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   מול זכויות הילדזכות הבעל להתנות תנאי� בגט

  מאת

*שרה מרקובי�
  

סדר היו	 על זכויות הילד במשפחה נמצאת סוגיית בעשורי� האחרוני� 

 ומקיפה על רבהזכויות אלו השפעה ל. מערכת המשפט בפרטשל החברתי בכלל ו

 מהפרט הטכני ביותר של ייצוג בבית המשפט ועד ,כל תחומי חייו של הילד

מאמר זה פותח צוהר  .יני� המהותיי� יותר של נתינת דעתו על עתידו שלועניל

זכויות "הקיי	 אל מול " טובת הילד"להבנת תהלי� זה בעזרת צמד הביטויי� 

המחודש והנגזרות היוצאות מ� הביטויי� הללו לאור הבנת� של שתי " הילד

חלקו  . וילוו חלק זהחלקו הראשו� של המאמרבאסכולות מרכזיות שיידונו 

השני והמרכזי של המאמר יפנה לדבריו של הדי� הדתי ולהתייחסותו לעניי� זה 

קושי העולה ממת� לדר� סוגיה העוסקת בזכות הבעל להתנות תנאי� בגט ו

שתי דעות מרכזיות של פוסקי . אפשרות זאת לאור ההתפתחות של זכויות הילד

בפאתי  .ק זהההלכה המובילות את הכרעות בתי הדי� ילוו את לבו של חל

כמו כ� ו, פסיקות אלו של בית הדי�כלפי המאמר יוצגו עמדותיו של בית המשפט 

התמודדות ע	 הדי� הדתי בעזרת הצעות החוק ליוצעו הצעות לפתרו� קושי זה ו

  .שעלו מ� הוועדות השונות

 זכויות הילד : מבוא  .א
 ?"טובת הילד"ל" זכויות הילד"מה בי�   .1
 ילד באמנהזכויות הילד וטובת ה  .2
 זכויות הילד בדוח הוועדה לזכויות הילד במשרד המשפטי	  .3
 הצעת החוק לייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�  .4

 פגיעה בזכויות ילדי� ובטובת� בהלי השגת הגט בבית הדי� הרבני  .ב
 משמורת  .1
 יהיהסדרי רא  .2

 
אר ותהנריו
 שנכתבה במסגרת לימודי יעבודת סמהמאמר מבוסס על  .עורכת די
 וטוענת רבנית   *

  ".שערי משפט"ראשו
 במשפטי� במרכז האקדמי ה
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 חינו�  .3
 מזונות  .4

 נות תנאי בגטהמקורות ההלכתיי� לזכותו של הבעל להת  .ג
ת� בכפייה שלא כדי� הוא גט מעושה שבו ההשלכות ה� חמורות גט הני  .1

 ביותר
  ה כדי� הוא גט כשריגט הנית� בכפי  .2

 כדי� מצומצמות ושנויות במחלוקתית גט אפשרויות לכפיה  .3
 כאשר הוא חייב הלכתיי� המאפשרי� לבעל להתנות תנאיהמקורות ה  .4

  מצד הדי� לתת גט

  הלכתיי� השוללי� מבעל שחויב בגט להתנות תנאיה מקורותה  .5

  זכות הבעל להתנות תנאי בגטבדבר  הרבניי�פסיקת בתי הדי�  .ד
 גורל הילדי	ל ג� כזה הנוגע ,לבעל זכות להתנות כל תנאי :אסכולה א  .1
 לבעל זכות להתנות רק תנאי� סבירי�: אסכולה ב  .2
 הוא כאשר מצד הדי� ילבעל אי� זכות להתנות שו� תנא: אסכולה ג  .3

 חייב לגרש
  האזרחיי�הפסיקה בבתי המשפט  .ה

  � הגט בניגוד לטובת הילדי� הסכמי� שנחתמו בהליביטול  .1

  היות מיוצג  לזכות הילד  .2

 סיכו� והצעות לפתרו�  .ו
 אימו� הצעת החוק בדבר ייצוג נפרד לילדי�  .1
	 יחקיקה שתפקיע מבתי הדי� הרבניי� את הסמכות לדו� בנושא  .2

 קטיני�הקשורי	 ל
אימו� האסכולה ההלכתית הגורסת : ת הדי�תלי ביושינוי בתו� כ  .3

  אי� לו זכות להתנות שו� תנאי, רשהבעל חייב לגכאשר ש

  זכויות הילד: מבוא. א

 מורכבי� יותר ויותר ע� י�זכויות ההורי� נעשלטובת הילד וליחסי הגומלי
 בי
 זכויות הילד 
לא עלה כלל מורכב ו הוא
 ביחס שבי
 זכות הילד לטובת הילד  דיו1.הרחבת זכויות הילד

 
כיצד יש לנהוג במקרה שהורי� ? כיצד יש לנהוג כאשר רצו
 הילד נוגד את טובתו, הלדוגמ  1

הא� נית
 לבטל את חזקת הגיל הר� מבלי לפגוע ? � חוזרי� בה� מהסכמה לאימו�יביולוגי
טובת הילד וזכויות , יחסי הגומלי
 בי
 זכויות הילד"או מאמרה של רונה שוז ר? בטובת הילד

זכויות הילד ראו עוד בהרחבה בשלל המאמרי� בספר ). 2006 (69, 1 שערי� למשפט" ההורי�
 ).2010, תמר מורג עורכת(והמשפט הישראלי 
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 התפתחה מאוד בזכויות הילד ההכרה 2.הילדי� לא הוכרו כבעלי זכויות כללשהיות בעבר 
 3,לאומית בדבר זכויות הילד�
 העשורי� האחרוני� בעיקר בזכות האמנה הביבארבעת

  5.או בעקבותיה ונסמכו עליהוועדות שניט ושיפמ
 שב 4וועדת רוטלויובאר� ג� הודות ל
 6זכות לחינו�בהחל ,  הרחיבה את זכויות הילד לתחומי� רבי� ומגווני�ת רוטלויועד

   7.וכלה בזכות להשתת� בהליכי� משפטיי� ובהחלטות הנוגעות לחייה�
, "טובת הילד"העל של � א� זכויות הילד ה
 חלק מעקרו
קיימת מחלוקת בי
 המלומדי� 

אחת את חובה להתחשב בטובת הילד ב יש לראות או שמא, לויכפי שגורסת ועדת רוט
   8.רונה שוז כפי שגורסת, מזכויותיו

. שיש לייחס לטובת הילדבתי המשפט בישראל הדגישו מאז ומתמיד את החשיבות 
אלא , שלא די בכ� שנשקלת טובת הילד 9קטי, פלוניי
 יהנשיא שמגר בא וחידש בענ

ו� בענייני קטיני� כגו
 סכסוכי משמורת או סכסוכי� שבמסגרת השיקולי� הנשקלי� בסכס
בי
 היתר מנקודת המבט של , צרי� לבחו
 את הסוגיה, אחרי� בענייני� שבי
 הורי� לילדי�

 
המורה לנו כי לילד נתונות זכויות כיצור אוטונומי בעל זכויות , "זכויות הילד"עקרו
מוביל גישה , שהיה בדעת מיעוט,  הנשיא שמגר10,לדעת יחיאל קפל
. ואינטרסי� עצמאיי�

ונומיה לילד מתו� מבטאות מת
 אוטה" זכויות הילד"בה מדברי� על ש 11חדשה לכאורה

 
2   
פטרנליז�  ראשית המעבר מ–זכויות הילד בפסיקה בישראל "ראו מאמרו של יחיאל קפל

 .)2002 (303 ז המשפט" לאוטונומיה
1991�אושררה ונכנסה לתוק� ב) (1989�נפתחה לחתימה ב (221, 31א "כ  3) (
 ).האמנה: להל
 הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� בחקיקהמשרד המשפטי�   4

)2003) (
 ).ועדת רוטלוי: להל
בחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית הוועדה הציבורית למשרד המשפטי�   5

הגישה את ו 2005ד
 שניט מונתה בשנת ' בראשות השופט בדימוס פרופ) 2011 (בגירושי�
הוועדה משרד המשפטי� ; )ועדת שניט: להל
 (27.12.2011המלצותיה הסופיות ביו� 

 בראשות ,)2012 (הציבורית לבחינת ההיבטי� המשפטיי� של האחריות ההורית בגירושי�
: להל
 (27.11.2012 והגישה מסקנותיה הסופיות ביו� 2006פנחס שיפמ
 מונתה בשנת ' פרופ


 ).ועדת שיפמ
 ).2003 (חינו�: דוח ועדת המשנה בנושא, 4ש "לעיל ה, ועדת רוטלוי  6
 ).2003 (הילד ומשפחתו: דוח ועדת המשנה בנושא, ש�  7
–א"תשנה, )החזרת ילדי� חטופי�(הא� חוק אמנת האג : כויות ילדי� חטופי�ז"רונה שוז   8

 429–428, 421) 2( כמחקרי משפט" עולה בקנה אחד ע� דוקטרינת זכויות הילד, 1991
 .39–38הערות , 429'  בעמ,ש�, ראו ג� הדעות החולקות). 2003(

 ).קטי�, פלוניעניי
 : הל
ל) (1995 (221) 1(ד מט"פ, פלוני' קטי� נ, פלוני 2266/93א "ע  9
10  
 .304 'בעמ, 2 ש"לעיל ה, קפל
המשפט העליו
 עדיי
  שכ
 בהמש� המאמר נראה כי פסיקת בית, הגישה היא חדשה לכאורה  11

יתר לילד  תימשמעית בדבר שינוי מגמה והענקת אוטונומי�פטרנליסטית וחסרה אמירה חד
ובמיוחד חוק הכשרות המשפטית " זכויות הילד"י� ברוח עקרו
 פרשנות החוקבדבר ו

 .1962–ב"התשכ, והאפוטרופסות
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טובת " לעומת המונח ,גישה ליברלית הרואה בילד אד� בעל חירות ואוטונומיה כמו המבוגר
  .  פטרנליסטי מטבעומונח ושהואעליו דובר בעבר ש ,"הילד

בהליכי  12 כאחת מזכויות הילדטובת הילדב על פגיעה  זה היא להצביעחיבורמטרת 
 
א�  –  נהפו� הוא;השקפת המשפט העברימ אינה נובעתפגיעה זו . בבית הדי
 הרבניגירושי

 ולעתי� לא היה מעמד� שונה ,במש� מאות בשני� נחשבו ילדי� בעול� כרכוש הוריה�
, מציי
 השופט זילברג כפי ש,במסורת היהודיתשהרי , כגו
 הצא
 והבקר, ממעמד הרכוש

אלא הוא , של שמירה והחזקה להנאתו או לטובתו של אחד ההורי�' קטיאובי'הילד אינו "

  לא יתכ
 להתעל� מ...'די
�בעל'הוא גופו ', סובייקט'עצמו  �האינטרסי� שלו בשו� צירו

 �יהא זה האב או האו,  של מישהו אחר'זכות'ולא יתכ כי נדחה אות� מפני , סיבות שהואמ
   13."שלו

� כמעט כרצונ� ולעתי� א� הבחברה הפטריארכלית היו ההורי� חופשיי� לעשות בילדי
 , לפי ההלכה;במשפט העברי לא כ
 14.ציות חמור�להעניש את ילדיה� בעונש מוות על אי

 ואי
 מעדיפי� את ,גיח לעול� הוא בעל זכות לחיי� לא פחות מאמומ התינוק אשמהרגע שר
  :מקור להלכה זו מצוי כבר בתקופת המשנה. ילו א� הוא מסכ
 אותהחייה על פני חייו אפ

, האשה שהיא מקשה לילד מחתכי
 את הוולד במעיה ומוציאי
 איבר איבר
אפילו שמסכ
 את (=יצא רובו אי
 נוגעי
 בו . מפני שחייה קודמי
 לחייו

  15.שאי
 דוחי
 נפש מפני נפש) חייה

 את מונהתלמוד הבבלי  ה16. כלפי ילדיה��חובות ההוריהשיח בהלכה היהודית מדבר על 
חובות אלו ה
  .יהי לימוד מקצוע וא� לימוד שח,חובות האב כלפי בנו הכוללי� לימוד תורה

דתנו רבנ
 האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו ": בגדר מצווה דתית ולא בגדר המלצה
   17."תורה ולהשיאו אשה וללמדו אמנות ויש אומרי� א� להשיטו במי�

הפגיעה . בסכסוכי גירושי
 שמתנהלי� בבית הדי
 הרבני נפגעות לא אחת זכויות הילד

כוונה דייני� בבית הדי
 הרבני בסכסוכי גירושי
 נעשית לא מתו� מה חלק דייבבטובת הילד 

 
12   
  .8 ש"לעיל ה, וכ
 גישתה של שוז, 9 ש"לעיל ה, קטי�, פלוניעניי

ההדגשות ) (1955 (251, 241ד ט "פ, היוע� המשפטי לממשלת ישראל' שטיינר נ 209/54א "  13 
 ).מ" ש– נוספו

14  
 .305 'בעמ, 2ש "הלעיל , קפל
 .הלכה ט, פרק א, רוצח ושמירת הנפש, משנה תורה: ראו ג�. ו, אהלות ז, משנה  15
ות שמ(ההלכה מפרטת ג� את חובות הילדי� כלפי הוריה� כפועל יוצא ממצוות כיבוד ההורי�   16

, תנו רבנ
 :אמר רב אשי: "ב"ע, קידושי
 לא,  לדבר בבבליהראו דוגמ). 16דברי� ה ; 12כ 
, ולא סותר את דבריו, ולא יושב במקומו, לא עומד במקומו –מורא ? איזהו מורא ואיזהו כיבוד

 ".מכניס ומוציא, מלביש ומכסה,  מאכיל ומשקה–כיבוד ; ולא מכריעו
י על אתר מפרש שלימוד השחייה מצד האב הכרחי למקרה "רש. א"ע, קידושי
 כט, בבלי  17

 . ולא ידע לשחות) של הב
(שתטבע ספינתו 
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מתו� ו" גט" אלא בהקשר ספציפי של ה, אובייקט חסר זכויותהואהילד שמחשבה או 

ג� א� הדבר עלול לפגוע בטובת ילדי  ,"ת תנאי� בגט הבעל להתנוו שלזכות"הרחבה של 

ג� הגורסת כי  – �18"דעת המהרשד – אסכולה הלכתית אחת דייני� אלו מעדיפי�. בני הזוג

על פני אסכולה ,  להתנות כל תנאי בגט החייב מצד הדי
 לית
 גט לאשתו יש זכותבעלל

 אי
 לו זכות להתנות ,גרשיב הבעל לוהגורסת כי משח – �19"דעת התשב – הלכתית אחרת

 קיצוני מפרשי� את דבריו פירוש, �"חלק מהדייני� הפוסקי� לפי המהרשד. שו� תנאי בגט

   20.בזכויות הילד ובטובתוממשית  לפגיעה �הגור


 כפי שהיא ת הבעיה של פגיעה בזכויות הילדי� להציג א,אשיתר,  זהחיבורמטרת , א� כ

בית הדי
 הרבני במהל� קותיה� של דייני חלק מפסימתבטאת במלוא חומרתה וחריפותה ב

 על להתחקות ,שנית. תו� הבאת דוגמאות ואזכורי� מפסקי די
 בעייתיי�, השגת הגט

 ולהוכיח כי קיימת תשתית הלכתית אחרת שלו היו התשתית ההלכתית לפסיקה הפוגענית

א� יש  לאבח
 כמה פתרונות ולבדוקלבסו� . פוסקי� לפיה היה נית
 להג
 על זכויות הילד

 21בפרט" ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�"חוק  ובהצעת במסקנות ועדת רוטלוי בכלל

  .כדי לתת מענה לפתרו
 הבעיה

 "טובת הילד" ל"זכויות הילד"מה בי� . 1

 שופטי� רבי� מנמקי� ".טובת הילד"ש להגדיר ראשית כול מהי כדי להבחי
 בי
 המושגי� י

'  לאור אמרות שונות של שופטי� קבע פרופ.הילדאת החלטותיה� בהתחשבות בטובת 

  :  זו היא"טובת הילד"לפיה ששאקי את ההגדרה 

כפי שה� נתפשי� ומוערכי� על פי שיקולי בית המשפט , מכלול הסיכויי�

לצרכיו , בנסיבות כל מקרה, מרב הדאגהלהבטיח , לאור מכלול ממצאיו

ו ובצרכיו  בהתחשב בגילהחומריי� והנפשיי� של הילד, הגופניי�

 
) 1506(ו "נולד בסלוניקי בשנת הרס, אחד מגדולי חכמי ספרד, שמואל ב
 משה די מדינה' ר  18

זוהי ג� דעת פוסקי� . להל
. 4.בפרק ג,  ראו שיטת דבריו בהרחבה.)1589(
 "ונפטר בשנת הש
 .58ש " הלהל
ראה . �נוספי

בשנת  נולד באי מיורקה, �" הרשב–שמעו
 ב
 צמח דורא
 ' לר, תשובות רבי שמעו
 ב
 צמח  19
כמו גדולי ספרד אחרי� היה ג� ). 1444(ד "א ר"יר בשנת ה'ונפטר בעיר אלג) 1361(א "א קכ"ה

  .5.להל
 בפרק ג, ו בהרחבהראו שיטת דברי. � רופא"הרשב
� ניתנת לפרשנות מכניעה לתנאי סביר ועד כניעה "בהמש� המאמר ניווכח כי פסיקת המהרשד  20

אול� , �"מוב
 שג� זכויות נשי� נפגעות לעתי� קשה מאימו� פסיקת המהרשד. לכל תנאי
 .במאמר זה נתמקד בפגיעה בזכויות הילד ובטובתו

ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי� : דוח ועדת המשנה בנושא, 4ש "לעיל ה, ועדת רוטלוי  21
)2003.( 
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צרכי� שוני� ומשתני� אלה מורכבי� מתערובת של תנאי . המיוחדי�

, אוירה חינוכית וחברתית הולמת, תנאי כלכלה סבירי�, מגורי� נאותי�


נכונות , כשירות גופנית ונפשית של ההורה המטפל בילד, טיפול מסור ונכו

,  חו�,אהבה, ויכולת נפשית ומעשית של ההורה להעניק לילד תחושת קרבה

את ההרגשה שהוא רצוי על ידי הוריו  –ומעל לכל , ביטחו
 ואמו
, רגש

  22.וסביבתו

ת על ההנחה כי הילד אינו וות עול� המושתתסדוקטרינת טובת הילד היא פועל יוצא של תפי

זכויות , בעל אישיות עצמאית, אלא סובייקט, קניי
 או מעי
 קניי
 השיי� להוריו, אובייקט

יש לאז
 בינ� לבי
 . לו אינ� חזות הכה ע� זאת זכויות וצרכי� אל23.וצרכי� משל עצמו

  .האינטרסי� של בני משפחה אחרי� ואינטרסי� ושיקולי� חברתיי� כלליי�

אשר לאור , התלוי בהשקפת העול� של השופט או הדיי
,  מושג יחסיהיא "טובת הילד"

 השקפת לפי, עיתמשמ�תנו מענה לשאלות שהתשובה עליה
 אינה חדית� הערכית יסתפי

 בעל ישות הואלפיו הילד ש  מושג מוחלטהוא "זכויות הילד" לעומת זאת 24.עולמ�

הדוגלי� בהענקת יתר אוטונומיה לקטיני� גורסי� כי כבודו . עצמאית ויש להתחשב ברצונו

וחירותו של הקטי
 מחייבי� קביעת הסדר משפטי שבו הקטי
 יזכה ליתר אוטונומיה 

 שהיא , זכויות הילד מקפלות בתוכ
 את טובת הילד,לדעת רונה שוז. ובהכרעות הנוגעות אלי

  . טובת הילד היא שיתחשבו בזכויותיו, לדעת ועדת רוטלוי25;אחת מזכויותיו

  זכויות הילד וטובת הילד באמנה. 2

 1924ה משנת וונ'זהצור� להקדיש תשומת לב מיוחדת לזכויות הילד הובע עוד בהצהרת 

 האמנה 1959.27שנת  ב�"האו העצרת הכללית של על ידיומצה  וא26בדבר זכויות הילד

 
עיוני "  תו� דגש על ישו� עקרו
 טובת הילד–אפיוני� בדיני משמורת קטיני� "אבנר חי שאקי   22

 ).1984 (5) 1( ימשפט
פלוני  3798/94א "ע ;)1995 (48) 1(ד נ"פ, פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ 7015/94א "נ  23 

 ).1994 (144, 133) 3(ד נ"פ, פלונית' נ
24  
 הפסיקה הישראלית משתמשת ברטוריקה של זכויות הילד א� למעשה ,לדעת יחיאל קפל

�חסרה אמירה חד 
, 2ש "לעיל ה(משמעית בדבר שינוי מגמה והענקת יתר אוטונומיה לקטי
 ).305' בעמ

 .)2004( 166–124 כללי חלק, 4ש "לעיל ה,  רוטלויועדת  25
26  Geneva Declaration of the Rights of the Child, Adopted 26 September, 1924, League of 

Nations. 
27  Declaration of the Rights of the Child, Adopted by UN General Assembly Resolution 

1386 (XIV), 10 December 1959. 
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לאומי המקי� והחשוב ביותר בתחו� �
 המסמ� הביהיא 28לאומית בדבר זכויות הילד�
הבי

