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לאחרונהזועזעהמערכתבתיהדיןהרבנייםבעקבותבג"ץ
אמיראשרקבעכילביתהדיןאיןסמכותלדוןכבוררבתחומים
בהםאיןלוסמכותשיפוטמכחהחוק,ועלכןאינויכוללמעשה
לדוןבהיבטיםשוניםשלהסכמיגירושיןלאחרמתןהגט,גם
לאכבורר.לתפיסתושלביתהדין,ביתהמשפטהעליוןצמצם
באופןניכרוכואבאתסמכויותהדיוןשלו,מעברלצמצום
המשמעותישבוצעכברקודםלכןבפרשתסימהלוי,לפני
למעלהמעשרשנים.
גיליוןזה-שהוא'גיליוןנושא',כדוגמתגיליון6שהוקדש
לנושאהכתובה-מוקדשבעיקרוליחסשביןמתןהגטלבין
ההסכםהנלווהאליו,ומרביתפסקיהדיןשבוקשוריםלמעשה
לדרךבהבתיהדיןפועליםבמסגרתמאבקהסמכויותהמתנהל
בינםלביןבתיהמשפט,לפניואחרימתןהגט.הגיליוןמכיל
רקשישהפסקידין,אולםסברנושראוילפרסמםבאריכות
בשלהתגברותהמגמהעליההםמצביעים:הזיקהשביןמתן
הגטוכשרותולביןהצבתתנאיםלמתןהגטמצדהבעל,והדרך
בהפועליםהרכביםמסוימיםכאשרהבעלטועןלהפרתתנאיו
לאחרמתןהגט.
חלקוהראשוןשלהגיליוןעוסקבמקריםבהםמתנההבעל
אתמתןהגטבמילויתנאיוהכספייםאוהמשפטייםוחלקו
השני,מדורחדשושמו'ביטולגט',עוסקבמקריםבהםכבר
ניתןהגט,אולםהבעלדורשלפסלואולבטלובשלטענות
הנוגעותלדרךיצירתושלההסכםאולאיקיוםתנאיםהמופיעים
בו.שניםמפסקיהדיןשבועוסקיםבסיטואציהדומהלזו
שהיתהבמקרהבוניתןבג"ץאמיר:האשהחזרהבהמןההסכמה
לנהלאתהדיוןהמשפטיבביתהדיןהרבני.במקריםדנן,העלה
בית הדין סימני שאלה אודות כשרותו של הגט.
קריאתפסקיהדיןבשניהמדוריםמגלהשאיןקונצנזוסבבתי
הדיןהרבנייםבשניהתחומים.כךלמשל,עמדתושלהרב
דיכובסקיבפסקהדיןהראשון,עמדההמתגלהגםבפסקידין
אחריםשלו,היאשישלנתקביןשאלתחיובושלהבעלבגט
וביןדרישותיוהכספיותוהאחרות.גםבמדורהשניאנומגלים
מחלוקותבשאלתהיכולתלבטלגטבשלאיקיוםתנאיהסכם
הגירושין.
ברצוננולהפנותאתתשומתלבהקוראותוהקוראיםלכך
שפסקידיןהעוסקיםבמקריםדומיםפורסמוגםבעברבגיליונות
'הדיןוהדיין',במדורים'תנאיםלמתןהגט'ו'מאבקיסמכות'
)ניתןלהיעזרבמפתחשצורףלגיליון.(10פסקידיןנוספים,
שלבתידיןשונים,העוסקיםבנושאהתנייתמתןהגטבמילוי
תנאים כלשהם מופיעים באתר בתי הדין הרבניים:
http://rbc.gov.il/judgements/index.aspתחתהמדור
'גירושין' .אגב אורחא נציין לפס"ד חשוב המופיע שם
)(http://rbc.gov.il/judgements/docs/121.docועוסק
שיפוט בתי דין
בהפעלת התיקון החדש לחוק
ביתהדיןעלאדם
רבנייםהנוגעלהחלתסמכות
שזיקתולישראלרופפת.

קריאהמועילה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר-נשיא,יו"ר
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרבשלמהבןשמעון-דיין

העובדות:

במקרהדנןהוגשהתביעתגירושיןעלידי
האשהכאשרהסמכותלדוןבשארהעניינים
היתהנתונהלביתהמשפטלעניינימשפחה.
בתביעתהגירושיןטענההאשהטענות
קשותביותרלגביאלימותואונס,כולל
עבירותבחייאישות.הבעלדרש,כתנאי
להסכמתוליתןגטלאשה,כיהאשהתעביר
אתכלתביעותיההשונותמביתהמשפט
לביתהדיןהרבני,משוםשהואחפץבדין
תורה.משסירבההאשהלעשותכן,פסק
ביתהדיןהרבניהאזוריכיהבעלזכאי
להתנותאתהגטבתנאישהואסבירבעיני
ביתהדין.הואקבעכיהתנאישדורש
הבעלהינותנאיסביר,ועלכןברורשאין
להפעילכלסנקציותכנגדהבעלכדישיתן
גטלאשתו,ואףאיןלחייבובמתןגטעד
שהאשהתתרצהותסכיםלתנאיהסביר
שלהבעל.

נפסק:

הרבדיכובסקי:
תיק זה מעורר שאלה בסיסית שבה
מתחבטיםבתיהדיןרבות:האםרשאי
ביתהדיןלהפעילאמצעיאכיפהכנגדבעל
סרבןגט,כאשראותובעלמודיעשהוא
מוכןלתתאתהגט,בתנאישאשתותעביר
את הנושאים הנלווים )מזונות ילדים
ומשמורתם,חלוקתרכושווכו'(לבית
הדיןהרבני.
שאלהזוהיאתולדהשלמירוץהסמכויות
ביןבתיהדיןובתיהמשפט,כאשרבנושאים

הנלוויםלגירושין,עושהכלצדמאמץ
להקדיםולתפוססמכותבערכאההנראית
לו.השאלההיאגםתולדהשלהמוסכמה
בציבור-לאתמידמוצדקת-שלבעלטוב
להתדייןבנושאיםאלובביתהדין,ואילו
לאשהטוביותרבביתמשפט.

המשפטאוחזיםיחדבתיקיהמשפחה,
ומירוץהסמכויותחוגג.עלכן,נוצרים
מצביםמוזריםשבהםיכולההאשהלתבוע
מזונותעבורילדיהבביתהדין,ועודבאותו
יוםיכולהלחבושכובעאחרולתבוע
מזונותבשםהילדיםבביתהמשפט.לא
פעםעניניהממוןוהגירושיןכרוכיםזה
בזה,וחוסרהאפשרותלפתוראתכל
הבעיות בערכאה אחת ,מסבכת את
הצדדיםבדיוניםעקריםללאתועלת.ומן
הראוישיקימוועדהמשותפתשתחפש
הדרךהנכונהלשיםקץלבילבולהמטורף
הזהאותיקוןבחקיקהשיוצעע"דכל
הצדדים.

ביתהדיןהאזוריבפסקדינומיוםכ"א
בשבטתשס"הקבע"שאיןכלללדוןבחיוב
הבעל,שהרימסכיםהואלתתגטפטורין
לאשתו...נקודתהמחלוקתביןהצדדים
היאסמכותקביעתהמזונות,שהבעלדורש
שתשארלביה"דשאליופנה...ביה"דפוסק
שטענתהבעלצודקתבהחלט...ולארק
בכהאיגוונא,אלאגםבאופןשהבעלמחוייב
לתתגטלאשתו,אםמעכבבטענהשנראית
צודקתלביה"ד,הרימתקבלתטענתו.וכן
מבוארבשו"תשיבתציוןסימןצוובשו"ת
מהרש"םח"הסימןסובאגרותמשהלאבן
העזרסימןקיא,שאףבמקוםשחלדין
כפיהעלהבעלאוהיבםוזאתכדילמנוע
עגונהשלהאשה,בכלאופןאםהבעל
תובעתביעהממוניתאותובעלדוןע"פ
דיןתורה,הרידברזהמעכבחיובושל
הבעלבגטאובחליצה,בתיהדיןפוסקים
ע"פכללזה,וכךהיאדרכהשלתורה".

·Æלגופםשלדברים.ביה"דהאזורי
הסתמךעלמקורותהלכתיים.המקור
הראשוןשלאצוייןמשוםמה-הואדברי
שו"תמהרשד"ם)אבןהעזרסימןמא(
שכתב":ואמרתיאניבלבי,שאיןספק
שאפילואותםשאמרוחכמיםשכופין,
מוכהשחיןוכו',לאאמרושכופיןאותו
לגרש,אלאאםאינורוצהלגרשכלל.
אבלאםירצהלגרש,אלאשרוצהלהטיל
אי זה תנאי בגט ,בזה ודאי לא אמרו
שכופיןלגרשבלאתנאי.ומישיכוףבדרך
זו,כמעטהייתיאומרשחזרונפלבמכשול
הכפיה...ודאידוקאתנאישכמעטנמנע
להתקייםהואדקאמרשכופיןלגרשבלא
זה,האתנאיאחרשנקללקיים,איןספק
שהכופהלגרשבלאתנאימרבהממזרים".
דבריהמהרשד"םהובאוגםבבארהיטב
)אב"עקנדא(.

השאלהההלכתיתהכרוכהבזההיא,האם
לפיההלכהישלראותאתהבעלכסרבן
גטולהפעילנגדואמצעיאכיפה,כאשר
הואמודיעעלרצונולתתאתהגטבתנאים
מסויימים,כשתנאיזהשלהעברתהסמכות
לביתהדיןהרבני,נדרשעלידובטרםיתן
גט.

