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 ה"ב 1006595/8 יקת

 ל אביב יפו תזוריהאבית הדין הרבני  ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, ד" אב–רב צבי בן יעקב ה

 :מבקשה לוניפ  
 גדנ  
 :משיבהה לוניתפ ל'ר נסים אברג"כ טו"י ב"ע (

 הגבלה יוו צ:וןנדה

 חלטהה

, לצדדים  אין  ילדים  משותפים  ואין  רכוש  משותף.  ע"יון  התשבס'  ב  וםיי  ב"ז  כדמו"או  זלישצדדים  נה

 ).ד"החל מערב פסח התשע(והם חיים בפירוד מוחלט זה כשלוש שנים 

הדיונים  בענינם  של  הצדדים .  ירושיןגבע  הבעל  ת)  05/11/2014(ה  "ב  בחשון  תשע"  יוםבי
 ).הרכב קמא: הלןל (א"א עמרני שליט"בראשות הגר ית הדיןבלה בפני הרכב בתחיו התנהל

ולפיו  מקבלים  את  תביעת ,  פסק  דין  תן  הרכב  קמאנ)  28/01/2016  (ו"ח  בשבט  תשע"  יוםבי
 .ז"ועל הצדדים להפרד זמ, ירושיןגהבעל ל

ן  בדיון וכפי  שנטע,  ית  הדיןבנטענו  בפני  שבהרחבה  מדברי  הצדדים    ית  הדין  במביא  סק  הדיןבפ
יראה  כי  מותב  קמא  עשה   סק  הדיןפהמעיין  ב  ).01/03/2015(ה  "תשע'  באדר  ב'    יוםישהתקיים  ב

 .א הצלחהלאולם ב, ת להביא את הצדדים לשלוםויוניסכולל נ, הצדדים נייןעמאמצים מיוחדים ב

טענות   מפרטת  בהרחבה  את,  )28/01/2016(ו  "ח  בשבט  תשע"ימיום    ית  הדיןבהחלטת  ,  אמורכ
וכן  את ,  ובכללם  מפרט  את  יחס  האשה  ומשפחתה  כלפיו,  מדוע  אינו  מוכן  לשלום  עם  האשה  הבעל

ועל ,  כולתו  לקיים  יחסי  אישות  כראויי-על  אי,  לן  טענות  האשה  כנגד  הבעללובכ,  תשובת  האשה
 .אלימות

הרבני   ית  הדיןבבהחלטת  .  ערערה  האשה  לבית  הדין  הרבני  הגדול,  נגד  החלטת  מותב  קמאכ
ובאו  דברי ה)  א"ד  לאו  שליט"ר  הגר"ראשות  הרהב()28/06/2016(ו  "ב  בסיון  תשע"כהגדול  מיום  

 :הגדול למסקנה ית הדיןבומכאן מגיע , בית-לוםשהצדדים ונכונות הבעל לנסות 

שערי  תשובה "אכן  ,  סבור  שלמרות  הקשיים  שהתעוררו  בחי  הנישואין  ית  הדיןב"
וץ  נישואין  ראשוני  ביחד עייולפני  החלטה  סופית  הם  חייבים  לפנות  ל,  "לא  ננעלו

אצל  מטפל  שאינם ,  )!בר  שלא  עשו  אותו  עד  עתהד  (ללא  תנאים  מוקדמים
ינסחו  ביחד ,  אם  יוכשרו  הלבבות  להמשיך  בכך.  מכירים  ולא  הביע  דעתו  בנושא

, אם  היעוץ  לא  יצליח...  שיכללו  גם  הסכם  ממון  בית-לוםשלם  תנאים  מוסכמי
 ."ולהאזורי להמשך הטיפ ית הדיןביוחזר התיק ל

 הרבני  הגדול  ית  הדיןבהחליט    ,)11/09/2016(ו  "באלול  תשע'  חמיום  ,  החלטה  נוספתב
 :ל"וז, )א"ד לאו שליט"ר הגר"ראשות הרהב(

