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 אזורי ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–ריאל לביא רב אוה

 )ד שי זילברברג"עו ורה מרקוביץשד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
  לוניפ :נתבעה

 שבית הדין פסק לכפותו בגירושין תיחת הליך פלילי נגד סרבן גט פ:נדוןה

 סק דיןפ

מש  עשרה  שנה של  האישה  נגד  בעלה  המרצה  כח,  התקיים  דיון  נוסף  בתביעת  הגירושין

 . בגין סרבנותו לתת לה גט, בכלא

 מעמדו  של  הנתבע  כאסיר  פלילי  עלת  תובעת  ביקשה  לנקוט  בהליכים  שיאפשרו  לקבוע  אה
 .וזאת כאמצעי לחץ נוסף עליו לתת את הגט, כל ההשלכות הכרוכות בכך

ובכך  מנע ,  אף  לא  מילה  אחת  פיומבע  בחר  שלא  להגיב  ושלא  להוציא  תמהלך  הדיון  הנב
 .מו את האפשרות שניתנה לו להגיב על הבקשותמעצ

, )20.6.2000(ס  "ז  סיון  תש"ביום  י  פסק  הדין  הראשון  לכפיית  גירושין  כבר  ניתן  ה  זהרמקב
  שנה 15-מהם  כ,  שרים  שנהעזה  מעל  ידי  הבעל    יכוב  הגירושין  עואין  ספק  שבנסיבות  הללו

הממושך   חר  שהמאסראל.  ישהאמורה  ומתמשכת  בחשה  קאינה  אלא  התעללות  ,  שהבעל  בכלא
החמיר  על לין  מנוס  אלא  א,  וטלו  על  הבעל  לא  הועילוהבר  ככל  צווי  ההגבלה  הרלבנטיים  שו

 .שהחוק מאפשר מרביתהבמידה , יחס אליובנקטים הנהבעל את האמצעים 

המגמה  היא ,  יחס  לבקשה  זו  לפתוח  בהליכים  לקבוע  את  מעמדו  של  הנתבע  כאסיר  פליליב
, יחסית  למעמדו  הנוכחי  כאסיר  אזרחי    הבעל  בהיותו  אסיר  פלילייאתו  שלללהכביד  על  תנאי  כ

 .ועלינו לברר את ההיבטים ההלכתיים הכרוכים בקביעה זו

 בסיס החוקי להליך פלילי במקרה הנדוןה

 287מעוגן  בסעיף  ,  קרי  הרשעתו  בפלילים,  הבסיס  החוקי  לקביעת  מעמדו  כעבריין  פלילי

 :להלן שבו נקבע כד1977-ז"תשל, לחוק העונשין

מפר  הוראה  שניתנה  כשורה  מאת  בית  משפט  או  מאת  פקיד  או   ה)א( .287"
 . מאסר שנתיים-דינו , אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין

מפר  הוראה  מהוראות  צו  שניתן  מאת  בית  משפט  לשם  הגנה  על   ה)ב( 
 ". מאסר ארבע שנים–דינו , גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, חייו
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שניתנה )  10.11.16(ז  "שע  תשוןח'  מיום  ט  2.2  ספר  ממדינה  הרקליט  פ  יצוין  להנחייתודע
 רבני  הדין  הית  בל  שיפוטי  שו  ציום  קי  אגין  בענישה  ודין  לעמדה  המדיניות:  "תחת  הכותרת

ובנסיבות  שבהן  בית  הדין  כבר ,  תובה  נקבע  כי  על  יסוד  הוראת  החוק  הנזכר".  ט  גו  קבלת  אמתןל
רות  שיחל  הליך  פלילי  כנגד  הבעל שקיימת  אפ,    יום  ולא  ניתן  הגט60ן  וחלפו  ושירפסק  כפיית  גי

ובכפוף  להיוועצות  מוקדמת  עם ,  אחר  שהפרקליטות  תגיש  בקשה  מתאימה  לבית  המשפטל
 .שלא כדין" גט מעושה"כדי למנוע שהליך זה יביא ל, המשפטית של הנהלת בתי הדין המחלקה

בית ,  ובמקרה  זה,  רה  לבית  המשפט  בלבדהחוק  הסמכות  להרשעה  בפלילים  מסו  ל  פיע
או  אף ,  וצפוי  לשנתיים  מאסר,  המשפט  יוכל  להרשיע  את  הבעל  בעבירה  על  הוראות  החוק  הנזכר

 .לחוק) ב(287לארבע שנים אם יוחלט שעבר על סעיף 

 אם הליך פלילי במקרה הנדון ייחשב לכפייה שלא כדין על גטה

נקבע  כעונש  בגין  מעשיו ,  עתו  בפליליםיצוין  כי  המאסר  אשר  יושת  על  הבעל  עקב  הרש

דהיינו  המאסר .  שאינו  מציית  לפסק  דינו  של  בית  הדין  שהורה  לחייבו  ולכופו  לגירושין

מעצם  טיבו  נועד  ללחוץ  על  הבעל  כדי  שייתן  את  הגט  ועם ,  שכבר  נפסק  על  ידי  בית  הדין

  פסקי  דין  של קיום(  לחוק  בתי  דין  רבניים  5וזאת  על  פי  סעיף  ,  מתן  הגט  מתבטל  צו  המאסר

מהבחינה ,  לעומת  זאת  העונש  הניתן  בגין  הרשעה  בפלילים.  1995-ה"תשנ)  גירושין

אף  כי  סביר  מאד  שתימצא  הדרך ,  אינו  חייב  להתבטל  עם  מתן  הגט,  המשפטית  הטהורה

עונש וג כידוע ס. ל"וכפי שנקבע בהנחיות הנ, לקצר את עונשו של הבעל לאחר שיינתן הגט

 .פג' א סי"ת קול מבשר ח"ש בשו"כמ, כזה אינו מצוי בדין תורה

האם ,  לינו  לדון  בנסיבות  אלו  שכבר  נפסק  דינו  של  הבעל  בבית  הדין  לכופו  בגירושיןע
לא יהיה ניתן לסדר גט כשהגט , שאם כן,  תיחשב  כפייה  שלא  כדין  על  הבעל,  תוספת  הרשעה  כזו

 .ניתן בעקבות כפייה מהסוג הזה

עונש  מאסר  בגין  אי  ציות  לבית  הדין  שפסק בת  הבעל  אבית  המשפט  כופה  ,  צד  אחדמ
". ל  ישראל  אומר  לךשעשה  מה  שבית  דין  "ב  כאומר  לו  ָחשוֵי,  לחייבו  ואף  לכופו  בגירושין

ולא  בדרך  של  כפייה  עד ,  בדרך  של  ענישה  למאסר  קצוב  פייהכדבר  נעשה  באמצעות  ה,  מאידך
ין  ספק  שזו  כפייה  שנועדה  להביא אלמרות  ש,  כההלה  ל  פיעכפי  שהדבר  ,  ן  גט  בלבדיתשי

 .למימוש פסק דינו של בית הדין

אך ,  לכהבהבפנינו  כפייה  של  בית  המשפט  באמצעות  מאסר  שאינו  קבוע  ,  יכומו  של  דברס
 .של בית הדין ונועד להביא לציות לפסק דינהמאסר  מצד בית הדין והן מצד בית המשפט הן

 גירושין באמצעות ערכאותת פייכ

 :'משנה במסכת גיטין דף פח עמוד בב

, וכבים  כבעובדי  ו,סול  פוכבים  כבעובדיו,  שר  כישראלב,  עושה  מגט"
 ."כשר וך לומרים אישראל שה משה עו לאומרים וותו אובטיןח

 ):שם(א "רשב הכתב בחידושיו

 ו  לאומרים  וותו  אובטים  חוייםגב  וסול  פוייםגב  ושר  כישראל  בעושה  מגט"
 ו  לומר  אם  אשר  כוא  העמים  פוייםגבו'  יפ.  שר  כךל  ומר  אישראל  שה  משהע
 רצועה  ומקל  כלא  אגוי  הין  אעכשיו  דך  לומרים  אשראל  יחכמי  שה  משהע
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 ם אובט חהוא ששליח בדקדקין מאיןו, ד" בל ששלוחו ושראל יל שין דביתל
 ."וי גם אשראלי

 ).ף"על הרי(ן "א והר"הריטב ושידכן כתבו בחיו

 :ור הלכה זויאבב, ריד' יס) ד יכתבמ (ת החדשותתשובו, תשובהא ב"רשב ההוסיףו

 לא  אאמר  נא  ללפניהםד,  שראל  יו  אוי  גם  אחובט  השליח  בשגיחין  מואין"
 די  יל  עפילו  אאלוש,  הרצועה  ומקל  החבטת  לא  לבלא,  להוראה  ודיןל
 ".ל"זג "ה ברב התב ככןו, וים גדי יל עאפילו ודיוטותה

 :יןף בפרק תשיעי בגיט"ח על הרי"כן בהגהת הבו

 ".החיבוט והכפייה לאו בכלל משפט הוא, אבל לפי המסקנא"

גם ,  כב  שהביא  מכמה  פוסקים  שלענין  הלכה  זו'  ע  סי"ב  אה"ת  קול  אליהו  ח"ועיין  בשו

 .א הנזכרת"וכמפורש בתשובת הרשב, הדיוטות ישראל דינם כגויים

 :ל"וז, לד ק'י סעזר הבן אגדר הלכה זו נחלקו ראשונים שהביא הטורב

ד "ב שה משה עו לאומריםם ו"כוי ע" עותו אופין כשראל ילד  ש"  בם  אאבל"
 זה  בוקאה  ד"רמ  הכתב  ו.ט  גוי  הך  כל  עותו  אכופין  ו,ך  לומרים  אשראלי

 ישראל  שי  פל  עף  א,ט  גן  תו  לאומרים  וותו  אופיןם  כ"כו  עם  אבלא,  לשוןה
 ומר  אישראל  שכיוןד,  ל"ש  ז"ראא  ה"א  להירא  נלא  ו,סול  פכופו  להם  לומרא
 ".שרכ, ט גיתן לומריןם א"עכו הם אפילוא, כופול הםל

וכן  פסק   ,ש"ע  שפסק  כשיטת  הרא"עת  השודת  אר  יאק  טו  שב"קלד  ס'  ש  סי"עיין  בבו
 . ה"כו סק' ע סי"בסמ

ספיקא   כתב  שאין  הכרעה  במחלוקת  זו  ונותרהד  י'  סי'  ספר  מכתב  מאליהו  שער  זבמנם  א
קלד  דחו '  ע  סי"ספר  אמרות  טהורות  על  אהוב'  קלד  אות  כ'  ע  סי"אך  בספר  יד  אהרן  אה,  דדינא

ירוש  המכתב  מאליהו  בדעת פת  אכ  דחה  "ב  מגירושין  ה"פוכן  בספר  שער  המלך  .  ש"יו  עירדב
 . ם"הרמב

 :ם"כתב בשיטת הרמב, כ"ב מגירושין ה"ם פ"ספר מעשה רקח על הרמבוב

כיון  שישראל  אומר  להם ד,  ש"כתב  שדעת  רבינו  כדעת  הרא  יוסףית  רב  בה"
ואף  שאין  זה  מבואר  בדברי ,  אם  הגוים  אומרים  ליתן  גט  כשר  ולילכופו  אפ

 ".מ כבר הורה זקן"מ, רבינו

קמה  שכתב  שרוב  מנין  ורוב  בנין  של  הראשונים  הולכים  בשיטת '  ה  בגט  עמייעיין  בספר  כפו
 .באות יד שהאריך בביאור השיטותשם ן יועי, ש"הרא

, כפיית  גירושין  ישראל  כבר  פסקית  דין  של  שבמרות  ל,  ה"כי  גם  אליבא  דהרמ  ארבראה  לנ
ם וייגכיוון  שהמ,  שהבעל  חייב  לתת  גטן  וסקים  את  הדיפצד  עצמם  ים  מגויהם  גריעותא  היא  כשה

 אין  כאן,  "עשה  מה  שישראל  אומרים  לך"ואינם  אומרים  ,  כופים  את  הבעל  על  הדין  שהם  פסקו
ה  נועדה  לממש  את בעל  הכפוי  מבין  שהכפייהנסיבות  אלו  בו  ".לפני  ערכאות"אלא  ,  "לפניהם"

תם  סופר  חלק חשובת  התעיין  בו.  ין  זו  כפייה  לשמוע  דברי  חכמיםאלכן  ,  םייפסק  דינם  של  הגו
, "פניהםל"ק רהיכול להיעשות , "שפטמ"גדר בהו  זאשה מבעלה  פות הוצאתכקעז של' מ סי"חו

ר מאח,  ש"אילו  לדעת  הראו.  ולא  באמצעות  ערכאות,  של  ישראלין  בית  ד  אמצעותבדהיינו  
ג "הרי  שגם  בכה,  כבר  פסקו  בבית  דין  של  ישראל  לכופו  בגט,  וייםגלמעשה  עוד  קודם  לכפיית  הו

ראשונים הלשונם  בכמו  שנקטו    (של  בית  הדין"  מקל  ורצועה"אנו  רואים  את  הגויים  רק  כ
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בר  אין  ריעותא  במה וכ,  ובכך  הבעל  כפוי  לקיים  מצוות  חכמים  שהורו  לו  לגרשה,  )הנזכרים  לעיל
 .בערכאות והשדנו

לכוף  את  הבעל   ין  של  ישראל  פסקדג  שבית  ה"ש  נחלקו  בכה"ה  והרא"הרמ,  לשון  אחרתב
ולא ,  דעתא  דנפשיה  עבידאגוי  הו,  אותו  לתת  גט  מצד  דינם  וי  כפההגולאחר  מכן  ,  יןשירוגל

עשים  את מם  אינם  "ה  סובר  שמאחר  שהעכו"הרמ.  אדעתא  לקיים  את  פסק  הדין  של  בית  הדין
ד  של "בי  ש  מאחר  ועוד  קודם  לעישוי"עת  הראדואילו  ל.  א  מהניל  הבעל    בשליחות  בית  הדין

