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  פתח השער

  
  ,יני בתי הדין הרבניים בישראלג די"כבוד הרה

  !עליהם יחיו' ה
  
  

  !השלום והברכה
  

תועלת רבה יותר מהשיעורים וההרצאות הנאמרים בימי  לשם הפקת, לבקשת רבים
  .יזמנו הקלטה של הדוברים והעלאת דבריהם על הכתב, העיון

הרבה , הושקע עמל רב בהכנתה של חוברת זו, בגלל איכות ההקלטה והתימלול
זאת הסיבה שלא יכולנו להביא גם את הדברים שנאמרו . שחשבנו בתחילה מעבר למה

  .למרות חשיבותם, שיח- ברב
פ למאמרים "לעיבודן של ההרצאות בע, אני תקוה כי נמצא דרך קלה ונוחה יותר

  .לתועלתם של הדיינים, בכתב
, יהודה דוקס' ולר ד הרב שמעון יעקבי"לעו, שינפלד' ג אברהם צ"תודתי נתונה לרה

ובו נאספו ההרצאות שניתנו בכנס הדיינים , שנשאו בעול הכנת הקובץ המונח לפניכם
  .ז"בשנת התשס

ומעשה , אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו' ויהי נועם ה: "יהי רצון שיקויים בנו
  ".ידינו כוננהו

  
  

        ,,,,בברכה וכל טובבברכה וכל טובבברכה וכל טובבברכה וכל טוב    
        הרב אליהו בן דהןהרב אליהו בן דהןהרב אליהו בן דהןהרב אליהו בן דהן

        מנהל בתי הדין הרבנייםמנהל בתי הדין הרבנייםמנהל בתי הדין הרבנייםמנהל בתי הדין הרבניים    
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 דברי פתיחה

  הרב שלמה בן שמעון

 דיין בית הדין הרבני הגדול

, ראשון לציון וראש רבני ישראל, נשיא בית הדין הגדול, ברשות נשיאנו הדגול
ושלא יושבים , פהברשות כל הדיינים שיושבים  ,דים"ברשות האב ,דים"ברשות הראב

  .עלינו ועליהם תבוא הברכה בעזרת השם יתברך. פה
ברכה . אנו כאן את ימי העיון הקבועים כבר הרבה יותר מחצי יובל שנים פותחים

יש פה דבר נפלא . עושים, מדברים, משמיעים ,בכינוס הזה שומעים. בימי העיוןרבה יש 
אבל . זה ברור, ם הנאה לעולםשהנאה לה, זה כינוס הצדיקים ,קודם כל. בכינוס הזה
, בכל הדברים שעומדים על הפרק, שדיינים מתכנסים ודנים בענייני דיומא, באופן מיוחד
אומר הספורנו פירוש נפלא , )יתרו(על פרשת השבוע . תשועה ברוב יועץ. יש בזה ברכה

בעל הדין כש ".שרי חמישים ושרי עשרות, רי מאותש, ושמת עליהם שרי אלפים. "ביותר
, יראה לשרי מאות .יראה בפני שרי חמישים, חן בעיניולא מצא ו, יופיע לפני שרי עשרות

כי מי שנידון בפני ". הקל מעליך"יתרו אומר למשה רבנו . רבע דרגותא, לשרי אלפים
בשביל מה יבוא אל , אז לא יבוא אליך. הולך וצועק, שרי עשרות ולא מוצא חן בעיניו

אז . דרגות שלוש עוד יש לו, הראשון לא מוצא חן בעיניו אם. ראשון יש בית דין? משה
  .לכאורה מקור ראשוני ביותר לבית הדין הגדול הנה. רחוק? כול להגיע למשה רבנומתי י

היתה . שראש הקהילה העשיר היה שולט בכל, ראיתי סיפור נפלא על רב עיר מסוימת
אומר . רוצה ללכת כך אחר, ישב קצת, הרב בא. כמובן, לו שמחה בבית והזמין את הרב

קראנו בפרשת , אמר לו הרב? מה הרב ממהר כל כך, עוד לילה שלם לפנינו: לו העשיר
, ַוָּיבֹא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל; ֵלאלִֹהים-- עָֹלה ּוְזָבִחים, ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה: "השבוע 
משה איפה , "אהרן וכל זקני ישראל"כתוב  ."םִלְפֵני ָהֱאלִֹהי--חֵֹתן מֶֹׁשה-ֶלֶחם ִעם-ֶלֱאָכל
ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ; ָהָעם-ִלְׁשּפֹט ֶאת, ַוֵּיֶׁשב מֶֹׁשה, ִמָּמֳחָרת, ַוְיִהי: "פסוק אחרי זה כתוב? היה
אני מפחד , אני מחר בבית הדין: אומר משה רבינו". ָהָעֶרב-ַהּבֶֹקר ַעד-ִמן, מֶֹׁשה-ַעל

, ַוֵּיֶׁשב מֶֹׁשה, הואיל ִמָּמֳחָרת? פירוש אני אאחרמה ? אני אאחר. מהקדוש ברוך הוא
לא . אמירה נפלאה .אני חייב להגיע בזמן לא יכול לשבת אצלך כל הזמן, ָהָעם- ִלְׁשּפֹט ֶאת

  .יש לפנינו ערב שלם, אאריך
שיברך את כולנו  ,הראשון לציון, מנשיא בית הדין הגדולנשמע תחילה דברי ברכה 

  .בבקשה כבוד הרב, שיעור בהלכה ולאחר מכן ישמיע לנו גם
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 דברי ברכה

  הרב שלמה משה עמאר

 א בית הדין הרבני הגדולהראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשי

כבוד הגאון הגדול רבי שלמה . ברוכים הבאים בשם השם, קהל קדוש, רבותיו מורי
הקדוש ברוך הוא יוסיף לו חיים ארוכים . בן שמעון שהוא תמיד פותח בחן ובחכמה

, הדיינים, דים אבות בתי הדין"הראב כבוד, כבוד חברי בית הדין הגדול. וטובים יהי רצון
  .'כולם ברוכים לה, הסגנים והעוזריםהיועץ המשפטי ו, הדיןמנהל בתי 

אני . היא פרשה שבה התכנסו בני ישראל סביב הר סיני כדי לקבל תורה, פרשת יתרו
אבל בוודאי , שקבעו את הימים האלו בדיוק בפרשה הזאתכלא יודע אם לזה התכוונו 

ויחן שם "ל בסוף אב" יצבווית: "ושם נאמר. זא בפרשת השבועדרמי מילתא שיש כאן
 בלב, אבל התכלית והעיקר זה להיות כאיש אחד, אפילו כשבאים בבחינת רבים". ישראל
למרות שיש גלים חזקים שמנסים להציף אותנו , כוחם של בתי הדיןוזה הוא . אחד

, כמעט קבועה, חלקם עושים את זה בדרך של תרעומת. ולהכות בנו ולהחליש ולפורר
ואחר , איס את ריחם ואת ערכם של בתי הדין אצל הציבור הרחבכדי להמ, כבר יום ביומו

, וחלקם נלחמים בגלוי בכל עוז .כך יהיה יותר קל להכות ולעקור מכוחם של בתי הדין
כל זמן , כל זמן שאנחנו ביחד -ועם כל זאת  .ולא תמיד בדרך ברורה, ובכל דרך אפשרית

אין דבר , גם אם יש חילוקי דעות, כל זמן שאנחנו נדע לעבוד, שאנחנו מחזקים זה את זה
כאיש , אבל אם נדע לדבר בלב אחד, תמיד יהיו ותמיד היו. בעולם שאין בו חילוקי דעות

בודאי , בדרך של רצון טוב, דרך פתוחהאלא ב, 1"ובקרבו ישים ארבו"אחד לא בדרך של 
  .ות בנוק אותנו ויגן עלינו מכל הכוחות שמנסים להכשזה הדבר שיחז

, בסוף פרשת יתרו נאמר אחרי שבני ישראל ראו את הקולות ושמעו את הברקים
עד  2"נפשי יצאה בדברו .ויצאה נשמתם 'את קול ה ושמעו כל העם", "וההר עשן"

מעמלה של , שזהו הטל שיוציא מלימוד התורה, שהביא הקדוש ברוך הוא טל של תחייה

                                                 
 'ז', ירמיהו ט  .1
) השיר השירים (ה יצתה נשמתן של ישראל שנאמר "ל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ואריב"  .2

טל שעתיד  אשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הורידנפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ר
גשם נדבות תניף אלקים נחלתך ונלאה אתה ) תהילים סח(להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר 

 ).שבת פח" (כוננתה
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עם ישראל . 3"אורות טליך מאי דכתיב כי טל"כתובות  תורה כמו שאמר רבי אלעזר בסוף
 ראו". ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות האמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעוי", נבהלו

ודאי שזו מידת הדין מתוחה אמרו ב, שיש כאלה קולות נוראיים ומראות קשות כאלה
ומשה ". פן נמות ", שזה דין, "ואל ידבר עמנו אלוקים"הם אמרו . והולכת לפגוע בהם
ויאמר משה אל העם אל "ומרגיע אותם  מתפלל עליהם, כדרכו בקודש, רבנו עליו השלום

לא תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא . "אין לכם מה לפחד: אמר להם". תיראו
  ".האלוקים

ואל ידבר עמו "הלוא זה הוא הדבר שפחדו ממנו , קושיה עצומהבזה  היה קשה לי
אל תיראו כי לבעבור נסותכם : אם היה אומר? מה הוא מרגיע אותם". אלוקים פן נמות

, א הידיעה"בה" בא האלוקים: "אבל אומר להם. אז זה הרגעה, שזה רחמים, ה'בא הוי
? מה קרה? מה יש: אביו אומר לו .כמו ילד שהלך לחלון וצעק? בזה הוא מרגיע אותם

אין לך מה : רואה ואומר לו לבן, והאבא הולך לחלון. ראיתי איזה בעל חי: הוא אומר לו
. זה סך הכול נמר: הוא אומר לו, ב זה כלב או חתולהוא חש. זה בסך הכול נמר, לפחד

  .א הידיעה"בה" א האלוקיםב.. .אל תיראו כי לבעבור" !בזה הוא מרגיע אותו אל תפחד
וייתן לך האלוקים מטל "שכתוב , ה במקום אחר"י ע"פי רבנו האר עלד "וביארתי בס

אלוקים זה הכשאומרים , י שאף על פי שאלוקים זה דין"רבנו האר אומר, "השמיים
, אדנות, ה'רומז להוי, זה תשעים ואחד א"עם ה ,שמונים ושש בגימטריאאלוקים . ממתק

הם יותר , כשממתקים אותםו. שזה התמתקות דין, שגם הם בגימטריא תשעים ואחת
אז , חסדים' שהם ה', אלקים הוא דין וכשמוסיפים לו ה. גדולים מהרחמים הפשוטים

, משה רבנו אומר נכון ."אלוקיםה". אותיות אלקיםהחמשה חסדים ממתקים את חמשת 
אף , "אל תיראו"אבל , אתם שומעים ורואים נכון מה שאמרתם, זה ביסודו זה מידת הדין
אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא : "עם כל זאת, דינים קשים, על פי שאלו הם גבורות

, ימוד תורה באמתכשיש ל, כשיש מתן תורה, כשיש תורה. זה כבר ממותק, "אלוקיםה
לא , "אל תיראו. "יכולים למתק אותם, אפילו יש דברים קשים, אפילו אם יש דינים

כלים , גם אם רואים שיש אנשים, גם אם רואים קולות וברקים, צריכים לפחד משום דבר
, מנסים לתקוף כל דבר שבקדושה, ארגונים שמנסים לתקוף את בתי הדין, מכלים שונים

יש מכל  .אבל מיתוק, כי אפילו שזה דין? למה. ו לא צריכים לפחדאנחנ, "אל תיראו"
חייבים , אנחנו צריכים לעשות כדי שאותה מידת הדין לא תיפגע בנו .את המיתוק מקום

כך אנחנו , וככל שאנחנו מחזקים את עצמנו מבפנים באהבה וברצון, לעשות את המיתוק
כל אותם , שטנה בפה או בכתב אנחנו מורידים את כל העוקץ של אותם כתבי, ממתקים

אם נדע למתק ולהסיר מהם . הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, קמים עלינו, דברים שבאים
בישיבות שעשינו , כמו שהיו הרבה דברים ברוך השם שנעשו לטובה, הרעים את הדברים

ועד הדיינים שעבדו במסירות אמת רוצה לציין לשבח את כל חברי אני ב .עם ועד הדיינים

                                                 
כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל כל המשתמש ) ישעיהו כו(ל מקרא אחר אני דורש דכתיב "א  .3

 )ב"ע' כתובות קיג(באור תורה אור תורה מחייהו 
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מתוך השתתפות אמיתית , מתוך מחשבה, אבל מתוך אחריות, היו מוכנים לשאת בעולו
רבות ומרובות  תועליותהיו ', ברוך ה. עמדו, מתוך חקירת האמת, בכל צדדיו, בעניין

שיך בדרך כמו שאמרנו במיתוק הדינים אם נדע להמ, ועוד בעזרת השם אנחנו עוד נשיג
, איש את רעהו יעזורו, יקורת בונה ומועילהב, עם ביקורת עצמית פנימית, ובאחדות

  .ולאחיו יאמר חזק
בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו : "אל משה' אמרתי על פי זה מה שאמר ה

אומר . בקרבו אלהאלהאלהאלהלמען שיתי אותותי "מה זה , י אומר"רבנו האר, "למען שיתי אותותי
האותיות . ם"מי, ד"אלו האותיות האחרונות של אלוקים יו מימימימי, "מי ה"שפרעה אמר 

הוא לקח את האחרונות ". ה מי: "פרעה אמר. אלהאלהאלהאלה. א"ה, ד"למ, ף"הראשונות הן אל
שאו מרום עיניכם "י מביא פסוק "רבנו האר. והאחרונות הן יותר גדולות מהראשונות

שזה " ברא אלה", חמישים שערי בינה זה עם האלה, מי זה חמישים". וראו מי ברא אלה
גם בזה הוא . 'מי ה: פרעה אמר. עיר אנפין אז מי יותר גדול מאלההשישה קצוות שזה ז

, "מי"לא צריך להביא את " אלה" אותיות, "אלה למען שיתי אותותי: "אמר לו. כופר
  .ונראה מה יהיו חלומותיו של הרשע הזה" אלה"מספיק לו 

ומעמדם , ובתי הדין יתחזקו, ונתגבר על ההפרעות, ובזה נעבור את כל המכשולים
ועל הכל יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי , יגדל ויתרומם בעיני כל בית ישראל

ויראו כל עמי הארץ את יופיה והדרה של תורתנו הקדושה ומשפטיה , ה"המלכים הקב
נקרא ' וראו כל עמי הארץ כי שם ה. שהם היסוד והשרש לכל המשפטים בעולם, הצדקים

אחרי כן , בראשונה ויועצינו כבתחילההשיבה שופטינו כ: ויאמרו כולם באהבה, עליך
. בשובה ונחת וברחמים גדולים, שבותינו' בשוב ה. עיר הצדק קריה נאמנה יקרא לך

  .א"בב
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אישה שבעלה נחטף על ידי מחבלים 

  ?מה דינה, ונעלמו עקבותיו

  הרב שלמה משה עמאר

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול

בדבר בירור מעמדה של אמו , על פרשה עגומה ומצערת, י"נ 'ג' מו מר פנה אלינ
שהיה מנהל את הקהילה היהודית בביירות  )פלוני –להלן (' ג' סכי אביו מר ', תחי

י אירגוני מחבלים הקשורים "נחטף ע, וסייע בידי רבים לעלות ארצה לשלום, שבלבנון
  .ודעוומאז נעלם ועקבותיו לא נ, 1984בשנת , עם הסורים

והם . י הגורמים הבטחונים המתאימים במשרד ראש הממשלה"המקרה מטופל ע
דבר שיביא לשיפור ניכר במצב , הודיעו להם שניתן להכריז על האב כהרוג מלכות

  .הכלכלי של המשפחה
ואמו מתקשה לחתום על הצהרה , ר לישראל כאשה עגונה"י הרה"אמו כבר הוכרה ע

ומבקשים להורות להם דרך בבעיא , דה פסק הלכהשאינו בין החיים מפני שאין בי
  .ההלכתית והמוסרית הזאת

: ס שתוכנו הוא"ט מרחשון תש"מיום כ, כ הוגש לנו מכתב מלשכת ראש המוסד"כמו
אך , י"הוא היה מסייע בעליית יהודים לא, ידועה להם מזה שנים רבות פלוניחטיפתו של 

ובשלב , 50-ת בשנות ה"ת איסוף צהלילפי ידיעתם הוא גוייס ליחיד. לא היה בקשר עמם
אך , י וביקש לעבוד עמם"ביקר בא 82בשנת . מסויים הופסקה עבודתו מפני שהוא יהודי

  .סורב
ובהמלצתם היא הוכרה . א"יבלחט 'מומזה כמה שנים המוסד בקשר עם הרעיה והבן 

ען כי גם היא פעלה רבות וגם נאסרה שם על פעילותה למ, בזכות עצמה(כאסירת ציון 
דבר שיכול לזכותה בתנאים . וסירבה להצעת המוסד להכריז עליו כהרוג מלכות, )י"א

  .סוציאלים משופרים
וכן , דם לשמור במאגר לעת מצא) DNA(עוד כתבו שלקחו מבני המשפחה בדיקות 

  .כ"ע. סוריה וחיזבאללה, המליצו להעלות ענינו בכל מסגרת שיחות עם לבנון
שענינם מטופל בכל הדרכים , מ"מכתב מיועץ ראה ד קיבלו"ניסן התשס' ביום א
  .ע אין בידם מידע נוסף"אך לע, האפשריים
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ד הגדול "חבר ביה, ל הקמתי בית דין מיוחד בו ישבו יחד עמי"אחר הדברים הנ
כדי לחקור , א"ל שליט"מ וייס תא"ג רי"ל הרה"ר לצה"והרה, א"ש דיכובסקי שליט"הגר

  .בענין
בפתיחת הישיבה נמסרה , ה"כסלו התשס' יום שני בהישיבה הראשונה התקיימה ב

אשר טרח ואסף , א"ל שליט"ר לצה"י הרה"סקירה מקפת של כל המידע שיש עד היום ע
  .חומר בענין זה

י אנשי "א שלפי נתונים שלוקטו ע"הרב שליט' הוסיף כב, בנוסף למה שכבר כתבתי
ה היו אחד עשרה "בס, היו בלבנון גלי חטיפות) 1980(ן "הרי שבשנות התש, המוסד
אך , כ פורסם ששבעה הוצאו להורג"כמו, וידוע שארבעה מהם הובאו לקבורה. חטופים

כ אין להם דורש והשביעי "וע, לששה מהם אין שארים בארץ, מקום קבורתם לא נודע
  .שבני משפחתו דורשים את ענינו, מוס'הוא מר ג

נראה , הסורים בלבנון י היכרותם את התנהלות"ועפ, לפי השערות והערכות המוסד
מ להחלפת שבויים בעשרים "עוד צויין שבכל המו, שהאיש נרצח זמן קצר לאחר חטיפתו

וזה מעיד שאין הם יודעים דבר על מקום , הלבנונים לא העלו נושא זה, השנים האחרונות
  .קבורת החללים

היא שהביאתם להציע לאשת הנעדר לקבל על , מסקנתם המקצועית של אנשי המוסד
והודיע שאמו , 'הבן מבאותו יום הופיע ". הרוג מלכות"צמה את ההכרה שבעלה ע

והדגיש שאין לה . נאותה לקבל את הצעת המוסד להכיר בה כאשתו של הרוג מלכות
ל שיש בה כדי לקבל "כי אם ההכרה הנ, כונה להנשא ולא דורשת מאתנו היתר נישואין

  .זכויות מן המדינה
אך מן הסיפורים הידועים בבית בעיקר מן , ת אביול היה קטן בעת חטיפ"הבן הנ

אך בפעם האחרונה נחטף , כ חזר שלם"ואח, שהאבא נחטף שבע פעמים: עולה. האם
וסיפר שגויים שכנים ראו בעיניהם את החטיפה ואומרים שיש אירגון סורי , ולא שב עוד

  .והם שחטפוהו, "חומזי קומי סורי"שעובד בלבנון ושמם 
באו אנשים הביתה , שאמו סיפרה שיום אחד קודם החטיפה, 'הבן מעוד סיפר 

ולמחרת . והיא אמרה להם שהוא לא מרגיש טוב וישובו למחר, וביקשו לדבר אתו
  .ומשם נחטף, והלך למשרדו, כשיצא מהבית עשה תנועת שלום שלא כהרגלו

החלטנו לקיים ישיבה , אחר ששמענו את דברי הבן וראינו שכל דבריו הם מפי האם
  .ובה נשמע דברי האם, ספתנו

אלא . (ל"ד הנ"התקיימה הישיבה השניה של ביה, ה"ט טבת התשס"וביום שני כ
ר ליהדות אתיופיה "וצירפנו את הרה, א לא יכל להגיע לישיבה"ש דיכובסקי שליט"שהגר

  ).א לאותה ישיבה"י הדאנה שליט"הר
נסת לשעבר מר ועמם הופיע חבר הכ, הופיעה האם ובנה משה וגם הבן הצעיר שלום

וגם יש לו קירבה משפחתית לאשת , ר הועדה לשירותים חשאיים"יוסי כץ שהיה יו
  .ובדבריו חזר ואישר את כל האמור לעיל בהרחבה) היא אחות גיסו(הנעדר 
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 1975היה בעלה הראשון והיחיד התחתנו בשנת  'סש, לפי השאלות השיבה האשה
ויש להם ). מכן כרב בסאן פאולו ברזיל שכיהן לאחר(, ל"י חכם שאול שרים ז"בבירות ע

והרבה לפני , בעלה עסק בעניני בגדים, היא ילידת דמשק וברחה לבירות, שלשה ילדים
אך ראתה שנכנסים ומדברים עמו , לה לא היה ידוע, נישואיהן הוא עבד עם ישראל

לא רצה לעזוב את . ג היו נכנסים קצינים לבית ודיברו עמו"וכן במלחמת של, בהסתר
  .ת שהיו שם"ולארבעים ושנים ס, ביירות משום דאגתו לקהלה שם

 –הבן הקטן . והיא נשארה בביירות 84-82עוד סיפרה שבעלה היה בארץ בשנת 
  .שלום היה בן שש שנים בהעלמו של אביו

נ בביירות ואיימו עליו "י ביהכ"שהחוטפים נכנסו למשרד הקהלה שע, לשאלה סיפרה
בתוך הדברים הגיע , כך סיפרו לה שכנים נאמנים, ולסווגןבאקדח והכניסוהו למכונית ו

כ מצא המשרד הפוך "ואמר לו אביו שישחק בחוץ וכשנכנס אח, שם הבן הגדול משה
בינתיים קרעה ואיבדה את כל , והלכה למשטרה ופתחו תיק, והאשה המתינה, ומבולגן

וכן ביקשו  .ואומרת שאחרי זה ביקשו ממנה כל הדרכונים שלו, המסמכים המחשידים
כאמור כל זה בחטיפה האחרונה שממנה לא שב . 50,000אלף דולר או  100כופר בסף 

עוד סיפרה שלימים דרשו ממנה אנשי . אבל לפני חתונתו נחטף פעמים רבות, עוד
  .ודחתה את הצעתם על הסף, חזבאללה את הבן הגדול כעיסקת חליפין תמורת בעלה

וכאן עבר עליה מהפך נפשי , תה חזקה ואמיצההבנים ציינו שאמם בהיותה בלבנון הי
ומבקשת שיכירו בה , )בזכות עצמה(האשה מוכרת באסירת ציון . וכמעט לא מדברת בזה
  .כאשתו של הרוג מלכות

 'סי ואמר שתפקידו של "ר שלמה זיתוני נ"באותו יום הופיע גם ידיד המשפחה ה
י המדינה כהרוג "הוכר עו, וזה שקדם לו בתפקיד נחטף ונהרג, מזכיר הקהילה, היה

  .מלכות
וזרקו את גופותיהם על פתח , שהיו ארבעה שנחטפו ונהרגו, עוד סיפרה אשת הנעדר

  .ובזה מילאה את מקום בעלה הנעלם, ובמו ידיה קברה אותם, ביתה
ואמרה אני פוחדת להוציא , והיתה מתקשה להשיב, להרגשת הלב שלה שאלתי אותהשאלתי אותהשאלתי אותהשאלתי אותה

ואני חוששת , ראיתי בעיני מה עלה בגורל החטופים והוסיפה. מן הפה מה שהלב חושש
אך אנו , המשפחה רוצה בכיוון של הכרזה כהרוג מלכות, אמר ,'הבן מו. שזה גורל בעלי

  .פוחדים שלא יחפשו אותו יותר
שירת כקצין קישור בין הקהלה , ג"הוסיף שבזמן מלחמת של: שלמה זיתונישלמה זיתונישלמה זיתונישלמה זיתוני' ' ' ' הרהרהרהר

ג "ובפסח שאחר מלחמת של, ילה בעת ההיאהיה מזכיר הקה 'סו, ל"הלבנונית ובין צה
בבת (י אחיותיו "הגיעה השמועה ע  84ובשנת , נ שלהם בחולון"הגיע ארצה והיה בביהכ

וגם החטיפות הקודמות היו על , נ שלו אמרו שעבד עם המוסד"ובביכ, שהוא נחטף) ים
כר ומדגיש שמאז שנחטף לא נשמע ממנו כל ז. רקע זה שסייע ליהודים להבריחם ארצה

  .או סימן חיות כלל ועיקר
ואמרו , עוד אמר שבירר ביחידה הסודית שהיא יחידית ביצירת קשר כל שהוא

  .וכבר עברו למעלה מעשרים שנה ואין קול ואין עונה, שמעולם לא היה שום קשר אתו
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  .והחומר שנתקבל ממשרדי הממשלה, והעדים, כ דברי הצדדים"ע
שכל המגיע לידם אחת , ל חבלנים מלבנוןי כת ש"ע שהאיש נחטף ע"והנה ברור לכו

ומתפארים , להרוג ולשפוך דם נקיים בלא הבחנה, וזה דרכם כסל למו, ל"דתו להמית רח
והדברים ידועים , הרי זה שבחם ותפארתם, וככל שמרבים לשפוך דם, הם באכזריותם

וראינו באחרונה בשלשת , ז בכל עוז"והם עצמם מכריזים ע, ומפורסמים בכל העולם
, לא גילו כלל שכבר הרגו אותם, י אשר במשך שנים רבות"הארונות שהשיבו לא

ואינם יודעים , והשאירו את משפחותיהם תלויים ועומדים במצב נורא בחוסר ידע מוחלט
ועד הרגע האחרון ממש עדיין היו מלאים בספקות וספיקי , אם להתאבל או להתפלל

זהר על ידם כמה פעמים שהושב וקל וחומר בזה שכבר הו. ספיקות ביגון ובמרר
וכנראה שלא רצו למצות אתו את דינם מיד משום שהיה מזכיר , מהחטיפות הקודמות
אך בחטיפה זו נראה . ולא רצו לעמוד בביקורת בינלאומית קשה, הקהלה היהודית שם
ולא נזכר ולא נרמז כלל , ובפרט שכבר עברו למעלה מעשרים שנה, שגמרו אומר לחסלו

  .נראה ברור דאינו עוד בין החיים, שבעולם בשום אפשרות
אין מעידין עליו אלא כשראוהו שמת , כתוב) ט"ז סעיף כ"סימן י(ז "ע אהע"והנה בש

, ב אין מעידין עליו"כיצד ראוהו שנפל לגוב של אריות ונמרים וכיוצ, ודאי ואין בו ספק
, עידין עליואבל אם נפל לחפירת נחשים ועקרבים מ, שמא לא היו רעבים ולא אכלוהו

א "קכ(והוא מברייתא ביבמות . ל"עכ, מזיקין אותו, י שדוחקן כשעומד עליהן"מפני שע
  ).א"ע

אי בעינן שהחפירה תהיה , דנו בדברי הפוסקים) 'ה אות ב"ק רמ"ס(פ שם "ובאוה
, אי בעינן שתהיה עמוקה) 'אות ג(וכן דנו שם . או אפילו שאינה מלאה, מלאה נחשים

אבל כשאין , ל שהענין ברור שימות מאותה נפילה מעידין עליושכ, ומדבריהם עולה
  .הענין ברור כגון גוב אריות אין מעידין עליו

או לתוך יורה רותחת מלאה יין , נפל לתוך כבשן האש) 'סעיף ל(ע "עוד אמרו שם בש
וכן כל כיוצא בזה מדברים , מעידים עליו שמת שודאי סופו למות', או שמן או מים וכו

  .הרי אלו מעידין עליו, חיה אלא ימות מיד בזמן קרובא שי"שא
שהובא ) ג"ז דיבמות ה"פט(כתבו דזה דלא כהירושלמי ) א"ק צ"ס(ש שם "מ וב"והח
נפל לכבשן האש אין מעידין עליו שמא ' שאמרו אפי) ה אין"ד, ב"א ע"יבמות קכ(' בתוס

דהיינו שלא , ל"ם ז"ד הרמב"ע' י כ"וגם בהגהמי, נעשו לו נסים כחנניה מישאל ועזריה
ק "ס(ט "ש בבאה"ועיי, ונמצא דלתלמוד דידן אין חוששין למעשה נסים, כהירושלמי

כתבו ) 'ח אות א"ק רמ"ס' ל' סעי(פ שם "שהבנימין זאב פסק כהירושלמי אך באוה) ד"צ
דאנן סמכינן אתלמודא ) ו"א וכ"סימן כ(ואדרבה נמצא שם , דלא נמצא כן כבנימין זאב

ש עוד "וע. ז"תמה ע) ה"ק קכ"ס(ושגם בעצי ארזים , נן למעשה נסיםדידן דלא חיישי
פ פוסקים "דכה) 'ז אות ד"ע סימן ט"חאה(ה "ת שמע שלמה ח"הבאתים בשו, ש בזה"מ

  .בזה כהבבלי דלא חיישינן למעשה נסים
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ע בשמע שלמה "וע. (ולא נותר אלא לדון על חומרת מצבו של אדם שנחטף על ידם
דאין למסור כלל בזה ) 'ב אות ז"סימן נ(א "הבאתי דברי החזו' ת זובסוף או). 'ו' שם או

  .ש בזה"ש עוד מ"וע. אלא הכל לפי ראות עיני הדיין
ת את "וכמו שסיפרו לה השכנים בדרך מסל, וכאן שהוברר בבירור גמור שהוא נחטף

 י אותם"וכן עולה מאותם נסיונות שנעשו ע, איך נכנסו ואיך לקחו אותו, כל פרטי הענין
  .ל"וכנ. את בנה הגדול וכן ממון רב, כתות שביקשו מאשתו

הידועים לשמצה באכזריותם , י החבלנים בלבנון"והנה החטיפה הזאת בוצעה ע
וקל , ל"וכל באיהם לא ישובון רח, והם שופכי דמים מפורסמים, ובמעשיהם הנוראים

המרבה לשפוך  וכל, והיא גאותם ותפארתם, בעיניהם לשפוך דם נקיים אנשים ונשים וטף
, וגם על עצמם אינם חסים, ואפילו דמי אחיהם קל בעיניהם. דם משובח בעיניהם ונערץ

ואין דבר יקר להם כמו לשפוך דם , שמאבדים עצמם כדי לשפוך דמים של יהודים
, שאין מזה שום הצלה, ולכאורה זה כמו מי שנפל ביורה רותחת וכדומה. יהודים

  .ומעידים עליו להתיר אשתו
, שדן בעגונות של השואה) ד"סימן כ(א "ז ח"ת היכל יצחק חאהע"ם ראיתי בשווהל

, האחת לעבודת פרך, קבוצות' ודן בזה שהגויים התנפלו עליהם להורגם ושמו אותם בב
אך בקבוצה השניה רובא דרובא , וגם מקבוצת העבודה רובם מתו, והשניה להריגה

ורק במקרים , הוליכם למקום המיתהומיהרו ל, למיתה שכבר פסקו דינם הרשעים למיתה
  .י קפיצה מהקרון וכדומה"נדירים מאד ניצל מי שהוא ע

, בעובדא דיליה) ל"א הכהן מטווריג ז"הגאון ר(ת נר אהרן "ש בשו"והזכיר מ
. ז"ואחד נצול באופן פלא והוא העיד ע, שהתנפלו רוצחים על קבוצה של יהודים להורגם

דהיכא שהתנפלו רוצחים בכונה , והעלה כלל חדשודן בזה , אלא שלא ראה את ההריגה
י שאין עדות על "אעפ, רק על עסקי נפשות על יהודים בלתי מזויינים ואין מידם מציל

. וכאילו ראה את עצם ההריגה של כולם, חזקה שביצעו את זממם, עצם ההריגה של כולם
  .כ"ע. מספיקה להתיר את כולם, ועדותו של זה שניצל בדרך נס

אבעיא להו ) א"ו ע"קט(דביבמות , ע"צ' ל דדבריו של הגאון הנז"ז וכתב הרב
ורצו ) אי חיישינן שסומכת על המצב ואומרת בדדמי(, החזיקה היא מלחמה בעולם מהו

, ואני ניצלתי נאמנת, הוא מת, נפלו עלינו לסטים, נפלו עלינו נכרים, לפשוט מברייתא
וכתב בהיכל , ר אשה כלי זיינה עליההתם כדרב אידידאמ, ודחו, והרי זו מלחמה ונאמנת

ובורחת ולא ', דהיינו שיסוד הענין שחוששין במלחמה שהיא מפחדת מחצים וכדו, יצחק
אבל במלחמה קטנה שנפלו עליהם לסטים דאין בזה חצים . עומדת לראות אותו שמת

  .אינה מפחדת מפני שכלי זיינה עליה, דלא באו אלא להרוג יחידים
ואלמלי כן היינו , שין שתאמר בדדמי משום שכלי זיינה עליהג אין חוש"יוצא דבכה

שכתב (, ל"ומזה מקשה על הגאון נר אהרן ז, חוששין שתאמר בדדמי גם במלחמה קטנה
דאם ) ובתשובה אחרת תיארו כגדול הדור, והנה רב גובריה דהאי גאון אמיתי, עליו

שלא ' ואפי, יהם לסטיםל דנאמנת משום שנפלו על"די. כדבריו אין מקום לכל הדיון הזה
מ נפלו עליהם לסטים שבאו על עסקי נפשות להרוג ולאבד ודי בזה "מ, ראתה המיתה
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ובפרט . ולזה אין חוששין, שהרי מיעוטא דמיעוטא ניצלים בנסיבות כאלה. להתירה
ל דהחשש דאמרה בדדמי היא "ועוד דיש מהפוסקים דס. שהוא נהרג' שהיא אומרת בפי
כ איך רצתה הגמרא לפשוט מזה "וא. בדיעבד שנישאת לא תצאכ "וע, רק חשש דרבנן

, והרי החשש שתאמר בדדמי דרבנן, לענין מלחמה ממש דהחזיקתה היא שתהיה נאמנת
' ועיקר קושיתו היא דאפי. (ועם זה שנפלו לסטים ודאי יש להתירה גם לכתחילה להנשא

ם להורגם והיא יש להתירה בזה שאמרה שלסטים באו עליה, בלי שאמרה שנהרג בעלה
  ).וכפי שפסק הנר אהרן בעובדא דיליה, ניצלה בנס

ל "דעדיין י, כ לא אומר שבטלה דעתו משום קושיא זו"ש שכתב שאעפי"וע
דמשמע , אלא נאמנת, שההוכחה היא מעצם הלשון שלא אמרו בברייתא תינשא

י שמותרת "אעפ, שאומרת בדדמי' ד דחיישי"ואי ס, שמחזיקים דבריה לאומרת אמת
ודקדקו . נאמנת, אבל הברייתא כתבה, ל למימר תינשא"הו, לינשא משום סברת נר אהרן

ולא חיישינן דאמרה , מזה דכשהיא החזיקה מלחמה בעולם נאמנת לומר מת בעלה
  .ש הנר אהרן"ג מותרת להנשא מהטעם שאין שייך להנצל וכמ"אבל לדינא בכה, בדדמי

, היינו על הנסיבות שקרו, מנתש בברייתא נא"ושוב כתב לדחות דאפשר לפרש מ
כ לא איכפת לן אם אמרה בדדמי "ע, כ מותרת דהואיל ונאמנת שנפלו עליהם לסטים"וע

ואיך פשטו מכאן דבהחזיקה מלחמה לא חיישינן שתאמר בדדמי ולא . לענין מיתת בעלה
כ אפשר לקיים דברי חכם גדול "כ דאעפי"עו. היו צריכים לדחיה דאשה כלי זיינה עליה

כ "וע, אבל היה צריך להאריך ולחלק בין רוב לרוב, נ יכל לדחות כן"ל דאה"דאפ, זה
  .ד"עכ. דאשה כלי זיינה עליה, קיצר ודחה

ואפשר , דהתם נפלו עליהם לסטים או נכרים, ר מעיקרא לא קשה מידי"ובמחילת כת
אלא , ולא מדובר בכתות של רוצחים, דבאו על עסקי ממון דהא רובם שודדים וגזלנים

ל על "ש חז"וכמ, יא אמרה שהרגו את בעלה דגנבים כשנתקלים בהתנגדות הורגיםשה
דבאמת מצד , או אומרת בדדמי, וכל הדיון שם אם היא מדייקת. ענין גנב הבא במחתרת

וכל ההיתר בנוי רק על מה שאמרה , דבגנבים ושודדים איירי, הלסטים אין מקום להתיר
  .שראתה אותו מת

דאיירי ברוצחים שהתנפלו על עסקי נפשות , הגאון נר אהרן ואין מזה שום קושיא על
עד , בזה הוא דאמר דיש להתיר דחזקה שהרגו את כולם, וכמבואר בלשונו להדיא, דוקא

אבל . וכאילו ראו את ההריגה עצמה של כולם, חזקה שביצעו את זממם, כדי שכתב שם
  .מ"ולק, על עסקי ממון בדרך כלל באים, בסוגיא דגמרא דנפלו עליהם נכרים או ליסטים

, לבין ליסטים ישראל, שנדחק לחלק בין ליסטים גויים) 'אות ז(עוד ראיתי לו שם 
. ולפי האמור אין צורך לידחק. ש שהאריך בזה"וע, ל דבגמרא מיירי בליסטים ישראל"וי
  .ש עוד"וע

שהתנפלות של גויים שונאי , ל"שהקשה מנא ליה להגאון מטווריג ז', ע שם אות ג"וע
הקשה על הא דתנן במסכת ', וכתב שהגאון הנז, שזה עדיף ממים שאין להם סוף, ישראל
ר יוסף לא "וא, היוצא ליהרג נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים) ב"ח ע"כ(גיטין 

ד של "אבל בב, ם"ד של עכו"ש אלא בב"ר יוסף ל"ד א"א, ד של ישראל"שאנו אלא בב
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. דלאחר גמר דין לא חזו ליה זכותא, טלי ליהישראל כיון דנפק ליה דינא לקטלא ק
ואם מצאו לו זכות , י שהיה אחד רוכב על סוס וסודרין בידו"שאעפ, שם' ופירשו התוס

ל הרי גם "ומקשה הרב ז, נמצא דהטעם שזה מיעוט. מ לא שכיח"מ, היה מניף בסודרין
דבנגמר  ואפשר לומר. ולמה לא מתירים את אשתו, ס הניצולים המה מעטים"במים שאל
ש בתחילת דברי "ויש מקום לדון בזה וע. [הניצולים הם מיעוטא דמיעוטא, דינו למיתה
ס שהרוב למיתה אבל זה "ל מחלק בין מים שאל"וכתב שהגאון מטווריג ז] היכל יצחק

אבל אדם העושה פעולה בכונה . א ברוב זה"ובזה לא מתירים א, רוב התלוי במקרה
ז רוב חזק ודנים על "הר, רוב הוא יגמור את הפעולהי ה"והתחיל בפעולה ועפ, תחילה

י רוב "נ באלו שהתנפלו עליהם רוצחים להורגם דעפ"וכ, פיו כאילו ראינו את כל הפעולה
ש שדן ומפלפל "וע. י הרוב הזה דרוב אלים הוא"אפשר להתיר עפ, ל"מבצעים זממם רח

' ל בהל"ם ז"מבהוכיח כדבריו מהר' והגאון הנז, ס"בחילוק זה בכמה מסוגיות הש
שהוא לבעלים , ם ספק ביכרה וילדה אצלו"בלוקח בהמה מהעכו) ד"פ(בכורות 

תיפוק ליה משום רובא דהרוב אינם , ה"ל דהמע"ולמה צ, שהמוציא מחברו עליו הראיה
כ אתו עלה מצד "וע, ל דאין זה רוב דאוריתא הואיל והוא רוב במקרה"כ צ"ובע. בכורים

  .הטובה עליו' ש וכיד ה"בזה ועל שאר הראיות כיעובהיכל יצחק שם דן . ה"המע
, גם ברוב התלוי במקרה', דבחידושו של הגאון הנז) ז"י' או(כ בהיכל יצחק "עו

, אלא שרבנן החמירו בהם, ס מותרת"וגם במשל, במיעוטא דמיעוטא נחשב רוב מהתורה
  .ד לא החמירו"אבל ביוצא מב

דבטעם ) ה הא לא שהה"ב ד"עו "יבמות ל(' ל העיר מהתוס"א הרצוג ז"והגרי
ושוב הביא דברי , ס משום דהוי מיעוט המצוי"הראשון כתב שכן החמירו במשאל

דשכיח ' אלא כונת התוס, שכתב דאמנם רחוק מאד שינצלו, ל"ל דיסקין ז"מהרי
אבל , שהספינות טובעות בפרט בימיהם שהיו שוהות זמן רב בים ומפליגות בכוח הרוח

ודבריו . (שנה נקראת קטלנית' לע' ההורגת א' שסנהד, לא שכיחשבית הדין דנים למיתה 
  ).ב"תורת אהל משה דף י' בס

, ל"ל שבענין השואה גם בלי חידושו של הגאון מטבריג ז"ה הרצוג ז"כ הגריא"עו
ה "רק לשם השמדת זרעו של אברהם אבינו ע', כיון שבאו בחוק מלכותם להשמיד וכו

ודאי אין בזה , ל של אלה שייחדום למיתה הומתוורובם הגדו', בלי חמדת ממון וכדו
  .איסור תורה

ד של ישראל "ולכאורה דומה לחייבוהו בב, ס"רק השאלה אם זה דומה למשאל
כלישנא בתרא דרב ) ג"א הי"פ(וכן בהלכות ערכין , המשנה' ל בפי"ם ז"שפסק הרמב

רה לאיזה סוג רק צריך לבדוק כל מק, ואם זה דומה אז מותרת, דמתירין את אשתו, יוסף
  ).ש שלא הועיל כופר"ש שדן בנאצים ימ"וע(הוא שייך 

לא הותרה אלא , דגם ללישנא בתרא דרב יוסף' כ) ו"ק ס"ז ס"סימן י(מ "ואמנם הח
ש "ש עוד מ"וע) ג"ק קי"ס(ט שם "ראה באה, אך כבר דחו דעתו, ולא להנשא, לתרומה

  .ש"מהב
  .'גאון הנזה' ולא הבנתי עדיין מה הרויח בזה בדחותו את ד
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בהרוגי ביתר שלא ) ח"נ פרק ל"באבות דר(להקשות מברייתא ) ב"אות כ(כ שם "עו
ולמה לא התירו על יסוד זה שלא נותר , שיעיד על אשה להתירה להנשא, ניצל אחד מהם

ויישב דהכונה שלא נמלט אחד ', ושם קראו עליהם מקרא זה והיו נשיכם וגו. אחד מהם
  .ולא היה מי שיעיד עליהם, ש שנלקחו בשבישי, מהם אבל לא כולם נהרגו

א "וגם דאבד זכרם כדכתב הר, ש עוד שדן למה לא התירום מצד דרובם למיתה"וע
  .ש"וע, ל"מוורדון ז

מיתיבי , שם' ובגמ, דאין מורידין קרוב לנכסי שבוי) ב"ח ע"ל(מ "דב' עוד הזכיר הגמ
', תיהם אלמנות וכויודע שנשו, א אומר ממשמע שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם"ר

שילכו בשבי , ל"י ז"ופירש', ואין מניחין אותן וכו, מלמד שנשותיהם מבקשות להנשא
. ויהיו אלמנות לעולם שאין מניחין אותן להנשא, ולא ידעו ביניהם אם חיים או מתים

  ).א להתיר אלמנותיהם"ל דמשום השביה א"ר(
ותנים עליהם חומרי חיים ספינה שאבדה בים נ) ב"ח ע"כ(ל דבגיטין "כ הרב ז"עו

וקשה . א אזלינן לחומרא"ומשמע שהוא ספק דאורייתא ומשום חזקת א, וחומרי מתים
אמרו שספינות הטובעות בים רובם ) ב"ג ע"קנ(ב "ב' ובמס. דהא רובא וחזקה רובא עדיף

  .כ לא תהא זו אלא חומרא דרבנן"וע, למיתה
, לוי במקרה אינו רוב מן התורהל למד מכאן לחזק סברתו דרוב הת"והגאון מטבריג ז

וכן הוא , וחזקת חיים של האיש, א"ויש לדחות דשאני הכא שיש תרי חזקות חזקת א
שאילמלא שבעלה חי אין היא אשת ' ושוב דקדק דהן חזקה א, )ט"סימן שע(ל "ש ז"בריב

ל "ש ז"ד יש ליישב דברי הריב"ולענ. [י"כ הנוב"וכ, כ הן שתיים שהן אחת"איש וא
נותנת גם חזקת חיים , א בפני עצמה כל זמן שאין לנו בירור שהשתנתה"חזקת אד, ק"דה

ועוד שידענו . ל חזקה עד שיודע אחרת"והו, א"מכוח העובדא שעד עתה היתה א, לבעל
י "ואעפ, א"וזה עושה אותה לא, שהבעל הזה חי ויש להחזיק עובדא זו עד שיודע שמת

' חות משני כיוונים נגד הרוב שבא לפרק במ יש כאן שתי כו"מ, שהן משפיעות זו על זו
  ].ע"שמ. ל"ש ז"א רובא עדיף להריב"ג ל"הנהגות אלו ובכה

ד "הוב) א"סימן י(ג "ל ח"ש ענגיל ז"ת מהר"ש בשו"ואוסיף לחזק פסק דין זה ממ
) ב"ו ע"דף ע(בסופו ' ז והוא בכרך ח"י י"בקונטרס התשובות שבאוצר הפוסקים סס