 חלק מ
 היאאלא , חשיבותה נובעת מכ� שאי
 היא בגדר הצהרה גרידא. זכויות הילדי�

 כמרבית מדינות ,ישראל. הלאומי הפומבי ומחייבת את המדינות שאשררו אות� 
המשפט הבי

  .1991 בשנת אשררה את האמנה והיא נכנסה לתוק� ,העול�

 אי אפשרולפיכ� , אמנ� לפי שיטת המשפט הישראלית האמנה לא הפכה לחלק מהחוק

 � אשרור האמנה מקי� את מחויבות בר�.  את מרבית הוראותיה בבית המשפטישירותלאכו

בתי המשפט בבוא יש לציי
 כי . אמנהה לפי המדינה לקיי� את הוראותיה ולחוקק חוקי�

 כפי ,מתייחסי� לאמנה כמקור פרשניה�  29לפסוק בנושאי� הקשורי� בזכויות ילדי�

  .שניווכח בהרחבה בהמש�

שהוא מתבונ
 מציבה את הילד במרכז כ, כמו ג� בתוכנ
, האמנה בנוסח הוראותיה

 לאמנה מקנה 12 למשל סעי�  כ�.הליכי� הנוגעי� לחייו תו� התמקדות בטובתובפעולות וב

 מדבר על חופש 13סעי� , לילד את הזכות להביע את דעתו בכל הנושאי� הנוגעי� בעניינו

בפרק המבוא כמו כ
 . המצפו
 והדת של הילד,  עוסק בחופש המחשבה15וסעי� , הביטוי

הכרה בכבוד� ובזכויותיה� השוות והבלתי ניתנות לערעור של כל בני "לאמנה נכתב כי 

 ".לצדק ולשלו� בעול�, לחופש, פחת אנוש הנה היסודמש
  :האמנה כוללת ארבעה עקרונות מרכזי�

–   
  30)איסור הפליה(עקרו
 השוויו

 31עקרו
 טובת הילד  –
 32ההישרדות וההתפתחות, קרו
 החיי�ע  –
 33הנוגעות לחייה�עקרו
 השתתפות ילדי� בהחלטות   –

, �12 ו3דה זו יהיו בעיקר סעיפי� ונטיי� לנושא עבוומטבע הדברי� סעיפי האמנה הרל

  .שידונו בעקרו
 טובת הילד ובעקרו
 השתתפות הילדי� בהליכי� משפטיי�

 �  :  לאמנה נאמר3בסעי

בי
 א� ננקטות בידי מוסדות רווחה , בכל הפעולות הנוגעות לילדי�

רשויות מינהל או , סוציאלית ציבוריי� או פרטיי� ובי
 בידי בתי המשפט

  . תהא טובת הילד שיקול ראשו
 במעלה, גופי� תחיקתיי�

 
 .3ש "לעיל ה  28
, 623 לא משפטי�"  ייצוג עצמאי של קטיני�–מטובת הילד לזכויות הילד "קפל
 ' יחיאל ש  29

 ).א"התשס (20–18הערות , 629
 . לאמנה2' ס  30
 . לאמנה3' ס  31
 . לאמנה6' ס  32
 . לאמנה12' ס  33
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 � אינו עולה בקנה אחד ע� מטרת האמנה שכ
 הוא, לכאורה" בעייתי" לאמנה נראה 3סעי

מדברי שכ
 , להעניק לילדי� זכויות משפטיות שאינ
 מותנות בשיקול דעת� של המבוגרי�

המונח ה פטרנליסטית לעומת יטובת הילד מתו� ראישוקל את המבוגר הסעי� עולה כי 

בי
 המחויבות הו היחס לכ
 השאלה היא מ.  הרואה בילד אישיות עצמאית,"זכויות הילד"

 לטובת הילד לבי
 דוקטרינת הזכויות שהאמנה מבוססת "ראשונה במעלה"להעניק חשיבות 

  .עליה

 המרכזיות ותיהפרשניאחת מ Van Beuren,34' התשובה המקובלת ביותר היא זו של פרופ

 הוא עיקרו
 פרשני שיש 3בסעי� האמור העיקרו
 של טובת הילד , לדעתה. של האמנה

 יש למלא את החסר ועל פיו,  כל אחת מ
 הזכויות המופיעות באמנהלעניי
להתחשב בו 

  .כאשר הזכויות הספציפיות האחרות אינ
 חלות

.  הוא להתייחס ליישו� העיקרו
 של טובת הילד כזכותו של הילד35הפתרו
 שמציעה שוז

שטובתו תישקל כשיקול  כמעניק לילד את הזכות 3עתה יש לפרש את סעי� לד, כלומר

   .ראשו במעלה

 
המושג " הסובר כי קטי, פלוניגישתה של שוז תואמת את דעת השופט שמגר בעני

זכויות הילד אינ
 רק . וא� חובק אותו בתוכו' טובת הילד'רחב מ
 המושג ' זכויות הילד'

כאשר , כשל בגיר, תת מעמד
 על מערכת זכויות חוקתיותחיפוש רווחתו של הילד אלא השת

טובתו היא א� אחד הנדבכי� ומערכת הזכויות כולה רחבה יותר ועשירה יותר בתוכנה 

  36".ובדרכי יישומה

 נוסח מצומצ� של עקרו
 טובת הילד הכלת" שוז לטעמה הוא בהיתרו
 בגישתה של

בעזיבת הילדי� 'מהסכנה הטמונה  אנוכ� נמנעי� . י�זכויות הילדשל  הדוקטרינבתו� ה

מאיד� , ומצמצמי� את אופיו המעורפל של עקרו
 טובת הילד,  מחד גיסא37'לזכויותיה�

בלת החלטות ומעלה את השימוש במסגרת הזכויות מספק מבנה לק, נוס� על כ�. גיסא

המשפט יעניקו משקל ראוי לאינטרסי� השייכי� לכל אחד משלושת קודקודי �הסיכוי שבתי

התייחסות "כמו כ
 .  מבלי שמי מה� יקופח יתר על המידה38,"הורי� מדינה, לש ילדהמשו

לעקרו
 טובת הילד כאל אחת מזכויות הילד מאפשרת לנו להשתמש בגישת הזכויות אפילו 

 לבסו� 39."במקרי� שלא חלה בה� א� אחת מהזכויות הספציפיות המופיעות באמנה

 
34  GERALDINE VAN BUEREN, THE INTERNATIONAL LAW ON THE RIGHTS OF THE CHILD 46 

(1995). 
 .438–436 'בעמ, 8 ש"לעיל ה  35
36   
 .263 'בעמ, 9 ש"לעיל ה, קטי�, פלוניעניי
 .מכיוו
 שלדעתה מטרת הזכויות היא להבטיח את טובת הילד  37
 .437–436 'בעמ, 8ש "הלעיל , שוז  38
 .437' בעמ, ש�  39
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לערו� איזו
 בי
 , סכסוכי� הנוגעי� בילדי�ב, נטיית שופטי� מסוימי�כי "מציינת שוז 

 א� 40.זכויות הצדדי� המעורבי� לבי
 טובת הילד עולה במידה רבה בקנה אחד ע� הצעה זו


  41."על פי שהשופטי� אינ� מתייחסי� במפורש לזכות הילד כי טובתו תובא בחשבו

�רו
עק"ועדה רואה בטובת הילד וה.  ועדת רוטלוי שונה מעמדתה של שוזה שלעמדת

 הסעי� המבטא במיוחד את הוא לאמנה 12סעי�  . ועיקרו
 זה כולל את זכויות הילד,"על

  .לכאורהזכויות הילד 

 �  : לאמנה נאמר12בסעי

מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע   .1

בהתא� , תו� משקל ראוי לדעותיו, דעה כזו בחופשיות בכל עניי
 הנוגע לו

 .לו ולמידת בגרותו של הילדלגי

למטרה זו תינת
 לילד הזדמנות להישמע בכל הלי� שיפוטי או מנהלי   .2


בצורה , באמצעות נציג או גו� מתאי�, הנוגע לו במישרי
 או בעקיפי

 .המתאימה לסדרי הדי
 שבדי
 הלאומי

ייני� אינו רק בזכות הילד לבטא דעותיו בענ,  לאמנה12החידוש בסעי� "קפל
 מסביר כי 

 על כל מקבלי ההחלטות הנוגעות לילד ,חובה בהטלת , ובעיקר, אלא ג�...הנוגעי� אליו

באמצעות ,  במישרי
 או בעקיפי
, מקנה לילד זכות להישמע12סעי� . להתחשב בדעותיו

 כמו כ
 מוענקת לקטי
 הזכות להיות שות� 42".יובהליכי� הנוגעי� לעניינ, נציג ראוי

  . כפו� לכישוריו ולהתפתחותובהכרעות הנוגעות אליו ב

סעיפי� נוספי� באמנה עוסקי� מפורשות בזכויות הילד ובטובתו בתחומי� הנכרכי� 

זכות הילד ו 43הפרדת ילד מהוריו, תדיר בתביעות גירושי
 כגו
 החזקת ילדי� וחינוכ�

   44.יכולתו הגופניתאת שרונותיו וי את כ,שיותו של הילדילחינו� שמטרתו לפתח את א

  יות הילד בדוח הוועדה לזכויות הילד במשרד המשפטי�זכו. 3

די
 הישראלי בשאלות הנוגעות מקיפה ל לערו� בחינה  כדי1997בשנת מונתה ועדת רוטלוי 

גיבוש המלצות "הוועדה שקדה על . לאור האמנה, מעמדו המשפטי ורווחתו, לזכויות הילד

מתו� כוונה לצמצ� פערי� חקיקה מתו� ראיית המכלול תו� התאמה בי
 החוקי� השוני� ו

 
 .)31.8.1998, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 14622/97) ��משפחה י(ש "תמ  40
 .438–437 'בעמ, 8ש "הלעיל , שוז  41
42  
 .326–325 'בעמ, 2ש "הלעיל , קפל
 .מנה לא9' ס  43
 ).הזכות לרמת מחיה הולמת( ש� 27' ראו ג� ס.  לאמנה29� ו28' ס  44
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כחלק מעבודתה נדרשה . ועיוותי� הקיימי� בחקיקה הנוהגת כיו� ולהשלי� בה חוסרי�

הוועדה ג� לחוות עמדתה באשר לצור� לערו� קודיפיקציה של הוראות חוק הנוגעות 

 הייתה אמורה 
 נוסחאות להצעות חוק שבעקבותיהכמהח מכיל הדו 45."לילדי� ולנוער

בטא את מחויבותה  מ46וחדה. ורמה חקיקתית בכל תחומי המשפחהלהתגבש הצעת רפ

וחמישה  דוח כללי: שישה חלקי�ח מחולק להדו. לאומית של ישראל ליישו� האמנה�
הבי

, ביתית� השמה חו�, חינו�, הקטי
 בהלי� הפלילי: דוחות של ועדות המשנה בנושאי� האלה

  . הילד ומשפחתו וייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�

בנושא ועדת המשנה  ידי� עלבח
 את הצעת החוק לייצוג נפרד לילדי� כפי שגובש להל
 נ

 פתרו
 אפשרי והואנטי במיוחד ווהוא רלשהיות  47,ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�

  . הרבניבית הדי
תיקי� של סרבני גט בלבעיה של פגיעה בזכות הילד וטובתו ב

 בהליכי� אזרחיי�הצעת החוק לייצוג נפרד לילדי� . 4

 לחוק 68 סעי� : למנות מייצג לילדת המשפטהמשפט הישראלי הכיר מזמ
 בסמכותו של בי

 רשאי בכל עת למנות לקטי
 ת המשפטבע כי ביו ק המשפטית והאפוטרופסותהכשרות


 רשאי ת המשפטבע כי ביוק 48)טיפול והשגחה(לחוק הנוער  ג8סעי� . אפוטרופוס לדי

 23סעי� הוא הדי
 ב.  שמירה על טובת הקטי
 ועל עניינוס לדי
 לש�למנות לקטי
 אפוטרופו

 לפי קביעת ,ע� זאת.  ועוד50קנות סדר הדי
 האזרחילת) ב(32 תקנה 49,לחוק אימו� ילדי�

  . יה נקודתית בלבדימתו� ראהוא נעשה  ואי
 לא דר� אחתמוענק כיו� ההייצוג , הוועדה

: להל
 (ת החוק לקידו� זכויות הילדהפרק השני שבהמלצות ועדת המשנה עוסק בהצע

ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� " בנושא בבסיס ההמלצות של ועדת המשנה. )הצעת החוק

 מעוגנת זכות� של ילדי� לייצוג� בהלי� משפטי הנוגע אליה� והעשוי להשפיע 51"אזרחיי�

  . על צורכיה� ועל האינטרסי� שלה�, על זכויותיה�

 
 ".כתב מינויה של הוועדה ומטרותיה –על הוועדה "ו� אתר משרד המשפטי� מת  45
 .4 ש"לעיל ה  46
 ועדת ר"ר ועדת רוטלוי ויו"שימשה ג� כסגנית יו. ר תמר מורג"דוח ועדת המשנה בראשות ד  47

 .ההיגוי
 .1960–�"התש  48
 .1981–א"התשמ  49
 .1984–ד"התשמ  50
במסגרת הפרק המיוחד , נכללה בהמלצות ועדת רוטלויבהצעת החוק ש, המדובר כאמור  51

אחר מכ
 הוגש נוסח דומה של ל). 21 ש"לעיל ה(שעניינו ייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי� 
הצעת : ראו למשל. סגרת מספר הצעות חוק פרטיות שביקשו לעג
 זאת בחקיקההצעה זו במ

 .863/18/פ, 2009–ט"התשס, חוק ייצוג ילדי� ונוער
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הפרק מונה תשע עילות שונות . ות למינוי מייצג לקטי
הצעת החוק עוסק בעילפרק א ל

  :האלה בעיקר העילות למאמרנו רלוונטיות. המצדיקות מינוי מייצג

  .קיומו של סכסו� קשה בי
 הצדדי�  )2(

הנוגעת לאורח חייו , קיומה של מחלוקת תרבותית או דתית בי
 הצדדי�  )6(


  .של הקטי

בצרכיו או , ה בזכויותיוהימשכות הליכי� העלולה להביא לפגיע  )8(


  .באינטרסי� של הקטי

העניי
 העולה בתיק מורכב במיוחד או שעניינו של הקטי
 נדו
 במקביל   ) 9(

  .בכמה ערכאות

  :הסמכות לבקש ייצוגזה יהיה אופייה של בפרק ב להצעת החוק מוצע כי 


היוע� המשפטי , הורי הקטי
, פקיד סעד, הממונה על ייצוג ילדי�, הקטי

לה או נציג יחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה רשאי� לממש


  .לפנות לבית המשפט בבקשה כי ימנה מייצג לקטי

 53 ובני נוער וכ
 תוק� ועדת ייצוג ילדי�52 מוצע כי תוק� יחידה לייצוג ילדי�עת החוקבהצ

  מתחו�האחד,  אקדמיהנשיאשני , שופט לענייני משפחה, חבריה יהיו שר המשפטי�שב

הוועדה . זכויות הילדהמתמחה בתחו�  ר� די
עוכ
  ו, והשני משפט
העבודה הסוציאלית

יפקח על תפקוד� ורמת� שבי
 היתר , שיעמוד בראש היחידה לייצוג ילדי�תמנה ממונה 

ו
 לחוק בית המשפט לענייני  להוסי� תיק55כמו כ
 מוצע 54.המקצועית של מייצגי ילדי�

, בעצמו או על ידי קרוב, וכ
 רשאי קטי
" במקו� המילי� , שלו)ד(3בסעי� משפחה באופ
 ש

יבואו המילי� , "להגיש תובענה כאמור בכל עניי
 שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש

"
כמשמעו בחוק ייצוג ילדי� , בעצמו או באמצעות הממונה על ייצוג ילדי�, וכ
 רשאי הקטי

צרכיו או , כויותיובו עלולי� להיפגע זלהגיש תובענה בכל עניי
 ש, ג"התשס, ובני נוער

  ."האינטרסי� שלו

 
 . להצעת החוק23' ס  52
 . להצעת החוק24' ס  53
 . להצעת החוק26–25' ס  54
 . להצעת החוק33' ס  55
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פתרו
 הטוב ביותר הלהוכיח כיצד הצעת החוק של הוועדה נראית בהמש� המאמר ינסה 

,  בשלב זה יוצג רק הטיעו
56.פלוני� "במיוחד נוכח בג, ה
 מהפ
 המעשי ה
 מהפ
 ההלכתי

ימונה  שמעורבי� בו קטיני� לפיו בכל תיק גירושי
 ללא הסכמהו, שיובהר בהרחבה בהמש�

הסובר שלבעל  – �57"דעת המהרשד לפי נת
 פתח לדייני� הפוסקי�יבכ� י. מייצג לקטי

לא להיענות לתנאי  – )ג� כזה הפוגע בזכויות הילדי�(עומדת הזכות להתנות כל תנאי בגט 

 לא יאפשר מלכתחילה לשאת ולתת ת המשפטשל הילד מטע� בי" מייצג"השהבעל היות 

ומשכ� הדבר הרי שהדייני� יישארו נאמני� , טובת�של יני הילדי� אלא בהקשר בעני

א� ,  יתרה מזו58.שקל לקיימו,  בתנאי בר ביצועא� שסובר שמדובר ,�"לפסיקת המהרשד

 של הילד לעתור ומייצגאת הדייני� ידעו שאישור הסכ� הפוגע בזכויות הילד יביא בהכרח 

הדייני� עצמ� לא יאפשרו לחתו� שתכ
 יי, ת ההסכ� יבטל אשהאחרו
� וקרוב לוודאי "לבג

גט " ופוג� בכשרות הגט בהיותו כיוו
 שיראו בו הסכ� המטעה את הבעל, על הסכ� שכזה

   59".מוטעה

 בבית הדי� הרבני  בהלי� השגת הגט ובטובתפגיעה בזכויות ילדי. ב

דווקא לתיקי� של פגיעה בזכויות ילדי� בהלי� של השגת גט אינה דבר נדיר ואינה קשורה 

בה מה שיכתיב שנקלעי� לסיטואציה " נורמטיביי�" ג� בעלי� 60."סרבני גט"מי שמכוני� 

 עובדה זו נובעת מהכוח שבית הדי
. את הסכ� הגירושי
 הוא לאו דווקא טובת הקטיני�

 
 ).לא פורס�(פלוני ' פלוני נ �7358/07 "בג  56
 .להל
. 4.בפרק ג, וראו שיטת דבריו בהרחבה,  והטקסט הצמוד לה18 ש"לעיל ה  57
הא תנאי אחר שנקל לקיי� אי
 ספק שהכופה לגרש : "סימ
 מא, אב
 העזר, �"ת מהרשד"שו  58

 –הצבת תנאי� למת
 גט "יהודה פריס : וראו עוד בעניי
 זה אצל". בלא תנאי מרבה ממזרי�
הצבת תנאי� על ידי הבעל "דוד בס ; )ה"התשס (229 לג תחומי�" '�"שדשיטת מהר'ביאור 

ת ונת
 "אליאב שוחטמ
 ; )ה"התשס (149 כה תחומי�" המחוייב בגט �וכתב לה ספר כרית
, פרשת כי תצא (393 פרשת השבועהיוכל בעל שחויב לגרש את אשתו להציב תנאי� ": בידה

 ).א"התשע
אי אפשר "לתנאי ש הופ�  והתנאי הפוגעני,"אנוסה"שה איבבמצב זה בית הדי
 יכול לראות   59

לא להסכי� בעצמו לאשר את ההסכ� הפוגע בטובת שבית הדי
 עשוי . עלמא לכולי" לעמוד בו
בה� האישה היא שפונה ששונה מהמקרי�  מקרה זה. שהרי ברור כי ההסכ� יבוטל ,הילד

 ,אינה אנוסההיא שהרי , גטכשרותו של הל באשרלערכאות אחרי הגט ובית הדי
 מעלה ספקות 
 . היא שבוחרת לשנות את ההסכ�–ה אלא אדרב

התנאי� שהתנו סרבני� בדוגמאות המופיעות . א� כי התופעה אצל סרבני הגט חמורה בהרבה  60
 .רור בטובת הקטיני�יבמאמר זה היו קיצוניי� ופגעו בב
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 שאינ� עולי�בעלי� להתנות את מת
 הגט בכניעה לתכתיבי� / מעניק לאות� אבות61הרבני

בה� נפגעו שלהל
 אביא דוגמאות ופסקי די
 . אחד ע� טובת הילדי�בהכרח בקנה 

 והסדרי חינו�, פסיקת מזונות, זכויותיה� של קטיני� במיגו
 נושאי� לרבות קביעת משמורת

  . היהראי

  משמורת .1

 למעלהנמש� שהלי� חייב את בעלה בגט בשה לי נדונה תביעת א028130870�25�162 בתיק

עובדה שלא (חיה ע� גבר אחר תו האישה  שלטענתגרש א�הבעל סירב לה. מחמש שני�

 קבעו ת הדי
 ביל ידי שהוזמנו עעובדי� סוציאליי�תסקירי� של ). שהי האל ידיהוכחשה ע

 התנהלה ת הדי
בבי. לא היה שו� ספק בכ�. הא�משמעית כי טובת הילד להיות אצל �חד

סרב
 הייתה שמשמורת דרישתו של ה 63.תנאיו לתת את הגטל באשרע� הבעל " התמחרות"

נוס� על כ� דרש הבעל  64. שהילד ילמד בחינו� דתי, ותנאי נוס�,הקטי
 תעבור אליו

תחתו� דרש הבעל שהאישה עתיד המזונות ל ואשר, מפרעותר על מזונות הילד לושה תיהאש

  . בשו� ערכאהותועל שיפוי שלא תתבע א

, עוד אלחדד והרב בנימי
 לויהרב מס,  בהרכב הדייני� הרב עזרא בצרי, האזורית הדי
בי

 ועל הצדדי� להגיע להסכ� ,החליט בדעת הרוב כי אי
 מקו� לחייב את הבעל בגט


בנימוקי דעת הרוב נכתב כי לבעל זכות בהלכה להתנות את . ת הדי
 הנחיות בילפי 65גירושי

  :היינו העברת הילד למשמורתוד ,הגט במילוי רצונו

הרי הבעל אומר , ד"אית לעיני ביהאפילו א� נקבל שיש כא
 מאיסות הנר

 
 שני� יישאר 7מצדו שמוכ
 לגרש בגט כרצונה ובלבד שהב
 שהוא כיו� ב

והיות  .פ הדי
"בהחזקתו והוא יית
 לו חינו� כפי הבנתו וכפי שמתחייב ע

 
קיימת מחלוקת , מר שכ
 כפי שיוכח בהמש� המא,"ההלכה"ולא " בית הדי
"בכוונה נקטתי   61

