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 ה"ב

 669147/5  יק ת

 זורי ירושלים האבנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–וריאל לביא ארב ה

 )ן טקואוברד "כ עו"ב י"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )אב פרברזד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 לתת גט ם הבעל יסרבאזונות גבוהים מביוב חסכם ממון שבו  ה:נדוןה

 חלטהה

 .והתקיים דיון ראשון לבירור התביעה כמפורט בפרוטוקול, בפנינו תביעת האישה לגירושין

כו  הסכם  ממון  מפורט  שאושר  וקיבל דיון  התברר  כי  חמש  שנים  לאחר  הנישואין  הצדדים  ערב
 .ל בית המשפט לענייני משפחהשתוקף בפסק דין 

 שאלה  הלתה  עדיוןוב,  גירושין  הל  עפייה  כו  משום  ביש  שרכיב  מולל  כממון  ההסכם  ל47  עיףס
ניתן   ינואהגט    שעיף  זה  גורםסאחר  שמ,  תוקף  בה  זעיף  סוד  על  כ,היה  ניתן  לזמנם  לסידור  הגט  יםהא

 .הבעלמרצון חופשי של 

 מועד  בתקבלה  הא  למדתה  עולםא,  ל"נ  השאלה  להתייחס  לתבקשהכ  ה"  באמצעות  בתובעת ה
 .דלהלן כדין היתבחליט מ, נתבע למתן החלטה הלבקשתו, נקבעש

ניתן  בבית  המשפט  לענייני  משפחה  פסק  דין  לאישור  הסכם )  8.7.2010(ע  "ו  תמוז  תש"יום  כב
 .הצדדים י"עממון שנחתם 

 : ב להסכם נכת47סעיף ב

יהא  האיש  חייב  לשלם  מזונות ,    יום  מיום  דרישתה120תן  האיש  גט  תוך  יילא  "
  שקל  לחודש  מיום 10,000בסך  בשקלים  השווה  ביום  תשלומו  בפועל    ישהאל

 ישהאוזאת  בלי  קשר  להכנסתה  של ה,  ן  לה  גט  בפועליתדרישתה  לגירושין  ועד  שי
 ".מעבודה או מנכסים או מכל מקור שהוא

והאם  יש  להורות  לבטלו  בטרם  יקבע  מועד ,  כפייה  על  הגירושין  ואהיף  כזה  לינו  לדון  אם  סעע
 .לסידור הגט

בגין  סירוב  הבעל  לתת  גט  יכול  להיחשב  כתשלום   ישהא  שקל  לתשלום  ל10,000כום  זה  של  ס
. הדין  הבעל  חייב  במזונות  אשתו  ובסכום  זה  ל  פי  שערק  בכפוף  לכך  שבית  הדין  פסק,  דין  ל  פיעראוי  

שנקבע ,  הרי  שסכום  כזה  ייחשב  כקנס  המושת  על  הבעל  בגין  סירובו  לתת  גט,    כזובהיעדר  פסיקה
 . בזמנו בהסכמה

 נו  ליתאלץ  נהבעל  שאחר  ליתן  הנט  גל  שדינו  ביטות  שתי  שביאמ)  לדק'  יע  ס"הא  (וסף  יביתה
, ה  כזט  גפוסלה,  'מ'  סי'  תשובה  חלק  דא  ב"רשב  היטת  שיא  החת  איטהש:  ליו  עהושת  שנס  קקבע
 .ותו אמכשירה, רא'ג נימון מרב היטת שיא היהני ששיטהו
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מנם וא,  ל"פי  הנראה  לא  נעשה  קנין  עם  הבעל  לתת  תוקף  להתחייבותו  הנכ,  בפנינושמקרה  ב
 גדולי  מבכמהא  ו"רשב  התשובת  במעיון,  למרות  זאת.  ומתאטנין  סיקף  מדין  קוא  תהסכם  חתום  ה
, יאא  ה"רשב  השובת  תביאור  בווחתהמר  ומקובלת  הדרך  הי  כולה  עמנינו  זוסקי  פמגדולי  ואחרוניםה
 .הלכה הי פל עוקף תר בקנס הבהם שנסיבותבם  גאמרו נדבריוש

