˙ÂÎÓÒ†È˜·‡Ó
È·¯†„¢È··†ÔÈ˘Â¯È‚†ÌÎÒ‰†¯Â˘È‡.1
‡˙ÂÂÊÓ·†ÔÂÈ„†˙ÂÎÓÒ†ÂÏ†‰˜Ó†ÂÈ
Ï‰˙‰†Ì‰·†ÔÂÈ„‰†¯˘‡Î†¨ÌÈ„ÏÈ
··ÆÌÎÒ‰Ï†Ì„˜ÂÓ†·Ï˘·†˘¢Ó‰È
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרב שלמה דיכובסקי -אב"ד,יו"ר
הרב עזרא בר שלום -דיין
הרב חגי איזירר -דיין

העובדות:
בשנת1993ניתןבביהמ"שהמחוזיפסק
דיןהמחייבאבבמזונותילדיוהקטינים.
מזונותאלהנקבעובהסכםגירושיןבין
האבוביןאםהקטינים,הסכםשאושר
בביה"דהרבני.בשנת2001הגישהאב
תביעהלהפחתתגובהחיובהמזונות
לביה"דהרבניבאשדוד..בשנת2002פסק
ביה"דהנ"לכיישלוסמכותלדוןבעניין
זהמאחרוהעניןהיהכלולבהסכםהגירושין
והסכםזהאושרבביה"דוקיבלתוקףשל
פסקדין,וממילאזהופסקדיןשמשנה
אתפסיקתביהמ"שהמחוזיומעביראת
סמכותהדיוןלביה"דהרבני.עלכךהוגש
הערעור.

נפסק:

אנימתקשהלשמורעלסמכותביה"ד
הרבני,במצבהמשפטיהקיים.אפרטאת
דברי:

להגיע להסכם כולל בין ההורים.
ד.פסיקתבג"צ)בג"צחליווה(8578/01
קובעתשביהמ"שלאקנהסמכותלדון
במזונותבגיןאישורהסכם.אישורהסכם
הואאקטפורמליגרידא,שאינומקנה
סמכותנמשכת.
מאותוטעם,לאניתןלהסתמךעלאישור
הסכםכמקורסמכותלביה"ד.
אנומצוויםלשמורעלסמכותבתיהדין
הרבניים ,עד מקום שידינו מגעת.
נושאזההואמעברלכך.איןליספקביחס
לתוצאתהדיון,אםיובאהדברלמבחן
משפטי.לאפעם,במקריםאלו,נקבעים
סייגים נוספים לסמכות בתי הדין.

נפסק:
ביוםי"בשבטתשס"ג)(15.1.03פסקבית
הדין,שמצוהעלהבעלליתןגטלאשתו.
באשרלמחלוקתהרכושית,צוייןבנימוקי
אחדהדיינים,שנכתבובנפרדמפסקהדין,
כי"איןביתהדיןיכוללהכריעמשום
שהמחלוקתנוגעתלפירושהסכםגירושין,
והסכםהגירושיןאושרבביתהמשפט,על
כןביתהדיןמנועמלפסוקבענין".הכוונה
היתהלהסכםממוןשאושרביום27.6.96
בביתהמשפטלענינימשפחהברמלה.

עלכן,עדיףמלכתחילה,שלאלכוףאת
סמכותינובדברשאיןלוכלסיכויממשי.
לאור האמור ,יש לקבל את הערעור .בדיוןשהתקייםביוםט"זאדרא'תשס"ג,
),(18.2.03טעןב"כהבעלכיביתהמשפט
תיקמספר023659832-22-1:
לענינימשפחהלאדןבנושאהרכוש,אלא
ניתןביוםי"אחשוןתשס"ד)(6.11.03
רקאישרבזמנוהסכם,,ממילאאיןמניעה
הופיעו:עו"דטלקולסקי)לאשהולילדים( חוקיתשביתהדיןידוןבעניניהרכוש.לכן
עומדהואעלתביעתוהכספית.בבקשה
בכתבמאותויום,ביקשב"כהבעללהביא
לדיוןבביתהדיןבטרםהגטאתהנושא
הרכושי,וכןאתנושאהמזונות..ביתהדין
 ˙ ÂÎ Ó Ò † ¯ Ò Â Á † ˙ Ú Ë † ˙È È Á „ .2החליטכיתוגשבקשהמפורטת,ולאחריה
˘ ÔÂ„Ï†Â‡Â··†ÔÈ„‰†˙È·†„‚Î†‰˙ÏÚÂ‰יחליטביתהדיןבדברהמשךהטיפולבענין
· ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó‰†‰ÚË†¨˘ÂÎ¯‰†‡˘Âפסקהדיןשקבעשמצוהעלהבעללתת
 ÌÎÒ‰·†¯„ÒÂ‰†‰Ê†‡˘Â˘†‰„·ÂÚ‰גטלאשתו.הבעלאכןהגישכתבתביעה
 ÒÁÈ‰†ª‰ÁÙ˘ÓÏ†˘¢ÓÈ··†¯˘Â‡˘†ÔÂÓÓמפורטבעניניהרכוש,והאשההגישהכתב
· ªÔÈ˘Â¯È‚†ÌÎÒ‰Ï†ÔÂÓÓ†ÌÎÒ‰†ÔÈהגנה,בוהיאמעלה,ביןהיתר,טענתחוסר
 ‡ˆÈ˘†„¢ÒÙ†Ô˜˙Ï†„¢È·†Ï˘†Â˙ÂÎÓÒסמכות.לטענתה,עלהבעללהגישאת
תביעתוהרכושיתלביתהמשפט
ÂÈ„È†˙Á˙Ó
לענינימשפחה,מכחכלל"הסמכות
Æ
הנמשכת".
ביתהדיןהרבניהאזורירחובות:
במועדשנקבעלדיוןבסוגייתהרכוש,יום
כ"אאלולתשס"ג)(18.9.03חזרנוושמענו
הרבנחום גורטלר-אב"ד
אתכלטענותהצדדיםבקשרלסמכות
הרבאברהם שמן-דיין
לעניןהרכוש,וזהועניינהשלהחלטהזו.
הרבציון אשכנזי-דיין

א.נושאמזונותהילדיםנדוןבביהמ"ש העובדות:
המחוזי,זמןרבלפניאישורהסכםהגירושין

בביה"דהרבני.
ב.הסכםהגירושיןשאושרבביה"דהרבני,
לאכללדיוןבמזונותהילדיםובצרכיהם.
ההסכםאושרכמיקשהאחת,מבלילבדוק
ספציפיתאתהנושאהזה.
ג.ההסכםנכרתביןההורים,והילדיםלא
היושותפיםבו.קורהשבנסיבותאלו,
מוותריםמעטעלזכויותהילדים,בכדי

הבעלכיאישורההסכםבביהמ"שאינו
מונעמביה"דלדוןבנושאהרכוש,והוא
דורשלדוןבנושאזהטרםסידורהגט.
ביה"דנדרשעלכןלתקןאתפסיקתו
הקודמת.מנגד,העלתההאשהטענתחוסר
סמכות.

בשנת1996אושרהסכםממוןבביהמ"ש
לענינימשפחה.בעקבותהסכםזהשבו
הצדדיםלחיישלום.בראשיתשנת2003
ניתןפס"דהמצוהעלהבעללתתגט.ביה"ד
נמנעמלעסוקבמחלוקתסביבשאלת
הרכושבטענהכימדוברבמחלוקתסביב
הסכםגירושיןשאושרבביהמ"ש.בדיון
שנערךבביה"דכחודשלאחרמכן,טען

שמנועינינובהסכםשאושרבביתהמשפט
לענינימשפחהלפנילמעלהמשבעשנים.
מתברר,שאיןמדוברשםבהסכםגירושין.
זהוהסכםממון,שהסדיראתכלעניני
הרכוששלהצדדיםלאותהעת,ובעקבותיו
שבוהצדדיםלחיישלום.מגמתםבכריתת
ההסכם-לשובלחיישלום-הוצהרהעל
בניהזוגבמפורשבפסקאותהמבואלהסכם.
אמנםבסעיף9להסכםניתנוהוראות
מסויימותלמקרהשל"פקיעתהנישואין"

