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ואינומקייםעימהיחסיאישות.הבעל
הכחישטענותאלה,ומנגדטעןשהאשה
חיהעםגבראחרולמרותזאתהואמעוניין
בשלוםבית.

נפסק:

מןהחומרשלפנינועולהכיבניהזוגגרים

¥

בנפרדמחודשספטמבר.2005
לטענתהאשה-הבעלאליםפיזיתכלפיה,
מהמר,לאעובדומפרנס,איןלודירה,רוצה
ילדיםואינהיכולהללדתממנוכיזקוקה
לטיפוליפוריותהמצריכיםהוצאהכספית
ושיתוףפעולהמצדהבעלוישחוסרשיתוף
פעולהמצדהבעללכןתובעתגטכיהוא
מאוסעליהוישלחייבאותוליתןלהגט.
לטענתהבעל-אינואלים,לאמהמר.בעבר
הימרכיוםלא.לאמשתמשבסמיםורוצה
שלוםבית.
לאורהחומרשבתיקנראהשישמקוםלחייב
אתהבעלליתןגטלאשתומאחרואינועובד
ומפרנסואינויכוללהשיגמדורלאשתו.
הבעלמקבלמביטוחלאומיקצבתנכות
100%סך...לחודשוהאשהמקבלתישירות
מביטוחלאומיסך...לחודשבגיןנכותושל
הבעל.מסכוםזהלאיכוליםלהתפרנסולא
לשכורדירה.האשהטענהכיבתקופהשל
3שניםהחליפו7דירות.
בכתבהסיכוםשלב"כהבעלכותבב"כ
הבעל,הבעלנכה100%ומתקייםמקצבת
נכותבסך...לחודשגרבמקלטכילארוצה
להיותעולעלאמו.
דינושלבעלשאינומפרנסאשתוואיןבידו
להשיגמדורלאשתונפסקבשו"עאהע"ז
בסימןע'סעיףג'ובסימןקנ"דסעיףג'לפי
האמורשםהבעלחייבליתןגטלאשתו.
כמוכןטוענתהאשהשאינהיכולהלהביא
ילדיםכיזקוקהלטיפוליפוריותהמצריכים
הוצאהכספיתושיתוףפעולהמצדהבעל
בקיוםיחסיאישותואיןשיתוףפעולהמצד
הבעל.
הבעלטעןכישיתףפעולהבטיפוליפוריות
אולםאיןבידולהשיגכסףלצורךהטיפול
וכךנמנעמהאשהללדתילדים.והאשה
רוצהלהבנותולהנשאלאחר,לאחרשהבעל
יתןלהגטהרישמצבזהאינויכוללהמשך
כךכיאיןבידהבעללסייעכספיתבטיפולי
פוריות.
לאורכלהאמורנראהלפסוקכיהבעלחייב
ליתןגטלאשתולאלתר.
לכןאנופוסקים:
א.מחייביםאתהבעלליתןגטלאשתו
לאלתר.
ב.לפתוחתיקלסידורגט.
תיקמס'319350989-21-1
ניתן ביום י"ג טבת תשס"ז )(3.1.07
הופיעו :עו"ד אשכר )רבין( אלפרין )לאשה(
עו"דיניבערבה)לבעל(
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˘‡˘˙˙¯¯Â·Ó†‡Ï˙Ó‡·†Â·†‰Ò‡Ó†Â
Ï˘·†¨‰ÈÙÏÎ†ÏÈÚÙ‰˘†˙ÂÓÈÏ‡†Ï˘·Â
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ˆ. ˜ÂÁ·† ÌÈÈÂÓ‰† ‰Ï·‚‰‰† ÈÂÂ
ביתהדיןהרבניהאזוריאשקלון:
הרבבנימיןבארי-אב"ד
הרבא.אהרןכץ-דיין
הרבדודדבלבנון-דיין

העובדות:

בני הזוג נישאו בשנת  .1998לאחר
כ5-שנותנישואיןברחההאשהביחד
עםבנםהמשותףלמעוןלנשיםמוכות,
בגיןחששהמאיומיםשהשמיעהבעלובגין
האלימות הקשה אותה הפעיל כנגדה.
האשההגישהתביעתגירושיןואילוהבעל
הגישתביעהלשלוםבית,ועםזאתהודה
לחלקמטענותהאשהאודותהתנהגותו
כלפיה.
הדיוניםבביתהדיןהתנהלובמשךתקופה
שלקרובלשנתיים.בשלבהראשוןקבע
ביה"דכיעלבניהזוגלמצותאתהניסיון
להגיע לשלום בית ואף הפנה אותם
מיוזמתוליועצינישואין,אולםבמהרה
השתכנעשלמהלךזהאיןכלסיכוי.להלן
יובאותקציריםשלמספרהחלטותבתיק
זהבצירוףתאריכיהן.

נפסק:
א'סיוןתשס"ה)(8.6.05
ביה"דניסהלהשיבאתשלוםהביתאולם
השתכנעשאיןסיכוילכך.עלכןעלהבעל
לתתגטלאשתו.ראשית,ישכאןמאיסות
באמתלאמבוררתוברורשהאשהלאתחזור
לחיותעםבעלה,והיאאינהכשבויהלחיות
עםמיששנואעליה.שנית,ברורשהופעלה
אלימותכנגדהאשהוהבעלאףמודהבכך.
הפחדשלהאשהממנוהואפחדאמיתי
ועובדהשהיאברחהלמעוןלנשיםמוכות.
ישבסיסלחייבאתהבעלבגטלאורדברי
"הרמב"ןבתשובהק"בשישללמודק"ו
לחייבאתהבעלבגטמהמקריםהמנויים
בפרקהמדיר.יפיםלנושאדידןהםדברי
התשב"ץבח"בתשובהח'הכותבשאם
בעטיושלהבעלהפכוחייהאשהלבלתי
נסבליםואםהיאסובלתממריבותהשכם
והערבישלחייבובגט,כיאםעלריח

הפהכופיןעלחיינפשעלאחתכמהוכמה
)יתכןשישגםמקוםלכפותואבלנושא
זהטעוןדיוןוברורנוסף(".שלישית,הבעל
אינועובדואינומשלםמזונותעבורבנו.
במצב כזה לא ניתן לדבר על שלו"ב.
עלכןישלקבועמועדלסידורגט.אם
הבעליסרבלתתו,ידוןביה"דבמועדזה
בהפעלתסנקציותכנגדו.
כ"חתמוזתשס"ה)(4.8.05
היותוהבעלמסרבלתתגטישלהפעיל
כנגדושלושסנקציותמסעיף2לחוקקיום
פסקידיןשלגירושין:הגבלתהחזקת
דרכון;הגבלתהחזקתרשיוןנהיגה;הגבלת
חשבוןהבנקשלו.
ההגבלותיחלובתאריך25.9.05וישלזמן
את הבעל לביה"ד לפני מועד זה.
ד'אבתשס"ה)(9.8.05
ביה"דמצפהמהבעלכאדםדתילפעולעל
פיהוראתביה"ד,משוםשמישאינומציית
לוהוא"מריםידבתורתמשה".ברור
לביה"דכי"שהבעלבתוךלבופנימהמבין
שעליולקייםהחלטותביה"ד,אלאשקשה
לולהתמודדעםזהמבחינהרגשית".על
כןישלתתלואורכהעדלערבראשהשנה
וזאתבכפוףלפניהלטיפולפסיכולוגי.על
הבעללדווחעלפנייתולטיפולעדי"ד
אלולתשס"ה.
ביה"דמצייןכיברורשהצורךבפסיכולוג
נובעמתפיסתושלהבעלשאפשרלהחזיר
אתשלוםהבית,אךאיןזהאפשריללא
יעוץשיעזורלבעללצאתמןהמשברשהוא
נתוןבו.

