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מבוא.1

הגטומסורבותמסורבימצוקת1.1
מסורבתשלאו,גטלקבלמסרבתשאשתו,הגטמסורבשלמצוקתםהיאקשה
להתגרשרצונםאתלממשיכוליםאינםהם.גטלהלתתמסרבשבעלה,הגט
בוחפציםשאינםאדםעםימיהםשאריתאתלבלותונאלצים,זוגםמבןאומבת
,יחסיתמבוגרתאישההיאהגטמסורבתלעתים.נישואיןבקשרעמוקשוריםאך

זכותאתלממשבאפשרותהפוגעהנישואיןקשראתלהתירוהסירוב,ילדהשטרם
היאמיועםחייואתינהלכיצדלבחורהאדםזכותשלילתאף.שלהההורות
.האדםכבודושלבסיסיתחירותשלמשמעותיתשלילה
חיישחיהגטמסורבתאישה.הגטמסורבות,הנשיםמצוקתבמיוחדקשה
הקיימותמאלהחמורותשתוצאותיהעברהעוברת,בעלהשאינוגברעםאישות
הבדליש,היתרבין.ן"ולבועללבעלאסורה"היא.דומהבדרךנוהגגברכאשר
הפנויהמהאישההנשויהגברצאצאי:זהמקשרילדיםכשנולדיםלאישההגברבין

בחברההחייםמציאות.2ממזריםהנםהנשואההאישהצאצאיואילו,ממזריםאינם
אישותחיילחיותיבחרואנשיםכאשרחמורותתקלותמפניחששיוצרתמתירנית

,לגרוםעלולהזומציאות.הנישואיןמקשרשהשתחררולפניזוגבתעםאובןעם
.ממזריםילדיםלהולדת,היתרבין

אמנם.נוסףבמובןהגטמסורבלמעמדשווהאינוהגטמסורבתמעמד,כןעליתר
,3כורחהבעלאישהלגרשהאיסוראליהןבנוגעשחלהנשיםמעמדישראלבמדינת

,ז(ד"תרכ,שלוםאישמהדורת)במדברספרי;טן,דסוטה,תוספתא;א,הסוטה,משנהואו1
,כה,סוטה;1כ;3טז,סוטה;אהלכהיפרק,יבמות,ירושלמי;"קנאהרוחעליועבר"ה"ד
.50,320-325,343(ג"תשנ)משפחהדינישרשבסקי'ב;ב,כח,סוטה;א,כח,סוטה;א

מהדורת)דבריםספרי;טז,דקידושין;ב,איבמות,תוספתא;יג,דיבמות,משנהראו2
,חפרק;2,ו;1,גפרק,יבמות,ירושלמי;276-277,רמחפיסקא,(ט"תשכ,פינקלשטיין

לעיל,שרשבסקי;ב,עה,קידושין;ב,עד,קידושין;א,יד,יבמות;א,סד,קידושין;גהלכה
.353-354'בע,1הערה

האוסרת,גרשוםדרבנוחרםהמכונהתקנהישראלמתפוצותכחלקהתקבלההבינייםבימי3
.85הערהלהלןראו.כורחהבעלאשתואתלגרשהבעלעל
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והאישההבעל.והתלמוד4המשנהבתקופתהגבריםלמעמדרבהבמידההושווה
כפייהבאמצעישימושהמאפשרתגירושיןעילתקיימתכאשרכורחםבעלמתגרשים

מלאשוויון,ישראלבמדינת,כיוםאין,זאתעם.לקבלו5אוגטלתתלהניעםכדי
יכולהגבר.להתגרשהאישהלרצוןאולגרשהבעללרצוןבנוגעלאישההגברבין

כגון,מסוימותבנסיבותכןעל.לקבלויכולהאינההאישהואילונישואיןהיתרלקבל

בנסיבות,הבעלואילו,עגונההאישהתיוותר,הבעלאתלאתראפשרותאיןכאשר

יותרקללעתים.זה6היתרלקבליכול,נישואיןהיתרלקבלתעילהכשקיימת,דומות
,אפקטיביתגירושיןעילתלהוכיחיותרקשהולאישה,נישואיןהיתרלקבללגבר

עלמשמעותיותסנקציותהפעלתהמאפשרת,לגרש7מחייביםאו"כופין"שבגינה
לקבלאולגרשהחפץהגברמעמדאלהבנסיבות.גט8לתתלהניעובמטרההבעל
.להתגרש9החפצההאישהממעמדיותרטוב,זההיתר

באמצעותהגטמסורבותמצוקתשלפתרונהאפשרותעלנעמודזהבמאמר
הכלכליהלחץשעקב,גטסרבןבעלעלהשפעההיאמטרתםאשר,קנסשהםמזונות
."הפחדהמזונות"או"עונשייםמזונות"קרוייםאלהמזונות.גטלתתיסכים

זולמצוקהאפשרייםפתרונות2.1
ניתןשבאמצעותם,ועקיפיםישירים,שוניםאמצעיםישראלבמדינתכיוםקיימים
הסכמיכגון,עתירפניהצופיםאמצעיםחלקם.הגטמסורבותמצוקתאתלפתור
מערכתאתמסדיריםהםשבהם,להינשאהעומדיםהזוגבנישכורתים,נישואיןקדם

הננקטיםאמצעיםוחלקם,בעתידביניהםדעותחילוקייהיוכאשרההדדיתהיחסים
בנוגעמשפטיתהתדיינותשלבעיצומהנתוניםהזוגבניכאשר,מעשהלאחר

בחקיקהשקבעם,המחוקקיזמתשליוצאפועלהםמסוימיםאמצעים.לגירושיהם

גטמקבלתוהאישה,מרצונורקלאשתוגטנותןשהפעלהעיקרוןנזכרובתלמודכמשנה4

.74הערהלהלןראו."לרצונהושלאלרצונה"
,גרשוםדרבנוחרםמכוח-ישראלבמדינת,שבזמננוגורסיםבישראלהרבנייםהדיןבתי5

היהודיםעלחלכורחהכעלאישהלגרשהאיסור-ירושליםחרםאוהמנהג,כבתוכהתנאי
.86הערהלהלןראו.ישראלתפוצותמכלישראללמדינתשעלו

.88הערהלהלןראו.מיוחדיםבמקריםחריגים,כורחהבעלאישהלגרשהאוסרלעיקרון6
ראו.לבעלשנייםלנישואיןהיתרלקבלתעילותקיימות,מראשמוגדרים,מסוימיםכמקרים
.89הערהלהלן

.90הערהלהלןראו7
הערהלאחרובטקסט115;101-104;91-96;76-84להערותהנלווהבטקסטלהלןראו8

178.
התרתשלהחשיבותעל.141(ן"חש)לחולקודשבין,בישראלהמשפחהדיניצבי-רוזן'אראו9

רובינשטייןהשופטשלדינובפסק,היתרבין,ראוהגטסרבנותמכבלי,הגטמסורבות,נשים
647(18)04פדאור,(פורסםטרם)לערעוריםהגדולהרבניהדיןבית'נסכג04/6751ץ"בבג

הגטמסורבותמעמדהשוואתעלרוכינשטייןהשופטעמדדינובפסק.(מבגעניין:להלן)
סמכויותיובמסגרתידושלאלאתלעשותביקשזהמשפטבית,אכן":וכתבעגונותלמעמד

."דרכוזו;המשיבהשלהחיהעגינותההמשךלמנועכדי
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,!!בישראלבחקיקהשנקבעואלההיתרובין,הללוהאמצעיםכל.!הישראלית0

שהם,עונשייםמזונותכגון,נוספיםאמצעיםונהוהים,הצרכיםכלעלעוניםאינם

.זהבמאמרהדיוןמוקד
באמצעותםלפתורשניתן,נוספיםועקיפיםישיריםהלכתייםאמצעיםקיימים

עשוייםאלהאמצעיםכיהסבוריםומלומדיםרבניםישנם.הגטמסורבותמצוקתאת
צוויאומאסרכגון,הישראליתבחקיקההנזכריםלאמצעיםאפשריתחלופהלשמש
השולליםאלהכגון,חריפיםהגבלהצוויובמיוחד,אדםבזכויותהפוגעיםהגבלה
.אסירזכויות
בטקסהזוגבנישלשונותהתחייבויותעלמבוססשהוצעוהפתרונותאחד
,לקבלו3ןאוגטלתתהבטחהאובקידושין12תנאיהכללתכגון,עצמוהנישואין

שיפוטחוק":להלן)1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6'סראו!0

שלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתילחוק3-ו2'סראוכןכמו.("החוק"או"רבנייםדיןבתי
למאפייניבנוגעמפורטדיוןגםראו.("רבנייםדיןבתיחוק":להלן)1995-ה"תשנ,(גירושין

Y.s:גטסרבנינגדבחוקשנקבעוהסנקציות . Kaplan "Enforcement of Divorce Judgments

,57(2004)The Jewish ]. Annual15"by Imprisonment - Principles Of Jewish Law

מדיניותשיקולי:גירושיןשלדיןפסקילקיוםבנוגעחדשהמגמה"קפלן'ש'י;144-107
.609,628-656(ה"תשס)כאמשפטמחקרי"היסודוחוקיהעבריהמשפטעקרונותלאור

121-112,10:ראו11

Kaplan

, supra note;10,628,638-639הערהלעיל,קפלן.
ישראלבתפוצותעלו,הנישואיןבטקסהתחייבות-בקידושיןכזהתנאילהכללתשונותהצעות12

.ימיםבאותםהדורגדולישלהתנגדויותבשלהתקבלולאדברשלבסופואך,השניםבמשך
.שצו,שפו(ה"תשכ)ונישואיןקידושיןסדרפריימןח"אראולהןוההתנגדותאלהלהצעותאשר
עלעוד"סלק'זראו.מלומדיםכמהידיעלשובזהפתרוןהוצעישראלמדינתשלהקמתהלאחר
תנאי'ברקוביץ'א;שצא-שצ'בע,לעיל,פריימן;227-232(ד"תשכ)בודעות"הקידושיןטיב

,זילברגהשופט;(וינברגיעקביחיאלהרבבהקדמת)(ז"תשכ)הלכהבירורי-וכגטבנישואין
גירושיןתביעתפלק'ז;(אברהםעניץ:להלן)29,38(1)כבד"פ,אברהם'נמ"הי67/164א"בע
דעיפלק'ז;("גירושיןתביעת,פלק":להלן)109-113(ג"תשל)ישראלבדיניהארמהמצד

למסורבותהועילולאאלההצעות.("נישואיןדיני,פלק":להלן)158-163(ג"תשמ)נישואין
הדיןכבתיוהדייניםהאורתודוקסייםההלכהחכמירובדעתעלהתקבלושלאמפני,הגט

קידושין"ש"זק'נ;(ץ"תר)בנישואיןתנאיאע(עורך)וואראנאווסקיא"אראו.בישראלהרבניים
;שמו(ח"תשכ)יאנעם"בנישואיןתנאיבעניין"כשר'מ;סח-נב(ח"תשי)אנעם"תנאיעל

קידושין"גליקסברג'י;203,210(ט"תשכ)אמשפטים"ונישואיןבקידושיןתנאי"ורהפטיג'א
'ש;קמב-קלד(ל"תש)יבפהשבעלתורה"(בתורהשכתובמה"עלמתנהבסוגיית)תנאיעל

Meiselman!";16(א"תשל)יזישורוןטורי"בנישואיןתנאיאין"וינגרטן Jewish Women.4ן

108-103(1978,New York(1שע

Jewish

,קלה(א"תשל)סטסיני"גטלתתסירוב"אלינסון'א;
'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי;שבג,ע"אבה,ב,מיהודהשבטת"שו,אונטרמןי"א;קלט-קלז
.9הערהלעיל,מבגעניין;242-243

התחייבותבאמצעותהעבריהמשפטלפיהתחייבותתוקףאתמחזקיםלעתים13
לקייםהמתחייבעלהמוטלתדתיתחובהמכוחתקפהזוהתחייכות.בשבועהזהה
התחייבותואתיפרשאםמראשקבעהמתחייבשבהלהתחייבותבנוגעהדיןהוא.שבועתואת
לעיל,גירושיןתביעת,פלקראו.להתגרשאולגרשלהתחייבניתןזובדרך.מוחרםיהיההוא

העכריהמשפטשנתון"גירושיןהסכמישללתקנתם"שוחטתן'א;111-112'בע,12הערה
.('גירושיןהסכמישללתקנתם',שוחטמן":להלן)455,458-477(ד"תשנ-ב"תשנ)יט-יח

בכללבחרםאובשבועהההתחייבותעקרוןשלליישומובנוגעמתעוררותשונותבעיות
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יהאהבטחתואתיפרשאםהמבטיחהצהרתאושבועהבאמצעותהמחוזקת

כסףכתשלוםחיובשלבדרךלפעולדיןביתהסמכתהואאחרפתרון.מוחרם
התחייבותלאכוףהוסמךהדיין.להוראותיומצייתיםאינםהזוגבתאובןכאשר

לשלםהתחייבהבעלשבהם,הנישואין14בשעתשנכרתממוןהסכםאו,בכתובה
.לתתו15לויורוהדיןביתשחכמילאחרגטלתתיסרבאםמסויםתשלום
מכוחקידושיןתוקףלבטל,מסוימיםבמקרים,אפשרותשתהאהוצע,כןכמו

פקיעתאתהמאפשרת,קידושין17בנוסחתלהשתמשאו,לבעל16"גטזיכוי"
הוצע,כןכמו.מוסמךדיןביתשלגירושיןשלדיןפסקמתןלאחרהקידושין

בנסיבותמלכתחילהבטלותםעלהכרזהאוקידושיןהפקעתשלאפשרותשתהא
שניתןהסבוריםשישבנסיבותאואפשרית18קידושיןשהפקעתבעברפסקושבהן

השבועהמכוחשניתןגטהאם:הבאההשאלהמתעוררתהיתרבין.בפרטהגירושיןובדיני
בתיאםספקשקייםאף?חופשימרצתשלאשניתן,כדיןשלאמעושהגטנחשבהחרםאו

לגטמחשש,גטלאכיפתכאמצעילגרששבועהשלקיומהלאכוףייאותוהרבנייםהדין
שישמשוםהן,בשבועהלהתחתכותבפועלמסוימתמשמעותשיששסברוהיו,מעושה

חלהשהשבועהשברגעמשוםוהןהשבועהעלעוברשללעווןרבהבחומרההמתייחסים
אתאובןאתהמחייבתעילהשלבקיומההדין-ביתאתלשכנעצורךואין,לגרשחיובנוצר
ת"שוגםראו;472'בע,לעיל,"גירושיןהסכמישללתקנתם",שוהטמןראו.לגדשהזוגבת

;קצו-קפו,קסז(ך"תש)גנעם"בגיטיןדנפשיהאונסאבדין"גליקמן'י;קכד,ח"מהרלב

.קנד,העזראבן,יוסףבביתהמובאיםוהמקורות;קמא-קלט'בע,12הערהלעיל,אלינסון
אתעצמםעלמקבליםשהםהנישואיןבשעתהזוגבנישלהצהרהבכתובהשתוסףהוצע14

אובןנגדלושתיראהבסנקציהשימושלעשותאותוומסמיכים,מסויםדיןביתשלסמכותו
.להחלטותיובהתאםלפעולהמסרביםזוגבת

הבעלשבו,הנישואיןטקסלאחרמידאו,הנישואיןבשעתממוןהסכםלקבועשהציעוהיו15
לפתרוןהצעה"בלייךד"יראו.בכךיחויבכאשרלגרשיסרבאםמסויםבתשלוםמתחייב
;("'הצעה',כלייך":להלן)קלט-קכד(ן"חש)לאפהשבעלתורה"לגרשהמסרבבעלבעיית

:להלן)272-280(ג"תשנ)מאהמזרחאור"לגרשסירובלמניעתממוןהסכם"בלייךד"י

אונס"תאומים-ן"רכינוב'בגמראוזהמסוגהסכמיםשללתוקפםבנוגע.("'הסכם',בלייך"
בנוגע.קמח-קמא'בע,12הערהלעיל,אלינסון;שיב-רפז(ח"תשי)אנעם"בגירושיןעצמי

לעיל,יוסףבביתהמנוייםהמקורותראו,יגרשלאאםעצמועלהבעלשקיבלקנסלבעיית
.קצא-קפט'בע,13הערהלעיל,גליקמן;קלד'בע,13הערה

לכתובהדיןלביתהמאפשרות,גטכפייתבמקום,בגטזיכוישלאפשרויותשתיקיימות16
פעולההיאהגטשכתיבתיתברראם(א):האישהאתלהתירשיספיקפיטוריןגטבעצמו

אם(ב);כורחובעלאפילוואולי,בפניושלאעבורולכתבואפשריהיה,הבעלעםהמיטיבה
שההסכמהכזאתבצורהבשמוגטשיכתובהדיןביתאתהקידושיןבזמןלהסמיךהבעליוכל
ניסהאםאפילוזאתהסכמהפיעלהגטאתלכתובהדיןביתיוכלאזכי,לביטולניתנתאינה
.98-99'בע,12הערהלעיל,גירושיןתביעת,פלקראו.בינתייםבולחזורהבעל

מות:המקריםמשניאחדקרותעד,תחולתםאתשתגבילקידושיןנוסחתשלהתקנההוצעה17
,12הערהלעיל,גירושיןתביעת,פלקראו.מוסמךדיןביתשלגירושיןדיןפסקאוהזוגבן

.84-97'בע
ראו.קידושיןהפקעתבאמצעותהגטמסורבותשלבעייתןאתלפתורשונותהצעותהיו18

,מקורותיו,תולדותיו-העכריהמשפטאלון'מ;שפח-שפה'בע,12הערהלעיל,פריימן
קול"פלק'ז;142'כע,12הערהלעיל,נישואיןדיני,פלק;686-712(ח"תשמ)עקרונותיו

מנישואיןמפחדמישיפמן'פ;67-70(ג"תשנ)24מישריםשיח"ישראלבנותלתקנתצעקה
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,אזרחייםהנישואיןהיומלכתחילהכאשרכגון,בטליםשהנישואיןבגינןלפסוק

המאפשרותתחבולותהוצעוהיתרבין.19רפורמירבידיעלשנערכואו,קונסולריים
.שליחותו20אתביטלשהמשלחשליחידיעלגירושיןכגון,קידושיןהפקעת

באמצעותהגטסרבנותבעייתאתלפתורשובבאחרונההציעוומלומדיםרבנים
מכוחלהיותקידושיןהפקעתעל,ריסקיןשלמההרבשללגישתו.קידושיןהפקעת
ידיעלמוכרדיןשביתמציעהוא.חכמיםתקנת-ההלכהחכמישלחקיקה
הקידושיןהפקעתעלשיחליטוהואבגטהבעלאתשיחייבהואהראשיתהרבנות

רשאייהיהלאבישראלרבשום.הדיןביתשלצואחרלמלאהבעליסרבאם
.21בלבדדעתושיקולפיעלההפקעהבכוחלהשתמש
שאףהגטמסורבותשלמצוקתןלפתרוןהצעההעלהליפשיץברכיהו'פרופ

תקנתעלהצעתואתהשתיתריסקיןהרב.קידושיןהפקעתעלמושתתתהיא
שלחקיקה-קהלתקנתעלהצעתואתהשתיתליפשיץ'פרופואילו,חכמים

הם,23שהיאדרגהבכללגירושיןדיןפסקהדייניםיפסקואם,לגישתו.הכנסת22

;9הערהלעיל,מבגבענייןרובינשטייןהשופטשלדינופסקגםראו;73(ה"תשנ)אזרחיים

,81,12Meiselmanקק.111-109 supra note.
נישואין"זילבדג'מ;175-198(ו"תשל)וישראלמשהכדתשלאנישואיןאלינסוץ'ג'אראו19

,שרשבסקי;239-245(ב"תשמ)כאחדבאין"הממזרותבעייתהלכותלפתוריאפשרואזרחיים
.82-83,85'בע,1הערהלעיל

רובינשטייןהשופטשלדינופסקגםראו;338-342'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיראו20
.9הערהלעיל,ספגבעניין

(ב"תשס)כבתחומין"(לתגובהתגובה)לעגינותפתרון-קידושיןהפקעת"ריסקין'שראו21
דעות"בזמננוהעגינותבעייתפתרוןלקראת-קידושיןהפקעת"ריסקין'ש;191-209

;("'פתרוןלקראת-קידושיןהפקעת',ריסקין":להלן)19-22(ב"תשס)14עמודים

האשהריסקין'ש;161-164(ג"תשס)בגתחומין"עיגוןמונעההפקעהכוח"ריסקין'ש
ffiskin.5;106-133(ד"תשס)העגונהלבעייתהלכתיפתרון-ההלכהפיעלוהגירושין
Tradition36"Our Timeת,"Hafka'at IGddushin: Towards Solving the Aguna Problem

Riskin.5;37(2002)Tradition36"Rebuttal4:Wleder ~ *Hafka ' at IUddushin.(2002)1;נ

44(2002)Tradition36"Response".
מדינתבחוקיההלכההכרת"שוחטמן'אראוקהלתקנותכמעמדהכנסתחוקילמעמדבנוגע22

לעדיפותבנוגע.417,460-495(א"תשנ-ן"חש)יז-טזהעבריהמשפטשנתון"ישראל
ליפשיץ'בראו,ליפשיץברכיהו'פרופלדעת,זהבהקשר,חכמיםתקנתפניעלקהלתקנת

.317,323(ד"תשס)הכרםמפירות"מינייהולקידושיןרבנןאפקעינהו"
שלהדיןפסקלדרגתבנוגעמגבלההזכירלא,22הערהלעיל,במאמרו,ליבשכן'פרופ23

הפקעת-תיקון)(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתיחוקהצעת,זאתעם.גירושין
שולחןעלהונחהאשר,נוקדאוריתהכנסתחברתשל1936/פח"ה,2004-ד"תשס,(זכויות

הפקעה,ן"ליפשברכיהו'פרופשהתווההעקרונותברוח,קובעת2004.2.16ביוםהכנסת
הדיןביתקביעתלאחררקיחולזהשהסדרהוצעאולם.הקידושיןבכסףהזכויותשללמפרע

להוסיףהוצעהחוקבהצעת."כופין"או"חיוב"היאגירושיןשלהדיןפסקדרגתכיהרבני
דיןבפסקרבנידיןביתציווה":קובעהמוצעהסעיף.רבנייםדיןבתילחוק5אסעיףאת
,הצומתןמיוםשנהכתוםניתןלאוהגט,לאשתופיטוריןגטלתתאישלחייבאולכפותסופי

:ראו."אישתואתהבעלקידששבו,כסףבשווהאו,בכסףהזכויותלמפרעיופקעו

.[קטא://יץי,ו,.א055ם7.1י8פאץאקע8011/םבא/1936/16.מא(visited1851מס2005.5.19)
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לאגטסרבניתאוסרבןשכאשר,היתרביןלקבוע,הכנסתשלבחקיקה,יוסמכו

יופקע,בהזקמראששייקבעמסויםזמןפרקתוךגירושיןשלהדיןפסקאתיקיימו
כאילוואילךמכאןיהיווהקידושין,הקידושיןבשעתשימושבושנעשההכסף
אתלהפקיעבסמכותושימושיעשהלאהדיןביתאם,כןעליתר.מעולםהיולא
,הדיןביתשלזוהחלטהללאגםהקידושיןכסףיופקע,זהבמועדהקידושיןכסף

כמעמדשמעמדה,הכנסתחקיקתמכוח,בחוקמראששייקבע,יותרמאוחרבמוער
בתיבחוקהנזכריםהגבלהצווימהפעלתההימנעות,זההסדרלאור.קהלתקנת

לאישהשניתןהכסףעלהכרזהבאמצעותקידושיןלהפקעתתגרום,רבנייםדין
היהודיהציבור":הסבירהוא.הכנסתחקיקתמכוח,מופקרככסףהקידושיןבשעת
,בכךמתחשבתוההלכהחייותקנותאתקובע,ההלכהפוסקידווקאלאו,בעצמו
.24"ממוןבענייניאזרחיתלפסיקההנוגעבכללפחות,לגיטימציהלכךמעניקהואף

בדורותבמיוחד,החוששים,והדיינים25הרבניםציבורמקרבמתנגדיםזולהצעה
.קידושין26הפקעתבאמצעותהגטמסורבותשלבעייתןמפתרון,האחרונים

להסכמים.הברית-בארצותבמיוחד,נישואין-קדםלהסכמיעדנההייתהבאחרונה
והכלההחתןשלהתחייבותהואלכולםהמשותףהמכנה.שוניםנוסחיםהללו
בדרך.27גטלקבלאולתת,אותםתחייבאו,שתעודדם,חוזיתלהתחייבותלציית
,מזונותיהעבורמשמעותיכסףסכוםלאישהלשלםבהסכמיםמתחייבהבעלכלל

נישואין-קדםהסכםשלנוסח.גטלהמלתתויימנע,גטסרבןיהאשבהןבנסיבות
מזונותבתשלומיהבעלאתמחייבדהיינו,יהודייםלגירושיןכספיתמריץהיוצר

כנוסחאומץ-הגטמתןליוםועדהזוגבניביןהפירודמיום-לאשתוקבועים
RCA(הברית-בארצותהאורתודוקסייםהרבניםאיגודידיעלמומלץ

(

לעתאך,28:

.2003.7.20הארע"להןתעזורהכנסתאולי,הגטלמסורבותיעזרולאהדייניםאם"שלג'י24
לעיל,ליפשיץ'פרופשלבמאמרפורסםזוהצעהשלההלכתייםנימוקיהשלמלאפירוט
הערהלעיל,סכגבענייןרובינשטייןהשופטשלדינופסקגםראו.317-324'בע,22הערה

9.
.24הערהלעיל,שלג25
הפקעתהמאפשרותשתקנותהדעהרווחתבזמננוהרבנייםהדיןובתיההלכהפוסקיבקרב26

לצורךואשר,וישראלמשהכדתשנעשוקידושיןלהפקעתבסיסלשמשיכולותאינןקידושין
תקנתםפיעלשלאשייעשוקידושיןכילקבועמוסמכיםחכמים.כשרבגטצורךישהפקעתם

ראו.חלושאלולאחרקידושיןלהפקיעבסמכותםאיןאולם,כלליתפסוולאתוקףחסרייהיו
גטללאקידושיןהפקעתאין"גולדברגנ"ז;355טר"פד,61/ד"תשל217/ג"תשלערעור

אפשריתדרך-קידושיןהפקעת"שוחטמן'א;165-168(ג"תשס)בגתחומין"(תגובה)
ראו,זאתעם.349(ז"תשנ-ה"תשנ)כהעבריהמשפטשנתון"?הגטמעוכבותבעייתלפתרון
כדילגטצריכיםאנואין":319-321'בע,22הערהלעיל,ן"ליפש'פרופשלהחולקתדעתו

הגטמתןשללדימויהואלוצריכיםשאנווכל,מתיראיננוהגט.האישהאתויתירשיכרות
."הקידושיןאתשיפקיעוכדיבלבד

the":ראו27 New York Get Legislation Good Law15:Zornberg "Beyond the Constitution.]
768,703(1995).Rev.1Pace15.

.וויליגמרדכיהרבידיעלנוסחRCA-הידיעלשאומץההסכם.21הערהלעיל,ריסקיןראו28
,27Zornberg:ראו supra note.
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רביםזוגבני.הגטמסורבותלמצוקתיעילפתרוןהואזההסכםאםספקהזאת
סכוםלעתים,כןכמו.הללו29ההסכמיםעלחותמיםאינםהברית-בארצותהנישאים

שלהנוכחיתלהשתכרותקשרללא,המזונותתשלומיעבורמראששנקבעהכסף
,כןכמו.אמיד30הבעלכאשרגטלמתןיעילתמריץאינו,הפיננסייםולאמצעיוהבעל

המזונותתשלומישלההלכתיתלתקפותבנרגעהלכתיויכוחניטשהברית-בארצות
שנקבעוהמזונותתשלומישאיןטועניםבהנהגתםהתומכים.הללובהסכמיםשנקבעו

תשלוםבעקבותשניתןגטולכז,דיןפיעלמזונותחיובאלא,כספיקנסבהסכמים
שמאחרטועניםלהםהמתנגדים.העבריהמשפטעקרונותלאורתקףהללוהמזונות
שישלםמראשקבועמזונותסכוםבעתידלשלםהתחייבותנזכרתהרווחשבהסכם

קיים,הזוגבניביןהפירודבזמןהפיננסייםולאמצעיולהכנסתוקשרבלי,בעלכל
פוגםתשלומושלדעתם,כספיקנסיהיהבמזונותהחיובמסוימיםשבמקריםחשש
.31הגטבתוקף

שהונהגואלהמעין,נישואין-קדםהסכמילישראלהראשיתהרבנותלדעת
הראשיתהרבנות.העבריתהמשפטעקרונותלאורבעייתיים,הברית-בארצות
לא,בישראלהאלההסכמיםהנהגתשלאפשרותמסויםבשלבששקלה,לישראל
בישראלאורתודוקסייםרבניםוכמהמסוימיםארגונים,זאתעם.הנהגתםעלהמליצה

שלנוסחאותאלהבהסכמים.בישראלנישואין-קדםהסכמיהנהגתבאימוץתומכים
.אלה34רבניםעםאחתבעצה,היתרבין,שנקבעוהתחייבות
הגטמסורבותמצוקתלבעייתהראוישהפתרוןהסבוריםישהברית-בארצות

טעותהייתהאם.טעותמקחמחמתהנישואיןבטלותעלדיןביתשלהכרזההוא
היאזושטעותהסבוריםיש,זוגלבתאולבןלהינשאלהחלטהשגרמהמהותית
שימושנעשהזהבאמצעי.טעותמקחמחמתהנישואיןבטלותעללהכרזהעילה

רוב.35מורגנשטרןמשהוהרברקמןעמנואלהרבשלדיןבבית,הברית-בארצות
הקריטריוניםעלחריפהביקורתמתתוהאורתודוקסיהרבניהממסדעםהנמנים
שהקריטריוניםהדעהרווחתהברית-בארצות.זהדיןבביתהמיושמיםטעותלמקח
הרבידיעלנקבעובקידושיןטעותמקחטענתלטעוןניתןשבהןלנסיבותבנוגע

,27Zornberg,אקק.770-769ראו29 supra note.
.21הערהלעיל,"פתרוןלקראת-קידושיןהפקעת",ריסקיןראך30
,27Zornberg,אקק.769-768ראו31 supra note.
"נישואין-קדםממוןהסכמי"דיכובסקי'שראובישראלדייניםבקרבהרווחתלעמדהבנוגע32

צ"א;("נישואין-קדםממתהסכמי",דיכובסקי":להלן)287-279(א"תשס)כאתחומין
.148-156(ב"תשס)כבתדומין"נישואיןקדםממוןהסכמי"שינפלד

.148'בע,32הערהלעיל,שינפלדראו33
12עמודיםדעות"נישואין-קדםהסכמיעל-?האומנם-'יקרהלאזהלי'"ציון'תראו34

'א;288-323(א"תשס)כאתחומין"נישואיןקדםהסכמים"מישלוב'ד;26-31(ב"תשס)
,מבגענייןגםראו.324-339(א"תשס)כאתהומין"בנישואיןממוןוהסכמיהכתובה"קנוהל
.9הערהלעיל

ג.Hacohenש74גםראו.21הערהלעיל,"פתרוןלקראת-קידושיןהפקעת",ריסקיןראו35
(2004,Tears ofthe Opp~FSSEd (New York.
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.36בתשובותיושנקבעלמהמעבראלהקריטריוניםלהרחיבושאין,פיינשטייןמשה
,היטבמוגדרותבנסיבותשרקהדעהרווחתהאורתודוקסייםההלכהפוסקיבקרב

.טעות37מקחמחמתנישואיןבטלותעללהכרזהעילהיש,שכיחותשאינן
מסורבותמצוקתפתרוןשיאפשרו,נוספיםפתרונות,לעילהאמורכללאור

סימוכיןלויש,שלדעתי,פתרוןלהלןלהציעברצוני.השעהצוהם,בישראלהגט
אייזיקיצחקהרבכגון,האחרוניםבדורותחשוביםהלכהפוסקיבכתביהלכתיים
.עונשייםמזונותבאמצעותהגטמסורבותמצוקתפתרון:והוא,הרצוג

ומאפייניםהגדרה-עונשייםמזונות.2

היקף.38לאשתומזונותבתשלוםחייביהודיבעל,הנישואיןמןהנובעחיובמכוח
.39"עימויורדתואינהעימועולה":ובמיוחד,מסוימיםכלליםלאורנקבעזהחיוב
.ומדור40ביגוד,מזון:כגון,שוניםבתחומיםהאישהצורכיאתלספקנועדזההיקף
אתלולתתעליה:לבעלההאישהשלשכנגדחיובשקייםתיקנוחכמים,כןכמו

לשלםצריךשהואהמזונותמןלקזזזכאיהבעללכן.41מזונותיהכנגד"ידיהמעשה"
הנחשבות,רגילהמעבודההאישההכנסות:כלפיוהאישהשלחיובהאת,לאשתו

.42"ידיהמעשה"כ
פסקודרגת,אשתואתלגרשלבעלהורוכאשר:מיוחדבמצבמזונותחיובקיים

,גטנותןאינוהבעלאולם,לגרשחיובאולגרש"כופין"היאגירושיןשלהדין
קייםאלהבנסיבות.("מעוכבת":להלן)להינשאבעלהמחמתמעוכבתהאישה
.43"להינשאמחמתומעוכבת"מזונותאלו.דיןפיעל,אחרמזונותחיוב

.19'בע,35הערהלעיל,ריסקיןראו36
נישואיןהתרת"בס'ד;210-217(ב"תשס)כבתחומין"בזמננוטעותקדושי"ברויד'מראו37

רובינשטייןהשופטשלדינופסקגםראו.194-218(ד"תשס)כדתחומין"טעותמקחכטענת
'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי:מומיםבגיןגירושיןלעילתהשוו.9הערהלעיל,סבגבעניין

310-311.
,שרשבסקי;ג-א,סט,ע"אבהע"שו;סט,ע"אבה,טור;א,יב,אישות,ם"רמב;ב,מז,כתובות38

.106-118'בע,1הערהלעיל
,מא,כתובות;א,מח,כתובות;והלכה,הפרק,כתובות,ירושלמי;ט,הכתובות,תוספתא39

,1הערהלעיל,שרשבסקי;א,ע,ע"אכהע"שו;ע,ע"אבה,טור;יד,כא,אישות,ם"רמב;א

.5שולייםהערת107-108'בע
הוצאותכגון,נוספיםחומרייםצרכיםגםאלא,מזוןרקלאכוללים"מזונות"העבריבמשפט40

.107-108'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיראו.ומדורביגודעבור
.ד,סט,ע"אבהע"שו;ד,יב,אישות,ם"רמב;ב,מז,כתובותראו"ידיהמעשה"לבנוגע41
(1)כגד"פ,יוסף'ניוסף69/63א"עראו"ידיהמעשה"כרגילהמעבודהלהכנסותבנוגע42

.792(1)כדד"פ,יוסף'ניוסף69/23נ"ד;804
מחמתומעוכבת"מזונותלאשתולשלםהבעלשלחיובבמפורשנזכרלאהקדומיםבמקורות43

לחיובבנוגעהקדומיםבמקורותהדיוןמןקייםזהשחיובהסיקוהרבנייםהדיןבתי."להינשא
יבםמזונותאו,להינשאזמנהשהגיעארוסהמזונותכגון,מיוחדיםבמקריםמזונותבתשלום
כלעלואסורה,ארוסההיא,לחופהנכנסהטרםאךלבעלהתקדשהכשאישה.חלהאושברח
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קפלן'שיחיאל

החיובלשיעורבאשרהדעותנחלקובישראלהרבנייםהדיןבתיבפסיקת

פסקהגדולהרבניהדיןבביתאחדהרכבדייניבקרבהרוב."מעוכבת"במזונות
החייבשלחיובולהיקףבהשוואהמוגדלאלהבמזונותהחייבשלהחיובשהיקף
של"ידיהמעשה"את"מעוכבת"ממזונותמקזזיםשאיןכיוון,רגיליםבמזונות
הדעהנזכרתאחריםבמקריםבישראלהרבנייםהדיןבתיבפסיקת,זאתעם.44האישה

לקבלהזכאיתרגילהאישהשלהחיובלהיקףזהה=מעוכבת"במזונותהחיובשהיקף
,אכן.האישה45של"ידיהמעשה"אתמקזזיםהללוהמזונותמן:מבעלהמזונות

ובין,נשואהאישהשללזכויותזכאיתלאעדייןהיאאך.שהתקדשהכיוון,בעולםהאנשים
אולם.לחופהנכנסהלאעדייןדהיינו,נישאהלאשעדייןכיוון,למזונותזכאיתאינההיתר
ארוסהדיןאליהבנוגעחל,המתאיםבזמןהארוסהאתמלשאתונמנע,הארוסהשתההאם

ראו.חכמיםתקנתמכוח,לארוסתומיוחדמזונותבתשלוםחייבוהוא,להינשאזמנהשהגיע
,ע"אבהע"שו;נו,ע"אבה,טור;יט,י,אישות,ם"רמב;אגז,כתובות;ב,הכתובות,משנה

