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   :" הנישואי�מות" עילת של תחייתה

   רבינו ירוח� בבית הדי� הרבנישיטת

  מאת

  **ועמיחי רדזינר * זילברברגשי

,  ההתפתחויות החשובות ביותר בדיני הגירושי� ההלכתיי הנהוגי במדינת ישראלאחת

היא ההסתמכות המאסיבית על שיטת רבינו ירוח בפסיקת בתי הדי� , ואולי החשובה שבה�

הרבניי .קבע בש רבו כי במקרה של , עשרה�פוסק חשוב ב� המאה הארבע, רבינו ירוח

יש , כלומר מביעי חוסר רצו� להמש� החיי המשותפי, " זה על זהמורדי"בני זוג ה

המאמר .  ואי� הוא יכול להשהותו בטיעוני כאלה ואחרי,לכפות את הבעל לתת גט לאשתו

 משו שמאז כתיבתה "תחייה". נות השבעי ואיל�מיוחד לדיו� בשיטה זו ובתחייתה מש

עד לפסיקות בתי ,  פע אחת בספרות ההלכהולו שני היא לא הוזכרה מאות לפני כשבע

המאמר מצביע על חשיבותה של עובדה זו ועל . הדי� הרבניי בסו� המאה העשרי

רוח שהיא זו שאפשרה את השימוש בשיטת רבינו י, הפרדוקסלית במידה רבה, התוצאה

  . בימינו

 הרבניי ומראה כיצד הפכה די� של בתי ההמאמר עוקב אחר כניסת שיטת רבנו ירוח לשיח

) או הסרבנית(לשיטה מרכזית ביותר המאפשרת חיוב בגט והפעלת סנקציות על הסרב� 

 הזוג התובעי גירושי� עילת גירושי� בתל אי� לב� או בהש דובמקרי הנפוצי מא

רצו� שג ב� או בת הזוג שכנגד ,  אלא רק רצו� לסיי את הנישואי�אש�מבוססתקלאסית 

 כאלה ואחרות ותאול ה מעכבי את הגירושי� מסיב, שותפי לו במפורש או במשתמע

באמצעות בדיקה שיטתית של ). בדר� כלל מתו� רצו� להישגי בסוגיות הנלוות לגירושי�(

 את היק� להציג מנסהני הגדול המאמר דעות כלל הדייני המכהני כיו בבית הדי� הרב

  . השימוש הנרחב בשיטת רבינו ירוח

 להתגרש במדינת  הקושיסוגיית על זו התפתחות של העצומה השפעתה להבי� את נקל

 מות"ע העילה המכונה את שיטת רבנו ירוח  היו דייני שזיהו  הדברימטבע. ישראל

המאמר עומד על ). Irretrievable breakdown (" בלתי נית� לאיחויקרע" או "הנישואי�

סמיכות הזמני המעניינת שבי� עלייתה של עילה זו בעול המערבי ובי� כניסת השימוש 

  . ומציע זיקה בי� השתיי, בשיטת רבינו ירוח לבית הדי� הרבני

לא ייפלא אפוא כי .  בדיני הגירושי� הקלאסיי של ההלכהביותר גדולה במהפכה מדובר

המאמר מצביע על .  הולכת ומתרחבת זולגישה חזקההדי� קיימת ג אופוזיציה בקרב בתי 

 על וכ� הציעו דייני שוני לצמצ את שיטת רבינו ירוח בה�שדרכי פרשניות שונות 

 ומציע כי בסופו של דבר מתקיי בי� מחנה התומכי למחנה ,דייני המתעלמי משיטה זו

 עילות הגירושי� ההלכתיות ועל השאלה א לאפשר השוללי ויכוח עקרוני על אופיי� של

 
*    .איל��אוניברסיטת בר, עור� די� ותלמיד מחקר בפקולטה למשפטי

  . איל��ת בראוניברסיט, הפקולטה למשפטי, פרופסור מ� המניי�  **
תודתנו . נפתחו ראשי תיבות המופיעי בציטוטי השוני; ההדגשות אינ� במקור אלא א נאמר אחרת  

יוס� שרעבי וכ� לחברי לבנימי� שמואלי ול, צבי זוהרל, אבישלו וסטריי�ל, קדרי�נתונה לרות הלפרי�
 .ב� שלנו בלבדהאחריות לכתוב היא כמו.  ולעורכי על הערותיה המועילותמשפטי�מערכת 



  ט"תשע מט משפטי�   שי זילברברג ועמיחי רדזינר

114  

כלומר גירושי� שאינ נובעי מאש של אחד הצדדי אלא מעצ , "קלי"גירושי� 

  .העובדה כי לנישואי� אי� תוחלת

 בי� שיטת רבינו ירוח לדברי .1 ."תחייתה"שיטתו של רבינו ירוח� וגורלה עד ל. א. מבוא

יטת רבינו ירוח� ודיו� בדעות הדייני� שיסדו את השימוש תחייתה של ש. ב .י'חיי פלאג' ר

שלילתה של שיטת . ג ." הנישואי�מות" הרב דיכובסקי ו.2 ;שיטת הרב צימבליסט. 1 .בה

 הוכחת המרידה ההדדית בראיה .1 .דרכי צמצומה של שיטת רבינו ירוח�. ד. רבינו ירוח�

 ;האחרהיא הגור למרידת הצד מרידת צד אחד ?  כיצד החלה המרידה ההדדית.2; מפורשת

3 .היק� השימוש . ה. ו מסייעת לנשי בלבד"שיטת רי. 5 ;התניית הגט. 4; שאלת האש

  .דברי סיו�. ז .ו"הסיבות לעליית שיטתו של רי. ו .בשיטת רבינו ירוח�

  מבוא

 האזורי  הדי�בית נידו� ערעור על פסיקת 1 הרבני הגדול הדי�בבית שנית� לאחרונה  די�קבפס

המבטא בנסיבות העניי� את חוסר רצונ� של בני הזוג ,  של כמה שני�פירודשקבעה כי 

 כ� הציג את 2. עילת גירושי� המביאה לחיוב בגטלעצמוהוא כש, בהמש� חיי הנישואי�

  : הדברי� הדיי� הרב שלמה שפירא

בפני בית הדי� לא הועלתה עילה ,  במשמעות פסק די� זה יש לקבועלכשנעיי�

וסיבת הגירושי� היא המציאות . מחייבת את האשה להתגרשכל שהיא ה

] ובכזה מקרה[=ובכהאי גוונא . שנוצרה ששני הצדדי� אינ� רוצי� זה בזו

יסודו של חיוב זה .  הטע� מה שיהיהא מקו� להמשי� הנישואי� יהאי�

  .מבואר בדברי רבינו ירוח�

 הכרוכות באש� מצד "סיותקלא" הדברי� היא שלבית הדי� לא הוצגו עילות גירושי� כוונת

כגו� ( במצב שנוצר אצל האחד ויכול לפגוע באחר או) כגו� אלימות(אחד מבני הזוג 

  הדי�בית לאחותו ה� שהביאו את אפשרותה השבר שאירע בי� בני הזוג וחוסר 3).מחלות

 
  ).16.10.2017, פורס בנבו( 861543/6  )גדול (ערעור  1
היא שנייה רק " חיוב בגט"לשו� , במדרג הלשונות שנוקט בית הדי� בבואו לפסוק בתביעת גירושי�  2

להגדרות ולנתוני באשר לפסקי הדי� המכילי לשו� זו ראו ירו� אונגר ואורלי אלמגור לוט� . לכפיית גט
מרכז המחקר , הכנסת(היק� התופעה והדרכי� לטיפול בה , משפטי,  רקע הלכתי–ט בישראל סרבנות ג

 : נשי� ומשפחה בישראלפניג וקר� הורובי��אריאלה גורנשטיי�, קדרי�רות הלפרי� ;)2011, והמידע
 הוא בסנקציות אשר יוטלו על ,בי� שתי לשונות אלה ההבדל העיקרי). 2016( 78–77שנתו� סטטיסטי �דו
יוטלו עליו , ואילו כאשר מדובר בחיוב, יישלח הסרב� למאסר,  כאשר מדובר בכפיית גט:רב� הגטס

 ) קיו פסקי די� של גירושי�(בתחילה סנקציות קלות יותר אשר מנויות בחוק בתי די� רבניי
למשל  כ�.  יש פער ניכר בי� המספרי של פסקי הדי� לחיוב ולכפייה,מטבע הדברי. 1995–ה"התשנ

, קדרי�הלפרי�ראו (א� רק חמישה פסקי די� לכפיית גט ,  פסקי די� לחיוב בגט158 ניתנו 2015נת בש
 ).78' עמב, ש, הורובי�ופניג �גורנשטיי�

 .)2016 (637–589 כר� בדיני משפחה לפירוט עילות אלה ראו בנציו� שרשבסקי ומיכאל קורינאלדי   3
: לגירושי� הזכות אבישלו וסטריי�  ראווקדש חיבורלדיו� בשאלת דרישת האש בגירושי� ההלכתיי מ

ראו במיוחד את הפרק ו() הזכות לגירושי�וסטריי� : להל�) (2014 (גירושי� ללא אש� במסורת היהודית
 . )הראשו� לצור� הגדרת עילות הגירושי� ושאלת האש
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 ירוח� רבינו על עילה זו של  פירוטמופיע  הדי�פסק בהמש�.  להתגרששהילחייב את הא

  ):ו"רי: להל�(

 לומר כפי מה שכתבנו במקו� אחר שחיוב הצדדי� בגט היכא ששני ונראה

 המוזכרי� רבות �הצדדי� אינ� רוצי� זה בזה נסמ� על דברי רבינו ירוח

 שכתבנו במקומות אחרי� עילה זו היא מהעילות וכפי ]...[ בפסיקת בתי הדי�

  ]...[ הנפוצות ונטענות רבות בשני� האחרונות

העיקרו� הראשו� הוא שמכיוו� , ש ללמוד שני עקרונות אלו יומדברי�

שהצדדי� אינ� רוצי� זה בזו מחייבי� אות� להתגרש שכיו� ששניה� אינ� 

מפני , רוצי� במצב זה אי� מקו� להמשי� הנישואי� ולעכב הגירושי�

שבמקרה ששני הצדדי� אינ� רוצי� בהמש� הנישואי� עצ� המצב מחייב 

לעניי� זה לא מעלה ולא מוריד אי� הגיעו . צדדי�הפקעת הנישואי� וגירושי ה

 פה אחד החליטו שאי� ה� רוצי� צדדי�הא� מפני ששני ה, למצב זה

או , או שהאשה לא חפצה בבעל ועקב כ� ג� הבעל אינו רוצה בה, בנישואי�

הבעל לא רוצה באשה ובעקבות מעשיו או דרישתו האשה ג� היא , להיפ�

, וצר המצב ששניה� אינ� רוצי� זה בזומכיוו� שעתה נ. אינה רוצה בו

] ...[  מכיוו� ששניה� מורדי� זה על זו�המציאות מורה ומכריחה לגירושי

   4. שלא יכולי� להיות נישואי� כאלו שאי� אפשרות לקיי� חיי אישותמפני

 –ו " של שיטת ריהיקפהל בנוגע – של הרב שפירא אלה מדבריו חלק, הל� שנראה לכפי

דברי רבינו "כי , ראשית. לו יסכימו הכעליה�ש שיש דברי� דומה אול� , במחלוקתשנויי�

 ניכרת ומדובר בעלייה , לא תמיד היה כ�וכי, "ירוח� מוזכרי� רבות בפסיקת בתי הדי�

  6: טיעו� זה הדיי� הרב יצחק אושינסקיחידד 5.דווקא" בשני� האחרונות" בעילה זו בשימוש

" מורדי� זה בזה"די� ,  רבנו ירוח�על פניו נראה שדינו זה של.  להעירויש

המעיי� . רק בתקופה האחרונה" התגלה", המוביל לחיוב גט או לכפייה

 
פסק דינו של רבינו ירוח מ): "8.1.2013, פורס בנבו( 862233/1) 'אזורי טב(השוו להגדרה דומה בתיק   4

שיובא להל� אנו למדי כי די בנסיבות של שלילת שלו בית על ידי שני בני הזוג כדי להביא לפסיקת 
קבע רבינו ירוח בש רבו שאי� ל� אלא שעתו [...] חיוב גירושי� ביחס לב� הזוג המסרב להתגרש 

לפי המצב הנוכחי המתברר , ל שכעתוככ. והכול נקבע בהתא לנסיבות שהתבררו לבית הדי�, ומקומו
 די –וג הבעל כבר אינו רוצה באשתו כפי שהיא כעת , שניה אינ רוצי זה בזה, בבית הדי� בעת הדיו�

  ."בכ� לחייב את הבעל בגירושי�
, דווקא" בשני האחרונות"האמירה ששיטת רבינו ירוח נידונה ומשמשת עילה חשובה בבתי הדי�   5

) 'חיאזורי (תיק ; )29.1.2012, לא פורס (292973/1) 'נתאזורי ( ראו תיק .שוניחוזרת בפסקי די� 
תיק ; )16.6.2016, פורס בנבו (1012834/1) 'נתאזורי (תיק ; )22.11.2015, פורס בנבו (588304/20 

, פורס בנבו (1101429/2) 'נתאזורי (תיק ; )5.12.2016, פורס בנבו (936936/2) א"תאזורי (
 .)25.1.2018, פורס בנבו (1083672/1) 'חיאזורי (תיק ; )13.12.2017

 ראו ג .)ש ,וראו ניסיונו ליישב תמיהה זו() 30.11.2015, פורס בנבו (940783/13 ) 'חיאזורי (תיק   6
  .41 בה�ש להל�דברי הרב שאנ� בסו� הציטוט המובא 
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א� על ,  כי לא הזכירו די� זה בשו� פסק די�חי�בפסקי די� רבניי� קדומי� יב

  .פי שהיו כמה פסקי די� על אודות ב� זוג סרב� גט רק מתו� נקמנות גרידא

    7.ועל כ� קרויה על שמו, ת עמו בלעדיו מזוהה"שיטתו של רי, שנית

יהיו שיראו .  להבי� מה גדולה משמעותה של שיטה זו בפתרו� סכסוכי גירושי� רבי�נקל

 כפי שהוצגה שיטתו של אחד מחשובי הדייני� 8," הנישואי�מות" הפנמה של רעיו� קבלתהב

  9:בסקיהרב שלמה דיכו, )ו"מראשוני העושי� שימוש בשיטת רי, וכפי שנראה להל�(

עמיתנו .  מהווה עילה לחיוב האשה בגט פיטורי�ממוש� מצב הפרוד העצ�

 פסקי די� פרא מקבל קביעה זו והפכה לשיטה במס"ש דיכובסקי שליט"הגר

 מותמצב של , ונת� הגדרה למצב של פירוד ממוש�, שהוציא בנסיבות אלו

צד הוא רואה בו עילה לחיוב בגט לאותו , ומצב זה כשלעצמו. הנישואי�

ומבלי שיהיה צור� לבדוק מי מבני הזוג גר� , שמסרב לסיי� נישואי� אלו

   ."מות הנישואי�"ל

ו היא בעלת השפעה עצומה על יכולת הפתרו� של סכסוכי גירושי� " כי שיטת ריההבנה

  10: מאמר לנושאקדיש שהדיי�מוצגת בצורה ציורית בדבריו של 

 של וט�א שהמשיל את דינ שמעתי מאחד מבכירי ומגדולי הדייני� שליוכבר

 לדייני� כיו� שעל פיו נית� לפתור תיקי� כאנטיביוטיקהרבינו ירוח� שהוא 

  .שאי� לה� מוצא

 מ� החוקרי� היחידי� שהקדישו דיו� לשיטה זו לא היסס לקבוע בסיכו� דבריו כי אחד

ההלכה הרבנית בימינו הפליאה והפכה את פסקי רבנו ירוח� לגולת הכותרת בדיני "

 ובמחלוקות התקבלה בבתי הדי� בהשבדר� ,  נדו� בשורשי שיטה זולהל� 11".שי�גירו

 ההקלה בדברמוב� שהמהפכה שהיא נושאת בחובה .  שאלת היקפה והשימוש בהעל �בהש

 
7   ש" הלהל�(י והרב משה פיינשטי� 'חיי פלאג' של ר, א� הבלתי תלויות,  ראו שיטותיה הדומותאומנ

44 ,276 .( 
, פורס בנבו (ול בירושלי�  בית הדי� הרבני הגד' נפלוני 5185/13� "ראו דברי השופט יצחק עמית בבג  8

שמגמות אלה כבר מחלחלות וכי חלק מהדייני מכירי , לשבחו של בית הדי� יש לומר): "28.2.2017
 ).16' פס ("ועושי להתרתו' מות הנישואי�'במצב של 

 102 ז" התשס–כנס הדייני� " פירוד ממוש� בי� בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורי�"אברה שרמ�   9
ראו (הרב שרמ� חולק על עמדת הרב דיכובסקי ). 2008, שמעו� יעקבי עורכיובי שינפלד אברה צ(

וא� מביא ציטוט , אול אי� ספק שהוא מבטא אותה נכונה, )�116 ו107 ש"סמו� לההטקסט הלהל� 
 דברי ).103' בעמ, ש ("מות הנישואי�"בריו של הרב דיכובסקי שבו הוא מודה בקבלתו את עקרו� מד

לציטוטי ). 1.9.2014, פורס בנבו( 523426/2) 'חיאזורי (הרב דיכובסקי מובאי בהסכמה ג בתיק 
כה� ולדברי החולקי עליו ראו אביעד ה" מות הנישואי�"נוספי של הרב דיכובסקי בשבח ההכרה ב

 על פועלו ההלכתי והשיפוטי של הרב שלמה –לדמותו של דיי� בישראל : 'להציל עשוק מיד עושקו'"
על פולמוס מות הנישואי� בבתי הדי� ראו וסטריי� ). 2014–2013 (35, 9ז – ומשפחה במשפט" דיכובסקי

 .91–86' מעב, 3ש "לעיל ה, הזכות לגירושי�
 ירוח רבנו שיטת גט ובירור מעכב אחד וצד זה על זה המורדי ואשה בדי� איש"חיי שלמה שאנ�   10

 ").ואשה בדי� איש"שאנ� : להל� ()ע"תשה(קג ) ד–ג( ל מוריה" בזה
 . 698' בעמ, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדי  11
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 נית� ,כפי שפתחנו, ע� זאת. דייני� הכללבעילות הגירושי� לא התקבלה על דעת� של 

עד שבכמה פסקי די� היא כבר , חרונות אכ� צובר תאוצה בשני� האהלראות שהשימוש ב

 כ� נראה שיש לבחו� מחדש דברי� שנכתבו לפני שני� על 12".מנהג בתי הדי�"מכונה 

  13:ספורות

הדי� הרבניי� נרתעי� מלזנוח את � המרכזית היא אפוא שבתיהבעיה

הדי� מבי� יפה שהמציאות �ג� כאשר בית,  של אשמההמסורתיותהקטגוריות 

בלי קשר ,  בת שינוי ושהיא מחייבת פירוק הנישואי�האיננשהתפתחה בפועל 

לעתי� נשמעי� ג� קולות אחרי� ,  אכ�]...[ לשאלה בעטיו של מי ה� נכשלו

,  א� למרבה הצער]...[ כגו� דברי הרב שלמה דיכובסקי, הדי� הרבני�בבית

השקפה זו לא קנתה לה אחיזה מספקת בתודעת� ובפסיקת� של רוב 

  .הדייני�

  14: שהפריז לכיוו� השני כשכתבמי היה ג� ,י שנראה להל�כפ, אחר מצד

 ופועלי�  שאי� חולקי� עליהכהלכה ירוח� רבינו קיבלו את הלכת הדי��בתי

  .ה� כשמדובר בכפיית בעל וה� כשמדובר בכפיית אישהפיה �על

  "תחייתה" של רבינו ירוח� וגורלה עד לשיטתו. א

 ידוע שהוא נולד בפרובנס 15. ירוח� ב� משול� יודעי� רבות על תולדות חייו של רבינואיננו

 ועבר לטולדו 1306�עזב אותה ע� גירוש יהודי צרפת ב, עשרה�השלושלקראת סו� המאה 

או ( אשמעאל ב�ולאחר מכ� אצל רבי אברה� , ש"ש� למד בתחילה אצל הרא, שבקסטיליה

י השיטה רבי אברה� הוא למעשה אב,  שנראהכפי 16.א" של הרשבתלמידו שהיה ,)אסמעאל

 ספר":  שני ספריובגי�ו ידוע במיוחד "רי. ו ואשר לה מוקדש מאמר זה"הידועה כשיטת רי

 תולדות אד� ספר"ו, ובכלל� בחיובי� שבי� איש ואשתו,  שד� בדיני ממונות,"מישרי�

 אלה השפעה גדולה על לחיבורי�.  איסור והיתר המעשיי� והנוהגי� בזמננוי על דינ"וחוה

 
): 24.10.2017, פורס בנבו (1011050/3) א"תאזורי (תיק ; 6ש "לעיל ה, 940783/13 משל תיק ראו ל  12

" 1073434/5 ) 'אזורי חי(תיק ; "והוראתו כחיוב וא� ככפייה היא מנהג פשוט וברור בבתי הדי� הרבניי
 וכ� עשו מעשה בפסקי די� רבניי, ג בתי הדי� אשר שמענו ונדעוכ� מנה): "6.11.2017, פורס בנבו(
וכל היד המרבה לבדוק תמצא עוד כהנה וכהנה החלטות למכביר בנדו� [...]  ]וכא� מופיע פירוט ארו�[

  ."זה
 ).שפה אחת שיפמ�: להל�) (2012 (126 שפה אחת ודברי� אחדי�פנחס שיפמ�   13
 ). 2000 (360, 322טו מחקרי משפט  "'מעי� מורדת'ל' מורדת'י�  ב–מזונות בעת פירוד "אברה בארי   14
 .Judah D. Galinsky & James T. Robinson, Rabbi Jeruham b עליו ועל עבודתו ההלכתית ראו  15

Meshullam, Michael Scot, and the Development of Jewish Law in Fourteenth-Century Spain, 
100 HARV. TECH. REV. 489 (2007) )להאיר את חייו המאמר פותח . )וש מקורות רבי המנסי

 One of the most mysterious and haunting of all medieval halakhic figures must“ :במשפט
certainly be the fourteenth-century sage Rabbi Jeruham b. Meshullam”. 

 ).ו"תשמה(ב כב –טו אמוריה " רבי אברה אב� אסמעאלפסקי בבא קמא ל"עליו ראו יצחק גולדשטיי�   16
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ובכלל זה על מחברי השולח� , ספור�לאי�רות הבאי� המצטטת אות� ספרות ההלכה בדו

  17.המזכירי� אותו במאות מקומות שוני�,  ועל נושאי כליה�,א"רבי יוס� קארו והרמ, ערו�

 כתובה בעיקר,  עוסק בחיובי� הממוניי� שחב הבעל לאשתו" מישרי�ספר" כג של נתיב

 לאשתו את לשל� חייב הבעל בה�ש במקרי� עוסק זה נתיבהחלק השמיני של . ומזונות

 בעילות עוסק זה פרק  הדברי�מטבע.  הוא פטור מתשלו� זהבה�שכתובתה ובמקרי� 

 אי� דיו� שברובו 18,"די� מורדת ומורד" מוקדש דיו� רחב לבפרק.  השונות�הגירושי

ו "רי.  סיכו� הלכתי מפורט של העמדות שנפסקו בדורות הקודמי� לו יש בו אלאחידושי�

 מאיס" אי� כופי� גט בטענת לפיהש, א"הרשב, ש ומורו של מורו"הראבעמדת מורו מצדד 

 לאחר שהוא מסיי� את דיונו במורדת 19.עמדה שבאותו זמ� הלכה והתפשטה בספרד, "עלי

  20:מופיע הקטע שעומד במרכז עיוננו

 לא" רבי אברה� ב� אשמעאל כי נראה לו שאשה שאמרה רב מורי הוכתב

נמי לא  אנא"והוא אומר , "וכתובה לי גט ית� ,]וצה בואיני ר[=בעינא ליה 

מסתברא דאי� , "גט איני רוצה לית� אבל] ג� אני איני רוצה בה [=להבעינא 

.  להפסידה כלו� מעיקר כתובה ונדוניאכמורדתדני� אותה ] מסתבר שאי�[=

 מחכי� אלא[=אלא מיהו משהינ� לה תריסר ירחי אגיטא דילמא הדרי בה 

 שנה כופי� אותו לגרש ולאחר, ]אולי תחזור בה, דשי�עשר חו�שני�

דאדעתא למשקל ולמיפק לא ,  וכל מאי דיהיב לה מדיליהתוהפסידה תוספ

משו� שעל דעת ,  תוספת כתובה וכל מה שנת� לה משלוהפסידה[=יהיב לה 

  ].  ותצא לא נת� להשתיקח

 
 1054–1051 עקרונותיו, מקורותיו,  תולדותיו:המשפט העבריעל החיבור והשפעתו ראו מנח אלו�   17

ונשתוממתי על '"יהודא גלינסקי ; 15ש "לעיל ה,  Galinsky & Robinson;)ח"תשמה, מהדורה שלישית(
ירוח '  לר'ספר מישרי'לבירור אופיי� של מהדורות : 'המראה בראותי כמה טעיות והשמטות יש בדפוס

 ). א"תשעה–ט"תשסה (147כו שנתו� המשפט העברי " ב� משול
" מורדת"ו" מורד"בקצירת האומר נאמר כי . פרק יב, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדילפרטיה ראו   18

וממילא ה רלוונטיי לבני , ה הכינויי ההלכתיי של בני זוג המסרבי לחיות חיי אישות ע בני זוג
ההלכה מבחינה בי� שני סוגי של . זוג שאינ חיי יחדיו ואשר אינ מעונייני בהמש� קשר הנישואי�

 האחד הוא מניעת יחסי אישות כדי לשכנע את ב� הזוג לעשות :מרידה אשר יש ביניה נפקויות שונות
כלומר הבעת סלידה מב� הזוג , "ה עלי/מאיס"השני והקשה יותר הוא טענת , דבר או להימנע ממנו

בשני האחרונות חל במערכת בתי הדי� שינוי ביחס לטענה אחרונה . וממילא חוסר רצו� לחיי משותפי
 .)90 ש" הלהל� וראו(זו 

 141–136, 123 כא שנתו� המשפט העברי" עלייתה ושחיקתה של עילת המורדת"אלימל� וסטריי�   19
 "). עילת המורדת"וסטריי� : להל�) (ס"תשה–ח"תשנה(

. ב"תשעהירושלי , תצד במהדורת יאיר חז�'  עמ;)ט"תכהקושטאנדינה  (בדפוס הראשו�' ד� סא טור א  20
יצוי� שעד למהדורת חז� . והנוסח למעלה מובא לפיה, מהדורה זו מכילה תיקוני מכתבי היד של החיבור

א כי חלקי ממנו מופיעי בחיבור המוסב , )1553(ג "ונציה שי, לא הודפס החיבור מאז דפוסו הראשו�
ור לכ� הוא מסורת ייתכ� שהג). 1669(ט "קושטא תכ, חיי אלגזי' של ר" נתיבות משפט", עליו

לעיל , Galinsky & Robinson ראולדיו� . שמוטלת קללה על מי שידפיס את החיבור או יכתוב לו פירוש
 ).ב"תשעה( ח, ב אב"כהמבשר תורני " רבנו ירוח טמירי"יוס� ויכלדר ; 489' בעמ, 15ש "ה
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 אול� הבעל ,משותפי� אינ� רוצי� בחיי� הזוג בני שני א�:  של הלכה זו ברורהמשמעותה

 סיו�י נכשל הנוא� 21,יחסיה� את לשק� לזוג שנה כדי לנסות נותני�, מסרב לגרש את אשתו

שה הוא הפסד תוספת ימבחינת הא "מחירה". כופי� בסיומו את הבעל לגרש את אשתו

אול� ,  שבמקרי� רבי� הוא עיקר הסכו� לו התחייב הבעל לשל� בעת גירושי�מה, הכתובה

 22. זה שיקול מרכזי מצד אשה הרוצה בגט מבעלההפסדית המקרי� לא יהווה דומה שבמרב

 בכדי 23"די בנסיבות של שלילת שלו� בית על ידי שני בני הזוג" ויתכ�י:  אחרותבמלי�

כפיית גיטי� היא דבר נדיר , ראשית. שתי הערות נדרשות כא�.  הבעל בגטלכפייתלהביא 

 24.ובבתי הדי� הרבניי� בישראל בפרט, ללביותר בהלכה של מאות השני� האחרונות בכ

 לכפות סרבני� על סמ� עילה זו הזדרזובה� בתי די� ש מקרי� מצאנו לא וכמעט על כ� אשר

ע� ). 25כפיית גט בישראל מתבצעת בדר� של מאסר סרב� הגט( אות� למאסר ושלחו לבדה

סנקציות על  בגט ולהטלת יובו הביאו הרכבי� שוני� בבתי הדי� לפסיקת ח"זאת דברי רי

 26:ו" זו עולה כבר בדברי ההרכב הראשו� שעשה שימוש מהותי בשיטת ריהבחנה. הסרבני�

וא� א� לא נגיע לידי מדה , וכמו שהבאנו מדברי רבנו ירוח� שבכגו� זה כופי� אותו לגרשה"

. יה נוגעת לשאלת הנמע� של כפיית הגטי שנהערה". מ יש לחייבו לגרשה"מ, זו של כפייה

 לא נית� כיואכ� היה מי שרצה ללמוד מדבריו , ו על כפיית הבעל"ט מדבר ריבאופ� פשו

 אול� דעת� של רוב הדייני� המקבלי� 27. שיטתו בכדי לחייב את האשה בגטללהסתמ� ע

 28:וכפי ההסבר שנית� באחד מפסקי הדי� הראשוני� שעסקו בשיטתו, שונהו "את שיטת רי

 כשהאשה שכ� לוכ. ו"רי רוצה בה וכפי שכתוב בלפי האמור הרי שאינו יכול לעגנה כשאינו"

,  אחרונה זו מסתברת יותרשיטה". אינה רוצה בו שלא תוכל לעגנו וכופי� אותה לקבל גט

הוא ,  להפ�29.רחהושה בעל כי לגרש ארתו קיבל את התקנה האוס"משו� שלא מצאנו כי רי

 
ראו יוסי שרעבי ,  על רקע שאיפתה של ההלכה לשלו בית במקו האפשר,רט זהלניתוח משמעותו של פ  21

עבודה לש  (113–112 התערבות ביישוב משברי נישואי� ובמניעת� בהלכה ובמשפט :'שלו� בית'
 ). שלו� ביתשרעבי : להל� ()ג"תשעה ,איל��אוניברסיטת בר, קבלת תואר דוקטור

ראו למשל תיק .  עניינה עולה פעמי רבות בפסיקת בתי הדי�אול, לא נעסוק במאמר בשאלת הכתובה  22
  כ� ראו דיו� רחב בעניי� זה.ובו מקורות רבי לדיו�) 8.5.2017, פורס בנבו (1043346/1) א"תאזורי (

 .)ט"תשסה (255–250 עטרת דבורה אוריאל לביא אצל
 להל� נראה שהיו שהתנגדו לניסוח זה ודרשו מרידה מפורשת ,זאת ע. 4לעיל ה�ש , 862233/1ראו תיק   23

 .של בני הזוג
 . 2ש "ראו לעיל ה  24
ג שבו כ� נשלח בעל למאסר בגי� עילת למקרה חרי. 705–703' בעמ, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדי  25

 ). 2014 (6, 37הדי� והדיי� , )9.11.2013 (863382/4) גדול(הפירוד ראו ערעור 
 ). ח"תשלה (95, 89ר יא "פד, ו"ל/13627) א"תאזורי (תיק   26
 .186ש "הל הטקסט הסמו� להל�ראו   27
) גדול( ראו עוד דברי הרב לאו בערעור .)ב"התשמ (271, 264ר יג " פד,8720/מא) א"תאזורי (תיק   28

). ה"תשעה (82ג "חאמת ומשפט שלו� אבישי ב� נו� ונונו ; )12.4.2016, פורס בנבו (1062141/1
ואילו האיסור לגרש אישה בעל כורחה הוא מתקנה מאוחרת , בעיית הגט הכפוי על גבר מקורה מ� התורה

