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 לאחר טי�ִג סידור על ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"

  הרבנית הפסיקה של הפרסו� מדיניות ועל נזיקי� תביעות

  מאת

   *עמיחי רדזינר

 התשובה? בעליה� נגד גט מסורבות של נזיקי� תביעות על הרבניי� הדי� בתי מגיבי� כיצד

 תביעה של קרהשבמ טוענת, האקדמי במחקר ה� המשפט בתי בפסיקת ה� המוצגת, המוכרת

 האיו� שיוסר עד גט לסדר יסכי� ולא הגירושי� בתביעת דיוניו את הדי� בית יפסיק כזו

 הדי� בתי של שוני� די� פסקי על כמוב� מבוססת זו תשובה. הבעל של ראשול מעל הכלכלי

 הקובעי�, הגדול הדי� בית של ידוע די� פסק על ובעיקר, התפרסמו אשר הרבניי�

 ייחשב בעקבותיה� שיינת� הגט בוש למצב מביאות הללו הנזיקי� עותתבי כי משמעית�חד

 נזק א� גורמות הנזיקי� תביעות כי אפוא טועני� הדי� בתי. פסול וממילא ,"מעושה גט"ל

   .תועלת שו� בה� ואי� אות� שמגישות הגט למסורבות

 לטותבהח ובעיקר, רבי� בהליכי� מדוקדק עיו� לאור. שונה תמונה להציג מנסה המאמר

 מת� את מאוד זירזה הנזיקי� תביעת שוני� במקרי� כי עולה, התפרסמו ולא בה� שנוצרו

 הדי� פסקי מוקדמי� בשלבי� ניתנו בה�ש המקרי� לרוב ג� נכוני� הדברי�. הגט

 וכי ,הנזיקי� תביעת בשל הגט את לסדר יהיה אפשר אי כי קובעי� ואשר, שהתפרסמו

 ג� התובעת בלהיק שוני� במקרי� כי לראות נית�. רוסידו אפשרות את מרחיקה רק התביעה

 בתמורה הנזיקית התביעה נמחקה אחרי� ובמקרי�, שתבעה הנזיקי הפיצוי את וג� הגט את

   .סידורו לאחר ורק הגט לקבלת

 המציאות ובי� הדי� בתי של הפומביות ההצהרות בי� הפער את להסביר מנסה המאמר

 דנ� הסוגיה כי מראה הוא. "בדיעבד"ו "לכתחילה" ההלכתיי� המונחי� באמצעות המעשית

 של אפשרות חוסר בדבר חריפות פומביות הצהרות בוש, ל"ובחו באר�, היחיד המקרה אינה

, )"לכתחילה" של מדיניות (שהיהא בתביעות המשפט בית של מעורבות יש כאשר גט סידור

 
שע על סיוע תודה לעור� הדי� אבישי יהו .איל��בר אוניברסיטת, למשפטי� הפקולטה, חבר פרופסור   *

יוסי שרעבי על לבני שמואלי ול, אבישלו� וסטריי�ל, ישראל גילתל, דוד בסל, לאורי אהרנסו�, במחקר
על ההערות שסייעו , ובפרט לעורכת ניצ� פליטמ�, משפטי�וכ� לחברי מערכת , הערות לטיוטה קודמת

ו מושתתי� על חומר רב למאמר זה אופי מיוחד בהיות טיעוני, כפי שיראו הקוראי�. להשביח את המאמר
על כ� מגיעה תודה כפולה ומכופלת לכל . שלא פורס� וא� אינו נגיש בארכיב כלשהו הפתוח לציבור

עורכי הדי� שאפשרו לי את העיו� בתיקי� שניהלו ושקיימו אתי שיחות ארוכות אשר סייעו לי להבי� את 
וכ� , לונה טולדנו ולמר אס� עולמיעורכות הדי� סוז� וייס וא: לצוות מרכז צדק לנשי�: הקורה בשטח

למנהלת '; לעורכת הדי� שרה מרקובי�; לעורכת הדי� יפעת פרנקנבורג שעבדה במרכז צדק לנשי� בעבר
גלע� מהקליניקה לסיוע �לעורכת הדי� אסנת קרפלוס; דרור�עורכת הדי� בתיה כהנא: ארגו� מבוי סתו�

מכל ). לשעבר ממשרדו של עור� הדי� יואל ריפלו(איל� �משפטי לנשי� של מרכז רקמ� באוניברסיטת בר
כל ההדגשות . הדברי� הכתובי� כא� משקפי� את עמדתי בלבד ואני לבדי נושא באחריות לה�, מקו�

שיבושי לשו� והקלדה שהיו קיימי� במסמכי� . אלא א� צוי� אחרת, וההוספות בציטוטי� אינ� במקור
 .לא תוקנו המקוריי� שבה� נעשה שימוש
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 התביעות של קיומ� למרות הגט לסידור דרכי� למצוא יש כי בתובנה הזמ� במש� מתחלפות

   )."בדיעבד" של מדיניות (המשפט בתי ע� נסתר או מוצהר פעולה בשיתו� וא�, האזרחיות

, הרבנית הפסיקה של הסלקטיבית הפרסו� למדיניות פשר על ג� מצביע הזה ההסבר

 אינ� הנזיקי� תביעות ולפיה, כאמור מדויקת והלא המקובלת התמונה את היוצרת מדיניות

  .אותו מרחיקות ורק הגט סידור להחשת לעול� תורמות

 הדי� בבתי המחמירה המגמה מורכבות. 2; המאמר ומפת לסוגיה מבוא. 1. פתיחה. א

. לסמוי הגלוי בי הפער: או, )לכאורה (ידועי� מקרי� בחמישה קורתייב עיו. ב; והשפעתה

" עול� מלחמת"מ: או, מנתניה הגט. 2 ;?הגדול הדי� בית של העדכנית עמדתו מהי. 1

 המחלוקת על: או, 7041�21�1 המכונ� הדי� פסק של סיפורו. 3; שקטה להסכמה פומבית

 גט לסידור הגדול הדי� בית של דרכו: או, הגירושי� להסכ� הדר�. 4; זה בתיק הנסתרת

 בי� הגירושי� הלי� את לקד� כדי "הנזיקי� בתביעות אי� מנ�והא. 5; נזיקי� תביעת למרות

 כי מלטעו� נמנע הדי� בית. 1 .העי מ הסמויי� הפסקי�. ג ;?"תורה די� פי על הצדדי�

 בעבר קבע הדי� שבית א� סודר הגט: הדי� בבית עמדה שינוי. 2; בעייתית נזיקי�ה תביעת

 לאחר נזיקי תביעות ע� בעיה יש הא�: דיכובסקי הרב של עמדתו. ד; לסדרו אפשר שאי

 "לכתחילה" בי. ו. פרסו� מדיניות לע והערה פשר, ביניי� סיכו�. ה .?בגט ובחי

 מ� התעלמות – בצרפת הנזיקי� תביעות. 2; ישראל. 1. המעושה הגט בסוגיית "בדיעבד"ל

: יורק ניו מדינת של הגט חוק. 3; המשפט בית ע� גלוי פעולה ושיתו� המחמירות הדעות

 השתלשלות: חנספ .וסיכו� סיו� דברי. ז ;”Don’t ask, Don’t tell“ של למדיניות מחששות

  .במאמר המנותחי� המקרי� של תמציתית

  פתיחה .א

  המאמר ומפת לסוגיה מבוא. 1

 גט בסרבנות שנתקלי� וגברי� נשי� לפיהש המגמה וגוברת הולכת האחרונות בשני�, כידוע

 זוכי� רבי� ובמקרי�, למשפחה המשפט לבתי נזיקי� תביעות מגישי� זוג� בני מצד

 נשי� שמגישות נזיקי� לתביעות הרבני הדי� בית של יחסו מה 1.למדי גבוהי� לפיצויי�

 בתביעת דיונו על תשפיע זו תביעה של קיומה הא� 2?ט�ִג את לקבל מצליחות שאינ�

  ?בפניו המתבררת הגירושי�

 
סוק במאמר בניתוח פסיקת� של בתי המשפט למשפחה ובתיאור ההתפתחות המהירה שחלה לא אע  1

נושא זה זכה להתייחסות לא ). הרחבת המקרי� בה� ניתני� פיצויי� וכדומה(בשני� האחרונות בפסיקת� 
לתמונת מצב עדכנית של הפסיקה בבתי המשפט ושל ההתפתחות שחלה בה . מועטה בכתיבה האקדמית

' כלל האחריות'הדור הבא של תביעות נזיקי� בגי� סרבנות גט כדי להשיג את הגט ו"שמואלי ראו בנימי� 
'  ובעמ, להפניות למחקר קוד�13ש " ה158' בפרט בעמ, 153 מא משפטי�" של קלברזי ומלמד

177–205) 2011.( 
לא רק , זאת. וכמעט שלא במקרה ההפו�, במאמר אעסוק רק ביחס לתביעות נזיקי� של נשי� נגד בעליה�  2

ולא רק משו� שלמיטב ידיעתי מקרה שבו הייתה תביעת נזיקי� של , משו� שמדובר במקרי� רבי� יותר
ראו ( שקבע כי אי אפשר לסדר גט ג� במקרה כזה –בעל נידו� רק פעמיי� או שלוש בבית הדי� הרבני 

ערעור : להל�) (26.7.2009,  פורס�לא(פלונית ' פלוני נ 65104796�64�2) גדול(ערעור 
כ� ראו תיק ; )2010 (7, 23הדי והדיי , 041252693�21�1לתקציר פסק הדי� ראו תיק ). 65104796�64�2

ובו נזכר פסק , )578733/1תיק : להל�) (29.4.2013, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ 578733/1) 'אזורי חי(
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 שה� משו� כאלו תביעות של הגשת� שוללי� הדי� בתי: פשוטות התשובות לכאורה

 אינה 3)כול� לא א� (התביעות מרבית של �מטרת כי) להל� שנראה כפי, ובצדק (מביני�

 לסדר מסרבי� כ� ועל, הסרב� הבעל על כלכלי לח� אמצעי יצירת אלא עצמ�לכש הפיצויי�

 נחלת� אינה הדי� בתי עמדתל בנוגע זו תפיסה. נזיקי� תביעת הגישה שהיהא בוש במקרה גט

 וא� (5תחו�ב הבקיאי� חוקרי� בקרב ג� במפורש עולה היא אלא 4בלבד הדיוטות של

 
ינת ההלכה קשה להשוות בי� שני  אלא ג� משו� שמבח–)) �2011די� דומה שנית� בבית הדי� בטבריה ב

גט "ושלפיה יש בעיית , כפי שנראה להל� בהרחבה, א� נקבל את העמדה שטועני� לה בתי הדי�. המקרי�
הרי שבעיה , כאשר גבר מחויב בפיצוי לאשתו בגי� הנזקי� שנגרמו לה עקב סירובו לגרשה" מעושה

מיוחס לרבינו (התגרש הוא מאוחר שהרי האיסור לכפות אישה ל. דומה אינה קיימת במקרה ההפו�
ובכל מקרה ג� אלה שקיבלו אותו אינ� סבורי� שכפיית , הוא לא נתקבל בכל קהילות ישראל, )גרשו�

וראו , סימ� קיט סעי� ו, אב� העזר, א על השולח� ערו�"ראו הגהות הרמ. אישה להתגרש פוסלת את הגט
 334–327דיני משפחה להרחבה ראו בנציו� שרשבסקי . 135ש "ה, 201' בעמ, 1ש "לעיל ה, ג� שמואלי

חוות ( ג 'ס" פיצויי� בגי� סירוב האישה להתגרש"יוסי שרעבי ויובל סיני ; )1993, מהדורה רביעית מורחבת(
 �www.netanya.ac.il/ResearchCen/Jewish זמי� ב) 23.6.2011, המרכז ליישומי משפט עברי ,דעת

Law/AcademicPub/Torts/Pages/Divorcewife.aspx . כי בערעור �65104796�64�2לא מיותר לציי ,
 שבו הגיש הבעל תביעת נזיקי� נגד אשתו המסרבת להתגרש ממנו א� שה� חיי� בנפרד כבר , ש�

כי ) רוברהרבני� שרמ� ופ( סברה עמדת הרוב –ונקבע שאי� שו� סיכוי לשלו� בית , עשרה שני��חמש
יש לדחות את ערעור הבעל על שהאישה לא חויבה להתגרש מסיבות שאינ� קשורות לתביעת הנזיקי� 

כשברור מנוסח הדברי� ש� , ראתה צור� להתייחס לתביעת הנזיקי�, כלשונה, "שולי הדברי�"ורק ב, שלו
ובי� תביעה נגד , "די� תורה"היוצרת בעיות בכשרות הגט והיא נגד , שיש הבחנה בי� תביעה נגד הבעל

דעת הרוב מציינת בדבריה את פסק הדי� הרחב והמצוטט , חשוב מזה". בניגוד להלכה"האישה שהיא רק 
 ערעור: להל�) (11.3.2008, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 7041�21�1) גדול(ערעור , ביותר בסוגיה זו

בערעור ). 3.דיו� מורחב בפרק בראו להל� (חשאי ואלגרבלי ,  בהרכב הדייני� איזירר,)7041�21�1
שכתב את רובו של פסק הדי� וביטא בו עמדות חריפות ביותר נגד ,  ישב הרב אלגרבלי7041�21�1

שחייב את ,  ישב הרב אלגרבלי עצמו65104796�64�2בערעור , והנה. תביעות הנזיקי� בבתי המשפט
ראו להל� בטקסט (ה בה שו� בעיה האישה בגט ולא הזכיר במילה את תביעת הנזיקי� וכנראה אינו רוא

חיוב האישה בגט כמוב� אינו מפתיע על רקע העמדות הספרדיות שעליה� הוא ). 219ש "הסמו� לה
אול� לענייננו חשיבות הדבר היא בכ� שאנו למדי� שאי אפשר כלל להשוות בי� תביעת נזיקי� , סומ�

 .  לזו שמצד הבעלמצד האישה
לביקורת על שהשיח בסוגיה דנ� נוטה לעתי� להתעל� מ� הנזק . 189–188' בעמ, 1ש "לעיל ה, שמואלי  3

ובמילי� אחרות , האמתי שנגר� למסורבות הגט ומתמקד בשאלת השפעת תביעת הנזיקי� על כשרות הגט
ניתוח פמיניסטי והפער המסוכ� , ענייני� נשיי�"ראו יפעת ביטו� , יקי� לדיני המשפחהמכפי� את דיני הנז

  ).2005 (893–889, 871 כח עיוני משפט"  מענה ליחיאל קפל� ורונ� פרי–שביניה� 
  �זמי� ב, 4, 30.1.2011 מקור ראשו" תביעת נזיקי� פוסלת את הגט"ראו למשל אורי ישראל פז   4

 ./uripaz.wordpress.com/2011/01/31האי�את�ומעגנת�הגט�את�פוסלת�נזיקי��תביעת
 Dov I. Frimer, Refusal to Give a; 218–214, 205, 187' בעמ, 1ש "לעיל ה, ראו למשל שמואלי  5

Get: Tort Damages and the Recalcitrant Spouse in Contemporary Jewish Law, 19 
JEWISH L. ANN. 39, 47–52 (2011). הגדול �כי התוצאה שאליה הגיע בית הדי �מציי � פרימר א

; )51' בעמ, ש�(היא התוצאה היחידה האפשרית מבחינה הלכתית , 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 בערעור
ל תביעות נזיקי� מצד נשי� מתעוררת בדר� כלל בעיה חמורה בתוק� במקרה ש"שרעבי וסיני מצייני� כי 

ובעמדה זו מחזיקי� ג� , ובית הדי� הרבני הגדול אמר את דברו בעניי� זה בצורה חדה וברורה, הגירושי�
רונ� פרי ויחיאל קפל� מניחי� במאמר� ; )א' ס, 2ש "לעיל ה, שרעבי וסיני" (בתי הדי� הרבניי� האזוריי�

ומסיקי� מכ� שיש , כדבר מוב� מאליו שתביעות הנזיקי� גורמות נזק לנשי� התובעות ומעכבות את גט�
 על העצמה –תפסת מרובה לא תפסת "קפל� ' רונ� פרי ויחיאל ש(להגביל את מרחב תביעות הנזיקי� 
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 המעיי� ואכ�, שהכירו הדי� פסקי על כמוב� מבוססי� החוקרי� דברי 6).שופטי� בקרב

 למד) להל� יידונו ואשר (השוני� המשפטיי� במאגרי� שפורסמו הרבניי� הדי� בפסקי

 וקיומה, נזיקי� תביעת כשקיימת גט לסדר אפשר אי לפיהו ,ברורה בעמדה אוחזי� שהדייני�

   7:המיוחל הגט מהשגת התובעת את מרחיק רק כזו תביעה של

יותר , מביאה איפוא לאשה נזק, תביעה נזיקית בבית המשפט בגי� סרבנות גט

התביעה מביאה למצב שבו נחסמת הדר� בפני בית הדי� לדו� . מאשר תועלת

בית הדי� חסר , וא� בינתיי� כבר נית� פסק די� לגירושי�, בתביעת הגירושי�

אי� ביכולת בית הדי� לאפשר מת� . ק די� לסידור הגטאוני� באשר ליישו� פס

ג� א� הבעל יעמוד ויצווח . מאחר ויש עישוי על הגט שלא כדי�, גט לאשה

, אסור לבית הדי� לסדר את הגט, לפנינו ככרוכיא כי הוא מעוני� לתת את הגט

כאשר הבעל אינו מעוני� לית� את , על אחת כמה וכמה כ�. בהיותו מעושה

דומני כי ייטיבו לעשות עורכי הדי� העוסקי� [...]  ק הדי� הנזיקיהגט עקב פס

 
) 2008, מימי אייזנשטדט וגיא מונדלק עורכי� (442–438, 411 העצמה במשפט" באמצעות דיני הנזיקי�

" הצעה לפתרו� ביטוחי לבעיית מסורבות הגט" ראו ג� ב� שוור� ."))תפסת מרובה"פרי וקפל� : להל�(
, נגד התביעה הנזיקית יצאו כמעט פה אחד"שוור� מציי� כי ). 2013 (208, 201כז שנתו המשפט העברי 

�ראו למשל . פיסה זו היא נחלת� ג� של חוקרי� שאינ� ישראלי�ת". דייני בית הדי�, ובאופ� חרי
Matthijs de Blois, Religious Law versus Secular Law – The Example of the Get Refusal in 
Dutch, English and Israeli law, 6 UTRECHT L. REV. 93, 105—106 (2010); A. Yehuda 
Warburg, The Propriety of Awarding a Nezikin Claim by Beit Din on Behalf of an Agunah, 

45(3) TRADITION 55 (2012) . 
 .20, 16ש "ראו להל� ה  6
הוא , במחקר וה� בפסיקה הרבניתה� , הציטוט לקוח מדברי הרב אלגרבלי בפסק הדי� המצוטט ביותר  7

ש "להל� בטקסט הסמו� לה, דבריו מהדהדי� בדבריה� של פרי וקפל�. 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 ערעור
מאגרי� המשפטיי� נשלחי� לפרסו� בידי הנהלת חשוב לציי� כי פסקי הדי� הרבניי� המתפרסמי� ב. 330

. שביד� הכוח להחליט מה יישלח ומה לא, אשר מקבלת אות� מכותביה� הדייני�, בתי הדי� הרבניי�
נכו� לעת כתיבת המאמר פורסמו בה� שמונה פסקי די� רבניי� העוסקי� בסידור גט במקרה שבו האישה 

א� כי בפרק ב נראה ( שהדבר שולל את סידור הגט בשישה מה� נאמר במפורש. הגישה תביעת נזיקי�
):  המקרי� שנידונו בבית הדי� הגדול ובנתניה–לפחות בשלושה מקרי� , שלא כ� היה בסופו של דבר

, )301060/17תיק : להל�) (6.12.2006, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 301060/17) א"אזורי ת(תיק 
 272088/6) 'אזורי נת(תיק ; 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 רעורע; בוחבוט ועמרני, בהרכב הדייני� דומב

; פרדס וינאי,  בהרכב הדייני� עמוס,)272088/6 תיק: להל�) (23.1.2011, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ
בהרכב , )538765/6תיק : להל�) (11.3.2013, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 538765/6) 'אזורי חי(תיק 

) 10.4.2013, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 899861/2) 'אזורי חי(תיק ; אושינסקי ורוזנטל, הדייני� גמזו
לפסק די� נוס� של הרכב זה היוצא נגד תביעות נזיקי� (ל "בהרכב הדייני� הנ, )899861/2תיק : להל�(
פורס� (פלוני ' פלונית נ  936594/2) גדול(ערעור ; )2ש "לעיל ה, 578733/1ראו תיק ) ג� מצד הבעל(

בפסק די� אחד יש . גורטלר ושחור, בהרכב הדייני� אלחדד, )936594/2ערעור : להל�) (6.4.2014, בנבו
ולל את סידור הגט במקרה אול� נטענת טענה שהדבר אינו ש, אמירה חותכת נגד תביעות הנזיקי� ונזק�

ערעור : להל�) (10.6.2007, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 792890/5) גדול(ערעור : הנידו� לפנינו
לדיו� בערעור ; )301060/17מדובר בערעור על תיק (איזיר ושייני� , בהרכב הדייני� שרמ�, )792890/5

בשתיקה על קיומה של תביעת הנזיקי� הנזכרת ובפסק די� נוס� בית הדי� עובר , )4.זה ראו להל� בפרק ב
 פלונית' פלוני נ 581601/1) 'אזורי חי(תיק : בו כבדר� אגב ואינו מציי� א� יש לה השפעה על הדיו�

 . בלייכר וקאה�, בהרכב הדייני� גמזו, )581601/1תיק : להל�) (1.9.2010, פורס� בנבו(
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א� ישקלו היטב בטר� ימליצו לאשה להגיש תביעת נזיקי� , בדיני משפחה

המלצה כאמור עלולה לעלות כדי . לבית המשפט האזרחי בגי� סרבנות גט

וספק בעיני א� אפילו החתמת הלקוחה מראש על ויתור , רשלנות מקצועית

יש להניח שהלקוחה אינה מודעת ואינה . תועיל, יעת רשלנות שכזומפני תב

, יכולה להיות מודעת מראש להשלכות החמורות של העיכוב במת� הגט

 –שעשוי להתקיי� א� לאחר שהבעל יצהיר על הסכמתו לתת את הגט 

  .הסכמה שתבוא עקב תביעת נזיקי�

 הבא הפרק�בתת כבר. זו יתפשטנ תמונה על תיגר לקרוא היא המאמר של הראשונית מטרתו

 אול�, שהתפרסמו הדי� פסקי את ורק א� בוחני� כשאנו א�, יותר מורכבת העמדה כי נראה

 מקרי� עשר אחד יוצגו ג–ב בפרקי�. ד–ב בפרקי� תתברר התמונה של הרבה מורכבותה

 את מונעת הנזיקי� תביעת לפיהש הטענה את אחרת או כזאת בצורה שלל הדי� בית בה�ש

 אלה בתיקי� המרכזיי� ההליכי� סודרו הקוראי� לנוחיות כי כעת כבר יצוי�. הגט סידור

  .במאמר הבאת� סדר לפי ש� מסודרי� הדי� פסקי. למאמר בנספח כרונולוגי בסדר

 רבה תרומה תרמה הנזיקי� תביעת כי גבוהה בסבירות להניח נית� המקרי� במרבית

 מ� בחלק. עגינות של רבות שני� רלאח לעתי�, גטה את לקבל גט מסורבת של זכייתהל

 קבלת לאחר תביעתה על לוותר שהיהא הסכימה בהש ,"סיבובית עסקה"ב נית� הגט המקרי�

 במקרה למשל היה כ� )! (קפהובת עמדה עדיי� שהתביעה בעת סודר הגט כלומר (הגט

 לקבל זכתה שהיהא אחרי� במקרי� 8).בסמו� לעיל הציטוט שממנו הדי� פסק נית� שעליו

! כספי פיצוי וג� גטה את ג� קבלה היאו, שלה הנזיקי� תביעת על ויתור כל ללא א� טג

: לעיל שהובאה משמעית�החד הקביעה ע� אלה תוצאות ליישב שקשה להראות אנסה

 מאשר יותר, נזק לאשה איפוא מביאה, גט סרבנות בגי� המשפט בבית נזיקית תביעה"

  ". תועלת

 כי לדעת יש (פרוטוקולי�, די� פסקי של מדוקדק ניתוח היא אלה בפרקי� המחקר דר�

) ג�ו ב בפרקי� מקרי� במספר שנראה וכפי, בפרוטוקול מצויות הדי� בתי החלטות לעתי�

 מפאת. משפחה לענייני המשפט לבתי ג� ולעתי� הדי� לבתי שהוגשו אחרי� ומסמכי�

 לנכו� ראיתי, ורלציב נגיש אינו שינותחו והמסמכי� הדי� פסקי של הגדול שרוב� העובדה

  . למדי ארוכי� ה� לעתי� א� א�, הרלוונטיי� הציטוטי� את מה� להביא

 מדיניות על ההצבעה: המאמר של ממטרותיו מאחת נגזרת ג�ו ב פרקי�ל החלוקה

 או פרסומ� לצור� שלה� הדי� פסקי בהעברת השולטי� הדייני� של הסלקטיבית הפרסו�

 וממילא, המשפטיי� במאגרי� הפסיקה פרסו� לע השולטת, הרבניי� הדי� בתי הנהלת של

, הדי� בבתי הנידונות שונות סוגיות בדבר והמחקר המשפט בעול� שנוצר הרוש� על ג�

 אחד מקרה וכ� (במאגרי� שפורסמו המקרי� את בוח� ב פרק. שלנו הסוגיה ובכלל�

 י�הד בתי הנהלת מטע� דעת חוות בו וניתנה ,�"בבג לדיו� להגעתו הודות שנתפרס�

 המלאה התמונה את מציג אינו שפורס� החומר מדוע ומראה) במאגרי� שפורסמה הרבניי�

 א� אלא (הציבור לידיעת כלל הגיעו שלא המקרי� את מנתח ג פרק. דנ� בסוגיה והאמתית

 
 . 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 ערעור  8
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 שינוי משני� היו, אליה מגיעי� היו א� ואשר, )"והדיי� הדי�" ידי על עצמאי באופ� פורסמו

  9.דנ� וגיהבסש הרוש� את דרמטי

 הרב: מסוי� דיי� שכתב בדברי� עיו� דר�, נוס� מכיוו� הסוגיה מורכבות תוצג ד בפרק

 בתי במערכת הבולטי� הדייני� אחד שהיה במי מדובר כי עובדהה מלבד. דיכובסקי שלמה

 את לראות נוכל. משקל יש לעמדתו ולכ� ,הדי� בתי מערכת מנהל משמש הוא כיו�, הדי�

  . נזיקי� תביעת לאחר גטי� בסידור יותר להקל נכונות עבר אל השני� ע� בה שחל השינוי

 פשר להציע מיועדי� ה�, ראשית :בזו זו השלובות, מטרות שלוש ו–ה לפרקי�

 בדבר משמעיות�החד הקביעות שבי� הפער את ולהסביר הדי� בתי של הסבוכה להתנהלות�

 להוכיח ניסיתי אותהש, ההעובד ובי� הנזיקי� תביעות שיוצרות הגט בכשרות הפגיעה

 נית� א� אלא, גט מלסדר נמנע לא הדי� שבית רק לא רבי� במקרי� ולפיה, ג–ב בפרקי�

 ג� יסביר המוצע הפשר, שנית. סידורו לעצ� מכרעת תרומה הייתה הנזיקי� לתביעת כי לשער

 שעוד וכפי ראינו שכבר כפי. הדי� בתי הנהלת בידי הדי� פסקי של הפרסו� מדיניות את

 תביעת כי הרוש� את ליצור בהחלט מצליחי� לפרסו� הייד על שנשלחו הדי� פסקי, נראה

 מרבית של המלאה בתמונה עיו� אול�, הגט את לקבל התובעת של בסיכוייה פוגעת הנזיקי�

 פרסו� על מלמד והדבר ,לחלוטי� שונה תמונה מגלה ,שפורסמו אלה לרבות ,התיקי�

 מקרי� שלושה ייבחנו המוצע הפשר את לחזק כדי ,שלישית. פסיקה של דומא סלקטיבי

 עלול המשפט בבית שימוש כי רוריבב נטע� בה�ש, ל"מחו ושניי� האר� מ� אחד, דומי�

 ע� הסכינו הדי� ובתי ,זה איו� דומא שכ� מכ� לאחר אול�, הגט בכשרות בעיה ליצור

 להראות אנסה. הגטי� בכשרות ספקות מלהעלות ופסקו משפט בבתי נשי� שעושות השימוש

 מה� מקבל שהוא רק לא כ� ועל, אלה למקרי� ג� מתאי� דנ� בסוגיה שהצעתי שהפשר

 בתי של סיוע� את הבוח�, יותר רחב רקע על דנ� הסוגיה את לראות יש אלא, אישוש

 .הגט כשרות שאלת על פסיקותיה� השפעת ואת גט מסורבות לנשי� האזרחיי� המשפט

  . המאמר בפרקי שנער� הדיו� מ� עולותה המסקנות את יציג הסיכו� פרק

 לחזור ולא חדשי� וניתוח מקורות בעיקרו להציג מנסה המאמרש היות כי לומר חשוב

 בעיה יש לפיהש העמדה של ההלכתי הבסיס על אתעכב לא, נעשו שכבר מחקרי� על

 מפורט הלכתי בסיס להציע או אתה להתווכח אנסה לא וא� ,נזיקי� תביעת לאחר גט בסידור

 אלה בסוגיות. המשפט בתי בעמדת אעסוק לא א�. כזו הלכתית בעיה אי� לפיהש לטענה

 הצגת: המאמר של המרכזי הדיו� אגב רק יתנהלו אלה בשאלות דיוני� 10.אחרי� עסקו כבר

 בה שמתקיי� הפער ואת אותה להסביר וניסיו� הדי� בתי בתו� זו בסוגיה המורכבת המציאות

  . סמויל הגלוי בי�

  

  

 
 .וראו להל� בסו� הנספח, ע� זאת נית� לחלק את המקרי� השוני� לפי התוצאה הסופית  9

 כח עיוני משפט" גט�על אחריות� בנזיקי� של סרבני"יחיאל קפל� ורונ� פרי , לחשש ההלכתי ראו בפרט  10
לסיכו� עדכני של . 5ש "לעיל ה, Frimer; ")גט�אחריות� של סרבני"קפל� ופרי : להל�) (2005 (773

למקורות העוסקי� בהצדקות הלכתיות אפשריות ראו . 1ש "לעיל ה, עמדת בתי המשפט ראו שמואלי
 .208ש "להל� ה
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  והשפעתה הדי� בבתי המחמירה המגמה רכבותמו. 2

 אפתח, כאמור בה הקיי� האחידות חוסר עלו הדי� בתי של העמדה מורכבות על להצביע כדי

, הבאי� לפרקי� בניגוד. בחיפה הדי� בבית לאחרונה שניתנו די� פסקי שלושה בניתוח

 כא�, יקת בכל המלאה התמונה הבנת לש� פורסמו שלא בחומרי� נרחב שימוש שישתמשו

 מגמת מציגי� יותר המאוחרי� הדי� פסקי שני. פורסמו שכ� בחומרי דווקא אתמקד

 סטייה מהווי� וה�, הדי� בתי לכלל) בטעות, כאמור (המיוחסת ,וגדלה הולכת החמרה

 המאוחרי� הדי� פסקי. יותר המוקד� הדי� פסקמ עולה שהיא כפי הדי� בית אב של מעמדתו

 מבתי חלק פסיקת על הדי� בתי של המחמירה הגישה לפרסו� שיש ההשפעה על ג� מלמדי�

 הדי� בית את המנחי� השיקולי� את ג� מציגי� הדי� פסקי זאת מלבד. למשפחה המשפט

 שילוו שונות הבחנות בהצגת לנו יסייעו וא� המאמר בהמש� שינותחו שיקולי�, בפסיקתו

 שהיהא על הגירושי� תבתביע לדיו� כתנאי א� בשאלה הדיו�, למשל. בהמש� א� אותנו

  .לדחייתה לפעול ויש מספקת אינה מחיקה שמא או, שלה הנזיקי� תביעת את למחוק

 קיומה למרות הגט את לתת הבעל הסכי� בוש במקרה בחיפה הדי� בית עסק לאחרונה

, לגרש כיו� הבעל בהסכמת אי�: "וקבע לבקשתו סירב הדי� בית א�, הנזיקי� תביעת של

 הלי� את לקד� כדי, עתידיות נזיקי� מתביעות חששו ובגי� בנזיקי� חיובו בגי� שניתנה

 דבר של שבסופו נראה) 5.ב בסעי� (להל�, אמנ� 11".תורה די� פי על הצדדי� בי� הגירושי�

 וע�, וקיי� שריר היה עדיי� הבעל של שחששו למרות גט זה במקרה הגדול הדי� בית סידר

 הערות שלוש להעיר ברצוני) "1 חיפה" �הדי קפס: להל� (מחיפה זה די� פסק על זאת

  :זה במאמר שיעלו לטיעוני� הנוגעות

 פסק את שנת� ההרכב של המחמירה הגישה – הסמכויות מאבק בהשפעת החמרה )1(

 גירושי� שהיהא תבעה בוש בתיק מכ� לאחר חודש שנת� נוס� די� בפסק יותר מודגשת הדי�

 הרי, בגט חויב לא הבעל כי הדי� בית ישמדג "1 חיפה "הדי� בפסק א�, ראשית 12.וכתובה

 שהיהא שמביאה הנוקבות הראיות לאור לחייבו מקו� היה כי דומה יותר המאוחר שבמקרה

 אינו ג� אול�, חיוב לשו� נוקט אינו הדי� בית אמנ�. הדי� בפסק מפורטות ואשר מעשיו על

 
ש� מצוטט פרוטוקול שבו אומר בית הדי� שבקשת , 7ש "לעיל ה, 272088/6 ותיק 538765/6ראו תיק   11

ולכ� ילדי האישה מגבר אחר , משו� שהגט יהיה מעושה, הבעל לסדר גט לאחר שנתבע בנזיקי� לא תועיל
 מערעור, 7ש "בטקסט הסמו� לה, ו הקביעה שעולה ג� מ� הציטוט שהובא לעילדומה שז. יהיו ממזרי�
הא� אי� מקו� לבחו� א� באמת . דומני שקביעות אלה מחמירות מאוד. 2ש "לעיל ה, 7041�21�1

ועל כ� מוגשות , ברור שבמקרי� רבי� זה אכ� המצב? � היחיד לרצונו של הבעלהתביעה היא הגור
? וע� זאת האי� זה מ� האפשר שקיימי� חריגי�, ג–כפי שנראה להל� במקרי� שוני� בפרקי� ב, התביעות

א� נתחדש אצלו : "באשר לכפייה שלא כדי�, סימ� צט סעי� קט� ב, אב� העזר נשי�, וראו דברי חזו� איש
וא� אמר כ� , ואז הדי� נות� דאפי א� כפוהו שלא כדי� כשר' שלא מחמת הכפי] ה['גמור אחר הכפירצו� 

ע� זאת עמדתו . 208ש "וראו במאמרי� הנזכרי� להל� בה[...]". נאמ� ולא חשיב גט מעושה , קוד� הגט
לדיו� . רור א� בסופו של דבר הוא עצמו סבר שאי� בכ� בעיהולא ב, של החזו� איש מורכבת למדי

עמדת החזו� איש ). א"התשל(קמז –קמה, סט קלהסיני " סירוב לתת גט"אלינסו� ' בשיטתו ראו אליקי� ג
 . 288ש "להל� ה', מנחת יצחק'נדחית בידי בעל 

לעיל ,  936594/2ערעור (הערעור שהגישה האישה לבית הדי� הגדול נדחה . 7ש "לעיל ה, 899861/2תיק   12
ומסתפק , בית הדי� הגדול אינו מוסי� דבר על דברי בית הדי� האזורי שמה� הוא מעתיק). 7ש "ה

 ".ית הדי� דוחה את הערעור מחמת האמור בנימוקי� הארוכי� של בית הדי� האזוריב: "בקביעה
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 א� הנזיקי� יעתתב ,חיוב כא� שאי� מכיוו� כי, "1 חיפה "הדי� בפסק שעשה כפי, קובע

 תביעת בעבר נדחתה "1 חיפה "הדי� בפסק א�, ועוד 13.חיוב יש בה�ש מבמקרי� חמורה

 הרי, הנזיקי� תביעת לפני להתגרש הבעל של הסכמה הייתה לא וא� שהיהא של הגירושי�

 הסכי� א� והבעל, תביעתה את לקבל מוכ� היה הדי� שבית ניכר יותר המאוחר המקרה שמ�

 שהיהא תביעת הוא הגט סידור לפני בו לדו� נותר שעדיי� היחיד והנושא ,להתגרש במפורש

 ח"ש אל� שלושי� ס� על נזיקי� בתביעת מדובר יותר המאוחר במקרה, שנית. לכתובתה

 עד נמו� כה הסכו� היות מלבד. להתגרש הסכי� כבר שהבעל לאחר הוגשה היא וא�, בלבד

 ספק כי קבע עצמו הדי� שבית הרי, בעלה שיקולי על השפעה לו יש בכלל א� גדול שספק

 "1 חיפה "הדי� פסקב (העבר תקדימי לאור תתקבל שהיהא של הנזיקי� תביעת א� גדול

). ח"ש אל� ושמוני� מאה: שישה פי גבוה ובסכו�, המשפט בבית בפיצוי חויב כבר הבעל

  : ותרי המאוחר במקרה הדי� בית עונה? הגירושי� בתביעת הדיו� את להפסיק אפוא מדוע

מאחר שמצאנו פסיקות מגוונות בתביעות לפיצויי נזיקי� שהוגשו לבתי 

וא� בית המשפט אליו הוגשה תביעה ספציפית זו לא , המשפט ברבות השני�

�לא נוכל לשלול לחלוטי� אופציה לפסיקת פיצויי� א� , דחה אותה על הס

ממשי לכ� גמלה בליבנו ההחלטה להתייחס לתביעה זו כאיו� . בנסיבות דנ�

, בשלב זה: לאור האמור בית הדי� קובע. על כל המשתמע מכ�, כנגד הבעל

על האשה להמציא , בטר� קידו� הלי� הגירושי� כולל דיו� בשאלת הכתובה

אסמכתא לבית הדי� כי תביעתה לפסיקת פיצויי נזיקי� נמחקה וכ� התחייבות 

א יהיה כדי של, האשה כי לא תגיש תביעה כעי� זו כנגד הבעל א� בעתיד

איו� אשר לכשעצמו , מעל ראשו של הבעל" חרב המתהפכת"הדבר בגדר 

  .וכפי שצויי� לעיל, כמובא בפסיקה ההלכתית, פוג� בכשרות הגט

 לכל מוכ� שאינו להראות עניי� הדי� לבית יש יותר המאוחר במקרה כי לחוש שלא קשה

 התביעה סכו� א� �ג, נמוכי� זו להתערבות הסיכויי� א� ג� ,המשפט בית של התערבות

 ממילא א� וג�, הבעל של עמדתו את שישנה גור� בו לראות שקשה עד במיוחד נמו�

 תולשמיר כי התחושה. המשפט בבית התביעה לפני א� הובעה להתגרש הבעל של נכונותו

 הדי� פסקב הנאמרי� הדברי� מ� מתחדדת נכבד מקו� כא� יש סמכותו על הדי� בית של

   14):בהרבה גדולה הייתה ההלכתית בעיהה כאמור ש� ("1 חיפה"

 
) 'משפחה קר(ש "ראיה נוספת להבחנה זו שבי� שני פסקי הדי� קיימת בכ� שדברי השופט סילמ� בתמ  13

המובאי� , )48362�07�12ש "תמ: להל�) (28.2.2013, פורס� בנבו(פלונית ' פלוני נ 48362�07�12
מובאי� רק במקרה הראשו� א� ,  ושלפיה� יש לפסוק נזיקי� רק לאחר שנפסק חיוב לגירושי�17ש "בה

חשוב לשי� לב לדר� שבה מסכ� בית הדי� את עמדתו של השופט ולהדגשתו כי אי� הוא יכול . לא בשני
כ� שמת� החלטה לפיצוי : "ט לפסוק פיצויי�להסכי� לדבריו שבמקרה של חיוב כ� יוכל בית המשפ

הינה חמורה א� מעבר לשאר פסיקות , כגו� בנסיבות דיד�, נזיקי� בנסיבות בה� א� לא חויב הבעל בגט
 ".כאמור, אשר א� ה� פוגמות בכשרות הגט, פיצוי נזיקי� שניתנות במקרי� של חיוב גט

שבו נקבע כי אי אפשר לסדר גט , 2ש "יל הלע, 578733/1וכ� מפסק די� נוס� של אותו הרכב בתיק   14
ש "ראו לעיל הטקסט בה(דבר שכשלעצמו חמור הרבה פחות , במקרה שהוגשה תביעת נזיקי� נגד אישה

בית הדי� קובע . ת הדי� א� איי� עליה בצווי הגבלהמה ג� שמדובר באישה שכבר חויבה בגט ובי, )2
כי פיצויי� נזיקיי� ה� בגדר כפייה חמורה מזו שמפעילי� צווי ההגבלה שיכול , קביעה מוזרה למדי, ש�
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בית הדי� רואה בהחלטת בית המשפט לחיוב הבעל בנזיקי� התערבות , ובכ�

שאינה ראויה מצד בית המשפט בהלי� הגירושי� אשר נתו� לסמכותו 

פ גדרי ההלכה "אשר הוא זה שמחליט ע, הבלעדית של בית הדי� הרבני

ע� זאת נדגיש כי . ו שמא לאווהנסיבות שלפניו הא� יש מקו� לחייב בגט א

אלא , לא הפלישה לסמכותו של בית הדי� כשלעצמה היא המטרידה אותנו

  .עצ� כשרותו של הגט

 15.הלכתית בעיה כא� שאי� כמוב� אומר אינו עדיי� סמכויות מאבק של קיומו כי להעיר יש

 כה ואינ הגט כשרות את לחלוטי� הפוסלת הלכתית בעיה של קיומה כי נראה להל� אול�

 הדי� בית אב לדעת ואפילו (כזו בעיה יש כי שהכריזו די� בתי לדעת אפילו, מאליו מוב�

 המרכזי הגור� הוא ההלכתי החשש באמת א� השאלה את מעלה זה עניי�). דנ� במקרי�

  . שלפנינו במקרי� הדי� בית את שמטריד

 כתנא �מביאי הללו הדי� פסקי שני – שופטי בהרתעת הדי� בית של הצלחתו )2(

 מריבוי מסתייג ואשר 16,כ� לפני קצר זמ� שנית� סילמ� השופט של דינו פסק את דמסייע

 מפסק יותר ארוכות פסקאות מובאות "1 חיפה "הדי� בפסק. גט סרבנות בגי� הנזיקי� תביעות

 הנזיקי� תביעות שפוגעות לפגיעה המתייחסות ארבע ובכלל�, סילמ� השופט של הדי�

 להערה המתחברת נקודה שזו יתכ�י. הערכאות כיבוד ובכללי הדי� יתב של השיפוט בסמכות

 על צוטטו שלא בפסקאות דווקא, סילמ� השופט של דינו בפסק העיו�, מקו� מכל. הקודמת

 של ההלכתיות ההשלכות על עומד הוא הדי� לפסק 38–32 בסעיפי�. מאל�, הדי� בית ידי

 יוצרות הנזיקי� שפסיקות שברור מכיוו� כי עמדתו את מסתיר אינו בבד ובד הנזיקי� תביעות

 חשש בהעלאת מגיע הוא לשיא 17.דומא לצמצמ� שיש הרי ,הגט בכשרות הלכתית בעיה

   18:מעול�, ידיעתי למיטב, העלו לא עצמ� הרבניי� הדי� בתי שאפילו

 
והוא א� משווה , )שא� ה� מטילי� לח� כלכלי על הסרב� לצד מניעת תנועה ועוד(להטיל בית הדי� 

א� בפסק הדי� הזה מסיי� בית הדי� את . לכפיית גט יכול להצדיק�אות� למאסר וקובע כי רק פסק די� 
בעיה משפטית של חדירת בית המשפט לסוגיה , מלבד הבעיה ההלכתית, דבריו באמירה שיש כא�

 . שנמצאת בסמכותו הייחודית של בית הדי� הרבני
בתי הדי� מצייני� את שני , 7ש "לעיל ה, 272088/6ובתיק , 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 אכ� בערעור  15

 . פגיעה בסמכות בית הדי� וג� בעיה הלכתית בכשרות הגט: הגורמי� זה לצד זה
 . 13ש "לעיל ה, 48362�07�12ש "תמ  16
הנה פסיקת , סבורני כי תנאי לקיומה של עילה בנזיקי� בגי� סרבנות גירושי�: " לפסק הדי�46' פס, ש�  17

מצווה " פסיקה של –ובמקרי� נדירי� , או למעלה מכ�' חיוב בגירושי�'ערכאה מוסמכת בדבר 
ני בית הדי� ע� זאת דרכו עדיי� תיחשב בעייתית מבחינה הלכתית בעי[...]". בנסיבות קיצו� , "להתגרש

 .13ש "לעיל ה, 48362�07�12ש "ראו בציטוט המובא מתמ. שמצטט אותו
א� א� ש� , חשש כזה עלה בארצות הברית בנוגע לחוק הגט של מדינת ניו יורק.  לפסק הדי�38' פס, ש�  18

ייתכ� שאת דבריו ביסס השופט סילמ� על מאמר� של ). 308ש "ראו להל� ה(מעטי� בלבד חששו לו 
אלא שנית� לראות ש� כי פרי , 810–808' בעמ, 10ש "לעיל ה, "גט�אחריות� של סרבני"קפל� ופרי 

א� כי נית� להבי� כי הוא חושש במידה ,  חדה ש�וא� דעתו של קפל� אינה, דוחה את החשש הזה
 לפסק הדי� מפנה השופט סילמ� לפסק דינו של השופט ויצמ� 36' לא מיותר לציי� כי בפס. מסוימת