≥

שלהצדדים,אךמשמעותהשלזואינה
בהכרחגירושין.גםמוותשלאחדמבני
הזוג,משמעופקיעתהנישואין.
העובדהכיהסכםזהנחתםביןבניזוגשהיו
מסוכסכיםעוברלחתימתו,,אינהיוצרתכל
הבדלמשפטיביןההסכםהאמור,,לביןכל
הסכםממוןאחראשראושרעלידיבית
משפטלענינימשפחהבסמוךלנישואיןשל
בניזוגכלשהם..גםבהסכמיםמסוגזה
נוהגיםבניזוגליתןהוראותבקשרלפקיעת
הנישואין..העובדהשההסכםאושרעלידי
ערכאהמסויימת,,כשלעצמה,אינהיוצרת
סמכותנמשכתלאותהערכאה,למקרהשל
סכסוכיםשהתגלעומאוחריותרבקשר
לאותוהסכם..כאשרלאהתקייםבבית
המשפטדיוןלגופןשלהסוגיותהממוניות
והכספיותהנכללותבהסכם,,אלאזהאושר
כלשונו,,איןבכךכדילהקנותסמכותנמשכת
לדוןבסוגייתהרכוש..כךנפסקב-בג"צ
8578/01חייםחליווהנ'עליזהחליווהפ"ד
נו'))641,634(5להלן-בג"צחליווה(:
"בעניין שלפנינו ,בעת הגשת ההסכם
לאישורו של בית-המשפט לענייני משפחה,
לא הייתה תלויה ועומדת בפניו תביעה
למזונות האישה .כמו כן לא נערך
בבית-המשפט לענייני משפחה דיון לגופן
של הסוגיות הממוניות והכספיות הנכללות
בהסכם בין בני-הזוג ,וההסכם אושר כלשונו
כפי שנוסח על-ידי באי--כוח הצדדים.
בהתחשב בכך אין באישור ההסכם
כפסק-דין לפי סעיף )2ב'( לחוק יחסי ממון,
ולפי סעיף )3ג'( לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,כשלעצמו ,כדי להקנות
לבית-המשפט סמכות דיון נמשכת בסוגיה".
אףשבמקרהדנןהיותלויותתביעותבבית
המשפטקודםלאישורההסכם,נראהלנו,
שהעיקרהואבשאלהאםביתהמשפטהיה
שותףלגיבושההסכם,אושמדוברבהסכם
שהוגשכמותשהואלאישורביתהמשפט.
במקרהזהנראיםהדברים,שמדוברבהסכם
מןהסוגהשני,ולכןאיןלביתהמשפט
סמכותנמשכתלדוןבסוגייתהרכוש.
כאמור,בנימוקיאחדהדייניםהועלתהסברה
כיביתהדיןמנועמלדוןבעניניהרכוש,
מאחרודיוןשכזהיצריךפרשנותשלההסכם
שאושרעלידיביתהמשפט.מתבררכי
סברהזומוטעיתהיא.כךנפסקב-בג"צ
חליווה)שם:(641,
"ערכאה שאישרה הסכם ממוני בין בני-זוג
כפסק-דין אינה רוכשת סמכות נמשכת
בנוגע לפרשנות ההסכם או אכיפתו )זאת
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להבדיל מתביעה לתיקון ,לשינוי או לביטול
הסכם ממוני שאושר כפסק-דין ,אשר ככלל
תוגש לערכאה שאישרה את ההסכם .ראו:
ע"א  164/71צפניה נ' צפניה ,דעתם של
השופטים ח' כהן וויתקון אל מול דעתו
החולקת של השופט לנדוי; ע"א 394/88
מאייר נ' )ברמן( מאייר ,בעמ' ;474-475
ע"א  3203/91אזולאי נ' אזולאי ,בפיסקה
 4לפסק -הדין; בג"צ  6103/93הנ"ל  ,בעמ'
 ;612-613ע"א  3868/95ורבר נ' ורבר,
בעמ' ;838-839 :ע"א  3695/96צייטלין
נ' טשינגל ; א' רוזן-צבי דיני המשפחה
בישראל  -בין קודש לחול  ,בעמ' ."(378
ובהמשך)שם:(642,במקרהשלפנינוהגישה
האישהתביעתמזונותלבית-הדיןהרבני.
שאלתפרשנותההסכםהתעוררהעקב
טענתהגנהשהעלההבעל..כאמור,,לפי
ההלכההפסוקהמימיםימימה,,איןבתביעה
שעניינהפרשנותהסכםכדילהקנותסמכות
נמשכתלערכאהשאישרהאותו..זאתועוד,,
איןלבית-המשפטלעניינימשפחהיתרון
על-פניערכאהאחרתבמתןפרשנותלהסכם
ביןבני-הזוג,,שהריההסכםאושרכלשונו
כפישנוסחעל-ידיבאי-כוחהצדדים
בלאשהתנהלדיוןמהותיבסוגיות
הממוניותהנכללותבו,ובלא
שבית-המשפטנחשףלעובדותהקשורות
בכריתתו".

ביתהדיןהרבנימוסמךלתקןטעותשיצאה
מתחתידיו.בביתהדיןהרבנילאחלכלל
"סופיותהדיון".פרקמיוחדלעניןזהנקבע
בתקנותהדיוןבבתיהדיןהרבניים-התשנ"ג
)פרקי"ד:סתירתהדיןודיוןמחדש(.עלפי
תקנהקכ"ח,יכולביתהדין,אשרחושש
כיטעהבפסקדינו,להביאאףביוזמתו
לשינויפסיקתו.כאשרמדוברבטעותבדין,
איןצורךלהביאבפניביתהדיןטענות
עובדתיותאוראיותחדשות,שלאהיו
ידועותבדיוןקודם.לפיכך,איןבעובדהכי
היתהסברהקודמת,מוטעית,שלביתהדין,
שאיןהואמוסמךלדוןבתביעההרכושית,
בכדילמנועאתתיקוןהטעותעלידיבית
הדיןעצמו.

זאתועוד,אףשניתןפסקדיןלגירושין,
טרםסודרהגט.תביעתהגירושיןעדיין
תלויהועומדתעדלמסירתהגטומתן
"מעשהביתדין".עובדההיא,שהצדדים
זומנולאחרמתןפסקהדין,להמשךהליכי
הגירושין.במקרהדנן,פסק-הדיןקבע
רק,כימצוהעלהבעללתתגט.כלעוד
לאניתןהגט,אמורביתהדיןלהמשיך
ולדון בתביעת הגירושין ,הן במישור
היישומישלפסקהדיןכפישניתן,והן
בבקשות להחמרת נוסח פסק הדין
מ"מצוה" ל"חיוב" ואוליאף ל"כפיה".
לפיכך,ישלראות-מבחינהמהותית-
בכותרתלפסיקתביתהדין,שםנכתב"פסק
עלפיהאמורבכתבהתביעהבעניניהרכוש ,דין",כ"החלטתביניים".
מתבקשביתהדיןליתןפסק-דין,לפיו-
לאורזאת,איןמניעהלדוןבתביעתהרכוש
"א .לאשה הנתבעת לא מגיע כל סכום שהוא שלהבעלאשרכרוכהבתביעתהגירושין
מאת הבעל )התובע( מכוח סעיפים )9א'( שלהאשה.משהתבררכיהנושאבסמכותנו,
ו)9-ב'(-להסכם שאושר בתיק תמ"ש חובהעלינולהפעילהלבקשתצדמעונין.
 10780/96הרצ"ב.
לאור האמור ,הננו מחליטים כדלקמן:
ב .על האשה לשלם לבעל מחצית מכל א.ביתהדיןמוסמךלדוןבתביעההרכושית
חובות תפעול החנות ,כאמור בסעיף )9ב'( שלהבעל.
סיפא להסכם הנ"ל ובהתאם לסעיף )7ד'(
סיפא להסכם הנ"ל )"אחריות משותפת לכל ב.בתאריךי"בשבטתשס"ג)(15.1.03
חוב שבגין הפעלת החנות(".
ביה"דפסקשמצוהעלהבעללתתגט
לאשתו,ועתה,כהכנהלסידורהגט,ביה"ד
הנהכיכן,עולהבמפורש,כיאיןמדובר קובעמועדלחקירתשמות,לתאריךכ"ג
בתביעהלשינויההסכםשאושרעלידיבית כסלותשס"ד)(18.12.03בשעה.9:30
המשפט,לתיקונואולביטולו.התביעה ניתןלפרסםהחלטהזוללאשמותהצדדים.
מבוססתעלראייתההסכםכבר-תוקף,
ועלהמערכתהעובדתיתשהתפתחהבין ניתנה,ביוםה'כסלותשס"ד)(31.11.2003
הצדדיםלמןיוםאישורההסכםועדפרוץ
הסכסוךדהאידנא.מסתבר,אמנם,שבמהלך תיקמס'1-21-8570
הדיוןבתביעהיהאצורךלהיזדקקלפרשנותו ניתן ביום ה' כסלו תשס"ד )(31.11.2003
שלההסכם.מבג"צחליווהעולה,כיאין הופיעו:עו"דרמידמארי)לאשה(;
בכךכדילחסוםאתסמכותושלביתהדין עו"דאשראשור)לבעל(.
הרבני.
פסק דין זה רלוונטי גם למדור תנאים למתן הגט.
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ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÔÈ‡Â˘È
ÒÈÒ·‰†˙‡†‚ÈˆÓ†ÏÂ„‚‰†ÔÈ„‰†˙È·.3
Ì‰È‡Â˘È†¯È˙‰Ï†Ô˙È†ÈÎ††Â˙˜ÈÒÙÏ
˘‡˘È‰Ï†Â¯Á·˘†ÌÈÏ‡¯˘È†‚ÂÊ†È·†Ï
·ÆË‚·†Í¯Âˆ†ÔÈ‡Â†ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÔÈ‡Â˘È
˜ÒÙ†˙ÂÚˆÓ‡·†˙ÂÈ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‰Ê†¯˙È‰
„ÆÔÈ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרב שלמה דיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרב שלמה בן שמעון -דיין
הרב אברהם שרמן-דיין

העובדות:
בניזוגישראליםנישאובנישואיןאזרחיים
בקפריסיןב.1987-לפניכ3-שניםפרץ
סכסוךבמהלכוקיבלהבעלפסקדין
הצהרתימביה"דהאזוריולפיוהנישואין
חסרימשמעותמבחינתההלכהובניהזוג
מוגדריםכפנויים.בעקבותערעורהשל
האשהקבעביה"דהגדולכיישלהוסיף
בפסה"דפסקהבהייאמרכיביה"דמתיר
אתהנישואין.האשהעתרהלבג"ץבטענה
כיהנישואיןהותרוללאעילה,ובעקבות
עתירהזונכתבפס"דזה.