לרבות ,  הרי  כל  מי  שיוציא  לפועל  כפייה  זו  פסקו  עליו  שדינו  בכפיית  גירושין  ישראל  כבר
 . גם אם לא יאמרו כן, בו כידא אריכתא של בית הדיןָחשֵי, וייםגערכאות של 

מאחר  שבכל  מקרה ,  ין  כל  ריעותאה  בנידון  זה  א"וגם  אליבא  דהרמ,  פי  זה  נידון  דנן  עדיףל
והכפייה  שתיעשה ,  בבית  המשפט  לא  יתקיים  דיון  משפטי  לגופה  של  תביעת  הגירושין

ין אראה  שנל  כן  ע.  לממש  את  פסק  דינו  של  בית  הדין"  מקל  ורצועה"באמצעותם  אינה  אלא  
  .ה"ש והרמ"לחוש גם אליבא דשיטת המכתב מאליהו שסבר שאין הכרעה במחלוקת הרא

 :לדברי המכתב מאליהו שכתבצוין י

היינו  דוקא  כשכבר  עמד  לפני ,  א  דאמרינן  דבדייני  גויים  פסול  ולא  בטלה"
דייני  ישראל  וחייבוהו  לגרש  אז  הוא  דאם  הכריחוהו  דייני  גויים  מעצמם 

 ".לגרש וגירש דהוי גט פסול

 .כ בנידון זה"משא, "הכריחוהו דייני גויים מעצמם"הרי שהריעותא היא דוקא אם 

 :שכתב' ב' מ סי"ש נציין לדברי הטור חו"ה והרא"ספת ביאור בשיטות הרמתול

 ם  א,נסות  קלא  וכות  מדיני  ופשות  ניני  דארץ  לחוצה  בנין  דאין  של  פי  עאף"
 ין  ביתה  מין  בנין  דעבירות  ברוצים  פהעם  שוא  העה  שצורך  שין  דית  באור
 אומרים  ו,ם"כו  עדי  יל  עותו  אובטים  חלם  אוא  האםו.  ונש  עיני  מל  כין  במוןמ
 "ך לומר אישראל שה משה עול

 ):שם(בדרישה ו

 פי  כשה  עו  לאמרו  יוייםגה  שצריך  ששמעמ.  'ום  כוי  גדי  יל  עותו  אחובטין"
 כך  וך  כו  לן  תותו  אופין  כצמן  עויים  הגם  אבל  א,שראל  יליך  עיפסקו  שהמ
ש "רא  השם  בבינו  רתבד  כ"ל  קימן  סזר  עבאבן  דקשהו.  ויים  גדי  יל  עסורא
 שר  כט  גיתן  לומרים  אויים  הגם  אפילו  אכופו  להם  לומר  אשראלי  דכיוןל  ד"ז
 יו  האם  שכא  השאניל  ד"י  ו.ביוש  א"רא  הגד  נאן  כתם  סאיך  הן  כאםו,  ל"כע

 ן  מו  ליתן  לייב  חאתה  שברך  חישראל  לה  זמון  מן  תישראל  לומרים  אוייםהג
 דלקמן  כסור  אדאי  וזהו,  ויים  גדי  יל  ענגמר  ועשה  נדין  ההיה  שמצא  נדיןה
 כל  מ,אשתך  לט  גן  תו  לאמרו  יויים  שגי  פל  עף  אתם  הבלא)  ב"ס(ו  "כ  ימןס
 די  יל  עיחתם  וכתב  יך  כחר  אהריש,  ויים  גדי  יל  עעשה  נגט  הין  אקוםמ
 . "שראליםי

מאחר ,  "לפני  ערכאות"ולא  "  לפניהם"ה  ָעשמאחר  והעיקר  הוא  שהדין  והמשפט  ֵי,  היינוד
  הדין  והמשפט    שנעשה  מתייחס  לבית  דין בכך,  נתן  בבית  דין  של  ישראלייובסופו  של  דבר  הגט  

 .וייםגשההליך יושלם אצל הערכאות של , כ בממון"משא. של ישראל ולא לגויים

שהסכים  עם  תירוצו  זה  של '  ב'  מ  סי"רבינו  העשיל  מקראקא  על  הטור  חו'  עיין  בספר  חיו
 .הדרישה

 :תירוצו השני כתב הדרישהב
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 אמרו  שמה  ממונות  מדיני  בויים  גדי  יל  עותו  אחובטין  שמהל  ד"  יועוד"
 אן  כהאריך  לבינו  רש  חא  לפיכךל,  י"  בם  גכתב  שמו  כ,יה  ללפינן  יגיטיןב
 ,דברים  הקום  משם  דיטין  גהלכות  בזר  עאבן  בכתב  שמה  אסמך  ויניו  דפרטיב
 ימן סקמן לבינו רכתב שממהו.  ע"צ  ודינא  לינויי  שרי  תני  הין  בינייהו  באיכאו
 ".תרא בשינויא כשמעו מ"כ

, בהסכימו  לתירוץ  השני,  "וסדות  שירת  דבורהמ"שבטור  הוצאת  ,  י"דרישה  מכתבפרישה  וו
 :וכתב בתירוצו השני בלשון זו, הרחיב את הדברים

כיון  דכבר  נתחייב  בדיני  ישראל ,  ש"אבל  יותר  נראה  דגם  כאן  חולק  הרא"
הם  וייםגאלא ה, תו לא מקרי משפט הגוי, לכופו לשלם וייםגשהרי אומרים ל

ומשום ,  ה  מודה"ואדרבה  אפשר  דגם  כאן  הרמ,  יני  ישראלכשוטרים  של  די
ש  עשה  מה  שישראל  אומר "ומ.  שאין  חילוק  כאן'  הכי  סתם  רבינו  ופשוט  לי

לאו  דוקא '  אומרים  לו  עשה  כו:  "ל  בפרישה"וז(ש  בפרישה  "ל  כמ"לך  ר
אלא  הכי  קאמר ,  לכופו  עד  שיפרע  וייםגדמותר  לומר  ל  וא  הדיןהד,  קאמר

לאפוקי  שהם  ידונו  אותו  כפי ,  חייב  בדין  ישראלעשה  ושלם  לו  כסך  שנת
ל  דמשם  הכי  סתם  רבינו  כאן  דכיון "י,  ואף  אם  תאמר  שפליגי  בזה").  דינם

ממה  ששנינו  זה  בגיטין ,  בדיני  ממונות  וייםגדמה  שחובטין  אותו  על  ידי  
לפיכך  לא  חש  רבינו  להאריך  כאן  בפרטי  הדברים  וסמוך ,  ש"ילפינן  ליה  וכמ

 ".לכות גיטין דשם מקור הדבריםש באבן העזר בה"עמ

, אינם  אומרים  עשה  מה  שישראל  אומרים  לך  וייםגלמרות  שה,  ש"ראהיטת  שליבא  דארי  ה
פ "אע  "ישראלי  הם  כשוטרים  של  דיינ  וייםגה",  כיוון  שכבר  נפסק  הדין  בבית  דין  של  ישראל

 .אינם רואים עצמם כשלוחי בית הדין וייםגשה

 :ה"כו סק' ע סי"כתב בסמ דרכו בדרישה ל פיע

, שראל  יין  דלציית  מסרבן  ולם  אהוא  שאפילוו.  'ו  כוייםי  ג"  עכופהו  שרק"
 שות  רו  לותנין  ניו  הן  האזו,  הם  משות  ריטול  לשראל  יייני  דפני  להלוךל  ל"ה
 דייני  שה  מעשות  לכפוהו  יוייםגה  שלאו,  ויים  גייניי  ד"  עלו  שת  אהוציאל
] ד"ל  קימןע  ס"הא  טור  בובאה[ש  "הרא  לכךצ  ל"  איכ,  ו  לומרים  אשראלי
, ש"ע  '  בימן  סיש  רעיל  לגם  ואן  כדרישה  ופרישהש  ב"כמו]  םש  [הטורו
 "ה זאחר שסעיף במחבר הברי דכמשמעותו

שהתנאי  הוא  שקודם  לכן  יהיה  פסק  דין  של  בית  דין  של ,  ע"והסמ  עולה  מדברי  הדרישהה
, ני  ישראלם  והם  כשוטרים  של  דיי"ואז  לאחר  מכן  יכול  להוציא  על  ידי  דייני  עכו,  ישראל

ומעמדם  זה  נקבע  מאחר  והם  פועלים  את  פעולתם  לאחר  שכבר  ניתן  פסק  דין  בבית  דין  של 
 .ישראל

כו '  מ  סי"בבית  יוסף  חו.  כה  בדיני  ממונות  נלמדת  מההלכה  בגיטיןהלצינו  בראשונים  שהמ
 :ל"וז, הביא מספר התרומות

 מלוהה  אין  דאמרינן  דהאו  )ג'  יא  ס"ח(ב  "  סשער  בתרומות  הפר  סשון  לוזה"
 ידונו  שה  מפי  לינו  דקבל  לרוצה  ולם  אליתיה  דוקאד,  ויים  גפני  בכוף  לשאיר
 סור  אין  דבית  לבא  לצה  רלא  ולם  איה  הם  אאפילו  ו,שראל  יייני  דליוע
 דרכתא  אותבין  כשראל  יל  שין  דית  בירובו  סאחר  ללאא,  ויים  גדייני  להביאול
 ו  לדנו  שמה  לותו  אכריחין  מהם  וויים  גפני  לבא  יכך  לוצרך  האם  ו,כסיו  נלע
 דאמרינן  כויים  גפני  ללא  ופניהם  לשום  מיכא  לוונא  גאי  הכיד,  שראל  יייניד
 "גט דעישויב

 עא ק'יס'  הא חלק"כן הוא בתשובת הרשבו
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. דון לוכבים כובדי עפני להביאו לסורד א"ב  לבא  לצה  רלא  שלם  אוה  לאבל"
 פני  לןדו  לכך  לוצרך  האם  וכסיו  נל  עדרכתא  אותבין  כשראל  ילד  ש"  בלאא
 בכיד.  ותר  משראל  יייני  דו  לדנו  שמה  לותו  אכריחין  מהם  ווכבים  כובדיע
 "גיטין בדאיתא כוכבים כובדי עפני ללא ופניהם ליכא לאיה

באר  את  ההלכה  המתירה  לתבוע  בערכאות  את  מי '  כו  סעיף  ב'  מ  סי"א  חו"כן  בביאור  הגרו
 ".ל"וכנ, ן שם ובנכרין חובטיןגיטי: "וכתב, טל רשות מבית הדיןנתובע השמסרב לדין תורה ו

 :א"ל בספרו באר אליהו על ביאור הגר"ה קוק זצ"כתב הראיו

 לא  דכתב  שלדק'  יע  ס"אה  בטור  הדברי  לם  הכוונים  מבינו  רדברי  שונראה"
 וקא  דהוא  ששראלד  י"פ  ב"  עכרים  נכפיית  בכשר  דהאל  ד"סה  ד"רמ  הדבריכ
 ן  תומר  אם  אבל  א,ך  לומר  אישראל  שה  משה  עלשון  הזה  בנכרי  השאומרכ
 פניהם  לכלל  מפיק  בזה  נא  לשראל  ידיני  בט  גיתן  לביחו  מהואפ  ש"ע  אטג
 ישראל  שכיוןד,  ל"ש  ז"ראא  ה"א  להירא  נלא  ותב  כהטור  ו.כרים  נפני  ללאו
 ה  משה  עלשון  בלא  וט  גיתן  לומרים  אנכרים  הם  אפילוא,  כופו  להם  לומרא
 הכא  דהך  דמרו  לללא  כ"ה  א"רמ  הדעת  להנהו.  שרכ  כ"  גך  לומר  אישראלש
 כלל  מזה  בוצא  יהיה  ירכאות  עצל  אולךד  ה"ב  משות  רטילתי  נ"עש
 לא  א,ך  לומר  אישראל  שה  משה  עומרים  אערכאות  האין  דיון  כ,"לפניהם"
כ "ש  ג"רא  הדעת  לם  גמנם  א.פניהם  לא  בשר  את  אצמן  עדעת  מנים  דםה
 כאן  ו,כופו  לערכאות  לישראל  הומר  איהיה  שוא  הצריךפ  מ"כ  עהא  דשיאק
 ,כופו  לערכאות  לומרד  א"  בשאין  כפילו  אערכאות  בקבול  לתובעל  ותרמ
 תובע  לשות  רנתנו  שכיון  דומר  לצריך  ו.צמן  עעת  דל  עגמרי  לושין  עם  הלאא
 ."ותו איכפו ששראל ילד ש" בהם למרו אאילו כוי הערכאות בקבולל

ן של העיקר תלוי בכך שהפסיקה כבר ניתנה על ידי בית די, ש"יטת הראשל: עולה מדברינוה
בין  בדיני  ממונות  ובין ,  רק  כופין  על  פסק  הדין  של  ישראל  וייםגוככל  שהערכאות  של  ,  ישראל

לכן ,  אנו  מתייחסים  אליהם  כשוטרים  של  בית  דין  של  ישראל  גם  אם  לא  יאמרו  כך,  בדיני  גיטין
 ".עשה מה שבית דין של ישראל אומרים לך"אין הכרח שינסחו את דבריהם בדרך של 

, ןיהדעל  ידי  בית    כבר  ניתנהשמאחר  והפסיקה  לכפיית  הגירושין  היא  פסיקה  ,  ם  בנידון  דנןג
, כלל  אינן  עולות  לדיון  בבית  המשפט,  כךוהטענות  הכרוכות  ב  לגופה  ושאלת  חיוב  הגירושין

ת שבי  אחרלל  כן  ע,  י  ציות  לפסק  דינו  של  בית  הדיןאנישה  על  העדן  אלא  רק  באמצעי    ינואש
יבוצעו על  אין מניעה שאמצעי הענישה, ייה  כדי  לאלצו לתת גטכל  כפלהדין  קובע  שהבעל  ראוי  

