לבית

דאבון  לב  לאחר  שהאישה  נתפסה  משקרת  בנושא  אחד  קשה  לקבל  את  דבריה  ביתר ל
אך  נראה  שגם  ללא  קביעת  מסמרות  בשאלות  אלה  מונח  לפנינו  די  חומר  כדי  לקבוע ,  יםהנושא

  .מסמרות בשאלות המרכזיות

ה  המבקשת  לשכנע  את  בעלה  לשוב  ולשקם  את ישבהיר  את  הברור  מאליו  והוא  כי  אא
לגרום  להפעלת  סנקציות  אך  בשל  חוב  של ,  חורבות  ביתם  לא  נוהגת  להגיש  נגדו  תביעות  רכוש

כמו  כן  אישה  הטוענת  שרצונה  בשלום .  ואינה  משוחחת  עמו  מעבר  לחלון  מוגף,  ח"ש  2,515־כ
רושמת  את  הרכב   נהאימשפחתי  כדי  להפתיע  ולשמח  אותו  ב  עם  בעלה  וטוענת  כי  היא  קנתה  רכ

 . רק על שמה וודאי שאינה מוציאה נגד בעלה צו מניעה האוסר עליו את השימוש ברכב
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, ם  זאת  ובאותה  נשימה  הוסיפה  כי  היא  סולחת  לועך  כן  האישה  טענה  כי  בעלה  בגד  בה  אא
א זו  ל–ם  אכן  מיוזמתה  היא  סלחה  לו  ואם  אכן  היא  מעוניינת  לקומם  ולשקם  את  חורבות  ביתה א

 .הדרך לעשות זאת

האישה  לא  סיפקה  כל   .הבעל  הכחיש  נחרצות  כי  בגד  באשתו  לא  למותר  לציין  כי,  ם  זאתע
ה אדרב.  פה  לבית  הדין  אין  כל  הוכחהצירם  שיה  וגם  מהמסרונירהוכחה  בעלת  משקל  לדב

מאותם  מסרונים  נראה  כי  לכל  הפחות  בשנים  האחרונות  לא  התקיים  כל  קשר  משמעותי  בין 
רצת עם  2014־ב, רצת איתי 2013־ב: "מסרון ב])אלמונית[לנטענת (הבעל כתב . הבעל לבין הנטענת

קביעה  המקבלת ,  הם  קשר  רציףלמד  כי  אין  בינימדבר  ה"  ?לא.  ישוב  תור  2016־נראה  שב,  בעלך
לא  יאומן  שעברו [...]  כמה  הייתי  חולה  עלייך    "–  חיזוק  מכך  שהבעל  כותב  לה  לאחר  מכן

לאחר  מכן  הבעל  מספר .  הישבר  שגם  הוא  מורה  שמזה  שנתיים  אין  לו  קשר  עם  האד  –"  שנתיים
ע  ממנה נראה  לי  שלא  אשמ[...]  למה  את  רוצה  כל  כך  לרוץ  איתי    "]אלמונית[לחבר  כי  כתב  ל

קשר   ]אלמונית['  דברים  המחזקים  את  ההנחה  כי  לא  היה  בין  הבעל  לבין  הגב".  לעוד  שנתיים
 .מעבר לקשר עליו הצהיר בפנינו הבעל

ל  כן  אין  מנוס  מלקבוע  כי  מכלול  העובדות  שהוזכרו  לעיל  מוביל  למסקנה  אחת  והיא ע
ובפרט ,  יה  עד  כהשהאישה  עצמה  כלל  וכלל  אינה  פועלת  לקימום  הריסות  ביתה  ואדרבה  מעש

ובמצורף  אליהם  התקשורת ,  התביעות  שהגישה  נגד  בעלה  ואמצעי  האכיפה  שנקטה  בהם  נגדו
, )כאשר  כאמור  האישה  מודה  כי  שוחחה  עם  בעלה  מעבר  לחלון  מוגף(שכמעט  ואינה  קיימת  בין  הצדדים  

, ועל  כן  אין  מנוס  מלדחות  את  תביעתה  לשלום  בית,  מורים  על  אי  רצונה  בבעלה  בתור  שכזה
ולקבוע  כי  לכל  הפחות  יש  לקרוא  לה  לראות  את  המציאות  נכוחה  ולהתגרש  מבעלה  תוך  ולאחר 

 .הסדרת כלל העניינים הממוניים שביניהם

 ) 'שה רעהא'דין (ענת הבעל כי אינו יכול לחיות עם האישה שכן היא בעלת קטטה ומריבה ט .ד

האם  יש  לראות  בכל :  יאוה,  נותר  לנו  לברר  עוד  שאלה  אחת,  אחר  כל  הדברים  האלה,  עתה

סיבות  לקבל  את ,  אותן  סיבות  שהצביעו  על  כך  שבקשתה  של  האישה  לשלום  בית  אינה  כנה

, כלשונו'  פרא  אדם'טענות  הבעל  לאורך  כל  הדיונים  כי  האישה  היא  אשת  ריב  ומדון  

 '?אשה רעה'ולמעשה להחיל על האישה הניצבת בפנינו דין 

על  כך  שהאישה   :ל  אותם  מעשים  שצוינו  לעילהבעל  ע  המחשת  ולהוכחת  טענתו  זו  נסמךל
ועל  כך  שאף ,  קנתה  רכב  חדש  ויקר  בשעה  שהוא  ביקש  ממנה  לא  לעשות  זאת  עקב  סיום  עבודתו

בפנינו  טענה  האישה  כי  הייתה .  לאחר  מכן  היא  לא  שעתה  להפצרותיו  הרבות  לבטל  את  העסקה
ולאחר  מכן  להוציא  צו אך  הדבר  לא  מנע  ממנה  לרשום  את  הרכב  אך  על  שמה  ,  זו  הפתעה  לבעל

האישה  נקטה  בהליכים ,  עוד  כאמור  לעיל.  מניעה  האוסר  על  הבעל  לעשות  שימוש  ברכב
את מנעול הבית וטענה כי נתנה ה החליפ. פ נגד בעלה בשל חובות נטענים נמוכים יחסית"בהוצל
ל  סיבה  שתגרום  לבעל  לשקר כואים  רכאשר  איננו  ,  בניגוד  גמור  לטענתו,  את  המפתח  לבעל

