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ה מ ע ר כ ת

פסה”ד האחרון בגיליון זה עוסק בסיטואציה המגיעה מפעם
לפעם לשולחנו של ביה”ד .על פי ההלכה שמקורה בתלמוד
מנועה אשה להינשא במהלך  24החודשים שלאחר לידתה ,וזאת
מטעמי טובת הילד .כך מציג הרמב”ם את הדברים (גירושין יא
כה)“ :וכן גזרו חכמים שלא ישא אדם מעוברת חבירו ומניקת
חבירו ...מניקה שמא יתעכר החלב והוא אינו מקפיד לרפאות
החלב בדברים המועילין לחלב כשיתעכר” .גזרה זו נתפסה
כחמורה ביותר ולכן נפסק (שם ,כז-כח)“ :ואפילו נתנה בנה
למניקה או שגמלתהו בתוך ארבעה ועשרים חדש לא תנשא...
עבר ונשא מעוברת או מניקה בתוך זמן זה יוציא בגט ואפילו היה
כהן”.
נקל להבין שמדובר בהלכה שהייתה קשה ביותר לנשים ,ואכן
ספרות ההלכה לדורותיה מכילה דיונים רבים במקרים בהם נשים
ניסו בכל זאת להינשא בתקופת ההנקה .הקושי בקיומה אף
התחזק בדורות האחרונים בהם רוב הנשים ממילא אינן מניקות
תקופות כה ארוכות ועל כן אין לחשוש לשלומו של הילד .ואכן,
בתי הדין מחפשים דרכים – לרוב ,תוך צירוף נימוקים שונים,
לאפשר לנשים להינשא לפני מלאת שנתיים ללידתן ,ודוגמה
לכך ניתן לראות בפסה”ד דידן ,ובפסקי דין אחרים שפורסמו
במאגרים .כך ,למשל ,עשו בתי הדין שימוש בטענה שניתן להקל
במקרה בו האשה מעולם לא הניקה את ילדה ,אף אם מדובר
בהימנעות מכוונת של האשה מהנקה כדי לקבל היתר להינשא
(תיק  ;)897515/1כי האשה וילדיה מקבלים קצבה מן המדינה
(תיק  ;)1048925/1כי ניתן להתחשב בהתחייבות של האב או
הבעל המיועד לזון את הילד (תיק )1068266/1ועוד.
וכך כתב הרב אבירן יצחק הלוי בתיק “ :1081233/1וכן הוא
המנהג בעירנו תל אביב זה עידן ועידנים ,לחזר אחר כל צדדי
היתר בעניין זה ,ראה בשו”ת משפטי הבשן לגאון הראב”ד הרב
נסים בן שמעון שליט”א בסי’ י”ב ...וכך עשינו מעשים רבים ,הן
בשבתנו עמו ,והן בשבתנו באולמות אחרים”.
קריאה מועילה,
פרופ’ עמיחי רדזינר
עורך ראשי

סדרי דין
וראיות

התפרסם במלואו במאגרים ,ולכן כאן יובאו רק עיקרי הדברים.
שני הצדדים ערערו .ערעורו של הבעל התקבל וביה”ד מסכם
מקורות רבים מהם עולה “שבכל כעין נדון דידן שהאיש והאשה
מורדים זע”ז ,כופים או לכה”פ מחייבים את הצדדים להתגרש
כדי למנוע מצב של עגינות מתמשכת” .על כן ,האשה חייבת
לקבל את הגט במועד הראשון שייקבע בביה”ד האזורי.

 .1החזרת דיון מביה”ד הגדול להרכב אחר בביה”ד האזורי דיון שלישי (גדול):
וסירובו של האחרון לפעול לפי הוראת ביה”ד הגדול.
“האשה הגישה בקשה לעיון חוזר בפסק הדין בענין תוספת
הכתובה .טענתה היא כי ענין הכתובה טרם נדון בביה״ד האזורי,
ולפיכך לא ניתן להכריע בה במסגרת הערעור .הבעל הגיש
בית הדין הרבני פתח תקווה
דיון ראשון:
בקשה להעברת תיק להרכב אחר ,לאחר שביה״ד האזורי
הרב י .יהודה גליק  -אב”ד		
בפרוטוקול הדיון ובכמה החלטות כתב שאינו מתכוון לאכוף על
הרב אליהו דוד רוזנטל  -דיין
האשה לקבל את גטה כפסק ביה״ד הגדול.
הרב בנימין לסרי – דיין
בהמשך הגיש הבעל בקשה לקבוע מועד לסידור גט ,ולמעשה
להמשך ההליכים ,בביה״ד הגדול ,ובכלל זה בבקשה למתן היתר
דיון רביעי:
נישואין לבעל .האשה הגישה את תשובתה כי היא מתנגדת
		
הרב בנימין אטיאס  -ראב”ד
לקביעת מועד לסידור גט בביה״ד הגדול .בענין הבקשה לקביעת
הרב אריאל ינאי  -דיין
מועד דיון בבקשה להיתר נישואין ,כתבה האשה שענין זה טרם
הרב אלון אבידר – דיין
נידון בביה״ד האזורי”.
דיונים ששי ושביעי:
בקשת האשה נדחית .נכון שעדיין לא ניתן פס”ד בעניין הכתובה,
		
הרב אריאל ינאי  -דיין
אולם מבחינה מהותית הנושא כבר נפסק בבית הדין הגדול .אם
הרב דוד בר שלטון  -דיין
הצדדים מורדים זה על זה ,והאשה חייבת לקבל את גיטה ,הרי
הרב אלון אבידר  -דיין
שהיא הפסידה את כתובתה ואין צורך לנהל בנושא דיון נפרד.
בית הדין הרבני הגדול:
בקשת הבעל מתקבלת .ביה”ד האזורי מסרב לפעול לפי הוראת
דיון שני:
ביה”ד הגדול ואף לא מנמק את דבריו .לכאורה עליו לציית
הרב יצחק יוסף – נשיא
לביה”ד הגדול“ ,ואולם ,בפסקי דין העוסקים במהות נחלקו
הרב ציון בוארון  -דיין
חשובי הדיינים בעבר אם על ביה״ד האזורי לציית לביה״ד הגדול
הרב יעקב זמיר – דיין
או שעליו לנהוג לפי דעתו להלכה” .על כן יש לפעול לפי תקנה
כ( )2לתקנות הדיון ולהעביר את הדיון להרכב אחר בפתח-תקווה
דיונים שלישי וחמישי:
בראשותו של הראב”ד שם.
הרב יצחק יוסף – נשיא
העובדות:
בני הזוג נישאו בשנת  1992כזוג דתי .הבעל תבע גירושין והאשה
דרשה שלו”ב .לטענת הבעל חלה ביניהם התרחקות והאשה
עזבה באופן הדרגתי את שמירת המצוות .כמו כן ,לא התקיימו
יחסי אישות משך תקופה ארוכה והאשה הרחיקה את ילדיו
ממנו .הבעל מבקש להחיל את דינם של רבינו ירוחם ור”ח פלאג’י
ולחייב את האשה בגט .האשה דוחה את טענות הבעל ומבקשת
לדחות את תביעת הגירושין שלו.

דיון רביעי (אזורי):
יש להחזיר את התיק לביה”ד הגדול .ראשית“ ,על פי האמור
בכללי אתיקה לדיינים תשס”ח תקנה ( 5ד) היה על ביה”ד קמא
לכתוב את נימוקיו לסרובו לקיים את פס”ד של ביה”ד הגדול,
ולהעבירם לביה”ד הגדול כדי שיחליט בדבר המשך הטיפול
בתיק .דבר שלא נעשה בתיק זה”.
שנית“ ,סבור ביה”ד הגדול שיש לחייב את האשה בקבלת גט.
סובר ביה”ד דנן כי מימוש החלטת ביה”ד הגדול לחייב את
האשה בגט ראוי שיעשה על ידי ביה”ד הגדול אשר פסק כן ,או
ביה”ד שדן בתיק זה ,ולא ע”י הרכב שמעולם לא דן בתיק זה”.
שלישית“ ,הסמכות להעביר תיק מהרכב להרכב נתונה לראש
אבות בתי הדין ,סמכות ביה”ד הגדול נתונה להעברת התיק לבית
דין אחר ,ולא להרכב אחר באותו ביה”ד”.