נפסק:
ביתהמשפטהעליון,בשבתוכביתמשפט
גבוהלצדק,פנהאלינו-פניהנדירה -
בבקשהלהבהיראתפסקהדיןשניתןעל
ידינוביוםג'אדרא'תשס"ג ),(5.3.03
שםהורינוכיהנישואיןהאזרחייםשל
הצדדיםיותרובאמצעותהוספתמשפט
אחדבפסקדינושלביתהדיןהאזורי,
אשרבוייאמרכי"ביתהדיןמתירבזה
את הנישואין" .הפניה אלינו נעשתה
במסגרתהחלטהבתיקבג"ץ.2232/03
שלוששאלותעוררביתהמשפטבנושא
התרתנישואיןאזרחיים:
א.עלפיאיזהדיןנערכההתרתהנישואין?
ב.מההןהעילותלכך?
ג.האםדיבבקשתצדאחד?
להלןעיקריהעובדותהצריכותלענייננו:

הצדדים,בהיותםאזרחיישראלותושביה,
ערכוביום17.10.87טכסנישואיןאזרחיים
בקפריסין .הצדדים הגישו את תעודת
הנישואיןלמשרדהפנים,אשררשםאותם
כנשואיםעלפיה.לבניהזוגילדהקטינה
בתכ13-שנה.לפניכ3-שניםפרץסכסוך
ביןהצדדים,והםמנהליםמאזהליכים
שוניםבביתהמשפטלענינימשפחהובבית
הדין הרבני .לאחר שתביעת האשה
לשלום-ביתנמחקהעלפיבקשתה,הגיש
הבעללביתהדיןהאזוריתביעהלמתןפסק
דיןהצהרתיכיהצדדיםאינםנשואיםכדמו"י
ולחילופיןלגירושין.ביתהדיןהאזוריקיבל
אתהתביעהונתןפסק-דיןהצהרתילפיו
"הצדדיםלאנשואיםזל"זכדמו"י".בהמשך,
עלסמךבקשותהבהרה,החליטביתהדין
האזורי ,כי כל אחד מן הצדדים רשאי
להתחתןככלאדםפנוי.בערעורשהגישה
האשה,טענההיא,שניסוחפסקהדיןעל
ידיביתהדיןהאזורי,שקבעשהצדדיםאינם
נשואיםכדתמשהוישראל,אינומאייןאת
הנישואיןהאזרחיים,ועלכןטעהביתהדין
בקובעוכיהצדדיםרשאיםלהתחתןכפנויים.
כאמור,בפסקהדיןבערעורהורינולבית
הדיןהאזורילהוסיףפיסקהבהייאמרכי
ביתהדיןמתיראתהנישואין.משנתןבית
הדיןהאזוריפסק-דיןמשליםכאמור,עתרה
האשהלבג"ץ,בטענהכיהנישואיןהאזרחיים
הותרוללאשוםעילהבדין,וזאתרקמאחר
ומדוברבנישואיןאזרחייםולאכדתמשה
וישראל.
ביןהיתר,צירפההאשהלעתירתהלבג"ץ,
מסמךשהופקעלידיהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה,ולפיהבשנת2000נישאו
בחו"ל כ 5,600-תושבים ישראליים,
המהוויםכ7%-מכללהישראליםאשר
נישאובשנהזו.חלקםאומנםנישאבנישואין
דתיים,אךמתוכםנישאובקפריסין1,381
זוגותישראלים,בהם735זוגותשהןהחתן
והן הכלה רשומים כיהודים במירשם
האוכלוסיןבישראל.אכן,מדוברבתופעה
מצערתהמבטאתאתממדיהחילוןשל
מדינתישראל.ככלשרבונישואיןאזרחיים
שליהודיםאזרחיישראל,כןרבוגםרבו
הגירושיןשלאותםאנשים.הריאיןזה
סוד,שלפידיניישראלקשהיותרלהתגרש
מאשרלהינשא.רובםככולםשלזוגות
יהודים המעדיפים להינשא בנישואין
אזרחיים ,עושים זאת לא בגלל הקושי
להינשאכדמו"י,אלאעקבהקושילהתגרש
כדמו"י .הקושי נעוץ בעילות הגירושין
המצומצמותעלפידיניישראל,ובדרישה
שהבעלהואשיגרשאתאשתו,מרצונו,
באמצעותגט.כאמור,תופעתהנישואין
האזרחיים ,הינה תופעה מצערת ,שיש

להתמודדאיתהבדרכיחינוךוהסברה
באשרלקדושתהמשפחהבישראל,ולא
ניתןלהאריךבכךבמסגרתפסק-דיןזה.
השאלההעקרונית,שפרשהזאתמציבה
בפנינוהיא,מהיהדרךהנכונהעלפיהדין
בישראל",להתיר"אתקשרהנישואין
האזרחייםשנוצר–ככלשנוצר–ביןאיש
ואשה יהודים ,אשר נישאו בנישואין
אזרחייםמחוץלישראל.
ראשיתייאמר,כיהעובדהשבניזוגיהודים,
שהינםאזרחיישראל,ערכוטכסנישואין
אזרחיבקפריסין,ועלפיונרשמובניהזוג
כנשואיםבמירשםהאוכלוסין,איןבה
כשלעצמהבכדילקבועכיעלפיהדין
בישראלנישואיןאלוהינםבניתוקףלכל
דברוענין.בהתאםלסעיף3לחוקמרשם
האוכלוסין,התשכ"ה,1965-איןהרישום
בדברהמצבהאישי)רווק,נשוי,גרושאו
אלמן(,מהווהאףראיהלכאורהלנכונות
הרישום.זועצמהסיבהשפקידהמרשם
נדרשלרשוםשינוייםבדברהמצבהאישי
עלסמךתעודותשתוקפןהחוקיבישראל
אינוברור.
שאלתהתוקףשלנישואין-אזרחייםבין
בניזוגיהודים-ישראליםהינה,בעיקר,
בתשניפנים.הפןהאחדהוא,בחיובים
ההדדייםשביןבניהזוג.האםהדיןבמדינת
ישראלמכירבנישואיןאלוכיוצריםמערכת
חיוביםרגילהשל"סטטוס"?האםנוצר
חיובשלמזונות?האםקמהלבן-הזוג
זכותלירושה?הפןהשניהוא,בהשלכות
שלנישואיןאלוכלפיצדשלישי–האם
נישואים אלו מונעים את בני הזוג
מלהינשאלצדשלישי,עדשנישואיןאלו
יפורקו ,או בלשוננו "יותרו" )מלשון
"להתירקשר"(,כדין?
הפןהראשון,תוקפםשלנישואיןאזרחיים
שנערכובחוץ-לארץביןיהודיםאזרחי
המדינהביחסלחיוביםההדדייםביןבני
הזוג,נידוןבאופןיסודי,בצורהאנליטית
ומעמיקה ,על ידי פרופ' מנשה שאוה
המנוח,בספרו","Ï‡¯˘È·†È˘È‡‰†ÔÈ„‰
מהדורהשלישיתמורחבת,כרךשני,עמ'
.572-539מסקנתושלפרופ' שאוההיא
)שם,בעמ':(559
"בבוא בית-משפט אזרחי לדון בתוקפם
של נישואין אזרחיים ,שנערכו בחו"ל בין
בני זוג יהודים אזרחי המדינה ,שומה עליו
לבדוק תוקפם על פי הדין העברי ,בתור
'דינם האישי' של בני-הזוג כמשמעותו
בסימן  47לדבה"מ ,מבלי להיזקק לדין
מקום עריכת הנישואין".
מסקנהזואומצה,ביןהיתר,עלידיבית
המשפטהמחוזיבתל-אביב)סגן הנשיא
ח' פורת( ב-ע"מ 1044/99
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ıÈ·ÂÎÂ¯·†ß†ıÈ·ÂÎÂ¯·≠¯‚ÈÊפ"מתשנ"ח
).204(3באותומקרהנדחתהתביעת
מזונות של האשה שנישאה לבעלה
ב"נישואיפרגוואי".ביתהמשפטקבעכי
בעתהנישואיןהיושניבניהזוגתושבי
הארץואזרחיה,ולכןדינםהאישיבעת
הנישואיןהואדיןתורה.היותוהםלא
נישאועלפידיןתורה,לאניתןלהכיר
באשה כנשואה לצורך חיוב המזונות.
אכן,מקובלתעלינודעתושלפרופ' שאוה,
שישצורךע"פהחוקבישראלבבדיקת
תוקףהנישואיןע"פהדיןהעברי.מקובלת
עלינוגםעמדתושלביתהמשפטהמחוזי
לעניןאי-חיובהבעלבמזונותהאשה.
לדעתינו,אותודיןצריךלחולביחסלדין
הירושהשלבן-הזוג,אבלכמובן,איןזה
מעניינושלערעורזה.
הפןהעיקריהשניהוא,בהשלכותנישואין
אלוכלפיצדשלישי.כאןהמצבהואשונה.
על פי סעיף  176לחוק העונשין,
התשל"ז:1977-
"נשוי הנושא אשה אחרת ,ונשואה
הנישאת לאיש אחר ,דינם -מאסר חמש
שנים".
וסעיף(1)178לחוקזהקובע:
"לענין סעיף  ,176אין נפקא מינה – אם
תוקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי
דין המדינה שבה נערכו או לפי דין דתי
שעל פיו נערכו".
עלפיהאמור,דיבכךשנישואיןאזרחיים
תקפיםעלפיהדיןהפנימיהחלבמקום
עריכתם–לענייננו,קפריסין–בכדישהדבר
ימנעמיהודיאזרחישראל,כלעודלא
הותרוהנישואין,להינשאלאחר.במלים
אחרות,למרותמסקנתנולעיל,כיעלפי
הדיןהפנימישלמדינתישראל,איןתוקף
לנישואין אזרחיים של יהודים אזרחי
ישראלשנערכומחוץלישראל,ישלהם
תוקף אך ורק לצורך הרשעה פלילית
בעבירהשל"ריבוינישואין".ביחסלכך
קבעמ"מ הנשיא ,השופט זילברג,ב-בג"ץ
Ï‡¯˘ÈÏ†È˘‡¯‰†·¯‰†ß†ËÈÈ¯Ë˘301/63
,ßÁ‡Âפ"דיח),623,598(1כיכאן-:
"הביע המחוקק את רצונו ,כי גם נישואין
בטלים – כלומר ,בטלים לפי חוקי הארץ
– ישמשו מניעה לעריכת נישואין חדשים,
אם אך כשרים היו )הנישואין הראשונים(
לפי חוק מקום עריכתם או לפי החוק
הדתי שעל פיו נערכו ...המחוקק הישראלי
יצר מוסד נישואין חדש ,אוורירי ,שהייתי
קורא לו בשם 'נישואין לצורך ביגמיה'"...
מכאן ,כי צדקה לכאורה המערערת
בטענתההפורמליתכיפסיקתוהמקורית
של בית הדין האזורי ,כפי שנוסחה
מלכתחילה,כי"הצדדיםלאנשואיםזל"ז