 . זכות הבעל להתנות תנאי בגטבדברבהלכה 
028130870) ��אזורי י(תיק   62�25� .פסק הדי
 שמור במערכת). 2.7.2000, לא פורס� (1
 בי
 המציעי� משא ומת
בה עורכי� ש ,מונח המוכר מתחו� המכירות הפומביות, "התמחרות"  63

בי
 השאר דרש הבעל . על תנאי הגט" רותהתמח"ו נערכה ע� הבעל נג� לעניינ, השוני� לנכס
 . תשלו� מזונות�מחיקת חובות שהוא חב לביטוח הלאומי בגי
 אי

יש לציי
 כי האב לא הגיש תביעה למשמורת והנושא עלה רק במסגרת סירוב הבעל לתת את   64
 .הגט והעמדת נושא המשמורת כתנאי למת
 הגט

שהרי כדי , שי
 כמוה כדחיית התביעההחלטה להפנות את הצדדי� לנהל משא ומת
 לגירו  65
 ונית
 היה מראש להגיש בקשה ,להגיע להסכ� לא היה צור� לנהל משפט במש� חמש שני�


 שהרי הדרישות שהציב הבעל היו ,ברור כי החלטה כזו כמוה כלעג לרש. משותפת לגירושי
 .ומבחינת האישה עליה לקנות את חירותה על גב טובת הילד, על גבו של הילד
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כ א� רצונה בגט מכח "פ ההלכה אשר ע" יסודו ע...ותנאי זה שהבעל מבקש

 ולהשאיר את הילד בהחזקתו והבעל שמאיס עליה יש לה למלאת את רצונו

  66...ד"ית
 לה גיטה לאלתר אחר שתצהיר בפני ביה

הרי שעליה , שה לקבל גטי כי א� רצונה של האת הדי
החליט בי, על פי פסיקת דעת הרוב

בפני דילמה קשה שה י העמיד את האת הדי
בי. להסכי� לדרישות בעלה בעניי
 המשמורת

 א�וכל זאת , הילדלוותר על משמורת הגט או  את לקבל: ביותר ולמעשה בלתי נסבלת

חזקת החזקת אמו ולא בהשרשויות הרווחה המטפלות במשפחה סברו שטובת הילד להיות ב

   67.האב

  – דיי
 דעת המיעוט סבר כי

א� לא יגרש אותה יש להטיל עליו סנקציות , הבעל חייב לגרש את אשתו

  .ולדו
 להכניסו למאסר

החזקת הילד אינה צריכה לשמש ב
 ערובה לגט נושא כי  נכתבבנימוקי דעת המיעוט 


  68.פיטורי

בהרכב אב בית הדי
 הרב ,  הגדולת הדי
על פסיקת דעת הרוב הוגש ערעור לבי

  ): בשל חשיבותהההחלטה מצוטטת בהרחבה (כדלקמ
, רובבדעת שפסק , דיכובסקי

י
 שא, הצדדי� מודי�, אינה ברורה לנו, ד האזורי"עמדת דעת הרוב בביה


שניה� . לאור הודאת האשה כי בגדה בבעלה, מקו� להמש� הנישואי

אלא שהבעל מתנה את הגירושי
 במסירת משמורת , מוכני� לגירושי
 מידיי�

  .ד לשכת הרווחה בנידו
"בניגוד לחוו, וזאת. בנ� היחיד לרשותו

כי לא נית להעביר ילד ממשמורתו , כ"הסברנו וחזרנו והסברנו לבעל ולב

ולא לפי , אלא בכפו� לטובת הילד,  אחד למשמורת ההורה השנישל הורה

נית
 , ד למשמורת הילד היו�"ג� א� יינת
 פס, יתר על כ
. רצונ� של ההורי�

  .בא� יתברר שטובת הילד מחייבת זאת, יהי לשנות את המשמורת מחר

 
024612665 )��אזורי י (תיק  66�21� .פסק הדי
 שמור במערכת. )20.12.1999, לא פורס� (1
בית הדי
 הציע ג� שהילד יהיה במשמורת זמנית אצל האב ואחרי הגט האישה תתבע את   67

אול� אי
 בכ� כדי לגרוע מהעובדה שזכותו של הבעל להתנות תנאי בגט גברה על , החזקתו
 לאחר בית הדי
הג� שלא ברור מה היה מחליט (שה באופ
 זמני וג� א� הדבר נע. טובת הילד

אי
 בכ� כדי להמעיט מעצ� הרעיו
 של העדפת זכות הבעל על זכות הילד ולו ג� באופ
 ) הגט
 .זמני

ד מסעוד אלחדד "עתה ראיתי מה שכתב מעלת עמיתי הדיי
 כה: "הרב בצרי בדעת המיעוט  68
 ".פ"שמש ב
 ערובה לגא ודומני שאי
 החזקת הילד צריכה ל"שליט
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כי התנאי לגט הוא , כ עומדי� בעקשנות�"הבעל וב.  ללא הועיל–לצערינו 

  .לד לרשות אביוהעברת הי

על מנת להבטיח , "כב ערובה"של החזקת הילד , יש כא מקרה קלאסי

, בנסיבות אלו. ג� בניגוד לטובת הילד, באמצעותו כי רצונו של האב יבוצע

וקביעה כי הבעל חייב לגרש , ד האזורי" המיעוט בביהאי
 מנוס מקבלת דעת

   69 .את אשתו

 של דייני פסק הדי
מבקרת קשות את 
 הגדול לעיל דעת הרוב בבית הדי, כפי שנית
 להיווכח

ב
 " להפו� את הילד לאי
 כי היא הגדול הדי
 הרוב בבית דייני דעת .ת הדי
 האזוריהרוב בבי

 קבוע הצער אי בדברי� יפי� אלו כדי ללמרבה. של זכות הבעל להתנות תנאי בגט" ערובה

ת המשפט העברי החלטותיו של שכ כידוע לפי שיט, נורמות מחייבות בפסיקת בתי הדי

 האזורי וכל דיי חופשי לפסוק כפי הדי  הגדול אינ מחייבות את ערכאות ביתהדי בית

  70 .סברתו

 ת הדי
בביאחד מחברי הרכב הדייני� ראויה לתשומת לב מיוחדת דעת המיעוט של 

תבה לא בכדי בחר הדיי
 בדעת המיעוט שלא להצטר� לדעת הרוב ככ.  המובאת להל
הגדול

שה ישבו הא,  עמדת הדיי
 היא כי דווקא במקרה זה:שכ
 מכלל ה
 אתה שומע לאו, וכלשונה

נראה כי אול� בנסיבות אחרות , חייב הבעל לגרש את אשתו ללא תנאי�, זינתה תחת בעלה

זכותו של הבעל להתנות תנאי� שמורה לו ג� א� יש בדבר משו� פגיעה  71לדעת המיעוט

   :בזכויות הילדי�

 והאשה זנתה תחת בעלה ובעלה מאמי
 לה והואיל וה� אסורי� זה על הואיל

 .אי
 מנוס מסדור גט ביניה� ולפיכ� על המשיב לית
 את הגט לאשתו מיד, זו

 – נוספה דגשההה(בנסיבות אלו אי להתנות את מסירת הגט בהחזקת הילד 

  .)מ"ש

 
64�024612665) גדול(תיק   69�פסק הדי
 . )מ" ש–ההדגשות נוספו ( )2.5.2000, לא פורס� (1

 .שמור במערכת
" התקדי� במשפט העברי"ורהפטיג  עדר התקדי� במשפט העברי ראו זרחי העללהרחבה   70

   ). �"התש–ט"התשל(ז –ו המשפט העברי שנתו�
 הגורסת כי זכותו של הבעל להתנות תנאי בגט היא חלק נדמה כי הדיי
 שיי� לאסכולה  71

) גדול (תיקאינטגרלי מדיני הגירושי
 כפי שכתב הרב איזירר בנימוקי� נוספי� לפסק דינו ב
0027�21�ראו הרחבה בנושא זה להל
 בפרק ). 29.8.2004, פורס� בנבו (אלמוני' פלונית נ 1

 .1.ד



  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט   שרה מרקובי�

182  

� הקשורי� במשמורת יה ועניינייהסדרי ראל באשרהתנאת מת
 הגט במילוי דרישות הבעל 

בחירת ל באשרכמו כ
 נפו� התנאי שמתני� בעלי� .  דבר שבשגרה בתיקי גירושי
היא

במקרה .  הרבניבית הדי
ובחירת� על פי רוב היא , הערכאה שלה תהיה הסמכות לדו
 בתיק

�חוות הדעת של הגורמי� .  התנה הבעל את מת
 הגט בהעברת משמורת הילדי� לידיו72נוס

 ואול� הבעל התנה את ,ישהאצל האהילדי� צריכי� להיות  כי יתהפחה היהמטפלי� במש

ת בי. בית הדי
 הרבני לא משפחה  לענייניהמשפטמבית מת
 הגט בהעברת תיק המשמורת 


א� שהתיק כבר התנהל בבית המשפט  קיבל את דרישתו של הבעל והצדיק אותו זאת הדי

 
  .  חלוט בעניי
 המשמורתק די
פסוא� נית

ולפי ההלכה זו עילה ,  הייתה אלימות קשה של הבעל כלפי אשתוהיי
 כי בתיק ז לציש

 בתיק די
  בפסק73. מדובר באלימות חוזרת ונשניתכאשר בעיקר, מספקת לחיוב הבעל בגט

 
  :הדי
 בית קבעהגירושי

 כל יסוד על. עדויות והתקבלו וממושכי� ארוכי� דיוני� זה בתיק התקיימו

  .)מ" ש– ההדגשה נוספה (בגט הבעל את לחייב לכאורה בסיס היהל "הנ

החליטו ,  כ� ויצחק זר
אהרו, הרבני� בנימי
 בארי,  באשקלו
ת הדי
 האזוריאלא שדייני בי

מכיוו
 , הי להשית עליו שו� סנקצישאי אפשרהרי , שג� א� הבעל מחויב בגט מצד ההלכה

 לטעמ� דרישתו של .ג� א� התנאי קשור בילדי�, שעומדת לו הזכות להתנות תנאי בגט

משפחה על משמורת ענייני  לת משפט של ביק הדי
הבעל להתנות את מת
 הגט בביטול פס

 נימוקי .כאמור בפסק הדי
,  הרבני היא דרישה מוצדקתת הדי
הילדי� והעברת הדיו
 לבי

  : ככתב� וכלשונ� במלוא� ולפיכ� ה� מובאי� כא
,הדייני� מענייני� במיוחד

 
יש לו רק , הודיע הבעל שהוא מוכ
 לתת גט מיידיתאול� בדיו
 האחרו

. ד הרבני"דרישה אחת והיא שהדיו
 בנושא משמורת הילדי� יעבור לביה

הוא חושש לעתיד� הרוחני של ילדיו והוא אינו מוכ
 שהפסיקה בדבר 

עתיד� תימסר לאנשי� שאינ� שומרי מצוות ואשר אינ� מודעי� דיי� 

 עד 74.בטו של יהודי חרדי ושומר מצוותלגורליות של הנושא הזה מנקודת מ

  .עכשיו התחנכו הילדי� בחינו� חרדי ויש סכנה לדבריו שהקו הזה ישתנה

 
 .פסק הדי
 שמור במערכת). 5.9.2002, לא פורס� (012155131) 'אזורי אש(תיק   72
. הכלל הוא שקוד� מתרי� בו, בה אי
 מחייבי� את הבעל בגטשפעמית �בניגוד לאלימות חד  73

 
 85 ז– ומשפחה במשפט" אלימות נגד נשי� כעילה לגירושי
"ראו עוד אליאב שוחטמ
)2013–2014 .( 

! ?דתי לטפל בילדי� דתיי�כלו� לא יכול פסיכולוג שאינו : דברי הדייני� מעלי� תהייה  74
  .ורשימת הדוגמאות ארוכה
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ד סבור שדרישה זו היא לגיטימית מנקודת מבטו של אד� שומר מצוות "ביה

ומעוגנת ג� בהלכה ובמיוחד לאור העובדה שבאווירה זו התנהל הבית 

 הבעל לתת גט מיידית אי
 לנקוט במש� כל השני� ולכ
 לאור הסכמתו של

  .ד"נגדו אמצעי� נוספי� רק בגלל דרישתו שהנושא יעבור לסמכות ביה

אי אפשר להטיל סנקציות על אד� בגלל דרישה התואמת את אמונתו ואת 

אי
 ג� לראות בדרישה זאת . האווירה הדתית בה הל� לאור� כל השני�

שלכה מהותית וישירה על שכ
 יש לגירושי
 ה, עירוב של מי
 בשאינו מינו

  .חינו� הילדי� ומשמורת� ולא נית
 לנתק בניה�

ד יחליט על משמורת "ד דיבר על ליבה של האשה והסביר לה שביה"ביה

ולאחר שהעני
 יבדק בדיקה " נטו"הילדי� כשלנגד עיניו א� ורק טובת� 

  .מקצועית מעמיקה

 חרדית ד אמר לה שקשה לו להבי
 את התנגדותה הנחרצת של אשה"ביה

יש לה הזדמנות שאולי לא תחזור בקרוב לסיי� . ד"לקבלת סמכות של ביה


וחבל מאוד שהיא תהיה , את הסכסו� במהירות ולהשתחררותה מעיגו

ד "ביה. אול� האשה נשארה בעמדתה, מעוכבת גט ללא סיבה של ממש

ר מעודדת את האשה להתמיד בהתנגדותה ובכ� גורמת "מיצר על כ� שהטו

  .בלהלהתמשכות ס

ד מקווה שהאשה תשנה את דעתה ותביע את הסכמתה להעברת הנושא "ביה


  .במקרה כזה יקבע דיו
 דחו�. של הילדי� לבית הדי

  .ד כנגד הבעל"כל עוד נשארת האשה בדעתה אי
 מקו� להוצאת פס

" הצטדקות"יש לציי
 כי .  לפרשנותצרי�אי
 שנדמה כי פסק הדי
 מדבר בעד עצמו וכמעט 

 את כוחה שלבאה כתגובה על טענת ב, "אי
 כא
 ערוב של מי
 בשאינו מינו "הדייני� כי

". בני ערובה לגט"וכי אי
 להפכ� ל, גטבי
 ה כי אי
 לקשור בי
 גורל הילדי� ל75שהיהא

 
 הוא א� ,גרידא יכול לטעו
 כי הוא יתחשב רק בטובת הילדי� ת הדי
 ביכיצדקשה להבי

 חלוט בבית ק די
תרות ונוספות לאחר שכבר נית
 פסגורר אות� להתדיינויות משפטיות מיו

כאשר בבסיס השקפת� של אות� הדייני� מונחת העמדה שזכותו של במיוחד ו, המשפט

  .הבעל להתנות תנאי� בגט מחייבת ג� את הילדי�

 
שה בכל ההליכי� בבית הדי
 האזורי יהחתומה על מאמר זה ייצגה כטוענת רבנית את הא  75

 .והגדול עד למת
 הגט
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דוגמה נוספת להתניית הגט בהעברת מקו� ההתדיינות מבית המשפט לבית הדי
 הרבני 

א תיק גירושי
 שבו אישה צעירה הייתה מסורבת גט שמונה שני� בניגוד לטובת הקטיני� הי

לאחר שהרכב אחד פרש (בשני הרכבי� שוני� , בית הדי
 הרבני האזורי. 29 ועד גיל 21מגיל 

הבעל ערער על ההחלטה לבית הדי
 הגדול . חייב את הבעל לתת לאישה גט, )לגימלאות

 זאת הבעל התעקש להתנות את מת
 למרות. אשר הצטר� ג� הוא להחלטה לחייב אותו בגט

הגט בהסכמת האישה להעביר את נושא המשמורת שהיה בסמכות בית משפט בארצות 

כל ; ל כשש שני�"יש לציי
 כי הקטינות חיו בחו. הברית לסמכות בית הדי
 הרבני באר�

 ואי
 ספק כי הפורו�, נמצאי� בקרבת
, כגו
 עובדי� סוציאליי� ואנשי חינו�, אנשי המקצוע


  . המתאי� לדו
 בעניינ
 הוא בית המשפט במקו� מגוריה

פע� אחת בערעור שהגיש הבעל על שחייבו אותו : התיק הגיע לבית הדי
 הגדול פעמיי�

 76.ופע� אחת בערעור שהגישה האישה על שלא הטילו עליו את הסנקצייה של מאסר, בגט

 שלמה עמר נדחה בערעור שהגיש הבעל לבית הדי
 הגדול בהרכב הראשו
 לציו
 הרב

לא נית
 להשתמש בעיכוב גט כערובה להסדרת נושא הילדי� "ונקבע כי , ערעורו של הבעל

 א� שערעורו של הבעל נדחה הוא המשי� בסרבנותו והתיק חזר לבית הדי
 77".וביקוריה�

רישיו
 הנהיגה והטיל עליו את כל בית הדי
 האזורי שלל לבעל את . האזורי לדיו
 בסנקציות

 הבעל המשי� לנהוג ללא  ואול�, לחוק קיו� פסקי די
 של גירושי
2 סעי� לפית המגבלו

בית הדי
 האזורי סירב להטיל על הבעל . רישיו
 ולא התרש� כלל מההגבלות שהוטלו עליו

 האישה הגישה ערעור 78.עונש מאסר בטענה כי לא נית
 פסק די
 לכפיית גט אלא לחיוב גט

 בהרכב הדייני� בבית הדי
 79.לכו� את הבעל במאסרעל החלטת בית הדי
 האזורי שלא 

הרב אלגרבלי והרב גורטלר נחלקו הדעות בשאלה א� נית
 , הגדול הרב הראשי דוד לאו

  . ויש להיענות לתנאי שהוא מתנה בגט, או שמא לא נית
 הדבר, לכפות את הבעל במאסר

י
 לכרו� את הייתה כי א, שאליה הצטר� הרב דוד לאו, דעת הרוב של הרב אלגרבלי

ועליו לתת , בסירובו לקיי� את החלטות בית הדי
, מוצדקות ככל שיהיו, דרישותיו של הבעל

  . גט פיטורי
 לאשתו ללא תנאי�

הרב אלגרבלי נימק את החלטתו באריכות וקבע בי
 השאר קביעה יוצאת דופ
 בפסקי 

  : לנושא הגטולכ
 אי
 לקשור אות�, "'צד ג"ולפיה הילדי� ה� , בתי הדי
 הרבניי�

 
חוק קיו� : להל
 (1995–ה"התשנ, )קיו� פסקי די
 של גירושי
(חוק בתי די
 רבניי�  ל3' לפי ס  76


 2' ת
 להטיל סנקציית מאסר לאחר שההגבלות האחרות המנויות בסני, )פסקי די
 של גירושי
 . אינ
 מועילות,'צו עיכוב יציאה מהאר� וכו, כגו
 שלילת רישיו
 נהיגה,  מועילותאינ
לחוק 

 ).9.11.2013, לא פורס� (863382/1) גדול(תיק   77
78  
 ,ה או חיובי של כפילפי חוק קיו� פסקי די
 של גירושי
 אי
 נפקא מינה א� בית הדי
 נקט לשו

 .ודי אפילו בהמלצה למת
 גט
 ).9.11.2013, לא פורס� (863382/4) גדול(תיק   79
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קרי ביקורי הילדי� שמקומ� ' ובפרט כשהמדובר בי
 היתר ג� בזכויות צד ג

  ...ל משכ� אי
 לקשור גט בעניי
 הסמכות המקומית"כיו� בחו

 שסברה כי אילו הייתה האישה מתדיינת 80,אול� שונה בתכלית השינוי הייתה דעת המיעוט

הרי שהיה נית
 שלא להיענות לתנאי , )ולא בבית המשפט(בבית הדי
 הרבני בארצות הברית 

אול� היות . של הבעל להעביר את הסמכות בתיק המשמורת לבית הדי
 הרבני בירושלי�

הרי שאי אפשר לכפות את הבעל , האזרחיות בארצות הברית" ערכאות"שהאישה תבעה ב

שקבע כי אי
 להיענות (הדיי
 הרב גורטלר התפלמס ע� הרב אלגרבלי . בגט על ידי מאסר

  : ופסק, )תנאי הבעל היות שהילדי� ה� צד גל

ב היה מקו� למה שכתב הרב "ד בארה"א� האשה היתה נותנת סמכות לביה

אול� כא
 השאלה לפסוק מאסר נגד הבעל והוי גט ) הדיי
 הרב אלגרבלי(=

 א� האשה אינה מוכנה לקבל דרישה זו אי
 ...איני יכול להסכי� לכ�, כפוי

האשה היא זו במקרה כזה . סר שית
 גט לאשתובידינו לאכו� את הבעל במא

   81.שמעגנת את עצמה

הבעל הובא לבית הדי
 .  יו�30דעת הרוב פסקה כפיית גט ושלחה את הבעל למאסר של 

הסכימה האישה , ולאחר משא ומת
 ממוש� בו, הרבני הגדול לאחר שלושי� ימי המאסר

והבעל , לענייני משפחהלהתפשר בנושא דמי המזונות שנפסקו לקטיני� בבית המשפט 

  82.הסכי� לבסו� לתת את הגט

  הסדרי הראייה. 2

התנה לאחר מכ
 הוא . לתת גט במש� עשר שני� ודרש שלו� ביתבעל  סירב ה83 אחרבתיק

ייקבעו על ידי בית הדי
 הרבני א� שהתיק נדו
 ה בינו לבי
 בתו יראיהאת הגט בכ� שהסדרי 

  :י קבעכובסקיהרב דהדי
 הגדול כבוד אב בית  .בבית המשפט לענייני משפחה

 
 .הרב גורטלר דיי
 בבית הדי
 האזורי ברחובות ודיי
 במינוי זמני בבית הדי
 הגדול  80
 .)מ" ש–גשה נוספה הדה( 79 ש"לעיל ה, 863382/4) גדול(נימוקי� לפסק הדי
 בתיק   81

הברית את סופר הדייני� בבית הדי
 הגדול לשליח  גט נכתב בירושלי� והאישה מינתה בארצות  82 
שעה יוצאת ,  את הגט מידיו של הבעל בשעה שמונה בערבבשבילהקבלה והוא אשר קיבל 