נפסק:
דיון ראשון (אזורי):
“אין חולק שבין הצדדים נפערה תהום ויש קרע שאינו ניתן
לאיחוי .ובפרט ,שהצד המבקש שלום בית לא עשה דיו בשביל
להשכין שלום ביניהם ...לאור האמור ,ולאור הפירוד הניתוק
והניכור הממושך בין בני הזוג ,נראה שאין מנוס מלהמליץ
לצדדים להתגרש בכפוף לחתימה על הסכם גירושין כולל הוגן דיון חמישי (גדול):
“איני יודע היכן מצאו חברי ביה”ד הנכבדים הליך כזה של העברת
ומכבד” .יש לדחות את בקשת האשה לשלו”ב.
תיק לביה”ד הגדול .חברי ביה״ד מביעים את דעתם על החלטתי
דיון שני (גדול):
ומעירים הערות שונות ,וזאת מבלי שחוות דעתם התבקשה כלל
הערה :פסה”ד הארוך של בית הדין הגדול (תיק  )847350/3וכלל.
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ההחלטה נתנה לפי סמכותי לפי תקנה כ( )2לתקנות הדיון בבתי
הדין הרבניים .על חברי ביה״ד האזורי לפעול על פי החלטתי
הנ״ל”.
דיון שישי (אזורי):
התיק הועבר אלינו בידי נשיא ביה”ד הגדול ונקבע מועד לסידור
גט אולם האשה סירבה להתגרש .כעת טוען ב”כ האשה שאין
לביה”ד סמכות לדון בתיק .לדבריו ,הוראת הנשיא ניתנה בחוסר
סמכות משום שהיא ניתנה במעמד צד אחד ותגובתו לא הוגשה;
משום שכלל תקנות הדיון ובכללן תקנה כ’ חסרות תוקף שיפוטי;
יש לדחות את ביצוע הגט משום שהוא הגיש עתירה לבג”ץ (ראו
להלן בהערה).
הדרישה נדחית .הנשיא פעל לפי תקנות הדיון וביה”ד האזורי אינו
ערכאת ערעור על החלטותיו .ועוד ,ההרכב אינו נתון לבחירת
הצדדים כפי שבכל תיק כך הוא.
הבעל הגיש בקשה להיתר נישואין המבוססת על טיעוניו
בתביעת הגירושין“ .על פי תקנות הדיון רשאי בעל דין להעלות
במהלך דיון תביעת אגב לתביעות בלא צורך להגישה בכתב...
הצורך לפתיחת תיק במזכירות על ידי התובע הוא מנהלי בלבד,
ואין צורך לשמוע בשנית את הטענות שכבר נטענו בנושא .לפנים
משורת הדין ניתנת לאשה הזכות להשלים את טיעוניה בנושא
בתוך שבעה ימים .לאחר מועד זה תינתן החלטה בבקשת התובע
להיתר אשה שנייה”.
עוד ביקש הבעל להורות על פירוק שיתוף בדירה .ב”כ האשה
התנגד בטענה כי לאשה מגיעה כתובתה ובה תוכל לרכוש את
חלקו של הבעל .אולם כבר נקבע שלאשה אין תוספת כתובה
ולכן אין מניעה לפרק את השיתוף בדירה ויש לקצוב את זמן
המכירה לשלושה חודשים.
דיון שביעי (אזורי):
האשה עדיין מסרבת להתגרש וב”כ ממשיך לטעון לחוסר
סמכותו של ביה”ד .עוד הוא טוען כי רק לאחר שיובטחו זכויות
האשה בכתובה וזכויות הילדים במדור היא תיאות להתגרש.
טענות אלה יש לדחות.
מתירים לבעל לשאת אשה שנייה ,בכפוף לאישורו של כבוד נשיא
ביה”ד הגדול“ .האשה-המשיבה איינה ציית דינא במובן החמור
שלו – לא רק שהיא מסרבת לקיים את פסק דינו של כבוד ביה”ד
הגדול ,אלא שהיא אף כופרת בסמכותו .נימוקי התנגדותה ,גם
לשיטתה ,אינם קשורים לנושא הגירושין וסידור הגט .אין לקשור
בין הרכוש או הבטחת המדור לסרבנותה להתגרש .בהבטחת
מדור הקטינים בית הדין ישקול אם לקיים דיון בנושא ,או לתת
הוראות לבאי כוחם של הצדדים שמונו ככונסי נכסים למכירת
הדירה המשותפת – אך כאמור ,אין לקשור זאת עם הגט.
מאחר ומדובר בבני זוג בני ספרד ,אין צורך בהיתר מאה רבנים...
במקביל ,על הבעל להפקיד את עיקר הכתובה בסך  221ש”ח
במזכירות בית הדין .את תוספת הכתובה שלה היא הפסידה כפי
שנפסק( .חישוב עיקר כתובה 37.5 :דרהם כמבואר בשו”ע סימן
ס”ו ,כשכל דרהם שווה כשלשה גרם כסף ...ובסיכום 112.5 :גרמי
כסף לפי שווים היום =  221ש”ח).
תיק מס’ ( 831981/3,1,2,8באזורי); ( 847350/3,5,6בגדול).
תאריכי פסקי הדין .1 :כ”ד באלול תשע”ד (;)19.09.14
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 .2י”א אב תשע”ה ( .3 ;)27.07.15כ״ב טבת תשע״ו (;)03.01.16
 .4ז’ שבט תשע”ו ( .5 ;)17.01.16י׳׳ד שבט תשע״ו (;)24.01.16
 .6כ”א אדר א תשע”ו ( .7 ;)01.03.16י”ב אדר ב תשע”ו (.)22.03.16
הופיעו :עו”ד אברהם אינדורסקי (לאשה) ,עו”ד אהרן בניסטי (לאיש).

הערה :לעתירת האשה ראו :בג”ץ  .1416/16העתירה נדחתה.
פסה”ד מתאים גם למדורים עילות גירושין ,כתובה ורכוש.
פסה”ד עוסק גם בנושאים היתר אשה שניה ותנאים למתן הגט.

 .2פומביות הדיון; דיון במקביל בתביעות שלום בית
וגירושין; הכרזת האשה כמורדת כאשר בית המשפט
קבע שאינה כזאת.
בית-הדין הרבני הגדול:
הרב שלמה דיכובסקי – אב”ד
הרב יששכר דב הגר  -דיין
הרב אליהו עצור – דיין
העובדות:
שני ערעורים על החלטות בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע.
הערעור הראשון מתייחס להחלטת בית הדין לפיה נמנע ביה”ד
מלהכניס לאולם הדיונים את ילדיהם הבוגרים של הצדדים.
הערעור השני מתייחס להכרזת האשה כמורדת כאשר בית
המשפט קבע בתביעת המזונות שלה שאינה מורדת .עוד טענה
האשה להיעדר סמכות מקומית של בית הדין האזורי ,משום
שהיא גרה בתל אביב.
נפסק:
פומביות הדיון אינו עיקרון קדוש ,וגם במשפט האזרחי אינו
מקובל בכל מקרה ,יפה ציין ב”כ המשיב כי בחוק בתי המשפט
(סעיף  ,68תשמ”ד )1984 -נקבע כי בית משפט רשאי לדון בעניין
מסוים בדלתיים סגורות .מפורטים שם שבעה עניינים ,ואחד
מהם הוא ענייני אישות.
אין לב”כ המערערת כל תלונה על בתי המשפט האזרחיים,
מדוע איפה הוא מתלונן בנושא זה על בתי הדין הרבניים .אחת
מן השתיים :או שב”כ המערערת נשמט מזכרונו כי גם בתי הדין
הוסמכו לדון בענייני אישות בדלתיים סגורות .או שיש לו חשבון
אישי עם בתי הדין הרבניים והוא מנסה לתקוף אותם בטענות
שווא .בנוסף :קיצפו של ב”כ המערערת יצא על כי ביה”ד נמנע
מלהכניס לאולם הדיונים את ילדיהם הבגירים של הצדדים.
האם הדיברה החמישית “כבד את אביך ואת אמך” מוכרת לב”כ
המערערת? האם מותר לפי המוסר האנושי לעסוק בענייניהם
האינטימיים של הורים ,בנוכחות ילדיהם ,גם אם מדובר בבגירים?
אנו מסתפקים בהערות אלו ,בכדי לדחות לחלוטין את טענותיו
של ב”כ המערערת בנושא זה....
גם טענותיו האחרות של ב”כ המערערת חסרות בסיס .אין כל
סיבה שביה”ד ימנע מלדון בתיק תביעת הגירושין של הבעל כל
עוד לא נסגר פורמלית תיקו לשלום בית“ .שלום בית” ו”גירושין”
אינם תרתי דסתרי ,ופעמים רבות זו הכותרת בתיק אחד“ :שלום
בית או גירושין” .זהו גם טבעם של הדברים ,כאשר המטוטלת

