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 ה"ב

 289554/29יק ת

 זורי נתניהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 רב אריה אוריאל ה,רב אברהם מייזלס ה,ד" אב—הרב שלמה שפירא  

 )רידפרטיג פירנד "כ עו"ב י"ע( לוניפ  :תובעה
 נגד

 )נד זאבע זהושיר "וטכ " בי"ע( לוניתפ :נתבעתה

 ? וע הם עילה לביטול או עיכוב ביצוע צו הגבלהאו עיכוב ביצ רעור על חיוב גטעאם ה :וןידנה

 חלטהה

 ערק

 . בפני בית הדין מונחת בקשת האישה לביטול צווי ההגבלה .א

) 29.9.2016(ו  "שעתו  באלול  "כבקשה  נטען  שהמועד  לקיום  הדיון  בצווי  ההגבלה  נקבע  לב
 . )12.9.2016(ו "באלול תשע' טב, לא במועד בו נערך הדיון בפועלו

, הגדנשבית  הדין  פועל    –בבית  הדין    )ככתוב  בבקשותיהם(כ  חושדים  "אישה  ובכיוון  שהמ
 ).סימן יד סעיף ב(שפט מנו להבהיר הדברים כדאיתא בחושן תחוב

הופיעו  הצדדים  בבית  הדין  נערך  ביניהם  משא  ומתן   )30.10.2014(ה  "שעתבמרחשוון  '  בו
תוקף  של  פסק  דין  במועד  זה הגירושין  קיבל    הסכם.  שבסופו  הגיעו  הצדדים  להסכם  גירושין

 . הוציא בית הדין פסק דין לגירושין

 .אישה הגישה תביעה לביטול הסכםה

לביטול ה  ת  התביעאסק  דינו  הדוחה  פת  אוציא  בית  הדין  ה)  1.5.2016(ו  "ניסן  תשעבג  "בכ
 .בפסק הדין נקבע שהאישה חייבת לקבל גט פיטורין, הסכם

זה  סירבה  האישה   מועדב)  16.5.2016(ו  "ר  תשעבאיי'    ח–קבע  מועד  לסידור  גט  פיטורין  נ
 . התגרשל

 ליכי צווי ההגבלהה

 )10.8.2016(ו  "באב  תשע'  בו.  פתח  הבעל  תיק  צווי  הגבלה)  8.8.2016(ו  "באב  תשע'  בד

 :ניתנה החלטת בית הדין שזו לשונה

אם  תסרב  האישה  להתגרש  במועד .  על  המזכירות  לקבוע  מועד  לסידור  גט"
במועד  זה  בבקשת  הבעל  להטלת  צווי  הגבלה  נגד ידון  בית  הדין  ,  זה

 ."האישה
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ו " כ–מישי חעל פי יומן בית הדין ליום , ל  פי  החלטה  זו  קבעה  המזכירות מועד לסידור גטע
 ).29.9.2016(ו "שעתבאלול 

 .בקשת האישה לביטול מועד סידור הגט הוגשה )16.8.2016(ו "ב באב תשע"בי

 אף שהוגש ערעור, בצווי הגבלהאין מניעה לאכפו  –שניתן פסק דין מ

 :לשונה וזו, חלטת בית הדין הדוחה בקשה זוהיתנה נ) 22.8.2016(ו "ח באב תשע"בי

 טלת  להלחילופין  וט  גסידור  לדיון  הביטול  לאישה  הקשת  בונחת  מפנינוב"
 .גבלה הוויצ

 א  לקי  בינו  אבקשה  המגיש  שיכר  ננימוקיה  ופנינו  בהונחה  שבקשה  התוךמ
 .דין הית ביהליכ בלא והלכהב

. ית בשלום  לשהיהתנהלו  תביעות  הבעל  לגירושין  ותביעת  הא  דין  הית  בפניב
 ייבת  חהאישה  שקבע  ואיש  הביעת  תיבל  קשהידחה  תביעת  הא  דין  היתב
 .ה זין דסק פל ערעור עהגישה והתגרש לירבה סאישהה. התגרשל

 רבנו דרם חאיסור לשש חיןא – התגרש לייבת חשהישהא דין הית בשקבעמ
 מזרח  העדות  מינםה  שלפנינו  שזוג  הבני  בבוודאי  ושכנז  איוצאי  בף  אשוםרג
ו נהבהיר  במקרה  שלפני  דין  היתב.  רשום  גרבנו  דרם  חגביהם  לוהג  נאיןו

