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 ה"ב

 846913/2יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלעד עלי, הרב בן ציון הכהן רבין, ד" אב–רב דניאל אדרי ה

 )לומית בירשד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תובעתה

 גדנ
  לוניפ :נתבעה

 ליך פלילי נגד סרבן גטה – ירושין ג:נדוןה

 סק דיןפ

  הוציא  בית  הדין  האזורי  בירושלים  פסק  דין  ארוך )9.5.2011(א  "באייר  התשע'  בתאריך  ה

 . במתן גט לאשתו] 'א[ומנומק אשר בסופו הכריע ברוב דעות כי יש לחייב את הבעל 

ב "ג באייר התשע"ובתאריך כ, ל  פסק  דין זה הגיש הבעל ערעור אל בית הדין הרבני הגדולע
הוא  דוחה  את  הערעור  כנגד  פסק  הדין הוציא  בית  הדין  הרבני  הגדול  פסק  דין  בו    )15.5.2012(

עוכבת מ'דין  מ  דולר  לחודש  500סך    בישהאבמזונות    את  הבעל  והוסיף  לחייב,  לחיוב  בגט
 . החל מיום מתן פסק הדין בערעור', מחמתו

בהמשך  לפסק  דינו  בערעור  על .  בהירות-אפפה  את  העניין  אי,  אשר  לפסק  דין  לכפיית  גטב
החלטה ,  )02.07.2013(ג  "ד  בתמוז  תשע"כבתאריך  ,  י  הגדולהוציא  בית  הדין  הרבנ,  החיוב  בגט

להטלת  סנקציה  של   ישהאהמורה  להחזיר  את  התיק  אל  בית  הדין  האזורי  כדי  שידון  בבקשת  ה
 . מאסר על הבעל בשל המשך סירובו לגרשה כפי שחויב בבית הדין

החלטה   )08.07.2013(ג  "באב  תשע'  אמענה  לכך  הוציא  בית  הדין  האזורי  בירושלים  ביום  ב
ד  בכסלו "יובתאריך  ,  לפיה  יש  להחזיר  את  הבקשה  אל  בית  הדין  הרבני  הגדול  אשר  טיפל  בעניין

במענה  למכתבו ,  נה  על  ידי  בית  הדין  האזורי  בירושלים  החלטה  נוספתתי  נ)17.11.2013(ד  "תשע
יה מאחר  שהכפי"ובה  נכתב  כי  ,  מנהל  אגף  עגונות  בבתי  הדין  הרבניים,  של  הרב  אליהו  מימון

למאסר  ניתנה  על  ידי  בית  הדין  הגדול  יש  להעביר  את  מכתבו  של  הרב  מימון  בעניין  הרחבת 
במענה  לכך  נתן  בית  הדין  הרבני  הגדול  החלטה  בתאריך ".  הסנקציות  אל  בית  הדין  הרבני  הגדול

טעות "המבהירה  כי  נפלה  ביד  בית  הדין  האזורי  בירושלים  ,  )17.12.2013(ד  "ד  בטבת  תשע"י
בהמשך  להחלטה  זו  הוציא  נשיא ".  במאסר  על  הבעל  פייהכהגדול  לא  פסק    דיןית  הב]ו[,  נכרת

דדים  אל  בית  הדין  האזורי הצהעביר  את  התיקים  בעניינם  של  לחלטה  הבית  הדין  הרבני  הגדול  
(ד  "ו  בסיון  תשע"כבתאריך  ,  ולאור  זאת  ניתנה  החלטה  בבית  הדין  האזורי  ירושלים,  בחיפה

 .נןדין הדמעבירה את הטיפול בנדון אל בית הסוגרת את התיקים ו )24.06.2014

הקובע  כי  יש  לעבור ,  כי  יינתן  פסק  דין  מפורש  לכפיית  גט  הזמן  הנכון  היה  במקרה  ,  מנםא
כמקובל  בבתי ,  לשלב  הבא  של  כפיית  הגט  על  הבעל  על  ידי  הטלת  סנקציות  של  מאסר  וכדומה

 – ובדיעבד בטעות –ת הדין היה ברור לבי, אלא שבמקרה זה עקב חוסר הבהירות. הדין הרבניים
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ודי  לו ,  ואין  צורך  כי  בית  דין  זה  יוציא  פסק  דין  מפורש  בעניין,  כי  כבר  יצא  פסק  דין  לכפיית  גט
, )קיום  פסקי  דין  של  גירושין(לחוק  בתי  דין  רבניים  ם  כך  שיוציא  צווים  לכפיית  גט  בהתאב

  זה  והלאה  הוציא  בית  הדין משלב,  לכן.  ")חוק  קיום  פסקי  דין  של  גירושין:  "להלן(  1995-ה"התשנ
בעניין  מאסרו  של   )28.6.2016  עד  לתאריך  10.7.2014מהתאריך  ,  כשבע  עשרה  החלטות(החלטות  רבות  

 :לפיהן, ום פסקי דין של גירושיןקיהבעל בהתאם להוראות חוק 

 )קיום  פסקי  דין  של  גירושין(לחוק  בתי  דין  רבנים    )א(.  א3התאם  לסעיף  ב
 ]'א[ס  להחזיק  את  הבעל  "ת  הדין  להורות  לשבמחליט  בי.  1995  –ה  "התשנ

 . ימים4בבידוד לתקופה של 

 .[...]משך דיון בעניינו יתקיים ביום ה

 .אחרים של מאסר הבעל הסרבן םיעות בעניינוגהוציא החלטות הנן בנוסף להו

כי  בהתאם  להוראות  חוק  קיום  פסקי  דין  של ,  אן  המקום  לחזור  ולהזכיר  את  המפורסמותכ
ן  צורך  שבית  הדין  הרבני  יוציא  פסק  דין  מפורש  לכפיית  גט  כדי  שניתן  יהיה  להטיל אי,  גירושין

-)א(1כפי  שקובע  סעיף  ,  כולל  הטלת  מאסר  בגין  סרבנות  גט,  על  סרבן  הגט  הגבלות  לפי  חוק  זה
 :לחוק )ב(

שאיש ,  )  פסק  דין–בחוק  זה  (בפסק  דין  או  בהחלטה  ,  בע  בית  דין  רבני  ק)א( 
במטרה ,  רשאי  בית  הדין,  א  קיים  את  פסק  הדיןוהאיש  ל,  ן  גט  לאשתויתי

צו  הגבלה ,  4ליתן  נגדו  בהתאם  להוראות  סעיף  ,  להביא  לקיום  פסק  הדין
צו  הגבלה  בדרך  של  עיכוב  או  שלילה  של  גמלה  או ,  2כמשמעותו  בסעיף  

 פייהכא  או  צו  הגבלה  בדרך  של  מאסר  2קצבה  כמשמעותו  בסעיף  
3בידוד בהתאם להוראות סעיף  או צו הגבלה בדרך של 3כמשמעותו בסעיף 

 .)ו הגבלהצ – להלן(א 

, פייהכמינה  אם  ננקטה  בפסק  הדין  לשון  של  א  אין  נפק,  ענין  סעיף  זה  ל)ב(
 .הצעה או לשון אחרת, מצווה, חובה

 2.24לשם  הסדר  הטוב  והנכון  וכדי  שההליך  יתאים  להנחיית  פרקליט  המדינה  ,  חד  עם  זאתי
ו "אנו  קובעים  כי  מעמדה  של  החלטת  בית  הדין  זה  מיום  כ,  בעניין  העמדה  לדין  בגין  סרבנות  גט

שירות  בתי  הסוהר למורה  ה",  תנה  בהרכב  שלושה  דייניםיאשר  נ,  )13.7.2015(  ה"בתמוז  התשע
  דינה –"  ל  יסופק  מזון  בכשרות  רגילה  כמקובל"לנ,  זון  בכשרות  מהדרין  מ]'א[שלא  לספק  לבעל  

לכל  דבר  ועניין  המתיר '  סק  דין  לכפיית  גטפ'מבחינת  מהותה  ותכליתה  של  ההחלטה  הוא  כשל  
של  פסק ו  אמנם  כותרת.  הלכתית  הפעלת  סנקציות  של  כפייה  על  הבעל  לשם  נתינת  הגט  לאשתו

 6994/15ץ  "אך  בהתאם  לקביעת  בית  המשפט  העליון  בבג,  גרידא'  החלטה'דין  זה  הוא  כשל  
או '  החלטה'  שיפוטית  כהרי  שסיווגה  של  החלטה  )2015(ד  הרבני  הגדול  ירושלים  "ביה'  פלוני  נ

 :אינה נקבעת לפי כותרתה אלא לפי תוכנה ומהותה' פסק דין'כ

ונחתמה  על  ידי "  פסק  דין"חלטה  זו  סווגה  על  ידי  בית  הדין  האזורי  כה
אשר  לסיווגם  הנכון  של  ההליכים  שהתבררו  לפני   [...]  שלושה  דיינים

 מקובלת  עלי  עמדתו  של  היועץ  המשפטי  לשיפוט,  הערכאות  הקודמות
, עניינה  של  החלטת  בית  הדין  הרבני  האזורי  היא  במזונות  אישה.  הרבני

ואף  שההחלטה ,  משכך.  שניתנה  טרם  שההליך  בין  הצדדים  הגיע  לסיומו
אלא ,  אין  מדובר  בהחלטה  המסיימת  את  הטיפול  בתיק,  "פסק  דין"הוכתרה  כ

 .בהחלטת ביניים

וראה  גם (  61  )3(ד  נו''פ,  מ"י  בעבזק  בינלאומ'  ג  שטנדל  נ7346/01א  "ראה  עוד  בעניין  זה  בעו

 :)1133' עמ, )2013(סוגיות בסדר דין אזרחי , גורן' א
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שורה  ארוכה  של  החלטות  נקבע  כי  לעניין  סיווגה  של  החלטה  לצורך  הגשת ב
ולא ,  המבחן  הוא  מהותה  של  ההחלטה,  דין  או  כהחלטה  אחרת-ערעור  כפסק

בכיוון ,  ראו  גם.  202'    בעמ,]11[גרינהאוז  '    גרינהאוז  נ277/81א  "ראו  ע(כותרתה  
חברת '  מ  נ"  בנק  המזרחי  בע7424/96א  "דינה  של  כבוד  השופטת  ביניש  בע-פסק,  ההפוך

 ).155' בעמ, ]12[מ "בע )1988(אליהו גרציאני 

מאחר  והתוכן  והתכלית  שמאחורי  החלטת  בית  הדין  דלעיל  היתה  להוסיף  ולהחמיר  את ו
ברור  כי  יש  בהחלטה ,  למאסר  ולנתינה  בבידודאחר  החלטות  הרבות  ,  ה  על  הבעלייהגבלות  הכפ

דין  נותן  שיש  לכפות  את הי  כוקובעת  ,  ניין  הכפייהעדיון  בהזו  קביעה  הלכתית  המסיימת  את  
לא  לספק  לבעל  מזון  בכשרות  מהדרין שבית  הדין  ו  וממילא  הצעד  שהורה  עלי,  הבעל  לתת  גט

 .דין לכפיית גטפסק , כאמור, ין החלטה זו אלאאמצא שנו, ל פי דין ענכון ותקף

, הדין  הרבניים  בישראל-לתקנות  הדיון  בבתיד  "קנה  קיתממה  שנמצא  בי  אל  תשיבנו
צריכה  להיות  כתובה ,  שניתנה  תוך  מהלך  המשפט,  למעט  החלטה  דיונית,  ל  החלטהכ",  ג"התשנ

הדין  יכול  לדחות  את  מתן  נימוקי  ההחלטה  לתאריך -בית",  לפי  אותה  תקנה,  הריש,  "ומנומקת
ו "שניתן  בתאריך  מיום  כ,  אנו  מחליטים  כי  הנימוקים  לפסק  הדין  לכפיית  גט,  ךאי  לכ".  אחר

ויש  לראות  את  הנימוקים  שנביא  להלן ,  יינתנו  בפסק  דין  זה  )13.7.2015(ה  "בתמוז  התשע
 :וכדלהלן כנימוקים לפסק הדין לכפיית גט על הבעל

 .ואחד התיקים הקשים בעניין עגינות, פנינו מקרה קשה של סרבן גטב

הצדדים  נישאו .  הבעל  יליד  הארץ  ובעל  תעודת  זהות  ישראלית.  ב"צדדים  אזרחי  ארהה
ב  ומנישואין  אלו  נולדו "ארה-בבולטימור  )25.5.1979(  ט"ח  באייר  תשל"כ  י  בתאריך"כדמו

 .9, 11, 13לצדדים שלושה ילדים שהם היום בגילאי 

היה שוך  ביניהם  כאשר  בשלב  זה  עקב  סכס,  לס'  בלוס  אנג2003עד  שנת    צדדים  חיו  יחדה
  שעות  טיסה  מלוס 6מרחק  (עברה  האישה  להתגורר  בבולטימור  ,  ם  בעניין  הילדיםגבין  השאר  

 .)לס'אנג

ולדברי ,  לס'בלוס  אנג  ית  הדיןבהגישה  האישה  תביעת  גירושין  כנגד  בעלה  ב,  ע"שנת  תשב
 .הבעל הוזמן שלוש פעמים וסירב להופיע והוציאו כנגדו כתב סירוב, שם ית הדיןב

(א  "תשע'  ב  באדר  ב"כ  כמובא  בכתב  התביעה  שהוגש  לבית  הדין  בתאריך  ישהארי  הדבל

הגביל את , נהג  באלימות  לאורך כל שנות הנישואין,  יסית  ורגשיתפה  בהבעל  התעלל  ,  )28.3.2011
ניתק  את  קו  הטלפון  לשיחות  יוצאות ,  צעדיה  ומנע  ממנה  אפשרות  ליצור  קשר  עם  קרוביה

 .ולבסוף ניתקו לחלוטין

, לשים  קץ  לנישואיה  ולהתגרש  מבעלה  ישהאביקשה  ה,  העינויים  והייסורים,  רו  הסבלשגבמ
משכך  עתרה  לבית  הדין  בבולטימור  אך  הבעל  סירב  להתייצב  לדיונים  ולפיכך  ניתן  כנגדו  כתב 

 .ק אגודת ישראל דלאס אנדזשעלעס"סירוב מבית הדין צדק דק

 :זה לשון כתב הסירובו

 :כל מאן דבעי למידעל

ממתא  באלטימאר ]  'ד[ממתא  לאס  אנדזשעלעס  נתבע  לדין  ממרת  ]  'א[ר  מ
הוא סרבן ] 'א[אכן מר ו, צ כבר שלש פעמים"ולא בא לדין אחר שהוזמן מבד

ד עד שיעמד לפני "ד סימן של"ע יו"לדין ככל פרטי ההלכות המבוארות בשו
 .כנס לנידוי וחרםיבית דין לתשובת המשקל ואם לא יעשה כן 
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ע  פה  לאס "תשון  ו  מרחשו"לפרשת  וירא  ט'  ום  בעל  החתנו  על  זה  באו
 .אנדזשעלעס

 ברהם שלמה טייכמאןא

 לחנן טויבערא

 למה קלייןש

  כל  אחד  מהצדדים  בוחר  דיין  אחד  והם  בוחרים  דיין -זה  בורר  לו  אחד  (=  א  "בעל  ביקש  בית  דין  זבלה

 קנייןבליה  עהסכימה  ואף  קיבלה    ישה  הא.ינו  ואף  בחר  את  הרכב  בית  דין  זהיידון  בענ  ש)שלישי
אך ,  בעניין  הצדדים  התנהלו  דיונים.  ומשכך  כתב  הסירוב  הוסר  ,את  סמכות  בית  הדין  הנבחר

א  שהבעל  לא  ציית  דינא "משכך  הודיע  בית  הדין  זבל,  הבעל  לא  היה  מוכן  לציית  לבית  הדין
 :וזה לשון אישור הסירוב .בית הדין דלאס אנדזשעלעס ידיל והוצא כנגדו אישור סירוב ע

 :ן דבעי למידעכל מאל

יית  דינא  בנוגע צצונו  לר]  'א[א  שמר  "כון  הוא  שהודיענו  בית  הדין  זבלנ
ו "ושעל  כן  הוסר  כתב  הסירוב  מיום  ט,  לסידור  ילדיו  וסידור  גט  פיטורין

שבהם  בחר   א"אך  לדאבוננו  עכשיו  הודיענו  בית  הדין  זבל,  שנה  זוון  מרחשו
  קבלה  את  בית  הדין כן]  'ד[על  אף  ש,  שאינו  ציית  דינא,  בעצמו]  'א[מר  

ו "ם  כתב  הסירוב  מיום  טריאשר  על  כן  הננו  מאש,  א  על  עצמה"בזבל
 :ן שנה זווומרחש

ד "ע  יו"ככל  פרטי  ההלכות  המבוארות  בשו,  הוא  סרבן  לדין]  'א[ר  מאכן  ו
ו "ואם  לא  יעשה  כן ח,  ד  לתשובת  המשקל"עד  שיעמוד  לפני  ב,  ד"סימן  של

 .יכנס לנידון נידוי וחרם

 .ק פה לאס אנדזשעלעס"ע לפ"ט אדר תש"ל החתום כעל זה באנו עו

 ברהם שלמה טייכמאןא

 לחנן טויבערא

 למה קלייןש

ל "מו  כן  בשל  העובדה  כי  הבעל  לא  התייצב  לדיונים  לא  ניתן  היה  לקיים  בבית  הדין  בחוכ
רב הל  שפסק  בית  הדין  צדק  ועד  הרבנים  דקליפורניה  ,  דיון  בעניינם  של  הצדדים  או  לסדר  גט

 .רשאית לפנות לערכאות ישהא שה27.3.2003ג "ג אדר ב תשס"ון בתאריך כאברהם יוני

היינו  הצדדים  התגרשו ,    הכריז  בית  המשפט  בבולטימור  על  גירושי  הצדדים2005שנת  ב
הגירושין  האזרחיים  התבצעו  ללא  נוכחות  הבעל .  י"אזרחית  בלבד  ומעולם  לא  התגרשו  כדמו