.ילדיםאיןהזוגולבניבעלהשנפטר,יבמהדיןהואדומהדין.ג,נו,ע"אבהע"שו;ד,גה
לזוןחובהמוטלתלאהיכםעל.להלחלרןאו,ליבמהצריךהבעלממשפחתמשפחהקרוב
מיוחדחיובקיים,חלהאוברחהיבםכאשראולם.להחלץאואותהשייבםלפניאותה
;קסד,ע"אבה,טור;סו,יח,אישות,ם"רמב;ב,מא,יבמותראו.אותהלזוןעליוהמוטל

חויבשבעלהלאישהמזונות"בארי'אראוזהחיובלמאפייניבנוגע.א,קסד,ע"אבהע"שו
,1הערהלעיל,שרשבסקיגםראו;79-134(ט"תשמ)זמשפטמחקרי"(מעוכבת)לגרשה

'בע.65,אר"פד,ד"תשי/252בתיק,ולטי'וזאלישיב,ערסהדייניםבפסק.182-183'בע
,במזונותיהחייבבעלהמגורשתואינהמגורשתחכמיםשאמרו":ט"מהרידעתנזכרת,74
בפסק."מחמתומלהינשאמעוכבתשהיאזמןכל,כתובתהלהשנתן[פיעלאף=]פ"אע
של,הנישואיןמןהנובע,הרגילהחיובאינומזונותבתשלוםזהשחיובהובהר,שם,הדין
אגודהשהיא=)"גביהאגידאדהיאמשום"מיוחדחיובאלא,אשתומזונותבתשלום,בעל
במזונותיהמחויבשהוא,ל"חזמתקנתחדשחיובוהו":ידועללהינשאומעוכבת(לגביו
להתבססותבנוגע."מגורשתואינהבמגורשתוכמו,ידועללהינשאמעוכבתשהיאזמןכל
להלןגםראו.120-123'בע,לעיל,באריראוט"מהרישלזותשובהעלהרבנייםהדיןבתי

.49הערה
ויוסףישראלישאולהדייניםדעתהיאהרובדעת.294יר"פד,205/ג"תשלערעורראו44

במזונותשהחיובכיוון,לדעתם.305'בע,קאפחהרב,297-305'בע,ישראליהרב:קאפח

בעלכלשל,הנישואיןמןהנובעהחיובדוגמתדיןפיעלרגילחיובולא,קנסהוא"מעוכבת"
מעשהאת,לאשתונותןשהואלמזונותבתמורה,לבעללהקנותמקוםאין,אשתואתליון
,הרגילמזונותלחיובבנוגערקהותקנהמנונותיהכנגדידיהמעשהשלהתקנה,לדעתם.ידיה

.הנישואיןמןהנובע
לאור,305-309'בע,44הערהלעיל,205/ג"תשלבערעור,גולדשמידטאליעזרהדייןלדעת45

ממזונותמקזזים,353הר"פד,34/ה"תשכבערעורשנתפרסםהרבניהדיןכיחדיןפסק

אישהמזונותכדין"מעוכבת"מזונותדין,306'בע,שם,לדעתו.ידיהמעשהאת"מעוכבת"
,שםהסבירהוא.האישהשלידיהמעשהאתמקזזיםמהםשגםזהבמוכן,רגילהנשואה

שלמזונותשהםדידןשבנידוןבמזונותאישותחיובבגדרהואזהחיובשגם":309'בע
,הנישואיןמיוםועומדהקייםחיוב,הכלליהמזונותדיןמכחהואחיובםאשר,לאשתובעל
אלובמזונותהבעלאתשמחייביםבשעהלכן;"מזונותיהתחתידיהמעשה":התקנהחלה
ואיננוהעולםמןהלךזהדיןשלטעמוכאשרגםלבעלהידיהמעשההדיןממילאחל
ולא,חכמיםתקנתמכוח,דיןפיעלחיובהוא"מעוכבת"כמזונותשחיוב,התפיסה."כבר
,צימבליסטהדייניםשל,יפו-אביבתלהאזוריהרבניהדיןכיתשלדיןבפסקניכרת,קנס

בתיקהפסיקהבעקבות,הדייניםכתבו,257'בע.254,יבר"פד,647/מבבתיק,ולויאזולאי
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בסוגייתלדורותיהםהעבריהמשפטחכמיפסיקתאתמפורטבאופןשבחןמלומד

היאהללוהחכמיםבקרבהדווחתשהדעה,מסקנהלכללהגיע,"מעוכבת"מזונות

.46"ידיהמעשה"אתמקזזיםאלהשממזונות
למזונותבנוגעהאישידינםאתליהודיםבנוגעהמחילה,האזרחיתהערכאהאף

הדעהרווחתזובערכאה."מעוכבת"במזונותחיובלעתיםפוסקת,זוג47בת

,רגיליםשמזונותיהלאישההחיובמשיעוריגדולים"מעוכבת"להחיובששיעורי
.48האישהשלידיהמעשיאתהללוהמזונותמןמקזזיםשאיןכיוון

"כופין"או,לגרשחייב,אשתואתלזוןשחייב,הבעלכאשר,לעילכאמור

בבתיודייניםהאחרוניםבדורותחשוביםפוסקיםכשעלכמהלדעת,לגרשאותו
המזונותהיקף.49עונשייםמזונותשאינם,"מעוכבת"מזונותאלו,הרבנייםהדין

הדבכדעת,201,214גד"פד,139/ח"תשיובערעור44,55,גר"פד,ז"תשי/7086/7087
דעתוכי,"ידיהמעשה"אתממנהלקבלזכאימזונותלאישההנותןבעלכלומר.גולדשמידט

.דחוקההיא,294,303'בע,44הערהלעיל,205/ג"תשלבערעור,דינובפסק,ישראליהרב
לעיל,בארישלבמאמרו,205/ג"תשלבערעורהדייניםלעמדותבנוגעביקורתידיוןגםראו

שממזונות,פסקהגדולהרבניהדיןבביתאחרהרכב,כןכמו.123-134'בע,43הערה

.13,17,סור"פד,765/נאערעורראו.האישהשל"ידיהמעשה"אתמקזזים"מעוכבת"
.134-138'בע,43הערהלעיל,בארי46
בןבמזונותאדםחייב":קובע,1959-ט"תשי,(מזונות)המשפחהדינילתיקוןלחוק2'ס47

גם,לכן."אלהמזונותעליחולולאזהחוקוהוראותעליוהחלהאישיהדיןהוראותלפיזוגו
המשפט,קרי,האישידינםעקרונותאתיחיל,יהודיםזוגבניבמזונותהדן,אזרחימשפטבית

.106'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיגםראו.העברי
82/664א"ע;(מילרעניין:להלן)219,223(4)לדד"ת,ברקוביץ'נמילר80/127א"עראו48

ד"פ,נוני'ננוני82/798א"ע;(סלומוןעניין:להלן)365,371(4)לחד"פ,סלומון'נסלומון
.(נוניעניין:להלן)744,747(3)מ

,מזונותלשלםהחיובאתלסווגנוהגיםרבים,לאשתוגטנתןולאלגרשחויבבעלכאשר49
,לטעוןשניסוהיואולם."מעוכבת"מזונותבתשלוםכחיוב,המתאימותבנסיבותהקיים
מןהנובע,רגילמחיובשונהאינו,לגרשחויבשאותה,אשתומזונותבתשלוםהבעלשחיוב

.108,109יר"פד,לה/1794תיקראו.מזונותלתשלום,הנישואין
ה"ד,ב,צז,כתובות,י"רשכתב,"מגורשתואינהמגורשת":מסויםמסוג"מעוכבת"לבנוגע

למזונותכנוגעהדיןלעתים."להינשאבשבילודמעוכבתמשוםהואבמזוגותיהדחייבהאי"
,"מעוכבת"אישהכלשלמזונותבתשלוםכללילחיובמקורהיווה"מגורשתואינהמגורשת"

גםחל"מגורשתואינהמגורשת"במזונותהחיוב.להנותנוואינוגטלהלתתחויבשבעלה
חוששהמשיב,ט"מהריבתשובת,למשל,כך.לגרש"כופין"ואיןלגרשחייבהבעלכאשר
בנסיבותבמזונותהכעלאתלחייביש,לדעתוזאתעם.לגרש"כופין"שלפסוקדברשלבסופו
אישהמזונותיהבתשלוםחייבשהבעל,עולה"מגורשתואינהמגורשת"שמסוגייתכיוון,אלה

:פיינשטייןמשההרבתשובתגםראו.קיגסימן,אחלק,ט"מהרית"שוראו."מעוכבת"ה

.קלו,ע"אבה,א,משהאגרותת"שו
קייםכאשר"להינשאמחמתומעוכבת"מזונותלשלםחיובהמטילהלפסיקהמובהקתדוגמה

בתלהאזוריהרבניהדיןבביתובורשטייןוורנר,רבצןהדייניםפסיקתהיאלגרש"חיוב"
ולדעת,נאפהנשואהשאישההוכחענייןבאותו.51אר"פד,ג"תשי/4527בתיקיפו-אביב

עם,הדיןבית.לגרש"כופין"שלפסיקהאסמכתאותכמהקיימותהניאוףבגין,הללוהדיינים
'בע,שםראו."במזונותלחייביש"שלפסוקוהעדיףלגרש"כופין"שמלפסוקנמנע,ואת

הנובע,רגילחיובמכוחאשתובמזונותחייבהבעל,הללובנסיבות,הדיןביתלדעת.54
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רווחתהאזרחייםהמשפטבתיבפסיקתאף.מופרזאומוגדלואינומראשקבוע

אולגרש"חייב"שהואשנפסקלאחר,גטלתתמסרבהבעלכאשרשלפיההדעה
.50"מעוכבת"מזונותעליולהטילניתן,לגרשאותו"כופין"ש

,מסוימותבנסיבות,מזונותלתשלוםכספיחיובגםלהיותיכולהדיןמכוחחיוב
,לנישואיןשקדםממוןבהסכם,מרצונו,הבעלעצמועלשקיבלאחרכספיחיובאו

.51אחרתבדרךאו,קרוביהעםאואשתועםומתןבמשא
אינםמזונות.עונשייםמזונותלביןלעילהנזכריםהחיוביםביןלהבחיןיש

.דיןפיעלהקייםכלשהוחיובמכוחבמזונותחייבהבעלכאשרעונשיים
.הרגיליםהמזונותממטרתשונה(הפחדהמזונותאו)עונשייםמזונותמטרת

בנסיבות.לאשתוגטלתת,לגרשלוהורההדיןשביתגטסרבןלהמריץנועדוהם

."מעוכבת"מזונותבתשלוםחייבהואולחלופין,נשיאהאישהמזינותשל,הנישואיןמן
מלקותכגון,לגרש"כופין"כאשרהננקטיםבאמצעיםשימושלעשותלאהעדיף,הדיןבית

.55'בע,שםראו.מזונותבתשלוםהבעלחיובשלבדרך,בררהבדרךוכפה,בשוטים
אולגרש"כופין"כאשר"להינשאמחמתומעוכבת"מזונותבתשלוםחיובלהטלתבנוגע50

'בע,48הערהלעיל,מילרעניין:העליוןהמשפטביתבפסיקתגםראולגרשחייבהבעל
עניין;(גינזבורגעניין:להלן)637,640(2)לחר"פ,גינזבורג'נגינזבורג83/672א"ע;219

בסוגיההדיוןגםראו;751'בע,48הערהלעיל,נוניעניין;375'בע,48הערהלעיל,סלומון
ייתכן,יאתעם.(קדושעניין:להלן)523,530(4)לחד"ת,קדוש'נקדוש84/132א"בעזו

"מעוכבת"שמשתמע,אגבבאמרת,751'בע,שם,נוניבעניין,שמגרהשופטשמהחלטת
השופטשלדינוכפסק,כןכמו.לגרשההמליץאולגרשהציווההדיןשביתאישהגםהיא

שלהשיפוטכסמכותשכפרגטסרכןשלעניינונדון,9הערהלעיל,מבגכענייןרוכינשטיין
סברוהגדולהרבניהדיןוביתהאזוריהרבניהדיןביתאף.גירושיןבענייניהרבניהדיןבית

שיפוטסמכותמכח,הבעלשלהגירושיןבענייןשיפוטסמכותאיןהענייןנסיבותשלאור
נישואין)רבנייםדיןבתישיפוטלחוק1'בסהמחוקקהוראתלאור"גירושיןענייני"בייחודית
נגדהגירושיןבעילתדןלאהרבניהדיןשביתלהניחישכןעל.1953-ג"תשי,(וגירושין
או,"כופין"היאגירושיןשלהדיןפסקשדרגתלקבועהיהיכוללאוממילא,לגופההכעל
,רובינשטייןהשופטוכעקבותיו,הרבניהדיןבית,כןפיעלאף.המלצהאו,מצווה,חיוב
ודעתזוקביעה."להינשאמחמתומעוכבת"תביעתהיאהאישהשלהמזונותשתביעתקבעו

שלהדיןפסקלדרגתבנוגעהמלומדיםהשקפותגםראו.עיוןצריכותלעילשמגרהשופט
הערת419'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן:"מעוכבת"כמזונותחיובלפסוקניתןשבהגירושין
.79-80'בע,43הערה,לעיל,בארי'א;19שוליים

מתחייבשבהםהסכמיםעל.1שולייםהערת134'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיראו51
קידוםשמטרתןאחרותכספיותוהתחייבויותמסוימותבנסיבותכסףסכוםלשלםהבעל
,תאומים-ן"רבינוב;סח,ב,ץ"תשב;לג,צדקמשפטת"שוראו,גטמסורבותמצוקתפתרון
'בע,12הערהלעיל,אלינסון;קצא-קפט'בע,13הערהלעיל,גליקמן;15הערהלעיל
העבריהמשפטשנתון"ולמעשהלהלכהגטכפיית"ורהפטיג'זגםראו;קנא-קנ,קמח-קמא

;קלט-קכד'בע,15הערהלעיל,"הצעה",בלייך;153,164-165(ז"תשל-ו"תשל)ד-ג

-והפרדהגירושיןדיני"רדצרסדופר'ד;272-280'בע,15הערהלעיל,"הסכם",בלייך
'בע,12הערהלעיל,גירושיןתביעת,פלק;314,323(ן"חש)יגכתלנו"גטלכפייתדרכים

"יארקניובמדינתהחדשהגירושיןלחוקההלכתיהבסיסבירור"לאנדעסמאןי"ש;117
"מגורשתואינהדמגורשתמזונותכדין"גרטנר'צ;4שולייםהערת,עב(ח"תשמ),טזמוריה
,יר"פד,26/ה"תשלערעור;9,12-14,בר"פד,47/טז/ער;פא,עו(ח"תשמ)טזמוריה

115,128-141.
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כאשר,למשל,כך.הדיןפיעלאשתוכלפיהבעלשלכספיחיובקייםלאמסוימות

תישללולעתים,"מורדת"היא,בעלהעםאישותחייחיהאינהיהודייהאישה
זאתובכלממזונותפטורקייםכאשר.זו52התנהגותעקבלמזונותזכותהממנה
בהיקףמזונותחיובהדיןביתמטילכאשראו,הבעלעלמזונותחיובדיןביתמטיל
ביתשמטילכספיקנסזהו,דיןפיעלמסוימותבנסיבותלהטילשישהחיובמןגבוה

או,המזונותכל.גירושיןשלדיןפסקקיוםלצורך,לחץכאמצעיהבעלעלהדין
להמריץשנועדכספיקנסאלא,דיןפיעלחיובאינם,לעילהנזכריםבמקרים,חלקם

.לאשתוגטלתתהבעלאת
מזונותשיעור."מעוכבת"מהגדרתשונה"עונשייםמזונות"שלהגדרה

יותררחבבהיקףהואהללוהמזונותשיעור.ומוגדרקבועאינו"עונשיים"
הקריטריונים.קנסהם,חלקםאוכולם,הללוהמזונות.דיןפיעלהחיובמן

שלבסופויובילאשר,כספילחץשיופעלכדינפרצוהמזונותדינישלהרגילים
,שהם,"מעוכבת"ממזונותשוניםהללוהמזונות.הגטלמתןהבעללהסכמתדבר
בתחוםקנסולאלגירושיןהקשורותבנסיבותשמטיליםמזונות,וענייןדברלכל

.הגירושיןדיני
מנקודת,נבחן.עונשייםלמזונותבנוגעהצעתנומאפייניהםמהנפרטלהלן
לאור,בכללאם,מידהבאיזו,הישראליוהמשפטהעבריהמשפטשלהמבט

באמצעישימושלעשותסמכותרבנידיןלביתלהקנותיש,והרצויהמצויהמשפט
."עונשייםמזונות"הקרויגטמתןלקדםשנועד

המצוי-עונשייםמזונותבתשלוםגטסרבןלחייברבנידיןביתסמכות.3
והרצוי

במזונותהדיון.יהודיםשלגירושיןבענייניייחודיתשיפוטסמכותרבנידיןלבית
סנקציהוהם,רבנידיןבביתגירושיןענייניכשנידוניםלהתקייםצריךעונשיים
בפסקיהעובדותשלמדוקדקתבחינה.גטסרבןנגדהדיןביתשלנוספתאפשרית

דיןבבתיהרכביםישראלמדינתהקמתשאחריבשניםשכנראהמלמדתהדין
בתשלוםגטסרבניחייבו,הגדולהרבניהדיןבביתהרכביםזהובכלל,רבניים
זמןפרקתוך,לפתוריכולהגטסרבנינגדזהאמצעיהפעלת.53עונשייםמזונות
המשפטביתהחלטתעקבזהסעדעלנסתםהגולל.הגטמסורבותמצוקתאת,קצר

עללהטילמוסמךאינורבנידיןשביתנקבעשבה,רוזנצוויגבענייןהעליון

.199'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי;ו,יג,אישות,ם"רמב52
'נרוזנצוויג55/54ץ"בבגשנדוןהרבניהדיןפסק.177;158-159;68הערותלהלןואו53

,77אר"פד,ג"תשי/194תיקהוא(רוזנצוייגעניין:להלן)1455,טר"פ,פ"ההוצלר"יו

פיעלחיובאלאקנסאינםאלהשמזוגותהגיחהרבניהדיןשבית,שםראו.156הערהלהלן
מדוע,197הערהלהלןראו,זאתעם.המחיהיוקרמדדעלייתלאור,הוגרלששיעורודין

.עונשייםמזונותשאלוהעליוןהמשפטבביתסברוהענייןנסיבותלאור
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הישראלישהמחוקקלהציעברצוננוזהבמאמר.54עונשייםבמזונותחיובגטסרבן
עונשייםמזונותבתשלוםחייבגטשסרבןלהורותהרבנייםהדיןבתיאתיסמיך

דבר,לדעתנו.העבריהמשפטעקרונותלאורזהחיובלהטלתהמתאימותבנסיבות
הרבנייםהדיןבתיומדיניות,קשההגטמסורבותמצוקתשלעתיםמאחרנחוץזה

וצווימאסר-גטסרבנינגדבחוקהקיימיםהסעדיםלהפעלתבנוגעבישראל
הראשישהרבזהבהקשרלצייןהראוימן.55הצרכיםכלעלעונהאינה-הגבלה
בערכאהשנפסקמזונותבחיובמתשובותיובאחתדן,עמארשלמההרב,לישראל
,בררהבדרךהכפייהמותרתלגרש"כופין"איןשכאשרכתבהוא.בישראלאזרחית

לשלם-דיןפיעלחיובהזכירתחילה.מוגנותבתשלוםהבעלחיובבאמצעות
שמחייבים[שמדובר=]דמייריוברור"חידשמכןלאחראך.כתובהדמיאומזונות
שייכתכפיהאיזהדיןלפילהשחייבבמזונותדאם,כדיןשלאגםבמזונותאותו
.56"!?חובולפרועאדםכלמחייביםלאוכי,בזה

הדיןבתילסמכותבנוגערצוילאמצבלביטולתביאמציעיםשאנוהחקיקה
מצוקתפתרוןלצורךהוכחהשיעילותובאמצעילהשתמשבישראלהרבניים
.הגטמסורבות

פסיקתלהיותעלולהעונשייםמזונותלפסוקרבנידיןביתהסמכתשלהתולדה
בדיוןהמחיל,אזרחימשפטביתבידימסורההשיפוטסמכותכאשרגםאלהמזונות

האישיהדיןעקרונותאת,אישידיןלהםשישצדדיםשלמזונותבעניינימשפטי
המזונותבדיני,דיןפיעלהקייםחיובלהטילמוסמךאזרחימשפטבית.שלהם

להטילסמכותלואין."מעוכבת"מזונותאורגיליםמזונותדהיינו,העבריבמשפט
פסיקתלאורוזאת,הגירושיןדינימתחוםכספיקנסשהוא,עונשייםבמזונותחיוב
לעתיםקייםהאזרחיתבפסיקה,זאתעם.רוזנצוויגבענייןהעליוןהמשפטבית

מעורבותאתלמנועכדי."מעוכבת"למזונותעונשייםמזונותביןבהבחנהליקוי
בנוגעהמתאיםההלכתיהידעללא,העונשייםהמזונותבסוגייתהאזרחיתהערכאה
הוצאתחששלהסירוכדי,גטסרבנינגדוסנקציותגירושיןשלדיןפסקילדרגות

דיןשבתיבחוקלקבועישלדעתנו,וומעורבותלאחרשיינתנוגיטיןעללעז
שיפוטסמכותשקנהאזרחימשפטושבית,אלהמזונותלהטילמוסמכיםרבניים
.57אלהמזונותלפסוקמוסמךאינו,האישהמזונותבסוגיית

48הערהלעיל,סלומוןענייןגםראו.1458-1552'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגענייןראו54

'בע,50הערהלעיל,קדושעניין;747-748'בע,48הערהלעיל,נוניעניין;371-372'בע
530-531.

.647,695-700'בע,10הערהלעיל,קפלןראו55
.יא,א,שלמהשמעת"שו56
בשאלתהאזרחיהמשפטכיחשלעצמאיתהכרעהשתהיה,צבי-רוזןפרופסורהציעבעבר57

,רוזנצוויגבענייןשנפסקהההלכהלאור.הנגררתסמכותומכוח,גטלקבלהאישהזכות
.אזרחימשפטבכית"מעוכבת"מזונותבתשלוםבעללחיובבנוגערקהשלכותזולהצעה
כתיאם,אזרחימשפטבביתעונשייםלמזונותבנוגעגםתיושםהיאשמאחששקייםאולם
'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראולהצעתובנוגע.עונשייםמזונותלהטיליוסמכורבנייםדין
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ההסדרשליוצאפועלהיתהרוזנצוייגבענייןהעליוןהמשפטביתהחלטת
בסעיףנקבע,גירושיןשלדיןפסקילקיוםבנוגעה"תשנשנתעדשנהגהחוקי

חוק":להלן)1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6
סופידין-בפסקרבנידיןביתציווה":נאמרזהבסעיף.("רבנייםדיןבתישיפוט
,מאישהפיטוריןגטלקבלאישהלכפותאולאשתופיטוריןגטלתתאישלכפות
היועץבקשתלפי,הצומתןמיוםימיםששיםכתום,מחוזימשפטביתרשאי

."לצולצייתבמאסרלכפות,לממשלההמשפטי
.רצוןמשביעהיהלא6סעיףאתהכוללהחוקשנחקקלאחרהמשפטיהמצב

סרבןכנגדנוספיםאמצעיםלהפעילהרבניהדיןביתשלהסמכהלדעתיחייבהוא
.עונשייםמזונותכגון,גט

לתתה/בסירובות/עומדהזוגבתאוכןאם.ליקויםכמההיוזהחוקיבהסדר
זמןפרקלהמתיןהגטת/מסורבעל,סופידיןפסקשניתןלאחרגםגטלקבלאו

,הברוררצונואת"המחוקקגילהרבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיף,שכן.נוסף
לאהמחוקק.58"בלבדהרבנייםהדיןבתיבידיהגטכפייתדבראתלהניחשלא

כילקבועהוסמךהרבניהדיןבית.בעצמוהסנקציהאתלהטילהדיןביתאתהסמיך
ביצועסמכותלוניתנהלאאך,גטלכפותמאפשרהעבריהדין,הענייןנסיבותלפי

ביתפסיקתעלחיצונייםפיקוחמנגנונישנינקבעובחוק.המאסרהטלתבשלב
המשפטיהיועץידיעלבקשההגשת:הגטסרבןעלמאסריוטלבטרםהרבניהדין

הבקרהשתמהלאחררק.לבקשהלהיענותהמחוזיהמשפטביתוהחלטתלממשלה
הכוחמןהדיןביתפסקאתלהוציאניתן,אלהחיצונייםפיקוחמנגנונישנישל
גורםשלדעתשיקולהפעלתשעניינם,הללוהבקרהמנגנונילשנינוסף.הפועלאל

פסקאתליישםניתן:חפוזהפעולהמניעתשמטרתו,השהיהמנגנוןגםקיים,נוסף
.הדיןביתשלסופידיןפסקמתןמיוםמוגדרזמןפרקשחלףלאחררקהרבניהדין

חודשיםשישההיהזהזמןפרק,רבנייםדיןבתיחוקלחקיקתשקדמהבתקופה
לאהללוהמנגנונים.הרבניהדיןביתשלסופידיןבפסק"כפייה"הצומתןמיום

.59הגטסרבןנגדהמאסרסנקצייתשלמהיריישוםאפשרו

.כדיןשלאכמעושהייחשבזהמזונותפסקלאחריינתןשגטחששאין,לדעתו.422-433
הגטלכשרותבנוגעתקלהתהיהשמאחששלמנועכדילכן.מספקותנקייהאינהעמדתו
שערכאת,במפורש,בחקיקהלקבוערצוילדעתנוזובסוגיההאזרחיתהערכאהמעורבותעקב

.עונשייםבמזונותחיובלפסוקמוסמכתאינהאזרחיתשיפוט
;1550'בע,53הערהלעיל,רחנצויגעניין;738חד"פ,מ"הי'נזאדה54/85ץ"בגראו58

לעיל,אברהםעניין;388-389כאחדבאין"'גרושה'האשתולזוןכהןלחייביש"זילברג'מ
שולייםהערת37(אכרך,ט"תשמ)בישראלהמשפחהדינישיפמן'פ;49-50'בע,12הערה

11,201.
רבנייםדיןכתישיפוטלחוק7'בסהמחוקקשקבעלהסדרבנוגעגםקייםהיהזהליקוי59

לכפותסופידיןבפסקציווהרבנידיןשביתלאחר,אחיולאלמנתלחלוץהמסרבאישבעניין
חודשיםשלושהכתום,מחוזימשפטביתרשאי":זהבמקרה.אחיולאלמנתלחלוץאיש
."לצולצייתבמאסרלכפות,לממשלההמשפטיהיועץבקשתלפי,הצומתןמיום
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גםהצרכיםכלעלעונהאינו,לעילהנזכר,לחוק6בסעיףהסעדכןעליתר

רשאירבנידיןבית,רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6סעיףנוסחלפי.נוסףמטעם

ציווהרבניריןשביתלאחררקאפשריתמאסרהטלת."לצולצייתבמאסרלכפות"
שלדיןפסקלאחראפשריתאינההיאאך,"אישהלכפות"או"אישלכפות"

"מצווה","חיוב"שלדיןבפסקמדוברכאשרכלומר.יותרנמוכהשדרגתוגירושין
המחוקק.606בסעיףהנזכרמאסרבאמצעותלכפותאין,לגרש"המלצה"או

,חריףכפייהאמצעינוקטיםכאשרמעושהגטשלחששלמנועכדיזומגבלהקבע

גטמתן"לכפות"שאיןמורהההלכהשבהןבנסיבות.גטסרבןנגד,מאסרכגון
זומגבלה,זאתעם.כדיןשלא,(כפוי=)מעושהיהיהשהגטחששיש,קבלתואו

מאודמיעטוהרבנייםהדיןשבתימפני,רביםבמקריםשבחוקבסעדשימושמנעה
לקבלאולתתיכפוכאשרשמאחששוהדייניםשכן,זאת.לגרש"כופין"שלפסוק

מאסר-רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6שבסעיףהחמורההסנקציהבאמצעותגט

הגטיהיה,לגרש"כופין"שבגינהגירושיןעילתשקיימתהלכתיתודאותכשאין-

ההסדר,ה"תשנשנתעד.כדיןשלא,חופשימרצוןושלאאילוץמחמתויינתן,כפוי
ההסדרהיהגטסרבןנגדכפייהאמצעילהפעלתבנוגעלחוק6בסעיףהמופיע

מנעהלגרש"כופין"שמלפסוקהדייניםשלהימנעותםכןעל.בחוקהנזכרהבלעדי
.61הגטמסורבישלמצוקתםפתרוןשלאפשרותבעבררביםבמקרים

היהזהכשהסדר,הגטמסורבימצוקתשליעילפתרוןשמנענוסףמכשול

המופיעלסעדאפשריותלחלופותבנוגעהעליוןהמשפטביתמפרשנותנבע,בלעדי
מנועהרבניהדיןביתזופרשנותלאור.רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיף

מזונותכגון,זהבסעיףמפורטיםשאינםנוספיםואילוץכפייהאמצעימלהפעיל
ביתשלהחוקיתלסמכותבנוגעספקלהטילהיהניתן,זופסיקהלאור.עונשיים

המשפטעקרונותלאורהמותרים,נוספיםואילמןכפייהאמצעילהפעילהדין

העליוןהמשפטביתפסיקת,בפועל.62גירושיןשלדיןפסקיקיוםלצורך,העברי

בית.760'בע,759(4)מבד"פ,לממשלהש"היועמ'נ(בורוכוף)רוזנצוייג88/822ץ"בגראו60
במקרה.לגרשאותו"כופין"שהורהולא,לאשתוגטלתת"חייב"שהבעלבפסיקתוקבעהדין
'בסגטכפייתסוגייתהוסדרהשבהבתקופה"חיוב"בדרגתפסקשלהבעייתיותניכרתזה

שנמשכהגטסרבנותעקבקשהבמצבנתונההייתההאישה.רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6
אלאביכולתנואין":כתבאלוןהשופט.זהבמקרהאוניםחסרנותרהמשפטכיח.שניםתשע

הדיןביתכבודלפניומצוקותיהטענותיהולהעלותלהביאשתמשיך,לעותרתעצהלהשיא
וידוןיחזורהדיןביתכבודכיאנובטוחים[...]מעגינותההותרהשטרםעל,בחיפההרבני

וימצא,הגדולהדיןוביתהאזוריהדיןביתשלקודמיםדיןבפסקינאמרשכךכפי,בעניינה
-שליההדגשה)"עגינותהמכבליאישהלהצילכדי,לאשתוגטמתןבעלעללכפותדרך
.761'בע,שם.(.ק.י

מעמד"שוחטמן'א;297'בע,58הערהלעיל,שיפמן;210'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג61
.421(ה"תשנ)ובמשפטבהברההאישהמעמד"וגירושיןנישואיןבדיניהאישה

,54הערהלעיל,רוזנצוייגעניין;1541טד"פ,פ"ההוצלר"יו'נסלימאן55/137ץ"בגראו62
.747'בע,48הערהלעיל,נוניעניין;365'בע,48הערהלעיל,סלוטוןעניין;1559'בע
,רוזנצוייגבענייןהפסיקהשלאור,הסבוריםיש.144-145'בע,43הערהלעיל,באריגםראו
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עשוהםבעבר.הרבנייםהדיןבבתיהדייניםאתהנחתהתמידלארוזנצוייגבעניין

מותרתהפעלתםהדייניםשלדעתגטסרבנינגדכפייהבאמצעישימושלעתים
פסיקתכגון,הישראליבחוקנזכריםאינםהםאך,העבריהמשפטעקרונותלאור

המשפטיתהתשתיתזאתעם63"תםרבנוהרחקות"הפעלתאובמזונותמיוחדחיוב

.עיוןצריכהזולמדיניות
ואולי,עונשייםמזונותהפעלתעלהעליוןהמשפטביתבעברשהטילהאיסור

,הגטמסורבתמצוקתפתרוןלצורך,למאסרפרט,נוספיםכפייהאמצעיגם
שתוארוכפי,הזההמחרידהמקרהנסיבות":כתבויתקוןהשופט.מפתיעהוא

זכאיתשהאישה,ספקשלשמץמשאיריםאינם,הרבניהדיןביתשלדינובפסק
-מעושהדגטחששאמתוך-ממנהשללו,כן-פי-על-ואף,מבעלהלהתגרש

אתלצייןלנכוןראיתי.ההרוסיםחייהאתמחדשלבנותהיחידההאפשרותאת
המשפטביתפסיקת.64"מהושיעידינושקצרהלהדגישכדירקולו,הזאתהעובדה
המשפטביתפרשנות,צבי-רוזן'פרופלדעת.זה"ידקוצר"לשגרמההיאהעליון
באמצעישימוששלאפשרותמונעת",רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6לסעיףהעליון
ביתשלידיואתקשרההמשפטביתפסיקת.הגטהשגתאתלקבלכדישוניםעקיפין
באותם,עקיפהאוישירהבדרך,הנישואיןקשרהתרתאתלהקלבניסיונותיוהדין

אתלמנוענועדהזופרשנותלדעתואמנם.65"זאתמאפשרשהדיןמעטיםמקרים
שלבלעדיותןבסיסעלהכפייהאמצעיעלהדתיהדיןביתשלהייחודיתשליטתו
שלרחבפירושכיסברהוא.שוניםמקריםסוגיביןהבחנהוללאהדתיותהעילות
עצמאותאחריולגרורהיהעלוללחוק6בסעיףהנזכרותהרבניהדיןביתסמכויות

ביקשהזאתואת,חילונייםבערכיםלפגיעהשתוביל,הדתיתהערכאהשליתר

ציוויהואהללוהעקיפיםהאמצעיםמןאחד.עקיפיםכפייהאמצעיהפעלתגורףבאופןאסורה
לבקרולא,לארחולא,עמולאכוללא-גטסרבןשהואמאדםלהיבדלבחברהליחידים
הלכתשלנוכח,הסבוריםויש,"תםרבינוהרחקות"קרויזהאמצעי.ועידחולהכשהוא

העבריהמשפטשנתון"בישראלהאישיהדין"קורינלדי'מראו.אסורבוהשימוש,רוזנצוייג
'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן:חולקתדעהראו,זאתעם.393,397(ז"תשל-ו"תשל)ד-ג

השימושנאסרלאולכן,כפייהאמצעיאינןתםרבינוהרחקות,צבי-רוזן'פרופלדעת.294
.בהן

"תםרבינוהרחקות"בארי'א;342,350-357,359-369'בע,50הערהלעיל,באריראו63
.99שולייםהערת65,93-95(ד"תשנ-ב"תשנ)יט-יחהעבריהמשפטשנווון
לבתיסמכותהישראליהמחוקקהקנהלא,ס"תשבשנתרבנייםדיןכתילחוקהתיקוןלפני
תביעתנדונה1208/מובתיק,זאתעם.גטסרבנותבגיןלצינוקאסירלהכניסהרבנייםהדין
העובדהלנוכח.גטלתתבעלהעללכפות,רצחבגיןעולםלמאסרנדוןשבעלה,אישה

שיכלאוהוהאישהכוחבאביקש,במאסרממושךזמןפרקבמשךנתוןהבעלהיהשממילא
הבעלאת"כופין"ש,פסקבירושליםהאזוריהרבניהדיןבית.גטלהלתתשייאותכדיבצינוק
דיןפסקי"רפאל'שראו.לצינוקלהכניסוישבמאסרנתוןשהבעלוכיווןלאשתוגטלתת

.65(ז"תשמ)כץשמעוןהרבשללזכרומאמריםקובץ"גטחיובבענייני
דעות"נחתבלאחוק"שיפמן'פגםראו.1559-1560'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגעניין64

.23-24(ב"תשל)מא
.149'בע,58הערהלעיל,שיפמןגםראו.293'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן65

397ה"תשסן'יהמשפט



קפלן'שיחיאל

בצורךמספיקהתחשבלאהמשפטבית",לדעתו,אולם.למנועהאזרחיתהפסיקה
.66"מדיכבדהיההמחיר...הגטהשגתאתלהקל

שמנעה,רוזנצוייגבענייןהעליוןהמשפטביתהלכתעלביקורתמתחורבים
לאלהנוספיםאמצעיםהפעלתבאמצעות,הגטמסורבותמצוקתשליעילפתרון

.67לחוק6בסעיףהנזכרים
,זילברגהשופטשהביעלחששותאיתןהלכתיבסיסשאין,נטען,היתרבין
פוסקי.כדיןשלאמעושהגטיהיהעונשייםמזונותהטלתלאחרשיינתןהנטשמא
ולאמוגדליםהעונשייםהמזונותשכאשרסברו,הרצוגהרבכגון,חשוביםהלכה

עונשייםמזונות,כןכמו.כדיןשלאמעושהיהאהגטשמאחששאין,מופרזים
.לגרש68"כופין"איןכאשררקפסולים
מסויגתרבנייםדיןבתישיפוטקובעלחוק6בסעיףהסעדשהפעלתשטענוהיו
ימלאשהסרבןעד,מוגבלבלתילזמןמאסר.חריףשהסעדמפנישוניםבסייגים

לחולצריכיםאינםאלהסייגיםלדעתם.הרבניהדיןביתידיעלשניתןהצואת
:עונשייםמזונות-חריףפחותלסעדביחסגםבהכרח

הוסיף-המסרבשלחירותושלילת-זהאמצעישלחומרתומחמת"
בפנייההתנייתו:והיא,זוכפייהבדרךד"ביהשללשימושוהגבלההמחוקק