∂

כדמו"י",איןבה–כשלעצמה,מבחינת
האיסורהפליליבדברריבוינישואין–בכדי
לאפשר,למימבניהזוגלהינשאלאחר.
אמנם ,על פסיקתו של השופט זילברג
נמתחה ביקורת .ראו :פ' שיפמןÈÈ„ ,
,Ï‡¯˘È·†‰ÁÙ˘Ó‰כרךא'.258-248,
דעתושלפרופ' שיפמןהיא)שם:(256,
"...אם בית משפט או בית דין מוסמך
להפקיענישואיןשלאדםלפידינימדינת
ישראל,מחייבהסדרהציבורישלאלהרשיע
אדםכזהבעבירתריבוינישואיןאםנישא
בשנית .אמנם ,מבחינתו של בית הדין
הרבני,פסקדיןהיוצאממנווהקובע,למשל,
כיאיןתוקףלנישואיןאזרחיים,רקמצהיר
עלעמדתושלדיןתורהבנושאזה,אבל
איןלהתעלםמכךשמבחינתושלמשפט
המדינהביתהדיןהרבניאיננורקבגדררב
אוחבררבניםהמחוויםדעתםעלהדין
הדתי,כיאםטריבונלהקובעאתמעמדם
של הצדדים לפי חוקי הארץ .מבחינת
חוקיםאלה,ישלומרכיעםמתןההצהרה
ההיאהשתנהמעמדםשלהצדדים,ושינוי
זהחייבותהרשויותהאזרחיותלכבד,אמנם
לאלמפרעאבלמכאןולהבא".
לדעתושלפרופ' שיפמן)שם,(367,יש
לראותאתהנישואיןכמופקעיםאךורק
אםהורהביתהדיןשבניהזוגמותרים
להינשאמחדשללאגט.במקרהכזהאפשר
לראותאתהנישואיןכמופקעיםמכחהפסק
הדתי.זוהיקביעהקונסטיטוטיביתהנמצאת
בסמכותושלביתהדיןהרבני)שם.(268,
שלילת סמכותו של בית-הדין לפסוק
גירושיןאךבשלהעובדהשהנישואיןנערכו
בדרךאזרחיתעלולהלשלולאתזכותם
של הצדדים להתגרש ,בהעדר ערכאה
שהיתהמוסמכתלהביאלידיהתרהיעילה
שלהקשרביניהם)שם.(371,
על רקע המצב המשפטי שתואר לעיל
פסקנו,כיישלהוסיףהוראהפוזיטיבית
לפיה,ביתהדין"מתיראתהנישואין".בכך
מפקיעביתהדיןאתהתוקףהחוקיבישראל
שלהנישואיןהאזרחיים–ביחסלפןהפלילי
שלריבוינישואין-וכלאחדמןהצדדים
מותר להינשא לאחר .נוסיף ונסביר.
סעיף177לחוקהעונשין,התשל"ז,1977-
קובע:
מי שהיה נשוי הוא בחזקת נשוי ,לענין
סעיף  ,176כל עוד לא הוכיח שנישואיו
הקודמים בוטלו או הופקעו ,בין על-ידי
מות בן-הזוג ובין על פי פסק-דין סופי
של בית-המשפט או של בית-הדין
המוסמך או על פי דין התורה בדרך שאישר
בית הדין המוסמך ,ואין רואים אותו כפנוי
אלא משעת המוות או משעה שניתן
פסק-הדין או האישור כאמור.

עלפיסעיףזה,פסקדיןשלביתהדין
המוסמך ,אשר מבטל או מפקיע את
הנישואין,הופךאתבניהזוגלפנויים,החל
ממתןפסקהדין.עלפידבריההסברלהצעת
חוקלתיקוןדיניהעונשין)ריבוינישואין(,
תשי"ז)1957-הצעותחוק,315תשי"ז,
 (311 ,310עולה כי "בית דין מוסמך"
בישראליכוללבטלעלפידין-תורהנישואין
שהיותקפיםעלפידיןהמדינהשבהנערכו.
המחוקקלאהגבילאתביתהדיןביחס
לעילות"התרתהנישואין",ואףלאהתייחס
לדיןאשרעלפיוידוןביתהדין.כאןאנו
מגיעיםלשאלההראשונהאשרנשאלה:
"עלפיאיזהדיןנערכההתרתהנישואין?".
אמנםכן,ביתהדיןהרבנידן,מאזקבלת
תורהעלידימשהרבינוע"הויסודבתי
דיניןבישראל,אךורקעלפידין-תורה.
זהוגםמשפטההאזרחישלמדינתישראל
אשרקובע,כי"ענינינישואיןוגירושיןשל
יהודיםבישראלאזרחיהמדינהאותושביה
יהיובשיפוטםהיחודישלבתידיןרבניים"
)סעיף  1לחוק שיפוט בתי דין רבניים
]נישואיןוגירושין[,התשי"ג ;1953-להלן
החוק(.כברבסמוךלחקיקתושלחוקזהעלתה
השאלה,האםבסעיףזההתכווןהמחוקק
האזרחילערוךהבחנהבין סמכותושלבית
הדיןלדוןבענינינישואיןוגירושין,לבין
הדין המהותיאשרעלפיוידוןביתהדין.
יששרצולומר,עלפידקדוקמלשונושל
סעיף2לחוק",נישואיןוגירושיןשליהודים
ייערכובישראלעלפידיןתורה",כירק
נישואיןוגירושיןהנערכיםבישראל,ייערכו
עלפידיןתורה,אבלדינםשלנישואין,או
גירושין,שנערכומחוץלישראל,ייחתכו
עלידיביתהדיןהרבני–אשרלוהסמכות
ללא חולק – על פי הלכות המשפט
הבינלאומיהפרטיהחלבישראל,ולאעל
פידיןתורה.כלומר",סמכות"לחודו"דין"
לחוד.
ברם,התשובההעקביתוהחד-משמעית
שלביתהמשפטהעליוןהיתה,כיביתהדין
הרבנידןב"ענינינישואיןוגירושין"אךורק
עלפידיןתורה,ללאכלכפיפותלמשפט
הבינלאומיהפרטיאולכלדיןאחר.ראו
למשל ,ע"א ß† ˜ÈÏÒÂ·Â† Ô‰Î  238/53
,˘¢‰ÚÂÈ‰פ"דח,4דבריהשופט זילברג,
בע':19
"הסמכות המורחבת שניתנה לבתי-הדין
הרבניים עם פרסום חוק נישואין וגירושין,
לא היתה 'סמכות לשם סמכות' בעלמא,
אלא :סמכות למען שינוי תוכן ,כדי להבטיח
את שימושו הנכון והמדוייק של חוק
מסויים ,הוא :דיני ישראל .ביקשו את

'הקנקן' ,והתכוונו ל'מה שיש בו'".
וראודבריהשופט זוסמן,שם,בעמ':36
"המחוקק סתם ולא פירש לפי איזה משפט
ידונו בתי-הדין הרבניים בענינים אלה .אך
נעלה מכל ספק הוא ,כי התכוון לא רק
להעביר את השיפוט מבתי-המשפט
האזרחי לבית-הדין הדתי  ...אלא שרצה
גם להחיל ,לגופו של ענין ,את דיני ישראל
על ענינים אלה".
באשרלתוכנושלהמונח"דין-תורה",
נפסקכי-:
"המונח "דין תורה" אין פירושו תורה
שבכתב בלבד .הוא כולל ,ללא שמץ של
ספק ,גם את ה"דרבנן" ,וכוונתו לכל אותו
מכלול הלכות האישות המצויות בדיני
ישראל ,ואפילו אם יסודו של הדין הוא
בתקנה שתקנו חכמי ישראל בדורות
המאוחרים".
)בג"צ,ÌÈÙ‰≠¯˘†ß†ßÁ‡Â†Ï˜ÈÙ¯Â‚80/63
פ"דיז,2061,2048ועודהרבהפסקי-דין
אחרים(
קיימתמחלוקתעתיקתיומיןביןהפוסקים,
ביחסלתקפותההלכתיתנישואיןאזרחיים.
רביםעסקובכך)ראולמשל:הרב שלמה
דיכובסקי,ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÔÈ‡Â˘,תחומיןחלק
ב';252,מאמרוהמקיףשלאב-בית-הדין
האזוריבתל-אביבשדןבתיקנשואערעור
זה,הרב מאיר יששכר מזוזÔÈ‡Â˘È†˙Ï‡˘,
‡ ,ÌÙ˜Â˙Â† ÌÈÈÁ¯Êאוריתא ט"ו ,רכ(.
תמציתהגישההמקובלתבבתיהדיןהיא
זו:
נישואיןאזרחיים,הנערכיםמתוךאילוץ,
כאשראיןאפשרותלעריכתנישואיןדתיים,
אםבגיןהעדררבמוסמך,אובגיןחוק
המדינההאוסרעלנישואיןדתיים,נחשבים
כ"-נישואיןלחומרא",מבחינההלכתית.
משמעותהדברים,כילמרותשלאנערכו
הנישואיןכדתמשהוישראל,ישלהניח
שהצדדיםראואתעצמםנשואיםלפי
ההלכה,ועלכןיחסיהאישותשביניהם
נעשוכדרךבעלואשה,במטרהלקייםחיי
משפחהלפיההלכה.אנויוצאיםמתוך
ההנחה,שבניהזוגהללוחפציםלהינשא
לפיהדין,אולםבצוקהעיתיםנמנעמהם
הדבר.אתרצונםהבסיסילהינשאלפי
הדין,ישלתרגםלחייםהמשותפיםביניהם,
שנעשיםמתוךרצוןלהקיםמשפחהכדת
משהוישראל,למרותשאיןבידםאפשרות
לפעולבדרךהפורמלית.
היותואנומתבססיםעל"הנחה"בלבד
לרצונםשלהצדדיםלהינשאכדתוכדין,
יש לראותם כנשואים לחומרא בלבד.
המשמעותהיא,שבמידהוירצולהמשיך
בנישואיהם ,אזי יש לסדר להם חופה
וקידושין.מאידך,במידהואחדהצדדים,

