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נושאהדיון
גב'א' מבקשתלצוותעלהבעלב'להסיר את התביעה שהחל נגדה בערכאותכדי לקבל בעלת
על מחצית מרכושה שיש להממע"ילפי חוקאיזון משאבים שביןבניזוג ,ושיבואלדון בבית
הדין לפי ד"ת .לטענתה מעשי ידיה אינם שייכים לבעל משום שהוא לאזן אותה כבר כמה
שנים,וע"כ הוצרכהלעבוד מחוץלבית ולהתפרנס.
הבעלב' מציג מכתב שנתן הגריימ שפרן שליט"א המתיר לו לפנות לערכאות לעקל את
לי
רכושההשייךלבעל,כדי שלאתבריחאותו,ואינוצריך לפנות קודםלביתדין משוםשאין כח
ביד בי"ד לעקלעפ"יחוק.בי פנה לערכאותכדי לקבלצועיקול וכמוכן פתח תיק תביעהעל
רכושה שלא' .על תביעת האשה בביתהדין כותב הבעל שמאחר ששניבני הזוג גרים בב"ב,
אינוחייב לדון עמה בירושלים,ויהיה מוכן לדון אתה על צו העיקול שהוציא נגדה בביהמ"ש
אצלהגריימ שפרן.
גב' א' משיבה שלא הותר לבעל לתבוע בביהמ"ש דבר שאינו שלועפ"ידיית ,והתביעה של
הבעל בביהמ"ש לא היתהלפי ד"ת אלאלפי חוקאיזון משאביםביןבניזוג .ועוד ,ההיתר לא
היה אלאלצומניעהכדילדון על כך אח"כ בבי"ד ,ולא הותר לבעל מעולם לתבוע בביהמ"ש,
ואםהיהמציית לרב שהתיר היהצריך לפתוחמידתביעהבבי"ד ,דבר שטרם עשה .גםסיבת
ההיתר לצו עיקול בערכאות אינה נכונה מבחינה עובדתית ,משום שמחלקות הרישום של
המדינהמצייתותלצויעיקולומניעה שלבתיהדיןהרבניים .הגב'א' טוענת שכוונת הבעלהיא
לקחת לה את כספה ורכושה ולהשאירה עטנהבליגט ,אך בדעתה לפתוחתיקגירושין בביה"ד
בת"א מיד כשמשרד ביה"ד שם ייפתח לציבור ,וע"כ מבקשת להורות לבעל לדון עמה בכל
העניניםבביה"ד בת"א.
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פסקדין
גם לפי ההיתר של הגר"מ שפרן על הבעל לדון עמה בבי"ד ,ומאחר שהאשה מבקשת לדון
בביה"ד בת"א,עליולדון עמה שם בכלהענינים שביניהם ,ולא במקום אחר.
 )-1אברהם דוב*ין ,אב"ד

נ )-מרדכיאייכלר

 )-1דוד יהושעקניג

השאלותלדיון
א.דין מעש"י האשה שעשתה בעבודה מחוץ לביתה.
ב .חדר"ג שלא לגרש האשה בע"כ ,האם קיים גם כשהבעל מאמין לחוקר שעשתה מעשה
מכוערביותר.
ג.עיקול כספים של האשהכדי שתסכים לקבלגט ,האםדינו ככפיהלגט.
ד .חוקאיזון משאביםביןבגיזוג.