הצושלביצועועלהמחוזיהמשפטביתשלוהחלטתוהמשפטיהיועץשל
,'ברירהמתוךכפייה'לגביהדברכןשאיןמה.מאסרעלהרבניד"ביהשל
הם,'הפחדהמזונות',מוגדלבגובהיוטלואםשאף,מזונותהטלתידיעל

ובחומרתובהיקפושהוא,חובתשלוםאיבעדמאסרלידירקלהביאיכולים

.69"מצומצםיותרהרבה
השופטבראשות,המשפחהדינייישוםלבחינתהוועדהשאףלסברהרגלייםיש

חקיקהבאמצעותלשנותהמשפטיםלשרז"תשמבשנתהמליצה,שינבויםאלישע
לסמכותבנוגע,רוזנצוייגבענייןהדיןפסקלאחרבישראלששררהחוקיהמצבאת
בתיקוןכיהמליצההוועדה.גטסרבןעלכספייםחיוביםלהטילהרבניהדיןבית

הרבניהדיןביתמידילהוציאהעליוןהמשפטביתשמגמת,הטענהנטענהכןכמו.שם,שם66
האזרחיבמשפטמוכריםשהנישואיןמקריםבאותםמוגבלתוהבלחיהמלאההשליטהאת
נישואיןכגון,בישראלהציבוררובשלהעולםהשקפתעםאחדבקנהכעוליםנחשביםאו

לפתורבאפשרותדברשלבסופופוגעת,(וגרושהכהןנישואי)דתיפולחןמטעמיהאסורים
.424-425'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראו.הגטמסורבותמצוקתאתיעילהבצורה

;79-80'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;164-165'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגראוד6

ביתבפסיקתגםביטוילידיבאיםזולביקורתהדים.293,329'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי
.374'בע,48הערהלעיל,סלומוןבענייןהעליוןהמשפט

אף.293'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי;164-169'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגראו68
שלההלכתיבתוקףהמכיריםדייניםשלמגמהקיימתבישראלהרבנייםהדיןבתיבפסיקת
.254,257,יבר"פד,647/ב"מתיקראו.לגרש"כופין"כאשרעונשייםמזונות

.167'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג69
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להטילמוסמךהרבניהדיןביתיהא"כי,ייקבערבנייםדיןבתישיפוטלחוק
הדיןפסקמילוילידיהסרבןהצדאתלהביאכדיהאישיהדיןלפיכספייםחיובים
ודאותואין,משמעי-חדאינוזוהצעהשלהנוסח.70"גטקבלתאומתןבעניין

ביתממילא,זאתעם.עונשייםמזונותלהטיליוסמךדיןשביתהתכוונהשהוועדה

בעלעללהטילמוסמך,האישהמזונותבסוגייתשיפוטסמכותשקנה,הרבניהדין

הדיןביתהסמכתהואהמוצעשהשינוילהניחיש.רגיליםמזונותבתשלוםחיוב
.מוגדליםמזונות:נוסףחיובגטסרבןעללהטיל

חוקלהצעת(א)7בסעיף.הוועדההצעותברוחלפעולהמחוקקחפץבתחילה

נתקיימה":הוצע1994-ד"תשמ,(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתי
בדמיהאישאתלחייברבנידיןביתרשאי,י7זהחוקפיעלהגבלהצולמתןעילה

לכלבנוסף,שיקבעבשיעור,האישהעבורמוגדליםמזונותהטלתלרבות,כלכלה
המסמיך,זההסדר,דברשלבסופו.72"הסכםאודיןכלפיעלהקיימתלמזונותזכות
,"למזונותלזכותהכתוספת",=כלכלהדמי"בתשלוםגטסרבןלחייברבנידיןבית
.73רבנייםדיןבתיבחוקנכלללא

1995-ה"תשנ,(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתיחוקחקיקתמאז

צוויגטסרבניעללהטילרבנידיןלביתהמאפשר,("רבנייםדיןבתיחוק":להלן)
סרבנינגדלסנקציותבנוגעההסדר,שונותאזרחיותזכויותמהםהשוללים,הגבלה

בחוקאין,כאמור,זאתעם.בלעדיאינורבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיףגט
.עונשייםמזונותלהטילרבנידיןלביתהסמכה
שיאפשר,(8)2סעיףלוויתווסף,רבנייםדיןבתיחוקשיתוקןמציעיםאנו
קייםשהיהלנוסחדומהאוזההיהאשנוסחו,הגבלהצושלנוסףסוגהטלת
.כלכלהלרמיבנוגע,לעילהנזכרתהחוקלהצעת7בסעיף

.זולסוגיההנוגעיםהישראליוהמשפטהעבריהמשפטבעקרונותנדוןלהלן
מסורבותמצוקתבפתרוןהמסייע,לחוקזהרצוישתיקון,טיעוננואתלהוכיחננסה
משפטיתמדיניותומקדם,העבריהמשפטעקרונותעםאחדבקנהעולה,הגט

.הישראליבמשפטרצויה

המאמרכותב.52(ז"תשמ,ירושלים)המשפחהדינייישוםלבחינתהועדהוחשבוןדיןראו70
המשפטילמצבכפתרוןזוהצעהנדונהשבהם,לדיוניהעדוהיההוועדהכמזכירשימש
.רוזנצוויגבענייןהעליוןהמשפטביתפסיקתבעקבות,הגטכפייתבסוגייתבישראלשנוצר

הורהאולאשתוגטלתתאישעל,דיןבפסקרבנידיןביתציווה":הוצעזהלחוק(א)2'בס71
ימים30בתוםהרבניהדיןביתייתן,לאשתוגטנתןלאוהאיש,כןלעשותלכפותואולחייבו
."האישנגדהגבלהצו,המאוחרלפי,ערעורלהגשתהמועדבתוםאוהדיןפסקמתןמיום

בדברי.2281ח"ה,1994-ד"תשנ,(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתיחוקהצעת72
גםהדיןביתאתלהסמיךמוצעהגבלהצולמתןהסמכותעלנוסף":כתוב7'לסההסכר
."למזונותלזכותהכתוספתלאשתוכלכלהדמילשלם-לגרשהמסרבאישלחייב

.139,ה"התשנ,ת"סראו73
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העבריבמשפטהגירושיןדיני.4

בירורדורשת,הגטתוקףעלעונשייםבמזונותהחיובהשפעתשלהסוגיהבחינת
ולכפייהלרצוןבנוגעהעברייםהגירושיןדינישלהיסודעקרונותשלמקדים

.בגירושין

גירושיןבדינייסודעקרונות1.4
והמתגרשתהמגרשרצון-"מעושהגט"1.1.4

קדומיםממקורות.דיןביתכהחלטתרקמותניםאינםהעבריבמשפטהגירושין
,לרצונהשלאגםמתגרשתהייתההאישהשבתחילה,עולההעבריהמשפטשל

לדרושהחלויותרמאוחררק.בלבד74הבעלשלמצדופעולהבשיתוףהיהודי
אינוהגטבלעדיואשר,האישהשלמצדהוהןהבעלשלמצדוהןפעולהשיתוף
.75תקף

כפייההמצדיקותבנסיבותבעלשלכפוייםגירושין:ראשוןשלב2.1.4
והאישההבעלליכולתבנוגעשהפער,עולהוהתלמודהמשנהמתקופתממקורות
לאישההמקנההלכתיעיקרוןבאמצעות,צומצםביניהםהנישואיןקשראתלהתיר

לתתהבעלעל"כופין"מסוימותבנסיבות.הבעלשלכורחובעלגטלקבלאפשרות
נגדכפייהבאמצעישימושהמאפשרת,גירושיןעילתקיימתכאשר.76גטלאשתו

לווניתן,כורחהכעלאשתואתמגרשהיההבעל,המקראבתקופת,שתחילההסבוריםיש74
"וטיבןתוקפן-בגירושיןל"חזהגבלות"אלינסוןג"אראו.הגירושיןבתחוםמוחלטכוח
שמלשיןהסבירוהבינייםכימיההלכהחכמי.1שולייםהערת37(ד"תשל)הישראלדיני

תמצאלאאםוהיה":נאמר,א,כדבדברים.לרצונורקמגרששהאישלהסיקניתןהתורה
לבבאבפירושו,ם"הרשבראו."מביתוושלחהבידהונתןכריתותספרלהוכתב,בעיניוחן

כמשנה,הקדומהההלכהבספרות.כ,א,גירושין,ם"רמב;אומראתהוכןה"ד,א,מה,בתרא
לרצונה"גטמקבלתוהאישה,מרצונורקלאשתוגטנותןשהבעלהעיקרוןנזכר,ובתלמוד

,גיטין;ב,קיג,יבמות;ג,יככתובותתוספתאגםראו.א,ידיבמות,משנה-"לרצונהושלא
Tel,1980)313-312:גםראו;כ,פח Aviv(1,Friedman

,

Jewish

.

~

Marrjge

a" _:

Palestine

.4.41י.
.290,רסספסקה,(ט"תשכ,פינקלשטייןמהדורת)דבריםבספריבדרשהנזכרדומהעיקרון
הגירושיןבתחוםוהאישההגברביןהפער.ב,נו;ב,ימציעאבבא;א,עז,גיטיןגםראו

אתהמצדיקותלנסיבותבנוגעהגבלותקבעושחכמיםכיוון,היתרבין,זוכתקופהצומצם
הגבלהנזכרתבתלמוד.38-40'בע,לעיל,אלינסוןגםראך.י,טגיטין,משנהראו.הגירושין

,כב,סנהדרין;ב,צ,גיטיןראו.ראשונהאישהשלמגירושיןהסתייגוהם:האמוראיםשל
בספרות,הבעלשלכוחוהגבלתבעקבות,היתרבין.40-45'בע,לעיל,אלינסוןגםראו.א

'טראו.אשתואתגירשהבעלשבהםמקריםמעט,יחסיכאופן,נזכריםוהתלמודהמשנה
200-ס"לפנה332)רומיתההלניסטיתבתקופהישראלבארץהיהודיההאישהמעמדאילן

.235-236(א"תשנ,בפילוסופיהדוקטורעבודת)(לספירה
.2שולייםהערת37'בע,74הערהלעיל,אלינסוןראו75
.[אשתואתלגרש]להוציאאותוכופיןאיןמומיןבושנולדוהאיש":י-ט,זכתובות,משנה76

הגדוליםהמומיןאבל,הקטניםבמומין-אמוריםדבריםבמה:גמליאלכןשמעוןרבןאמר
והמצרףוהמקמץ,פוליפוסובעל,שחיןמוכה:להוציאאותושכופיןואלו.להוציאאותוכופין
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פסוליםכאמצעיםהללוהכפייהאמצעיייחשבולא,גטלתתלשכנעובמטרהבעל
גירושיןעילתהייתהשבהןמיוחדותנסיבותבאותןלכן.הגטבתוקףהפוגמים
.כורחו77בעלאשתואתלגרשבעלעלכפו,לגרש"כופין"שפסיקהשהצדיקה
."לרצונו"מגרששאדםלכללחריגהםלגרש"כופין"שבהםהמקרים
בימיההלכהובספרותבתלמוד,במשנההנזכריםהעקרונותפרשנותלאור
"כופין"שדיןביתשלפסקלביןמוגדרותגירושיןעילותביןקשרקיים,הביניים
שבגינה,מסוימתגירושיןלעילתמתאימותההתנהגותאוהנסיבותכאשר.לגרש

ביתינקוטאז.לגרש"כופין"שהדיןביתיפסוק,לגרש"כופין"שלפסוקניתן
לתתהגטסרבןאתלהניעכדי,בשוטיםמלקותכגון,חריפיםכפייהאמצעיהמשפט

,"לרצונו"רקמגרשאינוהבעל,חריפיםכפייהבאמצעיהשימושבעקבות.78גט
והאמוראיםשהתנאיםלהניחיש.נגדושהופעלוהכפייהאמצעיבהשפעתאלא
.זולעובדהמודעיםהיו

בנסיבות,לרצונושלאאףמגרששהאיש,עולהבמשנההאמורמן."'וגווהבורסינחושת
בחומריםמשתמשיםבהןשהעוסקיםבמלאכותעוסקכשהואאו,שחיןמחלתכגון,מסוימות
.ח,טגיטין,משנהגםראו.רעריחהנותניםכאלהאו,מאוסים
"שבגינןנוספותעילותנזכרותכתלמוד

"כופיי
נוסף.כורחובעלאשתואתלגרשבעל

,ראוייםשאינםזוגבןשלהתנהגותסוגינזכרים,בעייתייםולעיסוקיםלמחלות,למומים
,קידושין;א,קו,יבמותגםראו.א,ע,כתובותראו.הבעלשלכורחובעלגירושיןהמצדיקים

.א,נ
:כתובהונוטלותיוצאותנשיםשלוש":כתובבמשנה,הקודמתבהערהלמקורותנוסף77

אומרת,בעלהשאינוגברעםאישותחיישחיהאישאשת]'לךאניטמאה':האומרת(א)
כגון,לבינהשבינובדבריםבעלהעלבטענותבאה]'לבינךבינישמים'אומרת(ב);[לבעלה
נטולה'אומרת(ג);[אישותחייעמהחיאינו,אחרפירושלפיאך,ילדיםלהםאיןשבגללו

ואףהיהודיםכלעםאישותחייהנאתעצמהעלאסרהשכונדרנדרה]'היהודיםמןאני
שלשבסופו,כתובהמשנהשלבסיפה,זאתעם.יב,יא,נדרים,משנה-"[בכללכעלה
בעלמבעלהלהתגרשהאישהבידיהנתונההאפשרותאתרבהבמידהחכמיםנטרלודבר

בעלכופיםשכהןנוספותנסיבותנזנרותבמשנהנוספיםבמקורות.אלהטענותבגיןכורחו
עדויות;א,י;ה,גיבמות,משנה)עליואסורההיאכאשר:כורחהבעלאשתואתלגרש

,(ו,ויבמות,משנה)נישואיןשנותעשרלאחרילדיםאיןהזוגלבניכאשר;(ועוד,ט,ד

נזכריםהבבליבתלמוד.(א,זכתובות,משנה)ממנומליהנותאשתואתהדירכשהבעלאו
לזוןמוכןכשאינו:היתרובין,כורחובעלאשתואתלגרשבעלעלכופיםשבהםנוספיםמקרים

התנהגותלעתים.(א,סה,כתובות)נוספתאישהכשנשאאו,(א,עז,כתובות)אשתואת
-האישהעלמרנניםכאשר:כורחובעלאשתולגרשהבעלשלכפייהמצדיקההאישה
.ב,פו,גיטיןראו.נוספותבנסיבותוכן,(ב,כד,יבמות)"קול"עליהכשיצא

באופןלראשונהקיימת,לגרש"כופין"שבגינםמקריםשל,נפרדתקטגוריהשלהגדרה78
וכןה"ד,א,מח,בחראבבא,ם"רשב:כגון,הבינייםבימיההלכהחכמיבפרשנותמשמעי-חד

,ש"רא;תשם,ותשובותשאלות,זרועאור;יוציאה"ד,א,ע,כתובות,תוספות;אומראתה
שלקיומה.וכןה"ד,א,מחבתראבבא,א"ריטב;ד,מגכלל,ש"הראת"שו;יא,ו,יבמות

שכופיןנותןשהדיןמי":כ,כ,גירושין,ם"הרמכמלשוןגםמשתמעתזונפרדתקטגוריה
,בתראבבא;מיה"ד,א,נ,לקידושיןהבחירהבית,מאיריגםראו."אשתואתלגרשאותו

;קצב,א;רה,ה,א"הרשבת"שו;גטה"ד,א,מח;הסיקריקוןה"ד,כ,מז;גטה"ד,ב,מ

.החדשותק"מהרית"שו;מח,פרובינציאחכמיתשובות;גג,חלאווהמ"מהרת"שו;תיר,ז
.כא,שם;קל,א,ובועזיכיןת"שו;רנו;סח,ב,ץ"תשב;כס
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"כופין"שבגינםהמקריםברשימתדנוהבינייםבימיההלכהמחכמירבים

המקריםאתכללההרשימה.79סגורהכרשימהוהאמוראיםהתנאיםבספרותלגרש
במפורשנאמר,שבהםאחריםומקרים,המדירבפרק,בכתובות,במשנההנזכרים
להסיקשניתןסברוההלכהחכמי,ואתעם.לגרש80"כופין"שהקדומיםבמקורות

במקריםגםלגרש"כופין"שהכללאתולהחיל,וחומרקלשלבדרך,מדברדבר

,כןכמו.81זוסגורהברשימהגירושיןעילתקיימתשבגינםמאלויותרחמורים
מקריםהוספתבאמצעותהורחבה,לגרש"כופין"שבגינןהגירושיןעילותרשימת

המקריםמןבמקרההקייםלזהדומהאוזהההלכתירציונלקייםשבהםחדשים

כדברכךנהגולאההלכהחכמיאולם.ל82"חזבספרותלגרש"כופין"שבהם
לפסוקחששםבשל,לגרש"כופין"שמלפסוקנמנעורביםובמקרים,שבשגרה
.לגרש83"כופין"שבגינןהגירושיןעילותרשימתלהרחבתהמתנגדיםלדעתבניגוד

,לכפייה]ראייהשנמצאעדמעשהולעשותולגרשאדםשוםלכוףאין":הואהעיקרון79
,א,א"הרשבת"שוגםראו.יוציאה"ד,א,ע,כתובות,תוספות-"[הקדומיםבמקורות

:ובמקבילה,ואות,יזכלל,ש"הראת"שו;עה,התוספותכעליתשובות;צה,ה;תקעג;קצב

תשובות;קנד,ע"אבה,טור;ג,מגכלל,ש"הראת"שו;(הראשונה)ט,מגכלל,ש"הראת"שו
כהן'ע;כס;כד,החרשותק"מהרית"שו;עת;עה;עד;עג;עב;מח,פרובינציאחכמי

.יב-יא(ה"תשל)ומוריה,"מעושהגטבענייןוויליעקבורבנו(ך"מהרז)ץ"כזלמןשאלת"
.כב,(כ"תשס)כ,ץ"תשב;יג-יב,שם,"איגראנתןרבנותשובת"

.כא,קל,א,ובועזיכיןת"שוראו80
,ע"אבה,טור;ג,ד,כתובות,ש"רא;ו,מגכלל,ש"הראת"שו;לד,ה,כתובות,ש"ראראו81

;12,ב,החדשותק"מהרית"שו;רמא,ש"הריכת"שו;בשםש"ומה"ד,שם,יוסףבית;ט

הערהלעיל.ורהפטיגגםראו.עג,(ח"תשמ)אלאשקרת"מהרת"שו;ח,ב,ץ"תשב;כס
כעילתהאידסמחלת"שוחטמן'א;61,417-420הערהלעיל,שוחטמן;178-183'בע,51

.19,25-28(ה"תשנ)כהמשפטים"גירושין
;יג,מגכלל,ש"הראת"שו;12,ב,(ל"תש)החדשותק"מהרית"שו;ח,ב,ץ"תשבראו82

'בע,61הערהלעיל,שוחטמןגםראו.(הראשונה)שפג,ש"הרשבת"שו;קנד,ע"אבה,טור
שנלמדוגירושיןעילותרשימתמנה,179-194'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג;417-420

וחולהנכפה:הכאותהעילותאת,היתרבין,הכוללות,שבתלמודהגירושיןמעילותבהיקש
שיש,אשתוהמכה;(א,מבכלל,ש"הראת"שו)וילדיואשתואתמסכןהואכאשר,במיוחד
המדיראדםשלמדינוהיקשלאור,היתרבין,וזאת,חכרוממכהחומרהביתרבולנהוג
מלקייםמנועהואמצבושעקב,אסיר;(תתקז,כרוךברם"מהרת"שו)הנאהאשתואת
הנאותומשארהמיטהמתשמישאשתואתכמדירנחשבוהוא,אשתוכלפיהעונהחיובאת

עילתוקיימת,המגוריםלמקוםבנוגעהזוגבניניןמחלוקתכשקיימת;(סח,ב,ץ"תשב)
הזוגבניהסכמת,אחריםמגוריםמקומותפניעלוישראלירושליםבעדיפותבהתחשבכפייה
מאיםטענת;(ועודיא,יגכתובות,משנה)נישאוכאשרקייםשהיהוהמצב,למגוריםבנוגע

ת"שו)י'פאלאגחייםהרבלדעת-ביתשלוםחוסר;(ח,יד,אישות)ם"הרמכלדעת-עלי
;סגורהאינהזורשימה.(יח,ע"אבה,ג,אומריביעת"שו;לה,ע"אבה,ב,והשלוםהחיים

כגון,הקידושיןלתוקףבנוגעמשפטיאועובדתיספקכשקייםלגרש"כופין",למשל,כך
המקורותראו.וכדומהאונסקידושי,והיתולשחוקקידושי,סתרכקידושינישאהזוגכאשר
הבעלכאשראף.59-98(ה"תשל)הישראליבמשפטקידושיןספקשיפמן'פשלבספרו
ולכל,לגרש"כופין"שלפסוקנוטים,בעגינותהתיוותרשהאישהממששלחששוקייםברח

.רפב,ח,ם"מהרשת"שוראו.כנגדועיכובאמצעילנקוטמאפשריםהפחות
.רמא,ש"הריבת"שו83
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שסברוהלכהפוסקידעתעלמלסמוךרביםנמנעו,הדעותנחלקושבהםבמקרים

.לגרש84"כופין"ש
כפייההמצדיקותבנסיבותכורחהבעלאישהגירושי:שנישלב3.1.4

דרבנוחרם"המכונהתקנהישראלמתפוצותבחלקהתקבלההבינייםבימי
,הדעהרווחתבימינו.85כורחהבעלאשתואתלגרשהבעלעלהאוסרת,"גרשום

מתפוצותשמוצאםיהודיםעלבישראלחלכורחהבעלאישהלגרששהאיסור
חלהוהיא,פגלאזותקנהשלשתוקפההדעהרווחת,מזאתיתרה.השונות86ישראל

לגרשהרצוןלעניין-רבהבמידההושווהישראלשבמדינתמכאן.בימינו87גם

;כד,(ל"תש)החדשותק"מהרית"שו;הק"ס,קנד,ע"אבה,טור;אאות,מבכלל,ש"הראת"שו84

ומספיקא,הויספיקא":הואהעיקרון.קטז,ע"אבה,א,סופרס"התת"שו;קיג,א,ט"מהרית"שו
,שם,שמואלביתובפירוש,ח,יא,ע"אבה,ע"שוגםראו.רמב,ש"הריבת"שו-"כופיןאין
,עבכתובות,א"רשבגםראו"כופין"אםספקכשקיים"כופין"שאיןלעיקרוןבנוגע.ח"סקי
חיובשקייםשנפסקלאחרהגבלהצוויהפעלתהמונעים"הלכתייםספקות".ואסיקנאה"ד,ב

בתיק,(99.9.9)ט"התשנבאלולח"כמיום,הגדולהרבניהדיןביתדיןבפסקנזכרים,לגרש
הדיןביתהחלטתנדונהשבו(7(ג"תשס)1והדייןבהדיןנזכרתשתמציתו)1-21-022106561

דיןבתילחוק2'בסהגבלהצווילהפעילהדיןביתהורהתהילה.כירושליםהאזוריהרבני
מהפעלתנרתעאולם,לחוק3'סהוראתלאור,מאסרהפעלת:בהחמרהדןמכןולאחר,רבניים
כאשרלגרש"כופין"שאין,איגרעקיבארבימדעתהנובעיםהלכתייםספקותעקבהגבלהצווי

,לגרשחיובשקייםהורההרבניהדיןשביתשכיוון,פסקהגדולהדיןבית.כרצוןזינתהאישה
.לגרש"כופין"איןכאשרמותרבהםשהשימושכפייהאמצעי,למצער,להפעילניתן

וכפייתנשיםריבוי"וסטרייך'אדאו.וצרפתאשכנזיהדותבקרבתחילההתפשטההתקנה85
מחקרי"עשרה-השתיםובמאהעשרה-האחתבמאהאשכנזחכמיבפסיקתלהתגרשהאישה
מעמדהגנת"וסטרייך'א;("'נשיםריבוי',וסטרייך":להלן)118-164(ח"תשמ)ומשפט

"שונותעדותשלמשפטיותמסורותביןמפגש:בישראלהיהודייההאישהשלהנישואין
מיוחסתהיא.("'הנישואיןמעמדהגנת',וסטרייך":להלן)284-286(ט"תשנ)זפלילים
נישואיןפלק'זראוזהלחכםהתקנהייחוסלנכונותבנוגע.הגולהמאורגרשוםלרבנו

גרוסמן'א;28-31(ב"תשכ)וצרפתאשכנזכיהדותהמשפחהבדיניתיקונים-וגירושין

בתפוצותיהודיםבקרבגםהתפשטהמכןלאחר.147-148(ט"תשמ)הראשוניםאשכנזחכמי
תקנות"הבלין'ז'ש;1-11(ו"תשמ)בישראלנשיםריבויפרידמן'ע'מראו.נוספותישראל
א"הרשבתשובותלאור)ופרובאנסספרדבתחומיאישותבענייניהגולהמאורגרשוםרבנו
:להלן)200,205-210(ה"תשל)בהעבריהמשפטשנתון"(ידמכתבימולינאדייצחק'ור

,ייחוסן,ה"רגמתקנותבענייניחדשיםבירורים"הבלין'ז'ש;("גרשוםרבנותקנות,הבלין"
:להלן)317,326-328(ו"תשמ-ד"תשמ)יב-יאהעכריהמשפטשנתון"והתפשטוהןתחולתן

בנוגע.258-260'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;מח,ן"הרת"שו;("חדשיםבירורים,הכלין"
.קפו,דחלק,א"הרשבת"שוראו,השונותבעדות,בעברהתקנהלתחולת

,גרשוםדרבנוחרםמכוח-ישראלבמדינת,שבזמננוגורסיםבישראלהרבנייםהדיןבתי86

כלעלחלכורחהבעלאישהלגרשהאיסור-ירושליםחרםאו,המנהגאו,בכתובהתנאי
הערהלעיל,שרשבסקיראוזהלעניין.ישראלתפוצותמכלישראללמדינתשעלוהיהודים

.273,308-326'בע,שם,הנישואיןמעמדהגנת,וסטרייךגםראו.63-67,279'בע,1
,גרוסמןראו.תקפהפגוכברמסוימתזמןתקופתשתחולכדינתקנהזושתקנה,הסובריםיש87

,"חדשיםבירורים",הבלין;218-219'בע,85הערהלעיל,הבלין;149'בע,85הערהלעיל
לעיל,שרשבסקיראובזמננובישראלהתקנהלתחולתבנוגע.324-325'בע,85הערהלעיל
.1,65-67הערה
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קפלן'שיחיאל

האישה.והתלמודהמשנהבתקופתהגבריםלמעמדהנשיםמעמד-להתגרשאו
כדיכפייהבאמצעישימושהמאפשרתגירושיןעילתכשקיימתכורחהבעלמתגרשת
המירה,ויהודיתמשהדתעלעברההאישהכאשר,למשל,זאת.גטלקבללהניעה

יש,מראשמוגדרים,מסוימיםבמקרים.88נאפהאואיסורבנישואינישאה,דתהאת
קיבלשבעלהאישהשלמצבה,בפועל.לבעלשנייםלנישואיןהיתרלקבלתעילות
.89כורחהבעלהמגורשתאישהשללמצבהדומהשנייםלנישואיןהיתר
לקבליכולהגבר.לאישההגברביןמלאשוויוןאין,זותקנהשנתקנהלאחראף
,מסוימותבנסיבות.אותולקבליכולהאינההאישהואילושנייםלנישואיןהיתר
,בעלואילו,עגונההאישהתיוותר,הבעלאתלאתראפשרותאיןכאשר,למשל

לקבללגבריותרקללעתים,כןכמו.נישואיןהיתרלקבליכול,דומותבנסיבות
או"כופין"שבגינהגירושיןעילתלהוכיחיותרקשהלאישהואילו,נישואיןהיתר

שאינוגברעםאישותחייחיהאשרגטמסורבתאישה,כןכמו.90לגרשמחייבים

:דומהבדרךנוהגכשגברהקיימותמאלוחמורותשתוצאותיהעברהעוברתבעלה

ואילו,ממזריםהםזהאסורמקשרשנולדיםוצאצאיה,"ולבועללבעלאסורה"היא

.ממזריםאינםפנויהמאישההגברצאצאי
ביןהפעראתרביםבמקריםצמצמהלעילהנזכרתשהתקנהברור,זאתעם

שהבעלכשם.הגירושיןבתחוםהיהודייההאישהמעמדלביןהיהודיהגברמעמד

."לרצונה"רקכללבדרךמתגרשתהאישהגם,"לרצונו"רקכללבדרךמגרש
גירושיןעילת,הענייןבנסיבות,שקיימתלהוכיחשצריךכשם,רביםבמקרים

,הענייןבנסיבות,שקיימתלהוכיחצריךגםכך,כורחובעלגברלגרשהמאפשרת
.כורחהבעלאישהשלנישואיןקשרבפועללסייםהמאפשרתעילה

המתאימהלסנקציההכפייהדרגתביןהתאמה2.4
:להלן)"כתובהוייתןיוציא"הביטוינזכרמסוימותתלמודיותובסוגיותבמשנה

משמעות,"יוציא"כתובשכאשרסברוהבינייםבימיההלכהמחכמירבים.("יוציא"
כזוהיאהגירושיןעילתכאשרלפיכך.91יותרנמוכההסנקציהשדרגתהיאהדבר

המופעלותבסנקציותשימושלעשותאין,"יוציא=קדומיםבמקורותנאמרשכגינה

לוואומרים,גטייתןשהסרבןמבקשיםמקריםבאותם.גטלתת"כופין"כאשר

.332'בע,1הערהלעיל,שרשכסקי;ו,קיד,ע"אבה,א"הרמהגהתראו88
היתרלמתןלעילותבנוגע;118-119'בע,85הערהלעיל,"נשיםריבוי",וסטרייךראו89

'נשטרייט63/301צ"בג;1977-ז"תשל,העונשיןלחוק79'סראובישראלבמשפטנישואין
,לישראלהראשייםהרבנים'נבורונוכסקי69/10נ"ד;598(1)יחד"פ,לישראלהראשוהרב

,72,79'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;241-244'בע,58הערהלעיל,שיפמן;7(1)כהד"פ
308.

.141'בע,שם,צבי-רוזןראו90
-"כתובהונותןיוציא":גםראו.א,עז;א,עא;א,סג,כתובות;א,סה;א,סד,יבמותראו91

.א,מח,כתובות
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ראויההלאהתנהגותוובגין,הימנונוחהחכמיםרוחאיןאחרת,לגרשחייבשהוא
.92"עבריין"בשםלולקרותמותריהא

המכונהודרגה,"כופין":בלבדדרגותשתיביןהפוסקיםהבחינוהבינייםבימי
המקובלבמובן,לגרש"המלצה"ו"מצווה"הדרגות."חיוב"בימינוההלכהבספרות
לעתים.זובתקופהקיימותהיולא,בימינובישראלהרבנייםהדיןבתיבפסיקת
,למשל,מסוימות93בנסיבות"לגרשמצווה"שהקדומהההלכהבספרותנאמר
היאאלהבנסיבותלגירושיןהדיןפסקדרגתאך,94"רעהאישה"היאהאישהכאשר

קבעוההלכהחכמיכאשרשימושנעשהשבהייחודיתסנקציהאיןכלומר."כופין"
."לגרשמצווה"ש

.הקדומהההלכהבספרותעצמהבפניכקטגוריהנזכרתאינהלגרשהמלצה
ביתחכמילהוראותהנשמעהמתדייןאתלהדריךשנועדפסקהיאלגרשהמלצה

פסקממטרותשאחתהנמנעמןלא,כןכמו.הרצויהההתנהגותהיאמה,הדין
.עצמםהגירושיןבתחוםרקאינה,לגרשהממליץבישראלרבנידיןביתשלדין
הדיןלביתשיפוטסמכותהקנייתהמשךהיאזהדיןפסקשמטרתייתכן,אכן

שלפיה,הישראליהמחוקקהוראתמכוחוזאת,הגירושיןבתביעתהנכרךבעניין
הנכרכיםעניינים:הטפלאת-הגירושיןתביעתשהוא-כעיקרלכרוךניתן
,הגירושיןתביעתנדחתהשאםקובעתהישראליתהפסיקה.95הגירושיןתביעתאגב

גירושיןשלהדיןפסקדרגתכאשראףאולם.עודבהכרוכיםאינםהטפליםהעניינים

,גדולמצוותספר;עה,התוספותבעליתשובות;פד;עד;עג,פרובינציאחכמיתשובותראו92
,האגודהספר;ד,כס,ק"מהרית"שו;רה;רד,קצר,כתובות,מרדכי;(סוף)מח,עשהמצתת
.כא,קנד,ע"אבה,א"הרמהגהת;כא,ב,ובועזיכיןת"שו;רנו,ח,ב,ץ"תשב;צח,כתובות
הוא"כופין"לבין"יוציא"ביןההבחנהמקור,הבינייםבימיההלכהמחכמירביםלדעת

ה"ד,שם,העדהובקרבן,זהלכה,יאפרק,כתובות,ירושלמיראו.הירושלמיבתלמוד
.שמוציאשמענוה"ד,שם,ירושליםעמודי;שמוציאשמענוומשניה"ד;יוציאמכאןיתר
אלאמעשיןאין':ניזונתאלמנה[פרק]דסוף,בירושלמיגרסינן":כתבמקוצימשההרב

אלמנהלביןגדולכהןביןנישואיןאסורים=]גדוללכהןאלמנהכגון:[רוש]פי.'[ת]לפסולו
:להומקשה.[האלמנהאשתואתלגרש=]להוציאאותושכופין,[זהנישואיןקשרלפרקויש

שמוציאשמענו:ומתרץ'?כתובהוייתןיוציא-לו[ת]'מליהנואשתואתהמדיר':תניכןוהא
:מקוצימשההרבהסיקזובסוגיההאמורלאור.בתמיהה!?שכופיןשמענו,[שמגרש=]

לעילתבנוגעכתבוכשלא]אבל,"כופין"ששוניןבמקוםאלאכופיןשאץללמודישמשם"
-"'עברייןיקראוך-תעבורואם,להוציאחייבים':חכמיםלואומרים,["כופין"גירושין

.(סוף)מח,עשהמצוות,גדולמצוותספר
,שנייהמחברת,שניחלק)חייםארחות;כב,י,גירושין,ם"רמב;י,כבמשלי;ב,סג,יבמות93

,ח"הבוכפירושקיט,ע"אבה,טור;ב,סגיבמות,הבחירהבית;155,גיטיןהלכות;(ב"תרס
במאפייניבהרחבהדןש"הרשב.כג,מ"חו,סופרמ"חתת"שו;ד,קיט,ע"אבהע"שו;שם

.94הערהלהלןראו,"לגרשמצווה"שלהקטגוריה
אישה"לגרשהמצווה.שפג'לסישםהשוו.תיא,ש"הרשבת"שוראו"רעהאישה"בעניין94

ר"פד,1189בתיק7383דיןפסקראו.בישראלהרבנייםהדיןבתיבפסיקתגםנזכרת"רעה
.292,296,הר"פד44/א"תשכערעור;286,291ה

.רבנייםדיןבתישיפוטלחוק3'ס95
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שלוהסמכות,96וענייןדברלכלגירושיןשלדיןכפסקנחשבהדיןפסק,המלצההיא
.עומדתבעינה,אלהבנסיבות,הגירושיןבתביעתשנכרכובענייניםהרבניהדיןבית

הגטמסורבותמצוקתאתלפתורבצורךההכרה3.4
"עלימאים"הגירושיןעילת1.3.4

,כדיןשלא"מעושה"הואהגטשמאלחששבנוגעלעילהנזכריםהשיקולים

סרבניתאוסרכןנגדסנקציותלהפעלתכנוגעומאופקתזהירהבמדיניותתומכים
ההלכהחכמישלההכרה:להתחשבישבושאף,אחרשיקולגםקייםאולם.גט

.הגטמסורבותמצוקתאתלפתורבצורך
של"עלימאיס"טענתהוא,התפתחותועלשנעמודשראוי,הלכתישיקול
,חשוביםהלכהחכמישלדעתהיהדומה,הבינייםבימי,מסויםבשלב.האישה
אלובנסיבותהקיימות,ומוגדרותמסוימותגירושיןעילותשלהנוקשההמסגרת
שלהםהנישואיןקשראתלהתירהחפציםאת,למעשה,מגבילהאינה,ואחרות

."עלימאיס":אישהלכלהרלוונטית,סובייקטיביתבעילההכרהבגין
הנמנעת,מורדתאישהבענייןהבבליבתלמודהדיוןמןעולה,בבלגאונילדעת
טוענתהיאכאשרכוואישהלגרש"כופין"שאין,בעלהעםאישותחיימלחיות
.חקיקהמכוחהתלמודיבדיןשינויחלבהמשך.97"עלימאיס":עליהמאוסשבעלה
תקנההותקנה,הזמןצורכיעקב,הגאוניםבתקופת,והתלמודהמשנהתקופתלאחר

-סובייקטיביתטענהשבגיןתקנההתקינוהגאונים."דמתיבתאתקנה"הקרויה

לבתילפנותלעתיםשנהגו,ישראלשבנותכדי,לגרש"כופין"-"עלימאיס"
יהודידיןלביתיפנו,הגטסרבנותבעייתבפתרוןבידןשיסייעוכדינוכריםשלדין