מדבריביה"דהאזוריעולהשבכלמקום
שמוגשת תביעה לחיוב בגט או אפילו
לפסיקה לגרושין בדרגה נמוכה יותר,
ובמקבילהתנהלוהליכיםבביתהמשפט
וניתנופסקידיןבנושאיםהנלווים,יכול
הבעלסרבןהגטלהוציאאת"נשקיום
הדין",ולדרושכיביה"דימנעממתןפס"ד
לגירושין,כלעודלאתעבירהאשהאת
כלתביעותיהלביה"דהרבני,כוללאותן
תביעות שלגביהן ניתן פסק דין בבית
המשפט .האם נכון לאלץ את האשה
מסורבתהגט,לוותרעלכלמהשקיבלה
בביה"מבתמורהלגטהמיוחל?
אינני מסכים לכך ,ואנמק את דברי:
‡Æראשית,אביאבותה"תוהוובוהו"
המשפטיבדינימשפחה,הואהמצבשל
"שנייםאוחזיםבטלית".בתיהדיןובתי

‚ Æהאםכוונתהמהרשד"םלאפשר
לבעלסרבןהגט,להתנותאתהסכמתו
לגט-ולהמנעמהטלתסנקציותעליו-
בכלתנאישיעלהעלדעתו?התשובהלכך
שלילית .ראשית ,המהרשד"ם מדבר
במפורשבתנאי"שנקללקיים".אמנם
בראשיתדבריוהואמזכיר"תנאישכמעט
נמנעלהתקיים",אבלבסוףדבריוהוא
מדברעלתנאישנקללהתקיים,ועלכן
צריךלשקולבפלסאתמשמעותהתנאי
לגביהאשה.צריךגםלהביאבחשבוןאת
הנסיבות,כילאמהשקללזו,קלגם
לחברתה.
„ Æשאלהנוספת:האםיכולהבעל
סרבןהגטלהעלותכלתנאישלבוחפץ,
גםאםאינוקשורלגט,כגוןלדוגמהבענין
הילדים?אוהאםיכולסרבןהגטלהעלות
תנאיםשאינםראויים,רקמשוםשכך
הוארוצה?גםלזהתשובתישלילית.קודם

≥

כל,איןלנוואיןלאשהרשותלחובלאחרים,
בכדילמלאאתרצונושלהבעלסרבןהגט.
שנית,כלענייןההתנאההואחידוש,ואין
לךבואלאחידושו,ומניןלנולהרחיבאת
החידושלתחומיםשאינםשייכיםלגט?
הנושאשעליומדברהמהרשד"םהואביבם
שחשדביבמתושלאחרשיחלוץלהותותר
לשוק,תלךותנשאלבעלדודתושהיולו
אשהובנים-ותגרוםלבעלדודתולהעדיף
אותהעלפניאשתוהמבוגרת.מדוברבמקום
שלאהיהחדר"ג,כךשהתנאינועדלחליצה
עצמה ולתכלית ראויה ,בכדי למנוע
שחליצתו תביא לחורבן בית אחר.
Æ‰לפידעתי,גםלמהרשד"םלאיכול
הבעל להעלות תנאים ביחס לילדים.
ראשית,משוםשהילדיםהםצדג',ואין
אפשרותלהתנותעליהם.שנית,משוםשגם
הואמחוייבבפרנסתם,ואינויכוללהתנות
תנאיםשיפגעובחיוב.ברור,שאםהבעל
חייבסכוםכסף-נאמרלאביהשלהאשה-
והואמתנהאתהסכמתובמחילתהחוב,
איןזהתנאישהמהרשד"םיראהאותוכיכול
להתנות.
 ÆÂדבריהמהרשד"םאינםמוסכמים.
במאמרשהתפרסםלאחרונה)הרבדודבס,
תחומיןכה,(149מובאיםמקורותרבים
בנושא.הרשב"ש)שפגא(כותב":ואומר
אני,שישפניםשבעלכרחהמתנהעליה
התנאי...וישפניםשברצונהיכוללהתנות
עליה...והפניםשברצונהדוקאהואמתנה,
אבלשלאברצונהאינומתנה–כגוןאותן
שכופיןלהוציאמחמתטענתאשה,משום
שהדיןנותןלגרש,כגוןהמוזכריםבפרק
המדירוזולתןשהדיןנותןלגרש.למהיתנה
עליה–יקובהדיןאתההר!"
ÆÊכךגםכתבהתשב"ץ)שו"תתשב"ץ
ח"דחוטהמשולשסימןו(":ואחראשר
האישהזהחייבלהוציאהלאשההזאתמצד
הדין...אינויכוללהתנותעליהבגירושיה
בשוםתנאי,אלאברצונה,דכיווןשהדין
נותןלגרש,למהיכריחהלהתנותעליהבשום
תנאי?יקובהדיןאתההרויגרשכפיהדין!"
 ÆÁהרשב"א)שו"תח"דרנו(חולק
באופןברורעלהמהרשד"ם.אלודבריו:
"כלמישכופיןלגרשאתאשתומןהדין,
אינורשאילאסוראתאשתושלאתנשא
לכלמישתרצה,לאבשיורולאבתנאי...
וכלמישגירשכן,כופיןאותושיחזורויגרש
בגטגמורבלאתנאי".

¥

ÆËהרילנוחבלראשוניםהחולקיםעל
המהרשד"ם.כאמור,גםאתדבריהמהרשד"ם
ניתןלסייגולומרשדבריואינםאמורים
בתנאיםשאינםראוייםוהגונים,ולאבתנאים
הנוגעיםלילדים,ולאבתנאיםשישקושי
לקיימם.
†ÆÈעתהנבחןמהדינושלתנאילהעברת
תיקיהרכושומזונותהילדיםמביתהמשפט
לבי"דרבני?לכאורהמדוברבתנאיראוי.
ביה"דהאזוריצייןלשו"תשיבתציוןסימן
צו .כך נאמר שם" :כיון שהיבם צועק
ככרוכיאורוצהלצייתלדיןתורהולקבל
עלעצמוכלמהשיושתעליועלפיפסק
דייניישראל,והיאמסרבתלצייתלדין
תורה,איךיעלהעלהדעתלומרשהוא
מחויבלחלוץכלזמןשהיבמהמסרבת
לצייתלדיןתורהעמו".
לכאורהעולהמכך,שרשאיהיבםוהואהדין
בעלסרבןגט-להתנותאתהסכמתולגט
בהליכהלדיןתורה,ולאניתןלכופואם
האשהמסרבת.אעפ"כנראהלישישלסייג
אתהדברים.בעניןעוברתעלדתכתבו
קודמינובפסקיהדיןהרבניים,כילאיכול
בעללטעוןעלאשתושהיאעוברתעלדת,
אא"כהואשומרמצוות.אבלבעלשעושה
כלתועבהלאיכוללהתעטףבצדקנות,
ולדרוששאשתותדקדקבמצוותולאתעבור
על דת .מדובר כמובן ,בדברים שאינם
אוסריםאותםאחדעלהשני.כמוכן,לא
יכולבעללטעוןעלאשתושהיאעוברת
עלדת-לדוגמה,במהשיוצאתוראשה
פרועאוזרועותיהמגולותבמקוםשדרכה
ודרך נשות מקומה ללכת בגילוי ראש
ובזרועותמגולות.אםלאנאמרכך,הריכל
בעליוכללהפוךלצדיקלעתמצוא,ולעשות
אתאשתוהנוהגתלפיהנורמההחברתית
ששניהם מורגלים בה ,לעוברת על דת.
מאותוטעםומאותהסיבה,נראהלישלא
יכולבעללדרושמאשתולהתדייןדוקא
בדיןתורה,כאשרהואעצמואינומקפיד
עלכךביחסיםעםאחרים,ובכלעתשכדאי
לו הוא פונה לערכאות .גם בעל שאינו
מצדיקיהדור,שעוברעבירותלתיאבוןאו
להכעיס,אינויכוללדרושמאשתושתצמד
לדיןתורהבדוקא,משוםשזהטובלכיסו.
כמו"כלאיכולבעללהעלותטענהעלדין
תורה,כאשרהנורמהשלוושלאנשימקומו
להתדייןבבתימשפט,ובתידיןהרבניים
הםמחוץלתחוםעבורו.קשהלילקבל
אדםה"צועקככרוכיא"עלרצונובדיןתורה,
בשעהשהואעוברעלהתורהבכלעת.לא
ניתןלענושאתהאשהבמניעתגטבגלל
היותה"מרימהידבתורתמשה",כאשר

בעלההדורשממנהשלאלעבורעלדת
משהבפניתהלערכאות,עוברלתיאבון
ולהכעיסעלההלכה,ומריםידבתורה
משהובדבריחכמים.
 Æ‡Èישכאןמצבגםשלחילולה'.
חלקגדולמןהטועניםלדיןתורה,אינם
מבקשיםדיןתורה,אלאאתתועלתם
הרכושית.הםמשתמשיםבתורהכקרדום
לחפורבו,מתוךאינטרסברור.לאמדובר
כאןבאימוץדיןתורה,אלאמדוברבשימוש
ציניבתורהבכדילאלץאתאשתולקבל
גטלפיהאינטרסיםשלו,גםכאשרהוא
מחוייבבגט.דבריהשיבתציוןוהפוסקים
האחרים נאמרו בקהילה האמונה על
שמירתתורהומצוות,ובאופןחריג,אחד
אואחתמבניהקהילההלךלערכאות.
הדבריםאינםאמוריםבציבורשאינושומר
מצוות,שמעדיףהליכהלבתימשפטעל
בפניבתידין,ואינםאמוריםבבעלשלא
אמרדברבעתהדיוןבביה"מ,ונזכרבזה
רק כאשר עלה עניין הגט על הפרק.
Æ·Èנקודהעקרוניתנוספתבנושאזה.
השו"ע)חו"מכבב(פסקש"אםקבלעליו
גוילדייןאפילוקנומיניהאיןהקניןכלום
ואוסרלדוןלפניו".וכתבהרמ"א":אבל
אםכברדןלפניולאיוכללחזורבו".הש"ך
שםחולקעלהרמ"א.טעמושלהש"ך
מוסברבנתיבותהמשפט)חידושים(שיש
להבדילביןמקבלעלעצמומשפטיהגויים,
לבין אם מקבל על עצמו גוי מסויים.
הגר"אשםמסביראתטעםהרמ"אמדין
מחילה.הדבריםמנומקיםיותרב"תומים"
וב"ישועותישראל"שם,שהבדילובין
איסורערכאותוביןקבלתהתוצאותשל
פסקהדין.איסורערכאותעומדבמקומו,
אולםכלאדםיכוללקבלעלעצמותוצאות
ומסקנותשלפסקדיןשניתןגםע"ימי
שאינוראוילדון.כבודהגר"אלביאשליט"א
)בפס"דשהגיעאליבימיםאלה(,ציין
לדבריהמהרש"ם)אסימןפט(שכתב
לחייבבתשלוםהוצאותשפסקובערכאות,
כששניהצדדיםהלכולשםמרצונם,ואלו
דבריו":שהרישניהםסמכועצמםעל
דיניהם,וגםהנתבעאדעתאדהכינכנס,
אםלנצחאולהנצח,דאל"כהו"ללהזמינו
מידבהשיגותביעההראשונהשבדיני
אומות העולם לבי"ד של ישראל".
המהרש"םמסתמךעלהתשב"ץ)ח"בסימן
ס"ח(שכתבלגבימחלוקתעלחלוקת
ירושה":וכלטענותאלולזכותבנישמעון
היהמןהדיןלקיימםאילובאומתחילה
לדון בדיני ישראל ,אבל כיוון שהלכו