 .ועיננו ראו ולא זר את גודל תדהמתו לנוכח טענתה כי מסרה לבעל את המפתח, יין זהבענ

קשה  מנשוא  ופוגעת   איפי  שמתועד  גם  בתסקירי  פקידת  הסעד  הדינמיקה  בין  הצדדים  הכ
וכלפי ,  בתסקיר  מופנית  אצבע  גם  כלפי  תפקודה  של  האם  ביחס  לילדים.  ומכאיבה  קשות  לילדים

מילותיה  אלה  של  פקידת ".  יםדי  בסיסי  בנפרדות  של  האם  מהילקוש"מערכת  היחסים  בה  קיים  
עדינות  מאוד  אך  כל  הבקי  בתחומים  אלה  יודע  עד  כמה  קשה  המציאות ן  המטפלת  ה  –הסעד  

מר  שעל  אף  מאמציה  הכבירים יאולזכותה  של  פקידת  הסעד  י.  שמסתתרת  מאחורי  מילים  אלה
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ישנו  צורך "וציינה  במפורש  כי  טרחה    ,סוימת  שתגן  על  כבודה  של  האםמלשמור  על  עמימות  
 : "בטיפול והדרכה אינטנסיביים הן לאם והן לילדים

, מטפלת  מתארת  קושי  בסיסי  ומשמעותי  בנפרדות  של  האם  מהילדיםה"[...]  
כגון  חוסר  העצמאות  של  הילדים ,  הבא  לידי  ביטוי  בתחומי  החיים  השונים

יקה דינמ,  התרשמותל.  והתלות  באם  וקושי  בסמכות  ההורית  של  האם
כאשר ,  ודפוסים  אלו  באים  לידי  ביטוי  גם  ביכולת  של  הילדים  להיפרד  מהאם

, לדברי המטפלת. בקשיים שעולם בהסדרי הקשר והם צריכים ללכת אל האב
  מנת –ישנו  צורך  בטיפול  והדרכה  אינטנסיביים  הן  לאם  והן  לילדים  על  

לסייע  למשפחה  להתמודד  עם  המשבר  ולהסתגל  למציאות  המשפחתית 
שהינם  תולדה  של  דינמיקה  ודפוסים ,  נוכח  הקשיים,  להתרשמותה.  השנוצר

נדרש  זמן  לתהליך  הטיפולי  והשינוי  לא ,  משפחתיים  שהתקבעו  לאורך  שנים
 .יוכל להיות מיידי ומהיר

, על  המעבר  של  הילדים  מהאם  לאב,  9.3.15תצפית  פתע  שערכתי  בתאריך  ב
אך  הילדים  לא ,  האםבו  מתגוררת    בנייןההאב  המתין  כחצי  שעה  בחנייה  ליד  

האם  ירדה  עם ,  דקות  45־לדברי  האב  לאחר  כ,  ירדו  אל  מכוניתו  ונשארו  בבית
האם  טוענת ,  הצטרפה  אליו  למפגש[...]  ונסעה  איתם  במכוניתה  ו[...]  ו[...]
בתאריך ,  באירוע  נוסף,  על  אף  שכנועיה,  סירב  ללכת  אל  האב[...]  כי  

 ]".. [.האב המתין לילדים בחניה, 16.3.15

קיום  הסדרי  השהות  שנקבעו  לו  עם ־סקיר  מאשש  את  טענותיו  הרבות  של  הבעל  על  איתה
והיא  נעוצה  במידה   ה  לעיןיגם  הסיבה  לכך  גלו,  ועד  לאן  שיד  אדם  משגת,  הנראהל  וככ,  ילדיו

 . ניכרת במערכת היחסים שבין האם לילדים

 : לדבריו, הישהבעל טוען שאינו יכול לחיות עם הא, וף דברס

משפילה ,  מילולית,  אני  חשוף  לכמה  רבדים  של  אלימות  [...]  דםהיא  פרא  א"
אני  אעשה  מה ,  ני  מלכהא':  אומרת  לי,  ול  כל  העולם  ומאותי  מול  הילדים

א ל':  אומרת  לי,  מכניסה  אותי  לחרדות'  .אני  שולטת  על  הילדים,  שאני  רוצה
אתה  תהיה  כמו  אבא   .תשלם  לי  כתובה,  אתה  תהיה  מסכן.  תלך,  טוב  לך

 ...]" [היא לא באה לנחם , ה חדשיםושני שלפ נפטר לאבי' .שלך

אלא  שמכל ,  דאבון  לב  לא  רק  שלא  עלה  בידי  האישה  לסתור  את  דבריו  של  בעלהל
ההתנהלות  שהייתה  לפנינו  ומצירוף  העובדות  המגולל  לעיל  נאלצים  אנו  לומר  כי  ניכרים  דברי 

ושורשיה ,    קשה  מנשואולא  נותר  כל  מקום  לספק  כי  הדינמיקה  בין  שני  הצדדים  הינה,  אמת
 .נעוצים עמוק בתקופת חייהם המשותפים

 :מצאנו )ב"עג יבמות ס(גמרא ב

מקשטא  ליה  תכא  ומקשטא  ליה  פומא :  אמר  אביי?  היכי  דמי  אשה  רעה"
מקשטא  ליה  תכא :  רבא  אמר,  )לקלל  ולגדף  עד  זמן  סעודה  כדי  לצערו:  י"רש(

ח  ריש "  עיין  עוד  בדברי  הבאך  .שלא  לאכול  עימו  ומצערתו:  י"שר(ומהדרה  ליה  גבא  
, אשה  רעה  מצוה  לגרשה:  אמר  רבא  [...]  )טי  הלוי  סימן  ל"ת  מהר"ובשו,  קיטן  סימ

רעה ה  ואמר  רבא  אש'  .רש  לץ  ויצא  מדון  וישבות  דין  וקלוןג':  דכתיב
נני  מביא  רעה ה'  [...]  )ישא  אחרת  אצלה:  י"שר(וכתובתה  מרובה  צרתה  בצדה  