יפגוםשלאסעדלהןלהושיטהלהיוכלהחדשהדיןולאור,"עלימאיס"בטענת
.98הגטבתוקף

כישגרסה,הלכתיתעולםתפיסתהייתההבינייםבימי,הגאוניםלתקנתבנוסף
כתבם"הרמב."עלימאיס"הטוענתמורדתלגרש"כופיך",התלמודיהדיןלאור

אישותחייחיהאינהאישה:התלמודיבדיןהמצויהרציונלבגיןלגרש"כופין"ש
עודחפצהאינהולכןבבעלהשמאסהאומרתהיאוכאשר,מרצונהאלאבעלהעם

79/644ץ"בג;324,329(3)לבר"פ,לערעוריםהגדולהרבניהדיןבית'נהבר77/661ץ"בג96

.443,446-448(1)לדד"פ,יפו-אביב-תלהאזוריהרבניהיין-בית'נגוטמן
דין"וינרוט'י;117-123(א"תשל)בישראלדיני"מאיסהבגיןגירושין"שפירא'מראו97

,50הערהלעיל,בארי;25-27(א"תשמ,אביב-תלאוניברסיטת,דוקטורעבודת)"המורדת
,71Friedman,אעק.324-323;6-31'בע supra note;עילתבהתפתחותמפורטלדיוןבמגע

כאהעבריהמשפטשנתון"המורדתעילתשלושחיקתהעלייתה"וסטרייך'אראוהמורדת
.123-147(ס"תש-ח"תשנ)

גנתהחמדה,הגאוניםתשובות;סו'סי(ו"תשכ,ירושלים)צדקשערי,הגאוניםתשובותראו98
תקנותינסקי'טיקוצ'ח:191,התשובותחלק,כתובות,הגאוניםאוצר;קם'סי(ז"תשכ,ירושלים)

'בע,50הערהלעיל,בארי;124-130'בע,97הערהלעיל,שפירא;11-29(ך"תש)הגאונים
77,אקע.326-324;31-34,224-228

Friedman

, supra note;בע,97הערהלעיל,וינרוט'

.257-260'בע,9הערהלעיל,צבי-רחן;541-546'בע,18הערהלעיל,אלון;32-33
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פסקהואכזולאישהההולםהפתרון.רגשותיהאתלכבדיש,עמואישותבחיי
מתשמישבעלהשמנעההאישה":כתבהוא.אותהלגרשבעלהאת"כופין"ש

,מאיסתיהו':אמרהאם.מרדהמהמפניאותהושואליןמורדתהנקראתהיאהמיטה

כשבויהשאינהלפי,לגרשהלשעתואותוכופין-'מדעתילהיבעליכולהואיני
.99"להלשנואשתבעל
,חדשהגירושיןעילתיצרו,התלמודילדיןם"הרמבופרשנותהגאוניםתקנת

על,בבעלהומיאוסדחייהתחושתתביעשאישהבכךדי.זמינה,סובייקטיבית
כאשרהמופעלות,הבעלנגדחריפותסנקציותהפעלת:מבוקשהאתשתשיגמנת

אתפורצת,זוטווחורחבתסובייקטיביתגירושיןעילת,למעשה.לגרש"כופין"
שלבקיומןככולןרובןהמותנות,הגירושיןעילותשלהסגורההרשימהגדרות
.ומוגדרות00ומסוימותנסיבות
מחכמי,מאירבןיעקברביהתנגדותבשלבמיוחד,דברשלבסופו,זאתעם

ההלכהחכמיבקרבהדעהרווחה,תםרבנוהמכונה,12-הבמאהצרפתצפון

בנוגע.0ן!"עלימאים"טוענתהאישהכאשרגט"כופין"שאין,הבינייםבימי
בתקופתששררההמציאותעקב,לשעתהנתקנהשהיאהדעהרווחה,הגאוניםלתקנת
,החדשהבמציאותחלהואינה,בנוכריםונתלוחצופותהיוישראלכשבנות,הגאונים

האישהכאשרגטלכפייתבנוגעם"הרמבפסיקתגם.'קיימת02אינהזותופעהשבה
בדורותחשוביםהלכהחכמישלדעתםעלנתקבלהלא"עלימאיס"בטענתמורדת

ישכי,תםרבנולפסיקתבהמשך,סברוהבינייםבימירביםפוסקים.!הבאים03

.ח,יד,אישות,ם"רמב99
לצורך,"עלימאיס"אומרתכשהאישהלגרש"כופין"שבקביעההגליםהפוטנציאלעל100

לעיל,צבי-רוזןראו.צבי-רוזן'א'פרופהיתרביןעמד,בזמננוהגטמסורבותמצוקתפתרון
.257,267-268'בע,9הערה

א"הרשבת"שו:ובמקבילה;תקעג,א"ח,א"הרשבת"שו,בתשובותיו,א"הרשכנימוקיראו101
.קלד,ן"לרמבהמיוחסות

כי":"עלימאיס"בטענת,ראוילא,מניפולטיבישימוששייתכןבעובדההתחשבש"הרא
עינהנתנהשמא[לחשושויש=]למיחשואיכא,הזהבזמןפרוצותהןישראלבנותבעוונותינו

גםראו."הןשחצניותהזהבדורישראלבנות":ח,שם;ו,מגכלל,ש"הראת"שוראו."באחר
.קנד,ע"אבה,בטור,ש"הרא,אביוכשם,אשרבןיעקברבישכתבומה;ו,יז,ש"הראת"שו
.32,47,כר"פד,3198בתיקהרכביםהדיןבתיבפסיקתש"הראבשיטתדיקגםראו

;עט,עד,עג(ז"תשכ,ירושלים)פרובינציאחכמיתשובות;חאות,מגכלל,ש"הראת"שוראו102

לעיל,שרשבסקי;241-243'בע,50הערהלעיל,באריגםראו;תקעג,א"ח,א"הרשכת"שו
'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;544-545'בע,18הערהלעיל,אלון;201-202'בע,!הערה

.עח,סד(ד"תשנ)בהדיןשורת"'עלימאיס'דלמורדתומזונותגטחיוב"איזירר'ח;257
בית;סג,ק"מהרית"שו;תקעג,א"ח,א"הרשכת"שו;ח,ו,מגכלל,ש"הראת"שוראו103

,בתשובתוש"הראהעיד,14-ההמאהכראשיתלספרדבנוגע,זאתעם.עז,העזראבן,יוסף
בסמוך,כתבכןכמו;"כךגהגו..ל"זף"ריבספריהגיונםרובהארצותשכאלורואהאני":שם

מסויםבמקוםנהגושאם-רעו,ב"ח,א"הרשבת"שו-א"הרשב,הספרדיהחכם,לזמנו
לחלוקכוחבנואין":"עלימאיס"מסתמורדתהאישהכאשרלגרש"כופין"ש,ם"הרמבכדעת
בנוגע.אלהבנסיבותלגרש"כופין"שתיקנוהגאוניםשגםמפני,"דבריהםולבטלעליהם
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והתלמודהמשנהבדיןנאמרלאשבהןבנסיבותגטכפייתמפניבחששלהתחשב

.לגרש104"כופין"שבמפורש
לתקנתהבסיסשהיה,ההלכתיהרציונל,ההלכהמחכמירביםלדעתאולם
.העולםמןעברולאבטללא,"עלימאיס"בענייןם"הרמבולפסיקתהגאונים
הנימוקלעתיםנזכר,"אלימאיס"לבנוגעהגאוניםתקנתבענייןהגאוניםבספרות

בימי.105"רעהלתרבותישראלבנותתצאנהשלאכדי":לתקנהגאוןנטרואירבשל
בנוגעגדוליםהלכהחכמיבקרבמחלוקתשקיימתשכיוון,ה"הראביכתבהביניים

שלא,אופניועלדברלהעמיד,הענייןלפי,לביתנו":למורדתההלכתיתלהתייחסות
תחיהשמא,זהחשש,המתירניתבחברתנו.'06"רעהלתרבותישראלבנותתצאנה
.וקייםשרירעדיין,הנישואיןבמסגרתשלאאישותחייהאישה

שמאהחשש,"ישראלבנותתקנת"קידוםשלהאינטרסעמדהאחרוניםבדורות
.הדאיה107עובדיההרבשלעיניולנגד,היתרבין,"רעהלתרבות"האשהתצא
לשיקוליםחשיבותייחסווולדינברגיהודהאליעזרוהרביוסףעובדיההרבגם

,תםשרבינוהדגישוזמננובניאחריםמלומדים,בדומה.108בתשובותיהםאלה

'א'י;כז,הלוישבטת"שו;תש,ב,ז"הרדבת"שוגסראו"עלימאיס"עילתבגיןלגירושין
.ג,ע"אבה,א,יצחקהיכלת"שו;3,4(ז"תשי)אהדרום"מעושהלגטחששבענין"הרצוג

,תםלרבנוהישרספר;ד,(ט"תשי,שלזינגר'ש'ש)חידושים,תםלרבנוהישרספרראו104
ראו.לד,ה,כתובות,ש"רא;אבלה"ד,ב,סג,כתובותתוספות;כד,(ה"תרנ,ברלין)ת"שו
.543-544'בע,18הערהלעיל,אלוןגם

זרועאורח"מהרת"שוגםראו.פט'סי(ז"תשכ,לירושליםגנוזהחמדה,הגאוניםת"שו105
"בעלהעלהמורדת"פלק'ז;11'בע,98הערהלעיל,ינסקי'טיקוצ;סט'סי,(ך"תר,ליפסיא)

,51הערהלעיל,ורהפטיג;126,130'בע,97הערהלעיל,שפירא;קפב(א"תשכ)מטסיני
.227,283'בע,50הערהלעיל,בארי;186'בע

.כא,ד,אליעזרציץת"שוגםראו.קפו,כתובות,מרדכי106
,בידוחרבלתת,להצדיקומקוםשאיןודאי":מתשובותיוכשתייםכתבהדאיהעובדיההרב107

אינןישראלבנות.ילדיםשבעהלושילדהאחרישדנותבאמתלאותולעגנהאשתועללמרוד
אבינולאברהםבתהנחתלא[כןשאם=]כ"שא,בידוהבאככלבהןלעשות,חרבכשבויות

להןשאץ,שונותבטענותאליהיבוא,מאשתויפהיותראישהימצאאחדשכל,בעלהתחת
ת"שו-"ישראלבנותלתקנתעוולהעושיבפנילגדורוראוי,ממנהלהתפטר,יסודכל

י"שע,[חורבןמזהייצא=]חורבהמינאנפיקוהרי":נאמרבקו.כו,ע"אבה,ו,עבדיישכיל
אז,ולהתענותלשובתסכיםלאוהיא,תקנהלהמצאולאהדיןשביתשתראה[ידישעל=]

=]ו"חבנזיקיןגרמאלהיותבליבויערבזהומי,[וחלילהחס=]ו"חרעהלתרבותתצא

."לגטהבעללחייבשלא,אותהמעניםלאזהובכגון[...][וחלילהחס
נפשהעםלהשליםתוכללאשהאישההדברברור":כתבולדנברגיהודהאליעזרהרב108

מסקנתו."רעהלתרבותברירהבאיןחלילהותצא,חייהימיכלזהעלובבמצבלהישאר
[לגרש"כופין"=]לגרשכפייהבדברלדון[איתןהלכתיבסיס=]נרחבכריש":היאהכללית

סיבה-"מבוררתאמתלא"כשמוכחת=]מבוררתאמתלאעליהמאיסבטענתשישנובמקום
השעהצורךרואההדיןובית,[כנההיא"עלימאיס"שהאמירהבטיעוןהתומכת,למרידה
,ד,אליעזרציץת"שוראו."רעהלתרבותהאישהתצאשלאכדילגרשהכעלאתלכוף
הבעלנגדסנקציה_להפעלתכבסיס,רעהלתרבותהאישהתצאשמאהשיקולגםראו.כא
,ע"אבה,ו,עבדיישכילת"שו-הדאיהעובדיההרבבתשובת,אשתואתשיגרשכדי
ל"דסהפוסקיםלדעתשאפילוובאמת":מתשובותיובאחתכתביוסףעובדיההרב.כד
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לגירושיןלגרוםאסור,"עלימאים"מסוגמורדתהיאהאישהשכאשרשסבר

:כגון,לגרש"כופין"כשהמופעליםהחריפיםהכפייהבאמצעישימושבאמצעות

הטוענתלאישהלסייעשישהואאףסבר,09ן"וחרמותבגזירות"או,בשוטיםכפייה

ליבוגם"שכיוון,ואת.הגטסרבןנגדבהרחקותהשימושהתירולכן,"עלימאיס"
תתעגנהשלאתקנהחיפשהואואף'עלימאיס'הטוענתעםהיה[תםרבנו=]ת"רשל

תםרבינוהיהסבוראילו[...]המאיסהלבעייתפתרוןומצאיגע[...]ישראלבנות
טורחהיהלא,המאיסהבטענתמעמדכלאיןושלאישה,כשורהנוהגשהבעל
,הדגישבאריהמלומד,כןכמו.!!0"ההרחקהשלהמתוחכםהאמצעיאתלהמציא

מאיס"טוענתהאישהכאשרלגרש"כופין"שהתפיסהמןנסיגהשחלהלאחרשאף

בכךכשיש"עלימאיס"הטוענתאישהלגרש"כופין"ששכתבופוסקיםהיו,"עלי

ובמיוחד,מתמשךלעיגוןחששקייםכאשר,דהיינו,"השעהוצורךלאישהתקנה"
.!ולזנותםלשמדותידררררעהלתרבותתצאכךשעקבכשחוששים

שלדיןפסקלקיוםבנוגעמדיניותנקבעתשבומקרהבכל,לעילהאמורלאור
סרבנינגדסנקציותמופעלותכאשרלנקוטשראויהזהירותביןלאזןיש,גירושין

א"י,עלימאיסבטענת[לגרש=]להוציאאותוכופיםשאין[שסוברים=ליהדסבירא=]
חששכשיש[שכןומכל=]ש"ומכלגרשההבעלעלמוטלתשמצווה,[אומריםיש=]

בארצות[...][הזהשבזמן=]ז"שבזה[...]רעהלתרבותתצאהשהייתו[ידישעל=]י"שע
שכאשרהורהוהניסיון,בעולםהחוצפהורבתה,יעשהבעיניוהישרואישוהדרורהחופש
,בגטלפטרםמבלי[שוהות=]אשתהךואשתהויי,עלימאיסבטענתבעליהןאתעוזבות
,ידעולאהכלםוגם,יבושולאבושוגם,אחריםגבריםעםויושבותהולכות

ומרביי
ממזרים

ויש,צעירהכשהיא[שכןומכל=]ש"ומכהגאוניםבתקנתמאודלהתחשבראדי...בעולם
שנראה,לבעלהשתחזור[כךכל=]כ"כסיכוייםואין,רעהלתרבותשתצאממשיחשש

שהרי,שיסמוך[מהעל=]מ"עלויש[לגרש=]להוציאלכופומעשהלעשותשהרוצה
ראו-"והזמןהעתלפיוהכל,למקומה'רעהלתרבותתצאפן'הגאוניםחששתחזרה
.256,263'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןגםראו.יח,ע"אבה,ג,אומריביעת"שו

.כד,(ח"תרנ,ברלין)ת"שו,תםלרכינוהישרספר109
הרחקותשלדעתווינרוטיעקבהסביר,439'בע,שם.431-432'בע,97הערהלעיל,וינרוט110

בטענתבמורדתגט"כופין"ששסבור,ם"הרמבדעתביןקונספטואליגישורהןתםרבינו
,כפוייםנישואיןמהאישהלמנועבצורךמכירתמרבינוגם.תםרבינודעתובין,עלימאיס

האמצעימההיאם"הרמבוביןבינוהמחלוקתכל.ההתאמהחוסרפגםבהםשהתגלה
רבינובהרחקותהשימושלרציונלכנוגע.הנישואיןקשראתלהתירכדילנקוטוראוישמותר

.324,337-338,יבר"פדמא/3977תיקראו,"עלימאיס"טוענתכשהאישהתם
,טוואהאבןא"מהרתשובתעל,היתרבין,הסתמךהוא.288'בע,50הערהלעיל,באריראו111

ה=כפל"חזשהזכירובאותםאלאהגטאתלכפותשאיןהאומריםלדעתאפילו":נכתבשבה
מתיריםעצמםשהםראיתימקוםומכל,[לגרש"כופין"של"חזבספרותנאמרבהםבמקרים=]

צורךישאם,לכוףשלאהסובריםלדעתאפילו...לכךצריךשהענייןלהםכשיראהלכוףלכתחילה
מלומדיםכןכמו.לה,(א"תרנ,למברג)השלישיהטור,ד,ץ"תשב-"יכופו-בכפייהשעה

..[=[דבהך":(זמראשלמהבןדודרכי=)ז"הרדבהסבראתזהבהקשרהזכירו .[ [nKtae

דגמרסהדיאנןאנירוצהשיאמרעדאותושכופיןדכיון,תורהדבריעלעובריןאנואיןכפייה
וסמכינןחכמיםדברילשמועכדיברצוןלגרש[דעתגמירותלושהייתהעדיםאנו=]בדעתו
,א,ז"הרדבת"שו-"רעהלתרבותתצאנהשלאכדי[זהטעםעלוסומכים=]טעמאאהך
.215-216'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג;288'בע,50הערהלעיל,באריגםראו.קפז
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פתרוןלמצואהצורך:שכנגדהשיקוללבין,כדיןשלאמעושהיהאהגטשמא,הגט
.הגטמסורבילמצוקתהולם

"עלימאים"לעילתבנוגעבישראלהרבנייםהדיןבתימדיניות2.3.4
באמצעותהן,!!גט2מסורבותנשיםלמצוקתקשבתאוזןהפוסקיםהטובעבר
הטוענתלמורדתבנוגעהתלמודיהדיןפרשנותבאמצעותוהןתקנות3ייהתקנת

רובבעמדתשינויחלהדורותבמרוצת,לעילכאמור,זאתעם.114"עלימאים"
לדעת.הגטמסורבימצוקתלפתרוןבנוגעהמהמירההמגמהוגברה,הפוסקים

לפסיקהמספקתעילהאינה,כשלעצמה,"עלימאיס"טענת,מהפוסקיםרבים
עילתבגיןלגרש"כופין"שלפסוקחששובישראלהרבנייםהדיןבתי.גט"כופין"ש

"כופין"שלפסוקדיומוצקהלכתיבסיסאיןשמאמחשש,לכשעצמה,"עלימאיס"
שפסקו,הרבנייםהדיןכתינהגו,זומחמירהמגמהבעקבות.אלהבנסיבותלגרש

כמהעלבהסתמךרקזודרךלנקוט,"עלימאיס"טענתסמךעללגרש"כופין"ש
מלבד,מהןאחתלפחותאשר,הענייןבנסיבותבמצטברהקיימותגירושיןעילות

,זאתעם.!!לגרשי"כופין"שפסיקה,מסוימיםפוסקיםלדעת,מצדיקה,"עלימאיס"
שסברו,בישראלהרבנייםהדיןבבתידייניםהיו,במיוחדוקשיםחמוריםבמקרים

גדולה"מבוררתבאמתלא"עלימאיס"מסוגמורדתהאישהכאשרלגרש"כופין"ש
.!!6"לכלומפורסמת[...]

,י'פאלאגחייםהרבלדעת,שבגינה,הגירושיןבעילתשימושלעשותשהציעוהיו
שלפירוד,י'פאלאגחייםהרבשללדידו.ביתשלוםהיעדרעילת:לגרש"כופין"

שלוםלהשכנתסיכוילהיעדרהוכחהמהווההזוגבניביןחודשיםעשר-שמונה

,כשלעצמה,זועילה,זאתעם.!!לגרש7"כופין"שלפסיקהעילהישובגינו,בית
.!!לגרש8"כופין"שפסקהמצדיקהכעילההרבנייםהדיןבתיעלמקובלתאינה
.לגרש"כופין"שלפסקכבסיס"עלימאיס"לעילתזועילהלצרףניתןאולם

.כ-יח,ע"אבה,ג,אומריביעת"שו;כז,הלוישבטת"שו;!97,24הערהלעיל,שפיראראו112
חלק,כתובות,הגאוניםאוצר;סו(ו"תשכ,ירושלים)צדקשערי,הגאוניםתשובותראו113

;ב,סגכתובות,ף"רי;29-!1'בע,98הערהלעיל,טיקוצינסקי;19-192!,התשובות

.126-130'בע,94הערהלעיל,שפירא
.יא-ח,יד,אישות,ם"רמב114

צבי-רוזן'א;כ-יח,ע"אבה,ג,אומריביעת"שו;146-153'בע,97הערהלעיל,שפיראראו!15
.257,267-268'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;(ו"תשמ)אישותלבעיותפתרונות

.145,161,168-171טהר"פד,1530/מבראוומק116
הרבנחםהדיןבתיבפסיקתזושיטהאזכורגםראו.לה,ב,והשלוםהחחםת"שוראו117

/ד"תשלערעור;200,טר"פד122/ב"שלערעור;172,דר"פד184שךערעור.בישראל

תיקראו.הבעלשלזהמעיןלטיעוןאהדההדיןביתגילה,אחרבמקרה.168,יר"פד67
הערהלעיל,צבי-רוזןגםראו.152,טר"פד12/ג"תשלערעור;149,טר"פד404/ב"תשל

עגונהתיוותרשהאישהוחשש,בכפייהקידושיןכגון,קשותבנסיבותבמיוחד.139'בע,9
השיקוליםמןכאחד,י'פאלאגחייםהרבלשיטתאהדהגילו,הבעלשלגטסרבנותעקב

.כ,יח,ע"אבה,ג,אומריביעת"שוראו.לגרש"כופין"שפסקהמאפשרים
.257'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראו118
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עונשייםמזונותבאמצעותהגטמסורבותמצוקתפתרון

"כופין"שלפסוקהמאפשרתם"הרמבשיטתאתקיבלושלא,הרבנייםהדיןבתי
"כופין"שלפסוקמיעטו,י'פאלאגחייםהרבשיטתואת"עלימאים"בטענתרקגט

ופסקו,י'פאלאגחייםוהרבם"הרמבשיטותאתיחדיוצירפונדירותלעתיםרק.לגרש
שנפסקבעובדהבהתחשבה"בתשננחקקרבנייםדיןבתיחוק.לגרש"כופין"ש

"כופין"כאשררקרבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיףהמאסראתלהפעילשניתן
.יעילסעדללארבותנשיםנותרו,כןלפניקייםשהיההחוקיבמצב.לגרש119
בעקבות?רבנייםדיןבתיחוקחקיקתלאחרזובמגמהשינוינתחוללהאם

נתחולל":חשיןהשופטכתב,פלונית120בענייןהגדולהרבניהדיןביתפסיקת

נתחזקה."עלימאים"שלהגירושיןלעילתההלכהשלבגישתהממש-שלשינוי
ישאםספקאולם.21י"האישעםולהחמירהאישהעםלהיטיבהנטייהבמאוד
.בישראלהרבנייםהדיןבתיבמדיניותכוהכללישינוישנתחולללקביעהאיתןבסיס
לדעת,המצדיקות,ומיוחדותחמורותהןהנסיבותכאשרורק,לגופונדוןמקרהכל

מאיס"הטוענתאישהלגרש"כופין"שפוסקיםהם,לגרש"כופין"שפסיקה,הדיינים

הנדוןבמקרה,היתרבין,קיימותהיואלהומיוחדותחמורותשנסיבותנראה."עלי
לגרשחיובשקיים,פוסקיםיותרקרובותלעתים.יוסף122עובדיההרבבתשובת
מאיס"טוענתהאישהשכאשר,הדעהרווחת,ואתעם."עלימאיס"הטוענתאישה

.לגרש123חיובקייםלדבריה"מבוררתאמתלא"ונותנת"עלי
,כןכמו.במיוחדחמורההייתההבעלהתנהגותפלוניתשבעניין,לצייןיש

ניכרים,ה"התשנבכסלוד"ימיום,זהבתיקהגדולהרבניהדיןביתבהחלטת
.השוניםהדייניםשלבהנמקההבדלים
שעל,הדייניםסברושבו,124קודםדיןפסקעלהסתמךדיכובסקישלמההרב
"מבוררתאמתלא"באמצעותעליהמאוסבעלהמדועלהוכיח"עלימאיס"הטוענת

לדעתאולם.באחרעינהנתנה"עלימאיס"הטוענתשמאחששישכאשררק
איןאםגם,(הדין-בית=)ד"ביהלעיניברורהשהמאיסותכל":דיכובסקיהרב
נחשבת,[מבוררתאמתלאהוכחתבאמצעות,אובייקטיביצידוק=]הצדקהלכך

ביןקשרשישברורשבנדוננוובפרט...מבוררתבאמתלאעלימאיסכאומרתהאישה
."בואשתומאיסותלביןהבעלשלוהתוקפניתהבוטההתנהגותו

הדיןבביתמהדייניםרבים.הדייניםציבורבקרבהכללנחלתאינהזודעה,זאתעם
ומשמעותייותרמסויגשימושעושיםהאזורייםהרבנייםהדיןובבתיהגדולהרבני
הדייניםשלנימוקיהםפלוניתבענייןבדיון,ואכן."עלימאיס"הגירושיןבעילתפחות

.760'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגענייןואו119
בענייןהפסקתמציתראו.(פלוניתעניין:להלן)(פורסםלא)פלוני'נפלונית68/נדתיק120

.3(ג"תשס)2והדייןהדין:פלונית
.198,210(1)נאר"פ,רפאלי'נרפאלי96/1371ץ"בג121
.כ-יח,ג,אומריביעת"שוראו122
.קיד-עג'בע,102הערהלעיל,איזיררראו123
דיןפסקראו.אחרתסוגיהנדונהושם,193,201,יר"פדלד/1016לתיקהפנוהדיןבפסק124

.325,344,ור"פד,6/ו"תשכערעור:זהטיעוןנזכרשבו,אחר
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היקףאתהצרו,דורון-בקשיואליהולאומאירישראלהרבנים,בהרכבהנוספים
הרב.דיכוכסקיהרבשלדינולפסקבהשוואה"עלימאים"הגירושיןעילתתחולת
ניכרלאאך,לגרשחיובלפסוקשניתןזהבמקרההסכיםאמנםלאומאירישראל

הוא."מבוררתאמתלא"שלהוכחהדרישתבענייןכלשהןהקלותשהקלמפסיקתו
נפסקבואשר,יותרקשותשנסיבותיומקרהבענייןץ"הרשבשלתשובההזכיר

,א"הרשבשיטתאתלאוהרבהזכיר,כןכמו.'אשתו25אתלגרשחייבשהבעל
אולגרשהבעלאת"כופין"שלפסקכשלעצמהעילהאינה"עלימאים"טענתשלפיה

חמורותבנסיבותקייםזהכללכי,לאוהרבסבר,זאתעם.לגרש26ןאותושמחייבים

נראית...מידהכלעבר"הבעל,לדעתו,שבו,הריןבפסקשנדונומהנסיבותפחות
לכן."ביניהםביתשלוםייכוןכיסבירהאפשרותכלרואהואינניאותהלצערמגמתו
.אשתואתלגרשחייבשהבעללפסוקניתןזהבמקרהכי,לאוהרבסבר

שהאישה"מבוררתאמתלא"קיימתמידהבאיזובחןדורון-בקשיאליהוהרבואילו

המשפטובבתיהדיןבבתיההתנצחותכי,סברהוא.עליהמאוסשבעלהבטענתהכנה
שלום"ללחזורנדרשתשהיאפעםבכלבאישהשאוחזתוהחלחלהרבותשניםבמשך
"מבוררתאמתלא"הוכחתלצורךהדרושותמספיקותראיותהן,בעלהעם"בית

לגרש"כופין"שלפיה,פוסקיםכמהשלדעתםהזכירדורון-בקשיהרב.זהבמקרה
לפסוקשחששנראה,זאתעם."מבוררתאמתלא"ב"עלימאיס"טוענתהאישהכאשר

התנאיםבהתקיימותהסתפקלארלכן,זוגירושיןעילתסמךעלרקלגרש"כופין"ש

שלרעת,וצייןהוסיףאלא,"עלימאיס"הגירושיןעילתשלקיומהלצורךהדרושים

עילת-לגרשכופיןשבעטייהנוספתגירושיןעילתקיימתי'פאלאגחייםהרב
אלא,לגרש"כופין"שדורון-בקשיהרבכתבלאדברשלבסופו.בית27ןשלוםהיעדר
.'אשתו28אתלגרשחייבהבעלשלפיובפסקהסתפק
המגמהנזכרתלא,אחרבמקרה.מפנהחולללאדוכובסקיהרבשלדינופסק
הרב,דיכובסקישלמההרבהדיינים."מבוררתאמתלא"הוכחתבענייןהמקלה
,צימבליסטהרבלדעתמכללאהסכימוצימבליסטגדליהחייםוהרבנדביוסף

למרידה"מבוררתאמתלא"וקיימת,"עלימאיס"מסוגמורדתהיאהאישהשלפיה
לאזהבמקרהבדיון.אשתו30יאתלגרשחייבהבעלכינפסקאלהברת,בנסןו29ן

צערשמרובעדהרבהאותהמצערשבעלהאישה":זהבמקרה.ח(ב"תשס)ב,ץ"תשבראו125
כ,לרנואותולסכוליכולהאינהוהיאהרכהקשהאדםשהואבויודעיםוהכלאותומואסתהיא

."ויוםיוםככלבמריבהמצערהשבעלהלאישהישטובהואיזה...והמריבותהקטטות
.קלח,ן"לרמבהמיוחסותא"הרשבת"שוראו126
.לה,ע"אבה,ב,והשלוםהחייםת"שוראו127
"כופין"שבגינו,נוסףגורםשלסיועתוספתללא,כשלעצמהי'פאלאגחייםהרבפסיקת128

,צבי-רוזןראו.ישראלבמדינתהרבנייםהדיןבתידעתעלנתקבלהלא,אלהבנסיבותלגרש
.13שולייםהערת257'בע,9הערהלעיל

הרכניהדיןבביתצימבליסטגדליהוחייםנדביוסף,דיכובסקישלמההדייניםפסקראו129
.(פורסםלא)ט"התשנבכסלוב"ימיום,2-64-023574569בתיק,הגדול

צוויאתהבעלעללהטילהגדולהרבניהדיןביתהחליט,פורסםשלאדיןבפסק,בהמשך130
בין,נאמרהפסקבנימוקי.רבנייםדיןבתילחוק(6)-ו(4)-(1)2כסעיףהמופיעיםההגבלה
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,זאתעם,"מבוררתאמתלא"הוכחתבענייןהמקלהעמדתועלדיכובסקיהרבחזר

.זהמעיןטיעוןהצריכולאהמקרהנסיבות
המגמהמסתמנתלא,באחרונה,האזורייםהרבנייםהדיןבתיבפסיקתאף
אמתלא"הוכחתבענייןדיכובסקיהרבבפסיקתביטוילידישבאה,המקלה
והדייניםהאחרוניםבדורותההלכהפוסקיבקרב."עלימאים"בעילת"מבוררת

יינתן,"עלימאיס"טענתנטענתשכאשר,הדעהרווחתבישראלהרבנייםהדיןבבתי
.'31ודקדוקיהפרטיהלכל"מבוררתאמתלא"שתוכיחלאחררקלאישהיעילסעד
מחשש,כשלעצמה"עלימאיס"עילתבגיןלגרש"כופין"שלפסוקחוששיםהם

.אלהבנסיבותלגרש"כופין"שלפסיקהדיומוצקהלכתיבסיסאיןשמא
לגרש"כופין"שפסקובישראלהרבנייםהדיןבתי,שככללעולההמקובץמן
גירושיןעילותמספרעלבהסתמךורק,במשורה"עלימאיס"טענתסמךעל

.לגרש132"כופין"שפסיקההצדיקואשרהענייןבנסיבותבמצטברשהתקיימו
,"עלימאיס"הטוענתלמצוקתלהיעתרהצורך.מספקותנקייהאינהזומדיניות

גישהאימוץמחייב,"רעהלתרבותתצא"האישהשמאחששקייםכאשרבמיוחד
אמתלא"הוכחתבענייןדיכובסקיהרבגישתאימוץ.זוטענהלטוענתיותראוהדת
,במזונותלשימושיותררחבפתהלפתוחיכול,"עלימאיס"הטוענתשל"מבוררת

.הגטמסורבתמצוקתפתרוןלצורך"עונשיים"במזונותהיתרובין
."עלימאיס"הטוענתהאישהלמצוקתלהיעתריש,ההלכהפוסקיכללדעת
לאזןיש.זולמצוקהההיעתרותלהיקףבנוגעהיאההלכהחכמיביןהמחלוקת

ברחשילהתחשבהצורךלביןכדיןשלאמעושהגטמפניהחששביןהראויהבדרך
סבלוגורםרצויאינושמבחינתן,הנישואיןבקשרשקצו,הגטמסורבותשלהלב
.וצער

שחייבנפסוקלאאםגם,[תםדרכינו=]ח"דרהרחקההבעלעללהחיליש"ש,היתר
זוהחלטהלאחר."'עלימאיס'בטענתכןהורהעצמו[תםשרכינו=]ת"שרמאחר,לגרש
,ט"התשנבאדרז"כמיוםגולדברגנחמיהוזלמןנדביוסף,דיכובסקישלמההדייניםשל

,רבנייםדיןבתילחוק(5)2סעיףאתגםהגדולהרבניהדיןביתהפעיל,יותרמאוחרבמועד
שלאדיןבפסק,זוהחלטה.מאסרהגבלהוצו,דיןפיעלהמוסדרבמקצועעיסוקהאוסר
בכסלוא"כמיוםגולדברגנחמיהוזלמןנדביוסף,דיכובסקישלמההדייניםשל,פורסם
דעתוכנגדדעותברובנתקבלה,ההגבלהצוויהפעלתבעניין,(2000/12/18)א"התשס

שקיימתלטענהבסיסשהיווהעובדותנזכרוהפסקבנימוקי.נדביוסףהרבשלהחולקת

.עליהמאוסשבעלההאישהטענותאתהמצדיקה"מבוררתאמתלא"
עילותשתיצירוףעקב,בישראלהרבנייםהדיןבתינוטיםוחמורותקשותבנסיבותרק131

."עלימאיס"טוענתהאישהכאשרלגרש"כופין"שלפסוק,לגרש"כופין"שבגינןהגירושין
'אשלביקורתוראו,זאתעם.115הערהלעיל,אומריביעת"בשויוסףעובדיההרבפסקראו

שלביקורתוראוכןכמו.367-369'בע,50הערהלעיל,בארי:זומחמירהמגמהעלבארי
שבגינן,אלהמעיןנסיבותאיןכאשר.257'בע,9הערהלעיל,זומגמהעלצבי-רוזן'פרופ
הטוענתשכאשר,היאהרווחתהדעה,לגרש"כופין"שבעטייהנוספתגירושיןעילתקיימת

,למרידתה"מבוררתאמתלא"שקיימתמשכנעותראיותבאמצעותומוכיחה"עלימאיס"
.קיד-עג'בע,102הערהלעיל,איזיררראו.לגרשחיובשקייםפוסקהדיןבית

.שם,אומריביעת"שוראו132
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המזונותדיניבתהום"עלימאים"הגירושיןעילתיישום3.3.4
את,עקרוניבאופן,מאבדתהיא,"עלימאיס"בטענתבבעלהמורדתכשאישה
,האחרוניםבדורותבולטיםפוסקיםכמהלדעת,אולם.133מבעלהלמזונותזכותה
.34ןמזונותיהאתמפסידההיאאין,למרידתה"מבוררתאמתלא"לאישהכשיש

באמצעותאותה"לקנוס"מקוםואין,בהבנהמרידתהאתמקבליםאלהבנסיבות
:מתשובותיובאחתקוקהכהןיצחקאברהםהרבכתבלמשלכך.135מזונותיהשלילת

תהיינהשלא,ם"הרמבכסברתידומתחתלהוציאההואחייבהדיןשמצדמאחר"
והואמבוררותבטענותעלימאיסאומרתשהיאכיוון,כשבויותישראלבנות
אלימתאדסבראודאי,אותהויזוןשיפרנס,לאחרלהינשאתוכלשלאאותהמעכב

במזונותחיובעלמדוברכאן.136"במזונותלחייבושצריכין[חזקהשסברה=]

אםורקאךלמזונותזכאיתהאישה,זאתעם.דיןפיעלחיובשהוא,"מעוכבת"
ובהבעלהאתסובלתשאינהלטעוןיכולההיאאיןשכן.להתגרשמסכימההיא
הרבניהדיןלביתמאפשרתהללוהפוסקיםעמדת.ממנו137להתגרשלסרבבעת

באמתלא"עלימאיס"טוענתהאישהכאשר,דיןפיעלמזונותתשלוםחיובלהטיל

,זאתעם.לגרשחייבשהבעלאלא,לגרש"כופין"שפסקלאהדיןובית,מבוררת

נדיריםבמקריםרק.זהבאמצעימועטשימושעושיםבישראלהרבנייםהדיןבתי
והעדיףהחמירהדיןביתאך,לגרש"כופין"שפסקאףמוצדקהיהשבהם-

אשהבמזונותהבעלבחיובשימושנעשה-לגרש"חיוב"שלבפסקלהסתפק
צריכהזועמדה.גט38ןלתתלהמריצוכדימבוררתבאמתלא"עלימאיס"הטוענת