לא  תוכל '  ני  רוצה  שלום  ביתא'ה  הפרחת  הסיסמשובמקרים  רבים  אחרים  
 .דיןת הלהוות סיבה לדחיית קיום החלטת בי

 ה  זבר  דםג,  דין  הית  בחלטת  הל  עררעוע  גישה  ההמבקשת  שטענה  לאשרב
 –  יצוע  ביכוב  עיתן  נא  לוד  עלכ  גט  הידור  סדחיית  ליבה  סהוות  לכול  יאל
 .דיון התקנותו ל"מ קתקנה בכמפורש וידן דנידון בעשה נלא שברד

 ין  אלפיכך  ודין  הסק  פמימוש  לחוקיים  האמצעים  ההפעיל  לבעל  הל  שכותוז
 יא  הדין  הסק  פאכיפת  לרכיםד  האחתש,  חוקית  הכותו  זימוש  ממנו  ממנועל
 .גבלה הווי צטלתה

 יתב,  יתדנענה  לבקשות  הבעל  מי  דין  הית  בלפיה  ובקשה  באמור  לחר  שיןא
ובמקרה  שבפנינו  הבעל  הוא  זה ,  מתייחס  עניינית  לכל  בקשה  לגופה  דיןה

לאור .  אישה  הל  עאמרילה  א  ניתןלדבר  ש  ,דיןת  השמציית  להחלטות  בי
(ו  "אלול  תשע'    לסידור  הגט  לטאמור  על  המזכירות  לקבוע  מועדה

12.9.2016".( 

עם .  יש  לציין  שבעת  מתן  ההחלטה  בית  הדין  לא  היה  מודע  למועד  שקבעה  המזכירות .ב

שגרם  לכך  שבית ,  הוא  שינוי  הרכבו  של  בית  הדין,  זאת  הטעם  העיקרי  לקביעת  מועד  זה

.   שני  בלבד  בימי–  בהרכבו  המקורי  שנתן  את  פסק  הדין  והוא  שאמור  לאכפו  –הדין  פועל  

(ו  "באלול  תשע'  שבה  נאמר  שמועד  סידור  הגט  יהיה  בתאריך  ט,  לפיכך  עם  מתן  החלטה  זו

היה  ברור  שגם  הדיון  בצווי  ההגבלה  הנובע  מסירוב  האישה  יהיה  במועד  זה ,  )12.9.2016

וכפי  שהיה  אמור  להיות  במועד ,  )10.8.2016(ו  "באב  תשע'  כפי  הכתוב  בהחלטתנו  מיום  ו

 . הקודם שנקבע

ואכן .  בטל  )29.9.2016(ו  "ו  באלול  תשע"כהדיון  שנקבע  ל,  שניתן  מועד  חדשון  כיומ
 ההזמנה  היא  יש  לציין  שגם  כותרת.  במחשב  בית  הדין  מוגדרת  הזמנה  זו  כהזמנה  לדיון  שנדחה

הוצאה  הזמנה  נוספת  לסידור  גט  לאותו  מועד ,  מלבד  זאת.  "בנושא  צו  הגבלה  או  ביטולו"
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בית  הדין  ידון ,  ך  להיות  ברור  לצדדים  שאם  לא  יהיה  סידור  גטומשכך  היה  צרי.  ולאותה  שעה
 .בצווי ההגבלה

 ווי ההגבלה שהוטלו והנימוקים להטלתםצ

במועד  זה  הופיעה  האישה  וסירבה  לסדר  גט  פיטורין  לפיכך קבע בית הדין בהחלטתו במועד 

 :זה כדלהלן

ת יהודעה  על  עיכוב  ביצוע  פסק  דינו  של  ב  דין  הבית  בתקבלה  הלא  ומאחר"
 קבע  שהפקדה  הת  אהפקיד  לברצונה  ש–  פנינו  באישה  ההודתה  שכפיו,  דיןה
 ל  כה  גטת  אקבל  לייבת  חשהיהא  –  הגדול  אך  עדיין  לא  הפקידה  דין  היתב
 . דיןת הגדול המעכבת ביצוע החלטת בי הדין הית בחלטת הין אודע