י גויים ומאז לא נשמע ממנו זה "ונתפס ע, מסחרו ברכבתביהודי שנסע מביתו לרגל 
ונתפרסם בכל , י פורעים שהרגו אז כמה נפשות מישראל"ויצא קול שנהרג ע, שנתים

שנודע לו משוטר , בסוד' וקצין אחד בירר הענין ואמר לאשת האיש הנז, עיתוני העולם
הובילו לכפר אחר כ הוצאו משם ו"ואח, הרוצחים ונקברו' ופ' י פ"שבעלה נהרג ע' א

שהוא דומה ממש ' ומיד נסע הקצין וראה תמונה של א. סמוך וצילמו הגופות וקברום שם
  .ולא רצה לקבל שכר עבור טרחתו. לתמונה שהראתה לו האשה מבעלה

, וגם לא אמרו שראוהו מת, ת שהכל נעשה לשאלת האשה"וכתב דכאן לא הוי מסל
, וכן נסתפק אם סומכים על התמונה, כנהואפשר שאמרו כן משום שידעו שהיה במקום ס

  .ובפרט שצילמו אחר שעבר זמן רב ממיתתו
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כי נלקח למקום סכנה , שיש אומדנות דמוכחי טובא שהאיש מת, ואולם כתב שם
ונתפרסם בכל העולם ואילו , וגם נאבד זכרו יותר משנתיים, במקום דשכיח שפיכות דמים

ויש להתיר , ובזה יצאה מאיסור תורה, וםהיה מודיע לאשתו שעמה היה חי בשל, היה חי
  .ל"על פי הספקות הנ

שכתב דאם יש ) ו"ז סט"י' סי(א "דהרמ) בעל אמרי יושר(הרב המתיר ' יפה כ' א
אבל לא מהני להתירה להנשא , דמועיל רק שלא תצא, ת"אומדנות וגוי שאינו מסל

רצה לקבל כסף  אבל זה שלא, והיינו כשאין הוכחה מדברי הגוי שאומר אמת. לכתחילה
בזה , וכן אמר שמות הרוצחים שזה מוכיח שאומר אמת, ואמר שרוצה להטיב ליהודים

וכיון . להתיר גם לכתחילה, ת מהני דיבורו להצטרף לשאר אומדנות"אינו מסל' אפי
ימים הוא ' פ החשש דאשתני אחר ג"דלרוה, ת יש לסמוך על התמונה"שיצאה מאיסו

  .חזקאל דבקבר לא משתנית צורתו כמו במיםויש לצרף דעת הכנסת י, דרבנן
שכתב שכיון . ל"עוד הביאו שם תשובה מקונטרס באר מים חיים מרדכי על הנידון הנ

, ובזמן הזה יש טליגרף ודואר קבוע, נודע שנסע רק לאיזה ימים וישוב, שבלי עדות הגוי
, אותו מקוםונתפרסם בעיתונים שנהרג ב, וגם יש קלא דלא פסיק, ואבד זכרו זה שנתיים

ואז נהרגו , כשרים שהורד מהרכבת שני חיילים מאנשי הצבא ונשאר בידם' שהעידו ב
משם תשובת ' כ) ו"שכ' סי(ט "ובמבי. ומי שנפל בידם לא יצא חי, כמה נפשות מישראל

מ אפשר "מ, ע פסק כהחולקים שרבו עליהם"והגם שהש, הגאונים שהתירו בקול הברה
י עדים שנפל לידי רוצחים שכל מטרתם להרוג י עדים שנפל לידי רוצחים שכל מטרתם להרוג י עדים שנפל לידי רוצחים שכל מטרתם להרוג י עדים שנפל לידי רוצחים שכל מטרתם להרוג """"עעעעד ד שהוע"שגם החולקים יודו בנ

על פי מה שאמר שיש , ויש מקום גם להתירה לכתחילה. ז ודאי לא תצא"י כ"וע, , , , יהודיםיהודיםיהודיםיהודים
י "חידש לנו הנוב, ת"ואינו מסל, י שקצין זה מומר ופסול מדאורייתא"ואעפ, תמונה דומה
במקום , סברא זו ס דחה"י שהחת"ואעפ, ת"אינו מסל' ם אפי"ד נאמן עכו"דכשיש רגל

ובודאי , ועוד שהקצין גילה שהשופטים עצמם הם הרוצחים). ש"ע(ס "כזה יודה החת
, ]בסוף הלשינו עליו שמגלה סודות וברח למקום אחר[ידע שבגילוי סוד זה ישטמוהו 

שאינו ' ם אפי"ט באיסור דרבנן נאמן עכו"ועוד שלדעת המבי. ויש חזקה שאמר אמת
  .ויש להתיר, ת"מסל

ת נר אהרן "ל בעל שו"י תשובות אלו יש חיזוק לתשובתו של הגאון מטבריג זומשת
דגם בזה יסוד ההיתר הוא שידוע שנפל בידי כת של רוצחים שכל באיה לא , ל"הנ

  .ישובון
ד כת המחבלים החוטפים שבאו ולקחוהו מתוך משרדו לאור היום לעיני "ובנ

. רת בכל העולם בזמן שזה קרהוהדבר ידוע ונתפרסם מאד בכלי התקשו', השכנים וכו
וכתות אלו ידועים כשופכי דמים מהגרועים , וזה יותר מעשרים שנה שאבד זכרו לגמרי

וידוע ומפורסם שגם . ומעולם לא העלו את זכרו אפילו למשא ומתן, שהיו אי פעם בעולם
והיו , ל והמדינה"מ עם חיילי צה"עשו על גבם מו, בגופות של חטופים שהם רצחו

ובאכזריותם הנוראה שיחקו בנפש קרוביהם , את כל העולם כאילו הם עדיין חייםמטעים 
ו אם היה חי "וק, ואם היה בידם אפילו הגופה שלו לא היו שותקים, בלי נדנוד עפעף
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כ אין ספק שיש בכל זה כדי להתיר "וע. ל"רח, היו מנצלים כל דבר כדרכם הרעה, עדיין
  .אשה זו לעלמא

פ "הובא בקונטרס התשובות שבאוה) ד"סימן כ(ת השרון ת חבצל"ועיין עוד בשו
ומאז , באיש שהועד עליו שראוהו מובל בידי אנשי צבא) 'א טור א"ט ע"דף ע(' כרך ח

ז נמצאת גופה "ואח, ונתברר שחיילים אלו מוחזקים לרוצחים, נעלם ולא נודע מה היה לו
אלא הוכר בטבע . ניוא היה להכירו בפ"וא, ביער שבסביבות הכפר שהוליכוהו דרך שם

וכן הכירו בטבע בכליו ומלבושיו שזה אותו , בקומתו ובעוביו ובשערות ראשו, דגופא
  .האיש

ש שדן בכל "וע, וגם בבגדים חיישינן לשאלה, ע מעידים רק על הפנים"וידוע דבטב
  .זה בדברי הפוסקים

    שראוהו בידישראוהו בידישראוהו בידישראוהו בידי, ד דאיכא אומדנות דמוכחות טובא"בפרט בנ, ובסוף דבריו כתב
כ באותו דרך לבוש בכל "ונמצא אח, ומאז אבד זכרו, החיילים המוחזקים לרוצחיםהחיילים המוחזקים לרוצחיםהחיילים המוחזקים לרוצחיםהחיילים המוחזקים לרוצחים

  .כ"ע. לכן יש להתיר האשה', וכו, מלבושיו
הוא המצב שבו , שוב רואים דהאומדן הגדול עליו בנה בנינו וצירף כל מה שצירף

ת ד שהם מפורסמים בכל העולם מזה עשרות שנים רבו"ו בנ"וק, נודע שהיה בידי רוצחים
ועברו יותר , וגם דנתפרסם בענין מאד. ולשפוך דם הוא כל מאודם, שזו דרכם כסל למו

  .ז"דיש מקום לדון ע, מעשים שנה
' דף פ(' פ הנז"התשובות שבאוה' הובאו בקונט) ז"ל' סי(ת צור יעקב "ועיין בשו

ץ דבאבד זכרו "האחרונים הוכיחו מהתשב, שכתב דגם בלא אמירת האיש המעיד) א"ע
ד שהעידו על כל אותה פלוגה "וכיון שכן בנ, א"יצאה אשתו מחזקת א, מלחמהי ה"ע

פ "עכ, ויש חשש שמא ערק לעלמא, י שלא העידו בפירוש עליו"אעפ, שנאבדה בקרב
וכיון שבזה יצאה מכלל , וגם אבד זכרו זה עשר שנים, העידו שהוא במקום סכנה איומה

אפילו אם ) החיילים שהוא נהרג 'שסיפרו לא(אז יכולים לסמוך על המספרים , א"א
ל "וי. ואין כונה להתיר, ז"כ ע"שהרי השואל שאל על עוד חיילים ואח. המספרים גויים

  .ש"וע. צ לומר קברתיו"א שבאינו מתכוין להעיד א"ש שי"וע. שגם לא התכוין להעיד
שחזר על אותם ) א"א ע"דף פ(פ שם "והובאה באוה) 'סימן ל(ע בתשובתו "וע
  .דברים
היא מהיכל יצחק הרצוג ) א"א ע"דף פ(' ה התשובה האחרונה שבקונטרס הנזוהנ

במטוס צבאי שיצא מדרום אפריקה בזמן מלחמת העולם השניה להפציץ ) 'ל- ט"סימן כ(
וההשערה שנפל בים ואבד עם , ולא חזר המטוס מפעולה זו, והיה דרך הים, את האויב

אחר זמן הים , לא נשמע מהם מאומהומאז , ואחד מהם קצין יהודי, שמונת אנשי הצוות
ומהממונה קיבלו מכתב שסיים חקירתו הקובעת בתור אומדנא , פלט ארבעה גופות

  .ל מת"שהקצין הנ, דמוכח
י שלא נמצאו שברי "ל כתב דאעפ"והרב ז. אלא שנעלם ותו לא, כ אין עדות מיתה"וא

הוכיח מהארבעה וכן יש ל. חזקה שנשבר ונפל בים מזה שלא מצאו את שבריו, האוירון
ואין לפקפק בעדות של הכרת הצוות דהמפקדה יש לה דין , גופות שנפלטו מהים
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ואצל חייל לא . וכתב דגם אין לחוש לטעות דמידק דייקי טובא. ש עוד"וע. ערכאות
דהבורח מן המערכה אחת דתו , וגם אין חשש שניצל וברח. חיישינן שהשאיל בגדיו

, ר"וגם שלא בא לאשתו זמ. כבר החזירו השבוייםולשביה אין לחוש ד. 'וכו. להמית
  .'ס ובמצב האוירון וכו"ועוד דן בדין משאל, ויצאה בזה מכלל איסור דאורייתא

י מקל "והשבו, ל ובזמנינו נתחזקה סברא זו"א מוורדון ז"ובסוף צירף סברא הר
באגרות , וכתבו שם שיש נידון דומה. והעלה להתיר, ס בעגונה רכה בשנים"במשאל

  .ח"שה סימן ממ
ושכל באיהם לא ישובון , י חבלנים הידועים לשמצה"ונידון דידן עדיף שנלקח ע

ואנשי המוסד מודיעים , והדבר נתפרסם בכלי התקשורת בקול גדול עצום ורב, ל"רח
לא דרכו ולא דרך , שמאז ניסו להוודע עליו ומעולם לא הגיעה שום ידיעה ממנו

  .המדינאים ואנשי הצבא
דשם היתה תפיסה ענקית של , ש"גרע מאלו שהיו כבושים אצל הנאצים ימד זה "ולענ

אבל אלו , והיו מעטים שהצליחו להמלט ולהציל נפשם מרדת שחת, מליונים רבים
וברוע . וידועים ומפורסמים בכל העולם באכזריותם, או כמה אחדים, שתופסים איש אחד

, חד המבצרים הגדולים שלהםשזה היה א, ובפרט בתוך לבנון ובאותם הימים, מעלליהם
א "בודאי דיצאה מכלל א, ועשו כחפצם באין מפריע, והיו שם כמו מדינה בתוך מדינה

ראויים , עם רבוי החקירות והדרישות מכל הגורמים, ורוב השנים שעברו, דאורייתא
  .להצטרף להתירה

לה והיו לבע, באשה שמת בעלה בלא בנים) ו"סימן קנ(ו "ועיין עוד במנחת יצחק ח
רק שהובילו אותם הצוררים , אבל אין עדות גמורה, ל"אחים שנספו בימי הזעם רח' ב
ב לא העלה "י הצלב האדום וכיו"וגם בחיפוש ע, ש בטראנספורט למקום הפורענות"ימ

, מהטרנפרט ההוא' יש אחד שאמר שלפי השמועות לא חזר שום א, ועל אח אחד, כלום
  ).ש"ע. שנה' ע ודן שם בזה שאחד האחים הוא מעל גיל(

ש למחנות  "דן באותו שהובילוהו הצוררים ימ) א"שליט(ד פדווא "וכתב שהגאון רח
' מסימן א(א "י ח"וכתב שכבר דן בזה במנח. ס"פ דין מים שאל"דיש להם עכ, ההשמדה

ל דבצירוף מה שעברו כמה שנים "ג הנ"ויפה כתב הרה, והוכיח כן מכמה טעמים) ולהלן
ע "אה(אחיעזר ' ש בתשו"וכמ, ז הוי יסוד גדול"כ, אצלנו שמתוואין ספק , ואבד זכרם

  .ד"עכ. ס ואבד זכרו"להתיר יבמה לשוק במשאל) ו"סימן ל
, פ כיון שזה היה בהמוניות"עכ, ל"ג דבשואה רצחו מליונים רח"ד חמור טפי דאע"ונ

או איזה אחדים המצב ' אבל אלה שתופסים א, היו הרבה יחידים שיכלו להמלט ולחמוק
וכל החיפושים לא , וגם שזה עשרים ואחד שנה שאבד זכרו לגמרי. ל"שה להם יותר רחק

  .א"י שבזה יש להתיר גם בא"כ בזה יודו האחיעזר והמנח"וע. הועילו
שנלקח לצבא ' בא, שכתב) ד"ז סימן י"אהע(ז "א ח"ד ביבי"עוד ראיתי למרן מופה

הזכיר ' ובאות א. הנשאואשתו מבקשת היתר ל, הרוסי להלחם בצבא גרמניה ולא שב
שהקונטרס נקט אגב ', ה כל היוצא למלחמת בית דוד וכו"ד:) ט(בכתובות ' דברי התוס
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כ בתוספות "וכ. הוא לפי שמת, דסתם מי שאינו חוזר מן המלחמה, ריהטא אם ימות
  .שם. ש"הרא

באיש שנלקח לצבא ) א"ע סימן כ"חאה(ת "ת חסד לאברהם תאומים מה"כ בשו"וכ
כיון שכל אנשי , א"שנראה לדון שהאשה יצאה מחזקת א. ע מה היה לוומאז לא נוד

דאין לחוש שברח שהרי אחת דתו ליסרו , וזה לא נמצא בידוע שמת, הצבא על משמרתם
  .'ביסורים קשים וכו

ששאלו ) א"ו ה"ט' פ(הביא דברי הירושלמי יבמות ) 'סימן פ(א "ץ ח"ת התשב"ובשו
הדא אמרה , אייבו בר נגרי שעת מלחמה הות' ואמר ר, 'היכן הוא ואמר לון מית וכו' על פ
ל ללמוד מזה דהיוצא למקום סכנה כגון "ץ ז"וכתב הרשב. א במלחמה נאמן"שע

, וזה לא חזר ולא העידו עליו שמת, ואותם שיצאו הגיעו עד שערי מות וחזרו, למלחמה
, לא תצא ואם נישאת, לכתחילה אין להתיר את אשתו, רק אמרו שאם היה חי היה חוזר

שהבאתי ) (ז"סימן ל(ת צור יעקב "כ בשו"וציין שכ. ש"והנכסים בחזקת היורשים ע
  .'ץ הנז"מהרשב) לעיל
והובא , צ דבריסק כתב לרבי אליהו קלצקין"כ שגם הגאון רבי שמחה זליג מו"עו

דבאמת רוב ההולכים למלחמה ואין מהם ) ה"ג עמוד כ"אות מ(בספר דברים אחדים 
ובפרט שהיה חי , הוא מחמת שנהרגו במלחמה, אות אין ידיעה עליהםוגם לערכ, ידיעה

אין ספק , ולא השיב על הבשורה שנולד לו בן, עם אשתו בשלום וזה זמן שלא כתב לה
  .ס"שיש רוב למיתה יותר ממים שאל

י שבסתם מלחמה "דאעפ, ה וגדולה מזו"בד) 'ז אות ה"י' סי(א "האחיעזר ח' ב כ"וכיו
, הוי אומדנא גדולה שמת, מ אם היה במלחמה ואבד זכרו"מ, בדדמי א נאמן דאמר"אין ע

בלא ' ג אפי"א נאמן בכה"ל דע"וי, א דאשתו"חזקת חי דבעל וחזקת א, ז"ואיתרע עי
  .קברתיו

נראה דהוי , שיצאה מכלל סתם מלחמה, א דבמלחמה של גרמניה ברוסיה"וכתב ביבי
ל "י קוק ז"כ הגרא"וכ. ברתיול שעד נאמן גם בלא ק"ג י"ובכה, אומדנא גדולה שמת

שכיון שלא חזר מן המלחמה ולפי אומד הממשלה הוא מת ) ה"כ' סי(ת עזרת כהן "בשו
  .ס שאם נישאת לא תצא"ל כנפל למים שאל"הו, כבר

ד על אשה "בפס, ד הגדול"א חבר ב"ש דיכובסקי שליט"ש ידידי הגר"והלם ראיתי מ
אמירה "שבספר , ובסוף התשובה כתב ,שבעלה נחטף בידי מחבלים ועקבותיו לא נודעו

י כנופיה "הסיק שאנשים שנחטפו ע) 'ט ענף ד"ק סימן ע"מהד, צ הלוי"לרי" (נעימה
כפי , והוסיף שבימינו הדבר הוא על אחת כמה וכמה. ש"ע. ערבית גרע מגוב של אריות

  .ל"עכ. הידוע ממעשה אכזריותם של המחבלים ושליחיהם
ובנידוננו שהחטיפה , ל הוא הרב אמירה נעימה"ל הנ"ומצאנו חבר להגאון נר אהרן ז

שדיברו ביש אומדנות שנחטף , קיל טפי מנידון דידם, י החבלנים היא עובדא ברורה"ע
  .י מחבלים"ע

וכבר כתבתי בתשובות . ל"א מוורדון ז"ומעתה יש לנו לצרף את האומדנא של הר
ם שמצרפים אומדנא זו הנה רבו הפוסקי, ל שדא בה נרגא"י ז"ג דמרן הב"קודמות דאע
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ס כתב דבימיו שיש טלגראף יש מקום "והחת, בפסקיהם וכמו שהארכתי באותם תשובות
היה מתקשר , ל דאם איתא שניצול והוא עדיין בחיים"א מוורדון ז"הר' חשוב לצרף ד
  .ל בהיכל יצחק"א הרצוג ז"ש בשם הגאון מהרי"ש מ"וע, לביתו ולילדיו

ל "ונוסף לכל הנ, שם' ל באות ו"וז) ד"ע סימן י"אה(ז "א ח"ש מרן יבי"ועיין עוד במ
ומאז נעלם , מיום שנתקבלה הידיעה על מות בעלה, ד עברו למעלה מעשרים שנה"הרי בנ

בשם רבי ) סוף יבמות(ש המרדכי "כ יש לצרף מ"וא, מן האופק ונשתקע שמו ואבד זכרו
ב "ש דנ"י בן הרא"להרת זכרון יהודה "ה בשו'והיא לו נדפס(אליעזר מוורדון בתשובה 

. ולא אמרו אסורה לעולם, ס אשתו אסורה"רואה אני מה שאמרו משאל, ד"וזת) א"ע
ש "נ שרבותינו תלו הדבר וסמכו על חכמי הדור ויר"וכ, מ דלאו לעולם קאמר"ש

שזה כשבע שנים שטבעה , ועל עובדא אתינא הכא, שישכילו בענין המאורע בדורותם
י רוח סערה חזק מאד ששיבר וטיבע באותו לילה יותר "ע, וספינה בים סמוך לעיר פיזאר

איך היה עומד מחוץ , והנה חזקה שאילו היה רבי שלמה מוורנא בחיים, מששים ספינות
והוא הניח אשה צעירה לימים ובן , לביתו שבע שנים מבלי להודיע לבני ביתו על המצאו

, רחמי האב על בניו הקטניםוחזקה ש, ואביו עשיר גדול ושלח שלוחים ולא מצאוהו, ובת
:) כב(ב בכתובות "וכיו. 'ועל כיבוד אב וכו, וגם שאינו עובר על חיוב שאר כסות ועונה

, י"ן לחלוק בזה על רש"ש הר"ומ, י שאילו היה קיים היה בא"ופירש, באומרת ברי לי
כ "וכ, כ לא סגי ברי לי נגד עדים"וע, שאני התם שיש שני עדים שאומרים שלא מת

כפו מטתו שאלמלי יהודה קיים ) ב"ב ע"ס(ע בכתובות "וע). ח"סימן נ(ע "חאה ס"החת
וכן . אילו הוו חיין לא הוו מייתין) א"ו ה"יבמות פט(וכן בירושלמי , לא ביטל עונתו

, מ דחייש למיעוטא"ר' ואפי) 'פ' א סי"ח(ץ "ת התשב"ובשו, )ג"תרצ' סי(א "ז ח"באו
וחתום עלה . ל שאשתו מותרת להנשא לכתחילה"ולכן נ, למיעוטא דמיעוטא לא חיישינן

  .הרב אליעזר בר שמואל
ז "הביא דברי רבינו אברהם בר משה ורבינו ברוך שחלקו ע, והן אמת שהמרדכי שם

שאין בידינו לתת זמן קצוב ואמתלאות , ה"כ ראבי"ושכ, וקשה בעיניהם להתיר, למעשה
הנך , וכתב, הביא דברי המרדכי) ז"סימן י(י "ומרן הב, ה"ודבריו הובאו בראבי, להקל

והגס לבו בהוראה , א מוורדון בטעמים נכונים וברורים"רואה כמה רברבי חולקים על הר
וכן . כ"ע. ושומר נפשו ירחק ממנה, פ אותה תשובה עתיד ליתן את הדין"להתיר עגונה ע

א "ח' ט בתשו"אולם המבי. האריך לדחותה בשתי ידים) 'א' ת סי"דיני מסל(י "ת ב"בשו
י "וגם רבו של מרן מהר, י"הב' ודחה ד, א מוורדון"הר' האריך לגונן על ת) ז"קפ' סי(

שאם היו דבריו ) ח"קפ' בסי(ט "וכתב המבי. צירף תשובה זו בנידונו) ג"י' סי(בירב 
ב "ת חיים ושלום ח"ובשו. ש"ע. י בירב מביאו לסניף היתר"לא היה מהר, ו"בטלים ח

ושכן הובא , א מוורדון"הר' פסק כד) ה"קכ' וף יבמות סיבס(שגם האגודה ' כ) 'א' סי(
ודברי , י בירב"רבו מהר' י תשו"ושאילו ראה מרן הב, )ו"רט' סי(י מברונא "ת מהר"בשו

וכבר תמה בזה בסדר אליה , לא היה מפריז על המדה לכתוב שדבריו בטלים, האגודה
ושכן . א כלפי המעייניםוביקש להמליץ עליו שלא כתב כן אל. על מרן) ד"ע' דף ל(רבה 

. וכן מוכח בתשובת רבינו משולם בן רבינו קלונימוס, א מוורדון"א ממיץ כהר"דעת מהר



  ?דינהמה , אישה שבעלה נחטף על ידי מחבלים ונעלמו עקבותיו  ז"התשס –כנס הדיינים 

23  

  

א מוורדון "וכתב הנך רואה כי אין הר, העיר מכל זה) ח"קס' סי(ב "ם ח"ת מהרש"ובשו
) 'ח' סי(ב "ת בן פורת ח"י ענגיל בשו"גם הגאון ר. י"יחיד בדבר זה כמו שחשב הב

. ג"א מוורדון ושיש להסתמך על אומדנא דמוכח כה"רחיב לקיים שיטת מהרהאריך ה
והביא , שהאריך הרחיב בזה' ע שם אות ז"וע. ל"ח מודעי ז"ש בשם הגר"ש עוד מ"וע

ז האחרונים והעלה במסקנתו "ש ע"ומ', ס שבימינו דאיכא בי דואר קביעי וכו"דברי החת
  .ש"ע. להתיר בנידונו

שכמעט כולם יחד , ת בדברי גדולי האחרונים לדורותיהםוכבר הארכתי בכמה תשובו
וכבר פשטה הוראה , א מוורדון לשאר סניפי ההיתר שהעלו בנידונם"מצרפים דעת הר
ועוד נוספו , ועוד יותר בימינו שהטלפונים התפשטו בכל אתר ואתר. לצרף גם את זה

מדבר בו עם כל ו, או שנים ויותר' הפלפונים שאין לך אדם שאינו נושא עמו מכשיר א
עומד במדינה זו ומדבר עם חברו בסוף העולם כאשר ידבר עם חברו פנים , העולם ממש

וגם העיתונות והרדיו , ונוסף הפקס ושאר אתרי התקשורת כלים מכלים שונים, אל פנים
ובזה שעברו אחד . ותמלא הארץ אותם ובקצה תבל מיליהם, והטלויזיה גדלו והתעצמו

ויש לו קרובים , ואשתו וילדיו קיימים, תפרסם בזמנו בכל העולםוהדבר ה, ועשרים שנה
בודאי , ומעולם לא נשמע ממנו זכר מאז שלקחוהו עמם, י ובכל העולם"ומכירים בא

ת שמע "ובתשובה שכתבתי בשו. שיש לצרף אומדנא גדולה זו להתירא דהאי איתתא
י "הוא לפסוק עפ שדין תורה, הארכתי לבאר ולהוכיח) 'ו אות ט"סימן ט(ה "שלמה ח

דנתמעטו המוחות ונסתמו , אלא שהגאונים כתבו, אומדנא דמוכח גם בדיני ממונות
אבל בדברים כאלו מובהקים ושיש . י אומדן"הלבבות ואין איש איתנו יודע לכוין עפ

  .ואומדנא זו שכבר סמכו עליה כל גדולי עולם ודאי חזי לאצטרופי, הרבה צירופים
תרצה האשה הנצבת בזה להנשא אני מוכן להצטרף  ד שגם אם"כ אמינא בס"וע

, ופשיטא שיש לתת לה פסק דין שהיא נחשבת אלמנת הרוג מלכות. י"להתירה כדמו
שתוכל לקבל זכויותיה המגיעים לה כדת וכדין ויהיה לה מקור לפרנס עצמה ולכלכל 

 שלא רצתה לבקש, ושנמנעה מזה עד היום רק לרוב עדינות נפשה וכאב לבה, שיבתה
ולמרות השנים הרבות נמנעה כל השנים עד שבאו מים , להכריז על בעלה שהוא כבר מת

  .עד נפש
ד זה ד זה ד זה ד זה """"ופסופסופסופס, , , , יש לשנות את מעמדה של האשה מנשואה לאלמנהיש לשנות את מעמדה של האשה מנשואה לאלמנהיש לשנות את מעמדה של האשה מנשואה לאלמנהיש לשנות את מעמדה של האשה מנשואה לאלמנה: : : : כ נראה לדינאכ נראה לדינאכ נראה לדינאכ נראה לדינא""""ועועועוע

ואם תרצה ואם תרצה ואם תרצה ואם תרצה . . . . ולא לענין נישואיןולא לענין נישואיןולא לענין נישואיןולא לענין נישואין, , , , הוא לענין הזכויות המגיעים לה כאלמנת הרוג מלכותהוא לענין הזכויות המגיעים לה כאלמנת הרוג מלכותהוא לענין הזכויות המגיעים לה כאלמנת הרוג מלכותהוא לענין הזכויות המגיעים לה כאלמנת הרוג מלכות
        ....וווו""""ענין בעהענין בעהענין בעהענין בעהלינשא לאיש תפנה אלינו ונפסוק בלינשא לאיש תפנה אלינו ונפסוק בלינשא לאיש תפנה אלינו ונפסוק בלינשא לאיש תפנה אלינו ונפסוק ב

        ....לללל""""אמוס זאמוס זאמוס זאמוס ז''''ד זה הוא מיום היעלמותו של בעלה מר גד זה הוא מיום היעלמותו של בעלה מר גד זה הוא מיום היעלמותו של בעלה מר גד זה הוא מיום היעלמותו של בעלה מר ג""""תוקף פסתוקף פסתוקף פסתוקף פס
ויושיענו ברחמיו , ובתפילה לפני אבינו בשמים שיאמר די לצרותינו, בברכת התורה

  .1א"לעיני כל חי בישועה ורחמים מרובים על עמנו ועל נחלת אבותינו בב, שנית

                                                 
רב הראשי ה ,והרב ישראל וייס, הגדול ד"דיין ביה, הדין הצטרפו הרב שלמה דיכובסקילפסק   .1

 .ל"לצה
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 מהנעשה במערכת בתי הדין

  הרב אליהו בן דהן

 מנהל בתי הדין הרבניים

הרב הגאון הרב שלמה עמאר , הרב הראשי לישראל, ברשות כבוד הראשון לציון
ובהזדמנות זו אני רוצה , ראשי אבות בתי הדין, לחברי בית הדין הרבני הגדו, א"שליט

, א"הרב הגאון ציון אלגרבלי שליט, לברך את ראש אבות בתי הדין החדש של ירושלים
חברי , דיינים, אבות בתי הדין ,שנתמנה מקרוב לכהן כראש אבות בתי הדין בירושלים

שמעון יעקבי היועץ המשפטי הרב , ל שמואל יוסף"הסמנכ, להנהלת בתי הדין הרבניים
אני רוצה , כפי שאמר הרב בן שמעון, ברשותכם .מיכאל אביטל, וסגן היועץ המשפטי

לסקור פעילות שאנחנו מתכננים בשנה הקרובה בנושאים שאנחנו מתכוננים לתת עליהם 
אנחנו , לבקשת הדיינים בכנס הזה, כפי ששמתם לב, בפתח דברי אני רוצה לומר .דגש

אחר כך חוברת של ונוציא בעזרת השם גם נתמלל אותן מקליטים את כל ההרצאות ו
אני מקווה שהדברים יהיו . אבל אמרו לי שבעבר היה דבר כזה, אני לא יודע. הכנס

  .ויצאו לברכה, לתועלת בעזרת השם
כל שנה מתכנסים , אנחנו בהנהלת בתי הדין, רבותי, באופן כללי אני רוצה לומר

התכנית הזו בנויה . להנהלת בתי הדין הרבניים ליומיים ומכינים תכנית עבודה מסודרת
הרובד הראשון בנוי על כך שכל מזכיר ראשי פונה להנהלת בתי הדין , מכמה רבדים

ומבקש או מציע הצעה לשינויים או לביצוע דברים שנוגעים הן לבית הדין שלו או 
. םודנים בה, לאחר מכן חברי הנהלת בתי הדין מקבלים את הדברים. דברים כלליים

בסופו של דבר אנחנו גם מוציאים חוברת שנקראת תכנית עבודה לשנת התקציב 
אנחנו . שלושה בעזרת השם-אני מקווה שתוכלו לראות אותה בעוד שבועיים. המסוימת

יוכל , ומי שירצה, גם מפרסמים אותה ומוסרים אותה לציבור הדיינים ולציבור העובדים
נעשה אחרי עבודה , בינו שכל מה שנעשהאני אומר את הדברים כדי שת, לעיין בזה

, אלא נעשית פה השקעה גדולה מאוד, אלה לא דברים שנשלפים מן המותן. מרובה
מהן העלויות , ן לביצועבודקים כל דבר מה נית, שאנשים יושבים ומכינים תכנית

  .וגם איך זה אמור לשפר ולייעל את עבודת בתי הדין ,שלו התקציביות
בית הדין הרבני הראשון שבעזרת . של בתי הדין הרבנייםאתחיל בנושא המבנים 

י "בית הדין בצפת נפגע ע. השם יעבור השנה למבנה חדש זה בית הדין הרבני בצפת
מי . ובמשך למעלה מחודש בית הדין היה מושבת, במהלך הקיץ האחרון, קטיושה ישירה
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, נעשה איתו אני עוד לא יודע מה. שירצה לראות חלק מהקטיושה נמצא אצלי במשרד
למזלנו , הקטיושה פגעה באולם הדיונים. במשרד אבל בינתיים שומרים חלק למזכרת

  .כך שהדיינים והציבור לא היו בבית הדין, זה היה בליל שישי, ברוך השם
יהיו בו כמה . ד בצפת למבנה חדש"בעוד כשלושה עד ארבעה חודשים יעבור ביה

. עליו הוא שתהיה כניסה נפרדת לדייניםכשהרעיון המרכזי שאנחנו שמחים , שכלולים
יהיו עוד . מהחנייה ישירות ללשכה שלהם בלי לעבור דרך הקהל הדיינים יוכלו להיכנס

נכים לא יכולים להכנס אליו כי יש בו מדרגות , בבניין הקיים, דוגמהכמה שיפורים ל
  .וזה תוקן, ומאוד קשה לעלות אליו, גבוהות

בעיר , קיבלנו הצעה למבנה ליד קריית הממשלה. בענין בית הדין הרבני בחיפה
ושימש בעבר את בנק , למזלנו יש שם בניין שכבר שלוש או ארבע שנים סגור. התחתית
  .ישראל

, בעזרת השם. אנחנו מקווים שבימים הקרובים נקבל אישור סופי לקבלת המבנה הזה
המקום , תנומבחינ. נשתדל מייד להיכנס לשיפוץ גדול של המבנה, ברגע שנקבל אותו

מצד שני , מתאים גם צמוד לקריית הממשלה ולביטוח הלאומי ולכל המוסדות האחרים
אולי לקראת  .ואין לו חיבור למבנים אחרים, הוא בניין נפרד לחלוטין עם חנייה שלו

  .נזכה שייכנסו לבניין החדש ,קבלת הפנים לדיינים החדשים לחיפה
אני רוצה . וגם בית הדין הרבני הגדולבנושא המבנים של בית הדין הרבני האזורי 

לגבי . דהיינו תוך שנה ועל הטווח היותר רחוק, לטווח המיידי. לחלק את הדברים לשניים
אותרו שתי חלקות קרקע . יש מגמה לבנות בסמוך לקריית הממשלה, הטווח היותר רחוק

ין שאמור להיות מבנה לרבנות הראשית לישראל ולבית הד, שאפשר לבנות בהם מבנה
ויהיו  ,מדובר בשני בניינים נפרדים שיהיו מחוברים באיזה שהוא מסדרון. הרבני הגדול

בעוד . ספרייה גדולה, גם דברים נוספים באזור המשותף כמו אולם כינוסים גדול
אמורים להיפגש עם ראש מנהל מקרקעי ישראל ואני מקווה שנקדם סופית , כשבועיים

בכוונתנו לפנות  ,ה גדול עם ייחודיות משלוכיוון שמדובר במבנ .את העניין הזה
יש קרנות גדולות  .לתורמים כמו קרן רוטשילד שתרמה לבניין בית המשפט העליון

הדבר יהפוך את בית . לתרום גם סכום נכבד לבניית המבנה הזה, אנחנו מקווים, שמוכנות
ת הדין וברמה שתהיה מתאימה לכבודו של בי, הדין הרבני הגדול למשהו אחר לחלוטין

מכרז מטעם הדיור , לטווח הקרוב יצא לפני חודש וחצי, אבל עד אז. הרבני הגדול
תהיינה , הממשלתי למבנה ציבור בתוך מרכז ירושלים ואנחנו מקווים שמתוך ההצעות

בית הדין הרבני  .הצעות ראויות הן לבית הדין הרבני האזורי והן לבית הדין הרבני הגדול
, המבנה הוא מבנה מאוד ישן, רושלים בבניין הכנסת הישנההאזורי והגדול שוכנים בי

הוא גם לא דומה לשאר בתי , מבנה שלכל הדעות איננו מתאים לצרכים של בתי הדין
נאלצנו , לצערנו. הדין בארץ מבחינת הרמה והשכלולים שקיימים בשאר בתי הדין בארץ

מסוכן ותוך שבועיים  הוכרז כמבנה, כי הבניין ברחוב כורש כידוע, להיכנס לבניין זה
אני . כי התקרות שלו נסדקו והיה חשש שהבניין אולי יתמוטט, נאלצנו לסגור את המבנה
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מבנים הן לבית הדין , שנוכל לקבל לפחות לטווח הקרוב של מספר שנים ,מקווה מאוד
  .עד אשר נדבר על תכנית קבועה יותר, האזורי והן לבית הדין הגדול

באזור שיפולי  מתוכננת קריית המשפט, רי בירושליםלגבי בית הדין הרבני האזו
, יש שם אזור שלם שאמור להיות קריית מערכת המשפט במדינת ישראל, שערי חסד

אנחנו מקווים שנוכל לקבל שם חלקה עבור המבנה העתידי של בית הדין הרבני האזורי 
  .בירושלים

ברר שהתקרה שם כיון שהת, עשינו השנה שיפוץ גדול בבית הדין הרבני בתל אביב
וכל משרדי הממשלה נאלצו לשפץ את המבנים בהם הייתה תקרת פל , היא תקרת פל קל

בעקבות זאת שינינו את הגג , אני מניח שהציבור שמע על האסון שקרה בירושלים .קל
העבודה אמורה להסתיים בזמן הקרוב , בבית הדין הרבני בתל אביב וחיזקנו אותו מאוד

  .בבטחה לכל השטח של בית הדין הרבני בתל אביבואז אפשר יהיה לחזור 
הוא שינוי מערכת , הנושא השני שילווה אותנו לפחות בשלוש שנים הקרובות

הגענו להסדר עם אגף תקציבים באוצר על פרויקט . המחשוב של בתי הדין הרבניים
שנועד לשנות את מערכת המחשוב של בתי הדין , שעלותו כעשרים וחמישה מיליון שקל

בשבוע שעבר יצאנו לשלב הראשון ובחרנו בחברה שתעסוק באפיון של . נייםהרב
אני . לאחר האפיון היא תהיה החברה שתלווה את הפרויקט כולו עד לסופו, המערכת

  .רוצה להסביר את הרעיון המרכזי
שאפשר , חדישה עם כלי פיתוח חדשים, מדובר על מערכת מחשוב שתהיה שונה

הכוונה היא למערכת . ם דברים ביתר קלות מאשר היוםיהיה גם לשנות בהם מדי פע
ראינו מערכת דומה במערכת המשפט . שתאפשר יותר עבודה עם פחות אפשרויות לטעות

ואם הוא לא ביצע את , שם לכל בעל תפקיד מוגדרת שרשרת של משימות, האזרחית
א המערכת מתריעה בפניו שהו. הוא לא יכול להתקדם למשימה הבאה, המשימה האחת

כך שהתקלות , או לא עשה דבר זה או לא עשה דבר אחר, עדיין לא שלח את צו העיכוב
  .שיכולות להיגרם בגלל טעויות אנוש יקטנו מאוד

כמובן שהיא גם תקל מאוד גם על , המערכת הזאת תעסוק בעיקר בתחום המנהלי
, גמהדוכ. המערכת תהיה בנויה על אפשרות קישור גם למערכות משפט אחרות. הדיינים

עם צים או "בעניין מתן תשובות לבג ,היום יש לנו קשר הדוק עם פרקליטות המדינה
היום הולכים למערכות שתהיינה . הוצאה לפועל, מערכת המשטרה, שירות בתי הסוהר

באופן כזה , כמובן עם ההגנות הנצרכות, יכולות לדבר אחת עם השנייה ולהיות מקושרות
ת אחת למערכת שנייה ולא יהיה צורך בהעברה פיזית אפשר יהיה להעביר נתונים ממערכ

נגיע למציאות שבה , אנחנו מתכננים את המערכת כך שבשלב הסופי שלה .של התיק
יוכל להגיש , שירצה הרעיון הוא שמי .אפשר יהיה לפעול בבית הדין הרבני גם ללא נייר

בבית , וי הזהבבתי המשפט התחילו בניס. כתבי תביעה דרך תקליטור או דרך האינטרנט
עורכי דין יביאו . זה יעבור לשאר בתי המשפט, אם זה יצליח, המשפט השלום בהרצליה

הדיינים , את כתב התביעה והתיק כולו יהיה ללא נייר, תקליטור או ישלחו דרך האינטרנט
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יוכלו לתת הוראות ופקודות כדי , יוכלו לראות את כל מסמכי התיק על המסך בפניהם
  .רששהתיק יטופל כנד

מקושרים , כבר היום יש דיינים שמקושרים מביתם למערכת המחשוב של בתי הדין
ולשלוח אותם ישר , למאגרי המידע שיש לנו בתוך המערכת ויכולים לכתוב פסקי דין

  .יכולים לעיין בפרוטוקול ועוד, למערכת
סיוע או , כל דיין שיבקש עזרה, אני אומר פה ומכריז לבקשה של הרב דיכובסקי

יש דיינים לא מעטים שביקשו הדרכה וקיבלו . אנחנו נעמוד לרשותו בעניין הזה, כההדר
, לכתוב פסקי דין, כך שהם יכולים היום לעבוד מביתם, הדרכה אישית מיחידת המחשוב

הוא מופיע במחשב של , ברגע שהם מסיימים את הדפסת פסק הדין. ולהדפיס בעצמם
  .בית הדין

כדי להכיר את מערכת , הדרכות לדיינים לפי בתי דין אם יעלה הצורך אנחנו גם נעשה
  .יש לנו אנשים במערכת המחשוב שמסוגלים להדריך כמה שיותר, המחשוב

יחידת המחשוב תעזור לו , להיכנס למערכת המחשוב, אם מישהו רוצה הדרכה
או " וורד"אם קבוצת דיינים רוצה ללמוד . ותסייע לו כמו שהיא סייעה לכמה דיינים

בשנה האחרונה עשינו  .אני יכול להביא חברות הדרכה, למוד הכרת המחשברוצה ל
והיום חלק ניכר מסופרי , קורסים להרבה מאוד עובדים שביקשו ללמוד הקלדה עיוורת

יודעים להקליד את הפרוטוקולים בעצמם בעקבות קורסים , אם לא רובם הגדול, הדיינים
    .גם את זה נעשהאם תהיה קבוצה של דיינים שתרצה , שעשינו להם

הכנסנו מסכים דקים לכל בתי הדין בארץ , אני מניח שכבר ראיתם את השלב הראשון
בפני בית הדין יש מסך המאפשר לעקוב אחרי כתיבת הפרוטוקול , וגם בכל אולם בית דין

אני מקווה מאוד שהדיינים יעשו בזה שימוש נרחב . ומיד במקום להעיר לספרא דדיינא
כמובן יש כמה ספרא דדיינא . הדפיס את הפרוטוקולים במקוםכדי שאפשר יהיה ל

. או שילמדו או שיתחלפו בזמנם. שעדיין שייכים לדור הקודם שעוד לא יכולים להקליד
הדיינים יוכלו לעקוב , אבל המגמה היא שרוב הפרוטוקולים ייכתבו במהלך הדיון עצמו

  .דייניםאחרי כתיבת הפרוטוקולים ויוכלו לתקן במקום את סופרי ה
יש חיבור אחד של הנהלת בתי הדין למסוף של , לגבי חיבור נוסף למינהל האוכלוסין

אבל אני יכול לומר שכל , משרד הפנים לא מעוניין להרחיב את החיבורים. משרד הפנים
  .נענית מיד, פנייה שאנחנו מקבלים בהנהלה במהלך היום

ם את אתר האינטרנט של במהלך השנה הקרובה אנחנו הולכים לשנות ג, דבר נוסף
אבל אתם יודעים , כשהוא הוקם הוא היה אתר מאוד משוכלל. בתי הדין הרבניים

אנחנו הולכים לשנות את האפשרות להיכנס אליו באופן . הדברים מתחדשים, במחשבים
מי . המגמה שלנו היא שאנשים יגיעו כמה שפחות לבית הדין, שיהיה הרבה יותר ידידותי

יד טפסים דרך אתר האינטרנט וכבר לעשות את הפעולות הראשוניות יוכל להור, שירצה
אנחנו נותנים היום אפשרות לעורכי דין ולטוענים . לפני שהוא מגיע לבית הדין, בביתו

, המגמה תהיה בשלב הבא. גם לשלם את האגרה, רבניים לפתוח תיק דרך האינטרנט
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במיוחד זה חשוב לבית הדין  .שעורך דין או טוען רבני יוכל להציע מספר מועדי דיון
  .שם יש צורך בתיאום עם עורכי דין אחרים, הרבני הגדול

רק לאחרונה הייתה לנו ישיבה . הזכיר כבוד הרב הראשי את העבודה עם ועד הדיינים
אין ספק שפרסום פסקי הדין הוא רעה . עם ועד הדיינים בנושא של פרסום פסקי הדין

בעיקר זה , כי ועד הדיינים ישב איתנו באריכות רבהאני לא אכנס לזה , חולה מבחינתנו
פרסומי , נובע מקשר עם חברה שנעשה בצורה לא ראויה ולא טובה ושבסופו של דבר

  .לא באים לידי ביטוי, פסקי הדין
לפתח את אתר האינטרנט שבו יהיו , אנחנו חושבים שהמגמה היותר חשובה היא

שהם ספרים בעלי ערך , רים שדיינים חיברוגם ספ, אומר יותר מזה. כמה שיותר פסקי דין
אני רוצה לקדם את העניין הזה ולשים אותם , גדול מבחינת חושן משפט ואבן העזר

, רים"בלי כל קשר למהלך שאנחנו רוצים להתחיל בקידום הפד, כמובן, באתר האינטרנט
של  אבל בינתיים המגמה. כפי שהדבר יעלה בידינו, אולי בהוצאה אחרת או בדרך אחרת

היום האינטרנט הוא נגיש לציבור , היא מגמה חשובה, פרסום פסקי דין באתר האינטרנט
נדמה לי שהספירה היא , והרבה מאוד אנשים נכנסים לאתר של בתי הדין ,גדול מאוד

, לאתר של בתי הדין, שנכנסים. למעלה מחמשת אלפים איש ביום שזה הרבה מאוד
וכמובן שאם תהיה שם הפנייה לעיון  ,משהו אפילו סתם בודקים, מסתכלים, מעיינים

  .הם יהנו מכך, בפסקי דין וספרים
המצב כיום שאחוזים בודדים של פסקי הדין . רוב פסקי הדין פשוט לא מתפרסמים

  .מתפרסמים
כל דיין וכל בית דין , רבותי, וגם היום אומר וקורא לדיינים, כמעט כל שנה אני אומר

