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מה מעכב את : ההלכה היהודית במציאות משתנה

  ? הגט מעוכבות

  מאת

  *פנחס שיפמ�
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  פתח דבר  .א

בעיית� לפני שניגשי� לניתוח לבו של נושא יש להקדי� הערות מתודולוגיות אחדות 
התמודדותה של ההלכה היהודית ע� מציאות . בחרתי לעסוקבו ששל מעוכבות גט 

א� נית� לאתר בהלכה  השאלה האחת היא :לותמשתנה מעוררת שני סוגי� של שא
. תיקו� שבכוח� לפתור בעיות חדשות שההלכה המגובשת איננה פותרת אות� מנגנוני

 בהנחה –תיקו� מעי� אלה  ת היא א� ראוי הדבר שייעשה שימוש במנגנוניהשאלה האחר
 ,בותכפי שאנו שומעי� לעתי� קרו ,או שמא,  כדי לשנות ולתק�–שנית� לאתר אות� 

הבנה במהותה של ההלכה ובכניעה לתיקוני� נגועה בחוסר עצ� הדרישה לשינויי� ו
חשוב להבחי� בי� שתי שאלות , אכ�. יסוד של ההלכה רוח חולפי� הנוגדי� ערכי להלכי

אנו , מצד אחד.  כל אחת מה� מייצגת היבט שונה בהתייחסותנו אל ההלכהכ�ש ,אלו
שאולי הוא עצמו היה , ענייני� שומעי� לעתי� כי קצרה ידו של חכ� הלכה לתק� מצב

 עקב יראת הוראה ,בי� מבחינה אישית, א� נבצר ממנו לעשות זאת, מייחל לתיקונו
 לדעתו הלכה לא יכול  בהיותו סבור כי א� חכ�,ו ובי� מבחינה מוסדיתהנופלת עלי

ה אי� פי�שעלנתקלי� ג� בגרסה אחרת אנו  ,מצד אחר .לעקור הלכה מושרשת ועומדת
מפני שהשינוי המבוקש הוא בלתי נסבל , זה ראוי לשאו� לשנות נורמה הלכתית נוהגת

תית צריכה בכלל להתגייס מכא� שהשאלה הראשונית היא א� המערכת ההלכ. הלכתית
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יש לברר תחילה א� מה שציבור חש : לשו� אחרת. למאמ� לפתור מה שמוצג כבעיה
 ההלכה ינסו למצוא ל אשר מ� הראוי שחכמי, א בהכרח ג� בעיה הלכתיתיכבעיה ה

  . פתרו�
בהחלט יש לעמוד על כ� שאי� הרבני� בחזקת טכנאי� הלכתיי� שתפקיד� , אכ�

רמלי לפסקי� שההשראה לנתינת� באה מעולמות אחרי� ומונעת למצוא את הביסוס הפו
�ומכא� שהשאלה המוקדמת היא שאלה מטא. ערכי� שהוא זר להלכה י סול�יד�על

עמדה . דהיינו שאלת עולמה של ההלכה עצמה ושל הערכי� המזיני� אותה, הלכתית
אד� מתפשר בי� גישה דתית התובעת כניעה של  בלתי רווחת מבקשת להעמיד ניגוד

 ובייחוד, לציווי הדתי לבי� גישה חילונית הטוענת שכל פגיעה בחופש האישי של אד�
 אלא א� נמצא לה צידוק רציונלי כבד, קרו� מוסרייהיא פגיעה בע, בענייניו האינטימיי�

 המעמידה דת ומוסר כשני יריבי� הנתוני� ,אני מבקש לטעו� שעמדה זו. משקל
מניעת סבל מיותר ושמירה על . חומי� ג� יחד חוטאת לשני הת,בהתגוששות מתמדת

חירות� וכבוד� ה� ערכי� הלכתיי� חשובי� לא פחות מהיות� ערכי� , שלו� הבריות
אל לה להלכה להסתגר בעוגה שהיא עגה , מבט דתית דווקא מנקודת. מוסריי� כלליי�

 אינני מבקש. לכאב� ולצער�, לעצמה ועליה להיות פתוחה וקשובה למצוקות הבריות
מוכ� ומזומ� המכשיר ההלכתי שלטעו� שהכרה בקיומה של בעיה הלכתית אומרת מיד 

 רגישות לקיומה של בעיה היא תנאי מוקד� והכרחי לחיפוש אחר דרכי� אול� ,לפתרונה
   .הולמות להתמודד עמה

טענה האומרת שאי� בידו של חכ� ההלכה שהרבה פעמי�  נית� להבחי� ,ואול�
היא לאמיתו של דבר החלטה פוליטית שלא , ק� את ההלכהלהושיע כי אי� בכוחו לת

הסוואה זו ננקטת מפני הרצו� . י קשיי� פורמליי� מדומי�יד�על אשר מוסווית ,לתק�
מה� רוצי� להימלט ולכ� נוח יותר להציג ששלא להתמודד ע� השאלות הערכיות הקשות 

ורי טענה  מה מסתתר מאחהיטבמכא� שיש לבדוק . את הבעיה כהלכתית פורמלית
כלומר א� היא מבטאת אילו� הלכתי אמיתי או שמא אי� , הלכתית טכנית זו או אחרת

  . היא אלא כסות לרצו� להשתמט מהתמודדות כנה ע� הבעיה הערכית
תיאר , הרב דוד מנח� באבד, עשרי�אחד מחכמי ההלכה בגליציה בתחילת המאה ה

ע� עצמו בבואו לדו� אותו הוא מנהל שבאחת מתשובותיו את התהלי� המחשבתי 
בבוא לפני שאלת עגונה וכדומה א� ברור הדבר בעיני לפי השכל ודעת : "בהתרת עגונה

אז אנכי מיגע את עצמי למצוא צד היתר על פי חוקי ומשפטי , בני אד� שהדבר אמת
גישה זו מביעה בפה מלא . 1..."לא כ� א� אמיתות הדבר מסופק אצלי, תורתנו הקדושה

 פי�עלכלומר שהמדיניות ההלכתית הנקבעת , חשי� אינטואיטיביתמה שרבי� מאתנו 
שיקוליו הערכיי� וההגיוניי� של הפוסק היא אשר מכתיבה את השימוש בכלי� 

מקובל על הכול שזו בעיה , לגבי התרתה של עגונה. המסורי� בידיו, הטכניי�, ההלכתיי�

 
  .כח, ע"אה, חבצלת השרו�, ת"שו  1
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התיר את האישה הלכתית הטעונה פתרו� ועל חכ� ההלכה לעשות כל מאמ� אפשרי ל
לא כ� הדבר לגבי אות� נשי� המנועות . ובלבד שנחה דעתו שהאיש אמנ� נפטר, להינשא

ההנחה הטמונה בדרישה לפתור : להינשא מחדש עקב סירובו של הגבר לתת לה� גט
הלכתית את בעיית� היא שאי� להשלי� ע� כ� שהנישואי� היהודיי� מסגירי� את האישה 

עצ� הדרישה , תו של דברי לאמאבל, אה לדרוש ממנו גטלבו של האיש בבו לשרירות
 במחלוקת ה שנוי, תביעת האישהפי�עללפירוק הגבר מכוחו להתנגד להתרת הנישואי� 

   . ערכית
נתקלי� מיד אנו , בבואנו להחיל את הדברי� בסוגיית דיני האישות במדינת ישראל

 של ה זכו לגושפנקהדי� הדתיי��בקושי נוס� הנובע מ� העובדה שהדי� הדתי ובתי
שפט הדתי מעלה צרור שאלות המונופול שנית� לשיפוט הדתי ולמ. משפט המדינה

 א� עלינו להבחי� , הדת וחירות המצפו�כגו� חופש  עקרונותנוכחמבט חילונית למנקודת 
הנהגת נישואי� אזרחיי� . פנימית�חיצונית לבי� הבעיה הדתית�בי� הבעיה האזרחית

וה� , � כי הדי� הדתי נכפה עליה� למורת רוח�� של אלה שחשיעשויה לפתור את בעיית
הקשיי� שדי� מס אזרחי גרדא וא� יהיו פטורי� מ� החומרות ויהיו חופשיי� לבחור בטק

 בהנהגת נישואי� אזרחיי� לא יהיה כדי לפתור את הקשיי� שימשיכו ואול�. זה יוצר
כל , אכ�. יני נישואי� וגירושי� בענידתילהיווצר לגבי אות� אנשי� שקיבלו על עצמ� די� 

מבטה נחת מנקודת �יוצר הזיווג הזה אי, עוד ממשי� לחול הדי� הדתי כמשפט המדינה
כלומר מתעוררת השאלה אי� היא מתמודדת ע� הקשיי� הנוצרי� , של ההלכה עצמה

טעות היא להתעל� מקשיי� . כתוצאה מהטלתה על אנשי� שאינ� סרי� למרותה מרצונ�
, ת לא פחות חמורה היא להניח שמי שקיבל עליו את עולו של הדי� הדתי א� טעו,אלה

יש צור� אפוא להתמודד ע� . 2קיבל עליו מרצונו את כל הסבל העלול להיגר� לו עקב כ�
שהחמורה שבה� היא של , ותבה� נתקלי� שומרי מצוות ושאינ� שומרי מצושהמצוקות 
גדולה ו של אד� דתי הזקוק לגט מצוקתש אי� להתעל� מכ� ,יתרה מזאת. גטמעוכבות 

אד� חילוני עשוי להסתפק בגירושי� אזרחיי� במקו� שאלה . ממצוקתו של אד� חילוני
,  אישה דתיתובייחוד,  לעומת זאת אד� דתי,נוהגי� ואי� הוא נזקק בהכרח להלי� דתי
 לא, כגו� גירושי� אזרחיי�, שו� הסדר אזרחי. רואה עצמה מעוגנת כל עוד לא קיבלה גט

   .3יחל� אותה ממצב זה

 
ל להימנע מלערו� חופה וקידושי� לאלה " דוד חיי� הלוי זכ� למשל הציע בשעתו הרב  2

ידי הרבנות עצמה תעודת �ובמקו� זה להנפיק לה� על, החוששי� מהתוצאות של טקס כזה
ולא ... ואז לא יהיו פסולי חיתו�"נישואי� שונה בצורתה מהרגילה ללא חופה וקידושי� 