זו  אשה :  ב  נחמן  אמר  רבה  בר  אבוהאמר  ר  –'  אשר  לא  יוכלו  לצאת  ממנה
אמר  רב  חסדא  אמר   –'  בידי  לא  אוכל  קום'  תנני  הנ'.  רעה  וכתובתה  מרובה

 ."זו אשה רעה וכתובתה מרובה: מר עוקבא בר חייא
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דברים  מהם  עולה  ברורות   –  )ב"עח  מ(ובתוספות  בגיטין    )ב"מא  ע(ירובין  בעעיין  עוד  בגמרא  ו
שם לעיל מביאה בהקשר  ארוכפי שהגמ, ה לחיות עימהה  אשר  מידותיה  רעות  עד שקשיששגם  א

 .בכל זאת לא הפסידה את כתובתה', מוצא אני מר ממות את האשהו'זה את הפסוק 

ואולם  לעצם  הגירושין ,  ך  יש  לציין  כי  כל  זה  אינו  אלא  ביחס  לזכותה  וזכאותה  לכתובהא
גירושין  פרק  י  הלכה (  ם"וכן  פסקו  הרמב,  "צוה  לגרשה  מ–שה  רעה  א"א  לעיל  רהרי  אמר  רבא  בגמ

אלא דכבר . בבית שמואל ובגט פשוט, יין בחלקת מחוקקעו. )סעיף  דט  סימן  קי(והשולחן  ערוך    )כב
וביאר ',  שה  רעהא'לנושא  הגדרת  האישה  כ  )ג  השמטות  סימן  ר–חלק  ה  (נזקק  רבנו  החתם  סופר  

ה  עליה שבאשה  שמפורסם  לכל  באי  שער  עירה  שאי  אפשר  לדור  עימה  לא  בעינן  עדות  גמור
ולא בעינן בה כל דיני , ליהעה כשרים להעיד ישא ו קרוב ואפילולוי מלתא בעלמא הוא ואפיילדג

כיון   –"  לא  תהיה  שמיעה  גדולה  מראיה"היא  ד  דגילוי  מלתא,  פני  בעל  דיןבדות  עולא    עדות
אלא   י  כראיה  ולא  הוויושמפורסם  כולי  האי  לכל  באי  שער  עירה  שאי  אפשר  לדור  עמה  ממש  הו

וה שה  רעה  מצוא  '–  ם  והשולחן  ערוך"הרמב  והביא  את  דברי  הגמרא.  מלתא  בעלמאי  גילו
 –וכתב דיש לעיין קצת ', לגרשה

וכן  רב  חייא  וכן  רב '  השמוצא  אני  מר  ממות  את  הא'הא  רב  קרי  אדביתהי  "
ואם  נימא  שהם  לא .  ואיך  עברו  על  אותה  המצוה  לגרשה,  עויין  שם  י–יהודה  

תא יאם  כן  נפל  פ'  ר  ממותמ'אף  על  גב  דהוה  הגיעו  עדיין  לאותו  השיעור  
  .בבירא ומי כהחכם לשער דבר זה

: נראה  לי  על  כל  פנים  הני  נשי  הוה  צדקניות  במילי  אוחרן  כדאמרינן  התםו
ואם  כן  טוב  לגבר  כי '  .שמגדלת  בנינו  ומצילות  אותנו  מן  החטא  ]נו[ייד'

. םיסבול  קצת  מאשתו  לפי  שעה  נגד  מה  שהנאתה  מרובה  במעשים  הטובי
לא  נמצא  בה  דבר  טוב ם  ורבא  מיירי  מאשה  רעה  במדותיה  וגם  בשארי  דברי

מכל  מקום  איכא   –  ף  על  פי  שאין  מצוה  לגרשה  משום  אותן  הדברים  א–
 ."ל"מצוה שהיא רעה בדעותיה כנ

רעה  במדותיה  וגם "לגרשה  צריך  שתהא  וה  שמצו'  שה  רעהא'א  קמן  דכדי  שתגיע  לגדר  ה
קשת מחילה רבה ונשיקת עפרות קודשו לא באלא שאחר ". ובלא נמצא בה דבר ט בשארי  דברים

ולשיטתם  כל  אימת  שהאישה  רעה  ובעלת ,  ן  השולחן  ערוך  ונושאי  כליו"כך  נראה  מדברי  מר
שמלשון  הבית   )טחלק  ו  סימן  ק(ת  להורות  נתן  "עיר  גם  בשוהוכפי  ש,  לגרשהוה  צו  מ–מריבה  

 .ידא דהיינו בעלת מריבהגר' שה רעהא'שמואל והחלקת מחוקק נראה דסגי אם היא 

, דווקא  אישה  פרוצה  במעשיה  האמורה  כאן  היא'  שה  רעהא'הגם  שמצאנו  שיש  הסוברים  שו
 :)אסימן תי(ש "י שסיכם זאת גם הרשבפוכ

שה  רעה  מצוה  לגרשה א':  ואמר  רב[...]  והשנית  היא  שמצוה  לגרשה  "
נראה ,  ואשה  רעה  שדברו  בה  חכמים  בכאן'  ".רש  לץ  ויצא  מדוןג"שנאמר  

ובפרק  בתרא  דגיטין  קורא  אותה .  שהיא  אותה  שיש  בה  דבר  ערוה  ופריצות
ין  זה  בן  זוגו של ראשון א'  ש–'  הלכה  והיתה  לאיש  אחרו'שאמרו  שם  ,  רשעה

כלומר  שכבר  אמרנו  שאין  הראשון .  וזה  הכניסה'  שזה  הוציא  רשעה  מביתו
י  מצא  בה  ערות  דבר כ'משלחה  אלא  אם  מצא  בה  ערוה  או  דבר  ערוה  שנאמר  

אם  כן  כיון  שהראשון  הוציאה .  'שלחה  מביתו  והלכה  והיתה  לאיש  אחרו
והכלל  שכל שיש בה דבר .  משום  פריצות  וזה  הכניסה  אינו  בן  זוגו  של  ראשון