מבקשלסייםאתהנישואין,קיימתאפשרות
להקליותרבפירודם.במקריםקיצוניים,
כאשראיןאפשרותלסידורגט,עקבהעלמו
שלאחדהצדדים,אועקבסרבנותבלתי
מוצדקתלגט,אזייכולביתהדיןלשקול,
אתהתרתהנישואיןללאגט.וזאתלאחר
בדיקהמדוקדקת,שלהדרךשבהנערכו
הנישואיןהאזרחיים.
לעומתזאת,נישואיןאזרחיים,הנעשים
מתוךבחירהורצוןלהינשאשלאכדתמשה
וישראל,למרותשבניהזוגיכוליםלהינשא
כדתוכדין,נחשביםכנישואיןבניגודלהלכה.
בניזוגהבוחריםלהינשאבדרךזו,מצהירים
שאינם מעוניינים בכבלים הדתיים של
הנישואין .הם אינם חפצים ב"קדושת"
הנישואין .כל חפצם הוא רק בקבלת
הגושפנקאהאזרחיתבלבד.היותובניהזוג
הללואינםרוציםבהלכה,עלכןיחסי
האישותשביניהם,מתקיימיםעליסוד
השקפהזו,ונועדולקיוםמשפחה,שלא
לפיההלכה.כידוע,אחדהקנייניםשבהם
נקניתאשה,הואקיוםיחסיאישותלשם
קנין.וזאת,במידהומדוברביחסיאישות,
שנועדולקידושיןהלכתיים.הדבריםאינם
אמורים,ביחסיאישותשנעשיםבמודע,
על מנת שלא להיכנס תחת עולה של
ההלכה.
עלכן,המסקנההאופרטיביתהיא,שבמקרה
השני,איןצורךבגטהניתןמידהבעללידי
האשה.ניתןלהתיראתהנישואיןעלידי
מתןפסקדיןלגירושין.במקרההראשון,
ישצורךבגטלחומרא.לעיתיםנדירות,גם
במקרהזה,אנומאפשריםלהםלהיפרד
ללאגט.
קיימתאפשרותהלכתיתלהתרתנישואין
ללאגט.ישלכךאסמכתאותהלכתיות,
ונפרטחלקמהן.
האחת:גרושיחרש.לפיההלכה)עייןמסכת
גיטיןדףע"אעמודא',ומסכתיבמותדף
קי"בעמודא'(,חרששאינוברדעת,כונס
אשהברמיזה,ומוציאהברמיזה.חכמים
איפשרו לחרש להינשא לאשה ולהפרד
ממנה,שלאבדרךהמקובלת,עקבהיותו
לאוברדעת.מבחינתההלכה,דיברמיזה
בכדילקדש,ודיברמיזהבכדילגרש.אומנם,
הותקןגטמיוחדלחרש,אשרניתןעלידי
ביתהדין,וזאתעלמנתשלאלפגועבאנשים
אלו.
השניה:במקריםמסויימים,הפקיעוחכמים
אתהנישואין,ללאגט.ראהמסכתכתובות
דףג'עמודא',שםצוייןמקרהאחדשל
הפקעתנישואין.כמוכן,קיימיםמקרים
נוספים,שבהםאפשרוחכמיםלהפקיע
נישואיןללאגט.גםכיום,משתמשיםבתי
הדין ,במקרים חמורים )בעיקר תיקי

ממזרות(בטכניקהשלהפקעתנישואין,
על מנת להתיר לילדים לבוא בקהל.
הפקעתנישואין,היאדרךשבההשתמשו
חכמים,רקבמקריםנדירים.ישפוסקים
הסוברים ,שלא ניתן בימינו להפקיע
נישואין,בהעדרביתדיןסמוך.בכלמקרה,
השימושבדרךזומוגבלביותר,ונעשהרק
כמוצאאחרוןלהתירממזרותבמקרים
מסויימים.משמעותהפקעתנישואין,היא
עשייתבניהזוגכפנוייםלמפרע,וכאילו
לאהיונשואיםמעולם.
השלישית :קיים מעמד מיוחד של
"פילגשות".מעמדזהמובאבדבריהרמב"ם
והראב"ד,בתחילתפרקראשוןמהלכות
אישות.מעמדהפילגשות,פירושוקשר
אישותמחייב,ללאכתובהוללאנישואין.
קשרזהניתןלהתיר,ללאגט.
ההלכה היהודית ,מצריכה גט להתרת
נישואין.כאמור,מאפשרתההלכה,התרת
נישואיןבדרךאחרתבמקריםשצויינו
לעיל.בתיהדיןהרבניים,הכניסולתוך
רשימהזו,גםנישואיןאזרחייםשנעשו
שלאכדתמשהוישראל,כאמורלעיל.
התרתהנישואיןמתבצעתבדרךשלמתן
פסקדיןלגירושין,כפישמקובלבמשפט
האזרחיבארצותרבות.המשמעותשל
התרתהנישואין,היאגירושיןלכלדבר-
ללאצורךבשימושבגטפיטורין.קשה
לומרמתיהחלובתיהדיןהרבנייםלבצע
התרהשלנישואיןאזרחייםבאמצעות
מתןפסק-דין,אךכיוםזהומנהגרווח
בבתי הדין .יש להניח שככל שהתרבו
המקריםבהםבניזוגישראליםנישאו
באופןאזרחימחוץלישראל–אשרבה
במידההיומעונייניםלהקלעלדרךהתרת
נישואיהם-כךגםהחלוהתבססמנהג
בתיהדיןלהתירנישואיןאלובדרךשל
מתןפסק-דין.
יש להעיר כי במקרים שהנישואין
האזרחייםאינםיוצרים"ספקנישואין"
כדמו"י,וכאשרעלפיכלליההלכהאין
לדרושגטמספקאולחומרא,איןזהנכון
לסדר גט פיטורין כדמו"י כדי להתיר
נישואיןאלו.מדיניותקבועהשלסידור
גט בכל מקרה שכזה ,עלולה להביא
לפרשנותמוטעיתבאשרלתוקףההלכתי
שלנישואיןאלו.וממהנפשך:אםבית
הדיןאינומוסמךלתתפסקדיןלהתרת
נישואין אלו ,מאחר ומדובר בנישואין
אזרחיים,לאיועילגםגטשסודרעלפי
כל כללי ההלכה להתירם; שהרי אם
מבחינההלכתיתטהורהלאהיובניהזוג
נשואיםכדמו"י,איןצורךבגטכדמו"י
להתירם,ואםכןאיןהואיכוללהתיימר
להתירם ,גם מבחינת חוק המדינה.
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כידוע,ההלכהמגבילהאתאפשרותהגירושין
בגט,וקובעת,שהבעלמגרשלרצונו)עיין
רמב"םרישפרקא'מהלכותגירושין(.אמנם,
קיימת אפשרות הלכתית לכפיית גט על
הבעל,והדברנעשה,באותםמקריםשלפי
ההלכהניתןלכפותגט.כאשרהגטנכפה,
מאלציםאתסרבןהגטלגרש,בבחינת:כופין
אותועדשיאמררוצהאני.מאידך,אפשרות
הגירושיןללאגט,אינהמגבילהאתבתי
הדיןבצורךלבקשאתהסכמתושלהבעל.
גירושין אלו ,נעשים על ידי בית הדין,
באמצעותפסקדיןלגירושין.עלכן,בית
הדיןריבוןלעצמו,ויכוללהתיראתהנישואין
ללאהסכמה.
מהוהבסיסההלכתי-תיאורטילגישהזו?
ביןהפוסקיםהרביםשדנובנישואיןאזרחיים,
מיוחדתהיאשיטתהגר"י ראזיןזצ"ל,בעל
שו"ת"ˆ")"ÁÚÙ†˙Ùהרוגאצ'ובי"(.בעל
"צפנת פענח" עסק בנושא זה ,בדרכו
התמציתיתוהמיוחדתבמספרתשובות)צפנת
פענח,דווינסקת"ש,חלקא',סי'א'-ד',
צפנתפענח,וורשא,סי'כ"ו-כ"ז,וכןראו
תשובתושהובאהבשו"תדבראברהם,ח"ג
סי'כ"ט(.
סיכוםשיטתושלבעל"צפנתפענח"הובאה
במאמרושלאב-בית-הדיןהרבניהאזורי
בירושלים ,הרב שילה רפאל זצ"ל בענין
נישואיןאזרחיים),‰ÏÈ˘†ÔÎ˘Óקל"ו,ק"מ(:
"שני גדרים לדעתו בחיי אישות .גדר איסור,
שאשה נשואה נאסרת על אחרים ,וגדר קנין
שאשה זו קנויה לבעלה .כשם שבבן נח,
למרות שאין לו תורת גיטין וקדושין מבואר
בגמ' שיש בו איסור עשה של "ודבק באשתו
ולא באשת חבירו" )סנהדרין נה ,א( ואשתו
קנויה לו – כך בישראל גם ללא חופה וקדושין
שייך בו איסור עשה של 'ודבק באשתו' )עיי'
תוס' קדושין יג ,ב ,ד"ה לכ"ע בעשה( ,לכן
בנשואין אזרחיים אף אם אין באשה גדר
איסור של אשת איש לגבי אחרים ,הרי יש
בה גדר של קנין ,שמיוחדת לבעלה וצריכה
ממנו גט פטורין להפקיע קנין זה.
ראיהלכךהואמביאמדיןיפתתוארשהותרה
במלחמה.ביפתתוארנאמר':ולקחתלך
לאשה')דבריםכא,יא(ודורשתהגמ')קדושין
כב,א(":לקוחיןישלךבה".רש"יותוס'
פירשו שהמדובר הוא לאחר גיוריה.
הרוגאצ'ובימפרש,שהכוונהקודםגירות
ולמרות שאין קדושין תופסים בה ,כיון
שהתורההתירתהקייםכאןהגדרשל"ודבק
באשתוולאבאשתחבירו".אלאשגםלדעתו
ישנםכמההבדליםביןגטשלנשואיתורה
לזהשלנשואיןאזרחיים.בראשוןנוהגים
לכתובלשוןכפולה,שמגורשתממנוומותרת
לכלאדם.לדעתהרוגאצ'ובימורהנוסח
כפולזהעלהתרתאיסורהעריותועלהפקעת
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קניןהממון.בגטשלנשואיןאזרחיים,שיש
בורקהיסודהקנייני,איןצורךבכפילות.
בשלכךנובעהבדלנוסף.בגטהראשון,דין
תורההואשיהאנכתבלשמה,ואילובשני
הריהוזההלשטרשחרורשלעבדעברי,
שפרטזהאינומעכבבו".
)וראו עוד :הרב יצחק אהרון שפירא,
"˘‡Ï˘†ÂÈ˙Â·Â˘˙·†ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÌÈ‡Â˘†˙Ï
,"È·Âßˆ‡‚Â¯‰אוריתאט"ו;הרב ישראל
מאיר לאוÁÚÙ≠˙Ùˆ‰†˙Ú„†¯Â‡È·",
·„,"ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÔÈ‡Â˘È†ÔÈיחלישראל,סי'
לב(.
ניתןלומרכיעלפישיטתה"ˆ,"ÁÚÙ†˙Ù
אף שבעת קבלת התורה הוחלו על בני
ישראלדיניקידושיןוגירושיןמיוחדיםלהם,
לאהסתלקומהםדינינישואיןוגירושיןשל
בני-נח.אמנםשיטתוהמחמירהשלבעל
צפנתפענח,הדורשתגטשיימסרמידהבעל
לידיהאשה)אףשמדוברבגטבעלדרישות
הלכתיותמופחתות(,לאהתקבלהעלדעת
רוב הפוסקים )ראו :דבר אברהם ,שם;
שרידיאש,ח"גסי'כ"ב;שו"תחלקתיעקב
אה"עסימןע"ד;שו"תיביעאומרחלקח
אה"עסימןיד"ההנהבספרי;ועוד(.אךיכוליםאנולבססעלשיטתואתמנהגבתי
הדיןהרבנייםבישראללהפקיעבאמצעות
פסקדיןאתהתוקףשלנישואיןאזרחיים,
כדלקמן.
הרמב"ם,ב","‰˜ÊÁ‰†„Èהלכותמלכים,
פרקט',דןבהלכותאשרחלות,לפידין
תורה,עלבני-נח.עלפיהמשפטהעברי
גם לבני נח יש דיני נישואין וגירושין
המיוחדיםלהם.בהלכהח',שם,דןהרמב"ם
בדיןה"גירושין":
"ומאימתי תהיה אשת חבירו כגרושה שלנו,
משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה ,או
משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה ,שאין
להם גירושין בכתב ,ואין הדבר תלוי בו
לבד ,אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש
זה מזה פורשין".
והסבירהרדב"ז)שם(:
"כיון שאינם בתורת קדושין אינם בתורת
גירושין ,שאם רצה הוא והיא לישא אותה
מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו
ותהיה לו לאשה וכן לענין התרתה לאחרים
הדבר תלוי ברצון כל אחד מהם".
וכךהואביאורםשלדבריםאלו.לבנינח
איןדיןשל"קידושין")ירוש'קידושיןפרק
א'הלכהא';רש"יסנהדריןנבבד"הלאשת
אחרים(,אבלישלהםדיןשל"נישואין"
)רמ"הסנהדריןנבב(.אחתמשבעברכות
האירוסיןוהנישואיןהיא":אשרקדשנו
במצוותיוואסרלנואתהארוסותוהתיר
לנואתהנשואותלנוע"יחופהוקידושין
בא"י המקדש עמו ישראל ע"י חופה