 הרב הראשי דוד לאו פסק לקיי� את הטקס בשעה זו שלאחר וד ואול� כב,דופ
 למת
 גט
ה ה
 בשל מורכבות הסיפור והרצו
 להתיר את האישה מכבלי עגינותה ואת הבעל השקיע

 
ד אסנת קרפלוס ממרכז "עו. ל היה עדיי
 יו�" שבשל הפרשי השעות בחומשו�ממאסר ה
 
, שה על ש� רות ועמנואל רקמ
 בפקולטה למשפטי�יהמרכז לקידו� מעמד הא(רקמ

�אוניברסיטת בר
 . יצוג בתיק זההצטרפה לכותבת המאמר בי) איל
64�054855317) גדול (תיק  83� ).24.6.2001, לא פורס� (2
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חרב , הבעל שרוממות השלו� בגרונו. מזה כעשר שני� שהצדדי� בנפרד

י בית "הוצא נגדו צו ע, הוא הורשע באלימות קשה כנגד אשתו. פיפיות בידו

והוא מקיי� מערכת יחסי� ע� , בגי
 הפצת תמונות עירו� שלה, המשפט

  84... לזמר זמירות של שלו�יש לו את החוצפה, לאחר כל זאת. נשי� זרות

לחייב את   האזורי בירושלי� לא מצא לנכו
ת הדי
ביהערעור הוגש משו� שיש לציי
 כי 

למרות העובדות הקשות המתוארות בפסק דינו הבעל בגט ולדחות את תביעתו לשלו� בית 

על ג� דייני בית הדי
 הגדול לא היו תמימי דעי� ולא היו נחרצי� דיי� . של הרב דיכובסקי

ג� בבית הדי
 הגדול התארכו . מנת להפריד בי
 הגט לבי
 נושא הסדרי הביקור של הקטיני�

ו�ת דעת  דיוני� ושליחת בני הזוג ליועצי נישואי
 למת
 חכמה ורק לאחר חלו� ,ההליכי�

התקבל ערעור ,  ותשובת� השלילית,)כפי שדרש הבעל( הסיכוי לשלו� בית עלנוספות 

  .חויב בגטהאישה והבעל 

 שפסק , הרב דיכובסקי בית די
אבולמרות עמדתו הנחרצת של למרות החיוב ש, דא עקא

וא� לא יעשה כ
 יש להטיל עליו את הסנקציות הקבועות , כי הבעל חייב לגרש את אשתו

רק בחלק של ששני הדייני� האחרי� שישבו עמו בדי
 הצטרפו לפסק הדי
 הרי  85,בחוק

המשמעות המעשית היא כי הבעל המשי� .  הסנקציותהחיוב ולא בחלק של הקביעה להטלת

  . שהילעג
 את הא

ל ט הביא אותה לידי הסכמה לחתו� עשה לקבל סו� סו� את הגירצונה העז של הא

הסכ� שכלל בי
 השאר ויתור על חוב מזונות העבר והתחייבות שלא לתבוע מזונות הילדה 

התחייבות ות הבעל כנגדה וכ
 הסכמה למחיקת אישו� פלילי על אלימכלל כמו כ
 . בעתיד

הצמדת סנקציות כספיות לכל ביקור שלא יתקיי� ס� של ולביצוע הסדרי מפגשי� בי הבת 

  86.ח"ש 500

 ת הדי
הבעל דרש מבי. הגט סירבה הבת להיפגש ע� האב לפי תנאי ההסכ�קבלת לאחר 

 ת הדי
בי. הגדול לחייב את גרושתו בקנסות הכספיי� כמפורט בהסכ� וכ
 לבטל את הגט

בית ו, � למת
 צו על תנאי"הבעל עתר לבג. הגדול דחה את התביעה וקבע כי הגט כשר

�  87.המשפט העליו
 דחה את העתירה על הס

 
 .ש�  84
 .76ש "לעיל ה, קיו� פסקי די
 של גירושי
חוק   85
86   
יוער כי אי
 חולק על החשיבות שבאחריות הורית משותפת ובחלוקת הזמ
 בי
 ההורי� ובי

 לפיאלא שאי
 לקשור זאת בגט ויש לקבוע את החלוקה ,  המלצות ועדת שניטלפיהקטיני� 
 המתנה את מת
 הגט , ולא מתו� כניעה לסחטנות הבעל, כמפורט בדוח הוועדה,טובת הקטיני�

  .היבקביעת הסדרי הראי
 ). 24.4.2002, פורס� בנבו (בית הדי� הגדול' יהודה נ �2662/02 "בג  87
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קשורה בפסיקת בית הדי
 � "במיוחד שבגינה הוגשה עתירה לבג נוספת וקיצונית הדוגמ

סכי� לתנאי שה עד שתילהפסיק ולטפל בתביעת הגירושי של הא שהחליט ,הרבני באשדוד

בד פקידת סעד או עוכגו
  , ללא שגור� מקצועי כלשהוה וחינו�יהבעל בעניי הסדרי ראי

   88".אמונה"לעתירה זו הצטרפה תנועת .  היה מעורב בתיק,סוציאלי

ואול� עד , הצטרפות לעתירההמרכז לזכויות הילד במכללת שערי משפט הגיש בקשת 

בתיק זה היה מדובר בבעל . הבעל גט נת
 ,� א� לאשר את הצטרפותה"בגלהחלטת 

הבעל ישב בבית . שה מנישואיה הקודמי�י האיה שלשהואש� בתקיפה מינית של שתי בנות

התנאי� שלו למת
 גט לאשתו היו ששני הילדי� . הסוהר כשנתיי� וחצי ועד תו� ההליכי�

מש או שש יובאו אליו לכלא לביקור ח,  שנתיי� וחצי ושלוש וחציבני, המשותפי� לבני הזוג

 באשר וכמו כ
 הוא יהיה הקובע , כמו כ
 הוא ידבר את� בטלפו
 כל אימת שירצה.פעמי�

 ושו� גור� , שלא נשקלה טובת הילדי�ישה התנגדה לתנאי� אלו משו�הא. אופ
 חינוכ�ל

נוס� . לא בדק את הילדי�, או פסיכולוגבד סוציאלי עו,  כגו
 פקידת סעד לסדרי די
,מקצועי

לא הייתה מסוגלת נפשית לבוא ע� הקטיני� ולשבת מול האיש שתק� מינית את  היא ,על כ�

  ). מנישואיה הקודמי�(בנותיה 

הוא לא ימשי� לטפל  כי ת הדי
שה להיכנע לסחיטה פסק ביי האלסירובה שלבתגובה 

שה ניסתה י האאת כוחב.  הבעליו שלתסכי� לתנאישה עד אשר בתביעת הגירושי של הא

 שלא לאפשר לה לטעו
 , בדעת רוב, החליטת הדי
אול� בי, ד החלטה זוגלטעו
 הלכתית נ

�איוזאת באשר ל, דעת הרובמסכימה ע� היא  אי
דעת המיעוט פסקה כי בנקודה אחת . כלל

 
 לבית קשת רשות ערעור זה הוגשה בק די
 על פס89.לבאת כוח האישהמת
 זכות הטיעו

  : כדלקמ
, שתי סיבותצוינו� לדחייה  בנימוקי90.והבקשה נדחתה, הדי
 הגדול בירושלי�

כאשר הוא  ,ד כיצד לנהל את הדיו
"אנו סבורי� שאי
 להתערב בשיקולי ביה

ויצליח לפתור יות בתיק וסבור שבדר� זו יתכ
 רואה לעיניו את מכלול הבע

  .את המחלוקות בזמ
 קצר יותר לטובת כול�


וחופשת החגי� הרי הואיל ואנו עומדי� לפני פגרת הקי� , ג� לגופו של עניי

זמ
 זה בפרק . ל המוקד� בעוד כחצי שנהשהדיו
 שיקבע בערעור יהיה לכ

להישמע וג� , קורי� של הילדי� אצל האבכבר יוכלו להתקיי� כמה בי

 
הגנה על זכויות נמנות  מטרותיה ע�ומית ששה הדתית לאי תנועת האהיא" אמונה"תנועת   88


 .נשי� ומניעת עיגונ
 .�" כולל הגשת העתירה לבג,מחברת מאמר זה ייצגה את האישה בכל ההליכי�: גילוי נאות  89
 . היה לערער אלא ברשותאי אפשרמדובר בהחלטת ביניי� שהיות   90
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הערעור לא כ� שג� מבחינה מעשית רשות , י
טענות האשה בעניי
 הגירוש

  91.תקד� את ענינה של המבקשת

נכנס הדיי
 לעובי לא , דחה את בקשת רשות הערעורש , הגדולת הדי
 של ביק הדי
פסב

כי קבע  ת הדי
 בי.הקורה של הבעיה הקיימת בהיענות לתנאי בעל הקשורי� בטובת קטיני�

כמו כ
 התעל� מההתנגדות העקרונית לביקורי� .  האזורית הדי
אינו מתערב בשיקולי בי

למעשה התברר כי . ערעור שמיעת המשתהיהוטע
 כי ההיענות לדרישת הבעל תהיה מהירה 

הזרקור מופנה א� ורק אל הדר� הקצרה והמהירה להשיג את הגט ג� א� המחיר הוא פגיעה 

 , הבעל לא השיב לעתירה92.�"בגל ה עתירהבעקבות החלטה זו הוגש. בזכויות הילדי�

בחלו� ארבעה חודשי� מהגשת העתירה .  נת
 שלוש החלטות המאפשרות לו להשיב�"ובג

 אשר ,אחרדייני� התקיי� דיו
 נוס� בבית הדי
 באשדוד בהרכב ,  החלטה בהובטר� ניתנה

 תסקיר של לפי בקשותיו ימולאו ואול� הובטח לו כי ,שכנע את הבעל לתת גט ללא תנאי�

   93.כנס לתמונהיפקידת סעד שת

  חינו�. 3

 ברשימת התנאי� שיכול בעל להתנות בגט מופיע לעתי� ג� נושא החינו� ומקו� הלימודי�

את העברת� של ,  כתנאי למת
 הגט,דרש בעל 310797733�21�294בתיק . של הילדי�

 טענהשה יהא. ד" בכפר חבד"חבית ספר של הילדי� ממקו� מגוריה� באזור מטה בנימי
 לב

לה� הורגלו למסגרת שכי מלבד העוול שייגר� לילדי� בהוצאת� ממסגרות הלימודי� 

יו� יו� לאזור המרכז הלו� וחזור ושומרו
 יהודה כבישי בנסיעת� עצ� הרי שב, אחרת

והיא , האזורי בית הדי
 ל ידישה נדחו עיטענותיה של הא. הילדי� לסיכו
 מיותרייחשפו 

שזו  מצא ת הדי
 שבימשו�לא בעיר אחרת נדרשה להעביר את הילדי� למסגרת חינוכית 

 במקרה זה ג�. דרישת הבעל כתנאי למת
 הגט אלא פשוט כי זו הייתה ,טובת הקטיני�

שה שהייתה מסורבת גט כחמש שני� נכנעה לתנאי הבעל והסכימה להעביר את הילדי� יהא

שה את י שמא לא תקיי� האדעת הרוב בבית הדי
 האזורי חששו. ד" בכפר חבת הספרלבי

 לשו
. טחונות שלא תפר את ההסכ�י להמציא בדרשו ממנה ולפיכ� ,שעליו התחייבההתנאי 

 
72�327350211) גדול (תיק  91� ).23.7.2007, לא פורס� (1
 .56 ש"הלעיל , �7358/07 "בג  92
21�327350211) 'אזורי אשד(תיק   93� . הדי
 שמור במערכתפסק). 18.12.2007, לא פורס� (1

ההרכב בראשותו של הדיי
 הרב עטיא והדייני� הרב אמסל� והרב רבינובי� עמלו קשה 
מבלי לפגוע ,  ולהשיג ממנו גטבשכנוע הבעל והוכיחו כי נית
 לשכנע ג� בעל סרב
 ובעייתי

נפתח בקבוק יי
 וכול� שתו לחיי� , הצהריי�  שנתמש� עד לשעות אחר,לאחר הגט. בילדי�
 .תו� שירה וריקוד ע� הבעל שנסע מש� היישר לכלא

21�310797733) אזורי(תיק   94� ).1.10.2002, לא פורס� (2
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יש לשי� לב כי מצד עילות הגירושי
 הדייני� סבורי� כי . צמהדעת הרוב מדברת בעד ע

אלא . וכי יש להכניס את הבעל למאסר א� לא יית
 את הגט, האישה הרימה את הנטל

. על גב הקטיני�, שלדעת� עליה לקבל את התנאי שהתנה הבעל בעניי
 מקו� חינו� הקטיני�

� את התנאי ג� א� הוא בניגוד מקוממת במיוחד היא החשדנות כלפי הא� שלא תרמה ותקיי

   :לטובת הקטיני�

  :לדעת הרוב

על האשה , )12/11/02(ג "כסלו תשס' קובעי� מועד לגירושי
 ביו� שלישי ז

. ד"ס חב"ולהעביר את הילדי� לבי, לחתו� על הסכ� הגירושי
 כהסכמתה


והביטחונות כהנחת דעתו של , הביקורי� יהיו כאמור בהסכ� הגירושי

  .ד"ביה

בא� , נותה שאי
 כוונתה לרמותשהאשה תקיי� את ההסכ� ותוכיח כלאחר 

  95.ד ידו
 להכניס את הבעל למאסר"ביה, יית
 הבעל גטלא 

עוד באותו היו� לחמש דעת המיעוט קבעה כי יש להכניס את הבעל הסרב
 לעומת זאת 

  . דעת הרובכ אלא שההלכה היא (!)שנות מאסר 

   . שבי
 דעת הרוב לבי
 דעת המיעוטנשאלת השאלה מהו המקור להבדל התהומי

�או איבי
 הדייני� על עצ� קיומה  ממחלוקת המקור להבדל המהותי שבי
 הדעות נובע

דעת הרוב גורסת כי ג� . להתנות תנאי� בגט, של זכות לבעל שחייב מצד הדי
 לגרשקיומה 

רי� ג� כאלו הקשו, בעל שחייב בגט מצד הדי
 עדיי
 עומדת לו הזכות להתנות תנאי�

זכות אי
  לעומת זאת דעת המיעוט סוברת כי לבעל שחייב בגט מצד הדי
 .בזכויות הילדי�

  96.להתנות שו� תנאי

 מזונות. 4

 הפגיעה השכיחה ביותר בזכויות הילדי� בהלי� היא בזכויות ילדי� למזונות ראויי�פגיעה 

 ה� מנצלי� ,מודעי� לזכות הבעל להתנות תנאי בגטא כוחו כאשר הבעל או ב .הגירושי

 חלוט ק דיבה� קיי� פסשג� כאשר מדובר בתיקי� זאת על מנת להוריד את סכו� המזונות 
ברבי� .  לענייני משפחה וג� כאשר מצד הדי אי ספק שהבעל חייב לתת גטת משפטשל בי

 
 על הסכ� גירושי
 שבו נשי� מסכימות לחתו�המתנהלי� בבית הדי
 הרבני מתיקי הגירושי
כדי לקבל את רק , משיעור המזונות הראוינמוכי� מופחתי� ומזונות ילדי�  להבעל יתחייב

במקרי� רבי� נדרשו אות
 נשי� לחתו� על הסכמי שיפוי ולהחתי� ערבי� שישפו את  .הגט

 
 . ש�  95
 .ו
 בחלק ג להל
על המקורות ההלכתיי� שעליה� מבוססת המחלוקת נד  96
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ובית המשפט יפסוק לו , לאחר הגט, באמצעות אמו, הבעל במקרה שבו הקטי
 יתבע מזונות

מזונות נוס� על האמור בהסכ� הגירושי .
ששמה לה למטרה להבטיח , ועדת שיפמ

מתמודדת ע� בעיה זו של , שההורי� ימלאו את אחריות� ההורית לתמיכה כלכלית בילדיה�

  . פגיעה במזונות הילדי� בהסכמי הגירושי

 � נקבע כי הסכ� הפוגע במישרי
 או בעקיפי
 97 להצעת החוק של ועדת שיפמ
5בסעי
בדברי ההסבר נאמר כי זכותו של . כמוהו הסכ� שיפויבזכות הילד לתמיכה כלכלית יתבטל ו

ולכ
 ההורי� אינ� יכולי� לסחור בזכות הילד , הילד לתמיכה כלכלית היא זכות עצמאית

  . בתמורה לוויתורי� או להישגי� שלה� בהסדר הגירושי

 �. 5מבלי לנקוט עמדה בנוגע לכלל מסקנות הוועדה יש לבר� על ניסוחו של סעי

  .  להצעת החוק5באות להל
 ימחישו את הרקע והצור� בהכנסתו של סעי� הדוגמאות המו
, עולה מחבר העמי�, אישה צעירהבתיק שנדו
 בבית הדי
 הרבני בירושלי� היה מדובר ב

האישה . ית קשהזשנישאה בשידו� לבחור שמיד לאחר הנישואי
 נהג כלפיה באלימות פי
שני חתכי� עמוקי� ע� תפרי� במצחה  ובראשה ,הופיעה לדיוני� בבית הדי
 כשהיא הרה

הבעל לא הכחיש את .  שנגרמו מהטחת ראשה על ידי בעלה בשיש המטבח,ובראשה
 תתחייב שכאשר ייוולד התינוק היא לא תתבע יאבתנאי שההעובדות והסכי� לתת גט 

שהיא תביא הבעל לא הסתפק בהתחייבותה ודרש . המשפט לענייני משפחה מזונות בבית
היה בהיותה עולה חדשה לא היה לה שו� קרוב או מכר ש. לא תתבע מזונות שיערוב שערב

 וע� זאת ,שיש לחייב את הבעל בגטפסקו הדי
 האזורי  ביתדייני . יכול לחתו� על ערבות
לנוכח הגשת  ו, הגדול הרבנישה ערערה לבית הדי
יהא 98.אפשרו לו להתנות את התנאי

שלא לתבוע מזונות שה יהתחייבות של האב" הסתפק"הבעל לתת את הגט והסכי�  הערעור
  .א� ויתר על דרישתו לשיפוי ולערבי�, בשביל הקטי
 כאשר ייוולד

�שוב נחלקו הדעות בי
 דעת הרוב ,  לעגונות בירושלי�ת הדי
בבישנדו
  99,בתיק נוס
 יסרב וא�, דעת המיעוט סברה כי יש לחייב את הבעל במת
 גט ללא כל תנאי. לדעת המיעוט

, לעומת זאת דעת הרוב פסקה כי יש לחייב את הבעל במת
 גט. למאסר נו לדויש, לגרש

 
97  
 .5ש "לעיל ה, ראו בהמלצות ועדת שיפמ
1) �� אזורי י(תיק   98�21� הדי
 הוריד בית יוער כי בגו� פסק). 15.7.2002, לא פורס� (323594721

 וזאת כנראה בשל השקפת הדייני� שא� הבעל מוכ
 ,הדי
 את הדרגה מחיוב לגט להמלצה
לאחר : "הדי
  לשו
 פסקוזו.  אי
 מקו� לחיוב ויש להיענות לתנאיולמעשה ,נאילתת גט בת

העיו
 מכיו
 שיש הודאה מצד הבעל שפגע באשה בצורה אלימה עד זוב ד� ויש חשש גדול 
יש לציי
 כי . להמשי� ולחיות ע� הבעל לפיכ� בית הדי
 פוסק לחייב את הבל לתת גט לאשתו

 מתנה בכ� שהאשה תמציא ערב שלא לתבוע מזונות עבור הבעל מסכי� עקרונית לתת גט א�
הילד שייולד בבית המשפט למשפחה לדברי האשה שהיא עולה חדשה אי
 לה כל אד� 

לאור האמור בית הדי
 קובע שהבעל ית
 גט ובמקביל האשה תנסה , שמסכי� לחתו� ערבות
 ."למצוא ערב במידת האפשר כדי לזרז את מת
 הגט

064815061) ��אזורי י(תיק   99�21�  ).21.2.2002, לא פורס� (1
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 ת המשפט לציי
 כי בביחשוב. ח"ש �1,000 שה להפחתת דמי המזונות ליבכפו� להסכמת הא
  . כולל מדור, ח"ש 3,200נפסקו לילדי� לענייני משפחה 

לבי
 , ת הגטהיינו קבל, ג� הפע� השאירה דעת הרוב את האישה לבחור בי
 טובתה שלה
 זה הוגש ערעור ק די
 על פס. שנפסקו לה� בבית המשפטהיינו מזונותיה�, טובת הילדי�

 .בית הדי
 הגדול החליט להטיל סנקציות על הבעל א� יסרב לתת גט.  הגדולת הדי
לבי
הרב דיכובסקי קבע בפסק הדי
 את דעתו העקרונית לפיה אי
 להפו� את כי מעניינת העובדה 

שני הדייני� האחרי� לא היו מוכני� לחתו� על ואילו  100,ת לקל� מיקוח בגטנושא המזונו
 מבלי ,סנקציות על הבעל יוטלו דווקא במקרה ספציפי זהלפיכ� פסקו כי שכזו ו" הצהרה"

   101.להביע עמדה נחרצת השוללת מבעלי� אחרי� להתנות תנאי בגט בנושא המזונות
 הרב בר  על גב� של הילדי� הרי תנאישלא אפשר לבעל להתנות, בניגוד לרב דיכובסקי

ובלבד שיהיו , ת הדי
שלו� אפשר לבעל להתנות תנאי� והזמי
 אותו לכתוב אות� לבי
עומדת לו בעל זכותו של ה, לפי השקפתו של הרב בר שלו�, במילי� אחרות. סבירי�

תנאי� שלו יהיו  ובלבד שה,להתנות תנאי להפחית את המזונות שנפסקו בבית המשפט
  102.י� בעיני הדיי
סביר

הרב , יפרחבהרכב הדייני� הרב , ת הדי
 האזורי בירושלי�ביהיה ב 103מקרה דומה
מזונות מבית בתיק הסמכות האת תנאי הבעל להעברת ש� קיבלו , הייזלר והרב מאזוז