ובודאי  שבזו  אם  רצו  בית  דין  נזקקין  לו .  פריצות  או  חשש  זנות  מצוה  לגרשה
שהכל ,  ואם  אינה  רוצה  לקבל  גיטה  יכריחוה  לקבלו,  או  מצוה  לזקק  לו

 ."מסייעים לדבר מצוה להזדרז בזה
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' ה  רעהשא'לדון    שדעת  רבני  עירו  )חלק  ג  סימן  תנז(ת  שואל  ונשאל  "להלכה  בשוה  כן  העלו
ו  ראשונים ינסמך  בכך  גם  על  רבותונ,  ככזאת  אך  במקום  שיש  במעשיה  פריצות  וחסרון  צניעות

 :כלשונו, כמלאכים

ראת  רעה  שמצוה ביאר  דאין  נק  )אסימן  תי(ל  בתשובה  "ש  ז"הרשב:  תשובה"
אבל  מחמת .  לגרשה  אלא  אם  יש  בה  פריצות  וחסרון  צניעות  עיין  שם  באורך

טור  א (וכן  כתב  הרב  חוט  המשולש  ,  קטטה  וכיוצא  אינה  נקראת  אשה  רעה
ש  סוף  גיטין  שהשמיטו "ף  והרא"וכן  דעת  הרי.  עיין  שם  באורך  )דסימן  נ

א  דמייתו  הא ולא  עוד  אל.  ין  שםיע'  וכו'  מקשטאד'לגמרי  הא  דאביי  ורבא  
. ושם  מבואר  דהיינו חסרון צניעות ופריצות,  דאשה  רעה  אברייתא  דרבי  מאיר

וכן  נראה .  שזה  מורה  דהכל  אחד'  וכו'  גרסינןד'ש  כתב  לשון  "ועוד  דהרא
וכן .  לגמרי  ש  והשמיט  הא  דאביי  ורבא"ת  אביו  הראודעת  הטור  שהלך  בעקב

ב  אב  בית  דין  מקודש דעת  רבני  עירנו  שלפנינו  ושלפני  פנינו  וכמו  שהעיד  הר
 )בסימן  ס(בן  פורת  יוסף  ]  ת"שו[ר  "ל  הביא  דבריו  בספר  מו"ם  מאזוז  ז"מהר

וכן .  השכתב  כי  אנחנו  מעכבים  הדבר  שלא  לגרש  אשה  ראשונה  בעל  כרח
 – ל"ן זיעקב כה רינו הרבוומ רינו הרב יוסף ברבי  מו–  י  ורבותייריבנים  מורה

  מעולם  לא  שמענו  שנתגרשה וכן  אנחנו  מעידים  כי,  נראה  דפשיטא  להו  זה
 [...]"ל כרחה מפני הקטטות עשום אשה ראשונה ב

 :ך עיין שם שצייןא

 אך  בעיר  ואם  בישראל  תונס  הם  נגררים  אחרי  דברי  הרב  משחא  דרבותא "
שחלק על דברי הרב חוט המשולש והוכיח מדברי מרן הבית  )טחלק  ב  סימן  קי(

ש  כלום "שר  מדברי  הרשבאולם  לא  זכר  ,  יוסף  ומשאר  אחרונים  הפך  דבריו
ולכן  נראה  דאנן  בדידן  ואינהו .  ש  והטור  כלום"ף  והרא"ולא  מדברי  הרי

 א  דרבותאחבדידהו  כי  עיר  ואם  בישראל  תונס  נראה  דנגררו  אחרי  דברי  המש
 ."ל"ז

ובדברי  חברי  בית ,  שכתב  שני  הסברים  בדין  זה  )על  אתר(ח  "בכל  זה  גם  בדברי  הב  דעועיין  ו
 .בעניין זה )292פסק דין בעמוד   רבניים חלק הפסקי דין(ן הגדול יהד

שדן  באותה  שאלה  הנזכרת  בדברי  הרב   )חלק  אבן  העזר  סימן  נ(שמחת  כהן  ת  "ך  עיין  בשוא
ן  השולחן  ערוך  הינו  שדי  בכך  שהיא  רעה  בדעותיה "שואל  ונשאל  ועמד  על  כך  שפשט  דברי  מר

 :עשיה פריצותממצווה לגרשה וזאת אף אם אין בי על מנת לקבוע כ

ף  באמת  נראה  קצת  דמפרשי  לה  לענין  דבר  ערוה "ש  והרי"והנה  מדברי  הרא"
אבל ,  שהוא  לענין  ערות  דבר'  וציא  רשעה  מביתוה'מדמייתו  לה  גבי  הא  ד

שה  שהיא  רעה  בדעותיה א  '–  )סעיף  דט  בסימן  קי(ם  ופסקו  מרן  "מדברי  הרמב
 נראה  ודאי  דתרתי  קאמר  ורעה  בדעותיה  היינו  הך'  וכו'  ושאינה  צנועה

 . 'דקאמר דמקשטא ליה תכא וכו

ם "סתם  והרמב'  עהר'קאמר    דבגמרא',  רעה  בדעותיה'נראה  מלישנא  דן  כו
אלא  רעת  המדות '  לומר  שאין  זה  לענין  חסרון  יראת  ה'  דעותיהב'הוסיף  

 . 'וכו' מקשטא ליה תכאד 'ארוכדקאמר בגמ

ה  שנגררו  אחר  לשון  הטור  שכתב אש  והרב  חוט  המשולש  נר"דברי  הרשבו
בל  אם  מצא  בה  ערות דבר או פריצות מצוה לגרשה דכתיב גרש א':  לשונווזו  

ומרן  בבית  יוסף  כתב  על  דברי  הטור  דלא  דק  דההוא  קרא '  .לץ  ויצא  מדון
ואשה רעה דהתם היינו שהיא , אאשה רעה הוא דאתמר בפרק הבא על יבמתו