נעה חליפות בין תקוה ליאוש ,לגיטימי שאדם ידגול בשלום בית
וביחד עם זאת יטען כי באם יוברר שאין סיכוי לשלום ,אזי הוא
מבקש גירושין.
הטענה על חוסר סמכות מקומית ועניינית גובלת בבורות .תקנות
הדיון (סעיף י’) קובעות “שמשפט בין איש לאשתו אפשר להגיש
גם בביה”ד של מקום מגוריו האחרון של בני הזוג” וכך נעשה
הדבר בנדוננו.
גם הטענה של “חוסר סמכות עניינית” בקביעת האשה כמורדת
עקב קביעתו האחרת של ביהמ”ש המחוזי לוקה באותו חסרון.
ראשית “ענייני נישואין וגירושין” הם בסמכותו היחודית של
ביה”ד הרבני ,כאמור בסעיף  1לחוק שיפוט בתי דין רבניים,
לית מאן דפליג כי הכרזת מורדת היא מכלל ענייני נישואין .בית
המשפט אינו יכול להתערב בסמכותו היחודית של בית הדין
הרבני ,וקביעתו כי האשה אינה מורדת יפה רק להליך שהתנהל
בענין תביעת המזונות .יש להכרזה כמורדת משמעויות נוספות
המבוארות בשו”ע אבהע”ז סימן ע”ז.
אין סתירה בין קביעת בית המשפט לקביעת בית הדין.
גם אם צודקת האשה בעזיבת הבית עקב מעלליו הרעים של
הבעל .כטענתה ,די בכך רק לתקופה הראשונה .אולם בתקופה
השניה ,כאשר אומר הבעל“ :אם אינך חפצה בי ,גם אם את
צודקת כטענתך הבה ונתגרש” ,והאשה עונה“ :אמנם איני חפצה
בך אבל איני מוכנה לגירושין ולא לשלום בית” אזי תחשב האשה
למורדת .אין כל אפשרות לאחוז את החבל בשתי הקצוות.
בית המשפט עסק בתקופה הראשונה בלבד ,ואילו ביה”ד קבע
עמדה ביחס לתקופה השניה בלבד ,כך שאין כל סתירה ...כאמור
הערעור נדחה.
תיק מס’ שן ,128/שן327/
ניתן ביום י”א אייר תשנ”א ()26.12.1991

פסה”ד מתאים גם למדור עילות גירושין.
פסה”ד עוסק גם בנושא מאבקי סמכות.

כל ההליכים ביניהם הסתיימו בפס”ד בערכאות אחרים בחו”ל.
הבעל נשא אחרת בלא היתר ביה”ד הרבני ,ומסרב לגרשה
מכבלי עגינותה.
לפיכך ביה”ד מחייב את הבעל לתת ג”פ לאשתו ,כדין רבנו ירוחם
בנתיב מישרים סע’ כ”ג .האשה ויתרה על כתובתה עובר לג”פ.
דיון שני:
הבעל נשוי לאשה אחרת שלא ברשות בי”ד והרי הוא עובר על
חרם הקדמונים שלא ישא אשה על אשתו .אשר על כן הואיל
ועשה שלא כדין עושים לו שלא כדין.
כבר נפסק בפסק ביה”ד בתאריך  29.3.16שחייב לתת גט לאשתו
מיד .הבעל הוזמן היום לסידור גט אך סירב לתת גט אא”כ ימולאו
תנאיו ,שייסגרו התיקים שפתחה אשתו נגדו בחו”ל .ביה”ד
מבהיר שאינו יכול להתנות כך ועליו לתת גט ,וינהל ענייניו שם.
הבעל מתעתע בביה”ד ,ולפיכך ביה”ד פוסק שהואיל וחייב בגט
והוא מסרב ,על מזכירות ביה”ד להגיש תלונה במשטרה על
מעשיו אלו שנשא אשה על אשתו שלא כדין ,וחי את חייו ואת
אשתו זנח לאנחות עגונה למעלה משש שנים.
הואיל ויש חשש שיעזוב את הארץ לאור העבירה הנ”ל ,ביה”ד
מוציא צו מעצר נגד הבעל ללא שחרור ,באשר אדם זה עושה
ככל העולה על רוחו והחשש להיעלמותו סביר מאוד מאוד.
דיון ראשון :תיק מס’ ,1018420/1
ניתן ביום י”ט אדר ב’ התשע”ו ()29.3.2016
דיון שני :תיק מס’  ,1018420/8ניתן ביום ה’ תמוז התשע”ו ()11.7.2016
הופיעו :עו”ד מוריה דיין מ”יד לאשה” (לאשה) ,עו”ד יהושע זילבר (לאיש).

פסה”ד מתאים גם למדור עילות גירושין.
פסה”ד עוסק גם בנושאים תנאים למתן הגט והיתר אשה שניה.
למדור זה ראו גם פסקי הדין .5 ,4

עילות
גירושין

למדור זה ראו גם פסקי הדין .6 ,5

צווי
הגבלה
 .3בית הדין נמנע מהטלת צווי הגבלה על סרבן באופן
ישיר ,אך קובע שיש להגיש למשטרה תלונה על ביגמיה
בית הדין הרבני ירושלים:
הרב אליהו אברג’יל – אב”ד
הרב מאיר יששכר מאזוז – דיין
הרב יעקב חיים סלומון – דיין

 .4ניתן לכפות סרבן גט בעילת פירוד ממושך ,ובתנאי
שיתקיים דיון מחודש על חיוב הכתובה.
בית הדין הרבני חיפה:
		
הרב יוסף יגודה  -אב”ד
הרב ישראל דב רוזנטל  -דיין
הרב סיני לוי – דיין

העובדות:
האשה תבעה להתגרש בעילות שונות ,בכללן אלימות ופירוד
ממושך .כעת משך הפירוד הוא חמש שנים .בהחלטה משנת
נפסק:
( 2013תיק866214/1 ,פורסם במאגרים) חויב הבעל בגט ונקבע
דיון ראשון:
שני הצדדים נשואים כדמו”י מסכימים ואף חפצים להתגרש שאם הבעל לא יתן אותו במועד שנקבע ,ידון ביה”ד בתביעת
האשה לכתובה .בעקבות סירוב הבעל למתן הגט ,הוא חויב
בג”פ כדמו”י .מה עוד כי הצדדים פרודים זמ”ז שש שנים.
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בשנת  2014בכתובה בסך מיליון ש”ח .מאוחר יותר ביה”ד ניסה
להגיע להסכם גירושין ,אולם הבעל חזר בו ודחה את ההסכם.
כעת מוכן הבעל להתגרש אם האשה תוותר על כתובתה ,אולם
מתנגד להצעת בית הדין לפיה חיובו בכתובה יבוטל כעת והוא
יידון מחדש ,לרבות גובה הסכום ,לאחר מתן הגט.
נפסק:
בנסיבות אלו סבור בית הדין שניתן אף לכפות את הבעל לגירושין.
בהחלטה הנזכרת לעיל בעובדות כבר נקבע כי אלימות הבעל
והעובדה כי בני הזוג מורדים זה על זה מביאים לחיוב בגט ,וכי
“הבעל חפץ לאחוז בנישואין [רק] כדי להשיג יתרונות כלכליים
ומנוף לחץ על האשה”.
מדברי רבינו ירוחם עולה שכופים על הצדדים להתגרש .אף
שלעיתים הסתפקו פוסקים באמירה שיש לחייב בגירושין,
מבואר בכמה פסקי דין שניתן אף לכפות ,וכך יש לנהוג בשעת
הצורך .כך ,מפד”ר חלק יא עמוד  95משמע שמעיקר הדין בדינו
של רבינו ירוחם קיימת הוראה לכפיית הגט ,וכפי המפורש בדבריו
שכתב “לאחר שנה כופין אותו לגרש” .וכך גם בפד”ר חלק יג עמ’
“ :267מפורש בדבריו שיש לכוף את הבעל לגט בגלל טענת עיגון
בלבד ,ואף שאין לה עליו שום תביעות לחיובי אישות ,שהרי רוצה
גט ממנו”.
באגרות משה חלק אבן העזר חלק ג’ סי’ מד ,נפסק כי אין דין
גט מעושה באדם שאין רצונו באשתו ,אולם הוא מציב תנאים
שונים ולכן הופעלה עליו כפיה“ :אין הכפיה על רצון הגירושין,
אלא שהגירושין לא יהיו למשכון להשיג איזה דבר ממנה ,שיש
טעם גדול שאין לזה דין אונס לפסול הגט” .וסיים“ :אף שהיא
סברא גדולה ,אין לסמוך ע”ז לבד ,אבל לצרף זה לעוד טעם ,ודאי
היא סברא גדולה לצרף”.
ובדומה כתב הרב שלמה משה עמאר בספר שמע שלמה חלק
ג’ אה”ע סי’ יט ,כי ניתן להסתמך על רבינו ירוחם כדי לכפות
בעל ש”אינו רוצה בה עוד ולא מעכב מלגרשה אלא כדי לצערה
ולנקום בה ,דבזה שרצונו באמת לגרשה ואינו חפץ בה עוד בשום
פנים ,אפשר דאין בזה שום חשש בכפיה שהרי בסופו של דבר
כופין אותו על דבר שהוא עצמו חפץ בו והוא מותר לכ”ע”.
במקרה דנן ישנו פירוד ממושך וביה”ד גם התרשם מאופיו האלים
של הבעל .ברור שהוא אינו רוצה באשה ,אלא שהוא נאחז בגט
על מנת להשיג הסכם על פי תנאיו.
“בנסיבות של חיוב מלא בכתובה ובשל העובדה שחלק מנימוקי
בית הדין היה הסכמתו של הבעל להתחייב בכתובתה בשיעור
של  1,000,000ש״ח ,סבר בית הדין שיש קושי בכפיה כאשר
הבעל מבקש היום לבטל חיוב זה .לפיכך ,בהסכמת האשה
הוחלט על ביטול החיוב הנזכר ודיון מחודש בתביעת הכתובה,
כך שהיום לא ניתן לומר שיש תנאי הגיוני שמציב הבעל כתנאי
לגירושין.
מבחינה הלכתית ,בנסיבות כאלו יש לקיים את עיקר דינו של
רבינו ירוחם ,שניתן לכפות על בעל המואס ומורד באשתו ,ואינו
מגרשה אלא כדי לעגנה .יש לצרף את שיטות הראשונים שניתן
לכפות בבעל אלים .במקרה דנן ,כאמור הבעל אף מעוניין לגרשה
אלא שנמנע לעשות כן מסיבות חיצוניות יש לצרף אף את סברת
ר’ משה פיינשטיין הנ”ל ,וכפי שהבאנו אף מדברי הראשון לציון
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הרב שלמה עמר בטעם דברי רבינו ירוחם .לפיכך ,יש לכפות את
הבעל למתן גט”.
לכן הוחלט כי האיש חייב לגרש את אשתו ,וניתן להפעיל כנגדו
אמצעי כפיה על פי דין; ההחלטה על חיוב הכתובה מתבטלת,
אולם ביה”ד ישוב וידון בה לאחר מתן הגט; הצדדים יוכלו לחתום
על הסכם גירושין לפני מועד הדיון ,ולאשרו במועד הדיון לסידור
גט .אך בית הדין לא יקדיש זמן במועד שנקבע לסידור גט
לניהול משא ומתן בין הצדדים .בית הדין ממליץ לצדדים להגיע
להסכמה ברוח הדברים שהוסכמו ביניהם כנזכר.
תיק מס’ 866214/1
ניתן ביום כ”ט באייר תשע”ו ()6.6.16
הופיעו :עו”ד בתיה כהנא-דרור“ ,מבוי סתום” (לאשה),
עו”ד טליה שקולניק (לאיש).