וקידושין".כלומר,עניןה"קדושין"מיוחד
לעםישראל,בעודשעניןה"נישואין"הינו
אוניברסלי)וראוסדוראבודרהם,ברכת
האירוסין(.ה"גירושין"שלבן-ישראל
הוקשול"קידושין",כךשמישאיןחלים
עליודיניהקידושיןהמיוחדיםלישראל,
אינונמצאב"תורתגירושין".כלומר,אין
חלים עליו דיני הגירושין המיוחדים
לישראל .על פי דינים מיוחדים אלו,
הגירושיןמבוצעיםבאמצעותגטאשר
נכתבבציוויובמאמרהבעל,רקהבעל
יכול לגרש את אשתו ,וצריך הדבר
להיעשותמרצונו,ועוד.
וכךמצאנובדבריהנצי"במוואלוזיןשו"ת
משיבדברחלקד'סימןמט:
"ובאמת אפילו סנהדרי גדולה של ישראל
אין להם כח לגרש אשת ישראל כי אם
לכפות את הבעל שהוא יגרש אותה ,היינו
שהוא יאמר לסופר לכתוב ולעדים
לחתום ,והוא בעצמו או ע"י שלוחו יתן
לידה הגט ויאמר לה הרי את מגורשת
ממני ,אבל בלי דבריו שנינו במשנה
בערכין )פרק ה'( חייבי עולות ושלמים
ממשכנין אותם אע"פ שאין מתכפר לו
עד שיתרצה כופין אותו עד שיאמר
רוצה אני וכן אתה אומר בגיטי נשים
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,ומזה
אנו למדים שקנין אשת ישראל לבעלה
אינו כקנין שאר חפצים שב"ד יכולים
להפקיר ולהפקיע שלא ברצון בעלים
אלא כהקדש וכמו שא"א לב"ד הגדול
להקדיש בהמת האדם בלי רצונו ודיבורו
שיאמר רוצה אני להקדיש כך א"א לב"ד
הגדול להפקיע קדושת אשה לאיש
וכדאיתא ריש מס' קידושין דאסר לה
אכ"ע כהקדש ,וכמ"ש התוס' בפי' לשון
הרי את מקודשת לי ,ובפי' איתא במסכת
נדרים )כ"ט( קדושה שבהן להיכן הלכה
ומה אלו אמר לאשה היום את אשתי
ולמחר אי את אשתי מי נפקא בלא גט
א"ל מי קמדמית קדושת דמים לקדושת
הגוף כו' מבואר דאשה לבעלה הרי הוא
הקדש קדושת הגוף ,ומש"ה א"א להוציא
מהקדשו בלי דבריו וכדת משה וישראל".
לעומתזאת,לגביבניזוגשאיןחלים
עליהםדיניהקידושין,והםנשואיםכדינם
שלבנינח,יכוליםהםלהתגרשזהמזה
ללאכלעילתגירושין",כלזמןשירצה
הואאוהיאלפרושזהמזהפורשין".עם
מימושושלרצוןזה,איןהםעודנחשבים
כנשואים.ישלכךנפקא-מינהרצינית
ביותר:הדיןהואשבן-נחשבאעלאשת
אישחייבמיתה.אולם,עםגירושיהם
זהמזה,שובאיןהאשהנחשבתלאשת
איש.

אמנםבשניםקדמוניות,לאנהגואומות
העולםלרשוםאתהנישואיןבאמצעות
רשויותהשלטוןשלכלמקוםומקום,
וממילאגםהגירושיןלאבוצעובאמצעות
רשויותהשלטון,בפיקוחםאובעזרתם.
אולם,ברבותהימיםהנהיגוכלהמדינות
המתוקנותסדרינישואיןוגירושין,בהם
קיימתמעורבותשלרשותשלטונית.ניתן
לומר כי עקרונית גם ההלכה מכירה
בתוקפםהמחייבשלסדריםאלו.לענין
הגירושין,המנהגהאוניברסליכיוםהוא,
שהטריבונלהמשפטיהמוסמךבכלמדינה,
הואהמצהירעלגירושיהצדדים,ואין
מסתפקיםבפירודהפיזישביןבניהזוג.
עלפישיטתהרמב"םיש,איפוא,לומר,
כיהגירושיןשלבנינחמבוצעיםכיום,
עלפימנהגיאומותהעולם,עלידיהכרזת
ביתהדיןאוביתהמשפטהמוסמךכי
הצדדיםפרודים.למנהגזהישתוקףמחייב
עםפיהדיןהעברי.
כאמור,עלפיהשיטהשייסדלנובעל
ה"צפנתפענח",עםמתןתורההוטלועל
בניישראלדיניקידושיןוגירושיןהמיוחדים
להם,אבלבכךהםלאנפטרומןהעול
אשרהדיןהעבריהטילעלבנינח.הדין
העבריאומנםשוללאתההכרההמלאה
ב"נישואין אזרחיים" ,ודורש מבני זוג
יהודים להשלים את היחסים ביניהם
באמצעותנישואיןכדמו"י.יחדעםזאת,
מכירהדיןהעבריבנישואיןאלוכנישואין
שלבנינח.אםאפשרלומר-עלמשקל
אמרתושלהשופטזילברג"נישואיןלצורך
ביגמיה"-הרינישואיןאזרחייםאלושל
יהודיםהינםעלפידיןתורה"נישואין
לצורךגירושיןכדיןבנינח".
עלפיהדיןהמקורישלבנינח,דיהיה
בפירודהפיזישביןבניהזוג,עלמנתשהדין
יראהבהםכגרושיםזהמזה.כיום,בהתאם
למנהגהאוניברסלישלכלבנינח,ישצורך
כיביתהדיןיצהירעלכך.בפרטביחס
ליהודים,איןמדוברבעניןשלמהבכך.
עלפימנהגבתיהדין,בודקביתהדיןלגבי
כלזוגשנישאבנישואיןאזרחיים,אםניתן
לראותבזוגהספציפיכנשויגם"כדתמשה
וישראל")ולארקעלפידין-תורהכ"בני
נח"(.בדיקהזונעשיתכדישבניהזוגלא
יותרולשוקשלאכדין,עלכלהמשמעויות
ההלכתיותהחמורותהכרוכותבכך.אכן,
משהגיעביתהדיןלמסקנהכיאיןהצדדים
נשואיםכדמו"י,לאנשלמהמלאכתבית
הדין .היות והצדדים אסורים להינשא
לאחריםבלאשהנישואיןהאזרחייםיבוטלו
אויופקעו,מכריזביתהדיןעל"התרת
הנישואיןהאזרחיים".בכךאיןביתהדין
מצהירכיהנישואיןהאזרחייםהיובטלים