) 30.4.2006, פורס� בנבו( לפסק הדי� 27' פס ,עזבו פלוני' פלונית נ 19480/05) ס"משפחה כ(ש "תמ
אי� לחשוש "א� ויצמ� כותב כי הוא מסכי� ע� פרי ש, הלכתיכבסיס לניתוח ה) 19480/05ש "תמ: להל�(

כיוו� שנות� הגט יחשוש ' מעושי�'שפסיקת פיצויי� לסרב� גט אחר מת� הגט תביא לפסילת� של גיטי� כ
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עלולה , בתחו� סידור הגט,  התערבות יתר נזיקית–כא� המקו� להדגיש 

ק הגט בי� הצדדי� הקונקרטיי� הוא שיוכת� להביא למציאות לפיה לא ר

עלול ליצור , אלא שהשימוש התדיר בכלי הנזיקי�, "גט מעושה"בחשש של 

  .חשש מכא� והלאה לגבי כלל הגטי� המבוצעי�

 חשש בצל יתבצע גירושי� הלי� כל שבו למצב יביא הנזיקי� תביעות ריבוי: ברורה הכוונה

 בגדר הוא א� מכפייה החשש ועצ�, הגט את תתל יסרב א� שתוגש כזו תביעה מפני הבעל

 מחשש אלא החופשי מרצונו הגט את נות� אינו שהבעל תכ�יי שהרי, "מעושה גט" חשש

  . שייתבע

 לעול� לפיהש התובנה התנחלה המשפט בבית א� כי מלמד סילמ� השופט של הדי� פסק

 מבחינה שראפ שאי רק לא וכי, הגט כשרות על שאלה סימני מעלות הנזיקי� תביעות

, נזיקי חיוב עקב נית� הגט בו מקו� כי הוא החשש: "נזיקי� תביעת לאחר גט לסדר הלכתית

 רחבה בבעיה מדובר אלא 19,"מתוקפו ויאבד 'מעושה'ל הגט יחשב – נזיקי לחיוב חשש או

  20.בישראל שיסודרו הגיטי� כלל כשרות על שאלה סימ� להטיל מסוי� בשלב העלולה

 הרכב בידי אחד פה ניתנו הללו הדי� פסקי שני – לחומרה כתיתההל העמדה שינוי )3(

, גמזו הרב כתב 2010 בשנת, והנה. גמזו שמואל יצחק הרב, הדי� בית אב עמד שבראשו

 בתארי� "21:בהרבה גדולה נזיקי� תביעת הייתה בוש במקרה שעסק די� פסק, שמוב

 לעקל תביעה וכ� ,ח"ש 551.765 ס"ע הבעל נגד נזיקי� תביעת האשה הגישה 10.08.2010

 היחידה ההתייחסות". הבית מכירת בגי� הנכסי� כונס אצל שנמצאי� הבעל כספי את

 
ג� הרב דיכובסקי קבע שחשש מעי� זה ).  לפסק הדי�26' פס, ש�" (לעול� כי תוגש כנגדו תביעה כספית

 ).202ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה(סר שחר שמעלה השופט סילמ� הוא ח
אמנ� מיד בפסקה הבאה מקבל השופט את .  לפסק הדי�33' פס, 13ש "לעיל ה, 48362�07�12ש "תמ  19

בי� מקרי� שבה� יש חיוב בגט למקרי� שבה� אי� חיוב ) 18ש "ראו לעיל ה(הבחנת� של קפל� ופרי 
בית הדי� בחיפה אינו , אול� כפי שראינו, )170ש "להל� ה, ובדומה לזה ראו דברי השופט נחמני(בגט 

לאחר ציטוט דברי השופט . ורסמו ושולל פסיקת נזיקי� ג� במקרי חיובמקבל הבחנה זו בפסקי הדי� שפ
כ� שמת� החלטה לפיצוי נזיקי� בנסיבות בה� א� לא : "7ש "לעיל ה, 538765/6סילמ� הוא מסכ� בתיק 

סיקות פיצוי נזיקי� שניתנות במקרי� הינה חמורה א� מעבר לשאר פ, כגו� בנסיבות דיד�, חויב הבעל בגט
,  ואיל�73ש " להל� בטקסט הסמו� לה,ע� זאת". כאמור, אשר א� ה� פוגמות בכשרות הגט, של חיוב גט

 .מקרה של סידור גט לאחר תביעת נזיקי� שנפסקה בהיעדר חיוב בגט: נראה ג� את הצד השני
קרי� אחרי� מציגי� שופטי� את ההנחה כי קבלת תביעת האישה עלולה ליצור לה בעיה בבית ג� במ  20

) ��משפחה י(ש "השופט כ� בתמ, לדוגמה. וע� זאת אי� זה מונע מה� לדו� בתביעות, הדי� הרבני
) ��משפחה י(ש "וכ� השופט גרינברגר בתמ). 27.11.2011, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 17493/06

הקובע כי על בית המשפט לדו� למרות התוצאות ההלכתיות , )21.7.2008, פורס� בנבו(' כ' נ' כ 6743/02
אשר מעלה מפורשות את [...] לאחרונה א� נית� פסק די� בבית הדי� הרבני הגדול : "הכרוכות בכ�

ה� של כל בדיקת דעותי[...] הבעייתיות של פסקי די� אזרחיי� בה� מחויבי� סרבני גט בתשלו� פיצויי�
הדייני� והפוסקי� בדורנו אשר התייחסו לשאלה זו כבר הביעו את דעת� פה אחד כי תביעת אישה 

הרי שהגט יהיה , וא� כ� יוחלט, לפיצויי� בגי סרבנות גט עלולה להפו� כל גט שיינת לגט מעושה
 את התובעת גרינברגר מציי� ש� שהוא א� יידע". פסול והאישה לא תשיג את מטרתה להשתחרר מבעלה

 .אול� היא בחרה להמשי� בתביעתה, שכ� עלול לקרות
רק הרב גמזו מעלה את . בתיק זה כתב כל אחד מהדייני� את עמדתו בשמו. 7ש "לעיל ה, 581601/1תיק   21

 . דבר קיומה של תביעת הנזיקי�
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 האשה שהגישה הנזיקי� תביעת לעני�. ז: "גמזו הרב מסקנות של' ז בסעי� מופיעה לתביעה

 שתביעת כמוב� מלמד בדיו� הצור�". בעני� דיו� לאחר נפרדת בהחלטה ד"ביה יתייחס

 שהרי, הגט סידור את לדעתו מונע אינו שהדבר ברור אול�, הגירושי� להלי� ורהקש הנזיקי�

 שהפירוד כיו�. ב): "ההרכב כלל של הדי� פסק למסקנת במלואו שהועתק (ב בסעי� כתב כ�

 תיק לפתוח רשאי צד וכל להתגרש הצדדי� על, בית לשלו� סיכוי שו� ואי�, ממוש� הוא

 – הנזיקי� תביעת ולפיה�, �2013מ הדי� פסקי בשני שנאמרו הדברי� לאור". גט לסידור

 בסו� שהובא בציטוט שראינו כפי (הוגשה לא שעדיי� נזיקי� תביעת מפני החשש ואפילו

� הרי, הבעל ולהסכמת הגירושי� לנסיבות קשר ללא הלכתית בעיה מהווה –) הקוד� הסעי

 תביעת שבאחרו� בכ� �2010מ הדי� פסק ובי� הללו הדי� פסקי בי�ש השוני את לתר� שקשה

 מה, בגט לחייבה ודרש שהיהא נגד חמורות טענות שהעלה הבעל ידי על הוגשה הגירושי�

 שהיהא של חיוב היה ולא הרוב דעת את שכתב גמזו הרב ידי על נדחו הבעל שטענות ג�

 פי לפחות גדולה לפיצוי בתביעה מדובר היה �2010מ במקרה כי לציי� מיותר לא. בגט

   .�2013מ השני מבמקרה עשר�שמונה

 בשאלות מסמרות לקבוע נוכל שלא הרי ,הרבנית הפסיקה כלל בידינו שאי� כיוו�מ

 של בגישתו החמרה חלה הא�: בידינו קיי� שכ� מה סמ� על להעלות� נית� כי א�, הבאות

, להל� שאראה כפי? חמורות כה אינ� נזיקי� שתביעות סבר בתחילה והא�, בחיפה הדי� בית

 בי� רק לא קיי� האחידות חוסר. זו בשאלה הדי� בתי בעמדת אחידות חוסר קיי� אכ�

, כ� על יתר. הרכבי� או דייני� אות� של בפסיקת� ,כאמור ,אפילו אלא שוני� הרכבי�

 משתנה הדייני� שעמדת מלמד בודד תיק של מהלכו אחר מעקב בה�ש מקרי� קיימי�

 זה מאמר, כ� א�. נזיקי� תביעת וגשהשה לאחר גט לסדר היכולת של זו בשאלה הזמ� במש�

 שלא די� פסקי – נוספי� במקורות שעיו� ולטעו� הרווחת התפיסה על לערער מעוניי�

 התמונה כי מלמד – פורסמו שכ� די� מפסקי לחלק הנוגעי� חומרי� וא�, ברבי� פורסמו

 את השיגה הנזיקי� שתביעת לעובדה להתכחש קשה רבי� במקרי� וכי, בהרבה מורכבת

 מתיימר אינני כי שוב אדגיש זאת ע�. הגט בקבלת משמעותי לזירוז והביאה 22מטרתה

 
לסיכו� ראשי הנזק (וא המטרה היחידה של תביעות הנזיקי� דנ� אי� בכ� כדי לומר כי זירוז הגט ה  22

א� ברור שהוא מטרה , )205–179' בעמ, 1ש "לעיל ה, ראו שמואלי, שהועלו בפסיקת בתי המשפט
ירושי� כלל ויתור ראיה לכ� היא מספר המקרי� שבה� הסכ� הג, ג–כפי שנראה להל� בפרקי� ב. מרכזית

אמנ� לשופטי� שוני� חשוב לציי� . על התביעה או על הפיצוי שנתקבל על ידיה תמורת מת� הגט
אול� בתי הדי� אינ� מוכני� לקבל , במפורש כי פסיקת� אינה אמורה להעלות את בעיית הגט המעושה

ולדעת� מדובר ,  לאישהאת הטענה כי התביעה היא כלי אמתי לקבלת פיצויי� בגי� נזקי� שוני� שנגרמו
בניסיו� סרק להטעות את בית הדי� כדי למנוע את בעיית הגט המעושה שעלולה לצו� כשמטרת התביעה 

ראו למשל דברי השופט הכה� בפסק הדי� הראשו� שקבע פיצויי� . היא ליצור לח� כלכלי על סרב� הגט
, פורס� בנבו( הדי�  לפסק4' פס, פ"כ' ש נ"כ 19270/03) ��משפחה י(ש "תמ(למסורבת גט 

המדגיש כי אי� מדובר בסנקצייה נגד סרב� הגט אלא בפיצוי , ))19270/03ש "תמ: להל�) (21.12.2004
שולל את הדברי� לחלוטי� וקובע כי , המתייחס לפסק הדי� הזה, אול� הרב אוריאל לביא, נזיקי למהדרי�

סידור " ראו אוריאל לביא ."יו להתגרשהכל יודעי� שהחיוב מוטל עקב סירובו לתת גט וכדי ללחו� עלו"
 .")סידור גט"לביא : להל�) (ו"התשס (169, 160 כו תחומי" גט לאחר חיוב הבעל בפיצוי כספי לאשתו

) 2009 (479 עטרת דבורהראו אוריאל לביא , א� ללא שינויי� מהותיי�, לנוסח רחב יותר של מאמר זה
 ).עטרת דבורהלביא : להל�(



עמיחי רדזינר
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 שלעול דייני הדי� בתי בקרב שאי� או, מטרתה את משיגה תמיד הנזיקי� תביעת כי לטעו�

 בהרבה מורכבת התמונה כי הוא לטעו� מנסה שאני כל. נזיקי� תביעת לאחר גט יסדרו לא

   23.לחשוב שנהוג ממה

 תביעות השוללות בהחלטות מעייני� כאשר עולה התמונה בציור נוספת מורכבות

 שמא או, בעייתית היא נזיקי� תביעת כל א� בשאלה, ראשית :מישורי� בשני וזאת, הנזיקי�

 הגט כשרות על תעיב לא כבר נזיקי� תביעת הגשת ,בגט חיוב על פסק כבר הדי� שבית לאחר

 וא� 25,הראשונה העמדה היא, פומביב פחותל, הרווחת שהעמדה דומה 24.אחריה שיסודר

 הנזיקי� שתביעת הגדול הדי� בית קבע די� בית בהוראת נכלא שכבר גט סרב� של במקרה

   26.בעייתית

 המשפט בבית תביעתה את תמחק שהישהא בכ� מסתפקי� הדי� מבתי חלק, שנית

 לדחיית בקשה תבקש שהישהא ומבקשי� בכ� מסתפקי� אינ� אחרי� אול�, למשפחה

 אריאל הדיי� שכותב וכפי, בעתיד שוב התביעה את להגיש אפשר יהיה שלא כדי 27,התביעה

  28:ינאי

יש לציי� כי פתרו� בדר� של מחיקת התביעה עדיי� איננו פותר לחלוטי� את 

תו� שהיא , מה יקרה א� האישה תמחק את תביעתה בבית המשפט. הבעיה

 א� –לשה� כנגד הבעל מצהירה בבית הדי� הרבני כי אי� לה כל תביעות כ

 כא� – ?עה נזיקית לפיצוי על שנות עיגו�לאחר מת� הגט היא תגיש שוב תבי

  "!גט מוטעה"והפע� שאלה הלכתית של : תתעורר מחדש שאלה אחרת

 המציאות של בהיותה הודאה מקצת כי כא� נציי� א� ,השוני� בתיקי� לעיו� נעבור ידמ

 הדי� בתי הנהלת של המשפטי היוע� לש בדבריו מצויה לחשוב שנהוג ממה מורכבת

 המשפט בית את לשכנע שמטרתה דעת בחוות דווקא. יעקבי שמעו� הדי� עור�, הרבניי�

 
ומאמר זה , מחקרי� העוסקי� בפסיקת בתי הדי� הרבניי�, ראשית:  נקודות נוספותחשוב להדגיש שתי  23

בשל העובדה הידועה לכול שמרבית פסקי הדי� , לא יוכלו לטעו� כי ה� מציגי� תמונה מלאה, בכלל�
אציי� כי קיימי� ג� פסקי� השוללי� סידור גט לאחר תביעת נזיקי� , שנית. אינה מתפרסמת ואינה נגישה

 . א פורסמואשר ל
 .51–50' בעמ, 5ש "לעיל ה, Frimerלהבחנה זו ראו   24
 .19ש " לעיל בה,538765/6ראו למשל את דברי בית הדי� המצוטטי� בתיק   25
שמגיב , לפחות ככל הידוע לי, בפסק הדי� הראשו�, מנגד.  ואיל�32ש "ראו להל� בטקסט הסמו� לה  26

) 16.5.2004,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 766955�21�1) ��אזורי י(תיק (לתביעת נזיקי� קונקרטית 
 עומדת בתביעה א� אכ� האשה: "עולה עמדה אחרת של הרב אברה� כלאב, ))עותק שמור בידי המחבר(

, מבלי שביה�ד יחייב את הבעל לגרש את האשה והוא ימנע מלעשות כ�, ויפסקו לה כספי� בעטיה
יש ". כי יהיה זה גט כפוי על הבעל שלא כדי�, ביה�ד לא יוכל לסדר לאשה גט ג� א� הבעל יסכי� לכ�

נזיקי� לא תפסול את הוא קובע כי תביעת ה. לומר כי ייתכ� שעמדתו של הרב שינפלד ש� הייתה שונה
 . החלטה שהיא נדירה למדי, הגט רק א� בית הדי� קבע שיש לכו� את הבעל

 .74ש " ולה42ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה  27
ועל השימוש בו בבתי הדי� בשני� האחרונות ראו " גט מוטעה"על חשש ה. 7ש "לעיל ה, 272088/6תיק   28

פסיקות גט מוטעה בשל הפרת הסכ� הגירושי� בבתי הדי� הרבניי� : אביב�מלבוב לתל"עמיחי רדזינר 
רדזינר : להל�() 2009 (155לט משפטי� " ואחרי�) 19.3.06 (1�29�9322) א"אזורי ת(בעקבות תיק 

   ").אביב�מלבוב לתל"
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 הוא למשפחה המשפט בבתי יידונו גט סרבני נגד הנזיקי� שתביעות ראוי לא כי העליו�

   29:כותב

בכל המקרי שבה תביעות נזיקי� עקב סרבנות גט שימשו , מיטב ידיעתיל

ויתרו , וא� כאשר נפסקו לטובת� דמי נזיקי�, ולו בעקיפי�רז למת� הגט ז

בעת שוויתור זה נדרש , התובעי� על תביעת� ועל דמי הנזיקי� שנפסקו לה�

  .על מנת לקבל את הגט

 תביעת על ויתור ללא בִגטה התובעת זכתה בה�ש מקרי� היו שדווקא נראה ג�ו ב בפרקי�

 )!(מטרת� את השיגו הנזיקי� תביעות לעתי� לפיהש ההודאה החשוב לענייננו אול� 30,הנזיקי�

 על התובעי� ויתרו "בה�ש מקרי� באות�, התביעות מוצגות הדעת חוות שבהמש� א� זאת

 הלכתית בעיה בחוב� כטומנות, הגט את לקבל כדי" לה� שנפסקו הנזיקי� דמי ועל תביעת�

  31:אינהרנטית

 עדו להשפיע על סרב� הגט לתת גטתביעות נזיקי� עקב סרבנות גט נו, ככלל

עסקה סיבובית " יש מאי�"תביעת נזיקית כזו מוגשת על מנת ליצור [...] 

מתו� שלא לשמה יגיע "לא על כ� נאמר ..] [. שתניע את סרב� הגט לתת גט

שהרי א� פסיקת פיצויי נזיקי� עקב סרבנות גט יוצרת ִמֵ�יה וביה ". לשמה

ה תועיל מסירת גט של ספק שאינו יכול במ, שאלה הלכתית על כשרות הגט

  ?להתיר את האשה לעלמא

 שככל מקרי�, גט לסידור הנזיקי� תביעת הביאה שוני� שבמקרי� הטיעו� א� כי ברור מאליו

 עולה, הגט סידור את מנעה התביעה בה�ש מאלה רבי� ה� שלהל� מהדיו� להסיק שנית�

 הרבניי� הדי� פסקי סמ� על רק ההנכונ המשפטית המציאות את לצייר יכולתנו על שאלה

 שלמדיניות להכחיש אפשר אי שראינו כפי זאת ע�. המשפטיי� במאגרי� שמתפרסמי�

 המשפטי בשדה מובהקת השפעה יש, המחמירה המגמה את כמוב� המדגישה, זו פרסו�

 הנזיקי� בתביעות שקיימת הטענה למרות כי אלה מקטעי� ללמוד אנו יכולי� עוד. והאקדמי

 את. כאלה תביעות לאחר גטי� מסודרי� זאת בכל, גט סידור המונעת מובהקת לכתיתה בעיה

 אנסה וא� הרבניי� הדי� בתי של הדי� בפסקי ג� הבאי� בפרקי� אראה הזו השניות

  . להסבירה

  

  

 
בית הדי הרבני הגדול ' מבוי סתו� נ �568/13 " לעמדת היוע� המשפטי לשיפוט הרבני בבג5' פס  29

משפט זהה הופיע כבר בחוות דעת קודמת באותו ). מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ: להל�(בירושלי� 
תגובת : להל� (פלונית' פלוני נ 2374/11מ "בע לתגובת היוע� המשפטי לשיפוט רבני ב5' פס, עניי�

 ).עותק שמור בידי המחבר) (2374/11מ "ש בבע"היועמ
 . 171, 158, 149ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה  30
 .8' פס, 29ש "לעיל ה ,מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ  31
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  , )לכאורה (ידועי� מקרי� בחמישה ביקורתי עיו�. ב

  לסמוי הגלוי בי� הפער: או

  ? הגדול הדי� בית של העדכנית עמדתו מהי. 1

 השוני� התקשורת באמצעי המשפטיי� המדורי� עסקו 2013 שנת של הראשוני� בחודשיי�

 במיוחד מעניי� זה מקרה 32.בעקבותיה שהוגשה �"לבג ובעתירה הדי� בית של בהחלטה

: נוספי� רבי� וממקרי� לעיל שנזכרו �יהחיפאי המקרי� מ� מאוד שונה שהוא משו�

 עליו הושתה כלומר, סרבנותו בגי� למאסר נשלח שכבר גט בסרב� מדובר זה במקרה

. בפרט סרב� ועל בכלל אד� על להשית הישראלי החוק שמאפשר ביותר החריפה היהסנקצי

 שתיצור היא הנזיקי� תביעת דווקא לפיהש הדי� בית של עמדתו את דומא מחדדת זו עובדה

 הדי� מפסקי עולות ה�ש כפי, בקצרה המקרה עובדות 33.הגט בכשרות לשאלה שתביא כפייה

 עשר זה גט מסורבת שהיהא 34:�"לבג האשה שהגישה העתירה ומ� הגדול הדי� בית של

 בשנת. הועיל ללא ,שוני� הגבלה צווי עליו והושתו בגט הבעל חויב 2006 בשנת כבר. שני�

 בשלב. בסירובו עמד הוא א�, הגט את לתת הבעל על כי הגדול הדי� בית ג� קבע 2008

 לפני ממש, הגט סידור תהלי� בעת בו חזר אול�, הגט את לתת הסכי� כבר הוא מסוי�

 דרישת בשל אול�, הבעל נגד נזיקי� תביעת שהיהא הגישה 2010 בסו�. שהיהא לידי מסירתו

בפסק די�  2012 במאי נקבע, הגט את לסדר מוכ� היה שלא ,בירושלי� האזורי הדי� בית

דדי� תביעת הנזיקי� תימחק ללא צו בבית משפט לענייני משפחה כי בהסכמת הצ

 כי �16.10.2012קבע בית הדי� הגדול ב,  מכיוו� שהבעל המשי� לעמוד בסירובו35.להוצאות

 כסלו' ו בתארי� נוס� בדיו� ידו� והעני�", שה חודשי�יהבעל יישלח למאסר למש� ש

   36".20.11.2012 ג"תשע

 
ד הרבני "� הפ� פסיקה של ביה"בג: תקדי�"ראו יאיר אטינגר , �"להרחבה על שני השלבי� בפסיקת בג  32

 /�www.haaretz.co.il/newsזמי� ב, 30.1.2013 חדשות –האר� " והשאיר סרב� גט במאסר
education/1.1918120 , 7ערו� " ד הרבני"� נסוג מההתערבות בפסיקת ביה"בג"ושלמה פיוטרוקבסקי 

 . �www.inn.co.il/News/News.aspx/251872זמי� ב, 21.2.2013  כל החדשות–
הרי שהוא , המה שאינו ברור כלל בשל גלגולי התיק שאות� נרא, יש להניח שא� יש כא� חשש הלכתי  33

. שבי� כפייה בבית די� ובי� כפייה בידי ערכאות של גויי�) המצויה כבר במשנה(נעו� בהבחנה העתיקה 
 . א לפסק דינו של הרב אלגרבלי' פס, 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 ראו ערעור

מבוי "עמותת  �568/13 " עתירה למת� צו על תנאי בבג;פסקי הדי� הרבניי� יפורטו בהמש� סעי� זה  34
מבוי "עתירת עמותת : להל�() 4.3.2012, פורס� בנבו(בית הדי הרבני הגדול ירושלי� ' נ" סתו�
חשוב לציי� כי בתגובת היוע� . ג� החלטות בית המשפט העליו� פורסמו במאגרי� המשפטיי�). "סתו�

ענה נגד הצגת עובדות המקרה כפי שה� מתוארת בעתירה המשפטי של בתי הדי� הרבניי� אי� כל ט
לשלבי� מוקדמי� יותר בהתדיינות שבתיק זה ראו ). 29ש "לעיל ה, מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ(

 ).2012 (7–6, 31 הדי והדיי, 056077647�25�1תיק 
המלמד כי באותו שלב הספיקה לבית הדי� מחיקת , 53ש "מובא להל� בהראו פרוטוקול בית הדי� ה  35

  .התביעה בניגוד לדרישת בית הדי� הגדול שנראה מיד
עותק שמור ) (20.11.2012,  פורס�לא(החלטת הרב בוארו� , פלוני' פלונית נ 871002/1) גדול(ערעור   36

 .)871002/1ערעור : להל� ()רבידי המחב




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
 מדיניות ועל נזיקי� תביעות לאחר טי�ִג סידור על

19  

 אז אול� 37.לכלא הוחזר הוא, הגט למת� תנאי� הבעל העמיד הנוס� שבדיו� מכיוו�

 אי כי הגדול הדי� בית קובע הדיו� לאחר ימי� חמישה. בעלילה משמעותית תפנית חלה

 במקרה הסרבנות חומרת למרות, לדחייתה לפעול יש אלא התביעה במחיקת להסתפק אפשר

  38:זה

אנו בדעה שאי� מנוס . ז.ואכ� בסיכומו של הדיו� האחרו� מיו� ז# כסלו ש

. $י מאסר מ� הסיבות והנימוקי� שנכתבו בראש פסק הדי�משימוש בכפיה ע

מאיד� ביה$ד קובע שעצ� השימוש בתביעת נזיקי� מצד זה או אחר הנה 

פגיעה בסמכויות ביה$ד ביסוד חוק גירושי� ונישואי� שכ� הדבר מהוה 

התערבות בשיקולי ביה$ד על אודות כפיה או אי כפיה בעני� הגירושי� שהינו 

מה ג� שלעיתי� הדבר . עדית בחוק הנישואי� והגירושי�כאמור בסמכות בל

מעמיד בספק את כשרות הגט כאשר אמצעי הכפיה אינ� עפ$י אמות המידה 

  .ואשר על כ� צדק ביה$ד האזורי בעני� זה. ההלכתיי�

 הפגיעה היא הדי� בית לעמדת בה� המופיעה המרכזית הסיבה. עיו� דורשי� אלה דברי�

 אי� זה במקרה כי להבי� נית� לכאורה. לו הקנה שהחוק בסמכויות הנזיקי� תביעות שיוצרות

 יוצרת אינה נזיקי� תביעת, לדבריו. זאת טוע� אינו הדי� שבית ועובדה, אמתית הלכתית בעיה

 התחושה, ואכ� 39".הגט כשרות את בספק מעמיד הדבר לעיתי "ורק, מקרה בכל בעיה

 רק לא מתחזקת הגט את לתת לבעל רו�שתג היא הנזיקי� תביעת כי נראה לא זה שבמקרה

 עד הועיל לא הוא וא�, )מאסר (יותר הרבה חמור כפייה אמצעי עליו הוטל שממילא משו�

 בתארי� הגדול הדי� בית של ההחלטה מ� שעולה חשוב מידע בשל ג� אלא, כה

 ואז הקודמת ההחלטה את מצטט, להרכב חבריו שני בהסכמת, איגרא הרב 18.12.2012.40

� על לו תוותר היא ולפיה שהיאה של פשרה להצעת סירב הבעל ולפיו, חשוב מידע מוסי

 50 לו תוסי� וא� ח"ש 200,000 בס� העתיד מזונות כל על, ח"ש 712,000 של מזונות חוב

� מהסכו� בהרבה גבוהה סכו�, ח"ש מיליו� כמעט של בתשלו� מדובר. במזומ� ח"ש אל

 זאת למרות 41.שלה הנזיקי� בתביעת בו זוכה הייתה שהישהא סביר העבר תקדימי שלאור

 תפעל שהישהא בכ� הסרב� הבעל של מאסרו המש� את להתנות יש כי איגרא הרב קובע

  . מכלאו הבעל ישוחרר, ולא. ימי� עשרה בתו� התביעה לדחיית

, שהיהא הצעת את לקבל מוכ� היה לא הדי� שבית עולה) 37 סעי� (העתירה מכתב

 יינת� ולפיה, אחרי� במקרי� הדי� בבתי נתקבלו אכ� לה דומות כי נראה הבאי� שבפרקי�

 שהבעל לכ� בכפו�, הבעל נגד הנזיקי� תביעת את לדחות חוזר בלתי כוח ייפוי הדי� לבית"

 
 .ש�  37
הרכב , )871002/1)) גדול(ערעור (תיק : להל�( 11–10, 33הדי והדיי , 871002/1)) גדול(ערעור (תיק   38

 .איגרא, בוארו�, הדייני� עמאר
וב קוד� אכ� היה מוכ� אותו הרכב לסדר גט ש� ניכר כי דווקא בסיב, 54ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה  39

 . 60ש "כ� ראו להל� הטקסט הסמו� לה. ללא דחיית תביעת הנזיקי�
). עותק שמור בידי המחבר( 38ש "לעיל ה, 871002/1)) גדול(ערעור ( בתיק 18.12.2012החלטה מיו�   40

 .בדיו� זה החלי� הרב אלגרבלי את הרב עמאר
', מרכז צדק לנשי�'סיכו� פסקי די� בתביעות נזיקי� נמצא באתר ; 181' בעמ, 1ש "לעיל ה, ראו שמואלי  41

 .�sites.google.com/site/cwjhebrew/tort-of-get-refusalזמי� ב
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�"לבג לעתור בכוונתה כי הודיעה שהישהא לאחר, �20.1.2013ב ,ואכ�". לאשתו גט יית� ,

  42:בסמכותו המשפט בתי של להתערבות וכ�מ אינו ולפיה עמדתו על הגדול הדי� בית חוזר

ד "ביה$ד הבהיר באופ� חד משמעי כי עני� הכפיה לגירושי� מסורה לביה

במידה ותהיינה תלויות , וביה$ד לא יפעיל את הכפיה באמצעות מאסר, בלבד

 ע$כ אשר[...] החלטות אחרות מערכאות אחרות הכופות על הבעל את הגט 

 האשה של הנזיקי� תביעת דחיית לביה$ד תוגש ולא במידה כי ד"ביה קובע

 נגד שהוגשה המאסר פקודת, 24.1.2013 ג"תשע שבט ג"י חמישי יו� עד

 ג# צד בערבות הבעל את לשחרר ונית�, בטלה ציות פקודת חוק ע$פ הבעל

  .נוס� בדיו� צור� כל ללא % 100,000 ס"ע

? העלילה המש� ע� ליישבה נית� אפוא כיצד. וברורה חדה הדי� בית של עמדתו לכאורה

 הבעל את לשחרר הדי� לבית התיר האחרו� שזה פי על א� אול�, �"לבג הוגשה אכ� עתירה

 וכפי 44,במאסר לשבת ימשי� שהבעל וקבע ד� הדי� בית 43,בעניינו נוס� דיו� שידו� לאחר

 שו� הייתה לא הדי� לבית, אחרות במילי�. 2013 ליוני עד בו ישב הוא 45,להל� שנראה

 זה הא�, ועוד. זאת לעשות שלא בחר הוא אול�, עצמו שלו הדי� פסק פי על פעולמל מניעה

 נניח וא�? אותו מסדר היה לא הדי� בית הגט את לתת מסכי� היה הבעל א� כי להניח סביר

 הבעל את להשאיר זה מדוע, שהיהא של התביעה דחיית�אי בשל, מסדרו היה לא שאכ�

 אכ� א� (ההלכתית הבעיה לה הלכה לא� 46?באשמתו אינה הגט סידור כשמניעת בכלא

  ? דרשני זועק הדבר אי� הא�? )כזו הייתה

. יותר אפילו מסובכת זה בתיק האירועי� מהשתלשלות העולה התמונה כי מתברר אבל

 לדחיית בקשה תוגש לפיוש לתנאי הסכי� הגדול הדי� בית שבו קוד� שלב שהיה עולה

 47.יותר והמחמירה המאוחרת מעמדתו בשונה וזאת, הגט לסידור בכפו� הנזיקי� תביעת

 מזו ה�, יותר מקלה עמדה הגדול הדי� בית הביע לעיל שנסקרו אלהמ מוקד� שבדיו� מתברר

 החלטות בכמה. יותר מאוחר בשלב עצמו שלו מזו וה� תיק באותו האזורי הדי� בית של

 שא� פסק טהמשפ בית: "למשל. גט לסדר אפשר שאי בירושלי� האזורי הדי� בית הודיע

 
בוארו� ואיגרא , בהרכב הדייני� עמאר, 36ש "לעיל ה, 871002/1 בערעור 20.1.2013החלטה מיו�   42

 ). עותק שמור בידי המחבר(
). 20.2.2013, פורס� בנבו (בית הדי הרבני הגדול בירושלי�' נ" מבוי סתו�"עמותת  �568/13 "בג  43

, בית הדי� רשאי להורות על המש� המאסר או על שחרור "�5.3.2013נפסק ש� כי לאחר הדיו� שנקבע ל
 ".הכל לפי שיקול דעתו

ד היוע� המשפטי לשיפוט "עו, התכתבות דואר אלקטרוני בי� המחבר עמיחי רדזינר לשמעו� יעקבי  44
, דרור�חי רדזינר לבתיה כהנאהתכתבות דואר אלקטרוני בי� המחבר עמי; )17:21, 24.4.2013(הרבני 

בית , דרור�לדברי עורכת הדי� כהנא). 8:15, 22.4.2013(המייצג את האישה " מבוי סתו�"ל ארגו� "מנכ
, ייפוי כוח לדחיית תביעת הנזיקי� בעת מת� הגט: הדי� ביקש מ� האישה את מה שבדיו� קוד� סירב לקבל

 .  הדי� שלא לשחרר את הבעלאול� היא סירבה לכ� והדבר לא השפיע על החלטת בית
 .65ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה  45
� נגד "אכ� מאוחר יותר שימשה טענה זו בעתירתו של הבעל לבג. 36ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  46

 ).65ש "להל� ה, �3031/13 "ראו בג(המש� מאסרו 
 . 42ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  47
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 יסודר לא כי מחליט ד"ביה "48,"מהתורה בטל גט וזה פיצוי בקנס יחויב גט ית� לא הבעל

 על האישה תוותר או/ו הבעל נגד שהוגשה הנזיקי� תביעת תידחה לא עוד כל ד"בביה הגט

 מקלה עמדה זה הציג, הגדול הדי� לבית התיק כשהגיע ,מקו� מכל 49".נזיקי� תביעת

 מיד הגט יינת� שבמסגרתו גירושי� להסכ� הגעת� על הצדדי� מסרו הדיו� בפתח 50.יותר

 לחתו� הדי� בית עודד בהמש�. הנזיקי� תביעת לדחיית בקשה שהיהא תגיש מכ� לאחר ורק

 את סחינ הדי� בית ,הסכימו הצדדי�". כעת שהגט לכ� בכפו� "שהוא ודיעהו זה הסכ� על

  :וטוקולהפר מ� אצטט מכא�. עליו חתמו הזוג בניו ,ההסכ�

ומבקש מהבעל שיומר , א מתחיל בסידור הגט"צ אלגרבלי שליט"כבוד הגר

  .שהגט מרצונו של הבעל וללא תנאי

  .אני נות� את הגט לפי רצו� בית הדי�: הבעל

הגט לפי : והבעל אומר, בית הדי� מבהיר לו כוונת הדברי� $הגט ללא תנאי$

אני , ומר לי בית הדי�כל מה שא. אני עושה רצו� בית הדי�. רצו� בית הדי�

  .עושה

דורש הבעל שבגט יצוי� שהוא עושה , לפני מסירת הגט מהבעל לידי האשה

  .שוב מתכנס מותב ההרכב. הכל לפי דרישת בית הדי�

אני רוצה שבית משפט ידע שכל נתינת הגט בגלל התביעה מפחד : הבעל

  . מתביעה נגדי בבית המשפט

כ הבעל שאי� הוא "ב וכ� הצהירצעק הבעל , במהל� כל הדיו�: בית הדי�

כעת משמיע הבעל דברי� . ואי� הבעל רוצה לעכב את האשה. מסרב לתת גט

אול בדר� כזאת לא נוכל לקבל את , הגט עצמו כשר למסירה. אחרי�

  .[...]  מצד הבעלההמהל� הז

  .בפנינו הבעל צעק שרצונו לגרש את האשה: בית הדי�

בגלל התביעה בבית ,  את האשהרוצה שידעו שכל מה שאני מגרש: הבעל

  . משפט על מאתי אל� שקל

בהתא� לפסק דינו , הגט בגלל חיובו של הבעל לגרש את האשה: בית הדי�

  . של בית הדי� האזורי

 הגירושי� בהסכ� קיפוחו את עלההו הנזיקי� תביעת בדבר טיעוניו את הבעל נטש אז או

 המזונות חיוב לגבי טענות העלה וכ�, הרכוש לחלוקת בנוגע מספר דקות לפני חת� עליוש

 
עותק שמור בידי ) (10.7.2011,  פורס�לא(מפי הדיי� יפרח , פלונית' פלוני נ 678111/19) ��אזורי י(תיק   48

 .)678111/19תיק : להל� ()המחבר
 ).עותק שמור בידי המחבר(מאזוז וגולדברג , בהרכב הדייני� יפרח, 30.10.2011החלטה מיו� , ש�  49
בהרכב הדייני� , פלוני' פלונית נ 871002/1) גדול( בערעור 13.12.2011 לפרוטוקול הדיו� מיו� 5–4' עמ  50

 ).עותק שמור בידי המחבר(בוארו� ואלגרבלי , עמאר
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 מוכ� היה הדי� שבית לראות יכולי� אנו אול�, גט סודר לא דבר של בסופו. יהיהרא והסדרי

 שלאור, הבעל )! (הגט מת� לאחר תתבטל הנזיקי� תביעת כי שקובע הסכ� לאחר גט לסדר

 שנועד הלכתי תרגיל 51הפע� ג� נקט, בגירושי� כלל חפ� שאינו לנו ידוע שלו ההיסטוריה

 ספק יש ולכ� (הגט את לתת אותו מאלצת הנזיקי� תביעת כי והודיע הגט סידור את למנוע

 הסיבה זו שלא מלמדי� הפרוטוקול המש� וה� התיק של ההיסטוריה שה� א�, )בכשרותו

 לא א� ג�, כשר דווקא שהגט מדגיש הדי� בית, מקו� מכל. הגט ממת� להימנעותו

  . לסידורו הביאה הנזיקי� תביעת לא וכי, לכתחילה

 זו שמחיקה ומתברר, הנזיקי� תביעת את שהיהא מחקה זה דיו� לאחר רק 52,כאמור

 תלויה הייתה המחיקהש א�: ושוב, גט לה לסדר מוכ� שהיה האזורי הדי� לבית הספיקה

 את לסדר מוכ� היה הגדול הדי� שבית ג� למדי� אנו האזורי הדי� בית מדיוני 53.הגט בסידור

  54:בו לחזור לבעל גרמה הנזיקי� תביעת שלא וכ�, אחת מפע� יותר א� אולי, הגט

  ומה ע� התביעה לנזיקי�,ד הגדול" נחכה להחלטת ביה– ד"ביה

והיה התחלה של גט אצל הרב , מחוקה ממזמ� תביעת הנזיקי� – בכ אשה

  והוא פתאו� חזר בו עמאר

  תביעת הנזיקי� נמחקה – בכ הבעל

  למה חזר בו – ד"ביה

  הוא רוצה משהו – הבעלבכ 

היה דיו� אצל הרב עמאר כתבו את הגט ושבא למסור את הגט  – בכ אשה

ד שלו " ובפע� השנייה הכניסו אותו לכלא והוא הודיע לעוהוא חזר בו

ד "ד האזורי ולאחר מכ� זה עלינו לביה"אנו מגיעי� לביה ,שרוצה גט מיד

איגרא התחיל הרב , והוא העמיד תנאי� שהוא לא רוצה באמת לתת גט

: ל"אולי צ[ובא הרב בוארו� ואמר שאני לא מוכ� לקבל מכתבי� , לעשות גט

  .מהבעל] הכתבות

  פיצויאני הצעתי לתת לו , למעשה הוא רוצה משהו מהדירה: כ הבעל"ב

 בוארו�, עמאר הדייני� בהרכב – הגדול הדי� שבית ראינו וש�, לעיל תואר העלילה המש�

 במילי�. הקודמת מעמדתו בו חזר ולמעשה במחיקה קלהסתפ שלא החליט – ואיגרא

 הדי� לבית ביחס אפילו, רבה לחומרה פתאו� משתנה הגדול הדי� בית של עמדתו, אחרות

 
 ).35ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה( � זו הפע� הראשונה שהוא מפר הסכ� גירושי� שעליו חת�אי  51
 . 35ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  52
האשה : ביה�ד: "פלוני' פלונית נ 678111/20) �� יאזורי( בתיק 1.7.2012 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  53

[...] המחיקה היתה לצור� האגרה : ב�כ הבעל. זה בתנאי שאת גט: הבעל. מחקה את תביעת הנזיקי�
 ).עותק שמור בידי המחבר" (כ ידונו ברכוש" ואח– הבעל מסכי� שיסודר הגט היו�: ביה�ד

בהרכב הדייני� , פלונית' פלוני נ 678111/19) ��אזורי י( בתיק 4.11.2012 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  54
 ).עותק שמור בידי המחבר(מאזוז וגולדברג , יפרח
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, התביעה מחיקת טר� הגט שסידור תכ�יי הא�. הקודמת לעמדתו ביחס ודאי א�, האזורי

 כשרות את בספק "להעמיד עלול באמת היה, הגדול הדי� בית בו התחיל שכאמור סידור

 זה במקרה גט לסדר נית� היה באמת שמא או 55?יותר מאוחר טוע� עצמו שהוא כפי, "הגט

   56?עמדתו את להקשיח הדי� בית החליט מדיניות שמשיקולי אלא

. המקרה של בגלגוליו הבאי� השלבי� את בוחני� כאשר שבעתיי� מתחזקת זו תמיהה

 בכלא לשבת נשאר והבעל, הלקול הפע�, דתועמ את שינה שוב הדי� בית, לעיל שראינו כפי

� לדחיית פעלה לא שהישהא וא� לשחררו הדי� לבית התיר העליו� המשפט שבית א

  .הגט סידור לצור� הגדול הדי� בית ידי על כתנאי בעבר שהוצב דבר, התביעה

 לעמדתו בניגוד, מסביר הוא בהו 57,נוספת החלטה הגדול הדי� בית נות� �24.3.2013ב

  :הבעל של מאסרו המש� ובי� הנזיקי� תביעת בי� סתירה אי� מדוע, הקודמת

ד לדבר "כ הצדדי� יצאו לדרכ� ניסה ביה"כי לאחר שהאשה וב, יצויי� עוד

על ליבו של הבעל א� הוא בשלו שאי� הוא מסכי� לשו� הצעה עד לסיו� 

והוסי� עוד שג� א� האשה תדחה את התביעה . הדיו� בתביעתו בביהמ$ש

לאחר , אי לכ�. שהוגשה על ידה הוא לא יסכי� להתגרש עתהלנזיקי� 

ולא , שמתברר שפני הבעל לא לפתרו� הבעיא אלא להיפ� לסחבת וסרבול

מחליט , אשר על כ�. תביעת הנזיקי� היא שמעכבת אותו מלגרש את אשתו

ד להחזירו למעצר לששי� יו� נוספי� בהתא� לסעיפי כפיה וציות "ביה

  .מי�שפורטו בפסקי די� קוד

, ג בפרק (להל� שיידו� ,אביב�בתל הדי� בית של מהלכו את מזכיר כא� הדי� בית של מהלכו

� הרי, הגט את לתת הבעל את מזרזת אינה הנזיקי� שתביעת נראה א� פיו ועל, ))א(2 סעי

 הכיר הדי� בית, ראשית: לעי� ומזדקר כפול כא� הקושי אול� 58.אסורה בכפייה מדובר שאי�

 בתביעותיו הדיוני� השלמת לאחר עד גט יית� לא הוא לפיהש – הבעל של עמדתו את היטב

 הנזיקי� תביעת לדחיית לפעול חייבת שהיהא לפיהש פסיקתו טר� עוד – המשפט בבית

 למעשה הגדול הדי� בית: מכ� חשוב אול� 59,הבעל על הסנקציות הפעלת להמש� כתנאי

 תופעת א� שהרי 60,עקרונית בעיה האינ הנזיקי� תביעת כי ומכריז הקודמת מעמדתו סוטה

 דעתו בחוות שאת וביתר 61,בעבר כדבריו, הגטי� כשרות את בספק מעמידה הנזיקי� תביעות

 
 .38ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  55
 .39ש "לניתוח דבריו של בית הדי� ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  56
בוארו� ואיגרא , בהרכב הדייני� עמאר, 36ש "לעיל ה, 871002/1 בערעור 24.3.2013החלטה מיו�   57

 ).עותק שמור בידי המחבר(
 .173, 172ש "השוו להל� לטקסט הסמו� לה  58
 4–3' בעמ). עותק שמור בידי המחבר (36ש "לעיל ה, 871002/1 בערעור 18.12.2012החלטה מיו�   59

) עותק שמור בידי המחבר (פלוני' פלונית נ 871002/1) גדול( ערעור 18.12.2012לפרוטוקול הדיו� מיו� 
נית� לראות שבית הדי� מציע לבעל הסכ� שלפיו הוא יית� גט לאחר הגשת בקשה לדחיית תביעת 

אול� הבעל מתעקש לתת את הגט רק לאחר תו� הדיו� בתביעות שהגיש לבית המשפט לענייני , הנזיקי�
 .משפחה

 .39ש "השוו לעיל הטקסט הסמו� לה  60
 .38ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  61