ועשובה
א .פסקסרמכ"סוניטותפכ"6ס" 6וסולע6כסע"זסי'פמעיי:6מעטםידיםלכעלסכילדסכלכמגסג
סמדיגס.מקוססדרכן %רוג16רגתלרקוםרוקמתוכו'.וכתבמכיתמקיר6כסעס"זמס6oh :יןדרכן
כלל 6 nohSnsלו 63 hihחרות ,כטן מריטס חריעס 16 ,כמו כזמגינ 1נעסק מו"מ,
ליסע
מת
וי
לטווקיס ,עסכל)ססמנסגסכךמר5וגססטוכ ,מ"מ6יגוכופכbihלטוותכלמר.וכ"ככסו
"רסכ"6
כ"ס
כסכיךמכ"יסי'5ס:טמריס6סס6יגסמייכתלטרוםלסתורולכנותלעקורולגט1עbStלמתעסקכרכית
6ל6לעסותשמר061 ,ר51ססכעללסגותסלמפרכסקמרת6יגורסקי,ס6יגס%56כענדים"6גכפועליס
מקמרלמסעטועמימלנוכססיום.ע"כ.
וכסעטמסכממטכסס6ינסמייכמנס 06סי%6עלס,עי'ר"ןכתובות 60כדישדמ%כתסדירססויף
ןלע5מס6זלbt~o
דכיוןסטיןממייכין16תסh~bכדיטל6תכ61לידי)ימסכלמעומסכין%מריסכי
טעמך ,וסרסכ" s)rr6כתב דמסתכר 6דל6עדיף מסעדפסדע"י סדמקדסוי% 6על ,לע"פ סעוטכ
מר15גס %1מתורתתיוג%1 .ידעתימסורכלסעדפסכר15נסגעסית )"DDblסקגוסלבעלהמת מעם
כסף61פילוסעדפסבע"יסדמקלמיטפוסקכןוכוי.ע"כ.וכריטכ"6טסגטככתב:ומיסו מססעטתס
לבעלסוי דל6עדיף מסעדפסע"י סדמק רסוס  Su55לע"ג דעכדסמר5וגסוסללכמיוכ.וים %מות
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דם6גי סעדפסדכיוןמסיקממוייכת לעטות  %עיקר מעמסידים עצו 6ת מטפל כעיקר1מיי13לו
סעדפס6 ,כל113דטורתסדיןסי6פטורהמןמעיקר o)'ht ,עומסbShכדימלhun 6לידי,ימס ,מס
טעומהעוסהלעלמה.כךגר6הלי.ע"כ.ועיימסר"סמיגןסי'יז.
וכמונתמסרי"ט מו"מסי'סו,סוכלn'ricnsסיסותפכ" ,6נסתפקסמוקןכגטיםסגכנסותבכיתמסריס
וסמהכקניותסומרלסכיךטרףלכיתסומכ%לין 6תנעליסן 06 ,ג6מרט6מהכזקת6יןלבעלהזכות
ככל6מר עטתםוימיו מעטםידיסלעלמה .% 16ודןסמסרי"טד6פמרדכיוןדל 6למרסחיגיגיזוגית
ןמתמילתקימוטן כמשכה 11
וחיגיעומס %מפסיד הכעל,כותוכמעמיידיה,ועוד,דגסיס סל%כיו
ס
ר
מ
ל
6
ל
מ
ת
י
ט
ס
ת
6
י
עדיין הרעלטורםכמזוגותוכמסיקמרוומתוגותגתכעיןיפסוגותגתי5
ל
כ
ציני
טלס ממססתתפרגססכית ממסססרוימסכ3רומדידם ק6כלסומדידסטת',וכל מס
גיזוגיתוכו'סריי
טסיתההולכת ומסתכרת קמ 6קמ6כטיללגבי כעלוכו' .ע"כ .ותמה סמל"מ סם עלהמסרי"ט6יך
ססמיטnptSnnסרטכ"סוסר6כ"דטס3י6סטורסי'5סלעניןמלמגה,כסכםטסמכיהסמקרקע 06הו6
טלהיתומיםמזגין16תס"61 ,תדגני6סס עםכעלס %גפק6לןמידי,דכסתמ5ילגמרדליןזסככלל
מע"ידיןoh~inיטלסכםזסוכו'.ע"כ .מכ61ר מהמל"מטמ65כסם6ין ס6טסמייפתלעטותזוכהכה
סכעלמדיןמ5י6הוסוסלסעדפסמע"ימדחק.
ס %עלס 16לעלמה .ופסק
וסגה כסעדפסמע"י הדמקנמלקוכסכגמ'כתורותסו prrn 6ור"ע ס6ס,
סרמכ"סלויסותh")Dס"3כתיקס6סדחקםע5מסועסתםיותרמןסר16ילסממותרלנעל .וכשכטו"ע
ו עסתם נטעםענגי 6דסיטילס,וכ"מ
r"uoshסי'פמעיי.6וכתב סח"מ ס"קכ מזעת ממ"מויפיל
עסתם סר3סמללכותכימרסל6ע"י .p~oוסטורמסס3י3 6זה ממצקתר"תורכ,'hoוסר"6ט %