מתחילהלדוןלפניהאומותובדיניהאומות
יצאוחייבים,הריאלוכאילוקבלועליהם
לדון באותו דין ומחלו זכותם".
הרילנושגםמישנתבעבערכאות,נחשב
כמסכיםומקבלעלעצמואתפסקדינם.
אילולאהיהמסכים,היהעליולנקוט
בשתיפעולות:להודיעבביתהמשפט
שהואמבקשלדוןבדיןתורהבכלהנושאים
שבמחלוקתכלהנושאיםללאיוצאמן
הכלל–וכןלהגישתביעהבנושאיםאלו
לבי"דרבני.וכלזאת,בטרםנכנסבית
המשפטלדוןבדבר.רקאזיוכלטעוןעל
רצונובדיןתורה.אבלאםלאעשהאף
אחתמפעולותאלובזמנן,ונזכרבזהרק
לעתהדיוןבגירושין,איןלקבלאתדבריו,
ורואיםאותוכאילוהסכיםמלכתחילה
להתדיין בבית משפט בנושאים לו.
Æ‚Èסוףדבר,בנסיבותהמיוחדותשל
תיקזה.לאהיהצריךביה"דלהמנעמדיון
בחיובהגט-מדוברבהאשמותכבדות
מאודשלאלימותואונס,כוללעבירות
בחייהאישות-בגיןהאשהשנהגהלפי
הנורמההמקובלתבציבורופנתהלבית
משפט.גםאםמדוברבזוגחרדי,הריאם
יתאמתו טענותיה של האשה ,מדובר
בבעלשעוברעבירותחמורות,והואאינו
יכוללדרוששדוקאאשתותהיהצדקת
ותמנעמהליכהלביתמשפט,כשהוא-
אםיתבררוויתאמתוטענותיה-עושה
כלתועבה.הייתימעביראתהתיקלהרכב
אחרשידוןבחיובהגטלגופןשלדברים.
 Æ„Èישלצייןדברנוסף.גםפס"ד
לחיובאולכפיה,אינוגט.מדוברבסך
הכלבאפשרותלנקיטתצעדיםכנגדסרבן
הגט,החלמסנקציותעקיפותעדלמאסר,
אבלבסופהשלהדרךישצורךבסידור
גטשלאיכוללהעשותללאהבעל.כאשר
מדוברבבעלפרובלמטישצעדיהאכיפה
לא ישפיעו עליו ,מעדיפים בתי הדין
במקריםמסויימיםלהשיגויתוריםלא
משמעותייםמצדהאשהבכדילאפשר
סידורגטמהיר.זהלאהמקרה,וראוי
היהשביה"דהאזורייכריעקודםכללגופן
שלדברים,ורקאח"כיבחןאתאפשרות
הביצוע.

הרבעמאר:
רקלפניזמןקצרהובאלפניהפס"דשל
הגר"שדיכובסקישליט"אוכןמ"שע"ז
הגר"שבןשמעוןשליט"א,וראיתישהגר"ש
דיכובסקישליט"אהעלהדבריםכבדימשקל
ודןבהםבחכמהובתבונה,וראוילשאת
ולתתבדברבישובהדעתכד"תשלתורה.
ולמעשהכיוןשהענייניםלאהוכרעו,מן
הראוי להשיב לביה"ד האזורי שיחקור
וידרושבהלכהזו,ויפסוקכידה'הטובה
עליו.
לאורהאמורהחלטנוברובדעותלקבלאת
הערעורבאופןעקרוני,ולהעביראתתיקי
הצדדיםלהרכבאחר,ע"משיקבעאםיש
מקום לחיוב בגט ,לגופן של דברים.
תיקמס'031411390-21-1
ניתן ביום י"א טבת תשס"ו )(11.1.06
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון-דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

הבעלסרבןהגטמתגוררבקנדה.כנגדהבעל
ניתנובביתהמשפטפסקידיןלמזונות
ולפיצוינזיקילבתו)בשלמעשיםמגונים
שעשהבה(,אותםאינומקיים.בביתהדין
הרבניהאזוריהוצעכיהאשהתוותרעל
פסיקתמזונותהעברוכןעלחלקמפיצויי
הנזיקיןשנפסקולטובתהבת,עלמנת
שהבעליסכיםלתתלהגט.ביתהדיןהאזורי
קבע,כיאיןמקוםלהטילסנקציותכנגד
הבעלמאחרוהואמסכיםלהצעתביתהדין
להסדרואילוהאשהחזרהבהמהסכמתה.
האשההגישהערעורעלפסיקתביתהדין
האזוריבטענהכיאיןלאלצהלקנותאת
גטה.

ביתהדין,בבעלשידינוקצרהמלהגיע
אליו,ושכלפסקדיןשינתןנגדו,יהיה
בבחינת אותיות פורחות באויר.
ביתהדיןהאזוריהגיעלמסקנהבדעת
הרובביוםא'ניסןתשס"ה,שאיןמקום
להפעילסנקציותכנגדהבעל,מאחרוהוא
מסכיםלהצעתביתהדיןלהסדרשניתנה
ביוםכ"בכסלותשס"ד,ואילוהאשה
חזרהבהמהסכמתה.עלכךהערעור.
יאמרברורות.איןאנוחסיםעלסרבי
גט,כמוכןאיןאנומבקשיםלקנותאת
הגטהמיוחל,באמצעותאילוץהאשה
לוותרעלזכויותהמגיעותלה.עלכן,
מבחינהעקרוניתמקובלתעלינועמדת
ב"כהאשה,שאיןלחייבאתמרשתה
לוותר על פסיקת מזונות העבר ,וכן
לוותרעלחלקמפיצוייהנזיקיןשנפסקו
לבת,בגיןהמעשיםהמגוניםשנעשובה.
אולם,מצדשני,עלינולהיותמציאותיים.
הבעלמתגוררבקנדה.במצבהמשפטי
הקיים,הואלאמתכווןלהגיעארצה,
בכדישלא"לבלות"אתימיובביתהסוהר.
המשפטהבינלאומיאינומאפשראכיפת
גטבפסקדיןשניתןעלידיביתדיןרבני,
כאשרהבעלאינובארץ.איןהסכםהסגרה
בין ישראל לקנדה בנושאי משפחה.
התוצאההמעשיתתהיה,שפסקהדין
ישארבבחינתאותיותמתות,וניתןיהיה
להשתמשבורק"לצורעלפיצלוחית".
האשהתשארעגונהלמרותפסקהדין
לזכותה,והבעליאלץלהשארכלימיו
בחוץלארץ-במקוםבוהחוקהישראלי
בנושאימשפחהאינותקף.
מהבצעלאשהבתוצאהכזו?אנוגורסים
תמיד ,שבברירה בין נפש לרכוש ,יש
להעדיףאתהנפשעלפניהרכוש,כפי
שאמראברהםאבינולמלךסדום)פרשת
לךלךשקראנובשבתזו(":תןליהנפש
והרכושקחלך".בודאי,שישלהעדיף
הצלתנפשותעלפניזכיהברכוש,מוצדקת
ככלשתהיה.

בנידוננו,עלולההאשהללקותבכפליים.
גםלאתזכהבחירותנפשה,וגםלאתזכה
ברכוש,לבעלאיןכלרכושבארץ,מעבר
למחציתהדירהשאותההואנכוןלהעביר
לילדים.גטלאיתבצע,ואיןטעםלתת
הרבבןשמעון:
פסקדיןשאינוברביצוע.האםזוהדרך
איננימסכיםלכלמהשכתבידידישליט"א
הנכונהלהושיטלאשהיד,ולהצילהמן
נפסק:
אךאנימצטרףלמסקנהלהחזיראתהתיק
נושאהדיוןבערעורשלפנינו,אינואם המצבשבוהיאנמצאת?האםמצבשל
לביה"דהאזורישיכריעלגופםשלדברים.
לחייבאתהבעלבגטולהפעילנגדואת "קרחתמכאןומכאן"הואהמצבהראוי?
הסנקציותהנקובותבחוק,אלאכיצדינהג האםלאנכוןלומרכאן"תפסתמרובה
לאתפסת"?