עמיחי רדזינר
  


  ה"תשע מה משפטי

24  

 הבעל של דעתו בירור להועיל אמור כיצד 62,הרבניי� הדי� לבתי המשפטי היוע� של

 פסול כל הדי� בית יראה לא בה�ש מקרי� שיהיו ללמוד נית� מכא� הא�? זה במקרה

 עמדתו ולפיה 63,הגדול הדי� בית של קודמת קביעה ע� מתיישב זה וכיצד? נזיקי� יעותבתב

? נזיקי� תביעת לאחר גט לסידור הכללי האיסור את משנה אינה הבעל של הסובייקטיבית

 א� ג� ופסול מעושה להיות עלול, גויי� של ערכאות בידי ודאי, כדי� שלא שנכפה גט והרי

 בעיה מעול� כא� הייתה שלא מכא� להסיק האי� 64)! (לתתו הבעל נתרצה אחרות מסיבות

 מתגברת זו תחושה? לכ� קוד� להבי� היה שנית� למה בניגוד, הנזיקי� בתביעת אמתית

 הבעלש החלטה בו ניתנה 4.6.2013 ביו�. הגדול הדי� ביתב התיק גלגולי של הבא מהשלב

 אינה "היא כי מדגיש הדי� שבית – הנזיקי� תביעת של קיומה בשל לא, הכלא מ� ישוחרר

 הדי� בית שגיבש רכוש חלוקת למתווה מתנגדת שהישהא משו� אלא –" יותר רלוונטית

 משו� 66,�"בג של דעתו את הניחה זו החלטה 65.פיו על גט ולתת לקבלו מסכי� והבעל

 אינה – כאמור העתירה בבסיס שעמדה – הנזיקי� תביעת סוגיית כי ציי� "הדי� בית שלדבריו

 לדחות הדי� בית של דרישתו בגי� שהוגשה העתירה וממילא, "הגט סידור את עכבתשמ זו

  :עוד רלוונטית אינה הנזיקי� תביעת את

ובו נכרכה , 18.12.2012תנאי שנקבע בהחלטת בית הדי� הגדול מיו� ה

די� לדחיית תביעת נזיקי� �שאלת המש� מאסרו של המשיב ע� המצאת פסק

נוכח סיו� ,  רלוונטי עוד בנקודת הזמ� הנוכחית אינו]... [בעילת סרבנות גט

ההלי� בבית הדי� הרבני הגדול ושחרורו של המשיב ממאסר מטעמי� 

  .אחרי�

 האישה שבה 2014 בתחילת. ועלה שב הנזיקי� תביעת ונושא ת� לא הסיפור, מקו� מכל

 ג� יקבת שטיפל, האזורי הדי� בית 67.הגט סרבנות בגי� בעלה כנגד נזיקי� תביעת והגישה

 
 .11–8' פס, 29ש "לעיל ה, מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ  62
 .7ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  63
 וכ� במקורות שמביא הרב אלגרבלי בערעור, א ש�"סימ� קלד סעי� ח וברמ, אב� העזר, ראו שולח� ערו�  64

גט גולדברג : להל�) (ג"התשס( פרק ד גט מעושהולהרחבה ראו יוס� גולדברג . 2ש "לעיל ה, 7041�21�1
 ).המעוש

עותק (בוארו� ואיגרא , בהרכב הדייני� עמאר, 36ש "לעיל ה, 871002/1 בערעור 4.6.2013החלטה מיו�   65
, 871002/1 בערעור 24.3.2012להשלמת התמונה יש לציי� כי לאחר ההחלטה מיו� ). שמור בידי המחבר

ובי� היתר , � בשל המש� מאסרו"הגיש ג� הבעל עתירה לבג) עותק שמור בידי המחבר (57ש "לעיל ה
שקבעו כי יש , שהחלטה זו עומדת בניגוד גמור להחלטות הקודמות של בית הדי� הגדול, בצדק רב, טע�

בית הדי הרבני הגדול ' לוני נפ  �3031/13 "בג:  ימי�10לשחררו א� תביעת הנזיקי� לא תידחה תו� 
הא� יכול : למעשה פתח כא� בית הדי� הגדול דיו� עקרוני נוס�). 20.6.2013 , פורס� בנבו(בירושלי� 

בעל שחויב בגט להתנות את נתינתו וממילא למנוע הפעלת סנקציות עליו באמצעות העלאת דרישות 
מעגנת את '"בה בו ראו עמיחי רדזינר להרח; נושא זה חורג מגבולות המאמר? כספיות כאלה ואחרות

: להל�) (צפוי להתפרס� בספר הזיכרו� למנח� אלו�" (על התניית מת� הגט ועל חדשנות הלכתית: 'עצמה
 ").מעגנת את עצמה"רדזינר 

 ).20.6.2013 , פורס� בנבו (בית הדי הרבני הגדול בירושלי�' נ" מבוי סתו�"עמותת  �568/13 "בג  66
. 19.1.2014 בתארי� בירושלי� למשפחה המשפט לבית הוגשה, ח"ש אל� 200 ס� על, ביעההת  67

' לנשי� צדק מרכז'מ טולדנו אלונה ד"עולהתכתבות דואר אלקטרוני בי� המחבר עמיחי רדזינר 
)10.9.2014 ,9:39.( 
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 של חיובו את להשהות שיש קובע, הגדול הדי� מבית התיק הושב ושאליו הקודמי� בשלבי�

 הוא א� 68,הגדול הדי� בית כאמור שגיבש הרכוש חלוקת למתווה הסכמתו בשל בגט הבעל

� את תסיר שהאשה לאחר יוזמנו, הגט לסידור הצדדי� יתרצו א�: "האחרו� בסעי� מוסי

  . "טהמשפ בבית הנזיקי� תביעת

 12 כמעט, גט למת� להביא סו� סו� הצליח וזה, הגדול הדי� לבית וערערה שבה האישה

 שניי� בה�, הגדול הדי� בית דייני שלושת. שהגישה הראשונה הגירושי� תביעת לאחר שנה

 בני הגיעו אליו הגירושי� הסכ� את די� בפסק אישרו, זה בתיק קודמי� בהליכי� שישבו

 שסידור כ� על המלמדי�, המאושר בהסכ� הבאי� הסעיפי� שני �חשובי לענייננו 69.הזוג

 הדי� בית של לעמדתו בניגוד זאת. הנזיקי� תביעת ביטול בטר� עוד להתבצע יכול הגט

 בניגוד וכמוב� דנ� בתיק עצמו הגדול הדי� בית בעבר שהביע לעמדה בניגוד, האזורי

  :זה כגו� במקרי� הדי� בתי עמדת לגבי הרווחת לתפיסה

  .כהסכמת� י"כדמו פ"בג היו יתגרשו הצדדי�. א

 האשה. ימי� 3 תו� תוגשנה לדחייה בקשות. נדחות ההדדיות התביעות כל. ד

 נגד שהגישה הנזיקי� תביעת לדחיית משפחה לענייני ש"לביהמ בקשה תגיש

  .ש� החוב ומחיקת פ"בהוצל ההליכי� כל וביטול לסגירת תפנה וכ�, הבעל

 בשיקולי� ג� מדובר שמא? הגדול הדי� בית של ושוב לרצוא פקמס הלכתי הסבר יש הא�

�  ?הלכתיי��חו

  שקטה להסכמה פומבית" עול� מלחמת"מ: או, מנתניה הגט. 2

 בסעי� שנזכר �"בבג הדיו� לקראת שהועברה הרבני לשיפוט המשפטי היוע� בעמדת

 מילות לאחר המובא 70בנתניה האזורי הדי� בית של דינו מפסק ארו� ציטוט מופיע, הקוד�

 משפטית במחלוקת נתונה גט סרבנות עקב נזיקי� תביעות שאלת "71:היוע� של ההקדמה

 בנתניה האזורי הרבני הדי� בית י"ע כונתה המחלוקת. ומלומדי� שופטי�, דייני� בי� עזה

 וה� ,הציטוט לקוח מה�ש ,ינאי הרב של בדבריו ה�, אכ� ".'עול� מלחמת 'הקשות במלי�

 לבית ובראש�, המשפט לבתי ברורה קריאה עולה, הרכב באותו האחרי� ני�הדיי שני מדברי

 יוצרות הנזיקי� תביעותש הדי� בית בסמכות הקשה הפגיעה את למנוע, העליו� המשפט

 
עותק (מאזוז וגולדברג , בהרכב הדייני� יפרח, 48ש "לעיל ה, 678111/19 בתיק 28.1.2014החלטה מיו�   68

 .)שמור בידי המחבר
בהרכב הדייני� , פלוני' פלונית נ 871002/7) גדול(ערעור ב להסכ� די� פסק תוק� ומת� גירושי� הסכ�  69

 ).עותק שמור בידי המחבר) (2.9.2014,  פורס�לא (בוארו� ואלגרבלי, לאו
יש לציי� כי הדיו� נער� בעקבות בקשתו של הבעל בשל ההליכי� . 7ש "לעיל ה, 272088/6תיק   70

כלומר כי בית , הבעל רצה להוכיח שאינו סרב� גט. שהתנהלו נגדו בבית המשפט למשפחה בכפר סבא
שפחה הסבורי� זאת משו� שיש שופטי מ. הדי� מעול� לא חייב אותו לקבל גט אלא רק המלי� על כ�

לעיל , ראו שמואלי. או לפחות משפיע על שיעור הפיצויי�, שהיעדר חיוב בגט מונע קבלת תביעת נזיקי�
 .17ש "לעיל ה, 48362�07�12ש " והציטוט של השופט סילמ� מתמ192' בעמ, 1ש "ה

משפט הקדמה וציטוט כמעט זהי� הופיעו כבר . 6' פס, 29ש "לעיל ה ,מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ  71
 . 4' פס, 29ש "לעיל ה, 2374/11מ "ש בבע"בתגובת היועמ
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 שיוצרות ביותר החמורות ההלכתיות הבעיות על שלושת� מצביעי� זה לצד. לדעת�

  :ינאי הרב כותב כ� .לממזרות מביאות וממילא מעושה גט היוצרות, התביעות

. של ממש" מלחמת עול�"לא מדובר כא� במאבק גרידא אלא ב, לצערנו הרב

מדובר כא� בנושאי� החמורי� והמהותיי� ביותר , מבחינה הלכתית טהורה

בא� התופעה הקשה .  כשרותו של הגט והחשש מפני ממזרות–בדי� אישי 

סומי� ברורי� הזו של הגשת תביעות נזיקי� תתפשט ותתרחב ללא הצבת מח

  ? סופה מי יישורנו–

, הרבניי� הדי� בתי הנהלת ידי על שפורס� התיק מ� היחיד המסמ�, הזה הדי� פסק תקריא

 ג� אלא הלכתית מבחינה הרסני גור� רק אינ� הנזיקי� תביעות לדעתו כי רוריבב מלמדת

 רבה הדי� בית אב של וכדבריו, ִגטה את לקבל שהיהא של אפשרותה את שמעכב גור�

 למהל� ידו שנות� מי כל. הדי� בית של הבלעדית בסמכותו הינו גט מת�: "עמוס מיכאל

, הדי� בית של המעשית ההנחיה". זו אשה מעג� הוא במעשיו הרי] נזיקי� תביעות [=שכזה

 אחרת ואי� הברורה ההלכה היא וזו הברורה ההנחיה: "זו היא ,עמוס הרב של מפיו שוב

   72".תימחק הנזיקי� תביעת אשר עד שכזה צבבמ גט יסודר לא כי בלעדה

 פעולתו את אפילו הנחתה לא זו מסקנה כי מלמד זה בתיק נוספי� במסמכי� עיו� אול�

. מטרתה את השיגה דווקא הנזיקי� תביעת הנראה ככל וכי, עצמו מקרה באותו ההרכב של

 גירושי� תביעת שהיהא הגישה 2001 בשנת 73:אלה ה� לדיוננו הנצרכות המקרה עובדות

 ומשמעות, התביעות שתי את דחה הדי� בית. בית לשלו� תביעה הבעל הגיש ומנגד ראשונה

 שהיהא הופעת�אי בשל נסגר התיק א�, בהסכמה להתגרש עליה� לדעתו כי היא הדחייה

 א�, נדחתה החיוב תביעת. בגט בעלה את לחייב בשנית שהיהא תבעה 2004 בשנת. לדיו�

 הבא השלב. הופיע לא הבעל א�, גט לסידור תארי� ונקבע שי�גירו על המליצה הרוב דעת

  :הדי� מפסק אותו נצטט כ� ועל ,לענייננו דומא חשוב

הופיעו הצדדי� כשביד� הסכ� , )29/01/07(ז "שבט תשס' בדיו� מיו� י

אי� לי ברירה : אמר הבעל, בדיו� זה. ושר מחו� לכותלי בית הדי�אגירושי� ש

  .להתגרש

  .נגד� כפיההא� יש כ: ד"ביה

הגישה נגדי תביעה על תביעת ' אותה הגב, ש כפה עלי להתגרש"בימ: הבעל

  .נזיקי� בגלל סירוב לתת גט

 
). 28ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה(ברו להרכב הרב ינאי הסתפק שמא יש לדרוש א� דחייה ע� זאת ח  72

 . כ� ראו להל� את דברי בית הדי� בציטוט המובא בסמו�
תיק (תיאור ההשתלשלות המשפטית עד לפסק הדי� שפורס� מתוארת בפסקאות הראשונות שלו   73

מופיע בפירוט ג� בספרה של , ג� הוא עד למת� פסק הדי� הזה, סיפור המקרה). 7ש "לעיל ה, 272088/6
: את האישה בשלבי� המתקדמי� של תביעתה, "מרכז צדק לנשי�"שייצגה ע� שותפותיה ל, סוז� וייס

SUSAN M. WEISS & NETTY C. GROSS-HOROWITZ, MARRIAGE AND DIVORCE IN THE JEWISH 

STATE: ISRAEL’S CIVIL WAR 121–147 (2013) . 
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ג� א� , א� יש תביעה נגד הבעל על מליו� וחצי על סירוב בגט: ד"ביה

אפילו א� הבעל יתחנ� לפנינו לעשות את , הניסוח על הנזיקי� בגלל סירוב גט

הגט יהיה פסול לכל ,  א� אנו נעשה את הגטוג�, לא נבצע את הגט, הגט

רק לאחר שהתביעה תדחה , על כ�. וא� האשה תתחת� הוולד ממזר, דעות

  .ולא רק תמחק יגישו הצדדי בקשה לסידור גט

הופיעו הצדדי� ובית הדי� התכונ� לערו� ) 10/06/07(ז "ד סיו� תשס"ביו� כ

 כי נראה כי ניסו לרמות בדיו� באותו מועד הוכח לבית הדי� על פניו. את הגט

, הסכ דחית התביעה כבקשת וכדרישת בית הדי�את בית הדי� כאשר נער� 

ובו זמנית הסכ נוס� בו נכתב שהסכ דחיית התביעה יתבטל במידה ולא 

  .17/05/07הסכ� זה נושא תארי� . יהיה גט

כי ללא ,  חבל]... [יש כא� הסכ� נגד ההסכ� שאושר: "בית הדי� הוסי� ואמר

  ". הגט יכל להסתיי� מזמ�" קומבינה"ל הכ

 אנו רואי�, בלבד מחיקה נדרשה שפורס� הדי� בפסק א�: עובדות לשתי לב לשי� חשוב

 ומגדיר בעבר הגדיר הדי� בית, מזה חשוב 74.מחיקה ולא הידחי במפורש נדרשה לכ� שקוד�

 הדי� בית את לרמות כניסיו� הגט בקבלת התביעה דחיית את לכרו� שנועד ההסכ� את כעת

  .הגט לסידור וממילא מעושה גט של החשש להסרת מועיל שאינו הסכ� וזהו, "קומבינה"וכ

 חמישה :ביותר מעניי� פרט מגלה התיק במסמכי עיו�? העניי� נסתיי� בכ� הא� אול�

 הפרוטוקול מ�. הרכב ולאותו הדי� לבית הזוג בני שבי� דנ� הדי� פסק מת� לאחר חודשי�

 75,מיד גט לסידור בכפו� התביעה לדחיית לפעול מוכנה שהישהא י�למד אנו הדיו� של

 הדי� בית הצעת את לקבל מוכנה ואינה, בעבר שנדחה") קומבינה ("מתווה אותו לפי כלומר

 בסירוב שנתקל לאחר שהציע ההצעה ואת 76,הגט מת� קוד� מחקית התביעה לפיהש

 של התנאי התקבל דבר של שבסופו מתברר 77.שליחות גט ית�י שהבעל: הראשונה להצעתו

 לאחר יו� סבא�בכפר למשפחה המשפט לבית שהוגשה התביעה לדחיית בבקשה. שהיהא

 מתכבדי� הצדדי� "78:נאמר ,מקייס רבקה השופטת ידי על שאושרהו, הדי� בבית הדיו�

, תידחה זה בתיק התביעה לפיה להסכמה הגיעו הצדדי� כי הנכבד המשפט לבית להודיע

  ."היו הגט לסידור בכפו� וזאת ,להוצאות צו ללא

 
; אינו זהה להרכב בדיו� הראשו�) שפורס�(ההרכב בדיו� השני , ראשית: ע� זאת יש להעיר שלוש הערות  74

; )72ש "ראו לעיל ה(ייתכ� שעמדתו של הרב ינאי הייתה שיש לדרוש דחייה ג� בדיו� השני , שנית
בהמש� תיאור ההליכי� בפסק הדי� שפורס� עולה שבדיו� מאוחר יותר ג� ההרכב הראשו� , שלישית

 ". ? או לאנמחקהתביעת הנזיקי� : "שאל את הבעל
 פלונית'  פלוני נ272088/8) 'אזורי נת( בתיק 27.6.2011 לפרוטוקול הדיו� מיו� 77–74, 38–36שורות   75

 ).עותק שמור בידי המחבר(
 .35–34בשורות , ש�  76
הכוונה במקרה זה היא שהבעל יפקיד גט בידי בית הדי� וזה יית� אותו לאישה . 63–58בשורות , ש�  77

והאישה לא , באות כוח האישה טענו שלדעת� הבעל יבטל את הגט לאחר הדחייה. לאחר דחיית תביעתה
 . תוכל לקבלו

 ).עותק שמור בידי המחבר (פלוני' פלונית נ 4528/02) ס"משפחה כ(ש "בהסכמה בתמבקשה   78
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 על א�, הצדדי� ידי על שהוגשה הפסיקתא על חותמת היא כי נאמר השופטת בהחלטת

 הקצר בפרוטוקול כי לציי� מעניי� 79".הגט סידור לאחר מיד "המשפט לבית להודיע הצדדי�

 מוסע הרב נת� יו� באותו )! ("הדי� בית ידי על נערכה "הפסיקתא כי נאמר להחלטה הצמוד

  80".וישראל משה כדת כהסכמת� יתגרשו הצדדי� "לפיהו החלטה

, הגט לסידור בכפו� רק דחהית התביעהש הדרישה את קיבל למעשה הדי� בית כלומר

 יהיה הא�. הנזיקי� תביעת הבעל של ראשו על רבצה עדיי� הגט סידור בעת: אחרות ובמילי�

 משה כדת" גט קיבלה שהיוהא, מטרתה את השיגה זה במקרה התביעה כי לטעו� מופר� זה

 מעול� כאמור זה במקרה, ועוד? התביעה ללא ולקבל כנראה יכולה הייתה שלא "וישראל

  81.לסידורו הביאה הנזיקי� תביעת זאת ובכל, בגט חיוב נפסק לא

 בתיק הנסתרת המחלוקת על: או, 7041�21�1 המכונ� הדי� פסק של סיפורו. 3

  זה

 הדי� בית של דינו פסק הוא דנ� בסוגיה ביותר המפורס� רבניה הדי� פסק כי ספק שאי� דומה

 בה�ש המקרי� ביותר נדירי� כי יודע הרבנית בפסיקה המצוי כל 7041�21�1.82 בתיק הגדול

 די� לבתי קבוע הסתמכות מקור משמש, הגדול הדי� בית ידי על נית� אפילו, רבני די� פסק

 כל כמעט בדברי הנזכר, 7041�21�1 רעורע הוא בולט חריג 83.דומה בסוגיה הדני� רבניי�

 תביעת כשהוגשה גט סידור של במקרי� – 2008 במר� פרסומו לאחר – שדנו ההרכבי

�"לבג שהוגשו הרבני לשיפוט המשפטי היוע� בדברי באריכות מצוטט ג� וכמוב�, נזיקי�.84 

, לפעול צדכי האזוריי� הדי� בתי כלל את מנחה הגדול הדי� בית בה�ש המקרי� ג� נדירי�

 הדרושי� האמצעי� את ינקטו האזוריי� הדי� בתי: "כזו בהנחיה מסתיי� דנ� הדי� פסק א�

". נזיקי� תביעת הגשת עקב הגט כשרות על חשש ללא, טוב רצו� מתו� נית� שגט לוודא כדי

. הנזיקי� תביעות תיבסוגי שעסקו המלומדי� בדברי כבוד של מקו� תופס א� זה די� פסק

 דומני. המקרה השתלשלות של יותר רחבה וראייה ביקורתי עיו� נדרשי� כא� ג� אול�

  .קמעא מתעמעמת הדי� מפסק העולה החדה התמונה ביצוע� שלאחר

 
) 28.6.2011, טר� פורס� (פלוני' פלונית נ 4528/02) ס"משפחה כ(ש "ראו החלטת השופטת מקייס בתמ  79

 ).עותק שמור בידי המחבר(
 ).ק שמור בידי המחברעות) (28.6.2011,  פורס�לא(פלונית ' פלוני נ 272088/8) 'אזורי נת(תיק   80
על ההבחנה בי� חומרת המקרי� שבה� היה חיוב ובי� אלה שבה� לא היה ראו דברי בית הדי� המובאי�   81

 . 19ש "לעיל ה, 538765/6בתיק 
 .2ש "לעיל ה, 7041�21�1ערעור   82
ועל כ� מקרי� שבכל יו� , במערכת השיפוט הרבני אי� תקדי� מחייב משו� שמושג זה זר להלכה, כידוע  83

להרחבה ראו זרח ורהפטיג . ה� שבתי די� אזוריי� פוסקי� בניגוד לפסיקותיו של בית הדי� הגדול
 ). �"התש–ט"התשל (105ז – ושנתו המשפט העברי" התקדי� במשפט העברי"

וכ� כבר בחוות הדעת הקודמת הנזכרת בעמדת . 5' פס, 29ש "לעיל ה, מבוי סתו�ש בעניי� "ועמעמדת הי  84
יצוי� כי א� פסקי הדי� העוסקי� בתביעת נזיקי� של הבעל נגד האישה מסתמכי� בי� . ש�, ש"היועמ

 ).2ש "לפירוט ראו לעיל ה(היתר על פסק די� זה 
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 בי� 85.הגדול הדי� בבית הדי� פסק למת� עד המקרה עובדות את להבי� חשוב, ראשית

 מסו� חלה סבא�בכפר למשפחה המשפט בבית שוני� משפטיי� הליכי� התנהלו הזוג בני

. הילדי� ולמשמורת לרכוש הנוגעות תביעות של שורה בהגשת שהיהא החלה אז, 2001 שנת

 לא כ� ועל, גירושי� תביעת להגיש שהיהא חשבה לא 2005 ספטמבר עד כי כותב איזירר הרב

 לא שהיא הסיבה אול�, זה מועד שעד השני� על ג� נזיקי� פיצויי תובעת היא מדוע לו ברור

 כל שבמש� היא, איזירר הרב בדברי העובדות מתיאור ג� ברור והדבר, אז עד גירושי� תבעה

 תו� 86גירושי� הסכ� לכדי להגיע, המשפט בית של בעידודו, הצדדי� ניסו הזו התקופה

 כי, התיק ממסמכי ג� עולה והדבר, מספר איזירר הרב 87.מימושו על קשיי� מערי� שהבעל

 בפתח האזורי הדי� לבית הגישו ובעקבותיו, �2005ב גירושי� להסכ� בשנית הגיעו הצדדי�

 בו חזר שוב, הדי� לבית הזוג בני כשהגיעו אול�. בהסכמה לגירושי� משותפת בקשה תקווה

. בית שלו� מבקש והוא להתגרש מוכ� שאינו הודיע מפתיע ובאופ� מההסכמות הבעל

 לתביעת תיק לפתוח שעליה הדי� בית לה הודיע התנגדותה ובשל, התנגדה כמוב� שהיהא

 בית בפני 88).מכ� לאחר חודשי� שלושהל גט לסידור מועד קבע כבר זאת וע� (גירושי�

  89:בגט חיוב נפסק דבר של ובסופו ,דיוני� כמה התקיימו הדי�

ובחומר שבתיק עולה כי מדובר בזוג , אחרי העיו� בדברי הצדדי� וב$כ

 שנעשה לו הבעל רוצה לחזור בו מההסכ� בגלל. שהגיעו להסכ� גירושי�

הבעל לא הסביר . עליו חת� בהיותו לא כשר לדי� לפי טענתו, עוול בהסכ�

שלא , ומה� זכויותיו ברכוש שנפגעו, מה לא טוב בהסכ�, ולא השיב לביה$ד

, נראה כי הבעל נוקט בכל דר� בה יוכל להתיש את האשה[...]  על פי הדי�

ת הבעל לא פעמי� רבו. כדי שתחזור בה ותסכי� לתנאי הבעל החדשי�

ג� לדיו� בביהמ$ש הבעל לא . הופיע לדיוני� בבית הדי� כפי המשתק� בתיק

עולה מכ� שהבעל מתעתע . כ האשה א� קנסוהו על כ�"הופיע ולדברי ב

היא [...]  האשה טענה שקיימה יחסי אישות ע� .באשה בכל ערכאה שיפוטית

וע שהדבר יד, ד שהעיד ע$כ כאמור לעיל"א� הביאה את החשוד לביה

עיי� בפרוטוקול מיו� כ$ח ניס� תשס$ו . לחבריה� ולבני משפחת האשה

דברי החברה של האשה ואחיה של האשה המחזקי� דברי� , )26.04.2006(

החברה ג� ראתה בהזדמנות אחת שביקרה אצל� שהאשה נשארה [...]  ל"הנ

 
עובדות חשובות מאוד , אול� כפי שנראה, חלק ניכר מ� העובדות מובא בדברי הרב איזירר בפסק הדי�  85

 . ועל כ� יש להשלימ� בעזרת מסמכי� אחרי� המצויי� בתיק זה, אינ� מובאות בסיפור הדברי�
עותק  (פלוני' פלונית נ 015970/01) ס"משפחה כ(ש " בתמ9.9.2003 לפרוטוקול הדיו� מיו� 2' כבר בעמ  86

מדווחי� באי כוח הצדדי� על הסכ� הגירושי� שאליו הגיעו בני הזוג שהסכימו ) שמור בידי המחבר
 .להתגרש

) 9.11.2003,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 015970/01) ס"משפחה כ(ש "כה� בתמ' ראו דברי השופט י  87
הינו כי הנתבע עושה ויעשה כל שלאל ידו , הרוש� שמקבל ביהמ�ש היו�): "די המחברעותק שמור בי(

� .כדי לטרפד הגעה להסכ� כלשהו
עותק  (פלונית' פלוני נ 054309695�28�1) ת"אזורי פ( בתיק 29.9.2005 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  88

 ).שמור בידי המחבר
תיק : להל�) (28.2.2007,  פורס�לא( פלוני 'פלונית נ 059067041�21�1) ת"אזורי פ(תיק   89

 ).עותק שמור בידי המחבר(אוחנונה ומלכא , בהרכב הדייני� פופובי�, )059067041�21�1
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, מאלימות וקינאה, לאור טענות האשה שהיא סבלה ממנו .לישו� אצל החבר

יה הבעל היה מטופל בכדורי� ובפועל אי� חיי אישות ביניה� במש� ולדבר

לפיכ� נראה שג� . הבעל כמעט ולא הכחיש הדברי� של האשה. כמה שני�

הינה מתו� נקמה , סירובו לגט והסחבת בה נוקט. הבעל לא מעוני� באשתו

חייב לגרש בהקד [...]  הבעל: לאור כל האמור ביה$ד פוסק. באשתו בלבד

בפרט שהרכוש , ואי� לקשור ההסכ� בעני� הרכוש לעניי� הגט [...] את אשתו

  .מתברר בערכאה אחרת

 בבגידת השתכנע הדי� בית כי המקרה מעובדות למדי כשברור, לגט בחיוב כא� מדובר, ודוק

, נשואי� להישאר לה� ואסור לאשתו לחזור יוכל לא הבעל כי היא התוצאה כ� על 90.שהיהא

 לאחר אול� 91.שהיהא של היא לתביעה היזמה א� ג� וזאת, הגט מת�ל לכפותו יש א� ואולי

 על ח"ש אל� מאות ארבע לשל� הבעל על ולפיה 92,שהיהא של הנזיקי� תביעת שהתקבלה

 כי תקווה בפתח הדי� בית קבע, הגט למת� עד לחודש ח"ש אלפי� ארבעת ועוד העבר נזקי

 להסכ� לחזור רצה הבעלש פי על �א וזאת, גט לסדר מוכ� אינו הוא המקרה עובדות למרות

  93:בעבר התנער ממנוש הגירושי�

פ ההסכ� שנכתב ונחת� ביניה� ללא כל שינוי "הבעל אמר שמוכ� להתגרש ע

ד של "אול� הוא מבקש שהאשה תבטל ותוותר על זכותה למימוש הפס. בו

שג� א� הבעל יהיה , כ"ביה$ד הודיע לאשה וב .6.3.2007בית המשפט מיו� 

שיש בו חשש , לא יהיה נית� לבצע גט כזה,  גט בלי שו� תנאימוכ� לתת

ד "על כ� ביה .מה שיכול לגרו� לחשש ממזרות, לכפיה שלא לפי די� תורה

ל שחייב הבעל "ד הנ"מחליט שלא נית� לבצע הגט כל זמ� שלא יבוטל פס

כל זמ� שאפשר יהיה לבצע את הפס$ד בכל . בפיצוי נזיקי� בגי� עיכוב הגט

  .ד מנוע מבחינה הלכתית לסדר גט כשר" ביה,דר� שהיא

 שעשה כפי, המשפט בתי למערכת כללית קריאה המקרה מ� מעלה א� האזורי הדי� בית

  :זה תיק על בערעור הגדול הדי� בית ג� מכ� לאחר

שלאחרונה בתי המשפט , בהזדמנות זו רואה ביה$ד לנכו� להתריע על כ�

בדר� זו אדרבא . דדי� שלא כדי�וגורמי� נזק לצ, נכנסי� בתחו� שאינו לה�

 
 פלוני' פלונית נ 059067041�21�1) ת"אזורי פ( בתיק 20.6.2006 לפרוטוקול הדיו� מיו� 2–1' עמ  90

מצהיר ב� זוגה של האישה שהוא מוכ� ) מחברעותק שמור בידי ה) (20.6.2006פרוטוקול מיו� : להל�(
בית הדי� מציע . להיבדק בפוליגר� כדי לאמת את טענותיו בדבר העובדה שהוא מקיי� יחסי� ע� האישה

 .לבצע זאת א� הבעל מסרב לממ� את הבדיקה
 822170/2) 'אזורי חי(וראו לאחרונה תיק , ורות ש� והמק323–321' בעמ, 2ש "לעיל ה, ראו שרשבסקי  91

 .והמקורות ש�) 29.3.2011, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ
) 6.3.2007,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 15975/01) ס"משפחה כ(ש "פסיקתא של השופט ויצמ� בתמ  92

אחד ובהיעדר כל התביעה התקבלה במעמד צד ). עותק שמור אצל המחבר) (15975/01ש "תמ: להל�(
 ). כפי שאכ� נזכר בפסק הדי� של בית הדי� הגדול(תגובה של הבעל 

 ).עותק שמור בידי המחבר (89ש "לעיל ה, 059067041�21�1 בתיק 20.6.2007החלטה מיו�   93
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בכ� שמציבי� מכשול נוס� המונע , גורמי� יותר נזק לאשה לה רוצי� לעזור

  .כוונת� רצויה א� מעשי� אינ� רצויי�$"על כ� נאמר . את סידור הגט

ובמקרי� שיש , לביה$ד הרבני הסמכות היחודית על עניני נשואי� וגירושי�

אנו פוני� בזה לכל הגורמי� [...]   בגטצור� ג� על מת� פס$ד לחיוב או כפיה

להנחות את בתי המשפט למשפחה שיפסיקו להתערב בכל מה , המוסמכי�

  . כפי שה� טורחי� לציי� בכל אישור הסכ�,  עצמ��שנוגע לגירושי

 הנזיקי� תביעת ולפיה, לכ� קוד� שהועלתה זו אינה זה די� בפסק ביותר המטרידה הנקודה

. זאת לעשות הלכתית חובה עליו יש שאולי במקרה גט מסידור להימנע הדי� לבית גורמת

 המצוי החומר שמ� היא הנקודה 94.אחרות הלכתיות עמדות על מסתמ� הדי� שבית יתכ�י

 המחייב, הראשו� הדי� פסק כי לחלוטי� ברור 96,בערעור איזירר הרב מדברי וא� 95,בתיק

 נזיקי� תביעת הוגשה כי וריהאז הדי� בית של ברורה בידיעה נית� 97,גט במת� הגבר את

 את אז כלל התנה לא הדי� בית זאת למרות )! (כ� לפני חודשי� משלושה יותר המשפט לבית

 להיווצר יכול היה תתאורטי. כלל אותה מזכיר אינו והוא הנזיקי� תביעת בביטול הגט סידור

 לפי�א בארבעת חובו תפיחת מפני חששו בשל רק בגט לחיובו נענה היה הגבר בוש מצב

 שו� ללא הגט את מסדר הדי� בית היה ועדיי� 98,תתקבל התביעה א� חודש כל ח"ש

 עצ� לפיהש ,השני הדי� בפסק המובעת העמדה ע� זה נתו� ליישב קשה. הסתייגות

 עמדתו ע� וכ�, "הגט סידור את המונע נוס� מכשול "מציבה המשפט בתי של התערבות�

 אפשרות את שוללת כבר התביעה הגשת עצ� יכ עולה ממנהש בערעור הגדול הדי� בית של

 הגירושי� תביעת בהגשת איו� העלאת שעצ� החשש את מעלה א� איזירר הרב (הגט סידור

 בבית הרכב אותו של יותר והמחמירה המאוחרת עמדתו ע� וא�, )הגט בכשרות בעיה תיצור

 תביעה נהבעי עומדת עוד כל גט לעשות נית� לא "99:ולפיה ,)אחר בתיק (האזורי הדי�

   100".גט לתת הבעל את המכריחה

 אינה גט סידור מונעת נזיקי� תביעת הגשת א� השאלה על התשובה, אחרות במילי�

 דומה? הדי� בית של עמדתו להחמרת גר� מה. הרכב ובאותו אחד בתיק אפילו, אחידה

 
 .2ש "לעיל ה, ראו בדברי שרשבסקי  94
כ האישה שהוא עומד להגיש בקרוב תביעת "מודיע ב, 90ש "לעיל ה, 20.6.2006כבר בפרוטוקול מיו�   95

כמו כ� נשלחה לבית הדי� הרבני הודעה על תביעת הנזיקי� לאחר הגשתה לבית המשפט . נזיקי�
) גדול( בערעור 6.1.2008 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' דברי� עולי� ג� מעמה. �21.11.2006ב

 ).עותק שמור בידי המחבר (פלוני' פלונית נ 059067041�21�1
 21.11.06ד הרבני כי ביו� "כ האשה מודיעה לביה"ב: "21' בעמ, 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 ערעור  96

כלומר יו� אחד לאחר שנסתיימו הדיוני� . גשה תביעת נזיקי� כנגד הנתבע לבית המשפט למשפחההו
 ".מוגשת תביעת נזיקי�, בתביעת האשה לגט ועדיי� לא נית� פסק די�

 .89ש "לעיל ה, 059067041�21�1תיק   97
נאמר שהחיוב החודשי המצטבר הוא מעת הגשת התביעה , 92ש "לעיל ה, 15975/01ש "בתמ  98

 .�21.11.2006ב
מלכא , בהרכב הדייני� אוחנונה, )3.1.2011,  פורס�לא(פלונית ' פלוני נ 206113/1) ת"אזורי פ(תיק   99

 .השינוי בהחלפת אחד הדייני�לא נראה לי כי נית� לתלות את ). עותק שמור בידי המחבר(ולרר 
השוללי� סידור גט , שאת חלק� כבר ראינו, אי� צור� לומר שהיא שונה ג� מעמדת� של הרכבי� אחרי�  100

 .ג� א� עדיי� לא נתקבלה, כל זמ� שתביעת הנזיקי� עומדת בעינה
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 מקורות הדי� לבית שנתגלו או מחודש הלכתי עיו� כא� נעשה כי התשובה את לקבל שקשה

 המשפט בתי של בחדירת� שהמאבק להניח יותר סביר. לכ� קוד� הכיר שלא הלכתיי�

 שהקריאות סבור אני. לכ� שגרמה היא הייחודית בסמכותו נמצא הדי� בית שבעיני לתחו�

 ולמערכת המשפט לבתי, הגדול זה וה� האזורי הדי� בית ה�, דנ� בתיק הדי� בתי שני שמפני�

   .זו נחהה לאשש יכולי� בכלל המשפטית

  101:חריגה בהערה מסתיי� הדי� פסק. הגדול הדי� בית של דינו בפסק לעיי� נפנה תהע

קיבלנו הודעה לפיה פסק , אחר שמיעת הערעור ותו� כדי כתיבת פסק הדי�ל

וכי כתוצאה מכ� לא קיימת מניעה , הדי� הנזיקי בוטל בהסכמת הצדדי�

עקב חשיבות ,  זאתלמרות. הצדדי� התגרשו בהתא� להסכמת�. לסידור הגט

לאור . שיש מקו� לדו� ולפסוק לגופו של הערעור, הנושא שבפנינו סברנו

  .הערעור נדחה, הטעמי� שפורטו

, הגירושי� של מהלכ� למלוא מודעי� משאנו אול�, לשבח ראויה לציבור זה מידע הבאת

 לשכנע הדי� בית של מאמציו תחת חותר אינו הוא א� עצמנו את לשאול אנו חייבי�

 לה� שיגרמו הנזקש הטענה ע� מתיישב הוא וא�, נזיקי� תביעות להגיש שלא גט מסורבות

 גט מסדר היה לא עצמו הגדול הדי� שבית נניח א� אלא (�102מתועלת רב יהיה התביעות

, מנגד. לכ� הסכמה ללא האזורי הדי� בית ידי על הגט ביצוע על מדווח רק והוא זה במקרה

 שהיהא ניסתה התביעה הגשת טר� הרי). הגדול הדי� בית של הסתייגות מילת כל נעדרת

 גירושי� הסכמי לשני הגעה באמצעות ג�, הועיל ללא להתגרש שני� מחמש יותר במש�

 בבית וה� הדי� בבית ה� חרי� לגינוי שזכו דרכי� שנקט הבעל ידי על שניה� שהופרו

 עומד זה נתו� גדכנ 104.מועיל היה לא בגט הבעל של חיובו שג� להניח סביר 103.המשפט

, כ� על יתר. גט בידה היה שהיהא של הנזיקי� תביעת קבלת מיו� משנה פחות שבתו� הנתו�

 
רר אלא רק הוא אינו כולל את עמדתו של הרב איזי. ברשותי עותק של פסק הדי� המקורי שנשלח לצדדי�  101

נראה אפוא שהגט סודר בי� . ואינו כולל את ההערה הזאת, את נימוקיה� של הרבני� אלגרבלי וחשאי
לא יהיה מופר� להניח כי ההערה מלמדת . מת� ההחלטה לצדדי� ובי� כתיבת הנימוקי� בידי הרב איזירר

והחליט לפרס� , נזיקי�שבית הדי� הגדול כתב את פסק דינו כדי שיתפרס� וייצור הרתעה מפני תביעות 
, וייתכ� שבית הדי� הגדול לא היה מרוצה מפעולה זו, אותו א� שבית הדי� האזורי סידר בינתיי� את הגט

 . א� את הנעשה כבר אי אפשר היה להשיב
 .7ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  102
 .89ש " והטקסט הסמו� לה87ש "ראו לעיל ה  103
ובי� הפסיקתא בנזיקי� ) 28.2.2007(אפשר כמוב� לומר שהזמ� הקצר שחל� בי� מת� החיוב בגט   104

 שהיה נות� את הגט בשל הוא עצמו טוע�. אינו יכול ללמד אותנו שהבעל היה מסרב לתת גט) 6.3.2007(
ערעור (שהרב איזירר עצמו מטיל בכ� ספק , דא עקא. כפי שמובאי� דבריו בדברי הרב איזירר, החיוב

יתכ� שהבעל אכ� היה מבטא את הסכמתו לגט ג� לולא ): "24' בעמ, 2ש "לעיל ה, 7041�21�1
איי� כלל בהטלת צווי לכ� נית� לצר� את העובדה שבית הדי� אינו מ". אבל יש לנו ספק, הפסיקתא

וצירו� נתו� זה למידע שכבר יש לנו על התנהגותו של הבעל מלמדת בהחלט כי הסיכוי שהיה , הגבלה
 . נות� גט אינו גדול
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 התנער ממנוש הסכ� אותו סמ� על להתגרש לבקש לבעל גרמה הנזיקי� שפסיקת ברור

   105.בסיסו על הגט את לסדר הצדדי� כשהגיעו

 לא שא�, גט יינת� לפיהש ההסכמ בזכות בוטלה הנזיקי� שתביעת לולכ ברור, ועוד זאת

 להאמי� אי� כי הדי� לבית שברור כפי. נפסק שכבר הפיצוי על לוותר סיבה שו� הייתה לא כ�

 לו להיות צרי� לכאורה כ� 106,הגט קבלת לצור� הוגשה לא שהתביעה הטוענת שהילא

 הושגה לא שכמוב� נכונות, הגט את לתת הבעל של נכונותו בזכות רק הושג שביטולה ברור

 דומה. דבר לכל אונס ממו� באונס הרואות עצמו הדי� בית הגדרות לפי ודאי, חופשי מרצו�

 גט יית� שהבעל מאמינה שהאשה לחשוב קשה: "איזירר הרב מדברי רוריבב עולה זו שהבנה

 רק שכוונת� מוכיח זה עניי� שג� להניח יש לכ�. תקדי� לדבר אי�. גבוה כה קנס ישל� וג�

. הגט קבלת תמורת נית� שהיהא של שוויתורה הדי� לבית ברור רכלומ 107".הגט לכפיית

, �2005מ הגירושי� הסכ� לפי הגט בסידור הותנה התביעה ביטול לפיהש, זו פשוטה הבנה

 העובדה מ� וכ� 108,והחלטתמו משפחה לענייני המשפט בית מפרוטוקול רוריבב עולה

 כוחה בא הצהרת לאחר �29.1.2008ב תקווה בפתח האזורי הרבני הדי� בבית סודר שהגט

 האשה): "הדי� בית של או הבעל של כלשהי תגובה מקבלת שאינה הצהרה (שהיהא של

.הגירושי� להסכ בכפו�, המשפט בית בפני שהונחה תביעתה את דוחה  רק 109"

. 1: "לפיהו ,סבא�בכפר המשפט לבית הזוג בני של מוסכמת הודעה הנשלח �4.2.2008ב

 על מסכימי� הצדדי�. 2. תקווה בפתח הרבני הדי� בבית, דדי�הצ התגרשו, 29.1.08 ביו�

  110".15975/01 ש"בתמ, זה נכבד ש"בבימ, האשה שהגישה, התביעה דחיית

 איזירר הרב דברי ע� הגט סידור עובדת את ליישב ,לדעתי, מאוד קשה, מקו� מכל

 על תוותר שהיוהא, העבר נזקי בגי� השקלי� אל� 400 את הבעל ישל� אפילו לפיה�ש

 כדי נית� שהוא שברור משו� הגט לכשרות לחשוש יש עדיי�, סרבנות חודש לכל הפיצוי

 שנית� בגט בעיה שיש וחומר קל, דעתו כ� שא� דומני. החודשי התשלו� מ� להימלט

  111:אלגרבלי הרב של דרישתו ראוו. העבר נזקי חוב על ג ויתור תמורת

אי� , ג" התשנ–יי� בישראל ד לתקנות הדיו� בבתי הדי� הרבנ"על פי סעי� קנ

בלא שבית הדי� מברר את , בית הדי� מסדר גט בי� הצדדי� א� בהסכמת�

, תכליתה של תקנה זו בי� היתר. העובדות הקשורות במת� הגט ונות� פסק די�

 
 �2005את העובדה שהבעל הסכי� לחזור להסכ� הגירושי� שנחת� ב. 93ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  105

 003395/07) ס"משפחה כ(א " בבש23.1.2008 לפרוטוקול הדיו� מיו� 4' והופר על ידיו אנו למדי� מעמ
 ).עותק שמור בידי המחבר) (23.1.2008פרוטוקול מיו� : להל�(פלונית ' פלוני נ

) בדיו�(כח האשה השיבה �באת"): 24' בעמ, 2ש "לעיל ה, 7041�21�1ערעור (בדברי הרב איזירר , למשל  106
 אל� שזכתה בבית 400כי ג� א� הבעל ית� גט היא לא תוותר לבעל על הסכו� של , ד"לשאלת ביה

כ אי� שו� "א� נכוני� דבריה א. כי סכו� זה אינו קשור לגט והיא תגבה אותו ג� א� יית� גט. המשפט
 [...]".אר לעיל אי� אנו נוטי� להאמי� לכ� משתי סיבות אבל לאור מה שנתב. איו� או כפיה לגט

 . זוהי הסיבה השנייה מבי� השתיי� שעליה� הוא מדבר בטקסט שבהערה הקודמת. ש�  107
 .105ש "לעיל ה, 23.1.2008פרוטוקול מיו�   108
 .פלוני' נ פלונית 059067041�21�1) ת"פ אזורי (בתיק 29.1.2008 מיו� הדיו� פרוטוקול  109
עותק שמור  (פלוני' פלונית נ 15975/01) ס"משפחה כ(ש "הודעה מוסכמת לכבוד בית המשפט בתמ  110

 .חתומה על ידי באי הכוח של שני הצדדי�, )בידי המחבר
 .13' בעמ, 2 ש"ה לעיל, 7041�21�1 ערעור  111
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ובפרט א� הבעל נות� את הגט מרצונו , לעמוד על הנסיבות הקשורות בעני�

ית הדי� בודק רק את אמירתו של לעני� זה אי� ב. בגדרי די� תורה, הטוב

א לפי . באמירה כזו אי� די. הבעל בעת הבעת רצונו לתת גט בפני בית הדי�

� כאשר על פי גדרי – הנסיבות נראה לבית הדי� כי הגט נית� מתו� אילו

לא נית� .  אסור לבית הדי� לסדר את הגט–ההלכה פוג� הדבר בכשרות הגט 

  .נשא לבני זוג אחרי�על פי גט שכזה להתיר לצדדי� להי

 כאמור כשברור, הנזיקי� תביעת ביטול תמורת גט מת� של הסכ� בעקבות הגט סידור הא�

  ?זו דרישה ע� אחד בקנה עומד, לנתינתו אחרת מוטיבציה שו� שאי�

 למרות גט לסידור הגדול הדי� בית של דרכו: או, הגירושי� להסכ� הדר�. 4

  נזיקי� תביעת

 112,והגדול האזורי הדי� בתי של: די� פסקי שני במאגרי� פרסמוהת בוש בתיק אעיי� כעת

 עיו� ללא ברורה אינה, הגדול הדי� בית של מזה ובעיקר, מה� העולה התמונה זאת וע�

  . נוס� בחומר

 סידור את הנזיקי� תביעת הגשת זירזה כמה עד בחומר עיו� ללא להבי� קשה, ראשית

  113:רבות בעיות הבעל עשה בוש ארו� בתיק רמדוב כי כותב האזורי הדי� בית אמנ�. הגט

ה� בבית הדי� האזורי ה� בבית . הצדדי� מתדייני� בפנינו מזה שני� רבות 

הבעל חויב במת� גט לאלתר ה� . ניתנו בענינ� מספר פסקי די�, הדי� הגדול

בבית הדי� האזורי ה� בבית הדי� הגדול וסירב לית� גט לאשתו כמפורט בתיק 

  .�עב הכרס של הצדדי

 די. התחנות כל את כא� אסכ� לא. התהלי� היה סבו� כמה עד מלמד בחומר עיו� רק אול�

 בשנת לגירושי� ראשו� די� פסק קיבלה, �1996ב כבר גירושי� תביעת הגישה שהיהא כי לומר

 הדי� בית 116.)2004 (והגדול 115)2003 (האזורי הדי� בבתי בגט לחיוב די� ופסק 2000,114

, בגט החיוב לדחיית לו הועילו שבעבר, הבעל של השונות ותיודריש כי קבע א� הגדול

 הרבות הפעמי� בכל הגט לסידור הגיע לא הבעל זאת למרות 117.הגט סידור לאחר רק יידונו

 מת� לאחר סנקציות בהטלת ד� לא הדי� בית כי לציי� מיותר לא א�. לכ� המועד נקבע בה�ש

 הוא ,סנקציות להטיל שהיהא ידי על וריהאז הדי� בית משנתבקש. �2003ב לחיוב הדי� פסק

 
 .7ש "לעיל ה, 301060/17תיק ; 7ש "לעיל ה, 792890/5ערעור   112
 . 2' בעמ, ש�  113
תיק : להל�) (20.6.2000,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 027862614�21�1) א"אזורי ת(תיק   114

 ).עותק שמור בידי המחבר) (027862614�21�1
בית הדי� שב ומדגיש כי פסק חיוב בגט לאור ). עותק שמור בידי המחבר (21.7.2003יו� החלטה מ, ש�  115

 ). 25.3.2004החלטה מיו� , ש�(פניית בית הדי� הגדול 
ערעור : להל�) (26.10.2004,  פורס�לא (פלונית' פלוני נ 013285002�24�1) גדול(ערעור   116

 ).עותק שמור בידי המחבר) (013285002�24�1
ערעור : להל�) (19.6.2005,  פורס�לא (פלוני' פלונית נ 027862614�24�2) גדול(ר ערעו  117

 ).עותק שמור בידי המחבר) (027862614�24�2
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 בית של הדי� בפסק א� 118,)2005 תחילת (הגדול הדי� לבית הבקשה את להעביר החליט

 כתנאי שהועלו הגבר דרישות וב שנשללו א� לעניי� התייחסות כלל אי� הגדול הרבני הדי�

 במר� שהתקיי� בדיו� הגבלה צווי להטיל שוב נתבקש האזורי הדי� בית 119.הגט למת�

 בפסק .2006 בדצמבר רק מופיעה זו לבקשה שלו ראשונה כתובה התייחסות אול� 2006,120

  121:הנזיקי� תביעת בשל בכ� ידו� לא כי הודיע זה הדי�

ד ד� "יצויי� כי נגד הבעל עומדת בבית הדי� תביעה להטלת צווי הגבלה וביה

ית� ד נמנע מל"א� מאחר ומנגד הוגשה התביעה בערכאה אחרת ביה, בנושא

כ האשה אשר הבטיח לשוב ע� "עני� זה הובהר היטב לב. החלטה בזה

  .ד ולא שב"תשובה לביה

 מצדיקה אינה הסרבנות שרמת משו� הגבלה בצווי לחייב מקו� אי� כי כא� נאמר לא, ודוק

 מוגשת הייתה הא�: השאלה נשאלת המאלי. נזיקי� תביעת הגישה שהישהא משו� אלא זאת

 קשור נזיקי� בתביעות השימוש שמא? הגבלה צווי מטיל הדי� בית יהה אילו הנזיקי� תביעת

 על בוודאות לענות קשה? הדי� בתי שמטילי� ההגבלה צווי של הקט� למספר� היתר בי�

 לקבל כדי המשפט לבית יהיהפנ בי� קשר שיש במחשבה לכפור קשה ג� זאת וע�, זו שאלה

 עצמ� הדי� בתי נמנעי� דומא רבי� שבמקרי� העובדה ובי� הסרב� על לח� שתיצור פסיקה

   122.לה� מסורה זאת לעשות הסמכות א� ג�, שכזה לח� מהפעלת

 כבר המשפט לבית הוגשה הנזיקי� תביעת: הזה הנתו� הוא יותר עוד שמעניי� מה א�

 הצדדי� על כי 2006 ביוני עוד לקבוע האזורי הדי� מבית מנע לא הדבר א�, 2005 באוגוסט

 פסק המשפט שבית ולפני, מכ� לאחר חודשי� שישה רק 123.הגט לביצוע תארי� לתא�

 המשפט שבית לאחר היה השינוי בוש – 7041�21�1  תיק– הקוד� למקרה בניגוד (בעניי�

 
 ). עותק שמור בידי המחבר (114ש "לעיל ה, 027862614�21�1 בתיק 8.2.2005החלטה מיו�   118
 .117ש "לעיל ה, 027862614�24�2ערעור   119
עותק  (פלוני' פלונית נ 027862614�21�1) א"אזורי ת( בתיק 30.3.2006 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  120

 ).שמור בידי המחבר
 .2' בעמ, 7ש "לעיל ה, 301060/17תיק   121
הרי שתביעות הנזיקי� מיותרות משו� שלבתי , טענה ידועה של דייני� היא שמלבד הבעיות ההלכתיות  122

. 172' בעמ, 22ש "לעיל ה, "סידור גט"ראו לביא . הדי� יש כלי� מספיקי� כדי להתמודד ע� סרבנות הגט
דע כי יש דייני� שכמעט לעול� לא יפעילו צווי הגבלה בראות� ג� בה� כלי� אול� הרב לביא ודאי יו

. הוא עצמו היה מעורב בפולמוס על כשרות� ההלכתית של ההרחקות שמציע החוק. בעייתיי� הלכתית
וכנגדו ראו יוס� ) ג"התשס( ח תלו שורת הדי" ביאור הלכה של הרחקות דרבנו ת�"ראו אוריאל לביא 

גט וראו עוד גולדברג ). ג"התשס( ח תנו שורת הדי)" תגובה להשגות(ת " הרחקות דרבעני�"גולדברג 
בצווי ההגבלה המוזכרי� בחוק : "רצו' שסיכומו ההחלטי מופיע בעמ', בנספח ו, 64ש "לעיל ה, מעושה

מלמדי� שבממוצע רק בכרבע , נכו� לעשור הקוד�, ג� הנתוני� הסטטיסטיי�". בודאי נחשב לאנוס[...] 
ויש בתי די� שבה� השיעור א� , מהתיקי� שבה� ניתנו החלטות לחיוב וכפייה בגט ניתנו ג� צווי הגבלה

קיו� פסקי די של (חוק בתי די רבניי� זקב� �קדרי ותמר אדלשטיי��ראו רות הלפרי�. נמו� בהרבה
 -rackmancenter.com/wp: זמי� ב) 2011, 1' דוח מס, י"ט פאפרויק (36–34 1995–ה"התשנ) גירושי

content/uploads/2013/04/pai-project-21.6.11.pdf) �י"פרויקט פא: להל.( 
י ממסמכ). עותק שמור בידי המחבר (114ש "לעיל ה, 027862614�21�1 בתיק 19.6.2006החלטה מיו�   123

 . בית המשפט המצויי� בידי עולה כי בית הדי� היה מודע לתביעה
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 קוד� ג� נכונה שהייתה העקרונית הטענה את האזורי הדי� בית מעלה, )בתביעה פסק כבר

  124:לכ�

לה השלכות כבדות על א� מאחר ונגד הבעל עומדת תביעת הנזיקי� אשר יש 

ביצוע הגט וכאמור לעיל כל הכרו� לביצוע הגט ואכיפתו יידו� א� ורק 

על כ� כל עוד מונפת על ראשו של הבעל תביעת הנזיקי� , ד הרבני"בביה

לאחר שתביעת . ד לא יסדר גט בי� הצדדי�"ביה, בערכאה אחרת על הגט

מאמציו לסדר גט ד ב"הנזיקי� תמחק באופ� שג� לא תוגש בעתיד ימשי� ביה

  . על כל המשתמע מכ�]כדת משה וישראל [י"בי� הצדדי� כדמו

 קוד� גט לסדר מוכ� היה מדוע, האזורי הדי� בית של בעמדתו לשינוי הגור� את להבי� קשה

 הקשיי� אול� .המשפטי בהלי� מהותית התקדמות שו� שחלה ללא, בו חזר כעת ואילו, לכ�

 125.הגדול הדי� בית של עמדתו את בודקי� כאשר ג� ממשיכי� הדייני� של עמדת� בהבנת

 צדק האזורי ד"ביה' כב אמנ� כי מוסבר, ל"הנ לאור: "כ� מהלכו את מסכ� הוא דינו בפסק

 היא הכוונה". שונה בדר� ללכת הגדול ד"ביה היה יכל ז"בכ ומדוע הערעור נשוא בהחלטתו

 לא פניו שעל בכ� האזורי ד"ביה' כב צדק "לפיהש לכ� קוד� המופיעה הקביעה בי�ש ליחס

 פסיקתו ובי�, "מעושה גט של כבד ספק בו יש כי כזה במצב גט לסדר הלכה מבחינת נית�

 את. מעושה גט חשש בו ואי� גט לסדר נית� כ� דווקא זה במקרה כי הגדול הדי� בית של

  :התיק חומרי בשאר עיו� ללא להבינ� קשה אשר, נדבכי� שני על מייסד הוא זו מסקנתו

 26.10.04126 ה"תשס בחשו� א"י מיו� הגדול ד"ביה של ד"בפס הרוב דעת"[...] ) 1(

 תביעת של האיו� אי� כ� י"שע כיו�. מעושה גט בו לראות ולא גט לסדור היסוד את לנו נתנה

, כא� הנזכר בתיק שמעייני� לפני עוד". לגט עובר לבעל הוסבר הדבר. ברור איו� הנזיקי�

 זה. הנזיקי� תביעת הגשת טר� עוד שניתנה החלטה על ותבהסתמכ שמדובר להבי� נית�

 על בהכרח משפיעה אינה נזיקי� תביעת כי עולה הדברי� מ� שהרי, דרשני אומר כשלעצמו

   .התביעה הגשת קוד� שניתנה בגט הבעל לחיוב פסיקה

 את לקבל אי� כי קבעה) איזירר הרב שכתב (הרוב דעת? רוב דעת באותה נקבע מה

 הוא שממילא מהסיבה, גט לתת עליו שהוטל החיוב את לבטל שדרש עלהב של ערעורו

 127.הדי� בית על מקובלות אכ� וה� תתמלאנה תביעותיו א� מרצונו הגט את לתת הסכי�

 אי� כי שסבר ,טופיק הרב של החולקת לדעתו איזירר הרב שכתב התשובה מ� עולי� הדברי�

 בא� גט לתת מרצונו מוכ� שהבעל היות": אותו לפסול עלול זה וחיוב, בגט הבעל את לחייב

 תגרו� בעינו החיוב שהשארת חשש שו� כא� אי� בערעור תביעתו כפי יוסדרו הרכוש עניני

 הדי� שבית הוא היחיד האפשרי שההסבר דומני? דנ� לעניי� קשור זה כיצד". הגט לפסילת

 
נית� לראות מ� הקטע המובא כא� כי התביעה בבית המשפט . 2' בעמ, 7ש "לעיל ה, 301060/17תיק   124

 .עדיי� לא הוכרעה
 .3' בעמ, 7ש "לעיל ה, 792890/5ערעור   125
 ).מפי הרב איזירר בהסמכת הרב ב� שמעו� (2' בעמ, 116ש "לעיל ה, 013285002�24�1ערעור   126
ודרישה זו ", דרישתו לחלוקה שווה של הדירה: הרב איזירר מפרט ש� שלוש דרישות של הבעל  127

דרישה לביטול תשלו� ; דרישה שנתקבלה להפחתת סכו� מזונות הילדי� בחמישי� אחוז; "נתקבלה
 .דרישה שהבעל כבר הסכי� לה בעבר ולכ� אי� לדו� בה שוב, למדור הבנות
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 כ�, עליו החיוב הטלת המש� מאפשרת הבעל של רכושיות דרישות קבלת א�: היקש עושה

 דרישותיו כי לדעת נוכח שהבעל כפי. זאת תאפשר הנזיקי� תביעת לביטול דרישתו קבלת ג�

  ". ברור איו� הנזיקי� תביעת של האיו� אי� "ולכ� ,הפע� ג� יקרה כ�, נתקבלו הקודמות

 לא ולפיכ� הבעל על איו� ימנעו ד"ביה שלדעת התחייבויות ד"ביה סידר כ"כמו") 2(

 )"לגט עובר" התחייבות "וראה לגט עובר" והצהרה הסכ� "ראה (מעושה גט חשש כא� היה

: הראשו� של המשכו למעשה הוא השני שהנדב� הרי, הקודמי� ייבדבר צודק אני א� –

  . הגט סידור את מאפשרת דרישתו לפי תידחה לנזיקי� שהתביעה ההתחייבות

 האשה תפקיד לגט עובר "כי קבע הגדול הדי� בית? זו התחייבות של תוכנה היה מה

 128".הגט לאחר שתבוצע, הנזיקי� בתביעת המשפט מבית דחיה בקשת של מסמ� ד"בביה

 ג� נעשי� שכדוגמתו להניח שיש מכיוו�, רב ער� בעל והוא ההסכ� של עותק קיי� זה בתיק

  129:נזיקי� תביעת קיימת בה�ש אחרי� במקרי�

נו מוחלי� זה  שא]... [אנו הצדדי� הגענו להבנה עובר לגט שיתבצע היו�

, לזה על כל תביעות א� יש למי מאתנו על חברו בגי� התנהגות הצד השני

כמו כ� שני הצדדי� . פגיעות או נזק איש ברעהו במש� כל תקופת הנישואי�

 בגי� ]זה על זה [ז"מצהירי� שאי� לה� שו� תביעות פיצויי� או נזיקי� זע

יה� והצהרות אלו התנהגות פוגעת או מזיקה מהצד השני בכל שנות נשוא

הסכ� . מבטלות מעיקר� כל זכות תביעה לתביעות פיצויי� או נזיקי� בגי� כ�

זה הוא הדדי במידה ואחד הצדדי� יפר את הסכ� זה ואת הצהרותיו אז הצד 

ויהא רשאי לתבוע , השני יהיה רשאי ג� כ� לא להיות כפו� להתחייבויותיו

ד ונועדו לשמש "בפני ביל הצהרות אלו ניתנו "אכיפת הסכ� והצהרות הנ

  . כאסמכתא משפטית לכל ערכאה שהיא

 130]קניי� אגב סודר[ ס"באנו על החתו� לאשר ההסכ� והצהרות בקניי� קאג

  .ובכל קניי� המועיל

 א�, הגט במת� תלוי הנזיקי� תביעת ביטול כי במפורש אומר אינו שההסכ� לב אל יוש�

 את יפר הצדדי� ואחד במידה הדדי אהו זה הסכ�: "המשפט של כוונתו שזו להניח סביר

". להתחייבויותיו כפו� להיות לא כ� ג� רשאי יהיה השני הצד אז הצהרותיו ואת זה הסכ�

 הצדדי� שהגישו התביעה לדחיית המוסכמת הבקשה בנוסח לראות נית� הכוונה שזו הוכחה

 הצדדי� בי� שהושג ההסכ� את מתארת הבקשה 131.בעניינ� שד� למשפחה המשפט לבית

  :האלה הסעיפי� בשני, הגט לסידור בכפו� רק תבוצע התביעה דחיית כי בבירור וקובעת

 
 ). בידי המחברעותק שמור  (117ש "לעיל ה, 027862614�24�2 בערעור 20.5.2007החלטה מיו�   128
 .31.5.2007הסכ� והצהרה מיו� , ש�  129
להרחבה ראו שלמה . ההלכה דורשת בדר� כלל מעשה קניי� פיזי כדי לתת תוק� לחוזי� ולהתחייבויות  130

 .�shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=14508זמי� ב, )ג"התשס" (קניי� גמור אגב סודר"אישו� 
חתומה , )עותק שמור בידי המחבר (פלוני' פלונית נ 80808/96ש "בקשה מוסכמת לדחיית תביעה בתמ  131

 .�5.6.2007מוגשת לשופט גייפמ� ב, על ידי שני הצדדי�
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בית הדי� את '  יעביר כבלאחר סידור הגטמוסכ� על המבקשת שמיד   . 4

הבקשה החתומה לידי המשיב לצור� הגשתה לבית המשפט לענייני 

  . ג"משפחה בר

שימוש רק לאחר ונית� יהיה לעשות בה , בקשה זו הינה בלתי חוזרת  . 5

  . סידור הגט

 שבעת סידורו עדיי� ריחפה תביעת הנזיקי� מעל ראשו של א�סודר כא� גט , נה כי כ�ה

  . הבעל

מעיו� במהל� הדברי� עולה תמיהה על שתי קביעות של בית הדי� הגדול בפסק הדי� 

י כאשר ניסה בית הדי� הגדול להצדיק את סירובו של בית הדי� האזור,  ראשית132.שפורס�

לא נועדה "שה ולפיה� תביעת הנזיקי� י האבא כוחה שלהוא מתייחס לדברי , לסדר גט

לשמש ככפיה על הגט והראיה שהיא הצהירה ומצהירה שאינה מתכוונת לוותר על התביעה 

, ודאי שלא עמדה בהצהרתה, א� אכ� כ� הצהירה האישה". של הנזיקי� ג� לאחר שתקבל גט

ברור לנו שבכל : "כחה של בית הדי� מדוע אי� להאמי� להאול� מעניי� יותר לשי� לב להו

כ על תביעת הנזיקי� "רגע נתו� א� היה הבעל פונה לאשה ואומר את� גט א� תמחלי אח

כיצד זה סידר בית הדי� הגדול , א� א� זוהי הוכחה לבעיה בכשרות הגט". היתה נעתרת לו

  ?את הגט על סמ� הסכ� שזה בדיוק תוכנו

ר בי� ההסבר מדוע צדק בית הדי� האזורי ובי� ניסיו� ההסבר מדוע פסקת המעב, שנית

  :האלהבכל זאת נית� לסדר גט אומרת את הדברי� הקשי� 

וצר לנו עד מאד כי האשה שעתה לעצות אחיתופל שניתנו לה להגיש תביעת 

הנזיקי� שללא כל ספק הרחיקו אותה מהמטרה והיעד המרכזי לקבל גט כשר 

והדר� הזו היתה , מתיר אשה מהקשר ע� בעלהכדי� תורה שרק הוא ש

ועל כ� מי שברצונו אכ� לדאוג להתיר . מנציחה את עגינותה של האשה

ולהושיע אשה מכבלי עגינות להימנע מלהביא למצב ומטרה הפוכי� שרק 

�  .יעמדו לה לרוע

 לא עגינות של רבות שני� ולפיו, המוחש את להכחיש נית� הא�: ותמה המעיי� עומד ושוב

 לבעל שגרמה נזיקי� תביעת שהוגשה עד, הבעל של שוני� לתכתיבי� כניעה למרות סתיימונ

  !?עליה לוויתור בתמורה הגט את לתת

 על הצדדי� בי� הגירושי� הלי� את לקד� כדי "הנזיקי� בתביעות אי� מנ�והא. 5

  ?"תורה די� פי

 ואשר, בחיפה הדי� יתבב �2013ב שנית� הדי� פסק עסק בו במקרה נוס� בעיו� זה פרק אסיי�

 הגישה 2006 ובשנת, 2005 בשנת הצדדי� נפרדו זה במקרה 133.לעיל 2.א סעי�ב נידו�

 
 .7ש "לעיל ה, 792890/5ערעור   132
 הדיו� ובפרוטוקול זה די� בפסק האמור על מבוססות שלהל� ובדותהע. 7 ש"ה לעיל, 538765/6 תיק  133

 מיו� פרוטוקול: להל� (פלוני' נ פלונית 936318/1) גדול (בערעור הגדול הדי� בבית 9.10.2013 מיו�
 ).המחבר בידי שמור עותק) (9.10.2013




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
 מדיניות ועל נזיקי� תביעות לאחר טי�ִג סידור על

39  

 בשני�, פעמיי� תביעותיה את דחה זה. בחיפה הדי� ביתל גירושי� תביעת האשה

 או. בהסכמה להתגרש הצדדי� על וכי בגט חיוב עילת הבעל כנגד אי� כי וקבע 2010–2009

 כבר אות�, ח"ש �192,000ב בתביעתה זכתה �2012וב, נזיקי� יעתתב האשה הגישה אז

 134".ורביות הצמדות חיובי למנוע כדי מאנשי� תוהלווא "בעזרת לדבריו, הבעל לה שיל�

 להשיב עליה לפיה הדי� בית לדרישת לשעות מוכנה לא שהאשה מכיוו� כי נאמר הדי� פסקב

 יהיה נית� לא אזי, נוספת נזיקי� תביעת לתבוע שלא ולהתחייב קיבלה שכבר הכספי� את

 חויב לא מעול� שהבעל משו�, במיוחד חמור כא� המקרה כי מדגיש א� הדי� בית. גט לסדר

  135.ייסגר והתיק תדחה הגירושי� תביעת כי קובע א� והוא, בגט

 קידמה דווקא הנזיקי� תביעת כי עולה וממנה לגמרי שונה הייתה הסופית התוצאה, אול�

 אשר, הגדול הדי� לבית ערערה האשה. רבות שני� האשה ייחלה אליו, טהג קבלת את יפה

 שוב לתבוע שלא תתחייב כי לאשה ומציע שב הוא 136.המקרה לנסיבות היטב מודע היה

. זאת עושה לא האשה א�, !)קיבלה שכבר הכספי� השבת את דורש אינו א� (נזיקי� תביעת

 גט של חשש "כא� יש כי עמיי�פ ומדגיש שיל� שכבר הכספי� את מזכיר הבעל, מנגד

 וקובע, "ד"ביה של בעיה זה של� עניי� לא זה "הדי� בית לו עונה לכ� בתגובה". מעושה

 בית של לשאלתו בתשובה הבעל ומדגיש שב 137הבא בדיו�. הגט ולסידור נוס� לדיו� מועד

 על אתבע שאני בסכנה שאני בגלל זה גט את� אני א� "כי גט לתת מוכ� יהיה א� הדי�

 חשש שו� הדי� בית מעלה לא הדיו� כל לאור�. הדי� בית מתעל� ממנה הערה, "פיצויי�

 והוא נוספת נזיקי� מתביעת חשש בשל ולא שולמו שכבר הכספי� בשל לא, הגט בכשרות

� הדי� בית ידו� שבעתיד בתנאי יסודר הגט כי הבעל מסכי� דבר של בסופו. הגט לסידור לוח

 שיל� שכבר הסכו� מ� חמישית (ח"ש 40,000 של וצאותה לתשלו� שלו נוספת בדרישה

 הדברי� מוצגי� כ�. מסודר אכ� והגט, )שוב בעתיד ייתבע שלא התחייבות וללא, לאשה

  138:הדי� פסקב

 עיניו ראות לפי יחליט הגדול ד"ביה לכ� ובכפו�, מרצונו גט היו� ית� הבעל

. כלל בהחייל אל או % 40,000 לס� עד משפט בהוצאות האשה לחייב א�

  . כמוסכ� גט לסדר מחליט ד"ביה

 בעתיד שוב לתבוע שלא התחייבה לא וא�, הפיצוי את וג� הגט את ג� קיבלה האשה, כלומר

 למש� יחסית (קצר זמ� וזאת, )כזו לתביעה רב סיכוי אי� הגט קבלת שלאחר ברור כי א�(

 סייעה לא תביעהה כי הקביעה את לקבל כ� א� קשה. הנזיקי� תביעת לאחר) הכולל הסכסו�

  . הגירושי� הלי� בקידו�

 
 .1' מעמ לקוח הציטוט. 7 ש"ה לעיל, 538765/6 בתיק מצויי� המשפט בית של הדי� פסק ופרטי הציטוט  134
 . 11 ש"לה הסמו� והטקסט 13 ש"ה לעיל, הדי� מפסק הציטוטי� ראו  135
 המעושה הגט על הבעל דברי. 133 ש"ה לעיל, 9.10.2013 יו�מ הפרוטוקול בסיס על ה� שלהל� העובדות  136

 .לפרוטוקול 68–67, 59 בשורות הדי� בית ותשובת
 בידי שמור עותק (פלוני' נ פלונית 936318/2) גדול (בערעור 13.11.2013 מיו� הדיו� פרוטוקול  137

 . 6 בשורה נמצא הבעל בריד של למעלה הציטוט). המחבר
, בוארו� הדייני� בהרכב, )13.11.2013, פורס� לא (פלוני' נ פלונית 936318/2) גדול (בערעור די� פסק  138

 ). המחבר בידי שמור עותק (ושחור אלחדד
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 פסקו פורס� לא א�, פורס� האזורי הדי� בית של הדי� פסק, כאמור: חשובה הערה ועוד

 על יתר. המעטה בלשו�, חלקית תמונה ע� אותנו מותיר שכמוב� מה, הגדול הדי� בית של

 ש� ג� 139.כא� שנידו� לזה מאוחר כחודש, דומה די� פסק בחיפה הדי� בית נת� כזכור, כ�

 לסדר שאי� ונקבע קמא הדי� פסק אושר דווקא 140בו שנית� הדי� פסקב אול�, ערעור הוגש

 קט� היה הנזיקי� תביעת סכו� וג� בהרבה קלות לכאורה היו ש� שהנסיבות למרות זאת, גט

 פורס� גט לסדר אי� כי שקבע הגדול הדי� בית של הדי� פסקש בעוד, והנה 141.בהרבה

 בו הדי� פסקש הרי, )142האזורי הדי� פסק פני על חידוש שו� בו שאי� ותלמר זאת (ברבי�

  !פורס� לא – יותר הרבה מעניי� הוא ולכ� – גט לסדר יש כי קבע אשר, כעת דנתי

 ההד את שיצרו די� פסקי, לעיל הדי� פסקי תחמשב שהעיו� סבור אני, לסיכו�

 בתי. לחשוב משנהוג רבהבה מורכבת המציאות כי מלמד, דנ� בסוגיה ביותר המשמעותי

 יגרו� נזיקי� תביעת בעקבות שהושג גט שסידור משוכנעי� אינ� כנראה בנושא שעסקו הדי�

 את המחייב די� פסק הרבני הדי� בית נת� לא מעול� א� א� לעתי� וזאת, ופסול מעושה לגט

 דומא הועילו דווקא הנזיקי� שתביעות מלמד שהעיו� דומה, כ� על יתר 143.גט במת� הבעל

  . הגט סידור את יעכב הדבר לפיהש הדי� בתי של הפומבית לטענת� בניגוד, מקרי� באות�

 של קיומו לאחר גטי� המסדרי� הדי� בתי של התנהלות� את ליישב דומא שקשה ודאי

, לביא אוריאל הרב הדיי� דברי ע� הגט בסידור הנזיקי� תביעת ביטול את הכור� הסכ�

 היא השופט כוונת א� ג�, לדבריו. במפורש עליה� מסתמכי� מה� שניי� אשר דברי�

 יהיה הגט עדיי�, )בה מפקפק שהוא כוונה (שהיהא נזקי על פיצוי לפסיקת ובתמי� באמת

 לתת מוכ� והבעל, תורה די� לפי שלא תשלו� הבעל על מוטל בוש מקרה שבכל משו� פסול

   144.כדי� שלא מעושהל נחשב הגט, זה מתשלו� להימנע כדי הגט את

 סמ� על הנזיקי� תביעות נגד ברורות מסקנות בהסקת קשה בעיה יש כי עולה ג� ליומא

 לאש כמעט קיומ� שעצ� די� פסקי כמה של להצגת� אפנה כעת 145.שפורסמו הדי� פסקי

, הגט סידור את הנזיקי� תביעת מנעה לא שוני� שבמקרי� מלמדי� ה� וג�, לפרסו� זכה

 מתבצע היה לא א� ואולי בהרבה מתעכב הגט מת� היה הגשתה ללא כי נראה א� ברוב�ו

   .כלל

 
 . 7 ש"ה לעיל, 899861/2 תיק  139
 .7 ש"ה לעיל,  936594/2 ערעור  140
 .13 ש"לה הסמו� הטקסט לעיל ראו  141
 . 12 ש"ה לעיל ראו  142
להל� ,  ודברי הרב לביא13ש "לעיל ה, וראו דברי בית הדי�. 7ש "לעיל ה, 272088/6כ� הרי היה בתיק   143

 .144ש "בה
תיק ; 2ש "לעיל ה, 7041�21�1 הפנייה לדבריו בערעור. 483' בעמ, 22ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא   144

אגב כ� אציי� שהרב לביא אומר . 7ש "לעיל ה, )שא� מעתיק את הטקסט המובא למעלה (272088/6
ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא (שה קיי� ג� במקרה שיש פסק די� לחיוב בגט במפורש שהחשש לגט מעו

 ).481' בעמ, 22
, 19 הדי והדיי, 031783426�21�1לפסק די� נוס� שמביע עמדה ברורה נגד תביעות הנזיקי� ראו תיק   145

 ).031783426�21�1תקציר תיק : להל�) (2008 (11–10
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146העי� מ� הסמויי� הפסקי�. ג
  

 מת� לזירוז סייעה הנזיקי� תביעת בה�ש הרלוונטיי� הדי� פסקי כל בידי שאי� למדי בירס

, להל� סשאפרו התמונה זאת ע�. לסדרו הדי� בית סירב בה�ש אלה כל בידי שאי� כפי, הגט

� את לקבל קשה רבי� במקרי� לפיוש הטיעו� את תחזק, לעיל הוצגו שכבר העובדות בצירו

 בגי� המשפט בבית נזיקית תביעה "ולפיו, בסוגיה ביותר המפורס� הדי� בפסק הטיעו�

  147".תועלת מאשר יותר, נזק לאשה איפוא מביאה, גט סרבנות

 הדי� בית בה�ש מקרי� יובאו בראשונה: קבוצות לשתי אחלק זה בפרק הדי� פסקי את

 מקרי� יובאו ובשנייה, הגט סידור את מונעת הנזיקי� תביעת של קיומה כי מלטעו� נמנע

 בדומה, סודר הגט זאת למרות א�, גט לסדר נית� לא ולפיה ראשונית עמדה הובעה בה�ש

  .לעיל שנסקרו למקרי�

   148בעייתית הנזיקי� תביעת כי מלטעו� נמנע הדי� בית. 1

  ירושלי) א(

 ח"ש 202,500 שהיא קיבלה שבו די� פסק בירושלי� למשפחה המשפט בבית נית� לאחרונה

 מלמדת גרינברגר השופט של דבריו קריאת 149.גט מסורבת הייתה בה�ש השני� עבור

 שכבר לאחר, 2009 באוקטובר רק אותו בלהיק א�, 2001 בשנת גט שתבעה שהיבא שמדובר

כ� . הגט שנקבע אול� הבעל לא הופיע למועד סידור 150,חיוב בגט נפסק 2008 באפריל

 התגרשו 15.10.09ביו� , לבסו�: "מסיי� השופט את הצגת הדיו� שהתנהל בבית הדי�

וכי שאר , בהסכ� הגירושי� נכתב כי האישה מוותרת על כתובתה. הצדדי� בהסכמה

. שה לא ויתרה על תביעת הנזיקי� שלהיהא,  כלומר151".הנושאי� נידוני� בערכאה אחרת

 
הפסקי� הסמויי� מ� '"קדרי ואייל כתב� �רות הלפרי�, כותרת הפרק לקוחה מש� המאמר של רינה בוגוש  146

" השפעת� של המאגרי� הממוחשבי� על יצירת גו� הידע המשפטי בדיני המשפחה בישראל: 'העי�
. הערת הפתיחהכאמור ש� ב, אשר שמו ג� הוא פרפרזה על ש� מאמר אחר, )2011 (603 לד עיוני משפט

 .207ש "ראו להל� ה. אלא ג� בשל הדמיו� המהותי, הבחירה אינה רק בשל הש� היפה
 .7ש "לעיל בטקסט הסמו� לה  147
וראו לקטגוריה זו . 21ש "ובייחוד בטקסט הסמו� לה, 7ש "לעיל ה, 581601/1מקרה כזה כבר נזכר בתיק   148

יש מקרה נוס� , ככל הנראה. �191 ו165ש "להל� בטקסט הסמו� לה, ג� שני מקרי� מבית הדי� הגדול
) א"אזורי ת(בתיק , מכל מקו�. אול� לא ארחיב בו מפאת היעדר נתוני� מספקי�, המתאי� לקטגוריה זו

, כה� גט שסודר בארצות הברית' אישר הדיי� הרב א) 20.10.2010,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 827086/1
א� שבאות� ימי� ממש התנהלה , זאת. וקבע שיש להנפיק על פיו תעודת נישואי�, לש� ברח סרב� הגט

ש "ראו תמ: ח" אל� ש800בבית המשפט למשפחה בירושלי� תביעת נזיקי� נגד סרב� הגט והוריו על ס� 
 דיו� בבקשת ההורי� לחיוב –) 5.10.2010,  פורס�לא(פלונית ' פלוני נ 30950�09) ��משפחה י(

ש� ,  באותו עניי�23.10.2010ת ערובה להבטחת הוצאותיה� בהלי� והחלטה מיו� התובעת בהפקד
עותקי� (הועבר הדיו� בתביעת הנזיקי� לשופט אחר מפני קרבת משפחה של השופט לאחד הצדדי� 

 ).שמורי� בידי המחבר
 . )26190�08ש "תמ: להל�) (28.2.2013, פורס� בנבו(ז "ד' ז נ"ש 26190�08) ��משפחה י(ש "תמ  149
תיק : להל�) (2.4.2008,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 057827412�21�2) ��אזורי י(תיק   150

 ).עותק שמור בידי המחבר) (057827412�21�2
 .  לפסק הדי�7' פס, 149ש "לעיל ה, 26190�08ש "תמ  151
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שה לא חזרה בה י שאומר כי ברור שהא,דבריו של השופטדברי� אלה עולי� במפורש מ

 שבשלב מוקד� יותר וא� שזאת הייתה דרישת הבעל א�, מתביעתה כתנאי למת� הגט

וכ� עולה מ� ,  ממילא ברור152.שה לבטל את התביעה בתמורה למת� גטיהסכימה הא

ה בבית כי התביעה התנהל, )�3.2009קד� משפט התנהל ב(התאריכי� שמוצגי� בפסק הדי� 

בעת סידור הגט לא רק שהייתה תביעת : ובמילי� אחרות, המשפט עוד טר� סידור הגט

שה שהיא מתכוונת להמשי� לנהל אותה לאחר יאלא הייתה ג� הצהרה של הא, נזיקי� פעילה

בהסכ� .  שהוא ביקש להתעל� מ� הנושאמתברר? ומה אמר בית הדי� בנושא. מת� הגט

הצדדי� יתגרשו . א: " הדברי� שציטט השופט גרינברגר מופיעי�153הגירושי� שהוא סידר

שאר . ג. האשה מוותרת על כתובתה ותוספת כתובתה בכפו� למת� הגט. ב. היו� כהסכמת�

  . וברור שסעי� ג כולל ג� את תביעת הנזיקי�, "הנושאי� נידוני� בערכאה אחרת

ל ובא כוחו את  בפרוטוקול של סידור הגט מעלי� הבע: נתו� מעניי� א� יותרקיי�א� 

  154:אול� בית הדי� ממהר להשתיק�, עניי� תביעת הנזיקי�

ורוצה , בי� הצדדי�] סידור גט פיטורי�[פ "באנו לכא� לסג: כ הבעל"ב

�מ עבור תביעת נזיקי� "היו� בעוד כשנה אמור להתנהל דיו� בביה, להוסי

 ולכ� אני רוצה שזה ירש� הג�, של האשה נגד הבעל עבור סרבנות לית� גט

  155.שאני מניח שה� ילכו לש� וזה מה שה� יעשו ויבטלו את התביעה

אתה מעלה פצצה גדולה שזה יתכ� שיגרו� פסול בגט כשמונפת נגד : ד"בי

א� אתה רוצה תתבע את . לא כדאי לדבר יותר מדאי, מ"הבעל חרב של ביה

  .האשה תביעת נזיקי�

  ?אתה רוצה לתת גט: את הבעל] שואל: [ד"בי

שהיא חותמת שהיא [...]  רוצה להתפטר ממנה. ה לתת גטאני רוצ: הבעל

  [...] תבטל את התביעות ש

ד מעיר לבעל והוא נכנס לתו� דברי הדיי� " פעמי� שביה8כבר : ד"בי

  ?הולכי� לתת גט עכשיו. ומפריע להשלי� משפט

 המשפט בבית להתברר המשיכה הנזיקי� תביעת. גט סודר מכ� לאחר דקות כמה, כאמור

  . לפיצוי זכתה שהיוהא

  

  

 
 .  לפסק הדי�12–10' פס, ש�  152
 בתיק 15.10.2009בהחלטה מיו� , ו של הדיי� הרב טולדאנו המאשר את הסכ� הגירושי�פסק דינ  153

 ).עותק שמור בידי המחבר (150ש "לעיל ה, 057827412�21�2
עותק  (פלוני' פלונית נ 057827412�21�2) ��אזורי י( בתיק 15.10.2009 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  154

 ).שמור בידי המחבר
א� , נראה שכוונתו הייתה לגרו� לבית הדי� לדרוש התחייבות מ� האישה שהיא תבטל את התביעה  155

 .כאמור הדבר לא קרה
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  נתניה) ב(

 של כוחו בא מעלה הגט סודר שבסופו הדיו� בתחילת 156.בנתניה גט סודר 2012 בינואר

 את כשזימ� הדי� בית את הטריד לא שכנראה דבר, נזיקי� תביעת של קיומה דבר את הבעל

  :העניי� את שמעוררי� ה� הבעל של כוחו באי ושוב, גט לסידור הזוג בני

לפני שבאי� לדו� [יש שאלה מקדמית ]: של הבעל, ניטוע� רב[=ר "טו

 לתביעת �8.8.2010י האשה ב"לאור התביעה שהוגשה ע, ]בסידור הגט

  .נזיקי�

שבבית המשפט קבוע להוכחות ] של הבעל[...] [ד"ד אומר עו"לשאלת ב

  [...]לחודש זה] בתביעת הנזיקי�[

לדו� ] רותאפש[=בית הדי� צרי� לדו� הא� יש מקו� ]: של הבעל[ר "טו

  ]לנזיקי�[כאשר יש תביעה מקדמית זו , בעניי� הגט

יצהירו שימשכו תביעת� ] כ האשה"ב[=וא� הבעל יית� הגט וה� : ד"ב

  ?מבית המשפט

  .התשובה היא כ�]: של הבעל[ר "טו

 הבעל סרבנות עקב לנזיקי� תביעתה תמשו� האשה, הגט מת� ע� "כי קובעת ההחלטה ואכ�

 אלא, העניי� את עורר לא הדי� שבית רק לא, כלומר". משפטה בבית שהגישה, גט לתת

  .הגט סידור לפני דחהית או תימחק התביעה כי תבע לא א� שהוא

  שקלו�א) ג(

, רבות שני� זה גט מסורבת של גירושי� בתביעת באשקלו� הדי� בבית שהתנהל דיו� במהל�

  157:הדי� בית של ולתגובת לב נשי� הבה. נזיקי� תביעת של קיומה דבר את הבעל מעלה

אני מצהיר נשבע שאני חוזר בפע� . אני מתחיל דווקא ע� מת� הגט: הבעל

המאה ואומר שאני מוכ� לתת גט לאשה ברגע שהדרישות בנושא הרכוש 

עוד תביעה שהיא לא אמרה עליה שהיא תבעה אותי [...]  והכספי� יסתיימו

שהוגשה על ידה תביעה [...]  על נזקי גו� וסרבנות גט דר� זכויות האזרח

נזק ממו� בס� (לבית המשפט למשפחה פיצוי בגי� נזק גו� לסרבנות גט 

הא� התמונה שעולה , )נזק לא ממוני ולא לפי אומדנא, ח" אל� ש50,000

שהתיקי� סגורי� איפה המימוש זה לגבי הטענה שהיא הגישה והיא מתה 

 
, והחלטה בתיקפלוני ' פלונית נ 263019/7) 'אזורי נת( בתיק 4.1.2012 לפרוטוקול הדיו� מיו� 1' עמ  156

נית� ללמוד מהפרוטוקול שמדובר ). עותק שמור בידי המחבר(מנח� ��שינדלר וב, בהרכב הדייני� זמיר
הפרוטוקול מזכיר צווי הגבלה , מכל מקו�. א� לא ברור א� מאסרו נבע מסרבנות הגט שלו, באסיר

 .שהוטלו עליו בידי בית הדי�
פלוני ' פלונית נ 068522192�68�1) 'אזורי אשד( בתיק 20.1.2009 לפרוטוקול הדיו� מיו� 2–1' עמ  157

 .  וא� קוד� לכ�2000מ� הפרוטוקול עולה שהדיוני� החלו בשנת ). עותק שמור בידי המחבר(
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אני מוכ� , ד ישמע ולא ידע"יש כמה דברי� שביה[...]  להכניס אותי למעצר

  .לתת לה גט

  ?למה לא היו�: בית הדי� לבעל

. התביעה של לקיומה כלל התייחס ולא מיד הגט את לסדר שנית� סבר הדי� בית כלומר

 המשפט בית אישר יותר מאוחר כחודשיי� 2013.158 פברוארב רק סודר הגט דבר של בסופו

 לה ויעביר ח"ש 250,000 ס� לאשה ישל� הבעל כי נכתב בו הגירושי� הסכ� את למשפחה

 תביעת לרבות, נגדו תביעותיה כל את האשה תסגור זה ותמורת, בדירת� זכויותיו

  159.הנזיקי�

 אפשר שאי בעבר קבע הדי� שבית א� סודר הגט: הדי� בבית עמדה שינוי. 2

  לסדרו

 כ� ועל, עמדתו את הדי� בית שינה לעיל ושנסקרו שהתפרסמו הדי� פסקי ברוב, כזכור

 פחות מפורסמי� די� פסקי כמה אביא כא�. הסופית התוצאה את משק� תמיד אינו הפרסו�

  . תופעה אותה בה� קיימתש

  1 אביב�תל )א(

 של) וחריג (מעניי� והסבר אחד דיו� במהל� שאירע עמדה שינוי של מרתק בתיעוד אפתח

 ,השוני� גלגוליו על ,זה במקרה הדי� מפסקי חלק. זה שינוי שִאפשר לשיקול הדי� בית

 תביעת הגישה שהיהא. הדברי� עיקרי את רק אביא וכא� 160,והדיי� הדי�ב התפרסמו

) מבית� הרחקה צו קיבל א� הבעל (אלימות של עילות מונה שהיא תו� 2005 בשנת גירושי�

 נשא שהבעל שהיהא טענה א� יותר מאוחר בשלב. אחר גבר ע� בעלה של רומנטי וקשר

, להתגרש הצדדי� על כי קבע אביב�בתל אזוריה הדי� בית 161.לחוק בניגוד שנייה שהיא

 כלכליי� תנאי� להתנות הבעל של זכותו כי נקבע בתיק שד� ההרכב של מדיניותו לפי אול�

 יותר האזורי הדי� בית חזר זו עמדתו על 162.לחייבו אפשר אי ולכ�, לגט בתמורה "סבירי�"

  163.מכ� לאחר משנתיי�

 
עותק שמור  (פלונית' פלוני נ 50284/9) 'אזורי אשד( בתיק 14.2.2013 לפרוטוקול סידור גט מיו� 1' עמ  158

 ).בידי המחבר
) 29.4.2013 ,פורס� לא (פלוני' נ פלונית 8244/98) 'אשד משפחה (ש"תמ ראו ואישורו הגירושי� להסכ�  159

 ).המחבר בידי שמור עותק(
 ).036425809�21�1תקציר תיק : להל�) (2011 (6–5, 27 הדי והדיי, 364836/1, 036425809�21�1תיק   160
, לחוק העונשי�) א(182, 176' הבעל ומי שסידר את קידושיו השניי� אכ� הורשעו בעבירה על ס  161

עותק ) (19.9.2010,  פורס�לא (פלוני' מדינת ישראל נ 17008�04�10) א" תשלו�(פ "ת, 1977–ז"התשל
 ).שמור בידי המחבר

תיק : להל�) (4.7.2007,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 036425809�21�1) א"אזורי ת(תיק   162
על דרכו של הרכב זה שהביא לעול� בתי . גולדברג וביבי, בהרכב הדייני� פרובר, )036425809�21�1

מעגנת את "י� הרבניי� את הקביעה כי נית� להתנות גטי� ג� במקרה של חיוב וכפייה ראו רדזינר הד
 . 65ש "לעיל ה, "עצמה

ביבי , בהרכב הדייני� פרובר, 162ש "לעיל ה, 036425809�21�1 בתיק 24.11.2009החלטה מיו�   163
  ).עותק שמור בידי המחבר(ואטיאס 




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
 מדיניות ועל נזיקי� תביעות לאחר טי�ִג סידור על