 .ותם אמצעים לא יוכלו להתבצע באמצעות פסיקת בית הדיןאמאחר ש, ידי בית המשפט

נינו  של ,  תשובות  רבי  אברהם  אבן  טואה(ג  חוט  המשולש  הטור  השלישי  "ץ  ח"ספר  תשבב
 :כתב בלשון זו, לה' יס) ץ"הרשב

י "דמאחר  שאין  הגט  הנעשה  ע.  ש  טעם  לדבריול  עיקר  וי"ה  ז"ברי  הרמד"
אבל  בלא  ציווי  ישראל ,  כפייתם  כשר  אלא  מצד  שישראל  ציוו  אותם  לכפותו

כ  צריך  להודיע  שהכפייה  הוא בציווי ישראל והיינו שיאמרו לו "א.  הגט  פסול
. וזה  הן  מצד  המגרש  עצמו  הן  מצד  הרואים.  עשה  מה  שישראל  אומרים  לך

ד  של  ישראל  אומרים "ומרים  לו  עשה  מה  שבם  א"מאחר  שהעכו,  אם  מצדו
ד  של  ישראל "כיון  שב,  ידע  שהענין  הוא  על  פי  הדין  ומוכרח  הוא  לגרש,  לך

יחשוב ,  אבל  כשלא  יאמרו  לו  כך,  ם"נחתי  להכי  עד  שכפאוהו  על  ידי  עכו
או  שהאשה ,  היבם  הם  שכפאוהו  לאיזה  ס"אלא  עכו,  דשלא  כדין  הוא  מגרש

ואם  מצד  הרואים  שלא .  א  יתן  הגט  מרצונוולכן  ל,  נתלית  בהם  וכיוצא  בזה
ונפקא  מינה  חורבא  שיכשירו ,  ם  מעצמן  מעשין  אותו"יטעו  ויאמרו  שהעכו
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ולכן  צריך  שיאמרו  לו  עשה  מה ,  ם  שלא  מדעת  ישראל  כלל"גט  מעושה  בעכו
 ".לך ואם לא אמרו אינה מגורשת בגט זהם שישראל אומרי

דלא  כהכרעת  רבי  אברהם  אבן  טואה ו,  ש"רוב  הפוסקים  פסקו  כשיטת  הרא,  כאמור  לעיל

וכן  להלן  תובא  מפסיקת  גדולי  הפוסקים  שלא  חשו ,  ה"שכתב  שהעיקר  כשיטת  הרמ

, בנידון  דנן  שידוע  לכל  שכאן  בארץ,  אך  גם  לפי  דרכו.  להכרעת  רבי  אברהם  אבן  טואה

ואילו  ביחס  לבית  המשפט  כל ,  לבית  הדין  הרבני  סמכות  ייחודית  בענייני  נישואין  וגירושין

מאחר  שהמחוקק  לא  הסמיכו  לפסוק  בתביעות ,  יקה  לחיוב  הגירושין  היא  חריגה  מסמכותפס

  לחוק  העונשין  בגין  אי  ציות  להוראה  חוקית 287אלא  רק  בענישה  על  פי  סעיף  ,  גירושין

, שבלעדיה  ההליך  אינו  יכול  להתחיל,  י  הנחיות  הפרקליטות"ובנוסף  עפ,  של  בית  הדין

קיים  בלא  שבית  הדין  הקדים  ופסק  לכפות  את  הבעל ההליך  בבית  המשפט  אינו  יכול  להת

ה "י  הרמ"בנסיבות  אלו  אין  יסוד  לחשש  הקיים  עפ,  בגירושין  וקוימה  ההיוועצות  הנזכרת

ם "אלא  עכו,  יחשוב  דשלא  כדין  הוא  מגרש"שהבעל  :  א  אבן  טואה"אליבא  דפירושו  של  ר

,   יתן  הגט  מרצונוולכן  לא,  או  שהאשה  נתלית  בהם  וכיוצא  בזה,  הם  שכפאוהו  לאיזה  סיבה

ה "אלא  דברי  הרמ".  ם  מעצמן  מעשין  אותו"ואם  מצד  הרואים  שלא  יטעו  ויאמרו  שהעכו

נאמרו  בנסיבות  שאין  מניעה  חוקית  שבערכאות  של  הגויים  יתקיים  הדיון  לחיוב  וכפיית 

שכפיית  הגט  נעשתה ,  של  הבעל  או  של  הרואים,  לכן  יש  מקום  לטעות,  הבעל  בגירושין

 .קה של אותן ערכאותבאמצעות דיון ופסי

מאחר  ובסופו  של  דבר .  לסיום  פרק  זה  נחוץ  להבהיר  ולהסיר  חשש  משינויי  נסיבות  בעתיד

ל "ככל  שבעתיד  יחולו  שינויים  לרעה  בתנאים  הנ,  הגט  יוכל  להינתן  רק  בבית  הדין

ויבהיר  שההליך  לא  יוכל ,  בית  הדין  יודיע  על  כך,  המאפשרים  לקבוע  את  כשרות  הגט

ובכך  יהיה  ברור  לכל  שאין  תועלת  בהליכים  שבסופו  של  דבר  לא ,  הגטלהביא  לידי  מתן  

 .יביאו לסידור גט

 ב"וק הגירושין בארהח

המשפט  האזרחי  הדן   בית,  ק  חוק  שבו  נקבע  שכאשר  בני  הזוג  באים  להיפרדקב  נח"בארה 
ורשאי להורות על חלוקת , חשבון  את  סירובו  של  הבעל  לתת גט  בביא  יפסיקתוב,  בענייני  הרכוש

ודנו  כמה .  תוצאה  מהסירוב  לתת  גטכהוראה  הניתנת  ,  לתי  שיוויונית  לטובת  האשהבכוש  ר
 .וזשל הבעל מפסיקה ו ששחם בשאלת כשרות גט הניתן כתוצאה מימגדולי הפוסק

וכן  הוא  בקובץ (קפ  '  א  סי"ל  ח"ספר  קובץ  תשובות  להגאון  רבי  יוסף  שלום  אלישיב  זצב
מאחר  וגם ,    שיש  בחוק  זה  משום  כפייה  שלא  כדיןקבע)  נח'  עמ,  ח"רי-ז"ט  רי"מוריה  שנה  י

בהיעדר   פ"עכ,  ש  הנזכרת  לעיל"אליבא  דשיטת  הראם  וכתב  שג,  כפיית  ממון  נחשבת  כפייה
. והגט  יחשב  כגט  מעושה  שלא  כדין  ,ש"יהמבפייה  על  ידי    הכועילתלא  ,  פסיקת  בית  דין  לכופו

 :סיום תשובתו כתבבאך 

ית  הדין  והבעל  מסרב  להתדיין תובעת  את  בעלה  בב  ישהאכן  במקרה  והא"
ג "בזה  יש  לכאורה  מקום  לדון  דבכה,  ד  הוציא  סירוב  עליו"בבית  הדין  וביה

. אם  הוא  מאלה  הכופין  להוציא  שהגט  יהיה  כשר  אם  בגלל  האיום  נתן  הגט
ד  לא  רצה  לבוא לבית הדין נוטל "ו  אם  הבע"כ'  מ  סי"המבואר  בחו  ל  פיעוזה  

ב  הובא "וזה  מספר  התרומות  שער  ס.  ם"רשות  מבית  דין  ומציל  בדיני  עכו
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 בא  יכך  לוצרך  הם  אלא  אחר  הסירוב  ואם"אסור  להביאו  לדיני  עכו:  "י"בב
 יכא לוונא גאי הכי דשראל יייני דו לדנו שמה לותו אכריחין מהם וויים  גפניל
וכן  הוא  בביאור ".  גט  דעישוי  בדאמרינן  כויים  גפני  ללא  ופניהם  לשוםמ

 .'"ם חובטיןגיטין שם ובנכרי "–א שם "הגר

קובץ  מוריה  שם  לאחר  מאמרו  של  הרב  צבי  גרטנר  שדן  בתשובת  הגאון  רבי  יוסף  שלום ב
 ):סח' ם בעמש(הוסיף הרב צבי גרטנר , אלישיב הנזכרת

, א  נמסר לי שאכן לכך נתכוין בציינו לדברי בעל התרומות"מבית  מרן  שליט"
  לעשותו שפיר  דמי,  שבעל  שנפסק  דינו  לכפייה,  ושכן  דעתו  הלכה  למעשה

 ".על ידי גוי העושה אדעתא דנפשיה

בגוי   חלקו  נש"ה  והרא"מנם  הרמא,  ל"גאון  רבי  יוסף  שלום  אלישיב  זצשל  הדרכו  י  "פרי  עה
על  כן  בבעל  שנפסק  דינו ,  ש"יון  שהוכרעה  ההלכה  כשיטת  הראכאך  ,  "דעתא  נפשיה  עבידא"ש

דעתא  נפשיה א"ס  בגדר  גם  אם  בית  המשפט  יכנ,  לכפייה  אין  מניעה  שיכפוהו  באמצעות  החוק
 ".עביד

 .)ה ואפשר"ד, ק כג"ס" (אוצר הפוסקים"מב "סוף חבל "א הרצוג זצ"ריגכן הוא בהערות הו

קסט  דן  בחוק '  סי'  חלק  ד  ,ל"יעבעס  זצלהגאון  רבי  יצחק  אייזיק  ל,  י"ת  בית  אב"כן  בשוו
 : ק יד כתב"ובס, ל"הנ

 ט  גתן  מל  עהמ  עדון  לבעל  לזמינה  הישה  האםד  א"פע  לראה  נדינא  ללכן"
 ציית  לוצה  רינו  אהבעל  וגרשה  לריך  ציניהם  עאות  רלפי  דסקו  פין  דהביתו
 פירוש  בומר  אפילו  אשופט  ציווה  המחוזי  המשפט  הבית  בך  כאחר  ו,ינאד
 ש  י,כדומה  וקנס  בענש  יאו  לאם  וישראל  ושה  מדת  כורין  פיטט  גתת  לצריךש
 די  יל  עאלישר  בעושה  מט  גיון  דהוי  כעושה  מט  גשום  מיכא  לבזה  דומרל
 ה  משה  עו  לומרם  א"עכו  הם  אדוקאל  ד"ה  ס"הרמ  דביא  הבטורו.  ם"כוע
 דאיתא  כשראל  יאנסוהו  שמו  כיקרי  מה  זך  לומר  אשראל  יל  שין  דביתש
 .ך  לומר  אישראל  שה  משה  עאומרים  וותו  אובטין  חבכותים  ומתניתיןב
 ומר  אישראל  שכיוןל  ד"ש  ז"רא  האדוני  אבי  להירא  נלא  וה  זל  עתב  כהטורו
ש "רא  הדעתז  ל"לפיו.  שר  כיתן  לתם  סומרם  א"עכו  הם  אפילו  אכופו  לול
 ".גרש לצריך שין דבית הסקו פכבר דיון כזה בשרכ

,   לחוק  עונשין287ר  על  סעיף  בגם  אם  כפיית  הבעל  תיעשה  מפני  שע,  נןדל  כן  בנידון  ע
, "עבידאדעתא  דנפשיה  "הרי  שגם  אם  לכל  היותר  ייחשב  כ,  וונת  בית  המשפט  להענישו  על  כךכו

. לכפיית  הגוי,  די  בכך  שקדמה  פסיקת  בית  הדין  שיש  לכופו,  ש  שהלכה  כמותו"עדיין  לדעת  הרא
וגם ,  עדיף,  שבבית  המשפט  אין  מתנהל  דיון  ביחס  לגירושין  עצמם  נןדידון  נבשאך  כבר  בארנו  

 . ה אין זה גט מעושה שלא כדין"לדעת הרמ

וגם  לפי  דרכו ,  ת  החוק  הנזכרכ  אודו"לז  מש  קימן  סד  ילק  חלכות  השנהת  מ"ע  בשו"עו
דון בני,  הבית  דיןל  ש  ת  פסק  דינואולא  ם  לקיים  חוק  שלה  ופהכשהחמיר  מכיוון  שבית  המשפט  

דיף  מהנידון ע,  דיןהשבית  המשפט  כופה  אותו  ומענישו  בגין  הפרת  הוראה  חוקית  של  בית    דנן
 .שם

 "שערי תורה"דיון בקובץ ה

דנו  כמה ,  פח-פד'    כפייה  הגט  עמהובא  בספר,  )ד"ורשה  תרע(בקובץ  שערי  תורה  

מהפוסקים  שבדור  הקודם  בדינו  של  בעל  המסרב  להתייצב  בבית  הדין  לדיון  בתביעת 
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ושאלה  האם  תוכל ,  גירושין  כשאשתו  טוענת  וגם  יכולה  להוכיח  שאין  לו  גבורת  אנשים

ביודעה  שעל  פי  דיניהם  יכפוהו  לגרשה  לאחר  שתציג  ראיות ,  לתבוע  גירושין  בערכאות

 .טענתהלהוכחת 

כתב ,  ת  משיב  שלום"ד  לאקאטש  מחבר  שו"ל  אב"גאון  רבי  שלום  יוסף  פייגנבוים  זצה
 :וסיףהו, ש"היא כדעת הראה "ש והרמ"סג שההכרעה במחלוקת הרא' ג סי"בשערי תורה ח

דמה  שערכאות  של  המדינה  שם ,  ש  וסייעתו  לא  מהני"פי  דעת  הרא  לגם"
  נימוסים  לעשות  משפט כשאר  אלא,  כופה  אותו  לגרש  אינו  מצד  דת  ישראל

אפילו  יתברר  שיצא  חוק  לגרש  כדת   ו.  להציל  עשוק  מיד  עושקווהמדינה  
לא  יועיל  דבעינן  דוקא  שהכפייה  תהיה ,  מפני  שהדין  הוא  כן  בדת  ישראל