 : ו לתקנות הדיון קובעת" תקנה קמ–מבהיר  דין היתב

אלא  אם ,  את  ביצוע  הפסק  אשר  מערערים  עליואין  הערעור  מעכב  .  1'
 [...].כן יש הוראה כזאת בגוף הפסק 

רשאי  החייב [...]  הפוסק  שלא  לעכב  את  הביצוע    דין  הית  בחליטה.  2
 .לפנות בבקשה לעיכוב הביצוע לבית הדין הגדול

, המחליט  על  עיכוב  ביצוע  רשאי  להתנותו  במילוי  תנאים  דין  היתב.  3
 '.ידי מבקש העיכובלרבות מתן ערבויות מ

הגדול   דין  היתב.  דין  הסק  פיצוע  בעכב  לקום  מאין  שבענו  קבפנינו  שמקרהב
 ביצוע  שפנימ,  גט  הידור  סיצוע  בעיכוב  לשהיקיבל  עקרונית  את  בקשת  הא

הגדול  התנה  את  עיכוב  הביצוע   דין  היתב.  ערעור  הת  אאיין  יגט  הידורס
יידחה   םאוי  הבעל  ערבויות  שישמשו  לפיצ,  שהיבהפקדת  ערבויות  מטעם  הא

 . ערעורה

 עכב  לדי  כשהיהגדול  אף  הפחית  את  הסכום  הראשוני  שדרש  מהא  דין  היתב
 . לא הפקידה גם את הסכום המופחת אישה הךא, דין הסק פיצועב

 דין  הית  בצווי  מהתעלם  לאישה  הל  שדרכה  מהתעלם  לכולים  ייננוא
 קשה כדי דינקוט ללפעמים  דיןת ההתעלמות  שהכריחה  את בי,  ומהחלטותיו

מכיוון  שהתנהגותה  והתנהלותה  גורמים  נזקים ,  דיןת  הלקיים  החלטות  בי
 . קשים לבעל

אין  ספק  שלאור  החומר  שהוצג .  חוזר  ומבהיר  האמור  בפסק  הדין  דין  היתב
לא  קבע   דין  היתב.  ה  גטקבל  לייבת  חמצער  לאישהה,  דיןת  הוהוכח  לבי

 דיכמה  שהוצג  בפנינו  מכיוון  שוודאי  שיש  ב,  עדיין  אם  יש  לכופה  לעשות  כן
אין  מקום  להיענות  לבקשותיה  החוזרות  לקיום  דיון .  לחייבה  להתגרש

מפני  שברור  ממה  שהוצג  בפנינו  בתיק  זה ,  הוכחות  בעניין  חיובה  בגט
 . ואין לקיים דיון הוכחות רק לשם קיומו, חייבת לקבל את הגט שהישהא

  לעכב  את  סידור כי  אין  הצדקה  דין  הית  בחליטמ,  עיון  הלאחר  ואמור  האורל
 . הגט

טענת ,  הצדדים  פרודים  שנים  רבות,  ניתן  לפני  זמן  רב  דין  הית  בל  שינו  דסקפ
פירט   דין  הבית  שכמוו,  מתית  אענה  טינה  אית  בשלום  בצונה  רל  עשהיהא

להשיג  הישגים   ינהה  שהימטרתה  היחידה  של  הא,  והאריך  בפסק  דינו
 . כספיים
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ודברי ,  הדורש  הטלת  צווי  הגבלה  וחוא  כשמע  היום  דברי  הבעל  וב  דין  היתב
. ית  בלום  שרוצה  שטעון  לממשיכה  ולו  אווים  צהוצאת  למתנגדת  השהיהא

 . הטאת ג אישה הקבל תא לדוע מספק מימוק נפנינו בוצג האל

 :דין הית בחליטמ, ה גטת אקבל לירבה סהאישה שכיווןמ, פיכךל

דין בתי    חוקל)  4)(א(2  סעיף  להתאם  בגבלה  הו  צאישה  הל  עהטילל.  א
 דיןת  ההקובע  שבי,  1995  –  ה"התשנ,  )ירושין  גל  שין  דסקיפקיום  (רבניים  

להיבחר או לשמש במשרה על פי , רשאי  להוציא  צו  הגבלה  האוסר  להתמנות
 . 1958 – ח"תשי, דין או במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה

גבלה   צו  ה–  חוקל)  5)(א  (2  סעיף  להתאם  בגבלה  הו  צאישה  הל  עהטילל.  ב
 . האוסר לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין

) ג(1לפי  סעיף  ,  הרבני  הגדול  דין  הית  בשיא  נל  שישור  אעון  טה  זין  דסקפ.  ג
 . לחוק

 . הרבני הגדול דיןת הנשיא בי כבוד להחלטה העתק השלח תמזכירותה. ד

 ום  יל  כגין  בח"  ש200  סך  בבעל  להוצאות  בשהימחייב  את  הא  דין  היתב.  ה
 .גט הידור סת אעכבת מהאישהש

 הסכם  באישה  להעביר  לבעל  התחייב  הותם  אהכספים  מיגבו  ילו  אוצאותה
 .גירושיןה

 ."מבוטל) 29.9.16(ו "ו אלול תשע"הדיון שנקבע ליום כ ועדמ. ו

 סק הדין לגירושין אינו מעכב ואינו עילה לביטול צווי ההגבלה פיכוב ביצוע ע

עדיין  לא  ניתנה  החלטת  בית  הדין  הגדול  לעיכוב ,  ימתהמכיוון  שבעת  מתן  ההחלטה  וחת .ג

  להטיל  צווי –  ואולי  אף  הייתה  חובה  –לא  הייתה  מניעה  ,  ביצוע  החלטתנו  לחיוב  בגט

 . אם לפי ראות עינינו הדבר ראוי במקרה שלפנינו, הגבלה

כל  עוד  לא  ניתן  צו ,  דין  ניתנה  ואין  מקום  לעכבה  כ–פיכך  ההחלטה  להטלת  צווי  הגבלה  ל
 . כוב ביצוע מפורש על החלטה זועי

ומשכך  מכיוון ,  ידוע  צו  עיכוב  ביצוע  אינו  מבטל  את  פסק  הדין  אלא  את  מימושו  בפועלכ
 . ואין מקום לבטל החלטתנו, אין מניעה להטיל צווי הגבלה. שניתן פסק דין לחיוב גט

  הגבלה מנוגד לדרישות החוק ולרוחוי טלת או ביצוע צווהיותר במיכוב ע

 : ף ונאמרנוסי .ד

:   קובע1995  –ה  "התשנ,  )קיום  פסקי  דין  של  גירושין(לחוק  בתי  דין  רבניים  )  2א  (4סעיף  

החלטת  בית  הדין  הרבני  בעניין  מתן  צו  הגבלה  תינתן  לא  יאוחר  מעשרים  ואחד  ימים "

 [...]"ממועד הדיון 

 : ובעק) ב (א4עיף ס

  הגבלה  בתוך ולא  ניתן  צו  )א(4קיים  בית  הדין  הרבני  דיון  כאמור  בסעיף  "
כהחלטה  שלא  ליתן  צו  הגבלה   יראו  זאת,  עשרים  ואחד  ימים  ממועד  הדיון

"[...] 
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אה  המחוקק  את  הצורך  במתן  צו  הגבלה  סמוך  לדיון שרסעיפים  אלו  עולה  הדחיפות  מ
לאור .  את  זמן  מתן  ההחלטה,  ניגוד  להחלטות  אחרות  שבהן  לא  הגביל  המחוקק  ב,בנושא  זה

קבע  המחוקק  שאי  מתן  החלטה ,  צווי  ההגבלה  סמוך  לדיוןהדחיפות  שראה  המחוקק  בהטלת  
ולפיכך  חובה  היה  על  בית  הדין  להוציא  החלטתו ,  הרי  היא  כהחלטה  שלילית,  בזמן  הקצוב

 . בנושא זה בסמוך למועד הדיון

 :קובע לחוק )א (א4סעיף , עבר לכך מ

לא  יעוכב ,  ניתן  צו  הגבלה  והוגש  ערעור  על  פסק  הדין  או  על  צו  ההגבלה"
, מטעמים  שיירשמו,  ואולם  בית  הדין  הרבני  הגדול  רשאי,  צוע  צו  ההגבלהבי