µ

הדרךהראויהלטיפולבתיקזה,היאכפי
שהצענובמהלךהדיון.הצעתנוהיא,שהגט
יסודרלאלתרבאמצעותגטשליחות.
תביעותיהשלהאשהבנושאמזונותהעבר
ויתרתסכוםהפיצוישנפסקלבת,ימסרו
לשיקולדעתרחבשלביתדיננושיתחשב
בחיוביושלהבעלובאפשרויותהפרעון
שלו.פסקדיננויחייבאתהצדדים,וינתן
לאחרסידורהגט.
מובן,שלאנוכללקבלסמכותכזו,אלא
אם יסכים בית המשפט שפסק פיצוי
לילדה)בסך500,000ש"ח(,לתתלנו
אפשרותבמסגרתהסדרגרושיןלקבוע
את הסכום הראוי .בית המשפט יוכל
להביאבחשבון,שטובתהילדהאינהרק
בסכוםשאותואולילאתקבללעולם
מאביה,אלאגםבאפשרותשאמהתנשא
ויקוםלהביתאחרשבותוכללגדול
ולהתחנךלמעשיםטובים.במצבהקיים,
שבוהאמאאינהיכולהלהנשא,ושאין
להאפשרותמעשיתלהניחידינועלהאב
ולכופולגט,וכמוכן,לאנראהשפסיקת
בית המשפט לפצויים יכולה להיות
ממומשת-במצבכזה,אולייסכיםבית
המשפטלתתלנואתהמנדטלקביעה
מחודשתשלהסכוםהראוי.
הצעהזואינהקלה,וגםאינהלפיהסדר
המשפטיהראוי.אבלמהנעשהוהתורה
ניתנה ,בכדי לקיים" :וחי בהם" ,ולא
שימותבהם.כאשרפסקהדיןהואכזה
שלאיועילדברלאףאחדמןהצדדים,
לאורהעובדהשהמשפטהבינלאומיאינו
אוכףפסקידיןלגרושין,אזיעדיףלמצוא
פתרוןפרקטישאפשרלחיותעימו,ושאינו
פוגעיותרמדיבזכויותהמגיעותלאשה.
כאמור,לאנוכללהושיעאתהאשהבמצב
הקיים .באי כוח הצדדים מתבקשים
לשקולבכובדראשאתהצעתנו,ולהשיבנו
דברתוך30יום.
במידהולאנקבלתשובהחיובית,אזי
יוחזרהתיקלביתהדיןהאזורילהמשך
טיפול.
תיקמס'059246611-21-2
ניתן ביום י"א חשון תשס"ו )(13.11.05
הופיעו:טו"ראסנתשרון"ידלאשה")לאשה(
עו"דמשהפרקש)לבעל(

∂

Ë‚·†ÏÚ·†·ÈÈÁÏ†ÔÈ‡˘†Ú·Â˜†„¢‰È·.3
˙ÂÚÈ·˙·†Â˙È˙†˙‡†‰˙Ó†‡Â‰†¯˘‡Î
‰¯˜Ó·†¯·Â„Ó˘ÎÂ†˙Â˜„Âˆ†˙ÂÈÙÒÎ
·ÆÏÚ··†˙„‚Â·†‰˘‡‰†Â
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
הרבאברהםריגר-דיין
הרבדבדומב-דיין

העובדות:

הצדדיםנשואים17שנהולהםשלושה
ילדים.הםחייםבנפרדכחמששניםוהאשה
תובעתגירושין.האשהטוענתכיהבעל
נהגכלפיהבאלימותוכיהואסובלמבעיות
נפשיות.הבעלהכחישטענותאלהוטען
כילאשהישחברעמוהיאבוגדתבו.
האשהלאהכחישהשישלהקשריםעם
גברזר.גםהבעלהודהשישלוקשרים
עםאשהאחרת,אולםטעןשאיננומוכן
לתתגטלאשתו,דברשיהווהמעין'פרס'
עלהתנהגותה.מאוחריותרהסכיםהבעל
לתתגט,אולםהתנהזאתבכךשיוסדר
קודם עניין המזונות וכי יעשה פירוק
שיתוףבדירה,ובכךשהאשהתחזירכספים
שאביונתןלרכישתהדירה.לדבריו,הם
כברערכוהסכםגירושיןאלאשהאשה
חזרהבהמהסכמתה.

נפסק:
ישלדחותאתתביעתהאשהלחיובהבעל
בגט ,ובודאי שאין לחייבו כל עוד לא
נפתרו בעיות חלוקת הרכוש ומזונות
הילדים.ביה"דקובעכיהאשהאשמה
ביצירתהסכסוךבכךשהיאהחלהלקיים
קשריםעםגברזר,קשריםאותםאיןהיא
מסתירה .מצבו הנפשי של הבעל הוא
תוצאה של הסכסוך ולא הגורם לו.
ביה"דגםקובעכיהאשהמנסהלנשלאת
הבעלמרכושווכיהיאלאבחלהבשום
אמצעיכדילקבלממנואתהגט.ישלדחות
אתטענתבאכוחהלפיההבעלאינומספק
את עונתה של אשתו .הרי היא זו
שהתרחקהמןהבעלומצאהאתסיפוקה
במקוםאחר.משוםכךגםאיןהיאיכולה
להעלותאתהטענהכיהבעלמצאלובת
זוגאחרת,שהריהיאזושדחפהאותו
לכך.
ביה"דמפנהלפד"רא'עמ'141שקבעכי
דין'רועהזונות'שישלחייבובגטהוארק
במקרהבוהאשההיתהרוצהלחיותעמו

אילולאהיה'רועהזונות',אבללאבמקרה
בוהפךהבעללכזהבשלהעובדהשאשתו
אינהרוצהלחיותעמו.ביה"דמוסיףשאין
לקבועחזקהלפיהלבעלהיוקשריםעם
אשהזרהלפניהמועדבוהוכחוקשרים
כאלה,מהגםשכאןלאנטענהבגידתהבעל
לפניהפירוד.
ישלדחותאתטענתב"כהאשהלפיהיש
לחייבבעלבגטבמקוםבוהואמאשיםאת
אשתובבגידה.יתכןשזוהיתהעילתגירושין
אילוהיהמדוברבעלילה,אולםכאןמדובר
בהאשמה שהאשה מאשרת אותה
בהתנהגותה.בנסיבותאלהההלכהאינה
מחייבתאתהבעלבגט.ביה"דמונהשורה
שלפוסקיםהמקבליםאתדעתהתוספות
)זבחיםבע"ב,ד"הסתם(לפיהאיןלחייב
בעללגרשאשתושזינתה.הטעםהואש"לא
יהאחוטאנשכר".אמנםר'עקיבאאיגר
הסתפקאםישחיוב,אבלברורלושאין
לכוף.עלכןישלחושלגטמעושהאםנכפה
אתהבעל",ומייהיןלעשותמעשהכנגד
דעתם ,במקום איסור אשת איש ועונש
סקילה?".
יתרעלכן,איןלחייבבגטבמקוםבו"עלול
הדברלהיותתקנהלפרוצותשלאיחששו
למעשיהן" .ביה"ד מביא מספר פוסקים
שכתבושאףבמקרהבוהיהמקוםלכוףבגט
איןמחייביםאותו,אםמדוברבמקרהבו
חוששים כי האשה התנהגה בפריצות.
מנגד,הודאתהאשהעלקשריהעםגברזר
פוטרתאתבעלהממזונותיה,כדיןהודאת
בעל דין .הוא גם פטור משאר החיובים
הנובעיםמןהנישואין,שהריהלכהפשוטה
)אהע"זקט"וה'(שאשהשזינתההפסידה
כלזכויותיהמןהבעל.מכיוןשהחוקקובע
שחיובהמזונותיחולעלפיהדיןהאישי,
הרי שגם לפיו הבעל פטור ממזונותיה.
"יתרעלכן,גםאילוהיההבעלמאלהשמן
הדיןחייביםלגרש,לאהיהמקוםלחייבו
להתגרשבטרםהוסדרותביעותיוהכספיות
הצודקות")ביה"דמפנהלקובץדברימשפט
ח"ב,עמ'קנג-ז(.הרי"הצדדיםכברערכו
הסכםגירושין,אלאשהאשהחזרהבה,מתוך
מחשבהשתוכללשפראתתנאיהגירושין,
ולסחוטאתהבעלעודקצת.לכךהבעלאינו
מסכים,והואאינוחייבלהסכים,גםאםאין
שוםסיכוילשלו"ב".
עלכןקובעביה"ד:ישלדחותאתתביעת
האשה;עלהצדדיםלנהלמו"מהוגןלסיום
המחלוקותאודותהרכושוהמזונות;כשתושג
הסכמהיסודרהגטבהקדם;האשהתשלם
לבעל הוצאות משפט בסך  3,000ש"ח.

תיקמס'022855183-21-1:
ניתן ביום כ"ח אלול תשס"ה )(2.10.05
הופיעו:עו"דדיןעדני)לאשה(
עו"דיוחנןלהב)לבעל(

וביה"דאףעסקבהםופסקבעניינםגם
לאחרהגירושין.
ביה"דמשוכנעשגםביהמ"שמודעלדבר,
ולכןאיןצורךבכתבסירובבנידוןדידן.
הננולהבהירעודשבמידהואשהפועלת
בניגודלהסכמותשנחתמובהסכםהגירושין
ושעלבסיסםסודרהגט,ישבכךלעורר
שאלותהלכתיותכבדותמשקלעלכשרותו
שלהגט,בהיותובבחינת"גטמוטעה".
ואנובטוחיםשהאשהלאתרצהלהכנס
לחששותאלה.

העובדות:

·Ë‚†ÏÂËÈ
ÔÈ·†Ë‚‰†˙Â¯˘Î†¯·„·†˙˜ÂÏÁÓ.4
·„¢‰È·Ï†ÔÈ˘Â¯È‚‰†ÌÎÒ‰·†Ô„˘†„¢‰È
È‡˙† ÌÂÈ˜† È‡† Ï˘·† ¨Ë‚‰† ¯„ÒÓ
·ÆÔÈ˘Â¯È‚‰†ÌÎÒ‰
ביתהדיןהאזוריתלאביב
)דןבהסכםהגירושין(:
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
הרבאברהםריגר-דיין
הרבדבדומב-דיין
ביתהדיןהאזוריתלאביב)מסדרהגט(:
הרבשמואלפלדמן-דיין
הרבצביבןיעקב-דיין

העובדות:

בעקבותתביעתהבעללגירושיןהגיעו
הצדדים להסכם גירושין אשר אושר
בביה"ד,והתגרשובפניהרכבאחרמזה
שדןבהסכם.בהסכםהגירושיןהסכימו
הצדדיםכיעניינימזונותילדיםיידונו
בביה"ד.בעקבותתביעתהאשהלמזונות
הילדבביהמ"ש,פנההאבלביה"דבבקשה
להוצאתכתבסירובעלהאשההמסרבת
לדבריולדיןתורה.

