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התובעת נ. הנתבע

עובדות

בגללמהנתבענפרדההתובעת,2017בנובמבר16ביום2015בנובמבר,15ביוםוישראלמשהכדתנשאוהזוג
ההתעללות הפיזית שלו בה, וצריכת סמים ואלכהול על ידו.

לפני הנישואין, שתי נשים הגישו תלונות בגין התעללות פיזית נגד הנתבע, אך בית המשפט הפלילי דחה את
טענותיה של אישה אחת, והאישה השנייה ביטלה את תלונתה. אחת מחברותיו לשעבר טוענת שהוא תקף אותה.

מצד שני, נטען שהנתבע הורשע בגין התנהגות אלימה כלפי שוכרים מסוימים, וגם שקיימת הרשעה בגין נהיגה
מסוכנת, ועוד הרשעה בגין נהיגה מסוכנת תחת השפעת אלכהול.  התובעת אכן הגישה לבית הדין תמונות של

הסמים שנמצאו במאפרות במכונית שלו.

מעבר לכל זה, אחת מהחברות שלו מלפני הנישואין כתבה במסרונים שונים לתובעת על התנהגותו האלימה וצריכת
המסים של הנתבע, וגם הגישה לתובעת עותק מדו"ח משטרתי בעניין אירוע אלים כשהיא מצאה אותו עם אישה

אחרת. התובעת גילתה חלק גדול מהאמור לעיל רק כשהייתה כבר בחודש הרביעי להריונה.

בנוסף, במהלך הנישואין או אחרי הפרידה גילתה התובעת את קיומם של כתבי האישום שהוגשו נגדו לפני הנישואין
מספרידיעלהרחקהצווי11שהוצאוהעובדהואתמסוכנת,נהיגהבגיןההרשעותשתיאתהנשים,שתיתקיפתבגין

שוכרים באחד מהבניינים שלו בגלל התנהגותו האלימה כלפיהם.

במהלך הנישואין, כשהתובעת היתה בהריון, הוא נעצר על ידי המשטרה בגין תקיפת אשתו. לאחר מכן, היה מקרה
החליטההתובעתאךהגנה,צוהוצאזה,אירועבעקבותאותה.חנקכשהוא,2017בנובמברבמשפחהאלימותשל

לבטל את תלונה בגלל הבטחתו שהוא יחזור בו מהתנהגותו זו. ואולם, האלימות במשפחה נמשכה, וצו ההגנה חודש.
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הואבוווידיאוסרטהדיןלביתהגישההתובעת.2017בספטמברכגוןאותה,להרוגאייםהואשונותבהזדמנויות
היאבנובמר18ביוםיתר,ושתייתאלימותאירועיבמספרגידוללאחר.לחלקיםשלההגוףאתלבתרמאייםנראה 1

חדשים.8למשךמהביתהוצאוהנתבעלמשטרה,פנתה

לאחר מכן, על סמך טענתו שהשתתף בשיעורים לניהול כעסים ואלימות במשפחה, הנתבע חזר לביתם המשותף.
שהתחתנו,אחריחדשים9כ-התחילובמשפחהאלימותשלהאלההאירועיםכלהמשיכו.האלימותאירועיואולם,

כשהבת שלה היתה בת חדשיים.

העובדה שעברה הפלה טבעית, שלטענת הנתבע היתה באשמתה, הגבירה את תדירות אירועי התקיפה והשתייה.
הבוקר.שלהמוקדמותבשעותכברשיכורהיההנתבע,2016באוקטוברהתובעת,אתתקףשהואהראשונהבפעם

כשהוא תקף אותה בערב בו נעצר בפעם הראשונה.

הפרידה.אחריפעמיםמספראיתומיןיחסיקיימההיאואולם,16,2017בנובמברהנתבעאתעזבההתובעת
בקיצור, שנה וחצי אחרי שהתחילו מקרי האלימות, היא עזבה אותו לצמיתות.

אתהמתאררפואיחשבוןלנוהגישההיאידה.אצבעותאתלהשברהוא,20,2018ביוניהאחרונההפרידהבעקבות
האירוע, בנוסף לתמונות של ידה השבורה וההחלמה שלה בבית החולים.

התובעת הגישה עותקים ממסרונים בין הנתבע ואישה אחרת, שמעידים שהיה ביניהם רומן. מהמסרונים היה ברור
שהיחסים ביניהם היו אינטימיים, ושהרומן התחיל לפני נישואין להתובעת והמשיך במהלך הנישואין.