 . הבאהש" וראו בה, לא נתקבלה בכל קהילות ישראלשא� היא
29   האוסר גירושי� כפויי על האישה ועל היחס אליו בספרד ובפרובנס ראו שלמה ,על חר דרבינו גרש

שנתו� המשפט " תקנות רבינו גרשו מאור הגולה בענייני אישות בתחומי ספרד ופרובאנס"זלמ� הבלי� 
הגנת מעמד הנישואי� של האישה היהודייה "לימל� וסטריי� א; )ה"תשלה (210–207, 200ב העברי 

 ).1999 (287–286, 281, 273 ז פלילי�"  מפגש בי� מסורות משפטיות של עדות שונות–בישראל 
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. קל וחומר שכופי� אותה, "כופי� אותו" ולכ� א� 30,מניח בהלכותיו כי איסור זה אינו קיי�

 והרי שידועי� דברי רב,  את האיסור על גירושי אשה בעל כרחהיבל ג� א� נניח שהוא קא�

כמו שהאיש אינו : ותק� להשוות כח האשה לכח האיש: " גרשו�רבינוש על תקנתו של "הרא

במקו� :  לא יתכ� כלל לומראבל. כ� האשה אינה מתגרשת אלא לרצונה, מוציא אלא לרצונו

   31".לא יגרשנה בעל כרחה, שהאיש כופי� להוציא

וא� ה� ,  על בסיס מה ה� נאמרומציי� אינואול� , ו מביא את הדברי� שכתב רבו"רי

 נית� היהו וכ� לכ� ש" זו מזוהה ע� ריששיטה לכ�זו הסיבה . מושתתי� על מקור קוד�

 כפיית עלעאל אברה� ב� אשמ' דבריו של ר,  על כ�יתר 32.לשולליה להציגה כדעה חריגה

 א� טע� ירדוגו הרב דוד בהדיי� 33.א"הגט א� אינ� עולי� בקנה אחד ע� דברי רבו הרשב

ו "שמדובר בתקנה חדשנית והציג לכ� נפקות משפטית שאינה עולה בקנה אחד ע� דברי רי

  34:המפורשי�

ברור הוא שאינו מ� הדי� אלא , אשמעאל שכופי�' �אברה� '  שכתב רמה

עילות הכפייה [= אלא לאות� שאמרו חכמי� �פישאי� כו, מהתקנה

אלא , פותו על זו לכזהומה כוחו להוסי� אלו שמרדו , ]המפורשות בתלמוד

 אלא שמשפיעי� , בכפיה ממששאינו] ומכא�[=ודאי מ� התקנה הוא ומינה 

  .עליו באמצעי� כשרי� שלא יהיה גט מעושה

 אחרי� או במקורותה בסיס ו הרגישו צור� למצוא ל" נראה שכמה ממצדדי שיטת רילהל�

  . בסברה

 היא שאפשרה לבתי הדי� להסתמ� על פרדוקסכש תכ�יוי, יותר חשובה יש נקודה אול�

ו לא נזכרה ככל הנראה אפילו פע� אחת "כוונתנו היא לעובדה ששיטתו של רי. ו"שיטת רי

 ועד לבית הדי� הרבני במדינת עשרה�הארבעמאז כתיבתה במאה , בספרות ההלכתית

 רק על העובדה שכל הדייני� שעסקו בשיטה זו לא לא מסקנה זו מבוססת 35.)!(אלישר

 חיפוש בכל מאגרי המידע עלאלא ג� ,  הקדו� לבית הדי� הרבני שעסק בהמקור שו�הזכירו 

 על כ�ו, )המכילי� כיו� עשרות אלפי ספרי� ולמעלה מכ�(התורניי� המצויי� בידינו 

, " הפוסקי�אוצר"הרי הוא , העזר� ביותר על אב�העובדה שהחיבור האנציקלופדי המקי�

 
30   אבל א ]... [גרושה א מגרשה מדעתה שמי� מה שעליה: " טור א, ד� סג, חלק ט,נתיב כג, מישרי

חרשת אפילו השיאה אביה : " חלק ו,נתיב כד, דות אד וחוהתול; "גרשה הוא בעל כרחה אי� שמי�
יוצאה בגט א נשאת לפקח אפילו שהגט שלא לדעתה כי היא חרשת כיו� שכל אשה מתגרשת בעל כרחה 

  ".כ� פשוט בגטי� במשנה
 . 82ש "הלהטקסט הסמו� להל�  וראו ;כלל מב סימ� א, ש"ת הרא"שו  31
  .43ש "הלהטקסט הסמו� להל� ראו   32
זאת את  ע. � לה�הסמוטקסט הו, 69, 43ש " הלהל� וראו ;)רלה'תשובה א( חלק א ,א"ת הרשב"ראו שו  33

 .)35ש " הלהל�ראו (א זו "אברה על הפסד תוספת הכתובה נית� לזהות ע תשובת רשב' דברי ר
בתיק " ג דעה" ראו ,דומילדברי . להל� 50ש " והשוו ה;)ג"תשעה(תכה בדבר משפט דוד בירדוגו   34

וככל הנראה מדובר ג כא� ברב בירדוגו שישב ש , )26.1.2015, פורס בנבו (698719/15) �יאזורי (
 ".במקו אחר"שאכ� מציי� ש כי כתב את הדברי , בהרכב

נזכרה פע ) א� לא שאלת הכפייה בגט(ו כלפי שאלת הפסד הכתובה במורדי זה על זה "עמדתו של רי  35
בד� ריח , 20ש "לעיל ה, נתיבות משפט(ו "זאת בחיבור היחיד המוקדש לחיבורו של רי וא�, חת בלבדא
  .33 וראו לעיל ה�ש ;א"המזהה שיטה זו ע תשובה של הרשב, )ב"ע
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 היחידי� שהוא מביא על אודותיה לקוחי� מכרכי המקורות אול� ,ו" את שיטת רימצטט

   36." די� רבניי�פסקי"

אשר ,  מדובר בשיטה של ראשו� מרכזיהרי.  לנו הסבר מניח את הדעת לעניי� זהאי�

ופוסקי ההלכה , " מישרי�ספר"ס של  היד ובדפוכתבי כל בעה אדירה והיא מופימשמעותה

 דומה 37. מצויה הפסקה דנ�בוש פרק אחרי� בחלקי�במהל� הדורות הפנו פעמי� רבות ל

אפילו ספר תורה ,  תלוי במזלהכל: "ששיטה זו מדגימה את הפתג� שמקורו מ� הזוהר

 ממסורבות ומסורבי הגט בני רבי� של לומר שהתמזל מזל� נית� במקרה זה 38".שבהיכל

שאילו הייתה שיטה זו נידונה במהל� הדורות היו קמי� לה , וא� סביר למדי, יתכ�י. נוזמנ

 בני זמננו לא היו דייני� ו– פרשני ישירה ובי� בצמצו� דחייה אמצעות בי� ב–מתנגדי� 

 אול� מה שאירע הוא שהמחלוקות סביב קבלת 39.יכולי� כמוב� להתעל� מגישות אלה

,  הדברי� בשני� האחרונותמטבע כול� החלוומה הרחבתה או צמצ, דחייתה, השיטה

 השיטה אתעמדות השוללי� : אחרותבמילי� . קט�והמשקל הנורמטיבי שלה� הוא כמוב� 

למחלוקות הללו נקדיש את . בעליה� נתפסות כעמדות שיש לקבל� רק בשל קדמות� של אינ�

שוני� שבו  באחד המקרי� הראשעלתה מחלוקת להדעת את לתתאול� ראוי , הדיו� להל�

,  בתיק שהועבר מבית הדי� בחיפה לבית הדי� בנתניהמדובר. ו" ריבשיטת בית די� השתמש

 שאנ� שלמה חיי� הדיי� הרב של דבריו מצוטטי�כ� .  הבעל בגטאתלאחר שהראשו� חייב 

  40:ד נתניה"אב,  חיי� שלמה רוזנטלהרב בפי

מישרי� , וח� האזורי הכריע בנושא חיוב הגט על פי דברי רבינו ירביה�ד

וכתבו בפסק הדי� של כבוד ביה�ד האזורי בחיפה . .].. ['נתיב כ�ג חלק ח

�ועל כ� ברור שלדעת רבינו ירוח� יש לכפות את הבעל 41:לשו�בזה ה 

ויש להעיר כי לא מצאנו , ועל כל פני� לחייבו בגט, במקרה שלפנינו

  .גט�בפוסקי� מי שחולק על דעת רבינו ירוח� וכל שכ� שנית� לחייב ב

 
 ). ו"תשסה (14–13ק כא  חלאוצר הפוסקי�  36
כתוב במישרי : " מצטט את הפסקה העוקבת לפסקה דנ�, בבית יוס� סימ� עז,יוס� קארו' כ� למשל ר  37

  ."כותבי� אגרת מרד לארוסה) א"סא ע(ח "ג ח"נכ
38   220 אלפא ביתא תניתא דשמואל זעיראגלגוליו ופירושו ראו שמואל אשכנזי , מקורו, על הפתג

 ).א"תשעה(
 ובמקורות 4–1 מבוא ל�גבורת אנשי��גמת ההחמרה לאור� הדורות בכפיית גט ראו למשל דוד בס על מ  39

פשרה או די� "צבי יהודה ב� יעקב ; )ד"תשסה ,האוניברסיטה העברית, עבודת מאסטר( ש המוזכרי
ופי�  אלו שכיוס� גולדברג ;) סופר"בעיקר דיונו בשיטת החת( http://bit.ly/2SS1qNO" בהלי� גרושי�

 ). ג"תשעה(מט – מולהוציא
 ). 6130תיק : להל�) (ו"התשנ (61, 57ר יט " פד,כט/6130 )'אזורי נת(תיק   40
אופני "ראו ג חיי שלמה שאנ� . )2182תיק : להל� (193, 183ר יד "פד, מד/2182) 'יחאזורי (תיק   41

בחיבור שכתב  שימוש הרב שאנ� עשהככל הנראה ). �"תשה (213–212, 203יא תחומי� " לכפית הגט
'  וראו ש בעמ,)ה"תשעה( חלק ג עיוני� במשפטנספח לספרו כ, בצעירותו ואשר התפרס רק לאחרונה

כ לכאורה יש לנו ללמוד כי באות המקרי "וא, ולכאורה לא נמצא חולק על רבינו ירוח�: "תקצט
יא מסרבת מאחר שהבעל שהבעל מצא אחרת ואינו רוצה לגרש אשתו מתו� נקמנות וכיוצא והאשה א� ה

 ".ע שלעת עתה לא מצאתי מי שכפה בגלל זה"וצ, כ יש מקו לכפיה"א, מאוס בעיניה
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 בחיפה כי הפוסקי�  הדי�ביתו מלמד לדעתו של " רישיטתחוסר אזכורה של , כלומר

 �ושמא מרוב פשטותה לא מצאו צור� לאזכרה פע,  אותה ללא עוררי�בלוישלאחריו ק

ו ה� "דברי רי: " של הרב שאנ� מדובר בסברה פשוטהלדידו,  ועודזאת. נוספת בחיבוריה�

שאי� דר� בני ישראל לעג� נשותיה� ועצמ� בי� , הנשואי�שבצורה זו אי� לקיי� את : סברא

 הרב 42".א� המטרה כס� ובי� א� המטרה נקמה וכל שכ� כשאי� המטרה ברורה כל עיקר

  43:מפרש עובדה זו בדיוק הפו�,  לשימוש בשיטה זולו וכלוהמתנגד מכ, רוזנטל

ינו  מה שכתבו כי לא מצאנו בפוסקי� מי שחולק על דעת רב]...[  להעירויש

אדרבא לא מצאנו בפוסקי� חבר לרבינו ירוח� שהיה מתלמידי ', וכוירוח� 

ולא מצאנו בשו� פוסק ושיטה מתלמידי הרשב�א ובשו� פוסק , הרשב�א

וג� לרבות הבית יוס� בספרו הגדול על הטור לא הביא די� זה מרבינו , אחר

התומי� וידועי� דברי .  כסדר�די�א� שמביא דברי רבינו ירוח� תמי, ירוח�

בקיצור תקפו כה� שדעה שהבית יוס� והרמ�א �שמו זכרונו אחרי הדלת 

  ."אי� לחוש לו] עיי�ש, דהיינו שהשמיטו אותו[

וזו סברת , ו"בריסברה זו אינה כתובה "משו� ש,  ג� דוחה את הסברה שמציע הרב שאנ�הוא

 יותר מדברי דומה שדברי הרב רוזנטל מתקבלי� על הדעת". ו"ריהכותב בפסק הדי� בדברי 

  . בר הפלוגתא שלו

  י'חיי� פלאג'  שיטת רבינו ירוח� לדברי רבי�. 1

 לחדד זאת יותר נוכל להשוות כדי. ו" של שיטת ריייחודה אחרוני� אלה מדגישי� את דברי�

, )פ"רח: להל�(י 'שיטתו של רבי חיי� פלאג,  זו לשיטה הלכתית דומה א� בלתי תלויהשיטה

 חודשי� לא הושגה 18 במש� א�הקובע כי , עשרה�התשעאה החכ� באשי של איזמיר במ

 
וקבע בדומה לרב , וכנראה בצמצו רב יותר, אומנ מאוחר יותר הציג הרב שאנ� את הסברה מעט אחרת  42

ש " הלהל�ראו (ומשמע שא יש לו רווח מהסירוב לא נית� לכפותו , צימבליסט שמדובר במידת סדו
80( . 

שדעות אלו של רבנו : "34ש "לעיל ה, 698719/15 בתיק "דעה ג" וראו דברי ;40ש "לעיל ה, 6130תיק   43
 ולא נפסקו בשולח� , ה� בגדר דעת יחיד) בפירוד ממוש�(י 'ח פלאג"ור) ז"עניי� מורדי זעב(ירוח

ג א אינ מזכירי ש, הרב רוזנטל ולהביא מקורות שוני לימי ניסה הרב שאנ� לענות לטענת". ערו�
אינה אשר פועלי ה לדעתו של הרב שאנ� מכוח הסברה שהוא מייחס לרבינו ירוח ו, את רבינו ירוח

יש לציי� שהרב רוזנטל אינו . )קה–קג' עמב, 10ש "לעיל ה, "ואשה בדי� איש"שאנ� (מפורשת בדבריו 
המבוססות על ההנחה שדינו , ו"ולכ� הוא מציע דרכי פרשנות שונות לשיטת רי, מסתפק בטיעו� זה

אול משו , )19ש "הל הטקסט הסמו�א� ראו לעיל " (מאיס עלי"מבוסס על השיטה שנית� לכפות גט ב
תיק (ודבריו א� נסתרי מדברי ראשוני אחרי , הרי שלא נית� לפסוק כמותו, שאנו שוללי שיטה זו

6130,שלא נית� לקבל הסבר זה ניסה להראות , שישב ש בהרכב, הרב יעקב זמיר). 63–62 'בעמ,  ש
)נציי� שהשאלה כיצד להתייחס ). 70 ' בעמ,ש(אול הרב רוזנטל סירב לקבל את דבריו , )68 ' בעמ,ש

כמוב� אינה , כדחייתה או כקבלתהא , לשתיקת הרועמת של פוסקי באשר לעמדה הלכתית מסוימת
 וסטריי�  אבישלוו שלראו למשל המחלוקת המובאת במאמר. ייחודית למקרה דנ�" מעמד של ילדי

 ).ב"תשעה (134–133, 122צב –צאאסיא " שנולדו בהפריה מלאכותית לעניי� איסור ייחוד
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 של שיטה "מזלה" 44. להתגרשלכופ�  הדי�ביתאזי על , הצלחה בהחזרת בני זוג לשלו� בית

 אול� מטבע הדברי� ג� בעלת מעמד 45,ו"זו הוא שהיא מפורסמת בהרבה מזו של רי

י " תשבשנתכבר . י� של אחד מאחרוני האחרונובהיותה פרי סברת, נורמטיבי נמו� יותר

א� נדחתה על הס� בידי הרב הראשי ,  אחד הדייני�ידיבעלתה שיטה זו בבית הדי� הרבני 

 את לא היה מוכ� לקבלה ועל כ� נקט שכנראה הרצוג הלוי יצחק הגדול הרב י� הדביתונשיא 

 שהרב הרצוג כנראה העריכו עשרה�התשע מנוגדת לדברי חכ� אחר ב� המאה שהיא טענהה

א� ,  נעשה שימוש בשיטה זובה�ש בסו� שנות השישי� אנו מוצאי� מקרי� מנ�ו א46.יותר

דבר , )ופטור לבעל ממזונותיה( בגט שהי היא שימשה לחיוב האבה�שמדובר במקרי� 

 הראשי הרב הרב אי� לגישה זו בהמש� 47. מאשר חיוב הבעלפחות כבד כמוב� משקלוש

  48:בחריפותפ "חות מסברתו את דברי רח בבית הדי� הגדול לד די�בפסק מהססשלמה גור� 

ד הרבני הגדול הסתמכו באחד הפסקי� על דבריו של " על פי שבביהא�

מכיו� שאינו מבחי� ,  ה� דבריו מאוד מצד עצמ�קשי�, י בזה'ח פאלאג"הגר

 לכו� כי ,בי� כשמדובר לכו� את האשה לגט ובי� לכו� את הבעל לתת גט

י השיי� 'ח פאלאג"ורה לפי הגראת האשה לקבל גט אי� בזה איסור לכא

חר� דרבינו גרש� האוסר [=ג "לעדות המזרח שלא קבלו עליה� את החרד

 אבל לכו� את הבעל לתת גט כל שאינו נכלל ]... []גירושי אשה בעל כרחה

 
 81' עמב, 3ש " לעיל ה,הזכות לגירושי�וסטריי� לעיו� בשיטה זו ראו . סימ� קיב, ת חיי ושלו"שו  44

שלו� שרעבי ; ))276ש " הלהל� (תו הדומה והבלתי תלויה של הרב משה פיינשטיי�הד� בשיט(ואיל� 
יש ). ה"תשעה(תרמב –ג תרלט" חמשפט הגטנהוראי יוס� אוחנה ; 169–168' בעמ, 21ש "לעיל ה, בית

�אזורי י(ראו תיק (ו "פ לדברי רי"י בעוד שיש דייני הרואי זהות בי� דברי רחלציי� כ (915637/4 
; " חייב בגט–' שניה מורדי זה על זה'י ורבנו ירוח ב'ח פלאג"לפי הגר): "22.11.2016, פורס בנבו(

מרידה 'י אינו דורש בהכרח 'חיי פלאג' י שבאופ� פשוט נראה שרהר, )6ש "לעיל ה, 940783/13 תיק 
על בית הדי� לכפות את הצדדי , עשר חודשי� וקובע שבהתקיי תנאי של פירוד ב� שמונה', הדדית

 . 9 ש"לעיל ה, 523426/2תיק ; 34ש "לעיל ה,  698719/15 ראו למשל תיק , כ� הבינו דייני שוני. להתגרש
: ראו למשל. ו"א� ניכר שלא הכירו את שיטת רי, חוקרי שוני בדיני משפחה הזכירו אותה ודנו בה  45

דיני המשפחה פנחס שיפמ�  ;)1990 (257, 139 דיני המשפחה בישראל בי� קודש לחולצבי �אריאל רוז�
" חוסר סיכוי לשלו בית"ג בבית המשפט העליו� הפכה היא סמל לעילת ). 1995 (439, 419 ב ישראלב
תפיסה מתונה של גירושי� ללא " או ל,))1995 (623, 529) 3(ד מט"פ, יעקובי' יעקובי נ 1915/91א "ע(

 ). השופט עמיתלפסק דינו של 16פס�  ,8ש "לעיל ה, 5185/13� "בג" (אש
[...]  א מספר חיי ושלו"מה שהביא הרב עדס שליט): "ו"תשנה(ש " ז תפסקי� וכתבי�ה הרצוג "יא  46

וראו עמדה זו ג " (לא בגאונות ולא בחסידות, ל"הנה בעיני לא גדול הוא מהגאו� החסיד מלומזה ז
ת שלו "היא לרב מלכיאל צבי טננבוי שבספר השוהכוונה ). י"תש, ה"תקצ' בעמ, ש, במקרי נוספי

.  קובע כי פירוד של שני רבות אינו כשלעצמו עילה לחיוב בגט,קמה– קמדסימ�ג " חדברי מלכיאל
 ).11.3.2013, פורס בנבו ( 872663/1 ) 'אזורי נת(לניסיו� יישוב בי� שיטות שני פוסקי אלה ראו תיק 

 111ר ז " פד,109/ז" תשכ)גדול (ערעור ;)ז"תשכה (108ר ז "פד ,שכב/1497) 'אזורי חי(תיק ראו   47
 ).ח"תשכה(

הדר� הכמעט מזלזלת שבה מתייחס ). ד"תשלה (212–211, 200ר ט " פד,122/ב" תשל)גדול (ערעור  48
פ זוכה לה במשנתו בסוגיית "הרב גור� לשיטה זו עומדת ביחס הפו� למקו הנרחב והמכובד ששיטת רח

 Amihai Radzyner ,Halakha, Law, and Worldview: Chief Rabbis Goren או ר.היתר אשה שנייה
and Yosef, and the Permission to Marry a Second Wife in Israeli Law, DINE ISR. 32, 231 

(2018). 
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א� יכפו עליו לתת גט הוי ליה גט מעושה שלא כדי� שיש , בדי� כפיה לגט

  .בזה איסור אשת איש

  49: בוטה יותר ושולל את השימוש בגישה זו בכל מקרה דבריו הוא א�בהמש�

י שבסו� ספר חיי� 'ח פאלאג" איפוא שאי� להסיק מתשובה זו של הגרברור

בי� כאשר , ב שו� מסקנה הלכתית חדשה בדבר כפיה לגט"קי' ב סי"ושלו� ח

ובודאי שאי� לדו� על , ג"מדובר על כפיית האשה לדיד� שקבלנו את החדר

ל כפיית הבעל לתת גט רק על סמ� המחלוקת שיש בי� פיו כאשר מדובר ע

שאז לפי דברי , ד שלא יש תקוה לשו� שלו� ביניה�"בני הזוג ונראה לבי

זה תמוה מאד ואי� לפסוק כ� . י יפרידו הזווג ולכופ� לתת גט'ח פאלאג"הגר

כל שאי� נימוקי� אחרי� מצד ההלכה שכופי� , אפילו לכו� את האשה לגט

ואי� .  ערו� ובפוסקי�לח�כפי שמבואר בשו, תה לצאתאותו לגרש או או

  .לדיי� אלא מה שעיניו רואות

עד כדי עיקורה ממשמעותה ,  זו בחסד רב יותר נטו לצמצמהשיטה דייני� שהתייחסו לג�

כ� למשל . אלא לכל היותר בלח� כלכלי מתו�,  מדובר בכפייה ממששאי� וקבעו, המקורית

אול� מודה שהוא נובע מחוסר יכולתו , פ"לשיטת רח אליעזר ולדנברג הסבר הרב מציע

  50:לקבל שיטה זו כפשוטה

, ואחרי בקשת המחילה, וערב� ערבא צרי�,  אי� להסתמ� על תשובה זואבל

 ודבריו תמוהי� כי אפילו במקרי� של .ל יחידאה הוא בזה"י ז'אגח פל"הגר

ל טענות חמורות שיש בה� ממש נפסק להלכה שמגלגלי� את הזוג שני� ע

ומכיו� שלא מצינו כזאת  ]...[. שני� ולא כופי� לא אותה ולא אותו לגרש

 פיטורי� בגלל חילוקי דעות וקטטות ומריבות גטבהלכה לכו� לתת או לקבל 

כאשר אי� בסיס בהלכה לחייב עבור מריבות ,  בי� איש לאשתומושכותמ

 –" שלא יש תקוה לשו� שלו� ביניה�"ורק בגלל ,  פיטורי�גטכאלה ב

  .ל לא כיוו� בדבריו לכפיה כמשמעו"פ ז" לומר כי ג� הגאו� הגרחסתברמ

, !)שהיאפילו על הא(כלומר כבסיס לכפיית גט ממשית , פ כפשוטה" בשיטת רחלשימוש

 כ� 53. והרב אלישיב52 הרב עובדיה יוס�51,למשל הרב עוזיאל, התנגדו עוד מגדולי הדייני�

 הקביעה על משפיעהו "� כיצד שיטתו של רי להבינקל לאור זאת 54. נוספי�פוסקי� ג�כתבו 

 
49   . 213' בעמ ,ש
:  בית הדי� הגדולוראו עוד למשל בדברי דייני; )ה"תשמה (362, 360ר יג " פד,ד"תשמ/314 )גדול (תיק  50

 1782�21�1) גדול(הרב חגי איזירר בערעור ; )ט"תשיה(קה '  חלק ות ישכיל עבדי"שועובדיה הדאיה 
 . 108–105' בעמ, 9ש "לעיל ה, שרמ�; )18.2.2009, פורס בנבו(

 . סימ� צ,  אב� העזר תנינא,משפטי עוזיאל  51
קול " כפיית הצדדי בגט והמסתע�] פסק די�"[יצחק יוס� ו  ורא;אב� העזר סימ� יח,  יביע אומר גת"שו  52

 ).ו"תשעה (רנב– שבט רנאסיני
 .)ח"תשכה (113, 111ר ז " פד,109/ז" תשכ)גדול (ערעור  53
 .א"תרמ' בעמ, 44ש "לעיל ה, ראו אוחנה  54
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 וכי פשוט ,כעילת גירושי�" לשו� שלו� ביניה�"כי ההלכה אינה מכירה בחוסר תקווה 

 היהדומה שאת שיטתו לא ". מגלגלי� את הזוג שני� על שני� ולא כופי�"שבמקרה כזה 

  .  לדחות בקלות רבה כל כ�נית�

ג� מבחינה , אול� היקפה, פ" בשיטת רח בשני� האחרונות יש שימוש נרחב יותרמנ�וא

 בה�ש המקרי� 55.ו" רישיטת שלמצומצ� בהרבה מזה , כמותית וג� מבחינה מהותית

או ,  דווקא בגטשהי היא משמשת לחיוב האבה�ש זו ה� כמעט תמיד מקרי� שיטה נוקטי�

 אחד 56. יותר"כבדות" היא משמשת עילה משנית המצטרפת לעילות גירושי� בה�שמקרי� 

א� להתגרש  שהיכדי לחייב א, יותר חזקה לעילה בצירו�,  שיטה זושנקטשובי הדייני� מח

   57: את דרכולהסבירהרגיש צור� 

 רגילי� שהצדדי� קרי�היינו במ,  נכו� שלא נהגו בבתי הדי� לפסוק כ�אמנ�

,  שני�25�כ כאשר לא חיי� יחד למעלה מ"משא, חיי� בנפרד זמ� לא רב

כי לא ,  עלמא יש לפסוק כדעת גדול זהלידלכוד נראה "במקרה דיד� לענ

  .יתכ� שהאשה תתנגד לגירושי� כשאינה רוצה בשלו� בית

נכו� . פ כדי לחייב בגט"רח בדברי  הרבהמשתמשי� אינ� לומר כי מרבית הדייני� כיו� נית�

 נוספות חזקות עצמאית לחיוב בגט אלא רק בצירו� לעילות עילה בבחינתלהיו� דבריו אינ� 

לצד , נראה כי סיבה עיקרית לכ�.  היו יכולות להביא לכדי חיוב בגטלעצמ� כי ה� כשהשנרא

 58. או צמצומו בידי גדולי הדייני�דחייתוהיא , פ"מעמדו הנורמטיבי הנמו� יחסית של רח

, פ עולה במפורש בדברי הדיי� הרב אברה� מייזלס"ו לדברי רח" בי� שיטת ריההבחנה

השימוש שנעשה בפסקי " כי 59פ"רח עלומעיר ,  חיוב בגטו לצור�"המקבל את השימוש ברי

אבל לא כמקור שמכוחו , י הוא רק כסני� לחיזוק פסק הדי�'הדי� בדבריו של רבי חיי� פלאג

המבחי� ,  בחיפה הדי�בית בי� השיטות עלתה לאחרונה ג� בדברי ההבחנה". נפסק חיוב גט

ו היכולה להביא לבדה "בי� שיטת ריל,  אחרתהשהיא לכל היותר סיוע לעיל, פ"בי� שיטת רח

  60: הדי�פסקכ� מוצגי� הדברי� בסיכו� . לכדי חיוב בגט

 נחלקו הפוסקי� בזה " סיכוי לשלו� ביתהעדר"שב) 'בסעי� ב( כ� העלנו כמו

אנו .  או לחיוב או כפייה" טובעצה"י א� כוונתו ל'ח פלאג"בהבנת דברי הגר

 סני�"דאי שיש בזה בבחינת א� בו,  ותו לא" טובהעצה"סבורי� שיש בזה 

  ]...[  לחיוב בגט" עלימאיסה" בטענת "נוס�

 
, פורס בנבו ( 866214/1 תיק ) 'אזורי חי( בתיק ,פ"פני דברי רח ו על" דוגמה לעדיפות של דברי ריראו  55

על עיצוב של : בחזרה לעתיד" וראו אבישלו וסטריי� ;5ש "לעיל ה, 1012834/1 ובתיק ;)22.12.2013
  )."בחזרה לעתיד"וסטריי� : להל� ()2017 (96, 69 י די� ודברי�" בישראלהנישואי� והגירושי� האזרחיי

56   � בסוגיות בדיני משפחה) ל"זצ(מדיניותו ההלכתית ודרכי פסיקתו של הרב עובדיה יוס� אמיר זואר
, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדי; )ו"תשעה ,איל��אוניברסיטת בר, עבודה לתואר דוקטור (177–176
 . 698–697' בעמ

 ). ו"תשעה( חלק א קנז  משפטי הבש�נסי ב� שמעו�  57
58   ).9.4.2014, פורס בנבו (284462/9) 'אזורי נת(בתיק , טיעו� זה מוצג במפורש בדברי הרב ב� מנח
 . 5ש "לעיל ה, 1101429/2תיק   59
 . 5ש "לעיל ה, 1083672/1תיק   60
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כי יש לחייבה בקבלת גיטה בהתא� ) 'בסעי� ד( כ� הגענו למסקנא כמו

שאי� מזכותה של , לחידושו של רבינו ירוח� בבני זוג המורדי� זה על זה

  .האישה לעג� את בעלה

 וכעת נעבור לתיאור תחייתה .ו"י של רשיטתו את חשיבות מדגישי�דברי� אלה , כאמור

  . בשני� האחרונות

תחייתה של שיטת רבינו ירוח� ודיו� בדעות הדייני� שיסדו את . ב
  השימוש בה 

 שלו� יוס�ו מאז כתיבתה הוא הרב " רישיטת את שאזכר הראשו� החכ�,  הנראהככל

הראשו� שבו פסק הדי� ,  הידוע לנוככל. הגדול הרבני הדי� בית כדיי� כיה� עת, אלישיב

 על בערעור אלא גט הדי� לא עסק בעניי� חיוב פסק 1959.61 משנתהוזכרה השיטה הוא 

 שני בוש במקרה ובמזונותיה אשתו כתובת במלוא בעל שחייב האזורי הדי� בית פסיקת

ו "רי דברי את מצטט אלישיב הרב.  החיי� המשותפי�בכישלו� זההצדדי� מאשימי� זה את 

 במזונות חיובו על הבעל ערעור את לדחות שיש לקבוע כדי 62"פטהמש נתיבות" דברי ואת

 נוגעת לדינו של אינה מסיבה אחרת אשר א�ערעור הבעל בעניי� תוספת הכתובה התקבל (

 להפסד הגורמת הגדרה, מורדת האישה את להגדיר נית� לא הרב אלישיב לדברי). ו"רי

מוד שהגדרת האישה כמורדת  ללנית�ו " רישל בלשונו מדיוק לדעתומשו� ש, מזונותיה

 . היא שהחלה להביא לכישלו� החיי� המשותפי�האישהש ברור בוש מקרהב רק מתקיימת

 ולכ� האישה לא ,השלו� דרדורב החל הזוג מבני ברור מי לא במקרה שנידו� לפניו אול�

 נטש אלישיב שהרב נראה יותר מאוחרי� די� בפסקי, להל� שיובא יפכ(איבדה את מזונותיה 

  63.)זו נהאבח

מדובר . 1965 שנת הוא משבו הזכיר הרב אלישיב את שיטת רבנו ירוח� השני הדי� פסק

 בוש אלישיב בוח� א� ג� במקרה הרב 64. ותבעה מזונות עזבה את בעלהישה אשבובמקרה 

,  לדעתו65. מורדתשהישני הצדדי� אינ� רוצי� זה בזה נדרשות הכרזות כדי להגדיר את הא

כדי לתמו� בטיעו� זה .  זה היא אינה מפסידה את מזונותיהבמקרה ג� ו,התשובה שלילית

 אינה מפסידה את עיקר כתובתה אלא רק שהיו המלמדי� שהא" את דבריו של רימביאהוא 

 
פסקי די� ממר� : משפט איש:  פורס לראשונה רק בעת האחרונהי�הדק פס. 104/ח"תשי) גדול(ערעור   61