מכח  בית  דין  של  ישראל  והאינם  יהודים  לא  יהיו  עושים  רק  מעשה  מקל 
ל עדין של ישראל אבל כל שאין הכפייה מכח ציווי בית . ן"ש הר"בעלמא כמ

אפילו  האינם  יהודים  אומרים  למגרש  עשה  מה  שישראל ,  דת  ישראל  פי
ד  דאנן  סהדי  שאם  לא  מצד "כ  בנ"וא...  אומרים  לך  בדת  ישראל  לא  מהני

דיבורנו   ל  פיעדינא  דמלכותא  אילו  קצווחינן  לערכאות  של  המדינה  שיכופו  
של  אינם  יהודים י  בית  דין  "הרי  הכפייה  היא  ע,  התורה  לית  דמשגח  בן  ל  פיע

 ".ואינו גט מהתורה, בית דין של ישראל ל פיעולא 

 :ל"גאון רבי שלום יוסף פייגנבוים זצ ההוסיף, ד"ק סנג' ד סי"בקובץ שערי תורה חו

 צד  מלא  ונימוס  הצד  מצמו  עדעת  מופהוי  כ"הא  שלכ...  האמת  דני  אאומר"
 וב  רשיטת  להתורה  מוא  הטל  בטג,  כפותו  לווהו  צשראל  יל  שדין  הביתש
. ם  לאו  בני  עישוי  נינהו"ומשום  דעכו,  שרשיא  מרב  כלא  דפסקו  דפוסקיםה

 עם  טאיזה  מו  אבריהם  דשמוע  לצוה  מאין  דשום  מו  איהיה  שיך  אויהיה
 שראל  יל  שין  דית  בעת  דל  עכפייה  האין  שכלד,  יא  לנו  החתא,  יהיהש
 ינא  דצד  מיא  הכפייה  האםד.  רצון  כונס  אעשות  לח  כה  ביןא,  וקא  דציווייםו
 צד  מעשות  לשכופין  כקר,  בריהם  דשמוע  לצוה  מין  אאמתכ  ב"א,  מלכותאד
 לומרכ, ינהו נישוי עני באום ל"כו דעפשוט  המובן  הפי  לתורה  ובפרט  הצותמ
 שמוע  לצוה  מאין  דשום  מראשונים  הפירשו  שכמו  וכפות  לידם  בח  כאיןש
 ופין  כם  הפילו  איינוה,  רצון  מגרש  מיהיה  שושה  עפייתם  כין  אכן  ל,בריהםד
מ "מ,  שראל  ית  דל  פי  עט  גן  תו  לומרים  אאפילו  ודין  בכופו  לראוי  שמיל
 הם ול ישראל שין דית בווי צל פי עשכופין כלאא, ינהו נישוי עני באו לינהוא
 ".ל"ן ז"רש ה"מ כעלמא בקל מעשה מק רושים עינםא

 וק  שלהםחזהו  השרי  ששיטתו  היא  שאין  היתר  בגט  כזה  כשהערכאות  כופין  לגרש  מפני  ה
שיטתו  נידון  זה לו,  גם  אם  עוד  קודם  לכן  בית  הדין  פסק  לכופו  בגירושין,  בעל  חייב  לגרשההש
 .ש"ה והרא"ינו שנוי במחלוקת הרמא

חלק  על  הגאון  רבי ,  ת  אמרי  יושר"מחבר  ספר  מנחת  פיתים  ושו,  ל"גאון  רבי  מאיר  אריק  זצה
 ): 'ט' סי' שם חלק ד(תב וכל "שלום יוסף פייגנבוים זצ

פ "שעכ,  וצה  לדון  בדיני  ישראל  ולברר  הדבר  והבעל  מסרבר  ישהאאם  ה"
יוכלו  הבית  דין  לומר  גם  שלא  בפניו  שמחויב  לבוא  לבית  דין  או  לברר  הדבר 

כ  נימא  דגם "וא.  על  ידי  מומחים  ויכפוהו  על  ידי  בית  דין  של  ישראל  לגרשה
נעשים  שלוחים  של  בית  דין  של  ישראל  כיון ,  ם  עושים  כן  מעצמם"אם  העכו

וכאלו  בית  דין  של  ישראל  אמרו  להם ,  חא  להו  לבית  דין  של  ישראלפ  ני"דעכ
כולין  לעשות י  פ  ודאי  בית  דין  של  ישראל"בל  נראה  כיון  דעכא...  שיכופו

ע  מהני "ג  לכו"ובכה,  עצמה  לשליח  שתכוף  לבעלה  על  ידי  ערכאות  ישהאה
כ  הבית  דין  יתנו "א.  ועל  פיה  כעל  פי  בית  דין  דמי,  דהיא  שלוחה  של  בית  דין



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

10 

מחויב  לגרש ,  ואם  אמת  כמו  שאומרת,  י  הממשלה"ק  דין  שיבררו  הדבר  עפס
 ".שליח בית דין ישהאוה ישהאה ל פיעכי כפיית הממשלה , ואז שפיר דמי

לאחר  שבית  הדין  פסק  שהבעל  בר  כפיית ,  ל"י  דרכו  של  הגאון  רבי  מאיר  אריק  זצ"עפ

  המתקיים  מכח מכאן  ואילך  הדיון  בערכאות,  גירושין  בנסיבות  שטענת  האשה  תתברר

הכל  נידון ,  וכן  פסק  דינם  של  הערכאות  לכופו  בגירושין,  תביעת  האשה  שבידה  פסק  דין  זה

עשה  מה  שבית  הדין  אומרים :  "גם  ללא  אמירה  מצד  הערכאות,  כנעשה  בשליחות  בית  הדין

 ".לך

ד  קוטב  שכתב  שאם "ל  אב"תשובת  רבי  יעקב  שור  זצבב  "לב  סק'  ד  סי"שערי  תורה  חבע  "עו
הליך המאחר  ובסופו  של  דבר  ,    בבית  דין  של  ישראל  וכפוהו  בערכאות  על  הגירושיןסרב  לדון

די ,  בגירושיןו  ופכובית  דין  יודעים  שדינו  ל,  בקש  לתת  גטיבו  הבעל  שגיע  לבית  דין  של  ישראל  י
 : והוסיף. בכך

ד  יש  לתקן  דבשעת  סידור  הגט  יאמר  לו  הרב  אתה  נותן  הגט "פ  בנ"ועכ"
ת  בית  דין  של  ישראל  והא  משיב  אני  נותן פ  מרצונך  כמצוו"לאשתך  פב

 ".ע"וכשר לכתחילה אליבא דכו, מרצוני כמצות בית דין של ישראל

 .הנזכר לעיל' ב' מ סי"ראה שדבריו מקבלים חיזוק מהתירוץ הראשון בדרישה חונ

אם  לאחר  פסק   ם  רבי  מאיר  אריק    ורבי  יעקב  שורישלפי  תשובות  הגאונ,  עולה  מדבריהםה
חוקי   ל  פיעהלכה  לערכאות  וגם  שם  פסקו  כן    ישהא  של  ישראל  שפסקו  לכופו  הדין  של  בית  דין

ם  פועלים הו,  י  בית  דין  של  ישראלחלמרות  שאינם  רואים  עצמם  שלו,  הגט  כשר  הערכאות
 . פסיקה של בית דין של ישראל ציאים לפועלואנו רואים אותם כמ, יהואדעתא דנפשי

כל  שאין  הערכאות  רואים  עצמם ,  יגנבויםפי  דרכו  של  הגאון  רבי  שלום  יוסף  פילם  גך  א
ל  הנוגע כשאינו  דין  ב,  כפועלים  בשליחות  בית  דין  של  ישראל  אלא  על  יסוד  דינא  דמלכותא

ואם  לאחר  פסק  דין  של  בית  דין  של  ישראל  הגוי .  יחשב  כגט  מעושה  שלא  כדין,  טהגיוב  חל
 ית  דין  לכפות  עלמעשה  את  הבעל  לגרש  אדעתא  דנפשיה  ואינו  רואה  עצמו  כמקל  ורצועה  של  ב

 . לא מהני, פסק דין של בית הדין

שכל  פעולת  בית  המשפט  אינה  אלא  עקב  אי  ציות  לבית  דין  של  ישראל ,  א  כן  בנידון  דנןל
נידון ב.  הגט  כשר,  לפי  דרכו  בנידון  זהם  ולכן  ג,  ומגמתו  לכפות  על  ציות  לפסק  דין  של  בית  דין

דאנן  סהדי  שאם  לא  מצד  דינא :  "ל"וים  זצי  פייגענב"דנן  ודאי  לא  ֵיָאמרו  דברי  הגאון  רבי  ש
התורה  לית   ל  פיעדיבורנו    ל  פיעאילו  קצווחינן  לערכאות  של  המדינה  שיכופו  ,  דמלכותא

 ".דמשגח בן

ומה לנידון הדקה שדן בנידון '  ע  סי"ת  אבני  צדק  אה"נמצא  בשו,  כעין  הדברים  שבנידון  דנןו
 : ובתוך דבריו כתב, שערי תורהשב

, וייםגילו  אם  דייני  ישראל  כופין  אותו  באמצעות  דייני  וזה  דבר  פשוט  דאפ"
רק  כוונתם  לחלק  אם  בזה  הדין  היו  הדיינים ,  מ  כשר"והם  המניחים  לכופו  מ

 וייםגדייני  ישראל  וה  ל  פיעאבל  אם  הדין  נפסק  ,  דפסול,  וייםגשדנים  עליו  
 ". לא חידשו דבר ולא היו הדיינים בזה רק מה שציוו להכות כשר
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  ל בית הדין לכפות את הבעל כשהוא ראוי לכךע וטלת חובהמ

, יובהר  כי  בנסיבות  של  פסיקת  כפיית  גירושין,  ובזיקה  לאמור  להלן  בדעת  המיעוט,  לסיום

ההלכה  אינה  רק  מתירה  לבית  הדין  לנקוט  באמצעי  כפייה  כנגד  הבעל  וקובעת  שהגט  כשר 

כמו ,  ות  את  הבעלמוטלת  החובה  על  בית  הדין  לכפ,  אלא  יתרה  מכך,  למרות  שניתן  בכפייה

 . ע"שפסקו הטור והשו

 :לד כתב קימן סעזר הבן אטורה

 דד  ע"  באנסוהו  ווצה  ראינו  והוציא  לייב  חהוא  שגון  כדין  כנסוהו  אאבל"
   ".גרש לכופו למן זבכל ובכל מקום שד" בל כל עמצוהו, ט גוי ההוציאהש

 :'קלד סעיף ד' ע סי"ע אה"כן בשוו

 ".גרש לכופו למן זלבכ וקום מבכלד ש" בל כלע צוהמ"

ע "ב אה"ח)  ת  משאת  משה"בנו  של  בעל  שו,  ל"לרבי  אליהו  ישראל  זצ(ת  קול  אליהו  "ובשו

 :כב כתב' סי

חייבי  חטאות  ואשמות  אין ,  )א"א  ע"ערכין  כ(פרק  האומר  משקלי  עלי  ב"
י  שאין  מתכפר "אעפ,  ייבי  עולות  ושלמים  ממשכנין  אותםח,  ממשכנין  אותן
וכן  אתה  מוצא ',  כופין  אותו  עד  שיאמר  וכו,  ונושנאמר  לרצ,  לו  עד  שיתרצה

) א"ע'  ו(ובפרק  קמא  דראש  השנה  .  'בגיטי  נשים  כופין  אותו  עד  שיאמר  וכו
ועשית ,  תשמור  זו  מצות  לא  תעשה,  מוצא  שפתיך  זו  מצות  עשה,  אמרינן

דתניא  כופין ,  ופריך  מלרצונו  נפקא.  'כאשר  נדרת  וכו,  ד  שיעשוך"אזהרה  לב
נמצא  דבקרבנות .  'ומשני  חד  לדאפריש  ולא  אקריב  וכו,  'אותו  עד  שיאמר  וכו

ומדקתני  בערכין  וכן  אתה  מוצא  בגיטי .  ד  שיעשוך"מצינו  ועשית  אזהרה  לב
משמע  להו  דכי  היכי  דבקרבנות ,  הקרבנותת  יבהדי  כפי'  נשים  כופין  אותו  וכו

והיא  מצוה  מוטלת  על ',  כתיב  לרצונו  ואפילו  הכי  כופין  אותו  עד  שיאמר  וכו
', כוותה  נמי  בגיטין  דבעינן  רצון  המגרש  כופין  אותו  עד  שיאמר  וכוד,  ד"ב

 ."ד"והיא מצוה מוטלת על ב

מוטלת  על  בית  הדין המקור  לחובה    הל"ל  הגאון  רבי  אליהו  ישראל  זצשרי  שלפי  דרכו  ה
 :א"סכת ראש השנה דף ו עממסכת  בואה, ה בגט"קרבנות והב

 ".אזהרה לבית דין שיעשוך, עשיתו "

ינו  רשאי  להימנע  מהפעלת  כל אית  הדין  ב,  י  ההלכה  והחוק"  שהדבר  אפשרי  עפכלכ,  ל  כןע
ית   שבכפי,  ית  המשפטבאמצעות  באמצעי  הכפייה  הרלבנטיים  לרבות  באמצעות  הליך  פלילי  

 . ב"מטעמי מדיניות וכיו, ל מצוה אחרתכלבטל  הדין אינו רשאי

עלינו   החובהת  מוטל  ןכ  פ"ואע,  איננו  בטוחים  מראש  ביעילות  ההליך,  שם  שבכל  כפייהכ
, לנבא  את  העתידש  איננו  יכולים  מרא,  בנידון  זה  וא  הדיןה,  לנקוט  בו  מאחר  וקיים  סיכוי  שיועיל

ואין  לנו  אלא  לנקוט  בכל  האמצעים ,  ולדעת  מהי  מידת  ההשפעה  של  הליך  זה  על  הבעל
 . האפשריים