  .ישלח אותו אלי, על ערך וחשיבותשכתב פסק דין שלפי דעתו הוא ב
, הבעיה הגדולה היא שרוב פסקי הדין מצריכים איזה שהיא עבודת עריכה מסוימת

זאת הבעיה , הם לא יכולים להיכנס כמו שהם לאתר האינטרנט או לכל פרסום אחר
פסק דין , היום בבתי המשפט .'צריך למחוק פרטים אישיים ופרטים מזהים וכו. הגדולה

    .מפרסמים אותו, כמו שהוא. פט לא נוגעים בושיוצא משו
אני לא יכול לקחת . אנחנו נפרסם אותו, תשלחו לנו, כל פסק דין ברור וטוב, בבקשה

  .זו מערכת מסובכת, ולדאוג לעיין בו אחד להתחיל לסרוק- אחד
בנוגע לעכובי יציאה מן הארץ במסגרת הקישור של  ,אני רוצה להגיד עוד דבר

אין יותר מצב שבו צו עיכוב יציאה צריך להילקח  ,פים יחדמערכות המשפט וגו
ופעם שנייה בסביבות . בבוקר 11פעם אחת בסביבות השעה , פעמיים ביום. למשטרה
מערכת המחשוב של בתי הדין באופן אוטומאטי אוספת את כל , אחר הצהריים 4השעה 

קובץ ממוחשב או ביטולים שנעשו עד אותה שעה והם נשלחים כ ,צווי עיכוב היציאה
. ואז באופן אוטומאטי הם נכנסים לתוך הרישום. ישירות למערכת של משטרת הגבולות

יש דרך שבה אנחנו שולחים את , לגבי צווים שמוצאים אחרי השעה ארבע אחרי צהריים
באופן כזה . בכל בית דין יש מספר עובדים מורשים השולחים את הצו בפקס. הצו

  .או צו בוטל ולא הגיע, ואדם ברח, צו נשלח ולא הגיעש, שהיו בעבר, נמנעות תקלות
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גם לא בשביל , חל שינוי גדול בעיקרון לא בשבילנו, במחשב של משטרת הגבולות
. יש בו הרבה מאוד הגנות, וכיוון שכך, אלא בעיקר עבור שירותי הביטחון, בתי המשפט

שטר הוא לא נשלח ישירות למערכת המחשוב של מ, כשאנחנו שולחים את הצו
מעבד אותו ואחר כך מעביר אותו למחשב , יש מחשב ביניים שקולט את הצו, הגבולות

בגלל , והוצאה לפועל, זה אותו דבר גם בבתי המשפט, המרכזי של משטרת הגבולות
נבנתה מתקציב של ממשלת ארצות  כל המערכת, אגב. הבעיה הביטחונית שיש במערכת

עם השינוי ביחס ובתפישה לגבי , 2000בספטמבר  11לאחר האירוע של , הברית
, חייב להיות מחשב ביניים, "און ליין"זה לא הולך , בגלל בעיות ביטחון, לכן. מחבלים

אני חושב שבסך הכל הדבר הזה הוא , והמערכת בנויה להעביר צווים פעמיים ביום
  .בהחלט לתועלת רבה

, ני קולי אוטומאטיאנחנו עומדים להכניס בבתי הדין הרבניים מענה טלפו, נושא נוסף
שברוך , יש בתי דין. של בתי הדין הרבניים זה הנושא של המענה הטלפוני אחת הבעיות

אך יש קושי גדול להשיג את בתי הדין או . השם יש מרכזן או יש כאלה שעונים לטלפון
אנחנו עומדים להכניס מערכת . לקבל תשובות ענייניות כשמישהו רוצה לשאול שאלה

ונהיה המשרד הממשלתי הראשון במדינת ישראל שמכניס , דישהחדשה שהיא גם ח
הרעיון הוא . היא לא קיימת במשרדי ממשלה, המערכת הזאת כבר קיימת בבנקים. אותה

כאשר אדם , שהמערכת מתחברת לבסיס הנתונים של מערכת המחשוב של בתי הדין
קשה שלי אני רוצה לדעת אם הב: מטלפן ונותן את מספר תעודת הזהות שלו ואומר

ומה  ,המערכת תדע לענות לו אם הגיעה בקשה, לדחיית דיון התקבלה או לא התקבלה
האם הבקשה שלי לעיקול או . ל לגבי דברים נוספים"וכנ. הייתה תשובת בית הדין

האם . להזמנת עדים ועוד כל מיני דברים שאפשר להשיב עליהם בטלפון, לעיכוב יציאה
הרבה מאוד . 'תעודת הגירושים שלי נשלחה אליי וכו האם, או אין פסק דין יש פסק דין

המערכת תיתן את התשובה , שאלות שעובדי בתי הדין מועסקים כדי להשיב עליהם
בר כ. כמובן הכל מותנה בכך שכל הנתונים יהיו במערכת המחשוב. באופן אוטומאטי

עה עובדי בתי הדין מכניסים למחשב כל בקשה שמגי, היום למעשה זה למעלה מחודש
גם את התשובה הזאת מכניסים , וכך כאשר בית הדין נותן תשובה לבקשה, לבית הדין

מדובר במערכת מאוד . אדם יוכל לטלפן ומיד לקבל את התשובה, באופן כזה. למחשב
היא מצד אחד תפנה לנו את , ואם היא תצליח ,חכמה שאנחנו מקווים מאוד שהיא תצליח

  .טוב יותר לכל הקהל הנזקק לבתי הדין הקווים של בתי הדין וגם ניתן שירות
זה אומר שכל בתי הדין צריכים להיות . תלוי בדיינים רבותיאני מדגיש את זה כי זה 

האם , לא צריך להתבייש, לשאול את סופר הדיינים, ואם מגיעה בקשה, ערים לכך
האם קוד התשובה , וגם לשאול אחרי שבית הדין נתן תשובה, הבקשה הוקלדה למערכת

זה יביא אותנו , ברגע שהדבר הזה ייעשה עם פיקוח של הדיינים. קלד למערכתהו
  .ולשרות אחר לגמרי ממה שקיים היום, למציאות שונה לחלוטין

ובית דין שמקליד את , נושא הבקשות נכלל במסגרת הפרמיות של עובדי בתי הדין
פחות ל, הפרמיות שלו הולכות וגדלות ואני אומר לכם שברוך השם, כל הבקשות
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כל בתי הדין מקלידים את הבקשות בצורה טובה , מהבדיקה שעשיתי בימים האחרונים
  .וכך הם גם זוכים לתגמול מכובד בשכרם, וגם את התשובות

אין פעולה שלא . אי אפשר לרמות אותה, בשונה ממערכות אחרות, מערכת המחשוב
אז יהיה לזה , שהאם הוגשה בקשה לדחיית דיון ובית הדין נענה לבק. משאירה עקבות
זאת אומרת אי אפשר שיבוא עורך . אי אפשר למחוק את זה אחר כך, סימוכין במערכת

וזה לא , קיבלתי תשובה שהדיון לא נדחה או קיבלתי תשובה שהדיון נדחה: דין ויגיד
אין . נשמר לעולמים, בסיס הנתונים של מערכת המחשוב. יש לזה סימוכין במערכת, נכון

, אנחנו גם יודעים מי הפקיד שנתן את קוד ההחלטה, אין לה סימוכיןפעולה שמתבצעת ו
או לא , או אמרו לי, כך שכמעט אין דרך לבוא ולומר שלא ידעתי, ומאיזה מסוף זה נעשה

  .אמרו לי
בשנה האחרונה עשינו מאמץ , על הנושא של בדיקת יהדות, אני רוצה לומר עוד דבר

אפשר יהיה לתת , שות לאישורי יהדותגדול לגרום לכך שלפחות בחלק ניכר מהבק
ומוזמן ליום שבו אמור  ,הרעיון הוא שאדם פותח תיק לאישור יהדות. החלטה בו ביום

כשהמגמה היא שבאותו יום עם , להגיע אחד המומחים שלנו לבדיקת אישורי יהדות
אפשר יהיה להיכנס עם התיק לבית הדין כדי שבית הדין , המלצה שלו לחיוב או לשלילה

  .מע את העדים באותו יום ויקבל החלטהיש
בכל מקרה . ויש מקומות שהוא יושב לבד, יש מקומות שהמומחה יושב עם בית הדין

כאשר בית , הוא נותן רק המלצה לבית הדין מה הדברים נראים לו, הוא לא נותן החלטה
, שכי אני מאוד מבק, אני אומר את זה כאן לדיינים. הדין הוא הצריך לקבל את ההחלטה

אבל בסופו של דבר זה מקל מאוד על האנשים שבאים לבית , לפעמים זה קצת מכביד
הם אנשים שחלקם , בעיקר מברית המועצות ,אנחנו יודעים שלצערנו העולים. הדין

גם ככה הם כועסים שהם בכלל צריכים , הקשר בינם לבין הדת הוא קטן מאוד, הגדול
אז אני מבקש את ההבנה ואת הרצון שבאותו . כדי לקבל אישור יהדות, לבוא לבית הדין

לקבל את המתדיין עם העדים שלו כדי שבית הדין יוכל לקבל את , יום בו ניתנה המלצה
אני יכול להגיד שבכמה בתי דין זה . ולא להטריח אותו יום נוסף, ההחלטה באותו יום

דים פעם ומאוד מקל על המתדיינים שאינם צריכים לבוא עם הע, וזה נעשה טוב, נעשה
  .נוספת לבית הדין

, בכנס שהתקיים בשנה שעברה, בשנה האחרונה נכנסה דוברת לבתי הדין הרבניים
משרד הדתות  פירוקבמסגרת , למשרד הדתות הייתה דוברת. דיברו הרבה שצריכים דובר

אבל ברבנות הראשית לא נהנו , אני לא יודע למה, הדוברת הועברה לרבנות הראשית
ובהחלט רואים , היא נמצאת איתנו שבעה חודשים. ו על המציאהקפצנ, ממנה כל כך

היא . יש הרבה יותר פרסומים חיוביים על בתי הדין הרבניים, שינוי לטובה בהרבה דברים
היא ממונה על אתר האינטרנט , גם בהסברה, מעבר לדוברות, עוסקת בתחומים נוספים

, ל המתדיינים מבחינת המינהלהיא אמורה גם לעשות סקר שביעות רצון ש, של בתי הדין
אני חושב שבסך הכל . כל התחום המנהלי, אלא כל מה שמסביב, לא מבחינת בתי הדין

שנוגע לעבודת בית , כל דבר שקורה. וניכרים הדברים, היא עושה את מלאכתה לטובה
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דבר מעניין או פסק דין חדשני , פעולה חיובית, הדין ונראה לכם שחשוב שיקבל פרסום
קוראים לה , אני מבקש שתעבירו את זה אלי או ישירות לדוברת, תועלת בפרסוםשיש בו 

מקבלת את , ואני יכול להבטיח שבדרך כלל כל פנייה שמגיעה אליה, אפרת אורבך
ברור שכל ידיעה חיובית על בתי הדין רק . הטיפול הראוי וביטוי נכון בכלי התקשורת

  .יןלתדמית החיובית של בתי הד, מוסיפה עוד ועוד
מעלה זו , וזה שהיא אישה, קודם כל היא מקצועית ביותר, לשאלתך אני משיב

כשאישה מגינה  .מותקפים בטענה כי אנו נגד הנשים ורק לטובת הגברים אנחנו. גדולה
או דובר , מאשר אם היה דובר גבר, זו הגנה שונה לחלוטין, אני אומר לכם, על בתי הדין

להכניס היום ידיעה  .אני רואה את הפירות הגדולים, כיוון שאני עובד איתה צמוד. חרדי
התחרות היא קשה מאוד ובסופו של דבר אנחנו . מאוד קשה, לתקשורת זה מאוד מסובך

זה לא פוליטיקה , שזה לא הנושאים המעניינים את התקשורת במדינת ישראל, יודעים
הדין נכנסות  אם ידיעות חיוביות על בתי, אבל אף על פי כן, וזה לא נושאים אחרים

  .אנחנו יכולים רק להתברך בכך ,ומופיעות ותגובות נמצאות בזמן
כבר למעלה משנה הכנסנו את הנושא של אישורי  .אני רוצה לדבר על נושא נוסף

שהיום ברגע , אני רוצה להעיר את תשומת לב הדיינים .מסירה במסירת כתבי בתי הדין
האם המתדיינים יגיעו , ל לדעת מראשבית הדין יכו, שהזמנה נשלחת עם אישור מסירה

תוכלו לדעת מראש האם המתדיינים , תדרשו את זה, הדיינים רבותי. לבית הדין או לא
, בלי התובע, ואז אתם תחליטו האם אתם מקיימים את הדיון בלי הנתבע, יגיעו או לא

  .דיןכדי לא לבטל את זמן בית ה, או האם מכניסים דיון אחר, האם אתם דוחים את הדיון
, כל בית דין יכול לקבל ממזכירות בית הדין את אלו שלא קיבלו את אישור המסירה

  .כדי שתוכלו לנצל את הזמן השיפוטי בצורה הראויה ביותר
אנחנו אמורים להכניס עוזרים , אחרי מאבק גדול מול משרד האוצר, בשנה הקרובה

כמו . של ועדת חריגים אנחנו ממתינים כרגע רק לאישור. משפטיים לבתי הדין הרבניים
, הרעיון הוא שייכנסו עוזרים משפטיים, יש בירוקרטיה לא קטנה, כל דבר במדינת ישראל

: ולאחר מכן לשלושת בתי הדין הרבניים הגדולים, בתחילה לבית הדין הרבני הגדול
אני מאוד מקווה שהניסיון יצליח ואז אולי נוכל ללחוץ לקבל . תל אביב וחיפה, ירושלים

  .ם משפטיים גם בבתי דין אחריםעוזרי
הכישורים שדרשנו במסגרת המכרז היו בשני . אני רוצה להסביר מהו עוזר משפטי

מישהו שהוא , אפשרות שנייה. מישהו שיש לו כושר לדיינות, אפשרות אחת. אופנים
. יורה-יורה, משפטן ויש לו סמיכה לרבנות המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל

כמובן שמי שיכול , העוזר המשפטי יוכל לסייע לדיינים כשיש עליהם עומסהרעיון הוא ש
דיין שירצה שמישהו יעזור לו לאסוף חומר . יבורך, לכתוב פסק דין לבד ואין עליו עומס

בתקציר של , או שיעזור לו באיסוף הנתונים על התיק עצמו, משפטי או חומר הלכתי
ור דברים שהעוזר המשפטי יכול לעזור יש אינספ. העובדות או של הטענות ההלכתיות

במהלך השנה הקרובה . אז עזרתו תהיה ניכרת, ואין לי ספק שברגע שהוא ייכנס, לדיינים
הם ישבו במזכירות בית , ייכנסו עוזדים משפטיים גם לבתי הדין הרבניים בערים הגדולות
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אחד . בודהויקלו עליהם בע, דיינים יטילו עליהם משימות והם יעזרו לדיינים, הדין
  .הכישורים שדרשנו הוא ידע להקליד את הדברים

. יש וועדת משנה של וועדת הכספים שעוסקת בתנאי שירות של שופטים ודיינים
, דיין שאין לו רישיון נהיגה, היום. הגשנו בקשה לסייע לדיינים שאין להם רישיון נהיגה

, אלפי שקלים בחודשלא זוכה להטבה כלשהי בנושא של אחזקת רכב זהו סכום של כמה 
ויש , שיושב הראש שלה הוא יוסי שריד, כתבתי מכתב לוועדה. שדיין בעל רכב מקבל
ההצעה היא לגבי דיינים , יש לנו דיון איתם בעוד שבועיים וחצי. עוד כמה מומחים איתו

. שאין להם רישיון נהיגה שיקבלו חלק מתקציב אחזקת הרכב שדיין בעל רכב מקבל
זאת . אם תאשר, כמה שהוועדה תאשר, חמישים אחוזיםאולי , וזיםכמובן לא מאה אח

הייתה לי שיחה מקדימה עם אחת מאלה שמכינים את . אחת הבקשות שלנו לוועדה
ויש , הם אמרו לי שבסך הכול הבקשה נראית הגיונית ונשמעת רצינית, החומר לוועדה

  .מקום בהחלט להיענות לבקשה
יוחל , ים יקבלו במסגרת אותה וועדהאני יכול להבטיח כי כל מה שהשופט

שהוא , הייתה לי ישיבת תיאום עם מנהל בתי המשפט החדש. אוטומאטית על הדיינים
הוא אמר לי שאצלם אין בעיה כזאת של , שוחחתי איתו על הוועדה, בינתיים זמני

הוא יתמוך מאוד , וכמובן מבחינתו אם הוא יישאל, שופטים שאין להם רישיון נהיגה
  .שיקבלו גם הם חלק מאחזקת הרכב, לגבי דיינים שאין להם רישיון נהיגה, שלנובבקשה 

אנחנו מקבלים עותק מכל ההחלטות של וועדת הכספים לגבי תנאי שירות של 
שופט לא מקבל  .אין מציאות כזאת, אין דבר שמאושר ואנחנו לא יודעים אותו, דיינים

אם עושים . כל אחד קונה בעצמו, אין דבר כזה. מחשב על חשבון הנהלת בתי המשפט
אני לא מתכונן להתערב בזה ואני לא אעשה  –משהו מתחת לשולחן בלי שאני יודע 

  .דברים מתחת לשולחן
החוק הראשון . אני רוצה לסיים ולסקור מספר חוקים שאנחנו עסוקים בהם היום

של היו כללי אתיקה שהוכנו על ידי ועדה , הוא חוק כללי האתיקה, שעבר לאחרונה
למרות שהחוק , הנשיא ברק לא חתם על כללי האתיקה בסופו של דבר, השופט חשין
הוועדה קבעה שעבירה , כי כאשר החוק נדון בוועדת חוקה, מסיבה אחת, הסמיך אותו

כיוון . יכולה להיות עילה להעמדה לדין משמעתי של שופט, על כלל מכללי האתיקה
, בעקבות דרישה של חבר הכנסת גפני, במקביל. הוא לא חתם על כללי האתיקה, שכך

שנשיא בית , היום יש חוק שהתקבל בכנסת. חוקקו אותו חוק גם על בתי הדין הרבניים
, זה לא רק לקבוע כללי אתיקה. הדין הרבני הגדול מוסמך לקבוע כללי אתיקה לדיינים

גבי וועדה קבועה שתפקידה לקבוע ל, הוא צריך לקבוע וועדה מתמדת, אלא על פי החוק
האם הבקשה תואמת את כללי האתיקה או , בקשה יוצאת דופן, כל בקשה שלו, כל דיין

התקבל רק לפני , החוק. הוועדה בודקת זאת, וגם אם הדיין עבר על כללי האתיקה, לא
לקידומו של חוק  נשיא בית הדין הגדול יפעל, אני מניח שבזמן הקרוב, מספר שבועות

  .הזה
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, הוא חוק שאמור להסמיך את בתי הדין הרבניים ,החוק השני שאנחנו מקדמים
בעיקר בורר שעוסק בתחום , להעביר תיקים במהלך ההתדיינות לגישור או לבורר חיצוני

  .שיברר את המחלוקות הכספיות, הכספי
התקיים לפני כחודש דיון שבו לצערנו לא . החוק עבר בקריאה ראשונה בכנסת

בעקבותיו עשיתי מעשה , משרד המשפטיםכי הייתה לנו התנגדות מ, התקדמנו הרבה
, התלוננתי נגד פקיד בכיר במשרד המשפטים לפני היועץ המשפטי לממשלה, קצת חריג

אני . כתבתי נגדו תלונה חריפה ואני עוד שוקל את צעדיי אם לא אקבל תשובה מתאימה
שבא פקיד ממשרד המשפטים , כי נעשה פה מעשה חמור, לא מתכונן להניח בעניין זה

  .עמדה של משרד המשפטים שהיא מנוגדת לעמדת הממשלה, ביע בוועדת חוקהוה
גם ממשרדים , כל נציגי הממשלה, ברגע שוועדת שרים מאשרת חוק מטעם הממשלה

  .כי זאת החלטה של הממשלה, חייבים לפעול לקידומו של חוק זה, אחרים
לכן לא  .אלא גם כמובן פקידי הממשלה, זה לא רק השרים, כשאני אומר הממשלה

אני : יכול להיות מצב שבו פקיד של משרד שהוא עובד ממשלה יבוא בוועדת חוקה ויגיד
היה פה , אישרה את החוק, מתנגד לקידומו של החוק הזה כשוועדת השרים לחקיקה

שאני מקווה , מעשה שלא ייעשה ולכן כתבתי תלונה חריפה ליועץ המשפטי לממשלה
  .מאוד שהיא תטופל במלוא החומרה

האם , אלה שהצריכה את חקיקת החוק היא ברגע שבית הדין מעביר תיק לבוררותהש
לכן אנחנו צריכים הסמכה . הסמכות היא של הבורר או הסמכות נשארת בידי בית הדין

והחוק עבר כבר , הממשלה אישרה את החוק, כפי שאמרתי, מפורשת בחוק לעניין הזה
  .הלך הזמן הקרובאני מקווה מאוד שהוא יקודם במ, קריאה ראשונה

, ניסינו לקדם בעקבות הערות בכנס הדיינים הקודם של הרב יועזר אריאל והרב בארי
. הוספה של סנקציות שונות לגבי אנשים שהסנקציות הרגילות לא משפיעות עליהם

אך גם , הגענו עד ליועץ המשפטי לממשלה. נתקלנו פה בהתנגדות קשה מאוד, לצערנו
, לפעמים, אבל אני יכול לומר, וחירותו, פגיעה בכבוד האדםהוא אמר שזו . הוא התנגד

החוק , חבר הכנסת גדעון סער שהוא אדם לא דתי, הקדוש ברוך הוא עוזר ממקום אחר
והחוק , וועדת השרים לחקיקה לא התנגדה ,הזה מצא חן בעיניו והוא הגיש אותו לכנסת

כי למעשה הוא לקח את , ואני מקווה שהחוק הזה יקודם ככתבו. עבר בקריאה טרומית
התמקדנו בהקפאה של קצבאות שונות שאדם . וקידם אותו, החוק שלנו באותה לשון

  .נקפיא לו את הקצבאות עד שייתן גט, אם הוא סרבן גט. מהביטוח הלאומי. מקבל
מה אתה : אמרו לי, כשאני באתי לכנסת עם הצעת החוק של שלילת רישיון נהיגה

אף אחד לא פוצה פה או , היום זה חוק קיים? ה לסרבני גטמה קשור רישיון נהיג? משוגע
למה , אבל אם נתבונן באופן אמיתי, זה נשמע במבט ראשון מה פתאום, נכון. מצפצף

אין לו , האישה הזאת לא יכולה לקבל גט, בית הדין חייב אותו לתת גט, האדם הזה? לא
הוא נהנה מקצבאות של ו, אין לו עבודה מסודרת, אין לו חשבון בנק, רישיון נהיגה

  ?למה שלא נקפיא לו אותם. המדינה
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, אני לא רוצה להאריך, אולי בהזדמנות אחרת, יש עוד הרבה נושאים לדבר עליהם
  .אני רק רוצה לומר שיש עוד מספר חוקים שאנחנו עסוקים בהם

הוא חוק הבוררות והסמכות הנלווית , החוק המרכזי שאנחנו מטפלים בו הרבה מאוד
אז בעזרת השם , אני מקווה מאוד שאם ימונה עכשיו שר משפטים חדש, ירושיןלאחר הג

  .נוכל לקדם את החוק הזה
  .תודה רבה, אני מודה לכם על ההקשבה



 ז"התשס –כנס הדיינים 

35 

 

האם  –מזונות שלא שולמו בזמנם 

 ?אפשר לגבותם לאחר זמן

  הרב בנימין בארי

 אב בית הדין הרבני האזורי אשקלון

  מבוא. א

אבל , ד למזונות כבר לפני שנים"בפנינו התבררה תביעה כנגד בעל שהוצא כנגדו פס
. פ"למרות שהוא לא שילם היא לא פנתה כל השנים להוצל. הוא לא שילם את המזונות

על פסק הדין  כעבור כמה שנים הגיעה האשה למעון לנשים מוכות ושם היא סיפרה
והם שאלו אותה למה היא לא מפעילה את פסק הדין , למזונות התלוי ועומד כנגד בעלה

ד וביקשה "בעקבות זאת היא באה לביה. הזה ולמה היא לא פונה להוצאה לפועל
  .פ"י הוצל"ד יאשר שפסק הדין עומד בתוקף וניתן לגבותו רטרואקטיבית ע"שביה

  ?האם ניתן כיום לגבות את מזונות העבר - זוהי השאלה העומדת לפנינו, ואכן
ד פוסק מזונות הוא "בדרך כלל כשביה. שאלה זו היא בעלת משמעות רחבה ביותר

בהרבה מקרים האשה לא גובה את המזונות בזמן . לא עוקב אחרי ביצוע הדברים בפועל
סלע המחלוקת בהסכם הגירושין הוא הנושא של , לעיתים. והם מצטברים והולכים

האשה רוצה לגבותם והבעל טוען כי הוא לא יכול לעמוד בזה והוא דורש . ת העברמזונו
ל "י בטו"יש להבהיר שחלק מהמזונות משולמים ע. שתוותר על תביעת מזונות העבר

ל "כי ברור שבטו, ובזה אין אנו עוסקים. ל"י בטו"והוא גובה מהבעל את מה ששולם ע
ל "י בטו"סקים במזונות שלא שולמו עאנחנו עו. זכאי לגבות את מה ששילם במקומו

  .פ לממש את פסק הדין שהוצא בזמנו כנגד הבעל"והאשה פונה להוצל

  ?מה שורש הספק  .ב

אלא שעבוד הגוף לתת לאשה , חיוב המזונות אינו חיוב של ממון רגיל ,כפי שנוכיח
כ נשאלת השאלה איך ניתן כיום לגבות את מזונות "וא. את מחייתה ולספק את צרכיה

ומה טעם לגבות כיום , עבר והרי המציאות מוכיחה שהיא הסתדרה גם בלעדי המזונותה
והנה אם היא התקיימה בזכות הלוואות שלוותה לצורך . מזונות עבור הימים שעברו
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אבל אם , בזה בודאי זכאית היא לתבוע מהבעל שיפרע את הלוואותיה, מזונותיה
בזה יש להסתפק שהרי כיום , כים לההסתדרה ללא הלוואות או ללא מכירת נכסים השיי

  .היא אינה צריכה את המזונות לכלכלתה
ננתח את המקרים השונים ונבדוק האם ניתן , בברור העניין נתייחס לכל מקרה ומקרה

  .לחייבו היום על העבר

  .ג

, כבר אמרנו בראשית דברינו שחיוב המזונות אינו חיוב ממון אלא שעבוד הגוף
  .וד הזהוראשית כל נוכיח את היס

  .ה טעמא"בד: ו"בכתובות נ' ראיה ראשונה ליסוד הזה הם דברי התוס
מ שכתוב בתורה תנאו בטל גם בדבר "מ הסובר שמתנה ע"שואל אליבא דר' התוס
אם כן איך אומרת . מ שאין לה שאר וכסות תנאו בטל"ולכן אם מקדש אשה ע, שבממון
מ שכתוב "ור והרי זה מתנה עמ לפטור פט"שהאומר קרע את כסותי ע.) ק צב"ב(הגמרא 
  .בתורה

אחד התירוצים הוא דנזיקין לא דמי לקידושין דהכא . אומר שם כמה תירוצים' התוס
  ."דאין קידושין לחצאין שאין לך קידושין שאין לה עליו שאר כסות ועונה"היינו טעמא 

וכאשר אין חיוב , שחיוב המזונות הוא חלק משעבודי הקידושין' מוכח מדברי התוס
  .מזונות חסר בחפצא של הקידושין ואין זה חוב ממון רגיל

ז "שם מבואר בסעיף כ. ז"מ סימן צ"שה בחויע ובפר"הדברים האלה מבוארים בסמ
  :ז"ק נ"ע ס"וטעם הדברים מבואר בסמ. שבעל חוב קודם למזונות האשה

מפני שהתורה לא חייבתו לתת מזונות אלא כשיש לו ואז תאכל היא עמו "
  ".ותהא כגופו

  :ל"וז, ובפרישה מבאר את הדברים האלה ביתר הרחבה

מסתברא דלא חייבו התורה ולא חכמים בתורת חוב אלא חייבו תורה "
וחכמים להיות אשתו כגופו דהיינו לתן לה שארה כסותה כמו שמאכיל 

פ מה "מ לא קנה כי אם ע"ומלביש נפשו ואף שקנו ממנו בקניין סודר מ
  "ל "שחייבתו התורה וחז

אר מדבריו שהחוב של המזונות בין אם מזונות מדאורייתא ובין אם חיוב מזונות ומבו
  .מדרבנן אינו חיוב ממון אלא חיוב הגוף להיות כגופו

  .ח"ק כ"ג ס"כ' ק סי"א ב"כך גם כותב החזו
ח לא חייב להשכיר את עצמו ואילו בעל החייב במזונות "שם הוא מבאר מדוע בע

ת הסובר שאינו חייב "ואפילו ר, ב להשכיר את עצמושחיי, סובר רבינו אליהו, אשתו
א דדווקא למזונות אשתו חייב "ומבאר החזו. מ חייב לחרוש ולזרוע"להשכיר את עצמו מ
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גם ". נ חייב בשארה וכסותה"דשעבוד אישות אפשר דישנו גם בגופו כמו עונתה וה"
  .את היסוד שחיוב מזונות אינו חיוב ממוני מדברי התומים אנחנו רואים

ז דן שבמזונות לא יהיה שעבוד נכסים בכלל והספק שלו הוא דשמא "צ' התומים בסי
כל חיוב המזונות המוטל על האיש הוא חיוב המוטל על קרקפתא דגברא ואין כאן חיוב 

  .ממוני כלל
, מעצם ספקו של התומים אנחנו רואים שהוא תופס את חיוב המזונות כשעבוד הגוף

שעבוד ממוני פרוש הדברים הוא שלצורך ביצוע שעבוד ואם כי להלכה ברור שיש גם 
  .אבל יסוד החיוב הוא שעבוד הגוף, ל גם את הממון"הגוף שעבדה התורה או חז

שם הוא מבאר את שיטת . ד"ח אשות הי"את היסוד הזה מבאר הרב שך באביעזרי פר
 שחיוב הבעל במזונות אשתו אינו חיוב ממון אלא חיוב, ל"פ היסוד הנ"ד ע"הראב
פ שאין זה "ומבאר שאע. ולא דמי לפוסק מזונות לבת אשתו שהוא חיוב ממון. מזונות

  .חיוב ממון חל גם שעבוד נכסים כי שעבוד הנכסים הוא ערבות גם לחיובים על הגברא
שהרחיב ) ל"גולדשמידט זצ. ד של הרב א"פס 86-88עמודים (' ר ב"ויעויין בפד
וב ממוני המשעבד את הנכסים בלבד ככל חוב שחיוב מזונות אינו חי, בעניין זה ומסיק

בי אישות ומוטל עליו שעבוד אחר אלא חיוב אישי החל על האדם עצמו כחלק מחיו
  .הגוף

ניסת הבעל נותן "שנינו שהמתחייב לזון את בת אשתו אם : והנה במשנה כתובות קא
הבעל בדמי  ל בודאי לא שייך לחייב את"ולפי הנ". לה מזונות והן נותנים לה דמי מזונות

אלא אומרת המשנה שהחיוב שהתחייב כלפי בת אשתו אינו פוטר את הבעל . מזונות
נותן לה " בת אשתו"ולכן הבעל נותן לה מזונות ואילו המתחייב מדין , מתשלום מזונות

כי החיוב לבת אשתו הוא חיוב ממון . למרות שהיא מקבלת מזונות מבעלה, דמי מזונות
איך אפשר לחייב את , ז קשה מאד השאלה שבה פתחנו"כ לפ"וא. רגיל ולא שעבוד הגוף

  .הבעל על מזונות העבר והרי רואים אנו שהיא הסתדרה עם מה שהיה לה
  .מפורשת שהאשה זכאית לתבוע מזונות עבר' ולכאורה מוכח מגמ

שאלמנה ששהתה שתים ושלוש שנים ולא תבעה מזונות , אומרת. ו"בכתובות צ' הגמ
א "וא. ח מכאן שאם לא שהתה יכולה היא לתבוע מזונות על העברומוכ. איבדה מזונות

להעמיד את הדין הזה בלוותה כי הראשונים אומרים שאם לוותה בודאי שלא מחלה 
ואולם אפשר להעמיד את הדין הזה במכרה נכסיה . אפילו שהתה שתים ושלוש שנים

  ).ולפי מסקנת דברינו נוכל להעמיד את הדין הזה גם בהצטמצמה(
שאמנם נכון הדבר כמו שהוכחנו שחיוב המזונות הוא , לי נוכל ליישב ולומרואו

אבל אחר , ד"אבל כל זה כל זמן שלא פסקו ביה, שעבוד הגוף ולא חוב ממון רגיל
ומה "הופך החיוב הזה לחיוב רגיל ככל חוב ממון , שפסקו וחייבו מזונות וקצבו סכום

  ).ז"כתובות ק' כלשון הגמ" (שפסקו פסקו
פרט (ד כח לשנות את מהות החיוב "אין לביה. באמת הדברים לא מסתבריםאולם 

ד רק קובע אם במקרה המסויים "בי). ד לחיוב ממון"י פסק בי"לחיוב קנס שהופך ע
והחיוב הוא אותו חיוב ) או חיוב מדאורייתא(ל של חיוב מזונות "שלפניהם חלה תקנת חז
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הכלל של מה שפסקו . ד"יה חייב מכח ביואם לא היה חייב את החיוב היסודי לא ה, יסודי
ז הוא מטעמים אחרים לגמרי וכמו שאמרו הראשונים "פסקו הנזכר בגמרא כתובות ק

  .ואינו עניין לשאלה זו

  .ד

ל נפרט את האפשרויות השונות ממה התקיימה האשה "כדי לענות על השאלה הנ
  .ונדון על כל מקרה בנפרד

  ?מהן האפשרויות
התפרנסה ממעשי ) ד תמכו בה קרובים או ארגוני חסד) ג יהמכרה נכס) ב לוותה) א
  .הצטמצמה והסתפקה במועט) ה ידיה

  .ל"נתייחס לכל אחד מהמקרים לפי הסדר הנ

  לוותה  .ה

יש רק לציין שאם לוותה קודם . אם לוותה בודאי שחייב הבעל לפרוע את חובה
ד פסקו חייב "לם אם ביאו, י"ס' ע' וכמבואר בסי, ד יש בזה חילוקי דינים"שפסקו לה בי

  .לשלם כל מה שלוותה

  מכרה נכסיה  . ו

ן שמכרה נכסיה ופרנסה עצמה "א בשם הר"ח מביא הרמ"ס', ע' ס, ז"ע אבהע"בשו
שמסתמא מחלה דדרך , ן"ן בשם הרמב"והטעם הוא כמו שכתב הר. אין לה עליו כלום

ד "בידה פס פ מביא בשם כמה פוסקים שאם יש"אולם באוה, הנשים לגלגל עם בעליהן
. והיא זכאית לגבות מהבעל מה שהחסירה מנכסיה, יש אומדנא שאינה מתכוונת למחול

ולכאורה מסתבר לומר שאם שני בני הזוג חיים בנפרד וקטטה ביניהם בודאי שגם אינה 
כתבו שגם אם הם חיים בנפרד כל עוד האשה רוצה , 291' ע', ר ב"אמנם בפד. מוחלת
  .ן שהיא מוחלת"מבב קיימת החזקה של הר"בשלו
ד בידיה וגם חיים בנפרד בוודאי מסתבר שלא מחלה ואם התפרנסה "מ כשיש פס"ומ

  .ממכירת נכסיה יכולה לגבות מהבעל את מה שהוציאה
בדרך כלל אין לה נכסים וגם אם יש לה הרי . מ האפשרות הזאת היא די רחוקה"ומ

ם אם יש לו פירות ויעויין אמנם אם הוא מורד נחלקו הפוסקי(בדרך כלל הם נכסי מלוג 
  ).ה"ס' צ' בבית יעקב סי

  תמכו בה הוריה או ארגוני חסד  .ז

  :ל"ה נפסק וז"ס' ע' ע סי"בשו
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עמד אחד מדעת עצמו וזנה . הלך בעלה ולוותה ואכלה חייב לשלם"
  ".משלו אין הבעל חייב לשלם והרי זה איבד מעותיו

ן הבעל חייב לשלם את מה שאם תמכו בה קרוביה או ארגוני חסד אי, ז עולה"לפ
  .ששלמו עבורו

ויש להדגיש שגם אם הדין היה דפורע חובו של חברו לא איבד מעותיו והבעל חייב 
הרי זה אמור רק במקום שאותו אדם שפרע תובע , היה להחזיר את מה ששולם עבורו
אבל האשה עצמה בודאי אינה יכולה לתבוע את , מהבעל את תשלום החוב ששולם

בדרך כלל שאין מי , ולכן. כ יש בידה הרשאה מהפורע"אא, ר מה ששולםבעלה להחזי
  .שתובע את הבעל בודאי שאין לחייבו

וכגון שהאבא , כל הנידון שלנו להלן הוא כאשר אותו אדם שפרע תובע את התשלום
ובזה הדין כאמור לעיל שאיבד . שתמך באשה תובע מהבעל שיחזיר את מה שנתן לבתו

  .מלהחזיר לומעותיו והבעל פטור 
ע "והובא להלכה בשו, והנה הטעם שפורע חובו של חברו פטור מבואר בירושלמי

מוסיפים . ק נח"ב' והתוס". מפייסנא הוינא ליה ומחיל"שהלווה טוען , ח"קכ' מ סי"חו
  .שגם אם היה מלווה דוחקו שמא היו אוהביו נותנים לו

תמוה מאוד שהרי  בפשטות הטעם הזה .ומן הראוי להרחיב מעט בהבנת טעם זה
  .מאוד לא שכיח שהמלווה ימחל את חובו ואיך יפטר מכח טענה זו

. המבאר את הדברים לעומקם, ה"ג פכ"ש, בשערי יושר, ש שקאפ"וידועים דברי ר
ורק , שהפורע אינו נותן ישירות ללוה דבר, ח"ק נ"ב' עיקר הטעם הוא כמו שאמרה הגמ

בריח ארי היה מן הדין לחייבו מטעם אלא שגם אם הוא מ. מבריח ארי מנכסי חברו
שאימתי אמרינן , ובזה אומר הירושלמי, שהרי ממונו התרבה על ידי הפורע, משתרשי

אבל במקום שיש אפשרות ואפילו קלושה שהכסף , 100% -משתרשי כשהרווח ברור ב
  .א לחייבו בגלל שממונו התרבה על ידו"כבר בטל דין משתרשי וא, לא היה יוצא מהלווה

אבל במקום שמהנהו , כל זה אמור כשהמשלם לא מהנה ישירות את הלווה ,אכן
. ב ובנתיבות"ו סק"רמ' ויסוד הדברים בקצות ס. ישירות בודאי חייב לשלם מה שההנהו

וכן . מ להשתלם מהחייב איבד מעותיו"ז גם אם הפורע יאמר במפורש שהוא פורע ע"ולפ
שזה שפרנס את , ה חנן להדיא"די ב"וכמו שמבאר שם רש. ח"כתובות ק' מוכח מהגמ

  ".איבד מעותיו"אשת חברו ונתכוון לשם הלוואה שישלם לו בעלה 
מ להשתלם מבעלה "כ בנדון דידן גם אם יאמר התומך באשה שהוא עושה זאת ע"וא

  .זה לא יועיל לאיבד מעותיו
  .ואולם לכאורה יש ראיות שהטעם שאיבד מעותיו הוא משום מחילה

חגי אומר ' ר. יוסי' שנחלקו רב חגי ור, ו"ד דכתובות ה"מי פראיה ראשונה מהירושל
  ".יוסי אומר בין אב ובין אחר' ר, לא אמרן אלא אחר הא האב גובה"שפורע חובו שפטור 



  ז"התשס –כנס הדיינים   הרב בנימין בארי

40 

 

דלא אמרן אלא אדם אחר שפרנס אשתו דרצה , חגי' טעמו של ר, וכתב בדרכי משה
להניח בתו עגומה ללא  הא האב שפרנס אותה גובה מהבעל שלא היה לו", לאבד מעותיו

  ".פרנסה
ולכן באדם אחר , ולכאורה מוכח מכאן שהטעם שאיבד מעותיו הוא משום מחילה

כ האבא שדרכו הוא "משא ,כי לא היה להכנס לעניין לא לו, אמדינן לדעתיה שמחל
, יוסי' יוסי חולק והלכה כר' ג שר"ואע. אין לנו אומדנא שהתכוון למחול, להכנס לזה

  .חגי נלמד את סברת הדין הזה' מ מר"מ', ע' סי, ע"אבה, ע"שווכמו שנפסק ב
שאם האב פרנס את בתו והיה החתן מסיק , ראיה שניה מהגהות מרדכי סוף כתובות

שהדין עמו והובא , וטען חמיו אני פרנסתי אותך ממה שהייתי חייב לך, זוזי בחמיו
" יש מי שאומר" םא בש"ח ס"קכ' ס, מ"חו, א"וכן ברמ, ח"ס', ע' ס, א"להלכה ברמ

  ).ו"והוא מהרי(
ומטעם דהוי , "מפייסנא הוינא ליה ומחיל"ואם נאמר שטעם הפטור הוא משום 

  .מבריח ארי מדוע רשאי הוא לנכות את התשלומים האלה מחובו
ולכן במקום שהוא חייב לו , ולכאורה ראיה מכאן שטעם הפטור הוא משום מחילה

  .ת התשלומים שהוא שילם עבורואמדינן שכוונתו היתה לנכות מהלוואה א
ב "כ' ם מלובלין ס"הביא בשם מהר, ח"ח סק"קכ' ס, מ"חו, ך"שוב ראיתי שהש

עולה דאפילו אם יש " דמפייסנא הוינא ליה"שלפי טעם הירושלמי . שתמה על דין זה
  .בידו משל חברו צריך הוא להפסיד מעותיו

, אמת") ש מי שאומרו המובא בשם י"של המהרי(ך שם כתב שנראה שדין זה "ובש
ג דאית ליה "משום דהוי כמבריח ארי מנכסי חברו אע"ועיקר הטעם שמפסיד מעותיו 

דכיון דמבריח מדעתו אמדוהו רבנן דעתיה דמסתמא לשם מצוה קעביד ודעתו , פסידא
 ".ולא הוי כמבריח ארי, כ כיון דשל חברו בידו מסתמא אין דעתו לפוטרו"וא, לפוטרו

  .דיא שהוא מפרש שהטעם הוא משום מחילהך מבואר לה"כ בש"וא
הרי מפורש בירושלמי שהטעם הוא משום . ך קשים מאוד"ובאמת דברי הש

ואיך מתיישבים , כ אומר את הטעם הזה"ך בעצמו ג"והש". מפייסנא הוינא ליה ומחיל"
  .הדברים האלה עם דבריו כאן שהטעם הוא משום מחילה

ומאריך , ח דוחק"יהיה הדין בבעך בעצמו מסתפק מה "וביותר קשה מאוד שהש
  .ג"והדברים צע. ח דוחק או לא"מ אם בע"מאי נ, ואם הטעם הוא משום מחילה. בענין זה

וברור , מ לנידון דידן"ך אין בכך נ"ברור הוא שנאמר מה שנאמר בהבנת הש, ואולם
שבפורע חובו של חברו גם אם יאמר במפורש שאינו מתכוון , ך מודה להלכה"שגם הש
בכל זאת איבד , והוא מתכוון לתבוע את הלווה להחזיר לו את מה שפרע עבורו, למחול

ך כי עצם המעשה של פריעה שלא מדעתו מוכיח שדבריו "ואולי הטעם בש(מעותיו 
  ).שהוא מתכוון לפרוע הן פטומי מילי

לא היה , כי אם נאמר שבמפרש בהדיא בפני עדים שהוא אינו מוחל לא איבד מעותיו
ומדסתמו משמע שבכל מקרה איבד . וכל הפוסקים מלהביא זאת להלכהע "נמנע השו

  .מעותיו
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' כי הגמ, י שם"וכמו שבאר רש, ח"כתובות ק' וכן גם מוכח כמו שציינתי לעיל מהגמ
כי , ד שאיבד את מעותיו רשאי מודר הנאה לפרוע את חובו של הלווה"אומרת שלמ

ואם , הרי הוא רק מבריח ארימלשלם לו אין הוא נחשב כמהנהו ש מכיון שהוא פטור
הרי אין לך הנאה גדולה מזו שמוחל לו , נאמר שלולי המחילה שלו הוא היה חייב לשלם

  .את החוב שחייב לו
כותב " עמד אחד"ה "בד: ג"א נדרים ל"הרשב. א"עלינו לעיין בדברי הרשב, ואולם

  :ל"וז

מסתברא לי דדווקא בפורע ומפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה " 
כיון דלא אמר לה שיפרע לה , ג הוא אינו חייב לשלם"דבכה, וא נותן להה

שהרי לא לוותה ממנו ולא אכלה , והיא נמי אינה חייבת לשלם, בשבילו
שכל , אבל כשפרנס סתם חוזר הוא וגובה, אלא בתורת פרעון חוב

ונראה לי . המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלוואה
כיון , נס סתם אשת חברו הרי הוא חוזר ונפרע מן הבעלדכיון שכן המפר

  ".ל כיורד לתוך שדה חברו"שהבעל חייב במזונותיה דהו

כמו ביורד , גובה מן הבעל, שאם אינו נותן בתורת מתנה, א"מפורש לכאורה ברשב
והוא תמה , ט"הי, ב אישות"פי, מ"א האלה הובאו במ"דברי הרשב. לתוך שדה חברו

  :עליו וכתב

נראה כן דעת הראשונים אלא אפילו במפרנס סתם אבד מעותיו  שאין"
ואינו דומה זה , לפי שיש חילוק בין סילוק נזק להבאת תועלת, והטעם

דסתם מביא לו תועלת ומעלה קרקעו , ליורד לתוך שדה חברו ונטעה
, אלא מסלק ממנו נזק חיובו, אבל כאן אינו מביא לו שום תועלת, ומהנהו

  ".ל חברו שלא מדעתו שאינו נפרע ממנו כלוםז כפורע חובו ש"וה

ח "סק' ע' מ בס"האבנ. מ"וכן הקשה גם המל, א תמוהים מאוד"ואכן דברי הרשב
אלא , שבוודאי אין כוונתו לחייב את הבעל בפרעון חובו, א"מיישב את דברי הרשב