.בבעלההמואסתאישהלטיעוניחשיבותלייחסהצורךלנוכח,עיון

בגירושיןוכפייהלרצוןבנוגעהעקונותלאורעונשייםמזונות.5

ממוןאונס1.5
שנעשתהאדםשלפעולתו.כאונסנחשבממוןאונס,ההלכהמחכמירביםלדעת

.139האילכןאוהכפייהבפגםפגומהשהיאמפני,תוקףחסרתהיאכלכלילחץבעקבות

.259-261'בע,50הערהלעיל,באריראו133
.271-275'בע,שם134
ת"שו-הרצוגיצחקהרכעמדת;נו,כהןעזרתת"בשוקוקהרבעמדת:היתרכין,ראי135

ר"פדראו.הגדולהרבניהדיןביתעמדתגםשזומשמעמכללא.ב,ע"אבה,א,יצחקהיכל
.275'בע,50הערהלעיל,באריוכן.244,252,ד

.רג,שםגםראו.נו,כהןעזרתת"שו136
.275'בע,50הערהלעיל,בארי;340,343,אר"פדראו137
איןשבהם,אחריםבמקרים.280'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;367'בע,שם,באריראו138

דרךהרבניהדיןביתנקטלא,מבוררתאמתלאשהוכחהאף,לגרש"כופין"שלפסקבסיס
.בררהבדרךבכפייהשימוששל

יריעותת"שו;צד,אריהשםת"שו;סו,אשכנזיבצלאלת"שו;סג,ק"מהרית"שוראו139
תיק;145,172-179,טור"פד,1530/מבתיק;גז,ע"אבה,לדודשושניםת"שו;כב,שלמה

תשה-תשג(הכרך,ג"תשי)תלמודיתאנציקלופדיה;260,264-270,טזר"פד,ג"תשנ/224
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כדיגטנותןבעלכאשר,13-ההמאהבשלהיספרדמחכמי,א"הרשבלדעת,למשל,כך
ביזלהבחיןיש,לדעתו."ממקאונס"שלבעיהיש,עליוהמוטלממקמחיובלהיפטר
קבלת.ממוןהפסדלמנועבמטרהגטמתןלביןגטלתתבעללהמרסןכדיממוןקבלת
הסוגיהמן.הגטבתוקףפוגמתשאינהפעולההיאגטלתתבעלהמרצתלשםממון
לאחרשהמוכרמשמע,ומכראדםשתלולאחר,אילוץמחמתשנעשהמכרבעניין

.שקיבל40ןהתמורהעקבלמכורשהתרצהכיוון,חופשימרצוןמכר"וזביןשתליוהו"
מעוללהיפטרכדיגטמתןכגון,ממוןהפסדלמנועבמטרהגטמתן,זאתלעומת

שניתןשגטכך,הגטבתוקףהפוגמתפעולההוא,אחרכספימקנסאומזונותתשלום
שיטיל,רבנידיןביתשלאיוםאף.141כדיןשלאמעושהכגטנחשבזופעולהלאחר
,כאונסההלכהמחכמירביםלדעתנחשב,אשתואתיגרשלאאםכספיחיובהבעלעל

ישהעבריבמשפטהגירושיןדיניעקרונותעםאחדבקנהעולהאינוזהאיוםוכאשר
.כדין42ןשלאמעושהיהאהגטשמאחשש

עקיפהלכפייהישירהכפייהביןהבחנה1.1.5

להבחיןשיש,עולה15-וה14-הבמאותאפריקהוצפוןספרדמחכמיכמהמפסיקת

הערהלעיל,אלינסון;רצט'בע,15הערהלעיל,תאומים-רבינוביץ;("מעושהגט"הערך)
,"הצעה",בלייך;4שולייםהערתשם,51הערהלעיל,לאנדעסמאן;קלט-קלז'בע,12

Meiselman,;272-280'בע,15הערהלעיל,"הסכם",בלייך;קכז'בע,15הערהלעיל

.supraש0ת12,שקק.110-109
.469-470'בע,13הערהלעיל,שוחטמן;ב,מז,בחראבבא140
.מ,ד"ח,א"הרשבת"שוראו141
מהווהואילרןכפייהפעולותנגדויפעילושמאהחששעצם,בפועלאדםאונסיםאיןאםאף142

ת"שו,א"הרשבבתשובת:זועולםלתפיסתדוגמאותמספרלהלן.הגטבתוקףהפוגם,אונס
נפסק,"בנחושתייםיאסרוהו"שמאמחששאשתואתשגירשבעלבעניין,רעו,א"הרשב

עלואיימוהולאונסוכוחבידןשישכל":כי(ב,יד,גיטין:הבבליבתלמודסוגיהלאור)
צריךאינו[זהאילונןמחמתומכראדםכשתלו=]וזביןדתלוהו,אונסהואהרי,האונס
וכן.ח"רבשם,"אי"ה"ד,ב"מבתראבבא,א"הרשבחידושיגםראו."שיתלהעדלהמתין

ולא,אונסזההרי,ומפחידואונסאותולעשותבידוספקשישוכל":נוספתבתשובהכתב
מאייםשאדםקורה=]עבידולאדגזיםאינישעביד[זהבכגון]האבכי[אומרים=]אמרינן
,ב"ח,א"הרשבת"שו:במקבילהגםראו.תתפג,א"ח,א"הרשבת"שו-"[עושהולא
;לב,כז,החדשותש"הריבת"שו:אפריקהוצפוןספרדחכמישלנוספותובתשובות.רצח

.שלט,ש"הרשבת"שו
,משפטיתפעולהעשהאדםכאשר,שלפיהחולקתבדעהאוחזקולוןיוסףהרב,זאתלעומת
כיוון,האונסבפגםפגומהאינההפעולה,נוכריםשלבערכאותויתבעוהולויתנכלושמא

ת"שו-.(האיוםאתלממשולאלאייםעשוישאדם=)"עבידולאדגזיםאינישדעביד"
למשלכמו,נוספיםנימוקיםעלזובתשובההתבססקולוןיוסףהרב,זאתעם.קפה,ק"מהרי

שלבערכאותחבריהםהמביאיםכללא"שמפני,זהבמקרהחריףכהאינושהאיוםהנימוק
.ז,רה,מ"חו,א"הרמהגהותגםראו."[בתביעתםזוכים=]גויימ
,בדעהצידדוזמנואחרההלכהמפוסקירבים.מקובלתאינהקולוןיוסףהרבדעת,זאתעם

בפגםפגומהבעקבותיוהנעשיתמשפטיתשפעולהכמעשהנחשביםוהפחדותאיומיםשאף
.קיד-עג'בע,102הערהלעיל,איזיררראו.האונס
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בנסיבות,ץ"והרשבש"הריבלדעת.עקיפהכפייהלביןישירהכפייהביןזהבהקשר
האונסכאשר,לדעתם.ממוןאונסמחמתשניתןגטבתוקףלהכירישמסוימות

כספיחובמעוללהשתחררכדיגטנותןהבעלכאשרדהיינו,עקיףבאופןפועל
שנוצרבחובמדוברואין-מזונותחובכגון,דיןפיעלממילאחייבשהוא

בנסיבות.כדיןשלאמעושהגטנחשבאינוהגט-גטלתתלהניעוכדיבמיוחד
לעשותהבעלאת"כופין"אלא,ישירבאופןלגרש"כופין"שאיןהיאההנחהאלו
.מגרששהואהיאהעקיפהוהתוצאה,דיןפיעללעשותמחויבשהואמהאת

מצוותלקיים=]לקיימהשיקבלעדאותומכיןאואותומנדין":כתבש"הריב
איןשהרי,מעושהגטזהאין,יגרש,מזהלהינצלכדי,מעצמוהואואם.[עונתה

,יכולתוכפי,עונהקיוםמצוותעלאלא,כללהגטעלאותוכופין(דיןבית)ד"בי
חיילחיות,הנישואיןמןהנובע,הבעלעלהמוטלחיוב=]עליושחובהכמו

=]תפוסוהיהממוןבונושיםשהיוכמוזהוהרי.הדיןמן[אשתועםאישות

אנחנונפרעאשתךתגרשאם':אשתוקרובילוואמרו,ההואהחובבעד[אסור
אדםהיאמר,מרצונווגירשבזהנתרצההוא,'ממאסרותצאההואהחובבעדך

לאשהרי,כילא?הסוהרמביתלצאתכדיזהשעשהמפנימעושהגטיהיהשזה
[כפוי=]מעושהאינווהגט,חובובעדאלא,שיגרשכדי[אסור=]תפוסהיה

.43ן"[מרצוןשניתןגט=]מרוצהאלא
ממקוםמלצאתשעוכבבאבדןהוא.ץ"הרשבבתשובתניכרזומגמההמשך

החופשיהרצוןאתהשוללתככפייהנחשבאינוזהעיכוב,ץ"הרשבלדעת.מסוים
,ץ"הדשבלדעת,אולם,מלצאתמעוכבהאבאמנם.הגירושיןבתחוםהבןשל

בניגוד,לדעתו,זהעיכוב.לגרששלאאולגרשהבחירהחופשמסורהבןבידי
,ץ"הרשבלדעת.!עקיף44כפייהכאמצעינחשב,להלקאתואוהגטסרבןלמאסר
שליוצאוכפועל,דיןפיעלשימושבולעשותשמותרבאמצעישימושנעשהכאשר
,מגרשהאכןוהואאשתואתשיגרששראוימיעללחץמופעלזהבאמצעישימוש
להשתחררכדיגטנותןכשהבעלכלומר.כדיןשלאמעושהכגטנחשבאינוהגט

הכפייה.45יכדיןשלאמעושהאינוהגט,דיןפיעלחייבשהואכספיחובמעול
עקב,בעקיפיןרק.הגירושיןקידוםלצורךכספיקנסהטלתבאמצעותישירהאינה

.!46תקףהגטולכן,הגטניתן,גטסרבנותבגיןשלאהבעלנתוןשבומצבהתמשכות

שנתון"מעושהגט"בצרי'ע;כא,קנד,ע"אבה,א"הרמהגהותגםראו.קכז,ש"הריבת"שו143
,(ה"תשמ)נשים,העזראבן,אישחזון;535,536(א"תשנ-ן"חש)יז-טזהעבריהמשפט
.גק"ס,צט,גיטין

שצריך,הבןאת]עצמוהמגרשעיכבושאפילו":א,(ב"תשס,ירושלים)א,ץ"תשבראו144

,[כפייה=]עישוי[קרויאינו=]מיקרילאאביושעיכבו[דרךעל=]ד"עאישתקאתלגרש
וגםהעירשתוך,ברצונוובאהולך[ה]'והיהיכוהוולאאותו[אסרו=]חבשושלאכיוון
."דירתויעתיקשלאובלבד,לעירמחרן

.שםראו145
הבעלאתכפושאם,ץ"הרשבפסקלאור,גורןשלמההרבכתב,הגדולהרבניהדיןבביתאף146

זאתובעקבות,כתובתהדמיפריעתכגון,דיןפיעללשלמםחייבשהואתשלומיםלשלם

416



עונשייםמזונותבאמצעותהגטמסורבותמצוקתפתרון

,העותמניתהאימפריהחכמיעלגםמקובלתץ"והרשבש"הריבשלההבחנה
.48ננוספותישראלבתפוצותחכמיםועל,147מדינאדיושמואלמטראנימשההרבנים

לביןישירהכפייהביןץ"והרשבש"הריבהבחנתאתאימץזילברגהשופט

שהמגרשכספיקנסמעוללהיפטרמנתעלגטניתןכאשר,לדעתו.עקיפהכפייה
כאשראולם.תקףאינוהגט,עונשייםמזונותכגון,דיןפיעלבוחייבאינו

אינוהכספיהחיוב,דיןפיעלחייבשהואמזונותחובבגיןהבעלמןכסףנגבה
חכמיואתאפריקהוצפוןספרדחכמיאתשהנחההעיקרון.הגט49ןבתוקףפוגם

סנקציותדין,המגרשרצוןשמבחינת,היה,לעילהנזכריםהעותמניתהאימפריה
,היאההנחה.עקיףבאופןהמופעלותסנקציותמדיןשונהישירבאופןהמופעלות
ולא,(לטובעהצלהגלגלמהושטתהימנעותכגון)עקיפהבפעולהמדוברשכאשר
מעושהאינוהגט,(עמוקיםלמיםלשחותיודעשאינואדםהשלכתכגון)ישירה
.כדיןשלא

"בררהבדרך"כפייה2.1.5

,כספיחיובהטלתעללהצביעכדי"בררהבדרךכפייה"במונחמשתמשיםלעתים
בדרךכפייה"המונה.לקבלואוגטלתתסרבניםלהמריץכדי,הדיןמןחיוב
הירשצביאברהםהרבשלבחיבורו,ידיעתילמיטב,לראשונהנזכר"ברירה

ומטרתה,ישירהכפייהאינהבררהבדרךהכפייה.150"תשובהפתחי"ה,אייזנשטט

שמחייבים,דירןבנידתהדיןהוא",לדעתו.כדיןשלאמעושההגטאין,האישהאתגירש
ערעור-"מעושהגטמשוםבזהאין,דין[פיעל=]י"עפבהןשחייב,במזונותיהאותו
.115,128יר"פד,26/ה"תשל

אליופנואשתווקרוביהציבורנציגי.והוכהבכלאשנחבשבעלבענייןדןמטראנימשההרב147
גטלתתהסכמתותמורתהכלאמןשחרורולצורךהדרושהכסףאתלושייתנולווהציעו
תמורתכסףשניתןכיווןכי,פסקמיטראניהרב.תקףשהגטפסקמטראנימשההרב.לאשתו
.כב,א,ס"מבית"שוראו.מרצוןלשחררלבסוףנתרצההלה,המאסרמןהבעלשלשחרורו
לבסוף.חובבגיןהסוהרבביתשנאסרבעלבענייןמטראנימשההרבדןנוספתבתשובה
שניתןהגט,מטראניהרבלדעת.לגרשניאותזוכספיתתועלתובגיןהחובעללבעלמחלו

כתבמדינאדישמואלהרב.עו,א,ס"מבית"שוראו.האונסבפגםפגוםאינוזהבמקרה
דמגרשכללאונסיןשאין":ץ"הרשבבתשובתהמנחההעיקרוןעליושמקובל,בתשובתו

,בעדהאחריםאו,האישהשכופיןאלא,כממונוולאבגופולא[ישירבאופן,המגרש=]
,ומגרשמצטער-בנואוקרובוצערכראותווהמגרש,[המגרששאינו=]אחרלאיש
,[הגטבתוקףהפוגמת,אסורה=]כפייהדאין,מעושהגטכאןשאיןץ"הרשבאומרולזה
בדיןכשכפוהו[תקףשהגט]...בממונואובגופו,[עליוישירהפעולה=]עצמולמגרשאלא

שלאכפוהואםאבל,אותושכופיןנותןשהדין,[כאן=]הכאכגוןאחריםדבריםבאותם
גטדהוי[ר]'אפשגרש[ה]'כפי[ה]'אותומתוך(כדיןחיובשאינו=)אחר[ר]'בדבכדין
.סג,ע"אבה,ם"מהרשדת"שו-"[ה]'מעוש

.143הערהלעיל,אישחזון;קמח,ע"אבה,מביןלבת"שוראו148
.קמז'בע,12הערהלעיל,אלינסוןגםראו;1555'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגענייןראו149
אולזונהבשוטיםלכפותויכולים[אולם=]מיהו":ג,קנד,ע"אבה,תשובהפתחיראו150

עלכפיהנקראזהואין,[ברירהבדרך]גטליחןאו,[אישותחייעימהלחיות=]לשמש
הנובעים,הבעלחיובי=]ועונתה[כסדתה]שארהלקייםכדירק,[גירושיןלצורך=]הגט
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קפלן'שיחיאל

מכפייתהניתןככלהנמנע,הכהןשבתיהרבשיטתלאור,גטלכפותצורךלמנוע

,דיןפיעלממילאהקייםחיובמכוחכספילחץמופעל"ברדהבדרךכפייה=ב.נ5נגט
אחרכספיחובאוהמזונותתשלוםכגון,הנישואיןמןהנובעיםחיוביםנאכפיםוכך

המרצתשמטרתועקיףאמצעיהואזהכספילחץ.דיןפיעללשלמוהבעלשחייב
,זהמתשלוםפטוריהיההואהגטמתןשעםיודעהבעל.!לאשתו52גטלתתהבעל
.דיןפיעלעליוהמוטלבתשלוםמחיובולהיפטרכדיגטלתתמרצונובוחרוהוא
בררההייתהלבעל.כדיןשלאמעושהכגטנחשבאינואלהבנסיבותשניתןגטלכן

:הסבירוולדינברגיהודהאליעזרהרב.153לגרש,מרצון,בחרוהוא,לגרשאולשלם

הכפייהאופןכי,בפוסקיםהמדוברתהכפייהכאופןאינהאנוכפייתנונוהגאופן"
י"עאו[יהודידיןבית=]ישראלי"ע,בשוטיםממשכפייההואבפוסקיםהמדוברת

היאהריכפייתנואופןאבל.[תורהדיןלפידןשאינו,נכריםשלדיןבית=]ם"עכו
=]ד"ביהפוסקלגרשהדיןביתלפסקנענההבעלאיןשאם,מזונותפסיקתידיעל

[כןואם=]כ"וא.בעלהתחתלשבתאותהלחייבמבלילאשתומזונות[הדיןבית

מזונותלשלםאו,לגרשאו,ברירהדרךכפייהאלא,לגטכפייהממשנקראזהאין
.154"מעושהגטעשייתשלהחששמידייוצאיםאנוכזהובאופן,לאישה

ההלכהחכמיבפסקימכללאאובמפורשמופיע"בררהבדרךכפייה"הביטוי

שלמספרוציטטהוא."[האישותוחייהביגוד,המזונותבתחום,אישתוכלפי,הנישואיןמן
בספרו.בקצרההדיניםכלליבסוף,48-50(א"תשמ)אנחכםגבורתהכהןמאירשבתיהרב
.תשובהבפתחיבסוגרייםהמופיע,"ברירהבדרך"הביטוימופיעלאהכהןשבתיהרבשל

,גטלהליתןאו,עימהלשמשאו,לזונהבשוטיםלכפותויכוליםמיהו"הואהנוסחזהבספר
היעדרעלעמד,זילברגהשופט."ועונתהשארהלקייםכדירקהגטעלכפיהנקרא[לא]וזה

,53הערהלעיל,רוזנצוויגענייןראו.הכהןשבתיהרבשלבחיבורו"ברירהבדרך"הביטוי
,תשובהבפתחידומהרעיוןנזכרכאשרגםנזכרלא"ברירהבדרך"כפייההביטוי.1554'בע

ביתבספרוכתבפוזנרמאירהרב.פוזנרמאירהרב,מאירביתספרבעלבשם,דקטןסעיף
אבן,(ו"תשנ,ירושלים)השלםהעזראכןערוךשולחןלמפעלבנספחשנדפסבנוסח,מאיר
רוצהשאינוכיוון,היתרבין,לגרשמומרלכפייתבנוגעההלכתיהקושישעקב,קנד,העזר
עלאםכי,הגטעללכפותושלא"מוטב,מצוותלשמוררוצהואינומישראלאחדלהיות
ירצהכורחובעלזהשמכחעד,והכתובההנדוניא:לתשלומיןאו,ופרנסהמזונותהחיוב
."[מעושהכגטייחשבשיינתןשהגט=]חשששוםאיןובזה,קצתפשרהידיעללגטעצמו

תוארקבלתלשםחיבור)והשפעהמגמה,רקע-"אנשיםגבורת"למבואבס'דראו151

.53(ג"תשס,ירושלים)(בירושליםהעבריתהאוניברסיטה"למשפטיםמוסמך"
.328-329'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראו152
אמצעיהיא[...]הכפייהאם":328-329'בע,1הערהלעיל,משפחהדיני,שרשבסקיראו153

בתורמחויבהואהדיןשלפילאישהכסףסכומיתשלוםכפייתידי-עלכלומר,רכושונגד
איןכאן.פסולמעושהגטזהאין,גטלהנותןהואמהםלהיפטרוכדי,להלשלמםבעלה
,הגטאתנותןהואואם,לגרשאולשלםאו:הברירהאתלונותניםאלא,לגטאותוכופין
להיפטרכדיהגטבמתןמרצונובוחרהוא,מהתשלוםפטוריהאהואהגטמתןשעםמאחר
הדיןביתאםמותרתבלתיכפייהזאתאין,לכן.הדיןלפיעליוהמוטלתהתשלוםמחובת
כל,לההמגיעיםלמזונותיהמסויםכסףסכוםלהולשלםלאשתוגטלתתהבעלאתמחייב
."הגטאתלהייתןשלאעוד

.ט,כא,ד,אליעזרr~yת"שוראו154
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.בישראל56יהרבנייםהדיןבתישלדיןובפסקיהאחרונים55ןבדורותהבולטים
שימוש,בסמויאובגלוי,הותרשבהםרבנייםדיןבפסקי,היתרבין,נזכרזהביטוי

.הגט57ןמסורבותמצוקתאתלפתורשנועדכאמצעיבמזונות
בנסיבות,אשתוניאוףשהוכחבעלעלמזונותחיובהוטל,למשל,אחדבמקרה

ישכאשרלהטילניתןאלומזונות.לגרש58ן"כופין"אםהפוסקיםנחלקושבהן
לגרשרוצהאינוהבעלשבהןבנסיבות,הניאוףעקבהנישואיןקשרלפרוקמקום
,למזונותזכאיתאינהנואפתאישהמלכתחילהאמנם.גטלקבלרוצההאישהואילו

על,הבעל,דיןפיעללקצולבואצריךהנישואיןקשרכאשר,אלהבנסיבותאולם

,דיןפיעלהואהמזונותחיובאלהשבנסיבותכיוון.ממזונותיהפטוראינו,דיןפי
מעושהיהאשיינתןהגטשמאלחששגורמתשאינה,"ברירהבדרךכפייה"מותרת
.'כדין59שלא

ממזונותפטורשבעלהעיקרוןעלהתבססה"בררהבדרךכפייה"ה,אחרבמקרה
כאשרבמזונותיהחייבהואאולם,מוצדקתסיבהללאהביתאתכשעזבהאשתו

:המחקרבספרותגםראו.צו,ע"אבה,ו,עבדיישכילת"שו;י,כא,ד,אליעזרצעןת"שוראו155

לעיל,צבי-רוזן;167'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג;קנ-קמז'בע,12הערהלעיל,אלינסון
.206,280'בע,9הערה

תיק;235,238,אר"פד,502/ג"תטדתיק;77,80,אר"פד,ג"תשי/194תיקראו156
.ג,ג,מב,אליעזרציץת"שו=220,222,גר"פד,1197/ז"תשי

.156הערהלעיל,235,אר"פד,502/ג"תשיתיקראו157
מחלוקתקיימתאלהשבנסיבות,235,237אר"פד,502/ג"תשיבתיק,קבעהדיןבית158

מחלוקתבגיןעיגוןבכבליתישארשאישההוגןזהאין,מוסרית.לגרש"כופין"אםפוסקים
רבנידיןבביתלגירושיןמסכימהוהיאאלהבנסיבותלגרשהמסרבהבעלכאשרלכן.זו

,בישראלהרבנייםהדיןבתישלהדיןמפסקיבאחד."בררהבדרךכפייה"בשימושנעשה
מזונותבתשלוםהבעלאתחייבו,לאשתוגטלתתוסירבאישאשתעםשנאףבעלבעניין

בתשלוםחייבוהו.הדיןביתביזיוןומפנימחמתולהינשאמעוכבתשאשתוכיוון,"מעוכבת"
ייתןאו,עמהמנאףשהואמיאתיעזוב-משתייםאחתיעשהשלאעדגבוהכספיסכום"
.203,212(ן"תש)יאתחומין"גטלכפותאופנים"שאנן'ש'חהדייןשלמאמרוראו."גט

.עונשייםמזונותהוא"גבוהכספיסכום"שייתכן
,היתרבין,זהבמקרההרבניהדיןביתהסתמך,238'בע,158הערהלעיל,502/ג"תשיבתיק159

דעת;טז-יב'בע,הערות,ב,ע"אבה,הפוסקיםבאוצרהמובאת,עוזיאלהראשיהרבדעתעל
היכלת"בשוהמופיעההרצוגהרבלדעתהשוו)יב-א'בע,שםהמובאתהרצוגהראשיהרב
עלויושביהפוסקיםמגדולי"ורבים,טז'בע,שם,טולידאנוהרבדעת;(א,א,ע"אבה,יצחק
הנימוקנזכר."שיגרשנהעדלוהאסורהאשתובמזונותהבעלאתלחייב"נהגואשר,"מדין

אדםמבניהמכשוללהסיר,דרביםמצוהבדברשיש"נוסףונימוק,"מעוכבת"זושאישה
לא.במזונותלחיובנוסףכטעםנראהזהנימוק."הפקרמנהגבהונוהגיםבהשנכשלים

ייתכןגירושיןמהיעדרהנובעמכשולהסרתשמטרתוכספיכקנסאלא,"מעוכבת"דיןמכוח
נאפהאישהכאשרבמזונותהחיובלמהותבנוגע.עונשייםמזונותהטלתמאפשרזהשנימוק
,53הערהלעיל,רוזנצוויגענייןגםראוגטלקבלרוצהוהאישהלגרשרוצהאינווהבעל

מזונותחיובהבעלעלמוטלאלהבנסיבותכיזילברגהשופטהדגיששבו,1554-1555'בע
,"ברירהבדרך"מזונותבתשלוםלחייבשניתן,זילברגהשופטהדגיש,כןכמו.דיןפיעל
.1557'בע,שם.אלהמזונותלשלםדיןפיעלחיובקייםכאשררק

419ה"תשסן'יהמשפט



קפלן'שיחיאל

רבנידיןביתפסקזהעיקרוןלאור.!הבית60אתלעזובלהגרם,בהתנהגותו,הוא
עקבהביתאתלעזובשנאלצהלאשתומזונותלשלםחייבשבעל,מסויםבמקרה

האישהפנתה,גטלהלתתהבעלנתרצהמשלא,וחצישנהכעבור.6ן!התנהגותו
שהניח,הדיןבית.לההמשולמיםהמזונותשיעוראתשיגדילוביקשההדיןלבית

לאורדיןפיעלהבעלעלהמוטלחיובאלאכספיקנסאינההמזונותשהגדלת
מדובר,הרבניהדיןביתלדעתכלומר.לבקשתהנעתר,המחיהיוקרמדדעליית

כפייה"בהיותומותרזהכפייהבאמצעיוהשימוש,מוגדליםולארגיליםבמזונות
מזונותשנפסקוהמזונותהיוזהשבמקרההסבירזילברגהשופטאף."בררהבדרך
עלתהולאמופרזתהייתהלאהמזונותשיעורשהגדלתכיווץ,כספיקנסולאכדין
.המחיה162יוקרמדדעלייתלאורהנדרשעל

,מזונותמקבלתאינה"עלימאים"שמורדת,ההלכהפוסקיכתבוכללבדרך
.!63מרידתהמתחילתחודשיםעשר-שניםשלשיהויתקופתשחלפהלאחרבמיוחד
דעתעל,היתרבין,וולדינברגיהודהאליעזרהרבהסתמךמתשובותיובאחתאולם
מזונותמקבלת"עלימאים"שמורדת,הסבור,אבוהבשמעוןבןאהרוןרפאלהרב
,דיןפיעלחיובהואהללובמזונותהחיובכןעל.!6411שיהויתקופתלאחר

.!מותרת65"בררהבדרךכפייה"וה
אותהלזוןחייבבעלה,"עלימאיס"טוענתכשאישה,הרצוגיצחקהרבלדעת

כיוון.ברעבתמותשמאמחשש,עצמהאתולפרנסלעבודמסוגלתאינהכאשר
שלהכספיהלחץעקבשיינתן,הגטשמאחששאין,לזונהדיןפיעלחיובשקיים

.'כדין66שלאמעושהגטיהא,המזונות
בפסקיעקיפהכפייהלביןישירהכפייהביןההבחנהנזכרתהאחרוניםברורות
שאיןסכוריםהפוסקיםרוב,לדעתו,שכובמקרהדןהדאיהעובדיההרב.פוסקים

,ד"ח,א"הרשבת"שוראוהביתאתלעזובלאשתושגרםבעלשלבמזונותלחיובבנוגע60נ
,ע"אבה,א"הרמהגהות;קז,א"הריטבת"שו;קג,ן"לרמבהמיוחסותא"הרשבת"שו;עב
.יב,ע

עקבלגיהנוםהאישהחייהפכוזהבמקרה.80'בע,156הערהלעיל,ג"תשי/194תיקראו161
הואהגטאתשייתןועד,לאשתוגטלתתחייבשהבעלפסקהדיןבית.הבעלהתעמרות

.הביתאתלעזובאותהאילצהשהתנהגותוכיוון,מזונותיהאתלהלשלםחייב
.1548,1558'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגענייןראו162
.124-126'בע,97הערהלעיל,וסטרייך;258-269'בע,50הערהלעיל,באריראו163
.67-91(ס"תש)המרדותנעותבתראו164
הרבבתשובותנזכרת"בררהדרך"בכפייה.קי-קט'בע,י,כא,ד,אליעזרציץת"שוראו165

גר"פד,!197/ז"תשיתיק=ג,ג,מב,אליעזרציץת"בשוגםוולדינברגיהודהאליעזר

בדרך"כופין,לגרש"כופין"שרעיםתמימותאיןבהןשבנסיבות,כתבשם.220,221-222
.קפה'בע,ב,גג,יזלסימןמילואים,אליעזרציץת"שוגםראו."ברירה

ותבקשהצדקהלגבאישתפנהלהניחאין,שם,לדעתו.ג,ע"אבה,א,יצחקהיכלת"שוראו166
והואלבעלהלחזורשעליהלהיאמרהצדקהגבאישמאומחששהמושהמפניצדקהממנו

בלכדחששזהכי,באחרעיניהנתנה"עלימאיס"שטוענתלחשושאין,כןכמו.יפרנסה
.ולזונהעמהלהקליש,ברעבתמותשמאכשחוששים,נפשותובספק,ספקשיוצר
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שהסכימו,גבוהיםמזונות[ידיעל=]י"ע'לכפותו'יש",לדעתולכן.לגרש"כופין"
כפייהביחסאינהשזאת,[אלהבנסיבות=]הפוסקים[ווסנקציהעל=]עליה

לושישמכיוון,מעושהגט,[נת]'בבחימתייחסתואינה,[ישירבאופן=]במישרים

הרי,האסוריםבית[ידיעל=]י"עכפייהכןלא.מזונותלשלםולאלגרשהברירה
[החמורנה[אישאשת=]א"אחששובמקום[ישירבאופן=]במישריםכפייהזה

.168הרבנייםהדיןבבתידייניםבפסיקתגםרווחתזודעה.167"לכפותנוטהלביאין
לבין,דיןפיעלהקייםכספיחיובהטלתבאמצעות,עקיפהכפייהביןההבחנהבגין

גטשנתןאדםבענייןדןמהדארמסעודהרבתשובתגםראו.צו,ע"אבה,ו,עבדיישבילת"שו167
,מאסרשנותעשריםעליושנגזרולבעלאמרהשופט.במאסראיוםמעליולהסירכדילאשתו
אם,לדידו.זהעונשעליונגזרשלפיו,המסמךאתיעלים,לאשתוגטהבעלייתןאםואולם
התחייבלאאםאולם.מותרתהאכיפהפעולת,אזי,בעונשהגטסרבןנתחייבדיןפיעלבאמת
והגט,פסולה,כדיןשלאלהפחידושנועדה,השופטפעולת-דיןפיעלבעונשהגטסרבן

.סו,טהוריםמימת"שו-"הגירושיןעלכוונההייתה"שמאחר,כדיןשלאמעושה
הרבשלבתשובה,היתרבין,מצויהעקיפהפעולהלביןישירהפעולהביןזוהבחנה
אזרחימשפטשביתלאחראשתואתשגירשבעלבענייןדןבתשובתו.פיינשטייןמשה

אתהבעלשילםמשלא.מזונותיהעבורכסףסכוםלאישהלתתאותוחייבהברית-בארצות
הרב.גטמתןתמורתממאסרלהוציאוהתרצתההאישה.החובלתשלוםעדנאסרהוא,חובו
,גטשייתןכדיאותואסרלאהאזרחיהמשפטביתכיכשרשהגט,פסקפיינשטייןמשה
העיקרון.קלז,ע"אבה,א.משהאגרותת"שוראו.מזונותחובמתשלוםהימנעותכגיןאלא
ואינותקףגטהוא,דיןפיעלחייבשהואמחיוביםלהיפטרכדינתןשאדםשגט,הוא
,נוכריםשלבערכאותשנפסק,מזונותחובהאם,בשאלהדןהמשיב.האונסבפגםפגום
שמושתהמזונותסכוםאםאף,לדעתו.העכריהמשפטעקרונותלאורגםתקףכחובנחשב
כיוון,מזונותעבורפוסקהיהיהודידיןשביתהסכוםמןגבוהנוכריםשלבערכאותעליו

חששאין,קטןהואיהודידיןביתפוסקשהיההסכוםלביןשנפסקהסכוםביןשההפרש
הנוכריותשהערכאותנראה,לדעתו,כןכמו.בגירושיןממוןלאונסתגרוםזהחיובשהטלת

האזרחיותהערכאותשכן,רבנידיןביתפוסקשהיההסכוםמןגבוהמזונותסכוםפסקולא
לפסוקנוהגרבנידיןשביתמזהנמוךמזונותשיעורלפסוק,לרוב,נוהגותהברית-בארצות
הראשיהרבבתשובתפיינשטייןמשההרבתשובתעלהסתמכותגםראו.הנסיבותכאותן

.יא,א,שלמהשמעת"שו,עמארשלמההרב,לישראל
הבחנתראו,כןכמו.115,128,יר"פד,26/ה"תשלבערעורגורןשלמההרבהבחנתראו168

שלישמניכוילהימנעותבנוגע,עקיפהכפייהלביןישירהכפייהביןדיכובסקישלמההרב
,דיכובסקיהרבלדעת.לאשתוגטלתתהמרצתו-שמטרתה,טובההתנהגותבגיןלאסיר

שהיאמפני,זהבמקרהמותרתהמאסרמתקופתשלישמניכוילהימנעהמלצהשלהפעולה
,פרסמניעתזו.גטלתתהבעלסירובבגיןולאהדיןכביתלדיוניםהפרעהבגיןננקטה

אינובעקבותיהשניתןגטולכן,הגירושיןבתחוםישירהפעולהולא,"טובהמניעת"או
,הרובדעתראו,זאתעם.301,302-307,יאר"פד,ח"ל/3767תיקראו.כדיןשלאמעושה
ראו.כמאמרפורסםדיכובסקיהרבפסק.308'בע,שם,דיכובסקיהרבמסקנתעלהחולקת

.248-254(ם"תש)אתחומין"ממאסרשלישלניכויהמלצהי"ע'גטכפיית'"דיכובסקי'ש
אולם,הלכתייםמספקותנקייהאינהזושדרך,דיכובסקיהרבהבהיר,251-253'בע,שם

למניעתהמלצההיאהסוהרביתשלטונותבפניהדיןביתשהמלצת,הנימוקהכףאתהכריע
שליששניכוי,העובדהעלהסתמךהיתרבין.כדיןשלאעישוישלאסורמעשהולא,טובה

שנשלחהדעתחוותגםראו.אוטומטיאינוטובההתנהגותבגיןאסירשלמאסרומתקופת
,בצרי:במאמרושהתפרסמה,בצריעזראהדייןידיעלהברית-בארצותהדיןמבתילאחד
.535-536,539-540'בע,143הערהלעיל
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בפסקגורןשלמההרבכתב,בדיןקייםשאינו,קנסהטלתבאמצעות,ישירהכפייה
גטהריהובחיוביםהאיוםולאורלאחרשיינתןגטכל"כילטיעוןבסיסשאין,דינו

.!69"דיןפיעלשלא,הפחדהכמזונותהםהרימזונותוכל,מעושה

ההלכהחכמיגישות-עונשייםמזונות2.5
הממוניותהסנקציותבענייןבהלכותהואעונשייםמזונותדיןשמקורהסבוריםיש

המוטלתאישותלחייהחובהאתמקיימתשאינה,מורדתאישהעלהמוטלות
סנקציותכמהנזכרותובתלמודבמשנה.70ןהנישואיןמןהנובעאישיכחיובעליה

בעלהעלהמורדת=:נכתבבמשנה.בבעלההמורדתאישהעלהמוטלותכספיות
גורםמרידהשלשבועכל,דהיינו.171"בשבתדינריןשבעהמכתובתהלהפוחתין
רבידעתנזכרתבבליבתלמוד.בכתובהלההמגיעהסכוםמןדינריםשבעהלגריעת

ויש,72ן"למורדתולמוחלתלמוכרתמינאנפקא.דמיככתובהכתובהתנאי":ינאי
אףנוגעת,מכתובתההפחתהבענייןהמשנהשהוראתלהסיקיששמכאןהסבורים
כוללותבבעלההמורדתאישהנגדהכספיותהסנקציות,ולדעתם,הכתובהלתוספת