כ"דכסלותשס"ו)(25.12.05
כברעברוחודשיםרביםמעתחיובושל
הבעלבגטאולםהואעדייןמסרב.יש
להתפלאכיצדהואמתנהגבקשיחותכזו
כלפיאשתושאינהחייבתלהיותשבויה
בידיוומצדשניהואאינונוקףאצבע
לשינויהתופעותשהביאולמשבר,כולל
ניסיוןלמצואעבודהוהליכהלטיפולנפשי.
הבעל אינו מטפל בבעיותיו ואף אינו
מפרנסאתבנו.
ביה"דקובעתאריךלסידורהגטבעוד30
יום.עדאזיכולהבעללהתאמץולשכנע
אתאשתוכיהואמתקןאתדרכיווכייש
סיכוילשלו"ב.אולם,איןלוהצדקהלתבוע
שלו"באםאינופונהלטיפולואםאינו
מוכןלשלםאתהמזונותבהםהואחייב.
אםבמועדזהיתרשםביה"דכיאיןסיכוי
לשלו"בוכיעגינותהשלהאשהנמשכת
ללאתוחלת,אזיידוןביה"דבאפשרות
להטיל על הבעל פקודת מאסר.
י"דשבטתשס"ו)(12.2.06
ביה"ד הבהיר שוב לבעל את תוצאות
מעשיו,אולםהשתכנעשהואלאעשה
מאומהממהשנדרשממנו.גםהאשה
פנתהאליובבקשהשישחרראותה,אך
ללאהועיל.הבעלטעןכיישנםפוסקים
המתיריםלושלאלשמועבקולושלביה"ד
שאומרלולהתגרשכשהואחושבאחרת.
ביה"דרואהזאתבחומרה.התנהגותושל
הבעלמסכלתכלאפשרותלקידוםמתן
הגטאושלו"ב,והואאינועושהדברממה
שנצטווה .בצירופם של דברים אלה
לנימוקים שכבר נזכרו בפסקי הדין
הקודמים,פוסקביה"דלהוציאכנגדהבעל
פקודתמאסרמהיוםועדליום.26.2.06

·Ë‚†ÏÂËÈ
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·øÌÎÒ‰
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבישראלמאירלאו-נשיא,יו"ר
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרביוסףנדב-דיין

העובדות:

י"דאלולתשס"ה)(18.9.05
ישלזמןאתהבעלעודלפניראשהשנה.
תיקמס'310288618-21-1
"לפני שביה"ד יוציא פס"ד על נקיטת
הופיעו :עו"ד אושרית ברויר-טפר,
אמצעיםכנגדובגיןסרובוהוארוצהלמצות
עו"דשירהגרמוןועו"דמיכלסער)המחלקה
אתהאפשרותשהגטינתןברצון,ועלכן
המשפטיתשלעמותת'בתמלך'()לאשה(
החליטלזמנו".באותההזדמנותיבדוק
ביה"ד אם אכן פנה לפסיכולוג .ביה"ד
יבדוקדרכיםנוספותלשכנעאתהבעל הערה:
שאיןשוםסיכוילשלו"בוסירובולתתגט לאחרשהבעלנלקחלכלא,הואפנהמיוזמתו
הואמהלךחסרתכליתהמעגןאתהאשה .בבקשהלקיוםדיוןאודותמתןהגט.בניהזוג

לאחרפחותמשנתנישואיןובעתשהיתה
האשהבהריון,תבעההאשהגירושין
בביה"דהרבני.לאחרשנתייםשלדיונים
התגרשובניהזוגעפ"יהסכםבונקבע
ביןהיתרכיהסמכותלדוןבכלהעניינים
הקשוריםלילדםתהיהלביה"דהרבני.
יום לאחר הגט פנתה האשה לבית
המשפטבתביעהבענייןהסדריראיית
הילד.
בשלהפרתהאשהאתההסכם,דרש
הבעללבטלאתחיוביומכחההסכם,
ביןהיתראתהתחייבותולשלםלאשה
בעבורחלקהבדירה,ולבטלאתהגט.
ביה"דהאזורידחהבדעתרובאתבקשתו
לביטולגט.בענייןביטולחיוביומכח
ההסכםקיבלביה"דהאזורי,בדעתרוב,
אתדבריובאופןחלקיוהורהלולשלם
לאשהרקחלקמןהסכוםבוהתחייב.
הבעלערערעלזאתלביה"דהגדולודרש
אתביטולהגט,קיוםדיוןבביד"מ),בית
דין מיוחד( ואת ביטול חיוביו מכח
ההסכם.

כ"חאלולתשס"ה)(2.10.05
ביה"דזימןאתהבעלוהעמידאותועל
המשמעותהחמורהשלהתעקשותואך
ללאהועיל.עקשנותומובילהאותוואת
אשתולסבלמיותרוהיאבניגודלדרך
המוסרוהתורה.עלכןביתהדיןמורה
להפעילאתשלושתצוויההגבלההנזכרים
לעילוכןנדרשהבעללהפקידאתרשיון
הנהיגהשלובידיביה"ד.

נפסק=):ביתדיןמיוחד(
הרבדיכובסקי)דעתהרוב(:
ישלדחותעלהסףאתטענתהמערער
אודות כשרות הגט .במקרים רבים
מופריםסעיפיםבהסכמיהגירושיןואוי
לנו אם נחליט שכל הפרה ,ואפילו
יסודית,מעוררתבעייתכשרותבגט.
אנו מבהירים לבני הזוג שהגט אינו
מותנהבשוםאופןבהסכם,וכךכבר

הגיעולהסכםגירושיןאותואישרובביתהדין
ביום.20.2.06ביום25.2.06קיבלההאשה
אתהגט.

µ

פסקנובעברבמקריםדומים.פנייתהאשה
לביהמ"ש נעשתה על סמך הפרקטיקה
המשפטיתהמקובלתהמבחינהביןהאםובין
הילדשאינוכפוףלהסכםשביןהוריו.לדעתנו
זוהפרדהמלאכותיתאולםאיןביכולתנו
לשנותזאת,והמערערודאיהכירפרקטיקה
זאת.המערערגםידעשההסכםניתןלעקיפה
באמצעיםמשפטייםולכןאינויכוללטעון
להטעיה.
לגביהפניהלביד"מ:איןאנוששיםלפניה
כזולאוריחסיהכוחותהבלתישקוליםולאור
המדיניותשלהכפפתביד"מלביהמ"שהעליון.
במקרה זה הפניה תיצור רק נזק.
לגביהנושאהכספי:באופןעקרוניאיןשום
סיבהלשלולמןהאשהאתהתשלוםעבור
חלקה בדירה ואילו הייתה מערערת על
פסיקתביה"דהאזוריהייתישוקללקבלו.
אולםמועדהערעורעברולכןבנקודהזו
תשאר על כנה פסיקת ביה"ד האזורי.
עלכןנדחההערעורכולו.
הרבנדב)דעתהמיעוט(:
בבואנולדוןעלכשרותהגטישלבדוקמה
היתהדעתושלהמערערבעתמתןהגט.
לדבריו,הואהדגיששהגטניתןרקעלדעת
כךשיקוימוהתנאיםשבהסכם,ובפרטזה
הנוגעלהסדריהראייה,וכךאכןעולהמבירור
שנערךעםהדייניםשבפניהםנערךההסכם
וסודרהגט.בנסיבותאלהנראהשאיןמקום
להכשיראתהגט.
קיוםההסכםהיהחשובביותרלמערער
והואהקפידעליומאד,דברשהיהברורלכל
המעורבים,ובמקרהכזהאףאיןצורךלקיום
כלכללייצירתהתנאיהמחייבשבהלכה.
מכמההלכותבפרקט'בהל'גירושיןשל
הרמב"םעולהשאםלאנעשתהמסירתהגט
בדיוקכפישרצההבעל,הרישהואאינוגט.
גםאםאומריםלבעלשהגטניתןללאתנאי,
איןזהכוללאתהענייןהחשובשלהחזקת
הילד".אמנםללאתנאי,אבלהגטניתןעל
דעתהאמורבהסכם...נוסףעלכלהאמור,
ביה"דלאיתןידלמישמפרהסכם,מוליך
שוללאתביה"דוהופךאתכלהעניןלחוכא
ואיטלולא" .המשיבה חתמה על ההסכם
מרצוןלאחרשהבינהאותוובכלזאתהפרה
אתהאמורבווהוליכהשוללאתביה"ד.
לאורכלזאתברורשהגטפסול.מכיוןשכל
עניניהממוןהיוכפופיםלסדורהגט,הרי
שבאיןגטכשרגםההסדריםבעניניהממון
אינםתקפים,כיכלההסכםהיהעלדעת
זהשבניהזוגיתגרשובגטכדין.
הרבלאו)דעתהרוב(:
כדילמנועערעורעלכשרותהגטקבעה
ההלכהכיהואיינתןללאתנאי.לכןיש