 ).ט"תשע, חיי יצחק מאיר הגר עור�(קכג ט "תשי–ח"כר� שני� תשי, ל"ש אלישיב זצוק"רבנו הגרי
 .35ש "וה 20ש "לעיל ה  62
יש לומר כי את חיוב המזונות והקשר שלו לחיוב עיקר הכתובה הוא . קלט–קלז' בעמ, 61ש "לעיל ה  63

 .  בפסק דינו השני שיידו� מידוראו ג. מבסס ג על דברי פוסקי נוספי
ד שקבע כי הבעל אינו חייב "מדובר היה בערעור על פס() ו"תשכה (5ר ו " פד,73/ה" תשכ)גדול (ערעור  64

  .)במזונותיה
 .692–687' בעמ, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדילפשר הכרזות אלו ראו   65
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לעול� יש לה " מגיעי� מזונות משו� ששהיוממנה הוא לומד שלא, את תוספת הכתובה

   66". הכתובהכלמזונות ורפואה עד שתפסיד 

 בעניי�ו נגע הדבר לקביעתו " הרב אלישיב בשיטת ריהשתמש בוש  נוס�במקרה ג�

 הסכימו בני הזוג עליוש במקרה זה היה מדובר בבעל שעזב את מקו� המגורי� 67.הכתובה

,  קיבל את עמדתה הדי�ביתו,  סירבהשהיהא.  בעיר הרחוקהמויותבע מאשתו לעבור לדור ע

 האפשרות שג� את בוח�  הדי�ביתהדיו�  במהל�. הגדיר את הבעל מורד וחייב אותו במזונות

 את תוספת שהיו על הפסד הא"ובהקשר זה בוח� את דברי רי,  היא מורדתשהיהא

 אי� צור� , שני בני הזוג אינ� רוצי� זה בזהבוש למד מה� כי במקרה הוא 68.כתובתה

 בחזרתו של רוצה אינו א� ג� ב� הזוג � שהרי מה הטע� בביצוע– התראותבבהכרזות ו

 זה  די�לפסק זאת יש ע�.  מפסידה את תוספת הכתובה מיידיתשהי האולכ� –ד המור

 בהפסד תוספת הכתובה וסיבותיו מציי� דיונו אגבחשיבות לעניי� שאלת כפיית הגט משו� ש

ו בנוגע להפסד תוספת הכתובה הוא "שבינה לבי� שיטת רי, א" הרשבשבשיטתהרב אלישיב 

שהרב ומכא� נית� להסיק , ת� לכפות גט במקרה זהו שני"אי� זכר לשיטת רי, מנסה לגשר

דבריו שהוא חושש לשיטת מ משו� שברור ט הגכפיית בעניי� ו" רי שולל את שיטתאלישיב

 ובו תבע גבר לחייב את אשתו בגט , כארבע שני� קוד� לכ�שנידו�במקרה ,  אכ�69.א"הרשב

בה בגט ולא הזכיר כלל  ישב הרב אלישיב לחייבוש  הדי�ביתסירב , לאחר עשר שנות פירוד

ובו ניסתה ,  ישבבהרכבוש  די�בפסק אלישיב ג� אינו אומר דבר הרב 70.ו"את שיטת רי

כדי להביא )  אולי למד בא כוחה מהרב אלישיב עצמואות�ש(ו " להסתמ� על דברי רישהיא

 כפיית קיו� יחסי� על בגי� הגדול לדחות את ערעור בעלה על חיובו בגט  הדי�ביתאת 

 את ערעור הבעל והסיר את חיוב הגט ממנו � הדיבית קיבל דווקא זה במקרה 71.אשתו

 ,אול� הרב שאול ישראלי, הרב אלישיב אינו אומר דבר, כאמור. למרות הפירוד הממוש�

 היה נכו� הוא שהבעל מנ�וא, לדבריו. ו"רי מציע פרשנות מצמצמת ל, הדי�פסקשכתב את 

 
מנ למרות דברי אלה הרב אלישיב דחה את וא. 13' בעמ, 64ש "לעיל ה, 73/ה" תשכ)גדול( ערעור  66

 . הערעור וקבע שאינה זכאית למזונות
 י�דק נוסח הנראה כטיוטה שכתב הרב אלישיב לפס() ב"תשלה (321ר ח " פד,19/א"תשל) גדול(ערעור   67

 .))ג"תשסה( ג רסז קוב� תשובות יוס� שלו אלישיב:  באוס� פסקיוזה פורס
 . 323' עמב, 67ש "לעיל ה, 19/א"תשל) גדול(ערעור   68
69  על החמרתו של הרב אלישיב במקרי חשש לגט מעושה ראו .  הבאהש"בה וראו ג ;324' עמב, ש

  85, 73יז  נטועי�" רכו ההלכתית של הרב יוס� שלו אלישיבקווי ראשוניי לד"ריינר ) רמי(אברה
ל "לדרכו של הרב יוס� שלו אלישיב זצ: 'כי דעת תורה שונה מדעת בני אד'"צבי ויצמ� ; )א"תשעה(

א ראו דברי "ו לשיטת הרשב"ניסיונות שוני ליישב בי� שיטת ריל). 2014 (1 ה משפחוק" בכפיית גט
 . 69–68' בעמ, 40ש "לעיל ה, 6130תיק ב הרב זמיר ;34ש "לעיל ה, ר משפטבדבהדייני דומב ובירדוגו 

א� פורשה באופ� , פ כ� נזכרה ש"טת רחדווקא שי, כאמור. 53לעיל ה�ש , 109/ז"תשכראו ערעור   70
כלומר , ו במקרה זה"הרב צימבליסט טוע� כי הרב אלישיב לא רצה להסתמ� על שיטת רי, אכ�. מצמצ

 לא תצט ישורו�" בני זוג המורדי זה על זה"חיי גדליה צימבליסט ראו (ג "א� לא להתרת חדר
 .))"בני זוג המורדי"צימבליסט : להל�) (ד"תשעה(

  .)ז"תשנה( רלד משפטי שאולמובא אצל הרב שאול ישראלי ה, 207/א" תשל)גדול (ערעוראו ר  71
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ועל כ� לא נית� להגדירו , ג� הצעתו לשלו� בית מדת עו בבדבדאול� ,  לתת גט לאשתומוכ�

   72".לא בעינא לה"כמי שאומר ג� הוא 

ו הנוגע לעילת הגירושי� " בחידושו של רימשתמשי� די� אלה אינ� פסקי, כאמור

 את דבריו "גאלו" שכנראה בכ� שה� היא זאת חשיבות� של פסקי די� ע� 73. הגטכפייתלו

 דיו כ" לראשונה בדברי רישהסתייע  הדי�פסק. �והביאו אות� לראשונה לידיעת הדייני

 ד� בבני זוג המנהלי� שני�  הדי�פסק 1977.74 או 1976 הנראה בשנת ככלנית� , לחייב בגט

, גירושי�וכ� הגיעו להסכ� ,  ניסו לחזור לשלו� בית ונכשלובמהלכושרבות סכסו� גירושי� 

שג� כ� (בתו את ההסכ� כנראה מתו� תקווה לשפר לטו,  לתת גטרביא� הבעל עדיי� ס

ורק לקראת סופו מעיר ,  עוסק בשאלת רכוש הצדדי� הדי�פסקרובו של ). דו מאמויהיטיב ע

  75: בקצרה הדי�בית

א� כ� מ� ,  וכאמור א� הוא אינו חפ� בשלו� בית וא� הוא מורד בההואיל

וכמו שהבאנו מדברי רבנו ירוח� שבכגו� זה כופי� , הדי� הוא חייב לגרשה

מ יש לחייבו "מ, וא� א� לא נגיע לידי מדה זו של כפייה, שהאותו לגר

  . לגרשה

 של הפסיקה הרבנית לשיחו " הגירושי� של ריעילתהוכנסה , באמירה תמציתית זו, כ�

 על החידוש שבה� או על עומדי�הדייני� מציגי� את הדברי� כפשוטי� ואינ� . בישראל

 כ� משו� שה� באמת היו כה  קשה כיו� לדעת א� הדברי� נכתבו76.הרציונל שלה�

,  רצו להדגיש את החידוש העצו� שבשיטה זולא ה�או משו� שבכוונה , פשוטי� לדייני�

   77.כנראה לא הייתה בשימוש כמעט מעול�, שכאמור

  

 
72  את  וראו ; בדבריו של הרב ישראלי ראו את הדיו� להל�הלדיו� בגישה הפרשנית העול. רלה' בעמ, ש

 . 128ש "הללהל� בטקסט הסמו� הדיו� 
ו לצור� פסיקה ממונית בלבד ראו יוס� קאפח " נוספי שבה מאוזכרת בבית הדי� שיטת רילמקרי  73

,  ה קלאשורת הדי�"  הבסיס בתביעה לשלו�ב–תו לב "אברה אטלס ; )ד"תשסה (200עדות ביהוס� 
 ). ט"תשנה(קמח 

פסק הדי� אינו נושא ( אזולאי ודיכובסקי, בפני הדייני צימבליסט, 26ש "לעיל ה, ו"ל/13627' תיק מס  74
יצוי� כי . )א� נית� לשער את מועדו לפי מספר ההלי� ולפי פסקי הדי� שהתפרסמו בסמו� לו, תארי�

א� רק בעניי� , ו"המשתמש ג הוא בשיטת רי, ר התפרס פסק די� נוס� של הרכב זה"באותו כר� של פד
 253ר יא " פד,ט"ל/2533) א"תאזורי (תיק ראו (ל זכות האישה לכתובה השאלה הממונית ש

 156ר טז " פד,"תש/16801) א"תאזורי (תיק :  וראו מקרה דומה של אותו הרכב;))ט"תשלה(
ו ראו הרב "כמקור הראשו� לשימוש בשיטת רי )ש (ו"ל/13627  תיקלדייני שהצביעו על). א"תשמה(

לעיל , יוס�; 5ש "לעיל ה, 292973/1הרב ב� מנח בתיק ; 6ש " לעיל ה,940783/13 בתיק , אושינסקי
 .52ש "ה

75  על הצדדי : "ייני מלנקוט לשו� חיוב וכותביאומנ במסקנות פסק הדי� נמנעי הד. 95' עמב, ש
חוק בתי די� " (חוק הסנקציות"בעיד� שלפני , אול מבחינה מעשית, "להתגרש לפי התנאי שבהסכ

 ראו  (לא היה הבדל מעשי בי� לשונות אלה, )1995–ה"התשנ, )קיו פסקי די� של גירושי�(רבניי
 . )708' בעמ, 3ש "לעיל ה, שרשבסקי וקורינאלדי

 . )להל� 80ש "ראו ה( בדברי שכתב מאוחר יותר ,הרב צימבליסט הציע מקור אפשרי התומ� בשיטה זו  76
77   . )לגבי הרב דיכובסקי (89ה�ש ללהל� הטקסט הסמו� זאת ראו  ע
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   הרב צימבליסטשיטת  .1

שעמד בראש ההרכב שנת� את , צימבליסט גדליה חיי� הרב רבות לאחר פרישתו של שני�

 נכדו מאמר פרס�, ו"ואשר ככל הנראה הוא שייסד את השימוש בשיטת רי, ל" הנ הדי�פסק

 נקודת המוצא של המאמר היא 78".מלוקט מפסקי די� שעוד לא נדפסו"שהוא מעיד כי הוא 

 א� א� 79," עלימאיס" אומרת של אישה המקרה ב,וא� לא לחייב גט, שלא נית� לכפות

דומה כי . ו" על פי שיטת ריפעולנית� ל ,מדובר במקרה ששני בני הזוג אינ� רוצי� זה בזה

דעת ר�ת " שמשו� " עלימאיס"לא נית� להשתמש בדי� . אמירה זו היא בעלת משמעות רבה

אשר ללא ,  א� מדובר במרידה הדדיתא�, "ורוב הפוסקי� שג� אי� מחייבי� אותו לגרש

 הרי שנית�, " עלימאיס" טענה מעי� שהי טוענת האבה�שספק חופפת מקרי� רבי� 

 צימבליסט טוע� שהדברי� הרב .)!(אשר כאמור לא נדחתה מעול�, ו" בשיטת רילהשתמש

 מאיס"ג� א� לא נית� לחייב גבר הרוצה באשתו לגרשה כשהיא טוענת : פשוטי� מסברה

דהא , דאי� לו שו� הנאה ותועלת מעיכוב הגט", הרי במקרה שג� הוא לא רוצה בה, "עלי

 גוונא ובכהאי, דזה נהנה וזה לא חסר, אלא מדת סדו�ואי� זו ,  לא תהיה עמוהכי ובלא

 ,�"ג� הפוסקי� החולקי� על הרמב,  לדבריו80".כופי� על מדת סדו�] בכזה מקרה[=

 בהמש� דבריו 81".דכופי� על מדת סדו�"יודו , הקובע כידוע כי כופי� בטענת מאיס עלי

וא�  "שהי האאת �גכ� כופי� , קובע הרב צימבליסט שכש� שכופי� את הבעל במקרה כזה

 
, 41ש "לעיל ה( ראו ג דברי הרב צימבליסט המובאי בעיוני במשפט .70ש "לעיל ה, צימבליסטראו   78

 .)תט' עמב
 ה שורת הדי�" בעני� האומרת מאיס עלי ובעני� הרחקה דר�ת"מבליסט חיי גדליה צי ראו ג במאמרו  79

 ).ט"תשנה(רל 
ראו ערכו " כופי� על מידת סדו"אשר לכלל . 70ש "לעיל ה, "בני זוג המורדי"צימבליסט   80

, ו של האד שלא למנוע טובה מחבירוחובת: "המגדירה אותו,  כר� כז תקכזאנציקלופדיה התלמודיתב
� " מסתמ� הרב צימבליסט על הסבר הר,כדי לתמו� בסברתו". וכפייתו על זה, כשהוא אינו מפסיד בכ�

א� ,  שמה עולה כי נית� לכפות אד לתת גט כאשר אי� לו כל הפסד מכ�,א"לסוגיית קידושי� סה ע
לא ניכנס אליו כא� , הוא הובא כדי לחזקה: פו�אלא ה, מכיוו� שלא נראה שמקור זה הוביל אותו לסברה

� ובתוספת מקורות נוספי לטיעו� "לרבות דברי הר, ו"יש לציי� כי טיעו� זהה כבסיס לשיטת רי. בהרחבה
"הוא אינו . הק–קג' עמב, 10ש "לעיל ה, "ואשה בדי� איש"שאנ� מובא אצל , "כופי� על מדת סדו

 ראו למשל .ו חזרו ג דייני אחרי"� כביסוס לשיטת רי"על דברי הר. מזכיר ש את הרב צימבליסט
 ש"לעיל ה, 915637/4הרב בירדוגו בתיק ; )ד"תשעה( קיד–קיג,  א קגלב שומע לשלמהשלמה דיכובסקי 

וברי כי המקורות שמביאי , ו עצמו אינו מביא מקור לדבריו"רי, כי כאמורבהקשר זה נעיר שוב . 44
ואשר חלק מאוחרי , ו ולא הכירו אות"שלא התייחסו כלל לדברי רי, דייני כדי לבסס את שיטתו

מובאי כדי לחזק את יכולת ההסתמכות על השיטה ולהוציאה מכלל , ו וממילא לא היו מוכרי לו"לרי
 יש לראות את ,כ�(די להראות שהרציונל שבבסיסה משות� לפוסקי ולפרשני נוספי שיטת יחיד או כ

 המקורות הרבי המובאי כבר בדברי הרב הורבי� – ו"התימוכי� הנוספי שמובאי בפסיקה לשיטת רי
עטרת לביא  (בדברי הרב לביא; ש ,רב שאנ�בדברי ה; 271–269' בעמ, 28ש "לעיל ה, 8720/בתיק מא

 . )ובמקורות נוספי; )634' בעמ, 22ש " לעיל ה,דבורה
. 167ש "הל �טקסט הסמובלהל�  הדיו� את וראו ;תק' עמב, 10ש "לעיל ה, "ואשה בדי� איש"שאנ�   81

מבוססת " מאיס עלי" בכפיית גט ב" ג שיטת הרמב,)רלב–רלא' בעמ, 79ש "לעיל ה, במאמרו(לדבריו 
ש בטיעו� זה כדי לחייב אד אלא שהחולקי עליו סבורי שלא נית� להשתמ, "כופי� על מידת סדו"על 

הרי שנית� לכפותו , במקרה שבו ממילא האד אינו רוצה באשתו, כ� א. הרוצה באשתו לוותר עליה
 . ו לשיטת הרב צימבליסט"וזהו כאמור טעמו של רי, לגט
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 שכתבו ווכמ,  גרשו�רבינו תיק� לא גוונא דכהאי. תמא� יש להתיר לו לישא אשה אחרת

  82".'מאיש גרשו� שתהא האשה עדיפא רבינו תק� לא"שהרא�ש והרמ�א ש� 

הראשונה . ו" בדינו של רילשימוש ניכרות שתי הגבלות מובאות המאמר בהמש� מנ�וא

 באמת אינ� שהי הבעל או האלפיהש אומדנהתמ� על  אינו יכול להס הדי�ביתקובעת ש

  83: שה� מבקשי� שלו� בית כצעד טקטיאלא, רוצי� בבני זוג�

כ� אי� לחייב בעל ,  שכש� שאי� לחייב ממו� אלא בראיה ברורהמסתבר

וממילא א� . ]...[במת� גט אלא בראיה ברורה ולא על סמ� אומדנא בלבד 

  . להתיר לו את החדר�גואי�,  אי� לכופה לקבל גט]...[ באשה

אול� נראה שרק אמירה מפורשת או פעולה המעידה ללא ספק על , מזה אינו מפרט יותר הוא

יכולה לאפשר לנו שימוש בשיטת ) למשל תביעה לפירוק שיתו� רכושי(רצו� בסיו� הקשר 

 בני הזוג בוש המדבר במפורש על מצב ,ו עצמו" דברי� אלה עולי� מדברי רילכאורה. ו"רי

  84. שאינ� רוצי� זה בזהמרי�או

ובה ,  בזהזה רוצי� הזוג בני אי� יהיבעטש הסיבה השנייה נוגעת לשאלת המגבלה

ו " כי דינו של ריבע קוהוא 85.למעשה ד� הרב צימבליסט בשיטת הרב הורבי� שתידו� להל�

,  בו"למרוד" האחר מעשיו הרעי� של אחד מבני הזוג גרמו לב� הזוג בושחל במקרה 

שה שאומרת מאחר שבגדת בי שוב מואסת אני ב� וג� א� תבקש אלפי סליחות א: "למשל

וג� אי� נפקא , בזה אי� נפקא מינה בכ� שהוא היה הגור� למאיסות האשה בו, איני חפצה ב�

כיו� שברור לנו שג� א� יחזור , מינה מכ� שהוא עדיי� עומד בסירובו להשלי� עמה

 של אחד גרמה למרידתו של מרידתו רק בוש אול� במקרה 86,"האשה לא תקבלנו, בתשובה

  : שוני� הדברי�ש תכ�יי האחר

שבזה יש לומר ,  שאומרת מכיו� שאינ� חפ� בי ג� אני איני חפצה ב�אשה

היה עוזב את האשה הזרה ובאמת ובתמי� : אילו היה הבעל משנה את דעתו

היתה ג� היא מסכימה , היה בא ומבקש סליחה מאשתו על כל אשר עולל לה

, וממילא אי� זה נחשב שהאשה אינה חפצה בו, דש את חייה� המשותפי�לח

אבל בעצ� , שהרי כל מה שאינה חפצה בו הוא משו� שהוא אינו חפ� בה

  .היא כ� רוצה בו

  " הנישואי�מות" דיכובסקי והרב  .2

 בהרכב שישב ע� הרב צימבליסט ה� דיכובסקי שלמה מגבלות אלה חלק הרב שתי על

 מקרה אחרו� באותו. השנייה המגבלה עלתה שבווה� בזה , ו"שיטת רי לראשונה בשהשתמש

 
82   .31ש "הל הטקסט הסמו� וראו לעיל ;תקא' בעמ, ש
83   . ש
 .128ה�ש ללהל� הטקסט הסמו� ראו   84
 . 136ה�ש ללהל� הטקסט הסמו� ראו   85
) גדול(קטע זה במאמר לקוח מערעור (תקב –תקא' מבע, 70ש "לעיל ה, "בני זוג המורדי"צימבליסט   86

 ).)26.12.1999, פורס בנבו (7787/נז
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 א� יש מקו� להנחה של הרב צימבליסט כי ג� קובע ש� כי הוא.  להתגרששהיסירבה הא

,  אליהזר הזרה וחושהי בית אילו היה בעלה עוזב את האשלו� לשהיאולי הייתה מסכימה הא

   87: מאומדנההתרוונית� לס,  מעשיתעות משמחסרתהרי שהנחה זו 

שלא נית� לבדוק אותה במבח� המציאות לאחר פירוד כה ,  הנחה בלבדזו

אי� מקו� , שנה של פירוד) ?(20נראה לי יותר כי לאחר . ממוש� ביניה�

האפשרות לחזרה לחיי� .  בית ג� מבחינתה של האשהשלו�לדבר על 

 ג� נראית לי בלתי סבירה לחלוטי� ובמידה גדולה אולי, משותפי� מצידה

בנסיבות כאלו כאשר בעצ� שני הצדדי� אינ� רוצי� . מנוגדת לטבע האנושי

יש מקו� לחיוב מותנה , בהמש� הנישואי� אול� הגור� לכל זה הוא הבעל

  88 .בגט

 קושר הוא ג� הרב צימבליסט כמו 89. בספרוג� המרחיבה של הרב דיכובסקי עולה גישתו

לבי� , " עלימאיס "טוענת כשהאישהיב גט  לא נית� לחילפיהש 90,בי� עמדת בתי הדי� בעבר

 ש� שעמדה זו מסתיר אינו הוא 91".כאשר מדובר במאיסות הדדית"ו "השימוש בשיטת רי

א� הוא אינו מצביע על ההרכב ". בתקופה מאוחרת יותר"לא הייתה קיימת תמיד אלא עלתה 

 הוא ג�ליסט כמו הרב צימב". בתי הדי�" על  כלליי�בקווי�ומדבר ,  ישב כאחראי לכ�בוש

גט בגי� פירוד (!)  קובע שנית� לכפותוא� 92,"כפיה על מידת סדו�" שמקור הדי� בקובע

ו "רי מוסי� נימוק רב משמעות שיכול אולי לתרו� להבנת עליית השימוש באול� 93,ממוש�

  94:בשני� האחרונות

במציאות הקיימת בחיי משפחה באלו שאינ� , לצערנו.  כא� נקודה נוספתיש

לא ירחק היו� , וכאשר הצדדי� חיי� בנפרד. אי� חלל ריק, וותשומרי מצ

או שיהוו , שיורו היתר לעצמ� ויכנסו לחיי� משותפי� ע� ב� או בת זוג

�לבית הדי� יש . שיכשלוויגרמו לאחרי� , בבחינת �בור ברשות הרבי�

 חייבי� בי�ד למנוע מצב תמידי של בור ]...[ תפקיד לשמור על הציבור

זו סיבה נוספת . אבל אינו נשוי מעשית,  למי שנשוי פורמלית,רבי�ברשות ה

 .לכפיה

 
87    .ש
 .  משו שבית הדי� קבע כי על הבעל לפצות את אשתו על הגירושי�,"מותנה"  88
) א"תאזורי (של הפרק מבוסס על תיק חלקו הראשו�  .80ש "לעיל ה, לב שומע לשלמהדיכובסקי ראו   89

על גישתו הכללית של . שג בו הוא ישב בהרכב ע הרב צימבליסט, )ו"תשלה (193ר יא " פד,לו/2944
 . 9ש "לעיל ה, הכה�הרב דיכובסקי להקלה בדיני הגט כדי לסייע לעגונות ראו 

אנו מתכווני . )עמדה זו השתנתה בבתי הדי�(קיב '  בעמ,80ש "לעיל ה, לשלמהלב שומע דיכובסקי   90
 .בפסיקת השני האחרונות במקו אחר" מאיס עלי"לעמוד על עליית העילה 

91   . קיג' בעמ, ש
כמקור , )10ש "לעיל ה, "ואשה בדי� איש"(שאנ� הוא מצביע בהערת השוליי על מאמרו של הרב   92

 . נראה שממנו לקח את שני המקורות שהוא מביא ש לתמיכה בטיעונו זה. לדבריו
93  ' בעמ, 9ש "לעיל ה, הכה�( קשה להביא דוגמה למקרה שבו הוא עצמו אכ� כפה גט במקרה זה ,אומנ

37(. 
 . קיד' בעמ, 80ש "לעיל ה, לב שומע לשלמהדיכובסקי   94
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 כי פירוד ממוש� מחייב פסיקתופ כדי להצדיק את "רח מפי לציי� שטיעו� דומה הובא יש 

ד שהיה זמ� הרבה נפרדי� ואי� לה� תקנה אדרבא צרי� " שנראה לבכל "95:כפיית גט

 אחד האיש יהיו חוטאי� חטאי� רבי� שלא כדיהשתדלות הרבה להפריד� זה מזה ולתת גט 

 להביא לפריצת איסורי עלולה שבימינו החמרה בעילות הגירושי� הטענה". ואחת האשה

 דיכובסקי עצמו הרב.  ממזרי� כמוב� אינה ייחודית למקרה זההולדת חששתורה וא� ל

   97. וכ� טענו ג� דייני� אחרי�96, במקומות אחרי�בו השתמש

דיכובסקי ע� הרב צימבליסט נוגעת כאמור לשאלת  הרב של המובהקת המחלוקת

 הממוש� ג� בניגוד לאמירה ירוד על עצ� הפלהסתמ� יכולבית הדי� , לדעתו. ההאומדנ

 מצב  עלנוס� חיצוניותואי� לו צור� בראיות ,  ביתשלו�מפורשת של ב� הזוג שהוא רוצה ב

כלומר , " הדי�בתי"דת ג� כא� הוא מציג את הדברי� כעמ. הענייני� הנתו� בי� בני הזוג

 ג� חיי� ע� ב� זוג זר תי�י שקבע כי לע, הוא ג� חולק על הרב צימבליסט98.כעמדה הרווחת

 את הפעלת שיטת לעצמ�ועל כ� אינ� מאפשרי� כש,  ביתשלו�אינ� נועלי� את הדר� ל

  :ו"רי

ג� א� , שבמקו� של פירוד ממוש� מאוד, הגיעו בתי הדי� למסקנה, ראשית

ה� , דברי האשה או האיש על רצונ� בשלו� בית, אחרתיש לבעל אשה 

�, אד� סביר אינו יכול לדגול באהבה חד סטרית. דברי� מ� השפה ולחו

, על כ�. כאשר ב� הזוג האחר מרוחק ממנו שני� רבות ומביע שנאה אליו

, וסידור הגט מתמהמה מטעמי� של רכוש,  זה בזורוצי�סביר ששניה� אינ� 

גוברת על ,  העובדתית המוכרת לכולנוהמציאות. מנותאו נק, סידור הילדי�

ואפשר להניח בודאות ,  הנישואי�קשרהטענות המשפטיות הפורמליות על 

  .האחרת ינותק הקשר ע� האשה �שלא תתוק� ג� א, שמדובר בשנאה הדדית

 דיכובסקי קובע כא� במפורש כי העלאת תנאי� בידי ב� הזוג הסרב� אינה פוגעת רבה, ודוק

 זו בדיוק האינדיקציה לכ� שהוא אינו תי�י לע,להפ�. ו"ת לחייבו בגט על סמ� ריביכול

להל� נראה שעניי� זה עומד במרכז .  בחלוקת הרכוש וכדומהביתרו� בית אלא שלו�רוצה ב

  .ו" שיטת ריהפעלת בדברמחלוקת עקרונית 

מקור ו או " כי משלב מסוי� הפסיק הרב דיכובסקי להזכיר בדבריו את דברי רידומה

 התרחבה הרב דיכובסקי של עמדתו שתכ�יי, למעשה.  אחר לעילת החיוב בגי� פירודתיהלכ

 
 . 44ש "לעיל הראו   95
דרכו של הגרי�א הרצוג בכפיית "; קסח'  בעמ,80ש "לעיל ה, לב שומע לשלמהדיכובסקי ראו למשל   96

 ).ט"תשסה ,עורכי' שולמית אליאש ואח (341 א משואה ליצחק" גט
זרח "עמיחי רדזינר ; 63 ש"ה ,36' בעמ, 9ש "לעיל ה, הכה�; 90' בעמ, 69ש "לעיל ה, ראו למשל ריינר  97

 .)ציונות דתיתעתיד להתפרס ב(" ורהפטיג והרב חיי דוד הלוי על נישואי� אזרחיי
הרב דיכובסקי עצמו היה חלק מהרכב בבית הדי� הגדול אשר קבע חיוב בגט דווקא לאחר שעמד על   98

דרישתה לחלוקת (ר רצונה של האישה בשלו בית קיומה של אינדיקציה אובייקטיבית ברורה לחוס
) 'אזורי חי( תיק ;5ש " לעיל ה,936936/2 המצוטט בתיק ,)לא פורס (1758) גדול(ראו תיק ו ()רכוש

 ).ע"תשה( יז שנד שורת הדי�, 4127�53�2 )גדול (ערעור; )25.5.2014, פורס בנבו(  764231/6 



  שיטת רבינו ירוח� בבית הדי� הרבני: "מות הנישואי�"תחייתה של עילת   ט"עתש מט משפטי�

133  

 הוא הלדוגמ כ�.  והדברי� המובאי� למעלה ה� תוצר של גישתו המאוחרת יותר,ע� הזמ�

   99: הגדול הדי�ביתכותב ביושבו כדיי� ב

. גטכ המערערת טוע� כי מרשתו לא עשתה כל רע ואי� שו� עילה לחייב ב"ב

בעל . " רעמעשה" ייתאי� צור� בעש, מ לחייב בגט"ע. יש בכ� טעות בסיסית

הרעיו� .  אי�–דר� אחרת .  בגטחייבי�, או אשה שאינ� חפצי� בשלו� בית

, וכל שאינה רוצה בשלו�, אינו מקובל עלינו, "פירוד ללא גט: "של האשה

  . יש מקו� לחיוב גט

 ה�ו 100, אושינסקיהרב בהסכמה מצטט ,שאינ� כוללי� כל מקור, אלהה דברי� האת

 עניי� יש 102. דייני� אחרי� לא קיבלו אות�אול� 101,י� נוספדייני� כמה על ג� מקובלי�

גדול בעובדה שדברי� דומי� לאלה של הרב דיכובסקי נאמרו בבית הדי� הגדול כבר בשנת 

מרדכי  והשתתפו בו הרבני� יוס� קאפח ו,בהרכב שבראשו ישב הרב עובדיה יוס�, א"תשמ

  103:וא� ש� ה� נאמרו ללא כל מקור, אליהו

נראה אמנ� , ד זה"כולל תיקי בי,  העיו� בכל החומר שבכל התיקי�אחרי

וא� תרצה אמור רוב , וכל כולה,  שנוצרמללשאי� האשה אשמה במצב האו

ברור ? א� הלעול� תאכל חרב, רובה של האשמה רובצת על שכ� הבעל

וזוג זה , וכיו� שברור שאי� עוד תקנה, �שאי� להניח מצב זה להמש� ללא סו

לפיכ� נראה ג� לנו . יש לשי� ק� ולהפריד בי� הזוג, לא ישובו לחיות בשלו�

  . פיטורי�גטשהצדדי� חייבי� להפרד ב

 אלה ומדבריו של הרב דיכובסקי שהובאו לעיל עולה כי מדברי�ש לכ� לתת את הדעת יש

אול� .  תביעת שלו� בית תמנע את חיוב הגטא�, חיוב בגט יושת על צד שאינו רוצה בשלו�

) ללא הזכרת מקור הלכתי, שוב( הרב דיכובסקי והרחיב את עילת הפירוד הל� בהמש�

תביעת שלו� בית אינה יכולה , כאמור, מעתה. " הנישואי�מות"וקיבל למעשה את רעיו� 

 דיכובסקי הרבש הרכב.  כי אי� בה טע� הדי�בית לעכב את חיוב הגט א� ברור ללעצמהכש

 לגבי נישואי� "מוות"את דימוי ה,  אולי לראשונה במערכת בתי הדי�מעלה בו ישב

  104:שתמו

 
 ).ה"תשנה (52, 51 ר יט" פד,נה/946 )גדול (תיק  99

 . 6ש "לעיל ה, 940783/13 תיק ; 98ש "לעיל ה, 764231/6תיק   100
הדי� , 064662521�21�1) א"תאזורי ( תיק ;)24.6.2009, פורס בנבו (8801�21�1) א"תאזורי (תיק   101