להביא  את   יסיוןנניסה  והשקיע  שעות  ארוכות  ב  ית  הדיןבבדיון  שבפנינו  "
 .ולפחות ללכת ליעוץ משפחתי, בית-לוםשהצדדים ל
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הודיע  הבעל ,  לטיפול  יסיוןנהממליצה  על    ית  הדיןבטרם  יבשה  ההחלטה  של  ב
 .בית-לוםשודחה בשתי ידיו את האפשרות לחזור ל, על סרובו ללכת לטיפול

, והאשה  מתלוננת  כלפי  בעלה  בבעיות  שבינו  ובינה,  צדדים  אין  ילדים  משותפיםל
 .'כאשר הבעל גם הוא מתלונן על יחסה של האשה כלפיו וכו', אלימות וכד

ובפרט ,  לחלוק  על  העובדות  כפי  שנקבעו  בבית  דין  קמאית  דיננו  לא  נוהג  ב
י  יש  אף  לכפות  על 'ח  פלאג"פ  ר"זמן  שע,    חודש18שהצדדים  כבר  בנפרד  מעל  

 .הגט

האזורי  הממליצה   ית  הדיןבועמדת  ,  דוחה  את  הערעור  ית  הדיןבשר  על  כן  א
 .בעינה עומדת, לצדדים להתגרש

רש  בתפילה  ותקוה  שתזכה תגלהבית  דיננו  פונה  לאשה  לטובתה  היא  להקדים  וו
 ."ואף לזכות לפרי בטן, להקים בית חדש במהרה

 .שריר וקיים, כי פסק דין של בית הדין הרבני האזורי, הרבני הגדול ית הדיןבשמעות החלטות מ

, "ל  הגטעש  אף  לכוף  י  "וסיף  וקבע  כי  לאור  הפרוד  הממושךההגדול    ית  הדיןב,  ה  מכךרתי
להטיל ,  ירושיןגד  זה  וקובע  כי  יש  לחייב  את  האשה  ב"מצטרף  לפס,  כיהודה  ועוד  לקרא,  והרכב  דנן

 .וזאת כדי לאכוף עליה את קבלת הגט, עליה את המגבלות הקבועות בחוק

(ז  "תשע'  באדר  ב'    זוםיוב  ,)16/01/2017(ז  "ח  בטבת  תשע"  יוםיב:  רכב  דנן  קיים  שני  דיוניםה
 :ניתנה החלטה ובה נאמר, לאחר הדיון הראשון ).05/03/2017

בטרם ,  מטרת  הקדם  הדיון  לבחון.  זימן  את  שני  הצדדים  לקדם  דיון  ית  הדיןב
, רצה להתרשם ית  הדיןבכמו  כן  .  אם  ניתן  למצוא  מכנה  משותף  והסכמות,  אכיפה

לשם  כך  רצה .  לאור  החומר  שבתיק,  בר  קיימא  בית-לוםשאם  אכן  קיים  סיכוי  ל
  כי  הן  מותב  קמא יוער.  לשמוע  במותב  תלתא  את  שני  הצדדים  בנפרד  ית  הדיןב

אך ,  הגדול  השקיעו  שעות  בנסיונות  להביא  את  הצדדים  לשלום  ית  הדיןבוהן  
 .הדבר לא צלח

יסה  לדבר  על  ליבה  של נ,  )  בנפרד–אמור  כ  (שמע  את  שני  הצדדים  ית  הדיןב
ית בוכפי  שגם  רמז    ,מהוה  בסופו  של  דבר  פגיעה  בה,  כי  משיכת  הזמן,  האשה

התרשם  כי  האשה  מעונינת   ית  הדיןב.  תוהרבני  הגדול  בסיפא  של  החלט  הדין
 בית-לוםש. לא כופים בית-לוםשאולם אינה רגישה דיה לעובדה כי , בית-לוםשב

משאין  לאחד  הצדדים  כל  רצון   .מצריך  שיתוף  פעולה  ורצון  של  שני  הצדדים
 .שיכון שלום בין הצדדים, ין סיכוי ולו קלושא, והוא מתנגד להליך בית-לוםשל

הרבני   ית  הדיןביסתור  את  החלטת  מותב  קמא  ושל    דיןית  הבאשה  מצפה  שה
נו  סבורים א.  'באמצעות  מתן  החלטות  וכו,  בית-לוםשעל  הבעל    יכפהו,  הגדול