נפסק:

ביה"דהרבניהאזוריתלאביב
)דןבהסכםהגירושין(:
איןספקשהסמכותלדוןבכלהנושאים
הכרוכיםבגירושיןהיובסמכותביה"ד,

האשהפנתהלביה"דבבקשהלהבהירהאם
הגטניתןעלתנאי.לטענתהאשה,עשה
הבעל שימוש בהחלטת ביה"ד דלעיל
להוצאתלעזעלהגטופרסמוברבים,זאת
כאשרהיאכברנשואהלאחרונושאתאת
בנו ברחמה .ביה"ד מסדר הגט הוציא
החלטה כנגד ההחלטה שהובאה לעיל,
ובתגובההוציאביה"דהראשוןהבהרה
להחלטתו.

נפסק:

ביה"דהרבניהאזוריתלאביב)מסדרהגט(:
בפנינוטענההאשה,כיהבעלמוציאלעז
עלהגט,שבוצעבביתהדיןשלנובתאריך...
ביה"דמבהירבזאת,כיבטרםסדורהגט,
הבעלמבטלאתכלהמודעותוכלדבר
שעלוללפסולאתהגט,וכןנאמרבמפורש
שהגטנעשהללאתנאי.
לאורהאמור,הגטשביןהצדדיםשריר
וקייםכדתמשהוישראלואינוגטמוטעה.
ביתהדיןמצייןבזאתאתחרםדרבנותם
וגדולידורועלהמוציאלעזעלהגט)עיין
מרדכי סוף גיטין סי' תנ"ה( בדבריו
החריפים.וכלהמוציאלעזעלגטזההוא
בכללהחרם.
ביה"דהרבניהאזוריתלאביב
)דןבהסכםהגירושין(:
הוגשהבפנינובקשהעלידיפלוני"לפסול
אתהחלטתביה"דמתאריךכזאיירתשס"ה
)(5.6.05שמופיעהתחתהכותרתהחלטה
–הבהרהבומוציאביה"דלעזעלהגט
שניתןלצדדיםביום."...לבקשהצורפה
החלטה-הבהרהשלביה"דמסדרהגט
מיוםכזתמוזתשס"ה.
לאחרהעיוןבהחלטהובבקשהאנוסבורים
שהמבקשתכלללאהבינהאתההחלטה
ואתמשמעותה.
ביה"דלאהוציאלעזעלהגט.אדרבה,
ביה"דהביעאתבטחונושהמבקשתלא
תכניסעצמהלחשששל"גטמוטעה".וזה
לשוןההחלטה:

"הננולהבהירעוד,שבמידהואשהפועלת
בניגודלהסכמותשנחתמובהסכםהגירושין
ושעל בסיסם סודר הגט ,יש בכך לעורר
שאלותהלכתיותכבדותמשקלעלכשרותו
שלהגט,בהיותובחינת"גטמוטעה".ואנו
בטוחיםשפלוניתלאתרצהלהכנסלחששות
אלה".
כפישאפשרלראות,איןבהחלטהזוקביעה
שהגטשקבלההאשהמבעלה,הואגטפסול
ח"ו.
ביה"דהבהיראתעמדתההלכה,שבמקרה
שלהפרתהסכםהגירושיןשעלבסיסוניתן
הגט,יששאלותהלכתיותכבדותמשקלעל
כשרותושלהגט.ענייןזהמבוארבהרחבה
במאמרוהמצויןשלהרה"גאוריאללביא
שליט"אאב"דצפת"האםישחששבכשרות
הגט כשהבעל הוטעה בהסכם הגירושין"
)נדפס בקובץ שורת הדין ,חלק ב' ,עמ'
קמו-קץ(.שםגםמבואר,שלדעתהפוסקים
שהפרתההסכםפוסלתאתהגט,לאמועיל
ביטולהמודעותעוברלסידורהגט,והצהרת
הבעלשהגטנעשהללאתנאי.
כךדעתהמהר"םמלובלין)סימןקכב(,ושו"ת
משכנותיעקב)חלקאה"עסימןלד(,שגם
אםביטלהבעלאתהתנאיםלפניסידורהגט
כמקובל,לעולםהואעומדבדעתוהראשונה,
וסומךשיקיימואתמהשהבטיחלו,ואם
אינםמקיימיםאח"כ,יכוללומר,אילוידעתי
שלאיקיימולאהייתימגרשהוהגטבטל
למפרע.
יתרעלכן,המהר"םמוסיף":ואפילוהוא
שתקאנןלאשתקינן,דבאיסורחמורכזה
אין להקל ולסמוך על דיבור קל".
ובשו"תחלקתיואב)אה"עסימןכה(,כתב
גםכן,שאםבשעתסידורהגטכברהיה
בדעתהאשהשלאלקייםאתמהשהבטיחה
לו,הריזהגטמוטעה:כיאםהיהיודעהבעל
אתהדברבמתןהגטלאהיהמגרשה",ואם
כןהואמוטעהבעיקרהמעשה,ואיןאמירת
הבעלשמגרשהבלאתנאימועילכללוהגט
בטל".
לכןחמורהדברשבעתיים,כשהפרתההסכם
נעשיתסמוךלאחרהגירושין.
ובספר'העמקשאלה')חלקאה"עסימןקטז(,
פסק,שאםהבעליחויבבממוןלאחרהגט
)בניגודלהסכם(,פשיטאליהשהויגטמוטעה.
וראהביתמאיר,אה"ע,סימןקמהסעיףט,
שחוששלדעתהמהר"םמלובלין,ומחפש
דרךכיצדלסדראתהגטבאופןשלאיהיה
שוםחששלגטמוטעהגםלדעתהמהר"ם.
ואםכן,מייערבלבולהקלבאיסוראשת
איש,כנגדדעתהמהר"םמלובלין,המשכנות
יעקב,ביתמאיר,החלקתיואבוהעמקשאלה?

∑

כמובןשמישמוסמךלקבועאםהופרו העובדות:

ההסכמותוההתחייבויותשביןהצדדים,
הואביה"דהמשפטיאשרטרחרבותעם
הצדדיםעדלהסכם,ולאביה"דמסדר
הגט.ובמיוחדשביה"דמסדרהגטמתעלם
בהחלטתומדעתכלהפוסקיםשהובאו
למעלה.
מכאןשלפיההלכהשאלתכשרותושל
הגטשקבלההאשהתלויבהבלבד,באם
תקייםאוח"ותפראתהסכםהגירושין.
ממילאברורשאיןענייןזהנוגעלחרם
ר"תשלאלהוציאלעזעלהגט.כיאדרבה,
עיצהטובהנתןביה"דלאשהשלאתגרום
היא לחשש של פסול בגט שקבלה.
ולשומעיםינעםותבואעליהםברכת
טוב.
תיקמס'03-7537164-21-1
ניתןביוםכ"זאיירתשס"ה)(5.6.05
תיקמס'037597164-25-1
ניתןביוםכ"זתמוזתשס"ה)(3.8.05
תיקמס'037537164-21-1
ניתןביוםי"טחשוןתשס"ו)(21.11.05
הופיעו:עו"דלוברמןרחל)לאשה(
טו"רעזריאלליפל)לבעל(

הערה:עלפסקהדיןתלויועומדערעור
בביה"דהגדול.

Ô˙Ó†¯Á‡Ï†‡˘È‰Ï†¯ÂÒÈ‡†˙ÏË‰.5
˙˜ÈÁÓÏ†‰˘‡†Ï˘†‰·Â¯ÈÒ†Ï˘·†Ë‚‰
˙·‰ÁÈË·‰˘†‰˜ÈÁÓ†¨‰˘È‚‰˘†‰ÚÈ
Ï˘†ÂÏÂËÈ·Â†¨Ë‚‰†˙‡†Ï·˜Ï†È„Î
‡˙ÂÈÂÓÓ†˙ÂÚÈ·˙·†ÔÂÈ„†ª‰Ê†¯ÂÒÈ
˘Æ¯ÂÒÈ‡‰†Ï˘†Â˙ÂÏÁ†˙Ú·†‰˘‡‰†Ï
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבשלמהשלוש-ראב"ד
הרבחייםהרצברג-אב"ד
הרביצחקשמואלגמזו-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהעמאר-נשיא,יו"ר
הרבאברהםשרמן-דיין
הרבחגיאיזירר-דיין