הדי� להפקיע נישואיה ללא �יוכל בית, כי אישה שתינטש על ידי בעלה, תהיינה עגונות
, לדתיי� ושומרי מצוות יסדרו חופה וקידושי� כדת משה וישראל"לעומת זאת , "צור� בגט

; "שהלא ה� מקבלי� ברצו� כל התוצאות הקשות של חופה וקידושי� כדת משה וישראל
‰ÙÂˆ‰) 18.8.94, ד"א אלול תשנ"י.(  

  ).2000, מהדורה שנייה (Ê‡ ÔÈ‡Â˘È�Ó „ÁÙÓ ÈÓÌÈÈÁ¯שיפמ� ' ראו על כ� בהרחבה פ  3



  ז" תשסועלי משפט   פנחס שיפמ�

30 

y:\misrad-2003\books\aley-mis\kerech-6\02-shifman.doc 4/29/2007 10:18:00 AM  

בו חל ש, השילוב בי� משפט המדינה לבי� הדי� הדתי הביא לנזק תודעתי, אכ�
כתוצאה . פנימית�אזרחית לבי� השאלה ההלכתית�טשטוש בי� השאלה החיצונית

כל ביקורת על החלת הדי� הדתי נתפסת כהתקפה מבחו� הניזונה , מטשטוש זה
מתחפרי� הרבני� בעמדה , להיזקק לטענות לגופ�במקו� . מהתנגדות עקרונית לדי� הדתי

 א� יש לומר כי לגבי הרבה ,טית הדוחה את הביקורת מראש כבלתי לגיטימיתאפולוג
גורמת העמדה הרבנית והסחבת במציאת פתרו� לצור� בגט לשבר עמוק בזיקת� , אנשי�
, עדהדי� שילחו מעל פניה� או שנואשו מלקבל מה� ס� נשי� שבתי�לגבי אות. להלכה

 המסורתיות הקודמות לבי� �עלול להיווצר דיסוננס קוגניטיבי חרי� בי� השקפותיה
 שאלת מעמד האישה בהלכה היא שאלה מרכזית .המציאות הקשה הטופחת על פניה�

 להחליט מה דחו� נית� ולא תמיד ,להמש� קיומה של ההלכה כתורת חיי�ובעיה קריטית 
הזוג או מציאת פתרו� מעשי  השונות של בני המבני� את הזהויותשינוי בסמלי� : יותר

מתעורר צור� , מכל מקו�. א מעוכבות הגט� שבה� הו שהחרי,לקשיי� קונקרטיי�
 א� הצרכי� המעשיי� נראי� ,זמנית ה� במישור הסמלי ה� במישור המעשי�לפעול בו

תו� השוואת מעמדה הסמלי של , השאיפה לרומ� את הסמלי�. בכל זאת דחופי� יותר
פליות תתק� את ההווהיא מצדה ממילא תסלסל את הדיני� המעשיי� , ה לאישהאיש

דומה שבנושא שלפנינו מה שנדרש , על כל פני�. שווא עלולה להתברר כתקוות, כלפיה
ובמסגרת עזרה , גט כדי להמציא סעד למעוכבות, "עזרה ראשונה"במפגיע הוא להושיט 

 כל עוד מושגת התוצאה ,צעי�קי� בסמלי� ואי� משגיחי� באמאי� מדקד, ראשונה
  .הרצויה

   הגדרת הבעיה וקביעת היקפה–מעוכבות גט . ב

, כידוע. גט והוא דורש הגדרה ובירור הנושא שבו אנו מתמקדי� הוא מעוכבות
�לא בית. הגירושי� בדי� היהודי אינ� פעולה שיפוטית, משפט אחרות להבדיל משיטות

 –ליתר דיוק הגבר , צדדי� עצמ�הדי� הוא אשר מתיר את קשר הנישואי� אלא ה
 הדי��ביתתפקידו של . י מת� גטיד�עלהוא אשר מתיר את הקשר  – בהסכמת האישה

פיקוח על סידור הגט והחלטה א� להמרי� את : וה�, מצטמצ� לשני תפקידי� עיקריי�
רק במוב� אחרו� זה נית� . הצדדי� להתגרש בסנקציות יעילות יותר או יעילות פחות

שהרי אי� בכוחו להתיר ,  ככולל קביעת עילה לגירושי�הדי��ביתקידו של לתאר את תפ
יש לבדוק א� נית� , מצד אחד: י�ימכא� שהנושא נחלק לשנ. את הנישואי� בעצמו

 הסכמת�  אתגט כדי שיתנו לשכלל את האפשרויות להטלת סנקציות יעילות על סרבני
ת יותר לשחרר את דיני יש לבחו� את האפשרות הרדיקלי, אחרא� מצד , לגירושי�

יש להודות . הגירושי� מ� הצור� לקבל בכלל את הסכמת� של הצדדי� לביצוע הגירושי�
 אי� הכוונה להוציא את ,אמנ�. כי עיקר הקושי נעו� בגבר המסרב לתת גט לאישתו

 ג� גבר יכול למצוא עצמו – בה אנו עוסקי�שהגט מכלל הבעיה  עניינ� של מעוכבי
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 אבל בשלב זה די א� – לקבל גט ממנו, או אינה מסוגלת,  רוצהשתו אינהיבמצב שא
י� קיצוניי� יכול הגבר לקבל היתר ולו רק מפני שבמקר, נאמר שאי� זו החריפה שבבעיות

המיקוח של האישה  ג� עמדת. גטה אינו נתו� לאישה מעוכבת בעוד שסעד ז, נישואי�
יולוגי המהיר יותר של האישה  מחמת השעו� הבבייחוד ,של הגברזו רוב מ�פי�עלנחותה 

מבחינה זו דווקא פתחי . והסטיגמה של הולדת ממזרי� א� תחיה בלא גט ע� אד� אחר
כגו� האפשרות להקי� משפחה חדשה ללא גט על דר� הידועי� , המילוט האזרחיי�

רק מחריפי� את בעייתה של האישה ומחלישי� את כוח המיקוח שלה במערכה , בציבור
  .על הגירושי�

משו� , "גט מסורבת" ולא "גטמעוכבת " לשי� לב שאנו משתמשי� בביטוי יש
כלומר אישה , העגונה הקלסית(שהכוונה להקי� ה� מכשולי� אובייקטיביי� בסידור גט 

ה� ) הכרה וכדומה חסרי, נפשחולי , ואי� לדעת א� הוא חי או מתשבעלה נעל� 
כמוב� שעצ� . לאישתומכשולי� סובייקטיביי� המתבטאי� בסירוב הגבר לתת גט 

 הדי��ביתיש מקו� להחיל אותו במקו� ש, במבט ראשו�. המושג סרבנות טעו� הבהרה
בי� שפסיקה זו מתנסחת בלשו� האומרת שיש לכפות את הבעל לתת גט או , פסק גירושי�

 כגו� שעל הבעל לתת גט ,ובי� שפסיקה זו מתנסחת בשפה רפה יותר, שהוא חייב לתת גט
שבה� הגבר יושב , ויש מקרי� כאלה, תכ�י א� י,ית� גטימלי� על כ� ש מהדי��ביתו שא

עוד יש מקו� לתת את הדעת  .בכלא ובכל זאת עומד במריו ואינו מוכ� לתת גט לאישתו
. ומת�  נמנע מלפסוק גירושי� ומפנה את הצדדי� לנהל משאהדי��ביתבה� למקרי� ש

: לשו� אחרת. של הצד האחרהתוצאה היא שהצד הרוצה בגט נאל� לקנות את הסכמתו 
 בהיותו נחש� לסחטנות של הצד האחר ,מי שתובע גט מחליש את עמדת המיקוח שלו

זוג המתדייני� על גירושי� כ� כי ברוב המקרי� בני יש לשי� לב ל. המעמיד לו תנאי�
הבית כבר התנד� כליל ואפסה התקווה  ל ששלו�כשברור לכ,  על תנאי הגירושי�נאבקי�

הזוג אינ� רוצי� להמשי� ולחיות  יש יסוד אית� לסברה כי א� שני בני. רעלאחות את הק
 ע� זאת לעתי� קרובות ה� ,4הרי שדבר זה כשלעצמו נות� שיש לכפות גט, בשלו�

 כי רצונ� בשלו� וה� מעמידי� פני� שה� מבקשי� , מטעמי� טקטיי�,ממשיכי� לטעו�
רישות כספיות המופנות לצד האחר טענה זו משמשת מנו� לד. זוג� לחזור ולחיות ע� ב�

 הטוע� מ� השפה ולחו� ,הזוג הצבוע בכ� נית� פרס לב�. שאינו מסתיר את רצונו בגט
הקושי נובע מכ� שבדר� . זוג שפיו ולבו שווי� ה ומוטל עונש על ב�,שהוא חפ� בשלו�

רט  בי� הזכות לגירושי� לבי� תנאי הגירושי� ופהדי��ביתכלל לא נעשית הפרדה בדיוני 

 
אברה� ב� ' וכתב מורי הר: "נתיב כג, ÌÈ¯˘ÈÓהמקור לכ� בדברי רבינו ירוח� בספר   4

והוא אומר אנא ,  שאומרת לא בעינא ליה ות� לי גט וכתובהה כי נראה לו שאישלאשמעא
לו� מסתבר דאי� דני� אותה כמורדת להפסידה כ, אבל אינו רוצה לית� גט, נמי לא בעינא ל�

לאחר , אלא מיהו משהינ� לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בהו, מעיקר כתובה ונדוניא
  ". שנה כופי� אותו לגרש והפסידה תוספת
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הדי� לא מורה על גירושי� לפני שהסתיי� הדיו� על תנאי � בית,דופ� למקרי� יוצאי
גט ג� נשי� הניצבות הקטגוריה של מעוכבות דומה כי מ� הראוי לכלול בגדר . הגירושי�

�ביתא� ,  המבקשי� להתנות מת� גט מצד� במילוי תנאיה� ותביעותיה�,גט מול סרבני

 עשוי להתברר שעצ� הגדרת הבעיה והיקפה עלולה כא�.  פסק גירושי� א� לאוהדי�
, סו� כספי יוצא מתו� הנחה כי א� יש בי� הצדדי� סכהדי��בית. להיות שנויה במחלוקת

 צרי� לצלול למי� אדירי� של הדי��ביתומת� ביניה� ואי� עליה� ליישב אותו במשא 
. ו של האישיהלכה ולבחו� כפיית גט או חיוב בו רק מפני שהאישה לא מסכימה לתנא

. בחנה זו יש לדחות בתוק�ה. "גט מעוכבת"ולא " רכוש מעוכבת"כביכול הייתה האישה 
גט   דינו כדי� סרב�,יתורי� מפליגי� מצד האישה על זכויותיהואד� המתנה מת� גט בו

. זכויותיהמלכל דבר ואי� להטיל על האישה לקנות את חירותה במחיר נישולה מרכושה ו
ידו להתיר אישה מכבלי עגינותה ומייע� לה   עצמו באוזלתי�הד�ביתלא פע� מודה 

ת� לי "בבחינת , ובלבד שתקבל את הגט, להיכנע לתנאיו הקשי� של הבעל הסוחט אותה
י יד�עלאישה שאינה רוצה להיכנע לתנאי� אלה מוכתמת ". את הנפש והרכוש קח ל�

   .5 לא פע� שהיא עצמה אשמה בעגינותההדי��בית
עלינו ,  אחר פתרונות לבעיהי�חפשמ שאנו קוד� ש, ללמוד מכא�אפשר, מכל מקו�

שהעובדה לי נראה . תחילה להסכמה לגבי עצ� הגדרת הבעיה וקביעת היקפהלהגיע 
 בבואה ,לבו של הבעל ס נישואי� כדת משה וישראל מסגיר את האישה לשרירותקשט

האפשרות לקנות .  מעמידה את הדי� היהודי באתגר חמור מאי� כמותו,לדרוש ממנו גט
רק מעידה על חומרתה , י תשלו� כספי או ויתורי� כספיי�יד�עלאת הסכמתו של הבעל 

העובדה שהנישואי� היהודיי� , חיי� מבחינתה של ההלכה היהודית כתורת. של הבעיה
ורווח והצלה , חמורה במיוחד, תי� לשני הצדדי�ולע,  נג� לאישההפכו להיות אב�

, שואי� לא יקפידו על דקדוקי ההלכה ולכ� נית� יהיה לבטל�יעמוד לה� א� בעריכת הני
עדר יבפתחי המילוט הנוצרי� בה. או שמלכתחילה לא ייערכו נישואי� כדת משה וישראל

נית� להשתמש לא רק כדי להשתחרר מעיגו� האישה או מסחטנות , הקפדה על הדי� הדתי
זרי� א� אמ� תינשא הצאצאי� כממ אלא ג� כדי להימנע מהכתמה אפשרית של, כלפיה

השאלה הגדולה היא א� . חיתו� אחרי�גט וכ� כדי להימנע מיצירת פסולי לאחר ללא 
 מנגנו� של פירוק הנישואי� בתו� דיני , במו ידיה,ההלכה היהודית מוכנה לשתול

קרי בידי הצדדי� ,  או שהיא סומכת שמלאכתה תיעשה בידי אחרי�הגירושי�הנישואי� ו
כמוב� שא� לא מודי� בהיקפה הנכו� של . פדה על הוראותיהעצמ� שיוותרו על הק

הבעיה ומוציאי� מכלל תחולתה את כל אות� מקרי� מרובי� שבה� יוצאי� הגירושי� 
נית� לטעו� שהבעיה מצומצמת ואיננה , לפועל לאחר שהאישה נאלצה לקנות את חירותה

  .תובעת במפגיע פתרו� רדיקלי

 
 מיו� 11664295�21�2הדי� הגדול בתיק �לתיאור מקרה מעי� זה ראו הפרשה שנדונה בבית  5

  .5) ו"שסת, סיוו� (ÔÈÈ„‰Â ÔÈ„‰ 12מובא ב, )13.11.05(ו "א חשוו� תשס"י
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הדעות לגבי הגדרתה של הבעיה וקביעת  לוקיי בכ� אנו רחוקי� מלמצות את חאול�
ציר מרכזי בניתוח הנושא שלפנינו הוא תפיסתה של ההלכה את המדיניות . היקפה

כי� דתיי� חירותה כעראת אפשר לראות את כבוד האישה ו. הרצויה לגבי פסיקת גירושי�
לפיה� כאשר האישה טוענת שהבעל ש� " כדברי הרמב,גטחשובי� המצדיקי� כפיית 

לעומת  .6"כופי� אותו לגרשה לפי שאינה כשבויה להיבעל לשנאוי לה"אוס בעיניה מ
נסבלת של התרת הנישואי� העלולה להשמיע  הבלתי  אפשר להתקומ� נגד הקלותזאת

 :ש"כדברי הרא, "נתנה עיניה באחר"מסר שאישה יכולה להפקיע עצמה מ� האיש אפילו 
וחפצה בו יותר מבעל , נתנה עיניה באחרו, וכי בשביל שהיא הולכת אחרי שרירות לבה"

ללא . 7"השנשיגר, ש שהוא אוהב את אשת נעוריוונכו� האי, נשלי� תאוותה, נעוריה
א� אישה , משתק� כא� האיו� על הסדר החברתי המבקש להג� על זכויות הגברספק 

קשה להשתחרר מ� הרוש� שבדברי� אלה משתק� . 8תוכל להפקיע עצמה מידי הגבר
סת בקפדנות את עילות הגירושי� כדי לשמר מכל משמר את המבנה המשפחתי והצור� לו

יכולתה להתנתק  דבר הצרי� להתבטא בחוסר, הקובע את עליונות הגבר על פני האישה
נית� לקבוע כי . הנישואי� רק בשל סיבות הנראות מבחו� כסובייקטיביות בלבד מכבלי

: עמוקי� לגבי תפיסת המשפחהחלק מ� המחלוקת לגבי מעוכבות הגט מבטא הבדלי� 
קשה ליישב בי� דעת� של אלה הממשיכי� להניח את כפיפותה של האישה לאיש לבי� 

   .הזוג לדרוש גירושי� התובעי� הכרה בזכות� השווה של שני בני

  דחיית תביעות לגירושי� והתנאת מת� גט. ג

מ� הדי� , � העלולי� לחתור תחת יציבות הנישואי"מתירניי�"ג� מי שחושש ממסרי� 
רק מפני שאנו , ד לאישהויחיוב, שישאל עצמו א� יש להשלי� ע� סבל הנגר� לצדדי�

אישה "� ש"או שיש לקבוע כדברי התשב, במוסד הנישואי� חוששי� מפני פגיעה
יש לשאול על היחס בי� בייחוד  א� , יש לכופו לתת לה גט9"אותה הרבהשבעלה מצער 

 לגירושי� איננה מזכה את הצד האחר בנישואי� דחיית תביעה. ההלכה לבי� המציאות
או מטפחת את רגשות , שלו בהשגת יתרונות כספיי� אלא רק מחזקת את כוח המיקוח

הא� אי� אינטרס דתי ". לחיות בחטא" היא ממריצה את התובע תבע ובההנק� בלבו 
שלא יחטאו חטאי� "האינטרס הדתי ? 10י' כדבר הרב חיי� פלאג,מובהק להימנע מכ�

 
 .ח, יד, הלכות אישות, �"רמב  6
 .ח, מג, ש"ת הרא"שו  7
 כא ˘�˙È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ" עלייתה ושחיקתה של עילת המורדת"וסטריי� ' וראו א  8

 .123) ס"תש�ח"תשנ(
 .ח, מג, �"ת התשב"שו  9
 .11הערה , ÔÏ‰Ïראו   10
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נפגש ע� מגמות מודרניות הכובשות יותר ויותר את , "בי� אחד הגבר ואחד האישהר
בי� היתר מתו� הבנה , "גירושי� ללא אשמה"הלבבות בעול� המערבי והמצדדות ב

ועליו להודות , אד� הוא מוגבל שתפקידו של המשפט כמעצב התנהגות עתידית של בני
ושוב מתברר שהניגוד . לו� נישואי�שיבחוסר יכולתו לשנות את התופעה החברתית של כ

בי� אלו הצומחות מגישה מוסרית שרבי� עמלי� להקי� בי� התוצאות של גישה דתית ל
וכי העלמת עי� ממגבלותיה של השיטה , דא הוא במידה רבה ניגוד מלאכותיגר

מביאה לאיבוד האפקטיביות של , היא חילוניתשהיא דתית ובי� שבי� , המשפטית
בי� הצור� לפתור ביעילות ובהגינות מקרה   הדילמה,אמנ�. תהנורמות המשפטיו

קונקרטי לבי� החשש מהשמעת מסר מזיק היא דילמה קבועה המטרידה את שתי 
א� בהתלבטות מתו� המקורות ההלכתיי� אפשר להבחי� כ, ואכ�. השיטות ג� יחד

א� למלא אחר הרצו� להימנע ממסרי� העלולי� ה: איזה שיקול להעדי�בשאלה 
כדברי (מאיימי� על מעמד הגבר לעומת מעמד האישה במשפחה כשמע כמתירניי� ולהי
ואי� טע� להתעל� מ� , או שמא מוטב להשלי� ע� מה שלא נית� לשנות)  למשלש"הרא

חיי� ' כעולה מדברי ר(המציאות הריאלית העלולה להתפתח כתוצאה מסירוב לתת גט 
ה� " שלא תבעל לשנאוי לה"ירותה נית� לטעו� שכבוד האישה וח, מכל מקו�). י'פאלג

, לא פחות מ� הרצו� למנוע ממנה סבל) �"כדברי הרמב(הלכתי מרכזי �מומנט דתי
 ולכ� יש ,"שאי� אד� דר ע� נחש בכפיפה אחת"וכ� " לחיי� ניתנה ולא לצער"הבנה שהו

כדברי " מצער אותה הרבה"לכו� אד� לתת גט כשאשתו מואסת בו מפני שהוא 
�"התשב.   