ה עול  אווה,  מאבני  הנגף  לשלוםד  אחה  מהו,  שחוסר  רגישות  לרצונות  הבעל
ית בהבקשה של האשה שנאמרה ל .ד של מותב קמא"בקנה אחד עם הנכתב בפס

ממחישה  את  חוסר ,  ויעוץ  באמצעות  החלטה  בית-לוםשעל  כוף  על  הבל  הדין
 בית-לוםשוכי  במציאות  זו  אין  כל  סיכוי  שיכון  ,  לא  כופים  בית-לוםשההבנה  כי  

, התעלמות  וחוסר  התחשבות,  זלזול  ברגשותיו  של  הבעל.  בר  קיימא  בין  הצדדים
 .בית-לוםשל, ולו גם תאורטית והיפותטית, אינם משאירים כל פתח לאפשרות

, ואינה  מוכנה  לצאת  ממנו,  שנכנסה  למבוך  משפטי,  לנו  מאד  על  האשהר  צ
אינה .  כשהיא  מקדישה  את  זמנה  היקר  למלחמה  משפטית  חסרת  תוחלת  ותכלית

ובחוסר  מכובדות  היא ,  מוכנה  לקבל  את  המציאות  שבה  הבעל  אינו  חפץ  בה
 וגעתפ,  המשך  החיים  בתוך  בועה  דמיונית  ולא  מציאותית.  אוחזת  בו  ואינה  מרפה

 .שעיגונו קשה, אברך ירא שמים, אך גם בתובע, בראש ובראשונה באשה

 יןא.  ויום  שעובר  אינו  חוזר,  בהרנו  לאשה  כי  השעון  הביולוגי  מתקתק  במהירותה
ולא ,  להקים  משפחה  עם  בעל  שחפץ  בה,  ספק  שתוכל  לפתוח  חיים  חדשים
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 .פ  רצונותיה"להמשיך  במלחמת  הקודש  להכניע  את  הבעל  ולכופו  להתנהל  ע
ו "באלול  תשע'  חהרבני  הגדול  מיום    ית  הדיןבזה  סיפא  של  החלטת    נייןעאה  בר(
)11/09/2016.(( 

תרשם  כי  הבעל  אינו   הית  הדיןב.  שמע  בנפרד  גם  את  הבעל  ית  הדיןב,  אמורכ
הוא  חזר  על  דברים  שכבר .  ויהי  מה,  בית-לוםשלחזור  ל  שום  פנים  ואופןבמוכן  

הן , ל שהיה מנת חלקו בחיי הזוגיותל הסבע, נכתבו במסגרת החלטת מותב קמא
 .מהאשה והן ממשפחתה

ומכאן  שאין .  ולו  הצר  והקצר  ביותר,  לא  מצאנו  כל  מכנה  משותף,  אור  הדבריםל
 ית  הדיןבבידינו  אלא  להמשיך  בהליך  של  ביצוע  פסקי  הדין  של  מותב  קמא  ושל  

 .הרבני הגדול

   ידם  כדי  לא  לקיים  את  הדיוןכ  האשה  והאשה  עשו  כל  שלאל"ב.  קבע  מועד  לדיון  בצוי  הגבלהנ
כמו  כן ,  ועיכוב  הביצוע  חייהדהדוחות  את  בקשות  ה  ית  הדיןבחלטות  הו,  כ  האשה"קשות  בבאה  ר(

בקשות הבאמצעות  ,  משלא  עלה  בידם  לבטל  את  הדיון,  )נייןעהרבני  הגדול  ב  ית  הדיןבהחלטת  
  נושא  הדיון  לפסים ניסו  להעלות  את,  הרבני  הגדול  ית  הדיןבדנן  ול  ית  דיןבשהוגשו  ל  הבהולות

משך  כשעתיים  ניסו  האשה ב.  בין  הצדדים  בית-לוםשלהליך  ל  יסיוןנביכול  מתקיים  איזה  שכ,  אחרים
תוך  התעלמות  מוחלטת  מדברי  הבעל ,  ממש  בהישג  יד  בית-לוםששהנה  ,  ית  הדיןבכ  לשכנע  את  "וב