ובאמת החיוב , משמעות הדבר שהוא מלווה לאשה, שבפרנסה סתם, א היא"כוונת הרשב
יגבה מבעלה  אלא נחשב הדבר כאילו מתנה איתה שהוא לא יגבה ממנה אלא, לפיהחל כ

  ).ש"יעוי(נ "בשעבודא דר
שאפילו אם הקרובים היו תובעים מהבעל או מייפים את כוחה של , ל"עולה מכל הנ

לא היה הבעל חייב להחזיר את מה ששילמו , בתם לתבוע מהבעל את מה שהם שילמו
  .עבור מזונות אשתו

שכל הפטור בפורע חובו הוא רק אם כוונתו של , חברי הדיינים רצה לומראחד מ
יכולה , אבל אם לא התכוון בכלל לפרוע את חובו, הנותן היה לפרוע את חובו של הבעל

ומתנה זו היא בכלל , האשה לטעון שהתמיכה שהיא קיבלה היא מתנה שקבלה מקרוביה
  .והרי זה דומה למכרה נכסיה והיא השתמשה במתנה זו כדי לזון את עצמה. נכסיה
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כי ברור שהאנשים שתמכו בה לא התכוונו לתת . ד אין הדברים מסתברים כלל"ולענ
והם בוודאי התכוונו , ז שאת מזונותיה היא תקבל מבעלה"ולסמוך ע, לה סתם מתנות

ולכן , לתת לה את הכספים במיוחד לצורך מזונותיה וכלכלתה ולסייע לה במצבה הדחוק
גם אם לא התכוון לפרוע את חוב הבעל אלא לסייע , ורע חובו של חברוזה נחשב כפ

  .לאשה
שגם בפרנסה סתם אין , מ שהראנו לעיל"מ ומדברי המל"וכן מוכח גם מדברי המ

  .פ שהמפרנס לא אמר שהוא מתכוון לפרוע את חוב הבעל"ואע, גובים מהבעל
עמד אחד "יל כותב ה שהבאנו לע"ס' ע' ס ע"ע אה"השו. ע"וכן מוכח גם מדברי השו

ואם נאמר שאם , "מדעת עצמו וזנה משלו אין הבעל חייב לשלם והרי זה איבד מעותיו
איך סתם , לא התכוון לבוא במקום הבעל זכאית האשה לתבוע מהבעל את מזונותיה

וכוונתו . ע שאם לוותה ואכלה חייב לשלם"מדוע כתב השו. ע ולא פרש דין זה"השו
ן הוא משלם ישירות למי "א מכיון שיש שעבודא דראל, שהוא חייב לשלם לאשה

  .ולא כתב שאם פרנסה אחר שהוא חייב לשלם לאשה, שהלווה לה
ועולה מכל האמור לעיל שאם האשה . לכן נראה לי שהסברה הזאת לא ניתנת להאמר

היא לא רשאית לתבוע את הבעל לשלם את , התפרנסה מתמיכות שנתנו לה אחרים
  .הסכומים שהיא קבלה

  התפרנסה ממעשה ידיה  .ח

י האם פוסקים לה "ז נחלקו רב ושמואל באשה שהלך בעלה למדה"כתובות ק' בגמ
  .ל כרב שפוסקים לה מזונות"וקיי ,מזונות

. ה"ס' ע' פסק שאין מחשבים על מעשה ידיה וכן פסק המחבר בס, ם"והנה הרמב
ם שאין "רמבמסכים לדברי ה' א שבסעיף ה"ט עמד על סתירת דברי הרמ"ק ל"מ בס"הח(

ש שאם טען הבעל היה "הביא להלכה את דברי הרא' מחשבין על מעשה ידיה ובסעיף י
  ).א"ז מיישב את דברי הרמ"ש בסקט"והב, י במזונותיך רשאי"לך להוציא מעש

  .והנה הלכה זו שאין מחשבין על מעשה ידיה צריכה באור
וכמו שפסק , הרי פשיטא שאם חזר הבעל ומצא אצלה מעשה ידיה הרי אלו שלו

כ למה אין מחשבין "וא") אם מצא שעשתה הרי אלו שלו("' ע בסעיף ה"ם והשו"הרמב
  .על מעשה ידיה

ב "דף ס(ם והראשונים שאין מחשבין וכתב "ן תמה מאוד על דברי הרמב"וגם הר
  ".אין לנו כח לחלוק על אבות העולם, פ שהדברים מראים כן"אע"ש ) ף"בדפי הרי
  :ל"ם וז"ג באר היטב את דעת הרמב"סק, ח"ס' ס, ז"אבהע, א"החזו

ד אינם חייבים "אבל בי... ומבואר מזה שאם אינה עושה לא הפסידה מזונותיה"
ם "ונראה אף לדעת הרמב... בטורח זה להתגלגל עם כל אשה לדעת אם בת מלאכה היא

אומרים לה שתזכה , אבל אם אומרת שמרווחת, דווקא באשה שאומרת שאינה מרווחת
ד שהרויחה משעה שתבעה עד "וכן בידוע לבי. ה ולא יפסקו אלא השארהרווח של
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ד "ואין בי, אלא שלהבא רשאה ליתן אמתלה שאינה יכולה להרויח, מנכין, שפוסקין
, פעמים שאין בידה לברר ותגוע ברעב, מטריחין לברר הדבר ולא מצרכינן לה לברר

ודאי שאין פוסקין , וודאיןאבל ב, והלכך הכי תקנת מזונות שאין מגלגלין עמה בספקות
  ".לה שלא כדין

כ פשוט הוא "וא, ם אם עשתה בודאי שמנכין ממזונותיה"ומבואר שגם לדעת הרמב
אין היא יכולה לתבוע מזונות והבעל יכול , שאם התפרנסה במשך השנים ממעשה ידיה

  .1לומר לה שיצאו מעשה ידיה במזונותיה

    .ט

כל מה שאמרנו לעיל שמעשה ידיה יצאו במזונותיה בודאי נכון בבעל רגיל שאינו 
 כי אם דינו. והאם הוא זכה במעשה ידיה, אמנם עלינו לברר מה דינו של בעל מורד, מורד

אם , ואם כן, נמצא שמעשה ידיה הם בכלל נכסיה, של מורד שאינו זוכה במעשה ידיה
וממילא היא יכולה לחייב את הבעל לשלם , התפרנסה מהם הרי זה כאילו מכרה נכסיה

  .את מה שמכרה ממעשה ידיה
  .נברר את השאלה הזאת

  :ל"ה כתב וז"י ס"צ' ע ס"א בשו"הרמ

א דאם מתה "הג בה מנהג אישות יהמורד על אשתו או מדירה ואינו נו"
  ".אינו יורשה

כתבו שאין הלכה כדעה זו אלא כפי שמשמע , ב"ק כ"ש ס"והב, ז"סק, מ"ואולם הח
  .ף שגם מורד יורש את אשתו"מסתימת לשון הרי

  :ל"ה וז"ס' צ' א כותב הבית יעקב בס"ובדעת הרמ

ל "דס, ל דדווקא בחיוב דמדידה לדידיה מפסיד מורד ומדיר"נראה דס"
נ "ה, ל דהיא מפסדת ולא הוא"ז סק"ע' ש בס"דדמי למורדת שכתב הב

דאטו מורד ומדיר , ל להגהות מרדכי במורד דהוא מפסיד ולא היא"ס
אלא ודאי דרק הוא , כשאין האשה רוצה לכופו על הגט פטור ממזונותיה

וכמו כן נראה דאין לו פירות ומעשה ידיה המותר , מפסיד חיובא שלו
י ופירות תחת מזונות "ל לא תיקנו מ"דחז, וא מורדממזונותיה כשה

וחיובים דידיה לא מפסדת רק , ופירקונה רק לבעל ולא למורד לאישות
אבל , אז פטור ממזונות, כשיכול לומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך

שניתקן מקודם , חיובא דידה דהיינו מזונות כשאין לה מעשה ידיה
  ".לטובתה אינו יכול לקלקל

                                                 
פרק שני . הלכות אישות, סימני הדינים הנמצאים במרדכיולוח . ח"מרדכי סימן רס' עי: הערת העורך   1

 .127-128, 120' עמ, ד"ר י"ח ופד"דייני גזרות סימן רס
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ה שאינו "מבואר בדברי הבית יעקב שאותה שיטה הסוברת שמורד אינו יורש הוהנה 
שגם אם הוא מורד אם עשתה מעשה , כ אומר הבית יעקב"ואעפ, זוכה במעשה ידיה

. ורק המותר על מזונותיה שייכים לאשה, ידיים יכול הוא לומר שהם יצאו במזונותיה
  ).ם"דברי הבית יעקב הובאו להלכה בכמה פדרי(

אם אין הוא זכאי למעשה ידיה בהיותו מורד איך הוא יכול . עיין בטעם הדבריש ל
  .לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך

ל שתקנת מזונות מעיקרה היא שהבעל "שס, ולכאורה מוכרחים לומר בהבנת דבריו
אבל אם יש לה מעשה , חייב במזונותיה כשאין לה מעשה ידיים שמהם תוכל להתפרנס

  .תקנו חכמים מזונותיהידיים להתפרנס לא 
מ בדברים האלה גם לגבי השאלה הידועה אם במגורשת ואינה "ולכאורה יש נ(

א שהיא "א שבחיוב מדין מעוכבת אינו זוכה בהם וי"י. מגורשת זכאי הבעל במעשה ידיה
ולכאורה לפי הבנת הבית יעקב גם במגורשת ואינה , לא עדיפה על אשת איש גמורה

  ).ע"והדבר צ, י במזונותיך"ל לומר לה צאי מעשמגורשת ובמעוכבת גט יוכ
א "בפשטות כל דבריו אמורים לשיטת הי. יש עוד להסתפק בדברי הבית יעקב

, ף"אבל אנן שנקטינן להלכה כשיטת הרי, שמורד אינו יורש את אשתו, א"המובאת ברמ
ואפשר לחלק בין ירושה . ה לכאורה שגם זוכה במעשה ידיה"ה, שמורד יורש את אשתו

ש לא כתב זאת כדבר מוחלט אלא "אבל גם הב, ז"ע' ש בס"וכמו שחילק הב, פירותל
  .כמסתפק

ובהרחבה רבה , 208' ע' ר ג"השאלה הזאת אם מורד זכאי למעשה ידיה נידונה בפד
  .353' ע' ר ה"בפד

כ אי אפשר להוציא את מעשה "וא, נוקטים להלכה שהדין הזה נשאר בספק, ולמעשה
  .א לחייבו במזונות"אך מאידך גם א, ידיה ולתת לבעל המורד

מ יש לנו "מ, שגם אם נפסוק שמורד אינו זכאי למעשה ידיה, וכמו כן עולה למעשה
והיא זוכה , לחוש לדברי הבית יעקב שעדיין הוא יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך

  .רק במעשה ידיה העודפים על מזונותיה
א "על התפרנסה ממעשה ידיה אאם בפו, כ עולה מזה שגם אם הבעל מורד"וא

  .לחייבו במזונותיה
, ל תקנו שגם מותר מעשה ידיה לבעל כנגד מעה כסף שהוא נותן לצרכיה"והנה חז

ומסתבר שדברי הבית יעקב שגם מורד . א"ס' א פ"א ס"וברמ, ג"ס' וכמבואר בסימן ע
גד מעה שהם כנ, יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך יפים גם לגבי מותר מעשה ידיה

  .א לחייב את המורד לשלם את יתר צרכיה אם התפרנסה ממותר מעשה ידיה"וא, כסף
ל "שכל מה שאמרו חז, רוצה לומר סברה מחודשת, ה"ח סק"ס' א בסי"והנה החזו

אבל אם עושה את , איירי כשהיא עושה את המותר מרצונה, שמותר מעשה ידיה לבעל
. זה לא זכה במותר מעשה ידיה והם שלהב, כי אין הבעל רוצה לזונה, המותר בכפייה

דינה כמכרה נכסיה והבעל , שאם התפרנסה ממותר מעשה ידיה בכפייה, ז הוא כותב"ולפ
  .חייב לשלם לה מה שהוציאה



  בזמנם שולמו שלא מזונות  ז"התשס –כנס הדיינים 

  

45  

  

א בעצמו מסתפק בה ולא אומר אותה אלא "כי החזו, אמנם קשה לסמוך על סברה זו
  .ולא כסברה מוחלטת" אפשר"בדרך 

  י הדחק"העדפה שע  .י

י "רנו לעיל מה הדין אם התפרנסה ממעשה ידיה או ממותר מעשה ידיה שלא עבר
דהיינו שעבדה לא , י הדחק"ועלינו לדון מה יהיה הדין אם התפרנסה מהעדפה שע, הדחק

  .א"בשעות מקובלות או שעשתה שתי מלאכות בב
י "דהיינו עבודה ע(י הדחק "לרבנן העדפה שע. ע ורבנן"נחלקו ר. ו"כתובות ס' בגמ

ונחלקו הפוסקים אם . ע לעצמה"שייכת לבעלה ולר) מאמץ כגון בשעות לא מקובלות
במה ' השאלה הזאת בעיקרה תלויה במחלוקת בפשט הגמ. ע או כרבנן"הלכה כר

  .ע"אם הספק הוא אליבא דרבנן או אליבא דר, א"שנסתפקה בעשתה כמה מלאכות בב
י הדחק "העדפה שעש, ף"ם והרי"פסק כשיטת הרמב, א"ס', פ' ע ס"ע אה"השו

  .שייכת לבעל
ד "ותוכל לומר קים לי כמ, ש לא הכריע"והרא, א כתב שנחלקו הפוסקים"מ בסק"הח
שכן נוהגים במדינות אלא שלא להוציא מיד האשה : "ח"ועוד הביא בשם הב. לעצמה

  .ש"וכן הביא הב, "י הדחק"שום העדפה שע
כתב שנותנים העדפה  ולא, ח שכתב שנוהגים שלא להוציא מיד האשה"ומלשון הב

אבל עדין ספק הוא , משמע שהמנהג הוא שאין להוציא ממנה, י הדחק לאשה"שע
ח שהיא "כדעת ר, י הדחק לבעל או"ף שהעדפה שע"להלכה אם כדעת רב האי והרי

ף ורב האי "יוכל לומר קים לי כרי, מ שאם היא תובעת מזונות מבעלה"ונ. לאשה
  .י הדחק במזונותיך"כל לומר צאי העדפה שעויו, י הדחק שייכת לבעל"שהעדפה שע

ואף , ח דן מקודם בשאלה כמי הלכה"הב. ח"ונראה שכן מוכח גם ממהלך דברי הב
כ אך יתכן לדחות "וא, )ואז גם לא יוכל לומר קים לי כיחידאי(ח יחיד כנגד רבים "דן דהר

  .אם מוחזק יוציאו ממנו' ואפ, לגמרי מהלכה את דברי רוב הפוסקים
ע ללא "ד פסק השו"פ' דהנה בס. ד משמע שזה רק ספק"פ' ח בס"ן הבגם מלשו

י הדחק "וזהו לטעמו שהוא פוסק כרבנן דהעדפה שע, חולק שמציאת האשה לבעלה
  .'י הדחק וכמבואר בגמ"ומציאתה דמי להעדפה שע. שייכת לבעל

דהמסקנה שלא להוציא מיד האשה "', פ' ח שם כתב שלפי מה שכתב בס"והב
י הדחק שאין כח ביד הבעל להוציאה "וכן הדין במציאה שע, הדחקי "העדפה שע

  ".מידה
א "אבל בודאי הוי ספיקא וא, ומפורש בדבריו שהמנהג הוא שאין כח להוציא מידה

  .להוציא ממנו
י דעתו שהוא "ח נראה שהונהג עפ"מנהג הב"ש: ה כותב"סק' ע' א בס"גם החזו
ח שרק מטעם ספיקא אין מוציאין "ומשמע שגם הוא לומד בדעת הב". ספיקא דדינא

  .מידה
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ח הוא "וכותב שהר, רבנןע שהלכה כ"א עצמו נוקט להלכה כדעת השו"והחזו
א "אבל מאידך גיסא גם א, ם שהמנהג הוא שלא להוציא"וכן נקטו בפדרי, יחידאי

  ).220' ע', ר ב"ראה פד(להוציא ממנו מזונות 
ח המנהג הוא "לדעת הב. י הדחק היא ספיקא דדינא"העדפה שע: מסקנת הדברים
א לחייב את הבעל במזונות כאשר יש ביד "אבל מצד שני גם א, שלא להוציא מידה
י הדחק "ובנידון דידן אם ניזונה באותם ימים מהעדפה שע. י הדחק"האשה העדפה שע

  .א להוציא כיום מזונות מהבעל"א

  הדחק בבעל מורד י"העדפה שע  .יא

  .י הדחק כאשר הבעל מורד"עדיין יש להסתפק מה דין העדפה שע
והטעם לחלק בין מורד לשאינו מורד הוא כמו ששמעתי מאחד מחברי הדיינים כי 

כ אפשר "וא, ):ויבמות צ: ב"מ י"ב(מבואר בבבלי שמציאתה לבעל היא משום איבה 
שהרי במרידתו יש כבר איבה והוא נוהג באיבה , לומר שבמורד לא שייך טעם דאיבה

  .כ שייכת לעצמה"גכלפיה וממילא מציאתה 
וכמו (מציאת האשה ' ש בפ"ויש להוכיח זאת מדברי הרא, זוהי סברה חזקה מאוד
פ מציאת "ש ר"ה המובא ברא"הרמ. )א בספרו בכורי גושן"שכתב הרב גורטלר שליט

לעצמה כי הטעם שהיא לבעלה , כתב שאם אין האשה ניזונית מבעלה מציאתה, האשה
  .בה ואיבההוא משום איבה והכא תהוי ליה אי

דלא משכחת אשה שאינה , שגם באינה ניזונית איכא איבה, ש הקשה עליו"והרא
י "או כשאמר לה בעלה צאי מעש, ניזונית אלא באמרה איני ניזונית ואיני עושה

" דברשות קא עבדא חיישינן לאיבה ומציאתה לבעל"וכיון , במזונותיך והיא מספקת
כי אם , בה דמזונות אלא איבה דקטטהש שהאיבה של מציאה אינה אי"ומוכח מהרא(

מה , דהיינו שיש חשש שאם לא תיתן לו מציאתה לא יתן לה מזונות, זוהי איבה דמזונות
  ).שייכת איבה כזאת כאשר היא לא ניזונית ממנו

, שאם אינה ניזונית בגלל שהבעל אינו רוצה לתת מזונות, ש משמע"והנה מדברי הרא
ומה . י כאן בודאי לא שייך הטעם של איבה דקטטהכ, גם הוא יודה שאין מציאתה שלו

ה לא חילק ואמר שבכל גווני כשאינה ניזונית אין מציאתה "כי הרמ, ה"שהקשה על הרמ
ובאמת הבית מאיר . ש שאם זה מרצון שייכת עדיין איבה דקטטה"ל לרא"ובזה ס, שלו

, בעל כרחהש שמיירי באינה ניזונית ממנו "ה מקושיית הרא"כתב ליישב את שיטת הרמ
  .שבזה לא שייכא תקנת איבה כיון דסני לה, וכגון שאינה מספקת

כתב שבעצם הדבר ) ו"רע' ע(' פ' ל בספרו דברי יוסף סי"גם הגאון הרב יוסף כהן זצ
די בזה שיפסיד זכותו במציאתה שתקנו לו משום איבה , שאין נותן לה מזונות בפועל

שאם אינו נותן מעה כסף הפסיד , בד שכת"פ' ומוכיח זאת מהבית יעקב בס, דקטטה
  .זכותו גם במציאתה
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' התוס. 'שעצם הסברה שבמורד לא שייכת איבה תלויה בספק התוס, אמנם יש לציין
ה במציאתה אומר שמהסוגיה מוכח שמציאתה תחת מזונות כמו "ו בד"בכתובות ס

 מעשה ידיה ואיבה האמורה במציאה היא אותה איבה דמזונות האמורה במעשה ידיה
שמכמה סוגיות מוכח שאיבה דמציאה היא איבה אחרת , אלא שמקשה. ):ח "כתובות נ(
ואם ). ה משום איבה"בד. כתובות מז' והכוונה שהיא איבה דקטטה כפי שכותב תוס(

כ גם במורד כל עוד הוא נדרש לשלם מזונותיה "א, איבה דמציאה היא איבה דמזונות
  .יזכה גם במציאתה

וכמו שמוכח גם , ם לעיקר שהאיבה היא איבה דקטטהנראה שאנו נוקטי, אולם
  .כ מסתבר מאד שאם הבעל מורד אין הוא זכאי במציאתה"א, ל"ש הנ"מדברי הרא

ו "כתובות ס' שהרי בגמ, י הדחק"ז אם הבעל מורד גם לא יזכה בהעדפה שע"ולפ
וכשם שאינו זוכה במציאתה כך לא יזכה המורד , י הדחק למציאה"משווה העדפה שע

  .י הדחק"דפה שעבהע
והבעל הוא מורד ואינו , י הדחק"ז שאם האשה התפרנסה ממעשה ידיה שע"נמצא לפ

ומכיוון שהבעל חייב במזונותיה הוא יהיה חייב , נחשב הדבר כאילו מכרה נכסיה, זנה
  .להחזיר לה מה שהוציאה

  התפרנסה ממלאכות שאינה מחוייבת לעשותן  .יב

לעשותן ויש לדון האם היא חייבת לעשות במשנה פורטו המלאכות שהאשה חייבת 
  .מלאכות הנהוגות כיום

שהוזכרו (אם אין דרכם של הנשים כלל במלאכות אלו "ש, כותב', פ' הבית מאיר בס
ש ליסע "מ ומכ"או כמו בזמננו בעסק מו, אלא באחרות כגון חרישה וזריעה) במשנה

כי , "אלא לטוות בצמר מ אינו כופה"מ. עם כל זה שמנהגן בכך מרצונן הטוב, בשווקים
  .ל ולא מלאכות אחרות"תקנו חז) אריגה ורקמה, דהיינו טוויה(רק מלאכות אלה 
פ "הרי בזמננו הנשים אינן חייבות לעסוק במלאכות מחוץ לביתן אע, ולפי דבריו

  .שדרך הנשים לעסוק בהן
שגם בזמננו חייבות הנשים לעסוק במלאכות שדרך , ד רצו לומר"ר י"וראיתי בפד

כי אין לנו , אולם קשה מאוד לקבל זאת. כ בטל דין מעשה ידיה"שאל, ים לעשותןנש
ובמיוחד כשמדובר במלאכות המחייבות אותן לצאת מחוץ , ל"אלא מה שתיקנו חז

  .וגם במקומות שיש בהן חשש של צניעות ,לביתן
  .ב"כתבו שאין לחייב את האשה בעבודות פקידות וכיוצ, 220' ע', ר ב"גם בפד

שאינן חייבות , יש לדון האם זוכה הבעל במעשה ידיים של מלאכות אלהז "ולפ
שהרי כפי שכתבנו אין , ובאמת השאלה מתייחסת לכל מעשה ידיים בזמננו. לעשותן

  .הנשים כיום מחוייבות במלאכות הנהוגות כיום
  .ח"ם ור"ד עם הרשב"א והראב"ולכאורה בזה נחלקו הרשב
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, ז"ה ס"צ' מחלוקת זו בטור והמחבר סי והובאה: ד"ב קמ"ב' מקור השאלה בגמ
שכל  ח"ם והר"המחבר מביא את שיטת הרשב. לגבי אלמנה שהשביחה קרקע של יתומים

ש "וכמו שביאר הב, כמו שאר מעשה ידיה, השבח שהשביחה האלמנה שייך ליתומים
והטעם שהשבח לעצמה . ד שהשבח הוא לעצמה"א והראב"ואת שיטת הרשב, ח"בסק

לסתור ולבנות ולעקור , שהרי האשה אינה חייבת לטרוח"י "הובא בבו, א"כותב הרשב
אלא לעשות בצמר ואם רוצה הבעל לשנותה למלאכה , ולנטוע ולא להתעסק בריבית

  ".אחרת אינו רשאי
ל "אלא שס, ח מודים שאין האשה חייבת במלאכות אלה"ם והר"ומסתבר שגם הרשב

  .או ליתומים שזנים אותה, עלהאם עשתה הרי מעשה ידיה לב, פ שאינה חייבת"שאע
הכותב לגבי נשים גבירות , ט"מביא את דברי המהרי, א"א אישות ה"מ פכ"המל

מ מדוע "ושואל עליו המל. וכותב שמעשה ידיהן שייכים לבעלים, שהמה כאניות סוחר
ל שמעשה ידיה ממלאכות שאינה חייבת בהן "ד הנ"א והראב"מתעלם מדברי הרשב

  .שייכים לה
, פ שבעלה אינו זוכה במעשה ידיה מדין תקנת מעשה ידיים"שאע, מ"מלאמנם כתב ה

א לא אמר דבריו אלא "וגם הרשב, כי לא גרע ממציאתה, אבל זוכה בהם מדין מציאה
לגבי יתומים שאינם זוכים במעשה ידיה ממלאכות שאינה חייבת לעשותן כי היתומים לא 

  .זוכים במציאתה
א "הרי לדעת הרשב, יבות במלאכות הנהוגותז יוצא שכיום שהנשים אינן מחוי"לפ

, ודינם של מעשה ידיה אלה כמציאה, כל מעשה ידיה יהיו שייכים לבעל רק מדין מציאה
ושוב תוכל  ,ה שמעשה ידיה לעצמה"ה, ש שאם הבעל מורד מציאתה לעצמה"ז מ"ולפ

  .לגבות מזונות מבעלה גם אם התפרנסה ממעשה ידיה
הרי כל היסוד שמלאכות כיום דינם כמציאה הוא ש, אולם קשה לסמוך על טעם זה

ח דינם של מעשה ידיים אלה "ם והר"אבל לשיטת הרשב, ד"א והראב"לפי שיטת הרשב
שהרי הם אומרים שגם יתומים שלא זוכים במציאתה זוכים , כדין של כל מעשה ידיים

מר כ גם אם הבעל מורד יוכל לו"א, וכיון שהמחלוקת הזאת לא הוכרעה, במעשה ידיה
  .וכמו שהתבאר בהרחבה לעיל, לה צאי מעשה ידייך במזונותייך
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  הצטמצמה וחייתה בדוחק  .יג

ג "ויש לנו לדון אם בכה, האפשרות האחרונה היא שהיא הצטמצמה וחייתה בדוחק
או דילמא יוכל לומר לה שמכיון שהיא , תוכל לתבוע מבעלה את מה שהחסיר ממנה

  .ות על הימים שעברוהסתדרה אין הוא חייב לשלם את המזונ
  .א"בעניין זה יש לנו יסוד גדול בדברי החזו

ד אף שנתחמץ הדין פוסקין "שנראה דכל שבאה לבי, ח כתב"ח סק"ס' א בס"החזו
וכוונתו כנראה לומר שכמו שנקטינן שבקימצה (לה אף למפרע כדין קימצה מעיסתה 

נתה בזול המותר י שק"ורק בצמצמה ע, י שאכלה פחות משבעה הרי זה שלה"מעיסתה ע
א "ת שם סק"וכמו שמביא הפ, ג"ס' וכפי שכתב הדגול מרבבה בהערות בסימן ע, לבעלה

א שגם אם קמצה מעיסתה חייב לשלם את מה שהחסיר "ל לחזו"וס, שכך הלכה למעשה
  ).כי זה היה מגיע לה, לה

שאם רעבה משלם לה מה שהחסיר , ט"ד ובסק"א באותו סימן בסק"וכן כתב החזו
  .לה

יכולה היא לתבוע מהבעל גם , הצטמצמה, ז אם בגלל העדר מזונות מספיקים"פול
  .לשלם מזונות עבר על מה שהחסירה

  מסקנת הדברים  .יד

  .לפי מה שהעלנו יוצא שבהרבה מקרים אין מקום לתביעה על מזונות עבר
ד תביעה על מזונות עבר עליו לחקור ממה התפרנסה "אם באה לפני בי, ולכאורה
אם התפרנסה מהלוואות או שמכרה נכסיה או שהצטמצמה חייב . ם ימיםהאשה באות

אבל אם התברר שהתפרנסה מתמיכות או ממעשה , הבעל במזונותיה עבור התקופה הזאת
  .ספק רב אם ניתן לחייב את הבעל במזונות למפרע, י הדחק"ידיה שלא ע
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 בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה

  יכובסקיהרב שלמה ד

 דיין בית הדין הרבני הגדול

מופיעה פסקה בהתחייבות החתן , לפי מנהג האשכנזים ,בנוסח המקורי של הכתובה
קטע זה מופיע לאחר ההתחייבות הנקובה ". זקוקים"או , "זקוק: "במטבע שכינוייה

  ".זוזים"ב
א נחלקו "ע והרמ"השו. זוז 200תובה לבתולה הוא עיקר כ. המצב ברור, בענין הזוזים

. דרהם 37.5שעיקר כתובת בתולה הוא , )ז סימן סו ו"אהע(ע "דעת השו. ביחס לערכם
הדרהם  .8שהם פי , א שם הגיה שיש לחשב את הכתובה בזוזים דאוריתא"ואילו הרמ

על , )כא ,ט ז סו"אהע" חזון איש"עיין (שעורות  20והגרם משקלו  ,שעורות 64משקלו 
. גרם 120= דרהם  37.5-לפי המחבר עיקר כתובה שוה ל, כ"א. גרם 3.2כן דרהם הוא 

  .גרם כסף 960=  8א השיעור הוא פי "לפי הרמ
א "בהסתמך על ביאור הגר, "חזון איש"ה. קיימת מחלוקת יסודית, בענין הזקוקים

, שעורות 5760 קבע כי הזקוק זו מטבע שמשקלה טו סלעים או) ג"ד סימן שה סק"ביור(
כלומר , גרם 57,600-זקוקים שוים לפי חשבון זה ל 200. גרם 288-ובגרמים היא שוה ל

גרם  58,560מגיע החיוב ל, בצירוף עם עיקר כתובה דאוריתא. גרם כסף 600ג ועוד "ק 57
  .כסף

שזקוק , ח והדרישה"בשם הב) סימן יב אות מט" (נחלת שבעה"שיטה אחרת מביא ה
 48וכל זקוק הוא , אלא זקוק פירושו ריבוי מעות, בע הידועה בשם זהאין הכוונה למט

יעקב גרשון וייס ירושלים ( "מידות ומשקלות של תורה"בספר ). גראשים פולניים(גדולים
 48. גרם כסף 0.29ך הכיל כל גדול "קבע בהתאם למקורות היסטוריים שבימי הש) תשמה
  .גרם 3,744= עיקר כתובה +  גרם 2,784= זקוקים 200. גרם 13.92= גדולים 

ע יוסף "דעת הגר. 362' ר יא עמ"עיין פד. ד הגדול נחלקו הדעות"בפסק דינו של ביה
זקוקים  200יש לחשב , שהיות ויד בעל השטר על התחתונה, ל"י קאפח זצ"א והגר"שליט

יש לחשב לפי השיטה , א"מ אליהו שליט"ואילו לפי דעת הגר. לפי השיטה המקילה
  .המחמירה
נ "עיין במאמרו של כבוד הגר, כי קיימות שיטות אחרות בחישוב הזקוקים ,יצויין
נדפס (ה "וראה בפסק הדין שניתן על ידי בשנת תשמ). קיא ,כרך ד" שורת הדין("גורטלר 

  ).303, ר יג"בפד
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, כאשר הפער בין השיטות השונות עצום, חוסר הבהירות ביחס להתחייבות החתן
לא יטול , אף אחד מאתנו. תחייבות שהחתן נוטל על עצמומעמיד בסימן שאלה את הה

פ שגם "ואע. מבלי שידע בבירור את סכום החיוב, על עצמו התחיבות בסכום לא מוגדר
ולא בהתחייבות  ,ד"אולם שם מדובר בחיוב מתנאי בי, לגבי עיקר כתובה קיימת מחלוקת

המחלוקת בין , נוסףב. ועל כן חייב בה החתן גם אם ההתחייבות אינה ברורה ,מרצון
בעוד שלגבי , א"ע והאשכנזים כרמ"א משמעותה כי הספרדים נוהגים כשו"ע והרמ"השו

  .הזקוקים זו מחלוקת בין האשכנזים לבין עצמם
 - כולל הרב והעדים - שמבין העוסקים בכתובה, לא נוכל להתעלם גם מן העובדה

אומרים לחתן אפילו  אנן סהדי שלא. לא ימצא אחד מאלף שיודע מה פירוש הזקוקים
פ שגם עיקר כתובה מאתים זוז אינו ברור "ואע. ברמז את סוד ההתחייבות בזקוקים

בעוד שמאתים זקוקים זו התחייבות מרצון , ד"אבל סכום זה הוא חייב מתנאי בי, לחתן
הוא הסכום  ,הסכום היחיד שלגביו שואלים את החתן. ואת סודה לא מגלים לו ,של החתן

קיימת גם סתירה , לעיתים. אולם החתן אינו יודע ממה מורכב סכום זה, הנרשם בסך הכל
  .ובין הסכום המופיע בסיכום—בפרט לשיטת החזון איש—בין סכום הזקוקים

  :)ז סו יג"אבהע(א "אמנם נפסק ברמ

כ שלא הבין מה שהיה כתוב בתנאים או "עם הארץ שבא לגרש ואמר אח"
ו מה שלא העידו בפניו תחילה דודאי העדים לא חתמ, בכתובה אינו נאמן

  )".א"תשובות הרשב(על פה 

וגם הרב והעדים , כאשר אנן סהדי שלא מגלים לחתן כלל את סוד הזקוקים, אולם
  .אין מקום לחייב את החתן במה שאינו יודע כלל, אינם בקיאים בזה

  .נפנה עתה לנוסח הכתוב בכתובות המצויות בענין הזקוקים
  :הוא כך, "נחלת שבעה"ב הנוסח בשטר הכתובה המובא

ודן נדוניא דהנעלת ליה מבי נשא בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין "
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו חתן 

וצבי חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד מאה . דנן במאה זקוקים כסף צרוף
  ".ם כסף צרוףסך הכל מאתים זקוקי. זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן

  :יש תוספת, בנוסח המקובל בארץ

ועוד הכניסה לו סך מסוים והוסיף לה החתן כנגדן שליש העולה לסך "
  ...".סך הכל כתובתא דא נדוניא דין ותוספתות אלין עולים לסך. מסוים

. ועוד תוספת של מאה זקוקים, כי ההתיחסות בכתובה היא לנדוניה בלבד, יצויין
נכסים אלו עוברים ). אישות טז א(ם "כדברי הרמב, כסי צאן ברזלנדוניה היא כידוע נ

לפי האמור במשנה . ואת תמורתם הוא כותב בכתובה ,מרשות האשה לרשות הבעל
, פסקה להכניס לו אלף דינר הוא פוסק כנגדן חמשה עשר מנה): "ג, פרק ו(בכתובות 



  ז"התשס –ם כנס הדייני  הרב שלמה דיכובסקי

52 

 

ן כותב החתן את בהכנסת כספים במזומ, כלומר". וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש
ואם מכניסה לו דברי . משום שכספים ניתנים למסחר וירויח בהם, ערכם גבוה בשליש
משום שהדרך היתה לשום אותם , כותב החתן את ערכם בפחות חומש, ערך או מטלטלין

  .בערך מופרז לכבוד הכלה
) א: שלושה חלקים של התחיבות,מכילה הכתובה לפי הנוסח המצוי ,למעשה
) ב. וללת של מאה זקוקים תמורת נדוניא של חפצי ערך שהכלה מכניסההתחייבות כ

תוספת כתובה של ) ג. תמורת כסף מזומן שהכניסה הכלה, "מסויים"התחייבות בסך 
התחיבות מאה : יש בכתובה רק שני חלקים , "נחלת שבעה"לפי נוסח ה .מאה זקוקים

  .ותוספת כתובה של מאה זקוקים, זקוקים תמורת דברי ערך
  :אציין אותן. בעיות בנוסחאות אלו רבותה
לא כותבים  ,ובכל מקרה, לא נוהגים בימינו לשום את החפצים שהכלה מכניסה  .א

. מבלי לרשום את ערכם בכתובה, כל צד מביא פריטים שונים מביתו. את ערכם בכתובה
  .תיראה בקשתה תמוהה, אם הכלה תבקש זאת

מוגדרים , שליש על סכום זה הסכום הכספי שמכניסה הכלה והתוספת של  .ב
יף התוספת שמוס". אפס"הוא , שאינו מוגדר, "מסויים"ערכו של סכום ". סכום מסויים"כ

  .דבר שהוא חוכא ואיטלולא -על אפס " שליש אפס"החתן היא 
, החלקים האחרים. ותו לא, היא מאה זקוקים ,התוספת האמיתית שמתחייב החתן  .ג

  .אלא נדוניה, אינם תוספת כתובה
הם אינם יודעים בכמה . אין לחתן ואין לכלה מושג בענין הזקוקים, כאמור לעיל  .ד

  .ואינם יודעים את ערכה של תוספת הכתובה--- אם אכן היתה נדוניה—הוערכה הנדוניה
שהיא , אינה מפסידה במקרים מסויימים את הנדוניה, אשה המפסידה כתובה  .ה

יוצר בעיה  ,צירוף הנדוניה עם התוספת. זז סימן ע"ע אבהע"עיין שו--- כנגד נכסים שלה
  .הלכתית במקום של הפסד הכתובה

שם לא קיים הנוסח .קיימת בנוסחאות של כתובה ספרדית, בעיה חריפה לא פחותה
הנוסח הוא . אולם קיים נוסח אחר, שזו מטבע שלא היתה מוכרת להם, של זקוקים

  :כדלהלן

עד , שהוסיף לה מדיליהודא נדוניא דהנעלת ליה מבית אבוה עם תוספת "
שנמצא בסך הכל כתובתא דא תוספת ונדוניא סך כסף זוזי מאתן ועוד 

והודה החתן הנזכר שקבלם ובאו לידו ורשותו במושלם עד סוף ...סך
פרוטה אחרונה ורצה והעלם על עצמו כנכסי צאן ברזל שאם פיחתו 

  ".פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו

שכל הכתובה הופכת --- ו נוסחאות דומיםא—המשמעות המעשית של נוסח זה
לכאורה נראה שגם מאתים זוז הופכים . ובעצם החתן לא נתן מאומה משלו, לנדוניה
ואולי , קיימות גם בנוסח זה, הבעיות המצויינות לעיל .ויש בזה בעיה הלכתית, לנדוניה

  .ביתר שאת
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אני , י בחלקוולמנוע את הפיכת כתובה למסמך לא רלוונט, בכדי להמנע מבעיות אלו
ונקיבת התוספת , בהשמטת נושא הנדוניה והזקוקים, מציע תיקון פשוט בנוסח הכתובה

  .במטבע מקומית
  :הוא כדלהלן, הנוסח המוצע לכתובה אשכנזית

ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כסף זוזי מאתן דחזי ליכי מדאוריתא "
צביאת ו, ומזוניכי וכסותיכי וספוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא

.. .והוסיף לה החתן מדיליה עוד. בתולתא דא והות ליה לאנתו... מרת
סך הכל כתובתא דא ותוספתא דא עולים לסך מאתים זוז . שקלים חדשים

  ".שקלים חדשים... ועוד

. החתן והכלה יודעים היטב במה מדובר. בכך תוספת הכתובה מופיעה באופן ברור
הסך הכל אינו כולל את . כסף עלומים וסתומיםאין כאן נושאים לא רלוונטיים וסכומי 

כשהסכום הכולל יהיה פחות  ,מ למנוע תקלה של ירידת ערך המטבע"ע, עיקר כתובה
שלא מופיעים מלכתחילה , אין כל בעיה הלכתית בהשמטת הזקוקים. מעיקר כתובה

  .בכתובה ספרדית
  :בכתובה ספרדית ניתן לתקן כדלהלן

ף זוזי מאתן דחזי ליכי ועלי מזוניכי ויהיבנא ליכי מהר בתוליכי כס"
והות ליה ...וכסותיכי וספוקיכי ומנדע יתיכי כארח כל ארעא וצביאת מרת

  ".שקלים חדשים...והוסיף לה חתן דנן מן דיליה עוד. לאנתו

  .לא יופיע, כל היתר
אם הנדוניה , ד הגדול"התעוררה מחלוקת בביה, לאחר שכתבתי את הדברים הללו

אם אכן מדובר בתנאי . ואינה תלויה בדעתו של הבעל, ד"תנאי בישבכתובה נחשבת כ
כאילו כתוב , שלא נכתב בכתובה -כמו עיקר כתובה-ד"הרי ההלכה היא שתנאי בי, ד"בי

גם אם נשמיט את הנדוניה ואת הזקוקים מן , כ"וא, )ו, סו, ע"ע אבה"עיין שו(בה 
  .ד"יחוייב לשלמם בתנאי בי, הכתובה

שלא ניתן , כפי שצויין לעיל,דעתי היתה. עת ערך הזקוקיםהשאלה התעוררה בקבי
דעת אחד מחברי היתה . לחייב אלא בערך המינימום של השיטות ההלכתיות בנושא זה

ולפי פירושו , אלא מפרש אותם, ח"ז וב"החזון איש אינו חולק על הפרישה ט: "כדלהלן
. כו לפי ערך הזהוביםכל עוד נהג מטבע זהובים והזקוקים נער, דבריהם נכונים לשעתם

ע "שכו, יש לחזור למקור שהוא מאתים זקוקים, אולם כאשר מטבע הזהובים אינו קיים
מ פיינשטין שהולך בכוון "היות שישנה דעה של הגר. ג כסף"ק 57.6מסכימים שערכם 

 200קבענו גם על פי פשרה שערך , ג כסף טהור"ק 40-א ומגיע לפי חשבונו ל"של החזו
  ".ג כסף"ק 38.2יות מחושב לפי זקוקים צריך לה

  .א"ש אלישיב שליט"הסכים לזה גם הגרי, לדבריו
  :וכך כתבתי, דעתי באותו תיק שונה
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החתנים מתחייבים על . דעתו של כבוד עמיתי בנושא היא דעה מחודשת"
ההלכה היא שיד בעל השטר על . דעת הדעות הידועות של הפוסקים

, ת חיוב הכתובה למינימוםואם ישנה שיטה אחת הקובעת א, התחתונה
לא ניתן ליצור התחייבות של מקסימום על יסוד שיטה שאולי היא נכונה 

ותמיד יוכל החתן לומר קים לי , אבל היא אינה השיטה היחידה ,לעצמה
קשה לומר שאם יחדש אדם גדול חידוש הלכתי בנושא . כדעה המקילה

וש שלא היה חיד-ערך הכתובה וימצא לו מקורות בראשונים ובאחרונים
י אותו "יחוייב החתן אוטומטית בסכום שנקבע ע-ידוע ומפורסם בעבר

  ".ושלא היה בגדר מנהג מפורסם קודם לכן ,אדם גדול

כי המנהג לכתוב זקוקים בנדוניה הוא מנהג ותיק המקובל , על כך השיב כבוד עמיתי
, כאילו נכתב שגם אם לא כתב, ועל כן דינו כמו עיקר כתובה, בכל הכתובות האשכנזיות

. בעת ההתחייבות ביחס לערך הזקוקים מבלי להתחשב בדעתו, ד"ויש לחייבו בתנאי בי
למרות שלא עלה הדבר על , ולכן אם ניתן להוכיח ערך גבוה לזקוקים יחוייב בזה החתן

  .דעתו
עיקר כתובה הוא . קיים הבדל גדול בין עיקר כתובה לבין נדוניה. אינני מסכים לכך

אבל נדוניה היא התחייבות . וידיעתו או אי ידיעתו לגבי הערך אינה משנה, ד"מתנאי בי
ולא כל חתן מוכן להתחייב , ולא כל אשה מכניסה לבעלה נדוניה, נפרדת התלויה במנהג

  .בערכי הנדוניה המפורטים בכתובה
  ):יב-יא, אישות כג(ם "כך כתב הרמב

ובות הנדוניה מנהגות רבות יש בנדוניה יש מקומות שנהגו שיכתבו בכת"
ויש מקומות שנהגו לכתוב ... יתר על דמיה בשליש או בחומש או במחצה

ויש מקומות שנהגו שיתן האיש מעות לפי הנדוניה דבר , שוה מנה במנה
ויש מקומות , קצוב שתתקשט בו הכלה ותקנה בשמים וכיוצא בהן

  .שיכניס האיש שום משלו לאשה ויצטרף לנדוניתה להתנאות בו

וכן היא שפסקה להכניס נותנת . כותב ונותן כמנהג המדינההנושא סתם 
ובכל הדברים האלו וכיוצא בהן מנהג המדינה עיקר ... כמנהג המדינה

  ".והוא שיהיה אותו מנהג פשוט בכל המדינה, גדול הוא ועל פיו דנין

  ).ע סו יא"אבה(ע "כך נפסק גם בשו
גם בארץ ישראל נושא . קוםומשתנה ממקום למ, הרי לנו שנושא הנדוניה אינו מוחלט

שגם בארצות , יצויין. ועדת הספרדים אינה מכלילה אותו בכתובה, הזקוקים אינו מוחלט
ורק מנהג , במקום זקוקים" ליטרין"מנהג אשכנז לכתוב . אירופה קיימים מנהגים אחרים

ובאוצר ) לרבי שלמה גאנצפריד(עיין בקיצור שולחן ערוך . פולין לכתוב זקוקים
מנהג המדינה אינו נחשב , ם שהובא לעיל"לפי מה שיסד לנו הרמב. סימן סו הפוסקים

בודאי שענין הזקוקים אינו מנהג פשוט בכל ". במנהג פשוט בכל המדינה"כ מדובר "אא
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וגם בין האשכנזים יש הנוהגים לכתוב , הספרדים אינם מכירים בזה, כאמור. ארץ ישראל
אין כאן , היות ולא מדובר במנהג פשוט). המטבע שאינני יודע כלל את פישר"(ליטרין"

  .ואין כל בעיה להנהיג מנהג שונה, ד"תנאי בי
  :ד כדלהלן"הוספתי עוד באותו פס

אם יש משפחות שנוהגים לכתוב :"ע "פ שבהלכה קודמת כתב השו"ואע"
ולא עוד אלא אפילו אחד , בכתובתן יותר משיעור חכמים אין למחות בידן

ד "תב כתובה לאשתו מגבינן לה בתנאי בימבני המשפחה ההיא שלא כ
יש אולי מקום לומר שכיון שהרגילות , כ"וא". לפי מה שרגיל לכתוב

אולם כל . ד"הופך הדבר לתנאי בי, לכתוב זקוקים בכתובות האשכנזים
כפי , ולכן חייבים ללכת לפי המנהג והרגילות, זאת במסגרת המנהג