∂

להפרידביןהסכםהגירושיןוביןהגטולא
יתכןלהשאיראתהגטשניתןכתלויבקיום
ההסכם".ואכן,בכלסדריהגיטיןמפורש
נאמרשאיןלגרשעלתנאי".
אמנם,היהמקוםלחשושלדעתהמיעוט
שמאישכאןסיבהמיוחדת.אולם,המערער
הצהירשהואעומדלהנשאמחדש,ומזה
נלמד שגם הוא עצמו סבור שגירושיו
חלוטים.היעלהעלהדעתשיחשובלהנשא
לפנישסייםאתהתקשרותועםאשתו
הראשונה?!כלומרנראהשאיןהואבאמת
מערערעלעצםהגירושיןאלאמנסהלשפר
את עמדותיו בנושאים הנלווים.
עםזאתישלדוןבטענותדעתהמיעוט.
במקריםרביםהאשהאינהמקיימתאת
ההסכם ואז נשאלת השאלה האם יש
לחשושל'גטמוטעה'".בשו"עאה"עסימן
קלדסעיףאנפסק':צריךשיבטלכלמודעה
קודםשיתןהגט,שאםמסרמודעאבפני
שניםואמר:גטשאנירוצהליתןלאשתי
דעושאניאנוסליתנוולכןאניאומרבפניכם
שיהאבטל,הריהואבטל'ועודשםבסעיף
ב'לכןצריךשיבטלקודםכתיבתהגטכל
מודעאשמסר'וכתבה'ביתשמואל')שם
ס"קא(שנראהמכלהפוסקיםשדווקאאם
מסרמודעהמפורשת,אבל'גילוידעת
למסירתמודעאלאמהני'.ב'פתחיתשובה'
האריךלבארמהרצההב"שלחדשבדבריו...
מדבריה'ביתשמואל'נראהשגםאםגילוי
הדעתהיהקודםכתיבתהגט,איןבוכדי
לבטלאתהגט".
כלומר",האמורבשו"עבאלאפוקיכלתנאי
אודעהשהיתהלוטרםנתינתהגטבין
במפורשביןבגילוימילתא.במקרהדידן
איןספקבכךשביתהדיןשבפניוניתןהגט,
עשהכפיהמתחייבבהלכהושמעמןהבעל
ביטולהמודעותוכלהמתבקשוהמתחייב
בשעתמתןהגט".
כיוםנהוגשכמעטכלמתןגטמלווהבהסכם
גירושיןולאיעלהעלהדעתשנתינתהגט
תהיהתלויהבביצועההסכםשבמקרים
רביםמופרע"יבניהזוג.ישלקרואלבתי
הדיןלצייןבמפורשכיהגטניתןבאופן
חלוטלמרותשקייםהסכםגירושין,וכן
ישלהדגיששביתהדיןיעמודעלביצוע
מלאשלההסכם.
בענייןהפנייהלביד"מוהנושאהכספייש
להסכיםלעמדתהרבדיכובסקי,ועלכןיש
לדחותאתהערעור.

ÌÂ˘Ó†ß‰ÚËÂÓ†Ë‚ßÎ†Ë‚†¯È„‚Ó†„¢‰È·.5
˘ÔÈ˘Â¯È‚‰†ÌÎÒ‰†˙‡†‰¯Ù‰†‰˘‡‰
˙ÈÈÁ„†ÍÂ˙†¨Â˙ÓÈ˙Á†¯Á‡Ï†ÌÈÓÈ†‰ÓÎ
‰ÚÈ·˙·†˙Â‡¯Ï†Ô˙È†ÂÏÈ‡Î†‰ÚË‰
‡ÏÂ†„ÏÈ‰†Ï˘†‰ÚÈ·˙†˙ÂÂÊÓ†˙Ï„‚‰Ï
˘ÆÂÓ‡†Ï
ביתהדיןהרבניהאזוריתל-אביב:
הרבאברהםשיינפלד-אב"ד
הרבאברהםריגר-דיין
הרבדבדומב-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר-נשיא,יו"ר
הרבשלמהדיכובסקי-דיין
הרבציוןבוארון-דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובעתשהאשההיתהבהריון.
קודםלכןהכירהאבבאבהותועלהעובר.
פחותמשנהלאחרלידתהילדההסכימו
בניהזוגעלגירושין.נחתםהסכםגירושין
ובו מתחייב הבעל לשלם סך מסוים
למזונותהילדהוהאשההתחייבהשלא
תתבעהגדלתמזונות.הבעלאמנםהעלה
ספקותבאשרלאבהותועלהילדה,אולם
טעןשהואשלםעםההסכםואינומבקש
בדיקתרקמות.בעקבותההסכםסודרגט.
אח"כהסתברשבמועדסידורהגטהיתה
האשהבהריוןועובדהזוהוסתרהמהבעל
ומביה"ד.ימיםספוריםלאחרסידורהגט
הגישה האשה תביעה להגדלת מזונות
הילדהוביהמ"שחייבאתהאבבסכום
גבוהבהרבהמזהשהופיעבהסכם.בשלב
זהפנההבעללביה"דוביקשבדיקתרקמות
וקביעהלהפסקתחיובובמזונות.האשה
טענהכילביה"דאיןסמכותלדוןבבקשתו.
על פסק דינו של ביה"ד האזורי הוגש
ערעורמצדהאשהובעקבותקביעתביה"ד
הגדולכתבביה"דהאזוריהבהרותלפסק
דינו.

נפסק:

באזורי:
ביה"דמעלהמיוזמתואתשאלתכשרות
הגט,למרותשהתובעלאהעלהטענהזו.
תיקמס'024651903-53-1
ניתן ביום ט"ו כסלו תשס"א ) (12.12.00לדבריביה"ד"כשרותהגטהואעניןהלכתי
שבאחריותביה"דואינוקשורלטענותבני
הופיע:עו"דנפתלישילה)לאשה(
הזוג" .ביה"ד מציין כי האשה פשוט
התעלמהמהתחייבותהבהסכםהגירושין

מידעםקבלתהגט.ברורשהאשהתכננה
מראש לפעול כפי שפעלה כדי שהבעל
יוטעה לחשוב שעם סידור הגט נגמרו
הדיונים.מצבכזהיוצר'גטמוטעה'שאינו
תקףעלפיההלכה.
לאניתןלתתידלהפרתהסכמים,בפרט
כשמדוברבהסכםשהאשהדחפהלקבלתו
ושהתחייבהבולאלתבועשוםתביעה
נוספת.במקרהשלסידורגט,הרישהפרת
ההסכםחמורהעודיותרמשוםההשלכות
עלכשרותהגט.ביה"דבוחןאתטענת
האשהכאילוהתביעההחדשההוגשהבשם
הילדה.טענהזוישלדחותעלהסף.ברור
שהאםעומדתמאחוריהתביעה.ומיאמר
שהאםהיא'אפוטרופסיתטבעית'יותר
מאשרהאב?מיהסמיךאותהלתבועבשם
הילדה?
דברידועהואשחיובהמזונותשלאב
לילדיוהואלצרכיהםהבסיסייםבלבד.זו
ההלכה וזה החוק שאימץ את ההסדר
ההלכתי.ידועגםשכדילתבועהגדלת
מזונותישלהראותשינוינסיבות.במקרה
זהסמיכותהתביעהלסידורהגטאינה
מאפשרתלטעוןלשינויכזה.
כאשראשהמפרההסכםשעלבסיסוניתן
הגט,הרישיששאלותכבדותעלכשרותו.
ביה"ד מציין שבמקרה של הפרה לא
מועילותהצהרותהבעלעלכךשהגטניתן
ללאתנאיוביטולהמודעותלפניסידור
הגט.
ביה"דמונהשורהשלפוסקיםהקובעים
כיבמקרהשלאיקיוםהתחייבותכלפי
הבעלשעלבסיסהניתןהגט,הרישהגט
נחשב'גטמוטעה'והואבטללמפרע",ואם
כןמייערבלבולהקלבאסוראשתאיש
כנגדדעתהמהר"םמלובלין,המשכנות
יעקב,הביתמאיר,החלקתיואבועמק
שאלה?".
עלכןפוסקביה"ד:ישלעכבאתנישואי
האשהעדלהוראהאחרת.הבעלפטורמכל
חיובכלפיה;האםחייבתבמזונותהילדה
בכלסכוםשהואמעברלסכוםבוהתחייב
האבבהסכם;האםחייבתלהשיבלאבכל
סכום שגבתה מעבר למה שנתחייב בו
בהסכם.הסכומיםיושבוכשהםצמודים
למדדמיוםשנגבוועדליוםהשבתם;לאחר
שהאשהתתחייבלכבדאתההסכםותשיב
אתהכספיםהנ"ל,ישקולביה"דאםיש
צורךבסידורגטנוסף;ביה"דאינוקובע
עמדה באשר לתביעה לבדיקת רקמות,
וניתןלהגישהלביהמ"ש.מכלמקוםהבדיקה
לאתוכללהפוךאתהילדהלממזרהבשום
מקרה,משוםשהאשההיתהבהריוןלפני
הנישואין.
בגדול:

הרבדיכובסקי:
בראשיתדבריוהרבמצייןכיתיקזההיה
אמורלהיותנידוןבפניהרכבאחרבביה"ד
הגדול שסירב לדון בו "משום שמדובר
בנושאמורכב",ולכןהועברהדיוןלהרכב
זה.מדוברבמהלךלאראויהןמצדביה"ד
שחייבלדוןבכלתיקשמגיעאליווהןמצד
המזכירותשאינהיכולהלהעבירתיקים
ללאקבלתהסכמתושלהנשיא.אולםכדי
שלאלגרוםעינוינפשלבניהזוגהוחלט
בכלזאתלשמועאתהערעורבהרכבזה.
הרבדיכובסקיקובעכיישלקבלאתהערעור
וכיהגטכשר,תוךשהואמעלהאתהנקודות
הבאות:
א.לשונושלביה"דהאזוריבפסה"דשל
אישורההסכםהיתה,ביןהיתר":בניהזוג
מצהיריםכיקראואתההסכםבעיוןרב."...
הרבקובעכי"זהונוסחלאמצוי,בעיקר
הביטוי'בעיוןרב'",ומשמעותוהיאכיביה"ד
הבהירלבניהזוגשההסכםלאסופיוכייש
אפשרות לתביעות נוספות בביהמ"ש.
ב.ביטולגטהואדברקשה.איןלהשתמש
בכליזהמשוםשבמקריםרביםמתעוררים
ויכוחים,אפילושניםרבותלאחרמתןהגט
ואףלאחרשהצדדיםכברנישאובשנית,
ואםתעלהשאלתכשרותהגטהרישתווצר
בעיהקשה,עדלכדיממזרות.לאנראה
שניתן לבטל גט בשל הפרת הסכם.
ג-ד.אךכאןמדוברב'גטמוטעה',ונראה
שביה"ד האזורי צדק בקביעתו שהפרת
ההסכםתוךמספרימיםלאחרמתןהגט
מעלהשאלותקשות.טענתהאשהשחתמה
על ההסכם רק כדי לקבל את הגט רק
מחזקתאתהחששהזה.
ה.ישגםלקבלאתדבריושלביה"דהאזורי
כיהטענהלפיההאםתובעתאתהמזונות
בשםהילדההיאפיקציהואינההגיונית,גם
אםהדברמוכרבבתיהמשפט.ברורשמדובר
בתביעהשביןההוריםואיןכאןהתדיינות
שלהילדהעםאביה.
ו.מנגד,עלביה"דהיהלשקולאתטובת
הילדולאלפסוקלאבסכוםמזונותזעיר
רקבכדילשכנעאותולתתגט.דברזהאינו
ראויוהואגםזהשגורםלהפרותהסכמים
ולפניהלבתיהמשפט.
ז".נערהייתיוגםזקנתי.זכורניכימסדרי
הגיטיןבימיםעברוהגר"רעבוזצ"ל,הגר"ש
דבירזצ"לוהגר"מציונישליט"א,נהגובכל
סידורגטטרםהמסירהלומרלבניהזוג
כדלהלן":הגטשביניכםהואסופיואינו
ניתןלביטולבכלדרךשהיא".הפרתהסכם
אינהנוגעתלכשרותהגט.אםכךנאמר
במקרהדנן,הרישאיןחששלגטמוטעה,
"בכלמקרה,ראוילרענןאתהדבריםמחדש,
בכדילמנועתקלות".

ח.גםכאשרהבעלמפקידגטבביה"ד
לצורךביטולעיכוביציאהמהארץוכדו',
נאמרלושהגטניתןללאתנאיוללאהגבלה.
ואכן,היומקריםבהםנמסרלאשההגט
שהפקידהבעל,במקוםשהיה"עיגוןגדול".
ט.ישליצורהפרדהמוחלטתביןהגטובין
הסכםהגירושין.שימושבאפשרותשלגט
מוטעהאוביטולגטעלולהליצורממזרות.
וכינעלהעלהדעתשהפרתהסכם10
שניםלאחרהגירושין,תביאלממזרות?!
י-יא.ב"כהמערערתטענהכיעלפיבג"ץ
סימהאמיראיןלביה"דכללסמכותלדון
בהסכםהגירושיןלאחרמתןהגט.גםאם
מבחינהמשפטיתישמשהובטענהזו,הרי
ששאלתכשרותהגטהיאשאלהשמסורה
אךורקלביה"ד.ביה"דחייבלגלותאת
דעתובאשרלכשרותהגט,גםאםאינו
יכוללתתתרופהלהפרתההסכם.קשה
להאמיןשביהמ"שיקבעהלכותהנוגעות
לכשרות הגט .עם זאת ,בשל שאלת
הסמכותצומצםהדיוןבערעוררקלשאלת
כשרות הגט ולא נידונה קביעת ביה"ד
האזורילגביהשבתהכספים.
יב-יד.גטמוטעהמהווהבעיההלכתית
חמורה,אךכאןלאהיתההטעיה,משום
האמור בסעיף א לעיל ובשל העובדה
שביה"דהזהיראתהמערערמפניהאפשרות
שלפניהלביהמ"שעבורמזונותלילדה.
עלכןישלקבועכיהגטכשר.
הרבבוארון:
"ישכאןמקוםלעיוןבכשרותבגטלפחות
מןהספק,וצדקביה"דהאזוריבקביעתו
בעניןעיכובהנישואין".הבעיההיאשבתי
המשפטפתחופתחלהוריםלתבועבשם
ילדיהםכדילעקוףאתההתחייבותשל
ההוריםבהסכםזהעםזה,זאתלמרות
שמדוברבתביעהשלההוריםעצמם.מגמה
זו מסלפת את החוק ואת ההלכה וכל
"מטרתהלקעקעסמכויותבתיהדין",והיא
מנוצלתע"ישופטימשפחה"אשררובם
ככולםשומריתו"מ".אךהשופטיםאינם
שמיםלבלכךשהדברמשפיעעלכשרות
הגט.
לגביהטענהכיביה"דעצמוהדגישש"הענין
אינוסגור",ישלומרכילאתמידהדבר
מובןכךעלידיבניהזוג,ולכןכשרותושל
גטשניתןעלסמךהסכםמוטלתבספק
כאשרההסכםמופר.
הרבעמאר:
סוגיתכשרותהגטהיאדברחמורביותר,
וכלספקבגטמהווהשאלההלכתיתכבדה.
למעשה,ישלבררכיצדנהגומסדריהגט

∑

ואםהםאמרולצדדיםאתהנוסחשמציין שימוש קבוע ,ואין להסיק ממנו שום
הרבדיכובסקיבסעיףז.בירורזהלאיפתור מסקנותלענייננו.
אתכלהבעיותההלכתיותאךהואנדרש
באזורי :תיק מס' 036009322-29-1
לצורךהפסיקהבנושא.
ניתן ביום י"ט אדר תשס"ו )(19.3.06
חששושלהרבדיכובסקילגביההשלכות
בגדול :תיק מס'  032675951-21-1
החמורותשלקביעהכיגטהואגטמוטעה
ניתן ביום י"ב שבט תשס"ז )(31.1.07
אינהיכולהלהפחיתמןהחששהחמוריותר
הבהרותהאזורי:תיקמס'032675951-64-1
שלממזרותאושלאשתאיששהותרה
ניתנו ביום ח' אדר תשס"ז )(26.2.07
הופיעו:עו"דדוריסגולשה-נצר)לאשה(
בגטשאינוכשר.בשלקושיההכרעהבין
עו"דמירהרום)לבעל(
שניהחששותהללוישלהשיבאתהתיק
לביה"דהאזוריולבקשממנולהבהיראת פס"דזהרלוונטיגםלמדורילדים
תהליךמסירתהגטומהנאמרבמהלכולבני
הזוג.
הבהרותביה"דהאזורי:
הגטסודרעלידימסדרגיטין)שלאהיה
שייךלהרכבשפסקבענייןההסכםוהפרתו(.
הוא לא רשם פרוטוקול אך שאל את
השאלותהסטנדרטיותהנוגעותלסידור
הגטבהסכמהולכךשאיןתביעותנוספות.
לפני אישור ההסכם נערכו שני דיונים
בביה"דשכתבאתפסה"ד.בשניהדיונים
העלההבעלחששותמפניהפרתההסכם
והאשההתחייבהשלאלתבועאותובעתיד.
בהסכםהתחייבההאםלדאוגלכלצרכי
הילדהמעברלתשלוםבוהתחייבהאב,כך
שלמעשההתביעההחדשהמשמעותהניסיון
שלהאםלהיפטרמחיובהזה,והיאמהווה
הפרהבוטהשלהתחייבותמפורשתשלא
להגיששוםתביעהבעתיד.
ההסתמכותעלבג"ץאמיראינהרלוונטית
משוםשההסכםדנןנעשהלפניו.יתרעל
כן,במקרהזהלאהיהדיוןמזונותמקביל
בביהמ"ש,ובמקרהזהיודוגםשופטיבג"ץ
כימכיוןשדיוןהמזונותהחללפנימתן
הגט,הרישלביה"דיש"סמכותנמשכת".
עלכןקביעתושלהרבדיכוסקיבסעיףיא
עלחוסרהסמכותלדיוןבמזונותאינה
נכונה.
כלהפוסקיםשהובאובפסה"דהראשוןהיו
מודעיםלדבריהרבדיכובסקיבעניןסידור
הגטוביטולתנאיםומודעות,ובכלזאת
חששולגטמוטעה.ישלהבחיןביןחילוקי
דעותהמתעורריםזמןרבלאחרחתימת
ההסכםמכחשינוינסיבותוביןהפרתהסכם
בסמוךמאדלחתימתושאיןלהכלהצדקה
והיאבבחינת'הטעיה'.באשרלאמורבסעיף
ח,גםהרבדיכובסקייודהשגטשיינתן
לפנישחלףהמועדלשובושלהבעלהוא
גטשישספקבכשרותו.
באשר לדברי הרב דיכובסקי בסעיף א:
הנוסחשנאמרבפסה"ד,לרבותהמילים
"בעיוןרב",הואנוסחסטנדרטיבונעשה
שימושקבועואיןלהסיקממנושוםמסקנות

