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הרב אברהם שינדלר, הרב אליהו הישריק, רב יצחק אלמליחה  

 )אב הברזד "כ עו"ב י"ע(ת לוניפ :ערערתהמ

גדנ  
 )לעדיג-לי פרלמןלד "כ עו"ב י"ע(לוני פ :משיבה

" מלצה לגטה"שמעותה של  מ:נדוןה  

 סק דיןפ

ו "תשע' בבאדר ' בפנינו  מונח  ערעור  המערערת  על  החלטת בית הדין הרבני האזורי מיום ה

 :הקובעת כדלהלן, )15.3.16(

 .ט גסידור ליק תפתוח לשאי רמעוניין הצדה .א"

 תחייב  מוא  הפיה  לבעל  ההודעת  לכפוף  בהיה  תגט  הסידור  ליק  תתיחתפ . ב
 כתובה  הגין  בח"  ש555,000  סך  בנקאית  במחאה  הגט  הידור  סיום  בהביאל
 .גט הידור סאחר לאשה לתועברש

, צדדים  הכויות  זיזון  אגין  באשתו  לבעל  החיוב  מקוזז  יכתובה  השלוםת . ג
 ".הלכה הי פל עו לכאית זאינה שהחלקמ

 

. נביא כבר עתה את פסק הדין שניתן בתיק זה ואשר קדם להחלטה זו, שם השלמת התמונהל
יצוין  כי  פסק  הדין  ניתן  בהרכב .  הדבר  נדרש  עקב  היות  פסק  דין  זה  הרקע  לערעור  המערערת

 . חלטה נשואת הערעורשונה מזה שניתנה בו הה

 ):17.7.15(ה "ב תשעבא' לשון פסק הדין מיום או זו

 :אור האמור מחליט בית הדין כדלקמןל"[...] 

 .ית הדין ממליץ לצדדים להתגרשב .א

 .ימים בעהשל האישה להציג לבית הדין העתק מכתובתה תוך ע .ב

ש ל  הצדדים  להמציא  לבית  הדין  את  פסיקת  בית  המשפט  בנושא  הרכוע .ג
 .ימים בעהשומזונות האישה תוך 

הצעה  הוגנת  לפיצוי   –  יום  מישה־עשרחוך    ת–ל  הבעל  להעביר  ע .ד
 .האישה

 ".ישקול בית הדין את המשך הטיפול בתיק, אחר קבלת הצעת הבעלל .ה
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 מערערת הכוח בא ענותט

ללא ,  בהחלטתו  מן  פסק  הדין  שכבר  ניתן'  ב-'בית  הדין  בהרכבו  החדש  סטה  בסעיפים  א

 . שהייתה לו סמכות לעשות כן

 י  כקבע  שקודם  הדין  הסק  פת  אותרותס,  פתיחת  תיק  סידור  גטלבית  הדין    הוראות  ,דבריול
 ובעק,  להבנתו  ומערערת  הכוח  בא  דברי  ל–  חדש  ההרכבוב  –  דיןת  יב.  גט  בחיוב  לקום  מיןא
 .גט ליוב חש יי כעצםו בהוראתב

) 17.7.2015(ה  "באב  תשע'  א  יום  מןידהק  ס  פת  אראות  לש  יי  כמערערת  הכוח  בא  וען  טודע
 ל  שןידק  הס  פיומצא  שרםט)    אעיףס(  ט  גסידור  לגשת  ללל  כין  אדבריול,  היינוד.  חת  אמקשהכ
 . טפמשת הי בכרעת הד עהמתין לש יי כומר אהז. ) געיףס( רכוש הןייענ בהמשפטת יב

, )ד-  בעיפיםס(  )17.7.2015(ה  "באב  תשע'  א  יום  מדין  הפסק  בןידת  הי  בוראות  הלכ,  דבריול
 .גט להמלצהין העניב'  אעיף סל שקיומו לתלה מנאית תהוומ