 ." להורות על עיכוב ביצוע צו הגבלה

, ביצוע  שכל  עוד  לא  ניתן  צו  עיכוב,  רי  שדינו  של  צו  הגבלה  כדינה  של  כל  החלטה  אחרתה
אף  אם  הוגש  ערעור  על  פסק  הדין  אין  הדבר  מעכב  את  מתן  צו   ולפיכך.  הצו  עומד  בתוקפו

די  לעכב  את  צו  ההגבלה  ללא כאין  בדבר  ,  ב  ביצוע  על  פסק  הדיןוואף  אם  ניתן  עיכ,  בלהההג
 . החלטה מפורשת בעניין זה הקובעת גם עיכוב צו ההגבלה

 : עוד נאמר .ה

 : חוק קובעל) 1)(א (4עיף ס

יקבע  בית  הדין  הרבני  מועד  לסידור  גט  לא  יאוחר [...]  ניתן  פסק  דין  "
יקיים  בית  הדין ,  לא  סודר  הגט.    מתן  פסק  הדיןמארבעים  וחמישה  ימים  מיום

 ". דיון שבו ידון במתן צו הגבלה, בתוך ארבעים וחמישה ימים מאותו מועד

קביעת  מועד :  רי  שהמחוקק  קבע  זמנים  קצובים  לביצוע  פסק  דינו  של  בית  הדין  לגירושיןה
יון  בצו  הגבלה   קביעת  מועד  לד–ם  לא  סודר  גט    א–ולאחר  דיון  זה  ,  ים  וחמישה  יוםעתוך  ארב

 . תוך ארבעים וחמישה יום מהמועד הראשון שנקבע לגירושין

. ובעקבותיו  דיון  בצו  ההגבלה  ין  הייתה  לקבוע  מועד  לסידור  הגטדחובת  בית  ה  :לפיכךו
 . וקל וחומר בנידון דידן שהוגשה בקשה, זאת אף אם לא הייתה מוגשת בקשה כזו על ידי הבעל

 : לחוק קובע1 סעיף ,נוסיף ונאמר, עבר לאמור לעילמ

, שאיש  ייתן  גט  לאשתו[...]  קבע  בית  דין  רבני  בפסק  דין  או  בהחלטה  )  א"(
רשאי  בית  הדין  במטרה  להביא  לידי  קיום ,  והאיש  לא  קיים  את  פסק  הדין

 [...]צו הגבלה [...] ו גדנליתן , פסק הדין

, הלשון  של  כפי,  אין  נפקא  מינה  אם  ננקטה  בפסק  הדין,  לעניין  סעיף  זה)  ב (
 .הצעה או לשון אחרת, מצווה, חובה

והאישה  לא ,  הלקבע  בית  הדין  הרבני  בפסק  דין  שאישה  תקבל  גט  מבע)  ג (
רשאי  בית  הדין  באישור  נשיא  בית  הדין  הרבני  הגדול   –קיימה  את  פסק  הדין  

 ."ליתן נגדה צו הגבלה[...] 

 : חוק קובע ל)2()א (4עיף ס

ם  גירושין  בין  הצדדים  ונתן  לו נתן  בית  הדין  הרבני  פסק  דין  המאמץ  הסכ"
 ע  מועד  לסידור  גט  לא  יאוחר  מארבעים  וחמישהביק,  תוקף  של  פסק  דין

  ."ממועד פסק הדין ימים
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 חלוט, פסק דין קודם –שענת נוספת לצו ההגבלה מ

פסק  הדין .  עומדים  בפנינו  שני  פסקי  דין  משלימים  של  בית  הדין,  והנה  במקרה  שלפנינו

 בפסק הדין) 30.10.2014(ה "במרחשוון תשע' בו' ל  ידי  הרכב אהראשון  לגירושין  ניתן  ע

ועבר  זמן ,  משניתן  פסק  דין  זה.  שעל  הצדדים  להתגרש  זה  מזוהמאשר  את  ההסכם  נכתב  

 . פסק דין זה הוא חלוט, הערעור

הוציא  בית  הדין  פסק  דין ,  אחר  מתן  החלטתנו  הדוחה  תביעת  האישה  לביטול  פסק  הדיןל
. הסכם  הגירושין  שבין  הצדדים  תקףש בפסק  הדין  קבע  בית  הדין,  דיםבכל  העניינים  שבין  הצד