פסה”ד מתאים גם למדורים צווי הגבלה וכתובה.
פסה”ד עוסק גם בנושא תנאים למתן הגט.

 .5חיוב בגט והטלת סנקציות בטוענת שזינתה תחת
בעלה; שימוש בהוצאות משפט כאמצעי לחץ על סרבן
גט.
בית הדין הרבני תל-אביב:
הרב אחיעזר עמרני  -אב”ד
הרב דוד בירדוגו  -דיין
הרב מאיר פרימן – דיין
בית הדין הרבני הגדול:
הרב ציון אלגרבלי  -יו”ר
הרב ציון בוארון  -דיין
הרב אהרן כץ  -דיין
העובדות:
הצדדים גרים בנפרד .הבעל פתח בתביעת גירושין בבית הדין
ולתביעתו כרך את ענייני החזקת הילדים ,מזונות וחלוקת רכוש.
התקיימו דיונים בתביעת הבעל .בתחילה הבעל ביקש להתגרש
אך לבסוף חזר בו מתביעת הגירושין והתיקים נסגרו .לאחר מכן
האשה הגישה תביעת גירושין ,בטענה שהבעל רמאי ,אלים
ובוגד ,וכל מטרתו כעת בעיכוב הגט הוא מחמת תהליך פשיטת
רגל שהוא נתון בו ועל מנת לסחוט אותה כספית .בפני ביה”ד
נידון רק עניין הגירושין היות וכריכת הרכוש שהייתה בתביעת
הבעל בוטלה לאחר שהבעל חזר בו מתביעתו.
נפסק:
דיון ראשון (אזורי):
התקיים דיון בתביעת האשה ,במהלך הדיון התברר שהצדדים
אסורים זה על זה בשל העובדה שהאשה הודתה שקיימה
קשרים עם גברים זרים במהלך הנישואין .כמו כן התברר שלבעל
קשרי ידידות עם אשה זרה.
כאמור ,הבעל תבע תחילה גירושין ובתחילת הדיונים אמר שרוצה
גירושין ,אלא שכיום מבקש פיצוי מהאשה על מנת שיתן גט.
לאור העובדות שהתבררו היום מפי האשה ,ולפיהן היא נאסרה