 מפני� הדי��ביתיש שאנו מוצאי� ש, נו פוני� לפסיקה של בתי די� רבניי�כאשר א
את התפיסה האומרת שאי� טע� למנוע מאד� לשק� את חייו מחדש כאשר כשלה 

 הרבני הדי��ביתדינו של �כ� למשל בפסק. התקווה להשבת שלו� הבית בי� בני הזוג
 לקבל גט הוא מטעמי  שכאשר סירובה של האישההדי��ביתפסק , ז"הגדול משנת תשכ

 לאיש לשאת הדי��ביתוא� תמא� יתיר , הרי שיש יסוד לחייבה במת� גט, נקמנות גרדא
  : קיבל היה כי במקרה זההדי��ביתהרוש� ש. אישה אחרת

לא נשאר לאישה שו� יחס חיובי כלפי בעלה ולא קיי� עוד אצלה כל "
הרי , א� כ�ו. ואיננה מעוניינת בבעלה בתור שכזה כלל, קשר נפשי אליו

ההסבר היחידי שיש לתת לסירובה של האישה להגיע לידי הסדר סופי של 
, בחינת תמות נפשי ע� פלשתי�, פירוד הוא לכאורה רק נקמנות גרידא

א� כי ייתכ� שזה נובע מהצטברות של מרירות שהיא נוקטת . ותו לא
דבר זה לא משנה עצ� , א� מסיבה זו או מסיבה אחרת, בלבה כלפי בעלה

ל כוב, עובדה שהיא בבחינת לא בעינא ליה משו� שהוא שנאוי עליהה
וניחא לה שהמצב , אחזתיו ולא ארפנו, אינה רוצה להיפרד ממנו, זאת

  ".וירעו שניה� עד שיסתאבו, הבלתי נורמלי יימש� לעולמי�
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 שלו� בית היעדרי שנקט בדעה ש'חיי� פאלאג'  מסתמ� על תשובתו של רהדי��בית
 א� לא היה מוכ� להרחיק לכת , לכפות על שני הצדדי� גירושי�הוא סיבה מספקת

 כאשר , על האישהוא� על האיש א� ,שיש לכפות מת� גט, באימו� דעתו של אותו רב
  :11י'חיי� פאלאג' לפי דברי ר. אי� תקווה לשלו� בית

כלל אני אומר כל שנראה לבית די� שהיה זמ� הרבה נפרדי� ואי� לה� "
והנני ... שתדלות הרבה להפריד� זה מזה ולתת גטאדרבא צרי� ה, תקנה

נות� קצבה לדבר הזה א� יארע איזה מחלוקת בי� איש לאשתו וכבר נלאו 
י חדשי� וא� בינ� "לתוו� השלו� ואי� לה� תקנה ימתינו עד זמ� ח

יפרידו הזוג , לשמי� נראה לבית די� שלא יש תקווה לשו� שלו� ביניה�
  ". ה אניולכופ� לתת גט עד שיאמרו רוצ

 א� לא –להתיר לגבר לשאת אישה שנייה היה מוכ� עקרונית  הדי��ביתלעומת זאת 
 א� יש לשי� לב ,גרדא א� סירובה לקבל גט בא מטעמי נקמנות –לכפותה לקבל גט 

עדר סיכוי לשלו� בית עילה מספקת הי היסס מלקבל את הדעה הרואה בהדי��ביתש
עד אשר יש , תלול של גירושי� קלי� מדישמא היא תביא למדרו� , לחיוב בגירושי�

בו  ש,במקרה שלפניו. לחשוש שג� אד� שנת� עיניו באישה אחרת יזכה בגירושי�
לאו מילתא ("חריגותה של הסיטואציה , הצדדי� חיי� בפירוד למעלה מעשר שני�

� א� ג� במקרה כזה מבקש בית,מבטיחה שלא תשמש תקדי� מתירני") דשכיחא היא

מפני שרצונה להחזיק "ברר א� אכ� סירובה של האישה לקבל גט נובע הדי� להמשי� ול
מתו� כוונה שהיא מצפה לשובו או מטע� "או שסירובה להתגרש בא " בו כב� ערובה

אי� צרי� לומר שגישה זו עלולה לטפח במקרה ". שאינה יכולה להיפרד מבעל נעוריה
רה הרע והשכיח טענות ובמק, אישות שאי� לה� כל סיכוי הטוב אשליות לחידוש חיי

בית ובקרבו  לפיה� אד� טוע� מ� השפה ולחו� שברצונו בשלו�ש ,צבועות ומתחסדות
 א� ג� גישתו ,פני� זו  ומזימתו להפיק תועלת מהעמדתזוגו פנימה רק שנאה כבושה לב�

הג� שהפירוד ,  זכתה להסתייגות בפסיקה אחרת בהרכב אחרהדי��ביתהמוגבלת של 
  . 12עשרה שנה�מונהנמש� באותו מקרה ש

 הרבניי� נרתעי� מלזנוח את הקטגוריות הדי��בתיהבעיה המרכזית היא אפוא ש
הדי� מבי� יפה שהמציאות שהתפתחה בפועל � ג� כאשר בית,המסורתיות של אשמה

 בלי קשר לשאלה בעטיו של מי ה� ,שינוי ושהיא מחייבת פירוק הנישואי� איננה בת

 
 .קיב, ב"ח, בספרו חיי� ושלו�, עשרה�חכ� בקהילת איזמיר במאה התשע  11
, כר� א („Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘Ó‰ È�Èשיפמ� ' כ� ראו פ. 200ר ט "פד, 112/ב"ערעור תשל  12

ÂÈ‰Ï˙ ‡˘‰ " לחידוש כפיית גט בטענת מאיס עלי"אחיטוב ' י; )1995, מהדורה שנייה
‰ÈÈ„Â‰È –  שלישי" (אשה ויהדותה"דברי הכנס הבינלאומי השלישי �  לביא'ע,  כה�' ט,קוב
 ).ה"תשס, עורכות
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ת האיש הדי� הרבניי� שעסקו בתביע� מפסקיכ� למשל אנו מוצאי� באחד. נכשלו
הדי� � כי מצד אחד בית, וקיי� קשר ע� נשי� אחרות אישתותלאחר שזה זנח א, לגירושי�
הבעל ימשי� בהתנהגותו ואל אשתו לא יחזור , כל ישועה לא תבוא לאישה"רואה ש

� האש... וא� כי, שפוגע בה ובבריאותה, ומדוע צריכה האישה לסבול מהמצב המתמש�
לאישה להיות מעשית ומציאותית  לנכו� להמלי� ...מוצאי� אנו, הוא בבעל ולא באישה

מ לגירושי� תו� שמירת כל זכויותיה המגיעות לה ותשי� ק� לסבלה ותסיי� "ולנהל מו
הדי� �ע� זאת בית". לידי ביטוי רק בכתובי� ותו לא ...את קשר הנישואי� ע� הבעל שבא

הדי� ראוי � גישה מעשית ומציאותית אשר לדעת ביתאותהש משמע ,דוחה את התביעה
 הממשי� להיות ,הדי� עצמו�איננה מכריעה את הכ� בשיקולי בית, שהאישה תפעל לפיה

 באשרו את , הרבני לערעורי� פסק בעניי� זההדי��ביתכפי ש. שבוי בעקרו� האשמה
ג� האישה  וגרדאאנו בדעה שג� א� נכו� שזה רק נקמנות : "הדי� האזורי�החלטת בית

יודעת שבעלה לא יחזור אליה הרי למרות זאת לא נוכל לחייב את האישה בקבלת גט 
יגיע לו זכות לחייב את , ולא משו� שהל� הבעל לרעות בשדות זרי�, ל בכפהוללא עו

  ". האישה בגט
, נישואי� שהגיעו לקיצ�: "הדי� הרבני�תי� נשמעי� ג� קולות אחרי� בביתלע, אכ�

ואי� טע� לתת הנשמה , אי� אנו עוסקי� בהחייאת מתי�. מיולא משנה באשמת 
 הרבני הדי��ביתחבר , אומר הרב שלמה דיכובסקי, "מלאכותית לנישואי� שגוועו

אחיזה מספקת בתודעת� ובפסיקת� לא קנתה לה א� למרבה הצער השקפה זו , 13הגדול
 האזורי הד� בבני הרבני הדי��ביתדינו של �מוצאי� בפסקאנו כ� למשל . של רוב הדייני�

 חייב הדי��בית.  שנה18� בנפרד כו ומתוכ� ה� חי שני�24�זוג שהיו נשואי� במש� כ
ובדיו� שהתנהל כחצי שנה לאחר מכ� בבקשת האישה להטיל עליו , את האיש במת� גט

א� זאת בתנאי שכל יחסי הממו� ,  טע� האיש שהוא מוכ� לתת גט לאלתר,סנקציות
לרבות אות� כספי� שהאישה הצליחה , הדי��ידונו בביתיומזונות האישה והילדי� 

, )הבטחת תשלו�(לפי חוק המזונות (לגבות� בעבר באמצעות המוסד לביטוח לאומי 
  :כי  הרבני מוצא לנכו� לקבוע כי האיש צודק בטענתוהדי��בית ).1972�ב"תשל

כל זמ� שהאישה , אי� לחייבו בגט ...א� שהבעל חייב לתת גט לאשתו"
וזכותו של הבעל , ספי� שאינ� שייכי� לה על פי די� תורהמעכבת כ

ואי� הבעל , לתבוע שבית הדי� הוא זה שידו� בנושא הכספי� והרכוש

 
 ד ËÙ˘Ó È�Ê‡Ó" בתי הדי� הרבניי� ובתי המשפט האזרחיי�"דיכובסקי '  ש:מובא במאמרו  13

 .283, 261) ה"תשס(
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עצמה אלא האישה היא זאת שמעגנת את , נחשב כמעג� את האישה
   .14"בסרבה לדו� על פי די� תורה

ורק , כמת לא הצליחו הדייני� להגיע לדעה מוס,די� זה�בערעור שהוגש על פסק
 שיש , ברוב דעות,הדי� הרבני הגדול סוכ��לאחר שהורחב ההרכב לחמישה דייני� בבית