 משיב הת כוח באגובתת

 גשנוה,  היינוד.  קיים  ליתן  נהיה  שה  מת  אקיימנוו,  תנאים  הכל  במדנו  ענוא"
 היתהי  שפי  כפסיקה  הת  אגשנוה'    גסעיף  ליחס  בםג,  )  דעיףס(  יצוי  פצעתה
 ." ת העאותה להנכונ

 י  כתנטועו',    געיף  סל  שפירושו  במערערת  הכוח  בא  רשנות  פלת  עולק  חהמשיב  חכואת  ב
 .טפמשת הבי בהנעשה מצב ממונת תקבל ללא אופי סין דסק פיינתן שד עהמתנה לכוונה היןא

 כרעה והיוןד

וכן  בכל  החומר  שבתיק  בית ,  לאחר  שעיינו  היטב  בכתב  הערעור  ובתגובת  באת  כוח  המשיב

הגענו למסקנה ברורה כי יש לדחות את הערעור ,  הצדדיםהדין האזורי ושמענו את באי כוח

 :מהנימוקים הבאים

 ידור הגטס. א 

לשון  הסעיף  נוסח  בזהירות .  בית  הדין  האזורי  כלל  לא  הורה  או  רמז  על  חיוב  בגט

אך  מאידך  גיסא  אינה ,  "חיוב  גט"מחד  גיסא  אינה  "  המלצה  לגט"ברור  הוא  כי  .  המתבקשת

והמשמע ממנו " חיוב גט"שיש לה אפקט כלשהו אם כי לכדי וברור , "מילים בעלמא"בגדר 

אינה  מחזיקה "  לא  הייתה  נכתבת  החלטה  ש–שהרי  אילו  לא  היה  לה  כל  מעמד  ,  לא  הגיעה

 ". מים

 ".המלצה לגט"הבהיר זאת כבר בית הדין האזורי בהחלטת ההרכב הקודם שקבע את ה

במילים  ברורות ,  ואת  הערעורהאזורי  בתוך  החלטתו  נש  ןדיהת  הבהיר  בי,  מעלה  מן  הצורךל
 : וכתב, את עמדתו ביחס לפסק הדין שניתן בהרכב הקודם

 דין  הית  בפסק  מחרוג  לכוונתו  בין  אקיימות  הבנסיבות  שבהיר  מדין  היתב"
  [...] קודם ההרכבוב
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 מקום  בםג,  כללכ.  דין  הסק  פכוונת  לולעת  קינה  אאישה  הרשנותפ,  קא  עאד
 ."ו זהוראה לשמעו יהצדדים שיא הראויה הדרךה, גט למלצה הנקבעהש

 הדובצ  ד  האזורי  בהרכבו  הנוכחי"ה  זו  של  ביהירמאגיסא  נציב    חד  מ–  ם  נציב  זה  בצד  זהא
' אהאזורי  בהרכבו  הקודם  באותה  ההחלטה  מיום    ת  הדברים  המפורשים  שכתב  בית  הדיןאציב  נ
 :כדלהלן, בסכמו את דבריו, )17.7.2015(ה "שע תאבב

 אשתו  לט  גותב  כהבעל  שמקום  במורים  אדש  חפרי  הברי  דם  גולםא"
 יד  באיןו,  עצמה  בוחזקת  מהאישה  שמקום  בבלא.  חה  כורעל  במגרשהו
 ת  אחייב  ללל  כקום  מאין  שרי  ה,ין  דסק  פלא  לרצונה  לניגוד  בגרשה  לבעלה
 .לבד בבעל הל שצונו רי פל עט גקבל להישאה

 חרת אה אישטובת לשתו את אעוזב הבעלל סייע לדין הבית לאיןש, כן שכלו
 ".כדין ודת כשתו את אגרש שפני לוד עה ִעמחיו