על בעלה ,בית הדין מקבל את תביעת הגירושין של האשה האשה את תביעת הגירושין .העילות שלה הן :הבעל לא פרנס
כראוי אותה ואת ילדיה; הבגידות הרבות שלו; הוא נמנע מקיום
ופוסק:
 .1הצדדים חייבים להתגרש זמ”ז לאלתר .2 .האשה הפסידה יחסי אישות עמה.
את כתובתה .3 .הצדדים אסורים לחזור להינשא זה לזה ,והאשה הבעל טען בביה”ד שהוא מעוניין בשלו”ב ,והכחיש כי בגד
באשתו .אולם האשה עמה נטען כי קיים קשר ארוך העידה בבית
אסורה להינשא לפלוני ואלמוני.
הדין על אודות הקשר המיני שהיה ביניהם .הבעל טוען כי עדותה
לא אמינה.
דיון שני (גדול):
לפנינו ערעור הבעל על החלטת ביה”ד האזורי מיום 22.1.14
נפסק:
כי הינו חייב לגרש את אשתו .לאחר שהופיעו הצדדים בפנינו
ולאחר שמיעת הטענות ועיון בתיק אנו פוסקים כי .1 :ערעור הנדון שבפנינו והעילה העיקרית בתביעת האשה לגירושין הוא
הבעל על החיוב בגט נדחה .2 .הבעל מחויב ב 15,000-ש”ח טענת האשה כי הבעל בגדר “רועה זונות” .בשו”ע אבן העזר
הוצאות משפט .3 .במידה והבעל יגרש את האשה תוך  30יום הלכות גיטין סימן קנד סעיף א’ כתב הרמ״א ז״ל“ :מי שהוא
רועה זונות ואשתו קובלת עליו ,אם יש עדות בדבר ,שראו אותו
חיוב ההוצאות האמור מבוטל.
עם מנאפים או שהודה ,יש אומרים שכופין אותו להוציא ,אבל
משום שמביאין לו ילדים נכריים אין לחוש ,דילמא משקרים עליו
דיון שלישי (אזורי):
(חידושי אגודה דיבמות)”.
בדיון שהתקיים היום הבעל עמד בסירובו לתת גט.
לאור סירובו של הבעל ליתן גט לאשתו לאלתר ביה”ד מחליט מקור הדברים הוא בספר אגודה הובאו דבריו בבית יוסף אבן
העזר סימן קנד ז״ל“ :מצאתי כתוב בשם ספר אגודה בפרק הבא
להטיל על הבעל את צווי הגבלה המנויים בסעיפים (2א)
((-2)1א)( )6לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) .על יבמתו (סי’ עז) פעם אחת בא מעשה לידי לאה טוענת על
ראובן שהיה רועה זונות והוא כופר ופסקתי שאם תביא עדים
צווים אלו בתוקף עד מתן הגט.
במידה והבעל לא יתן גט לאשתו תוך  15יום ידון ביה”ד בהרחבת שהוא כן יוציא ויתן כתובה אי בעית אימא קרא ואי בעית אימא
סברא ואי בעית אימא גמרא .קרא דכתיב (בראשית לא ג) אם
הצווים.
דיון ראשון :תיק מס’  ,927882/8ניתן ביום כ”א בשבט תשע”ד ( )22.1.14תקח נשים על בנותי .גמרא דאמרינן הכא (סה סוע״א עיין שם
ברי״ף) (הא) [והוא] דאפשר בסיפוקייהו ובנדון זה יאבד הון
דיון שני :תיק מס’  ,927882/10ניתן ביום כ’ בסיון תשע”ד ()18.6.14
דיון שלישי :תיק מס’  ,973804/1ניתן ביום כ”ה באייר תשע”ד (( )25.5.14משלי כט ג)[ .סברא] דגרע מכל הנהו דפרק המדיר (עז ).ודוקא
הופיעו :עו”ד שי זילברברג ועו”ד אוסנת פרינץ (לאשה ,בדיונים  )3 ,2שיש עדים שראו אותו עם המנאפים אבל אם הביאו לו הנכרים
עו”ד רמי מרמלשטיין (לאיש ,בדיונים .)3 ,1
בנים עבור זה לא כפינן ליה שראיה כמה נספים בעלילות .ודוקא
הערה :שבוע לאחר מתן ההחלטה דלעיל הוזמנו הצדדים לדיון שיכולה האשה לבקש עדים שיעידו מעצמם אבל לא פסקתי
להחרים על ככה דכל ישראל בחזקת כשרות עד שיודע פיסולו
נוסף וסודר ג”פ בין הצדדים בפני הרב אפרים כהן.
(עיין כתובות לו ):גם אמרתי שיעידו עדים זה שלא בפני זה
פסה”ד מתאים גם למדורים סדרי דין וצווי הגבלה.
ויחקרו אותם בדרישה וחקירה כמו על דיני נפשות (סנהדרין מ.).
פסה”ד עוסק גם בנושא :תנאים למתן הגט.
ואחרי שפסקתי הפסק שלחו קרובי האשה תשובת הר”מ ז״ל
והאריך בה מאד וכתב כל הני טעמי שכתבתי .וסוף דבריו היכא
 .6בירור והגדרת עילת ‘רועה זונות’; משקל הודאתו דאיכא עדות או כשהודה מעצמו כייפינן ליה להוציא עכ״ל”.
של הבעל בקיום קשרים עם אחרות ומשמעות בדיקה ואמנם הבית יוסף שם כתב על דברי האגודה ז״ל“ :ומכל מקום
רפואית שעבר.
נראה לי דאין לסמוך על דברי ספר אגודה ורבינו שמחה ואור
זרוע לכפות להוציא על דבריהם כיון שלא נזכרו בדברי שום אחד
בית הדין הרבני פתח תקווה:
מהפוסקים המפורסמים”.
ראב״ד
הרב בנימין אטיאס -
אולם הרמ״א הביאו להלכה.
הרב דוד מלכא  -דיין
והנה בטעם הדבר שיש לחייב את הבעל בגט כתב האגודה
דיין
–
שלוש
הרב אברהם מאיר
שלושה נימוקים:
קרא  -דכתיב (בראשית לא נ) אם תקח נשים על במתי היינו
העובדות:
שע”י שהולך עם נשים אחרות ממעט בקיום יחסים עם אשתו
מדובר בתביעת האשה לגט וכתובה ותביעת האיש לשלו”ב .בני כפי שמחוייב.
הזוג חיו כמה שנים לפני הנישואין ונישאו ב .2009-נולדו להם גמרא  -דאמרינן הכא (סה סוע״א עיין שם ברי״ף) והוא דאפשר
שני ילדים .בשנת  2012גילתה האשה תמונות והתכתבויות בסיפוקייהו ובנדון זה יאבד הון (משלי כט ג) ,היינו שע”י כך סופו
אינטימיות של בעלה ,והוא הודה בכך שיש לו רומן בן  4שנים לאבד ממונו וימנע מלזון את אשתו וילדיו.
וכי בגד בה עם נשים רבות .הבעל גם הודה שקיים יחסים לא סברא  -דגרע מכל הנהו דפרק המדיר (עז ,).היינו ששם מבואר
מוגנים עם אשה הנגועה בוירוס הפפילומה ובכך סיכן את אשתו שאפילו מפני ריח הפה כופין לגרש ק״ו במקרה כזה.
בזמן הריונה ,אולם הבטיח שהוא מעוניין לחזור בו .בני הזוג החלו בערוך השולחן הלכות גיטין סימן קנ״ד סעי’ ט״ז מוסיף עוד
בהליך גישור ,אולם הבעל הפסיק אותו חד צדדית ולכן הגישה
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טעם דאע״ג דעל שאר עבירות כשאין נוגע לה אין כופין אותו עם העדה לדבריו ולדבריה הודתה בעצמה שנהגה לקיים
לגרש ,מ”מ ברועה זונות יש שכופין דודאי נוגע לה לעונתה יחסים עם מספר גברים ,וגם עם הבעל אותו הכירה דרך אתר...
דרועה זונות ממאס בהיתר ובודאי שמאוס עליה ,ואפשר שגם כמו”כ העובדה שהבעל נרשם לאתר היכרויות למטרות ניאוף
והציג עצמו כרווק מדברת בעד עצמה.
סכנה יש בדבר.
והנה בנדון שלפנינו לפי גרסת האשה התקיימו בפועל כל
שלושת הנימוקים יחדיו לטענתה הבעל לא קיים עמה יחסים מכל האמור נראה שיש לקבוע שהבעל עונה להגדרה של
אלא לעיתים רחוקות מאוד ,לא פרנס כראוי ,וכן קיים חשש רועה זונות .פרט לכך גם בגין טענת האשה שמאסה בו בגלל
התנהגותו ,הרי אין לך מאיס עלי באמתלא מבוררת יותר מזו,
שנדבק במחלות מסוכנות.
אולם כתב האגודה וכן פסק הרמ”א שכדי לקבוע שהבעל “רועה ולכן נראה שיש לחייב את הבעל במתן גט לאשתו.
זונות” יש צורך בעדות או בהודאת הבעל ,וכ”כ הרמ״א “אם יש לאור האמור מחליט ביה״ד:
 .1ביה״ד מחייב את הבעל לתת גט פיטורין לתובעת.
עדות בדבר ,שראו אותו עם מנאפים או שהודה” ובלשון האגודה
 .2המזכירות תקבע מועד לסידור גט
משמע שצריך שני עדים שכתב“ :ודוקא שיש עדים שראו אותו
 .3במידה והמשיב יעמוד בסירובו להתגרש ,עליו להודיע לבית
עם המנאפים” ועוד הוסיף“ :גם אמרתי שיעידו עדים זה שלא
הדין עד  14יום מחתימת ההחלטה ,על מנת לבטל את הדיון
בפני זה ויחקרו אותם בדרישה וחקירה כמו על דיני נפשות
לסדור גט ,ולקבוע דיון חילופי בבקשות המבקשת במידה
(סנהדרין מ.”).
ויוגשו בגין סירוב הבעל לסידור גט בכפוף לפתיחת תיק
ועיין בספר אשר חנן (חאה״ע סי’ עז) שאסף כל השיטות בדין
מתאים.
רועה זונות אם כופים את הבעל לגרש ודעת רוב ככל הפוסקים
 .4בהעדר תגובה כנדרש ,עשוי בית הדין לחייב את הבעל
שאין כופין ,אף ברועה זונות ועל טענת האשה במאיס עלי שהיה
בהוצאות הדיון שיקבע לסדור גט.
חי חיי אישות עם פרוצות אין לב״ד לכוף הבעל למתן גט .אולם
 .5בנושא הכתובה יחליט ביה״ד רק לאחר שיוכרע נושא הרכוש
דעת רוב הפוסקים שעל הבעל חל חיוב לפטור את אשתו בג”פ
שמתנהל בערכאה אחרת.
כדמו”י ללא תנאים .ואין טעם להחזיר האשה בכוח לחיי משפחה
ואישות תקינים עם בעלה כ”ז שמסרבת בתוקף לפנינו.
תיק מס’ 964155/1
והנה בנדון זה הופיעה לעדות עדה אחת ומלבד העובדה שלא
ניתן ביום א’ בתמוז תשע”ה ()18.6.15
העידו שני עדים הרי שגם מדובר בעדות אשה שלטענת הבעל
הופיעו :עו”ד אנג’ליקה בן דוד (לאשה) ,עו”ד אורי צפת (לאיש).
בקשה לנקום בו על שהפסיק הקשר עמה ,ואין להסתמך על
עדות זו בלבד כדי לקבוע שהבעל רועה זונות .משום כך לא נאריך
פסה”ד מתאים גם למדורים סדרי דין וכתובה.
בטענות ב”כ הבעל לסתור ולפקפק במהימנות העדות.
למדור זה ראו גם פסקי הדין .7 ,3 ,2 ,1
אך נראה שלמרות שהבעל הכחיש בפנינו את טענות האשה
מכל וכל ,יש מקום לקבוע שהיתה הודאה מצדו על כך שבגד
באשה וקיים יחסי אישות עם נשים אחרות ,ובפרט עם העדה...
וזאת בהתבסס על התכתובת שהיתה בין הבעל לאשה במסמך
שהוצג בפנינו ,והבעל הודה בשעת הדיון שאכן היתה תכתובת
שכזו .שם נכתב בין השאר...
זאת ועוד ,הבעל הודה בפנינו בדיון שעבר בדיקה על מנת לוודא
שלא נדבק בוירוס הפפילומה ושלח הודעה לאשה בשנת 2013
שנבדק ונמצא שאינו נגוע.
לכאורה לשם מה היה זקוק לעשות את הבדיקה אם כפי גרסתו  .7מעמדה של כתובה בערך גבוה מאד והיחס בין כתובה
לא קיים יחסים עם שום אישה מלבד אשתו ,הרי ודאי שלא לחוק יחסי ממון.
נדבק בווירוס הפפילומה .כדי להוכיח לאשה שלא קיים יחסים
עם אחרות אין בבדיקה הוכחה שלא קיים ,כי לא תמיד נדבקים.
אלא ודאי שהיה ברור לצדדים שהבעל קיים יחסים עם אחרות ,בית הדין הרבני חיפה:
והבעל הודה על כך בפני האשה כטענתה ,אלא שהבעל חשב הרב יצחק אושינסקי  -אב”ד
שלמרות הכל אם יוכיח שאינו נגוע בחיידק ,האשה אולי תסכים הרב דוד גרוזמן  -דיין
הרב אברהם דב זרביב – דיין
לקבלו בחזרה.
בנוסף לאמור יש להבהיר שהגדרת “רועה זונות” היא לאו
דווקא כשיודעים בוודאות שקיים יחסי אישות ,אלא כלשון בבית הדין הרבני הגדול:
האגודה :״שראו אותו עם המנאפים” היינו שראו את הבעל הרב נחום שמואל גורטלר  -אב”ד
בחברת מנאפים ,ומזה לבד ניתן להסיק שקרוב לוודאי קיים הרב יצחק אלמליח  -דיין
או יקיים יחסים עם אחרות וכ”כ בשו״ת שמע שלמה ח״ג סי’ הרב מימון נהרי – דיין
י״ט אות ה’ .בנידון זה הבעל הודה שהיה בקשר של כמה שנים