∏

הצדדיםמסוכסכיםלמעלהמ15-שנה.כבר
ב1992-קבעביה"דבאשדודשישלראות
באשהמורדתמאיסעליבאמתלאמבוררת,
דברהמאפשרלדעתפוסקיםרביםלחייב
אתהבעלבגט,זאתבשלפירודמלאשל
ארבעשניםוקבלתטענתהאשהלפיההפעיל
הבעלכנגדהאלימותפיזיתומילולית.ב1998-
פסקביה"דבאשדודכיעלהבעליוטלמאסר
בשלסירובולתתגט.הבעלערערוטעןכי
איןלהטילעליומאסרמשוםשהואמוכן
לתתגטבתנאישהאשהתסכיםשפסקידין
שניתנובעברע"יבתימשפט)בנוגעלרכוש
ומזונותהילדים(יידונומחדשבביתהדין
הרבני)זאתלמרותשדעתהרובבביה"דהגדול
קבעהכברב1997-שהסכםהפשרהשהושג
בביהמ"שבנוגעלחלוקתהדירהתקףגםעל
פיההלכה(.ערעורונתקבל.כנגדפסיקהזו
הגישההאשהעתירהלבג"ץ)בג"ץ.(3984/98
בסוף1998קבעבג"ץכיעלהצדדיםלנהל
מו"מולשובלביה"דהגדולעםטיעוניהם.
לאחרכמהחודשיםהודיעההאשהלבג"ץכי
היאמסכימהלתביעתהבעללבררמחדש
אתהתביעותהממוניותבביה"ד,בתמורה
לקבלתגטתוך14יום.
הדיוניםהממונייםוכןהדיוןבגטהועברו
לביה"דבחיפה.באוקטובר1999סודרהגט
ואזפנההבעללבג"ץכדישימחוקסופיתאת
עתירתהאשה.אולםהאשההתנגדהלכך.אז
פנההבעללביה"דהגדולוטעןכיהאשה
הטעתהאותו.בעקבותזאתהוציאביה"ד
בינואר2000צוביניםלפיו"אסוריםהצדדים
להנשאלעלמאעדלבירורענינם".באותו
זמןקבעבג"צכי"עלפיעצתנוהודיענוב"כ
העותרת על מחיקת העתירה .העתירה
נמחקת".
באפריל2000הוציאביה"דהגדולהחלטה
נוספתבעניןהגט"כיהגטשניתןבביתהדין
האזורימעוכבעדלהחלטהאחרתמביתדיננו
שתנתןרקלאחרשיסתיימוהדיוניםבביה"ד
האזוריויבוצעפסקדין".
באוגוסטעתרהשובהאשהלבג"ץ),(5548/00
ותבעהלבטלאתפסה"דשלביה"דהגדול.
לאחרנסיונותגישורשלאצלחו,קבעבג"ץ
כיאיןהואיכוללעזורלאשהמשוםשהודתה
שנקטהבמהלךשלהסכמהלתביעתהבעל
רקכתחבולהשנועדהלהוציאממנואתהגט,
וביהמ"שאינויכוללתתידולמהלךשלמתן
סעד למי שהונה ערכאה שיפוטית.
הדיוניםבביה"דהאזוריבחיפהנמשכועוד
שנתייםוחצי,במהלכםניתןפסה"דשיובא
להלן.עלפס"דזההגישוערעורהןהבעל
)עלענייניהממון(והןהאשה)עלדרישת
הגט(.ערעורהשלהאשהנדחה,ונקבעשיש
לתתגטנוסףלחומרא.הבעלהסכיםלתת

אתהגט.אולםהבעלהיתלבביתהדין
מספרפעמיםולאהגיעלדיוניםובשלב
מסוייםאףנעלם.התנהגותוזושלהבעל
הניעהאתביה"דהגדול,בפסה"דשיובא
להלן,לדוןמחדשבשאלתכשרותהגט
שניתןב,1999-זאתלמרותשעדייןלא
בוצעופסקיהדיןהממוניים)בניגודלמה
שקבעביה"דהגדולבהחלטתומאפריל
.(2000

נפסק:

ביה"דהרבניהאזורי:
"לאחרהעיוןבטענותהצדדיםובחומר
שבתיקנראהלנוכדלקמן:
לעניןהדירה:
שלאלהתערבבהסכמותשהתקבלוע"י
הצדדים בבית המשפט בענין הדירה
)ובענין הכספים והמטלטלין( .ביה"ד
הרבניהגדולכברקבעברובדעותכי
הסכמותאלהשרירותוקיימותגםע"פ
ההלכה .ואף אנו שחוזרים ודנים על
הסכמותאלואיןלנואלאלהצטרףלדעה
זו.טענותהבעלכיהסכמותאלונעשו
מתוךלחץוכפיה,מחייבותאתהבעל
להוכחהעלמנתלבטלאתמעשההנתינה
שכברנעשה.לארקשעלפניולאהובאה
כלהוכחהלכךשההסכמותנעשומתוך
לחץוכפייהשלביתהמשפט,אלאשעל
פניונראהשהבעלהסכיםלהן.שאםלא
כןאיךיכולהבעלמצדאחדלטעוןשנאלץ
לותרעלמחציתמהמטלטלין,ומאידך
לטעון)ס'19לסיכומיב"כהבעל(כי
"באהבתואותה"נתןלאשה"יותרמאשר
חויב"!
"וזאתלדעתהרוב,לדעתהמיעוטיש
לדוןבהחזרתזכויותהאשהשקיבלהעפ"י
הסכםהפשרהולחילופיןישלדוןהאם
ישלאשהזכויותבדירה".
"לעניןהמזונות:כפישכברצוייןגםב"כ
הבעלאינוטועןלעניןמז'הילדיםאלא
לעניןמז'האשהומבססטענותיוהואיל
ולאשההיהדיןמורדתע"כאיןמקום
לחייבאתהבעלבמז'האשה.
והנהבהחלטתביה"ד)אשרצוינהלעיל(
אכןכותבביה"דשלאורהעובדהשהאשה
מסרבתבכלתוקףלחזורלחייש"בואולם
המשךהפסקהמספרתלנו"למרותכל
חיזוריהבעל"יוצאאיפואשהבעלהמשיך
לבקששלוםביתורצהבכךוע"כהיה
מקוםלחייבובמזונותהאשהשאםלא
כןהריכלטענותיוהיומהשפהולחוץ.
יתרהמכךשביה"דחייבאתהבעלבג"פ
והבעל טירפד זאת במשך שנים וע"כ
לדעתהרובאיןמקוםלדוןבשאלתמז'
האשה.

לדעתהמיעוט,הואילוהאשהתבעהאת
הליךהגרושיןועזבהאתהביתשניםמספר
לפנישביה"דהורהלצדדיםלהתגרשוביה"ד
הכריזעליהכמורדתע"כישלבטלאת
חיובהבעלבמז'האשה.
הןלדעתהרובוהןלדעתהמיעוטאין
האשהרשאיתלגבותריביתלחיוביהמז'
אלאהצמדהבלבד".
"לעניןהכתובה:אנוסבוריםכיהואיל
והאשההיאזושתבעהגרושין,אףשהעילה
היתההתעללותהבעל,אולםיחדעםזאת
איןלהתעלםמהעובדהכיבפנינולאהוכח
כיהיהמקוםלחייבאתהבעלעקבמעשיו,
וכיבעניןזהישפסיקותסותרותשלבתי
הדין)האזוריבאשדוד,והרבניהגדול(.כמו
כןאיןבחו"דשלהפוליגרףכדילקבלעמדה
חדמשמעיתולהוציאממון.
כמוכןברצוננולהוסיףאתאשראמרנו
פעמיםרבות.איאפשרלאחוזאתהחבל
בשניקצותיו.גםלקבלאתהמגיעבבית
המשפטע"פהלכתבבלי,וגםלתבועכתובה
המגיעהלאשהע"פהתלמודהבבלי,או
בבליאובבלי.אשרעלכןנראהלנולדחות
גםאתתביעתהאשהלכתובה.
וזאתלדעתהרוב.
לדעתהמיעוטישמקוםלדוןלחיובהכתוב
ולבירוריםנוספיםלעניןאלימותהבעל
במהלךהנישואין".
"לעניןההוצאות:אשרהבעלתובענראה
לביה"ד שאין לחייב את כל ההוצאות
שהאשהגרמהלבעלבמהלךכלהתדיינות
וזאתמאחרוגםהבעלפנהלערעורים
והמשיךאתהליךהגטמספרשנים,ואולם
לאחרשהאשהקיבלהביום19.10.99בקנין
לדוןלעניןהממוןבביה"דולאחמ"כפנתה
לביה"דהגדולובג"ץדבראשרגרםהוצאות
מיותרותע"כמחייבביה"דאתהאשה
בתשלוםחדפעמיעבורההוצאותבסך
 $6,000בשער יציג ביום התשלום".
"לאורמעשיהאשהאשרלאפעלהבתום
לבעפ"יהתחיבותהבביה"דוישלקבוע
מועדנוסףבדחיפותלסדורג"פלחומרא.
והואילוהבעלהינוכהןוהאשהאסורה
אליובמידהוהבעליסרבלסדרג"פבמועד
הראשוןשיקבעידוןביה"דבכפייהמיידית".
ביה"דהרבניהגדול:
הרבחגיאיזירר:
מבחינתההלכהישלפנינושאלותאחדות:
א.הבעלעכבאתהגטבדחיותרבותעד
שנתמלאמבוקשוונעשההסכםשכלעניני
הממוןלרבותאלושכברניתןעליהםפסק
דין בבתי משפט אזרחיים יובאו לדיון
מחדש בבית דין רבני .למרות ההסכם