45  

 והחליט בגט הבעל של חיובו�אי על שהיהא של ערעורה את קיבל לא הגדול הדי� בית

 שהיא נשא הבעל כי בטענה ממש יש א� שיבדוק כדי האזורי הדי� לבית התיק את להחזיר

 תביעת שהוגשה לאחר ניתנה הגדול הדי� בית של החלטתו כי לציי� מיותר לא 164.אחרת

 בכל .לה מודע היה א� והבעל ח"ש אל� 400 ס� על משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי�

   165.לעניי� כלל מתייחסת אינה הדי� בית החלטת זאת

 מָיּדי באופ� גט יית� כי הבעל הציע מסוי� ובשלב ,האזורי הדי� לבית חזר אכ� התיק

� בעת חל המהפ�, מקו� מכל 166.זו להצעה סירבה שהיהא. הנזיקי� תביעת למחיקת בכפו

 את לחייב יכול היה לא דועמ שהילא להסביר הדי� בית מנסה בדיו� �1.11.2010.167ב הדיו�

 את למחוק ושוב שוב ש� העולה הבעל דרישת את לכאורה מקבל א� והוא, בגט הבעל

 בערעור כנראה (הגדול הדי� בית פסיקת על בהסתמכו, הגט למת� כתנאי הנזיקי� תביעת

 יש א� גט לתת שלא הגדול ד"ביה של הוראה יש, בעייתי נושא זהו "168):7041�21�1

 בית אצל הקיי� החשש את לעודד מנסה מצדו הבעל ".להלכה כפופי� אנחנו, נזיקי� תביעת

  :הדי�

 ובגלל האגרה ה� עשו את ח"ש אל� 800יש מצב שיש עלי תביעה של : בעל

 אני רוצה לדעת א� במצב הזה אני את� לה גט ללא ח"ש אל� �400זה ל

  . תנאי� אפשר לתת לה גט מבחינת ההלכה

  . ד הרבני הגדול"הנצטר� לשאול את בי: ד"ביה

מש "למה אני אומר את זה בגלל שאני רוצה שביה, אני מוכ� לתת גט: בעל

ד לא יודע א� אני "ואני רוצה שיראו שג� ביה, יראה שאני רוצה לתת לה גט

  .יכול לתת גט במצב זה

ד אומר ל� לתת גט אז "חד משמעי א� ביה, אתה עכשיו אומר אחרת: ד"ביה

  . ד לא ירשה" מוכ� לתת אבל ביהאתה טוע� אני, אתה תית�

ברגע שהוא אומר אני נות� גט ללא חשש מתביעה ממונית זה : כ הבעל"ב

  . כשר

 
' פלונית נ 036425809�21�1) גדול(כ� ראו ערעור . 160ש "לעיל ה, 036425809�21�1ראו תקציר תיק   164

  .שרמ� ויפרח, בהרכב הדייני� מצגר, )6.5.2010,  פורס�לא(פלוני 
המקור לנתוני� אלה זמי� בפסק . �3.3.2010 וכתב ההגנה של הבעל נית� ב�31.1.2010התביעה הוגשה ב  165

) 1.5.2011,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 39651�01�10) א"משפחה ת(ש "הדי� של השופט נחמני בתמ
 ). 39651�01�10ש "תמ: להל�( )עותק שמור בידי המחבר(

, בהרכב הדייני� פרובר, )20.10.2010,  פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 364836/1) א"אזורי ת(החלטה בתיק   166
 ). עותק שמור בידי המחבר(והדאיה , אטיאס

בהרכב , פלוני' פלונית נ 364836/1) א"אזורי ת( בתיק 1.11.2010 לפרוטוקול הדיו� מיו� 6–4' עמ  167
 ).עותק שמור בידי המחבר(אטיאס והדאיה , הדייני� פרובר

 תיק נוס� שבו ההרכב בראשותו של הרב פרובר נמנע מלסדר גט בשל תביעת נזיקי� ותו� הסתמכות קיי�  168
ראו את גלגוליו של התיק בתיקי� . 2ש "לעיל ה, 7041�21�1על פסיקת בית הדי� הגדול בערעור 

011779501�23�4 ,318471/4 ,  .ביבי ואטיאס, בהרכב הדייני� פרובר, )2011 (8 ,27הדי והדיי
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  . אני רוצה לגמור את זה: בעל

  ? ד אומר ל� לרדת כעת מהתנאי� ולתת גט אתה נות�"א� ביה: ד"יהב

אני רוצה לגמור את זה אבל אני לוקח כא� סיכו� של החיי� שלי א� , כ�: בעל

ואני לא , מתקבלת אני גמור] שלה: ל"צ[ התביעה שלי ]חס וחלילה [ו"ח

אני , ד"פ הצעת ביה"עשיתי שו� דבר רע ה� תובעי� אותי על זה שהלכתי ע

  .ד מציע לי לעשות"ישאל במצב שלי מה ביה

  [...] ד לא נות� עצות"ביה: ד"ביה

 ג� להציע לכאורה ית�נ שכמותו, למדי מקורי פתרו� ע� וחוזר להתייעצות יוצא הדי� בית

  : נזיקי� תביעות של אחרי� במקרי�

  ? מתגרש היית הא� הנזיקי� של הזאת התביעה את היה לא א�: ד"ביה 

  . נגמר היה זה ממזמ�: בעל 

  ? גט נות� היית נזיקי� תביעת בכלל נולדת היתה לא א�: ד"ביה 

 החלטה של יש, הרצו� שלי היו� לגמור, בלי שו� בעיה, הייתי מוכ�, כ�: בעל

הנושא הרכושי לא מעכב , מ על כל הנושא הרכושי על הכל"ש לע"ביהמ

  . אותי רק מה שמפריע זה תביעת הנזיקי� אני רוצה לתת גט ולגמור

, ד אילולא תביעת הנזיקי� היית נות� את הגט"אתה אומר לביה: ד"ביה

התביעה הנזיקית מבלבלת אות� אבל לתת את הגט זה לא מה שהפריע ל� ג� 

  ?על א� התביעה רצית להתגרש

  . בגלל תביעת הנזיקי� אנחנו נמצאי� כא� ועדיי� לא מגורשי�, כ�: בעל

א� השופט היה מבטל את תביעת הנזיקי� הא� היית נות� גט חד : ד"ביה

  ? משמעי

  . כ�: בעל

  ? ש"הנושא הרכושי נגמר בביהמ: ד"ביה

  . ד סופיי� על הכל"יש החלטות ופס, כ�: בעל

  ? חינת� מה שעיכב אות� כל השני� היו� זה לא מעכב אות�מב: ד"ביה

א� לא היה את התביעה לא , % אל� 400יש דבר חדש היו� תביעה של : בעל

  .היינו נמצאי� כא� היו� והיינו כבר גרושי�

  ?וא� השופט היה מבטל אותה היית נות� את הגט: ד"ביה

  .חד משמעי, כ�: בעל




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
 מדיניות ועל נזיקי� תביעות לאחר טי�ִג סידור על

47  

ד "יטי� ומורה לצדדי� לגשת לביהד לג"אב בית הדי� יצר קשר ע� ביה
  .הדיו� הסתיי�. לגיטי� ולהתגרש

י הבעל הוברר לנו שאי� קשר "מתו� הדברי� שנאמרו ע: ד מבהיר בזה"ביה
בי� תביעת הנזיקי� לרצו� הבעל להתגרש ולא תביעת הנזיקי� היא זאת 
שמביאה את הבעל להסכמה להתגרש ואדרבא א� לא הייתה כלל תביעת 

כ אי� מניעה הלכתית לבצע גט "די� היו כבר גרושי� ועהצד, הנזיקי�
  .פיטורי�

 את לבחו� כדי המשפט לבית פנה לא א� הדי� ובית, בוטלה לא התביעה: לב אל יוש�
 מנעו שבעבר אלה, הבעל של הממוניי� תנאיו שג� עולה מהפרוטוקול, כ� על יתר. ביטולה
 מ� להוציא נועד הדי� בית של �המהל (!) התקבלו לא, בגט לחייבו הדי� מבית כביכול

 ממנו שמונעת היא ודווקא הנזיקי� תביעת לפני עוד להתגרש מוכ� היה שהוא הודאה הבעל
 להשיג רוצה שהוא משו� היא גט נות� אינו שהבעל הסיבה, אחרות במילי�. להתגרש
 את נות� היה שכבר ודאי – קיימת הייתה לא זו א� א�, הנזיקי� תביעת ביטול את בעיכובו

  . הגט

 מעת שחל� המועד את שוב משווי� אנו א� עובדתית מבחינה זאת לקבל שקשה מוב�
 לבי� הנזיקי� תביעת מעת שחל� זהל) שני� חמש (הגט סידור לבי� הגירושי� תביעת הגשת
 לאור� בגט לחייבומ נמנע הדי� שבית בעובדה ג� ונזכרי�, )חודשי� עשרה (הגט סידור

 קבלת ללא גט לסידור אותו שולח הוא כא� ואילו, סבירי� ותנאי שלדעתו משו�, השני�
 נזיקי� תביעות של באפקטיביות מודה למעשה הדי� בית: מכ� יותר אבל. כלל תנאיו

  .ביטול� ידי על גט להשיג היא שמטרת�

 א� למשפחה המשפט בבית נמשכה והתנהלותה בוטלה לא התביעה כאמור זאת ע�
 בערכאה, דבר של בסופו 169.גט שסודר משו� ידיתמ לדחותה דרש הבעל של כוחו אשב

 שנה כחצי, הגט לסידור קשר וללא, השופט משיקולי שהיהא תביעת נדחתה אמנ� ראשונה
 נקבע אביב�בתל המחוזי המשפט לבית שהיהא שהגישה בערעור אול� 170.הגט מת� לאחר
 יבלהק בוש נוס� מקרה לנו והרי 171,ח"ש אל� ושמוני� מאה של לפיצוי זכאית שהיא

  . נזיקי� פיצויי וה� גטה את ה� שהיהא

, קובעות ה�. תקדי� כמעי� "מבוי סתו" עמותתבעניי�  העותרות את שימש זה יקת
  172:לדעתי רב ובצדק

ד הרבני קבע סידור גט למרות קיומה של "ע� זאת כבר היו מקרי� בה� ביה
סכי� תו� שהוכיח כי תביעת הנזיקי� לא הביאה את הבעל לה, תביעת נזיקי�

 
עותק  (פלונית' פלוני נ 39651�01�10) א"משפחה ת(ש "הודעה דחופה לבית המשפט על מת� גט בתמ  169

 ). שמור בידי המחבר
הבעל כי אי� לחייבו בפיצויי� השופט מקבל למעשה את טענת . 165ש "לעיל ה, 39651�01�10ש "תמ  170

 . 19ש "השוו לעיל ה. משו� שמעול� לא נקבע כי הוא חייב לתת גט
ש "עמ: להל�) (23.1.2014, פורס� בנבו (48' פס ,פלוני' פלונית נ 46631�05�11) א"מחוזי ת(ש "עמ  171

46631�05�11 .( 
זמ� קצר לאחר מכ� שימוש אותו טיעו� עצמו את . 78' ס, 34ש "לעיל ה, "בוי סתו�מ" עמותתבעתירת   172

  .57ש "ראו לעיל בטקסט הסמו� לה. בית הדי� הגדול בתיק שעליו הייתה העתירה
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בית הדי� האזורי . כ אי� בכ� חשש של גט מעושה"להתגרש כי א� להיפ� וע
  [...]  1.11.10 מיו� 364836/1תיק מספר [...]  א כתב בהחלטתו"בת

� כתב" שבעמדתו לבג,נראה שטענה זו הטרידה את היוע� המשפטי לבתי הדי�:173  

 �י האזורי  לעתירה כאילו בית הדי� הרבנ78שגויה היא טענת העותרת בסעי
 את הדברי� 364836/1 בתיק 1.11.10בתל אביב כתב בהחלטתו מיו� 

אמנ� . בדקתי בתיק בית הדי� ולא מצאתי כל החלטה בנדו�. שיוחסו לו ש�
א� דומה שדעת לנבו� נֵקל שאי� , בפרוטוקול הדיו� מופיעי� משפטי� אלו

� כש, ללמוד כל הלכה מהערות שנאמרו במהל� דיו� ונכתבו בפרוטוקול
שאי� ללמוד כל הלכה מהערות שופטי בית המשפט העליו� שנכתבו 

  .בפרוטוקול

 כי יודע הרבניי� הדי� בתי בתיקי המצוי כל, ראשית :סיבות מארבע בעייתית הזו הטענה
 קשה מקרה ובכל, בפרוטוקול כתובה מלבד החלטה בה� למצוא אפשר אי רבות פעמי�

 לגשת לצדדי� ומורה לגיטי� הדי� בית �ע קשר יצר הדי� בית אב "במשפט לראות שלא
 תביעת של בירורה, שראינו כפי, שנית 174;אופרטיבית הוראה" ולהתגרש לגיטי� הדי� לבית

 של בערכו ההפחתה א� ג� כ� ועל, הגט שנית� לאחר המשפט בבית נמש� הנזיקי�
, זה ממקרה להביא שנית� הראיה משקל את להפחית כדי בכ� אי�, נכונה הייתה הפרוטוקול

 תביעת במעמד שינוי שו� היה שלא וא� בגט לחיוב החלטה לו שקדמה ללא גט סודר בוש
 הוגשה נגדוש מקרה באותו, הגדול הדי� בית, שראינו כפי, שלישית ;שהוגשה הנזיקי�

 השופטי�, לוכל ומעל 175.דנ� המקרה של בפרוטוקול שמוצג למתווה בדומה פעל, העתירה
 הפסקה על ה� ג� הסתמכו זה בתיק שדנו המחוזי שפטהמ ובבית למשפחה המשפט בבית

 החלטה בה וראו, הדי� את לפסוק כדי") בזה מבהיר הדי� בית ("הפרוטוקול את המסיימת
176.הדי� בית של אופרטיבית

  

  הגדול הדי� ובית 2 אביב�תל )ב(

 אל� 680 בס� פיצויי� גט למסורבת קבע אשר הדי� מפסק ברוב� נלמדות זה מקרה עובדות

 א� נקבע �2004וב, �2002ב א"בת הדי� לבית הגירושי� תביעת הוגשה זה במקרה 177.ח"ש

 דרישותיו הדי� בית שלדעת משו�, הקוד� למקרה בדומה, בוטל הוא אול� ,בגט חיוב

 
 .7' פס, 29ש "לעיל ה, מבוי סתו�� ש בעניי"עמדת היועמ  173
על כ� יש להוסי� את העובדה הפשוטה שלעתי� נית� למצוא כי דייני� דווקא כ� מייחסי� משקל של   174

' פלוני נ 588997/1) 'אזורי חי(ראו למשל תיק . ממש לדברי� שנאמרו בפרוטוקול של ערכאה אחרת
פורס�  (19, 16, פלוני' פלונית נ 467862/1) 'אזורי נת(תיק ; )28.6.2010, פורס� בנבו (9–8, 6, ניתפלו

הודעה על , ג"התשנ, הדי� הרבניי� בישראל�מה לתקנות הדיו� בבתי' לפי ס, זאת ועוד). 16.1.2011, בנבו
, לפי זה. הצדדי�תארי� ישיבה שנרשמה בפרוטוקול מייתרת את הצור� בהוצאת מסמ� נוס� לזימו� 

 ?מדוע יש צור� במסמ� נוס� לשליחת הצדדי� לסידור גט מלבד הכתוב בפרוטוקול
 .58ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  175
ש "עמ;  לפסק הדי�71' פס, 165ש "לעיל ה, 39651�01�10ש "ראו דבריו של השופט נחמני בתמ  176

 .  לפסק הדי�7' פס, 171ש "לעיל ה, 46631�05�11
הציטוט להל� לקוח מפסק ). 17.8.2011, פורס� בנבו(י "פ' ע נ"פ 9877/02) צ"משפחה ראשל(ש "תמ  177

 . די� זה
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, בגט החיוב את להשיב שנית� הדי� בית החליט �2007ב. מוצדקות הבעל של הכספיות

 הבעל מעלה כעת אול�, הדי� לבית כושבר הדיו� את להעביר הסכימה שהישהא משו�

 כספיות תביעות להעלות המשי� הבעל אול� 178.הרכוש חלוקתל בנוגע שונות דרישות

 שהיהא הגישה זאת בעקבות. הועילו שלא, הגבלה צווי עליו הטיל א� הדי� ובית ,שונות

 למרות. 1.11.2007 בתארי� לציו� בראשו� משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי� תביעת

 הבעל כי ,2008 באפריל ,שוב קבע וא� בתיק לדו� הדי� בית המשי� התביעה של קיומה

 כספי� לבעל שהיהא תשל� לפיוש גירושי� להסכ� הצדדי� הגיעו מכ� לאחר. בגט חייב

 המשי� הבעל. גט לה שיית� לאחר) בדירה חלקו תמורת דולר אל� 70 (תובע שהוא מסוימי�

  :הנזיקי� תביעת של הנושא עלה קודמו אחרל שנה שהתקיי� בדיו� רק. לסרב

ד שלא נית� לסדר גט כל עוד התובעת לא מחקה את " קבע ביה15.3.09ביו� 

התובעת ערערה על קביעה זו . ש"תביעת הנזיקי� אשר הוגשה כאמור לביהמ

א� : " את ערעורה וקבע כי8.9.09ד הרבני הגדול אשר דחה ביו� "לביה

חוק תביעת הנזיקי� לפני מת� הגט שלא יהא עליה למ, האשה חפצה בגירושי�

י ההסכ� "ד האזורי יחייב את הבעל במת� גט לאשתו עפ"וביה, גט מעושה

ד ינקוט נגדו "ביה, וא� יסרב. ש"י ביהמ"הממוני עליו חתמו הצדדי� ואשר ע

ד "לכ� לדעתנו צדק ביה). בכל האמצעי� ההלכתיי� והחוקיי� הדרושי�

פ בי� הצדדי� א� לא תימחק "פשרותו לסדר גשאי� בא, האזורי בפסק דינו

  .מחשש גט מעושה, תביעת הנזיקי�

 בבית גדול לפיצוי זכתה היא אול�, גטה את שהיהא בלהיק לא עדיי� 2011 באוגוסט, כאמור

  . משפחה לענייני המשפט בית של הדי� מפסק העולה המידע כא� עד. המשפט

 בבית התברר 2012 ביוני. הגט לקבלת סייעה לא הנזיקי� תביעת כי לומר קשה זאת ע�

 לקבל יש מדוע הסביר הוא 179.לשל� חויבש הפיצוי על הבעל של ערעורו המחוזי המשפט

, בנזיקי� החיוב לביטול להסכי� אי� מדוע מסבירה שהיהא של כוחה באת ואילו, וערעור את

 מבקשי� אנחנו: "הצעה הבעל כוח בא בדיו� מעלה במפתיע ואז. הגט יינת� א� ג� וזאת

 ידי על והופר בעבר שנחת� גירושי� הסכ� אותו על ומדובר, "ביניה� שנחת� להסכ� לחזור

 תוק� לו נות� וזה ,המשפט בית של לאישורו הסכ� הצדדי� מביאי� התייעצות לאחר. הבעל

  :לענייננו החשובי� בסעיפי� נעיי� הבה. די� פסק של

פשרי ובמועד הראשו� הצדדי� יתגרשו זה מזו בגט פיטורי� בהקד� הא. 1

 יבקשו ה�, בצדדי� תלוי שהדבר ככל. הדי� בית ידי על הגט לסידורשיקבע 

  .מהיו� יו� 30 בתו� גט לסידור תארי� לקבוע הדי� מבית

 
תו העיקרית של בית הדי� בקביעה כי אי� להטיל חיוב על בעל המוכ� ממקרה זה אנו למדי� שוב כי מטר  178

הוא כבר , כאשר הסמכות מצויה בידי בית הדי�. היא קניית סמכות" סבירי�"לתת גט מרצונו בתנאי� 
להרחבה ולמקרי� אחרי� המאששי� טיעו� זה ראו . אינו מוכ� לקבל התניות של הבעל בנוגע למת� הגט

 .65ש "לעיל ה, "מהמעגנת את עצ"רדזינר 
אשר , פלונית' פלוני נ 18841�10�11) 'מחוזי מר(ש " בעמ3.6.2012 לפרוטוקול הדיו� מיו� 3–2' עמ  179

 ). עותק שמור בידי המחבר(נית� מפי השופטת פלאוט 
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השופטת '  על ידי כב17/8/2011פסק הדי� שנית� ביו� , ע ביצוע האמור. 8

� נשוא פסק הדי, צ"אסתר שטיי� מבית המשפחה לענייני משפחה בראשל

למעט , הערעור יבוטל ולצדדי� לא תהיינה כל תביעות האחד כנגד השניה

 מזונות –הלי� אחד שממשי� להתברר אצל כב# השופטת שטיי� ועניינו 

  .קטי�

 לא שהיוהא, הגט קבלת לאחר רק יבוצע הנזיקי� לתביעת הדי� פסק ביטול, אחרות במילי�

 הדי� בית מפנה מעטי� ימי� ותו� פעולתו את עושה זה הסכ� )! (קבלתו ללא עליו תוותר

   180.המשפט בבית שנעשה ההסכ� את באשרו גט לסידור הצדדי� את אביב�בתל האזורי

 טר� הנזיקי� תביעת מחקית לפיהש והגדול האזורי הדי� בתי דרישת בי� פער שיש דומני

 עמד עדיי� הנזיקי� שפיצוי א� סודר הגט. דבר של בסופו שאירע מה ובי�, הגט סידור

 קשה. הגט לסידור כפופה הייתה הדי� פסק לביטול והבקשה) לערעור בכפו� (קפוובת

 גירושי� הסכ� של תנאי� לפי ועוד – נית� היה שהגט, התיק של ההיסטוריה לאור, להניח

  . המשפט בבית חויב בה�ש השקלי� אלפי מאות ללא – בעבר הפר כבר שהבעל

  הגדול הדי� לבית ושוב) ג(

 המשנה ,הגדול הדי� בית של התמוהה התנהלותו את הראה 181ניתחתיש ו�הראש המקרה

 הרכב אותו של התנהלותו על התמיהה. מנהל שהוא הדיוני� לאור� ושוב שוב עמדותיו את

 בו ניתנה הסופית שההחלטה אחר בתיק כשמעייני� גוברת א� הגדול הדי� בבית

 לשחרר נית� היה בושו הקוד� רהבמק הדיו� להתנהל אמור היה בוש יו� אותו, �5.3.2013ב

 אחר סרב� לשחרר נית�ש החלטה ההרכב נות� יו� באותו, ובכ� 182.מקרה באותו הסרב� את

 עיו� 183.סודר אכ� והגט הגט את לתת הסכי� הוא יו� שבאותו משו� ממאסרו

, הקוד� למקרה בניגוד אול�, נזיקי� תביעת הייתה בו ג� כי מעלה זה תיק של בהשתלשלותו

 בבית בגט הבעל חויב 2010 בשנת. הגט לסידור התנגדות לכל הדי� לבית גר� אל הדבר

 תביעת ג� נגדו הוגשה הקוד� במקרה כמו. מאסר צו עליו הוטל ובהמש� 184,באשדוד הדי�

, הנזיקי� תביעת לדחיית בבקשה הותנה הגט מת�, ראשית: נקודות שתי לציי� חשוב. נזיקי�

 
אשר נית� מפי הדיי� הדאיה , )21.6.2012 , פורס�לא(פלוני ' פלונית נ 300340/14) א"אזורי ת(תיק   180

 ).עותק שמור בידי המחבר(
 .  ואיל�32ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  181
 . 43ש "ראו לעיל ה  182
בוארו� ואיגרא , בהרכב הדייני� עמאר, )5.3.2013, ורס� פלא(פלונית ' פלוני נ 821980/5) גדול(תיק   183

 ). עותק שמור בידי המחבר(
בהרכב , )14850/1תיק : להל�) (19.9.2010, פורס� בנבו(פלוני ' פלונית נ 14850/1) 'אזורי אשד(תיק   184

 . אמסל� ורבינובי�, הדייני� עטיא
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 הגט מת� בעת, כלומר 185.קרה אכ� וכ�, הגט מת� רלאח רק תוגש הבקשה כי הוסכ� אול�

   186.בתוק� הנזיקי� תביעת הייתה עדיי�

 מודעי� היו הגדול הדי� בית וה� האזורי הדי� בית שה� מלמדי� הפרוטוקולי�, שנית

 לסידור מניעה מהווה שהיא כלל סברו לא זה במקרה א�, הנזיקי� תביעת של לקיומה היטב

 גט נות� שהוא פעמי� כמה ציי� שהבעל למדי� אנו 187האזורי הדי� בית מפרוטוקול. הגט

 הדי� בית. מעושה גט יהיה זה כי לו ידוע וכי, הנזיקי� בתביעת המשפט בית פסיקת בשל רק

 את להזכיר לא שלישית פע� מתרה ד"ביה ("זה עניי� להזכיר שלא ושוב שוב בו מתרה

 די� פי על כשר גט שיהיה �רוצי ואנו תורה די� פי על פוסק אינו ש"ביהמ. ש"ביהמ

 התביעה הא�: "שהיהא של כוחה באת את הדי� בית שואל מסוי� בשלב אמנ� 188").תורה

, הגט מת� לפני מחיקה לא וא� דחייה נדרשה לא כלומר 189,"גט ית� כאשר תמחק הנזיקית

 הגט. גט לתת הבעל את לשכנע ומנסה ממשי� הוא שלילית בתשובה נענה משהוא ג� אול�

 ולא לפה בא הייתי א� ג�: "אומר) הדי� בית ולא (הואו, הבעל התנגדות בשל ודרמס אינו

 הגדול הדי� בית ג� 190".פסול היה הגט התביעה את שהגשת� אחרי מילה א� אומר הייתי

 המוסי� ,הבעל של כוחו בא ידי על במפורש לו נאמר הדבר. הנזיקי� לתביעת מודע היה

, בשתיקה זה נתו� על עובר הדי� בית 191.הבעל אבי ונגד נגדו נזיקי� תביעת ג� שהוגשה

  .גט סידור למע� לפעול ממנו מנע לא התביעה של קיומה וכאמור

 תביעת בדחיית תלוי המאסר שהמש� ההרכב קבע לא כא� מדוע להבי� דומא קשה

 עלולה שהתביעה כלשהי בעיה ציי� לא וא� 192,ד� בוש הקוד� במקרה שעשה כפי הנזיקי�

  . גטה בכשרות ליצור

 נזיקי� תביעות ע� בעיה יש הא�: דיכובסקי הרב של עמדתו. ד
  ?בגט חיוב לאחר

 יש לעמדתו? דיכובסקי שלמה הרב, האחרו� בדור הדייני� מחשובי אחד של עמדתו היא מה

 ולאחר ,הגדול הדי� בבית ביותר הוותיק כדיי� לאחרונה עד כיה� שהוא משו� חשיבות

 
שור קבלת בקשת הדחייה של סג� הודעת בא כוח הבעל לבית המשפט למשפחה בראשו� לציו� ואי  185

אשר ניתנה , פלוני' פלונית נ 31365�03�11) צ"משפחה ראשל(ש "כה� בתיק תמ' השופט י, הנשיאה ש�
 ). עותק שמור בידי המחבר (�12.3.2013ב

קיו� התחייבותה של האישה לדחיית התביעה לא היה פוג� בכשרות הגט לדעת �אי, מבחינה הלכתית  186
' בעמ, 28ש "לעיל ה, "אביב�מלבוב לתל"ראו רדזינר ). א� לא לדעת כול�(ני� רוב הפוסקי� והדיי

164–215 . 
עותק שמור בידי  (פלונית' פלוני נ 14850/1) 'אזורי אשד( בתיק 13.11.2011פרוטוקול דיו� מיו�   187

 ).המחבר
 . לפרוטוקול33–32בשורות , ש�  188
 .  לפרוטוקול103שורה , ש�  189
 .  לפרוטוקול126שורה , ש�  190
עותק  (פלונית' פלוני נ 821980/5) גדול( בערעור 19.6.2012 לפרוטוקול הדיו� מיו� 59–58שורות   191

' בעמ, 184ש "לעיל ה, 14850/1על התנהגותו של הטוע� הרבני ראו כבר בתיק ). שמור בידי המחבר
33–36. 

 .42ש "ראו לעיל בטקסט הסמו� לה  192



עמיחי רדזינר
  


  ה"תשע מה משפטי

52  

 ההולכת עמדה מוצאי� אנו כא� שג� מתברר. רבניי�ה הדי� בתי למנהל התמנה פרישתו

 של דעתו בחוות מובאת, הרבניי� הדי� בתי כמנהל, דיכובסקי הרב של עמדתו. ומשתנה

� בבתי הנזיקי� תביעותב בעיה יש מדוע להסביר כדי שנכתבה ,זו מערכת של המשפטי היוע

 193:המשפט בבתי זיקי�הנ מתביעות מסתייגת דעתו כי רוריבב להבי� נית� ממנהשו, המשפט

 הדי� שבית ובלבד ההלכה לפי אפשרית לגירושי� די� פסק לאכו� כדר� ממו� חיובי הטלת"

  ".בדבר שיפסוק זה והוא תורה די� גדרי פי על זאת שישקול הוא הרבני

 כדיי� בשבתו. דיכובסקי הרב שכתב קודמי� דברי� ע� אחד בקנה עולה זו עמדה, אכ�

 אישר הוא הראשונה בפע�. דינו בפסקי לנושא פעמיי� ייחסהת הוא הגדול הדי� בבית

 של נזיקי� תביעת קיימת עוד כל גירושי� בתביעת לדו� שסירב האזורי הדי� בית של פסיקה

 בתי ולא, הרבניי� הדי� בתי שרק ראוי כי, אגב באמרת אמנ�, כתב הוא יהבשני 194.שהיהא

 עקב וזאת", נזיקי� ולפיצויי מעוכבת למזונות מסורבות של בתביעות ידונו, המשפט

 על 195".הגט כשרות על אלו בנושאי� המשפט בתי לפסיקת להיות העשויות ההשלכות

 די� פסקי בי� ש� מבחי� הוא 196.תחומי� העת בכתב במאמר דיכובסקי הרב חוזר זו עמדה

 הדי� בבתי דומא עד נדירי�, שכידוע (ראשוני�ב :בגט לחיוב די� ופסקי גט לכפיית

 הדבר באחרוני� ואילו 198,המשפט בית של פיצויי� בפסיקת להסתייע נית�) 197הרבניי�

 הנושא מסירת "כי מסכ� הוא כ� ועל 199".אחר גור� י"ע ולא, רבני ד"בי "ידי על רק אפשרי

   200".הגט בכשרות קשה בעיה ליצור עלולה המשפט לבתי

 ובסקידיכ הרב מביע משפט מאזני העת בכתב לכ� קוד� שנה שהתפרס� במאמר אול�
 הדבר אי� עדיי�, כפייה ולא, בלבד חיוב של במקרה ג� 202,לדבריו 201.יותר מקלה עמדה

 
 . 18' בפס, 29ש "לעיל ה, מבוי סתו�ש בעניי� "עמדת היועמ  193
 .145ש "לעיל ה, 031783426�21�1ראו תקציר תיק   194
). 5156�64�1ערעור : להל�) (16.9.2008, פורס� בנבו( 15, פלוני' פלונית נ 5156�64�1) גדול(ערעור   195

הצעה הנסמכת , להצעה של רב אמריקאי להשתמש בפיצויי נזיקי� בבית הדי� ככלי למאבק בסרבנות גט
 . 5ש "לעיל ה, Warburg ראו, בי� היתר על דברי הרב דיכובסקי

דיכובסקי : להל�) (ו"התשס (173 כו תחומי" צעדי אכיפה ממוניי� כנגד סרבני גט"שלמה דיכובסקי   196
 ").צעדי אכיפה ממוניי�"

) מור אצל המחברעותק ש (2013לפי נתוני� שהגישה הנהלת בתי הדי� לוועדת החוקה של הכנסת במאי   197
המספרי� .  פסקי די� לחיוב בגט234 פסקי די� לכפיית גט אל מול 16 2013–2012ניתנו במהל� השני� 

חוק ומשפט שעסקה , הללו מופיעי� ג� בדבריה של חברת הכנסת מרב מיכאלי בישיבת ועדת החוקה
 /www.knesset.gov.il, 49' עמ, )2013 במאי 07(ג "ז באייר התשע"מיו� כ, 5' פרוטוקול מס: בנושא

protocols/data/rtf/huka/2013-05-07.rtf . �122ש "לעיל ה, י"פרויקט פא(עוד עולה מנתוני בתי הדי ,
 מכלל ההחלטות 0.3% היה שיעור� של החלטות לכפיית גט רק 2008–2000כי במהל� השני� ) 33' בעמ

 . תנו בבתי הדי� הרבניי�למת� גט שני
 .173' בעמ, 196ש "לעיל ה, "צעדי אכיפה ממוניי�"דיכובסקי   198
 . 176' בעמ, ש�  199
משואה " א הרצוג בכפיית גט"דרכו של הגרי"לדברי� דומי� ראו שלמה דיכובסקי . 179' בעמ, ש�  200

) ט"התשס, איתמר ורהפטינג ואורי דסברג עורכי�, ולמית אליאשש(338–337, 332 חלק א ליצחק
 ").א"דרכו של הגרי"דיכובסקי : להל�(

הרהורי� על תחומי החיכו� שביניה� : בתי הדי� הרבניי� ובתי המשפט האזרחיי�"שלמה דיכובסקי   201
יו� בתביעות הד"). בתי הדי� הרבניי�"דיכובסקי : להל�) (2005 (261 ד מאזני משפט" בענייני משפחה

 חולק הרב דיכובסקי על דבריו המחמירי� של הרב לביא 298' בעמ.  ואיל�294' הנזיקי� הוא מעמ
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 ג� קפוובת יעמוד הוא ועקרונית, העבר נזקי על באמת הוא שהפיצוי מכיוו�. הגט את פוסל
 כ� שהחיוב נאמר א� ג�, ועוד זאת. עצמאי בחיוב מדובר כי מלמד שהדבר הרי, גט יינת� א�

 הגט את לבטל אי� כספי באונס כי, בטל שהגט לומר נוכל לא", הגט רותבכש לפגוע עלול
 שעצ� הטענה את בחריפות דוחה הוא כ� כמו". להכשר צירופי� למצוא ונית�, לחלוטי�

. חויב או נתבע לא עדיי� בפועל א� ג� מאוי� להרגיש לבעל גור� נזיקי� תביעות של קיומ�
 כשרות של ההלכתי לתחו� האזרחי המשפט תבי של חדירה"ה היא לדעתו המרכזית הבעיה

 אפוא ניכר. הערכאות במאבקי חדשה חזית ופתיחת מסוכ� תקדי� שמהווה דבר, "הגט
 בעיית היא, לגט חיוב יש בה�ש במקרי� לפחות, דיכובסקי הרב בעיני המרכזית שהבעיה
 די�ה שבית לגלות כמוב� נתפלא לא .הגט של כשרותו בעיית ולא הדי� בית של סמכותו
 תחומי�ב דיכובסקי הרב של מאמרו את, לביא הרב של מאמרו לצד, לצטט העדי� בחיפה

 הוא בתחומי� שהפרסו� משו�, לעשות נכו� כ� לכאורה 203.משפט מאזניב מאמרו את ולא
 כפי, דיכובסקי הרב של העדכנית עמדתו את משק� וממילא השניי� מבי� המאוחר

 המאוחרת שדעתו מתברר אול� 204.לעיל נזכרוש שלו הדי� פסקי שני ג� אותה שמשקפי�
  . משפט מאזניב שפורסמה לזו דומה דווקא דיכובסקי הרב של

   הדי� עורכי לשכת של משפחה בדיני בהשתלמות דיכובסקי הרב נשאש בהרצאה

 נפסק בה�ש במקרי� המשפט בבתי נזיקי� תביעותב בעיה שאי� טע� הוא �6.11.2012205ב
 הסכו� את לשל� הבעל של היכולת הבטחת. 1: תנאי� שניב יעמדו א� וזאת, בגט חיוב

 מנגנו� יצירת. 2; לעמוד יכול הוא בה�ש חודשיי� בתשלומי�, לשיעורי� עליו שהושת
  . הגט סרבנות בגי� נוספת פע� לתבוע תוכל לא שהישהא ייקבע שבו משפטי

 גיעלה נוס� מנגנו� מצאנו: "דיכובסקי הרב קובע, יתמלאו הללו התנאי� שני א�

 זו בהרצאה". ממש בגט כפיה של למצב הגיע ושלא בלבד בגט שחויב למי ג� גט לאכיפת

 הביע אות�ש, המשפט בית התערבות מפני המערכתיי� החששות את הביע לא הוא

  ?דיי� אותו של מעטו שיצאו המקורות בי� הפער את להסביר נית� יצדכ. במאמרו

   סו�פר מדיניות על והערה פשר, ביניי� סיכו�. ה

 המדיניות בי� ניכר פער קיי�: הזאת התמונה את מציירי� לעיל שהובאו השוני� הדי� סקיפ

 כלל פורסמו שלא רבי� תיקי�, אחד מצד. המעשית התנהלות� ובי� הדי� בתי של הפומבית

 
 מרחיב הרב דיכובסקי 301–294' יוש� אל לב כי בעמ). 22ש "לעיל ה, "סידור גט"לביא (במאמרו 

וראו לעניי� (שהוא פסק הדי� הראשו� שחייב סרב� גט בפיצויי נזיקי� , �בניתוח פסק דינו של השופט הכה
" בדיעבד רווח והצלה"וא� יש בו , ומראה כי אי� בו בעיה הלכתית, )22ש "לעיל ה, 19270/03ש "זה תמ

פסק די� זה של השופט הכה� ". ה בפסק הדי�אי� כל בעי, לדידי: " הוא קובע300' בעמ). 301' בעמ, ש�(
 .22ש "לדברי הרב לביא ראו לעיל ה. עמד במרכז התקפתו של הרב לביא

 .301–300' בעמ, 201ש "לעיל ה, "בתי הדי� הרבניי�"דיכובסקי   202
ע� זאת נית� כמוב� להציע כי הדייני� . 7ש "לעיל ה, 899861/2בתיק ; 7ש "לעיל ה, 538765/6יק בת  203

 .מכירי� את כתב העת התורני ולא את זה האקדמי
 .195ש "לעיל ה, 5156�64�1וערעור , 145ש "יל ה לע,031783426�21�1ראו תקציר תיק   204
ההתייחסות לסוגיה דנ� מצויה . �www.youtube.com/watch?v=UZoBHshDH0cההרצאה זמינה ב  205

א� טוע� כי חבריו להרכב בתיק של סרב� הגט שחויב בתחילת הדברי� הוא .  של ההרצאה0:63מדקה 
 . הודו לו במהל� הזמ� כי צדק, 201ש "לעיל ה, בנזיקי� בפסק דינו של השופט הכה�
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 שהיא או הגט לסידור הביאה הנזיקי� שתביעת מלמדי�) והדיי� הדי�ב רק שפורסמו או(

 למעט (הרבניי� הדי� בתי הנהלת ידי על פורסמו שכ� התיקי�, אחר מצדו ,דומא אותו זירזה

 מתרה לשו� נוקטי� א� וחלק� ,הללו התביעות כלפי ביותר שלילית עמדה מגלי� 206,)אחד

 המשפטני� בציבור המוכרת העמדה וזו (כזו תביעה להגיש ששוקלת מי על המאיימת

 אות� של ברוב� א� ,שראינו כפי ,כ� על יתר 207).המאמר בפתיחת שראינו כפי והחוקרי�

, גט סודר דבר של בסופו כי פורסמו שלא במסמכי� מעיו� מתברר פורסמו שכ� די� פסקי

 הדי� בית אימ� דבר של שבסופו ברור, אחרות לי�יבמ. התביעה בזכות לוודאי קרוב

 של קיומה על לימדה לעיל שהסקירה דומני 208.תחילה שנקט מזו מקלה הלכתית מדיניות

  .לו שיוצע אחר או כזה בפשר תלוי שאינו עובדתי נתו� כמוב� והיא, מורכבת אותמצי

 עניי� יש הדי� שלבתי ברור: למדי פשוט הוא הפרסו� למדיניות שההסבר דומה זאת ע�

 ,מלמדת הייתה מלאה תמונה. זו מגמה משרתת הפרסו� ומדיניות, נזיקי� תביעות למנוע רב

 לפחות או, גט להשגת מסייעת התביעה, בכול� לא �א ג�, המקרי� שברוב ,שראינו כפי

 זאת. תביעות להגיש נוספות גט מסורבות לעודד עשוי היה זה ודבר, השגתו על מקשה אינה

 בעיית אינה מבחינתו הבעיה כי מסתיר אינו הדי� בית שוני� במקרי�, שראינו כפי, ועוד

 נית� כי א� (משפחהל המשפט בית מצד בסמכותו הפגיעה א� אלא, בלבד הגט כשרות

 לא להרתיע עניי� יש הדי� לבית, כלומר 209).הלכתי מטבע אותו של שני צד א� זה כי לטעו�

  210.בכ� א� מסוימת הצלחה לו יש וכנראה, המשפט בתי את ג� אלא הגט מסורבות את רק

 בתי של המהותית ההתנהלות להסבר א� לסייע יכול שהדבר הרי, הדברי� פני ה� כ� א�

 כאלה יש אבל, נזיקי� בתביעות בעיה כל שאי� הסוברי� דייני� שקיימי� תכ�יי לטבהח. הדי�

 "לכתחילה" בי� מתח כא� לראות יכולי� אנו, לדעתי. לכאורה עקיבה אינה שדעת�

 את לשמר שמטרתה פעולה כא� יש כי הטיעו� מתווס� ולכ�, ההלכתית ברמה "בדיעבד"ל

 השלובי� טיעוני� בשני שמדובר כעת כבר לציי� חשוב. נוספת פגיעה מפני הדי� בית סמכות

 
 .7ש "לפירוט ראו לעיל ה  206
של פרסו� חלקי של הפסיקה במאגרי� המשפטיי� כבר הודגמה במאמר� של ההשפעה הבעייתית   207

. העוסק בפרסו� הפסיקה של בתי המשפט לענייני משפחה, 146ש "לעיל ה, קדרי וכתב��הלפרי�, בוגוש
 בתחו� שיערנו כי: "ב א� כא�יכולי� בהחלט להיכת) 635' בעמ, ש�(משפטי� שנכתבו בסיכו� המאמר 

 מהאקדמיה לחוקרי�, בו לעוסקי� נגישות אינ� ולכ� מתפרסמות אינ� ההחלטות רוב שבו משפטי
 שונה תהיה הנגישות מההחלטות השיפוטיות שתצטייר התמונה, עצמ� לשופטי� א� ולעיתי� קרובות

 התפתחות על יתייחוד השלכה עשויה להיות זה למצב .המשפט באולמות המשפטית מהמציאות
 ".המשפטית הדוקטרינה

ברור , אי� כא� המקו� לפרט את המקורות ההלכתיי� שעליה� היה בית הדי� יכול לסמו� בדרכו המקלה  208
  המוס�–הצופה " סרבנות גט ופיצויי נזיקי�"לאפשרויות שונות ראו דוד בס . שהוא עצמו לא פירט זאת

וראו ג� דברי .  והמקורות השוני� המובאי� ש�214–205' בעמ, 1ש "לעיל ה, שמואלי; 11, 14.1.2005
 .11ש "לעיל ה, החזו� איש

 .202, 93, 71, 38, 14ש "ראו למשל לעיל הטקסט הסמו� לה  209
 27' פס, 18ש "לעיל ה, 19480/05ש "השופט ויצמ� בתמ; 20, 16ש "ראו למשל לעיל הטקסט הסמו� לה  210

מסביר כי א� שמבחינת דיני הנזיקי� מדיניות שיפוטית ראויה הייתה מטילה על הסרב� , לפסק הדי�
ומאותו , עמדתו זו של השופט ויצמ�. הרי בשל החשש לגט מעושה אי� לעשות זאת, � מוגברי�פיצויי
' פס, פלונית' פלוני נ 12200/08) 'משפחה חי(ש "התקבלה בהסכמה על ידי השופטת ברגמ� בתמ, נימוק

 ).עותק שמור בידי המחבר) (21.2.2010,  פורס�לא(  לפסק הדי�16
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, זה לצד זה הטיעוני� שני את מעלי� עצמ� הדי� בתי לחינ� ולא, רבה במידה בזה זה