  104. הרבני לבית הדי
 לענייני משפחההמשפט
התנהל בבית הדי
 של ניסיו
 הפיכת מזונות הילדי� כקל� מיקוח למת
 גט תיק דומה 

 הבעל הוא שתבע החידוש המעניי
 בתיק זה היה בכ� שהפע� 105.האזורי בירושלי�

 
השיב , על כל שאלותינו, הגיונית ע� הבעללא הצלחנו ליצור תקשורת , שמענו את הצדדי�"  100

מוסכ� על כל חברי בית , יצויי� כי נושא חיוב הגט. לנו בדברי� שאינ� קשורי� לנושא השאלה
או בתנאי של , ללא תנאי, הגטהמחלוקת ביניה� היא רק כיצד לבצע את חיוב . הדי� האזורי

עקרונית אנו סבורי� שאי� מקו� להפו� את מזונות הילדי� לקל� במסגרת . הפחתת מזונות
ואינ� נושא , ובהתא� ליכולתו של האב, מזונות הילדי� נפסקי� לפי צרכיה�, הסכ� גירושי�

ת הגט מבלי לכרו� את נתינ, ברור לנו שעל הבעל לתת גט לאשתו. למשא ומת� ולתגרנות
 אנו ...סיכומ� של דברי� הבעל חייב לתת גט לאשתו לאלתר ללא כל תנאי... בנושא המזונות

 ).מ" ש–נוספה ההדגשה ( ש� ;"...מטילי� עליו את צווי ההגבלה המפורטי� לעיל
מצטר� למסקנה א� לא : ודוק". מצטר� למסקנת הטלת הסנקציות"הרב שרמ
 פסק כי הוא   101

 .לעמדה העקרונית
ועד אשר הבעל . אני מצטר� להחלטה על סעי� הסנקציות החל מהיו�: " בר שלו� פסקהרב  102

 .ד באלו תנאי� מוכ
 לתת את הגט ללא דיחוי"יענה ויכתוב תשובות ענייניות לשאלות ביה
נוספה ההדגשה (" ד בהמש� התביעות"ידו� ביה, ד ימצא שהתנאי� לא סבירי�"ובמידה וביה

 ).מ" ש–
025201062) ��אזורי י(תיק   103�21� ).26.11.2007, לא פורס� (1
 והאישה תמציא ביטחונות לכ� שלא ,ח" ש1,200כמו כ
 קבע בית הדי
 מראש שהמזונות יהיו   104

 .תגיש תביעה לש� הגדלת המזונות
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 שג� הפע� זכותו להציב תנאי� לגט ולפגוע טעועובדה זו לא מנעה ממנו ל. גירושי
 לענייני  להעביר את תיק המזונות מבית המשפטדרישת הבעל הייתה. במזונות הילדי�

הרב הייזלר , בהרכב הדייני� הרב הגר( דעת הרובהפע� ול�  א. הרבני לבית הדי
משפחה
 הואיל והתביעה . כי אי
 לנושא המזונות ולנושא הגט ולא כלו�ה פסק)והרב טולידאנו

יש  ולפיכ� ,אי
 להתייחס אליה במסגרת תביעת הגירושי
, שה ונדונה בערכאה אחרתגהו
  . ללא תנאי�,לחייב את הבעל בגט

הייתה בה� עילה שעסקו במקרי�  י כל התיקי� שהוזכרו לעילחשוב להעיר ולציי
 כ
 ולמרות זאת,  בגטפסק די
 לחיוב ובחלק מהמקרי� א� היה ,ברורה לחיוב הבעל בגט

  .  אפשר לבעל להתנות תנאי� הפוגעי� בזכויות שונות של הילדי�ת הדי
ביבמקרי� רבי� 
 בסרב
 גט מסוי� שאירעועל כ� מעיד המקרה , הכניעה לסחטנות בעניי
 הגט מסוכנת

לרבות תנאי� הפוגעי� בזכויות ,  התנאי� שנכפו עליהשה נכנעת לכלישג� לאחר שהא
תיק זה .  לעשות כ
לא חייב אותוהאזורי  ת הדי
 ובי,סרב לתת גטלהבעל המשי�  ,הילדי�

 
הגיע לערעור בבית הדי
 הגדול וזכה לביקורת קשה מצד הרב דיכובסקי כלפי דייני בית הדי
  :אזוריה

והכניס את האשה והילדי� , ד האזורי נהג שלא כהלכה"אי
 לנו ספק כי ביה

קשה לנו להבי
 כיצד יכול בית , ולא מזונות, לא דירה, לא גט: למצב אומלל


  106.די
 רבני לגרו� למצב כזה ביודעי

  המקורות ההלכתיי� לזכותו של הבעל להתנות תנאי בגט. ג

,  לבעל להתנות תנאי� בגטי�המאפשרת הדייני� סיקפהשורש ואת הרקע לכדי להבי
 את 
" גט"יש להקדי� ולבאר מעט על נושא ה, שה והילדי�יג� במחיר של פגיעה בזכויות הא

  .באופ
 כללי

חמורות  ה� שלכותהה הוא גט מעושה שבו ה שלא כדי�יגט הנית� בכפי  . 1

  ביותר

 ודי סיו� הנישואי
לה� הסמכות להכריז על ש ,המשפט בעול� בניגוד למקובל בבתי

נישואי
 היהודית ההרי לפי ההלכה , בהכרזה זו על מנת להביא את קשר הנישואי
 אל קצו


הבעל או שליח , על פי ההלכה היהודית.  במסירת גט מהבעל לאישהמסתיימי� בגירושי

 
057390155) ��אזורי י(תיק   105�21� ).לא פורס� (1
21�062646849) גדול (תיק  106� ).לא פורס� (1
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 הגט  מסירת.שהינמסר מידו של הבעל לידיה של הא והגט גט על גבי קל�מטעמו כותבי� 

 מרצונו  הבעל לגרש את אשתותהסכמ.  בלבד רצונו החופשיולפי הבעל  ידיל עתמתבצע

 סיו� הנישואי
 כאשר ה� אינ� עולי� יפה ראוי להבהיר כי 107.החופשי היא תנאי הכרחי

עד שהמוות יפריד "והיהדות אינה כופה על בני זוג להתרועע יחד  108 ,מוזכר בתורה כמצווה

לעומת זאת  .תורה כשהוא בא מיזמתו של הבעל נושא הגירושי
 מוזכר באול�, "ביניה�

הרי שמדי
 תורה , היזמה להתגרש באה מצד האישה והבעל אינו מסכי� לכ�כאשר 

שאלת בעניי
  109.קריטי במיוחדבמקרה זה הוא רצו
 הבעל מתעוררת בעיה גדולה היות ש

למדו מכ� ו 110,"והיה א� לא תמצא ח
 בעיניו: "כשרות הגט נאמר בתורהרצונו של הבעל ו

וא� נתגרשה שלא ברצונו אינה " : וכ� נפסק להלכה.רצונומחכמי� שאינו מגרש אלא 

   111."מגורשת

 
 והוא פסול ג� א� נית
 ,"גט מעושה"שלא ברצו
 הבעל נקרא לאישה לפיכ� גט שנית

  :  שהכריחו את הבעל לתת את הגט לאשתו בית הדי
ל ידיע

הגט , והו ישראל לגרשהואנס,  שלא היה חייב מ
 הדי
 לגרש את אשתומי

  112... הכופי� בית די
שהיוואפילו , פסול

 חמורה מאוד והשלכותיה מרחיקות היא" לגט פסו"של משמעות חשוב להדגיש ולציי
 כי ה

הילדי� שתוליד ממנו יהיו ממזרי� ,  לאיש אחרהשה שהתגרשה בגט פסול ונישאיא. לכת

של דייני הגדול  להסביר את חשש�  עובדות אלו יש בה
 כדי113.אסורי� לבוא בקהליהיו ו

שהרי התוצאה של גט פסול עלולה להיות הרת ,  גט שלא בהסכמת הבעללסדרבתי הדי
 מ

  . אסו
 בכ� שתגרו� לממזר את ילדיה של האישה א� תינשא לגבר אחר

 
רוצה "בה� נתונה לבית הדי
 הסמכות לכפות את הבעל עד שיאמר שלמעט מקרי� חריגי�   107

 .א"ע, כתובות עז, מקרי� אלו מנויי� בפרק המדיר בתלמוד הבבלי". אני
 ).1דברי� כד " (ונת
 לה ספר כריתות ונת
 בידה ושלחה מביתו..."  108
פרק , ושי
גיר, משנה תורה; ב"ע, יבמות קיב, בבלי(מדי
 תורה האישה מתגרשת שלא לרצונו   109

אלא שרבינו גרשו� מאור , )הלכה ו, סימ
 קיט, אב
 העזר,  טור שולח
 ערו�;הלכה ב, א
חר� דרבינו גרשו� (החרי� שלא לגרש אישה שלא ברצונה , עשרה�האחת שחי במאה ,הגולה

 ).ג"ובראשי תיבות חדר
 .108 ש"לעיל ה, 1דברי� כד תחילת הפסוק ב  110
 .הלכה ב, פרק א, גירושי
, משנה תורה  111
 .תרצח , כר� האנציקלופדיה תלמודית "גט מעושה"  112
ת /האיסור לממזר. הלכה ג, פרק י, גירושי
; הלכה א, פרק טו, איסורי ביאה, משנה תורה  113

 .יורת/ת או לגר/ה להינשא רק לממזר/ת יכול/הממזר. ת הוא לנצח/להתחת
 ע� ישראלי
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 סמכויות רחבות להטיל סנקציות �י הישראלי נת
 לבתי הדי
 הרבניהמחוקק שהעובדה

 אי
 בה כדי לפתור את 114,עד כדי הכנסת� למאסר ולבידוד, תת גטעל בעלי� שמסרבי� ל

 פי על הדי
 ממעטי� להשתמש בסמכות� בתי ההסבר לתופעה שמכא
. הבעיה ההלכתית

 הלכה המנגד אול�".  מעושהגט" ביצועו של מפני הגדול חשש� מפני כאמור 115,חוק זה

 עד במלקות ו להכותואפילו לתת גט בעל ומסמיכה את בית הדי
 לכפות את המאפשרת

 רק בהתקיימות
 יימתאלא שאפשרות זו ק.  אופ
 הגט יהיה כשרובכל, "רוצה אני"שיאמר 

שו� אישה סבירה לא , אשר לפי השערת החכמי�, וקיצוניות מסוימות גירושי
 עילותשל 

 אלו במקרי�. הללו אחת מהעילות ותוכל להמשי� בקשר הנישואי
 ע� בעל שהתקיימה ב

  .כשר יהיה והגט גט  לכפות את הבעל לתתהדי
 ביתה את  הסמיכהלכהה

 גט הנית� בכפייה כדי� הוא גט כשר. 2

למרות הצור� העקרוני ברצו
 הבעל לגרש הגט עלול להיפסל רק א� הכפייה הייתה שלא 


  :הגט כשר, א� א� הכפייה כדי
, כדי

ה כופי� אותו עד שיאמר רוצ, מי שחייב מ
 הדי
 לגרש את אשתו ולא רצה

שגט המעושה שכפוהו בחוזקה בישראל כשר , ויכתוב הגט והוא כשר, אני


   116.כגו
 שהיה חייב להוציאה ואינו רוצה, א� היה מעושה כדי

במילי� ". מי שחייב מ
 הדי
 לגרש:"אי� יש לפרש את המילי� אלא שכא
 עולה השאלה 

  ? ג� בניגוד לרצונו אותו לגרש חייב מצד הדי
 לגרש ולבית הדי
 מותר לכפותמי , אחרות

כאשר יש מה� שצמצמו את , בתשובה לשאלה זו נחלקו חכמי ההלכה לדורותיה�

 ממחלוקת זו היא שהיות התוצאה. ה ויש מה� שהרחיבויהילכפרשימת הבעלי� הראויי� 

הרי שנטיית הדייני� בדר� כלל ,  כפי שציינו לעיל, השלכות חמורות כל כ�המעושה לגטש

,  החייבי� מ
 הדי
 לגרשרשימתהיינו לצמצ� עד למינימו� את ד, היא לפסוק לחומרה

 117. נית
 לכפות גט כדי
בה�ש המקרי�וממילא התוצאה הנגזרת מכ� היא צמצו� 

 
 .76ש "לעיל ה, פסקי די
 של גירושי
  לחוק קיו�3' ס  114
115   
רות הלפרי
 קדרי וענבל קארו  (דו שנתו� סטטיסטי: נשי� ומשפחה בישראלמרכז רקמ

 ).2009, עורכות
 .112 ש"לעיל ה, "גט מעושה"ראו הגדרת   116
ת התלמוד רק מקרה נית
 להוסי� על רשימ" גבורת אנשי�"בספרו ) שפתי כה
(� "לדעת הש  117

 קיימות דעות אחרות של פוסקי� מנגד.  ותביעת האישה נובעת מרצונה בילד,של עקר�ת הגבר
שה מואסת י� די בכ� שא"לדעת הרמב. שוני� הסוברי� כי ג� בעיל#ת אחרות נית
 לכפות גט

אול� בגלל החשש ). הלכה ח, פרק יד, אישות, משנה תורה(בבעלה כדי לחייב אותו בגט 
. מור מהגט המעושה קיימת מגמה לצמצ� את אפשרות הכפייה וא� החיוב למקרי� בודדי�הח
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  ת גט כדי� מצומצמות ושנויות במחלוקתייאפשרויות לכפה. 3

במסכת כתובות בתלמוד הבבלי מנויי� המקרי� שבה� נית
 לכפות על הבעל לגרש את 

  :ה� נדירי� וכמעט שאינ� בנמצא בימינוש לציי
  יש.אשתו

יש מפרשי� ריח = [מוכה שחי ובעל פוליפוס: ואלו שכופי אותו להוציא

אוס� צואת [= והמקמ� ]הפה ויש מפרשי� ריח הא� והלכה כדברי שניה�

  118.]מעבד עורות=[ והמצר� נחושת והבורסי ]כלבי�

לצור� ואנשי� המקבצי� צואת כלבי�  קיימי� חוצבי� במכרות נחושת אי
מוב
 שכיו� 

כגו
 בעל שבוגד , מקרי� השכיחי� כיו�ל באשר השאלה הנשאלת מאליה היא מה .פרנסת�

חולה נפש , בעל שאינו מפרנס את אשתו, בעל אלי� מילולית, בעל שמכה את אשתו, באשתו

  .או סת� בעל שאשתו מואסת בו מסיבות שונות

י
 קיימת מחלוקת ב. משמעית לכפיית גט� חדבכל המקרי� הנזכרי� לעיל אי
 הלכה

� די בכ� " אמנ� לדעת הרמב119.הי שלא לדבר על כפי,פוסקי� א� נית
 אפילו לחייב בגטה

 
שאישה תאמר כי היא מואסת בבעלה ואינה רוצה לא בו ולא בכתובתו על מנת שיהיה נית

  120.לכפות אותו לתת לה גט אול� דעתו לא התקבלה להלכה

חיובי הגט שהיו נדירי� ביותר בעבר התרבו  ; חלה תפנית מסוימת121בשני� האחרונות

מוזכרות לעיל שאינ
 מוזכרות בגמרא ו" עילות"יותר שתבעו גט ברבות  נשי� .יחסית

כמו כ
 בתי הדי
 הטילו .  לתת לה
 גט
פסקי די
 המחייבי� את בעליההצליחו להשיג 

שלילת דרכו
 , לת חשבו
 הבנקהגב, שיו
 נהיגהי כגו
 שלילת ר,הגבלות על סרבני גט

 נדמה היה כי שאלת מסורבות הגט הולכת 123. יש סרבני גט שאפילו נשלחו לכלא122.ועוד

 
נטיית בתי הדי
 הרבניי� לשלוח את הצדדי� לנהל משא ומת
 לגירושי
 ולעתי� ללחו� על 

 .  בעייתי כאמורשהואכדי למנוע חיוב הבעל בגט , האישה שתוותר ותסכי� לגט
 ).מ" ש–ספו הוההדגשות (א "ע, כתובות עז, בבלי  118
ואול� יש פוסקי , "רוצה אני"מתפרשת כהלקאת הבעל עד שיאמר , במקור, הייש להעיר כי כפי  119

אסור ג� לחייב בגט ואסור ג� , הלכה הסוברי� כי כאשר אי
 מצד הדי
 אפשרות לכפות גט
הקיימות במסגרת החוק " סנקציות" ויש הגורסי� שאסור אפילו להפעיל את ה,להכניס לכלא

 ). 76ש "לעיל ה( פסקי די
 של גירושי
 לקיו�
 .הלכה ח, פרק יד, אישות, משנה תורה  120
שה בדורות האחרוני� ייתכ
 כי הדבר נובע מההתפתחות הדרמטית שחלה במעמד האי  121

מערכת בתי הדי
 שמגיע ג� אל , ולהשפעה של הלובי הנשי על השיח המתנהל בציבור
מבוי ", "קול�", "יד לאשה "ובה� ,ארגוני נשי�הכוללת כשבעי� " עיקר "קואליציית(הרבניי� 

עדה לקידו� מעמד האישה הוו וכ
 הקמתה של  לקידו� מעמד האישהמרכז רקמ
, "סתו�
 ). בכנסתולשוויו
 מגדרי

122  
 .76 ש"לעיל ה, ההגבלות מפורטות בחוק לקיו� פסקי של גירושי
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התחדש עניי
 זכות הבעל להתנות תנאי , אלא שכא
 נער� מכשול נוס�, לבוא על פתרונה

 124."ואי
 ל� בו אלא חידושו, כל עניי
 ההתנאה הוא חידוש", הרב דיכובסקילדעת . בגט

בו דאג ש� קבע כי זכות הבעל להתנות תנאי בעניי
 חליצה היה במקרה ספציפי "הרשדהמ

היב� שאחרי שיחלו� ליבמתו היא תינשא לבעל דודתו של היב� ותגרו� להרס ביתה של 

 אי
 ללמוד מכ� על זכותו של הבעל להתנות תנאי במקרי� ,לדעת הרב דיכובסקי. דודתו

מסתבר כי היו פוסקי� שסברו שג� אול�  .על בגטבה� קיימת עילת גירושי
 לחיוב הבש

 
. בגט  להתנות תנאי�הזכות בעל לועומדת ל,  את הבעל בגטלכפותבמקרה שמצד הדי
 נית

 125. גירושי
במשפטי ויותר יותר שכיחהשימוש בזכות להתנות תנאי� בגט נעשה לאחרונה 

הישירה הנובעת מכ�  התוצאה .�" את המהרשדאזכר ליודעי� ויותר יותר רבי� די
 עורכי

, או לפחות לחייב אותו בגט, לכפות על הבעל לגרש" עילה טובה" קיימת רהיא שג� כאש

 להבטיח שבית הדי
 כדיאי
 בכ� ,  המחייב את הבעל לתת גטדי
 ק אפילו א� יש פסתי�ולע

 בגט מתחיל משא ומת
 לריצוי החיובבמקרי� לא מעטי� ג� אחרי .  יאכו� את החיובכ
א

 ג� 126,יש דייני� הגורסי� כי הבעל חופשי להתנות תנאי� ככל העולה על רוחוו, הבעל

 המקור ההלכתי מהונשאלת השאלה .  או הילדי�ישהכאלו שיש בה� לפגוע בזכויות הא

  .שהרי בתלמוד הבבלי לא נכתב על כ� דבר במפורש,  זולזכות

 כאשר הוא לכתיי� המאפשרי� לבעל להתנות תנאי בגטהמקורות הה  . 4

  ייב מצד הדי� לתת גטח

המקור לרעיו
 שלפיו  היא �128"המהרשד של פוסקי הלכה בדעתו של 127פרשנות דווקנית

 שלגביו ,"מוכה שחי"אפילו כלפי נכו
 הדבר . לכל בעל יש זכות להתנות תנאי בגט

 
21�9217) פוי�א"אזורי ת(ראו למשל תיק   123�ש� , )29.5.2007, בנבופורס� (פלונית ' פלוני נ 02

 
פורס�  (פלוני'  נפלונית 622918/19 )��אזורי י(תיק ;  מאסרשנות חמש הגטנפסקו לסרב
עוד תקופת מאסר בלתי ,  שני� בכלאעשר שכבר ישב ש� נפסקו לסרב
 גט, )31.5.2011, בנבו
 .אות לתת גט לאשתו העגונהיעד שי הבקצו

21�031411390) גדול(יק ת  124� .)11.1.2006 (3, 12 הדי� והדיי� ,1
די
 בדמות החוק לקיו� פסקי , בעבר לא היו דרכי אכיפה לחייב בעל בגט: ההסבר לכ� פשוט  125

, כיו�.  אחר נכנעו לתנאי� סחטניי� כי לא היה לה
 מוצאונשי� ,)76ש "לעיל ה(גירושי
 של 
מצאו הסרבני� ענ� אחר כדי להיתלות בו והוא , הדי
 בתיבלאחר חיקוק החוק והשימוש בו 

 . זכות� ההלכתית כביכול להתנות תנאי� בגט
21�0027) גדול (תיקב  126� אילוקבע הדיי
 איזירר כי זכותו של הבעל להתנות , 71 ש"לעיל ה, 1

 .  תלבש גרושתו ואילו מאכלי� תאכלבגדי�
 . והטקסט הצמוד לה124ש "ראו לעיל ה  127
 .58 ש"לעיל ה, שוחטמ
; בס; פריס: �" בהרחבה בביאור שיטת המהרשדראו  128
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, � לא נעני� לתנאי הבעל� א"המהרשדעת  לד129.התלמוד אומר במפורש שיש לכפותו בגט

  ":גט מעושה"הגט הוא ,  במילי� אחרות– "כפיהנופלי� במכשול ה"