∏

¯˘ÂÎ
ÈÚÂˆ˜Ó‰†ÔÈËÈÂÓ·†‰˘‡‰†˙ÂÈÂÎÊ.6
˘‰È˙ÂÈÂÎÊ†ªÂÈÂÂ˘†·Â˘ÈÁÂ†‰ÏÚ·†Ï
·˜ÆÏÚ·‰†Ï˘†‰˜ÈÈÏ
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבחייםהרצברג-אב"ד
הרבמיכאלבלייכר-דיין
הרביצחקשמואלגמזו-דיין

העובדות:

במסגרתהסדראיזוןמשאביםביןבני-זוג,
האשהתבעהנכסיםשקיבלהבעלבירושה
ובמתנה וכן חלק משווי הקליניקה
הוטרינרית שלו ,שבה עבדה .כמו-כן
תבעההאשהחלקמשוויהמוניטיןשל
בעלה.
נפסק:
שניבניהזוגקבלועליהםשישלחלקאת
הרכושלפיאמותהמידהשלחוקאיזון
משאביםאולםהויכוחביןבניהזוגנטוש
עלכמהנקודות:
א.הנכסיםהרשומיםעלשםהבעל
שקבלאותםירושהאובמתנהמאביו
ובהםקרנותונכסידלאניידישהאשה
טוענתשישלהזכותבהם.
ב.הדירהשבההתגוררובניהזוגשהיא
בנויהעלמגרששלעזבוןסבאשל
הבעלוהאשהטוענתשהיאהשתתפה
בשיפוץהדירה.

ג .הקליניקה הוטרינרית ששוכנת על
המגרשוהאשהטוענתשמגיעלהחלק
בהמכוחעבודתהוסיועהלבעלבניהול
המרפאהובפיתוחה.
ד.המוניטיןשלהקליניקהושלהבעל
עצמושלאשהישלטענתהחלקרבבפתוח
הקריירהוהמוניטיןהנ"ל.
ה .יש ויכוח כיצד להעריך את שווי
הקליניקהובעיקראתשוויהמוניטיןשל
הקליניקה.
והנהלאחרשמיעתטו"מבניהזוגוהעדים
השוניםוהמסמכיםנראהשטענותהאשה
שישלהזכויותבנכסיםשקבלהבעלבירושה
אומתנהמאביואיןבהםממש.האשהלא
הצליחהלהוכיחשאביהבעלנתןלהבמתנה
רכוש  בכסף או בקרקעות .גם הטענות
המשפטיות שהעלה ב"כ האשה בקשר
לנקודותהנ"לאינןמשכנעות.
אולם  מה שיש לדון  בעיקר הוא ענין
הקליניקהוהמוניטין.
והנה בענין המוניטין העידו בפני ביה"ד
מומחים ויועצי מס הכנסה והציגו שתי
אסכולותסותרותלחלוטיןכיצדלהעריך
מוניטיןומכיוןשביה"דלאהשתכנעשהסכום
של1,400,000שקבערואההחשבון...הוא
ריאליונראהשחוותהדעתשלד"ר...נראית
לכאורהיותרמציאותיתאבלגםקביעתו
הסופיתשהמוניטיןהוארק₪25000נראית
בלתיריאלית,בעיקרלאורהעובדהשקליניקה
דומהנמכרהבשווימוניטיןשל205000כפי
שהציגב"כהבעלבעצמו.
אולםלמעשהכאשרביה"דבאלהעריךאת
שוויהמוניטיןשלהמרפאההואניצבבפני
בעיהלאפשוטהכללוכלל.
ולכן ביה"ד נאלץ להסתמך על דוגמא
קונקרטיתשהוגשהע"ייועץהמסשלהבעל
כפי האמור בפרוטוקול מיום י"ג חשוון
תשס"ועמ'2שורה23ואילךבדברמכירת
קליניקהוטרינריתדומהבאותואיזור...
כאשר שווי המוניטין על פי החוזה הוא
.₪205000
לפיהאמורבפרוטוקולעמ'2בשורה25
הרווחיםשלהקליניקההדומההיובשנת
168%2004יותרמאלושלהבעל.לפיזה
נוכללכאורהלערוךחישובאומדןגסשל
המוניטין של המרפאה של הבעל דהיינו
205000/1.68=122,023
אולםמתוךעיוןבטבלאותשהגישמר...
מניחביה"דשכנראהנפלהטעותבפרוטוקול
אושישכאןפליטתפהשלושהריבטבלאות
שהציגיועץהמסהנ"לרשוםשהרווחלשנת
2004שלהבעלמגיעל168%-יותרמשל
הקליניקההדומה.כדילוודאאתהעניןשלח
ביה"דלבניהזוגבקשתהבהרהואכןמר...
לאסתרהנחהזו.

אילכךלכאורהעלינולחשבאתהמוניטין
בצורהאחרתכדלקמן:
205,000 x1.68=344,400
אולם בדיקה מדוקדקת של הטבלאות
שהציגמר...מראהשבמשךהשניםשקדמו
לשנת2004היוהרווחיםשלהקליניקה
הדומה גדולים מהרווחים של הבעל.
גםבשנת2004עצמההיההמחזורהכספי
שלהקליניקההדומהגדוליותרמאשרשל
הבעלאםכיהרווחשלוהיהמשוםמה
קטןיותרכנזכרלעיל.
אילכךעלינולהתייחסלנתוןשל168%
בהסתייגותכנתוןחריגאוחדפעמיולכן
מןהראוילראותאתשתיהקליניקותכשוות
ערך.
אילכךישלקבועשהמוניטיןשלהקליניקה
שלהבעלהוא₪205,000ומחציתממנו
מגיעהלאשהדהיינוסך.₪102,500נוסיף
עלכךאתהסכוםהמגיעלאשהבסךשל
₪20,000שאותונקבהבעלבתצהירו
עלפירוטהרכושובהםכלולגםשוויהציוד
בקליניקה.
ניקחבחשבוןגםאתהסכוםשל40,000
דולרשאביהשלהאשהנתןלבניהזוג
בשניםשבהםהתבססובראשיתדרכם,
ואם כי אין לאשה הוכחות ,יש להניח
שלפחותחלקמןהסכוםהושקעבנכסים
בני קיימא דהיינו בהקמת הקליניקה
ובשיפוץהביתוישלודין"נכסימלוג"
שדינםשהקרןחוזרתלאשהעםגירושיה.
ולכןגםאםנניחשרקעשיריתמהסכום
הנ"לנשארבבחינת"קרן"אזימגיעלאשה
עודסךשל4,000דולרלפישעריציג.
לסיכום :הסך המגיע לאשה הוא
₪122,500ועוד4,000דולרועלהבעל
לשלםסכוםזהבחמישהתשלומיםחודשים
וזאתבהתחשבבמצבוכיום.
אנחנוחוזריםשובעלכךשאיןבידינואת
הכלים המדויקים לערוך חישוב מדויק
אולםנראהלנושלפיהנתוניםדלעיליש
כאןהערכההוגנתהמתקרבתלאמתככל
הניתן.