 האזורי כדי להגיע להחלטה או לפשרה מוסכמת הפוטרת הדי��ביתלהחזיר את הדיו� ל
דעתו של הרב הראשי . המשפט�את הבעל לפחות מחלק מחיוביו שנקבעו בעבר בבית

ייב לית� גט יש לו לית� גט ג� א� יש לו תביעות מי שח"לפיה ו, אליהו בקשי דורו�
  .15לא נתקבלה, "ואי� להנציח את העגינות בגי� דרישותיו, כספיות

 מאמ� לעצמו את הדי� הרבני הגדול�ג� במקרי� אחרי� אנו מוצאי� שבית, ואכ�
רשאי הגבר להציב תנאי� מצדו למת� , הדעה שא� א� יש מקו� לכפות על הגבר מת� גט

  : מוסי� ואומרהדי��ביתו, הגט

הזכות להתנות תנאי� איננה רק בתחו� הממו� אלא ג� בתחו� "...
שלא תאכל מאכלי� מסוימי� או שלא תלבש בגדי� : ההתנהגות כגו�

ג� בית די� רבני לא יכול לחייב את האישה בדרישות אלו אול� . מסוימי�
גט בתנאי גט ה� חלות ומחייבות ואפילו במקו� שעל הבעל מוטל חיוב 

כל אלו תנאי� שהאישה יכולה לקיימ� א� על פי שאי� . או כפיית גט
  .16"מחויבות משפטית כלפי הגרוש לקיימ�

 שהאיש זכאי לדרוש צמצו� חובתו למזונות הילדי� כפי הדי��ביתבאותו עניי� קבע 
 ביקש לטעו� שאי� הוא מתערב הדי��בית. משפחהענייני  להמשפט�שנקבעה בבית

" רק"� שאינו פוסק מצדו בנושא זה אלא וכיו,  של ערכאה אחרתבפסיקתה ובסמכותה
  :של הבעל להתנות תנאי� בגט נות� תוק� לדרישתו

אמנ� כיו� אי� נהוגי� לסדר גט בתנאי אול� לא פקעה זכותו של הבעל "
להתנות תנאי ולכ� כיו� שזכותו המקורית היא להתנות תנאי והוא מציב 

לדרישה תוק� מכוח זכותו להתנות זאת כדרישה מקדמית עובר לגט יש 
  ".זאת בגט

 
גולדברג , פרובר: בהרכב הדייני�, )9.7.00(ס "תמוז תש'  מיו� ו043255082�27�1תיק   14

 .וביבי
, דורו��בהרכב בקשי, )23.9.01(ב "תשרי תשס' הדי� הרבני הגדול מיו� ו�החלטת בית  15

שאליו נוספו הדייני� שרמ� , הדי� בהרכב מורחב�והחלטת בית, שמעו��טופיק וב�
הרואה את האישה כמי שאי� לה , דורו��הרב שרמ� הצטר� לדעת הרב בקשי. וגולדברג

 . יכולת מעשית ונפשית ג� יחד להיענות לדרישות הבעל
 ב� ,טופיק: בהרכב הדייני�) 29.8.04(ד "ב אלול תשס" מיו� י022290027�21�1תיק   16

 .שמעו� ואיזירר
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� למנוע בריחת מתדייני� ממנו אל ביתהדי��ביתהרוש� המתקבל הוא שהרצו� של 

 לענייני משפחה הוביל אותו לאיבוד חוש הביקורת במת� הפרשנות שהוא נות� המשפט
ההיגיו� הפשוט אומר שאד� החייב לתת גט אינו רשאי להתנות . למקורות ההלכה

יש לומר שאי� , ג� כאשר בפיו של הסרב� דרישות לגיטימיות שמקור� בדי�. תנאי�
חבויות חדשות לפי רצונו  א� ודאי שאי� הוא רשאי ליצור ,לכרו� אות� ע� הגט

יש פוסקי�  .17א� הוא חייב לתת גט, המוטלות על האישה כתנאי למת� גט מצדו
כ� .  תנאיו של הגבר לאישה לקבלהדי��ביתהגורסי� שבמקרי� מסוימי� לא ירשה 

�ששיריה במאה ה' מראשי קהילת אלג,שלמה דורא�' למשל אנו מוצאי� בתשובתו של ר

  :עשרה

אינו  ...חייב להוציאה לאישה הזאת מצד הדי� ...ואחר אשר האיש הזה"
יכול להתנות עליה בגרושיה בשו� תנאי אלא ברצונה דכיו� שהדי� נות� 

תנאי יקוב הדי� את ההר ויגרש לגרש למה יכריחה להתנות עליה בשו� 
כפי הדי� כל שכ� שיש פני� שסבורני לומר אפילו א� תתרצה היא בתנאי 

  .18"לקבל התנאי בי דינא לא שבקינ� ליה למיעבד תנאה

�"והוא מסתמ� על תשובתו של התשב:  

וכל שחייב לגרש אי� לו להתנות עליה אפילו ברצונה שא� כ� מה "
  ".נת� לא יקיימו התנאי ויתבטל הגטהועילו חכמי� בתק

 אנו �וכ. אפשרות התנאת תנאי� ברצונה של האישהאת פוסקי� אחרי� מתני� 
  :ש"מוצאי� בדברי הרשב

שכל שהדי� נות� דכופי� אותו לגרש אי� לו להתנות עליה אלא "
  .19"ברצונה

א� , �20" העיקרית שבה נאחזי� בעלי הדעה הנגדית היא זו של המהרשדההאסמכת
הנדו� היה סירובו של . ששני שאי� לנתק את דבריו מ� ההקשר המיוחד שבו ה� נאמרוחו

. נישואי� של קרובתו אד� לחלו� לגיסתו בשל חששו שמא יביא הדבר להתפרקות קשר
והוא חשש שא� ,  אישה היה נשוי לדודתו של אותו יב�ה הדוד של אות,באותו מקרה
א לכ� שהדוד יגרש את אשתו וישא לאישה יביהדבר , חליצה תותר להינשא אותה זקוקת

 
המשחרר אישה מתשלו� כס� שהופקד בידי צד , כה�כד, ל"המהרש, ת"ראו למשל שו  17

חובת הגבר לתת גט איננה מתיישבת ע� : שלישי לטובתו של גבר שנדרש לתת גט לאישה
 .וממילא יכולה האישה לדרוש בחזרה את כספה, זכותו להתנות תנאי� בגט

 .ו, )ולשחוט המש(א , ד, �"תשב, ת"שו  18
  ".לאחר שנתברר"ה "ד, שפג א, ש"הרשב, ת"שו  19
 .מא, ע"אה, �"המהרשד, ת"שו  20
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גרס שהיב� ,  שפקפק באפשרות לכפות חליצה,�"המהרשד. אחייניתו, את אותה אישה
שהאישה תאסור את עצמה על אותו דוד שנת� עיניו בכ� יכול להתנות מת� חליצה מצדו 

תו� השוואת כפיית חליצה  –בדברי הנמקתו הוא מפליג ואומר לכאורה , אכ�. בה
 שביד האישה ובלבד,  כי אפילו מי שכופי� אותו לגרש יכול להתנות תנאי– ית גטלכפי

   :לקיי� את התנאי בנקל

שלא אמרו שכופי� אותו לגרש אלא א� אינו רוצה לגרש כלל אבל א� "
ירצה לגרש אלא שרוצה להטיל אי זה תנאי בגט בזה ודאי לא אמרו 

  ".שכופי� לגרש בלא תנאי

משמעיי� משו� שבהמש� הדברי� עולה �אינ� חדאלא שדבריו בעניי� זה 
  :שהאפשרות להתנות תנאי� חלה כאשר אי� לכפות מת� גט או מת� חליצה

דווקא תנאי זה שכמעט נמנע להתקיי� הוא דקאמר שכופי� לגרש בלא "...
הא תנאי אחר שנקל להתקיי� אי� ספק שהכופה לגרש בלא תנאי , זה

כופי� אפילו במאיס עלי והוא הדי� מרבה ממזרי� לדיד� דקיימא ל� דאי� 
�  ...". והוא הטע� לדיד� דקיימא ל� דאי� כופי� לחלו

לא נאמרו .  למשפט השני החות� את קביעתו של המשיבבייחודיש לשי� לב 
האפשרות להתנות תנאי� מתקשרת . הדברי� אלא כאשר חלה ההלכה שאי� כופי� לגרש

  . היבה� לא חלה חובת כפישלמקרי� 
את  אינו רשאי לבדוק את הסבירות והדי��בית אי� להסיק בהכרח שמכל מקו�

נית� להבי� ללבו של היה שכ� במקרה המסוי� שבו ד� המשיב , הלגיטימיות של התנאי
 הרבניי� הדי��בתימוצאי� שאנו ובכל זאת . היב� שחשש מפגיעה קשה בקרובתו

רשנות מרחיבה ובלתי על פ, י הבעליד�עללעניי� תנאי הגירושי� המוכתבי� , מסתמכי�
,  להתנות מת� חליצה או מת� גט, יב� או בעל�ה� רשאיפי�עלמוצדקת של אות� דעות ש

א� האישה איננה נענית לתביעות אלו במקו� . במילוי מוקד� של תביעותיו הכספיות
   .21הרי שהיא מעגנת את עצמה, שבידה להיענות לה�

תו� התעלמות , ות אלו עושי� שימוש בתשובהדי��בתיהקושי המטריד הוא ש
 ובלי שה� המשפט�ככלי במאבק הסמכויות שה� מנהלי� כנגד בתי, �מהחולקי� עליה

דברי� מפורשי� ברוח זו . עליו ה� יושבי�שה� כורתי� את הענ�  שמי� לב לכ� שבזה
  : הרבני הגדול וחבל שאי� ה� נר לרגלי כל הדייני�הדי��ביתאומר הרב שלמה דיכובסקי ב

 
אב� , אגרות משה; ס, ה, �"מהרשד, ת"שו; צו, שיבת ציו�, ת"שו; קב, שורש, ק"מהרי  21

  .קיא, העזר
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 נדוני� עניני המשפחה – ואינני מאושר ממנו –כיו� במצב הקיי� "
אינו , אד� המתדיי� בערכאה אזרחית. דתית ואזרחית: בערכאות מקבילות