בהרכבו  הנוכחי   מהי  עמדתו  של  בית  הדין  כל  ספק  מותיר  ות  אלו  אינויריבורן  של  שתי  אמח
שהרי  הרכב  זה  הודיע ,  בלבד"  המלצה"אלא  "  חיוב  גט"ודאי  שדעתו  שאין  .  ביחס  לסידור  הגט

 . כב הקודם לובשער בת רבים כי אין בדעתו לחרוג מפסק הדין של ההר

לא  היה  כל ,  המערערת  כאילו  ההרכב  החדש  מחייב  בגט  לחששו  של  בא  כוח:  מור  מעתהא
לא היה כל מקום כלל להגשת ערעור ,  לפיכך.  הדברים  מפורשים  להיפך,  ואדרבה.  כל  רמזו  מקום

 . בגין טענה זו

 'יומו של סעיף גק. ב 

אב '  סעיפי פסק הדין מיום אגם אם נקבל את הנחת בא כוח המערערת כי יש לראות את כל

הרי  שאין  אנו  מקבלים  את ,  )דבר  שאינו  ברור  כלל(כמקשה  אחת  )  17.7.15(ה  "תשע

בית  דין  קמא  עצמו  כתב  כי  לא  הייתה .  בכל  הנוגע  לבית  המשפט'  פרשנותו  להוראת  סעיף  ג

כוונת  סעיף  זה  לחכות  עד  סיום  ההליכים  בבית  המשפט  אלא  לקבל  מידע  על  התמונה 

 . אותה עתהרכושית ב

 : וזאת משתי סיבות, ם לדעתנו זוהי הפרשנות המתאימה לסעיף זהג

כי  לא  תהיה  פסיקה )  כ  המערערת  עצמו  אמר  זאת  היום  בפנינו"וב(היה  ידוע  לכול  ,  אחתה
זה   כל  הנפשות  הפועלות  בתיק.  מים  אלא  לאחר  זמן  ארוך  כמקובליבעה  שתוך    טשפהמת  בבי

מכאן ?  מיםיבעה  שלקצוב    ןדיהת  ה  עלה  בדעתו  של  בימכן  ואם  .  ידעו  מכך  לרבות  בית  הדין
 . עולה כי הכוונה היא לתמונת המצב המשפטי לאותה עת

מעונין  לזמן   ןדיהת  כאשר  בי,  בכל  פסקי  הדין  והחלטות  של  בתי  הדין  הרבניים,  שנייהה
דהיינו .  הוא  אומר  זאת  בלשון  פשוטה  וברורה,  המתנה  עד  לסיום  ההליכים  בערכאה  אחרת

או  לשון "  פסק  דין  זה  עד  לסיום  ההליכים  בבית  המשפטע  יש  להמתין  עם  ביצו:  "וןגבלשון  כ
 .דומה

דיוק ול  בהכ,  את  תחולתו  ואת  הוראותיו,  אנו  רואים  עין  בעין  את  פרשנות  פסק  הדין,  סיכוםל
הן  לגבי  ענין  סידור .  ו"תשע'  דר  בבא'  ל  מיום  ה"קמא  בפסק  בהחלטתו  הנ  כפי  שכתב  בית  דין

ד "בפס'  והן  לגבי  פירושו  של  סעיף  ג,  "חיוב  גט"ן  בהגדרת  המלצה  משום  הן  לכך  שאי,  הגט
 .אנו דוחים את הערעור, לפיכך. הקודם
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 סק דיןפ

 :מוחלט

 .הערעור נדחה .א

עליה  להעביר .  ח  לטובת  המשיב"  ש4,000אנו  מחייבים  את  המערערת  בהוצאות  בסך   .ב

 .סכום זה לא יאוחר מארבעה־עשר יום ממתן החלטה זו

 .ן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים של הצדדיםנית .ג

 ).28.9.2016 (ו"ה באלול התשע"כיתן ביום נ

 רב אברהם שינדלרה רב אליהו הישריקה רב יצחק אלמליחה