כתובה
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העובדות:
הצדדים נישאו בסוף שנות ה 90-ולהם שני ילדים .הבעל הגיש
תביעת גירושין כנגד אשתו ,אולם בית הדין מחק את התביעה
בשל כך שהבעל ביקש בפני בית הדין לחזור לשלום בית .לאחר
מחיקת התביעה האשה הגישה לבית הדין תביעת גירושין כרוכה
מטעמה ותבעה גם כתובה .הצדדים אינם גרושים ועודם גרים
תחת קורת גג אחת.
נפסק:
באזורי:
בית הדין דוחה את ניסיון הבעל לטעון כי הוא רוצה שלום בית
וזאת לאור כתב התביעה לגירושין שהגיש כנגד האשה .בית
הדין לא מקבל את טענות הבעל שהגיש את תביעתו רק כדי
לרכוש סמכות בעניין הנלווים לגירושין .לא יתכן לקבל מצב כי
אדם יפתח תביעה ,יאשים את אשתו בהאשמות כאלו ואחרות,
ולאחר מכן יהפוך עורו ויטען כי בעצם הוא לא התכוון לגירושין.
מה גם שבכתב התביעה הוא מאשים את האשה בהאשמות
שונות ,לרבות טענת מורדת.
בית הדין הפנה את הצדדים ליחידת הסיוע אשר הגישה לבית
הדין דו”ח בו נאמר כי למעשה שני הצדדים מבקשים להתגרש
ואף כי שניהם הביעו הסכמה להתגרש .כך גם בתסקיר לשכת
הרווחה נאמר שהבעל מסכים לפירוד בשל כך שמערכת היחסים
אינה נראית כבת תיקון (למרות שבפני ביה”ד הבעל הכחיש את
דברי העו”ס ,נאמנים על ביה”ד דבריה התואמים אף את דו”ח
יחידת הסיוע) .כך שבנד”ד הוכיח סופו על תחילתו וכי תביעת
הגירושין של הבעל היא היא רצונו הכנה.
יתר על כן ,הבעל אישר כי אשתו עזבה את חדר השינה רק לאחר
הגשת תביעת הגירושין .הבעל טען כי גם קודם לכן אשתו לא
דיברה עמו ולא קיימה איתו יחסי אישות כבר כמה חודשים,
ואולם אין ספק שההסלמה המשמעותית התחילה רק לאחר
הגשת תביעת הגירושין.
בנוסף ,חוקר פרטי העיד בפני ביה”ד כי הבעל היה בלילות
בחברת אשה זרה .הבעל הודה שהוא שהה עם אשה זרה אבל
טען שלא קיים איתה יחסי אישות אלא רק קשרי ידידות ,ואילו
האשה טענה שזהו קשר לא ראוי .בית הדין סבור שאין צורך
להכריע במחלוקת שבין הצדדים ,שהרי בין כך ובין כך ,האשה
לא חייבת להסכים לחיות בשלום על בעל המודה שהוא מבלה
לילות שלמים בביתה של אשה זרה ,ואף “אירח” את האשה
הזרה בביתם של הצדדים למשך לילה שלם בעת שהיא הייתה
בחופשה עם הילדים בעיר אחרת .ברי כי לא נוכל לצפות מאשה
הגיונית להתרצות ולהסכים להמשיך לחיות כך עם בעלה.
כך גם הבעל הודה בהתקשרות עם נשים אחרות ,הבעל הגיב
להאשמה זו באומרו כי אכן בכרטיס האשראי שלו ישנה שורה
עם חיוב עבור מינוי לאתר היכרויות וטען“ :אכן היה לי מנוי לאתר
זה אז מה? זה בגלל שהאשה לא אמרה לי כבר שנתיים שלום”.
הכתובה היא בסך של קצת יותר מ 6-מיליון ש”ח ,סכום
שהינו מוגזם לכל הדעות ומשכך דינה יוכרע ע”פ שיקול דעת
ביה”ד ,וידועה הפסיקה הרווחת באשר לכתובה מוגזמת,
שהיא אסמכתא בעלמא ,ונפסקת ע”פ שיקול דעת ביה”ד,
מדין פשרה .לאור כל המפורט לעיל מחליט ביה”ד לחייב הבעל

ב 120,000-ש״ח ,אשר ישולמו ע”י תוך  90יום .סכום זה יקוזז
מהזכויות הסוציאליות שתקבל האישה מהבעל בהתאם לחוק
יחסי ממון.
בעניין הגירושין ,בית הדין מקבל את תביעת הגירושין של האשה
ועל הצדדים להתגרש .לאחר שתתקבל הודעה כי מי מהצדדים
עזב את מקום המגורים המשותף ,ביה”ד ישקול להורות על
פתיחת תיק לסידור גט .בשלב זה לא ניתנת החלטה מפורשת
לחיוב בגט ,בתקווה שלאחר הפירוד הפיזי ,הצדדים ימלאו אחר
החלטת ביה”ד באופן מכובד וללא הזדקקות לצעדים נוספים.
מזונות ילדים :בשלב זה ,כל עוד הצדדים גרים יחדיו ,לא ייפסקו
מזונות הילדים .לאחר הגירושין בפועל או הפירוד הפיזי ,בית הדין
ישקול בהחלטתו בסוגיית המזונות .ברם ,ככל שתתקבל הודעת
האם כי צרכי הילדים אינם מתמלאים כראוי ע”י האב ,ולאחר
בחינת העניין ,ביה”ד ישקול לפסוק מזונות לאלתר .כמו”כ אם
יסבור ביה”ד כי החלטה זו פוגעת באפשרות הצדדים להיפרד
במגוריהם ,משקולים כאלו או אחרים ,ביה”ד ישקול פסיקת
מזונות כבר עתה.
בגדול:
הצדדים התגרשו כחודש לאחר מתן פסה”ד נשוא הערעור.
האשה הגישה ערעור על גובה דמי הכתובה שבית הדין פסק
לה וכן על קביעת ביה”ד שיש לקזז את דמי הכתובה מהזכויות
הסוציאליות של הבעל ,שכן קיזוז זה מביא להפחתת כל דמי
הכתובה שנפסקו לה.
דין הערעור להידחות .סכום הכתובה הוא אסמכתא לכל הדעות.
בנסיבות הללו ניתוח ביה”ד את העובדות שהביאו את הצדדים
לגירושין ואיזון מכלול המרכיבים למקרה זה .מקובל עלינו שיש
לפעול בהתאם לשיקול דעת של בית הדין המכיר את הנפשות
הפועלות .לא מצאנו עילה להתערב בשיקול דעתו של בית הדין
בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות הדיון סעיף קל”ה לפיו
ניתן להתערב כאשר “נראית טעות הנראית לעין בשיקול הדעת
או בקביעת העובדות” .כדי להתערב בפס”ד בגין שיקול דעת
צריכה להיות טעות הנראית לעין וטעות כזו לא מצאנו בהפעלת
שיקול הדעת .גם טעות בהלכה לא מצאנו.
באשר לטענת המערערת לטעות בהפעלת סעיף  17לחוק יחסי
ממון ,הנוהג בבתי הדין לפעול הוא בהתאם לפסה”ד הרבני
הגדול שציין המשיב בתשובתו וכפי שפעל ביה”ד בנד”ד.
מן הראוי היה לחייב בהוצאות משפט בגין הערעור אולם מאחר
ולא התברר לנו שהמערערת פעלה בחוסר תום לב לא נפסוק
חיוב הוצאות מהספק.
באזורי :תיק מס’  ,978773/7ניתן ביום י”א בטבת תשע”ו ()23.12.15
בגדול :תיק מס’  ,1065904/1ניתן ביום י”ח בתמוז תשע”ו (.)24.7.16
הופיעו :עו”ד משה פרקש (לאשה) ,עו”ד וטו”ר חיים שכטר (לאיש).