ערך הזקוקים לפי והמנהג הפשוט הוא לקבוע את , ם"שכותב הרמב
  ".השיטה המקילה

: כמו, הייתי מציע להשמיט מן הכתובה חלקים לא רלוונטיים לחלוטין, בהזדמנות זו
וכמו התחייבות החתן שלא לצאת מארץ ישראל צפונית מארם , "הדירה בארץ ישראל"

, במציאות של ימינו. עד שיניח לה את דמי כתובתה ומזונותיה, צובא ודרומית מנוא אמון
ולצורך להניח לה את דמי , ין טעם לכבול את החתן והכלה למגורים בארץ ישראלא

מזמן אינן יעד , נוא אמון וארם צובא. כתובתה ומזונותיה כתנאי ליציאה מן הארץ
ההלכה שהכל מעלין לארץ . ל לעיתים מזומנות"ורבים מאתנו נוסעים לחו, לישראלים

המציאות שאנשים נוסעים לעיתים . ויש ספק אם היא נוהגת בימינו, ישראל ידועה
יש בתי , בכל מקרה. ואין טעם להגביל אותה בכתובה, כ ידועה"תכופות מהכא להתם ג

ניתן לעכב יציאה מן הארץ או להתנות את היציאה , ובעת חשש וצורך, דין בישראל
  .בתנאים מסויימים
רצון  מטעמי כבוד או, רבים נוהגים לכתוב סכום מוגזם בכתובה. הערה נוספת

נוצרת לא פעם בעיה , כאשר הכתובה מגיעה לגוביינא. להרשים את הנוכחים בחופה
אם , שיש לי קושי הלכתי בכתובות מוגזמות, כתבתי לא פעם בפסקי דין שונים. חריפה

האחת מוגזמת ביותר . עסקנו לאחרונה בשתי כתובות. ניתן לראותן כמחייבות
ביחס לכתובה ). כולל עיקר כתובה, י"ל 10,000(והשניה דלה ביותר , )₪ 5,555,555(

₪ גם מיליון . ד זה לא נראה לנו"פס. ₪ד האיזורי תשלום של מיליון "המוגזמת קבע ביה
, ובפרט שמדובר בבחור צעיר שנישא בעודו סטודנט. הוא סכום עתק ונכנס בגדר גוזמה
לחייב הגענו למסקנה שיש , ביחס לכתובה הדלה. וגם כיום בקושי מפרנס את עצמו

. דולר כולל כתובה ותוספת ופיצוי 18,000בפסק הדין הצעתי סך . בסכום משמעותי יותר
ובמאמרו של הרב דוד לבנון ) רמג ,ח" שורת הדין("ועיין במאמרו של הרב יועזר אריאל 

  ).ער' שם עמ(
שאינה ידועה בדרך כלל , קיימת בעיה משפטית, בנוסף לכל הבעיות ההלכתיות

  .הקדושיןלחתנים ולמסדרי 
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מחייבים את איזון המשאבים וחלוקת , או הלכת השיתוף, חוק יחסי ממון בין בני זוג
למרות שיש , חוק זה מחייב גם את בתי הדין הרבניים. נכסי המשפחה בשוה בין בני הזוג
. יט, יח" תחומין"עיין בנושא זה בהרחבה בכרכי . הסבורים שאינו תואם את ההלכה

גם אם , ץ"קבל את מחצית נכסי המשפחה באמצעות פניה לבגכל אשה יכולה ל, למעשה
מבלי להכנס לשאלת הפניה לערכאות אזרחיות , וזאת. ד הרבני ימנע מלתת לה"ביה

כי , צריך איפוא החתן הטרי להביא בחשבון .רובן נוהגות כך, למעשה .ד רבני"במקום בי
ובנוסף , ד על כךאם תעמו, עלולה האשה לקבל את מחצית הנכסים, בהגיע עת פקודה

משמעותו כי הבעל עתיד להוותר עם חלק , כתיבת סכום מוגזם בכתובה. את כתובתה
  .ואולי ללא כלום, קטן של הנכסים

תוספת : סוג אחד. ויש מקום לכתוב בכתובה שני סוגים של תוספת כתובה, יתכן
ך שלא תוספת זו נועדה לתת משמעות רצינית לצור. שתעמוד בעינה בכל תנאי ובכל מצב

תוספת : סוג שני. והיא תהיה בסכום מוגבל ולא גבוה, תהא קלה בעיניו להוציאה
אפשר להגדיר . שתעמוד אך ורק אם חלוקת הרכוש בין בני הזוג תהיה בהתאם להלכה

ד יביא בחשבון את "וביה, ד"שתלוי בדעת ביה, את התוספת השניה כפיצוי מוסכם
אינני נכנס לשאלה מהי ההלכה בחלוקת . שהסיבות לגירושין וכן את סדר חלוקת הרכו

לא סוד הוא , אולם. יט-יח" תחומין"עסקתי בכך בהרחבה בכרכי . רכוש בין בני זוג
וכוללים בזה גם מוניטין שרכש  ,שבתי המשפט הרחיבו מאוד את הנכסים המתחלקים

 יתכן שחלוקת הזכויות הסוציאליות. זכויות סוציאליות ועוד, האדם בתקופת נישואיו
ואם יש הצדקה לחלק ,"משכורת דחויה"שכן מדובר ב, מוצדקת מבחינת ההלכה

קשה לי מאוד לקבל , אולם. יש הצדקה גם לחלק משכורת דחויה, השתכרות נוכחית
את התוספת השניה , בכל מקרה. שהם סגולות אישיות של האדם, חלוקת מוניטין

ם בכתובות הקיימות ישנן יצויין שג. לכתובה אפשר להתלות בחלוקת נכסים לפי ההלכה
כך . והשניה תוספת כללית שמוסיף החתן משלו, האחת תוספת על הנדוניה. שתי תוספות

  .שלא מוזר לכתוב שתי תוספות
כאן המקום לעסוק בנושא הפיצויים שבתי הדין נוהגים לפסוק לאשה במקרים 

, האחרונות בנושא זה קיימים חילוקי דעות במספר פסקי דין שניתנו בשנים. מסויימים
האם יש מקום לפסיקת פיצויים , השאלה היא. א"א שרמן שליט"ביני ובין עמיתי הגר

שבהן הבעל מקבל את  בנסיבות, את חלוקת הרכוש" אזן"בכדי ל, לאשה המתגרשת
ובפרט כאשר האשה מתקשה לקיים את , ואילו האשה מקבלת רק מקצת, מרבית הרכוש

  .עצמה ברכוש שנותר
הפיצויים נועד לא רק לשכנע את האשה המסרבת להתגרש  דעתי היא שמנגנון

ולתת לאשה , אלא גם לתקן עוותים וחוסר סימטריה בחלוקת הרכוש, ושאינה חייבת בכך
הפיצויים . גם אם הבעל הוא זה שצבר את הרכוש, חלק מתאים ברכוש המשפחתי שנצבר

ה יותר מן המגיע מהוים מנגנון הלכתי של לפנים משורת הדין שתיקנו חכמים לתת לאש
, דעת עמיתי היא שהפיצויים נועדו אך ורק לשכנוע האשה המסרבת לגט. הדין לה לפי

  .אבל אין להשתמש בהם לפיצוי רכושי
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  :אצטט כאן קטע מן הדברים שכתבתי באחד מפסקי הדין
א הפליא לעשות "כבוד עמיתי שליט. תשלום פיצויים לאשה בעקבות הגירושיןתשלום פיצויים לאשה בעקבות הגירושיןתשלום פיצויים לאשה בעקבות הגירושיןתשלום פיצויים לאשה בעקבות הגירושין

  .ומסקנתי שונה, אני עסקתי בזה לפני שנים רבות. ידוןבבירור הלכתי מקיף בנ
כבוד עמיתי שם דגש על . בהרחבה מסויימת, אשתמש במקורות שצויינו על ידו

שרבים וטובים , אבל מה אעשה. א"הכרעתו ההלכתי של כבוד מרן הרב אלישיב שליט
ז "בהעב א"ח(לרבי אליהו חזן " תעלומות לב"גם בספר . בדורות שלפניו לא סברו כך

נתוועדנו , ואחרי ככלות פסק דיני זה: "כתב בסיום דבריו, י עמיתי"שהובא ע) סימן א
, ד הצדק"וקרינו ושנינו בענין הנכתב והנחתם בפנקס בי, יחד עם הרבנים דייני מתא

אנחנו אלה פה באים על דעת המקום רבני ודייני עיר עז לנו טראבלס : " ההסכמה הזאת
לבלתי , הסכמה גמורה בכל תוקף ההסכמות דנהיגי בישראל הסכמנו יחד, א"המערב יע

כ שהתה עמו עשר שנים "אלא א, שלא ברצונה' תת רשות לשום אדם לגרש את אשתו הא
אבל בלאו . מ וכיוצא"או אם יארע בה איזה חולי כנכפית ונסמית ב.. .ק"ולא ילדה זש
... שומע בקולם ד שהבעל אינו"אך שאם יראו הבי. ד להזקק לתת גט"הכי אין להבי

 כי אז כדי שלא להניח, א לשניהם לדור יחד עוד במקום אחד"ד יבינו בחכמתם שא"והבי
, ד לתת להם גט"יזדקקו הבי, כ שרוי בלא אשה"והאיש ג, האשה עגונה אלמנות חיות

עוד זאת יתן , שישלם במעות מדודין בעין, בתנאי שמלבד סכי כתובתה נדוניא ותוספת
  ".על כתובתה לה פיוס שתות נוסף

שמדובר בתקנה כוללת המגבילה מאוד את האפשרות לגירושין , משמעות הדברים
בכל . למקרים מאוד מוגדרים של מומים גדולים או עקרות, בעל כרחה של האשה

ההגיון בתקנה זו הוא . נקבעה תקנה לגרש רק תמורת פיצוי נאות, המקרים האחרים
כאשר לא , גם כאשר היא חייבת בגט ,כ של האשה"האפשר גירושין בע למנוע ככל

. ולא לכפות גט, ולאפשר לבעל לקנותו את חירותו בכסף, מדובר במום גדול וכדומה
כי ללא חיוב יכולה האשה להתנות את קבלת הגט , מדובר במפורש במקרים של חיוב גט

 ,כ"נמנעו מגירושין בע, ג"גם הספרדים שלא קיבלו עליהם חדר. בתמורה מתאימה
, מורדת אינה בבחינת מום גדול. נשים' שלא נמנעו בארצות מסויימות מנשיאת בלמרות 
  .ואפשר לפתור את הבעיה בכסף או בפיצוי, "בעינא ומצערנא ליה"ובפרט 

  :כתב) שם סימן ב(בתשובה אחרת 

ד בדרא "ל ח"ה ר"בזמן הגאון מז, ו"ק ירושת"מעשה שהיה בעיה"
וחייבו את הבעל שהיה אמיד , )הראשון לציון רבי חיים דוד חזן(ה "זלה

נושא התשובה הוא באשה ששהתה עשר . לפייסה בכפל כתובתה, בנכסים
  .נאלץ הבעל לשלם פיצוי נכבד, ולמרות חיוב גט הברור, שנים ולא ילדה

מה במקום שהאשה חייבת להתגרש לפי הדין עקב . הדברים הם בבחינת קל וחומר 
על אחת כמה , לאכוף עליה את הגט ללא פיצוינמנעו חכמי הדור , היותה בעלת מום גדול

  .שלא נשלחנה ריקם, וכמה במקום שענין המרידה אינו ברור ויש מקום להפך לזכותה
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א שאין לחייב "ש שליט"כבוד עמיתי הגיע למסקנה על פי דבריו של מרן הגרי
אולם אין לחייב בפיצויים . בפיצויים אלא אם מטרתם להביא את האשה לגירושין

ודעה זו לא היתה מקובלת על בית הדין , מה אעשה. לתת לה חלק ברכוש שמטרתם
. ל"מ ראטה זצ"ח עוזיאל יחד עם הגר"א הרצוג והגרמ"הגדול והרבנים הראשיים הגרי
  .עמיתי קיצר בהם –אציין חלק מפסקי הדין בנידון 

  :נאמר) קנז' י עמ"ורהפטיג שנת תש' ר ז"ד(בקובץ פסקי הדין 

שחיתה עם בעלה , שאי אפשר לפטור אשה, וצאבית הדין הגדול מ"
ולכן החליט , בלי פיצוים מתאימים, עשרות שנים וגידלה בנים ובנות

, לדון בדבר מידת הפיצוים"ד האזורי "ד להחזיר את הדבר לביה"ביה
נקבע שיש לתת ) נה' שם עמ(בפסק דין אחר ". אחרי הערכת רכושו

בפסק דין נוסף ". ומשענהשלא להוציא אותה בלי משען "פיצויים לאשה 
יש : "נאמר) ל"י קלמס זצ"ל והגר"הרבנים הראשיים הנ, פה' שם עמ(

להביא בחשבון את העובדה שהאשה השקיעה ממיטב כוחותיה בעסק 
כל זמן שהרבנות הראשית לא תיקנה (הגם שלפי הדין המחייב , בעלה

ף אין יסוד בגלל זה לתת לאשה את חצי הרכוש כדין שות, )תקנה כזאת
כגורם חשוב , הרי בכל אופן יש להביא בחשבון עובדה זו, שוה בשוה

, בקביעת גובה הפיצויים שעל הבעל לשלם לאשה במקרה של גירושין
  ".כפי הנהוג בכל בתי הדין של כנסת ישראל בארץ

צ הלוי "ל והגרי"הרבנים הראשיים הנ', ק' שם עמ(בפסק דין נוסף שציין עמיתי 
שאם אמנם אין לבעל היום איזה רכוש קרקעי "הפיצויים וקבעו הרחיבו את ענין ) ל"זצ

ידיעותיו המקצועיות וכן מצב משפחתו , אבל השכלתו, ד"או שוה כסף שהוא ידוע לביה
לקבוע סכום ... .משום כך יש. יש להבטיח לו עתיד כלכלי איתן, והקשרים שיש להם

ו ישנם שני אלמנטים בפסקי דין אל". פיצויים בהתחשב עם מצבו ויכולתו של הבעל
פיצויים לצורך חלוקה : השני. פיצויים מדין הענקה:האחד. חשובים של מנהג הפיצויים
מקורם בדבריו הידועים של , פיצויים מדין הענקה: אפרט. מאוזנת של רכוש המשפחה

ומכל מקום אף בזמן הזה : "כך נאמר שם) מצוה תפב בדין הענקה לעבד( ספר החינוך
, שאם שכר מבני ישראל ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט, לקחישמע חכם ויוסף 

אומר על זאת בתחילת " חינוך"ה". שיעניק לו בצאתו ממנו מאשר ברכו השם יתברך
  ".אין צורך להאריך בו ,ודבר מושכל הוא: "המצוה

כל עבודות הבית . אשה יודע כמה היתה עולה לו שפחה לשמשו כל אדם הנושא
הם דברים שלא  -ומבלי לדבר על יחסי אישות –דול הילדים גי, המוטלות על האשה

להעניק לאשתו משען  –כדברי החינוך , דבר מושכל –חובה אנושית  .יסולאו בכסף רב
זו חובה " חינוך"ולדברי בעל ה, חובה זו מתבססת על דין הענקה. ומשענה בצאתה ממנו

  .ד"את השיעור הראוי יקבע ביה. אנושית מושכלת
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כאן קיימת הנקודה הבסיסית של . ן חלוקה מאוזנת של רכוש המשפחהפיצויים מדי
 ,ד הגדול רמז שיש אמנם צורך בתקנה מיוחדת של הרבנות הראשית"ביה. שיתוף נכסים

ומן הדברים נראה שאכן רצוי לתקן תקנה כזו אבל גם ללא התקנה מותר להשתמש 
ההלכה אינה מחייבת גם אם , במנגנון הפיצויים בכדי שהאשה תיהנה מרכוש המשפחה

 –השכלתו וכשוריו של הבעל  –" נכסים רוחניים"חידוש מיוחד יש בהחלטה שגם . זאת
  .עקב הסיוע שלה לכך, וזכאית האשה לקבל חלק בהם, ניתנים לחלוקה

כאן לא יוכל עמיתי . זהו מנהג כל בתי הדין של כנסת ישראל בארץ, כפי שצויין שם
האשה הביאה את כל בתי הדין של כנסת ישראל  לטעון שרוח רעה של שויון זכויות

מדובר . ל ביחס למנהג בכל בתי הדין"והרי כך העידו הרבנים הראשיים זצ. להשקפה זו
  .בהרגשה עמוקה של דייני ישראל לדורותיהם לראות את האשה כשותפה לרכוש נצבר

בשנת שניתן ) 138ר א "פד(ד בחיפה "הדברים מוצאים ביטוי חריף בפסק דין של ביה
. בפיתוח והחזקת משק זה) של האשה(אין להתעלם מחלקה הגדול : "נאמר שם. ו"תשט

והשקיעה רוב מרצה וכוחותיה , הרי ברור הדבר שהיא עבדה עמלה ופיתחה את המשק
ומאחר .. .ולפי הדין אין מחובת האשה לעבוד בעבודות אלו. בזה במשך שבע עשרה שנה

  ".שכן ודאי יש לה זכות לפיצויים
כבר נהגו בתי הדין בישראל , והנה בנוגע לעיקר שאלת הפיצויים: "וסיף בית הדיןומ

ובהתאם לגודל , בהתאם לכל הנסיבות, ד"לקבוע פיצויים לאשה לפי שיקול דעת ביה
נוהג זה הוא גם במקום שאין מחובת הבעל לתת . הרכוש והמצב הכלכלי של הצדדים

יש , ומאחר שנהגו כן.. .הקיים ביניהםאלא הגט בא כתוצאה מהמצב האובייקטיבי , גט
  ".ללכת אחר המנהג

, בין אם היא עובדת במשק ביתה בלבד או גם בעבודות חוץ, שכל אשה, אין לי ספק
תקנת . מסייעת לבעלה בעבודתה בכדי שיוכל לצבור רכוש ולעשות הון רב או מעט

אין לי ספק . י יושרלבין הראוי לה על פ, הפיצויים נועדה לגשר בין המגיע לה על פי דין
ונאמנים עלי הדיינים , שמנהג ישראל נקבע על פי דבריהם של חכמי ישראל לדורותיהם

זכותו של כבוד עמיתי לקבל את דעתו של מורו . גדולי התורה בדורות עברו ביחס למנהג
אבל אין בזה לשנות את המנהג שהעידו עליו , א שכולנו חייבים בכבודו"ורבו שליט

  .בעברגדולי ישראל 
, יש מקום להנחה שכיום לאחר שנושא שיתוף האשה בנכסי המשפחה הפך לחוק

הרי יש לראות בזה , ולאחר שבתי המשפט פוסקים כך גם בנגוד לדעתם של דיינים רבים
" אגרות משה"חזון איש וה"עיין בדבריהם של ה –כבר יסדו לנו הפוסקים . מנהג קבוע

י "כי מנהג המדינה נקבע גם ע –ט "ח י"י" יןתחומ"הילכת השיתוף "הובאו במאמרי על 
כפי שראינו גם גדולי ישראל בעבר או . על כן ניתן לומר שהמנהג פשט בכל מקום. נכרים

גם אם בתי הדין לא מסכימים לשיתוף נכסים בהתאם לחוק , לכן. באופן חיובי את הדבר
ניתן לתת לאשה  –במחלוקת גדולה ביני לבין עמיתי , ונושא זה שנוי כידוע –האזרחי 

בכל  .כאמור לעיל. חלק בנכסים מדין מנגנון הפיצויים המקובל על גדולי הדורות דאז
בודאי שעדיף להתקין תקנה מפורשת כפי שרמזו הרבנים הראשיים גדולי התורה , מקרה
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ד הגדול "ד הגדול לכנס את חבר דייני ביה"אני פונה לכבוד נשיא ביה. בימים עברו
  .להתקין תקנה מפורשת בנידוןולחוות דעה ואולי 

ולא מדובר , הצדדים התגרשו". לחם עוני"הוא בבחינת , הנושא המדובר כאן
ש ושנאכלו "י ביהמ"מדובר במזונות שנפסקו לאשה ע. בפיצויים בכדי להביא לגירושין

ד האיזורי חייב את האשה להחזיר את "ביה. ד פסק שהיא מורדת"למרות שביה, על ידה
כפי , ראשית אינני רואה את האשה כמורדת, ובכן. ועל כך הערעור ,המזונות שאכלה

האם לא ניתן , שלישית. ובפרט מזונות שנאכלו, "קשה גזל הנאכל", שנית. שכתבתי לעיל
מדובר באשה . לראות בלחם עוני זה מעט ממה שראוי לפסוק לאשה במסגרת פיצוי נאות

על כן אינני יכול ? בילעה מפיההאם ראוי להוציא את , דלה ועניה ללא משען ומשענה
  .להסכים לדעת עמיתי בנידון

, לאחר מכן חזרתי על הדברים בפסקי דין אחרים. עד כאן דברי באותו פסק דין
  .והמחלוקת ביני ובין חברי עומדת בעינה

אפשר בהחלט , במקום שיש הסכמה בשטר הכתובה, וגם לדעת חברי, בהתאם לדעתי
פיצוי זה יהיה כפוף . י מוסכם לאיזון חלוקת הרכושלקבוע את התוספת השניה כפיצו

כולל , שיבחן את סך הכל שיקבל כל אחד מן הצדדים בחלוקת הרכוש, ד"להחלטת ביה
בדרך . ויפעיל את מנגנון הפיצוי או התוספת השניה בהתאם לכך, פסיקת בית המשפט

ף חלוקת לא יווצר מצב אבסורדי שבו תזכה האשה ברוב נכסי המשפחה בגין צירו,זו
  .הרכוש יחד עם הכתובה
  .אחזור לאמור לעיל

ההלכה  .ל ביחס לעני"יש להעריך את הכתובה בהתאם למדד שקבעו חז, לפי הבנתי
בהתאם לאמור במשנה במסכת , וזאת. שמי שיש לו מאתים זוז לא יטול מן הצדקה, היא

נות שיערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזו:"ש שם פירש "הר). ח. פרק ח(פאה 
: אבל הסיק, "הני מאתים זוז הם לו ולאשתו"ש דעה ש"והביא הר" ובמלבושיו לשנה

  ".דגבי קופה ותמחוי לא כייל אשתו בהדיה, ומיהו לא יתכן"
ושל זוז  200שכבר הראשונים וגדולי האחרונים עסקו בערך הנמוך של , מצאנו

) ק א"ד סימן שה ס"יור(ך "ובש) ק ב"מ סימן פח ס"חו(ע "עיין בסמ. פרוטה לקנינים
. והיה מן הדין לומר שלא ניתן לקדש בפרוטה, שדנו במה שבזמנינו ערך הפרוטה נמוך

  :כתב) ת סימן קנג"שו(ש "גם הריב. ק ד"ד סימן שה ס"א ביור"ועיין בביאור הגר

והם אמרו , ל דבר מועט כזה לכתובת אשה"איך תקנו חז, והוקשה לך"
והלא אפילו עני בישראל כשיהיה לו , כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה

, תשובתך? תהא קלה בעיניו להוציאה בדבר מועט כזה, קטטה עם אשתו
אתה שיערת באנשי מיורקה שעשיריה היו להם בתים מלאים כל 

אבל תשער ביושבי הארץ הזאת שאינם מספיקים ללחם צר ולמים ...טוב
  ".ל כך היה"ובימי חז...המשורה
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גם  ,גרם כסף נמוך ביותר 960הסכום המקורי של  ,ושהשבארצנו הקד ,אפשר לומר
  .ואינו מהוה תריס שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, לחסרי היכולת

אולם לאחר שרבותינו תקנו . זוז כעיקר כתובה 200המחלוקת היא ביחס לערכם של 
יש לתת , הן בדורות הקודמים והן בתקנות הרבנות הראשית בימינו, תוספת כתובה

שהם  ,ל"זוז באומדן המקורי של חז 200כתובה את המשמעות הריאלית של לתוספת ה
היא על  ,עיקר סמיכות דעתה של האשה בכתובה ,ואכן. מהוים פרנסה לשנה שלימה

יש לקבוע את הסכום הראוי , על כן. ולא על עיקר הכתובה שערכו נמוך, סכום התוספת
ניתן להעזר  .סכום הכתובה כמדד ראוי לקביעת, לפרנסת יחיד במשך שנים עשר חודש
 3000—5000או לקבוע סכום מינימלי משוער של , בטבלאות של המוסד לביטוח לאומי

, לכל היותר. ₪ 60,000לבין  36,000כסכום הגיוני המייצג ערך כתובה בין , לחודש₪ 
סכום , לחודש₪  10,000המייצג ערך פרנסה של --₪ 120,000הייתי מוכן לסכום של 

באם תבוא . כך לא ינזק הבעל יותר מדאי. אולם בשום פנים לא מעבר לזה ,נכבד ביותר
ויש , נכנס לדעתי לתחום של כתובה מוגזמת, סכום גבוה יותר. הכתובה לגוביינא

  .להסתפק בכנות התחייבותו שנעשתה אולי לכבוד בלבד
אזי את התוספת הראשונה הייתי מגביל , אם יכתבו בכתובה שתי תוספות שונות

הייתי -שאפשר להגדירה כפיצוי-את התוספת השניה. המינימלי שצויין לעיל בסכום
. ד בחלוקת נכסי המשפחה"מעלה לסכום המקסימלי ומכפיף אותה לאיזון שיעשה ביה

  .רק במידה שחלוקת הרכוש תיעשה לפי ההלכה, וזאת כאמור
ב בבתי הדין הרבניים קיים ויכוח חריף ביחס להצמדת הסכום הכתו. הערה נוספת

שלגביהן , י ושקל ישן"מדובר לא רק בכתובות שנכתבו במטבעות ישנים כמו ל. בכתובה
אולם ערכן , אלא גם בכתובות שנכתבו בשקלים חדשים, "מטבע שנפסל"יש בעיה של 

צריך , יש דיינים הסבורים שבהגיע הכתובה לגוביינא. הריאלי נשחק בעקבות האינפלציה
ויש הסבורים שכל עוד . ר המחיה או הצמדה לדולרכמו מדד יוק, להצמידה לערך ריאלי

למעט עיקר כתובה שנקובה , אין מקום להצמדה, אין מנגנון של הצמדה בכתובה עצמה
  .במתכת הכסף וערכה קבוע לפי מתכת זו

התוצאה תהיה . בכדי לשמור על ערכן, ראוי לתקן בכתובות מנגנון עצמי של הצמדה
, ומצד שני המנעות החתן מנקיבת סכומי עתק, המצד אחד שמירת ערך ריאלי של הכתוב

והחתן יחשוש לכתוב סכום גדול , משום שמנגנון ההצמדה יחזיק את הכתובה בערכה
  .שתתווסף לו הצמדה

בציבור בני הישיבות . דומני שיש מקום להבחנה בין המיגזרים השונים, כ"אעפ
בעיקר - נישואיןנהוג שמשפחת הכלה נושאת בעול העיקרי של הוצאות ה, הליטאיות

מחצה על , בציבור החסידי מתחלקות ההוצאות בין ההורים בשוה. ברכישת הדירה
ההורים נושאים רק בחלק קטן של , ואילו בציבור הדתי לאומי ובציבור הכללי. מחצה

ואילו נושא הדירה מוטל על שכם בני הזוג - בעיקר הוצאות החתונה-ההוצאות
בדרך כלל , שאת משפחת הכלה בעול העיקרילמרות שבציבור הליטאי נו. לכשירחיב
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בגירושין או בדרך , וכאשר מגיעה עת פקודה, נרשמת הדירה על שם הצדדים בשוה
  .למרות שלא טרח בה, מקבל הבעל את מחצית הדירה הרשומה על שמו, אחרת
עסקו בזה ותקנו למנוע מצב , ם ותקנות אחרות"תקנות שו, תקנות הקדמונים, אכן 
ובכל מקרה , אין הולכים לפי תקנות אלו, אבל לפי הנוהג בימינו". ם חילםואכלו זרי"של 

שניהם מקבלים את תמורת הדירה , ש שני הצדדים בשוה"כאשר הדירה רשומה ע
מקפידים על , בעצת רבותיהם, האבסורד הוא שבני הישיבות הליטאיות. בחלקים שוים

לפי . בה כל תוספת אחרתואין , שיש בה רק זוזים וזקוקים, "נחלת שבעה"כתובת ה
, ש האשה"אם רשומים ע, נכסים שהאשה מכניסה לבעלה נחשבים לנכסי מילוג, ההלכה

, מאידך. שנכסים אלו חוזרים לאשה בעת הגירושין, כמובן. והבעל זכאי רק לפירות
והבעל רושם את ערכם , נחשבים לנכסי צאן ברזל, ש הבעל"נכסים הנרשמים ע

ואינם מוצאים ביטוי כנכסי צאן ברזל , י האשה"הניתנים ע אין מצב של נכסים.בכתובה
הדירה שחציה , לפי האמור. ב-ז אישות א"ם פרק ט"עיין בכל זה ברמב. או כנכסי מילוג

בהעדר . וערכה חייב להרשם בכתובה, צריכה להחשב כנכסי צאן ברזל, ש הבעל"נרשם ע
, מחצית הדירה כמתנה לבעלרואים את , כנכסי צאן ברזל או כנכסי מילוג,רישום מתאים

  .והתוצאה בהתאם
גם מוטל עליהם לממן את החלק הארי . שהכלה והוריה לוקים בכפלים ,התוצאה היא

וגם ערכה של מחצית הדירה , כאשר הדירה היא ההוצאה העיקרית, בני הזוג" סידור"של 
ך בדר, אלא הופך למתנה לבעל, אינו מוצא ביטוי בשטר הכתובה, ש הבעל"הנרשמת ע

  .כלל מבלי להותיר למשפחת האשה ברירה אחרת
אם כתוספת , יש לדעתי להקפיד ולרשום את ערך הדירה בכתובה, במקרים אלו

כגון בירושלים , כאשר מדובר בדירה יקרה יחסית. או כנכסי מילוג, כתובה בסכום גבוה
 -כלעיתים מדובר בדירה בסכום של (יש לרשום את ערך הדירה הריאלי . או בבני ברק

כך . בכתובה) דולר 100,000ש הבעל היא "דולר ערך המחצית הנרשמת ע 200,000
  .כנדוניה, שבהחלט חשוב וצריך להקפיד על רישום סכום גבוה בכתובה

גורם עוול גדול , עלי לציין שהנוהג הקיים בציבור בני הישיבות הללו, במאמר מוסגר
ומאידך הפסד כבד , ישואיןלמשפחת הכלה ומטיל עליה עול כבד מצד אחד לקראת הנ

של אבי הכלה הכורע , מדובר לא פעם בפיקוח נפש פשוטו כמשמעו. במקרה של גירושין
ראוי שראשי הישיבות וגדולי התורה . ובפרט אם הוא מטופל בכמה בנות, תחת משאו

הבתים שצריכים הורי הבנות לרכוש (שלא יעשו בתיהם "בכדי , יתקנו תקנות מחייבות
  .חשוב מאוד שהנושא יבוא לידי תיקון". קבריהם )עבור חתניהם

ההלכה היא שמי שאינו בקי . אם לא אעיר על בעיה נוספת, מאמר זה לא יהיה שלם
מאז שגיטין . ידוע ומוסכם" טיב גיטין. "בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם

. כר די הצורךאינו מו, "טיב קידושין. "אין בעיה של טיב הגט, ד מוסמך"נעשים רק בבי
למעשה מסור הדבר בידי כאלו שאין .סידור הקידושין וכתיבת הכתובה הוא מקצוע נכבד

, ם וראשי ישיבה"רמי,וכולל רבנים, חלק לא מבוטל ממסדרי הקידושין. ההלכה אומנותם
, שמות הצדדים נכתבים שלא בדקדוק הלכתי. אינו בקי בכתיבת הכתובה ובהלכות שבה
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וגם התאריך אינו תמיד בדקדוק , בה מחוץ לשיטה מצויות למדיטעויות ומחיקות וכתי
שרוב , אני חושש לומר, מבחינה עובדתית הייתי אומר שחלק גדול מן הכתובות. כראוי

ישנם אמנם . וגם בדיעבד, ויש בהן פסולים לכתחילה, אינן כתובות כהלכה, הכתובות
, אבל במפורש, ת כתובהרבנים וראשי ישיבה הבקיאים היטב בסידור קידושין ובהלכו

  .אלו אינם הרוב
ויקבעו צורך , ראוי שהנושא יובא לשולחנם של גדולי ההלכה שיחוו את דעתם

כשם שלא יעלה על הדעת שתלמיד יפנה לרבו . לסידור קידושין" תעודת כושר"ב
והפליא , גם אם אותו רב אמר שיעורים במסכת גיטין, שיכתוב לו גט לגרש את אשתו

מ לא יעסקו "כך ראוי שרב או ראש ישיבה או ר, י תורה ובחבורותלעשות בחידוש
  .ואלי גם יבחנו עליו, בטרם ילמדו הלכה למעשה את הנושא, בסידור קידושין

  .אבקש שהנקודות שהעליתי במאמר זה יובאו לעיונם של גדולי ההלכה
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 ובתי הדין הרבניים היועץ המשפטי לממשלה, ץ"בג

  1111ד איל ינון"עו

 עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה

וא ולהשמיע דברים בכנס אני מודה להנהלת בתי הדין על ההזמנה לב ,מורי ורבותי
לצערנו לא , שכן .חשוב לי גם לשמוע, אבל יותר משחשוב לי להשמיע .החשוב הזה

י רואה במפגש הזה הזדמנות ואנ ,רבות הן ההזדמנויות שלנו לשמוע את ציבור הדיינים
  .הדדית

. לך השנה האחרונה נזקקתי לשירותיכםבמה, לצערי .אפתח ברשותכם בחוויה אישית
התלונות הרבות והתיקים שהגיעו לטיפולי במהלך  .מאוד אודה כי העניין העיק עלי

דחקו בי לנצל את קשריי , מכריי .רו אותי רגוע ביחס למה שצפוי ליהשנים לא הותי
אך , שמא ניתן לקצר לוחות זמנים, אולי אפשר לחסוך שלב כלשהו .בהנהלת בתי הדין

  .אני לשמחתי עמדתי בפיתוי ולא העליתי אף לא ברמז את מועד הדיון הקרב ובא בענייני
היעילות , הענייניות, האדיבותאך בכל זאת הופתעתי מ, אמנם הכול היה בהסכמה  

שלא הצלחתי להיזכר בשמו של הדיין שדן  ,עד כדי כך הכול עבר חלק .וההתחשבות
שבתי ועיינתי במסמכים ונזכרתי שהיה זה , רק אתמול כשהכנתי את דבריי .בענייננו

איני יודע  .אב בית הדין הרבני האזורי בירושלים, הודות לדיין הרב חיים שלמה רוזנטל
 .אבל אני מנצל את ההזדמנות להודות לו, וא בקהל והוא בוודאי לא זוכר אותיאם ה

עבודתו של בית הדין קשה  .היא שאינני מקנא בכם, המסקנה שלי מהחוויה האישית שלי
, והוא פועל באווירה בה שוררים מתח ועוינות בין מתדיינים מלאי תסכול ומרירות

כל  .תקשורתי של בית הדין- ימויו הציבוריכאשר על אלה נוסף ד .בעניינים שהם בנפשם
זה לא מבטיח טובות ובכל זאת מסתבר שמודעות ומאמץ מצד הדיין יכולים לרכך את 

  .החוויה ולתרום למעמדו של בית הדין בעיני הציבור הרחב
ובתי הדין  ועץ המשפטי לממשלההי, ץ"בג: "נושא ההרצאה הוגדר בתכנית הכנס

אני כמובן לא  .לקיים סמינר שבועי במשך שנה שלמהוהרי על כך אפשר  ."הרבניים
נקודות מבט שעניינן משולש , אתיימר להקיף ולמצות את הנושא ואסתפק במספר הערות

  .היחסים הזה

                                                 
 מכהן מר איל ינון כמזכיר הכנסת, בעת מסירת הדברים לדפוס   .1
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היועץ המשפטי של הנהלת בתי הדין או כפי  .תחילה לדמויות שמרכיבות את הזירה
אורגני מהנהלת בתי הוא חלק , "היועץ המשפטי לשיפוט הרבני"שהוא מתקרא בצדק 

ליועץ , אך כפוף כיתר היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, הדין
במובן החיובי של , "סוכן כפול"הוא אמור לשמש  .המשפטי לממשלה ולהנחיותיו

כיתר היועצים  .מעמדו ייחודי ואין דומה לו בשירות המשפטי הציבורי .המושג
תי ורי הוא מלווה את העבודה השוטפת של הנהלת בהציב-בשירות המשפטי, המשפטיים

וקידום יוזמות חקיקה בצד , דיני עבודה בצד האדמיניסטרטיבי, מכרזים, חוזים :הדין
הוא משמש עוזר משפטי ראשי לדיינים  .אך ייחודו בשני כובעיו הנוספים .המהותי

ד בית ידי"כמעין  ,ץ נגד בית הדין הרבני"ומתייצב בכל העתירות שמוגשות לבג
ץ בהבנת העמדות "להיות לעזר לשופטי הבג, תפקידו להיות חוליה מקשרת ."המשפט

את פסקי הדין ואת רוחם מהזירה , ופסקי הדין של בית הדין הרבני ולהעביר את המסרים
אך חשיבותם , תפקידים אלה אינם מעוגנים פורמאלית .ית לזירת השיפוט הרבניצ"בגה

שהרי פסקי דין , אין זה מובן מאליו .ן שהנהיג זאתטוב עשה בית המשפט העליו .רבה
של ערכאות שיפוטיות אחרות מדברים הם בעד עצמם והצדדים לתיק והם בלבד תוקפים 

הן לצורך , ת תיווך נוספתיהכיר בצורך בחולי ץ"בג, אך במקרה זה .ומגנים על פסקי הדין
במחלקת , פרקליטכ .הבנה טובה יותר והן לבירורים ולמניעת חיכוכים ככל הניתן

צפיתי  .צפיתי פעמים רבות ברב יעקבי פועל בכובעו זה, ים בפרקליטותצ"בגה
שופטים רבים היו שמחים לו היה מי שמייצג אותם בפני שופטי בית  .והתרשמתי

אני רק יכול לקוות שבאותו כישרון הוא  .המשפט העליון כפי שהרב יעקבי מייצג אתכם
  .ץ בפניכם"מייצג את עמדות הבג

מעורבותו בחיי היומיום  .הדמות השנייה במשולש הוא היועץ המשפטי לממשלה
חקיקה : השפעתו היא בשני תחומים עיקריים .אם בכלל, של בתי הדין מצומצמת מאוד

לא אחת מתבקש היועץ המשפטי לממשלה על ידי  .ץ"והתייצבות בתיקים עקרוניים בבג
יות עקרוניות שעולות מפסיקת בית להתייצב ולהביע עמדה ביחס לסוג, ץ"שופטי הבג
, בכובעו זה .אך הוא ממעט בכך, הוא רשאי לעשות זאת גם מיוזמתו כיועץ .הדין הרבני

אלא אמור לגבש עמדה עצמאית , ץ"הוא אינו מייצג את עמדת בתי הדין בפני בג
כמובן  .ץ כמעין חוות דעת נוספת לאלה שהוגשו על ידי הצדדים"ולהציגה בפני בג

שותף , היועץ המשפטי לשיפוט הרבני .לעמדתו נודעת חשיבות רבה, מדושעקב מע
גם , קבוע לדיונים המתקיימים לקראת גיבוש עמדת היועץ וגם כאן יש לו תפקיד חשוב

" נדה'אג"אני יכול להעיד כי ליועץ המשפטי לממשלה אין  .אם לא תמיד מתקבלת דעתו
תיו עניינית בהתאם לסוגיה העומדת והוא מגבש את עמדו ,ביחס לבתי הדין ופסיקותיהם

  .גם בניגוד לעמדתם של אנשי משרד המשפטים העוסקים בתחום, לא אחת, על הפרק
ועל כן  ,משרד המשפטים מוביל ומרכז את החקיקה הממשלתית, בתחום החקיקה

כמו גם הנהלת בתי , בדומה ליתר משרדי הממשלה, יוזמות חקיקה של בתי הדין
בעניין זה יש מעט  .דרך הפילטר והמסננת של משרד המשפטיםאמורות לעבור , המשפט
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הן מהצד שלנו והן מצדה של הנהלת בתי הדין ואני מקווה שנצליח בתקופה , חריקות
  .הקרובה ליצור דפוסי פעולה ועבודה מקובלים בתחום זה

ץ בהחלטות בתי הדין הרבניים "התערבות בג .ץ"השחקן השלישי בזירה הוא הבג
סטייה , פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, ם קיצוניים של חריגה מסמכותמוגבלת למקרי

מקום שהעניין , מהוראות חוק המכוונות לבית הדין הדתי או כאשר נדרש סעד מן הצדק
ץ "בג, בניגוד לרושם המצטייר אצלכם .אינו בסמכותו של בית משפט או בית דין אחר

אולם  .א גילה לרוב איפוק רבהו, אינו ממהר להתערב ובתיקים שאני נחשפתי אליהם
אלא באמצעות עילות , לא בפסיקה גופא .הוא אינו מתנצל מסמכותו ולעתים כן מתערב

לערכאות שיפוטיות , אם להשוות לתחומים אחרים .סמכות וכללי הצדק הטבעי: הסף
אולם כל מקרה של , ץ מועטה יחסית"התערבות הבג, אחרות ולגופי ממשל אחרים

  .לטות רבה בשל הרגישות המובנתהתערבות זוכה לבו
  :לאו דווקא לפי סדר החשיבות, כמה הערות שנגזרות ממשולש היחסים הזה

עתירה המבקשת לחייב , תלויה כיום בפני בית המשפט -  השתלמויות וידע מקצועיהשתלמויות וידע מקצועיהשתלמויות וידע מקצועיהשתלמויות וידע מקצועי
ונדמה לי שזו גם עמדת , אני לא חושב .דיינים כדרישת סף להיות בעלי תואר במשפטים

אבל אני כן חושב שציבור הדיינים חייב להיות , לדרישה כזו שיש הצדקה, המערכת
, ראיתי שבתכנית הכנס .מנהלי ובדיני המשפחה-במשפט החוקתי, מעודכן בהתפתחויות

אני  .זה כמובן חשוב אך לא מספק .הרב יעקבי אמור להרצות על חידושי פסיקה וחקיקה
חומי המשפט החוקתי ודיני ליזום השתלמות דיינים שנתית בת, ממליץ להנהלת בתי הדין

מבתי , מבית המשפט העליון, בהשתתפות מרצים חיצוניים מהאקדמיה, המשפחה
להשתלמות כזו גם יהיה ערך מוסף של דיאלוג  .המשפט למשפחה וממשרד המשפטים

  .ושיח בין המערכות וממילא הוא יכול לתרום לכל הצדדים שמשתתפים בו
לכתוב את פסקי הדין ואת ההחלטות , חשוב לדעתי לעשות מאמץ - שפה וסגנוןשפה וסגנוןשפה וסגנוןשפה וסגנון
גם שלי באופן אישי כמי שהיה , אני אומר את זה גם מניסיון שלנו, מתוך מבט רחב

החלטות ופסקי דין כבר מזמן לא נשארים  .מתמחה של שופט וגם עכשיו כעוזר ליועץ
רבות מן ההחלטות  .אנחנו חיים היום בעולם הרבה יותר דינאמי .אמותיו של התיק' בד
חלון "הן  .ץ"לשולחן היועץ או לשולחן הבג, הן מגיעות לשולחננו, גיעות לתקשורתמ

לא  .תים לשפה של ימינו"עליכם לגשר בין שפת ההלכה והשו .של בתי הדין" הראווה
בין אם זה , הצרכנים של ההחלטות הללו, יש לזכור שבסופו של יום .תמיד הדבר נעשה

אינם בוגרי ישיבות ויש לעשות מאמץ , הזכרתיהמתדיינים עצמם ובין אם זה הגופים ש
  .שההחלטות לא תיוותרנה סתומות ובלתי מובנות

יותר ויותר גופים ציבוריים מחילים על עצמם , בשנים האחרונות - נושא האתיקהנושא האתיקהנושא האתיקהנושא האתיקה
הצעה , כך לאחרונה הגישה ועדה בראשות השופט יצחק זמיר .כללי אתיקה מחייבים

על המדוכה יושבת עתה ועדה  .נגנון לאכיפתםלכללי אתיקה חדשים לחברי כנסת ומ
לאחרונה החל תהליך  .בראשות השופט שמגר שמגבשת כללי אתיקה לשרים וסגני שרים

של גיבוש כללי אתיקה לעובדי מדינה וגם מערכת בתי המשפט קיבלה על עצמה קוד 
עליכם להשתלב במגמה , לדעתי .אתי חדש שגובש על ידי ועדה בראשות השופט חשין
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רק , לשם המחשה .על התנהגות של עובדי ציבור, ישנה כיום הקפדה רבה מבעבר .והז
סיימו את תפקידם שלושה שופטים בגין עבירות אתיות , שנתיים האחרונות-בשנה

לי "הפעילו את הכלל הצה .הרבו להתייעץ בעניינים אלה עם הרב יעקבי .ומשמעתיות
  .אין ספק –כשיש ספק : הידוע

ישנם לדעתי כיום שני נושאים בעייתיים  - לסוגיות בעייתיותלסוגיות בעייתיותלסוגיות בעייתיותלסוגיות בעייתיות    משנה זהירות ביחסמשנה זהירות ביחסמשנה זהירות ביחסמשנה זהירות ביחס
התניית גט  ,הנושא האחד הוא .בצד המהותי של פסיקת בתי הדין הקשורים אחד בשני

בתשלום פיצויים לבעל או בהתחייבות של האישה שלא לממש זכויות ממוניות בתמורה 
אלה  .גט מעושה, וטעהוהנושא השני הוא ביטול גט למפרע בטענה של גט מ .לקבלת גט

של מערכת בתי הדין " נשק יום הדין"הנושא השני הוא בעצם  .נושאים רגישים ונפיצים
, לעתים .אני ממליץ מאוד להתייעץ עם הרב יעקבי כשמגיעים לצמתים הללו .הרבניים

אין לנהל את מאבק , בכל מקרה .אופן העמדת הדברים וניסוחם יכול למנוע נזק רב
ישנן דרכים  .ימי מול בית המשפט העליון על גבם של המתדייניםהסמכויות הלגיט

שם הוא צריך להתנהל , בכנסת, בזירה הציבורית :אחרות לגיטימיות לניהול המאבק הזה
  .ושם הוא אכן מתנהל

לסיום החלק שלי אומר שבתי הדין הרבניים הם חלק בלתי נפרד ממערכת השפיטה 
 .ואינו מובן מאלי, גם אם יהודית, יתודמוקרטקיומם במדינה חילונית  .במדינת ישראל