 אני בלבי שאי
 ספק שאפילו אות� שאמרו חכמי� במשנה בפרק ואמרתי

שלא אמרו שכופי
 אותו ', המדיר ואלו שכופי� להוציא מוכה שחי
 וכו

אבל א� ירצה לגרש אלא שרוצה , לגרש אלא א� אינו רוצה לגרש כלל

ומי , אמרו שכופי
 לגרש בלא תנאיבזה ודאי לא , להטיל איזה תנאי בגט

 לבות בוח
 ... הייתי אומר שחזר ונפל במכשול הכפיהמעטשיכו� בדר� זה כ

   130. אלו אצלי כנתינת
 מסיני אי
 בה� נפתל ועקשברי�וכליות יודע כי ד

 �132" רואי� עצמ� מחויבי� לדעת המהרשד131יש לציי
 כי רבי� מדייני בתי הדי
 הרבניי�

לפי . ג� כשהדבר פוגע בזכויות הילדי�, צי� להיענות לתנאי הבעלועושי� את מרב המאמ

 א�ה :נשאלת השאלה. שה לקבל גט כשרי ה� עוזרי� לא,השקפת עולמ� של דייני� אלו

 
  133!?ההלכהזוהי הפרשנות המתחייבת על פי אכ

  ללי� מבעל שחויב בגט להתנות תנאיהלכתיי� השוהמקורות ה. 5

אינו יכול ובעל שחויב בגט חייב לגרש היא כי  �134"שבדעת הת, �"בניגוד לדעת המהרשד

   )! (לדרוש מאשתו שו� תנאי

האפשרות לפגוע ; כלל דילמת נושא מאמר זה אינה עולה על הפרקמוב
 שלפי דעה זו 

בי
 העימות וההתנגשות בי
 זכות הבעל ל.  אינה מתעוררתבזכויות הילד במהל� סידור הגט

, כאשר קיימת עילה המצדיקה את חיוב הבעל בגטשהרי ,  מתרחשי� כללאינ�זכויות הילד 

  135:� והפוסקי� כמוהו"לדעת התשב, אי
 מאפשרי� לו להתנות כל תנאי


מכל , ואחר אשר האיש הזה הוא חייב להוציאה לאשה הזאת מצד הדי

. אלא ברצונה, אינו יכול להתנות עליה בגירושיה שו� תנאי, הטעמי� הנזכר

 
" ואלו שכופי
 אותו להוציא מוכה שחי
 ובעל פוליפוס והמקמ� והמצר� נחוש והבורסי"  129

 ).א"ע, כתובות עז, בבלי(
 . מאסימ
, העזר אב
, �"מהרשד ת"שו  130
 . הדייני� הרואי� עצמ� כפופי� לפסיקתו של הרב אלישיבבמיוחד  131
 .124ש "הראו לעיל , לפרשנות דווקנית ומצמצמת בניגוד לדעתו של הרב דיכובסקי  132
 .58ש "לעיל ה, ראו מאמרו של הרב דוד בס  133
בנו של (שלמה ב
 שמעו
 דורא
 ' כ� פסק ג� ר. אות ג,  וסימ
, טור א, חלק ד, �"ת התשב"שו  134

 .  שפגסימ
, ש"ת הרשב"שו, )�"ת התשב"מחבר שו, �"הרשב
 .58 ש" הלעיל,  מאמרו של הרב דוד בסראו. ש ושל פוסקי� נוספי�"זו ג� דעתו של הרשב  135
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יקוב הדי
 , מה יכריחה להתנות עליה בשו� תנאידכיו
 שהדי
 נות
 לגרש ל


  136.את ההר ויגרש כפי הדי

  זכות הבעל להתנות תנאי בגטל באשרפסיקת בתי הדי� הרבניי� . ד

 היא שעומדת –� "� וזו של התשב" זו של המהרשד–המחלוקת שבי
 שתי האסכולות 

המיעוט שהובאו מאחורי הדעות המנוגדות של הדייני� בפסקי הדי
 של דעת הרוב ודעת 

יש לציי
 שבקרב הדייני� הסבורי� כי לבעל זכות להתנות תנאי . לעיל בחלק ב של המאמר

נית
 לסווג את דעות .  של הבעל להתנות תנאי בגטזכותההיק� ל בנוגעקיימת מחלוקת בגט 

  :הדייני� בעניי
 זכות הבעל להתנות תנאי בגט לשלוש דעות עיקריות

 ג� כזה הנוגע לגורל הילדי�, נות כל תנאיהת לבעל זכות ל:לה אואסכ. 1

 אלישיב לרב צבי וס� שלו� של הרב גרטנר מובא מכתבו של הגאו
 הרב י"גטבכפיה "בספר 

   .שלדעת הדייני� תנאיו לגט היו מוגזמי�, בעל סרב
 גטבבו נשאל הרב כיצד לנהוג שגרטנר 

  :השיב כדלקמ
אלישיב הרב 

אלא , כי הבעל היה מוכ
 לתת גט, ווראיתי מה שכתב כבוד תורתו במכתב

� "וראוי לציי
 מה שכתב המהרשד, שדרישותיו ה� מוגזמי� בעיני הדייני�

ואמרתי אני בלבי שאי
 ספק שאפילו שאות� ": א"באב
 העזר סימ
 מ

שלא אמרו ' המדיר ואלו שכופי
 מוכה שחי
 וכו' שאמרו חכמי� במשנה בפ

אבל א� ירצה לגרש אלא , רש כללשכופי
 אותו לגרש אלא א� אינו רוצה לג

שרוצה להטיל איזה תנאי בגו ודאי בזה לא אמרו שכופי
 לגרש בלא תנאי 

 –יתי אומר שחזר ונפל במכשול הכפיה ומי שיכו� בדר� זה כמעט הי

אצלי כנתינת
  דע כי דברי� אלו – והכופה לגרש בלא תנאי מרבה ממזרי�

  137".מסיני

כי כל תנאי  ו)! (לכאורה אי
 תנאי מוגז� בגטהסיק כי ל נית
 ל"זהרב אלישיב ממכתבו של 

לא ברור מהמכתב א� התנאי� המוגזמי� נגעו רק בענייני� שבי
 האישה לבי
 . הוא אפשרי

יש דייני� שאינ� , כפי שנוכחנו בחלק ב למאמר זה. הבעל או ג� תנאי� הנוגעי� לילדי�

 
 .134ש "לעיל ה, �"ת התשב"שו  136
סימ
 קלד ,  אב
 העזרעל ענייני כפיה ואונס בגירושי�: כפיה בגטשמואל צבי הירש גרטנר   137

 . שגילה לי את קיומו של המכתב,ד הרב דוד בס"תודתי לעו. פורס� כהסכמה לספר). 1998(
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 מאפשרי� לבעל להתנות ג� תנאי� מפרידי� בי
 זכויות האישה לבי
 זכויות הילדי� ולפיכ�

  . הפוגעי� בזכויותיה� של הילדי�

 
בבית הדי
 הגדול בהרכב מורחב התקיי� דיו
 ונית
 פסק די
 בתיק ערעור על בית הדי

וזאת בשל , האזורי שביטל חיוב בגט לבעל שהסתתר ועיג
 את אשתו במש� עשרי� שנה

ולפיו יבוטל פסק הדי
 בעניי
 מזונות סירוב האישה להסכי� לתנאי שהתנה הבעל למת
 הגט 


והיא תחזיר לבעל את כל , הילדי� שנת
 בית המשפט לענייני משפחה שני� רבות קוד� לכ

 כי הייתה ערנות 139 ניכר היה בדעת הרוב בערעור138.הכספי� שגבתה על פי פסק די
 זה

זכותו של לפיכ� היות שדעת הרוב צידדה ב. לבעיה של התניית התנאי� על גב� של הילדי�

נמצאה , הבעל לדרוש את ביטול פסק הדי
 של בית המשפט לענייני משפחה בעניי
 המזונות

  :האישה אינה חייבת להיות אפוטרופוס על הילדי�דר� מקורית לפתרו
 הבעיה ונקבע כי 

 
למרות זאת נראה שכספי� של מזונות הילדי� שהיא מקבלת מדי

אי
 בהפחתת� , אפוטרופוס יותלה חובה עליה שאיאפוטרופוס על הילדי� 

כל עוד , ולכ
. הפחתה מכתובתה או מנכסי מלוג שלה או מנכסי צא
 ברזל

    140.ל"הנ במחלוקת תלוי זה הרי, התנאי סביר והיא יכולה לעמוד בו

בי
 ל� "תשב המחלוקת שבי
 ה למעשההיאבדברי דעת הרוב  זכרת לעילהמחלוקת הנ

 אי
 לו �"פי התשב ול, להתנות כמעט כל תנאי לבעל זכות,�" שלדעת המהרשד,�"מהרשדה

  . שהיזכות להתנות תנאי� הגורעי� מכתובת הא

שגורעי� כי לבעל אי
 זכות להתנות תנאי�  ת הדי
 הגדולביהסביר   פסק הדי
בהמש�

הרי , שבכתובהמזונות הילדי� אינ� נוגעי� לזכויותיה שא� היות , שהימכתובתה של הא

ה בשמ�  הילדי� בתביעת המזונות שהגישעל ות אפוטרופוסחד לא ביקש מהא� להיא� אש

שמורה לבעל הזכות להתנות כתנאי לגט , וכיוו
 שעשתה כ
, ת המשפט לענייני משפחהלבי

  .את ביטולו של פסק הדי
 בעניי
 מזונות הילדי�

שה תוותר ילבעל שמורה הזכות להתנות את הגט בכ� שהאדעת הרוב קבעה למעשה כי 

לענייני משפחה ותסתפק במזונות דחוקי� המשפט  לוט שנית
 לה בבית החק הדי
על פס

  . הבעל מרצונו לשל�שאות� מסכי�

 
21�0027) ולגד (יקת  138 � .71ש "לעיל ה, 1
 .הרב משה טופיק והרב שלמה ב
 שמעו
,  הרב חגי איזירר:הדייני�מפי   139

21�0027) גדול (יקת  140 �יש לציי
 כי לדעת . )מ" ש– הוספה ההדגשה( 2'  בעמ,71 ש"לעיל ה, 1
גרושתו לעתיד ג� תנאי� שאינ� / שמורה הזכות להתנות לאשתולבעל, הדייני� בהרכב

נבהיר עוד כי הזכות להתנות תנאי� איננה ": ממוניי� הנוגעי� לאורח חייה בעתיד אחרי הגט
שלא תאכל מאכלי� מסוימי� או שלא , כגו
: רק בתחו� הממו
 אלא ג� בתחו� ההתנהגות

 .)ש� ("תלבש בגדי� מסוימי�
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  : הוסי� וקבעת הדי
 הגדולבי

הרי ) אפילו א� זה בדוחק( שהוא סכו� שאפשר לעמוד בו ד"לביונראה 

  141 .וא מחויב או דינו לתת גט בכפיהשהוא יכול להתנות זאת בגט ג� א� ה

אי
 מנוס מלהגיע למסקנה , �"קה בשיטתו של המהרשד הדבֵ ,ייני אסכולה זולפי ד, לסיכו�

שלפי דעת , בעל המוכה שחי
 מכ� רגל עד ראש כגו
 –שג� בעלי� בעייתיי� ביותר 

 המזונות בתשלו�הזכות להתנות את הגט לו יש  –למוד הבבלי חייב לתת גט לאשתו הת

הפגיעה בזכויותיה� של הילדי� לקבל מזונות ראויי� , לפי פסק די
 זה 142. בדוחקולילדי

הילדי� נדרשי� לשל� את , למעשה. ברורה, מאביה� על פי מה שנפסק לה� בבית המשפט

  .מחיר עלות הגט של אמ�

  על זכות להתנות רק תנאי� סבירי�לב: אסכולה ב. 2

ד יותר מעטי� ה� אלו שיטענו  ועו,�"הפוסקי� בניגוד לדעת המהרשד, מעטי� ה� הדייני�
בתיק עגינות קשה  143.�"בגלוי כי דעתו אינה מחייבת אות� וה� פוסקי� לפי שיטת התשב

שוכנע הבעל על ידי  ,) שני צווי עיכוב יציאה מ
 האר�חר� (� לאר�בו נמלט הבעל לחוש
גט וה, ש� בוצע גט שליחות, שני חוקרי� שהגיעו אליו מהאר� לסור לבית הדי
 באמסטרד�

פקס דא עקא שעד שהגט הגיע בדואר לאר� הזדרז הבעל ושלח . נשלח לבית הדי
 באר�
 ת הדי
בי. אות� חוקרי� ל ידיבו טע
 כי הגט נכפה עליו במכות עו בירושלי� ת הדי
לבי

כפייה ה א� היית באמסטרד� שסידר את הגט ת הדי
 לביהשלח שאילתבירושלי� לעגונות 

, ל"הרב יוסט ז, ת הרב הראשי שסידר את הגטתשוב. על כטענת הבגטמת
 ה בשלא כדי

הרי שהוא ראוי לכפייה , הרב חיווה דעתו שלפיה ג� א� טענת הבעל נכונה .הייתה שלילית
דעת הרוב החליטה . כשרולכ
 מכל מקו� הגט , ואיש רע מעללי�" רועה זונות"בשל היותו 

 
 .ח" ש2,000המדובר הוא סכו� המזונות . ש�  141
 זכותו להתנות , וג� א� הוא עשיר כקורח,מוב
 שאי
 במצבו הכלכלי כדי להשפיע על דעת�  142

 .את התנאי
בו ייצגה המחברת אישה מסורבת גט שאחרי שבאחד הדיוני� בבית הדי
 לעגונות בירושלי�   143

 הדי
 לעגונות כי  לפני הדיי
 הרב בצרי בביתטענה המחברת, כ
 הייתה עגונה יותר מעשור
.  לכפות עליו גט מבלי להיענות לתנאיואי אפשר ולכ
 לדעתו ,הבעל מחסידי הרב אלישיב

:  השיבה המחברת."...התורה לא ניתנה לאיש אחד, גברתי: " זותהיתשובת הרב בצרי הי
הדייני� מ
  יש לציי
 כי הרב בצרי שפרש לגמלאות היה ."...אותי כבוד הרב לא צרי� לשכנע"

ודדי� בבית הדי
 האזורי בירושלי� שדיבר בקול ברור נגד הסחטנות בגט ולא היסס לפסוק הב
 בהרכב בית הדי
 לעגונות שבו כיה
 דעת מיעוטהרב בצרי היה ב. �"נגד שיטת המהרשד

בה� דרשה דעת הרוב מהאישה להיכנע ש,  בפסקי הדי
 המצוטטי� בחיבור זהכיושב ראש
 .קה חיוב ומאסר ודעת המיעוט פס,לסחטנות הבעל



  זכויות הילד מול זכות הבעל להתנות תנאי� בגט  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

201  

 להיענות ישה מהאדרשה דעת הרוב. גט ל� נוססידור כי יש לבצע קבעה והגטלפסול 
 את –  וגרוע מכ�,שדרש בי
 השאר סכומי כס� גבוהי�,  הסחטניות של הבעלתביעותיול

 ,לאר� בחו� הבעל משמורת אל באר� ישה האממשמורת הצדדי� של בנ� היחיד העברת
  144. המיעוט פסקה שהגט כשרדעת.  כלל השאלה א� זו טובת הילדשנבחנה ללא

פסק כי  הרב דיכובסקי די
 אב בית.  הגדולת הדי
רעור לביעל החלטת דעת הרוב הוגש ע

 בבית הדי
  דעת הרובדעת� של דייניהרב נדב דחה את הערעור והסכי� ע� הדיי
  .הגט כשר

  :בקבעו, האזורי


המגרש יסכי� לית
 גט א� ימולאו התנאי� , כי מתו� החומר שבתיק, יצוי
דר גט שני ללא ואפשר לס, והתנאי� ניתני� לביצוע, שהוא מעמיד

   145.ספקות


הציע להביא את התיק בפני גדולי הדור שיחליטו , הרב בר שלו�,  השלישי בהרכבהדיי
  .בדבר

 והרב מרדכי אליהו , והוא הכשיר את הגט,ל" זצ146משאש שלו� הובא בפני הרב התיק
 נתנה היא א�, �" יצאה כנגד דעת המהרשדלא ש של הרב משאפסיקתו.  לדעתוהצטר�ל "זצ

� שזכותו של בעל "אשר לפיה התכוו
 המהרשד, � פרשנות מצמצמת" המהרשד שלטתולשי

לתנאי במאמרו התייחס משאש הרב . להתנות תנאי סביר בלבד,  הבעלי� ושארמוכה שחי

 אינ� הבעל שחובות המזונות שלו יימחקו ושהילד יעבור למשמורתו וקבע כי תנאי� אלו
  :סבירי�

שהרי הוא , אי אפשר לתת ערבות כזו. ימ�תנאי� שנמנעת מלקיתנאי� אלו 
. חייב לביטוח לאומי כל מה שפרעו לאשה במזונותיה זה שש או שבע שני�

תיכ� יעצרו אותו ויכפו אותו לשל� או יחבשוהו בבית , וא� יכנס לאר�
ג� לשלוח לו הב
 הוא ? ומה בידה ובכוחה לעשות כדי להצילו מזה. הסוהר

 147.שיגדל ע� אשה נכרית, יו לעיר אחרתשתת
 בנה חוצה לאב, מ
 הנמנע
פ "אע', כי לא יירש ב
 האמה הזאת ע� בני ע� יצחק': ושרה אמנו צועקת

, וכל שכ
 לתת את הב
 ולהוציאו מתחת ידה. שיצחק היה אצלה ובחברתה
ואי
 שו� פוסק . אצל בעל רועה זונות ונשוי לגויה, ולא תדע מה יהיה ממנו

 
על פי שני עדי� "לפי ההלכה שדעת המיעוט של הרב בצרי בבית הדי
 לעגונות קבעה כי היות   144

הדי
 התרש� מחקירת שני הישראלי� כי ה� לא הפעילו על הבעל  אב ביתש והיות ,"יקו� דבר
 . הרי שיש להכשיר את הגט,לתת את הגט, לטענתו, שהביאו אותואמצעי אלימות 

21�059024273) ולגד (תיק  145� ).18.12.2000, לא פורס� (1
 עד לפטירתו 1978ל כיה
 כרבה הראשי הספרדי של ירושלי� החל משנת "הרב משאש זצ  146

 .2003בשנת 
 .הישה לא יהודיי לאהבעל נישא בחו� לאר�  147
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,  ולכ
...וכל שכ
 שיאמר שנקל להתקיי�, �שיאמר שזה תנאי שיכול להתקיי
� הרי הוא "ג� מהרשד, כיו שהוא דורש תנאי� קשי� שאי אפשר לקיימ�

   148.וכמו שהיה, מודה שכופי בלא תנאי

הגט ונפסק כי , הצטר� הרב בר שלו� לדעתו של הרב דיכובסקיפסיקת הרב משאש לאחר 

  .שה הותרה מעגינותהיכשר והא

להתנות שו� תנאי כאשר מצד הדי� הוא חייב אי� זכות לבעל : אסכולה ג  . 3

   לגרש

 כי י�הסובר, ש"והרשב� "הדייני� המעטי� הדוגלי� באסכולה זו הולכי� לפי שיטת התשב
  .ב בגט אינו זכאי להתנות שו� תנאי בגטחויבעל ש

דעת . חלק גדול מפסקי הדי
 שהובאו במאמר זה נהפכו בערעור בבית הדי
 הרבני הגדול
 –וט של הדיי
 הרב בצרי בבית הדי
 לעגונות הפכה לדעת הרוב בבית הדי
 הגדול המיע

 כאשר הרב דיכובסקי שישב לעתי� כיושב ראש ההרכב ולעתי� –לעתי� א� בפה אחד 
במיוחד כאשר , סירבו לקבל תנאי� של בעלי� סרבני גט לצדו של הרב ישראל מאיר לאו

בני ערובה " כי הילדי� אינ� תהייונית הדעת� העקר. הדבר בא על חשבונ� של הילדי�
,  לדעת הרב דיכובסקי.אי
 להיכנע לסחטנות הסרבני� למיניה�לפי השקפת� ו, "לגט

שהרי  , חידושהיאבגט בע� כי זכות הבעל להתנות תנאי� ההרחבה שנוקטי� בתי הדי
 בק
. רהוהתשובה הייתה ספציפית לאותו מק, � עסק בשאלה של חליצה"ת המהרשד"לדעתו שו

 ."?ומני
 לנו להרחיב את החידוש לתחומי� שאינ� שייכי� לגט": שואלדיכובסקי הרב 
� לא התכוו
 שזכותו של הבעל להעלות תנאי� "לדעתו של הרב דיכובסקי ג� המהרשד

   149. לילדי� שה� צד ג לסכסו�בנוגע
 מדייני בתי הדי
 האזוריי� המאפשרי� הסתייגותו את אחת לא דיכובסקי הביע הרב

   150. או הילדי�שהיבעלי� להתנות את הגט תו� פגיעה בזכויות האל
לאחר פרישת� של הרב דיכובסקי והרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו מבית הדי
 הגדול 

 ת הדי
 רוב הדייני� בבי� שלאת דעתבהכרח הרב דיכובסקי כבר לא שיקפה דעתו של 
נותנת ביטוי לדעת הרב אלישיב הרב איזירר והרב שרמ
 הובילו פסיקה ה. הגדול בסוגיה זו

שהצטר� , הרב דוד לאו, יש לקוות כי הרב הראשי כיו�. כי לבעל זכות להתנות כל תנאי בגט

 
  .)מ" ש– נוספההדגשה ( )ג"התשס (122, 120כג תחומי� " ספק כפיה בגט"שלו� משאש   148
21�031411390) גדול(תיק   149� .124ש "לעיל ה, 1
64�024612665ראו למשל תיק   150� יש כא
 מקרה: "שבו קבע הרב דיכובסקי, 69ש "לעיל ה, 1

ג� , אב יבוצעעל מנת להבטיח באמצעותו כי רצונו של ה' כב
 ערובה'של החזקת הילד , קלאסי
וקביעה כי , ד האזורי"אי
 מנוס מקבלת דעת המיעוט בביה, בנסיבות אלו. בניגוד לטובת הילד

 ".הבעל חייב לגרש את אשתו
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לדעתו של הרב אלגרבלי כי הילדי� ה� צד ג ולבעל אי
 זכות להתנות תנאי� הקשורי� 
ו לא יאפשר, וכפי שנהגו הרב לאו והרב דיכובסקי, "עטרה ליושנה" יחזירו 151,אליה�

  .לבעלי� להתנות תנאי� בגט על גב� של הילדי�
 ,אפשר לבעל להתנות תנאי� בגטלכ� שלא ל 152ראוי לציי
 את ההסבר שנת
 הרב בצרי

כאשר בעל מציב , לדעתו. שה ולא בזכויות הילדי�יאפילו א� ה� פוגעי� רק בזכויות הא
 איננה על הגט הכפייהכי ,  יש לכפות אותו בגט ואי
 לחשש מגט מעושה,תנאי� סחטניי�

  :אלא על כ� שלא יסחט

כוב הגט ישכל שאי
 פני הבעל לשלו� ובית הדי
 יודע שכל המטרה בע...
הוא לא למע
 לחיות בשלו� ע� אשתו אלא להיפ� כדי לצערה ולהתנק� 

בזה אי
 חשש , או כדי לסחוט ממנה כספי� שלא מגיעי� לו על פי די
, ממנה
לגרש רק הוא כבר החליט בלבו לגט מעושה שלא אנחנו המעשי� אותו 

  153.רק שהכפיה לביצוע הגט שלא יקבל כספי� שלא כדי
. לגרשה

הפסיקה בבתי המשפט האזרחיי. ה  

  ו בהלי� הגט בניגוד לטובת הילדי� הסכמי� שנחתמביטול. 1

בה� נחתמו הסכמי גירושי
 בי
 הורי� שבית המשפט העליו
 נדרש לא אחת להכריע בתיקי� 
ולאחר , בטובת הילדי� במיוחד בנוגע למזונותיה�, לעתי� חמורה,  פגיעהבאופ
 שהתקיימה

  . מכ
 הגישה הא� תביעה בש� הילדי� בניגוד להסכ� והבעל דרש לקיי� את ההסכ�
יותר נקבעה לפני  המשפט העליו
 שיש להג
 על האינטרסי� של הילדי� עמדתו של בית

   :עברוופט ברנזו
 בפרשת  השל ידי עמארבעה עשורי�

שהסכ� שהורי� עושי� ביניה� , משפט זה היא� מושרשת של ביתהלכה
  154. ולא את הילדבדבנוגע לעניני ילד� מחייב את ההורי� בל

 � ההסכ� כי  הקובעהסכ� הגירושי
הכנסת סעי� ב באמצעותאת ההלכה הזו הניסיו
 לעקו
ל ההורי� זאת בהסכ� הגירושי
 שאמירה כברור כי  .לא צלח, נעשה ג� בשמ� של הילדי�

 
 .1.ראו לקראת סו� פרק ב  151
די
 בניגוד לדעת  יה הצטמצמה עוד יותר האפשרות לקבל פסקימאז פרש הרב בצרי לפנס  152

 .�"המהרשד
 יח די� של בתי הדי� הרבניי� בישראל�פסקי" כפית גט בנרקומ
"ח "מ/2679) ��אזורי י(תיק   153

71 ,81) 19.7.1990.( 
 ).1971 (378, 373) 1(ד כה"פ, עברו�' עברו� נ 404/70א "ע  154
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וכאשר , שהרי ההסכ� נעשה בי
 בני הזוג,  אמירה בעלמא שאינה מוסיפה ולא כלו�היא
היא עושה זאת כדי , האישה מסכימה בש� הילדי� כי מזונותיה� יהיו נמוכי� מכפי צורכיה�

כ� פסק בית המשפט העליו
 . ולכ
 ברור שאי
 הדבר יכול לחייב את הילדי�, לקבל את הגט
 פסקי די
 כי לא אינטרס הילדי� הוא שעמד בפניה� של בני הזוג ההורי� וקבע בשורה של

  :שחתמו על ההסכ�

הסכמה כביכול , בהקשר של הסכ� גירושי
, "בהיות טבע האד� כפי שהוא"
� שההורי� יהיו מנועי� על, בש� הילדי� אינה משנה את האפשרות הסבירה

ונוצר חשש , י�ידי החובה כלפי הילד�ידי האינטרס שלה� יותר מאשר על
 .רציני לקיפוח האינטרס של הילדי�

אינני יודע א� בפועל קופחו הילדי� בסכו� המזונות , במקרה שלפנינו
. ואי
 בדעתי לחקור בדבר זה, שקצבו לה� ההורי� בהסכ� הגירושי
 שלה�

בשבילי קובע הצד העקרוני המחייב לדעתי הפרדה . זה אינו קובע בשבילי
יני הילדי� כדי להבטיח שהאינטרס של הילדי� לא בי
 עניני ההורי� וענ

הדי
 אישר את �כי שעה שבית, א� לא ברור. כא
 לא הלכו בדר� זו. יקופח
שיווה לנגד עיניו את עניי
 , די
�הסכ� הגירושי
 ונת
 לו תוק� של פסק

הילדי� בפני עצמו וראה לטוב לפניו לאשרו כמבטיח אינטרס שלה� במידה 
   155.מספקת

 העליו
 ת המשפט ע� קביעתו העקרונית של בידוידסו בפרשתהסכי�  � כה
השופט חיי
�  :והוסי

השיקול המונח ביסוד פסיקתו הקודמת .  אלה מסכי� אני בכל לבלדברי�
אי
 דעת� ,  מתרכזי� בגירושיה��שבשעה שההורי, משפט זה�של בית

� בי
 א, חל על כל הסכמי הגירושי
, נתונה כדבעי לאינטרסי� של ילדיה�
כדי (ובי
 א� מוסיפי� ה� , מודי� ה� שעשו את ההסכ� בשמ� שלה� בלבד

  156.שעשו את ההסכ� ג� בש� ילדיה�) לצאת ידי חובת ההלכה הפסוקה

  היות מיוצגלהילד זכות . 2

לפיה ש ובית המשפט העליו
 קבע כי ההחלטה העקרונית , משלושה עשורי� חלפויותר

לעניי
 המזונות תקפה ג� בנושאי� אחרי� כגו
 הסכ� הגירושי
 אינו מחייב את הקטיני� 

בית המשפט העליו
 קבע כי הדר� הראויה לשמור על האינטרסי� של הילדי� . משמורת�

 
 .379' בעמ, ש�  155
 ).1973 (20) 2(ד כז"פ, אל�' דוידסו� נ 527/72א "ע  156
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אמנה לזכויות הילד על הנוס� . צוג נפרד בהליכי הגירושי
 של הוריה�יהיא שנאפשר לה� י

 
 כבוד: יסוד� חוקהמקנה לילד זכויות והואמקור משפטי עוד מציי
 בית המשפט העליו

כי לילד זכות להיות מיוצג וכ
 זכות העליו
 בע בית המשפט וקשמכוחו , האד� וחירותו

  :ה שתדו
 בענייניואלקבוע את הערכ

לא נעל� מעינינו כי ההלכה שלפיה הסכ� אגב גירושי
 אינו מחייב את 

נפסקה בנוגע למזונות , הקטיני� אלא בהתקיי� התנאי� שפורטו לעיל

, ראשית: � זאת אי
 סיבה שלא להחילה ג� בנוגע להחזקת ילדי�ע. קטיני�

החשש מפני ניגוד אינטרסי� בי
 ההורי� לבי
 הילד במסגרת , מטבע הדברי�

הלי� הגירושי
 מתעורר לא רק בנוגע למזונות הילדי� אלא ג� בנוגע 

, 1989משנת  האמנה בדבר זכויות הילד, שנית. להחזקת� ולהסדרי ראיית�

הכירה בזכותו של הילד להישמע , 1991שפטנו הפנימי בשנת שנקלטה למ

כבוד האד� וחירותו : יסוד� אמנה זו ולצדה חוק. בכל הלי� משפטי הנוגע לו

בעל זכויות ואינטרסי� נפרדי� , די
 עצמאי� מחזקי� את ההכרה בקטי
 כבעל

בהתחשב בכ� ראוי לקבוע כי הסכמי� בי
 הורי� לעניי
 . משל הוריו


 ולעניי
 הערכאה השיפוטית שתדו
 בסוגיה זו לא יחייבו את משמורת הקטי

הקטי
 א� טובתו לא נבחנה במעמד הצדדי� כעניי
 העומד לעצמו בנפרד 


 157.מיתר סוגיות הגירושי

 ש� 158,פוזילובבפרשת כבר  זכות הילד לייצוג הייתה בדבר ביותר הגדולהפריצת הדר� 

די
 שייצג את הילדי� בתביעת משמורת כדי קבע הנשיא ברק את הצור� במינוי אפוטרופוס ל

  .  באופ
 עצמאי ולא באמצעות הוריה�י� מיוצגושהאינטרסי� של הילדי� יהי

קבע השופט חשי
 לא רק את ,  נדונה סוגיית חינוכו הדתי של ילדהבש 159,דוידבפרשת 

 ובכ� הרחיב את ,כזכות העומדת לילדאלא הגדיר זאת , הצור� ואת החשיבות בייצוג

  :פה בדבר ייצוגו העצמאי של הילדההשק


 יש שהמאבק בי
 ההורי� מעורר חשש ממשי כי טובתו של הילד תיזנח ,אכ

 מקרי� של ניגוד ענייני� בי
 –במקרי� אלה . וזכותו לייצוג הול� תיפגע

  קמה ועומדת זכותו של הילד לייצוג עצמאי ונפרד– ההורי� לבי
 הילד

  160 .משל הוריו

 
 ).2004 (564–563, 550) 2(ד נח"פ, הדי� הרבני הגדול�בית' פלונית נ �2898/03 "בג  157
 ).1997 (208) 5(ד נ"פ, פוזילוב' פוזילוב נ 878/96א "ע  158
 ).1998 (453) 1(ד נה"פ, הדי� הרבני הגדול�בית' דויד נ �5227/97 "בג  159
 .461' בעמ, ש�  160
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שחזר על , ענייני משפחהמשפט ל דינו של השופט גייפמ
 בבית מגמה זו הורחבה בפסק

  :בעובק, ההלכה שלעיל

 לכבד את ור�יש צ.  הוא בעל אינטרסי� עצמאיי� מאלה של הוריוהילד

  161 .לרבות הזכות לייצוג בהלי� שיפוטי, זכויותיו כאד�

� 12 סעי� פיקורות הנורמטיביי� לזכות לייצוג על רט השופט גייפמ
 את המי פ על כ�נוס

כמו כ
 הוא .  וחירותוכבוד האד� :יסוד� ולפי חוקלאומית בדבר זכויות הילד� הבי
אמנהל

 בבקשה לאשפוז עור� די
הקובע את זכות הילד ל162 ,)טיפול והשגחה (ש מחוק הנוערקיה

 163  אפוטרופוס לדי
על ידי מתחייבת ההכרה בזכות הילד לייצוג לא רק ואשר לפי, הכפוי

 את התנאי� שבקיומ� יש המשפט בית בנוס� קבע 164.על ידי עור� די
צוג אלא ג� זכות יי

קיומו של סיכו
 ,  ובכלל זה קיומו של ניגוד ענייני� בי
 הילד לבי
 הוריו,להכיר בזכות לייצוג

לטובת הילד במאבק המשפטי שבי
 הוריו וקיומו של חשש כי מלוא האינטרסי� של הילד 

  .לא ייוצגו כראוי בהלי�

קשה היא לחזור בה יב, לאחר הגט,  הגדולבית הדי
שה נגד י� שהגישה א"לבגעתירה ב

ידי  למבית המשפט לענייני משפחהמהסכמתה לדרישת הבעל להעביר את תיק המשמורת 

  . הגדול כתנאי לגטבית הדי
סמכות 

שה י לבסו� נתרצה לגרש בתנאי שהא)!(רב הבעל לתת גט כעשר שני�יבתיק זה ס

ת המשפט בישל  ו שהיה בסמכות,משמורת וחינו� הילדי�הנושא תתחייב להעביר את 

  הדייני�הגט התחל� הרכבסידור לאחר .  הגדולת הדי
סמכותו של ביידי ל, לענייני משפחה

שה טענה שהסכמתה להעברת הסמכות הייתה בכפו� לכ� שאותו יהא.  הגדולת הדי
בבי

 ומשהתחל� ההרכב בטלה ,יק בת
ידו,  הרב דיכובסקי בית הדי
אבו של בראשות, הרכב

  .�"ה לבגמכא
 עתירת ו, דחה את טענתהת הדי
בי. הסכמתה

 א כוח את טענת בהאמנ� דח( 165יה'פרוקצכה
 ו�בדעת השופטות שטרסברג, �"בג

 ביטל את ההסכ� להעברת הסמכות ,) א�שה כי ההסכ� מחייב רק לגבי ההרכב המקורייהא

 שבזמ
 החתימה על ההסכ� מ
 הטע�, הרבנית הדי
 ביידי ללענייני משפחה  ת המשפטמבי

כי  ו,א ייצג את עניינו העצמאי של הילד וההסכ� ל,להעברת הסמכות לא נשקלה טובת הילד

  : זכות לבחור את ערכאת השיפוט שתדו
 בענייניויש לו

 
 ).20.5.1997, פורס� בנבו( 11' פס, אלמונית' פלוני נ 23860/96) א"משפחה ת(ש "תמ  161
 .316ח "ס, 1995–ה"התשנ, )א11' יקו
 מסת( )ול והשגחהטיפ (חוק הנוער  162
 . ש�, ג לחוק הנוער8' ס  163
 . ש�, ו לחוק הנוער3' ס  164
דעת השופט טירקל הייתה ). 2003 (875) 2(ד נז"פ, הדי� הרבני הגדול�בית' כ� נ �78/03 "בג  165

 .י הגדולהדי
 הרבנ למנות לקטי
 אפוטרופוס לדי
 שיחליט א� מסכי� הוא לסמכותו של בית
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 בני הזוג להקנות סמכות לבית הדי
 הרבני הגדול להכריע בענייניו הסכמת...

המאמצי� לסיי� את הקשר הזוגי בניה� ולסדר את של הקטי
 ניתנה על רקע 

אלא מאמצי בני הזוג ובית , לא ענייני הקטי
 עמדו במרכז ההסכמה הזו. הגט

אי
 לראות את , בתנאי� אלה. הדי
 להגיע להסדר שיאפשר את גירושיה�

הקטי
 כמי שהסכי� והצטר� להסכ� בי
 בני הזוג בדבר הקניית הסמכות 

 
כי לקטי
 עצמו , כבר נפסק לא אחת. בעניינולבית הדי
 הרבני לדו

באמצעות אפוטרופסו מעמד עצמאי במשפט לקבוע איזו תהא הערכאה 

 מקבילה של שתי מכותמקו� שמדובר בס, השיפוטית שתדו
 בענייניו

בי
 לעני
 הסמכות , הסדרי� מוסכמי� שהושגו בי
 הורי הקטי
, ערכאות

נ� יכולי� לחייב את הקטי
 מקו� אי, הדיונית ובי
 בנושאי� מהותיי� שוני�

באמצעות אפוטרופסו לעמוד על זכויותיו , והוא רשאי. שלא היה צד לה�

 לא היה צד להסכ� בי
 הוריו באשר קטי
ברי כי ה,  זהבמקרה ...בעני
 זה

הסכ� זה , להקניית סמכות עניינית לבית הדי
 הרבני הגדול להכריע בענייניו

והוא לא , עמיד הרב כתנאי למת
 גט לא�הושג כחלק אינטגרלי מתנאי� שה

הקטי
 לא היה צד , בתנאי� אלה. ייצג בכ� את עניינו העצמאי של הילד

כי הקטי
 ,  מכ�יוצא ...והסכ� זה אינו מחייב אותו, להסכ� בדבר הסמכות

 על ידי הוריו כאמצעי לקד� את הסדר רהאינו קשור לערכאה שנבח

מצעות אפוטרופסו הטבעי לבית הוא רשאי לפנות בא. הגירושי
 ביניה�

המשפט לענייני משפחה שהוא המוסמ� על פי החוק לדו
 ולהכריע במכלול 

  166.ענייניו

 של והמשפט הכירו בייצוג  הנזכרי� לעיל נית
 לסכ� ולומר כי בתית המשפטלאור פסקי בי

סיבות בנ. ובעיקר
 נסיבות של ניגוד ענייני� בי
 הילד לבי
 הוריו, הילד בנסיבות מסוימות

די
  נקבע כי כאשר ימונה מייצג לילד עור�,  זאת ועוד.כר הצור� בייצוג הילד בנפרדאלו הו

  . טיב העניי
 ולמידת בגרותו של הילדלפישיפעל בדרכי� שונות הוא בהכשרתו 

הא� והילד עתרו כל .  בלט במיוחד הצור� לייצוג נפרד של הילד�1073/05167 "בבג

 פסיקת בית הדי
 הרבני הגדול שלפיה הקטי
 שחי כל ימיו אחד באמצעות בא כוח נפרד נגד

החלטת . יעבור למשמורת האב שחי בישראל, בארצות הברית והיה במשמורתה של הא�

בית הדי
 הגדול באה בעקבות פנייתו של האב בדרישה לבטל את הגט בטענה כי הסכי� 

די
 של בית הדי
 � ביטל את פסקי ה"בג. לתת את הגט בתנאי שהקטי
 יעבור למשמורתו

 
 .880' בעמ, ש�  166
 ).25.6.2008, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ �1073/05 "בג  167
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� קבע " בג168".ה� אינ� מתיישבי� ע� טובת הקטי
"האזורי ושל בית הדי
 הגדול בנימוק ש

בכל דיו
 הנוגע למעמד� האישי של קטיני� מחויבי� בתי המשפט וכמות� בתי הדי
 "כי 

 על מנת להגשי� עיקרו
 זה ...הדתיי� לשי� את עיקרו
 טוב הילד נר לרגליה� כשיקול מרכזי

או בהליכי משמורת מ
 הראוי כי טובת הקטי
 תהווה שיקול ראשו
 במעלה לא רק במלו

אלא ג� לצור� הכרעה בשאלה הא� הסכמת , ...לצור� הכרעה בשאלת המשמורת גופה


 169."...ההורי� או מי מה� להתדיי
 בעניי
 משמורתו בערכאה פלונית מחייבת את הקטי

מהותי ונפרד את , ית הדי
 הרבני באופ
 ענייני� כי במקרה זה שלפניו לא בח
 ב"עוד קבע בג


 עוד 170.השאלה א� קיו� הדיו
 בפניו בשאלת המשמורת מתיישב ע� טובתו של הקטי

הוא לא צור� כלל להלי� שהתנהל בבית , הקטי
 מצדו לא היה צד לאותה הסכמה"נקבע כי 

טובתו של הקטי
 הדי
 הרבני ובפני בית הדי
 א� לא הונחה חוות דעת מקצועית הבוחנת את 

 בהתייחסותו לעניי
 התנאי בגט מול קביעת הסדרי� הנוגדי� את טובת 171".בהקשר זה

  :�"הקטי
 קבע בג

הקושי המתעורר בהקשר זה מודגש ביחוד נוכח העובדה כי כל פנייתה של 

העותרת אל בית הדי
 הרבני בישראל נבעה לכתחילה מתו� רצונה לאתר את 

בנסיבות . 
 על מנת להיחל� מכבלי עגינותה ולהסתייע בבית הדי3המשיב 

אלה עולה חשש כבד ומובנה בדבר קיומו של ניגוד ענייני� בי האינטרס 

של העותרת להתדיי בבית הדי בכל מחיר וא� במחיר מת הסכמה טר� 

ובי האינטרס של הקטי , השגת הגט להתדיינות בפניו בשאלת המשמורת

ש� הוא מתגורר כל , ארצות הבריתכי עניינו יתברר בפני הערכאות ב

   172".ימיו

העברת המשמורת עלולה לפסול את �� ג� התייחס לפסיקת בית הדי
 הגדול שלפיה אי"בג

  :הגט וקבע

לא נעלמו מעינינו דבריו של בית הדי
 הרבני הגדול אשר ציי
 כי ככל שבית 

הדי
 יימנע מלדו
 בסוגיית המשמורת עלולה להיווצר בעיה הלכתית לגבי 

כפי שציינו , אול�. בשל ההסכמה שניתנה בהקשר זה על ידי העותרת, הגט

 
 . לפסק הדי
18' פס, ש�  168
 . לפסק הדי
12 'פס, ש�  169
 . לפסק הדי
13 'פס, ש�  170
 .ש�  171
 ).מ" ש– נוספוההדגשות ( ש�  172



  זכויות הילד מול זכות הבעל להתנות תנאי� בגט  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

209  

יש לקטי זכות להציג את עמדתו לעניי הפורו� המוסמ� בפתח הדברי� 

   173".והנאות לדו במשמורתו באופ עצמאי ובמנותק מעמדת אימו העותרת

יי
 היה השופט רובינשט.  עלה שוב הרעיו
 של ייצוג נפרד לילד174"ברית מילה"בפרשת 

ובניגוד לדעת הרוב סבר כי לבית הדי
 הרבני הסמכות לדו
 בנושא ברית , בדעת מיעוט

ע� זאת קבע כי בית הדי
 הרבני האזורי בנתניה לא בח
 את שאלת ברית המילה . המילה


ולפיכ� הציע להורות על החזרת התיק לבית הדי
 הרבני על , באספקלריה של טובת הקטי

  :וכמו כ
 קבע. ת חוות דעת של מומחהמנת שיכריע לאחר קבל

ידי היוע� המשפטי לממשלה מינוי או �איני שולל ג� ייצוג הקטי על

   175.אפוטרופוס לדי

כבוד השופט הנדל קבע כי לדעתו כללי הסמכות אינ� שוללי� את האפשרות לכרו� את 

  :נושא ברית המילה בתביעת הגירושי
 והציע ג� הוא למנות לילד ייצוג נפרד

 כדי לחזק את התוצאה שההכרעה בסוגיה ...נית
 לנקוט צעדי�, ירה מכ�ית

  176.כזו בבית הדי
 הרבני תהיה על פי טובת הילד במוב
 הרחב

  סיכו והצעות לפתרו�. ו

, מטבע הדברי�, בעניי
 ייצוג נפרד לילדהמשפט העליו
  למרות המגמה שתוארה לעיל בבית

כיוו
 שמדובר בהתפתחות שהיא פרי הפסיקה  177,ח הוועדה לזכויות הילדכפי שמציי
 דו

חקיקה ה והיעדר , המשפטכל ערכאות בתיל אחיד לא חלחלה א�ההכרה בייצוג נפרד , בלבד


  178.בולט בעניי

במיוחד , מהנשי� שחתמו על הסכמי גירושי
 לפי תכתיב הבעלהמצב כיו� הוא שחלק 

, בש� הילדיעת מזונות תבמשפחה ענייני המשפט לי לבתהגישו אחר כ�  ,בסעי� המזונות

 
 .)מ" ש– נוספוההדגשות (  לפסק הדי
17 'פס, ש�  173
 ).29.6.2914, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ �8533/13 "בג  174
 .)מ" ש–ההדגשה נוספה ( 
יז לפסק דינו של השופט רובינשטיי' פס, ש�  175
 . לפסק דינו של השופט הנדל8' פס, ש�  176
רד לילדי� בהליכי� ייצוג נפ: דוח ועדת המשנה בנושא, 4ש "לעיל ה, דוח ועדת רוטלוי  177