שני מקרים של אלימות במשפחה אירעו לאחר הפרידה שבגינם הוגשו כתבי אישום פליליים, והתובעת כעת ממתינה
לתחילת המשפטים. מקרה אחד עוסק בעניין היד שלה; במקרה השני הוא מואשם שתפס אותה בפרק ידה והכאיב
לה (על אף קיום צו ההרחקה) כשהיא היתה בחניון – אירוע שתועד במצלמת האבטחה במקום ונתמך בעדות בלש

אלימותשלהנ״להמקריםשניבגללהמשפטבביתהורשעהנתבע,2020יוני1ב-מהמצלמה.התמונותאתשראה
משפחתית.

אתחייבנו2020בפברואר24ביוםהגט.בעניןלטפלמנתעלהתובעתבנוכחותדיוןקיימנו,2020בפברואר,11ביום
בביתהורשעהנתבע2020יוני1ב-גט.להלתתמסרבהואהיום,עדמיידי.באופןלתובעתגטלתתהנתבע

המשפט בגלל שני המקרים הנ״ל של אלימות משפחתית.

דיון:

קידושי טעות בגין התעללות פיזית.1

ביצירתטעותשאירעולטעוןהקידושיןאתלבטלכדיטעותקידושישלהמנגנוןאתלהפעילשניתןלפני
הנישואין, יש צורך בקיומם של שלשה תנאים מוקדמים.

בפניהאישהסיכוןאוהומוסקסואליות,אי-שפיות,אנשים,גבורתחוסרכגון,חמור:להיותצריךהמוםא.
מחלה מסוכנת כמו איידס. כל הדוגמאות הנ״ל מוגדרות על ידי הפוסקים כ״מומים גדולים״.

גירושיןעילתזוהיההתעללותאםלעייןישגדול״ל״מוםדוגמהמהוהמסוימתהתנהגותאםלהכריעכדי
וניתן לכפות גט בנסיבות אלו.

למרות שא״א לקבוע שההקלטה נחשב כראיה, ברם ניתן להשתמש בהקלטה לצורך גילוי האמת בתורת אומדנא. עיין תיק מס׳1
.2020/253מספרדיננודיןפסקתשע״ב;איירט״ונתניה,איזורידיןבית,851788/2
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אםבמפורשהפוסקיםדנובוגופניותמכותאשתואתהמכהבעלבדיןהפוסקיםשמלתאתנפרושהבה
יש יסוד לכפות גט.

אור זרוע (ג:קס״א) סובר וז״ל:

רגילשהיהבאחדמעשההיהוכברלהוציאהאותוכופיןברביםולהבזותהלהכותהרגילהיה״אם
אדםלהוציאה...דאיןאותושכופיןוהשיבז״לשמחהרבינומו״רונשאלאשתואתלהכותתדיר

דר עם נחש בכפיפה אחת...״

ברם, מהר״ם מרוטנברג (שו״ת מהר״ם מרוטנברג, דפוס פראג פ״א) קובע וז״ל:

יוציאלצאתרוצההיאחבירו...ואםאתמבמכהבולהחמיריותרשישמקובלניאשתואת״והמכה
ויתן כתובה״

וכן הרמב״ן (שו״ת הרשב״א המיוחסת לרמב״ן ק״ב) כתב וז"ל:

וליתןלהוציאחייבשיהאכדין,שלאיכהשאםומודיעיןאשתו…ולענותלהכותלבעל״אין
כתובה...״

כלומר, בניגוד לרבינו שמחה ואור זרוע שמחייבים כפיית גט לפי מהר״ם ורמב״ן רק מחייבים גט.

ובב״י (טור אהע״ז סו״ס קנ״ד) קבע וז״ל:

כיוןלכפות,זרועואורשמחהורבינוהאגודה,ספרדברעללסמוךדאיןלינראהמקום״ֹומכל
שלא נזכרו בדברי שום אחד מהפוסקים המפורסמים״

וחלק עליו דרכי משה (טור אהע״ז קנ״ד:י״ז) וסובר, וז״ל:

מסכימוומהר״םשהרמב״ןשכןכלעליהם,לסמוךהגאוניםהםכדאיכל,בזורואה״ואיני
מסכימההסבראגםלדבריהם,ברורותראיותוהביאואשתוהכאתבעניןבתשובותיהן
הביאס״ח)(סימןזאבובבנימיןלעשותשמחוייבמהלקייםרקגט…ליתןלכופושלאעמהן….רק