 .חיי הנישואין –על נחישותו לסיים את חיי הסבל 

-לוםשהדבר  יפגע  בסיכויי  "בטענה  כי  ,  צו  הגבלה  נייןעות  בכ  האשה  להעלות  טענ"ב  בירשסמ
כ  האשה  יוכל  להשלים  את  טיעוניו "לקטוע  את  הדיון  ולקבוע  כי  ב  ית  הדיןבנאלץ  ,  "בין  הצדדים  בית

התקבלו  סיכומים ,  אכן  בתום  המועדו  (.  יום  ממועד  הדיון14י  ההגבלה  תוך  ווצ  נייןעהמשפטיים  ב
 ).כ האשה"וטענות ב

חס  הבעל י  –  נגדמו,  ביחסה  של  האשה  לבעל,  וכח  בראיה  בלתי  אמצעיתיונו  להלודיון  זה  יכב
מבטי  הזלזול  שהופנו ,  התרשם  כי  לאשה  אין  יחס  מינימאלי  של  כבוד  כלפי  הבעל  ית  הדיןב.  לאשה

, או  יותר  מכל  את  יחסה  של  האשה  לבעליטב,  בפרט  כשדיבר  מכאב  ליבו,  אליו  בשעה  שעמד  ודיבר
, עו  שלא  בנוכחות  הבעל  ושלא  לפרוטוקולמשומו  כן  דברים  שהכ  (.צדדיםואת  הסיכוי  לשלום  בין  ה

א  ברור  איך  ניתן ל).  והבעיות  הנפשיות  הקיימות  במשפחת  הבעל,  בדבר  מצבו  הנפשי  של  הבעל
ביד .  בית-לוםשוביד  האחרת  לטעון  ל,  לאחוז  ביד  אחת  במכתבים  על  מחשבות  אובדניות  של  הבעל

וער  כי  בקדם  דיון י.  (בית-לוםשוביד  האחרת  לבקש  ,  ת  עונהאחת  לטעון  על  אי  יכולתו  לקיים  מצו
צוי   נייןעאולם  במהלך  הדיון  ב,  נו  להתרשם  כאמורולכך  שלא  יכ,  את  הצדדים  בנפרד  ית  הדיןבשמע  

 ).ל"ניתן היה להתרשם כנ, שהטענות נשמעו בנוכחות הצדדים עצמםכ, ההגבלה

ואת ,  את  יחסו  לאשה  ולמשפחתה  ,תבמילים  כואבו,  ביע  בטונים  גבוהים  וצורמיםהזר  וחבעל  ה
כפי  שמופיע ,  דברים  שכבר  נאמרו  בפני  מותב  קמא,  ה  מנת  חלקו  בתקופה  בה  חיו  יחדיויהסבל  שה

 .כאמור לעיל, ד הרכב קמא"בפרוטוקול הדיון בהרכב קמא ובפס

 מכות בית הדין לדון במתן הסנקציותס

את  סמכותו  לדון  בהטלת קבע  בית  הדין  ,  )19/01/2017(ז  "א  בטבת  תשע"בהחלטה  מיום  כ

, הרי  משקבע  בית  הדין  את  סמכותו,  כ  האשה"עוד  מבלי  להיכנס  לגופן  של  טענות  ב.  הסנקציות

' כמפורש  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ל,  וערעור  על  הסמכות  הוגש  לאחר  שכבר  עברו  ימי  הערעור

הרי  שמעיקר  הדין  אין  מקום  כלל  להיכנס  לעצם  השאלה ,  )26/02/2017(ז  "בשבט  תשע

 .טענותוה
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י  כבוד "ע)  22/12/2016(ז  "ב  בכסלו  תשע"  כוםיהתיק  הועבר  להרכב  דנן  עוד  ב,  את  ועודז
, אף  לא  בקדם  דיון,  כ  האשה  לא  העלה  כל  הסתייגות"וב,  היתר  הנישואין  נייןעונקבע  דיון  ב,  ד"הראב