 ).2003 (41אזרחיי� 
יחיאל קפל
 טוע
 כי יש לשנות את עקרונות היסוד הפטרנליסטיי� בחוק הכשרות ' פרופ  178

עד אז צריכי� בתי המשפט לפרש . המשפטית והאפוטרופסות ולהעניק לקטי
 יתר אוטונומיה

את החקיקה ברוח עקרונות האמנה הבי � ).334 'בעמ, 2ש " הלעיל(לאומית בדבר זכויות הילד 
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בית ,  כאשר סכו� המזונות אכ
 היה נמו� ונוגד את טובת הילד.ס טבעי שלווכאפוטרופ

התעוררה בעיה של אול� כא
 . מבלי להתחשב בהסכ� הגירושי
, המשפט פסק מזונות לילד

וביקש לפסול את הגט שכבר בה� הבעל העלה טענה זו שהיו מקרי� . איו� על כשרות הגט

העלה ביזמתו הרבני הדי
  בה� ביתשוהיו מקרי� . וכי הגט אינו כשר, ענה כי הוטעהנית
 בט

 בתיק ערעור שהגישה אישה נגד בית הדי
 הרבני האזורי נענה בית הדי
 לדרישת .טענה זו

הבעל שביקש לפסול את הגט בטענה כי הוטעה מאחר שהאישה תבעה מזונות בש� הילד 

מעכבי� את נישואיה של המשיבה פלונית עד להוראה  ":בית הדי
 האזורי פסק. לאחר הגט


 האישה ערערה לבית ."...ויש לרשו� אותה ברשימת מעוכבי החיתו
, אחרת של בית הדי

 והוא 179,ואול� הדייני� סירבו לדו
 בתיק, וש� נקבע הרכב לדו
 בערעור, הדי
 הגדול

 בית הדי
 הגדול קבע 180.הרב דיכובסקי והרב בוארו
, הועבר להרכב של הדייני� הרב עמר

  :הרב דיכובסקי קבע. כי הגט כשר ומתח ביקורת קשה על בית הדי
 האזורי

אני חרד מ
 האפשרות של ביטול גט למפרע או שימוש בהלכה של גט 

הא� נרחיק לכת עד קביעה של . במקרי� של הפרת הסכ� הגירושי
, מוטעה

,  על הדעתהא� יעלה? במקרה וכבר נולדו ילדי� מגבר אחר, ממזרות

 
חושבני שאי
 ! ?תביא לממזרות,  שני� לאחר הגט10שהפרת הסכ� גירושי

כדרכ� של , ובי
 כל הסדר גירושי
, מנוס מיצירת הפרדה מוחלטת בי
 הגט

   181.מסדרי הגיטי
 בימי� עברו

 אשרכלומר לא ל,  היא לא להיכנס אליה מלכתחילה,ידעתל ,הדר� להתגבר על הבעיה

 ולחייב את הבעל בגט מבלי להיכנע , הפוגעי� בזכויות הילדי�ושי
 גירהסכמימלכתחילה 

 בהצעת החוק של ועדת שיפמ
 נותנת פתרו
 חלקי 5סעי� . לדרישותיו הנוגעות לילדי�

 
משו� , אלא שאותו הרכב בחר שלא לדו
 בו,  זה נקבע להרכב אחר בבית הדי
 הגדולתיק"  179

 כ� –" ה קבעה את הדיו
 לדיו
 בהרכב זרותוהמזכי,  נדחההדיו
. ' מורכבבנושא'שמדובר 
21�5951) גדול (תיק לפסק הדי
 של הרב דיכובסקי מבואנכתב ב�המשי� . 180ש "להל
 ה, 1

 א� מדובר בי
 –ד "בי.  אינו מקובל עלינוהדבר): "ש�(בית הדי
 הגדול ומתח על כ� ביקורת 
לא נית
 להעביר תיק .  לדו
 בכל תיק הבא בפניוחייב –ד אזורי או בבית הדי
 הגדול "בבי

ובודאי שהמזכירות לא היתה יכולה להעביר את , ורכבלהרכב אחר רק משו� שמדובר בנושא מ
בכדי שלא לגרו� עינוי נפש . מבלי לקבל את הסכמת הנשיא היושב בהרכב זה, התיק אלינו

� ".החלטנו לשמוע את הערעור,  לצדדי�נוס
21�5951 )גדול( תיק  180� /www.daat.ac.il) 31.7.2007, פורס� באתר דעת (פלוני'  נפלונית 1

daat/psk/psk.asp?id=235. 
 לכ� שמסדרי הגט אומרי� לבעל לפני הגט ונהוהכ. ט לפסק דינו של הרב דיכובסקי' פס, ש�  181

רוב מסדרי הגיטי
 נוהגי� לומר משפט זה . כי עליו לדעת שאי
 קשר בי
 הגט לבי
 ההסכ�
 .במקרה בו יופר ההסכ�" הגט מוטע"לבעל על מנת למנוע טענה של 
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אול� עדיי
 מדובר . לבעיה בקבעו כי אישור סעי� מזונות המקפח את הילדי� נוגד את החוק

חינו� , כגו
 משמורת, תרו
 לשאר הנושאי�ואי
 בכ� פ, רק בסעי� הנוגע למזונות הילדי�

  . והסדרי ראייה

 
  : אפשריי� להתמודדות ע� הבעיהציג כמה פתרונותאלהל

  עת החוק בדבר ייצוג נפרד לילדי� אימו� הצ. 1

וב ביותר פתרו
 הטה בעיניי נראית 182לייצוג נפרד לילדי� בהליכי� אזרחיי�הצעת החוק 

להתגרש ויש ל הצדדי� שירושי
 שאי
 בו הסכמה בכל תיק ג. לבעיות שהועלו במאמר זה

עור� . ימונה עור� די
 מייצג לקטי
,  בו קטיני�ושמעורבי�חשש של התנאת תנאי� בגט 


 שה תסכי�יחתו� על הסכ� הפוגע בזכויות הילד ג� א� האייצג את הילדי� לא המי הדי

 בגט בעניי
 סחיטהישה ולא תתאפשר כלל האבכ� ינותק הקשר שבי
 הבעל לבי
 . לכ�

  . הילדי�

ג� כזה (האסכולות ההלכתיות הסוברות שלבעל עומדת הזכות להתנות כל תנאי בגט 

שלפיה אישה שאינה , תידרשנה לשנות את עמדת
 העקרוניתלא ) הפוגע בזכויות הילדי�

כי לא האישה תתנגד אלא צד שלישי , נענית לדרישות הבעל למעשה מעגנת את עצמה

 היא מלקבל את תנאיו ההימנעותיסבירו לבעל כי הדייני�  .ג של הילדחיצוני בדמות המייצ

  183.שה או בשליטת�ישליטת האושהיא איננה ב, אובייקטיביתוחיצונית 

א� בנושא  –כ� גירושי
 הפוגע בילדי� א� הדייני� ידעו שחתימה על הס, יתרה מזו

, �"לבג בהכרח יעתורמייצג הילד גרו� שת –המזונות וא� בנושא המשמורת או החינו� 

כיוו
 , זהשכ� בעצמ� לא יאפשרו לחתו� על הסכ� רי שהה, ההסכ�ובעקבות זאת יתבטל 

בו קיי� גור� המייצג ש , במצב זה184".גט מוטעה"שיראו בו הטעיה של הבעל הגורמת ל

הרי שג� אות� , והגור� יתנגד לתנאי� בגט העומדי� בסתירה לטובת הילד, את הילד

אישה חייבת להיענות לתנאי הבעל כדי לזכות בגט יוכלו במקרה זה הדייני� הסוברי� כי ה

התנאי הפוגעני יהפו� לפיכ� ו,  שאינה יכולה להיענות לתנאי הבעל"אנוסה"שה יאלראות ב

 
182

 .הצמוד להוהטקסט , 51 ש"לעיל ה  
ראו (נעשה שימוש בטכניקה זו ) 56 ש"הלעיל  (פלוני' פלוני נ �7358/07 "בתיק מושא בג  183

� והעמדת נושא הילדי� להכרעת גור� "ידי הגשת הבג� על).  והטקסט הצמוד לה93 ש"לעיל ה
בית . ולת הבעל להתנות תנאי לבי
 האפשרות להיענות לתנאיונעשה הניתוק בי
 יכ, חיצוני

הדי
 הרבני הבי
 כי מבחינה אובייקטיבית אי
 אפשרות להיענות לתנאי הבעל ולפיכ� ג� לפי 
� היות והאישה אנוסה שלא לקיי� את התנאי יש לחייב את הבעל לתת גט ללא "המהרשד

 .תנאי
 בעיה הלכתית והוא, ית המגרשיוא ומתו� הטעוגט שנית
 תו� הצגת מצג שהוא " גט מוטעה"  184

21�5951) גדול(ראו תיק . החמור�  .180ש " הלעיל, 1
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� בגרסה "ג� לדעת הסוברי� כמהרשד,  עלמאילכול" אי אפשר לעמוד בו"לתנאי ש

  :בו נפסק כדלקמ
ש, י בירושלי�בבית הדי
 הרבני האזורקרה כבר  מהל� כזה 185.הדווקנית

ולא , ד הסביר והבהיר לו כי אי
 עניי
 לנושא זה ולנושא הגט ולא כלו�"ביה

  186.תהיה בהתניה זו כי א� הטעייתו הוא

ו� בנושאי� חקיקה שתפקיע מבתי הדי� הרבניי� את הסמכות לד  . 2

  הקשורי� לקטיני� 

היה בבסיסו של נושאי הילדי� הדי
 הרבניי� את הסמכות לדו
 ב הרעיו
 להפקיע מבתי

תזכיר חוק להסדר התדיינויות  – 15.5.2014תזכיר חוק שהפי� משרד המשפטי� ביו� 

 שביקש להפסיק את מירו� הסמכויות בי
 בית הדי
 – 2014–ד"התשע, בסכסוכי משפחה

הייתה תחילה חובה על צדדי� , על פי תזכיר החוק. הרבני לבי
 בית המשפט לענייני משפחה

אול� . בית הדי
 או בית המשפט, סו� לפנות בבקשה ליישב סכסו� לאחת מ
 הערכאותלסכ

בררת המחדל הייתה אמורה להיות בית , א� הצדדי� לא היו מגיעי� להסכ�, בסופו של דבר

משמעות התזכיר יכלה לנתק בי
 קשירת תנאי הבעל בגט כגו
 . המשפט לענייני משפחה

שהרי א� הנושאי� נדוני� בבית המשפט לענייני  , נושאי המזונות והמשמורת לבי
 הגט

לכאורה יהיה אי אפשר להפעיל לח� על בית הדי
 להיענות לדרישותיו בנושאי� , משפחה

  . אלו כתנאי לגט

משמעות התזכיר הייתה שבית הדי
 הרבני יאבד את הסמכויות הנתונות לו , למעשה

ית זכויות הילד מול זכות הבעל ובכ� למעשה בעי, בחוק לדו
 בנושאי� הקשורי� לילדי�

שחששו מכרסו� ניכר , בלח� המפלגות החרדיות. תיעל� מעצמה, להתנות תנאי בגט

 הוסר 187ובהצעת החוק הממשלתית, שונה תזכיר החוק, בסמכויותיו של בית הדי
 הרבני

הצעת החוק השאירה , למעשה. הסעי� הקובע כי לבית משפט למשפחה תהיה עדיפות

וספק א� נפתרה , ת האפשרות לדו
 בנושאי הקטיני� בשתי הערכאותבסופו של דבר א

לדעתי . לעניי
 זכויות הילד נדמה כי אי
 בהצעת החוק שו� בשורה. בעיית מירו� הסמכויות

א� א� , שהרי כל עוד אי
 לילד ייצוג עצמאי, ג� בתזכיר החוק לא הייתה בשורה של ממש

� א� ייקבעו בו פסקי די
 חלוטי�ההלי� יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה וא , 
עדיי

במסגרת ההלי� המתקיי� בבית הדי
 בתביעת , יוכל הבעל לסחוט את האישה בגט ולדרוש

 
 שלדעת כל הפוסקי� לא ,"על מנת שתעלי לשמי� ותרדי"תנאי הבעל יהפו� לתנאי מסוג של   185

 . � לתנאי מסוג זה"התכוו
 המהרשד
 .ש� נדו
 תיק זה בפרק העוסק בפגיעה בזכות הילד למזונות, 105 ש"לעיל ה  186
פורסמה , 908ח "ה, 2014–ד"התשע, הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה  187

 .23.7.2014ברשומות ביו� 
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חר� פסקי הדי
 שניתנו בבית המשפט (כי האישה תחתו� אתו על הסכ� גירושי
 , הגירושי

נו בעניי
 שיכלול סעיפי� המנוגדי� לפסיקותיו של בית המשפט שנית) לענייני משפחה

ב
 "הדר� הנכונה להג
 על זכויות הילד ולמנוע את הפיכתו ל, לדעתי,  לכ
188.הילדי�

בכ� מנתקי� את הקשר הגורדי . לגט היא ייצוג נפרד לילד במסגרת הלי� סידור הגט" ערובה

מקו� חינוכ� , משמורת�, לרבות מזונותיה�, שבי
 הגט ובי
 הנושאי� הקשורי� בילדי�

  . לפגוע בסמכויותיו של בית הדי
 הרבניוזאת מבלי', וכו

אימו� האסכולה ההלכתית הגורסת : ת הדי�תלי ביושינוי בתו� כ  . 3

 אי� לו זכות להתנות שו� תנאי, רשהבעל חייב לגכאשר ש

 �ואינו דורש התערבות פחות  דרסטישהוא , לקונפליקט המוצג בכותרת מאמר זהפתרו
 נוס

מדובר באימו� . הרבני בית הדי
תלי וש בתו� כהוא שינוי שעשוי להתרח, חקיקהשל 

ייתכ
 שעצ� . האסכולה ההלכתית שלפיה בעל שחייב בגט לא יכול להתנות שו� תנאי

העלאת תזכיר החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה שהיה עלול לכרס� במעמד� של 

 
מצו את יגרו� שבתי הדי
 יא) במתכונתו כפי שהוצע בתזכיר ולא בהצעת החוק(בתי הדי

גישתו של הרב דיכובסקי שאינה מאפשרת סחטנות בגט על גב� של הילדי� ותו� פגיעה 

 כאשר קיימות עילות גירושי
 לפיהש 189,�" התשבשיטת נשענת על גישה זו. בזכויות נשי�

  .  כאלו הפוגעי� בזכויות הילדבייחוד,  אי
 להיענות לשו� תנאי� שלו,והבעל חייב לתת גט

 הפוגענית הסחטנות מ
 נקעה בית הדי
 הרבני כי נפשו של הציבור ינידי יפנימו אכ
 א�

 ה� יאמצו את הגישה ההלכתית אולי 190, למעמד בתי הדי
תי וכי קיי� חשש אמ,שבגט

 
 עדיי
 יוכל הבעל לדרוש ,ועדת שיפמ
 בהצעת החוק של 5' ס לפיפסוק בית המשפט יג� א�   188

בו נושאי המזונות והמשמורת יהיו בניגוד לפסיקת גירושי
 שה כתנאי לגט ניסוח הסכ� שימהא
שלאחר שבית המשפט ד
 ופסק את מזונות ,  כפי שכבר קרה לא פע� במציאותבית המשפט

הקטיני� במסגרת הלי� הגט בבית הדי
 הרבני נחת� הסכ� גירושי
 שבו ויתרה האישה על 
ג� א� בית הדי
 הרבני . ראו פרק א לעיל. על מנת לזכות בגטמזונות שנפסקו לטובת הקטיני� 

 .  ספק א� הדבר ייאכ�– ללא מייצג לילד –עדיי
 , 5' מחויב ג� הוא לס
 .5.לעיל פרק ג, ראו שיטת דבריו בהרחבה  189
�השכנת שלו�"ראו לעניי
 זה מאמרו של הרב אברה� שרמ
 . שיקול מעי
 זה אינו זר להלכה  190

הרצאות בכינוס הארצי : פה�תורה שבעל" שאינ� שומרי� טהרת המשפחהבית בי
 בני זוג 
ד לשקול "על כ
 על ביה...): "ט"התשנ, יצחק רפאל עור�( פט פה�הארבעי� לתורה שבעל

י ההמנעות "ע, ולמדוד את הנזק הודאי שיגר� לתורה משפטיה ולבית הדי
 הרבניי� ומעמד�
 בתחו� טהרת המשפחה ולא יבוא הספק מלדו
 בשלו� בית ולפסוק בזה מחשש ספק איסור

 ).צז' בעמ, ש�" (ויוציא מידי ודאי תוצאות האיסורי� שינבעו מכ�
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 הדי
 הטע� שלא לפגוע במעמד בתי
 ולו מ 191,המאפשרת שלא להיכנע לסחטנות בגט

שפה אחת ודברי� "שיפמ
 בספרו פנחס ' ראוי לציי
 בהקשר זה את דבריו של פרופ. הרבניי�

  ":אחדי�

הדימוי הרווח שלפיו הדי
 הדתי ומשפט המדינה עומדי� משני צידי המתרס 

מה שמוצג . ומשליחי� בליסטראות זה על זה מייצג תמונה חלקית בלבד

כקונפליקט בי
 הדי
 הדתי לבי
 משפט המדינה איננו אלא ברובד העמוק 

תי שנובע מהיצמדות מוטעית לכלל דתי יותר קונפליקט פני� הלכתי ותו� ד

קדו� הטעו
 בדיקה מחודשת של המערכת הדתית עצמה לאור עקרונותיה 

 יחסי גומלי
 הללו אינ� ...הפנימיי� המחייבי� התאמה למציאות משתנה

נטל כפוי על ההלכה אלא מבטאי� יסוד מהותי ומכונ
 בה של הפריה 

  192.והתפתחות ההכרחית לחיוניותה

האסכולה שאינה מאפשרת כניעה לתנאי הבעל תו� רמיסת זכויות הילד תואמת אימו� גישת 

השוקדת לדאוג לטובת� ולזכויותיה� של ילדי� , את גישת ההלכה היהודית מימי� ימימה

וכפי שהדברי� באי� לידי ביטוי בפסק הלכה של , כאמור במבוא למאמר זה, משחר נעוריה�

  194".ד באי זה מקו� יש תקנה לוולד יותר"ביכללא דמילא הכל תלוי בראות  "193:ז"הרדב

שנאמרו בפסק די
 שנית
 לפני  ,כובסקיי הרב דלסיו� מאמר זה ראויי� לציטוט דבריו של

  :כעשור וחצי ונראי� יפי� מתמיד ג� כיו�

 עניני המשפחה בערכאות � נדוני– מאושר ממנו ואינני – הקיי� כיו� במצב

 זאת ושה אינו עאזרחית בערכאה המתדיי אד�.  ואזרחיתדתית: מקבילות

בתי הדי
 .  החוקיתזכותו אלא משו� שזו, "כופר להכעיס"משו� שהוא 

" אילו�" חושב שאינני. הרבניי� נמצאי� במאבק מתמיד על סמכויותיה�

 לא) שא� לא כ
(=כ "אלש, ד רבני"הצד החלש להעביר את הדיוני� לבי

כוח שנית לו לפי חוק ד רבני שמשתמש ב"בי ...הוא דר� ראויה, יקבל גט

 
191  
אבל אפשרות זו מתרחשת רק , יש לציי
 כי יש ג� נשי� סרבניות גט הסוחטות את בעליה


הדי
 הרבני מאפשר  בה� ביתשבניגוד למקרי� , במקרה שהאישה אינה חייבת בגט מצד הדי
 . המחויבי� בגט להתנות תנאי�לבעלי�

192  
ראו ש� ). 2012 (הלכה וחברה, עיוני� במשפט:  שפה אחת ודברי� אחדי�פנחס שיפמ
 . 295–294, 282' בהקדמה לספר ובעמ

אב בית הדי
 ומנהיגה של יהדות ) 1573–1479, ד"השל–ט"הרל(רבי דוד ב
 שלמה אב
 זמרא   193
 .מצרי�

 .סימ
 קכג, חלק א, ז"ת הרדב"שו  194
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שלא , מ לכפות צד זה או אחר"ע, " נישואי וגירושיענייני: "המדינה

 יושבי� אנו שעליו הענ� לכריתת גור�, להתדיי בערכאה אזרחית חוקית

   195.ד הרבני ג� בנושאי� של איסור והיתר"ולערעור סמכותו של ביה

 של החלטותיה� שביטל, "המילה ברית" פרשת הדי
 של בית המשפט העליו
 בפסק נוכח

 לערו� לו א� בי
 הורי הקטי
 במחלוקת כי הסמכות לדו
 וקבעבתי הדי
 האזורי והגדול 

 של אזהרתו הא� : לתהותיש – 196משפחה ענייני לבית משפט לנתונהברית מילה או לא 

  ? שהתגשמהואה בבחינת נבהיאהרב דיכובסקי 
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