. אלא משו� שזו זכותו החוקית', כופר להכעיס'עושה זאת משו� שהוא 
אינני חושב . בתי הדי� הרבניי� נמצאי� במאבק מתמיד על סמכויותיה�

שא� לא כ� לא , די� רבני�ר את הדיוני� לביתהצד החלש להעבי' אילו�'ש
אי� כוח בידינו להעמיד משפטי ': � אומר"הרמב. הוא דר� ראויה, יקבל גט

שמשתמש די� רבני �בית.  לתקופתנווהדברי� נכוני� ג�. 'הדת על תל�
שלא , על מנת לכפות צד זה או אחר...בכוח שנית� לו לפי חוק המדינה

גור� לכריתת הענ� שעליו אנו יושבי� , תלהתדיי� בערכאה אזרחית חוקי
   .22"הדי� הרבני ג� בנושאי� של איסור והיתר�ולערעור סמכותו של בית

את דרישתו ה אי� לקבל פי�עלדי� אחרי� חוזר הרב דיכובסקי על עמדתו ש�בפסקי
 ותסכי� להעברת כל המשפט�גט שאישתו תוותר על כל מה שהשיגה בביתשל סרב� 

באחד מ� התיקי� שנדונו .  כתנאי למת� גט מצדוהדי��בית להמשפט�הדיוני� מבית
לא , בו תבעה האישה גירושי� על יסוד טענות קשות לגבי אלימות ואונסש, לאחרונה

בערעור הביע . הדי��בית לתביעתה עד שתסכי� להעברת כל תביעותיה להדי��ביתנזקק 
גט לוותר על כל מה הרב דיכובסקי את דעתו שאי� זה נכו� לאל� את האישה מסורבת ה

כשהדבר , הוא מדגיש שאי� לשעות לאד� המנסה.  בתמורה לגטהמשפט�שקיבלה בבית
 כשהוא עצמו הדי��ביתלהתעט� בטלית שכולה תכלת ולדרוש העברת הדיו� ל, נוח לו

כשאד� משתמש שימוש ציני בתורה ' בכ� הוא רואה ג� חילול ה. עובר על דברי תורה
  . גט לפי האינטרסי� שלו ג� כשהוא מחויב בגטבכדי לאל� את אשתו לקבל 

 א� לא זו ,23דברי� נבוני� אלה לא קנו שביתה בקרב ציבור הדייני�, למרבה הצער
יש מה� , גט לכתחילה י מניעתיד�עלבלבד שרבני� אחרי� מבקשי� לכבוש סמכות 

באיו� כי א� האישה , שאינ� נרתעי� במקרי� מסוימי� מהטלת דופי בגט לאחר שנית�
כמוב� . 24יוביל הדבר לביטול הגט,  לטובתההמשפט�לא תחזור בה מפסיקות שפסק בית

, שאיו� כזה איננו עולה בקנה אחד ע� המסורת הרבנית שעמלה לבצר תוקפ� של גיטי�
 ובכל זאת אנו מוצאי� למשל מחלוקת חריפה לגבי ,ולמנוע ערעור בדיעבד על כשרות�

 שאישר את הסכ� הגירושי� הדי��ביתהגט לבי�  שסידר את הדי��ביתכשרותו של גט בי� 

 
 ).9.9.99(ט "ח אלול תשנ" מיו� כ022106561�21�1תיק   22
, סיוו� (ÔÈÈ„‰Â ÔÈ„‰ 12מובא ב, )1.11.06(ו "א טבת תשס" מיו� י031411390�21�1תיק   23

א� , עמיתו" לכל מה שכתב"הרב ב� שמעו� כתב בתיק זה שאיננו מסכי� ). ו"תשס
ואילו , הדי� האזורי שיכריע לגופ� של דברי��שהצטר� למסקנה להחזיר את התיק לבית

ע דעה א� לא הבי, הדי� האזורי�הרב עמאר הצטר� א� הוא למסקנה להחזרת הדיו� לבית
  .משמעית משלו�חד

 ˙ÔÈÓÂÁ" ביטול גט כתוצאה מהעברת הדיו� במזונות לבית המשפט"שאנ� ' ש' ראו הרב ח  24
 .340) א"תשס(כא 
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מחלוקת זו פרצה בעקבות תביעתה של האישה למזונות . ו התגרשו הצדדי�פי�עלש
בעוד שלפי הסכ� הגירושי� השיפוט בעניי� זה נמסר , המשפט�הילד אשר הוגשה לבית

, "הגט מוטע" כי בנסיבות אלה הגט פסול בהיותו הדי��ביתהאיש טע� בפני . הדי��ביתל
�בית. זוגה החדש  שהאישה נישאה בינתיי� וא� הרתה מב�למרותוטענה זו הוא השמיע 

פועלת בניגוד להסכמות שנחתמו "קבע שא� אישה ,  שאישר את הסכ� הגירושי�הדי�
יש בכ� לעורר שאלות הלכתיות כבדות משקל , בהסכ� הגירושי� ושעל בסיס� סודר הגט

ה להיכנס ואנו בטוחי� שהאישה לא תרצ, 'הגט מוטע'בהיותו , על כשרותו של הגט
קיבל את , שסידר את הגטשאליו פנתה האישה ו הדי��בית לעומת זאת". לחששות אלה

בהזכירו , בניגוד לחר� הקדמוני� בעניי� זה,  להוציא לעז על הגט לבעלטענתה שאל לו
 ל את הגט אשרצהיר שהוא מבטל כל דבר שעלול לפסוה,  עובר לסידור הגט,שהבעל

הגט בי� הצדדי� שריר וקיי� כדת משה וישראל " קבע בית די� זה שלכ�. נית� ללא תנאי
 שד� בהסכ� קבע ששאלת כשרותו של הגט הדי��בית, בכל זאת". ואינו גט מוטעה
שא� היא תפר את הסכ� הגירושי� היא עלולה לגרו� לפסלותו של ותלויה בה בלבד 

,  העליו�המשפט�העקבית של בית האחרו� מתעל� מ� הפסיקה הדי��בית .25הגט
יתורי� שאישה מוותרת ולו ה אי� תוק�פי�עלואשר , שידועה לכל מי שעוסק בתחו� זה

 ולקבל את מלוא המשפט�קטי� למזונותיו והוא רשאי בכל עת לפנות לביתעל זכותו של 
 כביכול "גט מוטעה"מכא� שההכרזה על . ביל בי� הוריו חר� כל הסכ� מג,מזונותיו מאביו

  . בטעות יסודה
ואינה מקובלת בדי� , האזרחיברקע הדברי� מונחת ההשקפה שתביעה המעוגנת בדי� 

�ה לביתיעצ� הפני,  א� ג� כאשר יסודה של התביעה בדי� הדתי גופו, כגזלכמוה, תורה

,  של הרבני�מבחינת�. "ערכאות של גויי�"יה לי נחשבת כנגועה באיסור של פנהמשפט
�כדי� בית,  לענייני משפחההמשפט�בית,  האזרחיהמשפט�יתדי� ב, לצור� איסור זה

 עשוי הדי��ביתאי� תמה ש, לכ�. יה אליו היא חטא חמורישעצ� הפנ,  של נכרי�משפט
ואפילו החזרת , המשפט�להצדיק דרישתו של הבעל לביטול חיובי� שהוטלו עליו בבית

פעת הסחטנות זו חלק מתו.  כתנאי למת� גט מצדו,כספי� ששולמו למזונות האישה
איננו נות� את דעתו בדר� כלל  הדי��בית. נחשפות לה נשי� הנאבקות על קבלת גטש

במו ידיו את מרוק�  הדי��בית,  הלכתיתהלכ� שא� תופעת הסחטנות מקבלת גושפנק
�די� של בתי�ניתוח מדוקדק של פסקי, אכ�. כוחו מלפסוק בעצמו בענייני הגירושי�

 משו� א� ,שתקפת השלמה ע� תופעת הסחטנותמשפט אזרחיי� מגלה שא� בה� מ
עול� הנרתעת מלחדור   בשל השקפתוא� הרבני הדי��ביתחוסר הרצו� להתעמת ע� 

 
הדי� תלוי ועומד �על פסק. 7) ו"תשס, סיוו� (ÔÈÈ„‰Â ÔÈ„‰ 12מובא ב ,03�7537164תיק   25

  .הדי� הרבני הגדול�ערעור לבית
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ע� זאת בהקשרי� אחדי� הפסיקה האזרחית מנסה להמציא סעדי� . 26לחופש החוזי�
 . הדי� הרבני�אזרחיי� מתקני� לקלקולי הגירושי� בבית

   הפסיקה הרבניתסעדי� אזרחיי� והשלכותיה� על. ד

. הדי��בתי ומשפט�אנו עומדי� בפני מלכוד המובנה בתו� המערכת הכפולה של בתי
גירושי�  שורה של תמריצימפתחת המערכת האזרחית , מחמת הקשיי� להשגת גט

גירושי� הפועלי� בדיעבד  כמו ג� מרככי,  האזרחיהמשפט�גירושי� תוצרת בית ותחליפי
נאלצה לחתו� עליו שנכפו עליה בהסכ� הגירושי� שיתורי� וכדי לחל� את האישה מו

אישה המתקשה להשיג גט נאלצת להיזקק למערכת . גט בשל החשש שתישאר מעוכבת
 הרבני היא נדרשת להשיל מעליה הדי��ביתא� בבואה ל, האזרחית כדי לקבל ממנה סעד

 יזקק לתביעתה לחייב את הבעל הדי��בית כתנאי לכ� שהמשפט�את שהשיגה בבית
ובסופו של דבר מתחוור לה שתוכל לקבל גט רק תמורת ויתורי� , רב� במת� גטהס

ה� את  להבטיח לה ה� קבלת גט הדי��ביתוקצרה ידו של , מפליגי� מצדה על זכויותיה
נעמוד בקצרה על אות� סעדי� אזרחיי� ועל השלכותיה� על . מלוא זכויותיה האחרות