וגם  קרא  משמע  דבהכי  משתעי  דכתיב  ויצא ,  רעה  בדעותיה  כדמשמע  התם
 שה  רעה  בדעותיה  ושאינה  צנועהא':  ם  שכתב"שוב  הביא  דברי  הרמבו.  מדון
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 ירא  ליהבופירש  דבריו  דס'  ."רש  לץ  ויצא  מדוןג:  "מצוה  לגרשה  שנאמר  –
' רש  לץג'דתרוייהו  בכלל  אשה  רעה  ותרוייהו  נפקי  מהך  קרא  דאינה  צנועה  מ

 . שםעיין ' יצא מדוןו'ורעה בדעותיה נפקא ליה מן 

ם  ובודאי  דפירוש  דבריו  הוא  כמו  שפירש "  הרמבבשולחן  ערוך  פסק  כלשוןו
ש "ף  והרא"כיון  דדברי  הרי  דירא  ליהבונראה  דס.  ם"בבית  יוסף  לדברי  הרמב

ם  מאחר "לכך  פסק  כהרמב,  ם"אינם  מפורשים  להדיא  שהם  נגד  דברי  הרמב
ם  דאשה  רעה  כוללת  שניהם  בין  רעה  בדעותיה "דיש  להסכימם  לדברי  הרמב

 . בין בפריצות

 : ני פירושים בכוונת הטורח כתב ש"הבו

ירוש  ראשון  דמשמע  ליה  להטור  דאשה  רעה  דקאמר  בפרק  הבא  על  יבמתו פ
איירי  דאינה  צנועה  שנמצא  בה  פריצות  דאי  ברעה  לבעלה  שמצערתו 

קשה  במאי  איירי  אי  בזיווג  ראשון  הלא  מזבח  מוריד '  דמקשטא  ליה  תכא  וכו
שלא  נמצא  בה  ערות עליו  דמעות  ומשמע  דאפילו  במצערתו  לא  יגרשנה  כיון  

ואי  בזיווג  שני  מאי  איריא  אשה  רעה  אפילו  אינה  רעה  רק  שהקדיחה ,  דבר
אלא  ודאי   )מלאכי  ב  טז('  כי  שנא  שלח'מר  כי  אתבשילו  מצוה  לגרשה  שנ

כיון דלא ' דאיירי  הכא  בנמצא בה פריצות אבל באשה רעה דמקשטא ליה וכו
ם "ש  דברי  הרמבנמצא  בה  פריצות  אין  מצוה  לגרשה  בזיווג  ראשון  ופירו

 . שכתב רעה בדעותיה היינו נמי בכי האי גוונא שנמצא בה פריצות

עוד  פירש  פירוש  שני  בכוונת  הטור  וכתב  שהוא  יותר  נכון  דפריצותא  שכתב ו
שמתכוונת  לצערו  ושלא  לאכול '  הטור  היינו  ההיא  דמקשטא  ליה  תכא  וכו

. דעותיהעמו  ולקללו  שאינה  מתנהגת  כבנות  ישראל  הכשרות  והיינו  רעה  ב
 ..] [.ל עיין שם "ם ז"ועל דרך זה הם דברי הרמב

ם  דרעה  בדעותיה  היינו  הך "אופן  דלדברי  מרן  בבית  יוסף  בדעת  הרמבב
ח  בפירוש  השני  היא  גם  כן  דעת  הטור "ולדעת  הב'  דמקשטא  ליה  תכא  וכו

ש  והרב  חוט  המשולש  נקטו  כמעט  לשון  הטור  ובין "והרשב.  דבהכי  מיירי
ח  או  כפירושא  בתרא  שהוא  העיקר "ירושא  קמא  דהבשנאמר  דמפרשי  לה  כפ

ם  ובבית "מכל  מקום  אנו  אין  לנו  אלא  דברי  מרן  שפסק  לשון  הרמב,  אצלו
וכך  הוא  פירוש  דבריו ,  יוסף  פירש  דבריו  דהיינו  הך  דמקשטא  ליה  תכא

ח  בפירוש  בתרא  שהוא  העיקר  וכך  היא  גם  כן  דעת "בשולחן  ערוך  ולהב
 ."הטור

הגם   –'  עה  בדעותיהר'שאישה    )חחלק  יד  סימן  צ(ל  "יץ  אליעזר  זצכן  העלה  גם  הגאון  הצ ו
חלק (ת  משנה  הלכות  "ושועיין  גם  במה  שכתב  ב.  ה  לגרשהוומצ  –שאין  במעשיה  משום  פריצות  

החלקת  מחוקק ,  ן  השולחן  ערוך"ציין  כי  מר  )וחלק  ג  סימן  ע(ת  להורות  נתן  "שובם  ג.  )דיז  סימן  ע
ח  מסיק "ושגם  הב,  שהיא  בעלת  מריבה'  עה  בדעותיהר'ו  היינ'  שה  רעהא'והבית  שמואל  כתבו  ד

ואינה '  ריצותאפ'כלל  בינה  וי  דם  דאשה  שרעה  בדעותיה  ומכוונת  לצערו  הו"בדעת  הטור  והרמב
 .וכתב על פירוש זה שהוא היותר נכון', נועה כבנות ישראל הכשרותצ'

הרב  יצחק הגאון  ,  ישראל  יטא  דברים  אלה  בשפה  ברורה  רבה  הראשי  הראשון  של  מדינתב
 :)יצחק אבן העזר א סימן טל ת היכ"שו( ל"אייזיק הלוי הרצוג זצ

שתביא אותו תמיד לידי קטטה וכעס ושהוא כעובדי [...] שאשה רעה דהתם "
עבודה  זרה  ויקשו  לו  החיים  עמה  ועלול  לבוא  לידי  עבירה  וזו  אינה  בתקות 

כאן ומשתמש  (.  כלומר  בטבעים  שלה,  רעה  בדיעותיה,  תשובה  שזהו  טבעה
באותו  המובן  שבה  השתמש '  יעותד'במלה  ]  בכה  הלכ  ם  הלכות  גרושין  פרק  י"יין  רמבע[