בתיק  מצורפים  מסמכים  בעניין  הגרושים (.  ייצבשכן  גם  מדיוני  בית  המשפט  נעדר  הבעל  ולא  הת

 .)האזרחיים

 עניינינו  מה  זיןא.  ורק  ייו  נדינת  מוקי  חפי  לזרחית  ארושים  גצדדים  הנכון  להיום,  ובדתיתע
, זרחית  אגרושים  כצדדים  הת  אואה  רורק  ייו  נמדינתש,  נו  ליד.  ושיןירג  הקבעו  ניצד  כדעתל
 . בווץ לחפי שי מל כם עהינשא לכול יחד אל כמבחינתהו

 ין  דפי  לאוישנ  שהודים  יוג  זבני  בוסק  ע)ג(א  4  עיף  סבניים  רין  דתי  ביפוט  שחוק  לתיקוןה
 סעיף  ברציונאלה.  נידוננו  לחלוטין  לתאים  מה  זעיףס.  וץ  חדינת  מל  שין  דפי  לגרושיםו,  ורהת
 םג.  הור  תין  דגלל  בשני  הזוג  הבן  בהחזיק  לכול  יינוא,  זרחי  אין  דפי  לשאינה  ליכול  שאדםש,  ואה
 תעודת  בהשתמשל,  היום  להיום  מהחליט  למערער  הכול  יריה,  רעור  עגיש  המערער  הםא
 ישראלי  המחוקקה.  רך  דשום  בוכבה  עלא  ווטלה  בא  לו  זעודהת.  שאינלהו,  אזרחית  הושיןירגה
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 שני  הזוג  הבן  מאידך  ימנעומ,  זרחית  אשאינה  לאחד  הזוג  הן  בוכליחד    מבוש,  צב  ממנוע  לצהר
 ןמאם  ישוחרר  או  יברח  ,  הבעל.  ורה  תדין  לפוף  כצמו  עת  אואה  רוג  זן  בואות  שגלל  בשאינהל

 ישהאואילו  ה,  יוכל  להתחתן  עם  מי  שיחפוץ  על  פי  החוק  מאחר  ובידו  תעודת  גירושין,  הארץ
 .אר עגונה היות ומעוניינת בגט כדין תורה ורק מצד זה יש מקום לכפותו בגטישת

סר  הבעל  מודעה  בבית  הדין  בו  התייצב  בניו ע  מ"ז  אייר  תש"ביום  כו,  עשותלגדיל  הבעל  ה
 .במודעתו נשבע הבעל שלא ליתן גט לאשתו, יורק

כדי  לחגוג  את  בר ,  הגיעו  הצדדים  לארץ  בליווי  ילדיהם,  א"תשע'  מהלך  חודש  אדר  בב
 ית  הדיןבהאישה  הוציאה  עיכוב  יציאה  כנגד  בעלה  ב.  המצווה  לבנם  הבכור  בכותל  המערבי

כמו  כן  פתחה .  והבעל  פתח  תיק  לביטול  עיכוב  יציאה  )27.3.2011(  א"תשע'  א  באדר  ב"כ  בתאריך
 .תיק תביעת גירושין ישהאה

, ל  כך  נוהג  בישראל"כמעשהו  בחו,  בעל  הוזמן  לדיונים  אך  התחמק  ולא  הגיע  לדיוניםה
והבעל  לא ,  בית  הדין  הגדול  ידיל  בית  הדין  האזורי  והן  ע  ידיל  הוצאו  נגדו  צווי  הבאה  הן  ע

 .תחמק בכדי שלא ייעצרהתייחס והיה מ

 . ומאז הוא במעצר2012בעל נעצר בשנת ה

בית  הדין   ידיל  נגד  הבעל  ניתנו  פסקי  דין  לחיוב  גט  הן  מבית  הדין  האזורי  ירושלים  והן  עכ
ל  שהורה "פסקים  אלו  מצטרפים  לפסקי  בית  הדין  בחו.  האב  ממשיך  בסרבנותו  למתן  גט,  הגדול

 .  סירב לגרש את אשתוהבעל על פי כןף וא, ישהאלבעל לגרש את ה

, הוצעו  לו  הצעות  מפתות,  ס"השב  באמצעות,  בית  הדיןבבעל  זומן  אין  ספור  פעמים  לדיון  ה
 .בכדי שיסכים ליתן גט אך ממשיך בסרבנותו

ך   אתן  גטייאחיו  ואחותו  אשר  שוחחו  איתו  ארוכות  ש,  אמו,  ית  הדין  אף  זימן  את  משפחתוב
ת  שקיבל  ממשפחתו  בעניין  העזרה  שיעזרו  לו לכ  תווזאת  על  אף  הבטחות  מרחיק,  ירבסוא  ה

 .וזאת בנוסף להצעת בית הדין, שתירשם על שמו לכשישתחרר ואף יוותרו לו על כל הנחלה

י  נשיא  בית "ניתנה  החלטה  מבית  הדין  הגדול  ע  )23.2.2014(ד  "ג  אדר  א  התשע"תאריך  כב
א  והגאון  הרב "שליטא  והגאון  הרב  ציון  אלגרבלי  "הדין  הגדול  הגאון  הרב  יצחק  יוסף  שליט

 : לשון ההחלטהה ז וא"יל שליט'אליהו אברג

בית  הדין  ידון  בהטלת ,  באם  הבעל  יעמוד  בסרבנותו  למתן  גט  מרצונו"
סנקציות  נוספות  כולל  אפשרות  לכפות  את  הבעל  לגט  באמצעות  מאסר 

תן  גט  מתוך  הבנה ייו,  עד  שהבעל  יפנים  שאין  לו  לעגן  את  אשתו,  ובידוד
 ".שלא לעגנה

ן  מעלה יהדין  האזורי  זימן  את  הבעל  אין  ספור  פעמים  והבעל  מסרב  ליתן  גט  ואף  אית  ב
הבעל  אינו  רוצה  בשלום  בית  אך  מבקש  דרישות  בשמיים  שלא  ניתן   .טענה  שמעוניין  בשלום  בית

ית הדין היה מוכן לקבל  ב.עודו, תשלם לו האישהשיוני דולרים ילכמו פיצוי של מ, להיעתר להם
דיינים  לא  היו  מוכנים הל  "אך  בהודעה  מחו,  א  בשנית"  דין  של  זבלקשתו  להקים  ביתבאת  

בית .  בית  הדין  שהוא  עצמו  בחרלא  ציית  דינא  לבר  נקט  בדרך  זו  אך  כעל  הבלבקשה  זו  הואיל  ו
אך ,  שוחחו  עמו  שעות,  יסו  לשכנעו  ליתן  גטנם  ההדין  זימן  לארץ  את  רבו  של  הבעל  עם  ילדיו  ו

 .לום ביתשטען שרצונו בלא פילו א, וכאמור, ירב ללא כל סיבהסבעל ה

תאמר   ישהאואין  צריך  שה,  ישהאפי  העולה  מכתב  התביעה  אין  ספק  שהבעל  מאוס  על  הכ
ניכר  שבעלה  מאוס   ישהאדי  בזה  שלפי  ראות  הדיינים  מתוך  דברי  ה',  איס  עלימ'את  המילים  
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ף ואין  מאיסות  גדולה  בבעל  יותר  מאשר  לפנות  לערכאות  לקבלת  גט  אזרחי  על  א,  בעיניה
, נכון  להיום  חיה  עם  אדם  אחר  ישהאוכידוע  לבית  הדין  ה,  י"חרדית  ונישאה  כדמו  ישהאשה

פרודה  ומנותקת  מבעלה  כבר ,  אינה  מתעניינת  בבעלה  ישהאהבעל  עצור  מספר  שנים  בישראל  וה
עושה  כל  שביכולתה  בכדי  לקבל  את  הגט  ואינה  מעוניינת  כלל  וכלל  בבעלה  ולא ,    שנה14-כ

 .בשלום בית

בפנינו  שאינה  יכולה   ישהאיון  שאמרה  הכ:  ם  נכתב  כיש  94ר  חלק  יא  עמוד  "פד  בייןע
לעשות  שלום  בית  בשום  פנים  ומעדיפה  להתאבד  מאשר  להשלים  עמו  יש  לראות  בזה  כאילו 

ב  שכל  שמסרבת  בכל  תוקף  לחזור "ד  שבכרך  ט  עמוד  קפ"אמרה  מאיס  עלי  וכאשר  בארנו  בפס
 .שםן עיי, נה כמורדת דמאיס עלידי' איס עלימ'אליו אף שלא אמרה את הלשון 

י  הרבנים  הרב  יעקב  רוזנטל  הרב "פסק  דין  שניתן  עב(  והלאה  124עמוד  '  ר  חלק  ח"כן  כתבו  בפדו

 : )עזרא הדאיה והרב ברוך רקובר בבית הדין בחיפה

אלא  כל  היכא '  אוס  עלימ'ברור  דבדין  מאוס  עלי  אין  צורך  שתגיד  דווקא  "
טוענת  מאוס  עלי  וכן  הובא  בכנסת שטוענת  שאינה  רוצה  אותו  הרי  זה  כ

א  ששון  דאם  אומרת  איני  רוצה "ת  מהר"ק  יט  בשם  שו"סז  "הגדולה  סימן  ע
 ".בו וכדומה הוי כמאוס עלי

 : לשונוה  וז183עמוד ' ר חלק ט"כן כתב הרב צימבליסט בפדו

אלא '  איס  עלימ'ם  אין  צורך  דוקא  שתאמר  הלשון  "שגם  להרמב  לומרש  י"
שאינה  רוצה  בו  בשום  פנים  ויש  אמתלא  לדבריה כל  שמוכח  מתוך  דבריה  

שלא  משום  שנתנה  עיניה  באחר  או  בממון  אלא  שבאמת  ובתמים היא ממאנת 
 .כל זה הוא בכלל מאיס עלי, בו

פסק  דינו  של  הרב  יעקב  אליעזרוב  בחיוב  בעל בג  "מוד  קצע'  עיין  עוד  בשורת  הדין  חלק  בו
 :לשונוה נכפה בגט וז

אינה  חפצה  בבעל  ומסכמת  למחול  על   ישהאשה  ית  הדיןבוהנה  כל  שניכר  ל"
דאף ',  איס  עלימ'יש  לה  דין  מאיס  עלי  ואין  צריך  שתאמר  דווקא  ,  כתובתה

ת "בשו  כתבן  כ,  כאומרת  מאיס  עלי  י  ליהוהאומרת  איני  רוצה  בו  ושנאתיו  הו
 ".א ששון סימן קפו"מהר

   כופין  ואין  כאןידוע  ישנה  מחלוקת  ראשונים  ואחרונים  בדין  מאיס  עלי  האם  כופין  או  לאכ
 .המקום להאריך וכבר הארכנו בעניין זה בפסקי דין אחרים

ח  מה "סימן  י'  חלק  ג,  ל"ת  יביע  אומר  לגאון  הגדול  מרן  הרב  עובדיה  יוסף  זצ"עיין  בשוו
 .חרונים בענין זההאאשונים ורברי הדשכתב בהרחבה ובארוכה בדין מאיס עלי והביא 

 .194-195' ב עמ"ר ח"ופד 201-207ז עמודים "ר ח"וד בפד עעייןו

 .וכל לצרף למקרה דידן כסניף נין ספק שאת דעת האומרים שניתן לכפות במאיס עליא

ל  והן "ן  בחו  ה,דברי  בתי  הדיןלאוטם  את  לבו  משמוע  ,  בעל  הינו  סרבן  גט  לאורך  שניםה
אם  הדבר  היה  תלוי  בו   .שנות  הנישואין  והן  בשנות  הפירודבהן  ,  לפי  אשתוכמתאכזר  ו,  בארץ

בעל  עושה  זאת  מתוך  נקמנות  וסחטנות  גרידא  ללא  כל   ה.ישאר  עגונה  לנצח  נצחיםתישה  אה
ית  הדין בפסק  הדין  שנתן  לם  וג,  סקי  הדין  פינו  מוכן  לקבל  אתאוא  ה,  כל  טענותיו  שקריות.  סיבה

לדעת  בית  הדין  הבעל  כלל  אינו  מעוניין  באשתו  וכן   .קבללא  שהוא  בחר  והקים  סירב  "זבל
 .ינת בו שהרי קיבלה פסק דין שהינה גרושה אזרחיתאינה מעוני ישהאה
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שייכים   )ג"נתיב  כ'  משרים  חלק  ח(הצדדים  מורדים  זה  בזה  ודברי  רבינו  ירוחם    ש,אור  האמורל
 : שם לשונוה לנסיבות מקרה זה וז

והוא  אומר  לא  בעינא ,  יה  יתן  לי  גט  וכתובה  לאומרת  לא  בעינא  ישהאכש"
לא   א'  דאין  דנין  אותה  כמורדת  וכומסתברא,  לך  אבל  איני  רוצה  ליתן  גט

לאחר  שנה  כופין ,  מיהו  משהינן  לה  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו
 ".'אותו לגרש וכו

  בית  הדין 89-95מודים  ע(א  "ל  דינו  של  רבינו  ירוחם  הסתמכו  גם  בפסקי  דין  רבניים  חלק  יע

וכתבו   )א"דיכובסקי  שליט'  ש,  זולאיא'  ע,  ג  צימבליסט"הדיינים  הרבנים  ח'  א  יפו  בפני  כב"הרבני  האזורי  ת
או  על  כל  פנים  מחייבים  את  הבעל ,  כופין,  שניהם  מורדים  זה  בזה  ישהאכאשר  הבעל  וה"

אם ,  אף  הוא  מורד  בהו,  הואיל  וכאמור  אף  הוא  אינו  חפץ  בשלום  בית"וכתבו  עוד  שם  ".  לגרשה
  כופין  אותו  לגרשה כן  מן  הדין  הוא  חייב  לגרשה  וכמו  שהבאנו  מדברי  רבינו  ירוחם  שבכגון  זה

 ."'מכל מקום יש לחייבו לגרשה וכו, פייהכואף אם לא נגיע לידי מידה זו של 

והם  חיים  כפרודים ,  שנה  14-  ואין  ביניהם  חיי  אישות  כבר  כ2003זוג  מסוכסך  כבר  משנת  ה
 . במקרה זה ודאי שאין סיכוי לשלום. בדירות נפרדות ובערים שונות וארצות שונות

ליטה  על בש,  יסון  עצמיברושי  קש  לו  ידין  התרשם  שהבעל  אלים  וכן  נוסף  לכך  בית  הב
לווים  בהרמת  קול  ובחוסר מ,  תלהמיםמבית  הדין  בדבריו  .  יהול  דו  שיח  רגוע  וענייניבנכעסים  ו

הרי ,  הגם  שבית  הדין  מאמין  שהבעל  נתון  בסערת  רגשות  עקב  תחושתו  שנגרם  לו  עוול.  שקט
 . חריגה ובלתי מרוסנתתנהגותו עדיין ה, התחשב בנסיבות אלוב

ם  דברים  אלו  נוכל גו,  תנהגות  זו  מסייעת  לטענות  האישה  כי  סבלה  מאלימות  פיזית  מהבעלה
סעיף ד  "סימן  קנ  העזרן  א  אב"לצרף  בכדי  לכוף  את  הבעל  ליתן  גט  לאשתו  על  פי  מה  שכתב  הרמ

שובת עיין  עוד  בת.  ש"שכופין  אותו  להוציא  והוא  מדברי  המרדכי  ע  אומריםש  אדם  שמכה  י'  א
 .ואין כאן המקום להאריך ועוד, ב"ן סימן ק"הרמב

ל ע,  בינו  ירוחםרל  דברי  ע,  י'ח  פלאג"ש  להסתמך  על  דברי  הגרי,  אור  כל  האמור  לעילל
מא  תצא  לתרבות  רעה  כמובא  לעיל  מהיביע שחשש  הלימות  ואל  טענת  הע',  איס  עלימ'ענת  ט

 .ש לכופו ליתן גטיל "צירוף כל הנבו, אומר

 ח"א שרמן והגר"גרה(עת הרוב דשם  בהגדול    ית  הדיןבבפסק  דין    ו  מה  שכתבוא  נעלם  מעינינל

לתת  גט  אלא  זו   בעלהי  לכוף  את  'ח  פלאג"אין  הכוונה  בדברי  הגר  ש)התפרסםא  ל,  א"איזירר  שליט
ופין  על וכ,  למנוע  מצב  של  חטא  אצל  בני  הזוג,  עצה  טובה  לדיינים  שכאשר  קיים  מצב  של  פירוד

ת מע  לביישואולי  גם  חובה  על  בני  הזוג  לה,  הציל  את  הזוג  מאיסורהמצוות  לעשות  הכל  כדי  ל
אשר לא הסכים עמם  )א"צ בוארון שליט"גרה(יעוט מדיין  שהיה בהאולם  מובאת  שם  דעת  ,  כךבדין  

 בעלהאת  '  ופיןכ'י  שהרי  שם  נאמר  ש'ח  פלאג"בכך  וסבר  שזו  פרשנות  שאינה  נכונה  בדברי  הגר
 .בפסקי דין רבים ום"בפדריליתן גט ודבריו צוטטו פעמים רבות 

  ערעור  בבית  הדין  הרבני  הגדול  בירושלים  בפני  כבוד  הדיינים 362-364מודים  ע(א  "ר  חלק  י"פדב

ט  וכתבו בגענין  חיוב  בנו    ד)ל"אליהו  זצ.  קאפח  והרב  מ.הרבנים  י,  ל  נשיא"צ  הרב  עובדיה  יוסף  זצ"הראשל
 : במסקנות