 .על סמכות הרכב דנן

רכב  דנן  להטיל  על כי  הסמכות  נתונה  לה,  לעצם  התשובה  הברורה  היכנסלאמור  כל  זאת  מבלי  כ
על  כן  למעלה  מן  הצורך   .כ  האשה  מערער  מיד  על  סמכות  הרכב  דנן"אף  אם  היה  ב,  האשה  סנקציות

 .יאמר כי הסמכות נתונה להרכב דנן בהתאם לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים

נכנס ,  קבעו  כי  עם  הסתלקות  הרכב  מטיפול  בתיק,  לתקנות  הדיון  בבתי  הדין  בישראל  א"קנה  עת
להמשיך  את  הטפול   ית  הדיןבויכול  ,  בנעליו  של  הראשון,    שנקבע  בהתאם  לדין  והתקנותההרכב

כולן  או ,  ויכול  להתחיל  לשמוע  טענות,  כולל  חומר  הטענות  והראיות,  בתיק  מאותו  מקום  בו  נפסק
 :לתקנות הדיון א"וכך נאמר בתקנה ע. לשיקול דעתו הכל בהתאם, חלקן

מהרכב  בית  דין  אחד  להרכב  בית  דין ,  אחרי  שהחל  הדיון  בו,  ועבר  משפטה"
לאחר ,  בהרכב  החדש  ית  הדיןב  יחליט  –או  שבא  שינוי  בהרכב  בית  הדין  ,  אחר

אם  להמשיך  את ,  לפי  החלטת  בית  הדין,  פ  או  בכתב"שמיעת  דברי  הצדדים  בע
או  להתחיל  את  המשפט ,  הדיון  מאותו  השלב  שבו  נפסק  הדיון  בהרכב  הקודם

 ."מיםאו מאחד השלבים הקוד, מהתחלתו

סמכות   ית  הדיןבשאין  ל  ,)19/01/2017(ז  "א  בטבת  תשע"כבהחלטתו  מיום    ית  הדיןבעיר  ה
בהרכבו  ית הדיןבדאי וואולם ב. אינו יכול לבטלן ית הדיןבו, על החלטות שניתנו בהרכב קמא רעורע

הן , והסכים  עם  הקביעות  וההחלטות שניתנו בו,  עיין  בחומר  שבתיק,  לפתחו  נייןעמשהונח  ה,  הנוכחי
ומכאן  ואילך  עלינו  להשלים  את ,  הרבני  הגדול  ית  הדיןבי  "והן  ע,  הרבני  האזורי  ית  הדיןבי  "ע

 .המלאכה

משכך .  קנות  הדיון  קובעות  במפורש  מה  הדין  וכיצד  ננהג  במקרה  והסתלק  הרכב  מדיון  בתיקת
, וןלתקנות  הדיא  "פועל  בהתאם  לתקנה  ע  ית  הדיןב.  אין  להם  מקום  וסמך,  כ  האשה"כל  טעוני  ב

וחוזר ,  הלוך  וחזור,  שעלו  ומוחזרו  חזור  והלוך,  אף  נכנס  לגופן  של  טענות,  ולמעלה  מן  הצורך
לה  שלא יבועל  ההוראות  שק',  מידת  הסיכוי  לכך  וכו,  בית-לוםשעל  רצונה  של  האשה  ב,  חלילה

 .משל היה חפץ דומם בדרך חייה, מבלי משים לב לרגשותיו ולרצונותיו של הבעל, להתגרש מהבעל

האשה , הן  בקדם  דיון  והן  בדיון  על צוי ההגבלה,  ך  שני  הדיונים  שהתקיימו  בפני  הרכב  דנןמהלב
בעוד  הבעל  מסביר ,  )  שלא  בנוכחות  הבעל–קדם  דיון  ב  (בית-לוםשהעלתה  בהרחבה  את  טענותיה  ל

כך  שגם  הרכב  דנן  הגיע .  בהרחבה  את  ההשפלות  והבזיונות  שהיו  מנת  חלקו  בתקופה  בה  חיו  יחדיו
, גטהת  איש  אף  לכופה  לקבל  ,  ובמידה  והאשה  תסרב  לקבל  גיטה,  ל  הצדדים  להתגרשלמסקנה  שע