 –'  יעות  בנשיםד'  'ת  במאכלויעד  '–  ל"ל  בהלכות  דיעות  וזה  נמצא  גם  בחז"ם  ז"הרמב
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ורחוק  מאד  שבן  אדם  כעסן  או  גאותן  וכדומה  מהמדות .  )'וכו  סוף  גיטין
הוא  חסיד  גדול  והוא   כןם  אאלא  ,  ישנה  את  טבעו,  לידה  מ–מטבעו  ,  הרעות

 ."היהפוך כושי עורו – יצרהבבחינת ההיפוך על ידי שבירת 

נראה  שאין  מנוס  מלקבל  את  דברי  הבעל ,  ומסכת  העובדות  והטענות,  אור  כל  האמור  לעילל
הנהגותיה  ויחסה  של  האישה  כלפיו  הוא  אינו  יכול  לשוב  ולחיות  עמה  חיי ,  כי  לאור  מעשיה

 .ולקבוע כי ישנה מצוה לגרש, מלקבל את תביעתו לגירושיןועל כן אין מנוס , שלום

 סוד זכאות האישה למדור ספציפיי ה

, נענה  בית  הדין  לבקשת  האישה  למדור  ספציפי)  28.12.2014(ה  "בטבת  התשע'  בתאריך  ו

ולמרות  בקשת  האישה ,  כעת  פג  הצו.  וזאת  למשך  שישה  חודשים,  ונתן  צו  כמבוקש

כך  נהג .  א  האריכו  עד  למתן  פסק  דין  במכלול  הנושאיםלהארכתו  נמנע  בית  הדין  מכך  ול

  הבעל  הגיש  את  בקשתו  בד  בבד  עם –בית  הדין  גם  בבקשתו  של  הבעל  לפירוק  שיתוף  

ואולם  כדי  לדון  דין  אמת  לאמיתו  המתין  בית  הדין  לבירור  התיק  על  כל ,  תביעתו  לגירושין

 .צדדיו טרם החלטתו בבקשת הבעל

הגיעה  עת  ההכרעה  גם  בשאלת  הצו ,  בתביעת  הגירושיןמשהגיעה  עת  ההכרעה  ,  הנה  עתהו
 . ירוק השיתוףלפלמדור ספציפי או 

לצו . ל הצו למדור ספציפישעמדתי על יסודותיו  )289799/1'  בעיקר  תיק  מס(פסקי דין אחרים ב
יה השני,  ובת  המדור  המוטלת  על  הבעל  מכוח  חיובו  במזונות  ח–האחת  :  שלוש  סומכות  זה  ישנן

 .והשלישית נסמכת על תביעה לשלום בית, שותפיםנעוצה בדיני ה

על  יסוד   היסמךלו  ינוממילא  אין  ביד,  נדון  שבפנינו  דחינו  את  תביעת  האישה  לשלום  ביתב
 על  כן  נדון  עתה  בקצירת  האומר.  ספציפי  בתיק  זה  זה  בבקשה  או  בהחלטה  להוצאת  צו  למדור

 .בשני היסודות הראשונים שהוזכרו לעיל

במקרה  שלפנינו  פסקנו  כי  על .  ל  חובת  הבעל  במזונות  ומדור  אשתויסוד  הראשון  נסמך  עה
ה  זו  אין  די  בה  כדי  לשלול וואולם  ברור  הוא  כי  מצ,  לגרש  את  אשתווה  הבעל  מוטלת  מצו

רו  את  הדברים  גם  חברי  בית יאכך  ב.  מהאישה  את  זכאותה  למזונות  ומדור  עד  לגירושין  בפועל
שהעלו שגם כאשר מצווה על  )797913/2' תיק מס(ר ח איזיר"א שרמן והגר"הדין הרבני הגדול הגר

לא הפסידה האישה את זכותה למדור  )בנדון  שבפניהם היה זה מחמת פירוד ממושך(הצדדים  להתגרש  
 :וכדבריהם, ספציפי

ה  המוטלת  על  האיש  או  האישה ווהיא  מצ'  לגרשוה  צומ'ההחלטה  של  "
אינה  עוקרת  ואין אבל  אינה  חובה  משפטית  ולפיכך    )ובמקרה  דנן  על  שניהם(

 .והבכוחה לבטל שום זכות משפטית או ממונית ממי שהוטלה עליו המצו

איס מ'ה לגרש כגון שהבעל טוען וועמים  שהאישה מפסידה מזונות גם במצפ
  [...]"ויש אמתלאות המסייעות לטענתו' עלי

על  פי  כתב  תביעתה ,  ולם  בנדון  שבפנינו  האישה  עובדת  כמורה  ומשתכרת  ממעשה  ידיהא
בית הדין (לחודש ח "בעת אלפים ששהאישה משתכרת כ, המצורפים אליום והמסמכי, אישההל ש

ועל  כן  אין  בית  הדין  מחייב  את ,  )הישו  זכאית  האשלכמובן  אינו  מכליל  בסך  זה  את  סך  מזונות  הילדים  
ובנדון  שבפנינו  בית  הדין  מנוע ,  הבעל  לא  בתשלום  מזונותיה  של  האישה  ולא  בתשלום  מדורה

 . צו מדור ספציפי על יסוד זהמלהוציא
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דיני וא  ך  לשם  הוצאת  צו  למדור  ספציפי  המליו  ניתן  להיסשעיסוד  הבא  והאחרון  ה
זה כבמקרה  .  אשר  רכשו  ביחד  את  הדירה  הצדדים  שבפנינו  נחשבים  כשני  שותפים  :השותפים

סק פכך  ,  ן  השולחן  ערוך  יכול  אחד  השותפים  לעמוד  על  פירוק  השותפות"ם  ומר"לדעת  הרמב
 :)שכנים פרק א הלכה ב(ם "מבהר

י אאו  בדבר  ש,  אחד  מן  השותפין  שאמר  לחבירו  במקום  שאין  בו  דין  חלוקה"
ך  בכך  וכך  או  קנה  ממני קכור  לי  חלמ  ':אפשר  שיחלקו  כגון  שפחה  או  כלי