  .הפסיקה הרבנית
מעוכבת מחמתו "ל פסיקת מזונות לאישה מדי� גירושי� כוללי� למש תמריצי

�בתיאבל ככל ש. אשר ניתני� לאישה ג� א� היא עובדת ומשתכרת די צרכה, "להינשא

� ערי� לכ� שחיוב לגירושי� היוצא מה� ישמש יתד לפסיקת מזונות כאלה בביתהדי�

 .27עלולי� למשו� חזרה קביעת חיוב לגירושי� או להימנע מתתו לכתחילהה� , המשפט
 נרתעי� מלהחליט על מזונות מדי� מעוכבת ללא חיוב בגט המשפט� יש שבתיע� זאת

 
) 1(ד כז"פ, ‡ÏÊÓ‡ '‚ÏÊÓ‚ � 162/72א "י� כה� בעדינו של השופט חי�ראו למשל פסק  26

 מתווה –הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי "ליפשי� '  ומאמרו של ש588�587, 582
  .271) ה"תשס�ד"תשס( ד ˜¯ËÙ˘Ó‰ ˙È" ראשוני

אול� העניי� שבחרו להגיש תביעת� למזונות מעוכבת לבית המשפט היא בפני עצמה "  27
הדי� לעכב מת� הגט �ורשאי הבעל ובית' איניש דינא לנפשיהעביד 'של ... נותנת לבעל

הדי� �בית. שנדרש ממנו על פי די� תורה כל זמ� שבאי� להוציא ממונו שלא על פי די� תורה
לא היה נות� פסק הדי� לחייב גט אילו ידע שיעשה שימוש בפסק די� זה על מנת לתבוע 

יי� חיוב הגט והסנקציות לבצוע מידי מזונות מעוכבת בערכאה אחרת ולהוציא על ידי כ� ענ
כוח האישה שתביעת המזונות מדי� מעוכבת בבית �בנוס� לכ� הוצהר על ידי בא. הדי��בית

דא עקא שדווקא מפני כ� . המשפט נעשתה על מנת להגביר את הלח� על הבעל למת� גט
 בכ� ויהיה, אנחנו חוששי� שמא יפסקו ש� מזונות מעבר למה שמקובל בבתי די� רבניי�

א� רצונה במזונות המעוכבת הרי שבתי הדי� המופקדי� על כשרות . חשש של כפייה לגט
' תיק מס; "הגט ה� הגו� שיכול לקבוע את שעור המזונות המיוסד על חיוב בגט

  ).5.7.00(ס "תמוז תש'  מיו� ב054273776�21�1
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נית� להתגבר על כל החששות והסיבוכי� הללו שהיה כמוב� . 28הדי��ביתי יד�עלשנית� 
 ג� הסכמי� כאלה אינ� א� ,נישואי� א� פסיקת המזונות תהיה מעוגנת בהסכ� קד�

תוקפה של נגד� חששות הלכתיי� ה� לגבי זוכי� לעידוד� של רוב הרבני� אשר מעלי� 
  .29ה� לגבי כשרותו של הגט שינת� בעקבות לח� כזה") אסמכתה("ההתחייבות עצמה 

קשה להשתחרר מ� הרוש� שמה שמדרי� את מנוחת� של הרבני� הוא שכתוצאה 
 מכלל תחולה עילות הגירושי� המעוגנות ות להיות מופקעות עלול,מהסכמי� כאלה

 פי�עלונית� כוח בידי האישה לצאת מ� הנישואי� שלא , סורתיתבתפיסת האשמה המ
 א� לא פחות מכ� ה� מוטרדי� מכ� שהסכמי� אלה עלולי� להביא לריקו� ,30אשמה

 אשר יהפו� ,הדי��ביתחתכו בפועל מחו� ליסמכות� כתוצאה מכ� שענייני בני הזוג י
  . 31להיות מוסד לסידור גיטי� ותו לא

�אלא , סיקת פיצויי נזיקי� לאישה בשל היותה מעוכבת גטגירושי� אחר הוא פ תמרי
 ,אמנ�. שיש המעלי� שוב חשש לכשרותו של הגט שיינת� בעקבות פסיקת פיצויי� כזאת

הדעת נותנת שא� חיוב הפיצויי� איננו נשע� על סירובו של האיש לתת גט בעתיד אלא על 
  .אי� כא� גט מעושה כלל, א� בעתיד יית� גט וא� לאו, הסבל שסבלה כתוצאה מכ� בעבר

כגו� הוצאת האיש מ� הבית בשל , גירושי�  יוצא ג� על תחליפיהדי��ביתקצפו של 
 מחבל הדי��בית. שיתו� י פירוקיד�עלאלימות או מכירת הדירה המשותפת  מעשי

 להסתייג מהוצאת הדי��ביתכ� למשל עשוי . תחבולות כדי לפרק יוזמות אלו מנשק�
 בטענה שמעשיו לא הגיעו לדרגה כזאת 32לאלימות מצדוהאיש מ� הבית בשל חשש 

 את ולכ� האישה שנקטה יוזמה כזאת הפסידה, המצדיקה בעיני ההלכה הפרדה ביניה�
 מטיל סייגי� על טענת האלימות הדי��בית לעתי� קשה להחליט א� .33מזונותיה

 
המשפט "  שיפמ� 'פ:  וביקורת על כ� במאמרי744) 3(ד מ"פ, �È�Â� 'È�Â � 798/82א "ע  28

  .373�732, 371) ז"תשמ( יג ˘�˙È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ" העברי בפסיקת בתי המשפט
Ï „È–‰ÎÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÔÈ˘Â¯È‚‰Â ‰˘‡‰  , È˙ÎÏ‰ ÔÂ¯˙ÈÙ‡˘‰ ריסקי� ' ראו הרב ש על כ�  29

‰�Â‚Ú‰ ˙ÈÈÚ·Ï) 134, )ד"תשס. 
 " פורו� נשי� דתיות–קול� "ידי �המופ� על" הסכ� לכבוד הדדי"ראו כדוגמה   30

http://www.kolech.org/heskem.pdf) 8.11.06.(  
"  לא לחתו�–הסכ� קד� נישואי� "ראו למשל תגובתו של הרב אליעזר מלמד   31

http://www.yeshiva.org.il/midrash/doc/doc23/kdam_niso.doc) 8.11.06.(  
  .�1991א"תשנ, הכוונה לצו הגנה הנית� לפי החוק למניעת אלימות במשפחה  32
'  מיו� ב27295641�21�1יפו בתיק �אביב�הדי� הרבני בתל�דינו של בית�של פסקראו למ  33

נדרשי� השלבי� , על יסוד טענת אלימות, פיו לפני חיוב בגט�שעל, )5.1.03(ג "שבט תשס
התראה של בית הדי�  .ב; )פע� או פעמיי�(הוכחה בעדי� שהכה את אשתו . א: "הבאי�

מושיבי� נאמ� ביניה� לראות א� . ג; � כתובתהשא� יכה אותה יחייבוהו להוציאה ולשל
�בית". חייב להוציא ולשל� כתובה) על פי עדות הנאמ�(א� הכה שוב . ד; שונה באיוולתו
', מורדת'של הושבת נאמ� ביניה� דינה כדי� ', א� האישה מסרבת לשלב ג"הדי� מוסי� כי 

 הדבר אמת שהכה אותה וא� על פי שנמצא, ואי� לה כתובה, ואי� מחייבי� את הבעל לגרש
בודאי שאי� לראות בפירוד של "ולכ� מסקנתו במקרה שלפניו הייתה , ..."פע� או פעמיי�
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ודע  קובע אות� במהדי��ביתכתוצאה מחוסר הבנה שאי� ה� הולמי� את המציאות או ש
כפיפות המחייבת אותה שלא להתמרד , מתו� תפיסתו הרואה את האישה ככפופה לאיש

 שומר את כוח התערבותו למה שהוא רואה כמקרי� הדי��ביתואילו , ג� א� היא סובלת
לא ,  מווסת בקפדנות רבה את עילות הגירושי�הדי��ביתמתו� ש: הווה אומר. קיצוניי�

 יכול להמשי� ולהודות מ� הדי��בית לצור� זה .מתערער המבנה המשפחתי הפטריאכלי
וע� זאת לזנב במאמצי� הנעשי� למגר , השפה ולחו� בחומרתה של האלימות במשפחה

לעומת זאת אישה הפונה . י העמדת סייגי� חמורי� להוכחתה הלכה למעשהיד�עלאותה 
נחשפת לפגיעה אפשרית , דוגמת צו המרחיק את האיש מ� הבית, לקבלת סעד אזרחי

  .הדי��ביתבזכויותיה ב
לפי נמכרת אשר לפיו דירת המגורי� של בני הזוג , הוא הדי� לגבי פירוק שיתו�

 מנסה לסכל הדי��בית. בדר� זו מושגת הפרדה בפועל בי� הצדדי�. דרישת אחד הצדדי�
 מוכני� להיכנע לבלימת המשפט�יש שבתי. י הוצאת צו עיקול על הדירהיד�עלהלי� זה 

י יד�עלברוב המקרי� הבקשה לפירוק שיתו� מוגשת . הדי��ביתי יד�לעההלי� האזרחי 
כורחו על המאמצי� הנעשי� להג� על זכויות   מוכ� לענות אמ� בעלהמשפט�ובית, הגבר

ג� כשה� ניזוני� מ� הרצו� לשמר את , האישה במדור הספציפי שלה בדירת המגורי�
   .34 לבל יפורק למעשה מסמכויותיוהדי��ביתכוחו של 

 לאחר שהאישה ויתרה ,הגירושי� הבאי� בדיעבד יש לציי� את מרככי, סו�לב
הפסיקה האזרחית גילתה . ויתורי� שוני� בהסכ� הגירושי� בענייני� אישיי� וממוניי�

הוכרה זכותו העצמאית של הילד , מצד אחד. נכונות מוגבלת להתערב בהסדרי� אלה
ה� באשר ,  בהסכ� הגירושי� ולהתנער מהסדרי� המקפחי� אותוהמשפט�לפנות לבית

 את המשפט�ראו בתי, אחרא� מצד , למזונותיו ה� בשאלות אחרות הקשורות לגידולו
 היו מקרי� שבה� נהפ� ההסכ� על פניו בשל ,אמנ�. ההסכ� כמחייב את האישה עצמה