תכריע,ותוכלסלמסלומרקיםליכמ"רלעומס.וכתכמכ"מסכןגוהגיסכמדיגות  %6טh'Ste%מיד
sאס f
סלמהטוססעדפסמע"יסדחק.וכןסכיךמכ"טס"קכ.וכתכהת6"11כתודותסי'ע6ותס :וגר
דל6מנהגרוביטרללקלמרn~soטמריל6סלםככלגבוליסר6לע"ז,וקמריטמרןוביתדיגווסרמ"6
וכיהדיט נהה,h'iteוזסמגסגרוכיטרללסקכלו מכרעתססו"ע.ומנהגסכיימגר6המהוגסגעס"י
דדיג,6ומ"מנרכסדליןלזוז מפהקסטו"עכמרי טדעתרה"גסריייףוסרמכ"ס
דעתוז"לססו6
יזקסת
ס
יגסדעתרט6"3סוכךכסר"ןכתוכות 60כ  b'AID1דס%סכר'",וזסזעתרי"ז
דהלכסכמכמיס,
פו
כממייק 011 ,דעתממ"מ.והרק"םוהרייןל6כחכו טס61ספיק6דדיגhSt%6 6מוסיפועלסר6טוגיס
וסגודגריטגיהסוסויליס ר"מ"1ליחיד6סוכו' .ע"כוועי'מנפטי סלמהלהגרייםקרליןSrrirסי' 6
ך לנעלhtie) h~ht ,
דכם6ר עבודות"עורס ס6סס ~ hSגעגודת הלמרסוי ספיק6דדיגeh 6טיי
מסכעלמזוגותכמקוסטהי6עובדתומרוימס).
וכנידוןדירןסהתוכעתעכדסממוןלכיהס,כיוןטליןזומלרכסמסיקמייכת %עללעטות ,סדכרתלוי
כמחלוקתר6מתיס 06דיגםכסעדפסמע"יסדמקסייסטסיךלבעל16מכ,סלכו"עסי6לע5מס"61.כ
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י 1לת13עלעומס.כמגסעדייןים%זן ה6סיסכמע"י 6לסדיןנכסימלוגמספירות
יכולםלומרקיסל
%על16%1 ,רסיט לתלתסס6לסכמתזקקתסנ"ס 1ס"3מלגטימלמכסטע"יסדתק 06יס %עלפירות,
סלבעלפירות,וכןמסמעצחיירעק"6כגליוןסטו"עמסעלדבריסריסp~D
%עהסכ"ססי'פp"Dכי
ס,וספל5סכקו"חסי'פס"קס,המנסלדעתס3יימטס5יןלופירות.ועייקוכןתסוסותלמרןסגרים"6
מ"3סי' פ 6סכסמספק6לן 06יסלגכסיסדיןנכסימלוג6ול6פליגי3זהסר6טוגיס 06יכולםלטעון
קיסלי ,לדעתסרמכ"ןכ"כגb"rn6הפקיעוonprnוסכספיסעומדיס כמזקתסכעל61ינסיכולסלטעון
קיס(י,וקילו סרסכ"5וסריטכ"6מולקיםוסוכריםסיכולהלטעוןקיסלי,וכן דעתהכיתיעקבסי' ע
סעי'ג.ומסיקסםלפי"זסיכולהלטעוןקיסלי.
ט %עלפירותכמכרס.
וטללתי6תמרןסגרתם6ליסיכסליט"6וקמרטעפייי סס%סי
ב.כתבסרמ"6כטו"ע f"D~lhסי'קעתסעי'ט :ד3וה"זסיסמרסר"ג%h~aרם5טסמע"כקינו
"1
"פכ"דומהרייךסורסקיכססי",)6דמייטינןטמ6
גלמןלומרסמ6מיגה15סמ5מיןלדבריסעדוסגהמייי
עיניוגתן כלחרתוקומרסמ5מיגה לע"פט6יגומקמין,ומגדין 16ת1עלס16מרהמלמינהוגרסלכסל
מרסר"ג,וס"ס3כלמקוס ט%יוכל%רס hbדעתס6סס.וישדכופיןקותוומסמס עמס(מרדכיפרק
ו למרסכעומס טמ6ה
הקומר) ,לע"פט15מרכמקמיןלדבריהעד מקמרטה6סס6יגסמודה16ויפיל
6גילךוחזרםהתגס 6מת%לד3ריססר6ט%יס,כנ"לעפ"יסכר6ץSsh.י"חוס"לד6ףכזס"זנקמןנסס
3מהריייקוכן מסמע מסרמ"3ס פכ"ד) .ו6ססיסלו קטט עמס6יט נקמןלומרהמלמין%כרי סעד
י מהמחסגלה 6מרכןוסםכמסר"יע).מכי'לעילסי'1Dpסעי')HU .)1סרמ".6
דודני
וכסי''wpמעיידכתכהרמיךכדיןעוכרתעלדתיסודיתo)'ht:יכולסלעכרעלידוסל6יגרטנהויכול
לגרטהכעלכרמס61יןכוסמטוסמרסרייגותסו'מור"סכהגהותמרדכידיכמותוכן 3510רסכ"6סי'