האשההמשיכהאתההליכיםבבג"צמספר
חדשיםעדשהסכימהלמחוקאתהעתירה.
ובחודש6/1999כעבור8חדשיםמיום
מתןהגטוההסכםעתרהמחדשלבג"צנגד
ההסכם.כתוצאהמהבג"צהשנינתעכבו
הדיוניםבעניניהממוןשעפ"יההסכםקרוב
לשנתיים ימים עד שנדחתה עתירתה.
השאלה היא האם יש בדחיה זו של
)שנתיים(נגודקטבילהסכמתושלהבעל
להתגרשעדשנאמרשישכאןאומדנא
דמוכחשאילוידעשתעשהכןלאהיהניתן
הגט.
ב.ב"כהאשההודהבפניהבג"צשהסכמת
האשהבפניביה"דהגדולהיתהשקרית
מעיקראוהיאהתכוונהרקלהשיגגטע"י
ההסכםומידאח"כלפנותלערכאותלפסול
אתההסכם.כאןמתעוררתשאלהקשה
יותרהאםהבעלנתןאתהגטעליסוד
הסכםרעועשהצדהשנימתכוןלפסלוכבר
מרגעחתימתווההסכםעצמואיננועמיד
בפני ערכאות .שאלה זו חמורה יותר
מקודמתה.
לאחרבחינתהחומרשבתיקמתבררלנו
כיהבעלידעבשעתההסכםשהתיקשל
הבג"צנשארפתוחוא"כהואלקחסיכון
לגביאותותיקשיימשךגםלאחרההסכם.
מצד שני הסיכון היה נמוך ביותר כיון
שעיקרהשלהעתירההיתהנגדפסקהדין
)שלביה"דהגדולשפסק(שאיןלכפותגט
במקרהדנןולאחרשניתןהגטבהסכמה
היהברורשעתירהזותמחקואיןלהמקום.
כפישאכןנעשהתוךשלושהחדשים.לפיכך,
איןלראותבהמשךהדיוניםבבג"צהראשון
שקדםלגטבמשך3חדשים-לאחרהגטעדלמחיקתו,עילהלפסילתהגט.
הבעיה שלנו היא בגין העתירה השניה
שהוגשה ב  6/1999 -והוגשה בתיקון
ובהשלמהב10/99-ונמשכהכשנתיים
ימים.זועתירהכנגדכשרותההסכםותקפו
ובאהלפגועבהסכמהלסמכותבתיהדין
הרבנייםלדוןמחדשבעניניהממוןשכבר
נדונוונפסקובבתימשפטאזרחיים.ביחס
לנסיוןזהלהפרתההסכםאנונדרשים
לשתי השאלות שהצגנו בפתח הדיון
ההלכתי.
ביחס לשאלה הראשונה הרי כבר דנו
האחרוניםבכגוןזהבדמיוןלמעשהבגט
דווינאשאשההתחייבהלבעלההשכיב
מרעשאםיגרשנהויחליםתנשאלומחדש,
וגירשה ואח"כ הבריא ולא עמדה
בהתחייבותה,שמהר"םמלובליןפסלהגט,
ורוברובםשלהאחרוניםכוללסמ"עב"ש
וח"מונודעביהודההכשירוהגט,משום
שכנגד הגילוי דעת שמגרשה על סמך
ההתחייבותשלההריבשעתסידורהגט

ביטלאתהגילוידעתבאמרושנותנובלא
תנאי.
בנדון שלנו יש מקום להקל גם אליבא
דמהר"םמלובלין,כיוןשלמרותהאומדנא
דמוכחשבנויהעלהמו"משקדםלגט,מכל
מקוםאיןאומדנאדמוכחשעכובשלשנתיים
שבסופושלדברנתקייםההסכםעוקרת
אתרצונושלהבעל.איןלנואומדנאדמוכח
לומרבשםהבעלשאםהיהיודעשיוטרח
ע"יהאשהלדיוניםבבג"צלמשךשנתיים
)אבלבסופושלדבריתמלארצונווההסכם
יתמלא(לאהיהנותןאתהגט.עלינולדעת
שכלדברשעליואיןאומדנאדמוכחהרי
זהדבריםשבלבשאינםדברים.לקמןנביא
אסמכתאותלמקרהזה.
השאלההשניה,היאהחמורה,כיישבה
דיוןעלטעותבגט.הטעותנובעתמכך
שלפי הצהרות ב"כ האשה היתה כוונת
האשהמהרגעהראשוןלהסכםלמראיתעין
ולאע"מלעמודבהסכם.ובנוסףלכךיש
חשש שמא ההסכם לא היה לו מעמד
בערכאותאומבחינההלכתית.
אםההנחהשההסכםפגוםמבחינהמשפטית
אוהלכתיתהיאנכונה,כיאזהבעלהוטעה
לחשובשהשיגאתמבוקשובהסכםולמעשה
לאהשיגדבר.במקרהכזהכלמתןהגט
היהבטעותכוללאמירתושנותןאתהגט
"ללאתנאי".כיגםאמירהזוהיתהבטעות
כמוכלהגט.אושמאסבורשכברנתקיים
תנאובכריתתההסכםולכןאמר"בליתנאי",
אבלאםההסכםאינותקףאיןבבטויבלא
תנאישוםמשמעות.
ועייןבמאמרוהחשובשלהגאוןהרבאוריאל
לביאבשורתהדיןכרךב'ע'קס"השהביא
לשוןהפתחיתשובהקלדס"קאשמחלק
ביןטעותוביןהתחייבותלעתיד.אובין
בעלשהוטעהעלנתינהאוהישגשכבר
קיבלכביכולבעברלביןנתינהשהובטחה
לובעתידולאקויימה.בשורתהדיןע'קסו
הביאכןבשםשו"תחסדלאברהםמהדו"ק
חלקאבהע"זסימןמ"בוהגאוןר'יצחק
אלחנןבשו"תעיןיצחקח"בסיקלזס"ק
כועלההבדלביןטעותשהיתהקיימתבזמן
נתינתהגט,אוטעותבגורםשהביאאת
הבעללהחלטהלתתגטלביןעמידהשל
האשהבהתחייבותבעתיד.הביאהגר"א
לביאשםשהמחלוקתתחילתהבדעתהנוב"י
הסוברשאיןהבדלביןגטמוטעהמיסודו
לביןגטשההתחייבותבולאקויימה,וכן
דעתושלהאבנימלואיםסי'י'ס"קב'.
בשו"תמהריא"זענזילסי'כ"אובשו"תחסד
לאברהםמהדי"קאבהע"זסימןמ"גכתבו
לחלקביןהטעיהבשורשסיבתהגרושין,
שאזהםחולקיםעלהנוב"יהנ"ל,לבין
הטעיהבהתחייבותממוניתנלויתלגרושין,

π

שאינהגורמתשהגרושיןיחשבוכטעות.
ובחלקת יואב אהע"ז סי' כ"ה )מובא
בשורתהדיןשםע'קע"ד-קע"ה(יש
חילוקדומה,לפי"זישבסיסנוסףלהקל
בענינינו.
ונראהלפימיטבידיעתנו,שהסכםשהושג
אחרימו"מכשהצדדיםמיוצגיםוהםבעלי
דעה וכושר שפוט ,הוא תקף גם אם
הוסכםבולדוןמחדשע"יבי"דרבני
בפסקיםשניתנוע"יבתימשפטאזרחיים.
ההסכם גובש בפני הפורום המתאים
ואושרוניתןלותוקףשלפס"דבפורום
המתאים.כאשרבג"צדחהאתהעתירה
שלהאשהבשנתתשס"א2001-הוא
קבעשבקשהלפסילתהסכםצריכהלהיות
מופנית לביה"ד שאישר את ההסכם
ובקשהכזולאהוגשהמאזועדהיום.
נמוקשל"אנוסההייתיכדילהשיגגט",
אינו נחשב טענת אונס אלא כטענת
תרמית.
לפיכךבשעהשהבעלנתןהגטהואנתן
גטעליסודהסכםשישלובסיסמשפטי
תקין .הכוונות של האשה להשתמש
בהסכםכתרמית,אינןהופכותההסכם
להיות הסכם חסר תוכן ולא הסכם
מוטעה.
עברזמןרבעדשהאשהעתרהלבטול
ההסכם)8חדשים(,וזוסיבהנוספת
לראותאתהריעותאכריעותאמתחדשת
שנוצרהלאחרמתןהגט.בשעתמתןהגט
היהלפניהבעלהסכםתקףולכןלאהיה
כאןגטמוטעהולכןגםאמירתו"בלי
תנאי"היאמשמעותית.עודי"לכינוכח
התנהגותהשלהאשהבבג"צהראשון,
היהלולבעללחוששתגישבג"צנוסף
והואלקחזאתבחשבון.
נוכלללמודעלכלהנ"למתשובותאחדות
שלהגאוןר"מאריקבספרמנחתפתים.
שםהואשםהבעלבפליליםעלגניבה
מהאשהוהאשהנדרשהלחתוםלועל
מסמךשהיאפוטרתאותומכלתביעותיה
בנדוןהגנבהוע"יזההיהמשתחררגם
מהתביעההפלילית.האשהאכןחתמה
והמשפטבוטלוהבעלנתןגט.אבלאחר
הגטהאשהעתרהמחדש,ודןבזההמנחת
פתיםמצדגטבטעות,שהבעללאידע
שחתימתהעלהפטוראינהסופיתויכולה
לתובעומחדש.וכתבוז"ל:
"דאיןכאןהטעאהמעיקרודהאבאמת
נתנהלוהפטוריןבנמוסיהםונהידעתה
מערערתעלהפטוריןמכ"מאיןכאןטעות
מעקרו...משא"כבנידוןשלפנינוולדון
בזהמטעםאומדנאוגילוידעתשאילו
ידעשתוכללתובעועודבנמוסיהםלא
היה מגרשה אינו ברור שיכול להיות
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שסמכה דעתו שהפטורים יועילו לו
ותביעתםיהיהלריקוגםאםידעמעיקרא
שתתבעעודבנימוסיהםהיהמתרצהומה
גםשלאהיהלושוםעצהלזהשמתביעה
זושהיאתובעתשהיתהאנוסהאיןלו
מנוסלהמלט.וגםהאהג"דהיהשתחתום
לוהפטוריןוהריבאמתחתמולואבי
האשה והאשה פטורין ואף אם עכשיו
יבטלובערכאותאתהפטוריןאינוכלום
לבטלהגט...והריעכ"פהפטוריןהועילו
שהיאצריכהלחדשתביעהבערכאותעל
הפטוריןותביעההישנהשהיתהבתוקפה
בטלהלהע"יהפטורין".
דבריםאלושלהגאוןר"מאריקמסייעים
לנושלאנאמרשישכאןהסכםמוטעה.
וישעמנוטעמיםנוספיםביחסלמקרה
המיוחדדידן,שאחדמהםכתבנולעיל
ונביאגםלכךסיוע.
בספרעמקשאלהלגאוןר'מרדכידברב
ואדמו"ר בהאנואסטייפלא סימן קט"ז,
בעקבות הסכם שקדם לנתינת הגט
השלישה האשה מסמך שנקרא
"מיראוויאיע"בידבורריםומסמךזהנועד
לפטוראתהבעלממשפטפליליועונש.
הבעלנתןהגטואח"כהובררשהמסמךלא
הועילוהוצרךהבעללעמודעםהאשה
בדיןוע"זכתבוז"ל"והחששהב'שטוען
שאדעתאדהכישלאיואילהמיראווואיע
ויצטרףלעמודהמשפטולטרוחכ"כלא
היהמגרשהורוצהלפסולהגטבזה)בנדון
שלנואיננולפנינושיטעןטענהזו(והנה
בזוהטענהישלפרשבב'אופניםאםמחמת
דכיוןשחשבושכתבשלהיועילוע"זלא
היהצריךטרחהוהוצאהאבלעתהמסתמא
עלהלוהוצאהשנסעלעמודבדיןעם
עדיםשלווא"כאינוכמוהפשרשלפי
הפשרהריאזחשבוכולםשזהיועילואין
עלהבעלשוםהוצאהוטרחהלנקותעצמו
מהמשפט.והאופןהב'י"למשוםהבושה
שלא רצה להתבייש בזה לעמוד בדין
שיהיהשםגנבעליו".
מסקנתושםשעיקרההסכםנעשהלענין
הכסףשהשלישההאשהשלאילקחממנו
ע"יפסקידיןשלהערכאותולעניןזההיה
ההסכםתקףולאהיתהמטרתההסכם
להבטיחאתבזיונובביתהמשפט,ולענין
הוצאותמשפטמועילאמירתו"ללאתנאי"
כיזהכמוממוןשהובטחולאניתןאבל
לאלזההיהעיקרההסכם.
בדיןשלנוברורשאיןעניןשלבזיוןבהופעה
בביתהמשפטכיהנושאאינונושאשכרוך
בקלון .יש כאן רק הפסד של הוצאות
משפטוהבעלקיבלזאתבחזרהבפסיקה
שלביתהדין.וגםאתהריביותעלגוף
החיובביטלביתדיןזה.עיקרושלההסכם