פוסקים ,  זור  לשלום  ביתוי  לחיככשמתברר  לבית  הדין  כי  לזוג  אין  כל  ס"
אחרי  העיון   [...]  גירושין  אף  לפי  תביעת  הצד  האשם  בהפרת  שלום  הבית

 ישהאנראה  אמנם  שאין  ה,  זה  ית  דיןבבכל  החומר  שבכל  התיקים  כולל  תיקי  
ואם  תרצה  אמור  רוב  רובה  של ,  וכל  כולה,  אשמה  במצב  האומלל  שנוצר
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רור  שאין  להניח ב?  עולם  תאכל  חרבהלאך  ,  האשמה  רובצת  על  שכם  הבעל
וכיון  שברור  שאין  עוד  תקנה  וזוג  זה  לא  ישובו ,  מצב  זה  להמשיך  ללא  סוף

 ".יש לשים קץ ולהפריד בין הזוג, לחיות בשלום

בעל  עצמו  כלל  לא הם  גו,  נידון  דידן  שאין  תוחלת  ואין  סיכוי  הקטן  ביותר  לשלום  ביתב
אותו  הצהירו  בדיונים  שהוא חי  האב  שייצג  אבעל  וה,  ויתירה  מזו,  מעלה  טענה  של  שלום  בית

שמהווים  מניעה  לדבריהם   ורק  העלו  טענות  בעניין  הסמכות  או  עניינים  אחרים,  מוכן  לתת  גט
ולהפריד  בין  בני   למצב  הבלתי  נסבל  כפי  שכתבנו  לעיל  חובה  על  בית  הדין  לשים  קץ  ,למתן  הגט

אפשריים  במסגרת ונראה  כי  הסנקציות  שהוטלו  עליו  הכוללות  את  רוב  או  כל  המרכיבים  ה.  הזוג
אינן  משנות  את  עמדתו  של  הבעל ,  כולל  מאסר  בפועל  של  מספר  שנים,  ההלכה  ותקנות  הדיון

ם  לו  למטרה  לאמלל  ולעגן  את  האישה  וממשיך  בסירובו ששהוא  כ,  ישהאבסירובו  למתן  גט  ל
 .שכך יש לכופו ליתן גטמ, למתן הגט

בית  הדין  כפי  העולה  על בולכן  מרשה  לעצמו  לנהוג    "חכם  מכל  אדם"בעל  חושב  שהינו  ה
עמיים  מרשה  לעצמו פלא  ובית  הדין  לא  פעם  בו,  התנהגות  בוטהבהבעל  אינו  בוחל  .  רוחו

 .ראה  בפרוטוקולים,  לדבר  בצורה  חצופה  מאוד  כלפי  הדייניםודברים  חריפים  בלהשתלח  
 תקווהבחל על כבודו  מבית הדין ,חנות  כלפיו על התנהגותו וחוצפתולבתחילה  בית  הדין  נהג  בס

אבל ,  גינותהעאישה  מהיר  את  תהלגט  ו  סייע  ביד  הבעל  להתגבר  על  עקשנותו  ולתתיך  בכולי  אש
, הבעל  לא  הבין  זאת  והמשיך  וממשיך  לדבר בצורה חצופה ומבזה מתוך מחשבה שהכל מותר לו

פני  בית  הדין  בחר באחרונות  ההופעותיו  ב.  ועושה  זאת  בביטחון  שלא  לומר  בביטחון  מופרז
ושה עצמו כחרש  ועאינו  מגיב  לשאלות  בית הדין,  אינו  מוציא  מילה  אחת  ואה,  ברדהבעל  שלא  ל

ואין קול ואין עונה ואין ! ונבעל ענ ה-בית הדין מתמיד בקריאה . לא יפתח פיו  ילםוכאא  ישמע  ל
 .)כמליצת מרן היביע אומר(קשב 

אינו  מוכן  ליתן  את  הגט ,  והוא  בשלו,  ופעלו  עליוההפעיל  לבלות  שהיה  אפשר  גל  ההכ
בגירושין  אך ין  עונימם  הוא  גלדעת  בית  הדין  ,  כאמור.  עגונה  זה  מספר  שנים  ישהאומשאיר  את  ה

אין  ידוע  למה  ועל  מה  ומה  רצונו ונראית  לעין  הללא  סיבה    ישהאהם  מנהל  מערכת  התשה  ע
לא  זאת  בלבד  אלא  הגדיל  עוד  ואומר  בצורה  מאיימת  אני  לא  אתן  גט  ותעשו  מה  שאתם   ו,בדיוק

 .ש תתעקשיקעל אנשים כאילו נאמר עם ע. ן גטית ומסר מודעה שלא ירוצים ואף נשבע

 ף  לאחר  שנים  ארוכות  של  פירודאו  ,צורה  החמורה  ביותרבין  ספק  שבעל  זה  הינו  סרבן  גט  א
תונה לאיומים ניתה והרורות ממנו מבלה סחיי הנישואין בם גאת לאחר שז, עגן  את אשתומעדיין  

 .לימות פיזית נפשית ומילוליתוא

, חסרי  שחר  לילות  דבריםעמדובר  בו,  סודםיקר    בשישההאענות  טוען  שכל  טבעל  הם  מנא
ם כבר או, לדבריו הוא המסכן. ישהאולא איים או אימלל את ה  ישהאוהוא  מעולם  לא  היכה  את  ה

דבריו  הוא להרי    שולא  עליו  ישההאצריך  להטיל  סנקציות  במקרה  זה  הרי  צריך  להטיל  אותם  על  
 .ך למצער נאמר שבית הדין לא מתרשם שהאמת כדבריוא". תטלית שכולה תכל, צדיק"

אור  האמור  שהבעל  חוייב  בגט  לפני  זמן  רב  ואינו  מוכן  ליתן  את  הגט  על  אף  המגבלות ל
 .יש לכופו בגט, שהוטלו עליו והמאסר בפועל

' א  בספרו  יביע  אומר  חלק  ג"ר  הרב  הגאון  רבי  עובדיה  יוסף  שליט"אצטט  מדברי  מוו
 : ה שכתב בזה הלשון"ק ל"ס' ע סימן כ"אבה

ד  להוכיח  שדעת  כמה  פוסקים  ראשונים "ובתשובה  אחרת  הארכתי  בס"
, איזה  פוסקים  פיל  ע,  שבית  דין  שפסקו  לכוף  את  הבעל  לגרש,  ואחרונים
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. אין  הגט  פסול  אלא  מדרבנן,  והוי  גט  מעושה  שלא  כדין,  אפילו  טעו  בדין
א  בישיבה  בבית אל,  בכפייה  שבזמן  הזה  שאינה  כפייה  בשוטים  שכןל  ומכ

ואין  כל  דמיון  בין  בית  הסוהר  של  זמנינו  לבית  הסוהר  שבזמנים ,  הסוהר
ולדעת  הרבה  פוסקים  עבדינן  ספיקא .  ל  כספק  ספיקא  בדרבנן"והו.  הקודמים

ומקום   שכן  בשעת  הדחקל  ומכ,  שכן  בספק  ספיקאל  וכ,  בידים  בדרבנן  להקל
 הפוסקים המקילים הן ו  בדין מאיס עלי שרבו"ו  בן  בנו  של  ק"וק.  עיגון  כזאת

, ם  כתב"ש  שחולק  על  הרמב"הרא  ולמצד  הדין  הן  מצד  התקנה  ואפי
דאם ,  ץ"הרשב  כתבן  וכ.  דבדיעבד  שכפו  את  הבעל  להוציא  מה  שעשו  עשוי

 . ון דידןדועל אחת כמה וכמה בנ, תנשא לכתחלה, נתגרשה בגט כזה

 כל הטענות שהעלתה ין ספק שבמקרה דידן יש גם טענת מאיס עלי ועוד טענה מבוררת עלא
משכך  אין  מנוס  ואין  ברירה .  'איומים  ופגיעה  נפשית  לילדים  וכו,  אלימות,  כלפי  בעלה  ישהאה

 .בפני בית הדין אלא לכפות את הבעל למתן הגט

דברים '  בן  העזר  סימן  כא  –  ת  יביע  אומר  חלק  ג"תב  בשוכאן  המקום  להביא  דברים  שכ
 :תבו ממש לעניינינו ולמקרה דידןככאילו נש

המורם  מכל  האמור  שהואיל  ומצאנו  חברים  רבים  גדולים  ועצומים "
ין  את  הבעל  לגרש פל  שכו"ם  ז"ל  כשיטת  הרמב"מרבותינו  הראשונים  דס

ונהגו  בתקנה ,  כן  תיקנו  רבנן  סבוראי  בבי  דינא  דמתיבתא  ו,בטענת  מאיס  עלי
ועשו  מעשה  רב  לכוף  את ,  זו  עד  סוף  זמן  הגאונים  קרוב  לשש  מאות  שנה

שרבים  מהפוסקים  אינם  סוברים   על  פי  אף  .ציא  בטענת  מאיס  עליהבעל  להו
כשיש   ל  מקוםכמ,  סובר  שאין  כופין  )'ע  אבן  העזר  סימן  עז"ושב(וגם  מרן  ,  כן

להגאון  אגודת   יןיוע(  .הלכה  למעשה  זהל  שפיר  סמכינן  ע,  עוד  צירופים  להקל
פיקות בפרט  שיש  לצרף  בזה  כמה  ס  ו'וכו  )ה  עוד  יש"בד)  ס  יט"ע  ס"חאה(איזוב  

נים יכבר  נודע  בשערים  המצוו.  )יח  אות  ד  ןמבסי  שכתבנוו  וכמ(.  קי  ספקותפוס
שיש   על  פיף  או,  לשונוה  וז  )ח'  סי(ב  "ץ  ח"הרשב  שכתבה  בהלכה  מ

ל כמ,  כלל]  בדין  מאיס  עלי[גדולי  האחרונים  שאין  כופין  בזה    ותבבתשו
ן  אלא אין  לדיי,  ומילתא  דתליא  בסברא,  אנן  לא  קטלי  קני  באגמא  אנן  מקום

ע "עו.  )מד'  סי(ב  "ת  יכין  ובועז  ח"כן  הוא  בשו  ו.ש"  ע.מה  שעיניו  ראות
ת  מעשה  איש "בשוו.  )לה'  סי(א  אבן  טוואה  בחוט  המשולש  "ת  מהר"בשו

ץ  דקאי  בשיטת  הפוסקים "א  קמן  שאף  הרשב  ה.ש"ע.  )ס  א"ע  ס"חאה(
דון   ו.ם"רמבהת  עכשיש  עוד  סניפין  פסק  להקל  כד,  ם"שחולקים  על  הרמב

ד  להוכיח  שדעת  כמה "ובתשובה  אחרת  הארכתי  בס(  .אוקי  באתריןמינה  ו
 פיל  ע,  שבית  דין  שפסקו  לכוף  את  הבעל  לגרש,  שונים  ואחרוניםאפוסקים  ר

אין  הגט  פסול ,  והוי  גט  מעושה  שלא  כדין,  טעו  בדין  ולאפי,  איזה  פוסקים
אלא ,  בכפייה  שבזמן  הזה  שאינה  כפייה  בשוטים  שכןל  מכ  ו.אלא  מדרבנן

ואין  כל  דמיון  בין  בית  הסוהר  של  זמנינו  לבית  הסוהר ,  בית  הסוהרבישיבה  ב
לדעת  הרבה  פוסקים   ו.ל  כספק  ספקא  בדרבנן"הו  ו.שבזמנים  הקודמים

שכן  בספר  ספיקא  ומכל  שכן  בשעת ל  וכ,  עבדינן  ספקא  בידים  בדרבנן  להקל
ו  בדין  מאיס  עלי  שרבו "ו  בן  בנו  של  ק"ק  ו.מקום  עיגון  כזאתוהדחק  

ש  שחולק  על "הרא  ולואפי,  לים  הן  מצד  הדין  הן  מצד  התקנההפוסקים  המקי
 כתבן  כ  ו.דבדיעבד  שכפו  את  הבעל  להוציא  מה  שעשו  עשוי,  ם  כתב"הרמב
צעירה   ישהאמה  גם  שה  ו.דאם  נתגרשה  בגט  כזה  תנשא  לכתחלה,  ץ"הרשב

ית בויש  חשש  לפי  ראות  עיני  ,  לימים  ויושבת  גלמודה  גמולה  דא  מבעלה
 .ה  לקבלת  גט  למפח  נפשותאם  תהיה  תקו,  ות  רעהו  לתרב"פן  תצא  ח  הדין

כבר  הבאנו   ו.היות  שזה  שנים  רבות  יושבת  בדד  כבולה  בחבלי  העיגוןב
ג  כופין  את  הבעל "י  דבכה'ח  פלאג"דברי  הגאון  מהר  )יח  אות  יג  ןמבסי(

שהביא ,  )א"ה  ע"נז  דק'  ע  סי"חאה(ת  חקקי  לב  "בשו  ין  עודיע  ו.להוציאה  בגט
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שיש  להקל ,  )מד'  סי(ומשאת  בנימין  ,  )נז'  סי(ם  "ת  מהרשד"בשו  שכתבה  מ
ולא יבואו , הרבה  בעיגונא  דאיתתא  כדי  שלא  יצאו בנות ישראל לתרבות רעה

ם "הרא  כתבן  שכ  ו.ילדה  ורכה  בשנים  ישהאובפרט  כשה,  ו  להמיר  דתם"ח
עגונה כל  ישהאגדול מזה להשאיר ה ת הדחקעשאין לך ש, )לו  סימן(ה בבתשו
ר  רבו "בזמנים  הללו  שבעוה  שכןל  וכ,  נה  חורבאובודאי  דנפיק  מי,  ימיה

מ  לבטון "כתב  הגרח  א  בזהצכיוו.  ין  שם  עי.הפרצות  ונתמעטו  הצנועות
הרי  כמה  פעמים   ון  דידןדבנו.  ין  שם  עי)ס  יד"ע  ס"חאה(ת  נכח  השלחן  "בשו

ובקשוהו ,  )בהרכבים  שונים  משך  שנים  רבות(התחננו  אליו  ממש  חברי  בית  הדין  
והוא  כמו ,  ו  לתרבות  רעה"שיואיל  לפטרה  בגט  פן  תצא  חבדברי  פיוס  וריצוי  

לחייב  את  הבעל  לגרש   ית  הדיןבוגם  לאחר  החלטות  ,  פתן  חרש  יאטם  אזנו
 )ב  מח"ב  (מצוה  לשמוע  דברי  חכמים  בחשבם  אולי  יקיים(  את  אשתו

ל "ם  וס"להחולקים  על  הרמב  קים  שכתבו  שאפילוסובהסתמך  גם  על  הפו
הבעל  ממשיך  בסירובו  ונותן )  יב  לגרשהמ  חי"מ,  ופין  במאיס  עליכשאין  

כל  דבריהם  נשארו  כקול  קורא   ו.כתף  סוררת  לכל  עצות  והחלטות  בית  הדין
ו  שאם יובפנ  ית  הדיןבפקעה  סבלנותה  ואיימה  בפני    ישהאגם  כשה  ו.במדבר

, זהל  ע  ית  הדיןבודברי  התנצלותה  לאחר  זמן  בפני  (  לא  יגרשנה  תצא  לתרבות  רעה
נראה ברור שאין  הדיןת וגם בעיני בי, )דין שלהה –  עורךעצת פיל נאמרו אך ורק ע

אלא  קיים  חשש  מבוסס  שאמנם  אם  ימשך ,  זה  בבחינת  גזים  איניש  ולא  עביד
 ישהאאין כל סיכויים שה  ו.לתרבות  רעה  ישהאמצב  ביש  זה  לבלי  סוף  תצא  ה

ולמרות מאמצים גדולים בדברי , תסכים  אי  פעם  לשוב  ולחיות  עם  הבעל  הזה
: ור  כסף  ותחנות  ובקשות  חוזרות  ונשנות  פעמים  אין  מספר  לאמפיוס  ברצי
בצירוף   ו.בדברים  לא  יוסר  עבד  ו.אין  קול  ואין  עונה  ואין  קשב  ו!הבעל  עננו

ד  יפה  להלכה  ולמעשה  לכוף  את  הבעל "בוח  ל  פסקנו  בכ"כל  הסברות  הנ
ולזה  הסכים  גם  ראש  בית  דיננו  הגאון  הגדול ,  לגרש  עד  שיאמר  רוצה  אני

ובהיות  שהבעל ,  )ד  פה  פתח  תקוה"הרב  הראשי  ואב(א  "ובן  כץ  שליטר  רא"מהר
, הקשה  את  ערפו  ואמץ  את  לבבו  ולא  אבה  לגרש  גם  לאחר  פסק  הדין  דקמן

 ."הדיןת י השלטונות בכדי להכריחו לציית לבי"נלקח אל בית הסוהר ע

ילו כאובדיוק  למקרה  דידן    יםככאשר  כל  מילה  וכל  משפט  שיי,  דון  מיניה  ואוקי  באתריןו
 .על המעשה שלפנינו דין זה נכתב פסק

 .האמור לעיל ברור שיש לכוף את הבעל למתן גטל אור כל

 ט מעושה שלא כדיןג

 : דנה בדין כפיית בעל לתת גט וזה לשון המשנה)ב"דף פח ע(המשנה בגיטין 

, וכבים  כבעובדיו,  סולפ  –  וכבים  כבעובדיו,  שרכ  –  ישראלב,  עושה  מטג"
 ".)כשרו( ך לומרים אישראל שה משה עו לאומרים וותו אובטיןח

 :נה ומסכמת ד) במוד עח פףד( גמראה

 –  דין  כלאש,  שרכ  –  דיןכ,  ישראל  במעושה  הטג,  מואל  שמר  אנחמן  רב  מרא
 יח  רולפיא  –  דין  כלאש,  פוסל  וסולפ  –  דיןכ,  וכבים  כבעובדיו,  פוסל  וסולפ
 מי  ניתכשוריא,  ינהו  נשויי  ענים  בוכבי  כובדי  עיא?  פשך  נהמ.  ו  בין  אגטה
? אי  מטעמאו[...]  ?  יפסל  לא  ליפסלמ,  ינהו  נשויי  עני  באו  ליא?  יתכשרל
 .יחלף מא לשראל יכדין בדין כלאש, יחלף מישראל דכדין בדיןכ