,

י

תקגז).

ובסייקיטסעי' 1כת3הרמ'"6:כלרייגסמריס% hStרס 5סה hSaמדעתם 6ס hSסעכרסעל דת
יקטו61,פילו 06רולסליחןלססכתו3ס6יןמרסה hSat"or1מדעתסוסמ"ק
וכמוטגת63רלעילמי

סי'קפד).

וכתג 3סו"ת רעק"6סי'קידעפ"יסר6סוניס ד3עו3רתעל דת ) hbסתר6סיכוללגרסה3עייכ,ועיי
t"tDSסי'קטוס"קידמעוד6מרוגיססכתכוכן35,לכסוייתמת"סהו"מסי'רגכת3סגם 3עו3רתעל
דתיסודית6יןכופין 16תס להתגרד06 hShהיחסלה סהר6ס36 ,ל % 05היתה סתר6ס6ין'כול
%רססבע"כ.
ונקופןאיןעדים סע3רס על דתיסודית hShסה3עלמקמיןלדברי ממוקר טמ6 65תמדיסק עם
סתמתותממכוערות,סרינכס"גסחדר"גקישאיטיכולאיפסלקבלגט,כמוטליןכופיןלותו.
ג .כת3כסוייתסר6ייסכללמבמיי,6סוכך הח"מסי'ע,מייקג ,דסג16ןרכ"גז"לתיקןלהסוותכת

,
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הטסהלטים,כמוסה6יססיגומ51יhih6לר15נ1וכו'.ע"כ.וכסיטoh ,כפוקותוע"יעיקולכמפיס עד
טכוסמסםגטמעומס,רעייכתורהגיטיןסי'קלדמעיידד'יסדל6מקרי,Dllhסוכךכפת"מ
כיתןגטי
טס ס"קי ,6כתב:עי'ככ"יטהכי 6כסס סרטכ"ן ס6ס גולה קמתו מעותוקינה ר51סלסמ,יר עד
סיגרסגה"61,ילכופםכדיןלסח,ירס16 ,מפמייתולמפסידממון ,טמסתפק 06גירס מכחסעימוי6י
סויגטמעומס6ול,6וסייסדקוסט6ימילת6דתליוהוויהיכS"hמודעם61.יןכדכריוסכרם6יהויגט
מעומס.וכהדסתורתגיטין 60סמיגומזכירכללסגירוטיןhihכדילסיפטר5onthnרס מגרסמעלמו,
כוסיםלדוןדל6הויגטמעוסהכלל,כמוסכתכמכ"יכחו"מסי'רהדכם6יגומזכירהמתגםכמעת6וגס
רקגתןמעלמולפדותגפרוסוי מתגה.וכ"פ h"nloכסי'רלו"61,כגסכגטסדיןכן,וכןמעסיסככל
יום  o~hcלפעמיםמ5ירס לסכעלבגזילתממון וכטלרדגריס וממסתזס מגרט51,יןמי טמר לגט
מעומס6.כלכממ,כירסגירוטיןפסעתס16גס6,ףהרטכ"ןמורסכלסידעינןססמגרםודקידמיהנותן
ממוןמרוכסלהיפטרמס6וגסודקידכממ,כירין %מגרםם6סל6יגרםי6גסבכךוכך ,גר6הדהויגט
מעו"ס.ע"כ.ועיילגרותמטס6כסע"1מ"6סי'קלוh'3oaדגריסתו"גוכי6רס.
וכמ,ו"65כסע"1סי'5ט5ות1סכיךדכריסתו"ג,ותמסעליודלפי"1נפלדיןגטמנוססטל6כדיןפסול
ככירך,וכל6טסטחולהעומסכעכו"םלמפקיע ע5מסמיד כעלס תקמר למסמיכוסו סתסוהוךיבין
מעלמולסנטיתסלגרם.ומסמתמךיסודוכרכריכ"יסי'רםדטעמ6דסיקריקוןממוסטכ6יןעלעסקי
על
נפדות %1עלעסקיממון 6101מפייסן כקרקע ,תמסכח6"11ד6כתי סכ1'hstt)hc 6
י
ל
י
ת
ת
נ
ל
סנתס"מסי'רהממעתיק
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