Ï˘†˙˘¯ÂÙÓ†‰ÎÈ¯Î†ÔÈ‡†¯˘‡Î†Ì‚.7
ÔÈ„‰† ˙È·Ï† ˘È† ¨˙¯ÂÓ˘Ó‰† ÔÈÈÚ
ÍÂ¯Î†ÔÈÈÚ‰Â†¯Á‡Ó†Â·†ÔÂ„Ï†˙ÂÎÓÒ
·˙·ÆÂÚ·ÈËÂ†Â·ÈË†ÌˆÚÓ†ÔÈ˘Â¯È‚†˙ÚÈ
˙‡†Ï·˜Ó†ÔÈ„‰†˙È·†¨˙‡Ê†˙ÓÂÚÏ
ÔÂ„Ï† ˙ÂÎÓÒ† ÂÏ† ÔÈ‡† ÈÎ† ‰ÚË‰
·ÆÌÈ„ÏÈ‰†˙ÂÂÊÓ
ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
הרבנחוםגורטלר-אב"ד
הרביהודהשחור-דיין
הרבציוןאשכנזי-דיין

העובדות:

הבעלהגישתביעתגירושיןלביתהדין
הרבני ,כאשר נושא התביעה הוגדר
כ"גירושין,מזונות,משמורתילדים".מספר
שבועותלאחרמכןהגישההאישהתביעת
משמורת,מזונותומדורלביתהמשפט
לעניינימשפחה.

נפסק:

לפנינותביעתהבעללגרושיןשהוגשה
בתאריך.5.12.04בכתבהתביעהנרשם
בזההלשון:נושאהתביעה:גרושין,מזונות,
משמורת ילדים .מהות התביעה :לא
מסתדריםמקללת,לאישניםיחד,מדברת
בלילותבטלפון,לאבאהאחריהעבודה
לבית,לאמטפלתבילדיםכמושצריך
בבית.
האשהמצידההגישהתביעהלביהמ"ש
תיקמס'068194315-24-1
למשפחהלדוןבענייןהמשמורתמזונות
ניתן ביום ז' כסלו תשס"ז )(28.11.06
הופיעו :עו"ד ניסים שלם )לאשה( הילדים והמדור בתאריך .30.12.04
עו"דציפורהפיקועו"דמרדכיכהן)לבעל( בדיוןשהתקייםבפנינובתאריךי"גשבט
תשס"ה  23.1.05טענו בני הזוג לגבי
הסמכותלדוןבעניןהמשמורתוהמזונות.
ביה"דשמעאתטענותבניהזוגוהורה
להםלסכםבעניןהסמכות.
לאחרהעיוןבטענותבניהזוג,נראהברור,
שהסמכותלדוןבעניןהמשמורתנתונה
לביה"דהרבני.זאתמשוםשלאמצאנו
שוםפסולמשפטיבכתבהתביעה,אמנם
התביעהנכתבהבקצרה,אךנכתבהבצורה

תמציתיתוברורה.כלהמעייןבכתבהתביעה
מביןאתמהותתביעתהגירושיןהכרוךבה,
אתהסיבותלגירושיןוהסיבותשלטענתו
צריךשהמשמורתתהיהאצלו.יצוייןשהבעל
הואעולהמאתיופיהוגםאםניסוחתביעתו
אינהבניסוחובמטבעותהלשוןהרהוטים
המקובלתאצלעורכידיןאיןבכךפגם.
לטענתב"כהאשה,הכריכהאינהכדיןהיות
ובכותרתהתביעהאיןכלכריכהולאמילת
כריכה.
אךטענתוזואינהנכונה.כיכידועענין
המשמורתכרוךמעצםטיבווטיבעובתביעת
הגירושיןואינומצריךכריכהכללעי'8/59
גולדמןנ'גולדמן.זאתועוד,גםעצםטענתו
שלב"כהאשהאינהנכונה.
עודטעןב"כהאשה,שהבעללאפתחתיק
אחזקתילדים,אלאתיקגירושיןבלבד.גם
טענהזואינהרלוונטיתלעניןתלותהכריכה,
תנאיהכריכהכפיאשרהוגדרוע"יביהמ"ש
העליוןאינםמצריכיםפתיחתתיקעי'ע"א
280/80גבעולינ'גבעולי.פשוטהדבר
שכאשרביה"דמתרשםשלאהיהחסרון
בכנותהכריכה,איןלהאחזבקרנותפרוצדורה
פנימיתשלביה"דכדילטעוןלחוסרסמכות.
הזכרתהמילה"כריכה"אינה"מילתקסם"
או"מנטרה"שבהזכירהנתפסתהכריכה
ובהעדרהאיןכריכה.בבואנולדוןהאם
היתהכריכהעלינולבדוקהאםכוונתהתובע
אכןהיתהשביה"דידוןבדבריםשביקש
אגב תביעת הגירושין כדי לסיים את
הנישואיןהמשותפיםמכלהזויותהנוספות.
באםמתבררלפנינושאכןזוכוונתהתובע
והוזכרע"יהתובעבכתבהתביעהשרצונו
שביה"דידוןגםבנושאזה,אזהדברנחשב
ככרוךלתביעתגירושין.עלהדייןלהביט
עלהמהותולאעלדקדוקיםלשנוייםכאלו
ואחרים.
לאורהאמורפשוטהדברכאמור,שהסמכות
לדוןבעניןהמשמורתנתונהלביה"דהרבני.
ולעניןמזונותהילדים,צדקהטענתושל
ב"כהאשהשלפיהפסיקההרווחתהיום
בביהמ"שהעליון,הסמכותהחוקיתלדון
בעניןמזונותהילדיםאינהנתונהלביה"ד.
לאורזאת,ביה"דפסק:
.1הסמכותלדוןבעניןמשמורתהילדים
נתונהלביה"דהרבני.
.2ביה"דלאידוןבעניןמזונותהילדים.
תיקמס'304256126-21-1
ניתן ביום ו' אדר ב' תשס"ה )(17.3.05
הופיעו :עו"ד אליהו בן-גור )לאשה(
עו"דאברהםמוזס)לבעל(

Æµ†ßÒÓ†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†ÌÈ„ÏÈ†¯Â„ÓÏ
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˙¯ÓÂ˘†‰È‡˘†‰˘‡Ï†¯ÂÈ‚†ÏÂËÈ·.9
˙ª‰È˘Â¯È‚† ¯Á‡Ï† ¨˙ÂÂˆÓÂ† ‰¯Â
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰†ÔÈ„‰†È˙·†ÏÚ†˙Ú„†˙ÂÂÁ
Æ¯ÂÈ‚Ï
ביתהדיןהאזוריאשדוד:
הרבאברהםעטיא-יו"ר

העובדות:

לאחרהגירושיןבביה"דנתבררלדייןכי
ÏÚ·Ï†ÈÙÈˆÙÒ†¯Â„Ó.8
האשה,שהתגיירהשניםקודםלכןבבי"ד
מוכרשלמדינתישראל,אינהשומרת
ביתהדיןהרבניהאזוריפתחתקוה:
שבתולאטהרתמשפחה.
הדיין שהתבקש לחתום על תעודת
הרבדודאוחיון-אב"ד
הגירושין ומעשה ביה"ד סרב בטענה
הרבי.יהודהגליק-דיין
שהאשה,וכפועליוצאמכךילדיה,אינם
הרבאליהוד.רוזנטל-דיין
יהודים.לדעתו,מדוברכאןבנישואיןבין
העובדות:
האשה הגישה לבית המשפט למשפחה יהודיוגויהועלכןאיןצורךבגט,הגט
תביעה לפירוק שיתוף בבית המגורים .היהמיותרואיןמקוםלתעודתגירושין.
הבעלפנהלביתהדיןבבקשהלשלוםבית,
ובמסגרתזו ביקשצולמדורספציפיבבית
נפסק:
כדילהבטיחשלאיימכר.
ביה"דקבעכיעלהנהלתבתיהדיןלרשום
את האשה וילדיה ברשימת מעוכבי
החיתון.והוסיף",ביה"דלאבדקאת
נפסק:
כשרותו של הבעל ,ולכן גם לרושמו
צו
ניתןבזהצולמדוריחודילבעלבדירת ברשימת מעוכבי נישואין עד לבירור
מעמדווכשרותו".
המגורים.
עלהאשהאוב"כאסורלעשותכלפעולה נימוקים:
מכלסוגאשרישבהכדילפגועבזכותו האשהמסרהלביה"דכיהיאלאשומרת
שלהבעללמדורבדירההספציפית,או שבתולאטהרתהמשפחה.
המתגיירתבתיקזההתגיירהבבי"דאשר
לשלולממנומדורזה.
איןכלתוקףלגיורו,ויגיעהיוםשבי"ד
זהלארקשלאיצריךאתהגרלקבלעל
תיקמס'054077698-53-1
עצמועולמצוות,אלאאףיגיירבמקוה
ניתןביוםי"זסיוןתשס"ו)(13.6.06
ללא מים או במים ללא מקוה.
עו"דלוריתגרוןגלבוע)לאשה(
הדיןמצייןכיבבי"דזהשלגיור,שוברים
עו"דעדיסמוכה)לבעל(
אתהלוחות,שורפיםאתהתורהע"י
העמדתצלם,מכניסיםבתוכינועובדי
צלמים,וזאתבהיכלה'.הנביאמלאכי
מצביעעלחילולהבריתועלהבגידה,על
התועבהשנעשתהבישראלובירושלים
בזהשבחופשיותמתיריםאתהרצועה
ומתירים את העריות באיצטלא של
"נושאיםפניםבתורה")כלומרבנימוק
הלכתי(.
ולכן,אומרהדיין,כפישכתובבמלאכי
"ועתהאליכםהמצווההזאת"לחסלנגע
זה.הפהשהתירלבתיהדיניםהמוכרים
בישראללגייר,הואיהיההפהשאסר
להםויאסורלהםלמכאןואילךלגייר,
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ונמנע מעצמינו את הביטויים הקשים
הכתוביםבמלאכי.
מאחרשכך,הרימעמדהשלהאשהאינו
כיהודיהוהגטשנכתבונמסרהיהללאצורך.
דברזהעולהמדבריהםשלפוסקיםרבים.
למשל:משו"תאגרותמשה)ח"אסי'קנ"ז(
עולהשגרשאינומקבלעליותורהומצוות
אינוגרכלל.ובשו"תשבטהלוי)חלק
עשיריסימןרכ"ז(נקבע"...ולאבאתירק
בעניןהגרותהקלוקלהזהשע"יהרפורמים
הרעים...וכל המעיין ביו"ד סימן רס"ח
בטוש"עיראהשאיןכאןגירותכלל...דאין
כאן בי"ד כלל...כיוון דכולם מוחזקים
ברשעיםגמורים...איןבוסרךגרותכלל".
בספרשורתהדין)כרךג',מעמ'קס"ה,
בעמ'קע"ד(:נכתבכיגרשלאמקבלעל
עצמודבראחרמןהתורהאיןהגירות
תופסתאפילובדיעבד.ועודמובאשם)כרך
ה'מעמ'של"ב(פס"דשלביה"דהגדול
הדןבמקרהבוהתגיירהאשהבאותובי"ד
כמוהאשהנשואתפס"דזה,ומתוךחקירתה
ועיוןבחומרשבתיקהגיעביה"דהגדול
למסקנה"שהיסודהמרכזישלהגיורשהוא
קבלתמצוותועולמלכותשמיםלאנעשה
כדין"ע"יאותובי"דומצאשישלפקפק
ביהדותהשלהמבקשת.
לענייןטענת"בי"דבתרבי"דלאדייקי"–
אומרהדייןשכאןלאצריךפסקאלאפסוק,
כפישכתובבש"סמספרפעמים":אמר
ליהלינוקאפסוקליפסוקך"אמרלולילד
פסוקליפסוקך.ומביאממדרשרבה
אסתר–בענייןמרדכיהמבקשמהילדים
לפסוקפסוקםלאחרגזרתהמןהקשה
להשמידולהרוגאתכלהיהודים,ומתעודד
מדבריהם–וממשיךואומר":אףאנונאמר
שבתיהדייניםהללוגורמיםבמעשיהםלא
להשאירמעםישראלשרידופליטאבל
כאמור עוצו עצה ותופר וכפי שכתוב
בשמואלא'פרקט"ו,כ"ט'גםנצחישראל
לאישקר'".
הדייןתמהעלכךשביה"דהגדולאשר
סמכותוגדולהלאפנהלרבנותהראשית
לבטלבתידיןאלולגיור".ומכאןקריאה
יוצאתלבי"דהרבניהגדולשיפנובקום
עשהלרבנותהראשיתולרבניםהראשיים
לתקןפרצהחמורהזוליטעכרמיםזרים
ללאזיקהשלגרותאלאגוייםגמורים
בכרםישראל,וזאתבאיצטלאדרבנן."...
ומביא הקריאה המופיעה בשורת הדין
)כרךז'(":איךאפשרלטמוןאתהראש
בחול,ולהמשיךולהכניסבכרםביתישראל
גוייםגמורים.עדמתי!עדמתי!תמשך
ההתנהגותהזאת???"ופסקהדיין":והראש
עדיין טמון בחול ,יצאו אחרי הקריאה

האמורהעודכמהכרכישורתהדין,ועדיין
הדבריםהםרקעלהניירוללאשוםטיפול
נמרץ".
ומבדיקה שערך הדיין עולה שהתיקים
הבעיייתייםהםמביה"דבראשותושלרב
מסויים.וממשיךהדייןואומר",ולמעשה
זהלאבי"ד'מוכר'אלא'מכיר'"–עלמשקל
מהשכתברש"י)ויקראכ"ו,יד("המכיר
אתרבונוומתכווןלמרודבו"."...ואיןלך
'מכיראתרבונוומתכווןלמרודבו'יותר
מזושמגייריםאשהשלאיודעתמהוטהרת
המשפחה,ואשרלמעשההגיורתלאהיא
שהונתהאתביה"דאלאהואשהינהאת
עצמו".
ומביאהדייןציטוטמתיקאחר,ובומציין
גמטריותמהםלומדשגיורעלוללהביא
לרעהלעםישראל.וכןמביאמהגמראבשבת
)קל"ט,ע"א("אםראיתדורשצרותרבות
באותעליוצאובדוקבדייניישראל,שכל
פורענותשבאהלעולםלאבאהאלאבשביל
דייניישראל".
"בניהזוגלאהיוצריכיםגט,כיאיןכאן
נישואיןכהלכהוהאשהדינהכאינהיהודיה
והגטהיהמיותר,כיאםאיןנישואיןגירושין
מנין?...כךשביה"דלאמוציאתעודתגירושין
שהריאיןכאןגירושין".
"ושובכלפעםשבאלידיגיורמבי"דהנזכר
הואמדירשינהמעינינו,ושובבקריאת
זעקהוקריאתהצלתעםישראלאניכבר
לאמדברעלהרוחניותשלעםישראל,שזה
כברנהפךלהיותהשמדתקדושתוויחוסו
שלעםישראל,השמדהממש,בקבלנות
ובסיטונות,אלאגםבגשמיותאנחנורואים
כמבוארבסוטהמ"א',אמררבאבכליום
ויום מרובה קללתו משל חברו שנאמר
בבוקרתאמרמייתןערבובערבתאמרמי
יתןבוקרושםברש"יד"האלא'...שהקללה
הולכתורבה'כמבוארלעילעלמיהגמרא
מפנהאצבעמאשימהבמסכתשבתקל"ט,
ע"א".
ומביאאתדבריהרבגדליהואקסלרוד,
אב"דבחיפה,שבספרושו"תמגדלצופים
)סי'לט(דןבשאלתגרהמבקשלהתגייר
כהלכהוחושששמאגיורבבי"ד"הנוהג
בקלותדעתומכניסגוייםלכללישראל"
אינוגיור.ומשיבביןהיתר:שישלצערינו
רבניםרבים,בישראלבפרטשהפכואתכל
עניין הגיור לליצנות "והרבנים שערכו
ועורכיםאתהגיוריםהמזויפיםמתנהגים
באורחחייהםבדרךכללבדרךהתורהאלא
שנסיוןהממוןאונסיונותאחריםשלחשש
איבודפרנסהוכיוצאבזהשתוליםעצמם
ברבניםשקלקלוכברבדורהקודםוגילו
פניםבתורהשלאכהלכהמחמתשוחדממון
וכיוצ"ב...בפועלבתיהדיןהמיוחדיםלגיור