הרבה תשובות בזה וכתב לבסוף אם הוא הגורם חייב להוציאה״

מריהוטנראהוכןלהוציאחייבאלאלהוציאכופיןשאיןזאבבנימיןמלשוןוכןהרמב״ןמלשוןמשתמע
א:קנ״ו,הרדב״זשו״תעייןגט.לכפותשא״אשסבוריםנוספיםפוסקיםישוכןמשה.הדרכישללשונו

המשולשחוטשו״תא:ס׳;אהרוןמטהפרחשו״תל״א;רבלחםשו״תב:ק״ל;מהרש״ךשו״תד:קנ״ז;
טור ג, ל״ה בשם רא״ש, טור רשב״א והריב״ש.
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חייאתומסכנותתדירותלאהםההכאותאםאפילוגטלכפותשניתןשסובריםאחריםפוסקיםישאמנם
ג׳,טורהמשולש,חוטשו״תאומרים;ישבשםקנ״ד:ג׳אהע״זרמ״אב:ח׳;תשב״ץשו״תעייןהאישה.

ב:ס׳אהע״זסופרחתםשו״תכתבוכןא:קי״גמהרי״טשו״תי״ז;אהע״זא,משהמשאתשו״תל״ה;
אהע״זהשלחןערוךפסקוכןמקטטה״.גרועוזהדוטןלמיתבטבביהשייך״דלאשהריגטשכופין

קמ״ד:טו- וז״ל:

״כשמקניטה ומכה אותה גרוע  מריח הפה״ שכופין את בעלה.

יוסףהביתשגםסברואולםגט,לכפותהרמ״אעמדתאתלאמץרצושלאאחרוניםכמהשקיימיםלמרות
יצחקרבקובעהשיניים,שלושבמזלגבאשתושחבלבעלשלבמקרהוכןסכנהבמקוםכפייהשישיסכים

וואליד (שו״ת ויאמר יצחק אהע״ז קל״ה) וז״ל:

כופיןדאיןשנזכריםהפוסקיםאמרולאכאןדעדולומרלחלקישעדייןזאתכלדעםאמת,״הן
אותהשהכהבנד״דהכאאבלסכנה,חששבהםדאיןבלבד,צערשלמכותבמכהדווקאאלא

אחרמ״מדכופין.יודובשיטתיהודאזליז״למרןדאףאפשרסכנה,לידיהמביאותמכותבמזלג,
לבנומלאנולאאצלנוהמצוייםומהספריםמהפוסקיםאחדשוםבדבריזהחילקנמצאשלא

לעשות מעשה בכגון זה שהוא איסור חמור ולעשות גט מעושה.״

בעניננו,שאירעכפילהורגה,אייםואףסכנהחשששיששבמקרההמשיבהעירהתשובהבהמשךברם,
וז״ל:

בקטטותהיהימיושכלבעיניושנואהשהיתהשמחמתסהדידאנןדכופין,יודוכו״ע״בכה״ג
מעשיםלהשעשהתחילתושלסופוהוכיחממנה,להתנקםאםכירצונוהיהלאעמהומריבות

אשר לא יעשו...ואם היתה הנשארת עם בעלה ודאי שהיתה בסכנה וחשש מות...״

לחםמטהשו״תכ׳;אהע״זב׳,צאבח,לדודשושניםשו״תקנ״ד:ג;אהע״זז,ללב,יפהשו״תסברווכן
א:ח׳; שו״ת דבר שמואל (עמאר) אהע״ז כ״ג; שו״ת נושא האפוד ל״ב; שו״ת ציץ אליעזר ו׳, מ״ב, פרק ג׳.

מדובראיןחריפה.לשתייהשמכוראלכוהוליסטהואהבעלהזוג,שלחבריםשנישציינוכפיבענייננו,
כדיעדשליטהאיבודהכוללמרובהשתייהשליוםיוםעצמועלהחוזרבמנהגאלאנקודתייםבאירועים

ששת״תשהביאע״ז:�״ב)(אהע״זהיטבבארשצייןכפיהנישואים.לפניקיימתשהיתהפיזיתאלימות
סיכוןמצדאלאדניםאנומאיסותמצדרקלאדידן,בנידוןאךמזה״.גדולמאיסלך״אין-קבועהאלכוהול
Nationalעייןהתעללות.למעשיהסיכוייםמגבירהאלכוהולנוכחותהאישה. Institute of Alcohol Abuse

and Alcoholism, No. 38, October 1997; Shorey et al., "Trait Anger and Partner: Specific Anger
Management Moderate the Temporal Association Between Alcohol Use and Dating Violence,

Stud. Alcohol Drugs, 2017, 78 (2)' 313-318.
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ואובדןבכללהעולם״מןובטל״כעברהואוהריהישוב״מן״אינובגדרהואבסמיםשמשתמשאדםכןו
בסמיםבמשתמשגט״כפיתודומם,שחוראטלס,רבניםעייןגט.לתתאותולכפותוניתןבפרטשליטה

וגדרי מאיס עלי״ דברי משפט, ב׳, עמ׳ קל״ה.