 .הרבני הגדול ית הדיןבוזאת בהתאם ובתואם למסקנה אליה הגיע 

 וד ממושךירופ, ענת מאיס עלי מבוררתט

כפי ,  יחסה  של  האשה  לבעל.  בית  הדין  מתרשם  כי  יש  כאן  טענת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת

, ביחסה  המזלזל  של  האשה  לבעל,  וכפי  שהתרשמנו  אף  אנו,    הדיוניםשהשתקף  בפרוטוקול

ראה  פרוטוקול (כאשר  במהלך  כל  שנות  הנישואין  סבל  הבעל  רבות  מהתנהגותה  של  האשה  

ואינה ,  בית-הגם  שכיום  האשה  תובעת  שלום)  ).  01/03/2015(ה  "תשע'  באדר  ב'  הדיון  מיום  י

). בהתאם  להגדרות  שיוגדרו  והוגדרו  על  ידה("  בית-שלום"וייתכן  שאכן  רצונה  ב,  תובעת  ממון

, מבוססת  על  היותו  נשלט  על  ידה  ומבוזה,  בית  הדין  מתרשם  שתפיסת  עולמה  לשלום  עם  הבעל

הגרועה לעיתים מאלימות , תוך  התעללות  רגשית  ואלימות  נפשית,  י  משפחתה"הן  על  ידה  והן  ע

 .תוך ניצול של תמימותו, פיזית
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ואת  ההליך  המשפטי   ושיןיר  לנסות  ולשבש  את  רצון  הבעל  בגאשה  לא  בוחלת  בכל  אמצעי  כדיה
מלווה  אותו  ברחוב  כשהוא  הולך ,  בין  השאר  היא  מופיעה  בדירתו  הפרטית.  התלוי  ועומד  בענינם

תוך  התנהגות  מבזה ,  כדי  להמשיך  ולמוטט  את  הבעל  נפשיתול  והכ,  ית  כנסתבבעור  שסור  מל
 .ומבוזה

הן ,  טטות  רגשית  ונפשית  מכל  מהלכיה  של  האשהמתרשם  שהבעל  נמצא  כעת  בהתמו  ית  הדיןב
בפרט  מהעובדה  שכעת  היא  אוחזת  בו .  והן  ממהלכיה  במהלך  שנות  הפרוד,  במשך  שנות  הנישואין

חוששים  אנו  כי  התמשכות  ההליכים  ואי  סדור  גט .  ולא  נותנת  לו  לפתוח  חיים  חדשים,  המשפטוח  בכ
 ית  הדיןבשה  אף  טרחה  להמציא  להא.  יביא  את  הבעל  למצבים  נפשיים  בלתי  הפיכים,  לאלתר

א  נפרט  מפני  שהדבר  היה  שלא  לפרוטוקול  ובלא ל  (מכתבים  החושפים  את  מצבו  הנפשי  הקשה
, ו  כי  האשה  חייבת  לקבל  את  הגט  ולאלתרנקא  מכתבים  אלו  תומכים  בדעתואך  דו,  )נוכחות  הבעל

 !וח נפשיקמאחר והדבר גובל בפ, יש לכופה בכל האמצעים הנדרשים, ובמידה ותסרב לקבל

הסביר  ית הדין ב.בהם הצדדים אינם חיים תחת קורת גג אחת, וד של שלוש שניםירוסף לכך פה
ית בחלטת  התב  בנכוכפי  ש  ,)16/01/2017(ז  "ח  בטבת  תשע"יביום    לאשה  במהלך  הדיון  שהתקיים

 .הם גם טובתה ירושיןגכי ה, הדין

חם  על ילה  לסרב  לקבל  גט  ולהאמרו  ל"  גדולי  הדור"ולטענתה  ,  אשה  נתלית  באילנות  גדוליםה
האם  הם  פרי  דמיון  אם ,  איננו  יודעים  מי  הם  גדולי  הדור  שמאחריהם  מסתתרת  האשה.  בית-לוםש

