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תוכן עניינים
פרק  :1מבוא
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פרק  :2בגידה
 .1האם כופים את הבעל לגרש את אשתו שזינתה ותובעת גירושין
כאשר גם הוא מסכים עקרונית לכך?
 .2מהן הראיות הדרושות להוכחת בגידה?
 .3מעשי כיעור של האישה הביאו את בית-הדין הרבני למסקנה כי
האישה עוברת על דת ולכן אישה עוברת על דת מצווה לגרשה
ויכול בעלה לתת לה גט בעל-כורחה
 .4כאשר האישה הרחיקה את בעלה מעליה ,ומשכך ,פנה הבעל
לקיים יחסים מזדמנים עם נשים אחרות  -אין מקום לכפות את
הבעל במתן גט
 .5האם ראיות כגון :הוכחת שיחות הפלאפון בין האישה למאהב;

3

דו"ח הביטחון על זמני עזיבת רכב המאהב את היישוב ועדות
החבר שפגש את הבועל עם האישה יחד במסעדה ועדותו
שהמאהב אמר לו שקיים יחסים עם האישה  -מספיקים כדי
לקבוע כי האישה זינתה?
 .6דברי כיעור מהווים עילה לגירושין  -באם הבעל חפץ בהם  -אף
אם אין בהם כדי להוכיח שהאישה אכן זינתה באותה הזדמנות.
חיבוקים נשיקות ,וכניסה ביחד לבית והלינה בה ,מהווים דברי
כיעור לעניין זה }דעת מיעוט{
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 .7לנוכח הודאותיה של האישה על התייחדות ומעשי כיעור עם
ובמחיצת גבר }שאינו בעלה{ אין כל צורך בעדים .די בהודאות
המגובות בתמונות המדברות בעד עצמן כדי לגבש תשתית
109
עובדתית מספקת
 .8לבעל יש דין מורד ודין רועה זונות ואולם האם יש בפי הבעל
כמה טענות אשר בגללם הגיע למצב זה ,של עזיבת הבית ולרעות
115
בשדות זרים ומי שגרם לכך זו אשתו?
149

פרק  :3אי-קיום יחסי אישות
 .1צדק בית-הדין האיזורי שטענת מאיס עלי של האישה ,לא
הוכחה כלל ותביעתה האמיתית להתגרש לא נבעה מתחושת
המאיסות שקיימת בה ,אלא ,שהבעל לא הסכים לדרישותיה
149
בתחום חיי האישות

 .2אם שנתיים ישנה איתו באותה מיטה ,ושניהם מודים שלא חיו
חיי אישות ,אין לך מאיס גדול מזה ששנתיים שניהם באותה
מיטה ולא מתקרבים זה אל זה ולא איירי כאן בפלטי בן לאיש,
אלא ודאי הוי מאיס בעינה והאישה מודה שלא קיימו יחסי
160
אישות בגללה ,כשהבעל כן רצה והיא לא הסכימה בכל תוקף
 .3האם כופים את הבעל לגרש את אשתו שזינתה ותובעת גירושין
167
כאשר גם הוא מסכים עקרונית לכך?
 .4לטענת האישה יש לחייב את בעלה בג"פ היות ויחסי האישות
מתחילת הנשואין אינם מתקיימים כסידרם אלא רק לעיתים
רחוקות ,פעם בחודשיים או שלשה חודשים ולפני עזיבתה את
הבית לא התקיימו יחסי אישות במשך כשנה .הבעיות ביחסי
האישות נובעות מחוסר ביטחון או קושי נפשי אחר של הבעל
181
לקיים את מצוות חיובו בעונה לאשתו

ב

תוכן עניינים

221

פרק  :4מרידה
 .1הבעת משאלה של אחד הצדדים לחזור ממרידתו אין בה
כשלעצמה למחוק את העבר; המשקעים לריחוק קיימים ,כל שכן
כשהם מלווים באווירת מתח בבית והתנהגות הבעל כלפי בנם
ובתם של הצדדים וילדי האישה מנישואיה הקודמים הגורמת
221
ותורמת להגברת הריחוק
 .2לאור התנהלותם והתנהגותם של הצדדים בסכסוך רב-השנים
ששורר ביניהם יש לראות בבני הזוג כמורדים זה על זו ,שיש
243
לחייבם להתגרש
 .3בנטישת האישה את הבעל ליחידה נפרדת ,יש לראות את
255
הצדדים כמורדים זה בזו ולחייבם בגט בהתאם
 .4האם בהיעדר סיכוי לשלום בית עסקינן או שמא במרידה
270
הדדית של שני הצדדים?
 .5תשע שנים של מריבות בלתי-פוסקות ,הטחת האשמות
ועלבונות הדדיות ,הפרדת חשבונות העו"ש ,לינה בחדרים
ובקומות נפרדות ,הילדים שבגרו והמצב הבריאותי הנוכחי של
בני הזוג  -נתנו את אותותיהן .מציאות עגומה שכזו הביאה את
האישה ואולי קצת באיחור ,לידי הכרה מפוכחת וריאלית:
295
הנישואין הללו קיימים רק על הנייר
 .6קבלת תביעת הגירושין של האישה .לאור התנהלותם
והתנהגותם של הצדדים בסכסוך רב השנים ששורר ביניהם יש
309
לראות בבני הזוג כמורדים זה על זה ויש לחייב אותם להתגרש
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פרק  :5פרידה ארוכה בין בני הזוג
 .1האישה חייבת בקבלת גטה ,כשבני הזוג פרודים קרוב לשבע
שנים וכשהאישה מסרבת להתייצב לדין במשך חודשים רבים
 .2חיוב בגירושין – פרידה בת שנתיים וחצי שנים
 .3בני הזוג פרודים וחיים בפירוד מוחלט ובדירות נפרדות ללא כל
קשר ביניהם למעלה מ 21 -חודשים
 .4מהי המשמעות ההלכתית של עובדה ששני הצדדים – החיים
בפירוד למעלה משנתיים – אינם רוצים זה בזה?
 .5פירוד של  40שנה ,האם הוא עילה לחייב אישה הגט?
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פרק  :6עיגון