על יסוד האמור, בהתאם לנסיבות של ענייננו יהיה מקום לכפות גט.

גט,לכפותרבניב״דשלצולאכוףמוכנותאינןהחילוניותהשלטוןרשויותהגולה,שברחביהעובדהבשל
שלבמכשירלהשתמששניתןואחריםיוסףע.והרבפרנק,הרבפיינשטיין,הרבקצלקין,הרבסבורים
אליהודברשו״תעייןכזה.פתרוןמצדיקותהמקרהשנסיבותככלקידושיןלבטלכדיטעות״״קידושי

דוד,ידא׳,אישותהלכות,פסקיכ״ד(מ״א);אהע״זא,יצחקעיןשו״תב:פ״א;אהע״זצביהרשו״תמ״ח;
ב׳:י׳.אברהםמנחתשו״תב:קנ״ט;יושראמרישו״תלמעשה);ולא(להלכה372

בהעדר אפשרות לכפיית גט בארה״ב דנים במום גדול, וקיים יסוד לבטל את הקידושין.

שמגיעהאחרתגישהקיימתאישה,הכאתשלבמקרהגטלכפותיסודשאיןנסבוראםאפילולחילופין,
למסקנה שמדובר ״מום גדול״ ולכן ניתן לבטל את הקידושין.

ביתיו״רדיכובסקי,שלמהר׳כתב,)]7.9.2004(1-22-1510(גדול)[ערעורהגדולהדיןביתשלדיןבפסק
דין הרבני הגדול, את הדברים הבאים בעניין הגדרת מומים בבעל:

והגיון,סברהאלאמסיני,למשההלכהאינוגט,לתבועאשהרשאיתשבגינםהמומים״ענין
עניןכלהכתוב".גזירתואינםהםטעםשלדבריםאלו"והדבריםב):כה(אישותהרמב"םכלשון

הזוגבןשלמצידונסבללאמצבלשאתהנפשיתנכונותםוחוסראדם,בנידעתשלהואהמומים
אדםבנידעתשאםלומר,מקוםישוקבלה.סברהאווקבלסברשלהלכהקיימתכןעלהאחר.

מוםבעבר.הסכמתהיסודעלוקבלה,סברהלומרמקוםאיןאזימסויים,למוםבנוגעמשתנה
זוהלכהואכן,בגט.לחיובמביאזונות,רועהכמוהתנהגותימוםגםהגופני,בתחוםדוקאאינו
זוהתרבות,ארצותבכלבמומים.העוסקהסימןשהואקנ"דסימןבשו"עמופיעהזונותרועהשל

יחוייבנוספתאשהשישאובעלאחרת,אשהעםיחדיצועהאתלחלוקלאשהגדולההשפלה
שםמתימן,באוהצדדיםבזה.שישוהמוםההשפלהמחמתגםאלאחדר"ג,מחמתרקלאבגט,
הסכמתגדול.כמוםלראותווישגדולה,לבושההדברנחשבכאןנשים.שתילשאתמקובלהיה

הבעלשלבמוםגםאלאעלי,במאיסרקמדוברשלאכךכיום,אותהמחייבתאינהבעברהאשה
להפסדמקוםאיןמום,מחמתבגירושיןמדוברכאשרעמו.לחיותיכולההאשהאיןשבגינו

ואינהבתשובה,חזרהמכןולאחרזונות,רועהלבעלנישאהאשהאםשגםלומר,קרובכתובה.
באותהוקבלה.שסברהלטעוןיוכלולאבגט,הבעליחוייבאזיהזה,המצבאתלשאתיכולה
זכרבמשכבהשטוףלבעלשנישאהבאשהוקבלהסברהטענתלטעוןניתןשלאלינראהמידה

תיעובהמחמתלהתגרשומבקשתהאיסורחומראתלמדהמכןולאחרמצבו,עלברורהבידיעה
את הבעל. גם בזה, אין מקום לטענת סברה וקבלה.״