בהיעדר  הוראה עמיתי  הדיין  בדעת  המיעוט  אינו  רלבנטי  '  מוצע  על  ידי  כבההליך  האחר  ומ
תמך  על  הצעות  אלו  כל סאין  טעם  לה,  חוקית  המאפשרת  שחרור  הבעל  בתנאים  מגבילים  כמוצע

החשש מההכבדה שהבעל יחווה באגף הפלילי  התאם לאמור לעילב. ניתנות ליישום  עוד  הן  אינן
 . טגמגמתה מתן השחלק מהכפייה כדין זו לא אאינו משליך על כשרות הגט 
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ואין  בכך ,  להורות  על  פתיחת  הליך  פלילי  באמצעות  הפרקליטותש  יהתאם  לכל  האמור  ב
בית  המשפט  לא  יתקיים  הליך  משפטי  בתביעת בזה  ך  בעיה  הלכתית  מאחר  שבמסגרת  הלי

והגם  שכפייה .  בלבד  סק  דין  של  בית  הדיןפקיים  לבית  המשפט  יכפה  את  הבעל    לאא,  הגירושין
כפי   ד  למתן  הגט  היא  כדיןערו  במאסר  הותילפ  הכפייה  "עכ,  זו  לא  תסתיים  בהכרח  עם  מתן  הגט

כל  מקרה במאחר  ש,  מהי  הוראת  החוק  בגינה  הא  יושב  מ"ואין  נ,  שכבר  נפסק  עליו  בבית  הדין
הוא  יינתן  מכח  כפייה ,  מכח  כפייה  זו  ואם  יינתן  הגט,  זהו  מאסר  שנועד  ללחוץ  עליו  לתת  גט

, יפעלו  לקצר  מעונשולא  ישוחרר  אלא  לאחר  ש  ם  שלאחר  מועד  מתן  הגט  הבעל  עדייןהג.  כדין
ענש נאחר  הגירושין  לש  ומעשיו  גרמו  לו  ,שכבר  ניתן  ת  הגטאמפרע  לאין  זו  כפייה  הפוסלת  
וסביר  שכך ,  ואמנם  יהיה  מקום  לפעול  ככל  הניתן  לשחררו  ללא  דיחוי,  בהתאם  להוראת  החוק

 . יארע בהתאם להנחיות פרקליט המדינה

האחד  כדין  וזוהי  הכפייה  שעד  למועד עלתה  טענה  שבנידון  זה  קיימים  שני  כוחות  כפייה  

ויש ,  והשניה  הכפייה  שפסקו  עליו  מאסר  קצוב  שלא  בהכרח  יבוטל  עם  מתן  הגט,  מתן  הגט

 . מקום לדון האם גט הניתן על יסוד שתי כוחות אלו כשר

שדן  בכשרות  הגט '  רסב  אות  ה'  ע  סי"במענה  לטענה  זו  יצוין  לתשובת  צמח  צדק  חלק  אה

 :וכתב כדלהלן, האחד כדין והשני שלא כדין, ני אונסיםלאחר שהוטלו על הבעל ש

' כ  ב"ל  יש  לומר  ג"כאורה  הכא  שהוכרח  לגרש  מחמת  שני  אונסין  הנל"
דכל '  הב.  לבד  הוכרח  לגרש  מועצי  נדמחמת  כל  אונס  בפ'  הא.  ברות  אלוס

. אורה הגט מעושה שלא כדיןכל' כ לסברא הא"וא, אונס עושה פלגא ההכרח
כ "א,  כ  מחמתו  לבד  מוכרח  לגרש"צד  האונס  שכדין  גכיון  דמ  ,אינוה  אך  ז

כיון  דגם  מחמת  האונס ,  הרי  האונס  דשלא  כדין  לא  פעל  מאומה  לבטל  הגט
 ".  אשר כדין מוכרח לגרש

א היה מקום ללכתחילה מ, התאם  לאמורבך  א.  בתשובת  צמח  צדק  במה  שהאריך  בזה  ש"עיו
גם אם . וי  במאסר  שהוא  וודאי  כדיןהבעל  כפ,  ודם  לגירושיןקיחס  לתקופה  שבש  אחרמלטענה  זו  

סופו  של  דבר  המגמה  היא ברי  ה,  ש  קובע  את  המאסר  בגין  אי  ציות  להוראת  בית  הדין"ביהמ
ש "י  ביהמ"גם  כשניתן  ע  ,ואין  בכך  ריעותא,  תן  גטיציית  לפסק  הדין  ויכדי  ש  ללחוץ  עליו  במאסר

, סר  לאחר  הגירושיןעשי  של  המאהמיצוע  הבן  כמו    כ.וכפי  שכבר  התבאר  ,תוארותמבנסיבות  ה
עונש שהעקב  עבירה  פלילית    קבענמאסר    האלא.  תןניבר  כגט  הרי  הש,  ל  גירושיןעפייה  כינו  א

ינו  מבוטל  עם   אותהגדרשב,  וטל  על  הבעלמה  ונסאידוע  כו,  מתן  הגט  בעליה  כבר  אינו  תלוי
 . אחר שכבר ניתן הגטלשהוא מבוצע כו "ק, לגירושין הייפכחשב נאינו , ירושיןגה

 : ת הדבריםסקנמ

 .ית הדין מאשר לפתוח בהליכים פליליים כאמורב

 .חלטה זו ניתנת ברוב דעותה

 עת המיעוטד

 היבט הפרקטיה

לא  תצמח  תועלת  ממתן  הוראה  לפרקליטות  לפתוח  בהליך ,  כפי  שאבאר,  לדעתי  בנידון  זה

בהתאם  להנחיית  פרקליט ,  1977ז  "  לחוק  העונשין  תשל287פ  סעיף  "פלילי  כנגד  הבעל  ע

 .2.2הנחיה מספר ) 10.11.16(ז "חשון תשע' דינה מיום טהמ
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שלא  יועיל  כל  אמצעי  לחץ  כנגד ,  הדיונים  שהתקיימו  בפנינו  ומהחומר  שבתיק  השתכנעתימ
בסיביר  בארץ   פייהכואפילו  היינו  שולחים  אותו  למחנה  עבודה  ב,  הבעל  כדי  להניעו  למתן  גט

תועלת  שתצמח  מההוראה  להתחיל לכן  לדעתי  חבל  לבחון  את  ה.  מוצאו  זה  לא  היה  מועיל
 .בהליך פלילי

ינו  פועל  מתוך  דפוסי  הגיון אגעתי  למסקנה  שהבעל  אינו  מתנהג  בצורה  נורמלית  וה
הבעל  הוכיח  עד  היום .  ולכן  לדעתי  יש  לשלוח  אותו  להסתכלות  פסיכיאטרית,  ומחשבה  רגילים

ולכן  גם ,  גטבמשך  כל  שנות  שהותו  במאסר  ששום  לחץ  מכל  סוג  שהוא  לא  יניע  אותו  לתת  
לקביעת   לדעתי  אין  לנסות  את  הנחיית  הפרקליט  החדשה.  עילוקביעת  מעמדו  כאסיר  פלילי  לא  ת

 .האישה מעגינותה את כי זה לא יועיל לשחרר, מעמד סרבן הגט כעבריין פלילי במקרה זה

ני  סבור  שצריך  לחשוב  בצורה  יצירתית  כיצד  להביא  לתוצאה  של  מתן  גט  לאישה  במועד א
לדעתי  לאחר  שכל  האמצעים  שנקטו  כנגדו  בהחמרת  תנאי  מאסרו  עד  היום .  האפשרמוקדם  ככל  

אין  טעם  לנסות  להכניעו  בקביעת  מעמדו  כאסיר ,  במשך  למעלה  מחמש  עשרה  שנה  לא  הועילו
 .פלילי

 ביחס  להחמרת  תנאי  המאסר  על  הבעל,  )7.3.17(ז  "אדר  תשע'  ודמת  מיום  טקהחלטה  ב
כאשר  בשבוע  הראשון  חל  פורים  ובשבוע ,  ות  שבוע  ימיםבהטלת  שתי  תקופות  בידוד  נוספות  בנ

 :כתבתי בדעת המיעוט , השני חל ליל הסדר וימי חג הפסח

 ד  עותו  אמכין  שהלכה  לנפסקול  ש"ז  חברי  דקיים  לאפשר  מינו  אחוק  הכיום"
 סרב  מעדיין  וכלא  בנה  ש15  כמצא  נבר  כבעל  הה  זנידוןב.  ני  אוצה  ריאמרש
י "ע(ליו    ענגזרו  שידוד  בקופות  תשש  והגבלה  הווי  צל  כמרות  לט  גתתל

 א  לייו  חל  עאפילו  שפייתי  כאדם  באן  כמדובר  שדבר  הרורב).  הרכב  קודם
 לבעל  שמחשבה  לעורר  מה  זצבמ.  ילדיו  ושתו  איי  חל  עס  חאינוו  ש"ק,  סח
 אשר  מכלא  בהישאר  לעדיף  מישית  אהוא  שך  כדי  כדע,  ובים  טכלא  בחייםה
 מהנה  וובה  טכלא  בהשהיה  שיגר  חזה  כדם  אלפיכ.  חוץ  בופשי  חהיותל
 יבו  לת  איכניעו  שהפעולות  ודרכים  ההם  מצירתית  ידרך  בחשוב  לשי,  בורוע
 . " ט גיתן שדיכ

במהלך  שנים ,  ב  ועד  היום"מחודש  חשוון  תשס,    שנה15אמור  הבעל  נמצא  במאסר  מעל  כ
י אלה  הוטלו  עליו  כל  צווי  ההגבלה  האפשריים  במסגרת  החוק  שהיה  בתוקף  במועד  הטלת  צוו

כאשר שבוע ימים היה בבידוד ושבוע ,  יום90כולל  החזקתו בבידוד לשתי תקופות של ,  ההגבלה
 .במאסר רגיל וחוזר חלילה

שבמהלך ,  ביחס  לנידון  זה  נאמר)  17.9.08(ח  "ז  אלול  תשס"ד  הגדול  מיום  י"החלטת  ביהב
ל  של "  יום  במתכונת  הנ90שבע  שנות  המאסר  הראשונות  היה  הבעל  בבידוד  שתי  תקופות  של  

ל  לגורמים "ד  הנ"רת  פסהגד  הגדול  ראה  לנכון  לפנות  במס"יהב.  שבוע  בידוד  ושבוע  מאסר  רגיל
וכן  להציע ס  "כדי  לבחון  מתן  הנחיות  מנהליות  נוספות  לאלה  שהיו  קיימים  אז  בשב  המוסמכים

. כדי  להחמיר  את  צווי  ההגבלה  הקיימים  כלפי    סרבני  גט  קשים  כנידון  זה  תיקוני  חקיקה  נדרשים
כגון  בשלילת ,  קבות  זאת  החלו  הדיונים  בקביעת  צווי  הגבלה  נוספים  שלא  נקבעו  עד  אז  בחוקבע

ובשלילת  מתן  אוכל  בכשרות  מהדרין  לסרבני  גט ,  האפשרות  לשהות  באגף  התורני  בכלא
 ".מסרבן גט הנמצא בבידוד לישון על גבי מזרן"ל לשלול "ד הנ"וכן הוצע בפס, המבקשים זאת

כ "ב) 2008 (ח"תשס   שכבר אז בשנת15ל  בעמוד  "ד  הגדול  הנ"  ביהד"ש  לציין  האמור  בפסי
 :האישה הפסיקה לבקש להושיב הבעל בבידוד
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אכן  ניתן  להעריך  כי ...  י  אצל  בעל  זה  הושבתו  בבידוד  היא  בגדר  פרסכ "
לשם  הם  מביאים ,  קיימים  בעלים  אשר  יעדיפו  את  הפרטיות  של  תא  הבידוד

על  פני  הצורך ,  נות  המאסראת  כל  הכבודה  שהתאספה  אצלם  במהלך  ש
על  צרכיהם ,  לחלוק  את  שטח  מחייתם  בתא  הכלא  עם  אסירים  נוספים

בעל  סרבן כ  לא  הרי  סרבן  זהו,  כל  מקרה  לפי  ענינו.  וגחמותיהם  האישיות
 ."אחר

ו  הליך  משפטי  שרוצים  לנקוט אי  סבור  שיש  לבחון  כל  צו  הגבלה  נגם  א,  ל"פ  העיקרון  הנ"ע
 .  את המטרה או ירחיק אותהאם הוא יקרב, כנגד סרבן הגט

ן  בפני  כל  הרכבי וד  האזורי  בירושלים  וניד"  שנים  התיק  היה  בטיפול  ביההים  עשרתשכ
. במהלך  שנים  אלה  הוטלו  על  הבעל  כל  צווי  ההגבלה  האפשריים  ללא  הועיל  .ד  בירושלים"ביה

 ד"בהאד  האזורי  בחיפה  בהרכב  "עבר  התיק  לטיפול  ביה)  24.11.14(ה  "כסלו  תשע'  ביום  ב
כ "לבקשת  ב.  והבעל  היה  במאסר  בכלא  קישון  שהתנאים  בו  קשים  יותר  מהרגיל,  ד  אדרי"הגר

בתקופה  של  שנה  ותשעה .  ד  הרבני  בירושלים"יהבב  לטיפול  16.8.16האישה  חזר  התיק  ביום  
, ד  האזורי  בחיפה  הוטלו  על  הבעל  שש  תקופות  בידוד  נוספות"חודשים  שהתיק  היה  בטיפול  ביה

 .וגם אלה לא הועילו

ונקבע  מועד  לדיון  ראשון ,  ו  לטיפול  הרכב  דנן"ד  בירושלים  באלול  תשע"תיק  חזר  לביהה
ניתן בהרכב דנן צו ) 14.12.16(ז "ד כסלו תשע"ביום י). 14.11.16(ז "ג  חשון  תשע"ביום  יו  בפנינ