  ."הדין עמו וכופין את הנתבע למכור לחבירו או לקנות ממנו –' כשער הזה

. )חוט המשולש טור ב סימן ט(ץ "תשבלו )גסימן תקי חלק אבתשובה (א "לרשב ירא ליהבוותיה סוכ
: אמר  כל  אחד  מהם:  ")סעיף  ז(והוסיף  ,  )חושן  משפט  סימן  קעא  סעיף  ו(השולחן  ערוך    ן"וכן  פסק  מר

 ." מוכרים אותה לאחרים –' יני קונה אלא הנני מוכר חלקיא'

אולם  מצאנו .  לשיטתם  רשאי  אחד  מבני  הזוג  לפרק  את  השיתוף  בדירה  כשיחפוץ  בכךו
וכן ."  אלא  בירושה  ומתנה'  וד  או  איגודג'לא  אמרו  ":  ם  וכתב"שהשיג  על  הרמב  )שם(ד  "באלר

תב כאולם  ,  ]י  מיגאש"הר  –  [י  הלוי"שם  הר  מ)אבבא  בתרא  פרק  א  סימן  נ(ש  "גם  רבנו  הראא  הבי
 :ש"ראה

ונראין  דבריו  אם  לא  היה  להם  בית  דירה  ולקחו  לדור  בו  או  אם  היה  להם "
אבל  אם  היה  להם  בית  דירה  ונפל  או  נשרף ,  ולקחו  להשכירו  לאחרבית  דירה  

' וד  או  אגודג'יכול  לומר  לחברו  '  דירתו  של  אחד  מהם  או  הוצרך  למוכרו  וכו
וכן  נמי  אם  הוצרכו  שניהם ,  כיון  שצריך  לו  לדור  בו  ואינו  רוצה  לדור  עם  אחר

  ."ליכנס לדור בו

ן סבירא ליה דשותפין לא מצי אמרי ייכל עני הלוי ב"אי הרודדו  )גק  ל"ס(כתב  עליו  הפרישה  ו
ש  עצמו  אינו  סובר  כמותו  אלא  במקום  שקנו  על  דעת  להשתמש  בו "אך  הרא',  ודיגוד  או  אג'

ביחד  ולא  נולד  להם  צורך  חדש  אך  במקום  שאחר  זמן  נולד  להם  צורך  חדש  גם  הוא  יסבור  כדעת 
וז זאין  ל":  שכתב  )שם(קדשים  ם  מדברי  הכסף  הגוכן  עולה  .  'ודיגוד  או  אג'ם  שיכול  לומר  "הרמב

י "ם  והר"ש  והטור  הם  דעה  מכריעה  בין  הרמב"שיטתו  הראל."  מדברי  הטור  שהוא  כעין  הכרעה
א ועל  כן  העלה  דאין לדון דינ',  ודיגוד  או  אג'לטעון    השותף  צורך  חדש  יכול  ולדנמיגאש  וכאשר  

מה ',  וד  או  איגודג'איזה  הצטרכות  למי  מהם  לטעון    כשנתחדש  אחר  כך"אלא  '  וד  או  איגודג'ד
 .)ד–ק ג"ם בחזון איש בבא בתרא סימן ט סגיין ש ע"ראהברי דאך בפירוש (". שלא היה כן בעת הקנין

ו נסוברים  גם  הנימוקי  יוסף  בשם  רבד  "י  הלוי  והראב"הביא  שכדעת  הר  )ק  א"שם  ס(ך  "השו
ת "ק  בשוסן  פוכ.  בשותפין  שקנו  נכס  ביחד'  וד  או  איגודג'ולשיטתם  אין  דינא  ד,  ה"יונה  והרא

שיכול  המוחזק  לומר  קים   )ה  סימן  קפבעורה  די(ם  "וכן  העלה  המהרשד.  )חלק  א  סימן  טז(ח  "מהראנ
 .)סימן קעא סעיף א(וכן כתב בספר מנחת פיתים . ש"ארד וה"אש הראביגי מ"לי כר

ץ  והשולחן  ערוך  תמיד  יכול  אחד "התשב,  א"הרשב,  ם"מצאנו  למדים  כי  לדעת  הרמבנ
י  מיגאש "ועל  פי  החזון  איש  גם  הר(ש  והטור  "ואף  לדעת  הרא,  שותפות  בדירההצדדים  לפרק  את  ה

, וכגון  שהצדדים  הינם  בני  זוג  שכבר  אינם  יכולים  לדור  יחדיו,  אם  התחדש  דבר  מה  )יודה  בכך
לפרק   פשראו'  ודיגוד  או  אג'אמרינן  ,  על  הבעל  לגרש  את  אשתווה  וכגון  בנדון  דידן  שבו  יש  מצו

 .את השיתוף בבית

 )בושן  משפט  סימן  יח,  ת"שוב(ל  "ראה  גם  בדעת  רבנו  עמוד  ההוראה  החתם  סופר  זצכן  נו
' אגוד  וד  אוג'כשיטת  רוב  וכמעט  כל  הפוסקים  דגם  בהן  אמרינן    מא  לןיבשותפים  קי":  שכתב

בהאי  דינא  אחר  שהביא   )דסעיף  י  ושן  משפט  סימן  קעאח(וכן  כתב  גם  רבנו  ערוך  השולחן  ."  וחלוקה
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ורבותינו  בעלי  השולחן  ערוך  לא  הביאו ,  לא  קיימא  לן  כן  ל  מקוםכומ":  י  מיגאש"את  דעת  הר
 ."ה זודיעלל כ

אין ,  ה  על  הבעל  לגרש  את  אשתוווו  פסקנו  כי  מצ  שב,ל  כן  נראה  שגם  בנדון  שבפנינוע
בכגון  זה  וודאי .  הישו  כל  יסוד  שנוכל  להוציא  על  פיו  צו  למדור  ספציפי  לטובת  האינביד

 :)נמובא בשורת הדין יז עמוד ש(י ש דיכובסק"רמתאימים דברי הג

כמו , הייתי שוקל שימוש באמצעי השהייה, אילו היה סיכוי ממשי לנישואין"
מה  אעשה  ואין  סיכוי   .החעל  מנת  לתת  סיכוי  להצלת  המשפ,  מדור  ספציפי