מומי(וכןהבעללמומיבקשרגדולמוםלהגדירשניתןהינהדייכובסקיהרבבהבנתהמובלעתההנחה
אתלבטליכולהקונהכמום,עליהםלהקפידבחברהמקובלכאשרלהלן).(עייןטעותכמקחהאישה)

ט״ו:ה׳;מכירהתורה,משנהע״ב:;כתובותהרשב״א,חידושיקנ״ג;הרי״ףשו״תעייןמחמתם.המקח
ומשפט,צדקהשו״תא:י״ט;מהרש״ךשו״תש׳;ריבותדברישו״תק״ע;לאויןסמ״ג,רל״ב:ו׳חו״משו״ע

חו״מ ל״ו: מלבושי יום טוב ד׳.
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א:ט״ו)שלמהשמע(שו״תעמארשלמהר׳קבעגדול״״מוםבחברהשמכונהמהקבלתעלבהסתמך
בענין הכאת אישה וז״ל:

שיכולהאשהואיןבזהמתביישונבוןהגוןאיששכלאחראשתומכהבעניןלהחמיריש״דבזמננו
נמאסהואאשתוהמכהקודמים...דאישמימיםיותרבימינוהיאגדולהוחרפהכללזהלסבול

ונתעב בעיני אשתו בתכלית המיאוס עד כדי שאינה יכולה לחיות עמו כלל…"

המשפילהההתנהגותעםמאיסותטענתלאישהשעומדתספקאיןועמארדיכובסקילרבניםבהתאם
אישהשלכדוגמהמשפחתיתאלימותמעשילכלולשמוכנהרבניתפסיקהשישפלאאיןלכןבעלה.של

בית284412/9מס׳תיק;145ט״ז:,3,84,324י״ב:,201ז:רבנייםדיןפסקיעייןעלי״.״מאיסהטוענת
בית,269629/9מס׳תיק;10.27.14חיפה,איזורידיןבית980712/1מס׳תיק;4.9.14נתניה,האיורידין
.6.5.17חיפה,איזורידיןבית,1078402/6מס׳תיק;6.19.16נתניה,איזורידין

מהעללהסתמךניתןהנתבע,שלנפשיתדיאגנוזהבהעדרגדול.מוםהיאהאישההכאתדידן,בנידוןלכן
2שכתבו החוקרים:

"The initial theories related to IPV (intimate partner violence-Flynn) were based on the
psychopathological orientation of violence. Based on studies conducted on known
violent men in prisons, community based settings or victim women in shelters, some
theorists believed that men who perpetuate violence and women who experience
violence suffer from mental health problems such as depression (Hastings & Hamberger,
1994: Julian & McKenry, 1993; Murphy, Meyer, & O’Leary, 1993; Pan, Neidig & O’Leary,
1994), personality disorders including antisocial personality, borderline personality
disorder (BPD) (Edwards, Scott, Yarvis, Paizis & Panizzon, 2003; Ehrensaft, Cohen &
Johnson, 2006; Holtzworth-Munroe et al., 1997; Levy Meehan, Weber, Reynoso &
Clarkin, 2005; Mauricio, Tein, & Lopez, 2007; Porcerelli, Cogan, & Hibbard, 2004)...

Aliעייןהמצוטטתלספרות and Naylor, 379-382.3

כפיגדול.מוםלכדיעוליםאלכוהול,ושתייתבסמיםהבעלשימושבצירוףהאישההכאתכן,אםג.ב.-
שלוהבנייניםבאחדשוכריםמספרידיעלהרחקהצווי11הוצאוהנישואין,לפנידברינו,בראשיתשציינו
כמובן,אלכוהול.השפעתתחתמסוכנתנהיגהבגיןהרשעהקיימתוכןכלפיהםהאלימההתנהגותובגלל

עלידעהלאוהאישההנישואיןלפניקייםהיההמוםשאכןברורלהיותצריךהקידושיןאתלבטלכדי
ואלכוהוליסטבסמיםמשתמשאלים,שבעלההכירהרקעינבללעיל,שציינוכפיהנישואין.לפניהמום

אחרי החתונה.

3 See Ali and Naylor, ibid.

2 P.A. Ali and P.B. Naylor, “Intimate partner violence: A narrative review of the biological and psychological
explanations for its causation”, Aggression and Violent Behavior, 10 (20013) 373-382.
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על יסוד האמור, התובעת מותרת לכל בן ישראל אפילו כהן.

)2021(תשפ״אסיוןט׳ביוםהחתוםעלבאנוזהכלועל
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