 . על פסק דין זה הוגש ערעור. הטסק הדין שהאישה חייבת לקבל את גבפעוד נקבע 

 שניתן במסגרת אישור הסכם" שעל הצדדים להתגרש"סק דין פפשר להטיל צו הגבלה מכוח א

 2014פסק  דין  משנת  ,  דין  לגירושין  האישה  עומדים  בפועל  שני  פסקי  נגדמכיוון  ש,  ומעתה

סמכותו של בית הדין לתת צווי , לפיכך  על  פי האמור לעיל,  2016ופסק  הדין  החדש  משנת  

שעל מצווה  או גם  אם  נקבע  שהרי  ,    גם  בהמשך  לפסק  הדין  שלא  נקבע  בו  חיובהיאהגבלה  

 . יש אפשרות להוציא צווי הגבלה, הצדדים להתגרש

בין .  אישה  לקבל  גטה  היא  על  פי  שני  פסקי  הדין  המשלימיםבמקרה  שלנו  חובת  ה:  לפיכךו
  .על פי פסק הדין המאשר את הסכם הגירושין ובין על פי פסק הדין החדש המחייבה לעשות כן

  המחייבת  את  האישה 2016ניתן  צו  עיכוב  ביצוע  על  ההחלטה  משנת  ,  מקרה  שלפנינוב
 . בגירושין

פני  כשנתיים  שבו  נקבע  שעל  הצדדים לגבי  פסק  הדין  הראשון  שניתן  ל,  עומת  זאתל
משלא  ניתן  עיכוב .  לא  ניתן  עיכוב  ביצוע,  ובו  נקבעו  תנאי  הסכם  הגירושין,  להתגרש  זה  מזו

סמכותו  של  בית  הדין  להטיל  צווי  הגבלה  על  האישה  גם  בגין  אי ,  ל"ביצוע  על  פסק  הדין  הנ
 . מימוש פסק דין זה

, עיכוב  ביצוע  בעניינים  הרכושייםאחר  שבית  הדין  הגדול  בהחלטתו  קבע  שלא  יינתן  מ
, ולפיכך  פסק  דין  זה  תקף,  ומשכך  לא  ניתן  עיכוב  ביצוע  בכל  העניינים  שנקבעו  בהסכם  הגירושין

 . ולכאורה אין מניעה גם ללא האמור לעיל להטיל על האישה צווי הגבלה בהתאם לפסק דין זה

לומר ש  שי,  ן  חלוטם  זאת  עדיין  יש  לעיין  בנושא  זה  ואין  אנו  אומרים  הדברים  באופע
לפני '  בעקיפין  גם  ערעור  על  פסק  הדין  לגירושין  שניתן  על  ידי  הרכב  א  שערעור  האישה  הוא

שהאישה הגישה בקשה לביטול  מכיוון: ומעתה ,פסק  דין  המאשר את הסכם הגירושין  –  שנתיים
 שהרי  אם  תביעתה,  לא  היה  מוטל  עליה  להגיש  באותו  שלב  ערעור  לבית  הדין  הגדול  –ההסכם  

, לפיכך  יימנע  בית  הדין  על  כל  פנים  לעת  עתה.  הייתה  מתקבלת  הערעור  היה  מתייתר  ממילא
 . 2014לפעול בעניין הוצאת צווי הגבלה כדי לאכוף את פסק הדין שניתן בשנת 

 למרות הערעור – גדולהין דאישור נשיא בית לצו  העברתה

מפני  שלדעתנו  גם ,  ולבית  הדין  הורה  להעביר  החלטתו  לאישור  נשיא  בית  הדין  הגד .ו

שאינו  קשור  בהכרח ,  במצב  זה  יש  להמשיך  בהליך  אישור  ההחלטה  להטלת  צו  הגבלה

 . להליך הערעור על חיובה של האישה בגט
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אישור   אואת  מכיוון  שלכאורה  אישורו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול  להחלטת  בית  הדין  הז
ואף  אם  תוגש  בקשה  לעיכוב .  להבוודאי  כל  עוד  לא  ניתן  עיכוב  ביצוע  על  צווי  ההגב  ,עקרוני

ביצוע  צווי  ההגבלה  בפועל  יכול   –ה  שנות  לבקיעביצוע  על  צווי  ההגבלה  וגם  אם  תהיה  ה
 .להמתין להחלטתו הסופית של בית הדין הגדול

