
שטר ביטחון



הזוג  כשבני  גם  עגונה.  להיות  בסכנה  נמצאת  ונשואה  יהודייה  אישה  כל 
עגינות  של  למצב  האישה  את  להביא  עלול  טראגי  אירוע  ואוהבים,  מסתדרים 
כתוצאה  בראשו  פגוע  האיש  אם  למשל,  כך  להשתחרר.  תוכל  לא  שממנה 
מתאונה או ממחלה, או אם האיש לקה בנפשו, יתכן שהאישה לא תוכל לקבל 

ממנו גט ותהיה מנועה מלהתחתן עם אדם אחר.
בשנים האחרונות פנו למרכז צדק לנשים זוגות רבים שביקשו לדעת אם יש דרך 
ודואגים  ביטוח על הבית  להימנע ממצבים כאלה מראש. כמו שאנחנו עושים 
על  החתונה  לפני  חותמים  רבים  שזוגות  כמו  חיים,  ביטוח  או  בריאות  לביטוח 
הסכם קדם נישואין, אנשים נשואים בזוגיות מאושרת ביקשו לדעת איזה פיתרון 

יכול למנוע מראש עגינות.
למתן  "הרשאה  הוא  בו  לנקוט  צריך  זוג  וחושבות שכל  הפיתרון שאנו מציעות 
אנשים  של  כוחם  את  מייפה  שהאיש  היא  לגט  הרשאה  של  המשמעות  גט". 
אחרים שיתנו לאישתו גט, במקרה שהוא עצמו אינו מסוגל לכך.  ההרשאה לגט 
דין רבני  של מרכז צדק לנשים, המכונה "שטר ביטחון", אמורה לאפשר לבית 
לתת לאישה גט בשעת הצורך במקום האיש שלה. לא מדובר בגט ממש, ואף לא 
לנשים  צדק  במרכז  ניסחנו  השטר  את  כוח.  ייפוי  במעין  אלא  תנאי,  על  בגט 
יוני  באמצעות אנשי ההלכה, הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב 
רוזנצווייג, ואשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי. השטר אף קיבל את ברכתו של 

הרב שלמה ריסקין.
האם בתי הדין הרבניים מקבלים את הפיתרון של ההרשאה לגט? בשל הרוח 
שנושבת בבתי הדין לא קיבלנו את הסכמתם מראש. ואולם, מהניסיון שצברנו, 
לבית  מגיע  שכאשר  מאמינות  אנחנו  הלכתי,  הוא  שהפיתרון  העובדה  ומעצם 
הדין מקרה טראגי של עגינות קשה (בניגוד לסרבנות גט) הדיינים נוקטים בכל 
אין  ואולם אם  לסייע לאישה העגונה.  אמצעי הלכתי שקיים בפניהם על מנת 
להם אמצעי כזה כי הזוג לא דאג לכך מראש – האפשרויות ההלכתיות של בית 
ולמנוע  כן, כדאי להקדים רפואה למכה, לחתום על השטר  הדין מוגבלות. על 

עגינות.

החתימה על ההרשאה פשוטה ביותר. על האיש לחתום על המסמך המצורף 
מבחינת  כשרים  להיות  העדים  על  הם.  אף  שיחתמו  כשרים  עדים  שני  בפני 
ההלכה (גברים, שומרי מצוות, לא קרובי משפחה אחד של השני או של אחד 
מבני הזוג). את המסמך יש לשמור בבית, אולי במקום שבו אתם מאחסנים את 

הכתובה או מסמכים חשובים אחרים. ולשכוח ממנו.
המטרה שלנו היא לעזור לכל זוג ולכל אישה, ואולם מטרת העל היא לחסן את 

אוכלוסיית הנשים היהודיות מפני עגינות.

ושלא תצטרכו.
יוני  * באתר האינטרנט של מרכז צדק לנשים מצורף ההסבר ההלכתי שחיבר הרב 
אלינו  לפנות  ומוזמנות  מוזמנים   .cwj.org.il להתעמק  שמעוניינים  למי  רוזנצוויג, 

לשאלות והבהרות: 02-5664390



שטר ביטחון
האיש ___________ (שם) והאישה ___________ (שם) חיים יחד באהבה, אחווה, שלום 
ורעות ובע"ה רוצים להמשיך לחיות כך יחד, עד מאה ועשרים. מתוך אהבתם והמחויבות 

שלהם, זו לזה וזה לזו, מבקש האיש לחתום על הרשאה זו.

מינוי שליחים
אני הח"מ __________________ בן ________________ למשפחת __________________
ממנה מעכשיו את כל היהודים שקיבלו סמיכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל, 
 ,(Rabbinical Council of America) או שהם חברים בהסתדרות הרבנים דאמריקה
למשפחת   ___________ בת  לאשתי:_____________  גט  יכתוב  מהם  אחד  שכל 
וכל אחד מהם הכשר  יחתמו על הגט,  וכל שניים מהם הכשרים לעדות    ___________
להולכה, ייתן גט לאשתי הנזכרת. ויכתוב ויחתמו וייתן אפילו עד מאה גיטין, עד שיוכשר 
וייחתם  ייכתב  אחד מהם בכתיבה וחתימה ובנתינה לדעת הרב המסדר את הגט. הגט 
ויינתן רק אחרי שייוודע לבית הדין שאשתי פנתה אליו, שמתקיים בי מצב רפואי או נפשי 

מתמשך, שבגינו איני יכול לתת גט לאשתי;

אני מצהיר בפירוש בלב גמור ומוחלט, שהשליחות הנ"ל לא תתבטל בשום אופן מהיום 
תהא  אשתי  באשתו.  בעל  כדרך  אישות  בחיי  אשתי  עם  אתייחד  אם  אף  והלאה,  הזה 
בחרם  עלי  מקבל  הנני  הנ"ל.  השליחות  את  ביטלתי  שלא  לומר  עדים  כמאה  נאמנה 
כל  את  מבטל  אני  הגט.  את  ולא  הנ"ל  השליחות  את  לבטל  שלא  התורה  ובשבועת 

המודעות ומודעי המודעות שנמסרו, אם נמסרו, והעדים עליהם פסולים.

חתימת האיש

ולראיה אני חותם היום (תאריך) :_________ לחודש : ______________ שנת : ___________

         נאום (חתימת האיש) : _______________

חתימת העדים

בפנינו עדים הח"מ אמר הבעל (שם האיש) :________________

כל הנ"ל וחתם על הנ"ל היום, יום : ________  לחודש : __________ שנת : _____________

        

נאום (חתימת העד) : ________________________

נאום (חתימת העד) : ________________________
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