 בריו  דת  אקבלו,  א"רשב  הת  אשואל  הרב  ההואש)  ב,  ח  פיטין  גבחירה  היתב  (מאירי  הי  כציין נ
 : ו זלשון בתבכ, מעשה ללכהה

 ל  כאלא,  ך  כל  עהיכוהו  וחבטוהו  שבר  דוף  סאל  –  משנתנו  בהוזכר  שה  זישויע
 ו  איגרש  שד  עמונו  מת  אובשין  כהיו  שגוןכ,  מון  מונס  אפילוא,  משמע  בונסא
 ותו  אכופין  ונתחרט  שלכ,  עצמו  מיבלה  קאפילוו,  ויים  גדי  יל  ענס  קליו  עטילוה
 .וא המור גונסא – קנס הצד מקייםל

 ר  בנס  קין  בילק  חלא  שבירור  בולהע,  "עצמו  מיבלה  קאפילוו  "כתב  שברי  המאירי  דסתימתמ
 ותו  אירע  איצד  כדון  לקום  מש  יתשובהא  ב"רשב  הדברי  ליחס  בומנםא.  וקף  תר  באינו  שקנס  לףוקת
 וגי  סין  בחלק  ליש  שבר  סילוא,  קרונית  עלכה  הפסיקת  כנכתבו  שמאירי  הדברי  ליחס  בךא,  קרהמ
 .ה זילוק חציין מיה הקנסותה

 ל עחויב מיה הסהקנ ששובה תאותהא ב"רשב הדברי מוכיחה) טי' יע  ס"הא  (זוב  אגודתת  א"שוב
 :דין היפ

 אופן  ביה  השהשעבוד  ביירי  אורחך  כעל  דביה  ויניהל  מ"א  ז"רשב  הדברי  מוכחמ
 םא:  "...א"רשב  השון  לזהד.  ונס  אחשיבל  ד"ה  ס"אפו,  ורה  תין  די  פל  עמועילה
 לף  אנס  קדעתו  מצמו  על  עקיבל  שכיוןד,  ה  זואה'  זבין  וליוהת'  כומר  לפשךנ
 איןש  ;יא  האל  –  עלמא  דמון  ממקבל  כוה  הה  זוןמ  מרוויח  הגט  הבנתינת  וינריםד
 כסות  ואר  שהפקעת  מובא  טגריעו,  מון  מפסד  הן  מניצול  כלא  אמון  ממקבל  כהז
 יתא  אאםו".  מון  מקבלת  כהו  לשבינן  חלא  דגט  הדי  יל  עינייהו  ממפטרד
 לאא, ורה תין די  פל  עיה  הא  לינרים  דלף  אל  ששהחיוב  כלא  איירי  אאא  ל"הרשבד
 עיקראא  מ"הרשבד  ד"  סאיךה,  ת"ד  כא  לשר  אך  סאותו  בסואונ  לוצים  רהיוש
 יווח  רהמ.  נזכר  הסךה,  גט  הנתינת  בהרוויח  שפנימ'  זבין  וליוהת'  כהוה  דמימרל
 דין  הן  מלא  שאונסו  לוצים  רהיו  שלא  אעולם  מו  בתחייב  נלא  שמה  בה  זואה
 לף  אסך  בשהחיוב  כייריא  א"הרשב  דדאי  ולאא...  ?אונס  הן  מיצול  נגט  הבנתינתו
 ינא  די  פל  עו  אורה  תין  די  פל  עמועיל  האופן  ביה  הגרש  יא  לם  אינריםד
' זבין  וליוהת'  למי  דא  לכי  האפילו  דפירל  ש"א  ז"רשב  השיב  הה  זעלו...  מלכותאד
 .מון מפסד הן מניצול כלא אמון ממקבל כה זאין דשוםמ

 ונסיםא  אם  שקבעש,  )א'  יא  ס"ח(ץ  "תשב  הל  שינו  דין  בחילוק  הבאר  לם  גתבכ)  ק  ח"ס  (שםו
 : א"רשב הל שינו דביןל, עושה מט גאינו שמון מאותו מרוטלפ וט גתת להוסכם ודין כמון מל עותוא