,כןכמו.בכתובה173הרשומהנדוניהשהם,האישהשלברזלצאןבנכסיפגיעהגם
שבהםחודשיםעשר-שניםשלשיהויתקופתקיימת.למזונותהמורדתזכותנפגעת
.למזתותזכותהממנהנשללתובמהלכה,לגירושיןעדהמורדתממתינה
נישואיןלחיילחזורהמורדתאתלעודדנועדואלהכלכליותסנקציות,זאתעם
הבעלוהתלמודהמשנהבתקופת.לגירושיןלהסכיםלעודדהנועדולאוהן,תקינים
,מסוימתגירושיןעילתלהוכיחצריךהיהולאכורחהבעלאישהלגרשהיהיכול

אלהכספיותסנקציות,כןעליתר.!אשתו74אתלגרשלושתתיר,"מורדת"כגון
במפורשנזכרתאינההתנהגותה,הרווחתהגרסהפישעל-מורדתלגבירקנזכרות
במשנהבמפורשהנזכרותגירושיןעילותלגביולא-בתלמודגירושיןכעילת

בנוגעשנקבעו,הכלכליותבסנקציותלראותקשהלעילהאמורלאור.ובתלמוד
ההלכהבספרותגטלכפייתבאמצעיהנזכריםהעונשייםלמזונותמקור"מורדת"ל

.האחרוניםבדורות
מצוקתאתהרבנייםהדיןבתיודייניההלכהפוסקיפתרוהאחרוניםבדורות
להפעילשנועראמצעישימשואלהמזונות.עונשייםמזונותבעזרתהגטמסורבות

עלנעמודלהלן.לאשתוגטלתתלהסכיםלהניעוכדי,גטסרבןעלכלכלילחץ
.ההלכהחכמיעמדות

,חריפיםכפייהאמצעינגדולנקוטניתן,לאשתוגטלתתבעל"כופין"כאשר

.115,128,יר"פד26/ה"תשלערעור169
.164'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגראו170
.ו,הכתובות.משנה171
.ב,נד,כתובות172
.8שולייםהערת124'בע,97הערהלעיל,וסטרייךראו173
.שם,שם174
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הלכתיקושימתעוררלאאלהבנסיבות.ומאסרנידוי,חרם,בשוטיםמלקותכגון
,כספיקנסוהוא,רבנידיןבבית,חמורפחות,נוסףכפייהאמצעילהפעלתבנוגע

.175עונשייםמזונותכגון
אמצעיבכלהבעלאתלכפותניתןלגרש"כופין"שכאשרהדגישוחוקריםכמה

.כספי176לחץכולל,מוכרכפייה
,צימבליסטהדיייניםשל,יפו-אביב-בתלהאזוריהרבניהדיןביתשלדיןמפסק
למזונותונוסף,לאשתולתתחייבשבעל,רגיליםלמזונותשנוסף,עולה,ולויאזולאי

.לגרש"כופין"כאשרהבעלעללהטילשניתןמזונותשלנוסףסוגיש,"מעוכבת"
נועדזהכספילחץ.77ן"לגטכפייהמתורתאלאמעוכבתמדיןלא"מזונותאלו

,[לגרש]להוציאאותוכופין[שאם]דאם":55'בע,50הערהלעיל,ג"תשי/4527תיקראו175

,במזונותלחייבושאפשר[שכןוכל]ש"וב,[בשוטיםמלקותבאמצעות]בשוטיןגםכופיןהרי
חיובלבצעהיאהכפייהאלא,כפייהאמצעיהואלא]כפייההוילא[גוונאדכהאי]ג"דכה

וכן.213'בע,158הערהלעיל,שאנןגםראו."[ברירהבדרךדיןפיעלעליוהמוטל
ויצחקכהןדוד,אקסלרדגדליהוהדייניםשלבחיפההאיזוריהרבניהדיןביתשלדיןבפסק
לא)1-21-0583111168בתיק,(1998.3.22)ח"תשנאדרכדמיוםבהחלטה,גמזושמואל
מזונותמתשלומיהימנעותובגיןלאשתומשמעותייםחובותשצברבעלבעניין,(פורסם

מפניהיתרבין,בגירושיןממוןאונספגםשקייםמשמע,אזרחימשפטבביתעליושהושתו
לחקיקההתנגדשבה,אלישיבשלוםיוסףהרבמתשובתאף.לגרש"כופין"שנפסקשלא

שלהמזונותשיעוראתלהגדיל,היתרבין,אזרחימשפטלביתהמאפשרת,הברית-בארצות
:ראו.רבנידיןבביתמותרזהבאמצעיהשימוש,לגרש"כדפין"שכאשר,משמע,גטסרבן

Modern41and'

Religiaas

Ldh:: The Plight ofl' the'

Aganah

Breitowitz(ע7" Between.14.1

231-230(1993,Society p

~

esqport.מוריה"ל"הנבענייןתשובה"אלישיב'ש'יגםראו
.275הערהלהלן,זהעיקרוןבענייןעודראו.ס-נח,(ג"תשנ)(ריח-ריז)ב-א

,שלמהשמעת"שו,עמארשלמההרב,לישראלהראשיהרבבתשובתמצוידומהעיקרון
משפטביתכיאשתואתלגרששנאלץבעלבטענתעמארהרבדןכתשובה.יא,ע"אבה

תשובתעל,היתרבין,הסתמךהמשיב.אשתומזונותעבורגדולסכוםלשלםחייבואזרחי
חששאיןאלהשבנסיבותופסק,קלז,א,ע"אכה,משהאגרותת"שו,פיינשטייןמשההרב

במקרהלפסוקהיהשניתןלכךשוניםטעמיםהזכירהוא.כדיןשלאמעושהאינושניתןשהגט
מודים,זהבמקרהלגרש"כופין"שאיןהסבורים,המחמיריםגם,לדעתו.לגרש"כופין"שזה

.מזונותלשלםאלא,הגטעלכופיםאיןכי,ברירהבדרך,מזונותבאמצעותלכפותושניתן
דיןלפילהשחייבכמזונותדאם,כדיןשלא,"במזונות"גםהיאזוכפייה,עמארהרכלדעת
שכפייההסובריםלדעתואף."חובולפרועאדםכלמחייביםלאוכי,בזהשייכתכפיהאיזה
שכאשרמסכימיםדיןפיעלבושחייבדברבתשלוםאותוכשמחייביםרקמותרתכררהבדרך

."לגרששיסכיםעד,כדיןשלאגם,במזונותלכופו"מותרלגרש"כופין"
שקיימתההחמרהלמגמתבהשוואהממוניתכפייהעלכשמדוברלהקלשישהסבירהרצוגהרב

מכפייתחמורהבשוטיםמלקותבאמצעותלגרשאדםכפיית.בגוףפגיעהעלמדוברכאשר
עליהםחביבהאדםבנישלרובםשרובמפני,מזונותבתשלוםחיובובאמצעותלגרשאדם
.ג,א,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו;18'בע,103הערהלעיל,הרצוגראו.מממונםיותרגופם

גםראו.45הערהלעיל,647/מבתיקלאור,293'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיראו176
Bleich;353'בע,50הערהלעיל,בארי;169'בע,51הערהלעיל,ורהפטיג "Jewish.1].7

.Rev.16(01!1!.ן"Divorce: Judicial Misconceptions and Possible Means of

:

Enforcement

,175Breitowitz,אקק.231,15 supra note;235,201(1984).
.45הערהלעיל,647/מבתיק177
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,אחריםכפייהבאמצעילשימושדומהבוהשימוש.גטלאשתולתתבעללעודד
מדיניאלא,המזונותמדינינובעאינוהתשלום.לצינוקאסירהכנסתאומאסרכגון

להכניסהדיןביתאתישראלמדינתמשפטהסמיךלאשבזמנוכיוון.הגירושין
מקוםיש":הדיןביתהורה,רצחעקבבמאסרנתוןשהיההגטסרבןאתלצינוק
נזכרתלא."גטלמתןכפייהכאמצעיאלא,הרגילמזונותמדיןלא,במזונותלחייבו
.מופרזיםמזונותלביןמוגדליםמזונותבין,זהבהקשר,הבחנהזהדיןבפסק
המשפטשלהמבטמנקודת,מספקותנקיאינוזהבאמצעיהשימוש,זאתעם

בענייןהדיןפסקלאורוזאת,הרבנייםהדיןבתישיפוטלסמכותבנוגע,הישראלי רוזנצוייג78ן
.

בתיאין,לגרש"המלצה"וה"מצווה"הדרגות,ביותרהנמוכותהדרגותבשתי
הללובדרגות.הגטסרבנינגדכפייהאמצעילהפעילנוהגים,ככלל,הרבנייםהדין
הואהקובעהמבחן.עונשייםמזונותשלהסנקציהאתמלהפעילגםיימנעוהם

ולאמוגדליםמזונותדהיינו,סבירהואהמזונותשיעורכאשר.המזונותשיעור
כדימגרששהבעללסברהרגלייםשישאף,כדיןשלאמעושההגטאין,מופרזים
.כספיחובמעוללהינצל

"חיוב"כדרגתמתעוררעונשייםמזונותהפעלתלהיתרבנוגעההלכתיהקושי
"כופין"כאשרהללובמזונותשימוששייעשההדגישורבים,לעילכאמור.לגרש
ישראללארץהאשכנזיהראשיהרבשהיה,הרצוגיצחקהרב,זאתלעומת.לגרש

עונשייםבמזונותשימושלעיתיםשנעשהבמיוחדניכרשבהבתקופהולישראל

מזונותלהטילהיתרבדברשונהבדעהמחזיק,בישראלהרבנייםהדיןבבתי
.לגרש"חיוב"קייםכאשרגםבעלעלעונשיים
כאשר,לגרש"כופין"לאכאשראף,עונשייםבמזונותשימושהתירהרצוגהרב
משמעותייםספקותהביעמתשובותיובאחת.מופרזיםולאמוגדליםהםהמזונות

עולמוהשקפתלאור,זאתעם.דיןפיעלמזונותבתשלוםהבעלאתלחייבניתןאם
שמותר":כספיקנסשהםבמזונותשימושהתיר,הגירושיןדינילעקרונותבנוגע
כשיש,הפקר[דיןבית]ד"ביהפקרבכוח,הערךלפיממוןבמעטאותולקנוסלנו

לתרבות[וחלילהחס]ו"חהאישהתצאשמאלחושלנווכשישגטליתןמצוה
לחששגורםאינומשמעותילאכסףסכוםבתשלוםהבעלחיוב,לדעתו.!79"רעה

הערהלעיל,סלומוןענייןגםראו.1552-1558'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגענייןראו!78
הערהלעיל,מבגבענייןרובינשטייןהשופטשלדינופסקראו,זאתעם.371-372'בע,48

אלא,"ואמיתיתכנה"אינהועדיאליה'פרוקצהשופטיםשלדעת,מזונותלתביעתכנוגע,9
מעוכבת"מזונותאלופורמלית.גטלכפיית,הגירושיןדיניבתחום,אמצעילהיותנועדה
,יפו-אביבבתלהאזוריהרבניהדיןביתשכלשון,מזונותאלומהותיתאך,"להינשאמחמתו

מזונותכדיןהמזונותשדין,רוכינשטייןהשופטסבר,כןפיעלאף."לגטכפייהמתורת"הם

בענייןהעליוןהמשפטביתפסיקתלאורמותרתשהפעלתם,"להינשאמחמתומעוכבת"
.סלומוןוענייןרוזנצוייג

י"שעפ"בעלשלבאישההרצוגהרבדןזובתשובה.ב,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו179
בתשלוםחיובובאמצעות,שיגרשהבעלעללחץלהפעילשמותר,ופסק,"לכופואיןהדין
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למיעוטחוששיםואין,אונסזהאיןודאיקטןסכוםשבענין":בגירושיןממוןאונס
כמו.80נ"כגופולוהאהובהאשתואתיגרשקטןסכוםלהפסידלאשכדיאדםבני
:הסבירכן

לאזהובכגון,גמוראונסכסףסכוםהטלתכלאין[כורחנושעל]כ"שע"
איזהעליויטילומופלגעשיראםבעצמךהגע.מאהכדיןפרוטהדיןאמרינן
כוונתואיןזהאדםואם?אשתואתלגרשאונסתקראוהלזה,קטןסכום

שמטיליםבשבילמגרשהיהכלום,ממנהכספיםלסחוטאו,לצערהרק
לשלםממשיךהיההוא?מצבולפיכללגדולסכוםשאינומזונותעליו

מכיוןאבל.הנפשיתמבחילתהותתהפךעליהלבהיתהפךשמאולחכות
בופוגעשאינו,ממנושמוציאיםזהסכוםעלחסשהואלפימגרששהוא
חסשהואמפנימתרצהשהואויהא;באמתמתרצהשהואמראהזה,הרבה
זה,קשהפגיעהבפרנסתונוגעאיננוהממוןשתשלוםכיוןאבל,ממונועל

זהואין.כשרוהגט,טועןשהואבמידהבנפשהקשורהנפשושאיןמראה
הגוףייסוריכגון,לסבולבכוחושאיןדברעליוכשמטיליםאלאמעושהגט
.חמורהבמידהבופוגעשאיננוסכוםלאאבל,אותושמהרסגדולסכוםאו

.181"אונסמתוךמגרשזהאיןמגרשהואכךמשוםאם,יבחןבזאתאדרבה

מזונות"כאשרגםחלזהעיקרון;דיןפיעלהוא"מעוכבת"במזונותהחיוב
שלאכדיאםכילקונסוכדיולא,חייוורמתליכולתובהתאםלהיותצריכיםאלה

:כתב"מעוכבת"מזונותלחיובבנוגע.'82"כדיןשלאיעכבנה

אונסכסףסכוםהטלתכלאין"
פרוטהדיןאומריםאיןזהובכגון,גמור83ן

הואמהכי.הכפייהבעצםספקפהיש":א,שםגםראו.מופרזיםשאינם,מוגדליםמזונות
פוגעואינו,יכלתובמידתשהואבסכוםהבעלעלמזונותמטיליםאנו?כאןעושיםשאנוזה

."חמורהבמדהבפרנסתו
."אונסבגדרזהאיןבינוניתבמדההםשהמזונותשכיון":ג,שםגםראו.שם,שם180
בנוגע.166'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגגםראו.ב,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו181

חיובולבין,"יכולתולפיממנועצוםשהוא",גדולסכוםבתשלוםהבעלחיובביןלהבחנה
,"מועטהפסדבשביללהוציאהבעיניוקליהיהלא[...]דעהבנישרוב",קטןסכוםבתשלום

ותשובת,אחתעודה"ד,רמס'בע,ע,א,ע"אבהתניינאמהדורה,אפריםביתת"שוראו
להלןגםראו.יא,ע"אבה,א,שלמהשמעת"שו,עמארשלמההרב,לישראלהראשיהרב

.257הערה
במזונותלחיובהמשפטישהבסיס,משמעזומתשובה.א,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו182

גטלקבלוחפצה,הניאוףעקב,כעלהעלנאסרההאישהענייןבאותו.דיןפיעלחיובהוא
אף."מעוכבת"שהאישה,הרצוגהרבסבר,גטלתתהימנעותובגין.לתתוסירבשבעלה
פיעלחיובשקייםסבר,1555-1557'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייגבעניין,זילברגהשופט

.לעילהנזכרותבנסיבותנואפתאישהלזוןדין
הפגוםגטהמגרשנתןובעקבותיו,אונסקייםכאשרהמתעוררתמעושהגטלבעייתבנוגע183

:אמשנהפירוש,חפרק,לגיטיןהבחירהבית,המאיריפרשנותראו,"גמוראונס"בפגם

הטילואו,שיגרשעדממונואתכובשיןשהיוכגון,ממוןאונסאפילו,במשמעאונסכל"
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,לסבולבכוחושאיןדברעליוכשמטיליםאלאמעושהגטואין.!מאה84כדין
,אותוהמהרסעצוםסכוםאו,הגוףייסוריכגון,לסבולמדייותרלושקשהאו

.!85"חמורהבמידהבופוגעשאינוסכוםלאאבל
הרצוגהרבסברשבגינו,האישהניאוף,וייחודינוסףטעםקייםהיהמקרהבאותו
ממוןלהפסידלולמהכי,מתרצההואשבאמתנותנתשהדעת":מרצוןניתןשהגט

.186"גטלתתלטובתושגםובפרט,להתנקםכדירק,בושבגדהלזוולשלם
החליםכללייםעקרונותשליוצאפועלהיאהרצוגהרבשלהעולםתפיסת

תשלוםחיובמעולעצמולפטורכדיגטנתןגטסרבןכאשררק.הגירושיןבדיני
שסכוםההנחה.!כדין87שלאמעושההואהגטשמאחששיש,גדולכסףסכום
הרבעלגםמקובלת,בגירושין"ממוןאונס"לגורםאינו,משמעותישאינו,קטןכסף
ישכיהסביר,הגדולהרבניהדיןביתדיין,דיכובסקישלמההרב.188פיינשטייןמשה

י"עאשתולגרשנכפהאדםאם,וכן[...]פעוטלחץשלבמקרהאונסשאין"הסבורים
.89ן"אונסזהאין-במחטקלהדקירהידקרוהויגרשלאשאםלושאמרוכך

עונשייםמזונותבתשלוםבעללחייבשניתן,הרצוגהרבדעתלעתים,זאתעם
"כופין"כאשררקולא,לגרש"חיוב"קייםכאשראף,מופרזיםולאמוגדלים
"כופין"איןכאשר.בישראלהרבנייםהדיןבבתיהדייניםעלמקובלתאינה,לגרש
לפינערךלא"ש,קנסשהואכספיחיובביןהגדולהרבניהדיןביתהבחין,לגרש
שכשסכוםנפסק.מזונותשלסבירבסכוםכספיחיובלבין,"בלכלהדמישיעור

דמישיעורלפינערךלא")המזונותדינישלהקריטריוניםמןוחורגמוגדלהמזונות
הדייניםבקרבהדעותחילוקיבעקבות.!מעושה90הגטלהיותחששיש,("כלכלה

הם.יחדיוחומרותשתימאחדיםלעתיםהמלומדים,בישראלהרבנייםהדיןבבתי

הרב."הואגמוראונס-בכךאותוומפחידיןמבהיליןבשהיוואף[...]גוייםי"עקנסעליו
."גמוראונס"לגורםגדולכסףסכוםשרק,הנראהככל,סברהרצוג

.א,ח,סנהדריןראו184
.4'בע,103הערהלעיל,הרצוג;ד-ב,שםגםראו.א,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו185

.בז,ח'בע,הערות,בחלק,ע"אבה,הפוסקיםבאוצר,הרצוגהרבקונטרסגםראו
הרחקותשללרציונלאנלוגיההואשםנוסףנימוק.א,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו186

עליהםלאסורכגת,שונותבדרכיםגטמסרבןלהתרחקאחריםעללגזורמותר.תםרבינו
היהלאמתרצההיהלאשאםחזקה":הרצוגהרבלדעת,הואהרציונל.עמוולתתלשאת
."הזההלחץבגללמגדש

'בע,12הערהלעיל,אלינסון;ג,ע,ע"אבה,ע"שו;א,א,ץ"תשב;ב,קא,קמאבבאראו187
.67שולייםהערת,קמח

גםראי.167הערהלעיל,זובתסוגההפסקותמציתקלז,א,ע"אבה,משהאגרותראו188
:עמארשלמההרב,לישראלהראשיהרבבתשובתפיינשטייןמשההרבתשובתפרשנות

.יא,ע"אבה,א,שלמהשמעת"שו
כופיםשאם,קרליץישעיהואברהםהרבלדעתהשוו.281'בע,32הערהלעיל,דיכובסקי189

אונס[הוא]הוי"הדיןמןלשלמוחייבשאינודברבתשלוםחיובובאמצעות,לגרשבעל
,אישחזון-"דגופאצעראובלאממוןהפסדבלאלקיימוהואשקלבדברלאאם,גמור
.גק"ס,צט,גיטין,נשים,ע"אבה

,כתבשתיראאברהםהרבכןכמו.9,14,בר"פד,71/טזנגדוערעור47/טזערעורראו190
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ושאינםמופרזיםשאינם,מוגדליםעונשייםמזונותשהטלת,ההנחהאתמקבלים

לגירושיןהדיןפסקדרגתכאשר,זאת.הגטבתוקףפוגמתאינה,הבעלאת"הורסים"
כאשרהגטבתוקףפוגמיםאינםעונשייםשמזונותהדעה.לגרש191"כופין"היא

.העליון192המשפטביתבפסיקתגםנזכרתלגרש"כופין"
ביןאבחנהכללבדרךמישמיםאיןעונשייםאינםהמזונותכאשר,זאתעם

יהא-לשלמםמחויבהבעלדיןפיעלחיובהםמזונותכאשר.מופרזיםמזונות
חששכלמפנינשמרההרכבשאיןלעתיםמשתמעזומפסיקה.יהאאשרשיעורם
.193כדיןשלאמעושהכגטייחשבהללוהמזונותתשלוםבעקבותשינתןגטשמא

קייםכאשרגםהרצוגהרבולדעתלגרש"כופין"כאשר,דבריםשלסיכומם
להסיריש,זאתעם.הגטבתוקףפוגעתאינהעונשייםמזונותהטלת,לגרשהחיוב

ולאמוגדללהיותצריךהנפסקהעונשייםהמזונותסכוםלכן.לתוקפוכנוגעספק
.מופרז

"מעוכבת"למזונותעונשייםמזונותביןהגבולותטשטוש:האיסורעקיפת3.5
בתשלוםבעללחייבהאיסוראתלעקוףכדישנמצאוהיצירתייםהפתרונותאחד

מחמתומעוכבת"מזונות,לכאורה,שהואבתשלוםחיובוהוא"עונשיים"מזונות
מזונותפסיקתשבו,הנוכחיבמצב.94ן"עונשייםמזונות"הואולמעשה,"להינשא

בתיהן.תקלהלהיווצרעלולה,אסורהעונשייםמזונותופסיקתמותרת"מעוכבת"
האישיהדיןעקרונותאתלהחילאמוריםהאזרחייםהמשפטבתיוהןהרבנייםהדין
בוחניםאינםהם,מזונותבענייןבפסיקתם,בפועל.195יהודיזוגבןלמזונותבנוגע

היקףלקביעתהכלליםלאורהמזונותהיקףלהיותצריךמהקונקרטימקרהבכל

שהמזונותמעיד"גירושיןשללחץמתוךרקשנקבעסבירלאסכום"שאינומזונותשסכום
.115,141,יר"פד,26/ה"תשלערעורראו.עונשייםאינם

;318'בע,51הערהלעיל,רדצרסדופרלדעתהשוו.169'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגראו191

.13שולייםהערת329'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי
בעניין,זילברגהשופטדעתעיוןצריכהכןעל.374'בע,48הערהלעיל,סלומוןענייןראו192

פסיקהלאחרגטיינתןשבומקרהבכלחששקייםכי,1558'בע,53הערהלעיל,רוזנצוייג
.לגרש"כופין"כאשרובמיוחד,כדיןשלאמעושהיהאשהגט,עונשייםמזונותשל

שבנסיבות,וורנרבורנשטיין,רביץהדייניםפסקו,אביב-בתלהאזוריהרבניהדיןבבית193
לההמגיעיםהמזונותשהם-דיןפיעלמזונותלקבלזכותלאישה,הנדוןהמקרה

לעיל,ג"תשי/4527תיקראו."מעוכבת"מזונותאוהנישואיןמןהנובעכחיוב,מלכתחילה
במקרהבמזונותהחיובשיעוראםבחןלאהדיןביתאלהבנסיבות.54-55'בע,50הערה

,גירושיןלצורךכפייהאינהמזונותבאמצעותשהכפייההדגישהוא.נמוךאוגבוההואזה
,שם.ומותרתעדיפהזוכפייהדרךולכן,דיןפיעלהבעלעלהמוטלחיובלבצעכפייהאלא
,293'בע,1הערהלעיל,שרשבסקי;165'בע,51הערהלעיל,ורהפטיגגםראו.55'בע

329.
,48הערהלעיל,סלומוןבעניין,"מעוכבת"למזונותעונשייםמזונותביןברורההבחנהראו194

.371-372'בע
,1959-ט"תשי,(מזונות)משפחהדינילתיקוןלחוק2'סראוהאזרחייםהמשפטלבתיבנוגע195

.47הערהלעיל
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קפלן'שיחיאל

ההשתכרותלאורבעיקר,בפועלהחייםרמתרקנבחנת.העברי96ןבמשפטהמזונות

החייםרמתכגוןקריטריונים.שלהםהפיננסייםוהנכסיםהזוגמבניאחדכלשל
והשופטהדייןכללבדרך.נבחניםאינםנישואיהלפניאליההתרגלהשהאישה

,דינםבפסקלמסקנהאותםשהובילהלדרךבאשרמפורטוחשבוןדיןנותניםאינם
אתבוחניםלאהם.לאשתוהיהודיהבעלשישלםהמזונותסכוםהואמסויםשסכום

החיובלהיקףבנוגעהעבריהמשפטבמקורותהנזכריםהרלוונטייםהקריטריונים
מזונותסכוםמסויםבמקרהלפסוקיכוליםהשופטאוהדייןזובמציאות.במזונות

כיולטעון,לאשתוגטלתתבעללעודדכדיאלהבנסיבותבפסיקההמקובלמןגבוה
המזונותכילטעוןלחלופיןאו,"יותרהגבוההצדעל"ופסקודעתשיקולהפעילו
.197"מעוכבת"מזונותהםעונשייםמזונותלמעשהשהם

להיקףבנוגעהבחינה.107-108'בע,1הערהלעיל,שרשבסקיראוהללולכלליםבנוגע196
בפסק,הדגיששפיראאברהםהרב.כדיןשלאמעושהיהיהלאשהגטכדינחוצההחיוב
שנקבעו,ילדיםאואשהלמזונותגירושיןבהסכםהתחייבויותמסוימותשבנסיבות,דינו

,הגטבתוקףפוגמתאינהופסיקתם,דיןפיעלמזונותהם,הענייןנסיבותלאורסבירבהיקף
לגרוםשעלול,"דיןלפיצודקתולאמופרותהתחייבות":קנסהםהמזונותאחרותוכנסיבות

לבחוןישכןכמו.115,140,יר"פד,26/ה"תשלערעורראו.כדיןשלאמעושהגטלמתן
של,לחמתוךרקשנקבע",מופרזהואשנקבעהמזונותסכוםאם,הענייןנסיבותלאור

'בע,שם.גטלתתלהסכיםאותושיניע,הבעלעלכלכלילחץלהפעילכדיהיינו,"גירושין
תיק:מופרזתהיאמזונותלהיקףבנוגעאישהשדרישתרבנידיןביתקביעתגםראו.141
.76'בע,65,אר"פד,ד"תשי/252

בענייןהעליוןהמשפטביתדיןבפסקשנדוןבענייןהרבניהדיןביתנקטזודרךלמעשה197
,כתבוירושליםבאיזורהרבניהדיןבביתהדיינים.77,אר"פד,ג"תשי/194בתיק.רוזנצוייג

כלפיהבעלשלהחמורההאלימותובעיקר,שםהנדוןהמקרהנסיבותלאורכי,דינםבפסק
כמהשהיואף,זאתעם.לגרש"כופין"ש,הענייןנסיבותלאורלפסוקאפשרותהייתה,אשתו
"כופין"שאין,דברשלבטופו,הדייניםהחליטו,"לגרשכופין"שפסקשהצדיקוטעמים
דגטחששאמשום",לדעתם.בשוטיםכפייהכגון,חריפיםכפייהאמצעימפעיליםואיןלגרש

בפניהבעלוהעמדת,מזונותבתשלוםחיובהטלת:"בררהבדרךכפייה"עדיפה"מעושה
הבעלחויבאחריםלתשלומיםנוסף.80'בע,שםראו.גטמתןאומזונותתשלום:בררה
עלהבעלפטורהגטמתןשעםונקבע,(לחודשי"ל60)האישהמזונותעבורמסויםבסכום

על.(לחודשי"ל30)ילדיםמזונותבתשלוםוחייבהאשהמזונותבתשלוםהחיובמןדיןפי
רקחייבהואמכןולאחר,הגטמתןיוםעדרקהאשהמזונותבתשלוםחייבבעל,דיןפי

עלחיובהוטלאלא,קנסרכיבבהכרחזהדיןבפסקאיןלכאורה.ילדיםמזונותבתשלום
חשהואמהלשלםברירההיתהולבעל,דיןפי

-

,אלומזונות.גטלתתאו,דיןפיעליב
,רוזנצוייגבענייןהשופטיםכנראה."הפחדה"מזונותאו"עונשיים"אינם,סביריםכשהם
שהםמפני,"הפחדה"מזונותאו,"עונשיים"היוהמזונותזהשבמקרהסברו,53הערהלעיל
עקב,הבעלשלההשתכרותכושר.הענייןנסיבותלאורהסבירההיקףמןבהיקפםחרגו
בנישלהחייםורמת,משפחתואתלזוןהתקשההוא,מוגבלהיה,והנפשיהשכלימצבו
מזונותשמאחששקיים,9הערהלעיל,ספגבענייןהנדוןבמקרהאף.נמוכההייתההזוג

בעילתרבנידיןבביתדיוןהיהלאזהבעניין.הבעלנגדכספיקנסבפועלהם"מעוכבת"
השופטלדעת,זאתעם.לגרשכופיןאולגרשחייבשהואנפסקשבסופוהבעלנגדגירושין

דיןבפסקהנדוןהמקרהשבנסיבותדעתושגילה,הרבניהדיןביתפסקלאור,רובינשטיין
בתביעהלדוןהרבניהדיןביתמוסמך,"להינשאמחמתומעוכבת"במזונותחייבהבעלזה
מןהבעליציאתאתשעיכב,שהלהכדיהרבניהדיןלביתזהבתיקהדיוןאתלהחזירויש
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וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקעקרונותתחולת.6

הרבנייםהדיןבתיעלהיסוד-חוקיעקרונותתחולת1.6
השלטוןמרשויותרשותכל":קובעוחירותוהאדםכבוד:סוד-לחוק11סעיף
הרבניהדיןבביתדייניםסברובעבר."זהיסודחוקשלפיהזכויותאתלכבדחייבת
אינן,הדתייםהדיןלבתיבמפורשמכוונותאינןאשרישראלחוקשהוראותהגדול

כבוד:יסוד-חוקהוראותגם,לדעתם,זהוככלל,הרבנייםהדקבתיעלחלות
.'וחירותו98האדם
לתחולתבאשרספקותשהביעוהעליוןהמשפטבביתשופטיםהיו,כןכמו
.'הרבניים99הדיןבתיעלזהיסוד-חוקעקרונות
הרבניהדיןביתשלדיןבפסקדעתוהביעתחילה,דיכובסקי'שהרב,הדיין

מגבילההחלתושבובמקרההרבנייםהדיןבתיעלחלאינוהיסוד-חוקכי,הגדול
הרבניהדיןביתלהחלטותשותףהיההואאףיותרמאוחראולם.סמכויותיהםאת

.200זהיסוד-חוקעקרונותעל,היתרבין,שהתבססו,אחרבענייןהגדול
שיפוטםסמכותהרחבתאתהמצדיקכמקורזהיסוד-חוקנזכרהללובהחלטות

.הגטלסרבניבנוגעהרבנייםהדיןבתישל

דהיינו,אלהחלופות."היציאהעיכובכנגדהבעלידיעלשיוצעובחלופות"ידון,הארץ
רובינשטייןהשרפטאולם.לבעל"כספיתהכבדה"כנראהיגרמו,מזונותלתשלוםהערבות

מחמתומעוכבת"ממזונותמקזזיםשאיןהעובדהעלהמושתתת,זוכספיתשהכבדהסבר
בכךפגמכללדעתיאין":היאהנמקתו.המותומןחורגתאינה,ידיהמעשהאת"להינשא
יכולהוזו,מזונותלתשלוםבערבותכרוךיהאדנןבמקרההעותרשלהיסודזכותשמימוש
להנמקהונדרשים,ידיהמעשהאת,האמורפיעל,מקזזיםאיןאםלמדיגבוההלהיות

שללחרותוגבוההתמורהזואיןאך.בענייננוהמזונותלטיבבאשרהאמורהמשפטית
עליומוטלתאךאלא,חרותהאתלמשיבהמעניקהואאין,זהברגע,בינתייםכי,העותר
שכל":ו,באבות,למשנהם"הרמבבפרושהכתובאת,היתרבין,ציטטהוא."כספיתהכבדה

בעצמםההםהרעותמןיוזקעצמוהוא-והפחיתויותהעוולמיניויחדשהרעותשיעלהמי
רובינשטייןהשופטהסתמכות.קנסהיאממהותהזו"כספיתהכבדה"שברור."חידשאשר
והבחנת"להינשאמחמתומעוכבת"כמזונותהללוהמזונותאתהרבניהדיןביתהגדרתעל

עונשייםלמזונותמעוכבתמזונותבין,372'בע,48הערהלעיל,סלומוןבענייןוייסהשופט

הבעלאתלאלץכדי,קנסשלאופילהישזאתל"חזשתקנתהדבראמת"-כדלהלן
שלעצמומזונותבחיובהואשמדוברהעובדהמןלגרועכדיבכךאיןאך,האשהאתלשחרר
שהחיובלטעוןניתןפורמלית.מספקותנקייהאינה-"גרידאעונשייםממזונותלהבדיל

אולם."להינשאמחמתומעוכבת"מזונות:דיןפיעלחיובוהוא,המזונותבמישורהוא
הבעלאתלאלץשנועדקנסהיאזו"כספיתהכבדה",החיובמהותאתהבוחנתמבטמנקודת

.ועדיאליה'פרוקצהשופטיםהדיןבפסקסבוריםהיוכך.גטכפייתשלפעולהזו.גטלתת
מעוכבת"מזונותביןהגבול."ואמיתיתכנה"אינההמזונותתביעתאלהבנסיבות,לדעתם
.לתיחוםקלאינוזהבמקרה"עונשייםמזונות"ל"להינשאמחמתו

,התובעהבעלי"עשהוגשהההקלטהלשמועישכיהאזוריד"ביההחלטתעלערעורראו198
.299,312(ן"חש)יאתחומין"סתרהאזנות"דיכובסקי'ש;321,321-322,ידר"פד

ד"פ,לערעוריםהגדולהרבניהדיןבית'נבעהם92/609ץ"בבגאלרןהשופטדעתראו199
.288,293-294(3)מז

.153שולייםהערת657'בע,10הערהלעיל,קפלן,במאמריהנזכריםהדיןפסקיראו200
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:יסוד-לחוק11בסעיףהמחוקקכתבכאשר,העליוןהמשפטביתנשיאלדעת

הייתהכוונתו,"השלטוןמרשויותרשות"כלעלחלשהחוק,וחירותוהאדםכבוד

הרשותעלאלא,האזרחייםהמשפטבתיעלרקלא,היתרבין,חלזהיסוד-שחוק
ישראלמדינתמטעםהפועליםאחריםדיןבתינמניםזהבכלל.בכללותההשופטת

תחילהנזכרהזודעה.לעבודההדיןוביתהרבניהדיןביתכגון,ידהעלומתוקצבים
מגמההחלה.העליוןהמשפטביתבפסיקתזהעיקרוןנקבעמכןלאחר.201בספרו

המשפטבבתיהחלהדיןלביןהרבנייםהדיןבבתיהחלהדיןביןהרמוניזציהשל
המעמדלענייניהנלוות,"נלוותאזרחיותסוגיות"כהמוגדריםבענייניםהאזרחיים

בהלכתנקבע,ככלי202בהלכתביטוילידישבאהכפי,זומגמהבעקבות.האישי
בריסוןלנהוגצריך,האזרחיהמשפטלביתבדומה,הרבניהדיןביתשגם,203לב

מפני,מעוכבתהארץמןשיציאתואדםשלתנועהחופשלהגבלתבנוגעובאיפוק
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקלהוראותכפוףהרבניהדיןביתשגם

ענייני"בהרבנייםהדיןלבתיאוטונומיההעניקההעליוןהמשפטביתפסיקת
המשפטביתעשוי,זופסיקהלנוכח,זאתעם."וגירושיןלנישואיןוהיתראיסור

משפחהלענייניהמשפטביתאוהרבניהדיןביתפעולתמידהבאיזולבחוןהעליון

:יסוד-חוקעקרונותעם,היתרובין,הישראליהמשפטעקרונותעםאחדבקנהעולה

כגון,גירושיןלענייניבעקיפיןהקשוריםלענייניםבנוגע,זאת.וחירותוהאדםכבוד
בתאובןנגדהארץמןיציאהעיכובצואוגירושיןבתביעתהכרוךהרכושסוגיית

שהפגיעההעיקרוןמיושםאםלבחוןהעליוןהמשפטביתעשוי,למשל,כך.זוג
שאינהבמידה"הנהגטסרבנותבגיןכפייהאמצעיהפעלתבעקבותאדםבזכויות
."הנדרשעלעולה

מתוקן"ישן"לדיןבנוגעהיסוד-חוקעקרונותתחולת2.6
בתוקפולפגועכדיזהבחוקאין":קובעוחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק10סעיף
קודםהקיים,"ישן"דיןכןעל."היסודחוקשלתחילתוערבקייםשהיהדיןשל

מהאולם.נשמר,רבנייםדיןבתישיפוטחוקזהובכלל,היסוד-חוקשללחקיקתו
לאחרנחקקאשר,"חדש"בחוקסעיףשהוא,רבנייםדיןבתילחוק11סעיףשלדינו