 פגיעה כי החשש עלה, ל"ובחו באר�, אחרות בסוגיות ג� כי נראה הבא בפרק. כאמור

. הגט רותבכש לבעיות תגרו� גט סרב� על לח� להפעלת הדי� בית של הבלעדית בסמכותו

 לגט גור� המשפט בבית שמקורו כלכלי לח� לפיה�ש דעות של קיומ� עצ�, שנראה כפי

 ראיית את בעיניו המצדיקי� שיקולי� יש א� ג� – לדיי� מאפשר אינו, מעושה גט להיות

  . בדיעבד רק אלא, לכתחילה כשר גט הזה בגט לראות – ככשר הגט

 את שואל לעיל שתוארו הדברי� את ראהקו כל, הסת� מ�. המוצע הפשר את יותר אפרט

 נחשב שמא או כשר הוא נזיקי� תביעת בעקבות שנית� גט הא�: הזאת השאלה את עצמו

 התשובה שוני� די� מפסקי לכאורה? לאחר להינשא שהיהא את מתיר שאינו מעושה גטל

 אות� בידי גט דבר של בסופו סודר זה כיצד, כ� א�. הנכונה היא השנייה שהאפשרות היא

 הייתה אילולא קורה היה לא הדבר כי ספק שאי� א� הללו הדי� פסקי את שכתבו דייני�

 לאחר התביעה מחיקת ללא גט שסידר 211,בנתניה הדי� בית למשל כ�? התביעה מוגשת

 בדי� ביותר והמהותיי� החמורי� בנושאי� כא� מדובר, טהורה הלכתית מבחינה "כי שהודיע

 אשר עד שכזה במצב גט יסודר לא כי"ו" ממזרות נימפ והחשש הגט של כשרותו – אישי

 ביותר חריפי� דברי� אומר מסוי� הרכב מדוע: לשאול ג� אפשר". תימחק הנזיקי� תביעת

 ללא אותו מסדר דומה במקרה אול�, נזיקי� תביעת לאחר כלשהו גט סידור נגד ועקרוניי

 א� מורכבת התמונה אבל 212.לאחרונה הגדול הדי� בבית אירע הרי כ�? הסתייגות שו�

 בוש מקרה ראינו: הפו� ג� אלא, להקלה מהחמרה רק אינו הפסיקה של התנועה כיוו�. יותר

 אול� 213,נזיקי� תביעת לאחר גט בסידור ממש של בעיה שאי� בתחילה כנראה סבר דיי�

 בעיות על צביעהו כזה גט סידור נגד במיוחד חריפה עמדה ביטא מכ� לאחר מעטות שני�

  214.רותובכש ממש של

. לחומרה השינוי על אעמוד ראשית. מורכב הסבר לדעתי דורשת הזו המורכבת התמונה

 אליה להחזיר או סמכותו את לשמר הדי� בית של רצונו כיצד הראיתי קודמי� במאמרי�

 הלכתיי� במקורות ביותר יצירתי לשימוש מביא כדי� שלא ממנה נלקחו שלדעתו תחומי�

 מקורות על להסתמכות בטענות וא�, בעבר הדי� בית השתמש לא בה�ש למדי שוליי�

 215.מכ� הפו� אומרי� א� ולעתי�, בה� שיש טוע� הדי� שבית מה את כלל אומרי� שאינ�

 את לשנות לדייני� גורמי� הסמכות שיקולי כיצד להראות נית� א� מהמקרי� בחלק

 ג� להסביר �יכולי הסמכות ששיקולי הרי, זה טיעו� נכו� א� 216.דרמטי שינוי עמדותיה�

 
 .  ואיל�70 ש"ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  211
 .  ואיל�183ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  212
 .  והטקסט הסמו� לה21ש "ראו לעיל ה  213
 .  ואיל�50ש "כ� ראו לעיל הטקסט הסמו� לה. 13ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  214
 'Amihai Radzyner, Problematic Halakhic 'Creativity; 28ש "לעיל ה, "אביב�מלבוב לתל"רדזינר   215

in Israeli Rabbinical Courts Rulings, 20 JEWISH L. ANN. 103 (2013). 
במקרה אחד א� תו� הודאה מפורשת שהעמדה החדשה אינה באמת עמדתו של הדיי� אלא הובעה בפסק   216

ראו הודאות הדייני� שרמ� ודיכובסקי בדבר פסק : רק לש� שימור סמכות!) כלומר הלכה למעשה(די� 
דוגמה נוספת היא ). 168–164' בעמ, ש�" (נישואי בני נח"די� המפורס� שראה בנישואי� אזרחיי� ה

בתחילה הוא קבע כי אי אפשר להשתמש בטיעו� זה ". גט מוטעה"עמדתו של הרב שרמ� בעניי� טיעו� 
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 ממש של בעיה שאי� סבר מתחילה 217.גמזו הרב של בדעתו שחלה ההחמרה את כא�

 קטיגורית וקבע קיצוני שינוי עמדתו את שינה בהמש� א�, נזיקי� תביעת לאחר גט בסידור

 דינו בפסק במפורש מופיעה הסמכות ששאלת לציי� מיותר לא. אפשרי אינו שהדבר

, המרכזית הבעיה זו שלא טוע� הוא כי א�, )המוקד� מ� לחלוטי� ונעדרת (יותר המאוחר

 מאבק שיקולי של בקיומ� להכיר ההצעה, ועוד זאת 218.הגט בכשרות הבעיה אלא

, הרבנית הפסיקה של המוטה הפרסו� למדיניות הסיבה להבנת ג� לתרו� יכולה הסמכויות

  . בהמש� בכ� ואגע

 אביא. לעיל שהוזכרו די� סקיפ בכמה עלתה דנ� בסוגיה הסמכויות מאבק של נוכחותו

 שחי גבר של ערעורו נידו� 2009 בשנת הגדול הדי� בית שנת� די� בפסק. נוספת דוגמה כא�

 תביעת אשתו נגד הגיש הבעל 219.להתגרש מסרבת היא א�, שנה �15כ מאשתו בנפרד

 חייבת שהיוהא הערעור את לקבל יש כי שטענה, אלגרבלי הרב של המיעוט דעת. נזיקי�

 הרב, כזכור. בעיה כל כנראה בה ראתה ולא התביעה של לקיומה כלל התייחסה לא, שלהתגר

 ברור אול�, נשי� של הנזיקי� תביעות נגד "מכונ�"ה הדי� פסק את שהוביל הוא אלגרבלי

 הרוב דעת, ועדיי�. שהיהא על כפייהל האיש על כפייה להשוות אי� הלכתית שמבחינה

 צור� ראתה, בגט אשתו את לחייב עילה לו אי�ש וקבעה הבעל של ערעורו את שדחתה

. דנ� במקרה בה להכריע צור� אי� ממילא שלדבריה א�, הנזיקי� תביעת בנושא להרחיב

 רק ולא בכלל הנזיקי� תביעות מפני להרתיע חשוב היה הרוב לדעת. ברורה שהסיבה דומני

 שהיא מגרשי� �אי כי מציינת היא אמנ�. הגט בכשרות שאלות ליצור שעלולות אלה מפני

 ולכ� 220,למקרה ממקרה דומה אינה הדברי� שחומרת היטב יודעת היא אבל, לרצונה בניגוד

 על מסתמכת שהיא תו�, גברי� נגד המוגשות הנזיקי� תביעות לבעיית נוגע טיעונה עיקר

  . כלל לו חשש לא כא� בהרכב וישב רובו את שכתב הדיי� שכאמור, 7041�21�1 הדי� פסק

 לעצמו הדי� בית מרשה כיצד היא, יותר הרבה וכנראה, פחות לא מטרידה שנקודה מוב�

 גט לסדר אפשר שאי להכריז כלומר, מקלה בנקודה ולסיי� דומא מחמירה בנקודה להתחיל

 הבחנה כאמור הוא ההסבר. כזה גט לסדר, ובחשאי, מכ� לאחר א�, נזיקי� תביעת לאחר כשר

. בדיעבד היתר ובי� לכתחילה הוראה בי� דומא רבי� במקומות בהלכה הקיימת עקרונית

 של המשפטית למחשבה רבה במידה הייחודית, ההבחנה על ווזנר שי עמד חשוב במאמר

  . בדבריו איעזר ואני 221בדיעבדל לכתחילה בי�, דומא עד בה ונפוצה היהודית ההלכה

 
א� בהמש� הוא קיבל אותו א� במקרי� חמורי� פחות מ� המקרה , במקרי� של הפרת הסכ� גירושי�

 ).178' בעמ, 28ש "לעיל ה, "אביב�מלבוב לתל"ראו רדזינר (ראשו� ה
 .  ואיל�21ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  217
 . הטקסט הסמו� לה ו14ש "ראו לעיל ה  218
 .2ש "לעיל ה, 65104796�64�2ערעור   219
 . ש� מובאי� מקורות ופסקי די� המוכיחי� את הבדלי החומרה בי� שני המקרי�, 2ש "ראו לעיל ה  220
 בירור ראשוני של ההבחנה בי� לכתחילה – נטיות ואפקטיביות בהלכהעל קוהר"שי עקביא ווזנר   221

 בהבחנה זו ג� הוא עוסק"). על קוהרנטיות"ווזנר : להל�) (א"תשסה (43כא –כדיני ישראל " ודיעבד
�לב  עיוני משפט" על כללי התנהגות והכרעות שיפוטיות בהלכה ובמשפט"א ווזנר יבשי עק: במאמר נוס

, ראו ש� ההשלכות שיש להבחנתו לגבי מדיניות פרסו� עמדותיו של בית הדי�לתיאור ). 2010 (305
                                                    . 334–330, 328–327' בעמ
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  222":חזקה מתיחות "ווזנר של במונחיו יוגדר שלנו המקרה  . 1

ה כאשר בדיעבד משנה ההלכה את יחסה למעשה המתיחות החזקה מתגל

לכתחילה ההלכה : הוא הדי� לגבי ההבחנה במצוות[...]  באופ� משמעותי

א� בדיעבד היא , מציבה דרישה מסוימת כחובה הנראית חובה קטגורית

שהרי אפשר היה לעמוד על , ויתור זה לא נעשה בדלית ברירה. מוותרת עליה

קבוע שאד� לא ייצא ידי חובתו בדיעבד קיומה של הדרישה ג� בדיעבד ול

. על+פי כל דרישות הדי� לכתחילה, עד שיחזור ויקיי� את המצווה במלואה

. ויתורה של ההלכה על הדרישה הנוספת בדיעבד חוש� אפוא מתיחות חזקה

בתורת חובה קטגורית ולא (לכתחילה חייבה ההלכה את מילוי הדרישה 

  .יעבד היא מוותרת עליהואילו בד, )כהידור מצווה אופציונלי

 להכרה לכתחילה של מפסיקה ההלכה עוברת בה�ש המצבי� מה� להסביר מארי� ווזנר  . 2

 בדיני א� מוצאי� אנו זה דבר .שוני� ואינטרסי� משיקולי� וזאת, בדיעבד שנוצר במצב

 מסוימת דרישה יש בה�ש מקרי� על מקומות בכמה מאמרוב עומד א� ווזנר 223.העגונה

   224.כשר הגט זאת בכל – התמלאה לא א� אול�, לכתחילה הנדרשת הגט בכשרות

 הדי� של מעמדו את לחזק ההלכה חכמי ניסו בה�ש השונות הדרכי� על עומד א� ווזנר  . 3

 הדרכי� אחת. שבדיעבד הדי� פי על ולפעול לעצמו להקל הציבור מ� ולמנוע לכתחילה

 פי על יפעלו חכמי� תלמידי �שאינ ההדיוטות לפחות, כ�. "בדיעבד הדי� הצנעת" היא

  225.בדיעבד הדי� של לקיומו מודעי� יהיו שלא משו�, לכתחילה הדי�

 מהלכ� את היטב להסביר יכולות ה� כי נראה, שלנו למקרה הללו ההגדרות את ניקח א�

  :הדי� בתי של

 פסיקה של למצב להגיע שואפי� הלכה פוסקי שבו נושא עוד בהלכה שאי� דומה. 1

 הדי� בתי ובפסיקת בכלל ההלכה בספרות המצוי כל. הגט סידור בנושא כמו לכתחילה

 שמ� לכל חוששי� והפוסקי� מהדייני� ניכר חלק כמה עד יודע בפרט בישראל הרבניי�

 החופשי מרצונו שלא הגט נית� שמא הספק הוא ביותר הנפו� הספק. הגט של בכשרותו ספק

 במקרי� גט סידור מפני רבי� ייני�ד של הימנעות�". מעושה גט "זהו כלומר, הבעל של

 צריכות שאינ� המפורסמות מ� היא בכפייה נית� שהוא קל חשש אפילו חוששי� ה� שבה�

 המדיניות את וסקרו זו בסוגיה שנערכו כלליי� דיוני� שני כא� אביא, זאת בכל 226.ראיה

 
 .53' בעמ, 221ש "לעיל ה, "על קוהרנטיות"ווזנר   222
 ).65–64' בעמ, ש�(זו שבעלה נעדר , "לאסיתק"מדובר על העגונה ה  223
 . 97' ובעמ,  וההערות המופיעות ש�85–82' עמ, 16, 15ש "ה, 50' בעמ, ש�  224
, כפי שראינו, במקרה שלנו. וראו הציטוטי� המשכנעי� שהוא מביא להוכחת דר� זו, 89–87' בעמ, ש�  225

 ".הדיוטות"� ולא רק מדיניות ההסתרה של בתי הדי� הצליחה להטעות ג� חוקרי� ושופטי
: פסק דינו של בית הדי� בחיפה שפורס� תחת הכותרת: שתי דוגמאות המצביעות על תפיסה עקרונית  226

א� (העומד על כ� , )ו"התשנ(קמד – ב קלהדברי משפט" 'מאיס עלי'וגדרי , כפית גט במשתמש בסמי�"
לא בעילות הכפייה הברורות א� , שמדיניות בתי הדי� באר� היא שלעול� אי� כופי� גט) כי בהכללה

מדוע אסור להשתמש כלל , 122ש "לעיל ה, הרב גולדברג מסביר במאמריו; )קמד' בעמ, ש�(ביותר 
וזאת משו� שאפילו הסנקציות של , 1995–ה"התשנ, )קיו� פסקי די� של גירושי�(בחוק בתי די� רבניי� 

 . � וכדומה ה� כפייה אסורה בגטשלילת רישיו
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 מאמר כתב, יעקב ב� יהודה צבי הרב, אביב�בתל הרבני הדי� בית דיי�. הדי� בבתי הנפוצה

 במקרי� אלא גטי� לכפות אי� ולפיה הרבני הדי� בית של השקפתו את להסביר המנסה

 בהמש�, באר� הדי� בתי של הפסיקה שמדיניות על בהרחבה עומד הוא 227.מאוד עד נדירי�

 וא�, כפייה של חשש שמ� שיש מקו� שבכל היא, הקודמי� בדורות לדבריו נהוג שהיה למה

 דברי בזה הבאתי: "מסכ� שהוא וכפי. לכו� שאי� הרי, לא וא לכו� נית� א� מחלוקת

 של מקו� ובכל, מעושה גט לחשש להכנס חששו אי�, הפסיקה עמודי, ואחרוני� ראשוני�

 מונה שהוא הרבי� המקורות מבי�". גט למת� הבעל את לכו� שאי� הכריעו מעושה גט ספק

 הדי� בבתי רבה תההשפע שאכ� 228,סופר �"החת של תשובתו את במיוחד לציי� יש

 יש עדיי� אול�, רבי� פוסקי� דעות על נסמכת הגט כפיית א� ג�, זו תשובה לפי. הרבניי�

 מגבר האישה ובני, פסול יהיה והגט, אסורה שהכפייה הרי, לכפות שאי� הסוברת מיעוט דעת

 דבר, ]"עלמא כולי [ע"דכ אליבא כדי� העישוי "כאשר רק מותרת הכפייה. ממזרי� יהיו אחר

  . ביותר נדיר שהוא

 הרב 229.דיכובסקי הרב של בדבריו לשלילה מוצגת הדי� בתי של זו נפוצה מדיניות

 ועל במחלוקת ושנויות מקלות דעות לפי לפסוק דייני� של חשש� על עומד דיכובסקי

 לגט הגדול חשש� מפני עליו שחלקו דייני� ע�, הגדול הדי� בבית א�, לו שהיו העימותי�

 של חשש� עלה בה�ש למקרי� דיכובסקי הרב שמביא הדוגמאות מ� לקח, ודוק. מעושה

 על נוצרו לכתחילה הגט בכשרות ההלכתיות הבעיות בה�ש במקרי� עוסקי�, דייני� אות�

 להישאר שאמורות סמכויות כדי� שלא נטל דייני� אות� שלדעת ,הישראלי המשפט ידי

 הכשר גט לסדר הדייני� עדיפי�מ שמלכתחילה אפוא ברור. הדי� בית של הבלעדית בחזקתו

 המוצא בנקודת משתקפת זו ועמדה 230,דיכובסקי הרב של כלשונו "גלאט" או, לכתחילה

  .נסקרוש השוני� התיקי� של

 למדי ברור. בדיעבד של למציאות המעבר על מלמד גט בסידור התיקי� של סיומ�. 2

 להניח קשה בה�ש מקרי� ראינו הרי ולעיל, הנזיקי� תביעות של כוח� את מביני� שהדייני�

 הדייני� מוכני� כ� על אשר. לעי� הנראה בטווח גט נית� היה התביעה של קיומה שללא

 מחיר "בוש במקרה ווזנר של וכלשונו 231,"הדחק שעת" של במצב נמצאי� שאנו לקבל

 על כמוב� מדובר שלנו במקרה 232.מדי גבוה "לכתחילה"ה מצב של לנורמה" הציות

 למרות כי מכ� שעולה מוב�. הבאות בשני� ג� עגונה תישאר שהיהא ולפיה התוצאה

 
הרב ב� יעקב עצמו יכול להוות ). זמי� במאגר נבו" (פשרה או די� בהלי� גרושי�"צבי יהודה ב� יעקב   227

שלפיה אי� , במאמרו זה מוצגת העמדה לכתחילה של בתי הדי�. דוגמה לפער שבי� לכתחילה לבדיעבד
בעילת אלימות של הבעל , כפה גט במקרה כזהאול� הוא עצמו , לכפות גט בעילות השנויות במחלוקת

סימ� , חלק במשפטי� ליעקב ראו צבי יהודה ב� יעקב . השנויה במחלוקת ראשוני� א� היא עילת כפייה
, חלק ה, וש�; )ט"התשנ(סימ� לט , חלק ג, להכשרי� נוספי� בדיעבד של גטי� ראו ש�). ז"התשנ(מה 

 ).ז"התשס(סימ� מה 
 .סימ� קטז, חלק א, עזראב� ה, ת חת� סופר"שו  228
: להל�) (ח"התשס (27–20, 19כח תחומי " דר� השיפוט הראויה בבתי הדי� הרבניי�"שלמה דיכובסקי   229

 ").דר� השיפוט הראויה"דיכובסקי 
 .21' בעמ, ש�  230
   .69–67' בעמ, 221ש "לעיל ה, "על קוהרנטיות"ווזנר   231
 . 62' בעמ, ש�  232
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 עגינות מצבי לפתרו� בתרומת� מכירי� ה� בדיעבד, המשפט בתי על הדי� בתי של המתקפה

 לאמר� אפשר שאי דברי� שאלה מוב� אול�. בלעדיה� הנראה ככל נפתרי� היו שלא קשי�

  . במפורש

 לכתחילה גטי� כשרות של המצב את לשמר הדי� בתי ששאיפת מביני� אנו כעת. 3

 היו בה� שוני� במקרי� הגט סודר לוהכ שאחרי העובדה מפרסו� להימנע אות� מחייבת

 לתודעת פרצו שכבר מקרי� לאות� להתכחש א� עניי� לה� יש, כ� על יתר. נזיקי� תביעות

 חלק של סופ� מתפרס� היה שא� משו�, ברור הדבר 233.כראוי הובנו שלא ולטעו�, הציבור

 את מידיו שומט הדי� בית היה, הנזיקי� לתביעות עזה כה התנגדות הועלתה בה�ש המקרי�מ

 גטי� לסידור השאיפה של המסורתית ההלכתית והמדיניות כאלה תביעות למנוע היכולת

   234.קשות נפגעת הייתה חשש ללא

 כנגד סמכויותיו על לשמור הדי� בית של במאמציו נוצרת הייתה נוספת שפגיעה מוב�

 יהיה כיצד, גט דבר של בסופו סודר א�. לתחומו המשפט בתי של כחדירה רואה שהוא מה

 הנזיקי� תביעת ולפיה ,המאמר בפתיחת שהובא שבציטוט זו כדוגמת טענות לטעו� נית�

 זאת בכל הדי� שבית רואי� אנו והרי 235?בכ� ירצה א� א� הגט את לסדר הדי� מבית מונעת

  .המשפט בבית התביעה להגשת הודות הנראה וככל, הגט את מסדר

  המעושה הגט בסוגיית" בדיעבד"ל" לכתחילה "בי�. ו

 המתח על המלמדות סוגיות לכמה כעת אעבור הדברי� פשר בדבר טענתי את לתמו� כדי

 משפט בתי של פסיקת� להשפעת הנוגע בכל, שבדיעבד זו ובי� לכתחילה ההלכה שבי�

 בא אינני כי לציי� חשוב. ל"מחו שתיי�ו מישראל אחת: הגט כשרות שאלת על אזרחיי�

 איני זה בפרק שיובאו שבדוגמות הוא הבולט ההבדל (המקרי� בי� מוחלט לדמיו� לטעו�

 
 . 173ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  233
היא שאלה שעדיי� יש מקו� רב , כמו ג� של בתי המשפט, שאלת הפרסו� הסלקטיבי של בתי הדי�  234

דיניות של מ, לפחות בעבר, מוכרת לי התבטאות אחת בלבד של דיי� בכיר בדבר קיומה. לעסוק בה
סמכות בתי הדי� הרבניי� בראי פסיקת בתי "ראו שלמה דיכובסקי . מכוונת כזו בפרסו� הפסיקה הרבנית

המדבר על מדיניות העורכי� של הפסיקה הרבנית , )ג"תשמה–א"תשמה (10–9, יא–ידיני ישראל " הדי�
יו בפסקי די� וא� להשמיט התייחסויות כאלה שה, שלא לפרס� פסקי די� המתייחסי� למשפט האזרחי

   .שכ� פורסמו

בהקשר רחב יותר יש לומר כי המחקר הישראלי היחיד העוסק בניתוח התופעה של פרסו� פסיקה חלקי   
ושל השלכותיה לא העלה טיעו� כי בתי המשפט מפרסמי� פסיקה באופ� סלקטיבי כדי להשיג מדיניות 

אול� בארצות הברית זו טענה ). 146 ש"לעיל ה, קדרי וכתב��הלפרי�, ראו בוגוש(משפטית הרצויה לה� 
. במיוחד בנוגע לבתי המשפט הפדרליי� לערעורי� שבסמכות� לקבוע איזה מפסקי דינ� יפורס�, מוכרת

 David S. Law, Strategic Judicial ראו, המתייחס ג� למחקר קוד�, למחקר אמפירי על הנושא
Lawmaking: Ideology, Publication, and Asylum Law in the Ninth Circuit, 73 U. CIN. L. REV 

המחבר מביאא� ציטוטי� של שופטי� שעמדו על , מלבד המחקר הרב בנושא המובא ש�. (2005) 817
א� לא , ש� המאמר מדבר בעד עצמו). 823' בעמ, ש�(מטרה �הבעיה של פסיקה סלקטיבית מונחית

פנות לפסקת הסיו� שלו שבה המחבר מזהיר את החוקרי� מפני הסכנות שבהסקת מסקנות על מיותר לה
 ). 866' בעמ, ש�(סמ� הפסיקה שפורסמה בלבד 

 .7ש "ראו לעיל בטקסט הסמו� לה  235
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, )זמ� לאור� שינוי אלא דנ� במקרה שהיה כפי ממש תיק באותו מהיר מפנה להוכיח יכול

 בעיקר – לכתחילה של פומבית מדיניותמ מעבר לעתי� חל לפיהש התופעה על לעמוד אלא

 ,בדיעבד של למדיניות – האזרחיי� המשפט לבתי לפנות מנשי� למנוע מיועדת ג� שהיאכ

 ממקרי�. המשפט בתי ע� הפעולה תו�יש על מברכת א� ולפעמי� המצב ע� השלמה שהיא

 ורחב עקרוני הסבר בהיותו, ביותר מסתבר לעיל שהוצע הדברי� פשר כי להעלות נוכל אלה

 שנראה כפי, ואכ�. הגט סרב� על לה זרה משפט שיטת של לח� בדבר ההלכה עמדת בשאלת

  236.להל� שייסקרו הסוגיות מ� באחת במפורש הוצע כבר הוא

  ישראל. 1

 כי להבי� הדיי� על כי הוא 237לעיל הנזכר דיכובסקי הרב של במאמרו המרכזי המוטיב

: אחרות לי�ובמי, הדעות לכל הכשרי� גטי� לסדר תמיד יכול אינו הוא הישראלית במציאות

 דייני� לדעתו בה�ש לסוגיות דוגמאות כמה מכיל מאמרו. המחמירות הדעות פי על לפסוק

 השולח� חלקי ארבעת 238,לדבריו. זו גישת� את מבקר והוא, המחמירות הדעות לאור פעלו

 הדיי� הכרעת בה�ש מחלוקות קיימות. שוני� אינ� המשפחה ודיני, מחלוקת עתירי ערו�

 מביא כזה חשש. המחמירות לדעות מקרה בכל לחשוש עליו ואי� ,הלקול להיות צריכה

 לדעות מעושה שהוא גט שיגרו� מזה גדול לנזק לגרו� שעלול גטי� מסידור להימנעות

   .מחמירות

 על מספר הוא הרשמי הרבני הדי� בית בתו� לכתחילה ובי� בדיעבד שבי� למתח כדוגמה

 בגי� במאסר שאוי� לאחר גט נת� והוא ,חמורות גירושי� עילות נגדו היוש חרדי אד�

 שהגט קבעו וה� ,הרשמיי� מהדייני� חלק בעיני כבעייתי נתפס האיו� עצ� 239.סרבנות

ונראה שרבני� ש� קבעו שלא תוכל  ,החרדי לציבור משתייכת שהיהא 240.בדיעבד רק כשר

כי הגט כשר , בהרכב אחר, שה שבה לבית הדי� וזה קבעי הא241.להינשא על סמ� גט זה

לאחר , בחוג החרדי עליו נמנית האשה לא הסתפקו בזה וסידרו גט נוס�"ועדיי� . לכתחילה

, ותיק הדייני�,  שהרב דיכובסקיאפואעולה ". עוברי� לסוחר' רצי כס�'שריצו את הבעל ב

, עומד במפורש על המתח הקיי� בבתי הדי� הישראליי� בי� האידאל של גט הכשר לכתחילה

בה יש צור� להסתמ� על דעות מקלות שבי� המציאות הארצית ו, )"גלאט"(לכל הדעות 

 דייני� רבי� להכיר בצור� שבמעבר מ� הפסיקה לכתחילה לקושי שלוהוא ג� מודע , יותר

 בעניי� היחס שלודומה ג� שדבריו אלה יכולי� להסביר את מהלכו . אל זו שבדיעבד

וכפי שראינו , קלהמהל� שהל� ברוב המקרי� מ� ההחמרה אל הה, לתביעות הנזיקי�

  242.לעיל

 
 . 317ש " ובה315ש "ראו במיוחד להל� הטקסט הסמו� לה  236
 . 229ש "לעיל ה, "דר� השיפוט הראויה"דיכובסקי   237
 .21–20' בעמ, ש�  238
 . 25' בעמ, ש�  239
 .122ש "ת מכוח חוק כלפי סרבני גט ראו לעיל הלמדיניות� של חלק מהדייני� בנוגע להפעלת סנקציו  240
 . 246ש "הנזכר להל� בה" כרוז"ראו למשל ה  241
  . ואיל�193ש "לעיל הטקסט הסמו� לה  242
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 ובייחוד, מסוימת פעולה א� הדי� בתי בתו�ש למחלוקות רבות דוגמות להביא נית�

 על. פסול או למעושה הגט את להפו� עלולה, המשפט בבתי להתדיינות הנוגעת פעולה

   243.אחרי� במקומות בהרחבה כתבתי מה� שתיי�

. המשפט בבית המזונות פסיקת: לענייננו יותר הקרובה בנקודה לעסוק ברצוני זאת ע�

 לענייני המשפט בבית שהיא מזונות לתביעת כי הטענה דומא עד תמוהה תיראה רבי� בעיני

 מ� הנתוני� שהרי ,ובצדק, הגט כשרות שאלת על שלילית השפעה להיות עלולה משפחה

 ולא (המשפט בבית מתברר המזונות תביעות של הגדול שהרוב מלמדי� האחרונות השני�

 רבניי� די� בפסקי עיו� זאת ע� 244.השני� ע� וגדל הול� רק והפער, )הרבני הדי� תבבי

, מנגד. מעושה גט ליצירת חשש המשפט בבית מזונות בפסיקת שראו דייני� היו כי מלמד

 לעמדה שהפכה או, האחרונות בשני� נעלמהש כמעט ,בעבר למדי נפוצה שהייתה ,זו עמדה

 שאת ביתר א� 245,מעוכבת למזונות א� ני�נכו שהדברי� דומני. ביותר שולית

  246.באחרוני� אסתפק ולכ�, "רגילי�", למזונות

 
 המאמר. 28ש "לעיל ה, "אביב�מלבוב לתל"רדזינר ; 65ש "לעיל ה, "מעגנת את עצמה"ראו רדזינר   243

 ג� נפסקה א�ו (בגט חויב שכבר סרב� בעל ג� כי הטענה לצור� �"מהרשד בדעת בשימוש עוסק הראשו�
 על לח� הפעלת, זו בשיטה המצדדי� לדעת. מסוימי� בתנאי� הגט מת� את להתנות יכול) נגדו כפייה
 זו תופעה. למעושה הגט את תהפו� בה� לעמוד יכולה שהאישה" סבירי� "תנאי� מתנה כשהוא הבעל
 דייני� לדעת סולפ שהוא הגט, כלומר. הרבניי� הדי� בתי בתו� אופוזיציה לה יש כי א�, למדי רחבה

 פנייה שלפיה, "מוטעה גט "בטענת בשימוש ד� השני המאמר. אחרי� דייני� לדעת כשר יהיה מסוימי�
 את להפו� עלולה הגירושי� להסכ� בניגוד) ילדי� מזונות בתביעת כלל בדר� (המשפט לבית האישה של

 �2009ב המאמר פרסו� מאז כי ודומה, מובהקת מיעוט דעת על הסתמכה זו גישה. למפרע לפסול הגט
 פסקו, זה בנושא שלה� הדי� פסקי את לפרס� טרחו וא�, לכ� קוד� בה להשתמש שהרבו הדייני� אפילו

 . לשיטת� בדיעבד של לעמדה לכאורה עברו כלומר, בה מלהשתמש
). 2009, קדרי וענבל קארו עורכות�רות הלפרי� (87–85 שנתו סטטיסטי�דו: נשי� ומשפחה בישראל  244

 2012סיכו� שנת ראו בנתוני� של הנהלת בתי הדי� הרבניי� . רסו� נתוני� אלה המגמה ממשיכהמאז פ
. /201220%www.rbc.gov.il/Publications/Statistics/Documentsלשנת20%סיכו�pdf.�זמי� ב, )2013(

' בעמ, ש�, קדרי וקארו�ראו הלפרי� (2009נית� לראות שמספר תיקי הגירושי� הול� וגדל ביחס לשנת 
ש "וראו להל� הטקסט הסמו� לה. ואילו מספר תיקי המזונות שנידוני� בבית הדי� ממשי� לרדת, )74–73

 .  ואיל�276
להרחבה על מהות� של מזונות אלו ראו לעת עתה אברה� . על נושא זה אני מקווה לעמוד במקו� אחר  245

, ראו בנוס� אלינסו�). 1989 (79ז  מחקרי משפט)" 'מעוכבת'(שה שבעלה חויב לגרשה מזונות לא" בארי
" פתרו� מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיי�" קפל�' שיחיאל ; קנז–קנב' בעמ, 11ש "לעיל ה

' סבג נ 6751 /�04 "ברי השופט רובינשטיי� בבגסיכו� נוס� יש בד). 2005 (392–289, 381י  המשפט
כא� רק אומר שיש דמיו� רב בי� ). 2004 (865–861, 817) 4(ד נט"פ, הדי הרבני הגדול לערעורי��בית

, )195ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה(ג� לדעת� של דייני� , בי� מזונות המעוכבתלתביעות הנזיקי� 
א� כי רק לאחר שהבעל כבר (באשר ג� ש� מדובר על כלי שבית המשפט מפעיל כדי לעזור למסורבת גט 

עיו� בפסיקה הרבנית מלמד כי קיימי� דייני� שאינ� מוכני� לסדר גט לאחר חיוב כזה בבית ). חויב בגט
 . אחרי� מצאו דרכי� לסדר את הגט בכל זאת, ומנגד, המשפט

במקרי� רבי� פנייתה של האישה לבית המשפט בתביעות , י בעיני בתי די� פרטיי� חרדיי�יש לציי� כ  246
למשל , ראו. יוצרת חשש לגט מעושה) כמו ג� הפעלת צווי הגבלה או איו� בהפעלת�(הנלוות לגירושי� 

  נחו� מנשה גוטנטג ויחזקאל פלס מיו� , בחתימת הרבני� שריאל רוזנברג" בעני� גט מעושה"הכרוז 

 �torahtimes.com/wp-content/uploads/2013/02/1זמי� ב, ")הכרוז: "להל�(ג "ו בחשוו� התשע"כ
b.pdfב��הנידוני� . לדפוס�חדש�מעושה�גט�בעני �הפרטיי� בתיקי הגירושי �על התערבות� של בתי הדי

 . בבתי הדי� הרשמיי� בכוונתי לעמוד במקו� אחר
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  הגט כשרות על המשפט בבית מזונות תביעת של שפעתהה

 נראית 247הגט בכשרות בעיה מהווה המשפט בבית שהיא מזונות שפסיקת הטענה, כאמור

 ע� 248.המשפט בבית נידונות המזונות תביעות שמרבית העובדה רקע על למדי תמוהה כיו�

 שהזכירו דייני� היו הקרוב בעבר וא� (בעבר הבעיה את שהעלו 249רשמיי� דייני� היו זאת

 במקורות שנדו� לפני). כאלה תביעות לאחר גטי� מלסדר נמנעו לא עצמ� שה� א� אותה

 שהסטטיסטיקה משו� היתר בי� מתעוררת הבעיה הדי� בית מבחינת כי לומר חשוב, השוני�

 ג� והוא, הדי� בבתיש מזה גבוה שהיהא שמקבלת המזונות שיעור המשפט בתיב כי מלמדת

 שבתי היא רלוונטית בעיה עוד 250.הרבני הדי� בבית הרווחת לעמדה בניגוד, למדד צמוד

 לחיוב מקו� שאי� יסבור הדי� בית הנראה ככל בה�ש במקרי� ג� מזונות פוסקי� המשפט

 הדי� שבית או 252,לשיטתו מספקות ראיות עדריבה יחייב� לא שהוא או 251,כלל מזונות

 נית� אכ�, פשוטות במילי� 253.יותר מוקד� היה המזונות חיוב הפסקת מועד כי סבור היה

 או כלל בה� חייב שאינו בסכומי� בעל חיוב של הלכתית בעיה להיות עלולה כי להבי�

 ליושיקו על משפיע הדבר וא�. בה� חייב הוא ההלכה פי שעל ממה הגבוהי� בסכומי�

  . מעושה גט בעיית כא� להיות עשויה ,הגט במת�

 
א� דייני� , ות בבית המשפט עלול ליצור בעיית גט מעושהאני מצמצ� את הדיו� לשאלה א� חיוב מזונ  247

דבר שעלול לדעת� של דייני� מסוימי� ליצור עילת , מעלי� לעתי� ג� את איסור הפנייה לערכאות
 .154–135' בעמ, 215ש "לעיל ה, Radzynerלכ� ראו . גירושי� נגד האישה

לעיל , קפל�.  לכ� שמספר תיקי המזונות בבית הדי� ממשי� לרדת280ש " ולהל� ה244ש "ל הראו לעי  248
כי פסיקת מזונות בבית המשפט " רווחת הדעה"י� באר� מציי� כי בקרב הדיינ, 446' בעמ, 245ש "ה

א� ה� נכוני� למדיניות שהייתה רווחת , דומני שהדברי� קצת מופרזי� כיו�. עלולה לפגו� בכשרות הגט
 . וכפי שנראה בהמש� סעי� זה, בעבר

גטי� ומכוחה נטע� כי יש בעיה באלפי , ג� בקרב בתי די� חרדיי� פרטיי� הטענה הזו כמוב� קיימת  249
וראו פסיקתו של מי שמכה� כיו� כאב , 246ש "לעיל ה, "הכרוז"ראו . המסודרי� בבתי הדי� הרשמיי�

סימ� , חלק א, משה שטרנבו�' ת תשובות והנהגות השל� לר"� של העדה החרדית בשו"בית די� הבד
; )ז"התשנ(סימ� תכח , חלק ג, משה שטרנבו�' ת השל� לרת תשובות והנהגו"שו; )ב"התשנ(תשפא 

 ).ב"התשס(סימ� קמט , חלק ד, משה שטרנבו�' ת תשובות והנהגות השל� לר"שו
 ראו אריאל. הפער בשיעור המזונות אינו חדש, 90–88' בעמ, 244ש "לעיל ה, קדרי וקארו�על פי הלפרי�  250

 יד עיוני משפט" והשפעת� על המשפחה ודיני המשפחה' מרו� הסמכויות'ו' כריכה'הלכת ה"צבי �רוז�
מעמד האישה "אליאב שוחטמ� ; ")הלכת הכריכה ומירו� הסמכויות"צבי �רוז�: להל�) (1989 (69, 67

לו כרמל ש, פרנסס רדאי (406–405, 380 בחברה ובמשפט –מעמד האשה " בדיני נישואי� וגירושי�
  ).1995, קובי עורכות�ומיכל ליב�

רות ; )1990 (421–420דיני המשפחה בישראל בי קדש לחל  צבי�לדוגמאות שונות ראו אריאל רוז�  251
השוויו� , הצדק,  על הכבוד– לקראת השלמה –דיני משפחה אזרחיי� נוסח ישראל "קדרי �הלפרי�

קדרי �רות הלפרי�; )2001 (123–113 ,105 יז מחקרי משפט" והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה
עיוני� במשפט מגדר " שיקולי מוסר בדיני משפחה וקריאה פמיניסטית של פסיקת המשפחה בישראל"

ד "פ, טביב' טביב נ 4982/92א "כ� ראו רע). 2007, דפנה ברק ארז עורכת (667–654, 651 ופמיניז�
                                                    ).1.9.2002, פורס� בנבו(רוזנבלו� ' רוזנבלו� נ 126/02) 'מחוזי חי(מ "ע; )1994 (390) 3(מח

' בעמ, 250ש "לעיל ה, שוחטמ�; 70' בעמ, 250ש "לעיל ה, "הלכת הכריכה ומירו� הסמכויות"צבי �רוז�  252
406 . 

,  בנבופורס�(' א' א' נ' א' א 1050/04) א"מחוזי ת(מ "ע; 251ש "לעיל ה, רוזנבלו�עניי� ראו למשל   253
 .272ש "כ� ראו להל� ה). 10.3.2005
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 הדייני� בכינוס. הדי� בית דייני את הטרידה זו בעיה בעבר כי למצוא נתפלא לא, ואכ�

 למזונות שהיהא תביעת שיוצרת הבעיות על דייני� כמה עומדי� ט"תשל בשנת שהתקיי�

 העיר רב, קוק השמח הרב אמר כ� 254.מעושה בגט וכלה הבעל בגזל החל, המשפט בבית

 בית ידי על שנפסקי� מזונות "255:שונות סיטואציות בי� מבחי� אינו כשהוא, רחובות ד"ואב

 איש אשת היא האשה מעושה וגט, מעושה גט של שאלה הבעל על כפיה שזה, המשפט

   ".עליה לדו� שיש חמורה שאלה זו, ממש

 לבתי בכוונה פונות שנשי� כ� על העומד 256,בחיפה הדי� מבית אוריה מרדכי הרב וכ�

". גט לתת הבעל לחייב הדי� לפי מספיק חומר "שאי� יודעות כשה� מזונות בתביעת המשפט

 לתת מוכ� שהוא מאליו מוב� אז, מרויח הוא מאשר יותר מזונות לה פוסקי� "המשפט בתי

 בה�ש במקרי� גטי� מלסדר להימנע מציע א� והוא, מעושה גט של בעיה זו". לאשתו גט

  :למזונותיה הדי� פסק על מוותרת נהאי שהיהא

בגלל , וא� הוא הול� ונות� גט, בגלל שג� פסק הדי� למזונות זה נגד ההלכה

ועלולי� בניו להיות חס ושלו� , "גט מעושה"א� כ� יש כא� , הסיבה הזאת

  . ממזרי�

לעמוד על המשמר שכל מה שנוגע לעניני , לדעתי על הנהלת בתי הדי�

, הדי� הרבניי��ונות יהיו בסמכות� הבלעדי של בתיאישות כולל תביעות למז

צרי� לחקור א� אי� פסק די� למזונות בבית המשפט , כל בית די� המסדר גט

צריכי� דבר ראשו� שהאשה תבטל ותוותר על , ולפני שמסדרי� גט, המחוזי

אחרת יש כא� ממש חטא של גט , כדי שהגט יהיה מרצו�, פסק הדי� למזונות

  . ו ממזרי�" חמעושה והבני� ה�

 שבתי כ� על אוריה הרב עמד ש� וא�, �"בתש שהתקיי� הדייני� בכינוס ג� עלתה הבעיה

 א� ה� ולדבריו, גבוהי� מזונות פסיקת ידי על כדי� שלא לגט הבעל את כופי� המשפט

 בירושלי� הדי� מבית מילצקי יוס� משה הרב 257.הגט מת� את לזרז כדי בכוונה זאת עושי�

 די� בפסקי שראינו דברי� דומא לנו המזכירי� דברי� אומר והוא, ריות א� קיצוני

  258:שהיהא שהגישה נזיקי� לתביעת המתייחסי�

שפסק הדי� : כשיש סעי� בהסכ� האומר, אנו א� פע� לא מאשרי� גרושי�

אנו דורשי� שיביאו . ש יהיה בטל ברגע שהבעל ית� גט"למזונות של ביהמ

אחרת יש חשש של גט , רת התיקש על בטול המשפט וסגי"אישור מביה

  .מעושה כיוו� שכל זמ� שאינו מגרש הוא חייב במזונות הגבוהי�

 
 ).ט"התשל, מנשה מילר עור� (70–68 ט"לכינוס הדייני� תש  254
 . 70' בעמ, ש�  255
 . ש�  256
 ).�"התש, אברה� שיינפלד עור� (32 �"כינוס הדייני� תש  257
אי� לנו לסטות כקוצו "� אול� "בשל המדיניות שלו איימו עליו בהגשת בג, לדבריו. 33–32' בעמ, ש�  258

הדרישה , לפחות בשלב ראשוני, רבי� עולהלעיל ראינו כי בתיקי� , כזכור". של יוד בגלל איומי� אלה
 .דחייה של תביעת הנזיקי� כתנאי לסידור גט או לדיו� בתביעתו/מחיקה/ לביטול
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 הדי� לבית אי� "259:הגדול הדי� בית כ�. דומה פסיקה פסקו שאכ� דייני� מגוו� להביא נית�

 הרבני ד"שביה מאחר, מחוזי משפט בית של ד"פס לפי מרובי� מזונות לגבות לאשה לאפשר

 הרב ידי על ש� מובא לכ� הנימוק]". תורה די� [ת"לד בהתא� מזה חותפ לה שמגיע פסק

  260:שפירא אברה�

על התוצאות העגומות הנובעי� , והנה כל יודעי דת ודי� מתריעי� כבר מזמ�

הכרכורי� שנשי� , מניצול הסמכויות המקבילות של בתי הדי� ובתי המשפט

ות לידי פיצול והמביא, מסכנות מכרכרות מבתי הדי� לבתי המשפט וחזרה

גורמות לתקלות מרובות , תביעות אחידות לתביעות נפרדות בערכאות שונות

, מופרעה, בחיי המשפחה על ידי העדר ריכוז כל הבעיות במקו� אחד

האפשרות לפתור באופ� החלטי את הסכסו� , ולפעמי� נעשית מנועה לגמרי

ולות הנובעות אנו עדי� לתקלות גד[...]  בי� בני הזוג לשלו� או לגירושי�

ואפילו עד כדי חשש של גט , ה� מבחינת המציאות וה� מבחינת ההלכה, מכ�

  . מעושה שלא כדי�

 בבית למזונות שזכתה גט מסורבת בוש במקרה שעסק ,בירושלי� האזורי הדי� בית וכ�

 התחייבות הדייני� לדעת 261.גט לה ת�יי א� הכספי� את לבעלה להשיב התחייבה המשפט

 כפיית "262:להרכב חבריו שני בהסכמת ,שפירא שמואל הרב אומר וכ�. המועיל אינה זו

  ". לכפיה נחשבת כס� לבעל ישלמו אפילו המשפט בית י"ע מזונות

 תקווה בפתח האזורי הדי� בית השבעי� שנות בסו� שנת� די� מפסק היא נוספת דוגמה

 הבעל וקאדו מקרה באותו 263.קרלי� שלמה הרב, הדי� בית אב של פסקיו באוס� המובא

 העלה ג� הוא זאת ע�. בגידה של כבדות בהאשמות אשתו את והאשי� גירושי� תבע

 בבית המזונות תביעת כי הטענה עולה לענייננו. הגט למת� כתנאי מסוימות כספיות דרישות

 שהילא אי� ולכ�, למעושה הגט את תהפו� )! (הבעל חת� שעליו הסכ� פי על, המשפט

 דבריו במהל� 264.הגט את לקבל ברצונה א� שלה מזונותה תביעת את לבטל אלא בררה

  265:כללית אמירה הדי� בית אומר

ש החלוני שכאלו מתו� "ובאמת יוצא מכשול חמור ע$י שופטי� מביהמ

רחמנות על האשה שסובלת מהתנהגות הבעל כלפיה או שהאשה רוצה 

להפטר מבעלה ה� מטילי� סכו� גדול בתורת מזונות שאי� הבעל יכול 

ומתו� הכרח הוא נות� את הגט אשר במקרי� כאלו הגט פסול , בזהלעמוד 

ולא נעשה שו� טובה לאשה ע$י אמצעי� , וגורמי� להתיר אשת איש לעלמא

 
 ).ז"התשל (262, 261ר י "פד, 37/ו"תשל) גדול(ערעור   259
 .270' בעמ, ש�  260
בעל יקבל שה"בפסק הדי� נאמר כי הסכ� הגירושי� קבע . 260ר טז "פד, ג"תשנ/224) ��אזורי י(תיק   261

 ).261' בעמ, ש�" (השווה למזונות שהיה צרי� לשל� לפי פסק בית המשפט עד סו� ימיה, סכו� רב
 .270' בעמ, ש�  262
 ). ט"התשס, אברה� ישעיהו קרלי� עור�(סימ� א ,  חלק במשפטי שלמהשלמה קרלי�   263
 . יג' בעמ, ש�  264
 . י' בעמ, ש�  265
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נוס� לזה שהיא [...] וא� האשה לא תוותר על הסכו� של המזונות[...]  כאלו