פסה”ד מתאים גם למדורים סדרי דין ,עילות גירושין ורכוש.
פסה”ד עוסק גם בנושא מזונות ילדים.
למדור זה ראו גם פסקי הדין 6 ,4 ,1
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רכוש
 .8התנאים לביטול הסכם גירושין בטענה שההסכם הנו
פיקטיבי ונועד להברחת נכסים מנושים.
בית-הדין הרבני אשקלון:
הרב בנימין בארי  -אב”ד
הרב אהרון כץ  -דיין
הרב דב לבנון – דיין
העובדות:
הצדדים ערכו הסכם גירושין בשנת  ,1996במסגרתו ויתר הבעל
על חלקו במשק החקלאי לטובת האשה והצדדים התגרשו.
בשנת  2001הגיש הבעל תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענה
שההסכם היה פיקטיבי ונעשה לצורך הברחת נכסים מפני נושיו,
ודרש להחזיר לעצמו לפחות את מחצית המשק .יצוין כי על פסק
דינו של בית הדין הרבני האזורי הוגש ערעור לבית הדין הרבני
הגדול ,ואולם משהמערער לא התייצב לדיון ,הערעור נמחק.
נפסק:
בית הדין דוחה את תביעת הבעל וקובע כי ההסכם הינו בר תוקף
וכי אין לבטלו .בית הדין קובע כי על מנת לבטל הסכם חתום,
יש צורך ב”אומדנא דמוכח” ,דהיינו שאין ספק שההסכם הוא
פיקטיבי וכי לא הייתה כוונה לקיימו ,ומגיע למסקנה כי במקרה
שלפניו ,לא התמלא תנאי זה ולפיכך ההסכם שריר וקיים.
בית הדין מפנה לדברי שו”ת הרא”ש (כלל ע”ח סימן ג) לפיהם אם
אדם נותן נכסיו לאחר כדי להבריח מבעלי חובותיו ,יש אומדנא
דמוכח שלא התכוון למתנה ,ואולם ,מציין בית הדין ,כי יש חוסר
בהירות בדברי הרא”ש ,שכן מחד ,הוא כותב שלא התכוון ליתן
מתנה ,אך מאידך ,כותב שיש לבטל מחשבות המערימים ולא
לתת להם לבצע מחשבתם הרעה .לפי טעם זה ,מודה הוא כי
המתנה חלה ,ורק לצרכי ענישה ביה”ד מבטל אותה.
בית הדין קובע כי ההבדל הגדול בין המקרה שלפניו לבין המקרה
אשר היה בפני הרא”ש הנו שבמקרה דנן נעשה מעשה משמעותי
של גירושין .הבעל טוען כי כל הגירושין היו פיקציה ,משחק לצורך
הברחת נכסים ,וכי לא הייתה כוונה אמתית להתגרש ,ואולם בית
הדין קובע כי טיעון זה מעורר כמה סימני שאלה:
 .1יחסי הצדדים היו מעורערים ,היו ביניהם מריבות ,האשה
טענה כי הבעל מהמר ושקוע בחובות ,ואף הבעל הודה
שהאהבה בינו לבין האשה הייתה רעועה מאוד .אף תסקיר
העו”ס מלמד על יחסיהם הקשים של הצדדים .כל אלו,
מערערים בעיני בית הדין את טענת הבעל לפיה הגירושין
היו פיקטיביים ומוסיף בית הדין ומציין כי אין זה סביר שאדם
יעשה צעד כה משמעותי כגירושין רק לצורכי פיקציה.
משבית הדין מגיע למסקנה כי הגירושין אמתיים ,קובע בית
הדין כי אך הגיוני שבעת גירושין היה הבעל מותיר את המשק
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לאשתו הנותרת לגור בו עם ילדיהם המשותפים.
 .2בית הדין קובע כי הסברה נותנת כי אדם המבריח נכסים
בעורמה ,נותן אמון באדם שקיבל את המתנה שיחזיר אותה.
אך אם יש חשש שמקבל המתנה ינצל את המתנה ויסלקהו
מנחלתו ,סביר שיימנע מצעד זה .כאשר יחסי הצדדים
רעועים ,הרי שקיים חשש שהאשה תממש את ההסכם ,כמו
שאכן עשתה לבסוף.
 .3הרא”ש מתייחס לסברה כי האדם טעה וסבר שההסכם
יעזור ,ואולם במקרה הנדון קובע בית הדין כי קשה להניח
שהבעל טעה מכיוון שמדובר באיש עסקים ממולח וכן משום
שעל המשק רבץ חוב כבד .קובע בית הדין כי אדם מן היישוב
יודע כי לא ניתן לברוח מפני נושים ,ולכן סבר האיש כי עדיף
שלפחות יירשם המשק ע”ש האשה.
 .4במקרה הנדון ,לבעל יש חברות אשר מהן הוא מתפרנס כל
השנים ,כך שאף כשהעביר לאשה את חלקו במשק ,המשיך
לעסוק בעיסוקיו האחרים .אולם האומדנא של הרא”ש בנויה
על כך שאדם לא יוותר על רכושו ויחזר על הפתחים.
 .5בית הדין קובע כי במקרה של הברחת נכסים ,מנקודת
מבטו של מקבל המתנה הוא לא הפסיד דבר .מה שאין כן
במקרה של האשה ,מקבלת המתנה ,שכן הגט יכול היה
להסב לה נזק עצום  -הבעל עשוי לעזוב אותה ולשאת
אחרת על פניה ,הבעל ייפטר ממזונותיה ,האשה מפסידה
את כתובתה .משמע ,מבחינת האשה יש סיכון עצום והפסד
פוטנציאלי גדול ,ומשכך ברי כי לא הייתה מסכימה לו לא
ראתה בכך אקט אמיתי של גירושין.
 .6בית הדין מציין כי הבעל אף לא הפקיד בידי אדם נאמן עליו
מכתב לפיו ההסכם הוא פיקציה.
 .7לבסוף ,דוחה בית הדין את הטענה כי החוזה היה פיקציה,
בכך שקובע כי אין המדובר במתנה שניתנה באופן פרטי ,כי
אם בהופעה בפני בית הדין ,בהתחזות כמי שרוצה להתגרש,
שמשמעותה אף עבירה פלילית ,ובהעמדת פנים.
לאור כל האמור לעיל ,קובע בית הדין כי אין כאן אומדנא דמוכח
לפיקציה ,כי אם סימני שאלה רבים ,ומשכך קובע כי לא ניתן
לבטל את ההסכם.
תיק מס’ 003250875-28-1
ניתן ביום כ”ח חשון תשס”ד ()23.11.03
הופיעו :עו”ד יואב בנטל (לאשה) ,טו”ר יעקב פרידמן (לאיש).

 .9דחיית בקשה לביטול הסכם גירושין בגין מחלוקת על
תשלומי משכנתא.
בית-הדין הרבני תל אביב:
הרב נחום פרובר  -אב”ד
הרב יצחק הדאיה  -דיין
הרב מרדכי רלב”ג – דיין
העובדות:
הצדדים התגרשו זמ”ז .הם ערכו הסכם גירושין ביום ,22.12.11
אשר אושר וקיבל תוקף של פס”ד ביום .12.1.12
על פי ההסכם ,הסכימו הצדדים למכור שתי דירות בבעלותם.
האשה טוענת לביטול ההסכם .לדבריה ,יש קושי למכור דירה

אחת ,בה היא מתגוררת ,מאחר והיא אינה רשומה בטאבו
ובשנייה מתגורר בנם של הצדדים .בנוסף ,לטענתה ,לאיש
זכויות נוספות ,עליהן לא ידעה האשה.
ביחס לדירה בה מתגוררת האשה – טוען האיש ,כי על פי הסכם
הגירושין על האשה לשאת במלוא תשלומי המשכנתא ,כל עוד
היא מתגוררת בה וכי אין בעיה למכור אותה ,מאחר ולטובת
הצדדים רשומה הערת אזהרה בטאבו.
ביחס לזכויות נוספות טוען האיש ,כי אין לו זכויות נוספות
וממילא ,על פי הסכם הגירושין – כל צד נשאר עם זכויותיו.
נפסק:
ביה”ד דחה את תביעת האשה לביטול הסכם הגירושין
מהנימוקים כדלקמן:
 .1ביה”ד אישר את ההסכם לאחר שבדק את כוונת הצדדים,
הבנתם את ההסכם ורצונם לחתום עליו.
 .2בהסכם מצוין מפורשות ,כי כל עוד מתגוררת האשה
בדירה ,יהיה עליה לשלם את מלוא המשכנתא וחיובים
נוספים על הדירה וכי אין לה האפשרות לתבוע את חלקו של
הבעל בתשלומים אלה.
 .3הצדדים הסכימו כי הדירה בה מתגוררת האשה לא תימכר לאלתר.
 .4ביה”ד התרשם כי תביעת האשה באה לאחר שהאיש תבע
אותה בהוצל”פ ,בגין תשלומי משכנתא וארנונה שלא שילמה.
 .5הצדדים ציינו בהסכם הגירושין ,כי הוא מקיף ומתייחס
לכלל זכויותיהם הרכושיות.
 .6הצדדים קיבלו על עצמם קניין.
תיק מס’ 372702/12
ניתן ביום יב’ בתמוז תשע”ג ()20.6.13
הופיעו :עו”ד עדי שדה (לאשה) ,עו”ד יוסף הולנדר (לאיש).