 ושול� הדי��ביתלא פע� מזדרז , כאמור לעיל. כ� שהאישה הוכיחה כי היא נעשקה בו
כ� היה למשל כאשר הצליחה . ו במקרה זה יש לבטל את הגטפי�על� שאת הנשק המסוכ

 כחלק מ� ההסדר הדי��בית� את הכללת חינו� הילדי� בסמכותו של "האישה לבטל בבג
בנימוק ,  האזורי הטיל ספק בכשרות הגטהדי��בית. שבעקבותיו התגרשו הצדדי�

 
ולדעתנו ללא , כי פירוד זה נעשה ביוזמת האישה, הצדדי� במש� כשנתיי� עילה לגירושי�

וג� לטעו� שמזה שנתיי� אי� חיי אישות , לא נית� ג� להרחיק את הבעל מ� הדירה. הצדקה
ג� לא מגיעי� מזונות לאישה שביוזמתה הרחיקה , על פי ההלכה, משו� כ�. י� הצדדי�ב

 ". את הבעל מ� הבית
�"בגעל רקע זה נית� להסביר את חילוקי הדעות בי� השופט גולדברג לשופט חשי� ב  34 

5969/94 � ÔÈ�˜‡ '‰ÙÈÁ· È¯ÂÊ‡‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ,יצוי� כי השופטת ביניש . 370) 1(ד נ"פ
�פיה יש לדחות את העתירה נגד בית�ועל, ה לתוצאה שאליה הגיע השופט גולדברגהצטרפ

נותר רק לשער שהזדהותה ע� האישה גברה על הביקורת . בלי להוסי� נימוקי� מצדה, הדי�
 .דינו של השופט חשי��ביקורת שמצאה את ביטוייה בפסק, הדי��האפשרית על בית
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�ביתיה בסמכותו של שהסכמת הבעל לתת גט ניתנה על יסוד התנאי שעניי� החינו� יה

להחזיק "די� זה ועל הניסיו� � הרבני הגדול מתח ביקורת קשה על פסקהדי��בית. הדי�
לא מעטי� ה� המקרי� , א� כפי שראינו ,35"ולערער על כשרותו' ב� ערובה'את הגט כ

עד אשר עולה , חדש את סמכות� מאיימי� בביטול הגט כדי לקנות מהדי��בתישבה� 
  . 36"רי� בש� אותה הלכהא� כולנו מדב "הספק

 הרבניי� את הדי��בתי השוללת מ, העליו�המשפט�ג� פסיקתו האחרונה של בית
כלומר למנוע ,  נובעת כמדומה מאות� מניעי�,כוח� לדו� בסכסוכי� ממוניי� כבוררי�

תו� ניצול כוח הלח� שלה� על , סמכויות שלא ניתנו לה� בחוק" לחטו� "הדי��בתימ
שתישאר עגונה א� לא תיכנע לתנאי� המוכתבי� לה , ל האישה עובייחוד, מתדייני�

מ� הראוי להדגיש עניי� זה כי . ה עתידית לערכאה האזרחיתייואשר כוללי� ויתור על פנ
הדי� נשמעו קולות ג� מחוגי� המוחזקי� בעיני עצמ� �לאחר פסיקתו האמורה של בית

כאילו , הדי��כותו של בית המותחי� ביקורת על שלילת סמ"פמניסטיי�" או "ליברלי�"כ
כל העניי� השנוי במחלוקת הוא זכות� של יהודי� שומרי תורה ומצוות להתדיי� 

 ,כדי להסיר טעות, לכ�. די� רבני בתור בורר�בהסכמת� החופשית והמלאה בפני בית
רצוי לשוב ולהזכיר כי הניסיו� להיאחז בסעי� בוררות כביכול לא נבע אלא מתו� הרצו� 

 בסכסוכי� בי� בני זוג שכבר התגרשו על הפרות הסכ� הדי��ביתמכותו של להנציח את ס
סמכות זו לדו� בתביעות ממוניות לאחר הגירושי� לא נמסרה לפי החוק . הגירושי� ביניה�

וההסכמה להעניק לו סמכות זו מתו� רצו� חופשי כביכול חשודה ,  הרבניהדי��ביתל
קה הנהוגה בו המשתקפת בפסיקה לפי הפרקטי, הדי��ביתשנקנתה תחת לחצו של 

 בקביעה המשפט�כדי להתמודד ע� בעיה זו השתמש בית, אכ�. הרבנית שהובאה לעיל
בעוד שיכול היה לפטור את ,  כבוררהדי��ביתל את סמכותו של ול וכוגורפת השוללת מכ

 , כבוררהדי��ביתהעניי� בפשטות ולומר שההסכ� הנדו� אינו מגלה כוונה להסמי� את 
,  סמכויות"לחטו�" משל� את המחיר של להיטותו הדי��בית להודות שאבל יש

  . והאזהרה שהוא כורת את הענ� שעליו הוא מבקש לשבת מתגשמת לנגד עינינו
המוסלמי� הקימו . מ� הראוי לציי� כי בעיה מקבילה נדונה במדינת אונטריו שבקנדה

א� הקמתו , פט המוסלמי המשפי�עלש� מכו� שנועד לדו� כבורר בסכסוכי� בי� בני זוג 
של מכו� זה עוררה גל של תגובות מ� הציבור אשר נזעק מפני החשש לפגיעה בזכויותיה� 

 
, מחמת חריפות הדברי� וחשיבות�). 28.5.97(ז "א אייר תשנ" מיו� כ56006448�21�1תיק   35

אני : "דורו��שאליה� הצטר� הרב בקשי, מ� הראוי להביא את דבריו של הרב דיכובסקי
כיצד נית� להטיל ספק בכשרות . ל"הדי� הנ�חייב לומר כי הופתענו והשתוממנו על פסק

 קיי� – העול�  באר� ישראל ובכל–הדי� בישראל �בכל בתי? שנה ורבע לאחר שנית�, הגט
בכדי למנוע כל צל של נדנוד ספק בדיבור , סדר ביטול מודעות והפרת נדרי� ושבועות

וכיצד , בסיו� סידור הגט מוכרז כי יש חר� שלא להוציא לעז על הגט. כלשהוא נגד הגט
  ".?הדי� בכבודו ובעצמו להוציא לעז על גט שנית��יכול בית

 ). 22הערה , ÏÈÚÏ (022106561�21�1כלשונו של הרב דיכובסקי בתיק   36
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נעוצה בכ� שיש הייתה עיקר הביקורת . של נשי� כתוצאה מהחלת המשפט המוסלמי
. לחשוש שהסכמת האישה לבוררות תושג תחת לח� שלא יהיה בכוחה לעמוד בו

משלה מנובמבר י המיד�עלחוק שהוגשה  היה בהצעת שמקורה ,התגובה החקיקתית
ה בוררויות בענייני משפחה ינוהלו א� ורק לפי חוקי פי�עללכת והייתה מרחיקת , 2005

  . 37המדינה או חוקי מדינה אחרת בקנדה
 החוק פי�על המוסמ� לדו� הדי��ביתהבעיה המיוחדת לישראל היא התביעה ש

. לקנות לעצמו סמכויות נוספות בתור בוררבנושאי� מוגדרי� של דיני המשפחה יוכל 
 סמכות הדי��ביתמשמעית שאי� ל�חדלא פסק  המשפט�בעוד שבפסיקה קודמת בית

 חר� השיקולי� המערכתיי� הדורשי� הפרדה ברורה וגלויה בי� ערכאה ,לפעול כבורר
דומה שמה שהכריע הפע� את הכ� היה הניסיו� , לונטריוו�ממלכתית לבי� מוסד פרטי

 מפעילי� לח� על נשי� כדי שייכנעו לסמכות� ויוותרו על הדי��בתיר המראה שהמצטב
, התוצאה המתבקשת שהתדיינות בדיני ממונות. המשפט�פסיקות שנפסקו לטובת� בבתי

יכולה , די� רבניי� פרטיי��תנוקז מעתה לבתי, שואי� וגירושי�ג� ללא קשר לענייני ני
הנאל� ,  הרבני הממלכתיהדי��בית הדתי של אולי לצער את מי שקיווה להאדיר את כוחו

ו מעמד" די� קבוע�בית"בטענה שבהיותו , ש לספח אליומסמכויות שביק להתפרק
 אלא להלי� על הדי��בית א� אי� ל,די� רבניי� פרטיי��ההלכתי עדי� כביכול על פני בתי

ת מתנפצו, רשות יה ובסמכויותיכפ כשיומרותיו להשתמש בערבוביה בסמכויות, עצמו
.  שהוא עצמו מנהלהמשפט�מול פני החוק ומול פני המציאות העגומה של מאבק בבתי

גט הנשאבות   ד� בעניינ� של מעוכבותהדי��ביתספק א� לקח זה יוב� ויופנ� בשעה ש
 ,המשפט�לתו� המערכת הרבנית התובעת מה� להתפרק מזכויות שהשיגו בדי עמל בבית

הוא א� ש,  בכיבוד הדדי בי� שתי הערכאותאשר מצדו ממשי� עדיי� להצהיר על הצור�
יודע יפה כי אי� לצפות לכיבודה של הערכאה האזרחית מצד מי שמכריז עליה בתור 

ספק א�  )."�"ערכאות של עכו: "והמהדרי� מכני� אותה" (ערכאות של גויי�"
, י תיקו� החוקיד�על הרבני את כוחו לדו� כבורר הדי��ביתהמאמצי� הנעשי� להחזיר ל

ה בכוח� לפתור את הבעיה היסודית הנעוצה בחוסר התמודדות� של הרבני� ע� יהי
   .מצוקת� של מעוכבות הגט

בעייתה של מעוכבת הגט לא תיפתר ללא שינוי עמוק בהנחות : קיצור� של דברי�
ומי יודע א� פתרו� יוכל להימצא ,  הרבניי�הדי��בתיהערכיות עליה� נשענת מערכת 

שאיננו נהנה מסמכויות , פרטי, די� אלטרנטיבי�תו של ביתאו שמא רק הקמ, במסגרת�
תוכל להמציא מזור ,  שואב כוח מהסכמת הציבור שמקבל אותו על עצמוא� ,חוקיות

   .לבעיה חמורה זו
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