למעט  חפצים ,  להחזיק  חפצים  אישיים  בבית  הסוהר  או  בבית  המעצר"הגבלה  המונע  מהבעל  
נמנע  ממנו )  15.1.17(ז  "ז  טבת  תשע"טה  מיום  ילובהח"  ירה  על  בריאותוהדרושים  לשם  שמ

ולתת לו להשתמש  ת הטלית ותפילין שלואואף לקחת ממנו , להחזיק כל ספר לרבות ספרי קודש
 .רק בטלית ותפילין של בית הכנסת שבבית הסוהר

שתי הוטלו  על  הבעל  )  7.3.17(ז  "אדר  תשע'  דנן  מיום  טד  "אמור  לעיל  בהחלטת  ביהכ
השבוע  הראשון  כלל  את  ימי  הפורים  והשבוע .  תקופות  בידוד  נוספות  כל  אחת  של  שבוע  ימים

הבעל  שהה  בבידוד  בפורים  וגם  בליל  הסדר  ללא  כל .  השני  כלל  את  ליל  הסדר  וימי  חג  הפסח
 .וגם זה לא עזר להניעו לתת גט לאשתו, ספר קודש וללא כל חברה בימי חג אלה

הבעל  הוכיח  עצמו  כאדם ,  רכב  שלאור  הניסיון  שהצטברלהיי  בעתי  דעתי  בפני  חברה
וכאשר  יענו ,  שרוצה  להוכיח  לכולם  ששום  דבר  לא  ישבור  אותו  ולא  יכניעו  לתת  גט,  כפייתי

 .אותו כן ירבה וכן יפרוץ

כ  האישה  לקבוע  מעמדו "התקיים  בפנינו  דיון  בבקשת  ב)  19.5.17(ז  "ט  אייר  תשע"יום  יב
 .וראת החוק החדשהשל הבעל כאסיר פלילי בהתאם לה

בדיון  זה  בחר  למלא  פיו  מים ,  בעל  שבדיונים  קודמים  התפרץ  והגיב  לכל  טענה  כנגדוה
את  האפשרות   ד  אפילו  כשאמר  לו"ושמר  על  זכות  השתיקה  ולא  הגיב  ולא  התייחס  לדברי  האב

 :שייחשב כאסיר פלילי

 תהיה  שומר  אזה  שלילי  פאסיר  כליך  אהתייחס  לתבקשד  מ"יהב:  דין  הבית"
 היות  לעים  נלא  ונסים  אוצחיםר,  ליליים  פסירים  אמצאים  נששם  וחר  אףאגב
 התייחס  לוצה  רתהא,  לילי  פאסיר  לותך  אהעביר  למשמעות  הזה  ומחיצתםב
 .כותך זו זהגיב לא לוצה רתה אזמן ההז

 .גיב מא לאסירה
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 יום  האם  שזה  להצדקהה,  טענות  בבוא  תל  אקרה  ישזהכ?  ותקש:  דין  היתב
 היית שד עשוט בותך אמכים וותך אשכיבים מיו הלכההה י פל עוהגים ניוה
 ההלכה והלכהזו ה. ה זת אאפשר מינוא יום החוק הבלא,  וכן  מאתה  שומרא
 ."רך עוויש הם שברים דושים עזא אפשרמינו  אחוק הקר, חייבתמ

 כי  הגפים  אתוך  בותך  אמו  שמה  לטענות  בבוא  תלכ  א"חא:  דין  הבית"
 ".ס"שב בפחידיםמ

כמתנדב  בשליחות  מצווה  של  הרב  הלפרין  רב  שכונה  בגבעה '  מ  ד"יע  עודיון  זה  הופב
שחרור ,  קיבל  על  עצמו  שליחות  של  מצווה  להביא  תועלת  לשני  הצדדים'  מ  ד"עו.  הצרפתית

, ד  אפשר  לו  לשוחח  עם  הבעל  לפני  הדיון"וביה,  חרור  הבעל  ממאסרושו,  האישה  מעגינותה
 .רוטוקולפ הצדדים בתוך הלהביע את עזרתו בנוכחותוולהיות נוכח בדיון 

 :אמר בפנינו' מ ד"וע

 ו  לתתל,  חברותא  ביתו  אלמודל,  חבר  לו  להיות  ליקשתי  בניא:  'מד  "עו"
 לפרין  הרב  הל  שיעורים  ששמועד  ל"ב  חל  שכנסת  הבית  בהתפללל,  ג  גורתק
 ירצה  שה  מל  כותו  אארח  לוכן  מאני  שמרתי  אחרית  שפילת  תאחר  לום  יידימ
 לו  ושתו  את  אישחרר  שבקש  מני  אלכלית  ככולתי  ם  עניא,  קבל  יוא  המנימ
 ו להיות לוכן מני אושעים פחברת בלילי פסיר אהיות  לבמקום  ...  פק  סחמתמ
 חברת  בהיות  למקום  ביחד  בתפלל  ניחד  בלמד  נוצה  רהוא  שה  מל  כחברל
 ).63-69שורות . (ושעיםפ

 א  לוא  הלי  שהצעה  לענה  נא  לוא  הבל  אטובה  וברית  חיחה  שנו  להייתה"
 יחיד  וחד  אלוקים  אלע'  ליבוביץ  מרבי  הל  עסתמך  הוא  הצמו  עת  ארסביה
 ).73-74שורות ." (ותו אנחה מהואש

, אור  הבנתי  שהדרך  בה  הלכו  עד  כה  מיצתה  את  עצמה  ויש  לחשוב  על  פתרונות  יצירתייםל
 :פניתי לבעל ואמרתי לו' מ ד"ולאור דברי עו

 צלו  אתהיה  וגט  הפני  לותך  אשחרר  נםא  ותך  אשאול  לוצה  רניא:  דין  היתב"
שורות "(?כלא  לחוץ  מבית  בצלו  אתקופה  הת  אבחון  לוכן  מהיה  תאם  הביתב

70-71.( 

 ?ענות לוצה רתהא: דין הבית"

 .ותק שסירא

 ?חוץ בהיות לוצה רא לתהא: דין היתב

 .ותק שאסירה

 ?בד להיות לחמד ניה הה זסדר הליל בםג: דין היתב

 .ותק שאסירה

" ?בית בצלו אהיה תתה אנה שצי חוקף תר בסכם העשות לפשרא: דין היתב
 )".75-81שורות (

' מ  ד"ולצאת  לסידור  מגורים  מכובד  אצל  עו,  הצעה  להשתחרר  מהכלא  לפני  סידור  הגטל
בחר  הבעל  שלא  להגיב  ולהשיב ,  ל"שמוכן  לקבלו  תחת  חסותו  ולתמוך  בו  כלכלית  וחברתית  כנ

חושב  בצורה  הגיונית   ל  אינוהגות  זו  מחזקת  את  עמדתי  שהבענהת.  בחיוב  להצעה  כה  טובה
הבעל  התרגל  לכך  שיותר  מחמש  עשרה  שנה הוא .  ומעדיף  את  החיים  בכלא  מאלה  שמחוץ  לכלא

 15ואם כל צווי ההגבלה שהוטלו עד כה לא הועילו במשך , מקבל בחינם את כל צרכיו מהמדינה
סרבן .  תאין  יסוד  להניח  שהגדרתו  וקביעת  מעמדו  כאסיר  פלילי  תביא  לתוצאה  המיוחל,  שנה
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, וגם  כאשר  שחררו  אותו  בגלל  מצבו  הרפואי,  הגט  המפורסם  יחיא  נשאר  בכלא  עד  סוף  ימיו
 ".כי שם ביתו"ביקש מעצמו לחזור לבין כותלי הכלא 

עצם  ההחלטה  מניעה  את   גבלה  של  מאסר  על  סרבן  גטהבמקרים  בהם  מוטל  צו  ,  דרך  כללב
, לא  קורה  בסמוך  למתן  ההחלטהאם  זה  .  הסרבן  להתרצות  למתן  הגט  כדי  לא  להיכנס  לכלא

הוא  בעצמו  פונה  בבקשה ,  לאחר  שהיה  קצרה  בכלא  של  מספר  ימים  או  של  מספר  חודשים
בחון  כל  הליך לל  שיש  "ד  הגדול  בהחלטה  הנ"י  ביה"כפי  שנאמר  ע.  לקביעת  מועד  לסידור  גט

כך ,  כי  ישנם  כאלה  שהשמתם  בבידוד  הינה  פרס  עבורם,  ם  יביא  תועלת  האשנוקטים  נגד  הסרבן
ם  יש  סיכוי   האנעשה  עד  כה  כלפי  הבעל  בנידון  זהשלדעתי  יש  לבחון  לאור  כל  הידוע  לנו  על  מה  

 .שקביעת מעמדו תניע אותו לתת גט ותוך כמה זמן זה יקרה

לפרקליטות  בעקבות  החלטת יה  תהליך  לקביעת  מעמד  הבעל  כאסיר  פלילי  כרוך  בפניה
כבכל , בקש מהם לקיים חקירת משטרהוהפרקליטות  אמורה  להחליט לפנות למשטרה ול,  ד"ביה

במסגרת  זו  גם  יבדקו  אם  הבעל  שפוי  ואחראי  למעשיו  כדי  להעמידו  לדין .  חקירה  בהליך  פלילי
בעל  יורשע  ויגזרו ה,  ש  יסתיים  כמצופה"ך  הפלילי  בביהמיבמידה  וההל.  ד"על  הפרת  צו  ביה

ופה  ממועד  חיוב ד  בהתחשב  באורך  התק"עליו  שנתיים  עד  ארבע  שנות  מאסר  על  הפרת  צו  ביה
ש על היותו אסיר "ד חלוט של ביהמ"לאחר  פס.  הגירושין  ועד  מועד  קביעת  מעמדו  כאסיר  פלילי

ח  כדי  לעבור את כל יקאיני  יודע  כמה  זמן  י.  וא  יעבור  לבית  מאסר  של  עבריינים  פליליים  ה,פלילי
 .וברור שלא מדובר בתקופה קצרה, ל"השלבים וההליכים הנ

ר  עם  עבריינים  פליליים  אין  כל  ערובה  שהבעל  יכנע  ללחץ לאחר  כניסת  הבעל  למאס 
ולא  ברור  כמה  זמן  יקח  עד  שהבעל  יכנע ,  המופעל  עליו  מעצם  ישיבתו  עם  עבריינים  פליליים

 .וירצה לתת גט לאשתו

כדי  להפעיל ,  נחת  העבודה  של  עמיתי  במתן  החלטה  לפרקליטות  לפעול  למיצוי  אמצעי  זהה
במאסר  עם  עבריינים  רוצחים יה    הינה  מתוך  מחשבה  שהשהי,לחץ  על  הבעל  בנידון  זה  לתת  גט

 .בעקבות זאת הבעל יבקש לתת גטוו בואולי בהיתקלות עמם הם יפגעו , ואנסים תפחיד אותו

יש .  פני  שאתייחס  להיבט  ההלכתי  הכרוך  בהליך  זה  אתייחס  להיבט  הפרקטי  והתועלתיל
כביד  מאוד  על  הבעל  ויגרמו  לו ה  שהשהות  של  הבעל  עם  עבריינים  פליליים  תיילברר  אם  הציפ

הרי  ברור  שהאסירים  שיכבידו  על .  ד  של  ישראל  אומרים  לך"הינה  בגדר  עשה  מה  שבי,  לתת  גט
מבחינת .  ד"ש  הפועל  מכוח  הנחיית  ביה"ואפילו  לא  שלוחי  ביהמ,  ד"הבעל  אינם  שלוחי  ביה

יליים הינה הכנסתו למאסר עם עבריינים פל, ד"ש לאחר שירשיע את הבעל בהפרת צו ביה"ביהמ
לכן  גם .  ולא  כאמצעי  לחץ  להשגת  מטרה  עתידית,  ד"בגדר  עונש  על  העבירה  של  הפרת  צו  ביה

כי  שנתיים  או  ארבע  שנות  שיגזרו  עליו ,  הבעל  לא  ישוחרר  מידית  אחר  מתן  הגט,  אחר  מתן  הגט
ולעונש  זה  יתייחסו  בהתאם  לכללים  החלים  על  כל ,  ד"הם  עונש  על  עבירה  של  הפרת  צו  ביה

קשה  לניכוי ברך  לפנות  אחר  הגט  בבקשת  חנינה  או  טהבעל  יצ.  נגזר  על  עבירה  פליליתעונש  ש
והוא  יהיה  תלוי  בחסדי  מערכת  המשפט  הכללית  ללא  כל  קשר ,  שליש  על  התנהגות  טובה

 .ד ולעובדה שהוא נכנע ונתן גט"לביה

ל הוא  יהיה  ככ,  ש  לאחר  ההרשעה  וכניסתו  של  הבעל  למאסר  כעבריין  פלילי"מבחינת  ביהמ 
ס  נוקט  בכל "לצורך  כך  השב.  ס  חייב  לשמור  על  שלומו  ובריאותו"שהשב,  עבריין  פלילי  אחר

כך .  מיני  אמצעי  אבטחה  של  מצלמות  וסוהרים  המופקדים  על  כך  שהאסירים  לא  יפגעו  זה  בזה
ש  לכליאתו  בין "זה  לא  יהיה  מכוח  הוראת  ביהמ,  שאם  תארע  תקלה  ואסירים  אחרים  יפגעו  בבעל

בוודאי  לא .  אדרבה  ההוראה  היא  הפוכה  לשמור  על  שלומו  ובטחונו  של  האסירשהרי  ,  עבריינים
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ו  הכאה  של  הבעל  תהיה אגם  אם  התוצאה  של  הפגיעה  .  ת  גטתד  לכוף  אותו  ל"מכוח  הוראת  ביה
ד "ד  שמקיים  את  עשוי  ביה"לא  יהא  זה  בגדר  שליח  בי,  ד  בכך  שירצה  לתת  גט"רצויה  לביה