, דרבנן  או  מדאורייתאמסול  פונחלקו  הראשונים  האם  ,  מצא  שגט  מעושה  שלא  כדין  פסולנ
 :לשונוה וז,  שפסול מדרבנןעולה )גירושין הלכה כ' רק ב מהלפ(ם "ומדברי הרמב
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 היו  שו  אשראל  יל  שין  דית  בטעו  וגרש  לותו  אכופין  שותן  נדין  היה  האל"
 גמור  ינסוהו  אישראל  וואילה,  סול  פט  גה  זריה,  גירש  שד  עאנסוהו  ודיוטותה
 "ט גינוא, דין כלא שגרש לנסוהו אםייגו האםו, יגרשו

 :ל"מן קלד כותב וזעזר סי ההטור אבן .ם"דברי הראשונים משמע דלא כרמבמ

 דין  כנסוהו  אבל  אדין  כלא  ששאנסוהו  כוקאד,  נוס  אשהיה  כט  גאינו  דהאו"
 ".ט גוי ההוציאה שד עת דין ביאנסוהו ווצה ראינו והוציא לייב חהוא שגוןכ

ת יוכתב  הב.  משמע  שפסול  מדאורייתא'  ינו  גטא'אם  אנסוהו  שלא  כדין  שדבריו  שכתב  מ
סימן   ת  יוסףיועיין  עוד  בב,  ן  בסוגיא  שם"י  והר"ע  מדברי  רששכן  משמ  )ק  י"ימן  קלד  סס(  שמואל

   .קלד

 :לשונוה ם וז"פוסק כדברי הרמב )' העיף סלד קימן סעזר הבןא( ע"שוה

 סר  מא  לם  אבלא  .ודעא  משמסר  כי  מיליהנ,  נוס  אשהוא  כט  גאינו  דאה"
 אינו  והוציא  לייב  חהוא  שגוןכ,  כדיןו,  סולפ,  דין  כלא  שנסוהו  אםא,  ודעאמ
 בכל  שת  דין  ביל  כל  עמצוהו.  ט  גויה,  הוציא  שד  עית  דין  בבאנסוהוו,  צהור
 ".מודעא הבטל לגרש לכופו למן זבכל וקוםמ

 :וזה לשונו' עיף זבסע גם "זה פסק השון כעיו

או לא , וגם ביטל המודעא,  רוצה  אני  ואמר,  שלא  כדין  והו  ישראל  לגרשסנא"
 ".פסול, מסרה

 :ל"ן והטור וז"י הר"ע ופוסק כרש"חולק על פסק השו )'ק י"סד "ימן קלס(בית שמואל ה

 סול  פדאורייתא  מולפי  אלא  אליתאו,  דרבנן  מפסול  דכאורה  לשמעמ.  סולפ"
 נסוהו  אם  אכןו',    זסעיף  בשמע  מכןו,  בטורן  ו"הרי  ו"ש  ברשכתובו  מכ
 ".ף פרק בם סו"רמב כלא וטל בגט הדיןם כ"כוע

 .זהבן כאן המקום להאריך יאו

  חייבים לתת גטתי כופין או ממ

 : יש לדון בשני עניינים' גט מעושה שלא כדין'בבואינו לדון בדין 

 .'לא כדיןש'ומהו ' כדין'מהו . א

 .'ישויע'מהו . ב

 לקחב.  בוצותקשני  לעל  צריך  לתת  גט  לאשתו  ניתן  לחלק  בל  פי  דין  העת  המקרים  בהם  א
 . טגותו לתת אופין כחלק מהמקרים בט וגותו לתת אחייבים מית הדין במהמקרים 

 .ה יוציא בשם רבינו חננאל"ד. כתובות ע' קור החלוקה נמצא בתוסמ

דנה  במקרים  השונים  בהם  בעל  צריך  לגרש  את  אשתו  כגון .  מסכת  כתובות  דף  ע  משנהה
 ".יוציא ויתן כתובה"והלשון של המשנה היא ' המדיר את אשתו מלהנות לו וכו

הכוונה "  יוציא  ויתן  כתובה"במשנה    תובשכה  דן  בשאלה  האם  מ  )ה  יוציא"ם  דש(וספות  הת
" וציאי"י  כל  מקום  שכתוב  "לדעת  ר.  או  שאי  אפשר  לכופו,  כופין  אותו  להוציא  הדיןת  שבי

אין שרושלמי  ידברי  שמואל  במרבנו  חננאל  הוכיח  .  הכוונה  כופין  אותו  היות  ושלא  כדין  עשה
, על  ידי  בית  דיןרק  במקום  שנכתב  במפורש  שכופין  אפשר  לכופו  ש,  מעשין  אלא  לפסולות
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חכמים  חייבוך  להוציא  ואם  לא  תוציא ,  ה  שכופין  אותו  אלא  שאומרים  לוונאין  הכו"  וציאי"ו
 . מותר לקרותך עבריין

הביא את המקרים בהם כופין את האדם לגרש את אשתו ד "סימן קנ חן ערוך אבן העזרלשוב
, ל  או  אינו  רוצה  לזון  את  אשתובמי  שאינו  יכו'  סעיף  ג'  ימן  ע  בסין  עודיע.  ן  שםיעי,  או  לא  כופין

ע  בדיני "דן  השוז  "בסימן  ע.  במי  שאינו  רוצה  או  אינו  יכול  לשמשא  "עיף  יבסשם    ין  עודיוע
 .מורדת ובטענת מאיס עלי

 :לשונוה וז )א"סעיף כד "ימן קנס(ע "כותב השו פייהכהגדרת ב

 לא  שי  מכל  שאומריםש  יו.  שוטים  בולפי  אופיןכ,  הוציא  לאמרו  שלו  אלכ"
 שוטים בופין כיןא, לבד בוציא ילאא,  הוציא  לופין  כפירוש  בגמרא  בו  במראנ
 קרותך  לותרמ,  וציא  תא  לאםו,  הוציא  לייבוך  חכמים  חו  לומרים  אלאא
 ". ברייןע

 :לשונוה כתב וז )שם(א "רמה

 לאש,  שוטים  בכוף  ללא  שהחמיר  לאויר,  רבוותא  דלוגתא  פאיכא  דכיוןו"
 יןא,  שוטים  בופין  כאין  שקום  מכלו...]    [)ש"רא  השם  בורט(  עושה  מגט  ההאי

 שראל  יל  כל  עיגזור  לכולין  יקום  ממכלו.  )מדיר  היש  ררדכימ(  כן  גם  ותו  אנדיןמ
ת "  רשם  בורא  דעריש(  מו  עליתן  וישא  לו  אובה  טום  שו  לעשות  ללאש
 ומרא חבכלו. )ט"פ ראב זנימןב(  יגרש  שדע,  קברו  לו  אניו  במול  לוא,  )ק"במהריו

  [...] ותו  אנדו  ילא  שמלבדו,  וונא  גכהאי  בהחמיר  לכוליןי,  ת  דין  ביירצוש
, גרש  לופין  כאין  דב  גל  עףא,  א  לו  אופין  כם  אלוגתא  פאיכא  דקום  מבכלו

 יש ררדכימ( יה לאנעלת דנדוניא הכןו, יד מתובה  כיתן  לותו  אופין  כקום  מכלמ
 ".)מדירה

ין  אבל  ניתן  למנוע ומספק  אין  כופ,  רי  שיש  מקרים  בהם  כופים  ומקרים  בהם  רק  מחייביםה
 . )ת"הרחקות דר(ממנו טובות המגיעות לו 

 .ד"בנספח עמוד תפ' ובכרך ו, ג"ערד ע' עמוד רל' עיין עוד בשורת הדין כרך הו

 אסרמ

ולאחר  מכן  שוחרר  ונתן  גט ,  ג  דן  במי  שנאסר  כדי  שיגרש"ק  שורש  ס"ת  המהרי"בשו

  שהדבר  תלוי  במחלוקת  גדולי ק  כותב  בתחילת  דבריו"המהרי.  מה  דין  הגט,  בביטול  מודעות

הדור  שנחלקו  בשאלה  האם  האפשרות  המוכחת  לכפות  את  הבעל  לגרש  נחשבת  כאונס  או 

בסוף  דבריו  מכריע ,  שכל  עוד  שלא  אונסים  אלא  יש  רק  איום  מכללא  לא  הווי  כאונס

 :וזה לשונו, ק שגם האיום לאנוס את הבעל הווי כאונס"המהרי

 בטול  בגרש  וותר  הלבסוף  ויגרש  שיד  כבעל  האסר  נתחילה  משר  אגט  העלו"
 אותו  מתירו  משוב  וחד  אבר  דעשות  לאנס  מהאנס  שיכא  האבל  [...]  ודעותמ
 ותו  אנס  אליו  עשר  אצמו  עעשה  מותו  אעשות  למנו  מבקש  מלמחר  וונסא
 ותו  אלאנס  וחזור  לבידו  שיון  כונס  אשיב  חלא  דן  לימא  לאןמ,  הילתחב
 מו  כליו  עהחמיר  לראוי  שחמור  היש  אשת  אאיסור  דכן  שכלו,  הילבתחכ
 יו השר אשכנז אכמי חוב רי פל עהיתר בדבר היצא שמעתי שאמנםו. כתבתש
 באוליל  ו"  זפירא  שלמהר  ש"מהרש  ו"רייב  טוחנןר  י"הר  מימי  בהם  הימיםב
 אייה  ריהטא  רפום  לאיתי  רא  לעניותי  בני  אי  כמש  מזה  כעשה  מיה  האל
 מתיר  הזהו.  זה  כריסו  אהתיר  לזה  כעשה  מל  עליה  עסמוך  ליוכלו  שרורהב
 ".אד מהוראה בס גלבו שודאי בתיר השרא
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 גרש  לחד  איש  אנסו  אמקרה  בובם  הוא  גן    שד)'מ'  יא  ס"ח(ץ  "והריטת  מ"בשו  ין  עודיעו
 אםל  ש"נק  ה"הרי  מברי  דהביאו,  ליו  עכתבו  שהתחייבות  הת  אקרעו  וסוהר  הבית  בנתנוהוו
 חזקתו בוא הומד עודאי ו,יש אשת ארהתי להוראה בבו  לס  גהיה  יימ,  ומד  עמקומו  בצמו  עאונסה
 וכתב'  כו  ובתחלה  כאנסו  לאנס  היד  באין  שלומרין  כעני  הנשתנה  שנו  ליברר  שד  עראשונהה
 יטג'חו  הקרעו  ובור  הן  מיריצוהו  והוציאוהו  והלקוהו  שי  פל  עף  אידן  דנידון  באיודבוו"
 דיין  שפיל,  גרשי  שד  עבראשונה  כחבשו  ליכול  שיון  כומד  עמקומו  באונס  הודע,  ]התחייבותה[
 ו  ליהיה  ובה  רצוה  מהיא  שו  לאמרו  שיון  כט  גתן  שייעשותו  לו  כוחפה  יבזה  שתפאר  העירה
 יוןכ,  צתו  קולפי  אסתלק  נלאו,  ומד  עמקומו  בעצמו  באונס  הכןאם  ,  שאלה  בבא  שמו  כזכותל
 אנס  הח  כשש  תקרי  מא  לל  מקום  מכיטג'ח  הקרעו  שי  פל  עאףו,  גירושין  הל  עצמו  עקע  תהדייןש
ת "שובתב  גם  ככעין  זה  ו.  ל"כ  ע,"ומד  עמקומו  בגט  התינת  נהיה  שגדול  העיקר  שיון  כצתמקב
 .א"לק' יש ס"הריקמ

ום יעצם  העובדה  שיש  א.  ב.  פייהכמאסר  נחשב  כ.  א:  ק  למדנו  שני  דברים"דברי  מהרימ
 .ש"ץ ומהריק"מוהריט פסקון ושכ ,במאסר מהוה בעיה של גט מעושה

 :לשונוה וז, פייהכשכתב שמאסר הווי  )ב" כעיףד ס"ל קימןס עזר הבןא( שולחן העיין בערוךו

 מהו.  טל  בגט  הודעא  מסר  מא  לם  אף  אנוס  אהוא  שדוע  יאם  דתבאר  נברכ"
 ך  כמון  מן  ייתא  לם  אט  גיתן  לותו  אכופין  שגון  כמון  מונס  אין  בונס  אקראנ
 וצים  רו  אאסורים  הבית  בותו  אושיבין  מו  אותו  אמכין  שגוף  הונס  אביןו,  כךו
 ".זה בכיוצא ושיבוהול

 .ם זאת לגבי מאסר בימנו נחלקו האחרוניםע

לכל  דבר  ולכן  התנגד   פייהככתב  שמאסר  הווי    )ג"סימן  פ'  לק  אח(ת  קול  מבשר  "שובאמנם  ו
 :לשונוה וז, לאפשרות לקבוע עונש מאסר לבעל שמעגן את אשתו

 ידי  על  ממשלה  הוק  חאמצעות  בת  דין  ביפיית  כידי  על  ליצה  חו  אט  געניןב
ת י בפסק ליות צי אל עאסר מונש על שוק חצעת הדברעל , צוב קאסר מונשע

 . יבמתו לחלוץ לו אאשתו לט גתת לדין

 צירופי  והיתר  הדדי  צל  עלנו  שנידון  בסמוך  לאין  שמורה  אלתי  מבר  כנה  ה)א(
 קרה מל ען דם  שיכ,  ב"  חצחק  ייןת  ע"שול  ב"  זקאוונא  מגאון  הל  שספיקותה
 פק  סעשות  לורמים  גנו  אבוע  קוק  חתייעש  באן  כבלא,  דיעבד  בפייה  כלש
, ט"מהרי  השםב  ב"קז  ס"סת'  סיא  ב"מגש  ה"מכ,  סור  אזה  וידים  בפיקאס
ב "בנוו,  ז"י  נ"וסד  ס"שפד  ב"וג  י"פמו,  פיקא  ספק  סכללי  בעקב  יבמנחתו

ם "רמב  העת  דת  אספק  לכן  גם  צרף  לין  אעמא  טמהאיו,  ג"מ'  יד  ס"יוק  ח"מ
 סור  און  דידןדנ  בהאד,  דרבנן  מק  רסול  פדין  כלא  שישראל  בפוהו  כאםש
 וגבל  יחוק  הם  אגםו.  א"קיד  ס"וי'  יא  ס"מגש  ה"מ  כידים  ברבנן  דפק  סגרוםל
 צאנו  יא  לדייןע,  אסר  מידי  על  כפות  לפירוש  בהדיןק  פס  בדיןת  בי  היכתבוש
 . עושה מט גל שששות חידימ

 ו  אמש  חל  שצוב  קמאסר  לרבנים  ההסכמת  בוק  חגד  נהסס  מבי  ללל  כבדרךו
, לנו  שהלכה  החוקי  בזה  כמצא  נלא  שעבר  שטא  חל  עונש  עתור  בנים  שלשש
 סחיםי  בפ"ש  רשכתבו  מכ,  מירה  שו  אפייה  כל  שמצעי  אתור  במני  זאסר  מקר
 פש  נהורג  בכיפה  לניסה  כוא  [...]  שראל  יל  שאסורין  היתה  ב"א  ד"א  ע"  צףד
 ף  דסנהדריןי  ב"ש  רשכתבו  מ  כיא  הסיני  ממשה  ללכה  הזוו,  התראה  בלאש
 שאר  ללא  ופש  נהורג  ללא  אה  זבר  דושין  עאיןו,  מיזא  רהיכאה  ו"ב  ד"א  ע"פ
 ו  א)'כה  ט  הלוצח  רכותלהד  מ"פ(ם  "רמב  השכתבו  מ  כדיןת  י  ביתת  מבייחומ
 ד  קטןעומן  יעיו,  שוגג  בפש  נהורג  ל)כלא  באסר  מעין  כהואש(  קלט  מעיר  בלותג
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 מוכחו  'כה  ט  הלנהדרין  סכותלהד  מ"כם  פ"ברמב  ואסרינן  דנלןא  מ"ז  ע"ט
 . ל"נ כמני זאסר למכוונה שהכןגם 

עיין  למורינו  ורבינו ,  על  גט  פייהכו  מאסר  לא  הווי  ינהרבה  מהאחרונים  כתבו  שבימ,  ם  זאתע
ה וז  )'  כימן  סעזר  הבןא'    גלקח(  ומר  אביעת  י"ל  בשו"צ  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  זצ"מרן  הראשל

 :לשונו

 בית  בישיבה  בלאא,  שוטים  בפייה  כאינה  שזה  הבזמן  שכפייה  בשכןל  כמ"
 בזמנים  שסוהר  הבית  למנינו  זל  שסוהר  הית  בין  במיון  דל  כאיןו,  סוהרה
 פקא  סבדינן  עוסקים  פרבה  הדעתל,  דרבנן  בפקא  סספקל  כ"הוו.  קודמיםה
 ".שכן בספק ספיקאל כו, הקל לדרבנן בידיםב

 . פייהכל שבית הסוהר היום אינו כבזמנם ואין בו דין "עולה מדברי מרן זצה

, ל  שאין  לעשות  ספק  דרבנן  או  אף  ספק  ספיקא  לכתחילה"ת  קול  מבשר  הנ"  שטען  בשוהומ
 :המשךבל "צזיין מה שהוסיף שם מרן ע