.458-459(חוקתיתפרשנות:גכרך,ד"תשנ)במשפטפרשנותברק'אראו201
ץ"בגגםראו.221,248(2)מחד"פ,הגדולהרבניהויןבית'נבבלי92/1000ץ"בגראו202

שלביקורתוראו,זאתעם.401-432(5)נדד"פ,הגדולהרכניהדיןבית'נגבאי99/2222
...אגבאמרותהןאלה'"אלון'מ:ולבבבליבהלכותשנקבעההמדיניותעלאלוןהשופט
"ולבבבליפרשיותבעקבותוהרהוריםערעורים-'מהןלסטותהראויומן,יסודןבטעות

מאוטנר'מ)(ל"זצבי-רוזןלאריאלהזכרוןספר)ויהודיתדמוקרטיתבמדינהתרבותיותרב
.361-407(ח"תשנ,עורכים'ואח

,491,502-503(2)מחד"פ,'ואחיפו-אביבתלהאזוריהרכניהדיןבית'נלב92/3914ץ"בג203
וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקלהוראותרבנידיןביתלכפיפותבנוגע.(לבעניין:להלן)505
עניין;241,258-261(4)מחד"פ,הגדולהרבניהדיןבית'נצוק93/4358ץ"בגגםראו
.9הערהלעיל,מבג
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דיןבתישיפוטלחוק6בסעיףהוראהמתקןאולם,החדשיםהיסוד-חוקיחקיקת
?החדשיםהיסוד-חוקילחקיקתשקדמהבתקופהשנתקבל"ישן"חוקשהוא,רבניים

6בסעיףהמנויהההמתנהתקופתאתקיצררבנייםדיןבתילחוק11סעיף

חודשיםמשישה,לגרש"כופין"כאשר,מאסרבעניין,רבנייםדיןבתישיפוטלחוק
צריךאינואשר"ישן"כחוקנחשבהמתוקן"ישן"ההחוקהאם."ימיםשישה"ל

"ישן"חוקשמאאו,תקףכחוקשייחשבכדיההגבלהפסקתשלבמבחניםלעמוד
?שיפוטיתלביקורתהכפוף,"חדשחוק"כנחשבמתוקן

כינאמרשיתופיכפר,מגדל'נמ"בעהמאוחדהמזרחיבנק93/6821א"בע

פסקאותשלבמבחניםלעמודצריךאשר,"חדש"חוקיוצר"ישן"חוקתיקון
חדשכלבהלבשתדי"כךנאמרלאאםשכן,החדשיםהיסוד-בחוקיההגבלה
נדונהזוסוגיה.204"היסודחוקמתחולתלפוטרוכדי,קייםלחוקתיקוןשלבלבוש

בחוקחוקהוראתדיןכינפסקשבו,צמחבענייןהדיןבפסקויושמהבהרחבה

ומכאן,"חדש"חוקכדין,החדשיםהיסוד-חוקיחקיקתלאחרתוקנהאשר,"ישן"
.205ההגבלהפסקתבמבחניתעמודזושהוראהצורךישנוכי
המידתיותעקרוןתחולת3.6

האדםכבוד:יסוד-לחוק8בסעיף-החדשיםהיסוד-חוקיבשניההגבלהפסקת
בזכויותפוגעיםאין":קובעת-העיסוקחופש:יסוד-לחוק4ובסעיףוחירותו

לתכליתשנועד,ישראלמדינתשלערכיהאתההולםבחוקאלא,זהיסודחוקשלפי
מפורשתהסמכהמכוחכאמורחוקלפיאו,הנדרשעלעולהשאינהובמידה,ראויה

.206"בו
חופש:יסוד-וחוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשנחקקולאחרשנחקקחוק
ובין,הללובחוקיםההגבלהבפסקתשנקבעובמבחניםעומדאינואשר,העיסוק

שאינהבמידה"במיליםביטוילידיבאהאשר,למידתיותבנוגעבדרישההיתר

.ייפסל207,"הנדרשעלעולה
שנחקק,רבנייםדיןבתיבחוקשנקבעההסדר,בכללאם,מצבבאיזהלבחוןיש
בייחוד.שבהםההגבלהפסקתבמבחניעומדאכן,הללוהיסוד-חוקישנחקקולאחר
בעניין)רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיףשנקבעלהסדרבנוגעהדברנכון
בתילחוק11בסעיףתוקןאך,החדשיםהיסוד-חוקילפנינחקקאשר,(גטסרבן
.היסוד-חוקיחקיקתלאחר,כאמור,שנחקק,רבנייםדין

בתישיפוטלחוק6סעיףבמעמדשינויחל,בכללאם,מידהבאיזולבחוןיש

221,263(4)מטר"פ,שיתופיכפר,מגדל'נמ"בעהמאוחדהמזרחיכנק93/6821א"ע204

.563'בע,201הערהלעיל,ברקגםראו;(המזרחיבנקעניין:להלן)
.(צמחעניין:להלן).241,259-261(5)נגד"פ,הבטחוןשר'נצמח95/6055ץ"בגראו205
.העיסוקחופש:יסוד-לחוק4'ס;ותירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8'ס206
ניתנהאלא,לאלתרכוסללאהחוקזהבמקרה.284'בע,205הערהלעיל,צמחענייןראו207

במבחנייעמודאשראחרחוקלחוקקלמחוקקלאפשרכדי,פרוספקטיביתבטלותהצהרת
.ההגבלהפסקת
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האם.רבנייםדיןבתילחוק11בסעיףזהסעיףלנוסחהתיקוןבעקבותרבנייםדין
בעניין,רבנייםדיןבתישיפוטלחוק6בסעיףשנקבעההסדרבמעמדשינויחל

הללוהיסוד-חוקילחקיקתשקדם,"ישן"בחוקהסדרשהוא-גטסרבןמאסר
הסעיףאףהאם?רבנייםדיןבתילחוק11בסעיף,חדשבחוקתיקונובעקבות-

?ההגבלהפסקתבמבחנילעמודצריךהמתוקן

,רבנים208.ראויהלתכליתהייתהרבנייםדיןבתיחוקשחקיקתספקאין
לחקיקתשקדמהבתקופההכנסתואלישראלרבניאלפנוומלומדים210שופטים209

שלדיןפסקילקיוםבנוגעבעברבחוקשנהגשההסדרהעובדהעלוהצביעו,זהחוק
נוסףוחקיקתיהלכתיהסדרלאמץשצריךסברוהם.הצרכיםכלעלענהלאגירושין
,הגטמסורבותהנשיםשלמצוקתןובעיקר,גטמסורבישלמצוקתםלפתרוןשיביא

.נישואיןהיתרבאמצעותבעייתןאתלפתוריכלולאגטמסורבילגבריםשבניגוד
לתכליתבנוגעהכלליהמבחןרבנייםדיןבתילחוקבנוגעשמתקייםספקאין
שלהמטרה.211המזרחיבנקבענייןוברקשמגרהשופטיםבכתביהנזכר,הראויה
פגיעהומצדיקה,וחיוניתחשובההיאהגטסרבנותמכבליהגטמסורבישחרור
.אדםבזכות

באאשר,זהמכחןלאור.המידתיותלמכתןנוגעתזהכהקשרהעיקריתהבעיה

בחוקההסדראםלבחוןיש,"הנדרשעלאינהאשרובמידה"במיליםביטוילידי
לבחינתנוסף,לבחוןיש,כןכמו.ההגבלהפסקתבמבחניעומדרבנייםדיןבתי

החוקמופעלשבוקונקרטימקרהבכלדהיינו.יישומואופןאת,החוקחוקתיות
נגדהמופעלותבסנקציותמידתישימושנעשה,בכללאם,מידהבאיזולבחוןיש

.רבנייםדיןבתיבחוקנזכרותשהןכפי,גטסרבני
,המידתיותלעקרוןהמשנהמבחנישלושתשלבישראלהמקובלתההגדרה

אהרוןהשופטבכתבימצויה,החדשיםהיסוד-בחוקיההגבלהבפסקתהנזכר
מבחןהיאהמתעוררתהעיקריתהבעיה,עונשייםלמזונותבנוגע.ובפסיקה212ברק

שהאמצעינדרש,זהמבחןלאור.הסולםמבחןאוהצורךמבחן:השניהמשנה

הערהלעיל,בצרי;סג,(א"תשמ)יחפהשבעלתורה"גטכמתןהכפייהבעיות"נפאל'ש208
.124,128,חר"פד,459/שכסבתיקהרבניהדיןביתפסקגםראו.552-553'בע,143

.36-47'בע,12הערהלעיל,אברהםבענייןזילברגהשופטהצעתראו209
לתוצאותמיוחדתלבתשומתלהקדיש",הרבנייםהדיןלבתיקרא,51הערהלעיל,ורהפטיג210

ישראלבארץהיהודיהציבור.בפסיקהמהעזהרתיעהאי,עשייהאי,פתרוןאישלהשליליות
,ספקות,נוקשות.בשמחה'האתעוכרחלקורק,מרצוןההלכהאתמקבלכולולא-

שלא,יתרותולתקלותלכישלונותלגרוםעלולההלכתיותהאפשרויותכלמניצולרתיעה
,58הערהלעיל,שיפמןגםראו."רעהלתרבותגדולציבורייצאושלא,ישראלבנותתצאנה

.184-186'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזן;297-298'בע
.342-343,434'בע,204הערהלעיל,המזרחיבנקענייןראו211
ברנזוןספר"מידתיות"הורנר'דגםראו;536,620-624'בע,201הערהלעיל,ברקראו212

מנהלילשכת1715/ד9ץ"בגכגוןדיןפסקי,לפסיקהבנוגעראו;281,289-290(ס"תש)
מנהלילשכתעניין:להלן)367,384-385(4)נאר"פ,האוצרשר'נבישראלההשקעות
.(ההשקעות
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הקטנה,הפחותהבמידההפוגעזהיהיההראויההתכליתהשגתלצורךשנבחר
חוקתיותבזכויותופגיעתוהמטרהאתהמשיגאמצעיקייםאם.האפשריתביותר

משנהבמבחןהחוקעמדלאאזכי,שימושבושנעשההאמצעישלמזוקטנה

מינימליתפגיעהיפגעשימושבושייעשהשהאמצעידרישהמעמידזהמבחן.זה
,החוקשליישומואופןואתהחוקסעיפיחוקתיותאתלבחוןיש.אד2130בזכויות

.זהמבחןלאור,המיוחדותבנסיבותיובהתחשב,מקרהבכל
באמצעותהחקיקהשלהמטרהאתלהשיגניתןהאם,דהיינו.חלופותלבחוןיש
המחוקקעל,החלופותמבין.יותרקטנהאדםבזכויותשפגיעתו,אחראמצעי
במסגרתהאשרלמדרגהשיגיעעד,אטאטולטפס,פחותהפוגעתבמדרגהלהתחיל
השופט.מהנדרשלמעלהחוקתיותבזכויותלפגועבלאהראויההתכליתתושג

ובשיקולבהיתרהנתונההסמכותשלהפעלתהכיברי":זהבהקשר,כתבברק
לבכריש...המידתיותעקרוןעםהיתרבין,אחדבקנהשיעלוצריך,שבצידההדעת
מוצאתזומידתיות.האמורההתכליתהגשמתלשםהמידתייםהאמצעיםאותםאת

תהא...ביחידשהפגיעהכדיהנדרשיםהצעדיםכלבנקיטת,היתרבין,ביטוייה
,פחותהפוגעהאמצעיבחירתאתמחייבתאינההמידתיות.214"ביותרהפחותה

התכליתאתלהגשיםכדיעדייןבושישפחותהפוגעהאמצעיבחירתגםאלא
סרבנותלסוגייתבנוגעהמידתיותעקרוןלהפעלתדוגמה.הפעולהביסודהמונחת

הגישההגטמסורבת.מבגבענייןרובינשטייןהשופטשלדינובפסקמצויההגט
הייתהזותביעהשמטרת,הענייןנסיבותלאור,בעלילהיהוניכר,מזונותתביעת
דהיינו,הרעההתנהגותובעקבותיינזקשהוא,"מידהכנגדמידה"בבעללנהוג

בתשלוםיחויב,אחרלאדםלהינשאהאישהמןהמונעת,סרבנותושבעקבות
יציאהבעיכובמעוכבלהיותשלאהבעלזכותביןאיזןרובינשטייןהשופט.מזונות

האדםכבוד:יסוד-בחוקהתנועהחופשמכוח,המזונותתביעתבגיןהארץמן
.לבעלהכבולהכשאינהחייהאתלחיותהאישהשלחירותהשלילתלבין,וחירותו
.2!5"הראויההמידתיות"עלשומרהנכוןהאיזוןלדעתו

.281,289'בע,212הערהלעיל,דורנר213
(1)נור"פ,בירושליםהמחוזיהמשפטביתנשיא'נלממשלההמשפטיהיועץ98/1668פ"ע214

יורונט94/987ץ"בג;385'בע,212הערהלעיל,ההשקעותמנהלילשכתעניין;625,632
ועד'נגאנם93/4330צ"בג;412,435(5)מחד"פ,התקשורתשרת'נ(1992)זהבקווי
.221,232(4)נד"פ,הדיןעורכילשכתשלאביבתלמחוז

מחד,כשקבעהמנוגדיםהאינטרסיםביןאיזןרובינשטייןהשופט,9הערהלעיל,ספגבעניין215
הארץמןיציאהעיכובצוולהוציא,המזונותבסוגייתלפסוקמוסמךרבנידיןשבית,גימא
עולאתמעליולהסירלבעללאפשרשיש,קבעגימאומאידך,זהתשלוםהבטחתלצורך
התנועהחופש":"המזונותלתשלוםערבות"המצאתבאמצעותהאוץמןהיציאהעיכוב
העותר.(וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק(א)6'ס)הואיסודזכות,מישראלהיציאהלרבות
חרותהאתהמשיבהמןשוללהוא.כחפצולנועוחירותוהאדםכבודאת,חירותואתמבקש

איןהאם.אליוכבולהכשאינהחייהאתלחיותהחרות,יותרואולי,פחותלאהמשמעותית
."?וחירותוהאדםלכבודמנוגדיםאינםהעיגוןכבליהאם?חרותמולחרותזו
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האדםזכויותבמדרגהתחשבות4.6

במידההפוגעזהיהיההראויההתכליתהשגתלצורךשנבחרשהאמצעיכדי
כאשר.אדםזכויותבמדרגלהתחשביש,האפשריתביותרהקטנה,הפחותה
גטסרבןלהניעכדילנקוטשניתןהאמצעיםכלכגון,אמצעיםכמהמביןבוחרים
אתפוגעאמצעיאיזהזהמדרגלאורלקבועניתן,גירושיןשלדיןפסקלקיים

.הראויההתכליתתושגהפעלתוובאמצעותאדםכזכויותמיותרהפחותההפגיעה
שלדיןפסקקיוםלצורך,אחרכספיקנסאו,עונשייםמזונותכשמופעלים

הארםכבוד:יסוד-בחוקהמעוגנת,הגטסרבןשלהקנייןזכותנפגעת,גירושין
ביתפסיקתשלאור,בעובדה,היתרבין,להתחשבישזהבהקשר.2'וחירותו6

,אחרותאדםזכויותעלההגנהמןפחותההקנייןזכותעלההגנה,העליוןהמשפט
:החירותזכותכגון,האדםזכויותבמדרגיותרכחשובותהנחשבות

שלהחשיבותלדרגתישרביחסלעמודצריכהיסודזכותעלההגנהרמת"
,לדוגמה,הבדללהיותיכול,לכךבהתאם.בזכותהפגיעהולעוצמתהזכות
הקנייןזכותעלההגנהרמתלביןהאישיתהחירותעלההגנהרמתבין

שלמוחלטתשלילהשלמקרהביןההגנהברמתהבדללהיותשיכולכשם
.2[7"בחירותמוגבלתפגיעהשלמקרהלביןהחירות

ביןהבחנהעלמבוססבישראלהאדםוכויותמדרג,אדרעיהמלומדלדעת
,שהן-לחירותוהזכותלשוויוןהזכות,לכבודהזכותכגון,בסיסיותזכויות
מהשקפהנובעיםואינםקשיםמתחיםטעוניםשאינםבנושאיםזכויות,לדעתו

בחירתהעלהמעידותזכויותלבין-במחלוקתשנויהחברתית-כלכלית-פוליטית
הממוקמות,הקנייןזכותכגון,כלכלית-חברתיתבמדיניותמסוימתחברהשל

להבחיןיש,הקנייןזכותכשנפגעתאף.2!8האדםזכויותבמדרגיותרנמוךבמקום
.זו9י2בזכותקלהפגיעהלבין,הקנייןבזכותקשהפגיעהבין

בזכויותהמדרגולאורזובפגיעהשונותדרגותועלהקנייןבזכותהפגיעהעל
דינובפסק,ברקאהרןהשופט,העליוןהמשפטביתנשיאהיתרביןעמד,אדם

עלהגנהלענייןכיהינהלהומחוצהבישראלהמקובלתהתפיסה":חורבבעניין
הרילא.שווהמעמדבעלותהןהזכויותכללא,בהןפגיעהמפניאדםזכויות
עשויעצמהוכותאותהשלובמסגרתה,הקנייןזכותכהריהאדםלכבודהזכות
למעמדבנוגעדומהתפיסה.220"בהלפגיעההניתנתההגנהבמידתשונילהיות

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק3'סראו216
.262'בע,205הערהלעיל,צמחענייןראו217
הקנייןזכותשלמעמדה-קונסטיטוטיביתוחוקהדקלרטיביתחוקהעל"אדרעי'מ'יראו218

.499;461,466-467,483(ז"תשנ)כחמשסטים"האדםזכויותבמדרגהחוקתית
לשכתעניין:הבאיםהדיןבפסקינזכרתהאדםבחירותפגיעהשלשונותרמותביןהבחנה219

.261-262'בע,205הערהלעיל,צמחעניין;422'בע,2!2הערהלעיל,ההשקעותמנהלי
.292'בע,213הערהלעיל,דורנרראו

.49(1)נאר"פ,התחבורהשר'נחורב96/5016ץ"בג220
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כגון,יותרחשובותהנחשבותאחרותאדםלזכויותיחסיתהקנייןזכותשלהנחות

.221דורנרהשופטתבכתביביטוילידיבאה,האדםכבוד
באההאדםבחירותפגיעהפניעלקנייןבזכותפגיעההעדפתשלהמגמה

האדםכבוד:יסוד-חוקשנחקקולאחר.הישראליתבחקיקה,היתרבין,ביטוילידי
ההוצאהחוקתוקן,1992-ב"תשנבשנת,העיסוקחופש:יסוד-וחוקוחירותו
נגדמהליכיםהכובדמרכזהועברזהבתיקון.1994בשנת,1967-ז"תשכ,לפועל
.רכושו222נגדלהליכים,מאסרכגון,החייבשלהאדםחירות

כבוד:יסוד-חוקלהוראותהכפוף,הרבניהדיןבביתאף,דבריםשלסיכומם
מדיניותעללהשפיעצריכהזותחולה.22'המידתיותעקרוןחל,וחירותוהאדם

בביתמתדייניםנגדהרבניהדיןביתשמפעיללסנקציותבנוגעהרבנייםהדיןבתי
בזכויותפחותחמורהבפגיעה,האפשרבמידת,להתחילהדיןביתעל.הרבניהדין

זוכזכותפחותחמורהבפגיעהלהתחילבהואף,הקנייןבזכותפגיעהכגון,האדם
הואשלבסוףעד,במדרגותאטאטולטפסזובזכותיותרחמורהבפגיעהולסיים
.ובחירותוהאדםבכבוד:אדםבזכויותיותרחמורותפגיעותפוגע

לחקיקתשקדמההחוקבהצעת7סעיףהשמטתעיוןצריכה,זהמדרגלנוכח

,הגבלהבצו,לפסוקרבנידיןלביתהמאפשר,ה"תשנמשנת,רבנייםדיןבתיחוק

גטלתתגטסרבןלהניעכדי,עונשייםמזונותלמעשהשהם,"כלכלהדמי" לאשתו224
,אדםבזכויותקשותהפוגעותסנקציותקבועותרבנייםדיןבתיבחוק.

ישירותפוגעזהבחוקאחדהגבלהצורק.226לבידודאסירהכנסתאו225מאסרכגון
כחשובותהנחשבותבזכויותהפוגעיםהגבלהצוויעודבוקיימים.לקניין227בזכות
שאיןנראה.229העיסוקחופשאו228התנועהחופשכגוןהאדםזכויותבמדרגיותר
,בקנייןלפגיעהבנוגעזהבחוקיחסיתהמועט,האפשרויותמגווןביןראויאיזון
ראוי.אדםבזכויותיותרקשותלפגיעותבנוגעיותרהרחבהאפשרויותמגווןלבין

Dorner;419'בע,212הערהלעיל,ההשקעותמנהלילשכתענייןראו221 "Does Israel.(]

1333,1325(1999)1.]1]Lauis43וצ"?Constihltion8have.
תיקון)לפועלההוצאהחוקהצעת;1994-ד"תשנ(15'מסתיקון)לפועלהוצאהחוקראו222

גםראו;2251ח"ה,1994-ד"תשנ,(כאמצעיםמוגבליםוחייביםהבאהצווי)(14'מס
לחייבהנשלחתהאזהרהנוסחאתהמשנות,1993-ג"תשנ,(תיקון)לפועלההוצאהתקנות

.נגדוההליכיםתחילתעםלפועלבהוצאה
עליוןתקדין,(פורסםלא)אשדודהאיזוריהרבניהדיןבית'נאוריאל95/6057פ"בשראו223

1995(3)1172.
.72-73להערותהנלווההטקסטלעילראו224
.רבנייםדיןכתילחוק3'סראו225
.3א'בס,שם226
לפגוע,גטסרבנותבגין,הגבלהבצו,רשאיהדיןשביתקובערבנייםדיןבתילהוק(6)2'ס227

קביעהשלבדרךבנקמחשבוןשיקיםלמשוךאו,בנקחשבוןלהחזיקאולפתוח"בזכויות
."1981-א"התשמ,כיסויללאשיקיםבחוקכמשמעותו,מיוחדמוגבללקוחהואכי

.רבנייםדיןבתילחוק(3)-(1)2'סראו228
.(5)-(4)2'כס,שם229
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.בקנייןלפגיעהאפשרויותיותרתהיינה,"בסולםהטיפוס"שלהראשוןשבשלב
למעשהשהם,"כלכלהדמי"בחיובגטסרבןעללהטילהרבניהדיןביתהסמכת

ערכאתעלתקלזוהרחבה.הללוהאפשרויותמגווןאתמרחיבה,"עונשייםמזונות"
דיןבתילחוקבנוגעהחוקחוקתיותלסוגיותהימיםמןביוםלהידרששעשויהשיפוט
בזכויותפוגעיםאינםשבחוקההגבלהצוויאםלהכריעתצטרךהיתרובין,רבניים
.המידתיותבמבחןעומדבחוקשההסדרלהכריע,"הנדרשעלהעולה"במידהאדם

משום,בעייתיהואבענייננואדםבזכויותהמינימליתהפגיעהיישוםאמנם
שלבזכותמרובהפגיעהלהיותעלולההגטסרבנישלבזכותפחותהשפגיעה
יותרמהר"לטפס"ישממילאזהשבמקרהייתכןולכן.המסורבת230אוהמסורב

בקנייןפגיעהשלנוספתאופציההרבניהדיןלביתשתהאחשוב,זאתעם."סולם"ב

שהמחוקקראויחוקתיתמבטמנקודתגםלכן."בסולםהטיפוס"שלהראשוןבשלב
.עונשייםמזונותבתשלוםגטסרבןלחייבהרבנייםהדיןבתיאתיסמיך

משווהמשפט.7

אנגליה1.7
סרבןלהניעכדי,קנסשהם,מזונותבתשלומיחיובהטלתשלבאמצעיהשימוש

,באנגליה,לישראלמחוץובחקיקהבפסיקהבפועלנוהג,לאשתוגטלתתגט
.ובקנדההברית-בארצות
יהודייהאישהשלמזונותתביעתנדונהBrett1Brett!23האנגליהדיןבפסק

שתישבובמצבמלאכאופןלהתממשתוכללאאדםבזכויותהפחותההפגיעהדרישת230
דרישת,שלופרטיתדוגמההיאהגטסרבניתאושסרבן,כזהבמצב.מתנגשותאדםזכויות
גטסרבניתאוסרבןשלבמצב.ישימהאינה,המקובלבמובן,אדםבזכויותהפחותההפגיעה
הנסיבותובכלעתבכלשאין,בדברהנוגעיםהצדדיםשלאדםוכויותביןהתנגשותקיימת
ביותרהמתאימההיאהאופקיהאיזוןנוסחתלכן.השנייהפניעלמהןלאחתברורהעדיפות
ייעשה,ערךשוותזכויותשתימתנגשותכאשר,ברקהשופטלדעת.זהבמקרהליישום
לכלשיאפשרו,וצורהמקום,זמןשלמגבלותהטלתבאמצעותזכותכללהגבילניסיון
ץ"בגראו.הללוהזכויותשתישלבצוותאקיום-דולאפשרכדי,עיקריהאתלמצותחירות

עניין:להלן)267,277(4)נהד"פ,ורדיולטלויזיההשנייההרשות'נאריה-גור01/1514
בנוגע.456,475(2)מחד"פ,ירושליםמחוזמפקד'נדיין93/2481ץ"בגלאור,(אריה-גור

הוממשלמשפט"החוקבפניהשוויון"סובל'ומזמיר'יגםראוהאופקיהאיזוןלמאפייני
כיקבעה,285'בע,שם,אריה-גורבענייןמיעוטבדעת,דורנרהשופטת.216-218(ס"תש)

הדדיויתורידיעלהזכויותבשתיהפגיעהאתלהפחיתלנסותישאופקיהואהאיזוןכאשר
המתחרותהזכויותשתילקיוםאפשרותאיןאם.מלאלאבהיקףשתיהןהגשמתשמאפשר

זכויותביןלהבחיןישזהבעניין.יותרחמורהלפרטבההפגיעהשתוצאתהזכותתגבריחדיו
זכויותלבין,צלמועלוהשמירההאדםכבודשלהליבהמןישירותהצומחות,משקלכבדות
.ובהיקפהכזכותהפגיעהבמידתלהתחשביש,שנית.זומלבההמרוחקותמשקלקלות

.בשוליהאוהנדונההזכותבמוקדפוגעתהמתחרההזכותהגשמתאםלבחוןישזהבהקשר
E.R11)/1[1969]Brea.1007([.14.):ראו231 " Brett(עניין:להלןt (Brettנוסףדיןבפסק:

886.E .R14113[1972]Colman1Colman,מזותתלפסיקת?בנוגהגטמתןסוגיתנזכרת
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,כןכמו.מזונותבתביעתהמקובלותהטענותאתטענההיא.היהודיבעלהנגד
הדתעקרונותלאור,דתייםבנישואיןלהינשאממנהומונעגטסרבןשבעלהטענה

שישמצאהמשפטשביתהגורמיםאחדהייתהניתןלאשהגטהעובדה.היהודית
ונקבעמסויםמזונותשיעורנקבע.המזונותשיעורקביעתלצורךבהםלהתחשב

ייתןלאהבעלאזעדאם,מכןלאחרחודשיםשלושהשישולםנוסףמזונותשיעור
.232לאישההגטאת

עודשכלהואואחריוהגטמתןלפניהמזונותשיעורביןההבחנהשלהרציונל
,וישראלמשהכדתבנישואיןרקלהינשאהחפצה,האישהמנועה,גטסרבןהבעל

מאלהגדוליםהכלכלייםצרכיה,הגטמתןשעד,זובתקופה.מחדשמלהינשא
בתישלהכלליתהמדיניותזואין,זאתעם.233מחדשלהינשאשיכולהאישהשל

השופטבהשהלךשהדרךוייתכן,גטסרבנישלמזונותבתביעותבאנגליההמשפט

השופט,כןעליתר.234אחריםאנגליםשופטיםשלדרכםתהאלאBrettבענייןשדן
הגירושיןדיניעקרונותעםאחדבקנהעולהנקטשהואהאמצעיאםבחןלאהאנגלי
שיינתןשהגטלחששגורםזהאמצעישלשיישומוהטועניםויש,העבריבמשפט
,הלכתייםשיקוליםשקללאהאנגליהשופט.235כדיןשלאמעושהיהיהמכןלאחר
.236"מעוכבת"מזונותלביןBrettבענייןשנפסקוהמזונותביןדמיוןואין

לביןשנפסקוהמזונותביןזיקהכלקיימתשלאעולההמשפטביתמפסיקתאך,לאשה
.הגטסרבנות

English]גםראו232 Law" Dinei IsraeתוMaundment "Jewish MalTlage and Divorce.5

115,93,(1983-1981)11-10.
בתחוםהעבריהמשפטעקרונותלאורהן,זהשיקולעלביקורתראו.Ibid,אק.121ראו233

להינשאיכולהשאינהלאשהבהכרחלאאמפיריתשמבחינההטיעוןלאורוהןהגירושיןדיני
,Breitowitz:מחדשלהינשאשיכולהאשהשלמאלהיותרגדוליםכלכלייםצרכים supra

Maidment.5גםראוBrettדיןפסקשלהרציונלבעניין.0י17580,1%קק.228-226,168

;622,611,(1974)Review"אן"The Legal Effect of Religious Divorces" . The Modern

The Jewish Law Annualי]"England8]M.D.A. Freeman Jews and the Law of

:

Divorce

117,115,(1989)19Berkovits "Jewish Divorce" Family Law.8;281,276,(1981)

08English Law: Reflections18Berkovits "Get and Talaq.8;)(hereinafter: Berkovitz

;)"Talaq4"

,

hereinafter: Berkovitz, "Get(135,1191שע

.

Law and Policy" Islamic Family

Divorce: Where next? (Dartmouth: Aldershot"41804605ןSchuz "Divorce and Ethnic.)1

hereinafter: Schuz, "Divorce and(135,131,(1996,(Brookfield USA, Singapore Sydney

.41804605Ethnicן")
,232Maundment,אק.121:ראו234 supra note.
היתרבין,ראונושותדיןבפסקשננקטהאמצעייישוםלאחרשניתןגטשלתקפותועל235

שלביקורתו

Berkovits

233Berkovits,אק.139,135: , "Get and Talaq" , supra note.על
מעושהיהאשינתןשהגטלחששגורמתהאנגליהמשפטביתשלמעורבותובהןהנסיבות

"ק.33note,135;134ראוכדיןשלא
,233Schuz, supra fiote.

"מעוכבת"ההאישהאתלשפותנועדו"מעוכבת"שמזונותטיעוןאיןהעבריהמשפטבמקורות236
על.שובלהנשאיכולהכשאינה,זהבשלב,להשנגרםהכלכליהנזקבגין,להינשא
:ראובאנגליההאזרחיהמשפטבביתשננקטהאמצעימהפעלתכתוצאהההלכתייםהקשיים

,175Breitowitz,אקק.226,168,135 supra note.
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לכלתתווסףשלפיונוהגהנהגתשלאפשרותשקלובלונדוןברבנותגורמים

מתחייביםהםשבה,זוגובתזוגבןכלשלחוזיתהתחייבותיהודיםביןנישואין
.מסוימות237בנסיבות,רבנידיןביתלמרותעצמםלכפוף
,מוחלטצוממתןיימנעמשפטשביתאפשרותהציעהSchuzהמלומדת,כןכמו
[Mabamonia~,1973-ל5סעיףמכוח Causes Actאוהמבקששבהםבמקרים

בתאובןשלמחדשנישואיןהמונעיםדתייםמכשוליםמלהסירנמנעיםהמבקשת
ליישמוניתן.מוגבלזהפתרוןשלשיישומוכךעלהצביעההיא,זאתעם.הזוג
יישומוהמונעים,הוכחהקשייכגון,נוספיםקשייםוקיימים,מסוימיםבמקריםרק

.ורחב238כוללכפתרון

הברית-ארצות2.7
'פרופהרבהציע,Brettבענייןהאנגליתבפסיקהשננקטההפעולהדרךלאור

Bleich.7Davidלפתורכדיהברית-בארצותתונהגפעולהשלדומהשמתכונת
כדיכלכליותסנקציותשלדרךלנקוטניתן,לדעתו.הגטמסורבותמצוקתאת

,יורק-ניומדינתשלבחוקקיימהיהכיסבראףהוא.גטלקבלגטלמסורבתלסייע
לביתהמקנהסעיף,מבעלהתקבלשאישההמזונותוקביעתרכושלחלוקתבנוגע

.הגטסרבנותאתהיתרובין,רלוונטיותנסיבותלשקול,רחבדעתשיקולהמשפט
-ל2368(5)(4)(13)סעיף

'

New York Domestic Relations Lawבנישרכושקבע
קובעשהסעיףסבורהוא.והצדדיםהענייןנסיבותלפיצודקבאופןיחולקהזוג

הואצודקתלחלוקהבנוגעהשוניםהשיקוליםאתשוקלהמשפטביתשכאשר

כלשלהעתידיהפיננסימצבועלהמשפיעותבנסיבות,היתרבין,להתחשברשאי
היעדר,לדעתו.בולהתחשבוראוינכוןהמשפטביתשבעיניאחרגורםובכלצד

המצבעלמהותיבאופןלהשפיעעלול,דתיתאמונהבגיןמחדשלהינשאיכולת

לדעתו,Brettבענייןשהותווהלמודלבהתאם.בעתידהזוגבתאובןשלהכספי
העובדהאתביטוילידישתביארכושחלוקתלקבוערשאיהאורחיהמשפטבית

בנישואיןבשניתלהינשאיכולהואינהאזרחייםבגירושיןשהתגרשהשהאישה
בנישואיהבעלהשלכלכליתמתמיכהליהנותתוכללא,גטסרבנותבגיןדתיים
פעולההיאהגטסרבנות,לכךנוסף.גטלהלתתיסרבשבעלהבתקופה,בעתיד

עלהנשקליםהשיקוליםכאחדזהבגורםלהתחשבויש,לצדקהמנוגדתשרירותית

kkAIlyאdeemsכדיןשדינוכיוון,זהבסעיףהמשפטביתידי other factor that

"and proper23951טן.
,233Schuz,אק.134ראו237 supra note.
בהלהתחשבשמוצדקעילהאינוגטלתתשסירובסברBerkovitsהמלומד.135'בע,שם238

Matrimonial~,1973-ל25'סלאורהכלכלייםהתנאיםכשנקבעים Causes Actשתוקןכפי
Matrimonial.1984-ב and Property Proceedings Act.ראו

",233Berkovits, supra note

.ק.117
,176Bleichראו239 "Jewish Divorce", supra note.נDavid.המלומדFriedellשבתיהציע

הזכירהיתרבין.הגטמסורבותמצוקתלפתרוןחדשותדרכיםיאמצוהבריתבארצותהמשפט
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המשפטביתידיעלאומצוBleich'פרופהרבעינילנגדשעמדוהשיקולים
"Schwartz1בענייןיורק-ניובמדינת

כיהמשפטביתפסקשם,5240(זחווע

כאשרבומתחשבהמשפטשביתגורםלהיותיכולהמקבלתואוגטממתןהימנעות
צודקהמשפטביתשבעיניגורםהואזה.הזוגבנירכושחלוקתאופןאתקובעהוא

and(רראוי Properבולהתחשב(]51ט.
בעניין,זהאמצעינקטהמשפטבית

~
Schwart,חקיקההייתהשכברבזמן

בדרךשבחרהשופטשלדעתנראה,זאתעם.הגטלסרבנותבנוגעיורק-ניובמדינת

זהדיןפסקכשנפסקיורק-ניובמדינתקיימתשהייתההמיוחדתהחקיקה,זופעולה
המכונההחוקאתיורק-ניומדינתחוקקה1983בשנת.24!הצרכיםכלעלענתהלא

משפטבבית,גירושיןבסכסוך,דיןבעל,זהחוקלפי.הראשון"הגטחוק"לעתים
מתחייכיםהםשכו,תצהירעליחתמוהזוגבתאושבןמהשופטלבקשיכול,אזרחי
.שובלהינשאלסכסוךהשניהצדמןהמונעיםהדתייםהמכשוליםכלאתלהסיר
גירושיןשלהסעדאתזהתצהירעללחתוםהמסרבמצדלמנוערשאיהמשפטבית

.242אזרחיים
Equitable~-הנוסחתוקן1992בשנת Distribution Lawיורק-ניומדינתשל.
אתהסמיכואלותיקונים."השניהגטחוק"לעתיםמכוניםלחוקהללוהתיקונים

remarriage10effects"בכללהתחשבבמפורשהאורחיהמשפטבית ofa baITieI",

בשיעורמזונותתשלומישלסנקציההטלתדהיינו,באנגליהבפסיקהשננקטההדרךאת
סרבןלהניעכדי,לאזרחיההמדינהידיעלהמוקנות,מסוימותפריבילגיותשלילתאו,גבוה
Comment14:Friedellראו.לאשתוגטלתתגס "The Amendment and

,

Jewish Divorce5.ן

533,526,525(1980-1979)].Fam181"Stern1ofi Stern.
.SchwartאSchwatiz,4583נ.ן:717,71624.5(1992)ראו240
.E:11ראוהראשון"הגטחוק"בלליקויםבנוגע241 S . Nadel "New York's Get Laws ,

Zomberg

;;74-73,55(1994-1993)27.Probs."14.11.Constitutional .