  היועצים –דבר  אחד  ברור  .  יודעת  מי  הם,  המסרבת  לנקוב  בשמותם,  אנו  מסופקים  אם  האשה,  לאו
יחסה  המזלזל  של  האשה ואף  לא  ראו  את  ,  לא  שמעו  ולא  ראו  את  הבעל,  קטנים  עם  גדולים,  למיניהם

כפי  שאכן  התעללה  בו ,  כאשר  האשה  מתעללת  ומעגנת  אותו,  לא  ראו  את  לבו  שותת  הדם,  לבעל
 !במשך שנות הנישואין ובשנות הפרוד

ית בו,  לא  מעלין  ולא  מורידין,  דברי  חלומות:  הם  בבחינת,  בנוסח  האשה,  בית-לוםשרצון  לה
 .עלל בבעלן ידו להמשיך את רצונה של האשה להתיתלא י הדין

יש  להטיל  על  האשה  צוי  הגבלה  בהתאם ,  ואיל  והאשה  מסרבת  לקבל  את  גיטה  מיד  בעלהה
ה  את  צוי  ההגבלה יולהטיל  על,  1995ה  "תשנה)  ירושיןגיום  פסקי  דין  של  ק  (לחוק  בתי  דין  רבניים

 ).6(, )5(, )3(, )2(, )1(א2' האמורים בסע

 :וזאת עד לקבלת הגט בפועל, דלהלןמטיל על האשה את ההגבלות כ ית הדיןב, אור האמורל

 ;צאת מן הארץל ) 1(

, 1952-ב"תשי,  קבל  דרכון  ישראלי  או  תעודת  מעבר  לפי  חוק  הדרכוניםל )2(
 ;ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל, להחזיק בהם או להאריך את תוקפם

 ;להחזיק או לחדש רשיון נהיגה, קבלל )3(

  על  פי  דין  או  להפעיל  עסק  הטעון עסוק  במקצוע  שהעיסוק  בו  מוסדרל )5(
 ;רישוי או היתר על פי דין

פתוח  או  להחזיק  חשבון  בנק  או  למשוך  שיקים  מחשבון  בנק  בדרך  של ל )6(
, כמשמעותו  בחוק  שיקים  ללא  כיסוי,  קביעה  כי  הוא  לקוח  מוגבל  מיוחד

 ;1981-א"התשמ

תעמוד  האשה ,  לל  וכניסתם  לפוע"ום  מתן  צוי  הגבלה  הנילושה  חודשים  משמידה  ולאחר  ב
, ל"  לחוק  הנ3'  להטיל  על  האשה  צוי  הגבלה  בהתאם  לסע  ית  הדיןבידון  ,  בסרובה  לקבל  את  הגט

 .דהיינו מאסר

ית בור  של  נשיא  ישטעונים  א,  הרי  שהטלת  צוי  הגבלה  על  האשה,  ל"חוק  הנל)  ג(1'  התאם  לסעב
 .הרבני הגדול הדין
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על  מנת  שתפעל  לזמן  את  האשה ,  הגדולהרבני    ית  הדיןבמעביר  החלטה  זו  למזכירות    ית  הדיןב
 .ל"חוק הנל) ג(1' בהתאם לסע, א"יוסף שליט הרבני הגדול הגאון הרב יצחק ית הדיןבלכבוד נשיא 

הרבני  הגדול   ית  הדיןבהגדול  תעביר  להרכב  דנן  את  החלטת  כבוד  נשיא    ית  הדיןבזכירות  מ
ה  אופרטיבית  לביצוע  צוי תן  החלטינהרי  שת,  ובמידה  ויאשר,  א"הגאון  הרב  יצחק  יוסף  שליט

 .ל"ההגבלה הנ

כאשר האשה עלולה , ומתוך חשש לעיגון, תקנות הדיוןל) 2(קו' מו כן בתוקף סמכותינו לפי סעכ
, עיכוב  יציאה  מהארץ,  מוציא  בזאת  כנגד  האשה  ית  הדיןב,  לעזוב  את  גבולות  הארץ  והבעל  יעוגן

 .זמני למשך שנה מהיום

 ).20/03/2017 (ז"ב באדר התשע"כיתן ביום נ

 צריברב משה ה רב יצחק הדאיהה ד" אב–רב צבי בן יעקב ה