 בזמנים  שסוהר  הבית  למנינו  זל  שסוהר  הית  בין  במיון  דל  כאיןו"[...]  
 פקא  סבדינן  עוסקים  פרבה  הדעתל,  דרבנן  בפקא  סספקל  כ"הוו.  קודמיםה
 מקום  והדחקת  שע  בשכןל  מכ  וכן  בספק  ספיקאשל  כו,  הקל  לדרבנן  בידיםב
 ן המקילים הפוסקים הרבו שלי עאיס מדיןו  ב"  קל  שנו  בןו  ב"קו.  זאת  כיגוןע
, תבם  כ"רמב  הל  עחולקש  ש"רא  הולאפיו,  תקנה  הצד  מן  הדין  הצדמ
 אםד,  ץ"רשב  הכתבן  כו.  שוי  עעשו  שה  מהוציא  לבעל  הת  אכפו  שבדיעבדד
 ".כתחלה לנשא תזה כגט בתגרשהנ

עוט ישאין  מחלוקת  בין  דעת  הרוב  לדעת  המ  )  והלאה162לק  טו  עמוד  ח(ר  "עיין  עוד  בפדו
 : דעת הרוב לשוןה וז, פייהכא הווי כלוהכל מסכימים ד, בעניין מאסר

 דון  לשי,  נן  דמקרה  בפסוק  לש  ילדעתנויה  שכפי  הסוג  בקצרה  בדוןנ"
  יסכימו   בשוטים  וגם  המתנגדים  לכפיה  בשוטיםפיה  ככינה  אמאסר  בפייהשכ

כמו  שכתבו  בענין  בית  האסורין  של  ישראל  הנזכר  בגמרא ,  לכפות  מאסר
כגון  לכופו  להוציא  אישה :  )ה  בית  האסורין"שם  ד(י  "ברש'  א  א"פסחים  צ

, )'ע  סימן  כ"ג  אה"ח"  יביע  אומר("א  "ע  יוסף  שליט"וכבר  העיר  הגר".  פסולה
בית ומכל  שכן  בכפיה  שבזמן  הזה  אינה  כפיה  בשוטים  אלא  בישיבה  ב"

בין  בית  הסוהר  של  זמננו  לבית  הסוהר ]  163עמוד  [ואין  כל  דמיון  ,  הסוהר
ולדעת  הרבה  פוסקים ,  ספיקא  דרבנן  –ל  כספק  "והו,  שבזמנים  הקדומים

 ". ש בספק ספיקא"עבדינן ספיקא בידים בדרבנן להקל וכ

ל  באגרתו  לרבני  ישראל  ודייניה "ה  הלוי  הרצוג  זצ"וכבר  האריך  בדבר  הגריא
לחפש  דרכים  להבטיח  שלא  יהיה  בגט ,  ג"  התשי)מטות  ומסעי(א  "מנ'  מיום  ה

העזר   –יצחק  על  אבן    –וחלק  גדול  מספרו  היכל  ,  דין  גט  מעושה  שלא  כדין
וכך  נהגו   –וביחוד  קיבל  ההצעה  לכפיה  על  ידי  מאסר  ,  המוקדש  לנושא  כפי

ואפילו  הפליגו  להציע  במקרה  של  עבריין  היושב ,  מאז  בתי  הדין  בישראל
ומעגן  את  אשתו  שיעבירוהו  לצינוק  או  אפילו  לייסרו ,  בבית  הסוהרממילא  

, ואילך,  124עמוד  '  ר  כרך  ח"  נדפס  בפד459/ט"ש  בתיק  שכ"כמ  –בשוטים  
ועוד  טעמים ,  )ה"ל'  ג  סי"ח(ץ  "בשם  התשב"  חוט  המשולש"על  פי  שיטת  ה

, ופנו  הדיינים  באותו  פסק  דין  לכל  אלה  שהדבר  מסור  בידם,  ש"ומקורות  עי
אם  על  ידי  כפיה  בשוטים ,  פיה  לאלו  היושבים  כבר  בבית  הסוהרלסדר  כ

' ר  כרך ט"וראה  עוד  מה  שכתבו  בפד.  כדינא  דגמרא  או  על  ידי  צינוק  עיין  שם
 . וצרף לכאן, בנדון הכפייה ודרכיה, 171עמוד 
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שיש  לכוף  את  הבעל  בכל  דרכי ,  ל  נראה  לפסוק  בנדון  דידן"לאור  כל  הנ
 ".וכדת ייעשה –הכפיה לתת גט פטורין לאשתו 

 : וזה לשונו)182בעמוד (והדיין שהיה בדעת המיעוט כתב שם 

ז "עיין  למשל  ריא(ויש  להוסיף  כי  כפיה  בבית  סוהר  אף  שהיא  נחשבת  ככפיה  
 אף על פי כן נראה )עז ועוד' ב סי"עו וח' א סי"ל ח"ת מהריב"שו, ד טז'  ט  הל"גיטין  פ

ש  לצרף  לקולא  שהכפיה וכבר  כתב  כן  ביביע  אומר  שי,  שבימינו  הדבר  שונה
בזמן הזה שאינה כפיה בשוטים אלא בישיבה בבית הסוהר ואין כל דמיון בין 

ל  כספק  ספיקא "בית  סוהר  של  זמנינו  לבית  סוהר  שבזמנים  הקדומים  ולכן  הו
 . )כ אות לד' ג סי"ע ח"ע אבה"ת יבי"שו(

עניין  כפייה  לגט   ב)'ל  סימן  לו"ר  שאול  ישראלי  זצ"לג(כדברים  אלו  כתב  בספר  משפטי  שאול  
מאסר  בזמן  הזה  שאין  בו  מקשיי  המאסר  שהיו  בזמנים  קדומים  ואין  כאן  אלא ,  שכתב  שלדעתו

אין  זה  גרוע ,  שלילת  אפשרות  לנוע  באופן  חופשי  ושבהם  לחמו  של  האסיר  ניתן  ומימיו  נאמנים
 .מהרחקות דרבינו תם

ואין  דינו  ככפייה ל  מאסר  בימנו  דינו  כהרחקות  דרבינו  תם  "הרי  שלדעת  הרב  ישראלי  זצ
 .בשוטים

א "ר  שלמה  דיכובסקי  שליט"ז  מאמר  מדתיות  בכפייה  לגט  של  הג"עיין  עוד  בתחומין  כרך  כ
  שדן  כנגד  סרבן  גט )'אבן  העזר  סימן  קנח(ה  הרצוג  בספרו  היכל  יצחק  "שהביא  את  דברי  הראי

לט  אלא וכתב  שאונס  אינו  דבר  מוח,  וחייבו  בתשלום  מזונות,  כשהבעל  חוייב  בגט  ללא  כפייה
בר אבל  כאשר  מדו,  כאשר  מדובר  באונס  לתת  חפץ  לא  יקר  אז  גם  אונס  קל  יחשב  אונס,  דבר  יחסי

ה  הרצוג "והוסיף  שבעצם  דברי  הראי.  בחפץ  יקר  ערך  אז  אונס  קל  אינו  אונס  אלא  רק  אונס  חמור
 .הם דברי התורת גיטין שיש להעריך את האונס לעומת הדבר הנאנס

  כתב  בבעל  שלא  רצה  לגרש  עד  שהאישה  תשלם  לו )מן  לזא  סי"ע  ח"אה(גם  האגרות  משה  
וכשלא  שילם  אסרוהו  ואז  נתן ,  הבעלוהאישה  לא  רצתה  ופנתה  לערכאות  וחייבו  את  ,    דולר1000

 .העלה שאין זה המאסר כאונס לגרש, גט

ש  דיכובסקי  את  המאמר  שלדעתו  גם  אונס  הגוף  כגון  מאסר  לזמן  אינו  אונס "ומסכם  הגר
ואם ,  שתו  יסכים  לשבת  במאסר  ימים  או  שבועות  כדי  שלא  גרש  את  אשתושהרוצה  את  א,  רגמו

בית  הדין  יחייב  את  הבעל  במאסר  לזמן  קצר  והבעל  מחמת  זה  ייתן  גט  אין  זה  גט  מעושה  אלא 
 .סימן שאינו רוצה באשתו

כפייה  לגט  אלא  כעונש  על ן  גט  אינה  עוד  הוסיף  שסנקציה  של  מאסר  המוטלת  על  בעל  סרב
 . ו מאמר צעדי אכיפה כנגד סרבן גט"כפי שכתב בתחומין כזילותא דבי דינא 

במקום בו כופין על , עד  כאן  דברנו  על  שימוש  במאסר  במקום  בו  אין  כפית  גט  אלא רק חיוב
 . הבעל לתת גט יש הסכמה שניתן להשתמש לשם כך במאסר

 בבעל ל"  דן  הרכב  בראשות  הגאון  הרב יעקב ניסן רוזנטל זצ)  והלאה124עמוד  (ר  חלק  ח  "בפד
ואם  כן  כיצד  כופין ,  האם  חייב  לגרש  את  אשתו,  שעשה  מעשים  מגונים  ואנס  ונשפט  לישב  בכלא

ואם ,  בפסק  הדין  נאמר  שהבעל  חייב  לתת  גט  לאשתו  וכופין  אותו  על  ידי  הושבתו  בכלא.  אותו
וזה  לשונו  פסק  הדין  השייך  לנידון  דידן .  הוא  כבר  יושב  על  מעשים  אחרים  ניתן  להעבירו  לצינוק

 :125 עמוד שם
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ואם ,  לכלוא  אותו  בבית  הסוהר  –אמצעי  הכפייה  לפי  דין  תורה  בכגון  זה  הם  
להכניסו  בצינוק  או  להכותו  בשוטים  עד ,  הוא  כבר  עצור  על  פשעים  אחרים

 .שיאמר רוצה אני

 :  נכתב128ושם בעמוד 

הוא  להושיב  את  הבעל ,  והנה  דרכי  הכפייה  לפי  המצב  החוקי  כעת  בארץ"
  בבית  הסוהר בבמקרה  שלנו  שהבעל  יוש.  יאמר  רוצה  אניבבית  הסוהר  עד  ש

ומה  תעשה  אישה ,  לא  שייכת  הכפייה  הזאת,  ושפוט  לארבע  עשרה  שנה
 . עלובה זאת כדי להשתחרר מכבלי עיגון

לסדר  חוק  כפייה  גם  לאלו ,  ומכאן  פנייתנו  לאלה  שהדבר  מסור  בידם
מרא  או אם  על  ידי  כפייה  בשוטים  כדינא  דג,  היושבים  כבר  בבית  הסוהר

 ". ואז לא יישארו בנות ישראל עגונות, צינוק וכדומה

ר  זה  עולה  אמנם  שהושבה  בבית  הסוהר  היא  סוג  של  כפייה  אבל  ניתן  להשתמש "מדברי  פד
וודאי  שהתכוונו  לרשויות ,  ויותר  מכך  אף  פונים  לאלה  שמסור  בידם,  בה  כאשר  יש  צורך  בכך

ראה  שרשויות  החוק  היו  קשובות  לקריאות ונ,  שיחוקקו  חוק  המחמיר  יותר  מישיבה  בכלא,  החוק
 .וםודברי הדיינים הם הם הבסיס לקביעת החוק כפי שהוא כי, מעין אלו

ל "במאמרו  של  הרב  שילה  רפאל  זצ,  ועיין  עוד  בכתב  עת  תורה  שבעל  פה  כרך  כב  עמוד  סג
 :ומסיים שם וזה לשונו, שדן בבעיות הכפייה במתן גט

  נפסק  להלכה  שכל  מקום  שאמרו )א"ד  סעיף  כ"סימן  קנ(ע  אבן  העזר  "בשו"
ל  כופין  הכוונה  בשוטין  וכשאמרו  יוציא  קיימת  מחלוקת  בדבר  וכתב  שם "חז

ומכל  מקום ,  א  וכל  מקום  שאין  כופין  בשוטים  אין  מנדים  אותו  גם  כן"הרמ
יכולים  לגזור  על  כל  ישראל  שלא  לעשות  לו  שום  טובה  או  לישא  וליתן  עמו 

ובכל  חומרא  שירצו  בית  דין  יכולין או  למול  בניו  או  לקברם  עד  שידרש  
במדינת  ישראל  האפשרות  היחידה  בחוק  שניתנה .  להחמיר  בכהאי  גוונא

לבתי  הדין  הרבניים  לכפות  על  סרבן  גט  היא  לכלאו  בבית  סוהר  וגם  זאת  רק 
. לאחר  חצי  שנה  ממתן  פסק  הדין  ובאישורו  של  היועץ  המשפטי  לממשלה

יש  מקום  לשקול .  ד  בוצעהאפשרות  זו  לא  תמיד  הוכחה  כיעילה  ולא  תמי
לנקוט  באמצעים  חמורים  יותר  כלפי  סרבני  גט  למיניהם  במקרה  שהבעל  נתון 
במאסר  במשך  תקופה  מסוימת  והוא  עומד  בסירובו  יש  לכלאו  בצינוק  ולהרע 

במקרים  אחרים  לנקוט  כנגדו  סנקציות  כלכליות  כגון  שלילת ,  את  תנאיו
  שלילת )'בת  זיקנה  נכות  וכדקצ(קצבאות  מסוימות  המגיעות  לו  מביטוח  לאומי  

עלינו  לנקוט  בכל .  נקודות  זיכוי  שהוא  נהנה  מהם  במס  הכנסה  ועוד
ובנות  ישראל "  שיניים"האמצעים  שלפסקי  בתי  הדין  הרבניים  בישראל  יהיו  

 . ו"לא תשארנה עגונות ח

 עונש פלילי על סרבן גט

נש  פלילי  על  אי בנידון  דידן  עולה  שאלה  מחודשת  האם  ניתן  להשית  על  בעל  סרבן  גט  עו

הוא ,  ההבדל  בין  השאלה  העומדת  לפנינו  לבין  המקרים  שנידונו  לעיל.  ציות  לבית  הדין

ולכאורה  באנו  לשאלה  האם  כפייה  על ,  שעונש  פלילי  מושת  על  הבעל  על  ידי  בית  המשפט

 .גט על ידי בית המשפט פוסלת את הגט

מוצא  בית  הדין  את ,  ןובפתח  דברינו  ועל  מנת  שהדברים  דלהלן  לא  יובנו  באופן  לא  נכו
ת  ובנושאי  כליו  של "כי  בסוגיה  ובמקורות  ההלכתיים  בספרות  השו,  המקום  להבהיר  ולהדגיש

' גט  מעושה  על  ידי  ישראל,  'ישנה  הבחנה  בין  שני  סוגי  כפיות  לגט,  השולחן  עורך  שנציג  לקמן
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רק  באופן ותרת  על  ידי  אותם  גויים  היא  והכפייה  המ.  'גויים'או  '  ם"גט  מעושה  על  ידי  עכו'ו
עשה  מה 'והגויים  אומרים  לו  ,    את  הבעל  לתת  גטשל  ישראל  פסקו  שיש  לכפות)  רבני(שבית  דין  

ל דיברו על מציאות בה ישראל שכנו בין הגויים במדינות "כל המקורות הנ. 'שישראל אומרים לך
ל על כן הטרמינולוגיה ההלכתית מתייחסת ע. בהן השלטון וכוח הכפייה היה בידי אומות העולם

ההלכתית  בה  אנו ומכך  גם  נגזרת  הטרמינולוגיה  ,  ם"דרך  כלל  לעישוי  בידי  גויים  או  עכו
אך  ברור  כי  הדגש  ההלכתי  לעניין  זה  הוא  לא .  'עשה  מה  שישראל  אומרים  לך'משתמשים  לציווי  

אלא  בשאלה  האם  בית  הדין  הרבני  של  ישראל  הוא  זה  שכופה ,  דווקא'  בית  משפט  של  גויים'של  
ראיה  לכך  ניתן  להביא  מהגמרא  שהקשתה  כיצד .  או  מי  שאינו  בית  הדין  הרבניאת  הסרבן  לגט  

" מומחים"שהרי  הם  אינם  בית  דין  ,  האמורא  הקדוש  רב  יוסף  ובית  דינו  יכלו  לבצע  עישוי  על  גט
איש  מפי  איש  עד  משה '  סמוך'על  פי  ההגדרה  ההלכתית  שדיין  מומחה  צריך  בין  השאר  להיות  (

ומתרצת  הגמרא  שבית ?  ין  ישראל  בין  גוי  אינם  יכולים  לכפות  על  גטב,  וכל  שאינו  מומחה)  רבינו
ואין  כאן  המקום  להאריך (הדין  שבכל  דור  עושים  שליחות  הדיינים  הראשונים  שהיו  מומחים  

אינו  יכול  מהבחינה  ההלכתית  לכוף ,  יוצא  אם  כן  שכל  מי  שלא  מוגדר  כבית  דין  רבני).  בגדר  זה
וסמך  על  פי  חוק  המדינה  לדון  בתחום  החשוב  של  כל המ,  ואף  בית  המשפט  הישראלי,  על  הגט

אלמלא  מוראה  של  מלכות 'ל  "שהרי  אמרו  חז,  אותו  אנו  מוקירם  ומכבדים,  ההליכים  הפלילים
מכל  מקום  מבחינה  הלכתית  הוא  אינו  יכול  ליזום  תהליך  של  כפייה ',  איש  את  אחיו  חיים  בלעו

, ת"  הדיינים  שנביא  להלן  מספרות  השוביד'  מקל'או  '  כלי'כך  גם  ביחס  לשימוש  בביטוי  .  על  גט
ברור  כי  זה  אינו  אלא  ביטוי  טרמינולוגי  הלכתי  לכך  שהכפייה  לגט  צריכה  להיעשות  מכוח  בית 

' סגור'אף  שמבחינה  משפטית  הוא  הליך  ,  הרי  שההליך  הפלילי,  על  דרך  זו  בנושא  שלפנינו.  הדין
  התנעת  ההליך  הפלילי ,הרי  ברור  שבמקרה  זה  של  סרבנות  גט,  הפועל  מכוח  חוק  העונשין