מלכתחילה.עלפישיטתה"צפנתפענח"
נישואיןאלוהינםבניתוקףככלנישואי
בני-נח,ואףבניישראלמבניבניושלנח
הם.בהכרזתביתהדיןעלהתרתהנישואין,
מפקיעביתהדיןאתהנישואיןהאזרחיים
מכאןולהבא)ישלהעירכיהנודרהנאה
מבנינחאסורבכלהאומותומותרבישראל
]משנהנדריםלא,א;רמב"םנדריםפ"ט
ה"כ;טוש"עיו"דריזמ[,וממתןתורה
ואילךאיןישראלנקראיםבני-נח.עם
זאת,באשרלתחולתדיןבני-נחעלבני
ישראלראועודבשםהגר"אבסוףספר
שנות-אליהועלזרעים,חלקת-יואב
ח"אאו"חסי'א,ואור-שמחפ"גמהל'
איסוריביאה,ה"ב(.
עולהמןהדברים,שבגירושיןללאגט,אין
צורךבעילותהלכתיותלכפייתהגט.בית
הדין הרבני ,מסתפק באיבחון המצב,
ובחוסרהסיכוילשלוםביןהצדדים.כאשר,
נוכחביתהדין,שאיןאפשרותלהשלים
ביןבניהזוג,אזי,יכולביתהדיןלהגיע
למסקנה שעליהם להיפרד ,והגירושין
מבוצעים,באמצעמתןפסקדיןלגירושין.
גםבנישואיןאלו,עושהביתהדיןמאמץ
להשליםביןהצדדים,ולהביאםלסידור
קידושיןכדתוכדין.הרמ"אבשולחןערוך
אבןהעזר)סימןקע"זסעיףה'(,פוסק
שישמצווהלהשיאבניזוגשקיימויחסי
אישות מרצון .כאשר מתברר ,שאין
אפשרותלחיישלום,גםאםאיןעילות
הלכתיותלגירושין,עשויביתהדיןלהגיע
למסקנה,שאיןמקוםלהשאיראתהצדדים
בקשרפורמליאזרחי,וביתהדיןמורהעל
התרת הנישואין ,גם ללא הסכמה.
כךעשינובמקרהזה.הצדדיםבחרובמודע,
שלאלהיותכבוליםעלידיההלכה,ונישאו
בקפריסיןבנישואיןאזרחיים,שלאכדת
משהוישראל.הובררלנו,ששלוםלא
ישכוןביןהצדדים.קיימתהתנגדותחריפה
מצידושלהאישלהמשךהמצבהפורמלי
של נישואין ,ואין טעם להשאיר את
הצדדיםבמצבשלקשרעלגביהנייר
בלבד.העילהלקביעתפירודביןהצדדים
היא"תוםהנישואין".שניהצדדיםיודעים
היטבשנישואיהםהגיעולידיסיום,וכי
השלוםמהםוהלאה.יצוייןשגםבנישואין
כדתמשהוישראלמהווההמצבשלפירוד
מוחלטוחוסרסיכוילשינוי,עילהלמתן
פסקדיןלגירושין.במקרהכזה,לפיהאמור
לעיל,איןצורךבסידורגטפיטורין.התרת
הנישואיןנעשיתעלידיפסקדיןשלבית
הדיןהרבני,כאשרביתהדיןנוכח,בחוסר
סיכוילשלוםבית.בפסקהדין,שניתןעל
ידינוביוםג'אדרא'תשס"ג,הערנואת
תשומתליבושלביתהדיןהאזוריעל

העדר פסק דין אופרטיבי להתרת
הנישואין.ביתהדיןהאזוריתיקןאת
הדברים,והוציאפסקדיןבנידון.כתוצאה
מפסקדיןזהנחשביםהצדדיםלגרושים.
ולשיטה אחרונה ,אלו תשובותינו:
א.הנישואיןהאזרחייםהותרועלפידין
תורה,באמצעותפסק-דיןהמתיראת
נישואיהצדדים.
ב.פסקדיןלהתרתנישואיןאזרחיים,
יינתן כאשר קיימות עילות ממשיות,
שבגינןלאניתןלקייםשלוםביתבין
הצדדים.ביתהדיןיבחןאתהעילותהללו,
ולאחר שיגיע למסקנה שאכן אפסה
התקווה לשלום ואין מנוס מפירוק
הנישואין,אזייינתןפסק-דיןלהתרת
הנישואין.
ג.בית-הדיןיבחןאתהאפשרותלביצוע
גט פיטורין הן מבחינה הלכתית והן
מבחינהמעשית.במידהולאניתןלסדר
גט פיטורין מבחינות אלו ,אזי יותרו
הנישואיןבדרךשלפסק-דין.
ד.איןצורךבהסכמתשניהצדדיםלהתרת
הנישואיןאולםישצורךבתביעהשלצד
אחד,ובציוןעילותמתאימות,כאמור
לעיל.
ניתן לפרסם ללא שמות הצדדים.
תיקמספר:ס"ג4276/
ניתןביוםט"זבמרחשוןתשס"ד).(11.11.03
הופיעו:ע""דמנשהבר--שלטוןועו"דינון
בר--שלטון)לאשה(;עו"דגרשוןשניידרועו"ד
הודיהשניידר)לבעל(.

הערות:
א.לגביהתייחסותםשלבתידיןלנישואין
אזרחייםוהתרתם,ראוגםגליונות2,1
שלה'דיןוהדיין'במדור'נישואיןאזרחיים'.
ב.ביה"דמסתמך,ביןהיתר,עלפסקהדין
ע"מ1044/99זינגר--ברוכוביץנ'
ברוכוביץשלביהמ"שהמחוזיבת"א.
לאחרונהניתןפסה"דבערעורעלפס"ד
זהובונקבעכיניתןלחייבהגברבמזונות
האשהמכחדיניהחוזים,גםללא
קביעהבשאלתהסטטוסשלבניהזוג
)רע"א,8256/99מיום.(10.12.2003
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˘˘¯Â„Â†¨‰˘„Á†‰ÁÙ˘Ó†ÌÈ˜‰
˘‡˘˙˙Ï„‚‰†ÚÂ·˙Ï†‡Ï˘†·ÈÈÁ˙˙†Â
ÆË‚‰†Ô˙ÓÏ†‰¯ÂÓ˙·†ÌÈ„ÏÈ†˙ÂÂÊÓ
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמה דיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרב שלמה בן שמעון-דיין
הרבעזרא בר שלום-דיין

העובדות:
הבעלנטשלפניכארבעשניםאתאשתו
ושלושתילדיוועברלחיותעםחברתו
)הואכהןוהיאגרושה(.במהלךשנים
אלונולדולומחברתושניילדים.הבעל
לאמשלםאתמזונותילדיוהראשונים
ומתנהאתמתןהגטבתנאיםממוניים
שונים,לרבותהפחתתהמזונותומתן
ערביםלכךשלאייתבעעלכךבעתיד.

נפסק:
המשיבמהתלבביתהדין,פעםאחרפעם,
וכךנהגבדיוניםקודמים.נאלצנולהזמינו
בעבר בפקודות מעצר ללא שחרור
בערבות,אובהפקדתערבותבמזומנים.
בית הדין האזורי בתאריך ט' בסיון
תשס"ב,נמנעמלחייבאתהמשיבבגט,
עדאשרתסכיםהמערערתלדרישתו
להבאתערבשלאתתבעאותולמזונות
הילדיםמעברלאמורבהסכםהגירושין.
בדיוןשהתקייםבביה"דהגדולביוםכ"ח
חשוןתשס"ג,נקבעכיישמקוםלחייב
אתהבעלבמתןגטלאשתווכיאםלא
יעשהזאתתוך30יוםיקבעדיוןבתביעה
להטלתסנקציות.
מאזועדהיוםלאנתןהמשיבגט.ניהלנו
משאומתןמספרפעמיםעםהצדדים,
במטרה להביאם להסכמה ,אולם כל
ההסכמותלאהגיעולמימוש,לאחרשכל
אחדמןהצדדיםחזרבו.
בישיבהשקיימנוהיום,חזרנווהצענו
למשיב,כיהגטיסודרלאלתר,ותעודות
הגירושיןיעוכבו,עדאשרנחליטביחס
לכלחילוקיהדעותשביןהצדדים.המשיב
סרבלכך,ובקשתבאכוחוהיתה,שוב
לדחותאתהדיון.
קצה נפשנו בדחיות הבלתי פוסקות.
חשבנו ,שנוכל לקיים :תכלה שנה
וקללותיה,תחלשנהוברכותיה.המשיב
אינומעונייןבכך.ארבעשניםשלפירוד
בעיניו,הםכימיםאחדיםבשנאתואותה.

∞±

למרותהיותוכהן,הואמנהלקשרבריש
גליעםאשהאחרת,שממנהישלובת,
והואמצפהבקרובללידהנוספת.לדבריו,
המערערתאסורהעליו,ואףעלפיכן,
אינומוכןלתתגטעדאשרימולאוכל
תנאיו.
אנועושיםמאמציםבתיקיםכאלו,להביא
אתהצדדיםלהסכמות,ולאפעםתוך
כדיהפעלתלחציםלהסכיםלויתורים
שונים.עשינוזאתתקופהארוכה,ונכזבה
תוחלתנו.איןמנוסאלאללכתבדרך
המאודלאנעימה,שלהפעלתצוויהגבלה.
לגופםשלדברים,נראהלישישמקום
מבחינההלכתיתלכוףאתהמשיבלגט.
וזאתמטעמיםאלו:
א.המשיבחיבנפרדמןהמערערת,ומונע
ממנהכלעניניאישות.
ב.המשיבמתגוררבגלויעםאשהאחרת.
ישלוממנהבת,וכןצפויהלידהנוספת.
ג .המשיב אסר את המערערת עליו,
בטענה כי ראה במו עיניו שזינתה.
ד.המשיבאינומעונייןבכלקשרעם
המערערת ,והוא מנהל את חייו עם
האשההאחרת.
צירוףכלהדבריםהללו,מספיקודילכופו
לגט.ישמקוםלהפעילנגדואתסעיף3
לחוקבתידיןרבנייםכפייתציות,ולדונו
למאסר.בשלבזה,נסתפקבמאסרשל
שנהאחת.
צוהמאסר,יופעלמיוםא'בחשוןתשס"ד
)(27.10.03ואילך.המשיביוכללהימנע
ממאסר,באםיהרהרבתשובהבעשרת
ימיתשובה,ויתןגטלפניהמועדהנ"ל.
אםלאיתןגטמכלסיבהשהיא,כולל
סיבות מוצדקות לדעתו ,אזי יופעל
המאסרמידמןהתאריךהנ"לוהלאה.
המזכירות תכין את פקודת המאסר
לקראתהמועדהנ"ל.
יש לקבוע דיון יזום ,בעוד כשלושה
חודשים.
תיקמס'028642569-21-1
ניתןביוםכ"זאלולתשס"ג)(24.9.03
הופיעו:טו"ררעותגיאת"ידלאישה")לאשה(
פסק דין זה רלוונטי גם למדור תנאים למתן הגט
µ†ßÒÓ†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