ברובםאינםמפניםמוקשיםאלאזורעים
הרסוגורמיםע"י"גיוריהם"להתבוללות
של עם ישראל לתוך גויי נכר וגורם
לטרגדיות נוראות גם בגשמיות וגם
ברוחניות לפרט ולכלל האומה" .והרב
אקסלרודמצטטממכתבםשלהרבנים
קנייבסקי,אויערבךואלישיבמשנתתשד"מ:
"הננומזהיריםבזהשהואאיסורחמור
מאדלקבלגריםמבלילהיותמשוכנעים
שאכןדעתבאמתלקבלעליהםעולתורה
ומצוות...וכלשלאקיבלעלעצמולקיים
ומצוותבלבשלםאיןהגרותכלוםוהרי
הואנוכרי"וממשיךהרבאקסלרודואומר:
"והרבניםהמגייריםבםקלידעתשאינם
נכנעים לפס"ד התורה והשו"ע ובודים
מליבםדבריהבלומגליםפניםבתורהשלא
כהלכהומטהריםאתהשרץבק"ןטעמים...
וכמובןשבבתיהדיןהמיוחדיםלגיורהמצב
גרועיותרובבתיהדיןשלהרבנותהצבאית
גרועעודיותרועודיותר...ובנידוננובשאלה
עלמישנתגיירבביתדיןשםמגייריםללא
דרישהאמיתיתשהמתגייריםיקיימומצוות
האםישלביתדיןשלגיורדיןפסולוזה
מכיוןשעוברעללאושלהתורהולפני
עיורלאתתןמכשול...עכ"פלפיהטעם
שאמרנולעילשכוונתהמגייריםהיאטובה
כךלכאורהצריךלדונםאולסיבתשוחד
ממון שגורמת טעותם וחושבים שהם
עושיםמצוהוהאחרוןהואהעיקרשסיבת
טעותםשראורבניםמהדורהקודםשנהגו
הפקרותבזהולכןחושביםהםלאטובים
אנומאבותינו...ולכןהנטיהלדוןאתביה"ד
הנ"לכשוגגיםולכןאיןלהםדיןבי"דפסול,
ומישנתגייראצלםונתכויןלקבלעלעצמו
מצותבאמתישלודיןגרוכלזהאניכותב
אםיסכימועמיגדוליהוראה".
הרבעטיאחולקעליובנקודהזוומביא
חיזוקלדבריומהאגרותמשה)ח"ביו"ד
סי'קנ"ג(שאםישנהבעיהבגיור,הגיור
לאתקף.ושלאשייךלדוןכאןהדיינים
בבי"דלגיורלכףזכות".ולפ"זמהמקום
]
לדוןאפיקורסיםלשגגה,והרימאחרומדובר
בדמתקרי]בנקראים"רבנים"והריממה
נפשךאםהםלארבנים,הרישהםלא
בי"ד,ואםהםרבנים,הרימבוארבמסכת
אבות)ד,י"ב('רבייהודהאומרהויזהיר
בתלמודששגתתלמודעולהזדון'ושם
ברבינויונה...':כיכלדברמדברהתורה
והמצוהשהטעותמצויהולאנתןאללבו
וחוטאאיןזהשוגגאךנקראפושע.'...
ומאחרובתידיניםאלוכאמור"אפיקורסים"
ו"פושעים"הרישבודאיאיןלהםדיןבית
דין...ומאחרוכאמורבתידיניםאלואין
להםדיןבי"ד,הרישהגיורכלגיורשיהיה
חסרלואתהתנאישגרצריךוהואבית

דין".כלומר,כלשיצאמבי"דזהאינוגיור.
בעניןסמכותולדוןבכךמצייןהדייןכי
"עניינינישואיןוגירושין"הםבסמכות
בלעדיתשלבתיהדיןהרבנייםעפ"יחוק
שיפוטבתידיןרבניים)נישואיןוגירושין(
התשי"ג ,1953 -וסע'  2לחוק קובע
שנישואין וגירושין של יהודים יערכו
בישראלעלפידיןתורה",ובודאישגיור
שלא כהלכה הוא ענין נישואין ואשר
סמכותויחודיתלבתיהדיןרבנייםאלה
שנוהגיםעלפידיןתורה,ומחובתכל
הדיינים להביא למימוש חוק זה".
"מזכותהאשהלבקשדיוןבהרכבמלא
שידוןבמעמדהובמעמדילדיה,ואניכתבתי
אתדעתימאחרואניצריךלהוציאמעשה
בי"דותעודתגירושין,כתבתישאיןלזה
מקוםונימוקיכאמור".
תיקמס'057845489-25-1
ניתן ביום ד' אדר תשס"ז )(22.2.07

±±

ÔÓ˜¯†Ï‡ÂÓÚÂ†˙Â¯†˘¢Ú†‰˘‡‰†„ÓÚÓ†ÌÂ„È˜Ï†ÊÎ¯Ó‰
THE RUTH AND EMANUEL RACKMAN CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF THE STATUS OF WOMEN

המרכזלקידוםמעמדהאשהע"שרותועמנואלרקמןבפקולטהלמשפטיםשבאוניברסיטתבר-אילןהוקםמתוך
רצוןלהשפיעעלמעמדהאשהבחברההישראליתבאמצעותקידוםידעומחקרודרךפעילותמעשיתוישומית.
פעולותהמרכז:
המרכזעורךומפרסםמחקריםוניירותעמדהבנושאיםהנוגעיםלנשיםבישראלומעמדן,מפרסםפסקידיןרבניים,ועוסק
במעקבחקיקהשוטףובייזוםוקידוםחקיקהבעניינינשים.המרכזגםמממןתוכניותלימודיםשונותבאוניברסיטההקשורות
לנושאינשיםולקידומן.
כמוכןאוסףהמרכזומעבדמידעונתוניםמכלתחומיהחייםשלנשיםבישראל,עורךכנסיםבתחוםדיניהמשפחהוביניהם
הכנסהשנתילעניינינשים,משפחהומשפטבישראל,ומקייםפרוייקטהעצמהלנשיםבעלותעסקיםקטניםפעילים.
המרכזתומךושותףפעילבמאבקלמעןהעגונותומסורבותהגטביןהיתרבאמצעותפעילותב"עיקר"-הקואליציההבינלאומית
לזכויותהעגונהומסורבתהגט.
במסגרתמעורבותובחברההישראליתותרומתולהמממןהמרכזאתייצוגןהמשפטישלנשיםבביתהדיןהרבניובביתהמשפט
לענינימשפחה.הסיועהמשפטימתבצעבמסגרתקורסקלינילסיועמשפטיבפקולטהלמשפטים,הכולללימודתיאורטי
ועבודהמעשיתבליוויהתיקיםהמשפטיים.
כתובתהמרכז:המרכזלקידוםמעמדהאשהע"שרותועמנואלרקמן
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן  רמת-גן 52900
טל03-5318895:פקס03-7360499:
E-mail:rackman.center@mail.biu.ac.il

‰˘È‡Ï†„È
ארגוןידלאישההוקםבמטרהלסייעבפתרוןבעייתהעגונותומסורבותהגטבישראל.הארגוןפועלבדרכים
משפטיותועוזרלנשיםהמבקשותלהתגרשמבעליהןבביתהדיןהרבני.בארגוןעובדותטוענותביתדין
מוסמכותע"ימשרדהדתותלהופיעבביתהדיןהרבני,אשרתפקידןלייעץלאשהוליידעאותהעלזכויותיה,
לייצגהבביתהדיןהרבני,לתמוךבהוללוותהבמערכתהבירוקרטיתעדלמתןהגט.הארגוןמעסיקגם
ÔÂÒÈ¯ÂÓ†Ò˜Ó†˘¢Ú
עורכותדיןהמגישותתביעותתקדימיותבתחוםמסורבותהגטוהעגונות,כוללתביעותנזיקיןנגדהבעל
·˙Â„ÒÂÓ† ˙ÂÒÁ
‡ ÔÂËÒ† ‰¯Â˙† ¯Âהסרבןוהמסייעיםלו.
 Ohr Torah Stoneבנוסףניתןייעוץמשפטיחינםבתחוםדיניהמשפחהלכלפונהנזקקת.הסיועהמשפטיבביתהדיןובבית
המשפטניתןבתשלוםסימלי.בנוסףלפעולותיובבתיהדיןובבתיהמשפט,הארגוןמעורבבמספרפרוייקטיםמחקריים,
חקיקתייםוחברתיים,שמטרתםלהביאלפתרוןכולללבעיותהעגונותומסורבותהגט.
מס'חינםבכלהארץ :טל1-800-200-380.
סניףירושלים:
רח'פיירקניג,33תלפיות,ירושלים
טל02-6710876/743.
פקס02-6728901.

סניףתל-אביב :רח' שילה  7תל-אביב 64688
טל03-6951899/902.
פקס03-6956022.
אתראינטרנטwww.legalaid.org.il :
כתובתאי-מיילlegalaid@ohrtorahstone.org.il :

16 ÔÈÈ„‰Â†ÔÈ„‰
‚ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ

‰ÁÙ˘Ó†È‡˘Â·†ÌÈÈ·¯†ÔÈ„†È˜ÒÙ