הם נושאים על גבם מורכבות של ערכאה דתית במדינה שרוב אנשיה והאנשים הנזקקים 
, להשתלבות, לעדכון, זה מחייב מאמץ מיוחד מצד בתי הדין .הם חילוניים –לשירותיה 

לכת ההלכה תמיד ידעה ל .להתאמה להתפתחויות החברתיות והכלכליות של התקופה
וזה בעצם גם מה שמצופה כיום , ולשמור על המסורת מאידך גיסא, עם הזמן מחד גיסא
  .מבתי הדין הרבניים

  .אם ישנן, תודה על ההקשבה ואני כאמור אשמח לשמוע הערות או שאלות
 שאומר שההגדרה של שר, שמעתי ביום שישי שופט בדימוס: אוריאל לביאהרב 

לי של שואל האם בתי הדין הם חלק אינטגראני  .המשפטים זה מגן חומות בתי המשפט
האם רואים זאת כחלק ? כךהאם אנשי משרד המשפטים רואים את זה  ?מערכת המשפט

להגן על חומות בית הדין כפי שמגנים , לממשלה הגדרת התפקיד של היועץ המשפטימ
  ?על חומות בית המשפט

אבל זו לא  .כן וזהויכולתי פשוט להגיד , השאלה היא לכאורה פשוטה :איל ינון
ובתי  הרי השאלה היא מה זה להגן על חומות בתי המשפט .תהיה התשובה המדויקת

אני לא מייצג את שר , אני אומר פה את עמדתי האישית -גם שר המשפטים לדעתי . הדין
תפקידו של שר המשפטים הוא לא רק לבצר את חומות בתי המשפט ובתי  - המשפטים

שפטים הוא גם לחולל רפורמות במערכת בתי המשפט ובתי תפקידו של שר המ, הדין
החוכמה היא  .הוא לא אמור להיות המגן האוטומאטי של בתי המשפט ובתי הדין .הדין

למצוא את האיזון בין להיות מי שמגן ומשמש איזה שהוא חיץ מפני התקפות לא 
וי המערכות שכל המניע שלהן הוא לקעקע את תדמית ואת דימ ,אינטרסנטיות, ענייניות

לקדם ולשנות דברים  לבין הצורך ,השלטוניות או מערכת שלטון החוק כלפי האזרחים
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, כשנדבר על בתי הדין, השאלה הגדולה היא .כמו בכל מערכת אחרת ,שדורשים שינוי
ץ מחליט או שנתפסת "האם כל החלטה שבג ."לשמור על חומת בתי הדין" מה זה נקרא

מובן הזה שהיא משנה סדרי עולם של נטילת סמכות ב ,כהחלטה שהיא נגד בתי הדין
שאני לא חושב  ,התשובה היא ?ול החלטה כלשהי של בית הדיןאו שיש בה ביט, מסוימת

או שמישהו ממשרד המשפטים או שאפילו  ,שאפשר לומר ששר המשפטים צריך להגן
רים צריך לבחון את הדב .צריכים להגן על כל דבר כזה באופן גורף, בתי הדין עצמם

יה בפרשת סימה 'אני חושב שאם קראתם את פסק דינה של השופטת פרוקצ .עניינית
, אני לא חושב שמבחינה משפטית טהורה, שהוא הנושא כרגע שעומד על הפרק 2אמיר

האם מה  :ולשאול אפשר לחלוק .שם קל לסתור את מה שהיא כתבה, מבחינה עיונית
אבל  ,הגיע באמת הזמן להכריע בו, שבית המשפט השכיל להתעלם במשך עשרות שנים

, אני לא בטוח כמה אנשים :מסוים בכלל נדמה לי שיש איזה שהוא נתק .זו סוגיה אחרת
  .כמה דיינים קראו את פסק הדין במקור וכמה מהם ניזונים מהתקשורת

 ,שזה אולי גם תפקידו של הרב יעקבי ,ני אומר ואני חושב אגבמה שא, על כל פנים
שהוא באמת פסק דין מאוד חשוב שיש לו השפעה והוא משנה , ץ כמו סימה אמיר"שבג

צריך להיות מופץ לכל הדיינים שצריכים לקרוא אותו , כפי שנאמר פה, סדרי עולם
 .עם הטיעונים שבו ולדעת להתמודד נכון .ולראות אותו ולראות מה כתוב בו, במקור
פסק דין סימה אמיר אינו סותם את הגולל על הסמכות של בית הדין לדון בבוררות , אגב

וכאן אני מדגיש שאני לא מצדד בעמדתו של הרב יעקבי או בעמדה או בקביעה שראיתי 
, בראשות הרב דיכובסקי, נדמה לי, בפסק דין שניתן לאחרונה של בית הדין הרבני הגדול

  .יה הוא אמרת אגב'צם פסק הדין של השופטת פרוקצשקבעו שבע
שפסק הדין לא קובע שבוררות שנעשית על ידי  3אני אמרתי :דיכובסקישלמה הרב 

קראתי לזה  .פסק הדין קובע שאסור לדיינים לעסוק בבוררות .בית הדין הרבני פסולה
בוררות שניתן  של פסק" חפצא"אין זה נוגע ל ."חפצא"ולא איסור " גברא"איסור 

אלא , פסק כזה לא ניתן לביטול. מסמכות למרות החריגה, ד רבני"י בי"בדיעבד ע
אינה רלוונטית  ,ואף אחת מהן -לחוק הבוררות  24באמצעות העילות המפורטות בסעיף 

  .לביטול הפסק
ממלכתית לא אמורה לנהל סוג כזה של מאבק מעל דפי אני חושב שמערכת : איל ינון

וגם יש מאמצים שנעשים , הכנסת -אלא יש זירה שהיא מיוחדת לעניין הזה  ,הפסיקה
, לדעתי הפרשנות של הרב יעקבי ופסק הדין של הרב דיכובסקי, אגב .כרגע בזירה הזאת

שמתנהל , מקביל, 4הם פוגעים במאמץ שמתנהל כרגע בתיק אחר .פוגעים בשני מאמצים
ושבו הרב יעקבי רוצה להתייצב , בבית המשפט העליון בנושא הזה ושטרם נפסק בו

והוא גם פוגע  ,הענקת הסמכות הזאתאנחנו נתייצב ונביע עמדה התומכת בעד ורוצה ש

                                                 
 ).טרם פורסם(בית הדין הרבני הגדול בירושלים ' סימה אמיר נ 8638/03ץ "בג  .2
 ).טרם פורסם(פלוני ' פלונית נ 5305-24-1) ד הגדול"ביה(תיק ערעור   .3
 .'בית הדין הרבני הגדול ואח' פלונית נ 9608/03ץ "גב  .4
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 .וכנים לשחק לפי כללי המשחקכי הוא משדר שבעצם בתי הדין לא מ, במאמצים בכנסת
הם רוצים להיות חלק ממערכת בתי , הם מצד אחד רוצים להיות חלק ממערכת השפיטה

 ."הבה נתחכמה לו"הם עושים , אבל הם לא מקבלים את ההיררכיה, המשפט במדינה
החידוש הוא , זה לא חידוש, אנחנו יודעים הרי שבכל דבר אפשר למצוא חילוק ופלפול

ץ מקבל "ובג, שהיא החלטה קשה, יא החלטה שאינה מוצאת חןשגם החלטה שה
אני חושב אולי יותר מרוב , שיחסית יש לי מבט רחב ,החלטות וציינתי בדברים מקודם
גם ביחס ליועץ המשפטי , ץ מקבל ביחס לגופים שונים"היושבים פה על ההחלטות שבג

הדין הרבניים בהחלטות ובסמכויות של בתי , ההתערבות שלו, לממשלה עצמו אגב
הוא בסך  .היא לא כל כך גדולה ביחס לכמות העניינים שמובאת בפניו, בניגוד לדימוי

אני מזכיר  .הכול מגלה איפוק די מרשים ביחס לסמכות שנתונה לו וליכולת שלו להתערב
ה 'צריך להבין מה שהשופטת פרוקצי, עכשיו .ץ מבטל חוקים של הכנסת"לכם שבג

  .אין חידוש עצום מבחינה משפטית, יה כתבה'קצבמה שהשופטת פרו .כתבה
, ללכת ולעקור דבר שקיים עשרות שנים בהינף יד אחת, אף על פי כן: הרב דיכובסקי

ובכל זאת היא עשתה , כשהיא לא הייתה חייבת לעשות את זה לצורך ההכרעה המשפטית
  .הדבר צריך לבוא על תיקונו בחקיקה. זו בעיה –כך 

כבן , וזאת האמת, נראה שהמערכת המשפטית תופשת אותנולנו : נחום פרובר הרב
  .חורג או משהו כזה

אני חושב שבתי הדין רואים את , כלומר .אני חושב שזה במידה רבה הדדי: איל ינון
אני לא יודע מה קדם , יש לזה הרבה ביטויים ואני חושב שכתוצאה, עצמם כבן חורג

בתוספת , כלומר, ם איתך אבל בתוספתאבל אני מוכן להסכי, הביצה או התרנגולת, למה
 .אתם רואים את עצמכם כבן חורג וכנראה שהמערכת רואה אתכם כבן חורג .ההדדיות
יש פה בעצם הכלאה , כלומר, החריגות הזאת נובעת מדבר שהוא מובן מאליו, בין היתר

היא לא הכלאה מובנת מאליה וכדי שלא תיווצר , של מערכות שהיא לא הכלאה פשוטה
אם  .שתהיה השתלבותהיה צריך לפעול באופן אקטיבי על מנת , שה של החריגותהתחו

המערכת , כי אין מה לעשות, אז החריגות תישאר, אתה משאיר את זה פאסיבית
כדי ליצור איזה שהיא  .חורגת לכם ואתם חורגים למערכת החילונית, נקרא לה, החילונית

 .ים מהסוג שאנחנו עכשיו מקיימיםצריך להרבות במפגש, סינכרוניזציה בין המערכות
צריך להרבות בהשתלמויות הדדיות ששופטי בית המשפט העליון שעוסקים בתיקים 

, אבל גם אתם תהיו פתוחים לדיאלוג איתם, יישמעו ויהיו אתכם באיזה שהוא דיאלוג
צריך להבין , ולגבי הסמכויות .הוא לא יכול להיות חד צדדי .הדבר צריך להיות הדדי

קשה  .הוא בעייתי בלשון המעטה, לא גבוהד הדימוי הציבורי של בתי הדין הוא שכל עו
כי יש בעיות שחלקן לדעתי הן בעיות של  ,מאוד להעביר נושאים לטיפולו של בית הדין

  .דימוי וחלקן בעיות אמיתיות שצריך לתת עליהן את הדעת
כל מה ש, גבאני אומר א. שצריך איך שהוא לגשר, ת במובן הזהיש בעיות אמיתיו

אני הרי לא , שאני אומר פה במסגרת השאלות ותשובות זה כמובן עמדות אישיות שלי
ואני  .אז לא קיבלתי על התשובות אישור וזה ממש מהגיגיי, קיבלתי את השאלות מראש
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אני חושב שחלק  .כמובן לא מחייב אף אחד במשרד המשפטים בעמדות שאני אומר
המשפט החילונית והיא בכלל לא בית המשפט  מהבעיה שלכם היא בכלל לא מערכת

אתם נהנים , מבחינת המדינה, הרי בסך הכול .היא המערכת הדתית הפנימית .העליון
אבל בתחום הזה יש לכם מונופול שהחוק מקנה , בגזרה מצומצמת, ממונופול בתחום צר

 אתם לא נהנים, אבל מבחינת האוטוריטה הדתית בעולם הדתי והחרדי הפנימי .לכם
, מה שלא מאפשר לכם לקבל החלטות אמיצות, יש לכם הרבה מתחרים .מהמונופול הזה

כי אני מרגיש שאתם פתוחים  .אני אומר דברים באופן כן .להוביל מהלכים ולהתעדכן
אני לא , אבל זו ההרגשה לפחות, לשמוע את הדברים ואני מנצל את ההזדמנות הזאת

  .זו ההרגשה .יודע אם היא נכונה
ץ חכתוצאה מל, האם אומץ זה נקרא שהדיין יזייף את האמת שלו: ברהרב פרו

ואותה הוא אומר גם כשלפעמים זה  ,או אומץ זה נקרא שאדם כפוף לאמת שלו, ציבורי
ממה  כאשר אשנהנקרא  אומץ, לפי הדברים שלך? מה זה נקרא אומץ? לאחריםלא נראה 

  .ר רוצהאת מה שהציבו ואתן -האמת של עצמי  -שאני באמת מאמין 
הרב וודאי יודע  .זה לא כך, אבל לדעתי, אפשר להציג את זה בצורה כזאת: איל ינון

יש בה צדדים לכאן , בדיוק כמו המשפט החילוני, וגם ההלכה .שהאמת יש לה פנים רבות
ויש  ,ויש כוח דהיתרא עדיף .ויש דעות כאלה ויש בית שמאי ויש בית הלל ,וצדדים לכאן

הרי לא כל הרכב  .אחרת ות לקבל החלטה כזו ולקבל החלטהכתפיים רחבות שמסוגל
  .מקבל החלטה זהה בכל עניין וכך גם לא כל הרכב שופטים, דיינים

ים אתם אומר ."דוגרי"אני מנצל את ההזדמנות הזאת לדבר אתכם , הדיינים רבותי
זו לא אמירה רצינית  .אבל זו סיסמה, תסלחו לי ".תורה למשה מסיני"ו" אמת אחת"

כי אנחנו יודעים שיש פוסקי הלכה כאלה ויש פוסקי הלכה ? למה .אנחנו מדבריםכש
יש יהודי שחי עם כיפה  .ה ויש מנהגים אחרים ואין אמת אחתויש מנהגים כאל ,אחרים

  .ויש יהודי שחי עם כיפה סרוגה ומעיל קצר וכל אחד והאמת שלו ,שחורה ומעיל ארוך
  .עם אותם תפילין שניהם .שניהם מניחים אותם תפילין: קהל

 .י"יש תפילין של רבנו תם ויש תפילין של רש, גם בתפילין אנחנו יודעים :איל ינון
ושתורה ירדה למשה מסיני ובאה לחדר הזה בלי שהיא עברה  ,להגיד שיש אמת אחת
, הרי אם האמירה הזאת היתה נכונה .לדעתי זו אמירה לא רצינית? בדרך כל מיני דברים
  .הלכהלא היו מחלוקות ב

  .בדברים עקרוניים אין מחלוקת: קהל
  .אני לא יודע מה זה דברים עקרוניים: איל ינון

כאילו בגלל שיש עוד בתי שהנך רומז ש, אני הבנתי מתוך הדברים שלך: הרב פרובר
ולכן אנו , הדין שלנו מהתייחסותם לפסיקותינוחוששים בתי , דין ויש עוד סוגי אנשים

אין לכך כל  .אני אומר לך את כל האמת .א קמה כדוגמתהזאת טעות שעוד ל .מחמירים
 .ממש לא, דיין לא חושש מה יגידו, ואין לנו חשש מבתי דין אחרים .אין דבר כזה .שחר
הוא לא חושש . במערכת שלנו משוחרר לגמרידיין . יודע כל מי שחי את המערכתכך 

יש לו את הפסיקה  :חדיש לו אך ורק דבר א. הוא לא חושש מה יגידו .מבתי דין אחרים
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יש  .ואת השולחן ערוך שהוא לא יכול לסטות מזה כפי שהתגבשה במסורת הסופית
יש כללים כיצד להכריע . פסיקה סופיתאבל יש בסופו של דבר  ,מחלוקות בהלכה

  .יש דברים שאי אפשר לחלוק עליהם .במחלוקות
ל מערכות בתי בכ, דל בפסיקהבדברים הכלליים לעולם לא תראה הב, אני אומר לך

כיצד , ים בתפיסהפה ושם יכולים להיות אולי שינוי .הרשמייםגם הפרטיים וגם . הדין
זה  .אין שום דבר חיצוני שמשפיע עליהםאבל בדברים העקרוניים  .לראות את הדברים

, לא מטריד אותו, הדיין כולו נתון וכפוף לאמת .אין בזה אפילו משהו של אמת .לא נכון
הרבה יותר קל היה  .זה הכול, אלא כפיפותו לאמת, האדם שברחוב ולא מרשים אותו

לתת , אדרבא, להיות עם העדר כמו שאומרים, הרבה יותר קל להיות עם הציבור, לדיין
אבל  .יותר קל היה לעשות כך. זה נראה יפה וזה הרבה יותר מקל, פסק דין הנקרא ציבורי

 .מליבו לא יכול לחדש דברים הוא .ההוא לא מנס, לאמת שלו כפיפות הדייןבגלל 
זאת אמת  .הוא לא זז מהאמת שלו, כי הוא מקשיב לה, הוא כפוף לאמת .הכללים ברורים

  .לאמיתה
" פוזלים"כי אתה מבהיר לי שהתחושה שלנו שאתם , השיחה בינינו חשובה: איל ינון

תה א, מצד שני. זה חשוב, היא לא נכונה' לעולם החרדי מבחינת הפסיקה והחומרה וכו
יש לך את , שבעצם לא מעניין אתכם כלום, מחזק אצלי עוד יותר את התחושה שקיימת

אם , לא משנה אם יש התפתחויות כאלה ."יישרף העולם" ובלשון הילדים, העמדה שלך
  ...אם ההלכה היא כזו, יש התפתחויות אחרות

  !תורה יש לנו דין: קהל
 ".האמת היא רק אחת"; "מסיניתורה למשה : "אבל כשאתם באים ואומרים: איל ינון
  .הרי יש התפתחויות? היא אחת האמת ,אז מה זה
לכל התפתחות  .יש טעות בגישתך. אמת נותנת פתרונות לכל מה שצריך אותה: קהל

  .יש פתרונות
המוכתבים כביכול בתי הדין שלנו פוזלים לכיוונים הטענה לפיה : הרב שמעון יעקבי
בתי הדין הרבניים בישראל  -בתי הדין שלנו  .וסר ידענובעת מח, על ידי בתי דין חרדיים

כראשונים  ,ים ברחבי העולםיבכל בתי הדין החרדלרבות , בכל העולם היהודינחשבים  -
פסקי הדין שלנו נלמדים בכל . זה חד משמעי .כולם מתיישרים לפי הקו שלנו .במעלה
נובעת  ,כביכולהדעה שהשמעת לגבי הפזילה  .ומהווים דוגמה לשם ולתפארת, מקום

, ההשקפה החרדיתקיימת . מערבוב תחומים בין עניני השקפה לבין עניני פסיקה
ייתכנו חילוקי דעות לגבי . בעניני דעות ההשקפה הכלליתלאומית ו-ההשקפה הדתית

בעניינים . לציונות ואף חילוקי דעות הלכתיים לגבי היתר מכירה בשמיטה, היחס למדינה
גם בהלכות שבין אדם  .זה פשוט לא קיים -חה ההלכתיים דיני המשפ - של אבן העזר 

לפני כניסתי לתפקידי כיועץ המשפטי  .זה לא קיים - חושן משפט הלכות  –לחבירו 
. כעורך דין וטוען רבני, ץ של העדה החרדית"פני הבדלא מעט בהופעתי , לשיפוט הרבני

בעיניהם בה שלנו קדושים בתי הדין  .ובין בדיני חושן משפט בדיני אבן העזרהיה זה בין 
 .זה לא עניין של השקפת עולם .אין בזה שום הבדל. במידה שהם תופשים את עצמם
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שחושבים  אתה יכול לבוא ולהגיד יש רבנים, לגבי היתר מכירת קרקעות לנוכרי בשמיטה
אין חילוקי דעות . בעניינם שלנו זה ממש לא כך. כך ויש רבנים שחושבים אחרת

אינם , כל הדיינים שלנו, הדיינים שלנו. אבן העזר וחושן משפטהשקפתיים בעניני 
וכאילו לא  ,התורה ירדה מסיני, אתמול אחר הצהרייםשרק חושבים  הם אינם .דוגמטיים

כל  .ומבחינת העולם הזה מבחינת אורח החיים, מאז מעמד הר סיני השתנה שום דבר
כאן , לחיים המודרניים כולם מודעים. עמם במובן הרחב ביותרבתוך  חייםהדיינים 
גם שדברים בסיסיים קיימים  ,להבדיל, בית המשפט העליוןכמו ב, יחד עם זאת. ועכשיו

קיימת דרך מחשבה אופיינית . עקרונות חוקתיים רואים בהם, בחוק אינם כתוביםאם 
ככה חושבים הדיינים : כך גם אצלנו. כך חושב שופט. לשופט האמון על שיטת משפט

רי זה גמרא וללמוד אחרי זה ללמוד אח .חונך ללמוד תורה ,משחר ילדותו, דיין .אצלנו
אולי זה לא מוצא חן בעיני כמה  .בהתאם לכך הוא פוסק הלכה. זו דרך חשיבתו. פסיקה
והדיינים , החיים עצמם מתחדשים. בעיני חלק מן הציבור אולי זה נראה ישן, אנשים

הם עושים זאת . ימינה או שמאלה מבלי לסטות, מיישמים את ההלכה בהתאם למציאות
אך הכל . מתוך רצון לעשות צדק עם ציבור המתדיינים, ביעילות מירבית, ברגישות רבה

  .משמעית להלכה הכתובה והמסורה-מתוך מחוייבית חד
ישנם חוקים ברורים  .ארצה לנצל את ההזדמנות שליאני גם , ברשותכם: הרב בן דהן

אם אנחנו יכולים היום  .ספת סמכות לבתי הדיןלא תו .שנועדו להקל על המתדיינים
א זה ל, אם לבתי הדין יש אפשרות להטיל סנקציות נגד סרבני גט, להטיל סנקציות
שבוכות על  .ם המסכנות שאין לנו פיתרון אחר עבורןזה לטובת הנשי .לטובת בתי הדין

אם , ות עליהןכי הסנקציות הרגילות לא פועל ,אם אנחנו נוסיף סנקציות. יום-דלתנו יום
אם אנחנו  .אז נקל על הנשים המסכנות הללו ,סמכויות אלו יוספו לבתי הדין הרבניים

להרחיב את , הולכים ומוסיפים אפשרויות לטפל בתיקים או בנושאים בדיין יחיד
זה בא להקל , י הדיןזה לא בא להקל על בת, הנושאים שבהם דיין יחיד יכול לטפל בהם

 .אז יותר תיקים יטופלו באותו יום ,שדיין יחיד יכול לבצע את זה כי ברגע .על המתדיינים
אלינו באים ש, הלקוחות של בתי הדין, ובסופו של דבר ,תשובות יתקבלו יותר מהר
  .יקבלו שירות טוב יותר, ברגעים הקשים ביותר שלהם

ואני עומד  ,אל משרד המשפטים אני בא. לתיקוני חקיקה כשאני מתחנן, אני מתוסכל
אני רוצה להקל על הסבל של הנשים המסכנות ? מה אני רוצה. נגדנו חומה בצורה מול
ז מה אני א. דרכהשאני לא יכול לחדור  ,ויש חומה בצורה במשרד המשפטים ,הללו
אני  .עלי" תלשין"י ואני יודע שאתה לא כי אתה חבר של-אני אומר את זה לך ? עושה

, תשמע: מסביר לו, ואני משכנע אותו, ינאלץ להביא הצעת חוק בפני חבר כנסת חילונ
תעשו  .נותן חוקים לחבר כנסת פרטי, משלהחלק מן המ, ואני .זאת היא הצעה יעילה

וועדת שרים לחקיקה מאשרת  ,זה מגיע לוועדת שרים לחקיקה? מה קורה !אותם אתם
 להביא חוק ממשלתילא נותנים  -חלק מן הממשלה  –שאני , הבעיה שלי .את החוק הזה

וזאת הבעיה , אתה יודע את זה לבד .הרי חוסמים אותי לפני כן .ועדת שרים לחקיקהלו
, אני -אתם לא מאשרים את הצעתי , ה'חבר: חבר כנסת פרטי אומר, לעומת זאת .שלי
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יש לכם ביום  .הצעת החוק שלי עולה ביום רביעי במליאת הכנסת, תרצו או לא תרצו
וועדת השרים בעל , אם ההצעה היא טובה .ראשון זמן ללכת איתי או לא ללכת איתי

, ואתה תראה .עברה כבר טרומית, והצעה שאני מדבר עליה קונקרטית, כורחה אומרת כן
במקום שהממשלה תביא אותה בצורה  .שנייה ושלישית, היא תעבור קריאה ראשונה

כי מישהו יש לו ? למה, התהליך שלה יימשך, כשאנו מציעים .יותר טובה, יותר מהירה
בוא נרחיב את , סדרת נושאים, אם אני מביא לוועדת חוקה .נדה וחוסם אותנו'גא

זה דבר בלתי  -האפשרויות שדיין יחיד ידון בהם ומישהו במשרד המשפטים עוצר אותי 
  .מובן

 .אני מצטט את עצמי, אז על זה אני אמרתי בדברים המסודרים שדיברתי: איל ינון
מצדה של הנהלת בתי  -שלנו והן מהצד שלכם הן מהצד , בעניין זה יש מעט חריקות

ועוד הוספתי שאני מקווה שנצליח בתקופה הקרובה ליצור דפוסי עבודה מקובלים  .הדין
אבל תלונה מהסוג שאתה , אני לא יודע אם זה מניח את דעתך, ומוסכמים בתחום זה

לים שנעצרים כנראה באותה חומה "משמיעים גם לפעמים שרים ומנכ, כרגע משמיע
  .בצורה

בנושא של אמצעים נוספים נגד סרבני , היה לנו דיון בלשכת היועץ, אם אני זוכר נכון
שהיית אמור להתרשם שאם ההצעה  ,ונדמה לי שהיה דיון לגמרי ענייני במובן הזה ,גט

, זה לא מסיבות שמדובר בבתי הדין הרבניים, as isשלכם ירדה או לפחות לא התקבלה 
אלא בגלל שאני לא , לא בגלל שהן סודיות .יכנס אליהן פהמסיבות שונות שלא נאלא 

כל מיני בעיות של חוקי היסוד וההשלכות שלהם היום על כל , רוצה להלאות את הציבור
, כל מיני נושאים שהם באמת נושאים משפטיים ענייניים .מיני אמצעים שאתה מפעיל

, סגור, חסום, להאבל אני לא חושב שיכולת לקבל את הרושם שהיועץ המשפטי לממש
  .לא מוכן לשמוע בגלל שמדובר בהצעה של בתי הדין הרבניים

שבתי הדין קצת מופלים  -נקודה אחת : אני רוצה להעלות שתי נקודות: הרב שחור
בתי הדין  -במערכת המקבילה לנו , לרעה בהשוואה למה שנעשה במערכת המשפט

, ולא לגרוע מסמכויותיהם פי החוק לא באה לתקוף את בתי הדין הקמתם על. למשפחה
, ובמיוחד כל הנושא של יחידות סיוע וכדומה ,אבל למעשה נתנו להם את כל האמצעים

מגיע , אף אחד לא חשב לרגע שבתי הדין שעובדים בדיוק על אותם נושאים .הרבה כוח
שלדעתי מבליטה את היחס של משרד , אחת דוגמהזאת  .להם גם איזה שהוא כוח אדם

לגבי , ויש לזה גם השלכות מעשיות מאוד גם לגבי פסיקה .י הדיןהמשפטים אל בת
  .שאנחנו רואים את זה לא מהיום, סמכויות וכדומה
הנושא שמבקשים השתלמויות בנושא של פסק דין , כל מה שהזכרת: נקודה נוספת

, לא שמעתי שמבקשים השתלמויות מהשופטים בענייני משפחה, מהדיינים, מבתי הדין
לפי , שהם צריכים לשפוט לפי ההלכה, בנושא של חוקי המשפחה, עליו בנושא שממונים

יודעים את החוק  אינםשופטים ני חושב שאין מערכת בעולם בה א .הדין העברי
אבל אינם יודעים , "שרשבסקי"אולי הם קוראים קצת  .שלו על פי הכלליםממקורותיו ו
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ללמוד את מהם שיתחילו  אף אחד לא ציפה .הם לא יודעים .את שולחן ערוך אבן העזר
  .ולהם זה מותר, זה

אם שופטי בתי המשפט למשפחה יזמינו אותי אז אני אגיד להם , אתה צודק: איל ינון
  .אבל זה לא נימוק להיפטר מהצורך לערוך השתלמויות אצלכם .את אותו דבר

אבל יש תחושה כאילו ההגנה הכי טובה , לא יצא לי הרבה פעמים לדבר עם דיינים
זה לא אומר שאני חושב שכל דבר , זה שאני עומד פה .התקפה ולא תמיד זה נכוןהיא ה

זה דבר , זה דבר נכון, שמשרד המשפטים או שממשלת ישראל עושים זה דבר ראוי
דברים אני בא פה בשביל לתרום את חלקי להסביר ולהבהיר  .רחוק מכך, מושלם

עשו בסדר שנתנו לבית זה לא אומר שאני חושב ש .שמבחינתנו הם טעונים הבהרה
  .משפט למשפחה אמצעים שלכם לא נתנו אותם

לא הרבה שנים , אם אני לא טועה, אני חושב שבסך הכול בתי הדין הרבניים, אגב
 .רוב השנים היו תחת משרד הדתות. רק שלוש שנים ,תחת המטריה של משרד המשפטים

אשר ה יותר מהרב, היה מעבר חשוב ביותר, אני חושב שהמעבר למשרד המשפטים
הוא מעבר , אלא הוא מעבר שיש בו אמירה מסוימת .האדמיניסטרטיבי, ההיבט הארגוני

. לא היה שום סיבה בעולם שמערכת בתי הדין לא תהיה חלק ממשרד המשפטים, נכון
ואם הרב דיבר על  .אני מניח שכבר יש מזה רווחים מסוימים ועוד יהיו רווחים מסוימים

לא נראה שצריך להיות הבדל בין , על פניו, ן הרבה בתחום הזהביבלי שא, יחידות סיוע
הרבה פעמים הנושאים האלה זה עניין  .בתי המשפט למשפחה לבין בתי הדין הרבניים

אני . של הקצאת משאבים ועניין של הפעלת לחצים על המערכת שמקצה את המשאבים
מנהלים כמוהו  שהלוואי וכל יחידות הממשלה היו להם, סמוך ובטוח שהרב בן דהן

יידע כיצד להסדיר , שיודעים להשיג את שלהם ויודעים את הדרכים איך לסדר עניינים
  .את יחידות הסיוע

כולנו פוסקים כבית הלל ואף אחד אינו מחפש  ,ראשית: שינפלד' הרב אברהם צ
בניגוד לחוק  .גם לא לבית הדין הגדול, ולאף אחד אין סמכות לשנות הלכות, חומרות
גם , אנחנו רואים שבית המשפט העליון. שם בית המשפט כמעט ואינו מוגבל –האזרחי 

שהדרך הנאותה היא לנסות  ,הזכרת. אינו שש לשנות הלכות ,שבעים שנה-אחרי ששים
מייד אחרי פסק . מה שעשינו זה בדיוק .לתקן את המצב, הפרלמנטרי, מישור הציבוריב

עת הוגשה הצ אפילו. הצעת חוקל ן נוסחוהוכ, התכנסו הדיינים, מירץ סימה א"הדין בבג
 ,במילים מפורשות, נחתם הסכם קואליציוני מפורש. החוק כחלק מההסכם הקואליציוני

עברנו את כל  .כמו בירושות, ת שיפוטית בהסכמת הצדדיםהיה סמכולבית הדין תש
ברגע  .וגם של חלק גדול ממשרד המשפטיםלחקיקה גם של וועדת השרים , המשוכות
והגורמים , אנחנו כבר נמצאים קרוב לשנה מפסק הדין. נעצרה החקיקההאחרון 

שהוא , שקוף, ישר, להביא למימוש של הסכם קואליציוני אמיןהציבוריים לא הצליחו 
. הסכמהובר על סמכות בבסך הכול מדכאשר , בסך הכל לעגן בחוק מצב שהיה קיים בא

לא להוציא  - הרב דיכובסקי המגבלה שצייןקיבלנו על עצמנו במסגרת התיקון גם את 
כל  .וחוקי עבודהפסולי דין , קיבלנו על עצמנו מגבלות נוספות לגבי קטינים .כתבי סרוב
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מבזים אותו ולא מוכנים אפילו להתקדם , לחלוטיןהופר ההסכם הקואליציוני  .זה לא עזר
. ההסכם הקואליציוניעלתה דרישה להסכים לקבל הרבה פחות מן שבוע שעבר ב, בו
  .זה בהיבט הזה. תיקים שכבר נידונו בבית הדיןאת הלהציל סיבות הללו אין מנוס מבנ

שבו חוייבה אשה לשלם לבעל פיצוי לאחר  ,דיןה את פסקנתתי אני  :נקודה נוספת
, שאי אפשר היה לחייב את הבעל בגירושין היה מצבה. הדיון בפנינו היה בהסכמה. הגט

הבעל דרש שניים וחצי מיליון דולר כדי  .יתחד משמע, גטונפסק שהבעל לא חייב לתת 
, אלינו אחרי בית הדין הגדול ואחרי שהוא חזר, אחרי מאמצים מרובים. לתת את הגט

ששני הצדדים התחייבו בקניין מפורש שאנחנו נפסוק תוך . הסכים לתת את הגטהבעל 
 לו אפילושזה לא כיסה  ,פסקנו שישים אלף שקל .וכמה מגיע לו פיצויים ,אם ,לאחר הגט

ועל  .לא קיבל אותו אבל הוא, ד"הוא זכה בפס. את ההוצאות המשפטיות שהוא הוציא
 .נים סיוע משפטיועל זה נות ,יהעל זה עושים את השערור. ץ"זה עכשיו מגישים את הבג

שכנענו . לולא המאמצים שלנו, עשרים שנה גטהאישה הזאת לא הייתה רואה ? למה
  .ד יפסוק בשאלת הפיצוי"שביה, הזאתאותו על סמך ההתחייבות 

יש לכאורה לפסול , אם הבעל הזה לא יקבל את הכסף .מכאן אני בא לנקודה נוספת
אם הוא  .על סמך זה שבית הדין יפסוק לו את הפיצוייםרק הגט ניתן שמשום  .את הגט

שעכבנו את  גם במקרה השני של אותו תיק. לא היה נותן את הגט, היה יודע שירמו אותו
יתעלמו  ,מירפט ובית המשפט העליון כמו בסימה אלא ייתכן שבתי המש, 5ואיןנישה

הדין הן בית לא ייתכן שצדדים יסכימו מפורש על סמכות . דין- מהסכמים בין בעלי
ד לבית הדין אין יגיכך יבוא בית משפט ו ואחר ,כבוררים והן כסמכות שיפוט לאחר הגט

וזאת ההלכה של גט  ,ניתן בהסכמה על בסיס מסויםאבל הגט הרי . ן בדברסמכות לדו
 .ויש על זה הלכות מקורות בפוסקיםיש על זה  .אנחנו לא ממציאים את הגלגל .מוטעה

היו מקרים של  .של ביטול הסכמים יש השפעה על כשרות הגט קלות הבלתי נסבלתל
לא ר היתה התעלמות מהסכם כאש. אבל לא בצורה כזאת בוטה, גם בעברהפרות הסכם 

  .וע כל כך גדול וחזק מבתי המשפט ומהפרקליטותקיבלו סי
אני יכול להשיב ממה שאני נחשפתי אליו במשרד , על השאלה הראשונה: איל ינון
וק שהועלו כדי להחזיר בדיונים שהתקיימו אחרי פסק הדין סביב הצעות הח, המשפטים

ת טקטית מצד בתי הדין שבמסגרת הניסיון אני חושב שפה הייתה גם טעו .עטרה לישנה
אני לא זוכר . אם אני זוכר נכון ,כבר ניסו לצרף עוד כמה עטרות, להחזיר עטרה לישנה
אני רק אומר שקודם כל אני לא חושב  .לכן אני לא יכול להיכנס ,את הפרטים המדויקים

ש לזה י, זה שזה כתוב בהסכם הקואליציוני .שנסתם הגולל על הצעות החוק האלו
אלא באופן כללי בהתחייבויות של  ,לא רק בנושא הזה ,משמעות משפטית מוגבלת

הוא לא מחייב את , הסכם קואליציוני הוא בין מפלגות, ההסכמים קואליציוניים
ואלא אם כן  ,אלא אם כן יש לה רצון להוציא לפועל, הממשלה אחר כך כממשלה

לכן אנו נתקלים  .חוקיות ההסכם מאשרים את, הגורמים המשפטיים של הרשות המבצעת

                                                 
 .שעו' עמ, ראה שורת הדין יב  .5
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הרבה פעמים במצב שבו באות מפלגות ובאים ראשי מפלגות בדרישה לממש את ההסכם 
ההסכם , לכן אני אומר. ואז פתאום מסתבר שיש עם הדבר בעיות ,הקואליציוני

אלא הוא יותר מהווה קריאת , הקואליציוני כשלעצמו הוא לא אסמכתא כל כך חזקה
הנושא של  .הצדדים שאלה הנושאים שאותם הם רוצים לקדםהצהרה של , כיוון

ואני מאמין שדווקא , ממשיך לעמוד על הפרק, למיטב ידיעתי, הבוררות ותיקון החוק
כי לפי מה שאני ראיתי יש נכונות במשרד המשפטים ללכת עם , העניין הזה יסתדר

, משני הצדדים היו בעיות שקשורות לרצון, אבל נדמה לי שהבעיות שהיו, ההצעה הזאת
רצון בהזדמנות חגיגית זאת מצד משרד המשפטים לשפץ כל מיני דברים שכנראה לא 

 .תמורת הדבר הזה לתקן אותם, והנה הזדמנות אולי ,מצאו חן בעיניו במהלך השנים
אז להכניס , ורצון הפוך של הנהלת בתי הדין בהזדמנות זאת שכבר מתקנים איזה חוק

במקום ללכת על הדבר הרזה והמצומצם של  .בתי הדיןוד כמה דברים שמפריעים לע
וכאן  ,ניסו שני הצדדים ללכת על משהו קצת יותר רחב, להחזיר בדיוק את מה שנלקח

  .אני מאמין שבסוף העניין הזה יסתדר .נתקענו
אם לא , הנושא הזה נדמה לי תלוי ועומד לפחות בעתירה אחת, ביחס לעניין השני

מצד שני של אנשי , מצד אחד של הרב יעקבי ,ציניות מאודכשיש חוות דעת ר, בשתיים
ביחס לכל הסוגיה של , ביחס לכל הסוגיה הזאת של ביטול גט למפרע, משרד המשפטים

, הזה מבחינתנו לא הוכרעאז הדבר , אנחנו חיים הרי ממחלוקות ומחילוקי דעות .תנאים
היועץ מתייצב  כרע אםאפילו לא הוש -תקן אותי אם אני טועה  -יעקבי  הרבנדמה לי 

עצם  עליש שאלה בכלל . שאנחנו בתמונה בוודאות אינני בטוח. בתיקים האלה או לא
ואחרי זה  ,נגבש עמדה לכאן או לכאן. האם אנחנו בכלל נתייצב, ההתייצבות שלנו

אני אמרתי ואני  .יצטרכו גם להחליט מהי העמדה ,אחרי שיוחלט אם יש מקום, כמובן
כנראה בעקבות פסקי , ששני הנושאים האלה כרגע, את הדבריםחושב שראוי לשמוע 

ואני חושב שאולי  ,שאני מציע ,הם נושאים חמים ורגישים, הדין שהרב מדבר עליהם
שלפני מתן החלטות שהמשמעות שלהם זה ביטול גט או כל  ,הרב יעקבי יסכים איתי

זכויות שידוע שהן בין שנפסקו ובין  ,או ויתור על תנאים כאלה ואחרים ,מיני תנאים
, כי לפעמים הניסוח של הדברים .אני מציע להתייעץ, עומדות לאישה כנגד קבלת גט

הרבה פעמים הניסוח של הדברים מעלה ומפיל את , הרב יעקבי, אנחנו יודעים את זה
האם הם מוצגים בצורה מאוד , כי השאלה איך מציגים את הדברים, הנושאים האלה

לקבל את , הרבה פעמים, יות מחוץ למערכת ההלכתיתבוטה ואז קשה למערכות שח
איך לנסח את הדברים ואיך להכניס אותם למסגרות , צריך לחשוב יצירתית, הדברים

אין לי ? איך בדיוק עושים את זה .שמערכות אחרות גם יוכלו לחיות איתם ולבלוע אותם
יות מאוד אבל צריך לה, ות כאלהאאני לא יודע אם יש נוסח, את הנוסחאות כמובן

 ,כי אלה הדברים שהיום מערערים גם את המעמד של בתי הדין הרבניים, רגישים לזה
אני לא רוצה  ...מול הציבור החילוני, ץ"וגם את היחסים הרגישים ממילא מול בג

אבל , אני לא יודע אם יש דבר כזה בכלל, הציבור החילוני, להשתמש במילים גדולות
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 ,ועוקבים אחרי הנושאים האלה ,וסקים בנושאים האלהמול כל מיני עמותות וגופים שע
  .צריך לנהוג משנה זהירות בנושאים האלה, לכן אני חושב שלטובת בתי הדין עצמם

בתי הדין אינם צריכים להתייעץ אתי בגרעין הקשה של  .יש כאן בעיה: הרב יעקבי
ות אם בית הדין חושש שבמקרה הזה מתעוררת שאלה בדבר כשר .הפסיקה ההלכתית

  .זאת הסמכות המהותית של בית הדין .לא ניתן להתעלם מכך, הגט
כמי שחי אלא , להיוועץ בך בשאלה ההלכתית עצמהלא התכוונתי אני , כן: איל ינון

ולגבולות , ומודע לשיח המשפטי מצד אחד ולשיח ההלכתי מצד שני ,בין שני העולמות
לפחות היא תהיה תרומה . אני חושב שיכולה להיות לך תרומה .הגזרה של המערכות

כי  .תשייף את הקצוות ויש לדברים האלה לפעמים חשיבות, שתעדן את הפינות ,מסוימת
וודאי  .אמות התיק' היום החלטות לא נשארות בד, שאמרתי כמו, הדברים האלה
הן מגיעות , הן מגיעות אלינו כיועץ משפטי לממשלה, מגיעות לתקשורת, החלטות כאלה

 ,ני חושב שאתה יכול להיות יועץ טובאלכן  .ת לכל מיני גופים ועמותותהן מגיעו, ץ"לבג
בגלל ההיכרות שלך את הדינאמיקה ואת השיח במערכות האחרות שעובדות במקביל על 

  .כמובן לא בשאלה ההלכתית גופא .הנושאים האלה מול בתי הדין הרבניים
 מלווה אותנו. אחראני רוצה להוסיף לדברים שנאמרו בהקשר : הרב דוד מלכא

. ישנה איזה שהיא התייחסות לא שווה למערכת בתי הדין, י ממשלהמשרדלשהתחושה 
במבט שצריכים , מסתכלים בחשדנות, שלנותחושה שכל מה שבא מהכיוון  יש גם

, יש הצעות חוק בנושאים כמו חוק מידע גנטי .מבשלים אנולהיזהר שכאילו מי יודע מה 
או תביעת אבהות שלא לצורך  ,דין מתעסק איתםם שבית היעניינשיש לו השלכות ל

, בו ישירות והיינו מעורבים ,נושא שטיפלנו בו. שלא נותנים סמכות לבית הדין, איןנישו
משרד המשפטים המון בנושא הזה כדי לקבוע ישבנו ב .הוא בנוגע לניהולו של בנק זרע

יגודה עבר על כל ר ו"ד. רע ונקבעו הנחיות וישבנו וניסחנונהלים לניהולו של בנק ז
בנקי הזרע בבתי  .נושא נשאר תקועה, בכל זאת. ואישר נתן את חוות דעתו, החומר
  .הנושא פרוץ ויש הרבה תקלות. מן העבר ישנים עובדים לפי נהלים, החולים

אם צריך מה כל כך מפריע שלבתי דין יהיה סמכות לקבוע , לענין חוק מידע גנטי
בית הדין יהיה מוסמך כל כך מפריע למישהו אם  או מה ?לעשות בדיקת רקמות או לא

שנישואין  ,לחוק נישואין וגירושין קובע 2סעיף הרי ? קבוע אבהות לצורך נישואיןל
אז איך אפשר לערוך נישואין מבחינת דין , לפי דין תורה בלבד בישראל ייערכווגירושין 

שעל  ,הנתונים ם לא תהיה סמכות לבתי הדין לקבוע את הדברים שהם בבסיסא, תורה
  .להיות כשרים או לאיוכלו אפשר לקבוע אם הנישואין האלה  פיהם
, אני אומר. לשלוח זוג לבדיקת רקמות ד לפני חמש שנים זה היה בסמכות בית הדיןע

אנחנו  .באמת אנשים טובים, במשרד המשפטים האנשים שממונים בנושא של חקיקה
  .לו גישה ענייניתאדם כמוך שרואים שיש  כמו, אותם שמחים לפגוש

  .תודה: איל ינון
מכירים עוד אנשים במשרד המשפטים שמעורבים ויש להם ראייה : הרב מלכא

 לענין בנק הזרע ייתכן. אבל יש תחושה שיש אנשים שהם שמים רגל לכל נושא, עניינית
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יש פה משהו  :אז אחד עושה שיקול, חילונית, כי מזווית ראייה באמת כללית
אבל , אי אפשר ללכת ולדרוש מהם דרישות הלכתיות, ם חשוכי ילדיםאנשי, הומאניטארי

תקלה לכל  זו, של וולדות, גורם לכך שיש פה שאלה של כשרות של עוברים זהמצד שני 
עין מעלימים , גורם לכך שנישואין לא יהיו כשרים זה? אז איפה תקנת הציבור, הציבור

אני אומר גם . את הדברים האלהוהמדינה נותנת יד ומממנת  ,מדברים שאסור שייעשו
שלא תהיה פגיעה  ,המשפט למשפחה קבע ביתלחוק  25 סעיף, בנושא של סמכויות

  .אולם בפועל הדברים נעשים אחרת, בסמכויות בתי הדין הרבניים
יש באמת  .למען זה צריך לשנות קצת את התפיסה בחשיבה של השופטים עצמם

לא מנסים , מכויותמים סלא חוס, ן הרבנימכבדים את בית הדישופטים שאנחנו רואים ש
אבל הראייה הכללית היא שלמרות שבית הדין למשפחה הוקם אחרי  .לפגוע בבתי דין
רק בית המשפט יחליט החשיבה ש. ד"ביה התייחסות היא שהוא מעלה, בית הדין הרבני
קביעת ד לא יכול להתייחס ל"ביה, אם בית המשפט לא פסק שיש סמכות .אם יש סמכות