הרשעתו  והטלת  העונש  הפלילי  עליו  בידי  בית  המשפט ,  כנגד  הסרבן'  כתב  אישום'הגשת  ב
, ייה  מבחינה  הלכתיתנעשים  רק  לאחר  הוצאת  פסק  דין  בבית  הדין  הרבני  המאפשר  את  הכפ

גט 'אשר  היה  מעוניין  שההליך  הפלילי  לא  יביא  חלילה  ל,  ובהתאם  להנחיית  פרקליט  המדינה
הרי  שהליך  זה  מהווה  למעשה  כלי  נוסף  ביד  בית  הדין  לכפות  על ,  שיפסול  את  הגט'  מעושה

 .הבעל לתת גט

ש  בדין  גויים  שכופין  לתת  גט "ה  לרא"ד  הביא  מחלוקת  בין  הרמ"הנה  הטור  בסוף  סימן  קל
 :וזה לשונו, האם הגט כשר או לא', עשה מה שישראל אומר לך'ולא אמרו 

ם  ואומרים לו עשה מה "ן  אותו  על  ידי  עכואבל  אם  בית  דין  של  ישראל  כופי"
ה  דוקא "וכתב  הרמ,  שבית  דין  ישראל  אומרים  לך  וכופין  אותו  על  כך  הוי  גט

אף  על  פי ,  ם  כופין  אותו  ואומרים  לו  תן  גט"אבל  אם  עכו,  בזה  הלשון
ל  דכיון "ש  ז"ולא  נהירא  לאדוני  אבי  הרא,  פסול,  שישראל  אומר  להם  לכופו

 ".ם אומרין ליתן גט כשר"פילו אם העכושישראל אומר להם לכופו א

 :וזה לשונו, סתם כדבריו ופסק' ד סעיף ט"ע סימן קל"השו

והיו  עובדי ,  אם  דחקו  אותו  בית  דין  של  ישראל  על  ידי  עובדי  כוכבים"
דינו  כאנסוהו ,  כוכבים  מכין  אותו  ואומרים  עשה  מה  שישראל  אומרים  לך

 ".ישראל

 :ל"שכתב וז, ש" שעיקר כראמשמע) ק טו"ס(ומדברי הבית שמואל שם 

 ".הוא הדין אם אומרים סתם תן גט כיון שבא על ידי ישראל"

,   חלק  ג)וארשה(בקובץ  שערי  תורה  .  ה  נחלקו  האחרונים"ש  לרמ"בהבנת  המחלוקת  בין  הרא
 .ד הביאו שלוש דעות בין האחרונים בזה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

18 

  עצמו הבעל.  התשובות  דנו  במקרה  של  בעל  שנטען  שהוא  סריס  ואשתו  רצתה  להתגרש
ועכשיו  היא  באה  לשאול  האם ,  ות  שכפו  אותו  לגרש  אותה  כדתאסירב  לכך  והאישה  פנתה  לערכ

 173קובץ  שערי  תורה  חלק  ג  קונטרס  יא  סימן  סג  עמוד  (הרב  יוסף  שלום  הלוי  פייגענבוים  .  הגט  כשר

וכתב שלכל הדעות צריכים שהערכאות יהיו שליחים , ה"ש והרמ" הביא את מחלוקת הרא)והלאה
ם "והסביר  שנחלקו  בדין  עשיית  דבר  לשמה  על  ידי  עכו.  ית  הדין  של  ישראל  בכפיית  הגטשל  ב

  והוא  הדין  בנידון  דידן  שבית  הדין  אמר ש  לשיטתו  שכשר"הרא,  ומד  על  גביוכשישראל  ע
, ם  שלא  מהני  היות  והגוי על דעת דנפשיה עביד"ה  סובר  כהרמב"הרמ.  ם  לכפות  את  הבעל"לעכו

לפי  האמור  כתב  שעיקר  כדעת .  רוש  עשה  מה  שישראל  אומר  לךולכן  צריך  שיאמרו  לו  בפי
ש  נאמרו  במקום  בו  הערכאות  כופין  את "הרב  סייג  את  דבריו  וכתב  שכל  דברי  הרא.  ש"הרא

אבל  אם ,  הבעל  לתת  גט  מכוח  בית  דין  של  ישראל  ואז  מועיל  גם  אם  לא  אמרו  זאת  במפורש
וזה .  י  שהדין  כן  בדת  ישראל  לא  יועילגם  אם  יצא  חוק  לגרש  כדת  מפנ,  כופין  אותו  מכוח  חוקיהם

 :לשונו השייך לעניין

ק  טו  וכפי "ס  קלד  ס"ש  בסו"ש  והטור  וכן  נראה  דעת  הב"אכן  גם  לדעת  הרא
ל "א ז"ל יפה הכריע כי כן הוא הכרעת הרמ"מה  שכתבנו  דתליא  בפלוגתא הנ

ק  ה "ד  רעא  ס"ך  יו"ק  יא  ובש"א  ס"ש  במג"ח  סימן  יא  וסימן  לב  ועי"באו
ורק  לרווחא  דמילתא  כתב  שיסייע ,  כשר,    סייע  הישראל  קצתדאפילו  לא

ש  וסייעתו  לא "מכל  מקום  בנידון  דידן  פשיטא  דגם  לפי  דברי  הרא,  מעט
דמה  שערכאות  של  המדינה  שם  כופה  אותו לגרש אינו מצד דת ישראל ,  מהני

, אלא  כשאר  נימוסיהם  לעשות  משפט  המדינה  ולהציל  עשוק  מיד  עושקו
לא ,  וק  לגרש  כדת  מפני  שהדין  הוא  כן  בדת  ישראלואפילו  יתברר  שיצא  ח

דבעינן  דוקא  שהכפייה  תהיה  מכוח  בית  דין  של  ישראל  והאינו  ישראל ,  יועיל
אבל  כל  שאין ,  ן"כמו  שכתב  הר,  לא  יהיו  עושים  רק  מעשה  מקל  בעלמא

אפילו  האינו ,  הכפייה  מכוח  ציווי  של  בית  דין  של  ישראל  על  פי  דת  ישראל
 ".לא מהני, עשה מה שישראל מצווים לך בדין תורהישראל אומרים למגרש 

ומה  שהכריע  בדין  האישה  מכוח  ספק ,  ועיין  עוד  שם  מה  שכתב  לחלק  בין  דיני  ממונות  לגט
ם  שגט  מעושה  בערכאות  כשר "ספק  סריס  וקידושין  לא  חלו  וספק  הלכה  כרמב,  ספיקא

 . עיין שם באורך. מדאורייתא

ש  הלוי "  מביא  את  דברי  הגרי)  והלאה25  סימן  ט  עמוד  חלק  ד  קונטרס  ב(הגאון  רבי  מאיר  אריק  
ם  עושים  לעצמם  נעשים  שלוחים  של "מ  אריק  גם  אם  עכו"לדברי  הגר.  פייגענבוים  וחולק  עליו

, ם"עיין  שם  שדן  בדין  שליחות  של  עכו.  ת  דין  של  ישראל  נח  בדבראל  כל  שלביבית  דין  של  ישר
וזה לשונו . ל"הגמרא שם לפי הסבר זה הנועיין  שם  עוד  שהסביר את שיטת רב משרשיא וסוגיית 

 :השייך לעניין

ומכל  מקום  הדבר  צריך  עיון  בעיני  בעניין  כזה  אם  האישה  רוצה  לדון  בדיני 
שעל  כל  פנים  יוכלו  בית  הדין  לומר  גם ,  ישראל  ולברר  הדבר  והבעל  מסרב

הו שלא  בפניו  שמחויב  לבא  לבית  הדין  או  לברר  הדבר  על  ידי  מומחים  ויכפו
ם  עושים  כן "גם  אם  העכוואם  כן  נימא  ד.  ית  דין  של  ישראל  לגרשהל  ידי  בע

ת  דין  של  ישראל  כיוון  דעל  כל  פנים ניחא להו מעצמם  נעשים  שלוחים  של  בי
לבית  הדין  של  ישראל  וכאלו  בית  דין  של  ישראל  אמרו  להם  שיכפוהו  והם 

 . כופין אותו לעשות על דעת בית הדין

מכל  מקום  אם  האישה  רוצה ,  ל  פי  חוקי  המדינהבהמשך  דבריו  כתב  שגם  אם  הדבר  נעשה  ע
ה וז,    ציווי  ישראל  וכדיןבגט  על  ידי שיגרשנה  וכופין  אותו  נמצא  שהערכאות  מחייבים  אותו

 :לשונו בעיקר דבריו
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מכל  מקום ,  והנה  יש  לדון  בזה  אף  שהדבר  הוא  מחוקי  המדינה  כמו  שכתבנו"
י  הממשלה  עושה היינו  אם  האישה  רוצה  בכך  שיגרשנה  אז  כופין  ואם  כן  הר

 ".כן על ידי ציווי ישראל דהיינו האישה וכדין ויש לומר דכשר

וכתב  להסביר ,  מ  אריק"מביא  את  דברי  הגר,  )  והלאה68עמוד  ק  ב  "חלק  ד  סימן  לד  ס(י  שור  "הגר
ת  דין  של  ישראל  פסקו  שהבעל  חייב  לגרש  את  אשתו שכל  שבי,  ה"והרמש  "במחלוקת  הרא

אם כפו אותו הערכאות לגרש גם אם לא מכוח , ר דינו לערכאותוהתרו  בו  שאם לא יעשה כן יעבו
 :וזה לשונו. הגט כשר לכתחילה, ציווי של בית דין של ישראל אלא מצד חוקיהם

נראה  לי  ברור  למעשה  דכל  שהבית  דין  יצוו  עליו  שמחויב  לגרש  את  אשתו "
ויתרו  בו  שאם  לא  ירצה  יתירו  לאישה  להיות  קובלת  עליו  בדיניהם  להכריח 

אף  שאין  הכפייה  שלהם  מכוח  ציווי  בית  דין ,  תו  על  זה  שיגרש  את  אשתואו
הוי  שפיר  גט  מעושה ,  ישראל  אלא  מצד  נימוסיהם  על  פי  משפטי  המדינה

 ".כדין בישראל דכשר לכתחילה כאשר מגרשה בבית דין של ישראל

ונחלקו בשאלה עד כמה , ש מסכימים שהגט כשר"ובין הראה "י  שור  מסביר  שבין הרמ"הגר
. וח  ציווי  בית  דין  של  ישראל  ולא  מכוח  הכפייה  של  הערכאותצריך  לברר  שהבעל  נותן  גט  מכ

עשה 'ם  ולכן  צריך  שיאמרו  לו  "ה  יש  מקום  לחשוש  שנותן  את  הגט  מכוח  ציווי  העכו"לפי  הרמ
ה  מודה  שאם  בשעת  מתן  הגט  אומר  הבעל "אבל  גם  הרמ',  כמו  שבית  דין  של  ישראל  אומר  לך

מסתמא ש  סובר  שאין  מקום  לחשש  זה  ו"הרא.    בית  דין  של  ישראל  שמהנישעושה  כן  מכוח  ציווי
ה  ולתקן "וכתב  שיש  לחשוש  לשיטת  הרמ.  וח  ציווי  בית  הדין  של  ישראלאמרינן  שנותן  מכ

שבשעת  מתן  הגט  יאמר  הבעל  שנותן  מכוח  ציווי  בית  דין  של  ישראל  ובכך  לצאת  ידי  חובת  כל 
 :וזה לשונו. הדעות

ם  הכופהו  עשה  כמו  שבית  דין "יך  שיאמר  לו  עכוה  דצר"אלא  טעמו  של  הרמ
ראל  אמרו  לך  דחושש  אף  דנתרצה  ליתן  את  הגט  פן  נותן  רק  מצד של  יש

ואמנם  אם  יאמר  בנתינת  הגט  רוצה ,  ם  דלא  הווי  כמגרש  ברצון"מצוות  העכו
ה  מהני  אף "פשיטא  דגם  להרמ,  אני  כמו  שבית  דין  של  ישראל  אומרים

ש "ולדעת  הרא.  על  פי  משפט  שלהםם  רק  בסתם  כפהו  ליתן  גט  ו"דהעכו
, שפיר  דמי'  וצה  אניר'והוא  אמר  '  תן  גט'ם  אומר  לו  בסתם  "פילו  אם  העכוא

דמסתמא  אמרינן  דמגרש  ברצון  גמור  מצד  קיום  מצוות  בית  דין  של  ישראל 
ש  סובר  דצריך  המגרש  לומר  רוצה  אני "ואפשר  שגם  הרא.  שציוו  עליו  מראש

ועל  כל  פנים .    הדין  מחלוקת  ביניהםכמצות  בית  דין  של  ישראל  ואין  בעיקר
בנידון  דידן  יש  לתקן  דבשעת  סידור  הגט  יאמר  לו  הרב  אתה  נותן  הגט 
לאשתך  פלונית  בת  פלוני  מרצונך  כמצוות  בית  דין  של  ישראל  והוא  משיב 

 .ע"אני נותן מרצוני כמצוות בית דין של ישראל וכשר לכתחילה אליבא דכו

ב "ף  שלום  הלוי  פייגענבוים  מהמשנה  למלך  והרובהמשך  כתב  לדחות  את  ראיות  הרב  יוס
 .אשכנזי עיין שם

שערי (מ  אריק  "  פייגנענבוים  חזר  והסביר  את  שיטתו  ודחה  את  דבריו  של  הגרי  הלוי"הגרש

ובכפייה  על  ידי ,  וכתב  שאין  הלכה  כרב  משרשיא,  )107עמוד  ,  ק  ד  באמצעו"ד  סימן  נג  ס"תורה  ח
  ואפילו .מצד  ציווי  בית  דין  של  ישראל  הגט  בטלם  או  מכח  חוקיהם  ולא  "ערכאות  מדעת  העכו

ורק .  לא  מהני,  ל  פי  דת  ישראלאם  הגויים  כופין  למי  שראוי  לכפותו  ואפילו  אם  אומרים  תן  גט  ע
ועיין .  הגט  כשר,  כאשר  כופין  מכוח  ציווי  בית  דין  של  ישראל  והם  עושים  מעשה  מקל  בעלמא

 . י שור"דבריו ולא כדברי הגרב אשכנזי סוברים כ" שחזר והסביר שהמשנה למלך והרשם

שם  דנו )  עמוד  נג  והלאה)  ט"ב  בשנה  י-גיליון  א('  גיליון  קו(עיין  עוד  בירחון  מוריה  
ב  בעניין  האפשרות  החוקית  שניתנה  לערכאות  לחייב  צד  שמעגן "האחרונים  בחוק  שיצא  בארה
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ת  בין ובתוך  דבריהם  דנו  גם  בהבנת  המחלוק,  עיין  שם  בחוק  ובהשלכותיו,  את  משנהו  בכסף
 .ש"ה לרא"הרמ

  שכתב )אבן  העזר  סימן  י  ענף  ח(ל  הביא  את  דברי  הבאר  יצחק  "ש  אלישיב  זצ"הגאון  הרב  רי
יש  לומר  שהתרצה  לגרש  משום ,  שאם  כפו  את  הבעל  בערכאות  ובא  לבית  דין  של  ישראל  לגרש

 . צ אשכנזי"ם והרב"הבאר יצחק הוכיח את דבריו מהרמב, מצוה לשמוע דברי חכמים והגט כשר

ל  חולק  על  הבאר  יצחק  וסובר  שוודאי  שאין  הגט  כשר  אלא  אם  ישראל "ש  אלישיב  זצ"הגרי
ובעינן  שהכפייה  תעשה  כדין  ולא  מהני  מה  שבא .  פסקו  שחייב  לגרש  ואמרו  לערכאות  לכופו

ועיין  שם  שכתב  שאין  להוכיח .  לסדר  את  הגט  בבית  דין  של  ישראל  אם  הכפייה  היתה  שלא  כדין
וכתב  שראיית .    חייב  לתת  גט  הגט  כשר  מהתורה  גם  כפוהו  שלא  כדיןם  היות  ודעתו  אם"מהרמב

 :ה לשונו השייך לעניינינווז. צ אשכנזי לא מובנת"ת הרב"הבאר יצחק משו

אבל  לא ,  ש  אין  הגט  כשר  אלא  באופן  שישראל  אומר  להם  לכופו"ואף  לרא"
ינן כ  דבע"א.  סגי  מה  שהבעל  יודע  דעת  בית  הדין  שפסקו  שהוא  חייב  לגרשה

ייה  ייעשה  כדין  ואם  הכפייה  נעשתה  שלא  כדין  לא  מהני  בזה שה  הכפשמע
 .שהוא בא לבית הדין לסדר את הגט

ה  והסביר  שפשוט  שכאשר "ש  במחלוקתו  עם  הרמ"בהמשך  דבריו  כתב  שעיקר  כרא
היות  וחסר  התנאי  שבית  דין ,  הערכאות  מחייבות  את  הבעל  מכוח  החוק  דהווי  כפייה  שלא  כדין

 :וזה לשונושל ישראל יצוו לכופו 

ה  אף  שבית  הדין "להרמ,  ש"ה  והרא"י  קלד  פליגי  הרמ"בטור  אבן  העזר  סוס
אלא  בעינן  שהגוי ,  לא  סגי  בהכי,  ם  לכופו  לתת  גט"של  ישראל  מצווה  לעכו

ם "ש  אם  בית  הדין  ציוו  לעכו"ולרא,    אומרים  לךת  דיןיאמר  לו  עשה  מה  שבי
בא  על  ידי  ישראל כיון  ש,  לכפות  מספיק  גם  אם  הגוי  לא  אמר  לו  אלא  תן  גט

מכל  מקום  זה  פשוט  שבנדון  דידן .  ש"ק  טו  פוסק  כרא"והבית  שמואל  שם  ס
, בזמן  שהשופט  בא  לפסוק  לטובת  האישה  בגלל  שהבעל  מסרב  לתת  לה  גט