 ). 2006 (3 13והדיי� 
תביעות שלו בית בבתי הדי� הרבניי וכשלונ� ביישוב משברי : 'מלחמה ושלו'"ראו אצל יוסי שרעבי   102

 ").מלחמה ושלו"שרעבי : להל� ()ז"תשעה (1392–1391, 1351 יט משפט ועסקי�" נישואי
הבאה לידי , לדיו� בשיטת הרב עובדיה יוס�). א"תשמה (364, 362ר יא "דפ, מ"תש/ג"קצ) גדול(ערעור   103

לניסיו� הסבר מדוע . רנב–רנ' בעמ, 52ש "לעיל ה, יוס�ולניסיו� להצביע על מקורותיה ראו , ביטוי כא�
, 34ש "לעיל ה, בדבר משפטבירדוגו ל ו ראו הרב דומב המובא אצ"לא הזכיר פסק הדי� את שיטת רי

דבריה מצוטטי מעט , למרות מעמד הר של הדייני שישבו בתיק זה, למרבה הפליאה. תכד' בעמ
  .מאוד בפסיקה הרבנית

 ).1.3.2017, פורס בנבו (1073218/1) 'אזורי חי( הציטוט הובא בתיק ,)לא פורס(נד /382) גדול(תיק   104
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אי� לבית הדי� ברירה אלא להטיל על שני ,  סיכוי לשלו� ביתבהיעדר

אלא קביעת עובדה שחיי , אי� כא� אשמה חד צדדית. הצדדי� להתגרש

. ותית לפגרי� מתי� מלאכבהחייאההנישואי� הגיעו לקיצ� ואי� טע� לעסוק 

אלא תיאור של המציאות , פסק די� זה אינו חיוב חד צדדי שבו צד אחד נאש�

זכותו וחובתו של בית הדי� להוציא פסק . הכואבת והמסקנה הבלתי נמנעת

ג� א� לא נית� להאשי� ספציפית צד זה , די� לגירושי� כאשר כלו כל הקיצי�

  .או אחר

 מרחיבה זו אמירהו ועדיי� סברו ש" על בסיס שיטת רי גטחייבו מנ�ושא היו דייני� אול�

   105:מדי

 דר� ההכללה נקדי� ונאמר שלא בכל מקרה שבו אי� כל סיכוי לשלו� על

 –או לחילופי� כשטענת שלו� הבית של אחד מ� הצדדי� איננה כנה , בית

היעדר סיכוי . נית� בהכרח לראות בכ� כקיומה של עילה עצמאית לגירושי�

  . איננו מהווה עילה לחיוב בגט, ברוב� של המקרי�, לשלו� בית

 מות" דיכובסקי א� לא נמנע משימוש מפורש בביטוי המפורש הרב יותר מאוחר, כאמור

  106: בגטחיוב לעילת הש� כ"הנישואי�

 שבני לחלוטי� ברור כאשר, זה במושג להשתמש מרבה אני – הנישואי� מות

כשהבעל יצר קשר ,  בעיקרהדברי� אמורי�. לעול� לשלו� יחזרו לא הזוג

 הרי, עליו מוטלת האשמה כל א� ג�.  ויש לו ממנה ילדי�רתע� אשה אח

,  מתרש� מהצהרות אהבהאינני ]... [מגירושי� מנוס אי�, דבר של בסופו

משו� שלאמיתו , יש ג� מקו� לחיוב גט, במקרי� כאלה. לאחר שנות פירוד

בור שבבני זוג המתדייני� אינני ס, בנוס�. א� אחד לא רוצה בשני, של דבר

בכדי לבדוק מה , "חפירות ארכיאולוגיות"יש לערו� , ונמצאי� בפירוד שני�

באשר " נכו� לבדוק את המצב יותר. קרה לפני שני� רבות ומי החל במריבות

 א� ה� ג� –ז "זבוא� היו� שניה� אינ� רוצי� , לפי מקומו היו�, "הוא ש�

  .גט אזי יש מקו� לחיוב – בית�מסווי� את דבריה� בטענת שלו�

 ג� א� אי� ספק שהוא אכ� מפיו של – הציטוטולמעשה ,  אלה זכו לביקורת חריפהדברי�

 שרמ� קובע הרב.  את הרעיו� המובא בוו לנו רק מ� המקורות ששללמוכר –הרב דיכובסקי 

אינ� מבוססי� על מקורות  "" הנישואי�מות" בדבר עילת כובסקי של הרב דיפסקיוכי 

  : וכי היא מת� שכר לחוטא107,"יי�הלכת

 
 ).20.10.2010, פורס בנבו (288169/3) 'אזורי נת(תיק   105
תיק ; )28.4.2011, פורס בנבו (810538/2) גדול(ערעור ; 103' עמב, 9לעיל ה�ש , שרמ�מובא אצל   106

 . )ההדגשות במקור( 9ש "לעיל ה, 523426/2
): 2007 (11 , 18הדי� והדיי� , 059133397�21�1) גדול( וראו דבריו בערעור ;ש, 810538/2תיק ראו   107

אלא בחוקי העמי ביחס לנשואי� , ל"אי� מקורה בדיני תורה ולא חז' מות הנישואי�'הגישה של "
 ".אזרחיי
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מהווה בסיס לתביעות בעלי� שבגדו ,  זו של הרב דיכובסקישיטתו

תבעו , לאחר תקופת פירוד ביניה�. ונטשו אות� לטובת אשה זרה, בנשותיה�

ומרחיקי� ". מות הנישואי�"עקב עצ� מצב הפירוד ו, לחייב את האשה בגט

כפי שנפסק . בה בגירושי�עקב חיו,  ממזונותיהלפטר�לכת בתביעותיה� 

  . כ� שלא הנחת לבת אברה� אבינו לשבת תחת בעלה. בפסקיו בנושא זה

 לרב שרמ� שבניגוד וא� 108, זההכמעט כשהיא  בחיפה הדי�לבית הובאה אחרונה זו טענה

הוא מגביל שיטה , )פ כנימוק משני לה"ושיטת רח(ו "הוא פוסק חיוב בגט על סמ� שיטת רי

 לעצמה בית כששלו� שתביעה להקובעת ,רחבתו של הרב דיכובסקיזו ואינו מקבל את ה

  :אינה מעלה ואינה מורידה, כאשר לבית הדי� ברור שאי� סיכוי אמיתי לשלו� בית

ובית הדי� רואה או מתרש� ,  האשה תובעת ודורשת שלו� ביתכאשר

אז אי� ספק לבית הדי� שיש לדחות את התביעה , שתביעת שלו� הבית כנה

 והוצאות הבית א� יוכח הא� לחייב את הבעל במזונות אשו, על הס�

  .שבאמת האשה רוצה את בעלה בחזרה ג� א� היה פירוד ממוש�

  שלילתה של שיטת רבינו ירוח�  .ג

 זכתה " הנישואי�מות"גישתו המרחיבה של הרב דיכובסקי והגדרתו אותה כהכרה ב, כאמור

 מסוי� נמנע הרב דיכובסקי שלבמ כברג� עמדנו על כ� ש. לביקורת מצד כמה מעמיתיו

 שהיו יכולי� לטעו� ,ובכ� הקל לכאורה על מתנגדיו, ו כמקור לדבריו" את רילציי�מ

 ברור שא� את דברי הרב דיכובסקי אלה קל למתנגדיו 109.שלשיטתו אי� מקור בהלכה

  . ו"רי,  של אחד מגדולי הראשוני�שיטתוב כשמדוברלא כ� הדבר , לתקו�

. ולנקודה זו עוד נחזור בהמש�, שמשת כיו� ברבי� מפסקי הדי�ו מ"שיטת רי, כאמור

 דייני� המקבלי� ד�יולצ,  שוני� שאינ� מקבלי� אותה כללדייני�אול� אי� ספק שיש ג� 

 יש שכפי שלרב דיכובסקי ברי.  לה פרשנות מצמצמתמציעי� העקרונית א� ברמהאותה 

 לכ� ה� הסיבות. מצמצמיהיה או  משוללחלקלכ� ג� , ו" ברורה להכרה בשיטת רימוטיבציה

ו שיטה ייחודית שלא נידונה עד "עובדת היותה של שיטת רי. 1: שלוש הנראהככל 

ודאי מהפעלת סנקציות ,  הכללי מפני חיוב בגטהחשש. 2; וכפי שנאמר לעיל, לאחרונה

 חשש זה מתחזק בעילה 110." מעושהגט" לחששדבר שלדעת חלק מהדייני� מעלה , בגינו

 
 .  להל�228 ש" הנזכר בהאת פסק הדי� ראו ג ;9ש "לעיל ה, 523426/2תיק   108
 . 107ש "הל הטקסט הסמו�לעיל ראו   109
בצווי ההגבלה  ":רצו' שסיכומו ההחלטי מופיע בעמ', נספח ו() ג"תשסה (גט מעושהיוס� גולדברג   110

מלמדי , נכו� לעשור הקוד, ג הנתוני הסטטיסטיי. )"בודאי נחשב לאנוס[...] המוזכרי בחוק 
ויש בתי , שבממוצע רק בכרבע מהתיקי שבה ניתנו החלטות לחיוב וכפייה בגט ניתנו ג צווי הגבלה

חוק בתי די� זקב� �קדרי ותמר אדלשטיי��ראו רות הלפרי�, לדיו�. די� שבה השיעור א� נמו� בהרבה
 – מרכז רקמ� ,1' י דוח מס"פרויקט פא (36–34 1995–ה"התשנ) קיו� פסקי די� של גירושי�(רבניי� 

 . http://bit.ly/2xKznpJ )2011 ,אוניברסיטת בר איל�
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 נוגעת ביותר החשובה שהנקודה תכ�יי. 3 111; בסיבה הראשונההנאמר לפיו ספציפית ז

 וכ� לאפשרות 112,וכפי שנזכר לעיל, " הנישואי�מות"להתנגדות העקרונית להכרה ב

ואשר לא רק שאינו ,  נכפי� על ב� זוג שאינו מעוניי� בה�אשר,  מדי"קלי� גירושי�"ל

  של ב� הזוג התובע לחייבו"אשמתו" מנפגע –אלא להפ� ,  בהתמוטטות הנישואי�"אש�"

ודבריו חושפי� עד כמה חשש ,  רוזנטלהרב בפי דומה שעמדה זו באה לידי ביטוי 113.בגט

  114:זה מטריד אותו

 אי� לדבר סו� ]...[ו בש� רבו "רי הגר�י זמיר שליט�א בביאור דברי מש�כ

שהיא תמרוד בו מתשמיש , שכל אשה שתמרוד בבעלה תוכל לכופו לגט

 אסור לו להזדקק לה בעל כרחה וכדרכ� של ויכוחי� יאמר איני והוא הרי

  .וזה דבר שלא נשמע,  עליו גט לאחר י�ב חודש ויכופו] ... [ ב�הרוצ

 במפורש נגדה כלל בדר�ו אינ� יוצאי� " כליל את שיטת ריהשוללי�,  הדברי�מטבע

נו לעיל  זה מוכיח את דבריודבר 115,ונמנעי� מלקבוע שהיא עמדה שאי� להסתמ� עליה

 116. שנשא הרב שרמ�בהרצאה במיוחד לטב הדבר.  של שיטה זוהרבה חשיבותהבדבר 

הרב שרמ� אומר בה . הרצאה זו כוונה נגד השימוש בפירוד ממוש� כעילת חיוב בגט

ו " וכ� על דברי רי]...[ י'ר חיי� פאלאג"מבססי� פסיקת� על דברי הג"שהמצדדי� בכ� 

 אול� 117,"]...[ ל"י זצ'ר חיי� פאלאג"ברור דברי הגאתחיל ב. ג"נתיב כ, בספר מישרי�

העוסקת רק , ו היא אינה נידונה כלל בהרצאה"למרות הציפייה שהוא יגיע ג� לשיטת רי

  . פ" ההסתמכות על רחדחייתב

 
ג , סברו שא לא נקבל את שיטתואול היו ש, ו קובע שא� נית� לכפות על הבעל לתת גט"רי, כזכור  111

לעיל (פ " וראו בדומה לגבי שיטת רח.)71, 70ש "הל הטקסט הסמו�ראו לעיל (חיוב היא אינה מאפשרת 
" 'מאיס עלי'טענת " נחו פרובר ובנימי� בארי ראו" מאיס עלי" אשר לטענת .)50ש "הל הטקסט הסמו�

 .)2016,  עורכייחיאל חיי פריימ�ושמעו� יעקבי  (234, 231 ,226ה "כנס הדייני� התשע
' בעמ, 102ש "לעיל ה, "מלחמה ושלו"שרעבי ; 3ש "לעיל ה, הזכות לגירושי�וסטריי�  לטיעו� זה ראו  112

הוא מראה ש בי� היתר כיצד עמדה זו פעלה לצמצ ג את היק� תחולת של דברי ( 1432–1427
 . )פ"רח

ת הגירושי� הקלאסיות של ולנטישת עילו" גירושי� קלי"על ההתנגדות הקיימת בקרב דייני בישראל ל  113
בי� :  הסכ קד נישואי� למניעת סרבנות גט–?  מצוות התלויות באר�–גיטי� "אש ראו עמיחי רדזינר 

 ").? מצוות התלויות באר�–גיטי� "רדזינר : להל�) (2018 (5מז משפטי� " אמריקה לישראל
דבריו אלה מזכירי את דברי רבינו ת המפורסמי בתשובתו נגד . 70' בעמ, 40ש "לעיל ה, 6130תיק   114

ועוד אמרינ� שלא יהא כל אחת ואחת ): "חלק התשובות(ספר הישר בשל הגאוני " מאיס עלי"תקנת 
כ "דא] ועוד[ א מורדת "הולכת ותולה עצמה ביד גוי ומפקעת עצמה מיד בעלה בחנ תתלה בעכו

ש "לעיל ה, "עילת המורדת"וסטריי� לדיו� בתשובה זו ראו . )סימ� כד, ספר הישר ("שכרמצינו חוטא נ
 .133–132' בעמ, 19

וא� הוא כנראה , )43ש "הל הטקסט הסמו�לעיל ראו ( המלמד על הכלל הוא הרב רוזנטל ,חריג לכ�  115
 לגבי ייחודיותה של שיטת ,)43 ש"בההמובאת ש (ג הדעה הנוספת . )ש" בגו� ה, שראו (היסס בכ�

 אלא מנסה לצמצ את תחולתה של השיטה באופני השוני שבה נדו� ,ו אינה מסתפקת באמירה זו"רי
 . להל�

 . 9ש "ל הלעיראו   116
117   .103' עמב, ש
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מכיוו� שכיו� כבר לא נית� . אחרת ג� בדר� "שתיקה" להציג סוג זה של התנגדות בנית�

 בה�ש במקומות אזכורה�שאיהרי , ו"מעה של שיטת רי את שולהניח שיש דייני� שלא שמע

 באזכורה מדובר אי�, ודוק( רצו� להסתמ� עליה חוסרהייתה יכולה להתאי� מלמד על 

אלא ,  שיידונו להל� היא אינה מתאימה למקרה הנידו�הצמצומי� שבשלובקביעה 

 של שלוש  בפירודבו מדובר שהיההרי שבמקרה ,  שרמ�ב נחזור לרא�). רועמתבהתעלמות 

 עדיי� קבע הרב שרמ� 118, ביתשלו� ברור לגמרי שאי� סיכוי לחזור לבהששני� ובמציאות 

 הפירוד ביניה� ולהשלכות החמורות שלמאיד� לאור המצב הקשה : "שאי� לחייב בגט

 לבעל לפעול לסיי� את נישואי להמלי�יש , העלולות להיגר� כתוצאת מצב הפירוד

לא עצ� מצב הפירוד מהווה עילה לחיוב " דעתו כי קביעה זו מבוססת על". הצדדי�

. ו" מזכיר כלל את ריינוא� א, פ ומצמצ� אותה"הרב שרמ� ד� בשיטת רח". בגירושי�

 פירוד היה בוש,  המקרי� הקיצוניי� ביותר שנידונו בבית הדי� הגדולבאחד,  לזהובדומה

 שהירי שחייב את הא האזו הדי�בית נידו� ערעור על פסיקת 119(!) שנהמארבעי� יותרשל 

בעיקר משו� שמדובר ,  את הערעורדחותדעת המיעוט של הרב אלגרבלי סברה שיש ל. בגט

א� ג�  (120רחהו בעל כשהי האוסר את גירושי הא,ג"בבני עדות המזרח שלא קיבלו את חדר

.  דעת הרוב של הדייני� איזירר וחשאי סברה אחרתאול�). ו"הוא אינו מזכיר את שיטת רי

ולכ� ,  ביתשלו� רוצה באמת ובתמי� בשהי את האפשרות שהאלבחו� ישדיי� ע, לדידה

א� אינו מזכיר את , פ" בוח� באריכות את שיטת רח הדי�בית.  נית� לחייבה בגטלא עדיי�

 נמש� שנידו� בבית הדי� הגדול אשר עסק בזוג שהקרע ביניה� במקרה ג� וכ�. ו כלל"רי

יש לחייב את האשה בגט לפי "ארו� קבעה כי  דעת המיעוט של הרב בו121. תשע שני�כבר

 י"פ יש כא� עני� של מרידה הדדית ושעפ" ולכה]...[ שעיכוב הגירושי� אי� לו שו� הצדקה

 שלא נית� קבעהאול� דעת הרוב של הרבני� אלגרבלי ואיגרא , "ושי�כ לחייב בגיר"זה יש ג

  הדי�בית שנקבע לה ב בעזרת תשלו� כתובה כפול מזהה ויש לתמרצ, בגטשהילחייב את הא

 לא שלו� –מצב תלוי " מודי� כי מדובר בשה� א�. כדי להביאה להסכמה לגירושי�, האזורי

 הובאה א� ש,ו" ה� אינ� מתייחסי� כלל לשיטת רי122," אחריתו מי יישורנו–ולא גירושי� 

 שנית�  די�בפסק נוספת קיימת דוגמה. בידי דעת המיעוט ג� א� לא בשמה המפורש

וא� מנהל ,  מדובר בזוג שחי בנפרד כבר שלוש שני�123. בירושלי� הדי�ביתבלאחרונה 

מתקבל " בית שלו� לשהי קבע שלמרות תביעת הא הדי�בית. הלי� משפטי לפירוק שיתו�

למרות זאת הוא אינו מזכיר כלל ". הרוש� ששניה� תמימי דעי� שכבר אי� מנוס מגירושי�

  :ו וקובע"את השיטה של רי

 
  .106ש "לעיל ה, 810538/2תיק   118
 . 50ש "לעיל ה, 1782�21�1ערעור   119
 . 29ש "ראו לעיל ה  120
ראו ערעור , ו" למקרה דומה של התעלמות משיטת רי.)8.1.2013, פורס בנבו (889512/1) גדול(ערעור   121

 ).2003 (11, 2הדי� והדיי� , )17.7.2001 (051550960�21�1) גדול(
 . )ואיל� 95ש "הל הטקסט הסמו�ראו לעיל (נראה שכוונת לחשש החטא   122
 ).29.6.2017, פורס בנבו (1066265/1) �אזורי י(תיק   123
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אול� לאור הפירוד , מחליט לחייב את האשה בגירושי� הדי� אינו בית

 שאי� וג� האשה כבר הפנימה ומבינה, ומאחר שהבעל מאס באשתו, הממוש�

  . הראוי שהצדדי� יתגרשו בהסכמהומ�ההכרח לא יגונה , מנוס מגירושי�

  דרכי צמצומה של שיטת רבינו ירוח�. ד

 הביאו לאור� השני� 124,ות� הגדולהוכ� חדשנ, ו מחוסרי מקור או הסבר" דבריו של ריהיות
וודאי לקבוע , לשורה של פרשנויות שיש בה� כדי להגביל את יכולת השימוש בשיטתו

 הרב דיכובסקי דברי כמו ב" הנישואי�מות" של מקרה בכלשאינה מאפשרת חיוב גט 
 אלא להטיל על  לבית הדי� ברירהאי�, בהיעדר סיכוי לשלו� בית "125:השנויי� במחלוקת

 מות" רעיו� מ� הצמצומי� נובע מ� התפיסה ששחלקאי� ספק ". צדדי� להתגרששני ה
. " קלי�גירושי�" אינו מקובל בדיני הגירושי� ההלכתיי� ואולי ג� לא האפשרות ל"הנישואי�

  .  מופיע בדברי�" חוטא נשכריצא" שיתכ�י לא לפיושלהל� נראה שא� הרעיו� 

  הוכחת המרידה ההדדית בראיה מפורשת  .1

 לא לפיהוש,  חלק הרב דיכובסקיעליהש,  לעיל את עמדתו של הרב צימבליסטראינו כבר
אלא בראיה ברורה ולא על סמ� אומדנא  ",שהיה� את האיש וה� את הא, נית� לחייב בגט

 שלו� בית תובע המבקש המחדל שלנו היא להניח שצד ברירתמדבריו עולה ש". בלבד
  .  זו תיסתר רק באמצעות ראיה אובייקטיביתוהנחה ,ו לא יחול" ולכ� דינו של רי,תביעה כנה

 גירושי� ואילו הבעל שהי תבעה האבושכ� במקרה .  זו עולה בתיקי� נוספי�מחלוקת
 הרב 126.עילות בכמה האזורי חייב את הבעל בגט  הדי�בית.  ואמר כי רצונו בשלו� ביתחזר

". ידועה ומפורסמת"ו ה" רישיטת היתר בשל בי� קבע כ� , שישב ש� בהרכב,שלמה עמאר
אול� הרב עמאר קבע שתביעתו אינה ,  ביתשלו� הבעל חזר והעלה את דרישתו למנ�וא

 בפסק 127. וכל מטרתו למרר את חייה, מלמדי� שאינו חפ� בה עוד הדי�בית ודבריו ב,כנה
הוא מקבל את עמדת הבעל שלא נית� . ו" רישיטתב הרב משה טופיק ד� בערעור הדי�

  128:הפעילה הדי� לבית את יכולת דודו ומצמצ� מאלהפעיל עילה זו נג

הנה הוא כתב שכאשר הבעל ,  ירוח�ינו שרצו לחייבו לגרש מדברי רבמה
אבל לא כמו במקרה ,  לה אבל איני רוצה לתת לה גטבעינא לא אומר

ואנו נקבע שהוא לא רוצה , שלפנינו שהבעל עומד וצווח שרוצה הוא שלו�ב
  . בה

 
שלפיה , ו היא דבריו מסברה של הרב בירדוגו"דעה ייחודית המצמצמת את האפקטיביות של שיטת רי  124

 . )34ה�ש ל הטקסט הסמו�לעיל ראו (ו התכוו� לכפייה ממש "לא ייתכ� שרי
 .104ש "הל הטקסט הסמו�לעיל ראו   125
 .)ח"תשנה( ג שכ שמע שלמהשלמה משה עמאר בהתפרס , ה"משנת תשנ, פסק הדי�  126
127   א� מחייבי את הבעל ,ו"שני חברי ההרכב האחרי אינ מזכירי את שיטת רי (שלד–שלג' עמב, ש

 . )בגט
128   . שלו' עמב, ש
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  129:הרב נחו� פרובר לימי� אמר דומי� דברי�

 קשר בי� המקרה של רבנו ירוח� שבו יש לחייב בגט את מי שמעכב את אי�

, לבי� מקרה שהצדדי� בנפרד זמ� רב, הגט היות והצד השני נחשב כמעוג�

כתוצאה שאחד הצדדי� לא מעוני� לחזור לשלו� בית ותובע גירושי� והצד 

ה�ד שאי� סיכוי  א� שנראה לביעל, במקרה שכזה. בית�השני מבקש שלו�

, בית�אי� לחייב בגט את מבקש שלו�, בית�שתובע הגירושי� יחזור לשלו�

  130.היות ותובע הגירושי� לא נחשב כמעוג� אלא הוא נחשב כמעג� את עצמו

 אכ� יכול  הדי�בית מוכני� לקבל עמדה מצמצמת זו וקובעי� שאינ� שהרכבי� שוני� ניכר

 אנו יכולי� לראות כי אול� 131, ביתשלו�ג תובע  ב� זובוש ג� במקו� אומדנהלהסתמ� על 

 בית אול� אחד שלו� תבעה שהי אבושכ� במקרה . מחלוקת זו שבה ועולה מפע� לפע�

האשה לא בקשה סעד של ממש לשלו� . טקטית ומגמתית, תביעת סרק" זו כיהדייני� קבע 

 שהיא עובדהה על כ� וס�ונ, "בית ואפילו לא פרטה את הדרוש לתביעת שלו� בית אמיתית

 אחר מ� ההרכב שלל דברי� דיי� 132.באמת מקללת את הבעל מגלה שאינה רוצה בבעלה

אי� לחייבה בגט ,  ביתשלו�ומבקשת ,  ביתשלו� תיק" פתחה שהי שהאמכיוו� כיאלה וקבע 

ירוח� ' א שהארי� בדברי ר"נחו� פרובר שליט' ג ר"ועיי� בדברי הרה.  בזהזהמדי� מורדי� 

וא� א� נאמר אולי שהיא מבקשת .  בית אי� לחייבה בגטשלו�בקשת שא� האשה כיו� מ

 חריפה של עמדה שלילה". הרי מידי ספק לא יצאנו,  בית מתו� טקטיקה לקבל מדורשלו�

 שתבעה שהי הדייני� עסקו ש� בא133. בחיפה הדי�ביתמצמצמת זו הובעה לאחרונה ב

 למסקנה שהתנהגותה של אול� הגיעו,  אל מול תביעת הגירושי� של בעלה" ביתשלו�"

שכל אימת : "ו" ההיגיו� של שיטת רי,לדבריה�.  מלמדת על חוסר כנות בתביעתהשהיהא

, "ששני הצדדי� מורדי� זה בזה א� כ� יש כא� עיגו� חמור שההלכה איננה מסכימה עימו

כאשר , " שלא לענות את הדי� ולהותיר את המצב כמות שהואוהבית הדי� מצ�"גור� לכ� ש

לא , והחיוב המוטל עליו,  הדי�ביתהמציאות הברורה לעיני . לו שיש מרידה הדדיתברור 

 עומד עליהש, ועל כ� את השיטה המצמצמת, הצדדי�ייסוגו מפני אמירות לא כנות של אחד 

 כ�[ �גופ'לאי� ספק בכ� כי רבינו ירוח� לא מתכוו� .  מכל וכל]...[ לדחות"יש ,  הדי�בית

 
 –כנס הדייני� " תביעה צודקת בבני זוג שאינ חפצי זה בזה, החזר מתנות, חיוב גט"ראו נחו פרובר   129

לעיל , עמדת הרב ישראליוכ�  ;)2009,  עורכיאברה צבי שינפלד ושמעו� יעקבי (111, 109 התשס�ח
 . 71 ש"ה

130  ד תביעת גירושי� א "במקו שהבעל הגיש ביה"לפיו ו ,והמשפט האחרו� מובהר לאור דברי, ראו ש
אי� האשה נחשבת כמעוגנת , בפועל מצידו מוכ� לעשות שלו בית ע האשה בא האשה היתה מסכימה

 ".ואי� לחייב את הבעל בגט
והנה : " בדברי הרב רפאל ב� שמעו�,)18.6.2015, פורס בנבו ( 920384/1 ) 'אזורי נת(ראו למשל תיק   131

ולכאורה לא יהיה מקו , האשה טוענת לשלו בית, בשונה מדינו של רבינו ירוח, בנידו� שלפנינו
ד שאמירתה ותביעתה של האשה "קבע ביה, א� כפי שכתבנו לעיל. להחיל את דינו של רבינו ירוח

ד אומדנא דמוכח מכל "ה ולחו� כאשר מעשיה סותרי את דבריה ולביהלשלו בית הינה מ� השפ
 וראו המחלוקת בי� בית הדי� האזורי לבית הדי� הגדול ;"התנהלותה של האשה שאינה חפצה בשלו בית

 ). 2009 (5 18 הדי� והדיי�, )17.2.2008 (023559859�21�1) גדול(ערעור : במקרה דומה
 . 101ש "לעיל ה, 8801�21�1תיק הרב אביר� הלוי ב  132
 . 5ש "לעיל ה, 1083672/1תיק   133
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מה שמילי� אלו מבטאות ומה שעומד מאחוריה� שהרי במהות אלא ל'  מילי�של ]במקור

   .!"עסקינ�

 תי�יו וקובעת שלע" רישיטת בעמדה המצמצמת עוד יותר את אפשרות השימוש בנסיי�

 בית 134. ביתשלו� שאינה רוצה בשהי אמירה מפורשת של האכשיש ג� נית� להפעילה לא

 שהי והא,פירוד של ארבע שני� חל בושו כי במקרה " האזורי קבע על סמ� שיטת ריהדי�

הרי ,  ביתשלו�ומעול� לא הגישה תביעה ל,  ביתשלו� אינה מעוניינת בכיהודתה בפה מלא 

 הגדול קיבל את  הדי�ביתאול� .  מפסיקה לקבל זכויותיהשהי והא,שעל הצדדי� להתגרש

 הודתה שאינה שהי אינו כופר בעובדה כי האההרכב.  על החלטה זושהיערעורה של הא

  :  לכ� משקלחסיאול� הוא קובע שאי� לי,  ביתשלו�וצה בר

כי זאת לדעת כי אשה ,  לבדוק היטב הא� אכ� האשה אינה רוצה בשלו�ביש

 שלו� במצב כזה א� רוצה להיבדקחבולה ופגועה אינה במצב שהיא ראויה 

רק כאשר יבוא פיוס כנה ואמיתי . והבעל הרי הודה שפגע בה. בית או לא

 תסרב יכול ביה�ד לראות בזה מצב שיש להחיל בזה דינו מצד הבעל והאשה

  .של רבנו ירוח�

ו בכל "וניכר כי הוא מעוניי� לצמצמ� את שיטת רי,  הבאי� נתייחס לפסק די� זהסעיפי� בג�

 הגדול בתיק  הדי�בית העקרונית של דייני עמדת�ככל הנראה נובע הדבר מ. דר� אפשרית

. יל שכבר נזכר לעכפי " הנישואי�מות"וללת את רעיו� עמדה הש, הרבני� שרמ� ואיזירר: זה