  .סמכותה
  .כבן חורג כלפינוות להתייחסות דוגמאכמה כאן רק אני נתתי 
שהדיאלוג בין משרד  ,וכבר עמדנו על זה כמה פעמים היום ,זה לא סוד: איל ינון

הוא סובל מכל מיני  .הרבניים בענייני חקיקה לוקה בחסרהמשפטים לבין בתי הדין 
מעשה בתחום הזה כדי אני חושב שזה הגיע לנקודה שבה חייבים לעשות . דברים

זה כמובן לא נתון  .אני מקווה, עלות את העגלה הזאת לפסים ענייניים ופרודוקטיבייםהל
צליח להעביר את אקווה שא, ליד מי שזה נתון בידיים שלואבל כמי שנמצא , בידיים שלי

, אם תזמינו אותי לפה, אני מקווה שבשנה הבאה .מסר הזה שעובר בכל מיני דרכים
  .אני רוצה שוב להודות לכם .ת תהיה מאחורינוהבעיה הזא

שצריכים לעזור לנשים , השאלה שמקודם שאל הרב בן דהן לגבי הסנקציות: קהל
. או הפסקת מיםהפסקת חשמל , הפסקת קצבאותעוד כמה הצעות כמו  היו. מסורבות גט

  .צריך לקדם הצעות אלו
, אני שואל .גבש דעהשהוא מכמהם הקריטריונים של היועץ המשפטי  ,רציתי לשאול

לא בגלל אילוצים , או לדייק יותר ,כיוון שהרושם שלי שחוות הדעת מגובשת לא בהכרח
שנתונה  ,השקפת עולם מסוימת, נקרא לזה, נדה מסוימת'אלא בגלל אג, משפטיים

 –עליו דיברנו ואחרים שקראתי  ץ הספציפי"הבג -  הרבה מקריםמ .במחלוקת ציבורית
, כיוון חשיבהזה נראה יותר כ. ה נשענת על הוראות חוק ומשפטעולה כי הפסיקה איננ

השקפת עולם וב, ציבורית שאלה שנמצאת במחלוקת זוהי. לא שאלה חוקתית טהורה
ץ "א ומתבקש על ידי הבגמהם הקריטריונים של יועץ משפטי שב .שנתונה במחלוקת

פטי של בתי יועץ המשצריך לאז  ,המבוססת על הוראת חוק אם אין דעה ?לחוות דעה
פוסק כפי  ץ"אנחנו מרגישים פה שקולנו לא נשמע והבג. להתייצב ולומר את דברו הדין

  .התבקש בחוות דעת של היועץ המשפטיש
בתי הדין הרבניים , דווקא בניגוד לערכאות שיפוטיות אחרות, דבר ראשון: איל ינון

עותו של הרב והוא נשמע באמצ .הם בעצם הערכאה השיפוטית היחידה שקולה כן נשמע
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ככל , לגבי היועץ המשפטי לממשלה .עושה זאת בכישרון רב, שכמו שאמרתי, יעקבי
האם הוא , ואני מציע שתשאלו את הרב יעקבי גם כשאני לא אהיה פה ,שאני יכול להעיד

נדה 'מתרשם בדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה שהעמדה מתגבשת כתוצאה מאג
אני לא חושב שזה  .כנגד פסיקת בתי הדין, תי הדיןכנגד ב, של היועץ המשפטי לממשלה

 .אני באמת חושב שהדיונים הם ענייניים. היועץ לגבי קריטריונים להתייצבותמאפיין את 
אני חושב שהם היו , ושגם הרב יעקבי היה שותף להם, הדיונים שאני השתתפתי בהם

שהיא לא עולה אני יודע שגם לעתים היועץ המשפטי לממשלה קיבל עמדה , ענייניים
ולכן אני לא  ,בקנה אחד עם עמדתם של חלק מאנשי משרד המשפטים שהוצגה בפניו

נטייתו , אז אני חושב שהיועץ, לגבי הקריטריונים .חושב שזו ראיה נכונה של הדברים
במיוחד שגם הרב , במיוחד כשהצדדים מיוצגים ,הבסיסית היא לא להתייצב בתיקים

אלא שלפעמים בית המשפט ממש  .יךברים ככל שצריעקבי נמצא שם להבהרות ולהס
לפעמים מדובר בשאלה . ואז בעצם אין לנו ברירה אלא להתייצב ,מצרף אותנו כצד
היא שאלה שנוגעת באינטרסים , היא שאלה שיש לה השלכות רוחב, שהיא רחבה יותר
ים ואז אני חושב שלעת ,ולכן היועץ רואה את תפקידו כן להתייצב .ציבוריים חשובים

נכון שהוא לא רואה את עצמו כפוף  .הוא מצדד בעמדת בתי הדין הרבניים ולעתים לא
כפוף לעמדת בית הדין כ, שבהם הוא מתייצב כהתייצבות יועץ, באותה נגזרת של מקרים

זה דבר שאני חד משמעית  .שהוא לא נוקט עמדה הפוכה בכוונה, כמובן, אם כי .הרבני
רי אין בעולמנו ה. הוא בוחן את הדברים עניינית .כוןיכול להגיד לכם שהוא פשוט לא נ

הוא אז ככל שאפשר , לא אצלנו ולא אצלכם .אין דבר כזה, מושג כזה של אובייקטיבי
לבתי  נוקט בעמדה הפוכההוא בהחלט לא בקלות  .ומקבל החלטה, בודק את הדברים

את הרב יעקבי  ואני מציע שתשאל ,בסיס או יסוד במציאות לטענהאני חושב שאין  .הדין
  .והרב בן דהן שנמצאים בדיונים האלה

כי היועץ המשפטי לממשלה מתייחס , ד איל ינון"אני מסכים לדברי עו: ד יעקבי"עו
ולכן ייתכנו , נקודת מבטו שונה משלנו, כמובן. וללא דעה מוקדמת, אלינו בצורה עניינית

 להכריע הראוי קרההמ זה איןש, ץ שעסק בהגנת הפרטיות סברתי"בבג. חילוקי דעות
 הדין בבית הפרטיות הגנת חוק תחולת היינו, העותרת ידי על המועלית המרכזית בשאלה
נסיתי . צורך החיוב בגטובית הדין כתב שהוא אינו נזקק לתמונות ל הואיל, זאת. הרבני

 כענין, לדעתיהדגשתי כי . בצדקת עמדתי כ את היועץ"צים ואח"לשכנע את מחלקת בג
 מקרים באותם אלא, ומדינה דת של במחלוקות להכריע מקום אין, מדיניות של

 .הדין בעלי שבין הספציפית במחלוקת לפסוק ניתן לא הכרעה אותה שבלעדי קונקרטיים
שייכתב בתשובה שמקרה  ,הוסכם יחד עם זאת. במקרה זה עמדתי לא התקבלה, לצערי

הפרקליטה  .עקרוניתאך מיד לאחר מכן תיכתב העמדה ה, אינו מחייב הכרעהאמנם זה 
נראה , שייצגה את היועץ המשפטי באותה עתירה אמרה לי שאף שדבריי נכונים עקרונית

כשמעיינים בפסק הדין של . לה שהנשיא ברק ירצה לכתוב פסק דין בסוגיה המשפטית
רואים בברור כי פסק הדין , הנשיא ברק מול העמדה שהוגשה מטעם היועץ המשפטי

, אני לא אהבתי את עמדת היועץ. עקב בצד אגודל, ץ המשפטיצועד בעקבות עמדת היוע



  ז"התשס –כנס הדיינים   ד איל ינון"עו

80 

 

לשבחם של , עם זאת אני חייב לציין. עקב הפגיעה שהיתה צפויה בבתי הדין הרבניים
שהם לא כתבו כי יש לבטל את פסיקת בתי הדין הרבניים באותה , ש ואנשיו"היועמ
  .הם רק כתבו תיזה משפטית טהורה. פרשה

ץ נגד פסק דין של בית הדין הגדול "דריך הגיש עתירה לבגד פנ"שבו עו, במקרה אחר
גם , ל בבית הדין בחיפה"א אטלס זצ"שאישר את פסילתו מלייצג בפני הרכבו של הגר

בגזרה מוגבלת ,  היו חילוקי דעות משפטיים בין עמדת היועץ המשפטי לממשלה לבינינו
וזאת , ת המשפטיתגם כאן התעוררו נסיבות שלא הצריכו הכרעה במחלוק. של הענין

ד "שמנעה ממנו ממילא לשבת בתיק בו נפסל עו, ל"לאור מחלתו של הרב אטלס זצ
מעורר כי מעת שהשאלות אותן במקרה זה קיבל היועץ את עמדתי . פנדריך מייצוג

אין מקום לדיון , הפכו תיאורטיות, שהן נתונות במחלוקת משפטיתעל אף , העותר
  .ץ והעתירה נדחתה"גיש היועץ המשפטי לבגזאת אכן העמדה שה .בעתירה לגופה

תיק לא פשוט בכלל שמעלה , מלפני מספר ימים דוגמהאני אתן לכם : איל ינון
, בית המשפט העליון .הדיינים באופן אישישאלות מאוד כבדות שמעורב בו אחד 

ואנחנו הודענו לפני , ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה להתייצב בו, השופט גרוניס
זה  .שלא להתייצב בתיק הזה -יתר קיבלנו את עצתו של הרב יעקבי בין ה -מספר ימים 

אנחנו לא : לא כל כך פשוט לבוא לבית משפט שמבקש את עזרתנו בעצם ולהגיד לו
ולכן אני אומר שהרושם שנוצר אצל מי מכם שאנחנו ממהרים  .מעוניינים לעזור כרגע

הוא  ,ץ לבתי הדין הרבניים"לדחוף את עצמנו או למצוא את עצמנו בזירה שבין בג
ן היה שייתכן שכ ,כולל בתיקים שהם תיקים גבוליים ,ות ממשיות לכךדוגמאיש . מוטעה

צריך  .רי התיקים האלה מסתתרים גם אנשיםמאחו, בסופו של דבר. מקום לומר את דברנו
יש אנשים  נהנים מהפלפולים ובסוף, לזכור שאנחנו המשפטנים נהנים מהשקלא והטריא

מתוך , מתוך התחשבות בעניין הזה ,לכן גם בתיק שהזכרתי. ילם זה כל עולמםשבשב
  .החלטנו לא להתייצב ,לא ללבות את העניין הזהרצון 

  .אני רוצה להודות לכם
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  עדים שיוחדו ונמצאו פסולים –הלכות עדות 

 )לענין קידושין וגירושין(

  הרב נחום גורטלר

 הרבני האזורי רחובותאב בית הדין 

  הקדמה

". נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותם בטלה) "ב"ע' מכות דף ה(שנינו במשנה 
יש שש שיטות בראשונים ". אין העדים נעשים זוממים עד שיוזמו כולם"ועוד שנינו שם 

  .כיצד עדים מצטרפים לכת אחת להלכות אלו
) י בתשובה"שהביא שם את דעת רש ש"ג ע"ב דף קי"בב(ם "י והרשב"דעת רש

, נעשים עדים מאותה שעה, שעדים שראו דבר והתכוונו לראות כדי להעיד, ם"והרמב
כ "כשהפסולים לא העידו אח' ואפי, ואם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותם בטלה

ולקמן נדון בדין עדים שראו יחד ולא התכוונו להעיד ונמצא אחד מהן קרוב או . (ד"בב
  .)פסול

שעדים רבים שהעידו והוזמו ) י"ויש שפירשו כן גם ברש(ם "ולגבי הזמה כתב הרמב
הם כת , ואלו שהעידו אחר כך, אלו שהעידו תוך כדי דבור נחשבים לכת אחת, מקצתם
  .כיון שאלו שהוזמו לא היו בשעת ראיה, וכאן אין הולכים אחר שעת ראיה, נפרדת

כ "אם עד היה כשר בשעת ראיה ואח, זושלדעה ) ג"י' מ סי"ת חו"שו(ס "וכתב החת
ואם . כיון שבשעת ראיה היה כשר, נעשה קרוב או פסול אין הוא פוסל את שאר העדים

ובזה מיושב מה . (העיד תוך כדי דיבור לשאר העדים הוא פוסלם כמו בעדים שהוזמו
  ).ה אמר רבא"א ד"ע' י מכות דף ו"על רש' שהקשו תוס

למדנו , ומתכוון להעיד נחשב עד מאותה שעהונראה שהלכה זו שהרואה עדות 
ולכך צריך שיהיה , משמע שמשעת ראיה נעשה עד', וכו" והוא עד או ראה"מהפסוק 

  1.תחילתו בכשרות
שכדי שעדים יחשבו כת , א במסכת מכות ועוד ראשונים"הריטב, ש"הרא', דעת תוס

                                                 
, הרוג ונרבע יצילו, במכות ששואלת' מהגמ, ולשיטה זו יש ראיה שעדים מצטרפים בראיה בלבד   1

ומקיימי דבר פרושו , חוזרת בה' הגמ" במקיימי דבר"' שבמסקנה שתרצה הגמ' אמנם דעת התוס
 .ד"עדים המעידים בב
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, צריכים העדים לראות העדות כאחת, אחת לענין נמצא אחד מהן קרוב או פסול
' אפי, תד נחשבים לכת אח"ואם העידו בב. ד"כ בב"ושיעידו אח, ולהתכוון להעיד

  .שהעידו שלא בתוך כדי דיבור
ד להפריש את הקרובים או את הפסולים שלא יעידו ולא "יכולים הב' והנה לדעת תוס

ד אינם "כ בב"שהעידו אח' אפי, ועדים שלא התכוונו להעיד. תיפסל עדות הכשרים
  .ה"בדעת הרמ' ואם העידו תוך כדי דיבור עיין לקמן בדעה ד. מצטרפים לכת אחת

  .ם שלעיל"כדעת הרמב' צירוף עדים לענין הזמה דעת תוסולגבי 
כ נעשה אחד קרוב או "ואח, ועדים שהתכוונו להעיד והיו כולם כשרים באותה שעה

' גם לדעת התוס, אפי העידו אחרי כדי דיבור נפסלים כל העדים, ד"פסול והעידו כולם בב
  ).ק ד"ס(ח "כן הוכיח הקצוה
כדעת ) ב"ג ע"דף קי(י פרק יש נוחלין "והנ) ושיובחיד(ן "הר, א"הרשב, ן"דעת הרמב

שעדים שראו עדות והתכוונו להעיד אינם מצטרפים לעדות לענין נמצא אחד מהן ', התוס
אבל עדים שהוזמנו ונתייחדו לעדים יש להם דין עדים . ד"קרוב או פסול עד שיעידו בב

ודין זה נכון . ת כולםפוסל א, ואם נמצא אחד מהן קרוב או פסול. ד"שלא העידו בב' אפי
ואלו שהוזמנו לראות עדות יש להם דין . בעדות ממון ובעדות קידושין וכן בשאר עדויות

ואינם נעשים דיינים בדבר גם אם , עדים גם לשאר הלכות כגון שאין עד נעשה דיין
הביא דעה זו לענין אין עד נעשה ', סעיף ה', מ סימן ז"ע חו"והשו. 2אחרים יעידו בפניהם

  .דיין
הכוונה שראו משני (, שעדים שלא ראו יחד) ו"מובא בטור סימן ל(ה "דעת הרמ

הם , וך כדי דיבורכ העידו בת"ואח, או שבשעת ראיה לא התכוונו להעיד) חלונות
' נביא שיש מפרשים שכתבו שתוס, ה"ולהלן בביאור דעת הרמ. מצטרפים לכת אחת
  .ה"יכולים לסבור כהרמ

שכדי שעדים יצטרפו לכת אחת צריך שיראו את העדות כאחת , סובר 3רבינו ישעיה
ששואלים את העדים לאסהודי ) 'מכות דף ו(' ומה שנאמר בגמ 4.ד"בב כ"ויעידו אח

ד שואלים את הבאים "אלא ב, תאין הכוונה על שעת ראית העדו, אתיתו או למחזי אתיתו
, ואם אמרו. ד יפסקו בדבר"האם באתם להעיד או באתם לראות מה שב, ד להעיד"לב

ואם אמרו . כשלא העידו בתוך כדי דיבור' ואפי, יש להם דין כת אחת, להעיד באנו
. אינם פוסלים את הכשרים, ד"שהעידו הפסולים בב' אפי, הפסולים לראות באנו

ואם רבים . אלא באו רק לאמת הדברים, להעיד כדי שיסמכו עליהםשהפסולים לא באו 
, שני העדים הראשונים חשובים ככת אחת, ד"כ בב"והעידו אח, ראו את המעשה כאחת

ועדים רבים . היות ומצטרפים שיפסקו הדין על פיהם, שלא העידו בתוך כדי דיבור' אפי

                                                 
ל האם הם פוסלים את אלו ויש לדון לשיטתם אם בין אלו שהוזמנו להיות עדים נמצא קרוב או פסו   2

 .ולקמן נבאר דין זה. ולא הוזמנו, שבאו לראות
 .ה"כ' סי, ודבריו מבוארים בספרו המכריע, ח"מ סימן ל"הטור הביאו בחו   3
י "ד שהוכה ע"מיירי שהמוכה בא והודיע לב, הרוג ונרבע יצילו' ישעיה שמה ששאלה הגמ' וכתב ר   4

 . ד שפלוני רבעו"וכן בנרבע שהנרבע התלונן בב, כ מת"המכה ואח
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כ הם שתי כיתות לענין "דו אחושנים העי, שראו כאחת ושני עדים העידו תוך כדי דיבור
  5.הזמה
שני העדים הראשונים שהעידו נחשבים , ל שלשיטתו עדים שראו משני חלונות"ונ

אולם שני עדים שהעידו על שתי . פיהם היות ובדיני ממונות פוסקים על, ככת אחת
שכבר ביאר . פ שמצרפים עדותן ופוסקים על פיהם אינם נחשבים לכת אחת"הלואות אע

ע לקמן מה שנכתוב "וע. שעדות זו כשרה רק מדרבנן, )ח"ק י"אורים ס' ל' סי(ת "האו
  .בענין זה

לם דמה דאמרינן נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדות כו, ף בתשובה"דעת הרי
וגם מדובר שהכשר ידע שהעד , היינו דוקא שהכשר התכוון להעיד עם הפסול, בטלה

אבל אם חסר אחד משני תנאים אלו אין הכשר נפסל , שרוצה להצטרף עמו פסול לעדות
במכות ' בתוס(כ רבנו חיים כהן "וכ, ן הסכים לשיטתו"והרמב. מחמת שהצטרף לפסול

ושתי דעות ) 'ק ה"ס, ע"עיין סמ(ם חולקים "ש והרמב"והרא' אולם התוס, )א"ע' דף ו
  6.ב' ע בסעי"אלו הובאו בשו

ך חולק ואומר "והש, שמן הסתם אמרינן שהכיר בפסולו, ף"ע כתב בדעת הרי"הסמ
ד לשאול את העד הכשר האם ידע "צריך ב, ף אם נמצא קרוב או פסול"שלדעת הרי

  7.בפסולו
                                                 

כך עולה , ישעיה' אינו בשיטת ר, ישעיה' ח לפני שהביא את דברי ר"ל' ודע שמה שכתב הטור בסי   5
 .ישעיה בספר המכריע' מדברי ר

הם , עולה ששני אחים שראו באחד שהרג את הנפש' שמהגמ, ף קשים"ודע שדברי שדברי הרי   6
, רק אם בשעת ראיה הם באו לראות ולא התכוונו להעיד, כשרים להצטרף לעד אחר שיעיד איתם

אולם לא התכוונו להעיד יחד , שהתכוונו להעיד בשעת ראיה ף גם אם האחים אומרים"ולדברי הרי
 . הם עדים כשרים להצטרף לאחר

שעד כשר שנפסל לעדות מחמת שהעיד והתכוון להצטרף לעד , ף"הריכתב בדעת ' ק ה"הנתיבות בס   7
פ שהעדים "ופוסל הכשרים אע, עד זה פוסל את כל העדים הכשרים שהצטרפו אליו לעדות, פסול

ואין סברא שיפסול עדות , שעד פסול שמעיד אין עדותו עדות כלל, וטעמו. הכשרים לא ידעו בפסולו
כשר התכוון להעיד עם פסול אמרינן שעדות העד הכשר  אלא שאם עד, של עד כשר שהעיד עמו

ף שעדותו של הכשר נפסלת רק כשרצה להצטרף "ולכן סובר הרי, בטלה כיון שרצה להצטרף לפסול
מאחר ולעדותו היה שם עדות אמרינן , אבל עד כשר שהעיד ועדותו נפסלה, לפסול וידע שהוא פסול

רים האחרים אף שלא ידעו שהעד שמעידים עמו ופוסל עדות הכש, נמצא אחד מהם קרוב או פסול
  .נפסל לעדות

שעדים שהעידו ואמר אחד בחקירות ) ב"א ע"סנהדרין דף מ(' והנתיבות הביא ראיה לדבריו מהגמ  
ושם פירשו המפרשים שעדות כולם בטלה משום נמצא אחד מהם . איני יודע דעדות כולם בטלה

והנה שם העד הכשר לא ידע שמצטרף ) ה לכן נראה"ד 'ק ב"ס' ל' ועיין נתיבות סי. (קרוב או פסול
  . לעד פסול דהרי כשבא להעיד לא ידע שעד יכחיש אותו בחקירות

, ף"והראיה שהנתיבות הביא לדינו היא קושיה על הרי, ף קשים"ל שדברי הנתיבות בדעת הרי"ונ  
טרף עם אף שהעד הכשר לא ידע שהצ, דאם עד כשר שנפסל פוסל את העד הכשר שהצטרף עמו

שהרי , מנין לנו לחלק ולומר שכשר שהצטרף לפסול צריך שהכשר ידע שהוא מצטרף לפסול, פסול
  . ע"וצ. 'אין לחילוק זה מקור בגמ

אבל , ף כתב את דינו רק בדיני ממונות"ל שהרי"נ, ף"והנה מחמת הקושיות דלעיל בשיטת הרי  
עדותן בטלה , מהם קרוב או פסול אמרינן נמצא אחד, שלא הכיר הפסול בכשר' בעדות נפשות אפי

ף שבדיני ממונות התורה לא פסלה את עדות הכשר כשלא ידע שהוא מצטרף "וסובר הרי. בכל אופן
  . ף מיושבים"ולפי זה כל דברי הרי. לפסול
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  .ולהלן אכתוב דעת המפרשים לגבי עדות קידושין וגיטין

  'ענף א

  :'סעיף א ו"מ סימן ל"ע חו"ביאור לשו

במה דברים . עדותן בטלה, שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדים רבים"
, אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד. בזמן שנתכוונו כולן להעיד, אמורים

: אומרים להם בית דין, הדברוכיצד בודקים . תתקיים העדות בשאר
: כל מי שאמר, באתם כדי להעיד או כדי לראות בלבד, כשראיתם דבר זה

אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או , מפרישים אותו, להעיד באתי
ואם היו כל העדים ) תוספות). (לא ידעו זה מזה' אפי(עדותן בטלה , פסול

להעיד וראה הדבר וכוון  אחד שנתכוון להעיד ואחד שלא נתכוון, כשרים
  ".חותכין הדין על פי עדותו, עדותו

י דלעיל אות "ם סובר כדעת רש"ך שהרמב"ופירש הש. ם"הוא לשון הרמב' דעה א
העדים כשראיתם את  שואלים את כל, דכשמתברר שיש בין העדים קרוב או פסול. 8א

, ואת אלו שאמרו שהתכוונו להעיד מפרישים, המעשה האם התכוונתם להעיד או לראות
, אך אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול. עדותם קיימת, ואם אין אחד מהן קרוב או פסול

ואם כל העדים לא התכוונו  9.של אלו שלא התכוונו להעיד' עדות כולם בטלה אפי
ם דאם "ך דעת הרמב"והסביר הש. ונמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותם בטלה, להעיד

אמרינן שרק אלו שהתכוונו להעיד , יש מקצת שהתכוונו להעיד והשאר לא התכוונו
כ אנו "א, אבל אם אנו צריכים את עדותם של אלו שלא התכוונו להעיד. נחשבים עדים

ודעת . ולכן אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולם בטלה, בים אותם לעדיםמחשי
עדות כולם , שלא העיד' אפי, ם שאם אחד מהפסולים התכוון להעיד"י והרמב"רש

  .10בטלה
או  דעדים שבאו לראות ונמצא אחד מהן קרוב, ך"בדעת הש) 'ק א"ס(וכתב הנתיבות 

דמאחר ולא , וסברתו. אין הפסול פוסל עדות הכשרים, ד"והפסול לא העיד בב, פסול
והרי הם כת אחת , ד הגדתם מצרפתם למפרע"כ בב"אם העידו אח, צטרפו בשעת ראיהה

                                                                                                               
דאף שנתברר שיש , ף סובר דשני עדים הכחישו זה את זה בחקירות בדיני ממונות"ל שהרי"ונ  

מ מאחר ויש עד כשר ומחייבים שבועה על "מ, הכחישו אחד העיד שקרשהרי כש, ביניהם עד פסול
כיון שהעד הכשר לא ידע שהוא , ולא אמרינן כאן נמצא אחד קרוב או פסול עדותן בטלה, פיו

 . מצטרף לעד פסול
 .'ם סובר כתוס"וכתב שאפשר לפרש שהרמב, פקפק בזה' ב סעיף ד"ז סימן מ"מ באהע"והב   8
 . ם"הרשבבדעת ' ז' י וויל בתשובותיו בסי"כ המהר"וכ   9
שנמצא קרוב או פסול אמרינן רק כשהכשר התכוון להעיד יחד עם ' ב' ף לקמן בסעי"והנה לדעת הרי   10

שאם נמצא פסול באלו שהתכוונו לראות שעדות , ך"ם למה שכתב השודאי שאינו מסכי, הפסול
 .שהרי הכשר לא התכוון להעיד יחד עם הפסול, כולן בטלה
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אינם מצטרפים כלל לא משעת ראיה ולא משעת , אבל אלו שלא העידו. משעת ראיה
  :שביאר, )א"מכות דף ו ע(י "וכן משמע מדברי רש. הגדה

לא בטלה עדות , ולא כוונו להיות עדים בדבר -אבל אם לא התרו בהן "
ים בשביל ראייתן של אלו דמה יעשו שני אחין שראו עם שלישי מן האחר

  ."השוק באחד שהרג את הנפש

        ....הרי שאח אחד מצטרף עם אחר לעדות
ך שכתב שבידינו "תמה על הש) 'סעיף ב, ב"סימן מ(והנה הבית מאיר באבן העזר 

בין  שהרי דעתו שאם מצאנו. להחליט לפי רצוננו אם אלו שבאו לראות הם נחשבים עדים
ואם אנו זקוקים לעדות של . אנו יכולים לומר שאינם עדים, הבאים לראות קרוב או פסול

, אנו אומרים שגם כל אלו שבאו לראות הם עדים משעת ראיה, אחד שלא התכוון להעיד
דאנו צריכים להחליט דאם שם . ואם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולם בטלה

אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול יפסול את , כל אופןל שב"עדים עליהם משעת ראיה צ
צריך להיות שאם נמצא אחד מהן קרוב או , ואם אין שם עדים עליהם משעת ראיה. כולם

  .11פסול לא יפסול את האחרים
וכתב שכדבריו משמע בפירוש המשניות (ם "מ לפרש דברי הרמב"כתב הבועל כן 

שאותם שהתכוונו להעיד , ושאר הראשונים העומדים בשיטה זו) ם במסכת מכות"לרמב
כל המתכוונים להעיד עדותם , ולכן נמצא אחד מהן קרוב או פסול, הצטרפו בשעת ראיה

אין עליהם שם עדים , לראות אבל אלו שבאו. ד"כשלא העידו הפסולים בב' ואפי, בטלה
. כ לא הצטרפו כלל לא לאלו שהתכוונו להעיד ולא לאלו שבאו לראות"וע, בשעת ראיה

תתקיים העדות באלו שבאו , ולכן אם נמצא קרוב או פסול בין אלו שהתכוונו להעיד
  .לראות

ואם נמצא קרוב או פסול באלו שבאו לראות אם לא העידו הפסולים בתוך כדי דבור 
שהרי לא היה להם צירוף לא בשעת ראיה ולא בשעת , שאינם פוסלים את הכשרים ודאי
ם אם הם "י והרמב"יש לעיין בדעת רש, ואם העידו כולם בתוך כדי דיבור. הגדה

ודעת הנתיבות . ד בתוך כדי דיבור מצרפתם"ה שהגדת עדות בב"מסכימים לדעת הרמ
ך לבית מאיר בביאור דברי "ן השובמחלוקת זו בי. שמצטרפים בכי האי גוונא' ק א"בס

  12.ך"הנתיבות כתב כהש, ם"הרמב

                                                 
ה שכל אלו שמעידים תוך כדי דיבור "ם סובר כהרמ"כ העידו תוך כדי דיבור ונאמר שהרמב"אא   11

 .מצטרפים לכת אחת
באשה , ו"כ' וכן מוכח מתשובת לחם רב סי: "ל"ה ומעתה נבוא כתב וז"בד' ק י"הנתיבות בס   12

שכתב שלא נתבטלו העדים הכשרים דאתיין , שנתקדשה בפני עשרה ונתיחדו לעדות שני פסולים
  ל "עכ". מוכח להיפוך, ו"ל' ך סי"ומדברי הפוסקים עיין ש. למיחזי על ידי הפסולים שנתיחדו לעדות

. ם"ודלא כהרמב', ברם בעיון בלחם רב נראה שפוסק כתוס. מ"ואפשר שהלחם רב פירש כהב  
 .ך"ם כהש"ובדבריו שם משמע שלמד פשט ברמב
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י לא "ך עצמו כתב שברש"אולם הש, ם"ך דייק את פרושו בלשון הרמב"ודע שהש(
ולעיקר נראה לי , ם"י כפרוש שכתב ברמב"ך ופירש ברש"ק השכ דח"ואח, משמע כן

  ).ם הוא הפרוש שכתב הבית מאיר"י וברשב"שהפרוש העיקרי ברש
ד "כ העידו בב"ואח, ך שעדים שראו יחד ולא התכוונו להעיד"לעיל כתבנו שדעת הש

. ונמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולם בטלה אף שלא העידו תוך כדי דיבור
נראה שסובר שבאופן זה אין לפסול עדות ' ק ד"ע ס"ק א כתב שמדברי הסמ"ות סוהנתיב
ולקמן נדון מה הדין באופן זה כשראו . (13כ העידו בתוך כדי דיבור"אלא א, הכשרים

  .ע"פסק כהסמ' ק ג"והנתיבות בחידושים ס) משתי חלונות
ובקרוב או פסול והתכוונו הכשרים ולא התכוונו ) 'ק ג"בחידושים ס(כתב הנתיבות 

  .ע"דלא כסמך "ש. דלא היה צירופם שוה, העידו בתוך כדי דיבור כשר' הפסולים אפי
ת כתב "והפ' א הביא את דעת דעת התוס"והרמ. ם"ך פסק להלכה כדעת הרמב"הש

  .ונראה שמחלוקת זו הוי ספיקא דדינא, שכך סוברים רוב הראשונים
י "וכשרה לדעת הבית מאיר בשיטת רש', ל שעדות שכשרה לדעת התוס"ולהלכה נ

  .ם"ך בדעת הרמב"ם אין לפוסלה משום שיטת הש"והרמב

  ים למחזי אתיתו או לאסהודי אתיתואת מי שואלמתי ו

ד שואלים את "ם משמע שמיד כשבאים לב"שמתוך דברי הרמב', ק ב"ע ס"כתב הסמ
ועושים כן דחוששים שמא . התכוונתם להעיד או באתם רק לראות, כשראיתם, כל העדים

י משמע שרק אם נמצא "אך מדברי רש. ש"ע, הקרובים יפסלו במרמה את עדות הכשרים
שלכתחילה אין אנו חוששים , אחד מהן קרוב או פסול אז שואלים את הפסולים בלבד

  .'ק ה"ך ס"ועיין ש. שימצא בין הבאים להעיד קרוב או פסול
לראות , שכאשר נמצא אחד מהן קרוב או פסול שואלים אותם, וכתבו המפרשים
, את העדותואין חוששים שיאמרו להעיד באנו ויפסלו בכוונה ', באתם או להעיד וכו

רגליים לדבר שהתכוונו , ד"וגם באו עתה יחדיו לב, שמאחר וידוע שראו העדות כאחת
דהרי אם רצו שהעדות , ונאמנים לומר לראות באנו להכשיר את העדות. להעיד מתחילה

  .ד כלל"לא תפסל יכלו גם לא לבא לב
ים ולא באו הפסול, שאם ידוע שראו כשרים ופסולים עדות, עוד כתבו המפרשים

אך אם ידוע . אמרינן מסתמא שהפסולים באו לראות ולא התכוונו להעיד, להעיד
נפסלים כל , ד"כ בב"שלא העידו אח' אפי, שהתכוונו להעיד כגון שהתרו פסולים באדם

  .ם"י והרמב"העדים לדעת רש

  עדים שלא ראו כאחד והעידו תוך כדי דיבור

                                                 
שהיות ואנו צריכים לעדות של אלו שהתכוונו לראות אמרינן שהם עדים , ך לשיטתו"נראה שהש   13

נראה לכאורה  ז"ולפ. ועל כן אם נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדות כולם בטלה, משעת ראיה
 . מ"ע סובר כהב"שהסמ
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ה שעדים שבאו לראות והעידו בתוך כדי "הביאו את דברי הרמ' ק ד"ע ס"הטור והסמ
אם , )כגון שראו משני חלונות(וכן עדים שלא ראו כאחת . דיבור מצטרפים לכת אחת

  14.הם מצטרפים לכת אחת, העידו בתוך כדי דיבור
הקשה על ) 'ק ו"בס(ך "הש, ה בענין צירוף עדים שלא ראו יחד"ועל מה שכתב הרמ

 ב בה נאמר שכדי שעדים יצטרפו לכת אחת צריך שיראו"ע' כך מהמשנה במכות דף ו
שהעידו תוך כדי ' ומשמע שם שאפי, ואם ראו משני חלונות אינם מצטרפים. מחלון אחד

כ "וע, ח תירץ שהמשנה מדברת בדיני נפשות שעדות מיוחדת אינה כשרה"והקצה. דיבור
ולכן אם העידו , שדנים על פי עדות מיוחדת, ה דיבר בעדות ממון"והרמ. אינם מצטרפים

  .לענין נמצא אחד מהן קרוב או פסול ,בתוך כדי דיבור הרי הם כת אחת
זה חידוש , ך למד שמה שדנים בדיני ממונות על פי עדות מיוחדת"ונראה שהש

ה "ברם הרמ 15.אך אין לומר שהעדויות מצטרפות לעדות אחת, התורה בדיני ממונות
ולדעתו קשה שגם (, סובר שאם העידו תוך כדי דיבור העדויות מצטרפות והם כת אחת

ונאמר נמצא אחד מהם , בדיני נפשות יצטרפו שתי הכתות שראו משני חלונות להציל
  ).קרוב או פסול ותבטל עדות שתי הכתות

ולכל הדעות שני . ש"ד נחלקו בדבר זה ע"א והרב אב ב"ח הביא שהריטב"והקצוה
כגון שעד אחד מעיד שראובן לוה משמעון , כל אחד מעיד על הלואה אחרתעדים ש

אינם , שמצטרפים להוציא ממון' אפי, בניסן ועד אחד מעיד שראובן לוה משמעון בתשרי
כיון שעדות זו אינה כשרה . נחשבים לכת אחת לענין נמצא אחד מהן קרוב או פסול

ועיין ). ח"ק י"אורים ס' ל' סי(ת "או. מדאורייתא ורק רבנן תקנו שיצטרפו להוציא ממון
  .ח"קצוה

אין עדות , עדים שהעידו שלא בתוך כדי דיבור והוזמו מקצתן) 'ק ו"ס(ך "כתב הש
הרי , שמאחר והתברר שהעדים שהוזמו לא ראו את העדות. העדים שלא הוזמו מתבטלת

לא  והיות שלא העידו בתוך כדי דיבור גם, שבשעת ראית העדות לא הצטרפו לכת אחת
  .16הצטרפו בהגדה

שעדים שראו יחד , והדברי משפט) 'ק א"ס, ב נתיבותבמשוב(ח "כתבו הקצוה
לא אמרינן נמצא אחד מהן , כ נעשו מקצתם קרובים או פסולים"והתכוונו להעיד ואח

שהרי לא היה צירוף של פסול , כ העידו תוך כדי דיבור"אא, קרוב ופסול עדותן בטלה
היה צירוף וכתב שהעדות נפסלת היות ו, חלק עליהם' ק א"והנתיבות ס. בשעת ראיה

                                                 
העידו תוך כדי דיבור לעד פסול ו, כתב שעדים שלא הצטרפו בראיה) 'כ' עדות סי' הלכ(האמרי בינה    14

 .היות ותחילתן וסופן בכשרות, ד ועדותן השניה לא תפסל"יוכלו הכשרים להעיד שוב בב, ונפסלו
 .נשארת בקשיא' ב והגמ"דף ו ע' ולפי זה מיושבת הקושיא שהקשה מר זוטרא על רב נחמן בגמ   15
ד תמה על דבריו וחלק "והראב. כ בטלה"שעדות שאר העדים ג, כתב' עדות פרק כ' ם הלכ"והרמב   16

ח ביאר "ל' והתומים בסי. ד עיקר ושכן סוברים שאר הראשונים"ך כתב שדברי הראב"והש, עליהם
 . ם באופן שאינו חולק על שאר הראשונים"את דברי הרמב
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י "כאן כתבנו את הדין בשיטת רש. ח"ונראה שהעיקר כהקצוה. 17ביניהם בשעת ראיה
  .'מן נכתוב מה הדין במקרה זה לדעת התוסולק, ם"והרמב

  :ע"א מוסיף על דברי השו"הרמ

אינו , א שאפילו כוון לראות כדי להעיד"וי. 18לא ידעו זה מזה' אפי" 
כוון לראות כדי , דתרתי בעינן; והעיד פוסל אלא אם כן בא לבית דין

  ".ד והעיד"ובא לב, להעיד

  .שכתבתי בהקדמה' זו דעת תוס
כ נפסל אחד "שאם היו כשרים בשעת ראיה ואח, לדעה זו) 'ק ד"ס(ח "וכתב הקצוה

אפי שלא העידו , ד אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה"והעידו כולם בב, מהם
). ה והנה"ד' ק א"ס(וכן הסכים גם הנתיבות . יה לדברש שהביא רא"וע, תוך כדי דיבור

ולמעשה . כ העידו תוך כדי דיבור"כתב שאינם נפסלים אא' ק א"ברם הדברי משפט ס
ועתה ראיתי . ה שבית שמאי"א ד"א ע"סנהדרין דף ל' מחלוקתם תלויה בתרוצי התוס

) 'ק ח"ג ס"כ' סיע "אבה(א "והחזו) ה אמנם שוב"ד' ט' ז סעי"י' ע סי"אבה(שהבית מאיר 
  .כתבו כהדברי משפט

ה שאם לא התכוונו להעיד והעידו תוך כדי דיבור ונמצא "לעיל כתבתי שדעת הרמ
ואם לא . יכולים להסכים לשיטתו' אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ונראה שהתוס

, ה שמצטרפים אם העידו תוך כדי דיבור"ראו כאחד אלא ראו משתי חלונות דעת הרמ
  .ולעיל ביארתי דבריהם. חולקים עליו בזה' ך שהתוס"שודעת ה

והעידו תוך כדי דיבור , בעדים שראו ולא התכוונו להעיד' ויש להסתפק בדעת התוס
. ונמצא אחד מהן קרוב או פסול אם כל העדים נפסלים, לעדים שהתכוונו להעיד

העיד אינם עדים שלא התכוונו ל', משמע שגם לדעת התוס) 'ק ג"חידושים ס(ובנתיבות 
ברם נראה שאם נמצא . 19היות ולא היה צירופם שוה, פוסלים עדים שהתכוונו להעיד

הוא פוסל את אלו שלא התכוונו להעיד היות , קרוב או פסול בין אלו שהתכוונו להעיד
  .והעידו תוך כדי דיבור לעדותו

  .'וכו" שטר שחתם עליו עד פסול: "א"רמ

                                                 
אפילו , בחקירות' וכו: אמר רב ששת"א עמוד ב "סנהדרין דף מ' הנתיבות הביא ראיה לדבריו מהגמ   17

כרבי עקיבא דמקיש שלשה  - כמאן . עדותן בטילה - שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע 
עדות כולם בטלה גם ביותר עקיבא שסובר שנמצא אחד מהם קרוב או פסול ' הכוונה לר". לשנים
הרי להדיא שכאן העדים היו כשרים בשעת ראיה ולאחר מכאן נפסל עד אחד מחמת שלא . משנים

 . ח צריך להעמיד שהעידו תוך כדי דיבור"ולפי הקצוה. ואמרינן שעדות כולם בטלה, ידע בחקירות
ועיין לקמן מה שאכתוב בענין זה . 'ק ד"א ס"ובגר' ק ה"ונתיבות ס' ק ז"ך ס"וש' ק ה"ע ס"עיין סמ   18

 .'בסעיף ב
 .ה"ועיין מה שכתבתי לקמן בדין עדי קידושין בהערה על שיטת הרא   19



  פסולים צאוונמ שיוחדו עדים – עדות הלכות  ז"התשס –כנס הדיינים 

89  

  

ע ששטר "ח הסביר את דברי הסמ"ב והקצוה"א י"ק י"ך ס"וש' ק ז"ע ס"עיין סמ
ולא אמרינן , ד"ולכן לא הוי שהעידו הכשרים והפסולים בב, פסול אינו נחשב כשטר כלל

ד ועדותם "ולכן יכולים הכשרים לחזור ולהעיד בב, ד"בהם שעדותן הוי כמי שנחקרה בב
ם שאם הצטרפו בראיה "ך הולך לשיטתו שפסק כהרמב"ונראה שהש. 'דעת התוסכשרה ל

  .ו"ט, ד"י, ג"ק י"ך ס"שלא העידו הפסולים ועיין ש' נפסלים גם הכשרים אפי

  .'וכו" ואם הזמין התובע עדים כשרים" :ע"שו

י וויל בענין המיחד עדים לקידושין ונתברר "עיין לקמן בדיון בשיטתו של המהר
  .ע כאן"שביארתי שם בהרחבה את דברי השו, שהם פסולים
ך דאם בשעת מעשה אמר תהיו עדים כוונתו לכולם ואם היו שם קרובים או "כתב הש

י חרם לבוא להעיד שאינו מכיר את עדיו אמרינן "ורק כשקורא ע. פסולים פוסלים העדות
  .שלא נתכוון לפסולים

כשרים והוי כמיחד ע שהתכוון ל"דעת הסמ, אמר שניים מכם יהיו עדים בדבר
  .ך דהיות ולא אמר במפורש הכשרים כוונתו גם לפסולים"ודעת הש. כשרים

  .'וכו" וכן כשאדם צריך לעדות ומצוה להחרים" :ע"שו

הרי אם הם , ם אף אם התובע לא התכוון לפסולים"ך שלדעת הרמב"כתב הש
כאשר באים ך ש"ולכן פירש הש. הם פוסלים את כל העדות, התכוונו להעיד בשעת ראיה

דיש , צריך לשאלם אם בשעת ראיה התכוונו להעיד או לראות, פסולים מעצמם להעיד
אז , אבל כשבאים מחמת החרם. ד"היות ובאו מעצמם לב, רגליים לדבר שהתכוונו להעיד

אך . ולכן אין פוסלים שאר העדים, אמרינן שמן הסתם לא התכוונו להעיד בשעת ראיה
וכל זה לדעת . העיד בשעת ראיה פוסלים שאר העדיםאם שאלום ואמרו שהתכוונו ל

אין צריך לזה שמאחר שכדי , ש שממנו מקור דין זה"והרא', אבל לדעת תוס, ם"הרמב
, ד"שיצטרפו לכת אחת צריך שהעדים יתכוונו להעיד בשעת ראיה וגם שיעידו בפועל בב

ד נחשבת "על כן אין הגדת הפסולים בב, כאן שהעידו רק מחמת החרם שביקש התובע
ולקמן ' ק ז"כן ביאר התומים בס(, היות והתובע לא התכוון שהפסולים יעידו לו, כעדות

' ואפי, ולכן אין עדות הפסולים פוסלת את עדות הכשרים). נרחיב בבאור דבריו
  .כשהפסול התכוון להעיד בשעה ראויה

 :סעיף ב

א שעדות "י, ואין הרחוק יודע בקורבתו של זה, ד קרוב עם רחוקאם העי"
והוא שאינו רגיל . ונאמן לומר שלא הכיר, הרחוק כשרה ומחייבו שבועה

ואומר , ויש מי שחולק על זה, אינו נאמן, אבל אם הוא רגיל אצלו, אצלו
כיון שהעיד הפסול עמו (נתבטלה עדות הרחוק , לא הכיר בקורבתו' שאפי

  )"בבית דין
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ולדעתם כדי שהכשר יפסל לעדות צריך , ן הסכים גם לשיטתו"ף והרמב"זו דעת הרי
' כ רבנו חיים כהן בתוס"וכ. וגם ידע שהוא פסול, שהכשר התכוון להעיד עם הפסול

וזו דעת ויש מי ) 'ק ה"ע ס"עיין סמ. (ש חולקים"והרא' אולם התוס, א"ע' במכות דף ו
ך חלק וכתב "והש, הסתם אמרינן שהכיר בפסולוף שמן "ע בדעת הרי"כתב הסמ. שחולק

ד לשאול את העד הכשר אם ידע "צריך הב, ף אם נמצא קרוב או פסול"שלדעת הרי
  .ף"ועיין בהקדמה מה שכתבתי בדעת הרי. בפסולו

ך הביא "אולם הש, ף"היא כחולקים על הרי' ך שפשטות הגמ"ולהלכה כתב הש
ם משמע "כתב שמהרמב' בסעיף א ז"והט. ף"הרבה ראשונים שהסכימו לדעת הרי

  .ש"והרא' שסובר כתוס
באו עדים והעידו על אחד מהם שהוא , ד"י בי רב דאם אחר שהעידו בב"כתב הר
ך "והש. ד"אמרינן שחברו לא ידע בו שהוא רשע שהרי רק עתה נפסל בב, רשע ופסול

  .הסכים לדעתו

  ".כיון שהעיד הפסול בבית דין: "א"רמ

שהעדות נפסלת רק אם העידו העדים ' כן לדעת התוסא כתב "ך דהרמ"כתב הש
ף "לדעת הרי, ם שהצטרפותם לכת אחת היא בשעת ראיה"ולדעת הרמב. ד"כ בב"אח