385
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 .1עיגון לחינם הינה עילה מובהקת לחיוב גט ,בייחוד כאשר סירב
הבעל בעבר לגרש את אשתו בעילות שונות ,אשר מעמידות בספק
גם כיום את כנות כוונתו ,האם אכן תביעת הכתובה היא סיבת
385
העיכוב לגט או שמא הרצון להמשיך ולעגן את אשתו
 .2האישה אינה רוצה ואינה מעוניינת בבעל כלל וכלל ,וכל
מטרתה היא לעגן את הבעל ,עד שיסכים הבעל לתנאים שהיא
רוצה בהסכם הגירושין .מאז שנפתחה התביעה הוגשו בקשות על-
ידי האישה לחיוב הבעל במזונות האישה והוצאות הבית ,יותר מ-
 25בקשות ,ואף לא אחת מהבקשות היתה נשוא בקשה לסייע
בידם בשלום בית ,אך לבקש לחייב את הבעל שישלם ,האישה לא
395
שכחה
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פרק  :7מום באחד מבני הזוג
 .1אישה בגיל שבעים אינה מסוגלת בדרך כל הארץ לבצע
מלאכות בהן היא חייבת לבעל כמו אישה הצעירה ממנה בעשר
שנים ,כוחותיה הולכים ואוזלים .ניתן להכליל מום זה בכלל
המומים המהווים עילה לביטול הקידושין או הנישואין
 .2האם בעל המקיים משכב זכר  -נחשב לבעל מום גדול?
 .3הואיל ומחלתה הקשה של האישה היתה לה לפני שנישאו,
והיא לא גילתה לבעל את המחלה לפני שנישאו ,כמו כן הואיל
והאישה לא יכולה להרות יותר כתוצאה ממחלתה – חייבת
האישה פלונית לקבל גט מבעלה פלוני
 .4חיוב בגט עקב הסתרת מידע רפואי קודם הנישואין
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 .5כאשר מדובר בהפרעה נפשית או "הפרעת אישיות" שהגיעה עד
כדי אשפוזים חוזרים ונסיונות להתאבדות ,נראה כי החשש
שהפרעה נפשית זו עדיין "מקננת" ,והחשש שמא תחזור המחלה
למלוא עוצמתה הוא חשש ממשי .ודאי שיכול הבעל ,שחווה
אירועים קשים על בשרו ,לטעון כי מחמת חשש עתידי זה ,אשתו
מאוסה בעיניו .בפרט כאשר הטענה כי האישה הבריאה לחלוטין
489
אינה מבוססת לגמרי ביחס לחידוש הקשר הזוגי
509

פרק  :8רצון הדדי להתגרש
 .1לנוכח נסיבות היוצרות הקרע בין בני הזוג והתרחבותו כמו גם
נוכח רצונם ההדדי של הצדדים בגירושין מיידים הצדדים חייבים
509
להתגרש זמ"ז
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 .2הקביעה שהאישה רוצה גירושין משום שהגישה לבית-המשפט
תביעה רכושית ,אין בה כדי לחייב את האישה לקבל גט ,שכן
בדיון האישה הצהירה שמסכימה היא לפנות עם הבעל ליועץ כדי
לשקם את המשפחה ,ותקפיא את הדיונים בבית-המשפט בעניין
515
הרכוש ,והבעל סירב
פרק  :9אלימות והתעללות
 .1קבלת תביעת גירושין עקב אלימות מצד הבעל
 .2התעללות נפשית של הבעל באשתו – קבלת התביעה
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פרק  :10עניינים שונים
 .1בית-הדין הרבני התרשם שאכן קיימת בעיה בין בני הזוג
בעקבות כך שהבעל חזר בתשובה והאישה לא חזרה עמו .שינוי
567
אורחות חייו של הבעל הביא לעימות מתמשך בין הצדדים

 .2דחיית תביעת אישה לחייב את בעלה במתן .האישה לא הרימה
את נטל ההוכחה .לא הוכחה כל עילת גירושין .ההיפך הוא הנכון.
התברר כי חלקה הרב של האישה ,בעבר ,בהבאתם של הנישואין
הללו אל קיצם ,תוך התעקשות עקבית ,בהווה ,החוסמת כל
573
אפשרות לכינונו של שלום
 .3בית-הדין הרבני שוכנע שבמצב העובדתי שנוצר ,השנאה
והעוינות שהפגינו הצדדים זה כלפי זה לא נותר סיכוי ולו הקלוש
ביותר לשלום בית .הצדדים מנהלים מאבקים משפטיים בבית-
המשפט סביב הנושא הרכושי הנותנים אותותיהם בדיונים
הסוערים ורוויי המתח בבית-הדין הרבני ,כך שלא נותר אלא
לקבוע את סיום הליך ההתדיינות ביניהם בבית-הדין הרבני
586
בחיוב גט מספק
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 .4בית-הדין הרבני ,ברוב דעות ,דחה את תביעת הבעל לגירושין,
לאור הסכם הממון עליו חתם ,בו סוכם בין הצדדים כי הם לא
יתגרשו ,ולטענת האישה אם הם יתגרשו לא תקבל את הפנסיה
590
של בעלה לאחר פטירתו
 .5קיימת מאיסות מוחלטת מצד הבעל – האישה חייבת בקבלת
606
גט
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