  :  נופתע לראות שכתבו בולא ג�לכ� 

) בפני עצמו(המושג סיו� נשואי� או ק� נשואי� כטענת ב�כ הבעל : למסקנה

אינו עילה לביטול זכויות האשה שהיא זכאית לה� אלא א� כ� ידו� ביה�ד 

גט או על הפסד מזונות בתביעת הגרושי� של הבעל ויוציא פס�ד על חיוב 

  .  הפסד הזכות הבסיסית למזונותחמכ

  .ו"ג� לפרשנות מצמצמת לשיטת רידייני�  ות�אאת  לשער שעמדה עקרונית זו הובילה נית�

  

  

 
 היה מקו לטעו� שאת פסק ,לכאורה. )2009 (6–5 18 הדי� והדיי�, 323397786�21�1) גדול(ערעור   134

 יש לראות על ,)155, 139 ש"להל� הראו (ו המופיע בו בצורות נוספות "יהדי� הזה ואת צמצו שיטת ר
אול קשה . הרצו� להג� על זכויותיה של האישה שסבלה מאלימות קשה: רקע נסיבותיו הספציפיות

 ה אכ� –  הרבני שרמ� ואיזירר– ה ששניי מ� הדייני שכתבו את פסק הדי�להתעל מ� העובד
 הטקסט הסמו�כ� לעיל  ו;9ש " לעיל ה, שרמ�ראו למשל(ו "מתנגדי עקרוניי לשימוש בשיטת רי

, לא פורס (1750�21�1) גדול( דבריו החותכי של הרב איזירר בערעור  אתראו עוד ו.120ש "הל
ש "הל הטקסט הסמו� ראו לעיל ,!בת עדות המזרח( שבו הוא קיבל את ערעורה של אישה ,)5.5.2009

הדי� ד� במושגי של עילות גרושי� �בית: "וקובע, על חיובה בגט בגי� חוסר אפשרות לשלו בית) 120
יכול להשקל כחלק מהמרכיב ' מות הנישואי�'. וכ� ג בטענות מאיס עלי לסוגיה� וכלליה� בלבד

ראו (פ " מזכירי עמדה רווחת כלפי שיטת רח, כמוב�,דברי אלה". וההוכחה לטענת מאיס עלי ותו לא
 ).60ש "לעיל ה
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  מרידת צד אחד היא הגור� למרידת ? כיצד החלה המרידה ההדדית  .2

  האחר הצד 

 של  הרעי�מעשיו בוש מקרה  יש להבחי� בי�לפיהש עמדתו של הרב צימבליסט נזכרה לעיל

 של  רצונוחוסר בושובי� מקרה , אז נית� לחייב� בגט, האחרצד אחד גרמו למרידת הצד 

. האחר אצל משותפי� רצו� בהמש� החיי� החוסרלהצד האחד בב� זוגו גר� לייאוש ו

ולכ� לא נית� לחייב את ב� הזוג , במקרה האחרו� נית� לדעתו להניח שאי� זו מרידה של ממש

ו בשל שיקולי "חשוב להדגיש שהרב צימבליסט אינו מגביל את הפעלת שיטת רי. השני בגט

הוא סבור , להפ�.  אחרי� ואשר ייבחנו בסעי� הבא�שיקולי� אשר עולי� בדברי דייני, אש�

ואפילו אז יוכל הוא ,  למשל בגי� בגידת הבעלנוצר הפירוד בוששהשיטה תקפה ג� במקו� 

 רוצה בהמש� החיי� המשותפי� אינה לחלוטי� שהיא ברורלחייב את אשתו בגט א� 

מדבריו של הרב צימבליסט נית� להסיק שהוא אינו מסכי� ע� הרב הורובי� באשר  135.מויע

 לקרע הגור� הראשו� מגבלת אתאכ� . )ואשר תידו� בסעי� הבא(למגבלת האש� שהציע 

די� הראשוני� שדנו  מפסקי האחד הרב אריה הורבי� בהדיי� הנראה לראשונה ככל הציע

   137:וקובעו " הרב הורבי� מצטט את שיטת רי136.ו"בשיטת רי

וא� שאי� ,  בדבריו שיש לכו� את הבעל לגט בגלל טענת עיגו� בלבדמפורש

 זה הוא הדי� לפיו. שהרי רוצה גט ממנו, לה עליו שו� תביעות לחיובי אישות

ט שיש כשהבעל רוצה לגרשה והאשה אינה רוצה בו וג� מסרבת לקבל ג

  .לכופה לקבל גט

  138:ביותר ניכר לאחר מכ� מציג צמצו� אול�

 לאחר העיו� נראה שדברי רבינו ירוח� אמורי� דוקא שג� סירובו של אכ�

 מצד עצמו ולא כתוצאה מדרישתה של האשה הואהבעל לחיות עמה 

אבל א� הבעל יפציר בה שתחזור לשלו� והיא תעמוד בסירובה , להתגרש

  .  עמה אי� לחייבו לגרשהחיותג� הוא לוכתוצאה מכ� יסרב 

 כר שנז הדי�מפסק ג�ו עולה " שמדובר בשני שיקולי� שוני� לצמצו� שיטת ריהעובדה

 כשני שיקולי� שוני� את שיקול הסיבה ני� הגדול מו הדי�בית דייני 139.בסעי� הקוד�

  :  הראשו� ה� קובעי�שיקולל אשר. והמסובב ואת שיקול האש�

 
קטע זה במאמרו של הרב צימבליסט לקוח , כאמור בהערה ש. 86ש "הל הטקסט הסמו�ראו לעיל   135

� שישב בהרכב זה מופיעה מיותר לציי� כי בדברי הרב שרמ). 86ש " הללעי( 7787/נז) גדול(ערעור מ
  .)154ש " הלהל�ראו (בש הרב אלישיב דעה שדווקא כ� נותנת משקל לאשמה 

ס� פסקיו של הרב פסק הדי� התפרס בשינויי קלי ג באו (264' בעמ, 28ש "לעיל ה, 8720/תיק מא  136
� . ))ד"תשסה( אריה ליב לב אריה עט  ראו.הורבי

 . 268' עמב ,28ש "לעיל ה, 8720/תיק מא  137
138  , 34ש "לעיל ה, בדבר משפטבירדוגו הצעה למקור דבריו של הרב הורבי� מובאת אצל . 271' עמב, ש

 . תכה' בעמ
להל� הטקסט הסמו� ראו (ג הרב שאנ� מבחי� בי� שני הצמצומי של הרב הורבי� . 134לעיל ה�ש ראו   139

 . )קה' בעמ, 10ש " לעיל ה,"שהוא בדי� איש"שאנ�   וכ� במאמרו;156ש "הל
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בנו ירוח� יש להבחי� בי� מצבי� שצד אחד חפ�  שג� אליבא דרברור

בגרושי� כתוצאה מהתנהגות הצד השני והקשר בי� המסובב והתוצאה 

 ולא �לבי� מקרה ששני הצדדי� חפצי� בגרושי� מסיבת� שלה, ברורי�

   .בגרימת זולת�

 להבי� כי צמצו� זה נקל 140.נוספי� על דעת� של דייני� התקבלה בה דני� אנוש זו מגבלה

 בני הזוג בה�שו במרבית המקרי� "ואולי א� מונע את השימוש בשיטת רי, דו מאעד רניכ

 היחסי� בי� בני הזוג היא התדרדרות מטבע הדברי� בה�שמקרי� , אינ� רוצי� עוד זה בזה

מה ג� שבמקרי� רבי� קשה להוכיח , פרי דינמיקה של תגובות זה להתנהלותו של זה

שסירב ,  דוב דומבהדיי� הציעני של מגבלה זו  קיצויישו� 141." התחילמי"בוודאות 

הלכת  "142(!): בגט לאחר פירוד של ארבעי� שנהשהיו כדי לחייב א" בשיטת רילהשתמש

  ".  כאחדהחלה נוגעת רק למקרי� בה� המרידה ]...[ רבינו ירוח�

 רק שאי� לא,  לדבריו143.בירדוגוהרב ,  זו של הרב דומב נדחית בידי חברו להרכבעמדה

מה ייחשב " גוררי� את השאלה א� הרב דומב דבריאלא ש, ו"בי� כ� את שיטת ריהכרח לה

או במילי� , " חצי שעה או יו� או יומי�או ]... [הא� רגע, למרידה שגררה מרידת שכנגדו

  . ו לכמעט בלתי אפשרי" יישו� דינו של רית הופכי� אדבריו: אחרות

ו לכמעט לא "הופכת את דינו של רי שהיא משו� בעיקר,  דייני� אחרי� דחו מגבלה זוג�

  144: מפורשי� אומר הרב שאנ�דברי�. ישי�

 – ירוח� לרבינו –שכששניה� אינ� רוצי� זה את זה אי� תלוי ,  נראהויותר

ו אינו מחלק ואינו תולה דינו במי "רימאחר ש,  במי התחיל במרידההדי�

בזה ביחד  מטבע הדברי� אי� שני בני הזוג מואסי� זה והרי, התחיל במרידה

ו ה� "לפי שדברי רי, ולכאורה כ� ג� מסתבר שאי� זה משנה, באותו זמ�

 לעג� שראלשאי� דר� בני י, שבצורה זו אי� לקיי� את הנשואי�: סברא

נשותיה� ועצמ� בי� א� המטרה כס� ובי� א� המטרה נקמה וכל שכ� כשאי� 

  .המטרה ברורה כל עיקר

  

 
 1053135/3) 'אזורי חי(תיק (הרב נהרי ; )128לעיל ה�ש , שמע שלמהעמאר  (ראו למשל הרב טופיק  140

ות מקרה זה למקרה של רבנו ירוח בו הצדדי לעניות דעתי אי� לדמ: "))27.10.2016, פורס בנבו(
לא כ� . רבנו ירוח דיבר באופ� ששני הצדדי באי לפני בית הדי� ומבקשי להתגרש. מורדי זה בזה

מניתוח העובדות שהבאנו עולה כי המערער הוא זה שפתח בהליכי הגירושי� והמשיבה . המקרה דנ�
 ".לכלינגררה אחריו לאחר שלטענתה הטיל עליה מצור כ

 .91–90' עמב, 3ש "לעיל ה, הזכות לגירושי�וסטריי�   141
 . תכד' בעמ, 34ש "לעיל ה, בדבר משפטבירדוגו   142
143   . תכה' עמב, ש
אי� אנו נכנסי : "5ש "לעיל ה, 1083672/1 וראו בדומה לזה בתיק .194 'בעמ, 41ש "לעיל ה, 2182תיק   144

שהרי הסיבה , בקיצ�' אש'אי� זה משנה מי . בפירוק הנישואי� בנידוננו' אש'עתה לדיו� בקביעת ה
לפיכ� אפילו א . לת להישאר נשואי על הנייר ושצד אחד מעג� את השנילחיוב בגט היא מחמת אי היכו

די בכ� שכעת שניה . זה לא ישנה מאומה, מרידתו של הסרב� בגט החלה רק בעקבות מרידת הצד שכנגד
 ". שהרי הסרב� מעג� את הצד שכנגד בלא סיבה, מורדי זה בזה כדי לכופו להתגרש
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  145: בצפת הדי�בית למשל קובע וכ�

רבינו ירוח� עולה כי למרות שיש לתלות שעמדתו של הבעל כפי  מדברי

ג� אני איני "דהיינו , "אנא נמי לא בעינא ל�: "שאמר(שהוצגה בבית הדי� 

ויש , נובעת כתוצאה ישירה מהעדר רצונה של האשה בבעלה") רוצה ב�

מקו� לקבוע שמעשיה של האשה ומרידתה בו ויוזמתה להתגרש ה� שגרמו 

או שהייתה , ומאד יתכ� שאילו האשה הייתה חפצה בבעלה, לריחוק ביניה�

למרות . ג� הבעל לא היה שולל שלו� בית, נמנעת ממעשי� היוצרי� ריחוק

והכול נקבע ,  ל� אלא שעתו ומקומושאי�זאת קבע רבינו ירוח� בש� רבו 

 המצב הנוכחי לפי, וככל שכעת. בהתא� לנסיבות שהתבררו לבית הדי�

וג� הבעל כבר , שניה� אינ� רוצי� זה בזה, בעת הדיו�המתברר בבית הדי� 

  . די בכ� לחייב את הבעל בגירושי�– שהיא כעת פיאינו רוצה באשתו כ

 א�, ו" רישיטת לפי באשדוד א� קבעו שאי� מניעה מלחייב את הבעל בגט  הדי�בית דייני

אינה חפצה שהרי ג� כעת היא אינה טוענת ש",  ואילו אשתו אינה מורדת, מורד ממששהוא

ו על מרידה הדדית נאמרו רק "דברי רי,  לדבריה�146".אלא שהתייאשה מלהמתי� לו, בו

 את תוספת הכתובה בשל שהיכלומר לעניי� הפסד הא, "לצור� חידושו בהלכות כתובה"

  :מרידתה

 לגבי די� כפיית הצד הסרב� להתגרש לכאורה אי� צור� בכ� שג� הצד אול�

א די בכ� שהצד השני אינו מוכ� להמשי� אל, השני לא יהיה מעוני� בו

סיבת הכפייה על הגירושי� במקרהו של , שכאמור לעיל, ולהתעג� תחתיו

 לצד אחד לעג� את משנהו בלא סיבה כאשר פשררבינו ירוח� היא שאי� לא

לפי זה ג� בנדו� דיד� די בכ� שהאישה . ג� הסרב� עצמו חפ� להתגרש ממנו

,  שני�5 ממצב העגינות בו היא שרויה רוצה בגירושי� מחמת שנקעה נפשה

  .ואי� צרי� להגיע לידי כ� שהיא אינה מעוניינת עוד בבעל

  שאלת האש�  .3

ע� זאת נושא האש� . ו היא לכאורה שיטה של גירושי� ללא אש�" על כ� ששיטת ריעמדנו

 את קיומו של האש� מחפשות " הקלאסיותהעילות"א� .  הכיוו� ההפו�מ�עולה בעילה זו 

ו יש הטועני� כי קיומו " רישיטת שבעניי�הרי ,  הנתבע או הנתבעת בתביעת הגירושי�אצל

 
 ,עטרת דבורהלביא ( הרב לביא , וראו ג בדבריו של אב בית הדי� בתיק זה;4ש "לעיל ה, 862233/1תיק   145

 . )"תמוהי מאד" ש הוא מכנה את דבריו של הרב הורבי� )635' בעמ, 22ש "לעיל ה
 קובע בית הדי� שאי� צור� ששני בני ,בהמש� דבריו). 2.2.2016, פורס בנבו (8293/5) 'אשדאזורי (תיק   146

במקרה , לאור זאת. אלא די א חל� פרק זמ� זה ממרידת הראשו�, ב חודש"הזוג ימרדו זה בזה לאור� י
ו לאלתר מיו הצטרפות האישה לתביעה "יש להחיל את דינו של רי"שבו הוא עוסק הוא קובע ש

 א� שתביעת האישה הוגשה רק חודשיי לפני מועד מת� ,"ייב לגרש את אשתו לאלתרלגירושי� והבעל ח
 .פסק די� זה
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 אצל התובע או התובעת מונע מה� לחייב את ב� זוג� בגט בשל המרידה "אש�"של 

   147.ההדדית

נית� ,  לדבריו148. בפסק דינו של הרב הורבי�לראשונה הנראה ככל עמדה זו הופיעה ג�

  ". מעגנת אותו מרצונהכשהאשה", ו" רי בגט על פי שיטתשהילחייב א

כעובדא דיד� שכל השני� הוא סירב לחיות עמה וחי ,  כשהבעל גר� לכ�אבל

ולא יכול , ולמרות התנהגותו רצתה האשה בכנות בשלו�, ע� נשי� אחרות

עד , היה לבוא בטענת עיגו� מכיו� שהאשה רצתה ודרשה לחיות עמו בשלו�

כ� שמבחינה נפשית אינה יכולה יותר שלבסו� התנהגותו הנלוזה גרמה ל

 שלא יכול לבוא עכשיו ודאי,  בכ�י�ומה ג� שהוא אינו מעונ, להשלי� עמו

  . ואינה חייבת לקבל גט, ולדרוש גט מחמת עיגו� שהוא גר� כפי המבואר

 העובדה שטיעו� כזה אינו עולה מדבריו הקצרי� של הוא ניכר בשיטת הרב הורבי� קושי

 למדני שהוא מבצע בשיטת מהל�ולכ� מנסה לתמו� טיעו� זה ב, ודע לכ�הוא כמוב� מ. ו"רי

 לעג� את אשתו משו� שהיא שגרמה לכ� לגבר זכות יש הוא מסיק שממנוש, התוספות

ובאמצעות הדיוק שהוא מבצע הוא מנסה להסביר שורה של , מהישאינו יכול לחיות ע

 קרו�יו הכפי� את דבריו לע"וא� טוע� כי ג� רי, מקורות בספרות הראשוני� והאחרוני�

ו אי� "ובראש� העובדה שבדבריו של רי,  של קשיי�ה שעיו� בדבריו מעלה שורדומה 149.זה

 מדברי� בעלי התוספות שעליה� הוא מסתמ� אינו עליושוכ� שהמקרה , זכר להבחנה זו

 שנאמרו בסעי� הדברי� לפיג� ,  קשה שלא לחוש150. שאינו רוצה באשתובבעל כללעוסק 

אולי כדי שלא , ו" את היק� דבריו של ריתכי הרב הורבי� מעוניי� לצמצ� דרמטי, הקוד�

ודאי לצד שאש� בהתמוטטות הנישואי� וכעת רוצה לכו� ,  מדי"קלי�"יאפשרו גירושי� 

במקרי� רבי� מדובר בב� זוג העוזב את ב� זוגו לטובת . לגירושי� את ב� זוגו מחוסר האשמה

ובכ� אנו יוצרי� מדיניות ,  בגטהקוד�עוניי� לחייב את ב� הזוג וכעת מ, חיי� ע� ב� זוג חדש

 סביר למדי ששיקולי� אלה הביאו ג� דייני� אחרי� לאמ� גישה 151.של חוטא היוצא נשכר

  .זו

בי� היתר ,  שנה40 בגט למרות פירוד של שהי אלחייבמ שנמנע , ג� סובר הרב דומבכ�

 ג� הוא כמוב� 152. אחרתשהי ע� א את הנישואי� בקשריואשונהמשו� שהבעל ערער לר

, ולכ� הוא מכפי� אותה לשיטות ראשוני� אחרות, ו" רימשיטתאינו יכול להוכיח את דבריו 

 אפואומגיע , וכ� לדיוקי� בדברי אחרוני�, " הדדיתמרידה"העוסקות במקרי� שאינ� 

 
בפרט כשהאש אצל (בתביעות שלו בית " אש"עניי� זה מזכיר כמוב� את סוגיית היחס למרכיב ב  147

 . 1407–1406' בעמ, 102ש "לעיל ה, "מלחמה ושלו"שרעבי לעניי� זה ראו ). התובע
 . 274' בעמ, 28ש "לעיל ה, 8720/תיק מא  148
149   . 274–271' עמב, ש
 . 636–635' בעמ, 22ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא   ראולהצגה מפורטת של קשיי אלו  150
 ש"הל הטקסט הסמו�לעיל ( דברי הרב שרמ� ;)114ש "הל הטקסט הסמו�לעיל (ראו שיטת הרב רוזנטל   151

מזכיר , )46 לעיל ה�שו רא(פ " בבואו לטעו� נגד השימוש בשיטת רח,יש לציי� כי ג הרב הרצוג. )107
 . כי מדובר ש בבעל שנת� עיניו באחרת

 . תכה' בעמ, 34ש "לעיל ה, בדבר משפטבירדוגו   152
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 לא נית� לחייב את ב� זוגו בגט ג� א� אינו חפ� היו�, "אש�"למסקנה כי כשיש צד 

   153.בנישואי�

מי ,  הרב הורבי� וא� הציג עמדה זו בש� הרב אלישיבדת שרמ� צידד במפורש בעמהרב

  154:ו"שהזכיר לראשונה את שיטתו של רי

שד� בשאלה בתביעת בעל שזנח את אשתו לחייבה לקבל [...] א הורבי� "הגר

[...] מגיע למסקנה שאי� לחייב את האשה בנסיבות אלו לקבל גיטה [...] גט 

ולתיקי� רבי� שנדוני� , מנ� שאלה עקרונית זו שנוגעת לתיק שבפנינווא

 .בבתי הדי� הרבניי� האזוריי� ובית הדי� הגדול ראויה ללבו� וברור יסודיי�

ש אלישיב " בחג הסוכות השתא העליתי שאלה זו בפני מר� הגריובבקור

והשיב לי שכאשר הסיבה והגור� לאשה לא לרצות . ד"א לקבל חוו"שליט

 נובעת ממעשיו והתנהגותו אי� לחייב אותה אלא, לא באשמתה, לו� ביתבש

 . כאשר הבעל תובע זאת,  פיטורי�גטלקבל 

 האזורי שחייב  הדי�בית הוא מקבל ערעור על בוש,  זו בפסק דינועמדה שב ומציג והוא

כאשר צד א# " : הבעל הייתה גור� מרכזי לפירודשאלימות א�, ו" שיטת ריבגי� בגט שהיא

בע גרושי� לאחר תקופה של הצקה וחבלות או בגידות או פגיעות קשות בצד ב# כתוצאה ת

   155". לא בזה דיבר רבינו ירוח�–מזה תובע צד ב# ג�כ גירושי� 

אול� ,  האש�גור�מוכ� לקבל את ,  קיבל את הצמצו� הקוד�לא כזכורש,  שאנ�הרב א�

  156:ו עצמו"רי לחסויליהוא מודה בקושי 

א� שרבינו ירוח� לא חילק ולא , י� הוא הגור� למרידה כשאחר הצדדאמנ�

לכאורה אנו מוצאי� בפוסקי� שאי� כופי� , תלה דינו במי המתחיל במרידה

ד� רסא ג בהוצאה ע� (� כתובות "וידוע השיטת הראב, את הצד שכנגד לגרש

� " שיטת הראבולכאורה ]...[ ק שורש כט" והמהרי]...[ )אב� שלמה

, כדי למעט במחלוקת, כ יש לפרש"וע, רבינו ירוח�ק היא שלא כ"והמהרי

שאי� ,  שהוא הגור�י�שא� רבינו ירוח� מודה כשאפשר לתלות באחד הצדד

  .כופי� לגרש את הצד שכנגד

 שהוא אינה ג כי שאלת האש� מכל סווקבע מאוחר יותר חזר בו הרב שאנ� ,א� על פי כ�

וקובע ששאלת האש� של , מ� הוא חולק בחריפות על הרב שר157.ו"משנה לדידו של רי

 
153   . תכד–תכג' עמב, ש
 שה� הרב אלישיב וה� הרב שרמ� – חשוב לזכור את שראינו לעיל. 86ש "לעיל ה, 7787/נז) גדול(ערעור   154

 .ללא קשר לסיבת המרידה, ו"הסתייגו מעצ כפיית הגט על סמ� דברי רי
 ראו ג דבריו המובאי אצל שלמה משה עמאר .6' בעמ, 134ש "לעיל ה, 323397786�21�1ראו ערעור   155

 ). ה"תשסה(רפט – רפח, השמע שלמה
 . 193' בעמ, 41ש "לעיל ה, 2182תיק   156
ו דוחה את הראיות שהביא מדברי הוא עצמ. קי–קה' עמב, 10ש "לעיל ה, "ואשה בדי� איש"שאנ�   157

 .ראשוני בתיק הנזכר בהערה הקודמת
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א� אכ� שני בני הזוג מורדי� זה על , ו"אחד מבני הזוג אינה רלוונטית להפעלת דינו של רי

  158: המציאותיביהדברי� הללו ה� מחו. זה

א� בעל בגד באשתו או ,  לא תאמר כ� הרי יכולי� אנו למצב בלתי נסבלוא�

האשה תענה איני , להתגרשוכיו� מבקש הוא לחזור או ,  מעשה רעלהעשה 

 מעוגני� עד ישארוהרי ששני בני הזוג ,  מוכנה להתגרשואינימוכנה לחזור 

 הדעת דבר שאי� וזה,  שיש הסבורי� כ�ששמעתיוכפי , סו� ימי חייה�

  .סובלתו

 המשתמשי�ורוב הדייני� ,  הדי�בתי היו� בהמקובלת היא זו אחרונה שעמדה דומה, אכ�

  159:לפיהש , והרב לביאקייכובסו הולכי� בשיטת הרב ד"בשיטת רי

ככל ,  שבה� שני בני הזוג שוללי� שלו� בית ומבקשי� להתגרשבנסיבות

 אי� נפקא מינה מי 160,שהדבר נוגע לחיוב הגירושי� בלא תשלו� הכתובה

  .מבני הזוג אש� בפירוד ומי הביא למצב הנוכחי שבני הזוג בפירוד

ה� ג� מתיישבי� ע� , ו עצמו"ל רי העובדה שדברי� אלה נראי� ככוונתו הפשוטה שמלבד

לכ� הרב לביא מציג את הסברה .  היא מניעת עיגו�המטרה לפיוש, הרציונל שהוצע לשיטתו

  161:ו"כקודמת לדבריו המפורשי� של רי

 מעשיו השליליי� של הבעל קב הדי� אינו מתעל� מכ� שהפירוד נוצר עבית

ד נגחטא כהבעל , אמנ� לכאורה חוטא נשכר. שיצר קשר ע� אשה אחרת

א� פסק הדי� חייב לבטא . אשתו ובסופו של דבר תביעתו לגירושי� מתקבלת

 . נית� על יסוד של שיקולי שכר ועונשואינו, את ההלכה בנסיבות אלו

 בנסיבות ששני בני הזוג שוללי� –העיקרו� היסודי העומד בבסיס פסק הדי� 

אי� ,  תוכ�למכומסגרת הנישואי� שלה� כבר ריקה , ל אופציה לשלו� ביתכ

יעג� את ב� הזוג השני או יכפה , הבעל או האשה, מקו� שאחד מבני הזוג

יש לה ראיה מדינו של ,  שזו סברא ברורהא�. עליו להמשי� בנישואי� כאלו

   .רבינו ירוח� שיובא להל�

  162: דומי� כתב הרב רפאל ב� שמעו�דברי�

, שביניה� א� לא נכריע בשאלה במי תלוי האש� וכיצד נוצר הסכסו� ג�

מכל מקו� המצב הנוכחי הוא זהה להגדרת דינו של רבינו ירוח� ששני 

 
158   . קט' עמב, ש
, 22ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא אב בית הדי� מפנה ש לדבריו בספרו . 4ש "לעיל ה, 862233/1תיק   159

 . 636' עמב , וראו בייחוד ש;סימ� פט
160  ו קבע כפיית גט לצד הפסד תוספת "וה� משו שרי, ה� משו שתשלו הכתובה כ� תלוי בשאלת האש

 . כתובה
לעיל , 940783/13 בתיק ,  ראו עוד דברי הרב אושינסקי.329 'בעמ, 22ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא   161

 . 6ש "ה
 .131ש "לעיל ה,  920384/1 תיק   162
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הצדדי� אכ� אינ� מעונייני� עוד בנישואי� וה� פרודי� הלכה למעשה כמה 

,  שיש כא� את הסברא של רבינו ירוח� מטע� מניעת עיגו�ובוודאי, שני�

של רבינו  בדר� שביארנו את דינו ואמנ�. ויש לחייב את הצדדי� בגירושי�

ולכ� אי� זה משנה בסיבת , ירוח� שהסיבה לכפייה הינה מחמת מניעת עיגו�

אבל כשנבוא לדו� .  חיוב הגטיי� הנה כל זה לענ]...[ מי מה� הגיעו למצב זה

בזה נצטר� לדו� הא� האשה אשמה במצב� , הא� לפטור את הבעל מכתובה

  . או הבעל

   התניית הגט  .4

 הדי� ויכוח גדול בשאלה א� בעל שיש נגדו עילות לחיוב  האחרונות מתנהל בבתיבשני�

 נראי� סבירי� להוא� תנאי� א, יכול להתנות את מת� הגט בתנאי� שוני�, בגט וא� לכפייתו

שיטה זו ידועה לרוב .  וודאי שלא יופעלו סנקציות כלשה�, הרי שלא יחויב בגט, הדי�ביתל

 163, היא נסמכתעליהשהפוסק המרכזי על ש� ] שמואל די מדינה' ר [="�" מהרשדשיטת"כ

י "א� הבעל תלה זאת בתנאי שנקל לקיימו ע, שחידש שג� במקו� שכופי� את הבעל לגרש"

 –'  זה מרבה ממזרי�הרי' והעושה כ� – לכופו לגרש ללא התנאי  הדי�ביתהאשה אזי אי� ל

   164". מעושה הואדגט, מאחר והגט בטל

 מבחינתהיא בעייתית ביותר זו י שיטה  ובו נטע� כ165, זו יוחד מאמר נפרדלסוגיה

 הבעל מתנה את מת� הגט בהעברת בה�ש עיקר שימושה הוא במקרי� וכי, מקורות ההלכה

הסמכויות בנושאי� הנלווי� לגירושי� מבית המשפט לבית הדי� ודיו� בה� לפי די� תורה 

, ני� ללא ספק ידועה במש� מאות ששהייתה א�,  נטע� במאמר כי שיטה זועוד. דווקא

 בבתי הדי� רק מ� המחצית השנייה של שנות התשעי� של המאה הקודמת ומאז מתקבלת

כא� אנו רוצי� לעמוד על .  ומנגד הרכבי� אחרי� דחו אותה,אימצו אותה הרכבי� שוני�

� לפסיקת "ו ובי� כניסתה של שיטת מהרשד" עליית השימוש בשיטת ריבי�שהקשר ההדוק 

  . בתי הדי�

הרב צימבליסט והרב , ו" את ההסתמכות על שיטת רי"ייסד"הרכב ש בדברי חברי הכבר

א� כי לא ידועה ,  ההתנאה של מי שחויב בגט בגינהלת אנו מוצאי� רמזי� ליכו,דיכובסקי

ואילו הרב דיכובסקי , �" מהרשדשיטתל בנוגעלנו עמדתו העקרונית של הרב צימבליסט 

זכור הסברה שהציע הרב צימבליסט כ,  מכל מקו�166.יצא לימי� בחריפות נגד השימוש בה

 לו שו� הנאה ותועלת מעיכוב דאי�: "ובלשונו, " על מידת סדו�כופי�"ו הייתה "לשיטת רי

למשל כשהוא מעוניי� לקבל ,  מכא� נית� להסיק שא� יש לו תועלת בעיכוב הגט167".הגט

 
 . סימ� מא,חלק אב� העזר, "ת מהרשד"שו  163
 .)12.5.2008, פורס בנבו (9707�21�1) 'אזורי נת(תיק , לשונו של הרב אריאל ינאי  164
ספר : הלכה ומשפט" על התניית מת� הגט ועל חדשנות הלכתית: 'מעגנת את עצמה'"עמיחי רדזינר   165

, בנימי� פורת עורכי, ברכיהו ליפשי�, אביעד הכה�, דוד גליקסברג, אריה אדרעי (הזיכרו� למנח� אלו�
 ").את עצמה מעגנת"רדזינר : להל�) (2018

 ראו ג ;)ח"תשסה (27–26, 19 כח תחומי�" ראויה בבתי הדי� הרבניידר� השיפוט ה"שלמה דיכובסקי   166
  . ש, "את עצמה מעגנת"רדזינר בבפסקי דינו המובאי

 . 80ש "הל הטקסט הסמו�לעיל   167
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קי פוסק כ�  הרב דיכובס168.ו לא יחול"הרי שדינו של רי, כספי� המגיעי� לו על פי די� תורה