הרי  לנגד  עיניו  הוא  רק  החוק  שאושר  בבית  המחוקקים  שלהם  ככל  החוקים 
 ."אם כן חסר כאן התנאי דבעינן שהבית דין יצוו לכופו, שלהם

וכתב  לחדש  שאם  האישה  תובעת  את  הבעל  בבית  דין  של  ישראל  והבעל  מסרב  לדון  ובית 
 :וזה לשונו, הגט יהיה כשר, אם הבעל הוא מאלו שכופין אותם לתת גט, בהדין הוציא כתב סירו

אכן  במקרה  והאישה  תובעת  את  בעלה  בבית  הדין  והבעל  מסרב  להתדיין "
ג "  בזה  יש  לכאורה  מקום  לדון  דבכהבבית  הדין  ובית  הדין  הוציא  סירוב  עליו

 ". אם הוא מאלה שכופין להוציא שהגט יהיה כשר אם בגלל האיום נתן הגט

וזה ,    וכתב)שם  עמוד  סא(ל  "ל  התייחס  אף  הוא  לשאלה  הנ"ז  אויערבאך  זצ"הגאון  הרב  רש
 :לשונו

הרי  הכל  יודעים  שכל  גט  שיודעים  ברור  שהבעל  נתן  אותו  בגלל  פחד  של "
  פי  חוקי  המדינה  ולא  לפי  דין  התורה  הקדושה  או  פחד  מעונש חיוב  ממון  על

רק  אם  היה  פסק  דין  של ,  והגט  פסול,  הרי  זה  גט  מעושה  שלא  כדין,  מאסר
אז ,  שהם  כשרים  ומומחים  בענייני  גיטין,  בית  דין  צדק  חרדי  ידוע  ומפורסם

שפיר  הם  יכולים  לכוף  את  הבעל  גם  על  פי  ערכאות  ולעשות  כל  מה  שבית 
 ". שראל אומר לוהדין של י

ועיין  עוד  בעניין  כפייה .  צ  גרטנר  שדן  בכל  האמור  באורך"ועיין  שם  עוד  במאמרו  של  הר
  שדן  בכל  האמור  ובשיטות  נוספות )עמוד  פג  והלאה(ד  אות  יד  "בגט  באוצר  הפוסקים  סימן  קל

 .באורך
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  הרכב  בראשות  הגאון 128ר  חלק  ח  עמוד  "ולכל  האמור  יש  לצרף  את  מה  שהובא  לעיל  פד
 :ל שכתב"רב יעקב ניסן רוזנטל זצה

לסדר  חוק  כפייה  גם  לאלו ,  ומכאן  פנייתנו  לאלה  שהדבר  מסור  בידם"
אם  על  ידי  כפייה  בשוטים  כדינא  דגמרא  או ,  היושבים  כבר  בבית  הסוהר

 ". ואז לא ישארו בנות ישראל עגונות, צינוק וכדומה

מסכמת להפעיל הליך פלילי יווכח שוודאי דעתם הייתה , אין ספק שכל המעיין בדברים אלו
אם  על  ידי  כפייה "שהרי  כתבו  ,  עקב  כך  שאינם  נשמעים  לבית  הדין  הרבני,  על  סרבני  הגט

, כוללת  גם  החלת  עונש  פלילי'  וכדומה'והמילה  ,  "בשוטים  כדינא  דגמרא  או  צינוק  וכדומה
 .ק"ודו

 :ובאו לעיל שה) שבעל פה כרך כב עמוד סגבכתב עת תורה(ל "לה רפאל זציוכן מדברי הרב ש

במדינת  ישראל  האפשרות  היחידה  בחוק  שניתנה  לבתי  הדין  הרבניים "
אפשרות  זו  לא  תמיד  הוכחה [...]  לכפות  על  סרבן  גט  היא  לכלאו  בבית  סוהר  

יש  מקום  לשקול  לנקוט  באמצעים  חמורים  יותר .  כיעילה  ולא  תמיד  בוצעה
מסוימת כלפי  סרבני  גט  למיניהם  במקרה  שהבעל  נתון  במאסר  במשך  תקופה  

במקרים  אחרים ,  והוא  עומד  בסירובו  יש  לכלאו  בצינוק  ולהרע  את  תנאיו
ימות  המגיעות  לו   שלילת  קצבאות  מסולנקוט  כנגדו  סנקציות  כלכליות  כגון

  שלילת  נקודות  זיכוי  שהוא  נהנה  מהם )'קצבת  זקנה  נכות  וכד(מביטוח  לאומי  
ין  הרבניים עלינו  לנקוט  בכל  האמצעים  שלפסקי  בתי  הד.  במס  הכנסה  ועוד

 . ו" לא תשארנה עגונות חובנות ישראל" שיניים"בישראל יהיו 

גם  כאן  המעיין  בדבריו  יווכח  שיסכים  עם  אפשרות  הפעלת  הליך  להטלת  עונש  פלילי  לפי 
ש "וזאת  אם  כדברי  הרא,  ינו  שומע  להוראות  בית  הדין  הרבניהחוק  כנגד  סרבן  הגט  בגין  כך  שא

 .ה"או כדברי הרמ

א "  נשא  דברים  הגאון  הרב  חגי  איזירר  שליט)ז"שבט  התשע(ערך  לאחרונה  בכנס  הדיינים  שנ
לאחר  המחילה  הרבה .  ודעתו  הייתה  שיש  בחוק  זה  בעייתיות  וחשש  לגט  מעושה,  בעניין  זה

 . נעשה על פי בית הדין ובהוראתולעניות דעתינו אין בחוק זה חשש של גט מעושה מאחר והכל

, הסוגיא  של  רב  הונא.  קבילות  לכאורה  או  סותרותעיקר  דבריו  היו  בדיון  בשתי  סוגיות  מ
  שדעת ,ב"ח  ע"והסוגיא  בגיטין  דף  פ,  א"ח  ע"ב  דף  מ"שעיקרה  בב,  ה  וזבין  זביני  זביניוישתל

שלא , ם  כדין פסול ופוסל"בעכו,  שמואל  שגט  מעושה  בישראל  כדין  כשר  שלא  כדין  פסול  ופוסל
בסוגיה  הראשונה  המסקנה .  ה  סותרותשתי  הסוגיות  האלה  לכאור.  כדין  אין  בו  אפילו  ריח  הגט

ורב  הונא  אמר  כרב  משרשיא  ולכן  דבר  תורה  בישראל  שעשה ,  ה  וזבין  זביני  זביניוילכאורה  שתל
 . ה וזבין זביני זביני זה כשרוימצד העניין של רב הונא שתל, שלא כדין

 עד  הרגע  שיפסקו  כפייה  קשה  להגיד  שהוא  מפחד",  א"שליטטען  כבוד  הגאון  הרב  איזירר  
כפייה אחרי  זה  כשפסקו  ,  כי  עד  הפסק  הוא  יכול  תמיד  להתמודד  עם  זה,  מהחיוב  הרטרואקטיבי

. ו  מנוסלאחר  זמן  זה  אין  ל,  לא  להיות  מוגדר  כסרבן  –  יום  שנותנים  לו  לבצע  את  הגט  60ועברו  
יש  כאן ,  ס  מרגע  שפסקו  כפייה  כי  באותו  רגע  שבית  הדין  פסק  כפיית  גטלמעשה  כבר  אין  לו  מנו

כי  הדין ,  שמא  תאמרו  שבית  המשפט  לא  מתעסק  עם  כפיית  גט,  ורמים  שמאיימים  על  הבעלשני  ג
בהנחיה  שהוציא  פרקליט  המדינה .  זה  לא  נכון,  ייתן  גט  או  לא  ייתן  גטי  חלוט  בין  אם  הפליל

בית ,  זאת  אומרת  שאם  הוא  ייתן  גט  מיד.  נכתב  שבית  המשפט  יכול  להתחשב  בהמשך  סרבנותו
יוצא  אם  כן  שהפסיקה  הפלילית  שצריכה  להיות  חלוטה  היא ,  מעונשוהמשפט  רשאי  יהיה  להקל  

 ".כדי לזרז ולעודד אותו שהוא ייתן גט, היא גמישה, לא חלוטה
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וזאת ,  יש  לראות  בפסיקה  הפלילית  כחלוטה,  לעניות  דעתינו  ולאחר  בקשת  המחילה  הרבה
  המשפט  אם  לא ים  את  השימוש  בכלי  שהוא  ביתשהרי  מדוע  אנו  צריכ,  כאשר  הבעל  לא  נותן  גט

', ככלי  הדיינים'ובית  המשפט  בזה  משמש  ,  רק  בכדי  שהבעל  יעשה  את  מה  שהורו  לו  בית  הדין
ולכן  גם  אם  אחרי  שהבעל  ייתן  את  הגט  בית ,  והווי  כאומר  לו  עשה  מה  שישראל  אומר  לך

ואם  בכפיית  בית  המשפט  נתן  הבעל  את .  המשפט  יקל  על  עונשו  אין  הדבר  פוגם  בכשרות  הגט
כמו  כן  אין בית המשפט ,  הרי  השגנו  את  המטרה,  רע  בכך  שבית  המשפט  הקל  בעונשומה  ה,  הגט

תצורף ,  חייב  להקל  בעונשו  אלא  רק  אם  הוא  רוצה  ובטוחני  במצב  זה  שהבעל  הסכים  ליתן  גט
ד "א  בסימן  קנ"גם  בהלכה  כתב  הרמ.  המלצת  בית  הדין  שמאחר  והבעל  נתן  גט  יש  להקל  בעונשו

ופעמים  רבות  אף  שהבעל ,  ליתן  גט  כתובה  עוד  קודם  הגירושיןשניתן  לחייב  את  הבעל  שמסרב  
אם  הבעל  מתרצה  לתת  גט  מוותרים  על  חיוב ,  סירב  בתחילה  לתת  גט  וחייבו  אותו  לשלם  כתובה

 .הכתובה וזאת רק בכדי שייתן את הגט

שלוקח  זמן ,  כפייה  חלוטה  של  בית  הדין  הרבני,  למעשה  יש  כאן  שתי  כפיות"עוד  אמר  הרב  
איפה  אנחנו  מוצאים  דבר  כזה ,  ישם  אותה  וכפייה  נלוות  של  בית  המשפט  האזרחיעד  שהוא  מי

 ".בהלכה

בית  המשפט ,  גם  כאן  אין  לומר  כדברי  הרב  שיש  כאן  שתי  כפיות  אלא  כפייה  אחת  מתמשכת
וללא  החלטת  בית  הדין  המתירה ,  ממשיך  את  כפיית  בית  הדין  עקב  אי  ציות  להוראת  בית  הדין

פרקליטות  המדינה  לא  תגיש  את  כתב ,  יותעל  פי  ההנח,  הפלילימבחינה  הלכתית  את  ההליך  
וכמו  שכתבנו  זהו  כלי  נוסף ,  האישום  ובית  המשפט  לא  יוכל  בלא  זאת  להטיל  עונש  פלילי

שישנם  כמה  סוגי ,  דבר  מעין  זה  מצאנו  גם  בהרחקות  דרבינו  תם.  'ככלי  הדיינים'המשמש  
י  הצורך  והעניין  וכפי  ראות  עיני  בית שלא  לקוברו  וגם  בהם  הולך  ומוסיף  לפ,  נידוי,  הרחקות

גם .  כשהמטרה  לא  להשתמש  מיד  בכל  האמצעים  העומדים  לרשות  בית  הדין  אלא  בהדרגה,  הדין
בנידון  דידן  השימוש  בהליך  הפלילי  בבית  המשפט  ובעונשים  הפליליים  שבחוק  חייב  להתבצע 

 . לפי הצורך ולפי ראות עיני בית הדין והחלטתו, בהדרגה

יראה ,  ל"  הרכב  בראשות  הגאון  הרב  יעקב  ניסן  רוזנטל  זצ128  חלק  ח  עמוד  ר"המעיין  בפד
לסדר  חוק  כפייה  גם ,  ומכאן  פנייתנו  לאלה  שהדבר  מסור  בידם:  "ל"שכבר  אז  כתבו  הדיינים  וז

ואז , מרא או צינוק וכדומהאם  על  ידי כפייה בשוטים כדינא דג,  לאלו  היושבים  כבר  בבית  הסוהר
אין  ספק  שכוונתם  לענישה  ולכפייה  נלוות  של  בית .  ל"עכ,  "ונותישארו  בנות  ישראל  עגלא  י

בכתב  עת  תורה  שבעל  פה  כרך  כב  עמוד (ל  "כך  גם  עולה  מדברי  הרב  שילה  רפאל  זצ.  המשפט  האזרחי

שקול  לנקוט  באמצעים  חמורים  יותר  כלפי  סרבני  גט  למיניהם  במקרה יש  מקום  ל:  "שכתב,  )סג
שלפסקי בתי הדין הרבניים [...] והוא עומד בסירובו שהבעל  נתון  במאסר במשך תקופה מסוימת 

ולא  ראינו  שראו  בכך  שתי  כפיות ".  ו"ובנות  ישראל  לא  תשארנה  עגונות  ח'  שיניים'בישראל  יהיו  
 . או שחששו ששתי כפיות יהיו עישוי שלא כדין

בביצוע  התערב  בית  דין ,  שכשיש  כפייה  כדין  של  בית  דין  של  ישראל,  עוד  טען  כבוד  הרב
לפי  התוספות ,  נעשה  כאן  שילוב  של  כוחות  כשרים  וכוחות  אחרים',  שאין  לו  סמכות'וים  של  ג

 .גם רב הונא מודה שזה לא כפייה כדין

נשאל  על  סמך  מה  קבע  כבוד  הרב  שלבית  המשפט  אין ,   גם  כאן  לאחר  בקשת  המחילה
ללא הרי  כל  הפעלתו  של  ההליך  הפלילי  לא  הייתה  מונעת  ,  כאילו  הוא  פועל  מעצמו,  סמכות

וללא  החלטת  בית  הדין  הרבני  ההליך  הפלילי  לא  יופעל .  החלטת  בית  הדין  הרבני  המתירה  זאת
וכפי .  ת  הדיןובית  המשפט  לא  יוכל  להטיל  על  הבעל  עונש  פלילי  על  כך  שלא  שמע  להוראות  בי
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עשה  מה  שישראל  אומר 'והווי  כאומרים  לו  '  ככלי  הדיינים'ההליך  הפלילי  כאן  משמש  ,  שכתבנו
 .ואם כן אף לדעת התוספות יודה רב הונא שהכפייה כדין, ו שכתוב במשנה בגיטין פחוכמ', לך

, ושלא  כדברי  הרב,  שאין  בית  המשפט  מוסיפים  דבר  בכפייה  שלהם,  עוד  יש  להוסיף  ולומר
כי  מבית  דין  של ,  במקרה  דנן  יש  תוספת  הפחדה,  נראה  שיש  גם  דברים  שהם  הוסיפו"שאמר  

על  כן  הוא  עושה  חשבון  האם  כדי  להוציא  את .  ייה  על  הגטישראל  צפוי  לו  רק  עונש  של  כפ
וזו ,  הנשמה  לאשתו  הוא  יכול  שנתיים  לסבול  בכלא  הישראלי  ואחר  כך  ישחררו  אותו  מהמאסר

, אך  ברגע  שהתערב  פסק  דין  פלילי.  והוא  יכול  לסבול  את  הכלא  במצב  שכזה.  כפייה  לא  גמורה
יוכל  לשבת  ארבע  שנים  נוספות  בגלל הוא  ,  הוא  יודע  שמעבר  למה  שהוא  ישב  שנתיים  מאסר

 ". ודבר זה מלחיץ אותו עוד יותר, פסיקת בית משפט הפלילי

שנם שהרי  עינינו  רואות  נכון  להיום  שי.  אינם  מדויקים,  אחר  בקשת  המחילה,  דברים  אלה
והם  לא  מוכנים  ליתן  את ,    על  פי  פסק  בית  דין  רבני,אסירים  היושבים  בכלא  למעלה  מעשר  שנים

. שיודעים  שהם  יכולים  לישב  כך  עוד  ועוד  ובית  הדין  לא  שחררם  עד  סוף  חייהםהגט  על  אף  
. ונמצא  שאין  ייסוד  מוצק  לומר  שבגלל  פסיקת  בית  משפט  הפלילי  הדבר  ילחיץ  אותו  עוד  יותר

אמנם  בחוק  מובא  שאם  הטילו  על  הבעל  הסרבן  עונש  פלילי  אף  אם  נתן  לאחר  מכן  את  הגט  הוא 
והיא  סנקציה  טובה  בכדי ,  אך  זו  עצמה  מהותה  של  הסנקציה.  ולא  ישוחרר  עד  שירצה  את  עונש

ויש  לומר  שאף  לרב .  לבית  הדיןשהבעל  ידע  ויעשה  חושבים  אם  כדאי  או  לא  כדאי  לו  להישמע  
ובפרט  שהפעלת  ההליך .  גם  במקרה  דידן  גמר  ומקני,  א  גמר  ומקניהונא  שאומר  אגב  אונס

פט  הוא  שליח  של  בית  הדין  בביצוע הפלילי  היא  כדי  שישמעו  לבית  הדין  ולמעשה  בית  המש
הוא  אינו  מאמין  שבית  משפט  האזרחי  יאמר  שהוא  נותן  את  העונש  לבעל ,  רבלדברי  ה.  הכפייה

צריך  לזכור  שמדובר  בהליך  פלילי  ובהנחיית ,  אך  גם  כאן.  כדי  לממש  את  פסק  הדין  של  תורה
  הדין  הרבני פרקליט  המדינה  שכולו  נוסח  ומופעל  כדי  לכפות  את  הבעל  לבצע  את  מה  שבית

 . לתת את הגט, הורה לבעל

 :לסיכום

הרי  שכל  הנוהל  להפעלת  ההליך ,  בשונה  מהחששות  ההלכתיים  שהעלה  הרב  איזירר

ומתוך  רצון  של ,  הפלילי  גובש  ומופעל  אך  ורק  כדי  שהבעל  יעשה  מה  שבית  הדין  מורה  לו