ים  בהטלת  צווי כבית  הדין  לא  יכול  להימנע  מלהביע  דעתו  על  סרבול  ההלי,  שולי  הדבריםב
 :  נתונה לכאורה לשתי ערכאות ערעורהחלטה על צו זה –האישה  גדנהגבלה 

ל  האישה  לעשות   ע–צורך  הגשת  ערעור    ל–  לגביה.  בית  הדין  הגדול  רכאה  אחת  היאע
. הכולל  חיובה  בגט,  לגבי  פסק  דינו  של  בית  דיננו  קטיבי  וכפי  שעשתה  במקרה  שלפנינואמעשה  

 . העניין לא יובא לפתחו של בית הדין הגדול, ללא הגשת ערעור על ידי מבקש

ורו שאי.  היא  אישורו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול  להחלטה  למתן  צו  הגבלה  ערכאה  הנוספתה
לא  יחולו  צווי   מפני  שללא  אישורו,  ובנה  בחוק  זהמתנאי  יסודי  ו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול  הוא

מתעכב  ומתאחר  ההליך ,  הם  מוגש  ערעור  לבית  הדין  הגדולשבלפיכך  במקרים  .  ההגבלה  בפועל
דבר  הגורם  לאיבוד   –  י  ההגבלה  לאישורו  של  נשיא  בית  הדין  הגדולו  מובאים  צוושב

 . האפקטיביות של צווים אלו

 נוכח עיכוב ביצוע פסק הדין –יכוב העברת הצו לאישור נשיא בית הדין הגדול ע

ל פי  שכתבנו  לעיל  כל  עוד  לא  ניתנה  ההחלטה  לעיכוב  ביצוע  פסק  הדין  חובה  היה  עלינו  להטיכ
 . החלטה לאישורו של הנשיאהת או להעביר ינרוצדורה הורצווי הגבלה ולפי הפ

עדיין  יש   ,יובה  של  האישה  בגטעל  חקלנו  בדעתנו  אם  אף  עתה  משניתן  עיכוב  ביצוע  ש
כדי  שיבחון ,  מקום  להורות  להעביר  החלטתנו  כבר  עתה  לאישורו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול

 . בלההחלטתנו ויאשרה עוד לפני שהוגש ערעור על עצם מתן צו ההג

התיק  לא  מועבר  לעיונו ,  ם  זאת  ידוע  לנו  שהנוהל  הוא  שבמקרים  בהם  מוגש  ערעורע
החלטה  המאשרת .  אלא  רק  אחרי  החלטה  סופית  בערעור,  ולטיפולו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול

 . את החלטת בית הדין להטיל צווי הגבלה

וכמו  שכתבו ,  האין  זה  ראוי  שהנשיא  ייתן  החלטתו  בשלב  ז,  אכן  אחרי  שיקול  דעת  נוסףו
ונתן [ת  החולה    אשלושה  שנכנסו  לבקרש,  ")יחושנ  "מתחיל  היבורא  ד"  עידקף  דבא  בתרא  ב(התוספות  

וי משום  שדבר  זה  הו,  א  יעשו  דין  כל  עוד  הוא  יכול  לחזור  בו  ממתנתו  ל]'מתנת  שכיב  מרע'בפניהם  
לטה  על  מתן ולפיכך  יש  לקבל  את  הנוהל  הנהוג  ולא  להביא  את  ההח.  'כדיבטרוחי  בי  דינא  א'

כל  עוד  יש  אפשרות  להגיש  ערעור ,  צווי  הגבלה  לעיונו  של  נשיא  בית  הדין  הגדול  בשלב  מוקדם
עד שתינתן החלטת בית , וכן  אם הוגש ערעור על צווי ההגבלה.  על  ההחלטה  להטיל  צווי  הגבלה

גדול  ייתן ה מכיוון  שלא  ראוי  שנשיא  בית  הדין  הגדול  העומד  בראש  בית  הדין.  הדין  הגדול
  ).םש(וכמו שכתבו התוספות , חלטה שיכולה להיסתרה

 חלטהה

 :לאור כל האמור לעיל

 .קשת האישה לביטול צווי ההגבלהבת אוחים דאנו  .א

 .בתוקפו כל עוד לא ניתן עיכוב ביצוע מפורש לגביו צו ההגבלה עומד .ב 

 .יתן לפרסם בהשמטת שמות הצדדיםנ
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