משו� שבאותו מקרה היה , �" בשיטת מהרשדמדובר אי� מנ�וא.  באחד מפסקי דינורשבמפו

אול� נית� לראות שהוא היה מוכ� לעכב חיוב , בעל בגט ולא בבה שחוישהימדובר על א

שיטתו ,  א� כאמור169. הדי�בית אשר תקבל פיצויי� מבעלה כפי שיפסוק עדאשה בגט 

  .י שוללת התנאת מת� הגטהמפורשת של הרב דיכובסק

 של שיטת "כניסתה"קשה להתעל� מ� העובדה שההרכב האחראי על ,  מקו�מכל

פסק כ� במקרי� בה� עילת הגירושי� התבססה על דברי , � לבתי הדי� הרבניי�"מהרשד

ובהשתתפות הדייני� , א בראשותו של הרב נחו� פרובר" בת הדי�בית בהרכבבמדובר . ו"רי

� עילת " הראשו� העוסק בשיטת מהרשדהדי� בפסק 170.ו� ביבייוס� גולדברג ושל

  171:לאחר שמצוטטי� דבריו נאמר. ו" שנזכרת היא של ריהיחידההגירושי� 

ומטע� זכות וטענה . דזכותו של אד� לא להיות מעוג�,  הדברי� הואוהסבר

 הדי� הוא ולכ�] ...[ זו בלבד מחייבי� וא� כופי� את הצד השני לתת גט

 שה� הבעל וה� האשה אינ� חפצי� זה בזה ושניה� רצונ� א� ורק בנידו� דיד�

יש לחייב את הבעל לגרש , וזה למעלה מחמש שני� שה� בניתוק, בגירושי�

  .את האשה

  הדי�ביתובכל זאת נמנע .  ביתשלו�במקרה זה אמר הבעל במפורש שאינו רוצה ב, אכ�

ת הדיו� במזונות הילדי�  להעביר אשהי שהבעל תבע מ� האמשו�? מדוע. מלחייבו בגט

  172:ולכ� הוא מסכ�, לדעתו של ההרכב זו זכותו המלאה. לבית המשפט

ומעכב ,  מכל הנ�ל משמע שבמקו� שהבעל צודק בתביעתו על פי די�ולכ�

. אי� אפשרות לכופו על גט וכי אי� לחייבו, את הגט עד שיקבל את תביעתו

 יכפו אותו א�  שא� יכול להתנות תנאי בעלמא וא�משמע� "ומהמהרשד

  .בדיעבד יש לחשוש על הגט

 
 נית� להסיק כי הרב ,)26ש "לעיל ה(ו "לכאורה נית� לטעו� כי מפסק הדי� הראשו� המשתמש בשיטת רי  168

כ� שהדייני  אול יש לתת את הדעת על. שהרי ש נדחו תנאיו של הבעל, צימבליסט מתנגד להתנאה
ולכ� לא נית� לחזור , פי ההלכה אשר אושר בבית הדי� ש מדגישי כי מדובר בהסכ גירושי� תק� על

לא נית� להסיק מ� הדברי מה היה קורה אילו היה תנאו של . עות חזרה לשלו ביתאלא באמצ, ממנו
 להעביר לבית הדי� את התביעות שסמכות הדיו� בה� נקנתה כחוק בבית המשפט , למשל,הבעל

 . באמצעות תביעת האישה
כ� שלדעתו  אול עמדנו על,  ג הרב צימבליסט ישב בהרכב זה.86ש "לעיל ה, 7787/נז) גדול(ערעור   169

 ).86ש "הל הטקסט הסמו�לעיל  (ו לא חל כא�"דינו של רי
עי על הרכב זה כמי שאחראי לתחילת ג דייני מצבי. 165ש "לעיל ה, "מעגנת את עצמה"ראו רדזינר   170

להצגה . 164ש " לעיל ה,9707�21�1 בתיק ראו למשל בדברי הרב ינאי, "השימוש בשיטת מהרשד
 ראויי לשימוש רק במקרי שבה חיוב הגט "ולניתוח של שיטת הרב פרובר שלפיה דברי מהרשד

, פורס בנבו (1061137/1) 'אזורי חי(הבעל ראו דברי הרב רפאל זאב גלב בתיק נוצר מעיגו� 
6.12.2016.( 

" הא יכול לעכבו בגלל תביעה כספית, בעל המחויב לתת גט"שלו ביבי ויוס� גולדברג , נחו פרובר  171
 ).ו"תשנה(קנד , ב קנגדברי משפט 

172   . קנז' עמב, ש
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 עילת הגירושי� היחידה הייתה פירוד בוש הרכב מגיע לפסיקה דומה ג� במקרה נוס� אותו

שטענת עגו� ] אנו רואי�[=מדברי רבנו ירוח� אלו חזינ� " קובע כי  הדי�ביתו, ממוש�

 מי  חשובלא ההרכב א� קובע כי 173". בגטייבהיא טענה מספיקה מצד עצמה לח, עצמה

הרי במקו� , שהי עיגו� האמניעתו היא כדי " לדי� רידקה אול� א� ההצ174.התחיל במרידה

 ואינ וסירובה , להיענות לה�שהיאמורה הא,  הדיי� ה� מוצדקותשלדעתשבו יש לבעל טענות 

  175: את הבעל למעג�הופ�

שכל סיבת חיוב הגט לא ,  במקרה של רבינו ירוח� וכ� המהרשד��משא�כ

וכפי שכתבנו והוכחנו שבמקו� שחייבי� ,  משו� שלא תהיה מעוגנתהוי אלא

ולכ� א� א� כפו את ,  נחשבת כמעוגנת אלא כמעגנת את עצמהלא, לבעל

  .הבעל בדיעבד ייחשב הדבר כגט מעושה

ו וקובע שהיא " למדי את שיטת רי רבהרחבההב מקבל לכאורה ההרכב לסכ� ולומר כי נית�

כאומר , א� מנגד משתמש בה כדי לקבל סמכויות, ב בגט לשמש עילה יחידה לחיוכולהי

,  בית הוא לבדו עילת חיוב בגטשלו� ל� שאצלנו בהרכב חוסר רצו� הדדי לדעי": שהילא

מכיוו� שרוב . " לדו� לפי די� תורה הדי�ביתא� ליתרו� זה יש ג� מחיר והוא מת� הסמכות ל

 הרי 176,ווקאבבתי המשפט דגדול של התביעות בנושאי� הנלווי� לגירושי� נידונות 

  .ו" על הפעלת דינו של ריביותר גדולהשמדובר במגבלה 

 וג�,  נוספותשי� יש עילות גירובה�ש� הורחב ג� למקרי� " בשיטת מהרשדהשימוש

 דייני� שקבעו שאי� להכפי� לשיטתו זו דברי רק על עמוד כא� נ177.עניי� זה שנוי במחלוקת

  . ו"את השימוש בשיטת רי

 בשיטת להשתמש ת ארו� המיועד לצמצו� האפשרומאמר לביא כתב  אוריאלהרב

 שהי ולפיה� א, בית דינו של הרב פרוברי במהל� דבריו הוא בוח� את דבר178.�"מהרשד

ו " ולכ� שיטת רי," את עצמהמעגנת"אלא היא , שאינה מסכימה לתנאי הבעל אינה מעוגנת

 מי להיחשב יכולה אינה שמורדת לעול� וקובע הוא שולל טענה זו 179.לא תחול כא�

  180: הדדיתמרידהב כשמדוברוודאי שכ� הדברי� , " את עצמהמעגנת"ש

 
ש "לעיל ה, ד זה עומד בבסיס מאמרו של הרב פרובר"פס (178, 176ר כא "ס פד"ש/082) א"תאזורי (תיק   173

129( . 
174   . 186' עמב, ש
175  ש " לעיל ה,"מעגנת את עצמה"רדזינר  וההתנגדות לו ראו "מעגנת את עצמה"על הביטוי . 185' עמב, ש

יש לציי� כי ההרכב אומר במפורש שאי� זה משנה מהי המוטיבציה של הבעל . 59 ש"הבפרט ו, 165
ובי� א רצונו להיטיב ע , אי� הבדל בי� א תביעת הבעל נובעת מרצונו שיקויי די� תורה: "בתביעותיו

ולכ� נופל , בת כמעוגנתשהרי בפועל אינה נחש, בכל מקרה סיבת החיוב איננה קיימת, עצמו דר� ביה�ד
 ).182' בעמ, ש ("חיובו של הבעל בגט

 . 98–86' בעמ, 2ש "לעיל ה, פניג והורובי��גורנשטיי�, קדרי�הלפרי�ראו   176
 .165ש "לעיל ה, "מעגנת את עצמה"רדזינר ראו   177
 . סימ� צא, 22ש "לעיל ה, עטרת דבורהלביא   178
179   . 659' בעמ, ש
180  הרב לביא קובע שג במקרה שבו חוסר רצונו של , )635–634' עמב, ש(בסימ� פט . 660' בעמ, ש

 כשהבעל ,זאת ע. כול להתנותוהוא מחויב בגט ואינו י, הבעל בשלו בית נוצר בשל מרידת האישה
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כפיית הגט במקרה ,  אינ� רוצי� זה בזה כגו� בנידו� רבינו ירוח�כששניה�

 ועילת הכפייה היא שאי� ]...[ זה נובעת מכ� שהתבטלו תנאי האישות ביניה�

וג� אי� , תנאי האישותהבעל רשאי להביא להמש� המצב שכבר התבטלו כל 

 ודאי לא נכו� לייחס לאשה את א� ]...[ מפני שבכ� הוא מעג� אותה. גירושי�

  .העיגו�

, כ�. �"ו לשיטת מהרשד" שיטת ריבי�ש לדיו� ביחס י� פסקי די� הקדישו חלקי� נרחבכמה 

 התנה את מת� הגט דוי הבעל מצ181. באשדוד חייב בעל בגט בגי� מרידה הדדית הדי�בית

 שנראה לו שמכיוו� דחה את תביעתו על הס� וקבע  הדי�בית. � ההליכי� הרכושיי�בסיו

: �"הרי שלא במקרה זה דיבר מהרשד, שמטרתו של הבעל היא א� ורק עיכוב מת� הגט

� לא התכוו� למקרה שתנאו של הבעל נועד לעכב את "שג� מהרשד, סברא פשוטה היא"

 ביתל, ודוק 182".כה לחיוב או לכפיה בגטשכ� תנאי שכזה מעקר מתוכ� את ההל, מת� הגט

 את הגט ג� לאחר הפסיקה ת�י לא היה כל ביטחו� שאכ� הבעל לא יעמוד בדיבורו ולא יהדי�

  . הוא שיער זאת על סמ� התנהגותו של הבעל בעבר ובכל זאת דחה את תנאו. בענייני הרכוש

דחות את  מבקש לכעתא� ,  לתת גטשהבטיח של אסיר במקרה בחיפה ד�  הדי�בית

כ� דרש .  ביתלשלו� לחזור שהיאז יוכל לדעתו לשכנע את הא, חיובו בגט עד לשחרורו

 וש הרב אברה� מאיר של הדי�בית אב 183. תוותר לו על תשלו� מזונות ילדי�שהישהא

 את דברי בהביאו, ו"� ומחייב את הגט על סמ� שיטת רי"מתעל� לחלוטי� משיטת מהרשד

 אינו א� 184," מהצדדי� אש� במצב או בסיבת מי נגר� הדבראי� זה משנה מי"הרב פרובר ש

 קובע ש� חז� אברה� שמואלהרב .  ההתנאה במקרה זהיכולת בדבר כלל את דבריו מזכיר

הדיו� הרחב ". � לא דיבר בתנאי מסוג זה"ומהרשד" אינ� סבירות הבעלשדרישותיו של 

 את  להסתירבלאני� � מכיווני� שו"ביותר הוא של הרב גלב שמצמצ� את שיטת מהרשד

  185".שיש לצמצ� את פרשנות שיטה זו ככל שנית�"עמדתו 

  ו מסייעת לנשי� בלבד"שיטת רי  .5

היא מציעה כי דברי .  הרב יאיר ב� מנח� בלבדהביע$ בעמדה ייחודית שככל הנראה מדובר

 הרב ב� מנח� מדייק זאת מכ� 186.רבינו ירוח� מכווני� רק כלפי גברי� ולא כלפי נשי�

 
ולכ� זכותו של הבעל להתנות את מת� הגט , הרי שאי� האישה נחשבת מעוגנת, מוכ� לחזור לשלו בית

 . בתנאי שוני
 די� כלפי  בדבר עמדתו המרחיבה של פסקהסמו� לה ובטקסט ש"וראו בה(146ש "לעיל ה, 8293/5תיק   181

  .)ו"שיטת רי
182   .165ש "לעיל ה, "מעגנת את עצמה"רדזינר ראו , לטיעוני דומי ובחינת
 . 170ש "לעיל ה, 1061137/1תיק   183
' בעמ, 129ש " לעיל ה,ראו פרובר (הרב פרובר במאמרוא� הוא מפנה לדברי , זו לשונו של הרב גלב  184

114( . 
תיא – ג תיאורות המשפטראו דברי דומי בפסק דינו של הרב יצחק אושינסקי שהתפרס בספרו   185

ב הגט הוא מחמת  במקו שבו חיו"ובו הוא אוס� סיבות דומות לצמצו דינו של מהרשד, )ב"תשעה(
 . מרידה הדדית

ירוח כלפי ' וברור הדבר שלא נאמר דינו של ר): "19.9.2012, פורס בנבו (289160/5) 'אזורי נת(תיק   186
ניכר שהרב ב� ". ואי� ללמוד ממנו במכל שכ� לכו� את האשה במקו שאי� לה די� מורדת, האשה כלל
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 על. "אותה" ולא "אותו"והוא מניח שהכוונה דווקא , " אותוכופי�" מילי� האתו נוקט "ריש

 בפירוד של שלוש שני� והרב ב� מנח� שוכנע שהצדדי� מדובר היה  די�פסק שבאותו א�כ� 

בכל זאת הוא נמנע מלחייב את ,  ואי� כל סיכוי לשלו� בית, גמורהבמאיסות  בזהזהמואסי� 

. ו" נית� לדייק דיוק זה מלשונו של ריא� רב ספקעמדנו על כ� שלעיל כבר .  בגטשהיהא

 " על מידת סדו�כופי�": ו שהובאו לעיל" לשיטת רירציונלי�בודאי ג� אי� הדברי� עומדי� 

באותו מקרה הרב ב� מנח� טוע� שצמצו� זה עולה ג� מפסק די� של . או הרצו� למנוע חטא

". ד זה באחד מהרכביו הראשוני�"א חדא בביי זמיר ביושב� בצוות"ש רוזנטל והגר"הגרח"

 בוש שישב באותו הרכב , הרב זמירמנ�ו א187.ר יט" מפד הדי�בפסק הנראה מדובר לככ

 ואולי נית� לפרש את שתיקתו , אינו אומר דבר בנידו�, את דבריונח�אמר הרב ב� מ

נה כזו  הבחמעלה אינו מדבר כנראה הרב ב� מנח� עליוש  הדי�בפסקאול� עיו� , כהסכמה

 בדי� עולה שאי� הבחנה מ�יומדברי הרב פרבשטיי� שישב ע, בדברי הרבני� רוזנטל וזמיר

 שהי הגדול לא נמנע הרב זמיר מלחייב א הדי�ביתבשבתו ב,  זאת ועוד188.שהיאלבי� האיש 

  189.)!(ר יט" את פסק דינו מפד וציטטבגט

   השימוש בשיטת רבינו ירוח�היק�. ה

יכר שהרוח הנושבת כיו� בבתי הדי� היא לכיוו� הרחבת  האמור בפרק הקוד� נלמרות

 לראות נית� 190. לקבלהמסרבי� עדיי�ו ג� א� ברור שדייני� שוני� "השימוש בשיטת רי

, למעט זו של הרב ב� מנח� (אותה המצמצמותו ו" רישיטת מהמתעלמות העמדות אתש

יני� שכבר פרשו  המקרי� דיבמרבית הביעו) שג� היא צמצו� רק כלפי נשי� סרבניות גט

 ויותר למצוא פסקי די� מ� השני� יותר קשה.  עליה�חלקוואילו דייני� מכהני� , מתפקיד�

 לעובדה זו נותני� אי� בית ובכל זאת שלו�האחרונות הקובעי� כי אי� ספק בחוסר הסיכוי ל

  192: קביעה כדוגמת זוקובעי� או 191,כל משקל משפטי בשאלת חיוב הגט

 
לעיל , 292973/1 ראו בהרחבה דבריו בתיק ,ו"מנח מסתייג מ� השימוש הרחב מדי לדעתו בשיטת רי

  .5ש "ה
 . 40ש "לעיל ה, 6130תיק   187
188   . 68' בעמ, ש
 .)27.7.2015, פורס בנבו (847350/3 ) גדול(ערעור   189
, לא לעול תאכל חרב ":לדעת המיעוט היה פשוט כי. 34ש "לעיל ה,  698719/15 ראו דעת הרוב בתיק   190

מכוח דינו של , ולפיכ� הצדדי חייבי להתגרש, וכא� יש עיגונא של שני הצדדי המבקשי להתגרש
 בצרפ כמה מ� הצמצומי לשיטת – ריפותשני דייני הרוב תקפו אותו בח". ג"ו בספר מישרי נתיב כ"רי
,  וראו ג הדברי המובאי מפסק די� זה;)עניי� האש ועוד, שאלת הגור למרידה(ו שהוזכרו לעיל "רי

 .43ש "לעיל ה
ר נגש לבירור ההלכה ט ":הקובע, )ד"תשיה (84, 81ר א "ג פד"תשי/4553) א"אזורי ת(כדוגמת תיק   191

אנו , כי מתו� טענות הצדדי ומתו� ההסתכלות במש� הדיוני לפנינו, בתביעת הגרושי� עלינו להקדי
, "שאי� שו� סיכוי כלל וכלל שזוג זה יחזור אי פע� לחיי שלו�, כעובדא, בלי היסוסי�, יכולי� לקבוע

 . ובכל זאת אינו מייחס לעובדה זו כל משמעות
 ).הס (162, 161' ר א"ג פד"תשי/501) �י אזורי(תיק   192
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 לחיי� משותפי� אי� בה כדי להטיל חובה על  זו של חוסר תקוהאמתלא

כל זמ� שלא הוכח בהוכחות מספיקות שהאשה ,  פיטורי�גטהאשה לקבל 

 בדומה לזה וא, אשמה בהפרעת שלו� הבית עד כדי כ� שיש לה די� מורדת

וזאת לא הצליח הבעל להוכיח ולבסס , אמתלא ברורה שהאשה נמאסה עליו

� על טענות סתמיות כאלה של חוסר  נבוא להסתמא�. על עובדות ממשיות

כל בעל שירצה להפטר מאשתו יגרו� למריבות ביתיות ויזניח , תקוה לשלו�

 בטענה כי אי� סכויי� ורי� פיטגטכ יבוא וידרוש "את אשתו לכמה שני� ואח

  . לשלו�

 שנכתבו בשנות דברי� האת תואמת אינה בהרכבי� רבי� הקיימת המציאות שברור א�

נראה כי  "193:ו"בסמו� לזמ� הופעתה לראשונה של שיטת רי,  הקודמתהשבעי� של המאה

 של מהדורתו לעומת".  נתקבל בבתי הדי�לאחוסר סיכוי לשלו� כנימוק מכריע לכפיית גט 

ו או לעילת " אי� זכר לשיטת ריעדיי� שבה 1993� מ" משפחהדיני" לספרו שרשבסקי בנציו�

 של� וא� פרק�לתתו "יבור זה זכה רי של ח2016במהדורת , חוסר הסיכוי לשלו� בית

   194".גולת הכותרת בדיני גירושי�"לקביעה כי שיטתו היא 

.  בני זוג להתגרשחייב לומר שבעיני דייני� רבי� כבר אי� צור� באש� כלשהו כדי לנית�

   195: באשדוד הדי�ביתאמירה ברורה נוכל למצוא בדברי דייני 

י הצדדי� אינ� רוצי� עוד זה  בדברי רבינו ירוח� הוא שבמקרה ששנהחידוש

במקרה של רבינו ( צרי� לבדוק אחר עילות המרידה של סרב� הגט י�א, בזה

במקרה של רבינו ירוח� , יתר על כ�. כדי לכפות עליו להתגרש) הבעל: ירוח�

שפירושו הוא שמורד (אי� לראות באחד הצדדי� מורד במוב� ההלכתי 

אינו מורד מחיוביו כלפי הצד שכ� איש מה� , )מחיוביו כלפי הצד שכנגד

. שהרי ג� הצד שכנגד אינו חפ� בו ואינו רוצה בקיו� חובותיו כלפיו, שכנגד

 לכפייה על הגט במקרה של רבינו ירוח� היא שאי� מקו� לסירוב הסיבה

אי� זה משנה מי , מטע� זה.  סיבהכללהתגרש ולעג� את הצד שכנגד בלא 

ידתו של הסרב� החלה בעקבות ואפילו א� מר, בפירוק הנישואי�" אש�"

די בכ� שכעת שניה� מורדי� זה בזה כדי לכופו , מרידת הצד שכנגד

 .שהרי הסרב� מעג� את הצד שכנגד בלא סיבה, להתגרש

". בלא סיבה" להיות ג� סרבנות גט יכולה ב� זוג להתגרש לחיוב הנדרשת עילה הכיו�, ודוק

אלא א� קבע שהפירוד , ב בלבד לא הסתפק במקרה זה בחיו הדי�בית אל לב שיוש�

  :הממוש� במקרה זה ג� עשוי להוביל להטלת סנקציות על הבעל

ידו� בית הדי� בתביעת ,  הבעל יסרב להתגרש במועד הראשו� שייקבעא�

להטלת צווי הגבלה על הבעל ) 23.12.2015(ו "א בטבת תשע"האישה מיו� י

 
) ז"תשלה–ו"תשלה (194, 153ד – גשנתו� המשפט העברי" כפיית גט להלכה ולמעשה"זרח ורהפטיג   193

 . )פ בלבד"אלא את רח, ו"המחבר אינו מזכיר כלל את רי(
 . 11ש "לעיל הראו   194
 .146ש "עיל הל, 8293/5תיק   195
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) שי�קיו� פסק די� של גירו(בהתא� לחוק בתי הדי� הרבניי� 

  .1995–ה"התשנ

 שמסרב בעלעל , וא� בהטלת� בפועל, הרכבי� שוני� אינ� נמנעי� מאיו� בסנקציות, אכ�

 סרבנית שהי וכ� מאיימי� על א196,ו"להתגרש לאחר שנקבע לו חיוב בגי� שיטת רי

  197. היתר נישואי� לבעלהמת� או בסנקציותב

ולו ,  על שאלה זודויקתמ תשובהקשה לענות ? ו" כמה נפו� היו� השימוש בשיטת ריעד

ובשל העובדה שג� פסקי הדי� , בשל העובדה שרק מיעוט מפסקי הדי� הרבניי� מתפרס�

 נקל למשלכ� . שמתפרסמי� אינ� בהכרח יוצרי� תמונה שלמה של המגמות בבתי הדי�

 מעט נו ליש אחרי� מהרכבי� ואילו, מה� מתפרסמי�  די� רבי�פסקיש י�לראות שיש הרכב

 בבתי הדי� האזוריי� מכהני� לפיהש להוסי� את העובדה יש  זהעל 198.י� פסקי דדומא

אשר עדיי� לא הספיקו ) 2015�כמעט רבע מהדייני� המכהני� מונו ב(דייני� חדשי� רבי� 

  . פסיקה של גדולה כמותלפרס� 

 אנו. זולשאלה , ג� א� לא מלאה,  זאת אנו חושבי� שאנו יכולי� להציע תשובהע�

למעט .  הגדול הדי�בית היו� בהמכהני� הדייני�עשר �שני�פסיקת� של מציעי� להתרכז ב

מדובר בדייני� ותיקי� אשר , )אשר ג� לה� יש פסיקות בנושא דנ�(שני הרבני� הראשיי� 

ג� א� , זאת ועוד. לרוב� פסיקה רלוונטית ג� א� מתקופת כהונת� בבתי הדי� האזוריי�

 זאת מדובר בערכאת ערעור בכל 199,חייב הגדול אינה נחשבת תקדי� מ הדי�ביתפסיקת 

  הדי�בית יכולה היא להפו� פסיקה של כלומר,  האחרונה בכל תיקהמילה לה שמורהש

ג� במקרה זה עלינו ,  זאתע�.  כזהחיוב נמנע מאו האזורי שחייב גט בגי� פירוד ממוש�

  . לזכור שחלק ניכר מ� הפסיקה של מוסד זה אינה מתפרסמת

 
 . 98ש "לעיל ה, 764231/6תיק ; 6ש "לעיל ה, 940783/13 תיק ; 4ש "לעיל ה, 862233/1ראו למשל תיק   196
פורס  (1101440/2 ) 'אזורי חי(תיק ; )18.12.2007, פורס בנבו (4827�21�2) גדול(ראו למשל ערעור   197

 ).12.7.2017, בנבו
על סידור : לא המדרש עיקר אלא המעשה"על בעיית הפרסו של הפסיקה הרבנית ראו עמיחי רדזינר   198

: להל� ()2015 (5 מה משפטי�" � ועל מדיניות הפרסו של הפסיקה הרבניתגיטי� לאחר תביעות נזיקי
 השוואת בית הדי� בנתניה לבית הדי� בפתח ,כ� לדוגמה"). לא המדרש עיקר אלא המעשה"רדזינר 
הנתוני על הפרסומי נלקחו (מגלה את התמונה הזאת , אשר בשניה מכהני שלושה הרכבי, תקווה

, 2016מספר הזוגות שהתגרשו נלקחו מדוח הסיכו של הנהלת בתי הדי� משנת , מהמאגרי נבו ותקדי�
http://bit.ly/2ydKKYX:( 

 שנה
פסקי הדי� שהתפרסמו 

  מבית הדי� בנתניה
מספר הזוגות 

 שהתגרשו בנתניה

פסקי הדי� 
שהתפרסמו מבית 

  תקווה�הדי� בפתח

מספר הזוגות 
שהתגרשו 

  תקווה�בפתח
201

4  
18  1,101  8  901  

201
5  

39  1,123  1  969  

201
6  

51  1,107  11  963  

אול היק� פרסו פסקי הדי� משק� פער , מנתוני אלו עולה כי היק� העבודה של שני בתי הדי� דומה  
 . עצו

 ).א"תשעה (1357 סדר הדי� בבית הדי� הרבני אליאב שוחטמ�  199
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 רבינו דברי עלכתב שני פסקי די� :  עד לאחרונה הגדול הדי�ביתשיא נ,  יצחק יוס�הרב  .1

 אי� כל מקו� להכניס לפיהש,  הוא מצדד בפרשנות המרחיבה לדבריובה�שירוח� 

 בני הזוג אינ� שני א� ויש לאמצ� במלוא� ,שיקולי אש� לדברי רבינו ירוח�

ה� ניסיו� להביא  ויש ב,דושני פסקי הדי� ה� מקיפי� מא. בזה זה דמעונייני� עו

  200.מקורות נוספי� כדי לבסס את דינו של רבינו ירוח� לצור� חיוב בגט

 פסקי די� קובע בשני):  הגדול הדי�בית של הנכנסוהנשיא  (הראשיהרב ,  דוד לאוהרב  .2

 ע� 201.שהיו ה� את האיש וה� את הא"הרב לאו כי נית� לחייב בגט על סמ� שיטת רי

 כי נדרשת קובע הוא בשניה�, סט שנידונה לעיל לשיטת הרב צימבליבדומהזאת 

ולא נית� להסתמ� על שיטת ,  לכ� שאכ� שני הצדדי� רוצי� בגירושי�הודאות גדול

 בית היא שלו� הזוג כי הוא רוצה בב� מלא בכ� שטענת טחו�י אי� בבושו במקו� "רי

 הרב היה, מכיוו� שבשני המקרי� היו עילות חיוב נוספות, למעשה. טענה פיקטיבית

 שלא התרש� , קמא די�בית על התרשמותו של וסמ� בדרישה זו להקל מוכ�לאו 

  . ביתשלו�מאמינות הטענה ל

 שהוא מקבל את שיטת ברור אומנ�.  ברורה לגמריה אינעמדתו:  אליעזר איגראהרב  .3

 הנראה אינו תומ� בחיוב הגט על כל כהוא א� 202,ו בכל הנוגע לדי� הכתובה"רי

 ג� הרב איגרא ביש,  הרב לאובעמדתפסקי הדי� שנזכרו לעיל בשני , כ�. בסיסה

אול� הוא העדי� לבסס את החיוב בגט על עילות אחרות ולא הזכיר כלל את , בהרכב

 קבע שאי� ספק בעובדת הפירוד בוש,  עשה ג� במקו� אחרכ�. ו"שיטת רי

עת במקרה אחר היה הרב איגרא בדעת הרוב אשר חלקה על ד,  יתר על כ�203.הממוש�

   204. פירוד של שני� רבותבשלהמיעוט שחייבה גט 

ולדידו היא יכולה , ו הוא קט�"המשקל שהוא נות� לשיטת רי:  יצחק אלמליחהרב  .4

דברי� .  א� לא לחיוב בגט205," לגרשמצווה"להוביל לכל היותר לפסיקה ברמת 

תו� בי� אגב דיו� בתביעה לפירוק שי,  אביבבתלמפורשי� כתב בנידו� עוד בהיותו דיי� 

ו נית� "ו ומסיק מה� כי לדעת רי"הוא מביא את דברי רי.  שנה12בני זוג החיי� בנפרד 

מ אי� לסייע בידה "מ"ו, ובכל זאת קובע כי לא נית� לחייב בגט, לכו� סרבנית לגט

ו עולה ג� מפסקי די� נוספי� " המסתייג משיטת רייחסו 206".להנציח את המצב הקיי�

שאי� הוא מייחס משמעות גדולה לעובדת פירוד� של  עולה מה�ש, שפרס� בספרו

,  עמדתו זו לא השתנתה207.וודאי שאי� היא עילה לחיוב בגט, צדדי� במש� שני�

הוא היה שות� להרכב שקיבל .  הגדול הדי�בית בגט כשעלה לבעל חיוב בדברלפחות 

 
 . 52ש "לעיל ה, יוס�; 189ש "לעיל ה, 847350/3 ערעור ראו   200
 ).22.11.2016, פורס בנבו (1013673/2) גדול(ערעור ; 28ש "לעיל ה, 1062141/1ערעור ראו   201
, פורס בנבו (1098277/1) גדול(ערעור ; )21.9.2015, פורס בנבו (818315/7) ש"באזורי (תיק   202

14.2.2017(. 
 ).21.7.2015, פורס בנבו (77890/5) ש"באזורי (תיק   203
 .121ש "לעיל ה, 889512/1ערעור   204
 . 2ש "ללשונות פסיקת הגירושי� ראו לעיל ה  205
 ).ח"תשסה(רסו –רסה, רנה,  אאמרי משפטיצחק אלמליח   206
207   .)ה"תשעה (קסג, קיח,  באמרי משפטיצחק אלמליח ;  קכב,קיג' עמב, ש
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 הרב 208.ו" האזורי שחייב בעל בגט בי� היתר בגי� שיטת רי הדי�ביתערעור על פסיקת 

באשר אי� ,  יש לדחות את תביעת שלו� הבית של הבעלמנ�ו אכיאלמליח קובע ש� 

 זאת לאחרונה ע�.  עליו חיוב לגרש את אשתו אלא מצווה בלבדאי�אול� , לה סיכוי

 סרבנית על שהיא, וא� לכו�,  נית� לחייבכי שקבע  די�לפסקהיה הרב אלמליח שות� 

ו " שיטת ריהפעלת בעניי�שחל שינוי בדעתו  תכ�י יכלומר 209.ו לבדה"בסיס שיטת רי

 לזה של חיוב דומה אינו בגט שהיא� מוב� שמבחינה הלכתית חיוב הא, כלפי נשי�

   210.הבעל

 שנת�  די�בפסק. ו ללא צמצו� כלשהו" רישיטת תבקבל מצדד:  הישריקאליהו הרב  .5

 שיש, "�נאמר על ידינו ובפסקי די� רבי" הגדול הוא מעיד על עצמו כי  הדי�ביתב

 כלומר 211,"אי� זה משנה מי היה הגור� למצב זה"ו, ו"לחייב בגט על בסיס שיטת רי

 קבע הרב  אביבבתל  הדי�בית בשבתו בעוד. מוריד ואינו מעלה אינועניי� האש� 

ג� א� אחד הצדדי� תובע ,  להוכיח את התקיימות העילהדיוהישריק כי עצ� הפירוד 

 היא הקובעת לעניי� ]...[  הדי�ביתתרשמות נראה פשוט שה", לדידו 212.שלו� בית

שעל פיה נית� א� לאחוז בצעדי אכיפה , הלכת רבנו ירוח�"כלומר לעניי� , "זה

   213".וכפייה

הרב זמיר הציג את .  לעילראינו כברו " רילשיטת המרחיבה גישתו את:  זמיריעקב הרב  .6

 והוא 214,דמתשל המאה הקו) או התשעי� המוקדמות (מוני�עמדתו כבר בשנות הש

  215. הגדול הדי�ביתהמשי� לאחוז בה בשבתו ב

 ולכ� עמדתו אינה , אי� התבטאות שלו בנושאשפורסמו הדי� בפסקי:  כ�אהר� הרב  . 7

   216.ידועה לנו

 
 ).12.2.2013, פורס בנבו (810659/8) גדול(ערעור   208
 ,י הרב אליהו הישריקדומה שפסק הדי� נכתב ביד). 11.2.2018, פורס בנבו (1124231/1) גדול(ערעור   209