למדור זה ראו גם פסקי הדין .7 ,1

קידושין
 .10מתן היתר נישואין ל”מינקת חברו”.
בית-הדין הרבני תל אביב:
הרב ניסים בן שמעון  -ראב”ד
הרב עמנואל זרביב – אב”ד
הרב פנחס הכהן רבין – אב”ד
העובדות:
הצדדים הגיעו יחדיו לביה”ד .המבקשת בחודש שני להריונה והם
מבקשים להינשא .המבקש מקבל על עצמו את אבהות העובר
ואת כל החיובים שעל אב כלפי בנו .הבעיה היא שלמבקשת בת
מקשר קודם ,ללא נישואין .הילדה בת  14חודשים ולכן מתעוררות
כאן הבעיה של איסור נישואין ל’מינקת חבירו” .לדברי האשה,
היא הפסיקה להניק כשהילדה הגיעה לגיל שנה.

נפסק:
מעיון בחלק משיטות הראשונים עולה כי דין ‘מינקת חבירו’
אינו שייך באשה שילדה ללא נישואין ,ודעה זו מוזכרת ברמ”א
(אהע”ז יג יא)“ :ויש מקילין במזנה” .אולם ר’ יוסף קארו שם
קובע כי האיסור להינשא קיים גם במזנה.
עם זאת“ ,מצאנו באחרונים שבהצטרף כמה סניפים התירו
להנשא לאחר ט”ו חודש אף כאלמנה וסמכו על דברי הפנ״י
בקונטרס אחרון לכתובות דף סי ע״ב אות קנ”ו שהתיר בשעת
הדחק לאחר ט״ו חודש” .במקרה דנן ,יש להעלות את הטעם
להקלה ולפיו היא כיום בהריון בחודש השני ,דבר המשפיע על
איכות החלב ואולי אף גורם לכך שהוא מסכן את היונק .במקרה
זה יש מקום לסמוך על תשובת הנודע ביהודה (תנינא ,אהע”ז
סימן כד) ,וכך למשל “ראיתי באוצר הפוסקים סי’ י״ג אות צ”ב
ב’ שהביא משו”ת כרם שלמה שכתב מתשובת מהר״ב פרנקל
בזונה מינקת שנתעברה שנית מהחתן שלה שמוכן לשאתה תוך
ז’ מלידת בנה הראשון שנתנה למניקה התיר עפ״י הנוב״י הנ״ל”.
“עוד נראה ע”פ מה שכתבו פוסקים רבים דכל שיש תועלת לילד
יש להתיר .והנה בנ״ד החתן שרוצה לישאנה מתחייב לפרנס את
הילד עד שיגדל .א״כ יש כאן טובת הילד שיהא מי שיפרנסנו.
ועיין ביבי”א ח״ט אבה״ע סי’ י”ד שהביא משו״ת מהרש״ם ח״א
סי’ צ״ט שכתב בשם שו״ת תפארת צבי (דיני מינקת סי’ ו’) שכל
שיש תועלת לטובת הולד עצמו וליכא סכנא יש לצרף סברא זו
להקל להתירא להנשא תוך כ”ד חודש”.
לאור כל זאת ,נראה שמכיוון שמדובר בפנויה שאינה משועבדת
לאבי הילד ,ומכיוון שבעלה העתידי קיבל על עצמו את כל צרכי
הילד ,הרי שיש מקום להתיר.
אולם יש מקום לחשוש שהסיבה שהיא הפסיקה להניק נובעת
מרצונה להינשא לאותו אדם ,ובמקרה כזה לא מצאנו שיש מי
שמקל לתת לה להינשא .כאן ניתן לסמוך על תשובת הרב שלום
משאש (שמש ומגן ח”ג ,אהע”ז יא) שחידש חידוש גדול:
“ועוד נ”ל לחדש ...דכיון דהיום נשתנו הטבעים וגומלים אותם גם
קודם הזמן הרבה ומאכילים אותם עפ״י הרופאים והם בריאים,
ויש שאינם מניקות אותם לגמרי והולכים עפ”י הרופאים ,א״כ
נוכל לומר דאישה מניקה י״ב או יותר אפילו תגמול בשביל הזיווג
נקרא דיעבד ,שהרי היה בידה לגמול אותו כשהוא בן עשרה
חדשים או קודם כמנהג הזמן שעושים כן אפילו בלא זיווג ,והיא
הניחה אותו לינק לא מפני שצריך לינק עוד ,רק לתענוג של הבן
או של אמו שאינה רוצה לטרוח להכין לו אוכל והיניקה יותר קלה
אצלה וא״כ אפילו תגמלהו עתה לצורך הזיווג אין דבר ,כי חשבינן
ליה כאילו גמלתו זה כמה ורק לתענוג הניחה לו לינק ואז הוי
כגמלתו כבר ובא הזיווג ...ולא נקרא שגמלתו לצורך נישואין ...הן
גם אין כאן גזירה שמא תגמול אותו קודם זמנו ,הלא בלאו הכי כך
עושים היום שגומלים אותו קודם הזמן גם בלא זיווג ואינו מסוכן
ואדרבה הם בריאים יותר מע״י יניקה ולכן אפילו עשתה בשביל
שידוך שרי ומותרת להנשא״.
ביה”ד אומר כי “אמנם דבריו חידוש גדול ,מ״מ בנ״ד שלדבריה
לא הפסיקה ההנקה בגלל שידוך יש לצרף דעתו.
לאור כל האמור נראה לענ״ד דיש להתיר למבקשת להנשא
למבקש ...לאחר ט”ו חודש מיום לידת הולד”.
באזורי :תיק מס’ ( 028846970-35-1תל אביב)
ניתן ביום ד’ טבת תשס”ד ()29.12.03
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המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת
בר-אילן הוקם מתוך רצון להשפיע על מעמד האשה בחברה הישראלית באמצעות קידום ידע
ומחקר ודרך פעילות מעשית וישומית.
המרכז עורך ומפרסם מחקרים וניירות עמדה בנושאים הנוגעים לנשים בישראל ומעמדן,
מפרסם פסקי דין רבניים ,פועל לשינוי חברתי על ידי יזום וקידום חקיקה ושינוי מדיניות ציבורית.
כמו כן עורך המרכז כנסים בתחום דיני המשפחה וביניהם הכנס השנתי לענייני נשים ,משפחה ומשפט בישראל ,ופרויקטים שונים,
כגון פרויקט פא"י (פיקוח אכיפה וישום).
המרכז תומך ושותף פעיל במאבק למען העגונות ומסורבות הגט בין היתר באמצעות פעילות ב"עיקר"  -הקואליציה הבינלאומית
לזכויות העגונה ומסורבת הגט.
במסגרת מעורבותו בחברה הישראלית ותרומתו לה מממן המרכז את ייצוגן המשפטי של נשים בבית הדין הרבני ובבית המשפט
לעניני משפחה .הסיוע המשפטי מתבצע במסגרת קורס קליני לסיוע משפטי בפקולטה למשפטים ,הכולל לימוד תיאורטי ועבודה
מעשית בליווי התיקים המשפטיים.
		
המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
רמת -גן 5290002
דוא"ל המערכתdvd@rackmancenter.com :

טל03-5318895 :
פקס03-7360499 :
אתרwww.rackmancenter.com :
דוא"ל המרכזrackman.center@mail.biu.ac.il :

מרכז צדק לנשים הוא ארגון משפטי ציבורי שמטרתו לקדם ולהגן על זכותן של נשים לשוויון,
לכבוד ולצדק בדין הדתי במדינת ישראל.
מ א ז  ,2 0 0 4מ י י צ ג ה מ ר כ ז ל ק ו ח ו ת ב מ ק ר י ם ש ל ע ג י נ ו ת  ,מ מ ז ר ו ת ו ג י ו ר .
החזון של המרכז הוא מדינה יהודית ודמוקרטית שאיננה מתפשרת על עקרונות דמוקרטיים וזכויות אדם
לצד שמירה על מורשת ישראל .פרויקט הדגל של מרכז צדק לנשים הוא תביעות נזיקין כנגד סרבני גט.
אנו שמחים לחלוק מניסיונינו עם עורכי דין ולהעניק ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום בתיקים
המקדמים את החזון שלנו.
מרכז צדק לנשים
עמק רפאים  ,43ירושלים .9314102
טל' 02-5664390 :פקס02-5663317 :
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