תקבל כס� שלא מגיע לה לפי די� התורה וא� לא תוכל לעול� לקבל את הגט 

א מחכה לזה היות שהגט לא יועיל לה להתיר לה להתחת� ע� אחר שהי

וביה$ד בדעה שג� השופטי� מביהמ$ש לא ירצו , ותשאר עגונה ח$ו לעול�

לאמלל את האשה להשאיר אותה עגונה בלי קבלת גט ולא יטילו על הבעל 

  .סכומי� גדולי� למזונות האשה אלא ע� הסכמתו ורצונו החפשי

   266.בחיפה הרבני הדי� ביתמ אקסלרוד הרב ג� וכ�

 בבתי מצויה אינה כמעט והיא זו עמדה נשחקה כאמור הזמ� שבמש� דומה אול�

 של מופע מצאתי (268מאוד גדל דווקא המשפט בבתי המזונות תיקי שמספר א� 267,הדי�

 במאסר איו� היה כבר שבו בתיק דובר אז ג� אול�, האחרונות בשני� אחת פע� רק זו עמדה

 הדעות את המציג די� פסק כתב א� הדייני� אחד). 269שלו המזונות בחו בגלל הבעל על

 בבית גבוה מזונות בסכו� זכתה שהיהא כאשר, הגט בסידור לסמו� נית� עליה�ש המקלות

   270.לפועל ההוצאה ידי על מאוי� הוא וכי ,ליכולתו מעל שהוא טוע� שהבעל המשפט

 מלסדר נמנעי� אינ� ורההחמ ההלכתית הבעיה על עומדי� תשתאורטי דייני� אפילו

 שעתירות הרי, קורה היה כ� אילו כי להבי� נקל (המשפט בבית מזונות פסיקת למרות גטי�

 דיכובסקי הרב להצעת תגובה במאמר כתב כ�). בנושא מוגשות היו כבר �"לבג רבות

 זו גישה מפעיל אינו ידיעתי שלמיטב, שינפלד אברה� הרב הדיי� נישואי��קד� להסכ�

או , כגו� שיש לאשה מעשי ידי�[...] ( ל חיוב מזונות שאינו על פי הדי�כ" 271:שהלמע הלכה

הוא ממש כמו חיוב מזונות גבוהי� שמשמעות� ) כשהפסידה זכותה למזונות בגלל מעשיה

 ,מאמר באותו. עצמו דיכובסקי הרב של עמדתו את לראות יותר עוד מעניי�. "'גט מעושה'

 
לעיל , וכ� קפל�, )ד"התשנ( א רלח שורת הדי" כו� גבוהגט שנית� מחמת מזונות בס"גדליהו אקסלרוד   266

 .447–446' ובעמ, 175ש "ה, 423' בעמ, 245ש "ה
כגו� באמצעות השימוש , א� כי היו דייני� שמצאו דרכי� להפחית את חיוב המזונות בדרכי� עקיפות  267

אלא שאי , ועני� שעצ� החיוב בבית המשפט הוא בעיה של גט מעושהג� ה� אינ� ט. �"בשיטת מהרשד
ראו . אפשר להפעיל אמצעי לח� על בעל שמתנה את מת� הגט בהשבת כספי� המגיעי� לו לפי ההלכה

 . 65ש "לעיל ה, "מעגנת את עצמה"רדזינר 
 .  ואיל�276ש "ראו להל� הטקסט הסמו� לה  268
 ). 2010 (6, 23 הדי והדיי, 041252693�21�1) 'אזורי רח(תיק   269
 ט רנא שורת הדי" י ערכאות"הסכמת הבעל לגט עקב חיובו במזונות גבוהי� ע"יצחק אלמליח   270

את פסק הדי� למזונות כתנאי למת� חשוב לציי� כי מתחילה דרש בית הדי� מהאישה לבטל ). ה"התשס(
מעניי� . אול� היא כנראה סירבה לעשות זאת ואז הגיע הבעל ואמר שהוא מגרש מרצונו החופשי, הגט

ג� א� הבעל יעמוד ויצווח : " בעניי� תביעות הנזיקי�7ש "להשוות זאת לדברי� לעיל בטקסט הסמו� לה
א� לא ". בהיותו מעושה, אסור לבית הדי� לסדר את הגט, נינו ככרוכיא כי הוא מעוני� לתת את הגטלפ

מיותר לציי� כי חלק מהמקורות שמביא הרב אלמליח נזכרי� במאמרי� שעסקו בשאלה א� נית� שלא 
 . 208ש "לעיל ה, לראות בתביעות הנזיקי� כפייה שלא כדי�

מוב� שאני יכול לומר ). ב"התשס (155, 148כב תחומי " הסכ� ממו� קד� נישואי�"אברה� צבי שינפלד   271
ע� זאת במקרי� אחרי� . את הדברי� האמורי� למעלה רק על סמ� פסקי הדי� שפורסמו או שהגיעו לידיי

 להראות כי פנייה לבית המשפט פסקי די� שנועדו, אפילו פעמי� רבות, לא נמנע הרב שינפלד מלפרס�
 167' בעמ, 28ש "לעיל ה, "מלבוב לתל אביב"ראו בהרחבה רדזינר . עלולה לפסול את כשרות הגט

 . ואיל�
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 די� פסק עקב מעושה לגט החשש "הכותרת תחת בכות הוא, שינפלד הרב מבקר שאותו

  272":המשפט בית י"ע הנית� למזונות

כפילות זו שבי� מערכת בתי המשפט ומערכת בתי הדי� יוצרת לא פע� בעייה 

ד "י ביה"ש וה� ע"י ביהמ"שכ� פסקי די� למזונות ניתני� ה� ע, הלכתית

או , הלכהמ מזונות לאשה בניגוד ל"במקרי� לא מעטי� פוסק ביה. הרבני

במקרה זה יש חשש לגט . שהסכו� שנפסק הוא מעבר למגיע על פי די�

שכ� הבעל יכול לטעו� שנאל� לגרש את אשתו כדי להיפטר מחיוב , מעושה

  .מ"י ביה"המזונות שהוטל עליו ע

 �ה המשפט בבית מקבלת שהישהא שמזונות דיכובסקי הרב סבר כנראה הרחוק בעבר, ואכ�

 דומות פסיקות על לחשוב קשה זאת ע� 273.הגירושי� הלי� על יעמשפ והדבר ,בידיה גזל

 מבקר הוא בסמו� לעיל שנזכר מזה מאוחר במאמר, להפ�. לכהונתו האחרונות בשני� שלו

 על לנו מעיד כ� ואגב (הגט בכשרות בעיה יוצרת מזונות תביעת כי שפסקו הדי� בתי את

 בכ� אי�) 274לה מסכי� שהוא (הרצוג הרב שיטת לפי כי וטוע�, )בעבר כזו תופעה של קיומה

  275:בעיה כל

ובתי הדי� עסקו לא פע� , הדבר מצוי לא פע� בחיובי מזונות שבבית המשפט

היו בתי די� . בגי� המזונות שנפסקו ש�, בשאלה של חשש לגט מעושה

והיו שהגדילו , ד הרבני"שדרשו מ� האשה להעביר את נושא המזונות לביה

א� לדעת� נפסקו מזונות שלא  – ת שנאכלולעשות ודרשו ג� החזר מזונו

מדברי . ללא חשש של גט מעושה, כתנאי לסידור גט – כדי� או בסכו� מוגז�

ברור שאי� כל צור� לכפות על האשה החזר מזונות או התדיינות , הרב הרצוג

ג� א� , ונית� לסדר גט ללא חשש, כתנאי לסידור הגט, ד רבני בלבד"בבי

  .או במידה מופרזתנפסקו מזונות שלא כדי� 

 כיצד? לא שמא או הגט בסידור הלכתית בעיה יוצרת המשפט בבית מזונות פסיקת הא� אז

 כא� שג� דומה? זכר לה אי�ש כמעט והיו� די� בפסקי ושוב שוב עלתה היא בעבר זה

 וכא�, )בדיעבד (יותר מקלות דעות על להסתמכות הלכתחילה מדרישת המעבר היא התשובה

� המשפט בתי נאבקו בעבר מדוע שיסבירו סטטיסטיי� בנתוני� זה הסבר לכרו� נית� א

  . מאבק� את להפסיק החליטו מסוי� בשלב אול�, זו בתופעה

 
למרות ): "א"התשס (1ש "ה, 280, 279 כא תחומי" נישואי��הסכמי ממו� קד�"שלמה דיכובסקי   272

 בכל זאת בתי המשפט נוהגי� –] שולח� ערו�[ע "ה� לפי פסקי השו, ת הדי� האישי לגבי יהודי�שהוראו
בית , כתוצאה מכ�. לא פע� בפירושי� העומדי� בניגוד להלכה, לפרש את ההלכה לפי ראות עיניה�

 ". למרות שהוא מחוייב לפסוק לפי ההלכה, המשפט פוסק בניגוד להלכה
 –הרבנות ובתי הדי� "� שלא פורס� א� נידו� בהרחבה אצל אשר מעוז "תש/6997) א"אזורי ת(ראו תיק   273

 ). א"תשנה–�"תשה (394–392, 289יז –טז שנתו המשפט העברי" בי� פטיש החוק לסד� ההלכה
 . 23–22' בעמ, 229ש "לעיל ה, "דר� השיפוט הראויה"ראו דיכובסקי   274
לתגובתו נגד תביעות הנזיקי� בבתי . 339' בעמ, 200ש "לעיל ה, "א"דרכו של הגרי"ראו דיכובסקי   275

 . 337' בעמ, המשפט ראו ש�
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 תביעות מספרי שבי� ביחס הזמ� ציר על שחל הדרמטי השינוי על חוקרי� עמדו כבר
 מזונותה תביעות של מספר� היה 1963 בשנת א� 276.המשפט ובתי הדי� בבתי המזונות

 לבית שפנייה המלמד דבר 277,המשפט בביתש זהמ שמונה פי גדול הדי� בבתי התבררוש
 היחס �1977ב הרי, הדי� לבית היפני הייתה המחדל ובררת למדי חריג דבר הייתה המשפט

 הל� מאז 279.המשפט בית לטובת נטה כבר הפער �1993וב 278,השלוש מפי לפחות ירד
 בה� שד� מאלה ויותר שניי� פי רבי� מזונות יתיקב דני� המשפט בתי וכיו� ,והתרחב הפער

 המוב� הרצו� מלבד, המחמירה הדעה שימשה שבעבר מציע אני 280.הרבני הדי� בית
 של סמכותו את לשמר שנועד כלי ג�, לעיל כאמור" לכתחילה "שה� גטי� בענייני לפסיקות

 אול� 281.תיחסי קטנה תופעה הייתה עדיי� כשזו, משפט לבתי הימפני ולהרתיע הדי� בית
 תביעות ברוב גירושי� למנוע יוכלו שלא דייני� הבינו, הדי� בתי נגד המאבק משהוכרע
 הדי� לבית גר� הפניות שט�. ונעלמה כמעט המחמירה והעמדה, אליה� המוגשות הגירושי�

� לשמר כדי היחידה הדר� שזו שהבי� משו� היתר בי�, זו בסוגיה בדיעבד של עמדה לאמ
  .סמכותו את

 זאת ע�. יודע איני? דומה לתופעה יגרו� גט מסורבות של נזיקי� תביעות בוירי הא�
 מאבק, זה עניי� על המשפט בתיל הדי� בתי בי� מאבק של בעיצומו כעת נמצאי� אנו כי ברור

  . הוכרע כבר המזונות שבִגזרת

 פעולה ושיתו� המחמירות הדעות מ� התעלמות – בצרפת הנזיקי� תביעות. 2

  משפטה בית ע� גלוי

 רבי� מקרי� קיימי� בצרפת 282:ברורה הצרפתיי� הדי� בתי של המדיניות לבדיקת הסיבה

 כפי 283.זה בנושא ביותר י�הרב והדיו� הניסיו� יש ובה, גט סרבנות בשל נזיקי� תביעות של

 
: ההלכה והציבור, בתי הדי� הרבניי�"צבי �ז�אריאל רו; 136ש "ה, 406' בעמ, 250ש "לעיל ה, שוחטמ�  276

 . ש� ג� מוצעי� הסברי� לתהלי� זה). 1995 (175–174, 173ג  משפט וממשל" גשר צר מאד
 ).1965 (36, 26 ,1963 סטטיסטיקה משפטיתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   277
 ).ט"התשל (46, 40 ,1977 סטטיסטיקה משפטיתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   278
 ).1996 (63, 54 ,1993 סטטיסטיקה משפטיתכה המרכזית לסטטיסטיקה הלש  279
ג� א� בשני� (מגמת הירידה במספר תיקי המזונות בבתי הדי� הרבניי� ממשיכה . 244ש "ראו לעיל ה  280

הרי שבעשור , 4672 עמד על  הוא2006א� בשנת ). כאלה ואחרות יש עלייה קטנה ביחס לשנה הקודמת
, הכנסת (16 מבחר נתוני� על גירושי בישראלראו נטע משה . �4,000הנוכחי הוא כבר ירד אל מתחת ל

 .�www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03199.pdfזמי� ב, )2013, מרכז מחקר ומידע
עומד הרב ישעיהו , 68' בעמ, 254ש "לעיל ה, ט"כינוס הדייני� תשלבדברי הפתיחה לדיו� במזונות ב  281

גולדשמידט על המצב הנפו� שלפיו מזונות הילדי� נידוני� בבתי המשפט א� מזונות אישה נידוני� לרוב 
 . בבית הדי�

הרחיב על א� אי� זה המקו� ל, שימושי� בתביעות נזיקי� ג� במדינות אחרות, בהיקפי� קטני� יותר, יש  282
תפסת "פרי וקפל� ; 99–98' בעמ, 5ש "לעיל ה,  de Bloisראו למשל שימושי� בהולנד במאמרו של. כ�

 .Bruker v� בקנדהראו את פסיקת בית המשפט העליו. 103ש "ה, 437' בעמ, 5ש "לעיל ה, "מרובה
Marcovitz, [2007] 3 S.C.R. 607 (Can.) ,בה ראו �ולדיוLisa F. Joffe, How Do Civil Courts 

Outside Israel View Husbands in Claims for Get Refusal? (Unpublished Manuscript) ) עותק
כתאות מהדיו� הישראלי לא מיותר לציי� כי פסק הדי� הקנדי מביא לא מעט אסמ). שמור אצל המחבר

יצוי� כי ניסיו� שהיה בהולנד לחקיקת חוק שיתייחס ישירות לסרבנות גט נתקל . בתביעות הנזיקי� הללו
 .סימ� פז, חלק ב, ת ושב ורפא"ראו שו. ג� של פוסקי� חשובי� מישראל, בהתנגדות רבנית
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. הגט מת� לזירוז זה בכלי משתמשי� א� הצרפתיי� הדי� בתי, הסעי� בהמש� שנראה

� כי הקובע ,הצרפתי האזרחי לקוד 1382 סעי� הוא התביעות ותנסמכ שעליו הצרפתי הסעי

 לפצות הנזק נגר� שבאשמתו מי את מחייב ,לזולתו נזק הגור� אד� של כלשהו מעשה"

 285,דומא שונה המשפטי המצב ובכלל, רחב כה נזיקי סעי� אי� בישראל 284".הנזק על אותו

 שאלותל בנוגע הדי� בתי של התנהלות� ובדר� ההלכתית בתגובה הוא ענייני אול�

  .הגט כשרות בעניי� אלה תביעות שמעוררות

 כי, הישראלי המקרה לצור�, ממנה ללמוד כדי הצרפתית הדוגמה את מביאי� ופרי קפל�

 תגובות "היו, שכלשונ� משו� זאת 286.ההלכה מבחינת דומא בעייתיות ה� הנזיקי� תביעות

 מתעורר "וממילא, מעושה לגט ויוביל התביעות כי שסברו" הלכה פוסקי של משמעיות�חד

 אולי תזכה היא .בהפסדה ייצא גט�מסורבת של ששכרה כ� לידי תביא בה שההכרה החשש

 התשובות משתי עולה כ�, אכ� 287".לו שייחלה התק� בגט תזכה לא א� ,נזיקי� בפיצויי

 התמונה, מזה יותר. אחרות תשובות ג� יש אול�, בה� אדו� שמיד ופרי קפל� שמביאי�

 תשובות למרות התרחב א� הנזיקי� בתביעות הצרפתי השימוש כי מלמדת דווקא ותהבכלל

  . אותו מעודדי� וא� פעולה אתו משתפי� הדי� בתי וכי, אלה מחמירות

 יעקב יצחק) ישראל תושבי (הרבני� ידי על ניתנו ופרי קפל� שמביאי� התשובות שתי

 בית ואב רב ,פולטורק עקבי הרב 290.מקרה לאותו הנראה ככל 289,ווזנר ושמואל 288וייס

 גט לתת מסרב הבעל אול� אזרחית התגרש כבר זוג בוש מקרה על אות� שאל ,ליו� העיר די�

 
נידא�  א� קלוד 'ז; 282ש "לעיל ה, Joffe;  לפסק הדי�2.2.1' ס, 282ש "לעיל ה, Brukerראו עניי�   283

דיני " עמדת� של בתי המשפט האזרחיי� בצרפת כלפי תביעות נגד בעלי� יהודי� למסירת גט"
 H. Patrick Glenn, Where Heavens Meet: Theראו עוד). ג"תשמה–א"תשמה(יא שפה –י ישראל

Compelling of Religious Divorces, 28 AM. J. COMP. L. 1, 13–15 (1980) , המחבר עומד ש� על
כבר בסו� , יר'ובעיקר באלג, השורשי� הקדומי� של תביעות הנזיקי� בצפו� אפריקה שבשלטו� צרפת

                                                    . עשרה�המאה התשע
284  CODE CIVIL (C. civ.) art. 1382 (Fr.). לשונו של . שפו' בעמ, 269ש "לעיל ה, ראו תרגומו של נידא�

תביעות הנזיקי� התבססו בעיקר על הנזק הנפשי שנגר� . הסעי� לא השתנתה מאז כתב ניד� את מאמרו
 . בדומה לתביעות הנזיקי� בישראל, לת שלה לפתוח בחיי� זוגיי� חדשי�לאישה ועל חוסר היכו

 .778' בעמ, 10ש "לעיל ה, "גט�אחריות� של סרבני"קפל� ופרי   285
רי� מדוע קפל� ופרי אינ� מסבי, 897' בעמ, 3ש "לעיל ה, וכבר תהתה בצדק ביטו�. 806–805' בעמ, ש�  286

 . הסבר כזה יוצע בסעי� זה. את יחס בתי הדי� בצרפת לסידור הגטי� למרות קיומה של תביעת הנזיקי�
ע� זאת במאמר מאוחר . 805' בעמ, 10ש "לעיל ה, "גט�אחריות� של סרבני"הציטוטי� מקפל� ופרי   287

, "תפסת מרובה"ראו פרי וקפל� . אמנ� על פי דברי דייני� ישראלי�, יותר ה� קצת ריככו את דבריה�
ולפיה קיימת קביעה גורפת , ללא כל מקורות, לקביעה נחרצת דומה. 441–440' בעמ, 5ש "לעיל ה

ראו , זיקי� הוא פסולשגט שנית� בצרפת לאחר תביעת נ, לפחות בעול� האורתודוקסי דובר האנגלית
Michael Freeman, Law, Religion and the State: The Get Revisited, in FAMILIES ACROSS 

FRONTIERS 361, 371 (Nigel Lowe & Gillian Douglas eds., 1996). 
 אפריקה�ש� הוא מתנגד להצעת חקיקה בדרו�, וראו ג� סימ� קלז. סימ� קלו, חלק ח, ת מנחת יצחק"שו  288

 .שתטיל סנקציות כלכליות על סרב� הגט
 . סימ� רי, חלק ה, ת שבט הלוי"שו  289
לש� ממוענת תשובת (מדובר בתיק מליאו� , ככל הנראה. הדבר עולה מקרבת התאריכי� ומזהות הפיצוי  290

שאת הפסיקה האזרחית בעניינו מביא ) א� לא ש� העיר, בתשובת הרב וייס נזכרת צרפת. הרב ווזנר
 . תב–ת' בעמ, 283 הערה לעיל, נידא�
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, ודוק (פרנק אלפי� עשרת של פיצויל המשפט בבית זכתה שהיהא 291".לצערה כדי "לאשתו

 של נוספת תקופה כל עבור עתידי תשלו� קביעת ולא בלבד העבר על פיצוי על מדובר

, הפיצוי על תוותר שהיהא כי לבעל הבטחה תו� גט לסדר מותר א� היא והשאלה, )תסרבנו

, הפיצוי את לשל� יכולתו חוסר בשל, בררה בלית הגט את יית� הוא כי היא ההנחה שמא או

 זה במקרה הגט את לסדר שאסור קבעו הפוסקי� שני. לסדרו ואסור מעושה יהיה הגט ולכ�

) "גיטי� תורת" ובעל �"התשב דברי על שהתבסס( השואל שמעלה האפשרות את ודחו

, שהילא מכ� שנגר� הנזק על אלא הגט מת��אי על קונס אינו המשפט שבית העובדה לפיהש

  292.הגט מת� על שאינה כפייה היא

 הבעיה את להציג בבוא� באר� דייני� משמשות אלה שתשובות למצוא נתפלא לא

 הצגת כ� על. מכרעת הייתה לא השפעת� בצרפת שדווקא נראה אול� 293,הנזיקי� בתביעות

 א� לדעת קשה, ראשית. ומוטעית חלקית היא לבד� אלה פסיקות על כמבוסס הצרפתי הלקח

, מחדש אצלו עלתה הסוגיה ב"תשנ בשנת. הללו התשובות לפי פעל עצמו פולטורק הרב

 ותוא 294.טובול יחיא הרב, ליו� העיר של הספרדי רבה, עמיתו ע� בעניי� התייע� והפע�

 אלא העבר על פיצוי רק לא פסק המשפט בית שכא� משו� מקודמו חמור לכאורה היה מקרה

 לאיסור הכריע פולטורק הרב א� מהדברי� ברור לא. הגט למת� עד יומי��יו תשלו� ג�

, מקו� מכל. להחמיר שוני� שיקולי� עמיתו בפני עלהה שהוא ברור אול�, מקרה באותו

 במקרה כי וקבע, יצחק המנחת בדברי ד� שהוא תו�, סורהאי את דומא צמצ� טובול הרב

 לחיי� חזרהב ג� אלא גט מת�ב רק לא המשפט בבית החיוב מ� להיפטר יכול הבעל בוש

 בידינו, שנית. מעושה גט של בעיה אי�, כלפיה בחובותיו עומד שהוא תו� אשתו ע� מלאי�

 לכאורה חמור הוא �שג במקרה שדנו בישראל אחרי� מרכזיי� רבני� משלושה תשובות

) אזרחיי� גירושי� לאחר (גט בסרב� מדובר זה במקרה 295.וווזנר וייס הרבני� בו שדנו מזה

 לידי גט שמסר ולאחר, הגט למת� עד ליו� פראנק 200 של ס� לשל� המשפט בבית שחויב

 שלושת. עליו שהושת התשלו� בשל בכפייה אותו שנת� טע�, לאשתו שימסור שליח

  . שהיהא לידי אותו למסור יכול והשליח ,הגט בכשרות ספק אי�ש קבעו הפוסקי�

 שהדייני� דומה. הצרפתיי� הדי� בתי של בפועל התנהלות� את לבחו� יותר חשוב אבל

 מעמד� למרות, ווייס ווזנר הרבני� של המחמירה דעת� את לאמ� שלא במודע החליטו ש�

 
 . מילי� אלה נזכרות בשאלה שבשתי התשובות  291
בית המשפט עומד על הנזקי� העקיפי� שיצרה סרבנות , 290ש "לעיל ה, אכ� בפסק הדי� שמביא נידא�  292

הדברי� כמוב� מזכירי� דברי שופטי� ישראלי� שקובעי� שה� . אינו עוסק בגט עצמוהגט וקובע ש
ש "לעיל ה, 19270/03ש "למשל ראו תמ, ולא בכפייה על הגט עצמו, מת� הגט�עוסקי� בנזק שגר� אי

22. 
ש "לעיל ה, "צעדי אכיפה ממוניי�"דיכובסקי ; 166' בעמ, 22ש "לעיל ה, "סידור גט"לביא , ראו למשל  293

 .13' בעמ, 7ש "לעיל ה, 272088/6וראו את דברי הרב ינאי בתיק ; 177' בעמ, 196
 . סימ� כט, חלק א, ת מראות ישרי�"את הדיו� נית� לראות בדיונו של יחיא טובול בשו  294
לתשובתו של הרב . סימ� לז, אב� העזר, חלק ב, ש ומג�"ת שמ"שו; רסז, חלק ב, ת מאמר מרדכי"שו  295

בסו� . סימ� לח, ש�, נספחת הסכמה לפסק דינו מידי הרב עובדיה יוס�) רבה של ירושלי�(משאש 
יש לציי� כי הרבני� אליהו ומשאש . ו מספר הרב משאש שהגט אכ� נמסר בסופו של דבר לאישהתשובת

סביר שבית . וזו אחת הדרכי� שלה� להכשירו, את החיוב שהטיל בית המשפט לחיוב מזונות" מתרגמי�"
 פי וה� הוטלו שלא על,  הרי אלו מזונות גבוהי� מאוד–וג� א� כ� , המשפט לא ראה זאת כחיוב מזונות

 .ההלכה ולא על ידי בית די�
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 לא שאולי גטי� לסדר: שלנו חי�ובמונ, יותר מקלות דעות לפי ולפעול, ההלכה בעול� הר�

 העיגו� מ� להשתחרר לנשי� יאפשרו אבל, )"לכתחילה" (לוהכ לדעת כשרי� יהיו

  ). "בדיעבד"(

 ודיבר הנושא את חקר ,המשפטי� במשרד עברי משפט תחו� ראש ,ויגודה מיכאל ר"ד

 השלוש ע� דיבר הוא, לדבריו. �13.9.2005ב איל��בר באוניברסיטת שהיה בכינוס עליו

 דיי�, סמרלה מיכאל והרבני� – מיד תוזכר דעתוש – זמפרי גוגנהיי� הרב (דייני�

 ,)בשטרסבורג החרדית הקהילה י�ד בית אב, שלזינגר עקיבא שמואל והרב ,בשטרסבורג

 החשש משו�, עתיד פני הצופי� פיצויי� מפסיקת מסתייגי� הדי� בתי כי עולה ומדבריה�

 המקורות. מעושה גט של בעיה רואי� ה� אי� העבר בגי� פיצויי� בפסיקת אבל, מעושה לגט

 שכאמור ,וווזנר ווייס הרבני� שדחו כאלה לרבות, בהלכה מקלות דעות ה� לכ� שלה�

  . הגט את יפסלו בלבד העבר בגי� פיצויי� שג� סבורי�

 ,דרייפוס נינא הדי��רכתעו. אחרי� ממקורות ג� אישוש מקבלי� ויגודה של דבריו

 של בגירושי� העוסק מאמר כתבה ,גירושי� בהליכי יהודיות נשי� בייצוג רבות העוסקת

 של בעיה שאי� היא הדי� בבתי המקובלת שהדעה כ� על עומדת היא ג� 296.בצרפת יהודי�

 כאשר המשפט לבית שהיהא את מפנה הדי� בית וכי 297,העבר נזקי על נזיקי� בתביעות ממש

   298.הגט בהלי� פעולה לשת� מסרב הבעל

 השני� מ� מקורות בשני מובא בצרפת המשפט ביתל הדי� בית בי� הפעולה שיתו� תיאור

 של והקונסיסטואר ו"ויצ ארגו� שהוציאו בצרפת הלכתיי� לגירושי� במדרי�: האחרונות

 299,זפרי די� בית ואב הראשי כרב כיו� שמכה� מי, גוגנהיי� מישל הרב של בברכתו זפרי

: סרבנות למנוע שאמור פתרו� מציעי� המקורות ישנ 300.עצמו גוגנהיי� הרב של ובהרצאתו

 הבעל של התחייבותו תופיע האזרחי המשפט בית של הדי� שבפסק לדאוג מציע המדרי�

 301,הדי� בפסק האמור את ימלא לא א� נגדו כספית לתביעה להוביל יוכל דברוה, גט למת�

 
296  Annie Dreyfus, Divorce Civil et Divorce Religieux, in FEMMES ET JUDAISME AUJOURD’HUI 

173 (Sonia Sarah Lipsyc ed., 2008) .דרייפוס �אביב ע� עורכת�בשיחה שהייתה לי בתל �די
היא אמרה שכל בתי הדי� בצרפת מקבלי� היו� את השימוש בתביעות נזיקי� של מסורבות ) 8.7.2012(

 . גט
 . 178' בעמ, ש�  297
 . 176' בעמ, ש�  298
299  WIZO, LE GUIDE DU DIVORCE RELIGIEUX (“GUET”) EN FRANCE (2008), available at 

storage.canalblog.com/98/48/267847/38352748.pdf) �במכתבו של הרב גוגנהיי� ). המדרי�: להל
גור� , המדרי� מלמד כיצד בית הדי� נוהג ע� סרב� שכבר התגרש אזרחית): "בתרגו� חופשי(הוא כותב 

ו היא בעלת ברית רבת ער� ובמיוחד מלמד כיצד מערכת הצדק של מדינתנ, לו לשקול מחדש את עמדתו
 ). 4' בעמ, ש�" (להתמודדות ע� בעיה זו

 Michel Gugenheim, Le Bet Din de: 2012ההרצאה ניתנה בכינוס על עגונות בפריז שהתקיי� במאי   300
Paris face aux maris recalcitrant, Yom Agounot ‒ Droit au divorce et hala'ha (May, 2012), 
available at www.akadem.org/sommaire/themes/vie-juive/place-de-la-femme/approche-socio 

logique/droit-au-divorce-et-hala-ha-23-05-2012-44686_384.php . דברי הרב גוגנהיי� הנידוני�
ר מיכאל ויגודה על ההפניה למקור זה "תודתי נתונה לד.  להקלטה3:25:00למעלה מצויי� החל מדקה 

 . בי ליפסקר על הסיוע בהבנת הצרפתיתסיל' ולגב
ובתי די� , לא מיותר לציי� כי מבחינה הלכתית יש בעיה בהתחייבות כזו. 8'  בעמ299ש "לעיל ה, המדרי�  301

 לא באר� נוהגי� למחוק סעיפי� בהסכמי גירושי� שבה� מופיעה התחייבות של הבעל לשל� קנס א�




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
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 הגירושי� של יי�האזרח ההליכי� לפני הגט את לבצע שהילא בהרצאתו מציע גוגנהיי� והרב

 גוגנהיי� הרב וה� המדרי� ה�? כ� נעשו לא הדברי� כאשר עושי� מה א�. הרכוש וחלוקת

 ובו ,נוס� זימו� לו נשלח ,הדי� בית בפני להופיע מסרב הגבר א�: הזה ההלי� את מתארי�

 המדרי� לפי. בנזיקי� אותו לתבוע יכולה שהיהא הצרפתי החוק פי שעל במפורש לו נאמר

 די� פסקי למכתב מצרפי� גוגנהיי� הרב ולפי, שהיהא בידי חתו� תביעה כתב לו לחנש כבר

 שחויב סרב� של דוגמה מביא הוא (דומא גבוהי� בפיצויי� כמותו סרבני� שחייבו העבר מ�

 קבלת לאחר הדי� לבית מגיעי� הסרבני� מ� אחוז שבעי�, לדבריו). אירו אל� בשמוני�

  302.זה מכתב

 בבית בתביעתה לה שיסייע מסמ� שהילא נות� עצמו הדי� בית, נובעי עומד סירובה א�

 הרב). כורחו בעל יגיע כמוב� הגבר המשפט ולבית (הבעל סרבנות את לו ויוכיח המשפט

 בית א�: ראינו שכבר נימוק באותו ,הדי� בית במעשה הלכתית בעיה שאי� מסביר גוגנהיי�

 מבחינה ,)! (הלכתית מבחינה תקי� הגטש הרי, העבר על בנזיקי� רק מחייב הצרפתי המשפט

 את לקבל כדי המשפט בבית זכתה שלו הסכו� על תתפשר שהישהא היא המטרה מעשית

  ). באר� שאירעו מקרי� בכמה שראינו כפי בדיוק (הגט

 זוג בני בה�ש מקרי� על כאמור מתנהל בצרפת הדיו�: נוספת לנקודה הדעת את לתת יש

 אינו האזרחי הגירושי� הלי� כי לציי� מיותר. ִגטה את �ג דורשת שהיוהא אזרחית התגרשו

 את לחייב הלכתי בסיס אי� רבי� במקרי� וממילא ,ההלכתיות הגירושי� עילות את דורש

 הוא הגט את לתת הבעל אילו� לצור� המשפט בבתי השימוש, אחרות במילי�. בגט הבעל

 א� זו נקודה. אשתו את שלגר חייב אינו הוא הלכתית מבחינה בה�ש מקרי� באות� אפילו

 הוא בה�ש במקרי� שא� שהצהיר ,הישראלי לזה הצרפתי הדי� בית בי� הפער את מעצימה

  303.המשפט בבית נזיקי� תביעת לאחר גט יסדר לא הוא הגט את לתת הבעל את חייב עצמו

 להביא שמעוניי� ,הצרפתי הדי� בית של מההלי� ללמוד מה יש כי לומר אפשר, לסיכו�

 סרבנות במניעת לה� שיש הכוח את ומבי� המשפט בתי ע� פעולה שיתו� תו� טג לסידור

 הסיבות משתי ,הצרפתי מהתקדי� יסתייגו באר� הדי� שבתי להניח סביר זאת ע�. גט

. מקלות עמדות על להסתמ� ולא לכתחילה כשר גט לסדר מעדיפי� ה�, ראשית: ראינוש

 כדי הלכתי לגט זקוקה אינה השישהא משו�, עליה� להסתמ� אלא בררה אי� בצרפת

. להשיגו לה נעזור לא א� הגט על שתוותר חשש יש ולכ� ,המדינה משפט מבחינת להינשא

 של בסיועו פומבית שהכרה הגור� סמכויות מאבק קיי� שבאר� הרי, לצרפת בניגוד, שנית

 
דיו� זה הוא . וקשה לומר כי הגט כשר לכתחילה, ודאי שיש כא� מחלוקת ראשוני�, מכל מקו�. יית� גט

 שורת הדי" הסכ� קד� נישואי� לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלו�"מוקד מאמרו של אוריאל לביא 
 שיש בו סעי� והוא קובע כי אי� לאשר הסכ�, ")הסכ� קד� נישואי�"לביא : להל�) (ח"התשס(יד רמא 

, נישואי��בניגוד להסכ� קד�, לכאורה המקרה דנ� חמור עוד יותר משו� שהקנס לא נקבע מראש. קנס
 . והוא נוצר בשל לח� של בית משפט אזרחי

ג� איו� בקנס כספי גבוה הוא , כפי שמראה הרב לביא". לכתחילה"ג� כא� אי� מדובר בהלי� כשר   302
א� איו� בלבד : "כט' בעמ, 64ש "לעיל ה, גט מעושהל הרב גולדברג וראו הגדרתו ש). ש�(בעייתי מאוד 
 . ופוסל את הגט" נחשב לאונס

בנוגע למקרה שבו ד� , 208ש "לעיל ה, וראו דברי הרב בס. 13ש "ראו הציטוט המובא לעיל בה, למשל  303
 ".מנחת יצחק"בעל 
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 על יעלו לא, העגינות בעיית פתרו� לצור� עמו גלוי פעולה שיתו� וחומר קל, המשפט בית

  . הדי� בית של לתחומו יתר לחדירת מחשש הדעת

  ”Don't ask, Don't tell“ של למדיניות מחששות: יורק ניו מדינת של הגט חוק. 3

 שהוא ההלכתיות הבעיות בבחינת ה�, דומא הרבה נכתב יורק ניו מדינת של "הגט חוק" על

, בקצרה 304).ומדינה דת עירוב של שאלות בפרט (המשפטיות אלה בבחינת וה� מעורר

 ולקנוס המקובלת הרכוש מחלוקת לסטות יכול המשפט בית כי קובעי� אלה סעיפי�

 זה ובכלל, זוגו ב� של השניי� הנישואי� אפשרות על קשיי� המערי� הזוג ב� את למעשה

, כלומר. "הגט חוק"ל )6(253 סעי� לאור ,עליו החל הדתי הדי� מבחינת להינשא אפשרותו

 כי לציי� חשוב. הגט סרב� על, דומא כבד להיות שיכול, כלכלי לח� מפעיל המשפט בית

 והמטרה, יהודיי� גורמי� עמדו הסעיפי� חקיקת מאחורי, החוק של הכללית לשונו למרות

 שהיה ,הסעי� של קוד� שנוסח לאחר זאת. גט למסורבות פתרו� הבאת הייתה המוצהרת

 פוסקי של לתמיכת�, החדש לסעי� בניגוד, וזכה (1983 מאז יורק ניו מדינת בחוקי קיי�

 אפשר אי כ� על 306.גט למסורבות סיוע היא ג� שהייתה ,במטרתו לדעת� נכשל 305,)הלכה

 לכ� שיועד במכשיר אלא גט סרבני נגד בדיעבד שנרת� כללי אזרחי בכלי שמדובר לומר

  307.במוצהר

 
304  N.Y. DOM. REL. LAW §236B(5)(h), §236(B)(6)(d) (Consol. 2004) ; לרשימת ספרי� ומאמרי�

;  ובהערות השוליי� ש�835–833' בעמ, 10ש "לעיל ה, "גט�אחריות� של סרבני"בנושא ראו קפל� ופרי 
Freeman ,'קונטרס "צבי גרטנר ; 374–373' בעמ, 287ש "לעיל ה�ע–' חוק הגירושי �פ " כשרות הגיטי

 .Chaim Jachter, Lemon v; )2001(ח תקטז ישורו " יורק דארצות הברית�החוקה החדשה במדינת ניו
Kurzman – Its Impact on Eiruvin and Gittin Part Two, Torah Academy (Nov 2, 2012), 
available at http://www.tabc.org/kol-torah/article/index.aspx?pageaction=ViewSinglePublic& 
LinkID=456&ModuleID=43&StartDate=11/2/2012&NEWSPID=1; Michael J. Broyde, Some 
Thoughts on New York State Regulation of Jewish Marriage: Covenant, Contract or Statute? 5 

FAM. L. 55, 69–82 (2011) , (ובהערות השוליי� ש��להל :Broyde, Some Thoughts.( 
אלא נאמר רק כי השופט יכול להשהות את פסק הדי� , בסעי� המקורי לא הוזכרה חלוקת הרכוש  305

על הגורמי� החרדיי� שעמדו . ושי� עד לאחר שיתברר כי לא נותר שו� עיכוב על הצדדי� להינשאלגיר
בירור הבסיס "מאחורי הסעי� הזה ועל התמיכה ההלכתית בו ראו שמואל יהודה ליב לאנדעסמא� 

 ).ח"התשמ(סח ) ד–ג( טז מוריה" ההלכתי לחוק הגירושי� החדש במדינת ניו יארק
 Lisa Zornberg, Beyond the  ועל הגורמי� שעמדו מאחוריו ראו�1992עי� מעל הרקע לחקיקת הס  306

Constitution: Is the New York Get Legislation Good Law? 15 PACE L. REV. 703, 733–735 
 New York 1992“ :היא כה פשוטה עד שיש המכני� אותו' יהודי'ההבנה שמדובר בחוק . (1995)

Jewish divorce law” 1992“ או get statute” .ראו למשל Joel A. Nichols, Multi-Tiered Marriage: 
Ideas and Influences from New York and Louisiana to the International Community, 40 VAND. 

J. TRANSNAT'L L. 135, 162 (2007); Broyde, Some Thoughts ,ראו עוד . 74' בעמ, 304ש "לעיל ה
ניסיונות של ארגוני� יהודיי� להעביר . 833' בעמ, 10ש "לעיל ה, "גט�אחריות� של סרבני "קפל� ופרי

 .http://www.womenslaw ראו. חוק דומה במדינות נוספות בארצות הברית לא צלחו עד עתה
org/laws_state_type.php?id=12530&state_code=RL&open_id=12602. 