ם  החובטין "וגם  לא  בגדר  עשוי  של  עכו,  "  רוצה  אנימכין  אותו  עד  שיאמר"בקיום  ההלכה  של  
 ".ד של ישראל אומרים לך"עשה מה שבי"אותו ואומרים לו 

זה  יכול  לקרות  בגלל ,  מקרה  של  אירוע  של  תגרה  בין  הבעל  לאסירים  עבריינים  אחריםב
או  בגלל  עקיפה  בתור  לקנטינה ,  אמירה  של  הבעל  שלא  תמצא  חן  בעיני  שאר  האסירים  הפליליים

יש  גם  לזכור  שלמרות  השמירה  הקיימת .  בחדר  האוכל  וללא  שום  קשר  לסירוב  הבעל  לתת  גטאו  
קיימים  מקרים  חריגים  של  מעשה  דקירה  או ,  בבתי  הכלא  על  שלומם  ובריאותם  של  אסירים

שהרי  אין  זה  בגדר ,  ד"ותוצאה  כזו  ודאי  לא  תהא  רצויה  לדעת  ביה,  פגיעה  מינית  בין  אסירים
 .ד שיאמר רוצה אניוי של מכין אותו עישהע

ביעת  מעמדו  של קגם  אם  יושלם  ההליך  של  ,  סיכומם  של  דברים  אלה  בהיבט  הפרקטיל
אין  כל  ערובה  שיקרה  אירוע ,  צא  במאסר  בחברת  עבריינים  פלילייםימוהוא  י  הבעל  כאסיר  פלילי

 כל  התהליך  הזה  יהיה  ניסיון  נוסף  בסופו  של  דבר.  חריג  שיגרום  לבעל  להיכנע  ולרצות  לתת  גט
יש  יסוד ,  לאור  התנהלות  הבעל  עד  כה.  מו  כל  הניסיונות  שנעשו  עד  כה  ולא  הועילו  בנידון  זהכ

, אלא  אדרבה  יזיק  ויחזק  את  רצונו  של  הבעל  לנקום  באישה,  חזק  להניח  שניסיון  זה  לא  יצליח
ל  ההליכים  שנקטה כלמתן  גט  ובהמשך  עגינותה  כנקמה  על  ו  ולהמשיך  לפגוע  באישה  בסירוב

 .כנגדו

חר  ודרך  זו  של  הפעלת  אמצעי  לחץ  כשלה  במשך אמ,  יה  פרקטית  זו  אני  סבורתוך  ראמ
 :כדלהלן ואני מציע לפעול, ש לשנות את כיוון החשיבה בנידון זהשי, שנה 15-למעלה מ

ש  להפנות  הבעל  להסתכלות  פסיכיאטרית  כדי  לאבחן  את  מצבו  ולעזור  לו  להתמודד י .א
במהלכן  החמירו  כנגדו ,    שנה  במאסר15אחר  שהיה  יותר  מ,  במצב  הנפשי  בו  הוא  מצוי

ד  הפסיכיאטרית  יש  לבקש  גם  התייחסות  לשאלה  אם  ניתן "בחוו.  את  תנאי  המאסר
עקבות  המשך  החזקת  הבעל ב,  לצפות  לשינוי  בעמדת  הבעל  בהבעת  רצון  לתת  גט

 .ו החמרת צווי ההגבלה או קביעת מעמדו כאסיר פליליאבמאסר  

כדי  שיוכל  לפעול  מול  כל ,  ד"על  מטעם  ביהכ  של  הב"כב'  מ  ד"ש  למנות  את  עוי .ב
גם  יפעל  לחידוש  הקשר '  מ  ד"עו.  במגמה  לסייע  לו  לשקם  את  חייו,  הגורמים  השונים
 .וגם הם יוכלו במסגרת המפגשים עמם לשכנעו לתת גט לאמם, בין הבעל לילדיו

כהתחייבות  מצדו  כלפי ,  יעלה  את  הצעתו  עליה  הצהיר  בפנינו  לפרוטוקול'  מ  ד"וע .ג
כדי  שלבעל  תהא  הרגשת  בטחון  שאין  זה  בגדר  פיטומי  מילי ,  ד"על  וכלפי  ביההב

 .בעלמא

שהסכים '  מ  ד"ולהעבירו  למעצר  בית  בביתו  של  עו,  ש  לשחרר  את  הבעל  ממאסרי .ד
על  המחלקה  המשפטית  בהנהלת  בתי  הדין  לבחון  עם  הגורמים .  לפרוס  חסותו  עליו

, החוקית  לביצוע  הנחיה  זואת  הדרך  ,  המוסמכים  בפרקליטות  ובמשרד  המשפטים
 .ובמידת הצורך להציע תיקון חקיקה הנדרש לצורך כך

ואת  הצפוי  להיות ,  כ  לבחון  את  השתלשלות  ההליכים  עד  כה"ני  ממליץ  לאישה  ובא .ה
לעומת  זאת  לשקול  את  הסיכוי .  לדעתה  בעקבות  ההליך  לקביעת  מעמדו  כאסיר  פלילי
למתן  גט  בתוך  תקופה  של  ששה שיש  בדרך  המוצעת  על  ידי  בדעת  המיעוט  להביא  

 כ"אם ההצעה מקובלת על האישה וב. אמצעים המפורטים בהצעתיהחודשים  בה  ינקטו 
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במטרה  להביא  לסידור   ל"צוע  ההצעה  הניעליה  להגיש  בקשה  בה  תביע  הסכמתה  לב
 . הגט בהקדם האפשרי

חן כמו  כן  תב.  חרורו  ממאסרשציאה  מהארץ  כנגד  הבעל  עוד  קודם  יתן  צו  עיכוב  יינ .ו
. הדרך  החוקית  לשים  לבעל  אזיק  אלקטרוני  או  שבב  שיאפשר  לאתר  אותו  בכל  רגע  נתון

פעם '  מ  ד"אפשר  גם  לבקש  ממנו  להתייצב  בתחנת  משטרה  קרובה  לבית  של  עו
 .ביומיים

ד  לדיון  מעקב  פעם  בשבועיים  כדי  לבחון  את  עמדתו  ולשכנעו "ש  להזמין  הבעל  לביהי .ז
 .לתת גט לאשתו

כאשר ,    לתקופה  של  ששה  חודשים  ממועד  שחרור  הבעל  ממאסרסדר  זה  יונהגה .ח
בעל  לא האם  .  ו  את  הבעל  לתת  גט  לאישהעוילדיו  של  הבעל  ישכנ'  מ  ד"בתקופה  זו  עו

 . ד על המשך ההליך"ן גט תוך ששה חודשים יחליט ביהיתי

הרבה  יותר  מהר  מאשר   סיכוי  סביר  להביא  למתן  גט  לאישה  בדרך  המוצעת  כאן  יש,  דעתיל
ויחול   תנה  לכך  שיקרה  משהו  כמפורט  לעילמוה  הליך  לקביעת  מעמדו  כאסיר  פלילית  ובאמצע

 . שינוי בעקבות מאסרו של הבעל בין עבריינים פליליים

ד  חובה  ומצווה  גם  לכוף  הבעל  בגירושין  כאשר  הנסיבות  מצדיקות "מוטלת  על  ביהם  נאמ
אולם  החוק  כיום  אינו .  לעילשציין  עמיתי  '  ד  סעיף  ד"ע  סימן  קל"ע  אה"כמבואר  בטור  ושו,  זאת

כין  אותו  עד  שיאמר  רוצה מש"ת  שנקבע    אד"ליח  ביהשי  "ד  להורות  לבצע  ע"מאפשר  לביה
וגם ,  לא  הועילו  עד  כה  בנידון  זה  פייהכמאידך  כל  צווי  ההגבלה  שנקבעו  בחוק  כאמצעי  ".  אני

 .בהליך לקביעת מעמד של אסיר פלילי אין כל ערובה להשגת המטרה

מהלכן  אף שב,  שנה  שהוא  נתון  במאסר  15-הבעל  עד  כה  במשך  למעלה  מלאור  התנהלות   
יש  לדעתי  חשש  סביר  שהשימוש  בהליך  הפלילי  רק   ללא  הועיל,  ת  תנאי  המאסר  כנגדו  אהחמירו

ומאידך  יש  סיכוי  טוב  לשחרר  האישה  מעגינותה  בדרך  המוצעת ,  ירחיק  יותר  את  השגת  המטרה
 .על ידי בזמן קצר יותר

לכל  הגורמים  המוסמכים  לעניין  לבחון  את  דרכי  הביצוע  וקביעת  המסגרת לפיכך  אני  פונה   
, העלויות  הכרוכות  בפיקוח  על  הבעל  בהיותו  משוחרר.  ל"החוקית  לביצוע  ההנחיות  הנ

הינן  שוליות  ביחס ,  או  כל  דרך  מתאימה  אחרת,  באמצעות  אזיק  אלקטרוני  או  שבב  מתאים
  צרכיו  בכלא  בכספי  ציבור  ובעלות בסיפוק  כל  ויות  הכרוכות  בהחזקת  הבעל  במאסרללע

ס "י  חמישה  אנשי  שב"ד  ע"והעלות  הכרוכה  בליווי  לדיונים  בביה,  ס"י  השב"ההשגחה  עליו  ע
הגיע הזמן לשינוי תפיסה ולחשיבה מחודשת . הצמודים אליו מיציאתו מהכלא ועד החזרתו לשם

 ולים  הרבה  יותראמצעים  פשוטים  וז  ברך  המוצעת  לתקופה  של  ששה  חודשיםדולעשיית  ניסיון  ב
שיש  סיכוי  טוב  שיביאו  לשחרור  האישה  מעגינותה  ובמקביל  גם  לשיקום  חיי  הבעל  בעזרת 

 . בהתאם להצעתו' מ ד"תמיכתו של עו

 .מדוע להעדיף את הצעתי בהיבט הפרקטי והתועלתיי ד כאן נימוקיע

 היבט ההלכתיה

כדי  להצדיק בהיבט  ההלכתי  יש  להעיר  על  דברי  עמיתי  בהתייחס  לאסמכתאות  שהביא  

 :הפניה לפרקליטות בנקיטת הליך פלילי כנגד הבעל
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ד  על  הפרת  צו "מרות  שהפניה  לפרקליטות  לקיים  הליך  פלילי  תהיה  מכוח  הוראת  ביהל .א
ללא  כל ,  פ  הדין  הפלילי"ההליך  הפלילי  עצמו  יתקיים  כהליך  עצמאי  ע  למתן  גט  ד"ביה

ד  לא  יוכל "ביה.  לתת  גטובמנותק  מסירוב  הבעל  ,  ד  להתערב  בעניין"אפשרות  לביה
כי  העונש  שנגזר  עליו  הוא  בגין  הפרת ,  לבקש  לשחרר  הבעל  ממאסרו  מיד  אחר  מתן  הגט

וההתייחסות  כלפי  הבעל  תהא ,  1977-ז  "  לחוק  העונשין  תשל287פ  סעיף  "צו  שיפוטי  ע
 .כמו לכל אדם אחר שהורשע מכוח סעיף זה

יסודו  בהבנת  כוחות "  ר  רוצה  אנישכופין  אותו  עד  שיאמ"וי  על  מתן  הגט  ישגדר  של  עה .ב
ורק  יצרו  הרע ,  שרצונו  האמתי  הוא  לקיים  מצוות  חכמים  לתת  את  הגט,  הנפש  של  האדם

ד  זה  פועל  על  האדם  להגיע "רק  כאשר  העשוי  הוא  בהוראה  ישירה  של  ביה.  מונעו  מכך
" רוצה  אני"ברגע  שהושגה  המטרה  ואמר  .  ד"לרצון  האמתי  שלו  לקיים  הוראת  ביה

לכן  גם  כאשר .  כי  לא  מדובר  בעונש  אלא  בשבירת  יצרו  הרע,  ד  לכפותומפסיקים  מי
". ד  של  ישראל  אומרים  לך"עשה  מה  שבי"י  נוכרים  צריך  שיאמרו  לו  "העשוי  נעשה  ע

כאשר ,  בהליך  המוצע.  דהיינו  הסרבן  יודע  שברגע  שיסכים  לתת  גט  יגמר  העשוי  כנגדו
עד  שיתרצו  לחון  אותו  או ,  וגם  אחר  סידור  הגט  הסרבן  ימשיך  לשאת  בעונש  שנגזר  עלי

לפי  זה  אם  מה .  פ  דין"יש  משום  עשוי  נוסף  מעבר  לנדרש  ע,  לקצר  את  תקופת  מאסרו
 פייהכד  על  "ולא  הוראת  ביה,  שנגזר  עליו  בהליך  הפלילי  עונשהשיכניע  את  הסרבן  זה  

אלא  רצון  להימלט ,  הרי  שאין  כאן  רצון  לקיים  מצוות  חכמים,  ד  מתן  הגטעבמאסר  
 .ויש כאן חשש לגט מעושה שלא כדין, הפלילימעונש המאסר 

ודו סת  יאג  כתב  לבאר  "סימן  י'  א  בשער  ז"ספר  מכתב  מאליהו  לרבינו  אליהו  אלפנדרי  זיעב
 :ם וכתב"של הרמב