˙Ë‚‰†Ô˙ÓÏ†ÌÈ‡
ÏÚ·†ÏÚ†˙ÂÈˆ˜Ò†˙ÏË‰·†ÔÂÈ„.5
˘‡ÈÙÏÎ†‰˘˜‰†Â˙ÂÓÈÏ‡·†˜ÙÒ†ÔÈ
Ë‚†˙˙Ï†ÔÎÂÓ†ÏÚ·‰†¯˘‡Î†¨Â˙ÁÙ˘Ó
·˙ÆÈÙÒÎ†ÌÂÏ˘˙Ï†‰¯ÂÓ
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבחיים י .רבינוביץ -אב"ד
הרביעקב אליעזרוב-דיין
הרבציון אלגרבלי-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמה דיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרבעזרא בר שלום-דיין
הרבאברהם שרמן-דיין
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים-
ביתהדיןלעגונות:
הרבעזרא בצרי -אב"ד
הרבבנימין לוי-דיין
הרבמסעוד אלחדד -דיי

העובדות:
ביה"דהאזוריחייבאתהבעלבגטבשל
אלימותקשהביותרשהפעילכלפיהאשה,
אלימותלההיועדים.לאחרמספר
שבועותקבעביה"דהאזוריכיישמקום
להטילסנקציותעלהבעלשסירבלתת
גט,אךנמנעמלהטילןעדלאחרהדיון
בערעורוהתלויועומדשלהבעלעלחיובו
בגט.במקבילהחליטביה"דלהעבירהתיק
לביה"דלעגונות.
ביה"דהגדולדחהאתהערעורוהחזיר
אתהתיקלביה"דהאזורי.זהחזרעל
החלטתולהעבירהתיקלביה"דלעגונות.

נפסק:

ביה"ד הרבני הגדול:
הרב דיכובסקי:
ביה"דהאזוריחייבאתאתהמערערבגט,
עליסודאלימותקשהכנגדאשתו-
המשיבה,ומאיסותהבו.המערערמכחיש
את הדברים ,אולם מסכים לגט ,אם
המשיבהתחזירלוכספיםשלדבריו,לקחה

ממנו.הצענולמערער,כינדוןבנושאהכספים
לאחרהגט,והואאינומוכן.
ב"כ המערער דורש את הכסף מיידית,
ומוסיףלהסתמךעלתשובתהמהרשד"ס
שאיןלכפותגט,כאשרהגטמותנהבממון.
עמדתושלב"כהמערער,אינהנראיתלנו.
מדוברבאלימותקשהובאיומיםמפחידים
שלהמערער,וקיימתסכנתחייםממשית
לחייהשלהאשהוהילד.
בזאתנוכחביה"דהאזורי,וכךכותבתגם
עובדתהסעדשלבתיהדין.האשהחסרת
אמצעיםוחוששתלחייה.
אין ספק ,כי יש לחייב את הבעל בגט,
גםמבחינתהלכותאבן-העזר,וגםמבחינת
"לאתעמודעלדםרעך".אנינוטהלראות
אותוכ"רודף"אחראשתו,שניתןלהצילה
גםבפגיעהבגופושלהרודף.
אשרלדבריהמהרשד"ם-נושאזהאינו
חדש.המהרשד"םעוסקבתנאישנקללקיים.
לצערינו,עבורהאשה,הסכוםהמדובררחוק
מיכולתה,היאחסרתכל,פשוטוכמשמעו.
בנוסף ,המהרשד"ם מדבר על גט הניתן
לאלתר,אלאשרוצהלהטילתנאיבגט,ואילו
המערעראינומוכןלתתגטודורשכסף
לאלתר,ורקאח"כגט.יצויין,כיהמשיבה
כופרתבחיובהכספי,וישלהתביעותאחרות
נגדו .בשאלה של חיים ובסכנת נפשות
אמיתית,ישמקוםלהפעילנגדהמערער
אתכלהאמצעיםההלכתייםוהחוקיים,כולל
במפורש מאסר ואין להרתע מכך.
הערעורנדחה.
הרבבר שלום:
מצטרף למילים "הערעור נדחה".
הרבשרמן:
מצטרף למסקנת עמיתי הרה"ג שליט"א
לדחייתהערעורבלבד.
לאור האמור לעיל ,הערעור נדחה.

נפסק:

בית דין לעגונות:
אחרישמיעתדבריהצדדיםוב"כביה"דפוסק:
לדעתהרוב:
קובעיםדיוןליוםראשוןז'חשוןתשס"ד
)(2.11.2003בשעה10בתביעתהבעלבענין
החובבלבדושמיעתהעדמטעמו.וקובעים
דיון ליום רביעי י' חשון תשס"ד
)(5.11.2003בשעה10לסידורג"פ,ועל
האשהלהפקידצ'קבנקאיע"ס21,000ש"ח
וביה"דידוןויפסוקבתביעתהבעלולאיודיע
לצדדים את פס"ד רק לאחר מתן הג"פ.
עלותהוצאותהצ'קהבנקאיעלהבעללאחר
מכן.
לדעתהמיעוט:

כופיןהיוםאתהבעללתתג"פבלישום
תנאי,ואםיסרב,להכניסולביתסוהר.
באזורי:תיקמס'025554320-25-1
החלטותניתנובימיםכ"אטבתתשס"ג
)(26.11.02
ב'אדרא'תשס"ג;)(4.2.03כ"גאיירתשס"ג)(25.5.03
הופיעו:טו"ררעותגיאת"ידלאישה")לאשה(
בגדול:תיקמס' 028055143-13-1
ניתןביוםי"זאיירתשס"ג)(19.5.03
הופיעו:עו"דיהושעסילבר)לבעל(,
טו"ררעותגיאת"ידלאישה")לאשה(
באזורי:הרכבעגונות:תיקמס'025554320-21-2
ניתןביוםכ'אלולתשס"ג)(17.9.03
הופיעו:עו"דיהושעסילבר)לבעל(,
טו"ררעותגיאת"ידלאישה")לאשה(
פסק דין זה רלוונטי גם למדור צווי הגבלה.

ÈÎ†ÌÈÏ‡†ÏÚ·†Ï˘†Â˙˘È¯„†˙ÈÈÁ„.6
‡˘˙˙ÂÂÊÓ†ÚÂ·˙Ï†‡Ï˘†·ÈÈÁ˙˙†Â
ÆË‚‰†Ô˙ÓÏ†È‡˙Î†ÌÈ„ÏÈ‰†¯Â·Ú
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרב חיים י .רבינוביץ -אב"ד
הרב יעקב אליעזרוב-דיין
הרב ציון אלגרבלי -דיין

העובדות:

העובדותעולותמפסקהדין.

נפסק:
בפנינותביעתהאשהלחייבאתהבעל
בגט.לדבריההבעלהתנהגבאלימותוביחס
משפילואינהיכולהלחיותעמו.בעבר
הודההבעלכיאכןנהגבאלימותכלפי
האשהואףנשפטעלכךבביהמ"ש,הבעל
מוכןעקרוניתלתתגטאךמתנהאתהגט
בכךשהאשהלאתוכללתבועמזונות
עבורהילדים.וכןשתתחייבלהביאערבים
שלאתוכללתבועמזונותבעתיד,יש
לצייןכיהבעלמקבלנכותמביטוחלאומי,
אךהאשהאינהמוכנהלהתחייבעלכך
ומבקשתשביה"דידוןויפסוקבהתאם,
לאחרהעיוןומאחרוהבעלמעכבאת
הגטשלאבשוםהצדקהורקמנצלאת
עיכובהגטכדישהאשהתקבלאתתנאיו
ומאחרובעברהבעלהתנהגבאלימותולא
ניתןכיוםלחיותעמוכאשרגםהבעל
אינורוצהאתהאשה,לאורהאמורביה"ד
פוסקלחייבאתהבעלבגטלאלתרולא

לתפוסאתהאשהכבתערובהכדילקבל
אתתנאיושאינםמוצדקותע"פדין,יש
להזמין את הצדדים בעוד  3שבועות
להמשךדיון.
תיקמס'533669-21-1
ניתן ביום כ"ב סיון תשס"ג )(22.06.03
הופיעו:טו"ריואביוסף",לבהבית")לאשה(

·Â¯ÈÒ†ÔÈ‚·†ÔÈ˘Â¯È‚†ÌÎÒ‰†ÏÂËÈ·.7
ˆ„†‚ÆÏÚ·‰†·ÂÁ†ÏÂËÈ·Ï†ß
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבאליהו עצור-דיין
העובדות:
הבעלתבעלבטלהסכםגירושיןולחילופין
לבטלאתהסעיףהמעביראתהדירהעל
שםהאשה,זאתמשוםשהביטוחהלאומי
סרבלבטלאתחובולמזונותילדיו.יש
לצייןכיבהסכםנכרךהויתורעלחלקו
בדירהתמורתויתורהאשהעלמזונות
העתידשלחמשתילדיהםהמשותפים.
בסעיףאחר)ולאכתנאי(נאמרכיהאשה
תבקשמביטוחלאומילמחוקלבעלאת
חובו..בניהזוגהסכימולסמכותושלדיין
יחיד.
נפסק:
ביה"דעשהבתיקזהכלשיכללעשות
כדישהביטוחלאומייוותרלועלהחוב
שהצטבר.לצעריהרבלאהצליחהדבר
בידו.
ישלצייןכיביה"דבהסכםהגרושיןלא
הבטיחלבעלדברבעניןזה,כיאםיתן
המלצתו להנהלת ביה"ד כדי שיבוא
בדבריםעםהביטוחלאומי.ומאחרוביה"ד
עשהכלשיכלובידולעשותולאהצליח.
לאורזאתביה"דדוחהאתבקשתהבעל
לביטולהסכםהגירושין.ההסכםשנחתם
ע"ישניהצדדיםיקבלתוקףשלפס"ד
הבאבתוקפו.
תיקמס'057430001-21-1
ניתןביוםכ'אלולתשס"ג)(17.9.03
הופיעו:עו"דרוןוינשטוק)לבעל(,
טו"רורדיתרוזנבלום"ידלאישה"
ועו"דמאוריסיוקולפצ'י)לאשה(
¥†¨≤†ßÒÓ†ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ

±±