 א  לם  אם  גהריש,  גירושין  בלוי  תכפייה  השאין  בווקא  דהוז...  ץ"תשבש  ה"מו
 כתובה  הירעון  פו  לוותר  לוצים  רהם  שלאא,  כתובה  הפריעת  ביחויבש  ש"  כגרשי
 ו  אמון  מטל  נאילול  כ"וה,  ה  זמון  מחוייב  מאו  הכבר  שכיוןו,  יגרש  שעבורב
 גרש  מוא  האםש,  גירושין  בלוי  תקנס  היוב  חשעיקר  כן  כאין  שהמ.  חוב  החילתמ
 .א"רשבש ה"מ כונס אחשיב דפסד ההצלתל כ"הוד, לל כיוב חליו על חאל

 ייב חאדם שקנס בם גאמרו נגט  הת  אפסולא  ל"רשב  הדבריש,  וספים  נבים  רחרונים  אם  גסקו  פךכ
 ורנשטיין  אירש  הבי  צרבל  (צה  רת  ברכת"וש  ;ד"קלד  ס'  י  סיטין  גן  כתבו  בספר  תורתכ.  ין  די  פלע  וב
 אבני  העת  דכןו.  וט'  יב  ס"ח)  ל"צ  זרליץ  קמשון  שלמהר  ש"הגל  (למה  שטרתע  ;כדק'  יס)  לבובל  מ"ז
, חרת  אשאת  ליתר  הקיבל  ווטה  שאשתו  שבעל  בדןש  ש"ייע,  )לחק'  ימ  ס"וח  ;ח'  יע  ס"הא  (זרנ
 ועקסיל  וייתן  שמנו  ממבקשיםו,  תתרפא  ותחזור  שמקרה  בראשונה  לגט  התן  מהבטיח  לשיםמבקו
 עשות  ללא  שהעלהו,  וועקסיל  השלם  ליתחייב  שחדש  מט  גיתן  לרצה  ילא  ושתפה  תאםש)  יוב  חטרש(
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 גירושין  הל  עטוחות  בום  שעשות  לין  אן  כלע  "בריו  דסוף  בהעלהא  ו"רשב  השיטת  כהכריע  שפני  מןכ
 ".ליח שיד בט גשהשלי לקר, חדשמ

ב "הגרל  ו"צ  זלישיבש  א"גריה,  ל"צ  זסיםי  נ"גרה:  דיינים  ההרכב  בגדול  הדין  הית  בסק  פכןו
 אמור  ההסכום  מניים  שי  פבוהים  גזונות  משלם  להסכם  בבעל  התחייב  הקרה  מאותוב.  ל"צ  זלטיו'ז
 ):14' מע'  ברךר כ"דפ (ם שכתב נכךו. ו זתחייבות הלא בשולם מהיותל

 אזוריד  ה"יהי  ב"  ענקבע  שחודשי  ל"  ל270  סכום  הי  כפנינו  לען  טישהכ  הא"ב
 סול  פל  כמצוא  לאיןו,  סודיים  ייקולים  של  ענקבעו,  ודק  צין  דסק  פוא  המזונותל
 מקרה  בבעל  הצמו  עחייב  שחודשי  ל"  ל500  הסכום  שפוא  אוצאי.  לה  אשיקוליםב
 חרי  אמלא  יא  לםא,  צמו  על  עבעל  ההטיל  שקנס  ונקציה  סתור  בואה,  יתחרטש
 ת  אותן  נהיה  והסכם  הנאי  תת  אקיים  מיה  ההבעל  שמקרהכ  ב"או.  הסכם  הנאית
 מעשהל...  עושה  מט  גהוא  שגט  הל  עסול  פשש  חיה  הנקבע  שמועד  בגטה
 ל שסכם הלאשר מהימנע לישו, עושה מט גחשש לקרה מכל בחוש לש יכתחילהל
 . גט הת אלתת מתחרט ים אקנס בבעל התחייב מו בשר אירושיןג