 . המדינה שהדבר יעשה בלא שהגט חלילה ייפסל

היינו  חשש  שבעתיד ',  מדרון  החלקלק'בדבריו  על  חשש  מעוד  הוסיף  הרב  איזירר  ורמז  
 .ינצלו אינשי דלא מעלי את החוק לכפייה שלא כדין

וכאן  המקום  לומר באופן ברור שאם חלילה יעשה שימוש לא ,  יש  להעיר  שאכן  החשש  קיים
לכן .  עלול  להיווצר  חשש  של  גט  מעושה  שלא  כדין  על  כל  המשתמע  מכך,  חוקנכון  ולא  ראוי  ב

 .  העוסקים במלאכה לתת את דעתם לעשות את הדברים כדת וכדיןעל כלל

 . הרב בלייכר והרב שרמן, לכך נצרף את ההערות שהעירו הדיינים

הרב  בלייכר  העיר  שכשבית  המשפט  אומר  שהוא  עושה  את  זה  מכוח  פסק  דין  של  בית  הדין 
. ה  שלא  כדיןואין  כל  חשש  של  גט  מעוש,  הרבני  הוא  למעשה  מצהיר  שהוא  שליח  של  בית  הדין

והחשוב  ביותר  התנאי  השלישי  של  התייעצות ,  התנאיםוהרב  שרמן  אמר  שאם  יתקיימו  שלושת  
לשימוש '  אור  ירוק'עם  הנהלת  בתי  הדין  הרבניים  והייעוץ  המשפטי  לשיפוט  הרבני  אשר  ייתנו  

. הרי  שהגט  שיינתן  בעקבות  כך  יהיה  כשר,  והוא  התנאי  החשוב  ביותר  לדבריו,  בהליכים  שבחוק
אין ".  ל  הנוכחי  אני  סומך  אני  לא  יודע  מי  יהיה  הבא"על  המנכ:  "ב  איזירר  הגיב  על  כך  ואמרהר
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כפייה  שלא ספק  שהדברים  נאמרו  כדי  ליצור  רשתות  בטחון  שימנעו  מצב  של  שימוש  בחוק  ל
ואין  ספק  שעל  הדיינים  שמוציאים  פסק  דין  מעין  זה  לתת  את  דעתם  שלא  יצא  מכשול  או .  כדין

 .  ודי למבין,תקלה מתחת ידיהם

מכל  האמור  נראה  שמעיקר  הדין  אין  בהשתת  עונש  מאסר  פלילי  משום  כפייה  על  ידי 
ומדבריהם  של ,  ה"ש  והרמ"כפי  שעולה  מהסבר  האחרונים  למחלוקת  הרא,  ערכאות  שאסורה

ל  ביחס  לחוק  הגירושין "ז  אויירבאך  זצ"ל  והגרש"ש  אלישיב  זצ"גדולי  הדור  הקודם  הגרי
 . ב"בארה

מותר  לבית  הדין  להורות  לענוש  סרבן  גט  במאסר  פלילי  על  ידי  בית  המשפט לאמור  נמצא  ש
 .ואין בכך משום גט מעושה שלא כדין

על  היביע  אומר  מרן  הגאון  הרב ולרווחא  דמילתא  ניתן  לצרף  את  דברי  הרבנים  הגאונים  ב
הסוברים  שאין  במאסר  של  ימינו  משום  כפייה  על ,  שר  הובאו  לעילא,  ל  ועוד"עובדיה  יוסף  זצ

 .הגט מפני שתנאי המאסר בימינו נוחים יותר

 מהותו של ההליך פלילי על סרבן גט

ונראה  כי  לא  מתעורר  בהליך  זה ,  עתה  נפנה  לבירור  לשון  החוק  והנחיית  פרקליט  המדינה

 .חשש לגט מעושה

ליו  עונשי הסעיף  בחוק  שבגינו  אמור  להיפתח  ההליך  הפלילי  כנגד  סרבן  הגט  ולהטיל  ע
 :1977-ז"תשל, חוק העונשין ל287 סעיף הוא, מאסר פליליים

  המפר  הוראה  שניתנה  כשורה  מאת  בית  משפט  או  מאת  פקיד  או      )א( .287
 .מאסר שנתיים –דינו , אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין

  המפר  הוראה  מהוראות  צו  שניתן  מאת  בית  משפט  לשם  הגנה  על )ב( 
 . מאסר ארבע שנים– דינו,  המפרגופו או שלומו של אדם אחר מפני, חייו

על  ידי  בית "  הוראה  שניתנה"וכח  כי  העונש  שניתן  בחוק  הוא  על  עצם  הפרת  הניתן  להיו
ההליך  הפלילי  אשר ,  או  במילים  אחרות.  הדין  הרבני  המחייבת  את  הבעל  לתת  גט  לאשתו

 .המדינה מפעילה כנגד הסרבן הוא עונש על כך שלא ביצע את מה שבית הדין הורו לו

מדיניות  העמדה  לדין  וענישה "בשם  ,  2.24    מספר–    המדינהכך  הוסיפה  הנחיית  פרקליטל
כי  מאחר ,    להנחיה3  בסעיף  –"  בגין  אי  קיום  צו  שיפוטי  של  בית  הדין  הרבני  למתן  או  קבלת  גט

הסעיף "הרי  ש,  שעיגון  האישה  על  ידי  סרבן  הגט  פוגע  קשות  בשלומה  וחירותה  של  האישה
שכן ,  )ב(  287הוא  סעיף  '  כפיית  גט'יות  לצו  של  בית  הדין  הרבני  להמתאים  למקרים  של  אי  צ

סעיף  שבו  העונש  המרבי ,  "המדובר  בפגיעה  קשה  ומהותית  בשלומו  של  בן  הזוג  מסורב  הגט
 .מוכפל משנתיים מאסר לארבע שנות מאסר

אשר  נוסחה  יחד  עם  הייעוץ  המשפטי  של  בתי  הדין  הרבניים ,  מקריאת  הוראות  הנחיה  זו
מכלי 'עולה  בבירור  כי  מטרתה  היא  להוות  כלי  נוסף  ,  ת  הסכמתו  של  מנהל  בתי  הדיןוקיבלה  א

בהתאם  להוראת ,  אשר  ישמש  את  הדיינים  לשם  כפיית  הסרבן  לשחרר  את  אשתו  בגט'  הדיינים
 . בית הדין

זאת  מתוך ,  עד  היום  לא  הופעל  במדינת  ישראל  הליך  פלילי  כלפי  בעל  מעגן  בגין  סרבנותו
מוזכר  בה  כמה ,  אחר  שנוסחה  הנחיית  הפרקליט,  עתה.  ילה  לגט  מעושהרצון  שלא  להביא  חל

וכמה  פעמים  הצורך  בזהירות  הרבה  בהפעלתה  ובחובת  ההיוועצות  לשם  כך  עם  בתי  הדין 
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וכך  כותב  פרקליט .  לגט  מעושה,  חלילה,  וכל  זאת  בכדי  להימנע  מהפיכתו  של  הגט,  הרבניים
 : להנחיית פרקליט המדינה6המדינה בסעיף 

ברצונו  החופשי  של ,  כאמור,  ותקפות  הגט  במישור  ההלכתי  מותניתמאחר  
 הרי שנדרשת )"גט מעושה"בר לבטלות הגט בשל היותו יוביל הד, שאם לא כן(הבעל 

יחשב  הגט  ככזה ,  זהירות  והקפדה  מרבית  על  כך  שלצד  הסנקציות  המוטלות
 .שניתן מרצון ויהיה תקף על פי הדין ההלכתי

היחס  שבין  שימוש  בהליך "בפרק  הנקרא  ,  בהנחיה  ומורההוראה  זו  חוזרת  על  עצמה  
 : להנחיה11בסעיף , "הפלילי לבין תקפות הגט

קיימת ,  מאחר  ותוקפו  ההלכתי  של  הגט  נקבע  על  ידי  בית  הדין  הרבני
יעשה  באופן ,  חשיבות  רבה  לכך  שהשימוש  בהליך  ובסנקציה  הפלילית

 .המביא בחשבון את המבחנים ההלכתיים לתקפותו של הגט

, ונזהרת  ממנו'  גט  מעושה'הרי  שמערכת  המשפט  בישראל  מודעת  היטב  לחשש  זה  של  
שאז  חלילה  יצא  שכרינו ,  מתוך  רצון  כן  ואמתי  להימנע  מאפשרות  פסילת  הגט  בעקבות  כך

על  דרך  זו  מגדירה  גם  הנחיית  פרקליט  המדינה  את  מטרתה ותכליתה של הפעלת הליך .  בהפסדנו
הדין   הפרקליט  מצביעה  על  שלוש  המטרות  העיקריות  מבחינת  ההנחיה.  פלילי  זה  נגן  סרבן  הגט

תיוג  הסרבן  כעבריין  פלילי  הפוגע  באינטרסים וערכים .  "א:  הפלילי  להענשת  הסרבן  על  סרבנותו
ענישה  כגמול  על  הפגיעה  באישה .  ב;  ")מסורבת  הגט(ציבוריים  כלליים  ולא  רק  בנפגעת  

וכן  הרתעה  כלפי  שאר .  ג;  ן  הרבנייםקרי  בתי  הדי,  "במערכת  השלטונית  שנתנה  את  הצו"ו
מוסיפה ,  השייכות  לתחום  ההליך  הפלילי,  לאחר  ציון  מטרות  אלה.  'הפוטנציאליים'הסרבנים  

 :10בסעיף , ההנחיה ומורה על המגמה הכללית שבהליך

שימוש  בהליך  הפלילי  יכול ,  וכהשלכה  משנית,  לצד  התכליות  האמורות
 .טלשמש כאמצעי נוסף לעידוד הסרבן ליתן ג

כדי ,  וזאת  כאמור,  לשם  הבטחת  ניתוב  ההליך  הפלילי  בהתאם  להוראת  בית  הדין  הרבני
הניח  פרקליט  המדינה  בהנחיותיו  שלושה  תנאים ,  להימנע  מפגיעה  חלילה  בכשרותו  של  הגט

ואלו  שלושת ,  שבלעדיהם  לא  ניתן  יהיה  לפתוח  בהליך  הפלילי,  )  להנחיה12בסעיף  (מצטברים  
 :התנאים

ועל  מנת  לשלול  אפשרות  שגט  שיינתן  בשל  הליך ,  ככלל,  נוכח  האמור.  12
פתיחה  בחקירה  והעמדה  לדין  של ,  שהינו  בטל"  גט  מעושה"פלילי  יחשב  כ

 :סרבן גט תעשה רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים

 ;"כפיית גט" בית הדין הורה על )1(

 ;והגט לא ניתן" כפיית גט" ימים ממתן הצו ל61 חלפו )2(

ימה  היוועצות  עם  הייעוץ  המשפטי  של  בתי  הדין   התביעה  קי)3(
וזאת  כדי  למנוע  את  הסיכון ,  הרבניים  טרם  נקיטת  הליכים  פליליים

 ".גט מעושה"ל

אלא  מצריכה ,  הנחיה  זו  אינה  מסתפקת  בהוצאת  פסק  דין  המחייב  את  הצדדים  להתגרש
חר  הוצאת גם  לא,  אולם.  "כפיית  גט"תחילה  החלטה  שיפוטית  של  בית  הדין  הרבני  המורה  על  

ופרקליטות  המדינה  קיבלה  על  עצמה ,  החלטה  כזו  של  בית  הדין  לא  דיי  לשם  פתיחה  בהליך
  טרם  נקיטת  הליכים היוועצות  עם  הייעוץ  המשפטי  של  בתי  הדין  הרבניים"חובה  לקיים  תמיד  

גט 'וזאת  כדי  למנוע  את  הסיכון  ל"כי  ,  בהמשך  הדברים  ההנחיה  חוזרת  ומבהירה".  פליליים
כי ,  בהליך  גיבוש  ההנחיות  הודיע  הייעוץ  המשפטי  לשיפוט  הרבני  לפרקליטות,  באג".  'מעושה
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הם  מבחינתם  ימליצו  להפעיל  את  ההליך  הפלילי  אך  ורק  לאחר  מתן  החלטה  מפורשת  של  בית 
וזאת  כדי  להוסיף ,  הדין  הרבני  הקובעת  כי  במקרה  הספציפי  אין  כל  חשש  עקב  כך  לגט  מעושה

 .משנה זהירות מפסילת הגט

כי  ההליך  הפלילי  בעיקרו  בא  להעניש  על  מעשה  העבר  ואינו ,  זאת  יש  להדגיש  ולחדדלאור  
, לכן  מבחינת  ההליך  הפלילי  כשלעצמו.  בא  במטרה  לכפות  ציות  על  פעולה  ספציפית  בעתיד

אלא  להענישו ,  העונש  שמושת  על  הסרבן  אינו  בא  באופן  ישיר  כדי  לכפות  עליו  את  הגט  בעתיד
מבחינת  הדין  הפלילי  עצמו ,  לכן.  פוטיות  של  בית  הדין  הרבניעל  שלא  נשמע  להוראותיו  השי

ובכללה  בתי  הדין  הרבניים ,  נכון  שמדינת  ישראל,  אמנם.  תכלית  העונש  אינה  לצורך  כפיית  גט
משתמשים  בכלי  ענישתי  זה  כדי  להשפיע  על  סרבן  הגט ,  בשיתוף  עם  פרקליטות  המדינה

הר  ומפורש  כדי  לכפות  את  הסרבן מטרה  זו  נעשית  באופן  מוצאך  ,  ולכפותו  לתת  את  הגט
כדי  להוציא  גט   –  וזאת  מתוך  מטרה  מפורשת  וברורה,  להישמע  לחיובו  של  בית  הדין  לתת  גט

מטרה  זו  הרי  היא  ממש  כדברי  המשנה  בגיטין  והשולחן  ערוך  אבן  העזר .  כשר  שאינו  מעושה
 .שהגט בעקבותיו כשר, "עשה מה שישראל אומרים לך "–' ד סעיף ט"סימן קל

, כי  אם  בסופו  של  יום  יתרצה  סרבן  הגט  וייתן  גט  פיטורין  לאשתו,  רת  זו  יש  גם  להעירבמסג
תה  של יחד  עם  מגמ,  במהותו  על  מעשה  העבר'  עונשי'לאור  השילוב  בין  הליך  פלילי  שהוא  

הרי  שאין  בכך  כדי  להביא  באופן  אוטומטי ,  המדינה  להביא  לציות  הבעל  להוראת  בית  הדין
אך  בהחלט  יש  בהיענותו  להוראת  בית  הדין  כדי ,  חרורו  ממאסרלהפסקת  ההליך  כנגדו  או  לש

 . להיטיב את מצבו

 :כי,  להנחיות13בסעיף , בהתאם לכך הורתה ההנחיה

רבנות לצורך  קבלת  החלטה  לעניין  פתיחה  בחקירה  והעמדה  לדין  בגין  ס.  13
 :)אין מדובר ברשימה ממצה( השיקולים הבאים ישקלו, גט

עיקר  תכלית  קיומו ,  כמפורט  לעיל.  ירובו  הגט  מס  חזרתו  של  סרבן)3(
, ולכן,    נגד  סרבן  גט  היא  שיקולי  גמול  והרתעה  כלליתשל  הליך  פלילי

לסגירת  תיק ,  מניה  וביה,  אין  במתן  הגט  בשלב  מאוחר  בכדי  להוביל
אין  באמור  כדי  לשלול  מתן ,  ואולם.  החקירה  או  לביטול  כתב  האישום

 .משקל לנתון זה

 :יה לגבי שיקולי מדיניות הענישה להנח22בנוסף מורה סעיף 

יהווה  הדבר ,  חזר  בו  סרבן  הגט  מסירובו  טרם  שלב  הטיעונים  לעונש.  22
יש  לעמוד  על  הרשעה  וענישה ,  ככלל,  אך  עדיין,  שיקול  להקלה  בעונשו

 .ובלבד שלא נמצא טעם חריג להימנע מכך, מוחשית

 : להנחיה23מורה סעיף , וכך גם לגבי קיצור תקופת העונש

תביא  התביעה  עניין  זה ,  זר  בו  סרבן  הגט  מסירובו  לאחר  שנגזר  דינוח.  23
 .במניין שיקוליה לגיבוש עמדתה בפני וועדת השחרורים בעניינו

היות  ובית  המשפט  בבואו  לדון  בעונש  שיושת  על ,  כי  בנידון  דידן,  העולה  מכל  האמור  לעיל
התביעה  היא  בגין  אי  ציות ועילת  ,  עושה  זאת  לאחר  החלטת  בית  דין  על  כפייה  בגט,  סרבן  הגט

וכן  כל  ההליך  נעשה  על  ידי  פרקליטות  המדינה  רק  לאחר  ובעקבות ,  להוראת  בית  הדין  הרבני
וכל ,  ורק  אחר  היוועצות  עם  היועץ  המשפטי  של  בתי  הדין  הרבניים,  ציוויו  של  בית  הדין  הרבני

  לעיל  הרי נראה  שלכל  הדעות  האמורות,  זאת  כאמור  מתוך  מטרה  למנוע  גט  מעושה  שלא  כדין
 . שהגט שיינתן בעקבות כך יהיה כשר
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וכל ,  מבוקש  בזה  מהייעוץ  המשפטי  לשיפוט  הרבני  להפנות  החלטה  זו,  לאור  כל  האמור
החומר  הנדרש  מתיק  בית  הדין  בנדון  אל  פרקליטות  המדינה  כדי  שזו  תפתח  בהליך  פלילי  כנגד 

התאם  להנחיית  פרקליט ב,  1977-ז"תשל,    לחוק  העונשין)ב(287בגין  עבירה  על  סעיף  ]  'א[
 .2.24מספר , המדינה
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