הואדיוןבביתהדיןרבניבכלהנושאיםוהסכם
זהתקףוהסכםזהנתקייםולכןאיןכאןגט
מוטעה.כתולדהמןההסכםישהתחייבות
שלאיהיוהוצאותמשפטאבלפגםבפרטזה
אינו טעות לגבי "לשעבר" אלא אי קיום
התחייבותממוןשלאחרהגטודברזהישבו
אמנםגילוידעתואומדנא,אבלאמירתהבעל
בשעת הגט שנותנו "ללא תנאי" פוגעת
ומבטלתאומדנאזו.
בשו"ת בית שלמה )חלק אהע"ז סוף סי'
קמ"ג(כתב"ובהאדהנודעביהודה)שהטעו
אתהבעלשאשתוזינתהולכןגירשאותה(
נמינאמרדהו"ללאסוקידשמאעיניהנתנה
באחר)והודאתהשזינתההיאבשקר(,ומשום
הכיאמרינןכיוןדביטלהתנאיביטלהכלא"כ
בנדוןדידן)שהיההסכםשתשלישלפניהגט
עבורהבעלנזמיםוהשלישהנזמיםאחרים
גרועיםמאלהשהיהאמורלקבל(נמינאמר
כןדהאאםהיהמכירמכברהנזמיםשלוודאי
דסברוקיבלכנ"לואםלאהיהמכירהיהלו
לאסוקיאדעתיהשמאיחליפובאחריםכיון
שלא רצתה ליתנם ברצונה שפיר חשודה
להחליף ע"כ שפיר מועיל ביטול התנאי
ולרווחאדמילתאלחומרהנושאנראהשאם
תחזירלועכשיוהנזמיםשלוודאיאיןכאן
ביתמיחושדאםשהקפידאזשישלישולו
קודםנתינתהג"פמ"מע"זודאידליכאאומדנא
וליכארקגילוידעתלבדוכברנתבארבגילוי
דעת בלי אומדנא ודאי אינו מועיל.
ומזהנלמדלעניננושכיוןשלבסוףקיבלאת
מערכתהדיוניםשביקשוהוסכםעליהואע"פ
שהיהעכובע"יפנייתהלבג"צבמשךשנתיים
יתכןשע"זישגילוידעתאבלליכאאומדנא
דמוכחוגילוידעתבלאאומדנאדמוכחאינו
מועיל.
לאורהנ"ל,גםאםבמקריםשלהפרתהסכם
תתכןשאלהשלכשרותהגט,אבלבמקרה
זהשכוונתההטעיהלאנתממשההגטכשר.
ברצוננולהעירכיביה"דהגדולבהחלטתו
משנת תש"ס לעכב את הכשר הגט עד
שיסתיימו הדיונים חשש ,ובצדק ,שיהיו
מהפכיםנוספיםמצדהאשהולאהיהידוע
כיצדיסתיימו.ולפיכךהחמירשישלהמתין
עדביצועפסקיהדין.
אנונטינומפסה"דוקיימנודיוןבהכשרהגט
בגללשהבעלהיתלבביתהדיןוגרםענוידין
לאשהשלאהיהצפוימראש.כמו"כנגרם
לאשהצערע"יהחלטתביתהדיןהאזורי
שצריכהגטלחומרא,החלטהשבוטלהעל
ידינובפסקדיןקודם.
שלושתחבריההרכב:
הנדוןשלפנינוהואאחדהמקריםהקשים
בתיקיביה"ד.לאחרשניםרבותשלדיונים
בפנינו ובבתי משפט אחרים פסק ביה"ד

האזורישהבעלחייבלגרשאתאשתו.
ביה"דהגדולאישרפס"דזהאבלשלל
אתדרךהכפיה...
מסקנתהברורההלכתיהיאכיבמקרה
המיוחדשלפנינוהריהגטשניתןביוםט'
מרחשון תש"ס מהבעל פלוני לאשתו
פלוניתהואגטכשרוהצדדיםמותרים
לעלמא .ההיתר מיוסד על הנתונים
המיוחדיםשבתיקזה,דהיינושההסכם
עצמואיןבוטעותוהואמעוגןכראויגם
בהלכהוגםבחוק.גםמבחינתהבצועהרי
בסופו של דבר ההסכם בוצע וקוים
והדיונים בעניני הממון נתקיימו כפי
שהוסכםוהוחלט.
לאורהנ"לביה"דמחליטכיהחלטות
ביה"ד הגדול מיום י"ח בשבט תש"ס
25.1.00ומיוםכ"הבניסןתש"ס30.4.00
בענינםשלגרושיהצדדיםבטלותהחל
מהיום,והצדדיםרשאיםלהנשאלעלמא.
בטול ההחלטות אינו מעיקרן משום
שבשעתוהיתההצדקהלמתןההחלטות
ולמשךהזמןשניתנו,אולםהגטשניתן
הואכשרמרגענתינתוביוםט'מרחשון
תש"ס.
תיקמס'041987009-24-1
באזורי:ניתןביוםל'חשוןתשס"ד)(25.11.03
הופיעו:עו"דג.דניאל)לאשה(
עו"דאינדורסקי)לבעל(
בגדול:ניתןביוםכ"בטבתתשס"ו)(22.1.06
הופיעו:טו"ררבקהלוביץ)לאשה(

הערה:פסה"דהמלאשלביה"דהגדול
התפרסםב:
http://www.rbc.gov.il/judgements/docs/
119.doc
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ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבאליהועצור-אב"ד
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון-דיין
הרבאברהםשרמן-דיין

לעזעלהנשואין.עלהמערערלהודיענותוך
 30יום על הסכמתו לבצוע הגט.
לפסקהדיןצורפונימוקים.ביתדיננוישקול
אתפרסוםנימוקיפסקהדין,במידהוהמשיב
יעמוד במריו ,ויסרב לפעול כאמור.
באזורי :תיק מס' 033641440-25-1
ניתן ביום כ"ד אייר תשס"ב )(8.5.02
בגדול :תיק מס' 037219466-64-1
ניתן ביום ו' טבת תשס"ג )(11.12.02
הופיעו:טו"רורדיתורזנבלום",ידלאשה")לאשה(
טו"רישראלנוסבויםוטו"רנחוםברגמן)לבעל(

העובדות:

הצדדיםהגיעולהסכםגירושיןאשראושר
בביה"ד,שבועלאחרמכןסודרהגטבין
הצדדים.ארבעהימיםלאחרסידורהגט,
פנההבעלבבקשהלעיכובהסכםהגירושין
ולדיוןבענייןהגטעצמו.בבקשהטען
הבעל כי נכפה לתת את הגט על ידי
משפחתהאשה,וכיהסכםהגירושיןאף
הואנחתםבשלכפיהומרמה.ביה"דהאזורי
עיכבאתאישורההסכםוקבעדיוןבבקשה
בפנידייןיחיד.הבעללאהתייצבלדיון.

נפסק:
ביה"דהרבניהאזורי:

החלטה
לאורהדבריםהחמוריםשבבקשהאני
מעכבאתאישורההסכםשניתןעלידי...
במעמדהגט.
ביה"דמורהשלאיהיהשימושבאישור
ההסכםהנ"ל.ובמידהוהיהשימושבו
ביה"דמורהלצדשעשהשימושבהסכם
להחזרתהמצבלקדמותומלפניההסכם.
עלהמזכירותלהעבירמיידיתהחלטהזו
לצדדיםולב"כהאשה.
ביה"דקובעתאריךלדיון...וישלזמןאת
הצדדיםוב"כבמברקיםעלהדיוןהנ"ל.
ביה"דהרבניהגדול:
ביתדיננובדקומצא,עובדתיתוהלכתית
גםיחד,שאיןכלמקוםלפסולאתהגט.
המערערתמותרתלהנשא.מאידך;המשיב
ירשםברשימתמעוכביהחיתון,ולאיוכל
להנשא.וזאת,משוםשלדבריוהגטאינו
כשר.באםירצההמשיבלהנשא,עליולתת
גט נוסף ,או לחילופין לחזור בו מכל
הטענות שהעלה ביחס לכשרות הגט.
במידהוהמערערתתנשא,אזילאיבוצע
גטנוסףלאחרנישואיה,בכדישלאלהוציא
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