 ל  שינו  דת  אם  שביארו,  )יאק'  יג  ס"  חנימין  בוותח(ל  "צ  זשראלי  יאולר  ש"ג  הם  גתב  ככןו
 :דלהלןא כ"רשבה

 מצא  נזא,  גרש  ישלא  כלא  אקנס  בחיוב  הצמו  על  עקבל  מיןא  א"הרשב  דהאב
 נוקט  דוא  הזהב,  חוב  הלות  חונע  מלאא,  ירושין  גדי  יל  עחוב  מצמו  עוטר  פאינוש
 עומד  ויים  קהחובש,  ץ"התשב  דהא  בןכ  לאו.  'יהיב  וליוהות  'דר  גזהוד,  א"רשבה
 גירושין העשה מדי יעלו, ב"כיו וכתובה הוב חגוןכ, נאי תשום  בותנה  מאינו  וליוע
 תמורה  הבלת  קאן  כש  ייכ',  זבין  וליוהות  'מו  כה  זרי  הז  איכ,  חוב  הו  למחלנ
 מר  גזוזי  וונסא  אגבא  'פיר  שמרינן  אבזהו,  גירושין  העשה  מבור  עמלאהה
 את  זואה  רן  כעל  וגירושין  הי  מאתוצאה  כלא  אינו  אקנסמ  ה"מו...  'מגרשו
 .עושה מגטא כ"רשבה

 :פסק' קלד סעיף ד' ע סי"אהא ב"רמה

 דבר  ביטו  גתלה  דאחרמ,  ונס  אקרי  מאל  –  גרש  יא  לם  אנסות  קליו  עיבל  קםא
 םק  ש"מהרי  בוא  הכןו  ;שובה  תשםי  ב"ב  (גרש  ללא  וקנסות  היתן  ליוכלו,  חרא
 חוש  לטובו;  )א"רשב  התשובת  בםש  (וונא  גכהאי  בילופ  אחמירין  מישו).  פסקיםב
 כוח  מירש  גאפילוו  –  ה  זפני  מירש  גבר  כם  אבלא.  קנס  הן  מלפטרו  וכתחילהל
 ך  כל  ענסוהו  אא  למתחילה  וואילה,  שר  כגטה  –  גרש  לעצמו  מעשה  שבועהש
 ).א"ריטב השובתת(

 .והקל רק בדיעבד, זה כקנס בנהוג לין אלכתחילה שורהא ה"רי שגם הרמה

 משכנותש  ו"מהרח  ואליהו  ממכתבה.  א"רמ  הכרעת  הם  עסכימו  הא  לבים  רש  לציין  כי  פוסקיםי
 תת  לסכים  מינו  אבעל  הבו  שמקרהא  ב"רשב  הדעת  ככריעוה)  ק  י"ש  ס"פת  בובאוה  (איר  מבית  ועקבי

 לאא ו"רמ הדברי בדנו שספרדים החכמי מויש עוד . כספי האילוץ הקב עק רותו אותן נהואו,  גט  התא
 . י"ב הכרעת הזו שברו שסאחרא מ"רשב הדעת כפסוק לורו הלאא, כרעתו הת אויבלק

 ): לדק' יס, ל"זצ ירדוגו בפאלר ר"גל (מת אורות תספר בכתב נךכ

 פילו  אוששיןח,  יש  אשת  אומר  חמפניש,  ינא  די  בתר  בינא  די  באחרונים  ההגונ
, ל"א  ז"רשבה,  הוראה  העמודי  מאחד  שזהש  ב"כו,  גט  הדברי  בבאה  שחומראל
 דברי  לחוש  ליש  דראה  נדיעבד  באפילוו...  פסול  ועושה  מט  גהוא  שתבכ
 מעשה  ללכה  הסקנו  פכןו,  וא  הטל  בגירושין  הל  עהקנס  דראה  נלכןו...  א"רשבה
 . אס פכמי חהסכימוו
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) ל"צר  דוד  צאבח  ז"הגל  (שושנים  לדוד  בספר,  כד'  ע  סי"א  אה"  חשמח  לבביספר  ב  תבו  ככןו
 .ה ולדידן"קלג ד' ע סי"אה) ל"צר ידידיה מונסונייגו ז"להג (דברי אמת ובספר ל' ע סי"אה