כבר כתבנו כי ככל שמעשיו של אד מוכיחי על פי הבנת דעת ומראה : "בשל המשפט המופיע בו
, הרי שכדי להוציא מכ� ולהחריג מכ�, עיניה של כל האנשי כי פלוני או פלונית אינו רוצה בשלו

נטל ההוכחה .  במלואהחובת ההוכחה להסבר חריג זה מוטלת עליו, בטענה שנות� הסבר אחר למעשה
המתייחס ככל , "מוטל כולו על כל מי שמנסה לספק הסבר למעשה אשר מצד עצמו מוכיח את ההפ�

 .)13.5.2013, פורס בנבו (380065/5) א"תאזורי (הנראה לדבריו בתיק 
 . )ניה לההפה לידבדיו� בגו� המאמר ו( 28ש "ראו לעיל ה  210
 ).15.11.2016, פורס בנבו (1043381/1  )גדול(ערעור   211
, פורס בנבו (849440/19) א"תאזורי (תיק ; )10.7.2013, פורס בנבו (844127/1) א"תאזורי (תיק ראו   212

14.7.2015.( 
זאת יש מקרה אחד שבו הצטר� הרב  ע. שוט המובא  ראו ג הציט.209ש "לעיל ה, 380065/5תיק   213

א� שבית , לדעת חבריו להרכב שלא חייבו אישה בגט לאחר פירוד של שני רבות, ללא נימוקי, הישריק
נית� אולי . ))2.3.2016, פורס בנבו (1019374/1) גדול(ראו ערעור (הדי� קבע שאי� סיכוי לשלו בית 
שאותה עזב לפני , � ש רצה לגרו לבעל לדאוג למדור ראוי לאשתולשער שעשה זאת משו שבית הדי

ג (שבו הרב דיכובסקי , 169ש "הרי שמקרה זה דומה למקרה שראינו לעיל בה, כ� הוא א. שני רבות
 .  נקט דר� דומה)ו בצורתה הרחבה"הוא תומ� גדול בשיטת רי

 .40ש "לעיל ה, 6130תיק   214
 . 189ש "לעיל הראו   215
, )202ש "לעיל ה, 1098277/1ערעור (ו "אומנ במקרה אחד שבו השתמש הרב שלמה שפירא ברי  216

 .אול באותו מקרה הוצעו ג נימוקי אחרי לחיוב הגט, הצטר� הרב כ� למסקנות פסק הדי�
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 מדבריוע� זאת . ו בפסקי הדי� שבידינו" אינו מתייחס לשיטת ריהוא:  לוזציו� הרב  . 8

. פירוד ממוש� הוא עילה לחיוב בגט עולה ש217בפסק די� העוסק בשאלת חיוב כתובה

 כתובה שהי באותו מקרה תבעה א218.אחר מקרה של זו עולה ג� באוביטר עמדה

לאחר שעזב אותה ,  יחדיו שני� רבותמויע לא חיה שהיא של בעלה זבו�יומזונות מ� הע

). ובשנותיו האחרונות הגיש תביעת גירושי� מאשתו החוקית( אחרת שהילטובת א

,  בגטשהי מחייב את הא הדי�ביתהיה ,  בחיי�הבעל נותרעולה שאילו  לוז במדברי הר

ח "ושמא לאחר י(ג יש להניח שלאחר תקופת פירוד מסוימת "שג� לאחר חדר"משו� 

 היה הדי� ביתאילו הלי� הגירושי� לפני ) י המפורסמת'ח פלאג"חודש כשיטת ר

 כנראה אלה נית� מדברי�". בית הדי� היה מחייב את האישה לקבל את גיטה, מתמש�

  .  מקו� לשיקולי אשמה כאשר מתקיי� פירוד ממוש�אי� לדעתולהסיק ש

וא� היה , ו" שבעבר הסתייג הרב נהרי מ� השימוש בשיטת רידומה:  נהרימימו� הרב  . 9

מוכ� לקבל את דרישותיו הכלכליות של הבעל כתנאי המונע חיוב בגט בגי� שיטה 

 בחיפה כי עמד בראשופסקי די� קבע ההרכב ש ובשורה של , זו השתנתהעמדתו 219.זו

יש לראות ",  לדידו220.שהיה� כלפי הבעל וה� כלפי הא, גטו מביאה לחיוב ב"שיטת רי

מבלי להצביע על האש� , בהתנהגות הצדדי� האחד כלפי השני כמורדי� זה בזה

וג� נית� להסתמ� על אומדנת ,  כלומר אי� משקל לשאלת האש�221,"בפירוק השיתו�

על .  ביתשלו� כאשר אחד מה� תובע אפילו , המוסקת מהתנהגות הצדדי�י� הדבית

 שדרשו הוכחה חזקה יותר למרידת , להרכב בחיפהיו עליו חברונקודה אחרונה זו חלק

 שאי� קבעהוא ,  בית כנהשלו� הוא סבר שיש תביעת בוש במקרה מנ�ו א222.שהיהא

   223.ו" להסתמ� על שיטת ריו�מק

 ברור שהצדדי� רוצי� בושו במקו� " מצדד בהפעלת ריהוא:  עמוסמיכאל הרב  . 10

הוא עצמו מעיד כי חזר על . אלא שאחד מה� מעכב זאת בשל דרישות שונות, בגירושי�

 ילה עיגו� הינה עטענת"ש העמדה הוא א� מקבל את 224.עמדה זו בפסקי די� רבי�

 זאת  ע�225".א� א� הצד המעג� אינו אש� בהפרת שלו� הבית, מספקת לחיוב בגט

 בית ושינתה בהמש� את עמדתה מחוסר שלו� דרשה בכנות שהי האבושבמקרה 

 
 ).8.12.2016, פורס בנבו (1075070/1) גדול(ערעור   217
 ).30.12.2013, פורס בנבו ( 930676/1 ) ש"באזורי (תיק   218
 ).2009 (8 18 הדי� והדיי� ,034524637�21�2) 'אזורי חי(תיק   219
פורס  (901912/1) 'אזורי חי(תיק ; )2.6.2009, פורס בנבו (1998�64�3) 'אזורי חי(ל תיק ראו למש  220

 . 55ש "לעיל ה,  866214/1 תיק ; )7.5.2013, בנבו
ראות בעזיבת יש ל ": כינקבעבאותו מקרה () 28.10.2009, פורס בנבו (2512�21�2) 'אזורי חי(תיק   221

א� שהיא עזבה בשל , "האשה את יחידת הדיור המשותפת בנסיבות הללו כמרידה על כל המשתמע מכ�
 . )התפרצויות זע של בעלה כלפיה

222   . ש
 ).2.10.2013, פורס בנבו ( 589033/1 ) 'אזורי חי(תיק   223
 .)23.7.2015, פורס בנבו (965579/2) 'אזורי נת(תיק   224
בשני המקרי היה מדובר ( ש, 965579/2תיק ; )3.6.2015, פורס בנבו (910130/7) 'אזורי נת(תיק   225

 . )בחיוב הבעל בגט
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 הגירושי� הבלתי מתפשרת של בעלה ומתו� רצו� להג� על זכויותיה ת דרישבשלברירה 

  226.ו אינה חלה כא�" ושיטת רי,קבע הרב עמוס שאי� מקו� לחייבה בגט, הכלכליות

 לפסקי מנומקת לאב שינדלר בהסכמה  מקרי� הצטר� הרבכמה:  שינדלראברה� הרב  . 11

 זאת איננו בטוחי� ע�. ו"בי� היתר בגי� שיטת רי,  בגטשהיא בעל או בו חויבה�שדי� 

 חיוב זו משו� שבאות� מקרי� היו עילות שיטה יכולי� ללמד על תמיכתו בי�שהדבר

  גישתו המרחיבה של הרב דיכובסקיעל חלק שינדלר הרב,  זאת ועוד227.נוספות

,  אינה אומרת דברוש�עצ� עובדת הפירוד הממ, לדבריו 228.ובפירוט באריכות

הוא א� מצטט את דברי הרב . ונדרשת אמירה ברורה של הצדדי� שאינ� רוצי� זה בזה

 �עמדתו המסתייגת של הרב שינדלר . פירוד האש� ושאלת גור� השאלת עלהורבי

בשל שיטת בי� היתר ,  חייב עמיתו להרכב את הבעל בגטבוש ג� במקרה ולהע

, ממוש� אינו מתייחס ש� במפורש לנימוק הפירוד המנ�ו שינדלר אהרב 229.ו"רי

אול� קובע שאי� לחייב בגט משו� שבשל חומרת דיני הגירושי� לא נית� לחייב בגט 

 קיבל מנ�והוא א,  נתבעה לגטשהי האבוש, במקרה אחר". עילות כבדות משקל"ללא 

 קא� נמנע מלפסוק חיוב בגט והסתפ, ו" רישיטתאת עילת הפירוד הממוש� ואת 

 ע� זאת לא מ� הנמנע שחל שינוי 230".שעל הצדדי� להתגרש זה מזו"בהוראה 

 שהי אשר חייב א די�לפסקהוא היה שות� . בעמדתו של הרב שינדלר בעת האחרונה

 ענייני�ובאותו מקרה חיוב זה התבסס על ניתוח מצב ה, ו בלבד"בגט בשל עילת רי

  231. עצמה חזרה ותבעה שלו� ביתהאשה אילוו,  הדי�ביתבידי 

.  בפתיחת מאמר זההוצגה המרחיבה של הרב שפירא עמדתו:  שפיראשלמה הרב  . 12

 אול� דעתו זו 232,ג" בגט בניגוד לחדרשהי בעבר הוא סבר שלא נית� לחייב אמנ�וא

ו " קבע כי נית� להפעיל את שיטת ריהוא בנתניה  הדי�בית בשבתו בעוד. השתנתה

  חשובלאוכי ,  ביתשלו� הזוג מצהיר על רצונו בשב� א�  הדי�ביתיתוח המצב בלאור נ

  שלבמקרה. או א� היה אש� כלשהו, "מי הראשו� שהתחיל לטעו� שרצונו להתגרש"

 על דברי� אלה חזר בשבתו 233.שהי האיש וה� את האאת גט ה�  הדי�בית יחייבעיגו� 

  234. הגדול הדי�ביתב

הרבני� (ו "יני� שאינ� תומכי� בחיוב גט בגי� שיטת ריהרי שיש שלושה די,  נסכ�א�

 של שני האחרוני� השתנתה � שדעתיתכ�י ,כפי שראינו, ע� זאת. אלמליח ושינדלר, איגרא

 
 ).11.11.2009, פורס בנבו (1902�21�2) 'אזורי נת(תיק   226
פורס  ( 290452/1 ) 'אזורי נת(תיק ; )26.4.2006, פורס בנבו (8885�21�1) 'אזורי נת(ראו למשל תיק   227

 962276/8 ) 'אזורי נת(תיק ; )31.3.2015, פורס בנבו ( 289160/11 ) 'אזורי נת(תיק ; )3.3.2011, בנבו
 ). 4.12.2016, פורס בנבו(

, לב שומע לשלמהדיכובסקי  מביא ציטוטי מ,)4.12.2016, פורס בנבו (981098/1) 'אזורי נת(תיק   228
  .80ש "לעיל ה

 .5ש "לעיל ה, 1012834/1תיק   229
 ).2.5.2016, פורס בנבו (289799/14) 'אזורי נת(תיק   230
 . 209ש "לעיל ה, 1124231/1ערעור ראו   231
 ).27.6.2006, פורס בנבו (4637�29�1) 'אזורי נת(תיק   232
 .131ש "לעיל ה,  920384/1 תיק   233
 .202ש "לעיל ה, 1098277/1ערעור   234
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שני דייני� שעמדת� אינה ידועה , ) בגטשהילפחות כאשר מדובר בחיוב א, לאחרונה

נהרי , הרבני� לאו (שלושה שתומכי� בחיוב גט במגבלות מסוימות, )לוזהרבני� כ� ו(

זמיר , יוס�, הרבני� הישריק (הו בצורתה הרחב" את שיטת רימקבלי�וארבעה ה) עמוסו

  ). ושפירא

שמוב� שיש לקחת את מסקנותיו ,  הגדול הדי�בית להציג נתוני� אלה לפי הרכבי ניסיו�

 לפחותיכול להביא למסקנה כי ,  מוגבל בשל עובדת ייחודו של כל תיק ותיקרבו�יבע

 ג� א� ,ו" הגדול נית� משקל ממשי לשיטת רי הדי�בית הרכבי תארבעה מתו� שמונב

  235. למגבלות שונותבכפו� היה זהבחלק� 

  הסיבות לעליית שיטתו של רי�ו. ו

 ת השימוש בשיטשל הניכרתלהתרחבות , מטבע הדברי� משוער בלבד,  להציע הסברננסה

כפי שמעידי� , ני� האחרונותוביתר שאת בש, ו משנות השבעי� של המאה הקודמת"רי

בתי הדי� בשני� האחרונות משתמשי� רבות בשיטת רבנו ירוח�  "236:דייני� שוני�

  ". לפסוק חיוב בגט לבני זוג ששניה� אינ� מעונייני� זה בזוהדי�המאפשרת לבתי 

 העובדהובראש� , ו עליה� עמדו לעיל" רישיטת בשימוש העליית ליבות שהסברור

ה� סיבות ,  הדורותבמהל� רק בדור האחרו� ולכ� לא נדחתה "לתההתג"שמדובר בשיטה ש

סיבות אלה מאפשרות לדייני� המצדדי� בפירוד כעילת גירושי� .  א� לא מספיקותחיותהכר

אול� ברור שהעניי� המרכזי הוא ההסבר לרצונ� להכיר בעילה , ו"להסתמ� על שיטת רי

  237.זו

 ממנה והמצמצמי� המתעלמי� וכ�, ו" שנית� לשער כי כפי שהמתנגדי� לשיטת רידומה

,  בכלל" קלי�גירושי�" נכו� לאפשר גירושי� ללא אש� או שלאפועלי� מתו� הנחה , אותה

 ג�כ� ,  ראינו לעילאותוש " הנישואי�מות"שלא לדבר על ההתנגדות האידאולוגית לרעיו� 

 תהלי� את ללא אש� ולהקל גירושי� שלה� פועלי� מתו� הנחה שיש להכיר בהפלוגתא בני

 
די� כפי שהופיעה במודעה התלויה מחו� לאולמות הדיוני בבית ה, להל� רשימת הרכבי בית הדי� הגדול  235

רשימת ההרכבי ) 2018דצמבר (כעת ג זו ,  מבירור שעשינו;2017 ביולי �1 בתארי� ההרבני הגדול
 הרבני :הרכב ג ;לוז, נהרי,  הרבני זמיר:הרכב ב; זמיר, אלמליח,  הרבני יוס�:הרכב א: הקבועה

 :הרכב ו; שפירא, כ�,  הרבני איגרא:הרכב ה; נהרי, אלמליח,  הרבני עמוס:הרכב ד; כ�, איגרא, לאו
,  הרבני אלמליח:הרכב ח; שינדלר, עמוס,  הרבני הישריק:הרכב ז; לוז, שפירא, הרבני איגרא

 . שינדלר, הישריק
  פסקי הדי� הנזכרי לעיל וכ�;) שאר פסקי הדי� הנזכרי ש גוראו( 5ש "לעיל ה, 936936/2תיק   236

 . 12ש "בה
237  הדייני אינ מסגירי מפורשות את המוטיבציות המובילות אות להקל בדיני החיוב , מטבע הדברי

ו מופיע רק " הוא ככל הנראה הדיי� היחיד שהעלה בבירור את השאלה מדוע רי,הדיי� אושינסקי. בגט
 – הסבר עובדתי) בש הדיי� הרב בנימי� בארי(הוא מציע ש . )6ל ה�ש ראו לעי(בשני האחרונות 

שלפיו בכל פסקי הדי� עד לשנות השבעי היה מדובר רק בהתרשמות של בית הדי� מכ� שהאישה לא 
ת העובדה שמעול לא מלבד זאת שקשה מאוד לקבל א. ולא באמירות מפורשות שלה, רצתה בבעלה

, הרי שנית� לראות כי העמדה הרווחת הייתה שעצ הפירוד אינו עילה לגט כלל, היה מקרה כזה עד אז
  . )192, 50, 46ראו למשל לעיל ה�ש (ולא חשוב מה אומרי הצדדי
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 בבסיס עליית ג� מונחי� יסוד סביר להניח שמניעי� דומי� יש. ודאי בעת הזו, הגירושי�

   238. בשני� האחרונות" עלימאיס" הגט בעילת חיובימספר 

ובמילי� ,  יותר"קלי�" נושבת הרוח בהרכבי� רבי� לכיוו� של גירושי� אפוא מדוע

 או מו� אצל החייב אש� המחפשותאלה , "קלאסיות" עילות הגירושי� הלזניחת: אחרות

ודאי בעניי� רגיש כל כ� כמו זה של חיובי , ההלכה היהודית היא מטבעה שמרנית? בגט

ודאי יהיה נכו� , ראשית. ולכ� שינוי דרמטי זה שאנו מדברי� עליו זוקק הסבר, גיטי� וכפיית�

 מאוד תכ�יי. �להניח כי תרומה לשינוי בפסיקה הייתה בחילופי הדורות בבתי הדי� הרבניי

 לרכ� את צור� מ� הדייני� שהתמנו משנות השמוני� ואיל� ה� קשובי� יותר לשרבי�

 מפני פריצת לחשש שא� ייתכ� כי וראינו 239,הקשיי� שיוצרי� דיני הגירושי� ההלכתיי�

 כי גור� להציע אפשר א� 240.איסורי תורה שעלולה לבוא בשל הקשיי� להתגרש יש משקל

שינוי שהדייני� מגיבי� אליו ,  הגירושי�למוסד בנוגעוי החברתי עצמו  השינהואמרכזי נוס� 

 של זוגות יהודי� במדינת הגירושי� בשיעורעיו� בנתוני� מלמד על עלייה ניכרת . בפסיקת�

 רואי�ה אנשי�ה  ורבי�שהולכי� שעלייה זו מלמדת מוב� 241.ישראל בעשורי� האחרוני�

והתפיסה שרק , יני� בהמש� החיי� המשותפי�בגירושי� אופציה סבירה כאשר אינ� מעוני

 ספק אי�. עילה קיצונית יכולה להצדיק גירושי� הולכת ומצטמצמת בחברה הישראלית

 לקיומ� של דרישה על ובעיקר,  הציבורית על קשיי הגירושי� בבית הדי�יקורתשחלק מ� הב

 לחפש  לחלק מ� הדייני�וגרמה לבתי הדי� חלחלה 242, גירושי� המכילות אש�ילותע

  . אפשרויות נוספות במקורות ההלכתיי� לחיוב בגט

 השפעה ישירה של שיטות משפט זרות על פסיקת שישג� א� לא נטע� ,  ועודזאת

, רוח הזמ�, "צייטגייסט"במחקר המשפט המשווה נהוג לדבר ג� על השפעת ה, הדייני�

 בהתחשב , אות� למגמות דומותומובילה  ובעונה אחתבעתהפועלת על שיטות שונות 

 
238   על פסיקת בתי הדי� הרבניי בטענת ! '?ותנהג את בנותי כשבויות חרב'"ראו למשל יהודה יאיר ב� מנח

, לב שומע לשלמהדיכובסקי ; )2014–2013 (217ז – ומשפחה במשפט" באמתלה מבוררת' מאיס עלי'
  .111ש "לעיל ה, פרובר ובארי; קיב' בעמ ,80ש "לעיל ה

אשר לשינוי . )כי מרבית הדייני המחמירי בסוגיה דנ� כבר פרשו( 190ה�ש ל הטקסט הסמו�ראו לעיל   239
גט בהשגחת "כ� מ� הצד השמרני ראו עמיחי רדזינר   הדייני משנות השמוני ואיל� והביקורת עלאופי
של סדרת  והחרדי� המשפטעתיד להתפרס בכר� (" בבתי די� פרטיי' ענייני נישואי� וגירושי�': �"הבד

בדברי  וראו ג הביקורת המרומזת ;)"�"בהשגחת הבד גט"רדזינר : להל� ()"חברה ותרבות, משפט"
ש "לעיל ה, פרובר ובארי": מאיס עלי"הדייני הוותיקי על הצעירי יותר בדבר שימוש היתר בעילת 

111.  
 . 94ש "הל הטקסט הסמו�ראו לעיל   240
שי� אצל זוגות יהודי למ� שנות השבעי של המאה הקודמת ראו נטע על העלייה הניכרת במספר הגירו  241

עלייה זו לא פסחה א� ). 2013, מרכז המחקר והמידע, הכנסת (מבחר נתוני� על גירושי� בישראלמשה 
שיעור המתגרשי בחברה החרדית " אהר� רבינובי� :ראו את הנתוני המובאי אצלו ,על הציבור החרדי

 .http://bit.ly/2Dgnuft )30.12.2017( האר� "עלה בתו� עשור וחצי
מוב� שביקורת . 169–168' בעמ, 45ש "לעיל ה, צבי�רוז�; 13ש "לעיל ה, שפה אחתשיפמ� ראו למשל   242

 . 'מחזות וכו, א� בזירה התרבותית באמצעות סרטירבה מתפרסמת בכלי התקשורת השוני ו
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 דנ� נוכל לתאר את העצמתה של שיטת בהקשר 243. מציאות ואתגרי� דומי�מול לא בפועל�

  244: ליבזו� בהקשר אחרגדעו�' פרופו באמצעות דברי� שכתב "רי

, ובמיוחד שיטת המשפט השכנה או השלטת,  הגורמי� הנידוני�לפעמי�

טיפוח  לי�א� משמשי� כגור� מא, אינ� משפיעי� על יצירת נורמות חדשות

ורק קיומ� ,  בשיטה הקולטתשקועותמוסדות משפטיי� או נורמות שהיו 

 או גר� לעיצוב� לפי המקובל בשיטה  את קיומ�חש�בשיטה השנייה 

  .הדומיננטית

 בשנותו " שיטת רי"תחיית"הא� יהיה מופר� לחשוב על קשר כלשהו בי� ,  זאתלאור

 לא? ללא אש� בעול� המערבי של המאה הקודמת ובי� עליית משטר הגירושי� �השבעי

 במדינות שרר עד לעשורי� האחרוני� של המאה העשרי� כינוכל להתעל� מ� העובדה 

 Irretrievable (קרע בלתי נית� לאיחוי, למשל, באנגלייה 245. משטר גירושי� נוקשה למדיותרב

breakdown( ובשנה זו ג� אופשרו לראשונה 1969,246 כעילת גירושי� רק בשנת נקבע 

 רק שינויהבמדינות אחרות אירע . במדינת קליפורניה,  הבריתבארצותגירושי� ללא אש� 

,  זמ� מינימלי של פירודנדרש בחלק מ� המדינות א� 247.בשנות השבעי� וא� מאוחר יותר

   248.הנע בי� שנה לשש שני�

ו אינ� נמנעי� "טת רי חלק מהדייני� המצדדי� בשיכי לאשש השערה זו נזכיר כדי

 של זרותו,  שראינוכפי. " הנישואי�מות":  כמוב� משיטות זרותהשאוב, במונח מלהשתמש

מות 'הגישה של  "249:בו המשתמשי�מונח זה להלכה הקלאסית גרמה למתקפה חריפה על 

". אלא בחוקי העמי� ביחס לנשואי� אזרחיי�, ל"אי� מקורה בדיני תורה ולא חז' הנישואי�

הרי שלא נית� להתעל� ,  כ�חושבי� איננוואנו , � ייטע� שמדובר בסמנטיקה בלבדא� ג� א

 התקבל על , במערכות משפט מערביותהתפתח ש," הנישואי�מות"מ� העובדה כי רעיו� 

 , הישראליהמשפט:  הדי� הרבניי�לבתידעת� של שתי מערכות שיש לה� זיקה ברורה 

  .  הבריתבארצות קסיתפסיקה האורתודו נרחב מ� הוחלק , המשפט העליו�בית ובעיקר

 
 .David Ibbetson ,The Challenges of Comparative Legal History, COMP. LEGAL HIST ראו למשל  243

מוסלמי תולדות המחקר  – משפט משווה יהודי"בהקשר היהודי ראו למשל גדעו� ליבזו�  .(2013) 1 1
  ).ה"שנתה (66–63, 43, 62פעמי� " ובעיותיו

244   .65' בעמ, ש
245   �על ההסדרה האזרחית של ! ברצוני להתגרש ומייד"לסקירת המהפכה שחלה בעניי� זה ראו שחר ליפשי

 ,")!ברצוני להתגרש ומייד"ליפשי� : להל� ()2005 (684–680, 671 כח עיוני משפט" הגירושי
ה נית� להתגרש בהסכמה כשאי� במדינות שונות א� לא הי, כפי שליפשי� מראה. והמקורות המובאי ש

הזכות לגירושי� אינה , בניגוד לזכות לנישואי�, למעשה. דבר שכמוב� שונה מ� המסורת ההלכתית, אש
 פריגת וצבי�בלכר  ראו איילת.מוכרת כזכות חוקתית א� כיו ברוב שיטות המשפט ובמשפט הבי� לאומי

 97–95, 81כא משפט ועסקי� " מבח� כמקרה מיניי חד גירושי של המקרה – לכול גירושי"טריגר 
)2018.( 

246  STEPHEN CRETNEY, FAMILY LAW IN THE TWENTIETH CENTURY: A HISTORY 319 (2003). 
  .245ש "לעיל ה, "!ברצוני להתגרש ומייד"ליפשי� ראו   247
 . 27, 25–24, 22 ש"ה, שראו   248
 Avishalom Westreich, The Right to Divorce in Jewish Law: Between ראו כ� .107ש " הלעיל ראו  249

Politics and Ideology, 1 INT'L. J. JURIS. FAM. 177, 195 (2010). 



  שיטת רבינו ירוח� בבית הדי� הרבני: "מות הנישואי�"תחייתה של עילת   ט"עתש מט משפטי�

161  

 שיש לחייב התפיסה ספק שאי� כי א� נוסי� כ� לפניא� ,  נשוב למסגרות אלהידימ

סרבני� בגט במקרה ברור של נישואי� שהגיעו לקיצ� תפסה לה מקו� נרחב בדעת הקהל 

 השבעי� של המאה שנות למ�, לרבות בקרב שומרי ההלכה, ל"היהודית באר� ובחו

 אות� מאמצי�ג� א� לא כל דייניו ,  למגמות אלהחשו� כמוב� הדי� בית 250.הקודמת

 ההלכתית לבי� פסיקה ושינויי� בחידושי�הזיקה שבי� , כאמור 251.בפסיקת� כפי שראינו

ומחקרי� ,  הדורותכל לאור� תופעה ידועה היאשינויי� במציאות המשפטית והחברתית 

 בבחירות להשתת�וגיית זכות� של נשי� כדוגמה בעלמא נזכיר את ס. רבי� נכתבו על כ�

 הייתה, כאשר עלתה הסוגיה בעשורי� הראשוני� של המאה העשרי�. לתפקידי� ציבוריי�

 אוסרת על נשי� ההלכהש, ל"באר� ישראל ובחו,  הרוב המכריע של הפוסקי�עמדת

וכיו� פוסקי ההלכה ברוב ,  במהל� המאה העשרי� עמדה זו הלכה והתבטלה252.לבחור

 לנשי� להצביע בבחירות וא� מעודד אות� לעשות י� מתירהאורתודוקסיה של זרמי המכריע

 לא ברי שהשינוי ההלכתי כרו� בשינוי המשפטי שהתרחש במדינות העול� הא�. זאת

  253?בסוגיה זו

 
דובר במאבק אי� מ, ודוק(דומה שלא מקרה הוא שהארגו� האורתודוקסי הראשו� למע� מסורבות גט   250

ק בארצות הברית רק בשנת ) פעילות כזו התקיימה ג בעבר. הקלאסית שבעלה נעל" עגונה"למע� ה
 Jessica D. Miller, The History of the Agunah in America: A Clash of Religious Law  ראו.1977

and Social Progress, 19 WOMEN'S RTS. L. REP. 1, 11 (1997) .יעתנולמיטב יד , נער� מחקר טר
עיתונות יהודית "אול בחינה מדוקדקת באתר , היסטורי של תחילת המאבק למע� מסורבות גט בישראל

ובמסמכי שוני מארכיו� המדינה מגלה כי ג בישראל נית� לתאר� את תחילת הדיו� " היסטורית
�  . שנות השבעיהציבורי בבעיית סרבנות הגט ואת הצגתה כבעיה רחבה הדורשת פתרו� בסו

 ,Tanya Zion-Waldoks על השפעת המאבק למע� מסורבות הגט על פעילותו של בית הדי� ראו  251
Resistance, Tradition and Social Change: Orthodox Jewish Women Activists Fighting to Free 
Agunot in Israel (2015) (unpublished Ph.D dissertation, Bar-Ilan University) (on file with 

author)) בפסיקות גירושי� אשר נגרמו משינוי המציאות . ) בעיקר בפרק השמיניראו על שינויי
מחקר :  בעול� פסיקת בתי הדי� הרבניי� הממלכתיי�תמורותהחברתית והמשפטית ראו רחל לבמור 

, בלת תואר דוקטורעבודה לש ק(הלכתי וניתוח של פסיקות בתי הדי� הרבניי� בעניי� גירושי� 
 59' עמב, 198ש "לעיל ה, "המעשה אלא עיקר המדרש לא "רדזינר; )א"התשע, איל��אוניברסיטת בר

מודרניות על בתי הדי� הרבניי ראו יוסי שרעבי " חיצוניות"אשר להשפעת נורמות משפטיות . ואיל�
). 2015 (250–232 בייחוד ,211, 1 ובפרט בכלל" ת אד בבתי הדי� הרבנייזכויו: �"בצלו של בג"

של המשפט הישראלי על פסיקת , שא� מפורשת בדברי חלק מהדייני,  ברורהפעהתחו שיש בו הש
  ראו. בהרחבה אבישלו וסטריי�כ� לאחרונה עמד על. זוג בתי הדי� הוא התחו של יחסי ממו� בי� בני

Avishalom Westreich, Accommodating Religious Law with a Civil Legal System: Lessons 
from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters, 33 J. L. & RELIGION 481 

(2018). 
 וההפניות ,)2013 (250–236המאבק על הקול  ראו לאחרונה מרגלית שילה .על סוגיה זו נכתב רבות  252

 . שהמובאות 
בעניי� זכות� של נשי ,  ועד ראשית שנות העשרי�1918מ, בעת הדיו� ההלכתי המרכזי בשאלה זו  253

רק בחלק קט� ממדינות העול , פה המכוננת של היישוב היהודי המאורג� באר�ילבחור נציגי לאס
על ). �1920 לחוקה המאפשר זכות זו ב�19ובארצות הברית נחקק התיקו� ה(הייתה לנשי זכות בחירה 
השר לענייני ' שקדיאל נ 153/87� " עמד השופט מנח אלו� בבג,"חיצוניות"השינוי שחל ועל סיבותיו ה

 הוא מביא דוגמה נוספת לשינוי דומה בהלכה ,בהמש� דבריו). 1987 (266–248, 221) 2(ד מב" פ,דתות
)דת הפוסקי לאסור ההנחה שהמציאות המשפטית בעול השפיעה על עמ). היחס ללימוד תורה לנשי
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 כעילה לגירושי� " הנישואי�מות" בישראל הושפע מעליית רעיו� י המשפטהשיח, כאמור