 קדוק  דל  ענעמוד  שחרל  א"ם  ז"רמב  הל  שודו  סל  ענעמוד  שראהד  נ"ע  לולי"
 יטיןג'  הלב  מ"פ  (ם  שכתבש,  אלו  ללו  אותרין  סבריו  דלכאורהש,  בריוד
, שראל  ייד  בין  בותים  כיד  בין  בנוס  אוא  ההרי  שה  זט  גטל  בא  ללמהו,  )כ"ה
 ן מו בחוייב מאינו שבר דעשות  לנלחץ  ונדחק  שמי  ללא  אנוס  אומרים  אאיןש
 ד  עהוכה  ובירה  עעשות  לו  אצוה  מבטלל  רע  הצרו  יתקפו  שי  מבלא,  תורהה
 דעתו  בצמו  ענס  אוא  הלאא  מנו  מנוס  אה  זין  אעשותו  לחייב  שבר  דעשהש
 יצרו וישראל מהיות לוצהר הוא שאחר מגרש לוצה ראינו שה זפיכךל, רעהה
, רצונו לירש גבר כני אוצה ראמר וצרו יתשש שד עהוכה שיון כתקפו שואה
 גט  הריה  ט  גל  שנתינתו  בנוס  אהוא  שכל  שלה  אדבריו  בבואר  משרא.  ל"כע
 הלכותי  מ"  פריש  בביאר  שכמוו,  ו  בין  אגט  היח  ראפילו  ועיקרו  מטל  בהואה
 תורה  הן  מטל  בוא  הטל  בהגט  שה  זכתב  בחבורו  שקום  מכלש)  א"ה  (לוא
 אינו  שמה  שכאן  בהשמיענו  שכיוןו.  ש"עי,  כו  ומורה  גיש  אשת  איא  העדייןו
 לא  אונס  אה  זאין  ששום  מוא  הויים  גיד  בו  אשראל  ייד  בנוס  אשהוא  כטלב
 כל  שאמצנ,  רצונו  לירש  גבר  כני  אוצה  ראמר  שד  עהוכה  שכיון  וע  רצרי

 נוס אהוא שחמת מירושיןג ירושיו גאין  שומרים  אאנו  שד  עה  זגדר  מיוצאש
 שראל יו אעצמם מויים גאנסוהו במצא  יקום  מה  מכן  שכיוןו.  טל  בטל  ג"וה
 ם  גנוס  אינו  אם  אחלוקה  ממלט  יאל,  טל  בלא  וסול  פגט  היהא  שדין  כלאש
 לכ,  וא  הטל  ברי  הנוס  אוא  האם  וגמרי  לשר  כט  גהיה  יכתב  שדרך  הל  עזהב
 ונס  אה  זאיןש  ש"מ  לקום  מום  שין  אדין  כלא  ששראל  יאנסוהו  יכאשר  דכןש
 יטו  גהא  ילמה  ואמת  בנוסל  א"הו  ורעה  הדעתו  בצמו  עת  אגס  אוא  הלאא
 כופין  שותן  נדין  היה  האל,  כתב  שדבריו  בעמוד  לש  יודע.  טל  בלא  וסולפ
 הז  ין  דעמיד  הלמהד,  דיוטות  ההיו  שו  אשראל  ילד  ש"  בטעו  וגרש  לותוא
 ריצי  פשראל  ישכפוהו  כתם  סתב  כלא  ודיוטות  היו  הו  אשראל  יייני  דשטעוב
 תנן דא הופסל ת"ם ז"הרמב שבתמים ואמת בראה נשר אכןל. מה ריד בעםה
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 תנן  דאי  ממי  נכןו,  שראל  ידייני  בוקא  דהיינו  דשר  כישראל  בעושה  מטג
 שיםנ  או  אחד  איש  אשיעמוד  כבלא,  ויים  גדייני  במי  ניינו  הסול  פוייםגבו

 טלפ  ב"כ  עשראל  ינא  שלא  וויים  גנא  שא  לגרש  ליאנסוהו  ומשפט  כלאש
 סול פויים גבדייני דאמרינן דא המי נכןו, ו בין אגט היחר' אפי ווא העיקרומ
 וא הז אגרש לחייבוהו ושראל יייני דפני למדע שכבר כוקא דיינוה, טל בלאו
, טל  בלא  ולסו  פט  גהוי  דגירש  וגרש  לעצמם  מויים  גייני  דכריחוהו  האםד
 ט גוי הגרש לותן נהדין שגם החייבוהו ושראל יייני דפני למד עא  לם  אבלא
 ."נוס אהוא שחמת מטלב

בפועל ,  ד"ש  הם  ידו  הארוכה    של  ביה"ם  אם  נניח  כדעת  עמיתי  שהפרקליטות  וביהמג
ו  יכבידו  עליו  מאוד  בפועל א,  ד  מאסירים  פליליים  שיהיו  אתוחוי  יהיה  בגלל  האיום  והפישהע

ש  הפועל "והם  אפילו  לא  יחשבו  כשלוחים  של  ביהמ,  בות  שלהם  ללא  קשר  לסירוב  הגטמסי
י  אסירים  אחרים  ולא  משנה "ש  אוסר  כל  פגיעה  באסיר  ע"הואיל  וגם  ביהמ,  ד"מכוח  הוראת  ביה

 .על איזו עבירה הוא יושב במאסר

ות וי  היא  להביא  לרצון  האמתי  של  הסרבן  לתת  גט  כמצוישל  שכל  מטרת  הע"פ  היסוד  הנ"ע
ד  או  בהסכמתו  כשהסרבן  יודע  שהמניע "וי  גם  הוא  יעשה  בשליחות  ביהישצריך  שהע,  חכמים

 .נע ולהתרצות למתן הגטיכוזה מה שגורם לו לה, ד"לעשוי הוא הוראת ביה

 : ד וכתב"ל התייחס גם לנקודה זו בסימן י"מכתב מאליהו הנב

מ "שו,  פסול  ומעשה  העלי  בהם  שראה  נהיהי'  ו  כישראל  שה  משה  עאמרו  יא  לדאם"
 סול  פבד  לט  גן  תלא  אאמרו  יא  לאםד'  ו  כישראל  שה  משהע'  תניתי  מתני  קבדוקאד
 ...נגדו מהוא ולז הירושלמי הביא מצמו עהואש ש"רא הל עתמהניו, ה"רמ הכדבריו

 ה  משה  עו  לשיאמרו  ושראל  יייני  דצות  מעינן  בתרתי  דבריו  דריכות  אכל  מראה  ננהה
, ל"ז  וכתבב  ש"קעת'  י  סתשובהא  ב"רשב  הדברי  מראה  נכןו.  ך  לומרים  אישראלש
 אפילול  ד"קי  וויים  גיד  בעושה  מטל  ג"הו  דדאח,  עמים  טכמה  מט  גיטה  גאין  שראהנ"
 רצועה  ומקלל  כ"הו  דך  לומרים  אישראל  שה  משה  עו  לשאומרים  כלא  אט  גינו  אדיןכ
 ם  אכןו",  ל"ז  וכתבש)  כ"ה  (ירושיןג'  הלב  מ"פם  ס"רמב  הדברי  מראה  נכן.  ..לבדב
 ד  עכותים  היד  בשראל  יותו  אלחצו  וך  לומרים  אישראל  שה  משהל  ע"א  וותים  ככוהוה
 לא  וך  לומרים  אישראל  שה  משה  עו  ליאמרו  שהצריך  שריה.  ל"כע"  שרז  כ"  היגרשש
 .גירש שד עכותים היד בשראל יותו אלחצו שמה בו לספיקה

 שראל  ייניי  דמצות  בויים  גפוהו  כאםו  ,החמיר  לאוי  רדאי  ועשהין  מעניל,  בר  דוףס
 יות  העםד.  ספיקות  הדין  כה  בדנין  וגורשת  מפק  סויא  הגירש  ואשתך  לטג  ן  תו  לאמרוו
 סול  פלא  אינו  אויים  גיד  בעושה  כמותו  אדון  נולפי  אונאגוי  אה  כלם  כ"רמב  העת  דלפיד
 רבוותא דרובא דזה לקודם הסימן בעיל לתבתי כברמ כ"מ, מרדכי העת דוא הכן ורבנןד
 ."ש"עז י"ט' י סצלאלר ב"הר מתשובות בעייןו, אורייתאדמ טל בהוי דהו ליתא

דחה  דבריו  של  המכתב '  ד  אות  כ"ע  סימן  קל"גם  שעמיתי  לעיל  ציין  שבספר  יד  אהרן  אהה
בכל  אופן  דעתו  של  המכתב  מאליהו  ברורה  ויש  לחשוש  לה  כאשר  מתעורר  חשש  של ,  מאליהו

 .ינותה בלא חשש לגט מעושהויש למצוא את הדרכים להתיר האישה מעג, גט מעושה שלא כדין

שם '  ה  ובאות  ג"ד  שהאריך  בביאור  מחלוקת  הראש  והרמ"בגט  אות  י  פייהכוד  נציין  לספר  ע
הביא  תשובות  ראשונים  ואחרונים  שדנו  בדין  זה  של  גוי  המעשה  על  דעת  עצמו  שיקיים  דין 

רי ב שדד"ומכל  זה  נלע"ל  "וז)  ה  אמנם"ד(סימן  לה  '  ד  טור  הג"ץ  ח"ת  הרשב"ישראל  והביא  משו
אם  מצדו  מאחר ,  הן  מצד  הרואים,  זה  הן  מצד  המגרש  עצמוו.  ..ה  עיקר  ויש  טעם  לדבריו"הרמ

ד  של "כיון  שבי,  ומוכרח  הוא  לגרש,  פ  הדין"ידע  שהעניין  הוא  ע'  שהגויים  אומרים  לו  עשה  וכו
כך  יחשוב  דשלא  כדין  הוא   אבל  כשלא  יאמרו  לו,  י  גויים"ישראל  נחתי  להכי  עד  שכפאוהו  ע
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ונפקא  מינה  חורבה ,  אם  מצד  הרואים  שלא  יטעו  ויאמרו  שהגויים  מעצמן  מעשין  אותוו.  ..מגרש
 .ל"עכ "'ולכן צריך שיאמרו לו עשה וכו ...שיכשירו גט מעושה בגוי שלא מדעת ישראל כלל

ושם . ח"ד סימן אלף קפ"ז  ח"ו  ומהרדב"ת  רבי  בצלאל  אשכנזי  סימן  ט"והביא  שם  עוד  משו 
שאחר  שהביא  מחלוקת  הראש )  ד-רמו  עג(ח  "י  קס"ט  סוס"ג  יות  עונ"יא  משובה'  באות  ה

דעת ל  כן  ודאי  דיש  לחושל:  "ל"מסיק  וז  וה"הרבה  ראשונים  סוברים  כרמשה  כתב  "והרמ
אחר שהגידו לו הבית דין , עשה מה שהבית דין אומרים לך האומרים דבעינן שהנכרים יאמרו לו

ש "ט  עיי"יטות  כתב  מסקנותיו  בעמוד  קואחר  שהאריך  בביאור  הש...".  פ  דין  מחויב  לגרשה"שע
ש "שיש  אומרים  שכל  שיודעים  שמעשה  אדעתא  דנפשיה  פסול  אף  לדעת  הרא"באות  ג  שכתב  

תולים  שמעשה "  תן  גט"שסובר  שגם  כשאומר  ,  ה  היא  בנקודה  אחרת"והמחלוקת  עם  הרמ
 אלא  טעמו,  ה  מכשיר  במעשה  אדעתא  דנפשיה"ויש  אומרים  להיפוך  שגם  הרמ.  אדעתא  דישראל

תולים  מן  הסתם  שמגרש  מפני ,  "עשה  מה  שישראל  אומר  לך"ה  שבלא  אמרו  לו  לבעל  "של  הרמ
 ".ולא מפני צווי הישראל, ציווי הגוי

אמור  לעיל  בהליך  המוצע  הנחת  העבודה  היא  שקביעת  מעמדו  של  הבעל  כאסיר  פלילי כ
ם  ברור  הדבר אול.  ומעברו  לבית  כלא  עם  אסירים  פליליים  יכביד  עליו  מאוד  ויגרום  לו  לתת  גט

ש "גם  ביהמ.  ד  פסק"ד  ולא  יאמרו  עשה  מה  שביה"שאותם  אסירים  לא  יפעלו  מכוח  הוראת  ביה
ד  שיאמר  לו  לתת  גט "עצמו  לא  ברור  שיאמר  לו  כאשר  ישלח  אותו  למאסר  על  הפרת  צו  ביה

ד  לא  יסתיים  עם  מתן "פרט  לכך  הואיל  והעונש  שיוטל  עליו  בגין  הפרת  צו  ביה.  ד"כהוראת  ביה
הרי  יש  חשש  שדווקא ,  ל  יצטרך  לקיים  הליך  נוסף  של  חנינה  או  קיצור  תקופת  המאסרהגט  והבע

ולא  כדי ,  ד  הוא  יגרום  לבעל  לתת  גט  כדי  להימלט  מעונש  זה"העונש  הזה  שאינו  בהוראת  ביה
שהעשוי  יסודו  כדי  להביא  הבעל  לרצון ,  ד  וכפי  שביאר  המכתב  מאליהו"למלא  אחר  הוראת  ביה
 . לתת גטד "עצמי לקיים מצוות ביה

לדעתי  עדיף  בנסיבות  שבפנינו  לבחון  את  הצעתי  המפורטת  לעיל  לתקופה ,  סקנה  דמילתאמ
 .  בטרם נזקקים לפנייה לפרקליטות לקיים כנגד הבעל הליך פלילי, של ששה חודשים

 .ד כאן דעת המיעוטע

 סקנותמ

 :על כן אנו פוסקים ברוב דעות

 .לבעל פתיחת הליך פלילי נגדאת הנדרש ל ית הדין מאשר לפרקליטות לעשותב .א

קיום  פסקי  דין  של (ית  הדין  פונה  בזאת  למחוקק  לתקן  את  החוק  בתי  דין  רבניים  ב .ב
  ביחס  לבעלים  סרבני  גט  שנפסק  שיש  להפעיל  אמצעי  כפייה  כדי 1995-ה"תשנ)  גירושין

ולמרות  עונש  המאסר  העולה  על  חצי  שנה  הבעל  עדיין  עומד ,  לכוף  אותם  בגירושין
לקבוע  הוראת  חוק  ולפיה  יהיה  ניתן  לנקוט   –  ציית  להוראת  בית  הדין  לתת  גטו  לבבסירו

 . תרים על פי דין בנסיבות מיוחדותואמצעי כפייה גופניים המ, ביחס לסרבנים אלו

 .מזהים לאחר השמטת פרטים, יתן לפרסם את פסק הדין באמצעות הנהלת בתי הדיןנ .ג
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