AI

nalysis", (?olum

27sapra,אק.733 note.
ofראוהראשון"הגטחוק"לבנוגע242 the New York Domestic Relations Law253Section

Haut

Divorce

.1;"

remarriage

Removalש, of

baITiels

"-(1995.Supp!1986ש(McKinney

L . S . Kahan "Jewish Divorce and Secular;101(1983,New York(1

"
,.

" Jewish Law tznd

L .M. Warmfiash;210-202.193(1984)731].Avitzur" Geo,0co~rts : The Promise

the0)from Avi
~

ur:5)0080שתenforcing leligious marriage0)~ 'The New York approach

Redman "Jewish Divorce: What.[.8;231,229,(1984).Rev.1.Brvok50"Get statute

(1985-1984)191].Secular collns " Aid the Jewish Woman?" GeoתוCan be Done

:L.C. Marshall k ~The Religion Clauses and Compelled Religious Divorces;416-409,389

1;204(1985)80.Rev.11]ץ5ה"Marital and Consti~ltional Separations18stlldy)ע
Rostain Pe~issible Accommodations of Religion: Reconsidering the New York Get

Feldman "Jewish Women and Secular.1.1(]987)1]1166,47-]167;1גYale96"Law

,139(1990)1.1Berkley Womem

i

8Jewishאס"5 Woman Obtain8Co~rts : Helping

,4Halachaא Contract1חStudy4:Breitowitz "fhe Plight of the Agunah.1;169-159

,8,242Nadel(קק. supra note;376,312(1992)ן(ן].Mad51"the First Amendment

,Zornbergנסת27,אקק.728,707-706,703 supra;74-69.
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ואין,במפורשנזכרמחדשנישואיןמפנימחסוםשלהשיקול.המתאימותבנסיבות
.243"צודק"או"ראוי"כגון,כללייםביטוייםהכולליםסעיפיםשלבפרשנותצורךעוד

על,אזרחימשפטבביתכלכלילחץהפעלתלאפשרנועדוהללוהתיקונים

Equitable~-התיקונילאחר.לקבלתואוגטלמתןלהסכמהשיגרום,הגטסרבני

Law1~DiStllblltlOIרשאי,יורק-ניובמדינת,האזרחיהמשפטבית,1992בשנת
,מחדשנישואיןבפנימחסוםשלההשפעהאת,המתאימותבנסיבות,לשקול

עשר-שלושהאתבוחןהוא.1983בשנת,הראשון"הגטחוק"בשהוגדרכפי
הגורמיםעשר-אחדואת,הזוגבנירכושאתכשמחלקיםלשקולשישהגורמים

ההנחה.גירושיןבתביעתהמזונותשיעוראתקובעהמשפטביתכאשרלבחוןשיש
בית,במזונותהחיובגובהואתהרכושחלוקתאופןאתלקבועשבבואוהיא

בתאובןיכולתחוסרשלהכלכליותבתוצאותלהתחשברשאיהאזרחיהמשפט
החקיקה,הגטסרבנותבעקבותכלכליתנפגעתגטמסורבתכשאישה.להינשאזוג

יותרגדולחלקלהלתתהמשפטלביתמאפשרת1992משנתיורק-ניובמדינת
נחיתותהעלאותהלפצותכדי,יותרגבוהבשיעורמזונותדמיאו,המשותףברכוש

להגדילהאזרחיהשופטאתהיתרביןהסמיךזהחוק.244הגטסרבנותבגיןהכלכלית
,קשייםמערים,הגטסרכן,שבעלהמפני,תקבלשאישההמזונותדמישיעוראת

.245שלהדתייםנישואיןהמונעים
אגודת"ארגוןואילו,7ו246בחקיקהתמכוהאורתודוקסייםהארגוניםמןחלק

8,176Breitowitz(:ראוהשניהגטלחוקבנוגע243 , supra note;242Breitowitz, supra note
,ZoGbergש2780,אקק.707, Supra;78-74.241,אקק"

80Nadel, supra;237-209.קק

.247-ו246הערותלהלן,Hellman~-וS1chwal~מאמריגםראו.735-733
27Zornberg,אקק.244734-733 . supra note.
2365Dom(5)(6):יורקניובמדינתראו245 . Rel . Law:פסקההוספתידיעלתוקןסעיף.א.ן

,במזונותהחיובנקבעשלפיהםגורמיםעשר-אחדמכילהזהלסעיף(8)פסקה.(4),נוספת
רכושלחלרקתבנוגע,זהלחוק236(8)(5)בסעיףהנזכריםלגורמיםמהותיבאופןהדומים
שהוסף,(4)סעיף.וראויצודקשהואגורםככללהתחשבגורפתהרשאהזהובכלל,צודקת
remarriage10barrier8the"אףשהשיקולקובע,לחוק effect of"שראוישיקולהואאף

דומהלמזונותבנוגעזהבסעיףשנקבעהמנגנוןBreitowitz'פרופלדעת.זהבהקשרלשקלו
,Breitowitz.0ת(81,1750ק.614note,210ראו.הבריטיBrettדיןבפסקשהופעללזה supra

Council~-הבהתמכוהיתרבין246 of Young Israel ; The Jewish8110081אOnhodox Union, the

Press.8)וכן

"
0])Law and Public Affairs"0The National lewish Commission,דאו:

note,97.0ת(2410,אקNadel, supra;611note,209.175,אקBreitowitz, supra note

240-239notes.756.8,27(קZornberg, supra note;325.הצעתשטיוטתהטיעוןגםראך

ובכללם,יהודייםוארגוניםרבנימבקרבהופצה,1992בשנתיורק-ניובמדינתשנחקק,החוק
Jacob:החקיקהלפניהתנגדותלההיתהולא,ישראלאגודת "The Agunah Problem.4ן

York State Getש0אCalled-50טשSome hlisunderstandings Aboutקט- Clearing

"Law(1994)41,שסם10

~

ewish Press.שלהדיןביתאב,שוורץגדליההרב,כןכמו
408Rabbinicalט1ח4-ה Council of,ח0מט0-השלהדיןובית]Chicago Rabbinical,תמך

ofHalacha1"theראו.זובחקיקה New York State Get Law0ת)[ . Schwartz "Comments

26(1994)Contempora~y Society1.ביןבנקללהבחיןיוכלרבנידיןשביתמצייןהכותב
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לחץשהפעלתמחששנובעתזושהימנעותהובהר.247בהמלתמוךנמנע"ישראל

שני.248כדיןשלאמעושהגטלמתןתגרום,אזרחימשפטביתבאמצעות,זהכספי
פסקו,אלישיבשלוםיוסףוהרבאוירבךזלמןשלמההרב,בישראלחשוביםרבנים

הסנקציותהפעלתבעקבותשיינתןשגטמחשש,זובחקיקהלתמוךשאיןהםאף
.249כדיןשלאמעושהיהא,בההנזכרות
עלשהושתומזונותמתשלומילהיפטרכדישניתןגט,ישראלאגודתלדעת

מעושהגטאינו,העבריהמשפטעקרונותלאור,רבנידיןביתידיעלכדיןהבעל
שלוהנישואיןמכוח,ממילאעליוהמוטלחיובלקייםצריךהבעל.כדיןשלא

.250בררהבדרך,מותרתכפייהזו.גטלתתלוגורםהכספיהלחץובעקיפין,לאשתו
שחייבמזהיותרגבוהשיעורםכאשר,מזונותלתשלוםהבעלעלחיובאיןאולם
מכוחהבעלשחייבלזהפרט,העודףהסכום.הנישואיןמןהנובעחיובמכוחהכעל
עלולה,אזרחימשפטבביתשהטלתו,כספיקנסהוא,הנישואיןמןהנובעחיוב
.251כדיןשלאמעושהגטלמתןלגרום

שהפיצוי,הסבירוהחוקבחקיקתשתמכוהאורתודוקסייםהארגוניםנציגי
סעדלדמותויש,כלכליביטחוןלהמקנההגטסרבנותבגיןלאישההניתןהכלכלי
הדיץפיעלבתשלומםחייבשבעלה,מזונותיהלאישהשמקניםלסעדזהכספי
עליתר.מזונותיהאתלהלשלםחיובופוקעשבו,הגטמתןליוםעד,העברי

בית,בחוקשנקבעוהאמצעיםאורחימשפטבביתשהופעלולאחר,לדעתם,כן
הלחץנוכחאם.נסיבותיולפימקרהבכליכריעוהואהגטאתמסדרהרבניהדין

הוא,כדיןשלאמעושהגטמפניחששקייםאזרחימשפטבביתשהופעלהכלכלי
בנסיבותלבעלהכסףלהשיבהאישהאתויחייביתערבהוא.גטמתןיאפשרלא

הכלכליהלחץשבומקרהלבין,משמעותיכלכלימלחץכתוצאהגטנותןהבעלבומקרה
.כדיןשלאמעושהאינווהגטהחופשיברצונופוגםאינוולכןמשמעותיאינו

10Hellmanראו247 "Playing Hardת;America,0Brief of Amicus Curiae Agudat Israel

Get: Onhodox Jews and the Women

~

lho Have Trouble Divorcing Them" New York

Breitowitz, supra;("עת1וא1ק",hereinafter: Hellman(45,40,1992,25.3תם,Magazine

Zornberg, supra note;98-96.241,אקNadel, supra note;611note,209.175.אקnote

.27,אק.757-756
Halachic"ראו248 Ramifications5'11and811נNew York State Get60י') . Malinowitz

13,7,(%19)aal of'Halacha % l?ontemporaty SocietyJ7ar;כשרותכדין"מלינוניץ'מ
;גז-גג,(ג"תשנ)(ריח-ריז)ב-א,יטמוריה"הבריתבארצותהחדשההחוקהפ"עהגיטין

ראו.סח-סב,(ג"תשנ)(ריח-ריז)ב-א,יטמוריה,"אותוחובטיןובגויםבענין"גרטנר'צ
.249בהערההמקורותלהלןגם

אויערבךז"ש:אלישיבשלוםיוסףוהרבאויערבךזלמןשלמההרבשלההלכהפסקיראו249

תשובה",אלישיבש"י;סא,(ג"תשנ)(ריח-ריז)ב-אגליון,יטמוריה"ל"הנבענייןתשובה"
,175Breitowitz,:כאנגליתההלכהפסקינוסהגמראו.ס-גה,שם"ל"הנכעניין supra

.

note

,241Nadel,אק.גםראו.אקק.232-230 supra note;45.247,אקHellman, supra note

98.
,175Breitowitz,אק.134,ת.388:ראו250 supra note.
.שםראו251
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המשפטביתדיןפסקבעקבותשקיבלההכסףכלאתלהשיבחייבתהיאשבהן

.252הגטלמתןמוקדםכתנאי,חלקואתאו,האזרחי
נחשבתשדעתופוסקשעמדת,"ישראלאגודת"להמקורביםכותביםמודים

פיינשטייןמשההרב.שונה,הברית-בארצותהאורתודוקסייםהרבניםכלבעיני
פוגםאינו,הבעלעלמטילהיהרבנידיןשביתמהסכוםגדול,כספיקנסשאףסבר

שלהסכוםכאשרוזאת,זהקנסהטילאזרחימשפטביתכאשרגם,הגטבתוקף
ביתפוסקשהיההמזונותסכוםביןמשמעותיהפרשואין,משמעותיאינוהקנס
.253האזרחיהמשפטביתשפסקהמזונותסכוםלביןאלהבנסיבותהרבניהדין
מעשה"אתמהמזונותמקזזאינואזרחימשפטכשביתאף,פיינשטייןהרבלדעת
.כשר254הגט,האישהשל"ידיה

בתשלוםחייבהבעלהעבריהדיןפישעללעובדהחשיבותלייחסיש,לדעתו
,255לגירושיןעד,הנישואיןמןהנובעחיובמכוח,"צרכיהולכל"לאישהמזונות

דיןפיעלבוחייבשהבעללסכוםנוסףכאשרהמידהעליתרמדקדקשאינוונראה
שתפיסתנראה.מאודמשמעותיסכוםשאינובתנאי,בוחייבשהבעלנוסףסכוםקיים
,הגטהכשרתהמאפשרים,יחדיוהלכתייםשיקוליםשנישילובעלמבוססתעולמו

לקריטריוניםמעברמזונותדמיבתשלוםחיובהאזרחיהמשפטבביתשנפסקאף
.רבנידיןבביתזהבענייןהמקובלים
אינההעבריהדיןפיעלבמזונותלחיובהקריטריוניםקביעת:הראשוןהשיקול

מזונותשלמסויםטווחקיים.לדייןמדייןמשתנהחייםרמתאומדן.משמעית-חד
לעתים,לכן.מסויםבמקרהלבעלפוסקיםהיוהרבנייםהדיןבבתישוניםשהרכבים

אין,דיןפיעללאישהשמגיעמזהחורגבמזונותהחיובששיעורשנראהאף
להסכמיבנוגעכתבדיכובסקישלמההרב.זולתוספתהלכתיבסיסשאיןודאות
מסוימותבנסיבות,לאשתומזונותבתשלוםהבעלמתחייבשבהם,נישואין-קדם

:גטלהמלתתיימנעשבהן

,לזונהחייבהואאיןדיןפ"שעבמקרהגם,אשתואתלזוןהבעלהתחייבות"
אחתעל.'גרושתואתלזוןהיאמצווה'שכן,דופןיוצאתהתחייבותאינה

שבמתחייבכמו.אשתועדייןשהיאמיאתלזוןמצווהשזוהיוכמהכמה

246,אק.26ראו252

Schwartz

, supra note:;שלא,קרליץישעיהואברהםהרבדעתאתגםראו

ולאחר,כדיןשלאכפייההייתהשכאשר,אזרחימשפטבביתמזונותשלהספציפיבהקשר
הגטמתןלפניוהצהיר,הכפייהמחמתשלא,גטלתת,חופשימרצון,הבעלהסכיםמכן

.ג,צט,גיטין,נשים,ע"אבה,אישחזעראו.תקףהגט,מרצוןגטשנותן
,175Breitowitz.אק.134ת.גםראו.קלז,א,ע"אבה,משהאגרותת"שוראו253 supra note

388.
.קו,ד,ע"אבה,משהאגרותת"שוראך254
,פיינשטייןמשההרבתשובתשלההלכתיהרציונללגביתההBreitowitz'פרופ.שםראו255

.בתשובהממששלעוגןאיןשלרובן,לפרשהשונותדרכיםוהציע,בהרחבהמנומקתשאינה
,175Breitowitz,אק.135ת.392ראו supra note.וראו,בטקסטלמבוארדךנ2ה(4)אופציה

.זואופציהעל,שם,קושייתו

442



עונשייםמזונותבאמצעותהגטמסורבותמצוקתפתרון

להשישלמרותההתחייבותחלה(א,קא,כתובות)אשתובתאתלוון
למרות,אשתואתלזוןבעלשלהתחייבותותחולכך,אחרממקוםמזונות
.256"לזונהחייבהואכשאיןאו,אחרממקוםמזונותלהשיש

כסףשסכוםההנחהעלהמושתתתהלכהחכמישלשיטהקיימת,מזאתיתרה
הבעלאם.כורחובעלגטנותןהבעלשבגינו,ממוןאונסאינומשמעותילא

אף.לאשתו257גטלתתאותויניעלאזהכסףסכום,לאשתוקשורוכתמיםכאמת
ההלכתייםלקריטריוניםמעבר,אזרחימשפטביתשהטיל,משמעותילאכספיקנס

הגטשמאלחששגורםאינו,זהבמקרההאישהלמזונותבנוגעהחליםהמקובלים
הרב,היתרבין,כתבזוברוחדברים.כדיןשלאמעושהיהיהמכןלאחרשיינתן
אמצעינגדושהופעלולאחראשתואתהמגרשלבעלבנוגע,הרצוגאייזיקיצחק
יגרשכךשמשוםעד,כךכלחמורהענייןאין":"תםרבינוהרחקות"הקרוייםכפייה

.258"אונסממשאינומגרשהואואם,בנפשהקשורהכשנפשו,אשתואת
הכוחותביחסישינוילחוללנועדה,1992בשנת,יורק-ניובמדינתהחקיקה

המיקוחשכושר,היהודיהגבראמורזוחקיקהעם.הגטלסרבןהגטמסורבתבין

,"מזונותתוספת"שתהאהציעבלייךדודיהודההרב.285'בע,32הערהלעיל,דיכובסקי256
מסויםסכוםלאשתולשלם,זהבהסכם,יתחייבהבעל,הצעתולאור.נישואין-קדםבהסכם

הוא.דיןפיעללשלמוחייבשהואמזהבהרכהגדוליהאזהסכום.מזונותיהעבור,יוםכל
חייבתשהיאמזונותסכוםמבעלהלתבועזכאיתהאישה.לאשתוגטכשיתןמתשלוםיפטר
מרצונו,להתחייביכולשהבעלצייןכלייךהרבאך.מופרזסכוםלאאך,דיןפיעלבו

הזוגבניעודכל.דיןפיעלחייבשהואמזוהגבוההמזונותברמתאשתואתלזון,החופשי
שהתחייבותהצעתוכנגדלטענהערהוא.מבעלהזהסכוםתתבעלאהאישהבשלוםחיים

שהגטחששיהאשבגינו,הבעלעלקשהכספילחץליצורעלולהמופרזמזונותלסכום
,כלוםבכךאין,המתחייבכוונתהייתהזאתאםאף"שהשיבאך,כדיןשלאכמעושהייחשב
הערהלעיל,"הצעה",בלייך-"לנישואיןקשרלושאיןדברעלאינהשההתחייבותמאחר

proposed14-Bleich:למאמרוהשוו.75-78'בע,15 "Modem - Day Agnot.1).נ

173(1198)The Jewish Law Annual,11"Remedy.
,פיינשטייןמשההרבששיטתהסביר,יא,ע"אבה,א,שלמהשמעת"שו,עמארשלמההרב257

בנסיבותרבנידיןבביתשנפסקמזהיותרמעטשהוא,אזרחימשפטבביתמזונותשסכום
מועטממוןשאונסהסבוריםהלכהחכמישיטתעלמבוססת,בגטבתוקףפוגםאינו,אלה
,אפריםביתת"בשו,ההבחנהאת,היתרבין,זהבהקשרהזכירהוא.כאונסנחשבאינו

סך":גדולבסכוםהבעלחיובבין,אחתעודה"ד,רמס'בע,ע,א,ע"אבה,תניינאמהדורה
שבעקבות,לגרשהחופשיברצוןמשמעותיבאופןהפוגם,"יכולתולפיממנועצוםשהוא
בסכוםהבעלחיובלבין,"ממונועלבהולאדם"כי,כדיןשלאכמעושהנחשבהגט,הטלתו
הפסדבשביל[אשתואתלגרש]להוציאהבעיניוקליהיהלא[...]דעהבנישרוב"מועט
ראו.כדיןשלאמעושהאינוהגט,ממוןאונסאינומשמעותילאכסףשסכוםשכיון,"מועט

.181הערה,לעילגם
צדקצמחת"כשו,שניאורסוןמנדלמנחםהרב.א,אחלק,ע"אבה,יצחקהיכלת"שו258

הסבירהוא.מועטממוןאונסלביןתםרבינוהרחקותביןהשוה,ג,רסב,ע"אבה,(החדש)
אונסדווקא"אולם,כאונסנחשבממתשאונסהיאההלכהפוסקיבקרבהרווחתשהדעה
דרבנו=]ח"דרמהרחקהחמורלאמועטדממון.המגרש[הערכת]ערךלפיחשובממון
."אונסחשובדאינו,[תם
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עםשלוומתןבמשאיותרמאוזנתבעמדהלהיות,יותר259טובלגטבנוגעשלו

הגטלמתןבהסכמהשישתמשהאפשרותקטנה.הגירושיןלהסכםבנוגעהאישה
החוקתכגון,אחריםבתחומיםומתןבמשאביתרוןיזכהשבאמצעותומיקוחכקלף
.ילדים
,גורפתהלכתיתתמיכההיעדרעקב,רבהשבמידה,הטועניםיש,זאתעם
ידיעלהמיוצגיםחוגיםעםהנמניםרבנים.מטרתהאתהשיגהלאזוחקיקה
הפעלתלאחרשיינתןשגטחשששקייםדעהחיווהברית-בארצותישראלאגודת

בביתלהפעילשניתן,1992משנת,יורק-ניובמדינתבחקיקההנזכריםהאמצעים

שללהימנעותהביאההללוהרבניםעמדת.כדיןשלאמעושהיהא,אזרחימשפט

להןשתסייענהתביעותאזרחימשפטבביתמלתבועהללוהחוגיםעםהנמנותנשים
הרבניהדיןבביתורכושמזונותבענייניבעליהןעםמתדיינותהן.מצוקתזבפתרון
הסכמהשהיעדרהטועניםיש.האזרחיהמשפטבביתזכויותיהןממימושונמנעות
חקיקהיישוםלאחרשיינתןגטשלההלכתילתוקףבנוגעההלכהפוסקיבקרב

שלחקיקהמצייניםהםגםאולם.260ענייןשללשורשוהיורד,מהותיפגםהואזו
להציעהברית-בארצותהרבניםאתאילצההיאהיתרובין,חיוביותתוצאותהיו

שלמצוקתןבפתרוןשיסייעו,הלכתייםמספקותלדעתםהנקיים,חלופייםפתרונות
.261הגטמסורבות

קנדה3.7
שנועדה,קנדהתושבילכללוחקיקה,אונטריומדינתשלחקיקהנחקקהבקנדה
במידההדומהמתכונתאומצההקנדיתבחקיקה.הגטמסורבימצוקתאתלפתור
.1992262בשנתהחקיקהלאחר,יורק-ניובמדינתהקיימתלזומסוימת
Family~-השל2בסעיףהתצהירשלהסעדאומץ1986בשנת Law Act

הנתבעיםאוהתובעים,הגטסרבניאתמחייבתזוחקיקה.אונטריומחוזשל
המונעים,להסירםשבאפשרותםהמכשוליםכלאתלהסיר,אזרחימשפטבבית

המכשוליםמהסרתהזוגבןאובתהימנעות.זוגםבנישלנוספיםדתייםנישואין
המכשוליםאתהסירשהואתצהירלקבלזומפעולההנפגעלצדמאפשרתהללו

,ומזוגותהפרדה,הביתמןהרחקה"צבי-רוזן'א;137-138'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראו259

.338,376-379(ט"תשמ)לחהפרקליט"חדשהבגישההצורך
,Zornbergך2,א9ק.774-773,764-763ראו260 supra note.
.Ibid,81קק.261773,763
הנזכריםהאמצעיםהפעלתלאחר,הסרבןהצדעלהמופעלהכלכליהלחץביןלדמיוןבנוגע262

tEqultable~-כ Distribution Lawהפעלתלאחרזהצדעלהמופעלהכלכליהלחץלבין
175Breitowitz,אק.6142101:ראו,בקנדהבחקיקההנזכריםהאמצעים , supra note.

כמדינתלחקיקהשקדמהבתקופה,הראשון"הגטחוק"ביורק-ניוכמדינתשהחקיקהנטען
401Family-שבמזואפקטיביתפחות,1992בשנתיורק-ניו Law,מדינתשלOntarioבקנדה.
.Dom.(1990)166,136ראו Rel Rep2"Get ' Statute'5'1]0ץHaut "New.8.1.
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הגשתמיוםימיםעשרחמישהלאחר.263הסירםלאהזוגבתאובןבעודהללו
תצהירשהומצאהצד,המשפטביתידיעלשנקבע,יותרמאוחרבמועדאו,התצהיר
עליידחוזוגובתאובןשלהגנהאושתביעההמשפטמביתלבקשיכוללטובתו

בנוגעהמשפטבביתהמתדייניםהזוגבתאובןרביםבמקרים.המשפטביתידי
המכשוליםאתלהסיריצטרכו,ילדיםהחזקתאוילדיםמזונותכגון,שונותלסוגיות

הימנעותם.המשפט264בביתזובקשהאישורלמנועכדיהדתייםהנישואיןבפני
מפניהיתרובין,תביעותמפנילהתגונןאפשרותמהםמונעתאלהמכשוליםמהסרת
סכומיבתשלוםהמשפטביתלעתיםיחייבםשבעקבותיהן,המזונותבתחוםתביעות

תביעתלהגישניתן.כלכליתלמצוקהלהיקלעעלוליםהםשבגינם,גדוליםכסף
מסרבןהגנהאפשרותתימנעהתצהירהגשתבעקבות.אזרחימשפטבביתמזונות

יותרגבוהיםמזונותישלם,תצהירהומצאשנגדוהגטסרבןלכן.הגטמסרבניתאו
בנוגעראיותהמשפטלביתולהמציאלהתגונןרשאיהיהאילומשלםשהיהמאלו
מזונותבתשלוםמחייבוהיההמשפטביתשבגינן,אחרותראיותאוהכלכלילמצבו
.265יותרנמוךבשיעור
.בקנדההפרובנציותכלעל,פדרליתבחקיקהדומההסדראומץ1990בשנת
Divorce~-השל1.21בסעיף,בקנדההיהודיםלכלבנוגעהחלהזוחקיקה Actשל
.266קנדה

כדי.הגטסרבניעלכלכלילחץהפעלתהואבקנדהבחקיקההמנחההעיקרון
סירוב,לסרבסמכותבקנדההמשפטלביתהוענקה,יעיליהיהזהכלכלישלחץ
מפניהמתגונןלצדאומזונותהתובעלצדמשפטייםסעדיםלהעניק,חלקיאומלא

.267מזונותתביעת
במיוחד.הלכתייםשיקוליםשוקלאינובקנדהאזרחימשפטבית,זאתעם
גבוהמזונותסכוםלשלםצריךשהבעלפוסקאזרחימשפטביתכאשרבעיהקיימת
.268אלהבנסיבותרבנידיןביתפוסקשהיהמזהמשמעותיבאופןהחורג,מאוד
יהאשמאיחשוש,הגטאתלסדרשצריך,רבנידיןביתמכןשלאחרחששקיים

משפטבביתהתצהירבסעדשימוששעושהמישכלהוצעכןעל.כדיןשלאמעושה

מהגשתויימנע,העבריהמשפטבתחוםהבקיאאדםעםמראשיתייעץ,בקנדה

W,ראו263 (Toronto , VancouverC3anadkn Family IA!1!Syflash Religion and Culture.נ.ז
128(1992.

אתלשכנעיצטרךהסרבןהצדאולם.זהבענייןדעתשיקולהמשפטלבית.Ibid,81ק.132ראו264
שהסרכזותלהוכיחקשהכללובדרך,מוצדקתסרבנותוהענייןנסיבותשלאור,המשפטבית

.מוצדקת
.134'בע,שםראו265
Divorce.1985,(כ.3,1.21%ראו266 Act, R . S.263,אקק.:גםראהSyrtash, sapra note

,27Zornberg,אק.752ת.229 supra note;178,161,148-147.
Synashש81,26480ק.150:ראו267 , supra.
לעיל,בתשובתופיינשטייןמשההרבשלהמקלהעמדתועללהסתמךניתןלאזהבמקרה268

.167הערה
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משפטעקרונותלאור"סבירלא"שייחשב,מופרזסכוםלפסיקתשתובילתביעה
באופןפותר,בקנדהבחקיקהשנקבע,האזרחיהסעדשאמנםהטועניםיש.זה269

מנקודתממששלקשייםמעוררהואאולם,הגטמסורבימצוקתאתמאודיעיל
.מעושה270לגטבאשרהעבריהמשפטעקרונותשלהמבט

אזרחיתבערכאהלשימושההלכתיהבסיס4.7
לצורך,אזרחיתשיפוטבערכאתלשימושבנוגע,מקלההלכתיתעמדה,לעילכאמור
משההרבבתשובתבולטבאופןביטוילידיבאה,הגטמסורבתשלמצוקתהפתרון

,הברית-בארצות,אזרחימשפטבבית,מזונותבתביעתלשימושבנוגע.פיינשטיין
למעושההגטאתהופךאינוהללוהמזונותבתשלוםהבעלשחיובפיינשטייןפסק
ההפרשאו,הרבניהדיןבביתנפסקשהיהלזהזההשנפסקהסכוםכאשר,כדיןשלא
פוסקשהיההמזונותסכוםלביןאזרחימשפטבביתשנפסקהמזונותסכוםבין
,עמארשלמההרב,לישראלהראשיהרב.271קטןהואאלהבנסיבותרבנידיןבית

אזרחיתבערכאהמזונותבתשלוםבעלחיובבענייןמתשובותיובאחתהסתמך
.פיינשטיין272משההרבפסקעל,בישראל
ביןגירושיןבעניין,אפריקהבדרוםמוצעתבחקיקהתמךאףפיינשטייןהרב
,כתבכןכמו.גטבמתן,אזרחימשפטבבית,אזרחיגירושיןפסקהמתנה,יהודים

ולכן,אשתושל"צרכיהובכלבמזונותיה"חייבהבעלהעבריהדיןפישעלשכיוון
לגרשהמסרבהבעלעליטילאפריקהבדרוםהאזרחיהמשפטבביתהשופטאם
,=כשרבגטשיגרשנהעדצרכיהולכללמזונותיה"כסףבתשלוםחיובאשתואת

בפרטימתחשבאינוהאזרחישהשופטאףוזאת,כדיןשלאמעושהאינוהגט

רשאיתשאישההמזונותמןמעבודההכנסותקיזוזכגון,העבריהמשפטעקרונות

משפטבביתמזונותשחיוב,הואזולפסיקהההלכתיהבסיסשאףנראה.273לקבל

פוגםאינו,רבנידיןבביתנפסקשהיהמזהרבהבמידהגדולשאינובסכום,אזרחי
.הגטבתוקף
בקרב.זומקלהדעהעלהחולקיםרבים,ובישראלהברית274-בארצות,זאתעם
משפטבביתמזונותשפסיקתהדעהרווחתבישראלהרבנייםהדיןבבתיהדיינים

בביתהמזונותעללוותרצריכההאישהולכן,הגטבתוקףלפגוםעלולהאזרחי
.275הגטמתןלפני,זהמשפטבביתלמזונותעתידיתתביעהזכותועלאזרחימשפט

263Syrtash,אקק.150,134ראו269 supra note.שנקבעבאמצעישהשימדשלחששבנוגע
,248Malinowitzראו,כדיןשלא,מעושהגטלמתןיובילכקנדהבחקיקה supra note.

,27Zornberg,אק.229note,752ראו270 supra note.
.167הערה,לעילראך271
.שםראו272
.קו,ד,ע"אבה,משהאגרותת"שוראו273
,175Breitowitz,אק.135מ.392:ראו274 supra note.
משפטביתכאשר,כדיןשלאמעושהיהיהשהגטחששקיים,דיכובסקישלמההדייןלדעת275

עקרונותלאורלהמגיעשאינו,מזונותעבור,כסףסכוםלאישהלתתשישפוסקאזרחי
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ומסקנותסיכום.8

להורותהרבנייםהדיןבתיאתיסמיךהישראליהמחוקקכיהצענוזהבמאמר
לאורהחלרתלמגבלותבהתאם,ערנשייםמזונותבתשלוםחייביהאגטסרבןכי

כיוםהגטסרבנינגדהקיימותשהסנקציותמאחרוזאת,העבריהמשפטעקרונות
גטסרבןלחייבהרבניהדיןביתאתיסמיךהמחוקק.הצרכיםכלעלעונותאינן

גירושיןשלהדיןפסקדרגתכאשרמופרזיםולאמוגדליםמזונותלאשתולשלם
.לגרשחיובאולגרש"כופין"היא

הרבנייםהדיןבתילרשותלהעמידחובהעליתשמוטלתכיוןרצויהזוחקיקה
.הגטמסורבותמצוקתפתרוןלצורךביותרההולמותהסנקציותמגווןאת

,279(א"תשס)כאתחומין"נישואיןקדםממוןהסכמי"דיכובסקי'שראו.העבריהמשפט
175Breitowitz,נ(ע.231ת.280.681 , supra note,הגדולהרבניהדיןביתדייןבתשובתדן

בתוקףפוגםאינואזרחימשפטביתשלמזונותפסקלפיה,אלישיבשלוםיוסףהרב,לשעבר
.רבנידיןביתכשלוחפועלהאזרחיהמשפטביתכאשרורק,לגרש"כופין"כאשררקהגט
,סמכאברדיןמעורך"ששמע,ישראלבמדינתלמציאותבנוגעכתבאקסלרודגדליהוהרב

בסכומיםהבעלשםשמחייביםשמצוי,"אזרחייםמשפטבבתיאישותבמשפטישמצוי
ונותןנלחץכךועקבהסוהרלביתלהיכנסנאלץשהבעלוקורה,תורהדיןלפילא,גבוהים

(ד"תשנ)אהריןשורת"גבוהבסכוםמזונותחיובמחמתשניתןגט"אקסלרוד'ג-"גט
שלאכמעושהייחשבמכןלאחרשיינתןשגטלחששגורםזהשמצבסברהוא.רמא,רלח
לאחרשיינתןלגטהלכתיתוקףאיןלגרש"כופין"כאשרשאףקבע,רמד'בע,שם.כדין
ביתשלכשלוחפועלאינוהאזרחיהמשפטשביתמפניוזאת,האזרחיהמשפטביתפסק
הואמכןלאחרשניתןוהגט,"לךאומריםשישראלמהעשה"לבעלהאומר,הרבניהדין

לתשלוםדיןפסקמחמת,ממוןאונסחששכללהסירצריך,לדעתו.כדיןשלאמעושה
שלאבאופן"הבעלחובותכלעללוותרמחויבתהאישהולכן,אזרחימשפטבביתמזונות
לתתהבעלירצהאם,זהויתורלאחררק."ומאסראיומיםקנסותנגדולהפעילעודתוכל

אין,זהויתורבלאאולם.כדיןשלאמעושהיהאשיינתןשהגטחששאיןלדעתו,גטלאישה
,אקסלרודגדליהוהדייגיםשל,פורסםשלא,דיןבפסק.גטלסדרהרבניהדיןלביתלהתיר
,1-21-0583111168בתיק,בחיפההאזוריהרבניהדיןבבית,גמזושמואלויצחקכהןדוד

המתמשכתהימנעותועקב,גדוללסכוםשהצטברו,לאשתובעלחובותבענייןהריןביתדן
הדיןלביתשוטרהוזמן.אזרחימשפטבביתדיןפסקמכוח,לאשתוהמזונותדמימתשלום

כהחלטה.לאשתוגטלתתייאותלאאםזהחובתשלום-איבגיןשייאסרהבעלעלואיים
ולכן,חיובולאמצווההיאגירושיןשלהדיןפסקשדרגתנקבעהדיןביתשלהקודמת

מחמתומעוכבתמזונותבתשלוםחיובוכגון,סנקציותהבעלעלמלהטילהדיןביתנמנע
שמאחששקיים,הדיןביתאולםאתעזבכברהשוטראםשאףפסקהדיןבית.להינשא

שהוצאההמעצרמפקודתמאויםחששהבעלכיון,כדיןשלאמעושהיהאשיינתןהגט
במקרהבמקבילפגמיםשני,הדיןביתלדעת,קיימיםהעבריהמשפטעקרונותלאור.נגדו
שהטילהוארבנידיןביתולאאזרחימשפטובית,לגרש"כופין"שפסקלאהדיןבית.זה
=]כותיםשלערכאותכדיןהאזרחיהמשפטביתדיןאלהובנסיבות,במזונותהחיובאת

,לגרש"כופין"כשאין=]אלהבנסיבותנכריםוכשכפו,תורהלאורפוסקותשאינן,[נכרים
.כדיןשלאמעושהיהיהמכןלאחרשיינתןהגט[רבנידיןביתכשלוחיולא

המחייבאזרחימשפטביתשלדיןפסקלאחרכדיןשלאמעושהיהאשהגטלחששבנוגע
הערהלעיל,בירושליםהאזוריהרבניהדיןבבית,ג"תשנ/224תיקראומזונותבתשלוםבעל
.175הערהלעילגםראו.261,270'בע,139
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שללא,העובדהלנוכחהישראליהמשפטשלהמבטמנקודתקיימתזוחובה

בקשרעמוקשורהשהיאאדםעםימיהשאריתאתלבלותחייבתתהיההאישהגט
שעדיין,יחסיתמבוגרתאישההיאהגטמסורבתלעתים.בוחפצהשאינהנישואין

אתלממשבאפשרותהפוגעשלההנישואיןקשראתלהתירוהסירוב,ילדהלא
חייואתינהלהואמיועםכיצדלבחורהאדםזכותשלילתאף.שלהההורותוכות
.האישהשלוכבודהחירותהשלמשמעותיתשלילההיא

במצוקתהלהתחשבחובה,העבריהמשפטשלהמבטמנקודתאף,כןעליתר
.בבעלהומואסתהגטסרבןמכבלילהשתחררהחפצההגטמסורבתשל

.הגבר276שלהמיקוחמכושרנחותהגטבנושאהאישהשלהמיקוחכושר
,מבורךיהאזהבתחוםלאישההגברביןשוויוןיתרבהשגתשיסייעצעדכל

השווהמשפט-277'לכםיהיהאחדמשפט'":הבבליבתלמודהדרשהברוח
,בחוק,רבנידיןביתהסמכתבאמצעותהאישהבידישנסייעראוילכן.278"לכולכם
.עונשייםמזונותבתשלוםגטסרבןלחייב

.255-273'בע,9הערהלעיל,צבי-רוזןראו276
.כב,כדויקרא277
.א,לג,כתובות278
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