יש הבחנה הלכתית בי� לח� ישיר שבמוצהר מיועד להשגת גט ובי� לח� עקי� שמקורו בחיוב שאינו   307
, 64ש "לעיל ה, גט מעושהג  ודברי הרב גולדבר22ש "ראו לעיל ה. קשור לגט אלא שהגט יכול להסירו

רצד השולל את השימוש בחוק הישראלי לקיו� פסקי די� לגירושי� משו� שהוא מצהיר על כוונתו ' בעמ
בדי� "' חיי� מלינובי�: של ניו יורק ראו" חוק הגט"לדיו� בנקודה זו בהקשר של . ללחו� על סרבני הגט




   ":המעשה אלא עיקר המדרש לא"  ה"עתש מה משפטי

  הרבנית הפסיקה של הפרסו
 מדיניות ועל נזיקי� תביעות לאחר טי�ִג סידור על

73  

 רבני�ה לטעו� הגדילו. כ� על כתבו ורבי�, מעושה לגט חשש עורר החדש החוק, כאמור

 שסודרו הגטי� כלל על משפיע למעשה החוק שלדבריה� ,'מלינובי� וחיי� בליי� דוד יהודה

 שאינו ללח� גור�, ספציפי במקרה יופעל לא א� ג�, קיומו שעצ� משו�, יורק ניו במדינת

 במדינת שהיא לכל קידושי� לסדר בעיה יש לכ�. החוק יופעל שמא המפחד הבעל על כשר

 אול� 308.המשפט בבית הגירושי� הסדרי על דיו� ג� ניהלה גטה שסודר בעת אשר, יורק ניו

 של קיומו ע� הדי� בתי של ת�השלמ בשל כנראה, היו� סדר מעל ירדה שהבעיה מתברר

 בניו המשפט שבתי העובדה בשל ולא, קיומו למרות גטי� לסדר שצרי� העובדה וע� החוק

 ההלכתיי� וההתייחסויות המאמרי�, בדיקתי למיטב 309.אותו מפעילי� אינ� יורק

 בתי של הפנמה יש, אחרות במילי� 310.כעשור מלפני ה� הנושא על שנכתבו האחרוני�

 החוק של קיומו למרות הגטי� להכשרת ההצדקה מהי. "בדיעבד" של במצב אנו כי הדי�

 את לחקיקתו בסמו� והדגישו החוק נגד שנשמעו הרבי� הקולות מול אל? בו והשימוש

 שימשו שלימי� רבני� של אחרי� קולות שני בלטו, מעורר שהוא תההלכתיו הבעיות

: הברית בארצות הגדול האורתודוקסי הדי� בית, �Beth Din of Americaב הדייני� מבכירי

 עד ששימש 312,ברויד מייקל והרב, הדי� בית כאב היו� המכה� 311,שוור� דב גדליה הרב

, הרבני� שני .ויליג מרדכי והרב וור�ש הרב לצד הדי� בית של המרכזי בהרכב חבר לאחרונה

 שוור� הרב). "הדחק שעת" (הנסיבות מ� נובעת להקל נטיית� כי מדגישי� ,במאמריה�

 
וראו להל� ). ג"התשנ(נה –נד, נג) ב–א(יט מוריה " פ החוקה החדשה בארצות הברית"ת הגיטי� עכשרו

 . 318ש "ה
308  J. David Bleich, Get Law – To the Editor, 32(1) TRADITION 99 (1997); Chaim Malinowitz, 

The New York State Get Bill and its Halachic Ramifications, 27 J. HALACHA & CONTEMP. 
SOC'Y 5, 21–22 (1994) )�להל :Malinowitz, N.Y. State Bill .( הדברי� מפורטי� עוד יותר במאמרו

במדינת נוא !]) כ�[' גט לא'(בעית הגירושי� בעקבות החקיקה האזרחית "העברי של יהודה דוד בליי� 
 הוא טוע� שיש לחשוש כ� ג� לגטי� שמסודרי� 14ש "בה). ד"התשנ (249, 230 מב אור המזרח" יארק

 .באונטריו שבקנדה
המתאר את המצב העכשווי וא� עומד על , 81–78' בעמ, 304ש "לעיל ה, Broyde, Some Thoughtsראו   309

 Family law“ הוא קובע כי.  בית המשפט למע� השגת הגטכמה מקרי� שבה� בית הדי� שילב ידיי� ע�
judges, however, are quite familiar with the get laws and their applications and do not hesitate 

to apply them”. להשוות את התפתחות השימוש בחוק על ידי השוואת דברי� אלה של ברויד �מעניי 
 MICHAEL J. BROYDE, MARRIAGE, DIVORCE, AND: ד� לכ� בספרולדברי� שכתב עשר שני� קו

THE ABANDONED WIFE IN JEWISH LAW 116–117 (2001),לבד מודעי�  ש� כתב כי זוגות מעטי� ב
 מניב כמה וכמה �Lexisחיפוש ב, אכ�. וכי מצא רק כעשרה מקרי� שבה� החוק הופעל, לקיומו של החוק

  .מקרי� של שימוש בסעי� בשני� האחרונות
בסו� שנות התשעי� ניסו כמה רבני� אמריקאי� לפעול למע� שינוי החוק באופ� שיהיה לדעת� בעייתי   310

 ממה שהאישה 5%לוקת הרכוש בגי� סרבנות הבעל לא יעלה על למשל קביעה כי ההפרש בח(פחות 
עצ� ההצעה מלמדת ה� על המודעות להפעלתו של החוק בבתי המשפט וה� על ). הייתה מקבלת ממילא

הנחה מפורשת זו גרמה . ולכ� יש לפעול יחד ע� הרשויות, הפנמה כי אי� סיכוי לבטל את החוק לגמרי
בסופו של דבר המאמ� פסק משו� שהרב אלישיב קבע . ו למהל�לכ� שחלק מהרבני� באמריקה התנגד

 .304ש "לעיל ה, לכל העניי� ולמכתבי� השוני� ראו גרטנר. כי השינוי לא יפתור את בעיית הגט המעושה
311  Gedalia D. Schwarz, Comments of the New York State ‘Get Law’ 27 J. HALACHA & 

CONTEMP. SOC'Y 26 (1994). 
312  The 1992 New York Get Law, 29(4) TRADITION 5 (1995) Michael J. Broyde, )�להל :Broyde, 

1992 N.Y. Get Law.( 
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 יש כי שקבע ,ליבעס אייזיק יצחק הרב דברי על לסמו� מעדי� א�, המחמירות לדעות מודע

, )313דחו הפוסקי� שרוב דעה, אונס אינו ממו� שאונס למשל (מקלות דעות על להסתמ�

 He feels that the critical issues of igun and its“: דעתו את מציג שוור� שהרב וכפי

consequences (“Shaat Hadechak”), allow for leniency in this very serious situation”..
314
 

 כשר יהיה שגט שראוי משו�, לעול� בא היה שלא ולוואי רע הוא החוק כי כותב ברויד הרב

 שהחוק מכיוו� זאת ע�). לכתחילה כשר שלנו ובהגדרות (כול� לא א�, הפוסקי� רביתמ לפי

 הגטי� את להכשיר אפשרות כל אחר לתור שעלינו הרי, קטני� לשנותו והסיכויי� קיי�

 הגט חוק, לדבריו 316.אחר מכיוו� זו הבחנה על חוזר הוא מאמרו בסיכו� 315.בצלו הנערכי�

 כל ללא להינת� הגט שעל משו� רע דבר הוא וקיומו ,הגט כשרות על קשות שאלות מעלה

 של ידיה� מתחת שיצאו הגטי� כשרות חזקת את מניחה ההלכה זאת ע�). לכתחילה (היכפי

 ככשר בגט להכיר המאפשרי� השיקולי� את ששקלו עליה� וחזקה, מומחי� גטי� מסדרי

   317).כשרי� הגטי�, post factum, בדיעבד ולכ�(

 
ת רבינו ירוח� שעליה מסתמ� וראו ש� דיו� בשיט. מד–מג' בעמ, 64ש "לעיל ה, גט מעושהגולדברג   313

 . הרב ליבעס
314  Schwarz ,33' בעמ, 311ש "לעיל ה .Malinowitz, N.Y State Bill ,כי , 21' בעמ, 308ש "לעיל ה �טוע

 . אינ� רלוונטיי� לדיו� שלנו מסיבות שונות) בות לפני החוקשנכתבו שני� ר(דבריו של הרב ליבעס 
315  Broyde, 1992 N.Y. Get Law ,7–6' בעמ, 312ש "לעיל ה. 
כלומר הצור� , "תקנת העגונות"את הטיעו� של ) בדומה לרב שוור�(ש� הוא ג� מוסי� . 10' בעמ, ש�  316

ולכ� על בית הדי� לאז� בי� שני , "אשת איש"זו מנוגדת לאיסור החמור של " תקנה. "ותלסייע לעגונ
 . הגורמי�

ראו את דבריו הדומי� של הרב ברויד בסיו� דברי התגובה שלו לביקורת המשמעותית ביותר שנכתבה   317
 Michael J. Broyde, Response, The 1992 New York get law: An Exchange, 31(3): נגדו

TRADITION 27, 39 (1997) .שיהיו מקובלי� על מרב הפוסקי�, לדבריו �, יש לכתחילה לסדר גטי �ולכ
ונית� לומר שיש על מי לסמו� כדי , ע� זאת אי� לומר שהחוק גור� לפסילת הגטי� ג� בדיעבד. החוק רע

 Tzvi Gartner, Theראו(ג� את התגובה לאחת הביקורות האחרות שנכתבו נגד מאמרו זה . להכשיר�
1992 New York Get Law, 32(3) TRADITION 91 (1998)(. שעת הדחק " הוא מסיי� באמירה כי

. ג� א� במצב האידאלי הדברי� היו אחרת, וכי עלינו לסמו� על הדעות המקלות בעניי� זה, "כדיעבד דמי
 ,Broyde: להל� (Michael J. Broyde, Michael Broyde Responds, 32(3) TRADITION 95 (1998)ראו 

Responds .( ובכ� מסייע לעגונות ומונע בעיות �ג� ש� הוא עומד על כ� שהחוק מסייע להשיג גטי
עוד ראוי לציי� כי ג� תגובתו של גרטנר בנויה על ההבחנה בי� . הלכתיות ואנושיות קשות כמו ממזרות

היא התייחסות לחוק " להלכתחי. "במשמעות קצת שונה א� ע� צורת חשיבה דומה, לכתחילה לבדיעבד
היא התייחסות לגטי� שכבר ניתנו בהינת� שהחוק " בדיעבד"ו, עצמו ולשאלה א� היה נכו� לחוקק אותו

 In any discussion of the 1992 New York Get Law, it is crucial to“ :דבריו יפי� לענייננו. קיי�
differentiate between le-khat-hila and be-di-avad (before-the-fact and after-the- fact). As 
anyone conversant with halakhic dialectic knows, the decisor approaches a question of 
before-the-fact much more conservatively than he does one of after-the-fact; thus, arguments 
and reasoning valid in a be-di-avad situation are not employed in a le-khat-hila situation” 

 ).91' בעמ, ש�(
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 שהחוק וא� ,השולטת העמדה להיות "בדיעבד"ה עמדת הפכה 318הזמ� במש� כי דומה 

 כי נראה ולא, יורק בניו הדי� בתי ברוב לפחות, מסודרי� להיות ממשיכי� גטי�, וקיי� שריר

 מבתי נכבד שחלק ברור, אחרות במילי�. בכשרות� שמפקפק משמעותי הלכתי גור� יש

, הגט מת� על השפעה לו יתהשהי האפשרות ומ� החוק של מקיומו להתעל� החליטו הדי�

 בכירי� דייני� שני מפי שמעתי ההתפתחות של מעניי� תיאור. להל� הדברי� מ� שעולה כפי

 בבית שכיה�, ברויד הרב. הברית בארצות הגדול הדי� בית כאמור, �Beth Din of Americaב

 יי�פיינשט הרב דברי על היו� סומכי� הדי� בתי כי 319לי אמר, קצר זמ� לפני עד הדי�

 שואלי� ואינ� יורק ניו של החוק נושא את כלל מעלי� אינ� ולמעשה, )מיד נראה שאות�(

 לדברי חושש אינו אחד א�, לדבריו. המשפט בבית כזה בהלי� מעורבי� היו א� הצדדי� את

  ). יורק בניו שסודרו הגטי� כלל על הרובצת העננה על שדיבר (בליי� הרב

 Beth Din של הדי� בית אב סג� שאשנ פומבית צאהבהר לשמוע נית� הדברי� של פירוט

of America ,של המחמירי� דבריו לדחיית מוקדש ההרצאה של רובה 320.ויליג מרדכי הרב 

 א� אבל 322.מזה ברויד של ההקלה נימוקי כל של ומפורטת ארוכה ולדחייה 321מזה בליי�

 מ� החל? יורק בניו גטי� היו� מסודרי� מה סמ� על, משכנעי� אינ� ברויד של נימוקיו כל

 בתי שרוב לו נראה כי אומר הוא א� ברויד הרב כמו. התשובה נמצאת להרצאתו �47ה הדקה

 נראה ומיד, עליה� להסתמ� נכו� לא שלדבריו א� (פיינשטיי� הרב דברי על מסתמכי� הדי�

 י�הד בתי אמנ�. כלשונו, ”don’t ask don’t tell“ של גישה נוקטי� הדי� בתי רוב וכי) מדוע

 כזה ברור מצב אבל, המשפט בית של הלח� בשל נית� כי משוכנעי� יהיו א� גט יסדרו לא

 הגטי� בכשרות ספקות להטיל שלא מאמ� כל לעשות שעלינו לדבריו ברור. דומא נדיר הוא

  . מיותרות בעיות להעלות אי� ולכ�

 סמו� שנכתבו המחמירות העמדות מכל להתעל� משתדל הדי� בית: ברורה הדברי� רוח

 את להבי� כדי. "בדיעבד"ה לעמדת ועברנו שלה את עשתה המציאות. החוק חקיקת לאחר

 
, Malinowitz, N.Y. State Bill('  בתגובה על מאמרו של הרב מלינובי��1994מעניי� לציי� כי כבר ב  318

צודק מבחינה ' ברור לו כי הרב מלינובי�כתב קורא למערכת כתב העת כי ג� א� , )308ש "לעיל ה
הוא מתקשה לראות , לדבריו. מבחינה מעשית הוא חש כי בתי הדי� נוהגי� אחרת ומסדרי� גטי�, הלכתית

את ההבדל בי� החוק החדש ובי� מקרי� שגרתיי� שבה� האישה זוכה למזונות גבוהי� ביותר בבית 
די� אינ� מתרגשי� כלל מ� הכפייה על ידי בית ובתי ה, וברור שהבעל נות� את הגט בשל כ�, המשפט

 Meyer Kramer, Letter to the Editors, 28 J. HALACHA & CONTEMP. SOC'Y 105 ראו(המשפט 
ועיקר טענתו היא שיש להבחי� בי� החוק הכור� , )106' בעמ, ש�(עונה ' הרב מלינובי�). (1994)

  . מזונותבמפורש את הפיצוי הכספי לסרבנות הגט ובי� תביעת
  ).1.1.2012(שיחה ע� הרב מייקל ברויד   319
320  Rabbi Mordechai I. Willig, Women in Halakcha #13: The New York State Get Law, Adress at 

Young Israel of Riverdale (Feb. 19, 2011), available at www.yutorah.org/lectures/lecture. 
cfm/757339/Rabbi_Mordechai_I_Willig/Women_in_Halacha_#13:_The_New_York_State_G

et_Law) �הרצאת הרב ויליג: להל.( 
 .308ש "לעיל ה, הוא מתייחס למאמרו העברי של בליי�  321
, ודוחה את ראיותיו אחת לאחת, 312ש "לעיל ה, Broyde, 1992 N.Y. Get Lawהוא סוקר את המאמר   322

 Chaim Z. Malinowitz, The: תו� שהוא מגלה הסכמה מלאה ע� תגובתו של הרב מלינובי� לרב ברויד
1992 New York Get Law: An Exchage, 31(3) TRADITION 23 (1997)) �להל :Malinowitz, 1992 

N.Y. Get Law .( 
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. הזכירו וויליג ברויד שהרבני� פיינשטיי� הרב בדברי השימוש על אעמוד המעבר גודל

 במאמרו, ביותר המשמעותית וכנראה, הראשונה ההצדקה היא פיינשטיי� הרב של תשובתו

 גט שנת� גבר של במקרה העוסקת �1965324מ שובהבת מדובר �1994.323מ ברויד של

 מפר היה א� עונש עליו משית שהיה הסכ�, המשפט בבית שנער� גירושי� הסכ� בעקבות

 מכנה הוא שאותו, הגט להכשר מנימוקיו אחד. הגט למת� בו שהייתה ההתחייבות את

, אשתו �ע המשותפי� החיי� בהמש� מעוניי� אינו שהבעל ברור שא� מציע, "גדולה סברא"

 את תהפו� לא המשפט בית שכפיית הרי, בלבד כלכליי� להישגי� מהרצו� נובע הגט ועיכוב

 זו דעה על הסתמכות, לכאורה. ממילא קיי� הגירושי� לעצ� שהרצו� משו�, למעושה הגט

 באר� הנזיקי� מתביעות חלק בעיית את ג� כמו (יורק ניו של הגט חוק בעיית את תפתור

 הלי� וקיימו להתגרש החליטו שאכ� זוג בבני עוסק שהוא משו�, )תאחרו רבות וסוגיות

 רק אול�, שלו הראשו� כנימוק הזו הדעה את ברויד הביא שלכ� ספק אי�. אזרחי גירושי�

 א� אבל: "במילי� הצעתו את מסכ� פיינשטיי� הרב כי לציי� טרח הוא שוליי� בהערת

 גדולה סברא היא ודאי טע� לעוד הז לצר� אבל, לבד ז"ע לסמו� אי� גדולה סברא שהיא

� הרב פתר לפניו שעמד המקרה את באמת. זו סברתו על סומ� אינו עצמו הוא כלומר, "לצר

 הרב מ� ודיינות לרבנות סמיכתו את שקיבל', מלינובי� הרב, ואכ�. אחרת בדר� פיינשטיי�

 אולי, זו שעמדה נראה זאת ובכל 326.רבו דברי את עיוות שברויד על מלי� 325,פיינשטיי�

  327.כיו� הדי� לבתי לבסיס הפכה כ�, בררה בלית

. יורק בניו הגטי� מסדרי מבכירי אחד, קטר'ג חיי� הרב של המעניינת בעדותו לסיי� ראוי

 אותו הטריד הדבר ,יורק ניו של הגט חוק קפוולת משנכנס כי באמירה מאמרו את חות� הוא

 הנושא הא� 328.השני� לאור� ער� אות�ש הגטי� 3,000 בכל עלתה לא הבעיה אול�, דומא

 כ� שכנראה להסיק נית� ויליג הרב מדברי? להעלותו לא החליט הדי� שבית משו� עלה לא

  .הוא

 א� אות� מחייבת הדי� בתי ידי על נקבעת שאינה המשפטית המציאות, כ� כי הנה

 אל האופטימלית הלכתחילה משאיפת לסגת, כשרי� שייחשבו גטי� ולסדר להמשי� ברצונ�

 שיכחיש, ביותר המקל א�, רב אי� לאר� בחו� ג�, ודוק. הבדיעבד של האפרוריי� מחוזותיו

 
323  Broyde, 1992 N.Y. Get Law ,7' בעמ, 312ש "לעיל ה. 
על החומרה שרואה הרב פיינשטיי� בעצ� העובדה שבני הזוג . סימ� מד, חלק ג, אב� העזר, אגרות משה  324

נית� , )ר�עמדה שאינה מקובלת על דייני� רבי� בא(ולכ� לדעתו אפשר שיחויבו בגט , אינ� חיי� יחד
, ס"חידושי בעל שרידי אש על הש: אלא במקו� אחר, ת שלו"ללמוד מתשובה שלא פורסמה בספר השו

 ).ב"התשע, אברה� אבא וינגורט עור�, מהדורה שביעית ע� תיקוני� והשלמות(תקצח , תקצד, חלק א
 .http://www.beistefillah.org/rabbi.htmראו   325
326  Malinowitz, 1992 N.Y. Get Law ,ברויד בתגובתו . 24' בעמ, 322ש "לעיל הBroyde, Responds, 

אול� דומה שהוא מסיט את הדיו� להיבטי� אחרי� בתשובתו ,  מנסה לענות30–29' בעמ, 317ש "לעיל ה
 .של הרב פיינשטיי�

ג� הרב ויליג אומר שהלוואי שהיה נית� להסתמ� על סברתו של הרב פיינשטיי� שיכולה לפתור , כאמור  327
מעט לאחר מכ� הוא , וע� זאת. ג� לנו יש בעיה, אול� היות שהוא עצמו לא סמ� עליה, כמעט כל מקרה

דקה , 320ש "לעיל ה, הרצאת הרב ויליג(משער שבתי הדי� כ� מסתמכי� על סברה זו הלכה למעשה 
אב�  ,משה אגרות ת"הוא מוסי� שמלבדה ה� מסתמכי� ג� על תשובת הרב פיינשטיי� בשו). 0:52, 0:47
 ).167 ש"ה, 421' בעמ, 245ש "לעיל ה, לדיו� בה ראו קפל�(סימ� קלז , חלק א, העזר

328  Jachter ,304ש "לעיל ה. 
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 שיאפשר דבר, הגט בענייני רגל דריסת אי� המשפט לבתי שבה זו היא הרצויה המציאות כי

 מערכת מול אל יד� קוצר של שההפנמה אלא 329,"לכתחילה" הגטי� כשרות של מציאות

  . "בדיעבד"ה אל לתזוזה הזמ� במש� הגרמ הגט סרבני מול ואל המשפט

 הרשמית המשפט ממערכת חלק ה� הדי� בתי בהש, השונה הישראלית המציאות הא�

 מפעילי� ה� כי בפומבי לומר לדייני� תאפשר לא, סמכויותיה� על מתמש� מאבק ומנהלי�

 שלפיה המדיניות הא�? בו מודי� כ� האמריקאי� שעמיתיה� דבר, בדיעבד של מדיניות

 נובעת נזיקי� תביעת של במקרה הגט כשרות את השוללי� הדי� לפסקי רק תינת� מביותהפו

 שהמחוקק ברור הברית בארצות ואילו, המשפט בתי את להרתיע כדי בכ� יש לפיהש מהנחה

 מה. תכ�יי? ההלכה פוסקי של חששותיה�בו בעמדת� כלל מתענייני� אינ� המשפט ובתי

 הנוגעת ההלכה בפסיקת א� שלה את עושה שהמציאות לכ� דוגמה עוד פנינולש הוא שברור

  . הגט סידור בהלי� המשפט בית של להתערבותו

  וסיכו� סיו� דברי. ז

 טיפל הדי� בית בה�ש מקרי� מגוו� תבבחינ עסק) ה–א פרקי� (המאמר של הראשו� חלקו
. הב זכתה א� ולעתי�, המשפט לבית נזיקי� תביעת הגישה שהישהא לאחר גירושי� בתביעות
  :מישורי� בשני מצויות העיו� מ� העולות המסקנות

 הלי� את מאוד זירזה הנזיקי� תביעת שוני� שבמקרי� לראות נית�: המהותית ברמה .1
 איומי� נוקטי� א� ולפעמי�, חריפה הסתייגות בתחילה מביעי� הדייני� אמנ�. הגט סידור
 ה� רבות פעמי� אול�, חהתיד א� או תימחק לא התביעה א� יינת� לא לעול� שהגט שוני�
 על או התביעה על לוויתור בתמורה כלל בדר�, גט ומסדרי� דבריה� את מממשי� אינ�

 בכל לא זה וא� (הכס� את מקבלת אינה האישה אמנ�. האישה זכתה שבה� הסכומי�
 מסחר של זה למצב להגיע בדיוק הייתה התביעה מטרת כלל שבדר� ספק אי� אול�, )מקרה

 יחסית קצר בזמ� שנסתיימה שני� רבת עגינות של מקרי� ראינו. הגט קבלת תמורת בתביעה
 אינה וקפל� פרי של קביעת� כי דומה כ� על אשר. המשפט לבית התביעה הגשת מעת

  330:נכונה

הטענה שלפיה בתי הדי� יתאימו עצמ� למציאות שבה בתי משפט , הנה כי כ�

למות מדיני הגירושי� אזרחיי� מזכי� מסורבות גט בפיצויי נזיקי� תו� התע

א� קיי� חשש שמא הגט ייחשב למעושה . העבריי� אינה אלא עורבא פרח

בית הדי� הרבני לא יסכי� לסדר את , שלא כדי� בעקבות פסיקת פיצויי נזיקי�

את מחיר קוצר הרואי של חסידי . הגט או יתבע ויתור על הפיצוי שנפסק

  .המודל הראשו� תשלמנה א� ורק מסורבות הגט

 בוש מקרה היה א� כלל ברור ולא, רות�יח את הרוויחו הגט מסורבות רבי� במקרי�, �להפ

  331.הנזיקי� בתביעת הדיו� המש� את מנע לא א� הגט מת� מהמקרי� בחלק. משהו הפסידו

 
 . 317–313ש "ראו למשל לעיל בטקסט הסמו� לה  329
 .442' בעמ, 5ש "לעיל ה, "תפסת מרובה"פרי וקפל�   330
 . 169, 158, 149ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  331
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 תמונת לציור בלעדי כמקור המתפרסמי� הדי� פסקי על לסמו� קשה: הדיונית ברמה. 2
 ,מטעה א� אלא חסרה רק אינה מציירי� שה� התמונה דנ� במקרה. הרבני הדי� בבית המצב

 אי�, לגמרי שלמה לא א� ג�, יותר רחבה תמונה לראות כדי. שולל אחריה שהלכו היו ואכ�
, נוספי� במסמכי� להשתמש וא� פורסמו שלא די� פסקי על להתחקות אלא בררה כנראה
, בה� דווקא ונהטמ הסופית ההחלטה שוני� במקרי�. הדי� בתי של פרוטוקולי� בעיקר
 הדי� בפסקי המצטיירת התמונה בי� הפער. דומא התמונה את מעשירי� ה� מקרה ובכל

 שוני� במקרי�. דומא עד גדול הוא בפועל המצב ובי� הדי� בתי ידי על לפרסו� שנשלחו
 הסיבה ג� שזו נראה. למדי מהיר גט בסידור יינת� לא לעול� שהגט הכרזות הסתיימו
 למרות גט לסידור הדי� בית של הוראה – עצמאית במה מעל – בעבר פורסמה שכאשר

 להנהלת חשוב היה, עצמו הדי� בית של הראשונית לעמדה ובניגוד נזיקי� תביעת של קיומה
  332.זה ממקרה מאומה ללמוד אפשר אי כי לטעו� הדי� בתי

 אשהו התדמית את חו� כלפי לשווק מעוניי� הדי� בית כי הצעתי? הזה הפער נוצר מדוע
: כפולה לכ� הסיבה. הגט בכשרות פוגעות הנזיקי� תביעות ולפיה, "לכתחילה" בפסיקה דבק

 להביא מנסה הוא ולכ� ,לכתחילה כשרי� בגטי� ובתמי� באמת מעוניי� הדי� בית, ראשית
 למסלול לפנות לה� כדאי שלא אחרות לנשי� מאותת וא�, תביעתה על לוויתור שהיהא את
 אינה הקהל בשכנוע שהצלחתו דומה בסמו� למעלה המובא יטוטהצ מ�. נזיקי� תביעת של

 החשש. הדי� בית מצוי בוש הסמכויות מאבק של מהממד להתעל� קשה, שנית. מבוטלת
 ומוצדק ותיק חשש הוא בפסיקתו האזרחיי� המשפט בתי של הגדלה �התערבות מפני

 לבל המשפט בתיל איתות עי�מ משמשי� המתפרסמי� הדי� ופסקי, הדי� בית של מבחינתו
 הדי� בית נחל זה במישור ג� כי ראינו ואכ�. הדי� בבית המתנהלי� הגירושי� בהליכי יתערבו
  . מסוימת הצלחה

 "בדיעבד"ל "לכתחילה" בי� המתבקשת בהבחנה עסק) ו פרק (המאמר של השני חלקו
 זו הבחנה. המשפט בית ידי על שנוצר לח� מעורב בה�ש בסוגיות בפרט, גטי� בענייני

 נותחו. קודמי� מקרי� של בשלשלת נוספת חוליה היא דנ� והסוגיה ,הגטי� בדיני מושרשת
 בתי של עמדות נעו כיצד לראות נית� בה�ש, ל"מחו ושתיי� האר� מ� אחת, סוגיות שלוש

 וע� המציאות ע� השלמה המגלה "בדיעבד" של עמדה אל "לכתחילה" של מעמדה די�
 לכל כשר יהיה הגט שבו למצב להגיע אפשר ואי מקלות דעות על לסמו� צור� שיש העובדה

 באותו בהש, דנ� בסוגיה מאשר יותר הרבה אטי היה אלה בסוגיות השינוי קצב אמנ�. הדעות
 מודעות כי ללמד כדי בה� יש זאת בכל א�, הדייני� של העמדה שינוי את לראות נית� תיק

. שלה� הגטי� בפסיקות משקל בעל גור� היא פועלי� ה� בהש המשפטית למציאות הדייני�
 כל ללא וזאת, קודמי� בשלבי� שהיו הכבדי� החששות נעלמי� הזמ� במש�, כ� על יתר

  .החשש את שיצרה המשפטית במדיניות שינוי

 במידה אול� 333.הנזיקי� תביעות בסוגיית באר� ג� יקרה כ� כי לקוות היה נית� לכאורה
. הנזיקי� תביעות ע� השלמה מגלה הדי� בית רבי� ובמקרי� ,התגשמה כבר זו תקווה רבה

 את מסתירי� אי� הברית בארצות א�. לכ� שניתנת הפומביות במידת הוא הבולט ההבדל

 
 . 173ש "להראו לעיל הטקסט הסמו�   332
, 897–895' בעמ, 3ש "לעיל ה, הושמעה על ידי ביטו�, או למעשה קריאה לפעולה, תקווה מעי� זו  333

מנע את פסילת הגטי� המציעה כי ריבוי תביעות נזיקי� יאל� את בית הדי� למצוא דר� הלכתית שת
 . במקרה שבו דנתי לעיל, בדיוק כפי שנעשה בצרפת, שיסודרו בעקבותיה�
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 בשיתו� מתגאי� א� ובצרפת, המשפט בית של האיו� חר� מסודרי� הגטי� כי העובדה
 א� �גטי לסדר יש כי המדיניות וא�, זה ממצב דומא רחוקי� אנו שבאר� הרי, עמו הפעולה

 קל, לפרסו� זכתה לא מעול� ממו� לאונס נחשבו שבעבר מזונות חיובי מטיל המשפט שבית
 שורשיו 334.בדיעבד אפילו, ובכשרות� הנזיקי� תביעות של ביעילות� פומבית הכרה וחומר

 יעד קהלי כשני ג� להציג� שנית�, לעיל שנזכרו הגורמי� בשני לדעתי נעוצי� זה הבדל של
, התובעי� קהל. 1): ומאמרי� די� פסקי (לפרס� בוחרי� שה� �בחומרי הדייני� של

  . המשפטית המערכת. 2 ;התובעות ובמיוחד

 שניתני� מאלו "מהודרי�" לגטי� לשאו� שביכולתו, ובצדק, מרגיש הישראלי הדי� בית
 רק להתגרש יכולי� הזוג ובני האזרחיי� הגירושי� אימת עליו שאי� משו� היתר בי�, ל"בחו

 שבני משו�, מקלות עמדות על ולהסתמ� להתפשר שלא לו מאפשר הדבר לאממי 335.בו
 חוקי מבחינת, ל"בחו זאת לעומת. אחרת יחליט הדי� שבית עד בנישואיה� כבולי� הזוג

 במישור ג� עליה להקל עלינו ולכ�, להינשא כדי הדי� לבית זקוקה אינה שהיהא המדינה
 ה� ל"בחו הדי� בתי, שנית 336.וממזרי� שאי אשת של בעיה חלילה ליצור לא כדי, ההלכתי

 באוכלוסיית קטנה מיעוט קבוצת משרתי� וה�, המדינה מצד מחייב משפטי מעמד חסרי
. המדינתית המשפטית המערכת מול לא להתפשר צור� מרגישי� ה� וממילא, המדינה
 הרוב וקבוצת ,המדינה של השיפוט מרשויות חלק ה� הדי� בתי: שונה המצב בישראל

 מרגישי� הדי� בתי כזה שבמצב ספק אי�. אליה� כפופה – חוק מכוח – וסייהבאוכל
 סידור הלי� את יעצרו פסיקותיו כי ולאיי� למשפחה המשפט בתי ע� להילח� שביכולת�

 שכמוב� דבר (הייחודית לסמכות� להעביר יש הנזיקי� בתביעות הדיו� סמכות שאת או, הגט
 תביעות נגד הדי� בתי של הקשות התבטאויותה את. וכדומה) ל"בחו הדעת על יעלה לא

  . המשפט בתי לבי� שבינ� הסמכות מאבקי של הארוכה לשרשרת לצר� אפוא יש הנזיקי�

 מדובר, תמיד לא א� ג�, רבי� במקרי� כי מלמד הדי� בתי בתיקי מדוקדק עיו�, ועדיי�
  . גטה מת� את מזרזות אכ� הנזיקי� תביעות למעשה הלכה א�, חו� כלפי בהצהרות

  :אומר] של רב� גמליאל[שמעו� בנו 

ל דהנה מצינו מה " וי–) יז, אבות א(ולא המדרש עיקר אלא המעשה ] ...[ 

ג אמרו איה הלשו� "ועל רשב. שתקנו בתפילות גבי עשרה הרוגי מלכות

 
 .232ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  334
' בעמ, 301ש "לעיל ה, "הסכ� קד� נישואי�"ראו למשל הערות העור� לנספח למאמרו של הרב לביא   335

רבה של , ולטי'מדגיש כמה פעמי� כי המכתב של הרב ז) הדיי� הרב אברה� שינפלד(העור� . רצד–רצג
מיועד א� ורק למדינות , נישואי� למניעת סרבנות גט�ג בתמיכה בהסכ� קד�"שנכתב בתשמ, ירושלי�

ת "שו, בי� ג� את דברי הרב פיינשטיי� בתשובותיווכ� לדבריו יש לה, שבה� יש משטר גירושי� אזרחי
של [דבריו  שאי� ובודאי: "לדבריו). 327ש "וראו לעיל ה(קז –סימני� קו, חלק ד, אב� העזר, אגרות משה

 לדו� ביה�ד �בו מוסמ ,בישראל החוקי למצב נוגעי� זצ�ל ז�ולטי הגר�ב והצעת ]הרב פיינשטיי�
 כ� טע� ג� הרב ."גט סידור ידי על רק יהודי� ה� בי� המוכרי� והגירושי� ,החוק פי על גירושי� בתביעת

מדבריו עולה שההסכ� מיועד . כ–סימני� יט, אב� העזר, חלק ו, ת שמע שלמה"בשו, שלמה עמאר
 . למדינות שבה� אי� לבית הדי� הרבני סמכות מכוח חוק לדו� בגירושי�

ל מסבירה את עמדותיה� המחמירות "הכרת� של פוסקי הלכה ישראלי� את המתרחש בחו�יתכ� שאיי  336
אמנ� הרב . ואילו הרב פיינשטיי� למשל הביע שיקולי� להקלה, במכתביה� לצרפת ולארצות הברית

ל� או, סטר'שכתב לצרפת כי תביעות הנזיקי� פוסלות את הגטי� כיה� לפני עלייתו כאב בית די� מנצ, וייס
 . עיקר פעילותו הייתה בקרב האוכלוסייה החרדית ש�
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. כ רב� שמעו� היה מורה הוראה גדול"א' הממהרת להורות אמרי שפר וכו

ב קל "ב(ג הלכה כמותו ואמרו "ששנה רשבכל מקו� ) א"גיטי� לח ע(ואמרו 

עד שיאמרו לו הלכה  –  למדי� הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשהאי�) ב"ע

ג דהלכה כמותו בכל מקו� כל ימי "ולכ� אמר המאמר הזה רשב. למעשה

ולא המדרש עיקר אלא המעשה וא� כ� מחוייב אד� ' גדלתי בי� החכמי� וכו

  337.לפסוק להלכהלראות הלכה למעשה כדי שידע אי� 

  במאמר המנותחי� המקרי� של תמציתית השתלשלות: נספח

, הגט לסידור הנזיקי� תביעת שבי� היחס על אור השופכי� האירועי� רק כא� נזכרו: הערה

 הדי� בפסקי מעיו� העולה התמונה חלקיות הבנת לש�; במאמר נותחו אשר בתיקי�

  . המשפטיי� במאגרי� שפורסמו הדי� פסקי צוינו הדי� בתי הנהלת ידי על שפורסמו

  1.ב סעי�. א

 . בגט הבעל את מחייב בירושלי� האזורי הדי� בית – 11.1.2006  .1
  . מסייעי� אינ� הצווי�. הגבלה צווי מטיל ל"הנ הדי� בית – 22.3.2006  .2

 את מביא הדי� בית. במאסר הבעל את לכפות מסרב ל"הנ הדי� בית – 28.5.2008  .3
  . אותו מפר הבעל א�, להסכ� הצדדי�

  . אותו מפר הבעל שוב, שני להסכ� הצדדי� את מביא הגדול הדי� בית –9.12.2008  .4

  . בירושלי� משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי� תביעת מגישה האישה – 30.11.2010  .5

 עד הגט את לסדר אפשר שאי האזורי הדי� בית קובע החלטות בכמה – 9.10.2011 .6
  . תידחה הנזיקי� שתביעת

 לאחר תביעתה את תמחק האישה ולפיו הסכ� מציע הגדול הדי� בית – 13.12.2011 .7
 מפר הבעל. הגט כשרות את פוסלת אינה הנזיקי� תביעת כי קובע הוא עוד. הגט קבלת
  . ההסכ� את השלישית בפע�

 הנזיקי� תביעת הצדדי� בהסכמת כי פוסק למשפחה המשפט בית – 23.5.2012  .8
  . תימחק

  .מסרב הבעל. גט לסדר מנסה האזורי הדי� בית המחיקה בעקבות – 1.7.2012  .9

 
לקראת סיו� שומה עליי להתייחס לנקודה שמ� הסת� עלתה אצל ). ב"התרמ (16 אבות דר� שיק אליהו  337

החוש� את מה שבתי הדי� , הא� אי� מקנ� בלבי החשש שבעקבות מאמרי זה: חלק מקוראי המאמר
ובית , תהיה מזוהה ע� ההצהרות הידועות" כה למעשההל"תשתנה המגמה באופ� שה, מנסי� להסתיר

שמא תיחס� הדר� היעילה למדי , במלי� אחרות? "בדיעבד"א� , הדי� יימנע לחלוטי� מלסדר גטי�
א� זה נושא , ייתכ� שאי� לשאלה זו מקו� בשיקוליו האקדמיי� של חוקר? לקבלת הגט שנחשפה כא�

יווה אותי בעת שנחשפתי לפער הרחב המתואר כא� בי� אודה שהחשש הזה אכ� ל, מכל מקו�. לדיו� רחב
. בהגשת תביעות הנזיקי� דנ�, ובעיקר העוסקות, ועל כ� שטחתי אותו בפני העוסקי�, מדרש למעשה

ובמיוחד , )לפירוט השמות ראו לעיל בהערת הפתיחה(התמיכה והעידוד הבלתי מסויגי� שקיבלתי מה� 
, די ביטוי בפתיחת התיקי� בפני ובמת� סיוע להבנת החומרי�תמיכה שבאה לי, מעורכת הדי� סוז� וייס

 .הסירו משיקוליי חשש זה
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 לשישה אפוא ונשלח, מסרב הבעל, גט לסדר מנסה הגדול הדי� בית – 16.10.2012 .10
  . מאסר חודשי

  . הקודמת החלטתו על חוזר הגדול הדי� בית –20.11.2012  .11

 אינה והמחיקה (הנזיקי� תביעת את לדחות שיש קובע הגדול הדי� בית – 25.11.2012 .12
  ).מספיקה

 הבעל ישוחרר, תידחה לא הנזיקי� תביעת שא� קובע הגדול הדי� בית – 18.12.2012  .13
  . ימי� עשרה תו�

 בית אול�, שיקוליו לפי הבעל את לשחרר רשאי הדי� בית כי קובע �"בג – 5.3.2013  .14
  .הנזיקי� תביעת דחייתל פעלה לא שהאישה א� במאסר להחזיקו ממשי� הדי�

  . הגט בכשרות בעיה יוצרת אינה הנזיקי� תביעת כי קובע הגדול הדי� בית – 24.3.2013  .15

 לא כי בהדגישו הכלא מ� הבעל את לשחרר מורה הגדול הדי� בית – 4.6.2013  .16
 האישה של סירובה אלא הגט לעיכוב הגור� היא הנזיקי� תביעת של דחייתה�אי

  . ושרכ חלוקת להסכ�

 משפחה לענייני המשפט לבית שנייה נזיקי� תביעת מגישה האישה – 19.1.2014. 17
  . בירושלי�

 של תביעתה הסרת לאחר יבוצע הגט שסידור קובע האזורי הדי� בית – 28.1.2014. 18
  .האישה

 בסיס על מיד יסודר הגט כי הקובע גירושי� הסכ� מאשר הגדול הדי� בית – 2.9.2014. 19
  .ימי שלושה תו� תוגש הנזיקי� תביעת לדחיית בקשה יושלפ הסכ�

  2.ב סעי�. ב

 בנתניה האזורי הדי� בית האישה של שנייה גירושי� תביעת בעקבות – 20.7.2004  .1
�  . מופיע אינו הבעל. גט לסידור מועד וקובע להתגרש לצדדי� ממלי

 טוע� הבעל. גירושי� הסכ� ע� ל"הנ הדי� בבית מופיעי� הצדדי� – 29.1.2007  .2
 כתנאי הנזיקי� תביעת את לדחות יש כי קובע הדי� בית. נזיקי� תביעת נגדו שהוגשה

  ".הדעות לכל פסול יהיה הגט "– כ� לא שא�, למחקה ולא גט לסידור

 הגט למת� בכפו� תידחה הנזיקי� שתביעת הסכ� כי קובע ל"הנ הדי� בית – 10.6.2007  .3
  . גט סידור מאפשר אינו

 תביעות כי קובע בנתניה האזורי הדי� בית: במאגרי שפורס הדי� פסק – 23.1.2011  .4
 אפשר אי. גט לקבל האישה של יכולתה את ומעכבות קשה הלכתית בעיה היא נזיקי�
  .תימחק הנזיקי� שתביעת עד גט לסדר

 תדחה הנזיקי� תביעת שלפיו הסכ� בסיס על גט מסדר ל"הנ הדי� בית – 27.6.2011  .5
  . ולאחריו הגט ידורלס בכפו�

  3.ב סעי�. ג

 שהבעל גירושי� להסכ� והגעה הבעל נגד האישה של שונות תביעות – 2005–2001  .1
  . הפר

 משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי� תביעת מגישה האישה – 21.11.2006  .2
  .סבא�בכפר
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 על וידיעת למרות בגט הבעל את מחייב תקווה בפתח האזורי הדי� בית – 28.2.2007  .3
  . הנזיקי� תביעת קיו

  .המשפט בבית מתקבלת האישה של הנזיקי� תביעת – 6.3.2007  .4

, הנזיקי� תביעת לביטול עד גט לסדר אפשר אי כי קובע ל"הנ הדי� בית – 20.6.2007 .5
  . הקוד� הגירושי� להסכ� לחזור מוכ� הבעל א� ג�

 תידחה הנזיקי� תביעת פיושל הסכ� סמ� על גט מסדר ל"הנ הדי� בית – 29.1.2008 .6
�  .הגט למת� בכפו

  . הצדדי� גירושי בשל הנזיקי� תביעת לדחיית המשפט מבית בקשה – 4.2.2008  .7

 לסדר אפשר אי כי קובע הגדול הדי� בית: במאגרי שפורס הדי� פסק – 11.3.2008 .8
  . נזיקי� תביעת הגשת של מקרה בכל גט

  4.ב סעי�. ד

 הגדול הדי� ובבית אביב�בתל האזורי הדי� בבית בגט להבע חיוב: 2004–2003 .1
  ).�2000ב נית� לגירושי� ראשו� די� ופסק, �1996ב הוגשה ראשונה גירושי� תביעת(

  .אביב�בתל משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי� תביעת מגישה האישה – 8.2005  .2

  . לתביעה עותומוד למרות גט לסידור תארי� קובע האזורי הדי� בית – 19.6.2006  .3

 גט לסדר אפשר אי כי קובע ל"הנ הדי� בית: במאגרי שפורס הדי� פסק – 6.12.2006 .4
�  . האישה של הנזיקי� בתביעת פסיקה ניתנה לא שעדיי� א

 לבקשת האישה להתחייבות בכפו� גט יסודר כי קובע הגדול הדי� בית – 20.5.2007 .5
 .הגט סידור לאחר שתוגש בקשה, תביעתה של דחייה

 לסידור בכפו� הנזיקי� תביעת לדחיית למשפחה המשפט לבית בקשה – 5.6.2007  .6
  .הגט

 עמדתו את מצדיק הגדול הדי� בית: במאגרי שפורס הדי� פסק – 10.6.2007 .7
 זה ספציפי במקרה כי קובע בבד ובד, �6.2012ה מ� האזורי הדי� בית של העקרונית

  . גט לסדר היה נית�

  5.ב סעי�. ה

  .גירושי� תביעת מגישה האשה – 2006  .1

  .הבעל נגד בגט חיוב עילת אי� כי קובע האזורי ד"ביה: 2010–2009   .2

 לה משל� והבעל ח"ש 192,000 של בפיצוי המשפט בבית זוכה האשה – 7.2.2012  .3
  .אותו

 גט לסדר נית� לא כי קובע האזורי ד"ביה: במאגרי� שפורס� הדי� פסק – 11.3.2013  . 4
  .בעתיד שוב לתבוע שלא והתחייבות האשה זכתה בה� הכספי� השבת לאל

 לתבוע שלא התחייבות וללא כספי� השבת ללא גט מסדר הגדול ד"ביה – 13.11.2013  . 5
  .שוב

  א.1.ג סעי�. ו

  .גירושי� תביעת מגישה האישה – 2001  .1
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 למועד מגיע אינו הבעל. בגט חיוב פוסק בירושלי� האזורי הדי� בית – 2.4.2008 .2
  .שנקבע הגט סידור

 הנזיקי� תביעת לגבי ויתור שו� שאי� למרות גט מסדר ל"הנ הדי� בית – 15.10.2009 .3
�  . ביטולה את דורש שהבעל וא�, לקיומה מודע שהוא א

 .לאישה נזיקי� פיצויי פוסק בירושלי� למשפחה המשפט בית – 28.2.2013 .4

   ב.1.ג סעי�. ז

  .נזיקי� תביעת הגישה האישה – 8.8.2010  .1

 הנזיקי� תביעת שלפיו הסכ� בעקבות גט מסדר בנתניה האזורי הדי� בית – 4.1.2012  .2
  .הגט סידור לאחר תימחק

  ג.1.ג סעי�. ח

 העובדה מ� התעלמות תו� גט לסדר מציע באשקלו� האזורי הדי� בית – 20.10.2009  . 1
   .משפחה לענייני המשפט בבית תביעה קיימת כי הידועה

  . הנזיקי� תביעת לביטול דרישה כל ללא גט מסדר ל"הנ הדי� בית – 14.2.2013  .2

 את לסגור האשה מתחייבת בו הגירושי� הסכ� את מאשר המשפט בית – 29.4.2013  .3
  .ח"ש 250,000 תמורת תביעותיה כלל

  א.2.ג סעי�. ט

 בגי�, בגט עלהב לחיוב אישה תביעת דוחה אביב�בתל האזורי הדי� בית – 4.7.2007  . 1
  ". סבירי� "בתנאי� להתגרש מוכ� שהבעל משו�, וביגמיה אלימות

  .זו עמדתו על חוזר ל"הנ הדי� בית – 24.11.2009  . 2

  . אביב�בתל משפחה לענייני המשפט לבית נזיקי� תביעת מגישה האישה – 31.1.2010  . 3

 בהתעלמו בגט בחיו מת� על האישה של בערעורה ד� הגדול הדי� בית – 6.5.2010  .4
  . הנזיקי� תביעת לש מקיומה

 הנזיקי� תביעת למחיקת בכפו� גט לתת האזורי הדי� בבית מציע הבעל – 20.10.2010  . 5
  . מסרבת האישה

 לתת חושש הוא כי מודיע הבעל, גט לסדר אפשר אי כי קובע הדי� בית – 1.11.2010  . 6
 נית� כי הדי� בית קובע דיו� ותוא במהל� זאת בכל. בתוק� עדיי� הנזיקי� כשתביעת גט

 של התחייבות כל ללא מסודר אכ� הגט. הנזיקי� תביעת של מחיקה ללא גט לסדר
  .לתביעתה בנוגע האישה

 קשורי� שאינ� מטעמי� הנזיקי� תביעת את דוחה למשפחה המשפט בית – 1.5.2011  .7
  . הגט לסידור

  . בפיצוי הבעל את ומחייב ישההא ערעור את מקבל המחוזי המשפט בית – 23.1.2014  . 8

  ב.2.ג סעי�  .י

  . בגט הבעל לחיוב תביעה מקבל אביב�בתל האזורי הדי� בית – 12.9.2004  . 1
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 הגט את לתת מוכ� שהבעל משו�, החיוב את מבטל ל"הנ הדי� בית – 19.1.2005  . 2

 האזורי של זו פסיקתו כי הגדול הדי� בית קבע �7.6.2005ב". סבירי� "בתנאי�

  .עליו בלתמקו

 הדי� לבית הרכושי הדיו� את להעביר הבעל לתנאי מסכימה האישה – 26.12.2006  .3

�  .מידי באופ� גט למת� בכפו

 ל"הנ הדי� בית – 4.7.2007; בגט הבעל את מחייב האזורי הדי� בית – 10.4.2007  . 4

  .הבעל על סנקציות מטיל

 תביעת של מקיומה עלמובהת הבעל לדרישות ומסרב שב הדי� בית – 3.4.2008  . 5

  .הנזיקי�

  .גט לתת ומסרב אותו מפר הבעל א�, גירושי� להסכ� מגיעי� הצדדי� – 16.4.2008  .6

 מחיקת לפני הגט בסידור לדו� אפשר אי כי קובע האזורי הדי� בית – 15.3.2009  . 7

  .הנזיקי� תביעת

  . האזורי �הדי בית של הקודמת הפסיקה את מאשר הגדול הדי� בית – 8.9.2009  .8

  .סרבנותו בגי� בפיצוי הבעל את מחייב המשפט בית – 17.8.2011  .9

 המשפט בבית הפיצויי� פסיקת על הבעל של בערעורו דיו� במהל� – 3.6.2012  .10

 הדי� פסק יבוטל לו ובכפו� הגט מת� לאחר שלפיו גירושי� הסכ� מושג המחוזי

  . לפיצויי�

  .הזה ההסכ סמ� על גט דרמס האזורי הדי� בית – 21.6.2012  .11

  ג.2.ג סעי�. יא

 מוטל א� יותר מאוחר. באשדוד האזורי הדי� בבית בגט מחויב הבעל – 19.9.2010 .1

  .מאסר צו עליו

 בראשו� משפחה לענייני המשפט לבית מוגשת האישה של הנזיקי� תביעת – 2011  .2

  . לציו�

 בשל רק הגט את יית� שלפיה� הבעל מטענות מתעל האזורי הדי� בית – 13.11.2011 .3

  .המשפט בבית בה להתחייב עלול שהוא הנזיקי� תביעת

 בשל רק הגט את יית� שלפיה� הבעל מטענות מתעל הגדול הדי� בית – 19.6.2012 .4

  .המשפט לבית שהוגשה הנזיקי� תביעת

 הנזיקי� תביעת כי נאמר שבו הסכ� לאחר הגט את מסדר הגדול הדי� בית – 5.3.2013 .5

  . גט יינת� לא א� בתוקפה תישאר א�, הגט סידור לאחר תידחה

   .הנזיקי� תביעת לדחיית הבקשה את מקבל המשפט בית – 12.3.2013  .6

  הסופית התוצאה לפי המקרי� חלוקת

 ט�ו ו, ה במקרי� (ט, ח, ו, ה – בתוק� עדיי� הנזיקי� שתביעת א� גט מסדר הדי� בית  .1

� בהסכ� נית� ח במקרה. המשפט בבית לה נקבעש הפיצוי את ג� האשה קבלה א

  ).תביעותיה מחיקת תמורת לאשה תשלו� הגירושי�

, א – התביעה תבוטל/תידחה הגט סידור לאחר שלפיו הסכ� פי על גט מסדר הדי� בית  .2

   .יא, י, ז, ד, ג, ב