 ." ריאלי לכך

 :)7978יק מספר בת(כן ו

 בשימוש  –  פני  יותר  משתי  עשרות  שנים  ל–לי  שמורה  זכות  ראשונים  "
בתקופה  מאוחרת  יותר .  'במונח  ובקביעה  של  זכאות  למדור  ספציפי  וכו

הגבלתי  את  השימוש  בזכות  זאת  למקרים  בהם  לא  אבדה  התקווה  לחידוש 
כתבתי  שבמקרים  של  מות  הנישואין  לא  הייתי  משתמש .  הקשר  בין  הצדדים

 ."בזה

, דור  ספציפיל  כן  ולאור  כל  האמור  לעיל  בית  הדין  מנוע  מלהאריך  את  תוקפו  של  הצו  למע
וראות  חוק הבית  הדין  מציין  כי  במקרה  זה  (ובית  הדין  נענה  עקרונית  לבקשת  הבעל  לפירוק  השיתוף  

 . )בקנה אחד עם הוראות ההלכה ט עולות"המקרקעין התשכ

ובפרט  לאור ,  1973  –ג  "תשל,  ולם  לאור  הוראות  חוק  יחסי  ממון  יחסי  ממון  בין  בני  זוגא
 :פיושללחוק  א6סעיף 

  המשפט  או  בית  הדין  כי  לצורך  ביצוע  איזון  המשאבים  יש  למכור אה  ביתר"
דירה  המשמשת  למגורי  בני  הזוג  או  למגורי  ילדי  בני  הזוג  הקטינים  ובן  הזוג 

כל  עוד  לא  נוכח   ורה  על  ביצוע  המכירה  והיא  תעוכבילא    –הם  בהמחזיק  
ג  הקטינים  ולבן  הזוג  המחזיק ובית  המשפט  או  בית  הדין  כי  לילדי  בני  הז

לרבות  הסדר ,  נמצא  הסדר  מגורים  אחר  המתאים  לצורכיהם,  יחדיו  םבה
 "[...]ם המתאים לצורכיהם יביניים למגורים זמני

, בשלב  זה,  הואיל  והאישה  ושלושת  הילדים  הקטינים  מתגוררים  בדירה  בית  הדין  אינו  נענהו
  מגורים צא  הסדרימוכח  שלילדי  הצדדים  ייולבקשת  הבעל  לפירוק  שיתוף  וזאת  עד  שבית  הדין  י

 . ראוי וטוב

 וף דבר ס

וקובע  כי  בנדון  שבפנינו  מצווה  על ,  בית  הדין  מקבל  את  תביעת  הגירושין  של  הבעל .א

 .ועל הצדדים להתגרש במועד הראשון שיקבע על ידי בית הדין, הבעל לגרש את אשתו

לאור  האמור  בית  הדין  דוחה  את  תביעת  שלום  הבית  של  האישה  ואת  תביעתה  למדור  .ב

 .יספציפ

אולם  צו  כאמור  יושהה ,  בית  הדין  מקבל  עקרונית  את  תביעת  הבעל  לפירוק  השותפות .ג

 .עד לאחר שבית הדין ייווכח שהוסדר מקום מגורים ראוי וטוב לשלושת ילדי הצדדים
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  וקובע  כי )63סעיף  (בית  הדין  נענה  לבקשת  בא  כוח  האישה  בכתב  תביעתו  לרכוש   .ד

במרחשוון '  קרי  ד,  הוא  מועד  הגשת  תביעת  הגירושיןהמועד  הקובע  לצורך  איזון  הנכסים  

 ).28.10.2014(ה "תשע

בשלב  זה  בית  הדין  קורא  לשני  הצדדים  לשבת  ולגבש  הסכמות  בכל  הנושאים  .ה

על  הצדדים  להודיע  לבית  הדין  אם  הם  מבקשים  כי  ימונה  שמאי  להעריך את שווי .  הכספיים

 .הכלכליות של הצדדיםהדירה וכי ימונה אקטואר לשום את שווי זכיותיהם 

 רב יאיר בן מנחםה

 . בהכרעה ובנימוקים והנני מצטרף למסקנה–עיינתי בכל האמור בהרחבה 

 ד"ב א–י נרב אחיעזר עמרה

 .מצטרף

 רב אפרים כהןה

 :לאור האמור בית הדין פוסק

 .תביעת הבעל לגירושין מתקבלת ועל הצדדים להתגרש זה מזה כתביעת הבעל .א

 .לום בית נדחיתתביעת האישה לש .ב

[...] והידועה  כגוש  [...]  ניתן  בזה  צו  לפירוק  השיתוף  בדירת  הצדדים  הנמצאת  ברחוב   .ג

 [...]חלקה 

מאחר  שנושא  מדור  הקטינים  נדון  בערכאה  אחרת  הצו  לפירוק  שיתוף  ייכנס  לתוקפו  .ד

 .לאחר שיוסדר עניין מדור הקטינים

 .כסיםבמידת הצורך ימונו באי כוח הצדדים לכונסי נ .ה

לבקשת  אחד  הצדדים  ימונו  שמאי  לשומת  דירת  הצדדים  ואקטואר  להערכת  זכויות  .ו

 .הצדדים

באי  כוח  הצדדים  ינהלו  משא־ומתן  בתוך  שלושים  יום  להגעה  בהסכם  בכל  ענייני רכוש  .ז

 .הצדדים והזכויות הסוציאליות

מרחשוון ב'  מועד  הקרע  לצורך  איזון  משאבי  הצדדים  הוא  יום  הגשת  תביעת  הבעל  ד .ח

 ).28.10.2014(ה "תשע

) 5.1.2017(ז  "בטבת  תשע'    ליום  ז–'  יש  לפתוח  תיק  סידור  גט  ולקובעו  לאולם  ב .ט

 .9:00בשעה 

 ).7.12.2016(ז "בכסלו התשע' יתן ביום זנ

 רב יהודה יאיר בן מנחםה רב אפרים כהןה ד" אב—רב אחיעזר עמרני ה