  שקל  לחודש  נקבע  בהסכם  כחיוב 10,000יוב  זה  של  תשלום  חאחר  שמ,  נידון  זה  יש  עוד  לצייןב
פ  לרבות "ניתן  לאכוף  את  התשלום  בהוצל,  לגביו  כשיש  איחור  חוב  בתשלום  המזונות,  דמי  מזונות

אלא  אף ,  יכולה  להיות  אינה  מצטמצמת  רק  לתשלום  קנסהרי  שהכפייה  ש.  תשלום  יאבמעצר  בגין  
 .אסרבמיכולה להיות כרוכה באיום 

  :תב כחי' יב ס"ל ח"מהריבה

 כמהד,  חרמים  בלא  ונדוי  בלא  ושוטים  באל  ...  ותו  אופין  כאין  די  לסתבראמ"
 דעתיה  אסיק  אא  לברא  גהאי  דמימר  למצינןו,  ענשו  נלא  ובועתם  של  עברוע
 הכי דאדעתאו, מא דבע מלא דסילוא בו אשוטים בועתוב של עיכפוהו  ששנשבעכ
 ".ליו עוא הביאו הלא שונס אוי היה לפינן כאיו, שבענ

 .אי' יס'  בלל כלויי ה"והר מתשובת בסכים הכןו

זאת ו,  הסכם  בתחייב  הבו  שסכום  הת  אגבות  לההלכה  ניתן  ל  פי  עם  אגםש,  בעל  ק"מהריב  שריה
 א  לם  אאולם.  מוש  החיוב  אינו  משליך  על  כשרות  הגטשמי,  א"ק  שהביא  הרמ"בהתאם  לשיטת  מהרי

זמנו  בכי זמנו בהן בתחייב הלא שכיפה אבאמצעיו גד ננקוט ליןא, רכושו מה זוב חגבות לידינו  בלהע
הביא   עלבונס  שהאחשב  נין  זה  אכן  לו,  באמצעים  אלוו  גדנחזו  אלה  על  דעתו  שיהעא  לבעת  ההסכם  

אמצעי ו  גדנטו  קיָנים  ל  איתן  גט  שאפירוש  בה  מתחייב  גם  במקרה  שהי  כי  יש  להוסיףו.  על  עצמו
התחייבות  ביחס לשפטי  מין  תוקף  אההלכה    ל  פיערי  שה,  כגון  מאסר,  יש  בהן  עונשי  גוףשכפייה  

 .ייה לכל הדעותפחשב נ, מגמה להביאו למתן הגטבולכן השימוש בהם , לעונשי גוף

והובהרה ,    הפוסקים  בנידון  זהעה  שם  הובאו  דעות'  סי'  יין  עוד  בספר  עטרת  דבורה  חלק  אע
 .שיטתם

דין הבית , 14עמוד ' בר "ל בפד"ובהתאם  להנחיית  בית הדין הגדול בפסק דין הנ,  התאם  לאמורב
כל  עוד  עומד  בתוקפו  סעיף  המחייב  את  הבעל  בקנס ,  לא  יוכל  לאשר  לצדדים  להתגרש  אף  בהסכמה

 .לתת גטו עקב סירוב

  שקל  לחודש  למילוי  חובתו 10,000יב  בתשלום  פיכך  כל  עוד  לא  ניתנה  החלטה  שהבעל  חיל
שב יחהגט  י,  הבעל  בגירושיןית  לכפי  פסיקה  לחילופין  בהיעדרו,  הדין  האישי  ל  פיעבמזונות  אשתו  

 .לסדר גט פשראולא יהיה  ,גט מעושה שלא כדיןכ

סר ח  הנזכר  מבוטל  ו47על  הצדדים  להגיש  לבית  הדין  הסכם  חתום  ולפיו  סעיף  ,  אור  האמורל
 .ניעה לזמנם לסידור הגטמוד עלא תהיה  אחר אישור ההסכםול, תוקף
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