 בי� שתי הצעות חוק פרטיות שהוגשו שנשווהת זאת כנוכל לראו. שי�יבסו� שנות הש

 של חברת הכנסת הצעתה. לכנסת וביקשו לכונ� בישראל מערכת אזרחית לנישואי� וגירושי�

הנסיבות " להצעה מציג את 26 סעי� 1963.254� הכנסת בשולח� על הועלתה תלמי האמ

מדובר בעילות . טבמקרה של גירושי� בבית המשפ" שכל אחת מה� מצדיקה מת� צו גירושי�

 מבני הזוג נטש את השני דאח: "למשל( שיש בה אשמה זוג שכול� מבוססות על התנהגות ב�

. או על קיומ� של מו� או מחלה המסכני� את ב� הזוג התובע גירושי�") ובמזיד, לחלוטי�

 ואשר רבי� 1972,255לעומת זאת בהצעתו של חבר הכנסת אורי אבנרי שהוגשה בראשית 

ואלה הנסיבות שכל : " עילה נוספת15מופיעה בסעי� , תקו מהצעתה של תלמימסעיפיה הוע

 המשפט כי אי� סיכוי תא� עולה בעליל לדעת בי) 8 (]... [אחת מה� מצדיקה מת� צו גירושי�

סעי� זה חזר והופיע בהצעות חוק דומות שהוגשו ". לחיי משפחה תקיני� בי� בני הזוג

 ,ות הלכי רוח שהחלו רווחי� בציבור הישראלי דומה שהצעות חוק אלו משקפ256.בהמש�

  257. הרבני היה ג� הוא חשו� אליה� הדי�ביתוכי 

 והשמיני של המאה הקודמת השביעי העשורי� במפנה בתפיסת עילות הגירושי� השינוי

 היהומטבע הדברי� ( ד� בעניינ� בית המשפט העליו� בה�ש ג� באות� מקרי� מועטי� ניכר

 259.שטרייט בפרשת  הדי�פסק נית� 1964�ב 258).נגד בית הדי� בעתירות שהוגשו הדיו�

 
ראו , לדיו�. הביאו בהמש� להיתר העולה ג בתוככי העול התורני, וממילא השינויי בה, בחירת נשי

אי� באמת הורה הרב קוק בפועל בעניי� : בי� הלכה להנהגה –מעמד האישה "ארי יצחק שבט : למשל
 � והמאמרי ההלכתיי ,)ח"תשעה (81, 79ב מעשה חשב "  תעודות חדשות וחדשניות–�בחירת נשי

  יגטללי אורות "האשה בעיד� המודרני לאור ההלכה"יעקב אריאל ; 9 ש"בה ,הנזכרי ש
http://bit.ly/2DirlJg) של המאה הקודמת מ� הראוי : "בנוגע לעמדתו של הרב קוק בשנות העשרי

דעת נותנת שע  ה]... [להעיר שבאותה עת זכות בחירה לנשי לא נהגה בכל מדינות העול המתקד
ג נשי המקפידות על צניעות� אינ� רואות בהשתתפות בבחירות פגיעה בצניעות� , השתנות הנורמות
דוקא בגלל איכפתיות� לרמתה של החברה ה� מעוניינות להשפיע עליה , ואדרבה, וברמת� הרוחנית

י משתתפות ג הרב היה מסכי לנוהג הקיי כיו שלפיו נש. באמצעות בחירת מנהיגות ראויה
 . )"בבחירות

 . 926, 23.1.1963כ "ד, 1962–ב"התשכ, הצעת חוק הנישואי� והגירושי�  254
255   .16.2.1972כ "ד, 1971–א"התשל, הצעת חוק הנישואי� והגירושי� האזרחיי
 להצעת חוק 7 'ס; 8.12.1976כ "ד, 1976–ו"התשל,  להצעת חוק נישואי� וגירושי�8 'סראו למשל   256

 . 6.5.1979כ "ד, 1978–ט"התשל, שי�נישואי� וגירו
ו מתו� חשש שמא היעדר הכרה "את שיטת רי" גילה"נית� אולי להעלות את ההשערה כי בית הדי�   257

אי� מדובר , במילי אחרות.  יעודד הכרה בנישואי� וגירושי� אזרחיי בישראל,"מות הנישואי�"בעילת 
אלא בשל החשש לנטילת ,  גירושי� וקבלתהבשינוי מתו� הכרה של שינוי התפיסה החברתית בעניי�

היו חסרות  במקרה זה אי� מדובר בהשערה סבירה במיוחד ולו משו שהצעות החוק האלה. סמכותו
 כלומר החשש מפני חקיקת חוק – טענה זו ,זאת ע.  וא� לא עברו את מחסו הקריאה המוקדמת,סיכוי

 תחו דיני המשפחה בשנות השבעי של  עלתה כהסבר לכמה פסיקות מקלות ב–נישואי� אזרחיי
 בשיקוליעיוני� : דיוקנו ההלכתי של הרב שלמה גור� ראו אביעד יחיאל הולנדר .המאה הקודמת
, עבודת לש קבלת תואר דוקטור (355–351, 307–292   במאמריו ההלכתיי�הביסוסהפסיקה ודרכי 
הרב שלמה , יע בדברי הרב הראשינית� לראות ש שהחשש הזה מופ ()א"תשעה ,איל��אוניברסיטת בר

 . )עצמו, גור�
 ראו ."מות הנישואי�"עמדה המצדדת כמוב� בעילת , לעמדת בית המשפט העליו� בשני מאוחרות יותר  258

 . 283ש " ולהל� ה8ש "למשל לעיל ה
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 שנת� הי שנישהיעסקה בהיתר נישואי� לא)  שופטי ההרכבחמשת אותה קיבלוש (העתירה

לגבר שאשתו סירבה להתגרש ממנו ) ואשר אושר בידי הרב הראשי כדרישת החוק ( הדי�בית

 ספק שבסיס מרכזי אי� .דבר שהביא לחיובה בגט בבית הדי�, למרות תשע שנות פירוד

אשר אינ� נישואי� של ( העובדה כי הזוג נישא בנישואי� אזרחיי� היה ולהיתרלחיוב הגט 

 זה עולה בדברי בית המשפט העליו� שסבר כי לא ועניי�, )260ממש לדעת רוב הפוסקי�

.  יש להכיר בנישואי� אלהשמכוח� לאומי��הבי לא יכבד את כללי המשפט  הדי�בית שיתכ�י

 בית המשפט אינו מגביל את דבריו לנישואי� אזרחיי� וקובע הלכה כללית שלפיה אול�

לדברי .  לבעל יהודי היתר נישואי�לתת המאפשרת לבית הדי� עילה כללפירוד ממוש� אינו 

   261:השופט זילברג

אינה יכולה לשמש ,  העובדה שבני%הזוג חיי� בנפרד זה מזה כתשע שני�ג�

כי פירוד ,  שמענו ובשו� מקו� לא נאמרמעול� לא. עילה למת� ההיתר

  .ממוש� ישמש �טע� מבורר להתיר� במוב� תקנת החר� דרבינו גרשו� הנ�ל

 262. השופט חיי� כה�בדברי מופיעה להיתר חר� דרבינו גרשו� העילות בדבר דומה קביעה

 א� ג� לא נית� להימלט מ� 263, כא� לשאלת נכונות הדברי� מבחינה הלכתיתכנסי נלא

 הוא ג� , עילה למת� היתר נישואי�אינו ממוש� פירוד שכפי שסבורי�שהשופטי� העובדה 

 רוריבדבריה� עולה בב,  ועודזאת 264. בניגוד לרצונהשהיאינו עילה המאפשרת לגרש א

 עוד אי� הוא מוכר ככזה כל להכיר בישראל בפירוד ממוש� כעילה יתכ�י לא לפיושהנימוק 

 המשפט בביתעניי� זה שב ועלה , והנה 265.יי� בוצעו הנישואי� האזרחבה�שבמדינות 

לאחר : � בסיטואציה דומה" לבגשהי אעתרה בורונובסקי בפרשת. 1969 בשנתהעליו� 

אול� הפע� . קיבל בעלה היתר נישואי�,  שני� שהביא לחיובה בגטמעשר יותרפירוד של 

, שטרייט מ� הזוג בשונה 266.� כי לא יתערבו בהיתר שקיבל הבעל"קבעו שלושת שופטי בג

 כבדתאול� כאמור נקודה זו אינה אמורה להיות , כא� נישאו בני הזוג כדת משה וישראל

 בניגוד למקרה –כא� . להפ� (267 של השופט זילברג שצוטט לעילטיעונו לפילפחות , משקל

 
 .1964 (598) 1(ד יח "פ, הרב הראשי לישראל' שטרייט נ 301/63� "בג  259
 590–589 ,579ז – ומשפחה במשפט" רטוריקה בלבד, אכ�"ראו למשל עמיחי רדזינר   260

 . והמקורות הנזכרי ש,)"רטוריקה בלבד, אכ�"רדזינר : להל� ()ד"תשעה–ג"תשעה(
 . 615' בעמ, 259ש "לעיל ה, שטרייטראו עניי�   261
262   . 613 ' בעמ,ש
263  ג ג במקרה של פירוד או בכל מקרה "הסבורי שנית� להתיר חדר, ג אשכנזי, אי� ספק שיש פוסקי

 �, פורס בנבו (992236/1) גדול(ראו הפניות בדברי הרב לאו בערעור (שבית הדי� סבור שהוא נחו
17.5.2015((. 

אי� ספק שכ� סבר ג . 612' בעמ, 259ש " לעיל ה,שטרייט בעניי� ברי מפורשי בדברי השופט כה�הד  264
 חמור בהרבה , האוסר לגרש אישה בעל כורחה,כ� שהחר של רבינו גרשו  שעמד על,השופט זילברג

� ראו דבר(מהחר האוסר נישואי אישה שנייה �, 462פ�ד כ , ר� ב� נ� הרבני� הראשיי� 235/68יו בבג
471) 1969(. 

ולא ייתכ� כי מדינת ":  השופט זילברגדברי (627, )דברי השופט כה� (613' בעמ,  ש,שטרייטראו עניי�   265
 ").נעוריו�תלפיות לכל בעל �אזרחי� הרוצה להיפטר מאשת�ישראל תשמש תל

 . 264ש "לעיל ה, 235/68� "בג  266
הטענה שמקרה זה שונה ממקרה שטרייט בשל העובדה שהאחרוני נישאו לפי חוקי מדינה אחרת שיש   267

 . )473' עמב, ש ( אכ� עולה בדבריו של השופט בנימי� הלוי,לכבד
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 ב שיש,בכל זאת זילברג).  דרבינו גרשו� ודאי חל עליה�� בנישואי� שחרמדובר –שטרייט 

 יהיה נכו� להגביל את יכולת לאוכי , יטשטרי שיש לבטל את הלכת  סבר,בראש ההרכב

  . בה� להשתמשהשימוש של בתי הדי� בהיתרי נישואי� כאשר ה� רואי� לנכו� 

 שניי�.  לדיו� נוס� בהרכב של חמישה שופטי�1971�ב זכתה בורונובסקיפרשת , כידוע

כה� היה השופט . הו מניחיי� כה� ואלי: � שטרייט ישבו ג� בו"מ� השופטי� שישבו בבג

וכי הפירוד הממוש� , שטרייטהיחיד בהרכב של הדיו� הנוס� שסבר שאי� לשנות את הלכת 

 עולה במפורש כי הבעיה נעוצה לדעתו מדבריואול� אפילו . אינו עילה למת� היתר נישואי�

�  וצרייכול  הדי�בית במקרה זה היה ,לדידו: במילי� אחרות. א� לא בעילה, במת� ההיתר

א� לשו� החוק המאפשרת לו כפייה זו ,  הממוש�הפירוד בגי� גט קבלת לשהי את האלכפות

 מודה כי עמדתו בפרשת מני השופט, עומתו ל268.אינה מאפשרת מת� היתר נישואי� לבעל

 אגרנט מצביע 269.והוא הצטר� לדעת הרוב שהוביל הנשיא אגרנט,  בטעות יסודהשטרייט

א� לענייננו חשובה , טרייט וקובע כי יש לבטלהעל הפגמי� שנפלו לדעתו בהלכת ש

, ובעקבותיו היתר הנישואי� לבעל,  חיוב הגירושי�לפיהש  הדי�ביתבמיוחד תמיכתו בעמדת 

  270: בצדק רבניתנו

מבוסס על עובדת קיו� המצב , שהוטל על הצדדי�,  החיוב בגירושי�שכ�

רוד הארו�  של חיי הנישואי� במש� זמ� רב ועל עובדת הפיחלוטי�ההרוס ל

  .ללא תקווה לתיקו� חייה� המעורערי�, שביניה�

 מות" הגירושי� במקרה של הצדקתל באשר שחל בתפיסתו של בית המשפט העליו� השינוי
ג� כא� מדובר , שטרייט לפרשת בדומה 1985.271 משנת שמואל ניכר ג� בפרשת "הנישואי�

ואז עתרה וטענה ,  הרבני הדי�בית חויבה בגט בשהיהא. בבני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי�
 נדחו אינ� בהשטענותיה והדר� . כי לבית הדי� אי� סמכות לדו� בתביעת הגירושי� של בעלה

בניגוד ,  אשר מדגיש,ברק)  אזארווכת( קיימת בדבריו של השופט החשיבות. מענייננו
 כי די� הבית דברי לפי.  ראויהעילה אכ� הוא " הנישואי�מות"כי , שטרייט� "לאמור בבג

או לשק� את חייה� , לא נראה שבמצב הפירוד שביניה� כיו� יש מקו� להמש� חיי שלו�"
 שהי� בשל החשש כי העילה היחידה לחיוב הא"אי� מקו� להתערבות בג, "בשותפות להבא

 מי שעמד יפה על השינוי שחל בתפיסתו של בית 272.בגט הייתה עובדת הנישואי� האזרחיי�
ההבדל ,  לדבריו273.פנחס שיפמ�'  פרופהוא שמואל ושטרייטת המשפט העליו� בי� פרשו

הגישה הכובשת יותר ויותר את הלבבות בשיטות " הדי� נובע ככל הנראה מאימו� פסקיבי� 
שגירושי� אינ� צריכי� להינת� על יסוד אשמתו של הנתבע כי א� , היא]ו[משפט מערביות 

 
בית הדי� ). 1971 (21–18 ,14) 1(פ�ד כה, הרב הראשי לישראל הרב ניסי�' בורונובסקי נ 10/69ד�נ   268

 . )264ש "ראו לעיל ה(פני כפיית האישה  כמוב� העדי� את מת� ההיתר על
269   . 52' עמב, ש
הוא מביע את צערו על שסיבה מוצדקת זו לגירושי� אינה ( 49'  בעמ,וכ� ש; 51, 48' עמב, שראו   270

דומה . ו"באותה עת עדיי� לא ננקטה שיטת רי, כפי שראינו, אכ�. )בעל הוא הסרב�מופעלת כאשר ה
  .שכיו תחושה זו בדבר אפליית האישה במקרה של פירוד ממוש� כבר מוצדקת הרבה פחות

 ).1985 (393) 4(פ�ד לט, אביב�שמואל נ� בית הדי� הרבני האזורי בתל 148/84� "בג  271
272   . 398' עמב, ש
�על הזכות להתגיירפנחס שיפמ�  273  , � 227–221, 212 טז משפטי�על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה

)1986(. 
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 מות" בדבר בית המשפט העליו�  תפיסתו זו של274".על יסוד כשלו� הנישואי� ללא תקנה
 להארי� המקו� זה לאא� ,  כעילת פירוד מוצדקת עולה ג� בהקשרי� כלכליי�"הנישואי�

 המשתק� " הנישואי�מות" תפיסת להניח שהתהלי� של עליית מופר� יהיה הא� 275.בכ�
  ?במשפט הישראלי לא פסח ג� על בית הדי� הרבני

 גדול.  הבריתשבארצות ההלכתי בשיח�  גתבולט" הנישואי� מות" של עילת עלייתה
 תשובה הלכתית קצרה ונעדרת 1977 הרב משה פיינשטיי� כתב בשנת  הבריתארצותפוסקי 

  276:כל מקור הלכתי

וכבר שנה , שלו� בית] שאי�[= איש ואשה שזה הרבה שני� שליכא ובדבר
ד חשוב ולא עלה ביד� לעשות "וכבר ישבו ב, וחצי דרי� במקומות מופרדי�

 אז מדי� התורה באופ� כזה מוכרחי� להתגרש ואי� רשות ]...[  ביניה�שלו�
  .לא הבעל את אשתו ולא האשה את הבעל, לשו� צד לעג�

 מות "שלפיה הברית הולכת ורווחת הגישה בארצותג� בקרב בתי די� שוני� , ואכ�
 למניעת הנישואי��קד� ניכר במיוחד בהסכ� הדבר 277.היא עילה לחיוב גט" הנישואי�

 את הצדדי� מחייב בקצירת האומר נציי� כי ההסכ� 278. הבריתבארצותרבנות גט הרווח ס
ומחייב את הבעל לשל� לאשתו סכו� מזונות ) BDA(=להופיע בפני בית הדי� של אמריקה 

אלא א� האישה עצמה אינה משתפת פעולה ( דולר ליו� מעת הפירוד ועד מת� הגט 150של 
.  להטיל עליו לח� כספי ניכר שיגרו� לו לתת את הגטוהדבר נועד כמוב�). ע� בית הדי�

אינ� מסתירי� את ,  האמריקאיתיהמ� הרבני� הבולטי� באורתודוקסי,  של ההסכ�מעצביו
 מ� המציאות המשפטית והחברתית" הנישואי� מות"העובדה שההסכ� אימ� את רעיו� 

מכ� שחלק� מעלי� ג� א� לא נית� להתעל� (ועל כ� אינו דורש אשמה כלשהי , האמריקאית
את החשש שמדיניות גירושי� שמרנית בבית הדי� תגרו� לבני זוג להסתפק בגירושי� 

המציע ,  של שיקגו הדי�בית למשל כתב הרב יונה רייס שמכה� כיו� כאב כ� 279).האזרחיי�
  280:"עגונה"הגדרה מודרנית ורחבה למונח 

 
274  על :  פנחס שיפמ� �דיני משפחה אזרחיי שיצאו מ� הארו�: ג דבריו במאמרוראו. 225' עמב, ש

 � 587, 575  עיוני� בעשייתו השיפוטית של אהר� ברק:ספר ברקתרומתו של הנשיא ברק לדיני המשפחה
 ). 2009, פסברג עורכי�איל זמיר וסיליה וסרשטיי�, ברק מדינה(

 655–654, 643 כח עיוני משפט" קווי פתיחה לדיו�: ראו למשל פנחס שיפמ� �על המשפחה החדשה  275
)2005.( 

תשובה זו מצוטטת במספר פסקי די� . סימ� טו, חלק ד, יורה דעה, ת אגרות משה"משה פיינשטיי� שו  276
 . )186ש "לעיל ה, 289160/5ראו למשל תיק (פ "ו ורח"יטות רירבניי לצד ש

277  A. YEHUDA WARBURG, RABBINIC AUTHORITY: THE VISION AND THE REALITY vol. 2 207 
(2016). 

והמקורות , 113ש "לעיל ה, "? מצוות התלויות באר�–גיטי� "רדזינר להרחבה ולניתוח של הסכ זה ראו   278
 The Rabbinical Council –נציי� כי ארגו� הרבני הגדול ביותר בצפו� אמריקה . הרבי המובאי ש

of America) RCA (–זה  Rabbinical ראו ( קבע כי אסור לחבריו לערו� קידושי� ללא חתימה על הסכ
Council of America, A Powerful Advance to Prevent Using Jewish Law to Cause Human 

Suffering (Sep. 22, 2016) https://goo.gl/bBTFB2 . במאמרו של רדזינר א� הוסבר כי ג דייני
רדזינר (ו מתנגדי להסכ משו שהוא אינו דורש חיוב בגט בבית הדי� "ישראלי התומכי בשיטת רי

 . )41' עמב,  ש,"? מצוות התלויות באר�–טי� גי"
279  כ� שהחשש הנזכר הוא טיעו� מרכזי בקרב פוסקי  המאמר ג עומד בהרחבה על. 37–33' עמב, ש

 הוא ג עומד ,זאת ע. שבה אי� מערכת גירושי� אזרחית, הסבורי שההסכ אינו ראוי לשימוש בישראל
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An agunah, broadly defined, is a woman who is no longer in a functional 

marriage and who cannot remarry because her husband cannot or will not 

give her a get and is also not known to be dead. As a general rule, a 

marriage is no longer functional and a get should therefore be given in any 

case where a husband and wife no longer desire to live together as husband 

and wife or if a beit din concludes that there is no chance for shalom bayit 

[reconciliation] between them [...] even if one party acts wrongly to the 

other, it is never correct for either the husband to withhold a get or for the 

wife to refuse a get when a marriage is clearly over.  

של המציאות המשפטית במערכות משפט   אנו טועני� להשפעה ישירהשאי� נדגיש, ושוב
ברי לנו כי סביר למדי שהדייני� לא עקבו אחרי שינוי . אחרות על פסיקת בתי הדי� הרבניי�

 שחלו בעול� המערבי המגמות זאת ע�. ל� ולא קראו מחקרי� על כ�חוקי הגירושי� בעו
השפיעו ג� על תפיסתו של חלק לא מבוטל מ� האוכלוסייה היהודית באר� הכפופה בדיני 

וכ� על השיח , מרצונה או שלא מרצונה, הנישואי� והגירושי� שלה לבתי הדי� הרבניי�
 לחפש מקור שיוכל בבוא� . הבריתבארצותהמשפטי בישראל ועל הפסיקה ההלכתית 

 שחפצו בכ� לסמו� על הדייני� יכולי� היו,  את הפירוד הממוש� כעילת גירושי�להצדיק
לעיל הסברנו במה היה .  במקרה או שלא במקרה זה לא מכבר"נתגלתה"ו ש"שיטת רי

  . יתרונה הגדול של שיטה זו

   סיו�דברי. ז

 הדי� בית הל� בהש הדר� בי�  השווה הרב דיכובסקי281," נחבני" המכונה  הדי�בפסק

 שנישא זוג פעולתו בגירושי דר�ובי� ,  נישאו הצדדי� אזרחיתבוש 282,במקרה שלפניו

  :בעניי� אחד הוא מצא דמיו�. כהלכה

קיימת התנגדות חריפה מצידו של . ששלו� לא ישכו� בי� הצדדי�,  לנוהוברר
הצדדי� ואי� טע� להשאיר את , האיש להמש� המצב הפורמלי של נישואי�

העילה לקביעת פירוד בי� הצדדי� היא . במצב של קשר על גבי הנייר בלבד
, שני הצדדי� יודעי� היטב שנישואיה� הגיעו לידי סיו�". תו� הנישואי�"

 שג� בנישואי� כדת משה וישראל מהווה יצוי�. והלאהוכי השלו� מה� 
  . לגירושי�עילה למת� פסק די�, המצב של פירוד מוחלט וחוסר סיכוי לשינוי

 
' עמב, ש( מניעה של ממש לפתיחת חיי זוגיי ללא גט  הטועני שג בישראל אי�,על קולות אחרי

21–31.( 
280  Jonathan Reiss, Jewish Divorce and the Role of Beit Din, JEWISH LAW (1999) 

https://goo.gl/zMWrhf )ההדגשה במקור(. 
 ).11.11.2003, פורס בנבו( 4276/03) גדול(ערעור   281
פסק די� זה נכתב למע� בית המשפט העליו� ומתו� , כידוע. פועלאי� אנו טועני שכ� הוא אכ� עשה ב  282

, )כולל אלה שכתבו אותו(וספק עד כמה הוא בכלל מייצג את תפיסת הדייני , חשש לסמכויות בית הדי�
ש "לעיל ה, "רטוריקה בלבד, אכ�"רדזינר (לרבות לעניי� עילת הגירושי� מנישואי� אזרחיי המוצגת בו 

260( . 
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 283. ברקאהר� בית המשפט העליו� השופט נשיא על דעתו של התקבלו שדברי� אלה ניכר
 קובע הוא אחרומצד , "מות הנישואי�/תו�" אכ� תומ� בעילת הגירושי� של הוא אחדמצד 

וא� הוא משווה בי� הנישואי� האזרחיי� , "גירושי� חפוזי� ונמהרי�"שאי� לאפשר 
  :י"לנישואי� כדמו

עליו לקבל תמונה מלאה . ת הדי� לעשות מאמ� להיכנס לעובי הקורה ביעל
עליו לבדוק שאכ� הקרע בי� בני הזוג אינו . על מערכת היחסי� במשפחה

אי� . יש לבחו� את עומק המשבר. עד כדי הרס חיי הנישואי�, נית� לאיחוי
יש למצות את האפשרות . לדחו� את הצדדי� להל� רוח של פירוק המשפחה

כמקובל בתביעות גירושי� בי� בני זוג , בי� בני הזוג" שלו� בית "להשכי�
תקופת הביניי� של הבירור בבית הדי� עשויה .  כדת משה וישראלנישאוש

 לצנ� את להיטות ב� הזוג לפירוק הנישואי�, במקרי� מסוימי�, היא עצמה
]...[   

 בני סירוב להעניק סעד של גירושי� אינו מאחה את הקרע בי�, פי רוב�על
 אי� לראות עוול בגירושי� ]...[ יש לאפשר התנתקות מקשרי� הרוסי�. הזוג

לפי דרישתו של אחד מבני הזוג כאשר התא המשפחתי התפרק בפועל וחיי 
גישה זו מאזנת כראוי בי� הצור� להג� על . הנישואי� התרוקנו מתוכנ�

, י�ועל חירות הפרט בעיצוב חייו האישי, מחד גיסא, יציבות הנישואי�
  . מאיד� גיסא

התנתקות מקשרי� "שיטה המדברת על אפשרות של , ו" רקע עלייתה של שיטת ריעל
לדחו� את הצדדי� להל� רוח של "כדי שלא " תקופת ביניי�"א� מציעה , מחד" הרוסי�

 גירושי� דר� והנשיא ברק בי� כובסקי שמציעי� הרב דיהדמיו�,  מאיד�"פירוק המשפחה
   284. מוב� לגמרי, משה וישראלכדתירושי� מנישואי� אזרחית מקובלת ובי� ג

לא נית� , ו"לשיטת רי, בשתיקה או בגלוי,  קיימת אופוזיציהיי� א� בבתי הדי� עדג�
 די� מדברי� לפי שבתיעצ� העובדה . להתעל� מעלייתה המהירה וממשמעותה הדרמטית

 א�  חשובולא 285,ג סנקציות א� ורק בגי� עיגו� ב� הזוהפעלת עלתומ� על חיוב בגט וא� 
 שאילו הייתה תכ�יי. היא חידוש חשוב שקשה להמעיט בערכו, שהימדובר באיש או בא

, וקהה מה מ� הביקורת כלפי בתי הדי� הילקח, זו חשובהמודעות ציבורית רחבה להתפתחות 
   286. בו היה משתפרני�ואמו� המתדיי

 
, פורס בנבו(  לפסק הדי�39–36' פס, יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ 2232/03� "בג  283

�דיני המשפחה בעיד� האזרחי. )21.11.2006 �מדיני הנישואי� של מי : לדיו� בשיטתו ראו שחר ליפשי
 י משפט ועסקי�נונ של נישואי אזרחיי בישראל� שנשאו מחו� לגבולות המדינה אל היו שאחרי כי

447 ,475–481) 2009.( 
 . 97–95, 92' בעמ, 55ש "לעיל ה, "בחזרה לעתיד"וסטריי� השוו   284
פורס  (832258/1) צפתאזורי (תיק ; )23.8.2011, פורס בנבו (586006/4) 'אזורי חי(ראו למשל תיק   285

 ).18.5.2012, בנבו
 המשפט של ויויא� –גט "ביקורת בולטת שהועלתה נגד בתי הדי� בשני האחרונות מצויה בסרט   286

.  ובדיו� הציבורי שעורר, של האחי שלומי ורונית אלקב�)2014', קר� קולנוע ישראלי ואח ("אמסל
בתגובה ". מות הנישואי�"מובהק של הסרט עוסק בקוצר ידו של בית הדי� לסייע למסורבת גט במקרה 

כי המציאות ברבי מ� , ובצדק לדעתנו, ד שמעו� יעקבי"ל בתי הדי� הרבניי עוה"עליו אמר מנכ
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 זה הוא דבראינו וכפי שר,  הרבה יותר משהיו בעבר"קלי�" שהגירושי� היו� ברור
 בבחינת והוא ,לצניני� בעיני הסבורי� שהדבר מנוגד למסורת המקובלת לדעת� בע� ישראל

דברי� אלה באי� לידי ביטוי באחד החיבורי� .  לגירושי� המקובלי� באומות העול�חיקוי
 המרכזית של טענתו .החריפי� שיצאו בשני� האחרונות נגד בתי הדי� הרבניי� הרשמיי�

 ולכ� ראוי ,ופסולי� י�יא שהדייני� המכהני� בה� מסדרי� ביד קלה גיטי� מעוש החיבורה
  287:לפנות לבתי די� פרטיי�

 המקו� להתריע על �דייני� מטע�� שכשהבעל והאשה מרדו זה על זה וכא�
ומטילי� עליו , ושניה� אינ� חפצי� בחיי נשואי� ה� מחייבי� את הבעל בגט

וה� מסתמכי� ).  ככפייה גמורהדינ� ]... [שכמבואר לעיל(הגבלות חמורות 
  ]...[ שכתב בזה�ל) ח"מישרי� נתיב כג ח(על דבריו של רבינו ירוח� 

שלא ] יחידה [= דייני� אלו שרבינו ירוח� בזה הוא דעה יחידאהושוכחי�
 בתיקי� רבי� העו�ד או הטוע� ]...[ הובאה בשאר ראשוני� ובפוסקי� כלל
בכל סיכו� דיו� טורחי� להביא את , רבני בשיטת �העתק הדבק� במחשב

דייני�� מסויימי� זה עובד "רבינו ירוח� כיו� שהניסיו� הראה לה� שאצל 
  ]...[ ואוי לאותה בושה, להביא �לפסק� של חיוב גט

 כ� כאשר האשה מגישה תביעת גירושי� שכמעט בכל המקרי� היא כבר ועל
כפייה אפילו דאי� ,  בית� צרי� לומר שא� הבעל רוצה שלואי�, מורדת

 זה והרי, אלא אפילו כאשר הבעל ג�כ אינו מעוניי� בשלו�, לרבינו ירוח�
דלא (אי� בזה די� כפייה ואפילו לא חיוב להכרעת הפוסקי� ,  זהעלמרדו זה 
  ).רוח�כרבינו י

שלדידו ג� בעילות חמורות הרבה יותר ,  למסקנותיו של מחבר זהפי� כמוב� איננו שותאנו

 החידוש –הרי שעל העובדות שהוא מביא , אול� א� נתעל� מ� הטו� 288,לא נית� לכפות

 –ומשמעותה ברבי� מבתי הדי� , המקרי� הרבי� שנית� להשתמש בה, ו"שיש בשיטת רי

  .קשה מאוד לחלוק

 
המחייבי בגט " במהל� השני חלו שינויי גישה אצל הדייני"וכי , ההרכבי שונה מזו המתוארת בסרט
סורגי "ליאת נטובי� קושיצקי (ו " ריבי� היתר על סמ� שיטת, במקרי דומי לזה המוצג בסרט

 )).24.10.2014 (5, 1 ,898 מקור ראשו� –מוס� צדק " שקופי
קמט – קמחאיסור הליכה לבתי משפט ולבתי הדי� הרבניי� הפועלי� לפי חוקי המדינה: משפטי ישראל  287

לעיל , "�"גט בהשגחת הבד"על חיבור בעייתי זה ראו רדזינר . קמ–קלט' עמב,  ראו ג ש;)ג"תשעה(
 . 152 ש"ה, 239ש "ה

288   . )לגבי איסור כפיית גט בגי� אלימות קשה ומוכחת של הבעל(קז –צט' עמב, ראו למשל ש