' א' ועיין מה שכתבתי בסעי(, צריך שהכשר ידע בפסול בשעה שראה והצטרף עמו
ש גם אם הכשר לא ידע שהעד שהצטרף עמו פסול "ולדעת הרא) ף"בהערה בדעת הרי

  .בטלה עדותם
כתב התומים דאשה אינה בגדר עד פסול שיהיה הדין עדות שבטלה מעצתה בטלה 

עוד כתב התומים שפסול דרבנן שהכריזו עליו מבטל את כל . דאינה עד כלל, כולה
  .י דאינו מבטל"ת בתחילת הסימן הביא תשובת הב"והפ. העדות

  .ע"סמ. ד"לא מועיל שהכשרים יעידו שוב בב, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
אלא , ד"ד לא אמרינן נמצא אחד מהן פסול מבטל את כל הב"ח שבב"כתב הקצוה

ש "י תשובת הרא"ו הביא הב"ובסימן מ. ד קיים"ד כשר הפס"אם היו חוץ מהפסולים ב
והנתיבות הזכיר כאן שתי . ד אמרינן נמצא אחד מהן קרוב ופסול נפסלים כולם"שגם בב
  .הדעות

  ענף ב

  נמצא קרוב או פסול בקידושין או בגירושין

שאדם שקידש אשה או מסר גט , כתבו) ה שמואל אמר"א ד"מכות דף ו ע(' התוס. . . . אאאא
הפסולים , שהתכוונו כולם להעיד' אפי, לאשה והיו במעמד גם קרובים או פסולים

מר נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדות שכדי שנא. הקידושין והגרושין חלים, והכשרים
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כ בקידושין ובגרושין כשלא העיד הפסול "א, ד"צריך שהעד הפסול יעיד בב, כולם בטלה
  .נגמרים הקידושין והגרושין בעדים הכשרים, ד"בב

שאם הבעל והאשה מודים במעשה , )'ק ח"ס, ב"סימן מ(כתב הבית שמואל 
ד אינו מבטל "עדותן יחד בב, ד"פסולים בבכ הכשרים וה"אפילו אם יעידו אח, הקידושין

אבל בזמן הקידושין היו . כיון שרק עתה הצטרפו והתבטלה עדותן, את מעשה הקידושין
והיות ובזמן הקידושין היו עדים כשרים שהקידושין יכלו להתברר על , עדים כשרים

הלכו והוי כאיש ואשה שאומרים נתקדשנו בפני פלוני ופלוני ו. ידיהם חלו הקידושין
  .למדינת הים

שאם העידו הכשרים , ש וכתב"חלק על הב) 'אות י, ה"סימן כ, א"ח(והאחיעזר 
. ד הקידושין חלו"אבל אם לא העידו בב. ד נתבטלו הקידושין למפרע"והפסולים בב

והעידו עדים על , שאם האיש או האשה הכחישו את מעשה הקידושין, מ"כ האב"וכ
ד יכולים לפסוק על פי עדותן שהיו "שאין ב, פסול הקידושין ונמצא אחד מהן קרוב או

  .קידושין
ג "בדף מ(אבל במסכת קידושין , א במסכת מכות"כתב הריטב' כעין דברי התוס ....בבבב

' דגם לשיטת התוס, )ו"ח בריש סימן ל"הביאו הקצוה(ה "א בשם הרא"כתב הריטב) א"ע
דבר זה נכון , ד"הסוברים שעד אינו נחשב לעד משעת ראיה ונעשה עד רק כשמעיד בב

יש לרואים , אבל בקידושין שמעשה הקידושין נגמר בפני העדים, בכל העדיות שבתורה
וכל הרואים את הקידושין בין אלו שהתכוונו לראות בין אלו , שם עד באותה שעה

ולכן . 20ואם יש ביניהם פסולים הקידושין בטלים, שהתכוונו להעיד מצטרפים לעדות
  .ה שצריך ליחד עדים בשעת הקידושין"הרא כתב

שהפסולים לא יפסלו את שאר , ה שיחוד עדים מועיל"ונראה לי שטעמו של הרא
והיות ויחדו עדים לעדי קידושין , כי כשמיחדים עדים הם נחשבים לכת נפרדת, העדים

 שהפסולים גם התכוונו להעיד' ועל כן אפי. עדים אלו אינם מתכוונים להעיד עם אחרים
נכתוב הסבר ' ולקמן בענן זה אות ו. אין הם מבטלים את העדים שיחדו אותם לעדות

  .ה מדוע מועיל יחוד עדים"נוסף בדברי הרא
אינו , ד"הסוברים שעד שלא העיד בב' כל מה שכתבנו לעיל הוא לדעת התוס ....גגגג

ם שאדם "י והרמב"אבל דעת רש, נחשב לעד לענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול
ועל כן אם , "והוא עד או ראה או ידע"שנאמר , דות מאותה שעה מקבל שם עדשרואה ע

וגם עד פסול התכוון להעיד הוא פוסל את כל , עדים כשרים התכוונו להעיד על קידושין
ונראה שלדעתם צריך ליחד עדים בקידושין דשמא יתכוון אחד הפסולים להעיד . העדים

שמן הסתם הפסולים , עדים שהקידושין חליםויש לומר שאם לא יחדו . ויבטלו הקידושין
  .אין כוונתם להעיד אלא לראות

                                                 
והעידו תוך כדי דיבור , התכוונו להעיד ועדים שהתכוונו לראותה סובר שעדים ש"ונראה שהרא  . 20

 ולפי זה מובנים דברי. ואם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולם בטלה, מצטרפים לעדות אחת

הוי כהעידו כל העדים כאחת ובאופן זה , ה שבקידושין הקידושין חלים בראית העדים"הרא
 .מצטרפים כל העדים לכת אחת
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, פסולים) או אחד מהם(כ שהעדים המיוחדים "והנה אם יחדו עדים והתברר אח    ....דדדד
ם ועל פי "ך שפסק כהרמב"לדעת הש, ויש עדים אחרים בקהל שראו את הקידושין

אבל לדעת . הקידושין בטלים, 'וכן לדעת הנתיבות עיין לעיל בביאור סעיף א, פירושו שם
  .21הקידושין חלים', י וכן לדעת תוס"ם ורש"הבית מאיר בדברי הרמב

' עדים ונמצאו ביניהם ב' דאם יחדו ג) ד"מהדורה קמא סימן צ(א בתשובה "כתב רע
אין אומרים נמצא ביניהם , ד"שמאחר ולא העידו בב, הקידושין חלים' וסלדעת ת, אחים

י "וכן לדעת רש. ה הקידושין בטלים"א בשם הרא"ולדעת הריטב, קרוב או פסול
ן "וכן בטלה העדות לדעת הרמב. העדות בטלה, ם היות והתכוונו יחד להעיד"והרמב

ד יש להם משעת ראיה שסובר שעדים שמיחדים אותם לעדים דין ע) בהקדמה' דעה ג(
  .ד"שלא העידו בב' אפי

והיו , עדים ונמצאו פסולים' דאם יחדו ב, כתב) 'בתשובה סימן ז(י וויל "המהר .הההה
שבכל מקום שבעלי , וטעמו. הקידושין בטלים, עדים אחרים כשרים שראו את הקידושין

  .וכל השאר פסולים, הוי כאמרו במפורש אתם תהיו עדים, הדבר מיחדים עדים
והיות והוא למד את דינו מדברי , י וויל נראים תמוהים"נה מאחר ודברי המהרה
ש "אביא את לשון הרא, בדין הזמין התובע עדים כשרים' ש שמובאת סוף סעיף א"הרא

  :ל"כתב וז) א"י' סי' א' מכות פר(ש "הרא. ואדון בדבריהם

 ,ויראה שאם הזמין המלוה עדים כשרים ועמדו שמה קרובים או פסולים"
, לא נתבטלה עדות הכשרים, ד"אף אם כיוונו להעיד ובאו והעידו בב

דהא דקאמר . לאו כל כמיניה להפסיד ממונו, דכיון שיחד את עדיו
היינו בדבר הנעשה , שיילינן להו אי למחזי אתו אי לאסהודי: תלמודא

אבל המזמין את עדיו , בפני רוב העם בלא הזמנת עדים ובאו כולם להעיד
, לאו כל כמינייהו לבטל העדות, אחרים מכלל העדותוהוציא כל ה

  ."ל"עכ

הכוונה " המזמין עדיו והוציא את כל האחרים"ש "י וויל פירש את דברי הרא"המהר
ש בשני "י וייל פירשתי את הרא"הנה לפני שראיתי את המהר. שפסל את שאר העדים

ם לא פירשו ל שרוב האחרוני"ונ, י וויל"דרכים ושני הדרכים אינם כפירוש המהר
ש שלא כפרוש "כ אבאר תחילה את דברי הרא"ע, ולקמן נבאר שפרושו קשה, כפירושו
  .י וויל"המהר

שכדי שנאמר נמצא אחד , ש הולך לשיטתו"פירש שהרא) 'ק ז"ו ס"ל' סי(התומים 
. ד"כ יעידו בב"ואח, צריך שכל העדים יתכוונו להעיד, מהן קרוב או פסול עדותן בטלה

כוונתו , שהמזמין עדיו בדיני ממונות שיהיו עדים בהלואה או בקנין, ש"ועל כך אמר הרא
והיות ובדיני ממונות זכותם של התובע או של , ד להעיד"ששאר הרואים לא יבואו לב

                                                 
 .ולפי זה גם לדעתו הקידושין חלו' ב' ף בסעי"בדעת הרי' א' ע מה שכתבתי בהערה בסעי"וע  . 21
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כאן שיחד עדים הוי כאומר שאינו רוצה , הנתבע לומר מי הם העדים שיעידו לטובתו
  .ד הוי כלא העידו"דו בבולכן גם אם פסולים העי, ד"ששאר הרואים יעידו בב

והתברר , ובנוסף להם ראו גם עדים נוספים, ולפי זה בקידושין אם יחדו עדים
שהרי שאר הרואים ראויים . הקידושין חלים, שהעדים שיחדו אותן הם פסולים לעדות

ד "העדים יכולים לבוא מעצמם לב, וקידושין שהם דבר איסור והדבר נוגע לכלל, להעיד
כתב ' ק ז"ואמנם התומים בס. עליהם לברר לעולם אם נעשו קידושיןכי מוטל , להעיד

  .ששאר הרואים אינם יכולים להעיד, ש דין זה"שבאיסורין לא אמר הרא
) 'ענף זה אות ב(ש על פי הפירוש שכתבנו לעיל "עוד אפשר לפרש את דברי הרא

ונים לא שעדים אלו מתכו, שהמזמין עדים כוונתו שהם יהיו כת נפרדת, ה"בדברי הרא
כ עדים אחרים אינם יכולים להצטרף לעדים שיחדו אותם "וע, להצטרף לעדים אחרים

תתקיים , גם לפרוש זה אם התברר שהעדים שיחדו אותם לקידושין פסולים. לפוסלם
והיות ולא הצטרפו , דהרי ששאר העדים לא הצטרפו לאלו שיחדו אותם, העדות בשאר

  .ם להעיד על הקידושיןלעדים פסולים הם עדים כשרים שיכולי
שכתב כדברי שיחוד עדים מועיל דנעשים ' ק ז"זה בסוף ס' ועתה ראיתי בתומים בסי

ש שהוכיח "וע. שבאיסורין ודאי שאדם אינו יכול לפסול עדות עדים אחרים, כת נפרדת
  .ל שכיוונתי לדעתו"ות. במכות' את דבריו מדברי תוס
שהמיחד עדים אין קרוב או פסול , ש"י וויל פירש את דברי הרא"ונראה שהמהר
והנה התקשיתי מאד . משום שפסל את כל האחרים להעיד בדבר, יכולים לפסול עדיו

גיטין דף (ן "ועיין ר, י וויל כיצד אדם יכול לפסול עדים כשרים בקידושין"בדברי המהר
ואם ראו עדות והעידו , שכתב שבאיסורין אין אדם יכול לפסול עדים) ף"ז מדפי הרי"י
שבדיני ממונות , כתב) ף"א מדפי הרי"בשבועות דף כ(ף "אמנם הרי. ד עדותן כשרה"בב

מ יש לומר שרק בממון יכול לפסול שהוא בעלים על "מ, אדם יכול להתנות ולפסול עדים
אבל באיסורין שהדבר נוגע לכלל אין בכוחו , והודאת בעל דין כמאה עדים דמי, כך

  .ן"לפסול עדים וכפי שכתב הר
י וויל שאדם המיחד עדים הוי כעושה הקידושין בתנאי שיחולו "וונת מהרושמא כ

אך . ואם עדים אלו אינם כשרים אינו מקדש. ועל מנת כן מקדש, הקידושין רק בעדים אלו
היה צריך , שאם כוונתו לתנאי, ועוד קשה? ע מדוע לפרש כך את כוונת המקדש"צ

ך "ועין ש(תם מורה שכוונתו לתנאי דאין יחוד עדים ס, לעשות תנאי מפורש וגם לכפלו
  ).'ק ג"ס' מ סימן ל"חו

מ קשה מדוע מפרשים שכוונתו "מ, ואף אם נאמר שאדם יכול לפסול עדים בקידושין
ועדים , הרי יש מפרשים שיחוד עדים מועיל כיון שנעשים כת נפרדת, היתה לפסול

סובר שאם  י וויל"ברם קושיא זו אפשר לתרץ שמהר. אחרים אינם מצטרפים אליהם
אין ביחוד עדים למנוע שפסולים לא יצטרפו אליהם אם כיוונו , האחרים לא היו נפסלים

  .להעיד
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או שעל , אולם נראה שהעיקר מה שאדם מיחד עדים הוא שמיחדם שיהיו כת נפרדת
אם ראו גם אחרים , לפי זה. ידי שמיחדים עדים כוונת השאר רק לראות ולא להעיד

  .ע לדינא"י וייל צ"ודברי המהר. 22בדבריכולים הם להיות עדים 
ו ומהטעם שכתבתי שבאיסורין "חלק על המהרי) ב"א סימן ק"ח(ל "ומצאתי שהריב

כתב , ו"כ' סי) לבעל הלחם משנה(ת לחם רב "וגם בשו. אין ביד אדם לפסול עדים
והיו שם גם עדים אחרים , שיחדו אותם לקידושין שהם פסוליםבמקרה שנמצאו העדים 

שמדבריו עולה שאינו , )זה' שכתבה בסוף סי(ועיין בתשובה לנתיבות . שהקידושין חלו
  .ולקמן אדון בדבריו, י וייל"סובר כמהר

דנראה שסובר שבקידושין יש טעם , אחרתי וויל בדרך "ל לבאר את המהר"ועתה נ ....וווו
וסובר , דהנה ידוע שבקידושין צריך עדי קיום. מיוחד מדוע אדם יכול לפסול עדים

ובידיעה , ו שבקידושין צריכים המקדש והמתקדשת לעשות הקידושין לפני עדים"המהרי
ל מ צריך שהבע"מ, ואף שאין צריך לומר אתם עדים. שעל ידי עדים אלו חלים הקידושין

  .והאשה ידעו שהעדים רואים הקידושין ומחמתם חלים הקידושין
והבית מאיר . ט"שכתב שזו גם דעת המהרי) 'ב סעיף ג"סימן מ, ע"אה(ש "ועיין בב

שלדעה זו , וכתבו המפרשים שם. א"כתבו שזו גם דעת הריטב', ק ז"מ שם ס"והאב, שם
, ו גזלו ונפסלו למפרעכ נתקבלה עדות שעדים אל"ואח, אם קידש אדם אשה בפני עדים
משום שהבעל והאשה לא ידעו , שהקידושין לא חלו, והיו עדים אחרים אחרי הגדר

  .מעדים אלו ולא התכוונו להתקדש על דעתם
שלדעתו כאשר בעל ואשה מיחדים עדים , י וויל מוסברים"לפי שיטה זו דברי המהר

דושין מדעת עדים דהרי צריך שהמקדש והמתקדשת יעשו הקי, הם פוסלים את כל השאר
  23.והם סבורים שמחמת עדים אלו חלים הקידושין, שהם רואים אותם

) 'הבאתי דבריו בענף זה אות ב(ה "ולפי הסבר זה אפשר לומר שזה גם טעמו של הרא
ובקידושין צריכים  שהיות, שיחוד עדים מועיל שהפסולים לא יפסלו עדות הכשרים

ובידיעה שעל ידי עדים אלו חלים , המקדש והמתקדשת לעשות הקידושין לפני עדים
  .על כן כשמיחדים עדים כוונתם שאינם עושים הקידושין מדעת עדים אחרים. הקידושין
ש חולקים על השיטה "א והריב"מ שכתבו שהרשב"מ ובא"ש ובב"ש בב"ברם ע

והיו עדים אחרים אחר הגדר , י עדים ונמצאו פסוליםודעתם שאם קידש אדם לפנ, דלעיל
, שבמקרה זה הרי עדים יודעים שהאיש והאשה התכוונו לקידושין, שהקידושין חלו

א "מ שם כתב שהעיקר להלכה כהרשב"ומהב. ובפועל הרי היו עדים שראו את הקידושין
  .ש לחומרא"והריב

                                                 
 .'ודין זה תלוי במחלוקת הראשונים והאחרונים שביארתי בסעיף א  .22
ועדים , לפי פירוש זה אם המקדש והמתקדשת יחדו עדים לקידושין ועדים אחרים ראו את הקידושין  . 23

ודאי , אלו מכחישים את עדי הקידושין ואומרים שהדבר שקידשו בו לא היה שוה פרוטה וכדומה
היות שהקידושין לא נעשו , כחשת ולא נאמר שהעדים שבאו לראות אינם עדיםשהוי עדות מו

 . י וויל"ט שבפשטות נראה שחולק על מהר"תע' ש סי"ועיין ריב, מדעתן
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מ הקשה על "שום שהבזה מ, מ לחשוש לדבריהם רק לחומרא"ונראה שמה שכתב הב
והיות ולא ראו עדים , שיטתם דשמא המקדש או המתקדשת ידעו שעדים אלו פסולים

ומשמע מדבריו שם שבאופן שאין חשש . אחרים עשו הקידושין בפניהם רק בשחוק
דאין צורך שהמקדש והמתקדשת , ש"א והריב"שהקידושין נעשו בשחוק דהעיקר כהרשב

ואם יחדו עדים לקידושין וגם עדים אחרים ראו , מיםיעשו הקידושין מדעת עדים מסויי
דאפשר להכשיר , דאם נתברר שהעדים שיחדו אותם לקידושין הם פסולים, הקידושין

וזאת אם לא נפסלו מדין נמצא אחד מהם קרוב או , הקידושין על פי העדים האחרים
  .פסול

  :ל"וז' ק ה"ו ס"ל' ואביא את דברי השער המשפט בסי

ג "צ' ח החדשות סי"עין בתשובות ב. ובע עדים כשריםואם הזמין הת"
אברהם עפשטיין שהאריך להוכיח דאף עדות ' תשובה מהגאון מהו

ואם עדי היחוד , הכשרים שלא יחד אינן מתבטלין בשביל הפסולים
' סעי' ע' מ סי"ליתנייהו קמן מהני עדות הכשרים שלא יחד והוכיח כן מחו

  .ל"עכ." ש"ע' ד

י וויל הוי ספיקא "מסיק שם שדינו של המהר', ז אות ו"א סימן כ"ת אחיעזר ח"ובשו
  .ק' ע סי"ס אה"ע חת"וע) ב"ח ע"דף מ(א "ק ל"ב ס"מ' ע אוצר הפוסקים סי"וע. דדינא
ובזמן הקידושין , כ נראה להלכה שאם העדים שיחדו לקידושין נמצאו פסולים"וע

  .היו שם גם עדים כשרים הוי ספיקא דדינא אם האשה מקודשת
  .פסולים 24ועתה נדון בגט שנמסר בפני רבים ונמצא שעדי הגט    ....זזזז

ך כפי שפירש בדעת "לדעת הש, נסכם תחילה הדין במקרה זה לפי המבואר לעיל
ובענף זה , ו סעיף א"ל' ועין לעיל בביאור לסי(ם ופסק כמותם הגט בטל "י והרמב"רש

הגט פסול רק ' וכן לדעת התוס, ם"י והרמב"ולדעת הבית מאיר בשיטת רש). 'אות ד
ולעיל כתבתי להלכה שבמקום שהעדות כשרה לדעת (מדרבנן משום שהוא מזויף מתוכו 

ואפשר לצרף ). ם אפשר להקל כמותם"י והרמב"ולדעת הבית מאיר בשיטת רש' התוס
, תכוון להעיד יחד עם הפסולשכתב שאם הכשר לא ה' ב' ף בסעי"כאן גם את דעת הרי

        .י וויל דלעיל"ודין זה תלוי גם בדברי המהר. הכשר לא נפסל
כ התברר ששני "ו דן בגט שנמסר בפני עשרה אנשים ואח"ל' הנתיבות בסוף סי

שכשם שקידושין , וכתב הנתיבות. העדים שיחדו אותם לעדי חתימה ומסירה הם פסולים
שכשם . ד"אפשר לעשות קידושין וגרושין לפני בכן , וגרושין חלים כשנעשו בפני עדים

שהבעל , לפי זה כתב הנתיבות. ד מועיל לכך"שעדי קיום מועילים לקידושין וגרושין כן ב

                                                 
 . הכוונה לעדי החתימה שנהגו גם ליחדם לעדי מסירה  .24
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והשלושה , ד"והאשה יבואו בפני שלשה שהיו בזמן מסירת הגט ויקבלו אותם עליהם כב
  25.ד על הגרושין"יעשו מעשה ב

ן צריך דוקא שלשה שלא "הנה לפי מה שנתבאר בהקדמה למאמר זה לדעת הרמב
אבל אלה שהוזמנו להיות עדים , ד"שרק הם יכולים להיות ב, הוזמנו להיות עדים בדבר

ם גם אלה שהתכוונו להעיד נעשו עדים "י והרשב"ולדעת רש. ד"אינם יכולים להיות ב
ד אינם נחשבים כעדים "כל זמן שלא העידו בב' דעת תוסול. ואינם יכולים להיות דיינים

ש בנתיבות שביאר שעדים פסולים אינם מצטרפים "וע. ויכולים להיות דיינים בדבר
  .ד"לראית דיינים ואינם פוסלים את הב

מ הוא פסול מדרבנן שהרי הוא מזויף "מ, ד"וגט זה אם נכשירו משום שנמסר בפני בי
וגט שהינו פסול מדרבנן רק בדיעבד אשה שנישאת , יםמתוכו שחתומים בו עדים פסול

  .בו לא תצא
חלק על הנתיבות וכתב שאין להקל ' ע' סי, ת שואל ומשיב מהדורא תניינא"ובשו

ועיינתי בדברי השואל ומשיב ואין בדבריו לבטל ). ז"ל' ע עוד שם בסי"וע(עקב סברתו 
  .את דברי הנתיבות

והשלשה שבפניהם נעשו הגרושין לא שמאחר , ל שדברי הנתיבות קשים"ברם נ
אין לומר שהבעל גירש , ד על הגרושין"וגם לא כתבו מיד מעשה ב, ד"התכוונו להיות ב

הוא משום שבקידושין , שהרי בקידושין ובגרושין הטעם שצריך עדי קיום. ד"בפני ב
ומחמת שדברים אלו , וגרושין שהם חב לאחריני נאמר בהם על פי שני עדים יקום דבר

והנה המקדש או . ו חב לאחריני צריך שבעת עשיתן הם יוכלו להתברר לכל העולםהו
שהרי העדים שראו העדות הם , י העדים"המגרש בפני עדים הדבר עומד להתברר ע

אבל אדם שעשה קידושין או גרושין בפני שלשה שהמקדש . ד"חייבים להעיד בב
הדבר לא , ד"ונו להיות בוגם כשהשלשה לא התכו, ד"והמתקדשת לא קיבלום עליהם כב

ד על "שהרי השלשה אינם חייבים לעשות מעשה ב, עמד להתברר בשעתו על ידם
מעשה הקידושין לא עמד להתברר בשעתו וממילא לא חלו , ומאחר וכן. הקידושין

                                                 
ן שגט שנמסר בפני שלשה הם יכולים לכתוב מעשה "הרצ כתב בשם "ט ש"ש בסימנים שפ"הריב  .25

. ע"וצ, ד בדבר"ומשמע שם שצריך שהשלשה יתכוונו להיות ב, ד שהאשה התגרשה בפניהם"ב
, פ ראייתם"א יש מחלוקת ראשונים אם כדי ששלשה ידונו ע"ג ע"יש נוחלין דף קי' ב פר"ומסכת בב

  .פ ראייתם"צריך שיתכוונו לראות כדי לדון ע
ד כדי שיוכלו "ות כתב שהבעל והאשה יבואו לפני השלשה שראו ויקבלו אותם עליהם כבהנתיב  

ה "ה ועלה בדעתי ובד"ח ד"ע סימן נ"א אה"ח(ב שהנתיבות הביאו "אולם בנו. ד"לעשות מעשה ב
ד גם כאשר בעלי הדין לא קיבלו "מבואר שבאיסורין שלשה יכולים לעשות מעשה ב) ואמנם לדברי

הם עושים רק גלוי דעת של , ד"שבכל מקום ששלשה עושים מעשה ב, יש לחלקושמא . ד"אותם כב
אולם בקידושין וגרושין שנעשו בפני . ולכן אינם צריכים ריצוי של בעלי הדין, מה שנעשה בפניהם

כ אין השלשה יכולים לעשות "וע, ד"הקידושין והגרושין לא חלו בלי מעשה הב, עדים פסולים
  .ן או הגרושין יחולו בלא רצוי בעלי הדיןד שגורם שהקידושי"מעשה ב

ג שכתב "ק ל"א בחידושים ס"פ' דעיין נתיבות בסי, עוד יש לדון האם צריך שיהיה אחד גמיר ביניהם  
ט "ע' ח בסי"אולם הקצוה. ד אין צריך חד גמיר כיון שאינם צריכים לפסוק דין"שבהודאה בפני ב

 .לשום דבר ד"כתב שאם אין חד דגמיר אין להם דין ב' ק ז"ס
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ד ויכתבו "ואשר על כן נראה לי שגם שאם יעשו השלשה לאחר זמן מעשה ב. הקידושין
שהקידושין , והטעם, דושין והגרושין לא חלים למפרעהקי, שקידושין נעשו בפניהם

  .נעשו באופן שלא עמדו להתברר בשעתן
לקידושין , שיש חילוק גדול בין קידושין וגרושין שנעשו בפני עדים, ביאור הדברים

שקידושין שנעשו בפני עדים . ד"וגרושין שנעשו בפני שלשה שלא התכוונו להיות ב
אבל . ות שהקידושין והגרושין יכלו להתברר בשעתןהי, חלו הקידושין, ומתו העדים

אם מתו השלשה ודאי , ד"בקידושין שנעשו בפני שלשה כשהשלשה לא התכוונו להיות ב
שלשה , ולפי זה לא מסתבר שקידושין שלא חלו בשעת עשייתן. שלא חלו הקידושין

  .כ מעשה שבעקבותיו יחולו הקידושין למפרע"שהם לא עושי הקידושין יעשו אח
ד על פי "ד יכתבו מעשה ב"על מנת שביה, ד"והנה כיום המנהג למסור גט בפני ב

וגם דעתם של הבעל והאשה , ד בשעת מסירת הגט"כ הם מתכוונים להיות ב"א, ראיתם
כ כיום אם "א, ד שהם התגרשו בפניהם"כדי שיתנו להם מעשה ב, ד"למסור הגט בפני ב

ב שציינתי "ובנו. (26ול רק מדרבנןהגט פס, נמצאו שעדי החתימה והמסירה פסולים
ד גם שלא ברצון "ד לכתוב פס"בהערה לעיל מבואר שבאיסורין שלשה יכולים להיות ב

כ רצוי "וע). ד"ולדעתו אין צריך שהבעל והאשה יתכוונו שהשלשה יהיו ב, הצדדים
שבמקרה זה גם . ד על מסירת הגט"שלשה להיות בד יתכוונו ה"שבכל מסירת גט בפני ב

        .אם ימצא שאחד העדים פסול הגט כשר מדאורייתא
ד בעירנו רחובות אדם הגר בתימן וביקש לשלוח "ד הופיע בפני ביה"בשנת תשס. . . . חחחח

ד נענה "ביה) ד שיכול לסדר גט"כיום אין בתימן בי(גט לאשתו הגרה בתימן בעיר אחרת 
. והבעל ציוה לשליח שיוליך את הגט לאשתו כמקובלד "לבקשתו הגט נכתב בביה

הגט וההרשאות . השליח הראשון מינה שליח שני הגר בתימן שיתן את הגט לאשה
כדי שימסור את הגט לרב מטעמו  27נשלחו לגאון הרב יהושע העשל וואלהענדלער
  .הנוסע לתימן שיהיה נוכח בעת מסירת הגט לאשה

א "לאחר תקופה קיבלנו את מכתב מהגאון הרב יהושע העשל וואלהענדלער שליט
  :וכן הוא כותב

ק רחובות "שלום מרחוק לכבוד הרבנים הגאונים בי דינא רבתא דק"
  .א"ר שליטד הגאון הרב נחום שמואל גורטל"וכבוד האב, ק"בארה

                                                 
על כן היום הפסול של מזוייף מתוכו קטן , ויתכן לומר שכיום שאין האשה נישאת על פי הגט  . 26

ל הם פסלו גט מזוייף מתוכו מחשש שמא יסמכו על העדים "דבזמן חז, ל"מהפסול שהיה בזמן חז
חילה לכת, ד"אבל כיום שקורעים את הגט ונותנים לאשה מעשה ב, הפסולים להתיר לאשה להנשא

 . לא עמדו לסמוך על עדי החתימה שעל פיהם יתירו לאשה להנשא
מאיר עיני חכמים על הלכות , ד בברוקלין ניו יורק מחבר הספרים גופי הלכות על הלכות נדה"אב  . 27

 . ועוד, גיטין
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י בית דינכם נמסר לאשה בפני שני "הנני להודיעכם שהגט הנסדר ע
ד "שלוחים שנסעו מהכא לתימן והם היו שנים מתוך שלשה חברי ביה

  .ד על מסירת הגט"והנני שולח לכם את המעשה ב. שהגט נמסר בפניהם

לאחר שהשלוחים חזרו מתימן ישבנו כסאות למשפט לשמוע סדר מסירת 
נתברר לנו כשהשלוחים ישבו לסדר . על פרטי מהלך הדבריםהגט וחקרנו 

את הגט חקרו אחר אנשים מהקהילה בתימן שלא יהיו קרובים לבעל 
מספר היהודים כיום (ולאשה ולשליח ופסלו יותר מארבעים אנשים 

כ כשבאו לידי מעשה לא "ע, )בתימן מצומצם ויש ביניהם הרבה חיתונים
  .דיינים היו שמה קרוביםהבחינו שבין עדי המסירה ובין ה

כי העד הראשון שני בשני עם אשת המגרש השניה אשר הבעל דר עמה 
וזאת ועוד . ל הוא אחי אבי האשה השניה של המגרש"כי העד הנ, כיום

כי , כ שני בשני עם האשה המגורשת"יתירה כי גם הדיין השלישי הוא ג
פסולים אשר לפי הנראה הם , חמותו של העד היא אחות אבי המתגרשת

י בעל כאשתו ויש לעיין אם יש "מדינא כי שני הקרובים הם שני בשני ע
  .ל"להתיר האשה הנזכרת בגט הנ

וחשבנו שאולי יש לקבל עדות משני השלוחים שנסעו מכאן לתימן והם 
והם יעידו עתה לפנינו על . ד שהגט נמסר בפניהם"היו שם שנים מהבי

נצטרפו אז בשעת ראיה ושוב אולם מה שיש לדון בזה דהרי . מסירת הגט
ו דאזלינן בתר שעת "ל' מ סי"לשיטת הראשונים בחו, כ"נפסלו להעיד אח

ונודע , אך מה שיש לצדד בזה כי הרי אז לא היו עדים רק דיינים. ראיה
, מחלוקת הפוסקים אי גם בדיינים אמרינן נמצא אחד מהם קרוב או פסול

ובצירוף , עדותם עכשיוי "אולי יש מקום להכשיר הגט ע. דנפסלו כולם
ויש לציין בזה את דברי . שיטת הראשונים דאזלינן בתר שעת העדות

בדין אם . ד נדרשתי לאשר שאלוני"ו במה שכתב בניד"ל' הנתיבות סוף סי
' ב וסי"פ' א סי"ח(ע "ת דברי חיים אה"ע בשו"וע. נמצא קרוב בין העדים

  .28יניםמה שדן אם נמצא קרוב בדי) ד"ג וצ"צ' סי(ב "וח) 'צ

ידוע לכם שלסדר גט נוסף הוא דבר בלתי אפשרי כי מלבד הקושי לנסוע 
ועל כן יש , ולא בכל מתרחש ניסא שיוצאים שלוחים להתם, מהכא להתם

ונא למהר . צדק כפי דעתכם הרחבהלדון בכובד ראש ולהעמיד דין אמת ו
  .להשיב כדי שנוכל לסדר הדבר על הצד היותר טוב

  בכבוד והוקרה רבה

                                                 
ב מבואר שאדם שהתכוון להיות דיין אינו נחשב מחמת כן למי שהתכוון "פ' א סי"בדברי חיים ח  .28

 . להעיד
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שניאור זלמן       יהושע העשל וואלהענדלער 
  ."בערנבלאט

  :על כך השבתי
  ד"ו תמוז תשס"ט" 

  כבוד הרבנים הגאונים
ער הגאון הנעלה דכל רז לא אניס ליה בקיא וחריף הרב יהושע העשל וואלהענדל

  .א חבר בית הדין"וכבוד הגאון הרב החשוב שניאור זלמן בערנבלאט שליט. א"שליט
  .שלומכם ישגא מאד

ונמסר לאשה בתימן בפני שני , קיבלתי את מכתבכם בענין הגט שנכתב בבית דיננו
עברתי על מה שכתבתם ומחמת נחיצות הענין ניגשתי מיד . ב"שלוחים שהגיעו מארה

כתבתי , "נמצא אחד מהם קרוב או פסול"למדתי את הסוגיה הנה בעבר כש. לעין בדבר
מ כדי שיהיה עמי לעת מצא "ו בחו"ל' לעצמי סיכום שיטות הראשונים והאחרונים לסי

מאחר וכתבתי שם דברים הנוגעים לענין . זה' כשאזדקק לפסוק בענינים הנובעים מסי
  .כתבתיכ אני שלוח לכם העתק מהסיכום ש"שלנו ושברצוני לסמוך עליהם ע
י שהשנים "אפשר להכשיר את הגט ע' שלדעת תוס, העולה משם למקרה הנדון

ד שראו שהגט נמסר בפניהם "שיעידו עתה בפני ב, שישבו כדיינים בזמן מסירת הגט
  .וכפי שכתבתם במכתבכם, לאשה

, עצה זו אינה מועילה) א"ג ע"דף מ(א הביאו בקידושין "ה שהריטב"ברם לדעת הרא
כיון שאם אנו , ינים בזמן מסירת הגט פסולים להעיד על מסירת הגטואלו שישבו כדי

אולם . רוצים להחשיב אותם כעדים הרי שנפסלו מחמת נמצא אחד מהם קרוב או פסול
א עצמו "וגם הריטב, ה"א שם ששאר הראשונים לא הסכימו עם הרא"כבר כתב הריטב

כ בשעת "וע, ה"הרא ולא הזכיר שם כלל את שיטת' במסכת מכות כתב שם כדברי התוס
  .ה"הדחק וצורך אין צריך להחמיר כדעת הרא

ם שעדים שהתכוונו "י והרמב"ך שפסק כדעת רש"ברם העומד מולנו הם דברי הש
גם אלו שלא התכוונו , נפסלים גם שאר העדים, להעיד ונמצא אחד מהם קרוב או פסול

' ם כוונת הגמ"רמבי וה"ו ביאר שלשיטת רש"ל' ך בסי"והש, להעיד אלא באו רק לראות
, שאם נמצא קרוב ופסול בין אלו שבאו לראות אין הם פוסלים את אלו שהתכוונו להעיד

אין מזור לעדות ונפסלים גם , אולם אם נמצא קרוב או פסול בין אלו שהתכוונו להעיד
  .ד"ד שיעידו עתה בב"לשיטתו לא יועיל ששני אלו שישבו כב, אלו שלא התכוונו להעיד

ם "י והרמב"ך וביאר שגם לשיטת רש"שם שהבית מאיר חלק על השאולם הבאתי 
הפסול פוסל רק את אלו שהתכוונו , אם נמצא קרוב או פסול בין אלו שהתכוונו להעיד

ועל כן , אולם העדים שלא התכוונו להעיד לא היה להם שם עדים בשעת ראיה, להעיד
הם כת , כדי דיבור לעדותםד ולא יהיה ביניהם עד פסול שיעיד בתוך "אם יעידו עתה בב

והטעם שמעולם לא , נפרדת ואינם נפסלים מחמת עד פסול שהתכוון להעיד בשעת ראיה
  .ועל כן הם עדים כשרים, היה להם צירוף עם אלו שהתכוונו להעיד
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ם "י והרמב"ולדעת רש' ל להלכה שבמקום שלדעת התוס"ושם בסיכום כתבתי שנ
ז אצלנו שהוי מקום "ולפ. על כך להלכה מ העדים כשרים אפשר לסמוך"אליבא דהב

ד בזמן סידור "י שהעדים שישבו כב"הדחק ועיגון יכולים להתיר את הגט כפי שכתבתם ע
  .יעדו עתה שהגט נמסר בפניהם, הגט

, ד בזמן מסירת הגט"ל שאלו שישבו כב"דשמא י, ברם עלה לי ספק בענין זה
יש להם , ד"ונפסלו מלהיות ב, ד"והתכוונו לראות את מסירת הגט כדי לעשות מעשה ב

ז הם נפסלו גם לעדים כיון שהיה להם צירוף עם "ולפ, דין של עדים שהתכוונו להעיד
פ "ל שאדם שהתכוון לראות כדי לדון ע"אולם מצד הסברא נ. העדים שהתכוונו להעיד

וראית אדם , שהרי בפועל לא התכוון להעיד, אין לו דין ראית עד שהתכוון להעיד, ראיתו
ומצאתי סיוע לדבר זה בדברי הדברי חיים , די לדון אינה נחשבת כראיה כדי להעידכ

  .במכתבכם אלי) ב"פ' א סי"ח(מצאנז שציינתם 
ו  -אותיות ה ' ו בענף ג"ל' דהנה בסיכום לסי, ברם עדין יש לפקפק בהתר דלעיל

ש ו שכתב שבקידושין ובגרושין כשמיחדים עדים כוונת המקד"הבאתי את דברי המהרי
או המגרש שבזה שהוא מיחד עדים לקידושין ולגרושין הוא פוסל את שאר אלו 

ז לא יועיל במקרה שלנו "ולפ, שנמצאים שם מלהיות עדים על הקידושין ועל הגרושין
, והנה בדברי שם בסיכום שכתבתי. ד שיעידו על הגרושין"שהעדים שהתכוונו להיות ב

 29אולם מה נעשה שיש שפסקו כדבריו, תמהתי הרבה על דבריו והרחבתי שם בענין זה
  .ו הוי ספיקא דדינא"והאחיעזר כתב ששיטת המהרי

ל שמאחר ודבריו תמוהין וגם הרבה אחרונים כפי שציינתי אינם סוברים "ברם נ
ל שנוכל לסמוך "למקרה שלנו נ, כ אם נמצא חילוק בין המקרה שדיבר בו"ע, כמותו
  .להתיר
וגם מוסר את הגט , סירת הגטל לומר שכאשר המגרש מיחד עדים שיראו את מ"ונ

, ד"אין כוונתו לפסול את חברי הב, ד על הגרושין"ד כדי שיעשו לו מעשה ב"בפני ב
שהרי חשב שעל סמך ראיתם הם , שהרי הוא סבור שיש להם תפקיד בראית מסירת הגט

כ "וע. ד מכל מקום לא פסלם מלהיות עדים"ד ואף שנפסלו מלהיות ב"יוציאו מעשה ב
  .ר ולסמוך על מה שכתבתי לעילנראה לי להתי

בנוסף על כל האמור הרי הגט נכתב בבית הדין ברחובות ואחרי כתיבת הגט בית הדין 
, ד"והבעל זיכה את הגט לאשה בפני עדי ביה, ביקש את הבעל שיזכה את הגט לאשה
ואחרי זה הבעל מינה שליח . ד על זיכוי הגט"והריני שולח לכם העתק של המעשה ב

ובגט זה יש צד גדול לומר שזיכוי הגט הוי זכות גמורה עבור , גט לאשהשיוליך את ה
כיון שהבעל והאשה גרים בנפרד כשבע שנים והאשה דרשה כל השנים להתגרש , האשה

ואף דאמרינן טן למיטב טן דו וחובה לאשה להתגרש מבעלה . והבעל סירב ועיגן אותה

                                                 
דהיינו אם נמצא שאחד מעדי (, יש שתפסו את דבריו לעיקר והתירו ממזרים בהסתמך על דבריו  . 29

דכיון , ברם דבריהם אינם נראים לי, )דלא חששו לכך שהיו בקהל עדים כשרים, הקידושין פסול
 . הסתמך על שיטתו לבדעל כן אין לסמוך ולהתיר ב, דשיטתו קשה והרבה חלקו על דבריו
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. ומצטרף למה שכתבתי לעיל, מ במקרים כאלו ודאי דהוי לכל הפחות ספק השקול"מ
  .על ענין זה' ז' ועיין מה שכתבתי בספרי בכורי גשן סי

הוא קרוב שני , ויש עוד מקום לדון להקל במקרה זה כי העד הפסול שבין העדים
, ובנוסף לכך הקורבה היא מצד משפחת אם, בשני בקורבה שצריך לומר בה בעל כאשתו

שבקורבה כזו לכולי עלמא הפסול רק ) א"קל' ו וסי"ע' תניינא סי(ב "וכבר כתב הנו
ג "י' ג והאור שמח פר"כ' ת נחלת דוד סי"אולם לא צירפתי קולא זו כיון שבשו. מדרבנן

ב וכתבו שיש ראשונים שכתבו מפורש דלא "ועוד אחרונים חלקו על הנו' א' מעדות הלכ
  ".יצילנו משגיאות' וה .ב והזהירו שלא לצרף דבר זה לשום קולא"כהנו
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 פ"פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב ג
  ))))בבבב""""קיקיקיקי' ' ' ' סיסיסיסי, , , , בבבב""""חחחח" " " " חיים ושלוםחיים ושלוםחיים ושלוםחיים ושלום""""ל ספר ל ספר ל ספר ל ספר """"י זצי זצי זצי זצ''''ר חיים פאלאגר חיים פאלאגר חיים פאלאגר חיים פאלאג""""ברי הגברי הגברי הגברי הגבירור בדבירור בדבירור בדבירור בד((((

  הרב אברהם שרמן

 דיין בית הדין הרבני הגדול

הנושא שאני מבקש לברר במושב בית מדרש של דייני בתי הדין , ברשות מרנן ורבנן
מדובר במצב של פירוד ממושך בין בני . הוא נושא שאין בית דין ואין דיון שלא נתקל בו

פ לאותו צד שמסרב לבצע את "אם מצב הפירוד כשלעצמו מהוה עילה לחיוב בגזוג ה
  .הגירושין וזאת מבלי להכנס לברור בשל מי הפירוד ומי אשם בו

המדובר בבעל . ד האזורי ברחובות"ערער הבעל על פסק דינו של ביה 778/בתיק נז
, בפירוד שנטש את אשתו ועבר לחיות עם אשה אחרת ומזה כעשרים וארבע שנים שהם

ד פסק שאין לחייב האשה בגירושין כשבעל עוזב את "וביה, פ"ותבע לחייב את האשה בג
  .אשתו ומורד בה וחי עם אשה אחרת

כאשר עיקר מטרת הערעור להפטר מחיוב , פ"הבעל ערער ותבע לחייב את האשה בג
. ש הרב, א"טופיק שליט. הרב מ, ד הגדול בהרכב הרבנים הגאונים"ביה. מזונות ומדור

פסק ברוב דעות שהערעור , 1]ל"זצ)[א"שליט(א והרב אריה הורביץ "בן שמעון שליט
  :על סמך שלושה נימוקים, וקבע שהאשה חייבת לקבל את הגט, מתקבל
 .ג"בני עדות המזרח שלא חל עליהם חדרשהצדדים הם   .א
 .שהצדדים חיים בנפרד למעלה מעשרים שנה  .ב
שאסור להנציח מצב זה בו בני זוג גרים בנפרד זמן ממושך כל כך והדבר עלול   .ג

 .לגרום להרבה איסורים ודי למבין
  .פ""עצם מצב הפרוד הממושך מהווה עילה לחיוב האשה בג' י נימוק ב"עפ

א מקבל קביעה זו והפכה לשיטה במספר פסקי דין "יכובסקי שליטש ד"עמיתנו הגר
. מות הנישואיןמות הנישואיןמות הנישואיןמות הנישואיןמצב של , ונתן הגדרה למצב של פירוד ממושך, שהוציא בנסיבות אלו
הוא רואה בו עילה לחיוב בגט לאותו צד שמסרב לסיים נישואין , ומצב זה כשלעצמו

הוא כתב לבאר  ".".".".שואיןשואיןשואיןשואיןמות הנימות הנימות הנימות הני""""ללללומבלי שיהיה צורך לבדוק מי מבני הזוג גרם , אלו
  :ל"בזה. שיטתו זו

                                                 
חבל על דאבדין . בעת מסירת הדברים לדפוס הגיעתנו הידיעה המרה על הסתלקותו לגנזי מרומים  .1

 .ה"תנצב. ולא מתשכחין
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ברור לחלוטין ברור לחלוטין ברור לחלוטין ברור לחלוטין כאשר , אני מרבה להשתמש במושג זה – מות הנישואיןמות הנישואיןמות הנישואיןמות הנישואין""""
כשהבעל , הדברים אמורים בעיקר ....שבני הזוג לא יחזרו לשלום לעולםשבני הזוג לא יחזרו לשלום לעולםשבני הזוג לא יחזרו לשלום לעולםשבני הזוג לא יחזרו לשלום לעולם

גם אם כל האשמה מוטלת גם אם כל האשמה מוטלת גם אם כל האשמה מוטלת גם אם כל האשמה מוטלת . יצר קשר עם אשה אחרת ויש לו ממנה ילדים
שקשה לי , אמרתי לא פעם. . . . שיןשיןשיןשיןאין מנוס מגירואין מנוס מגירואין מנוס מגירואין מנוס מגירו, , , , הרי בסופו של דברהרי בסופו של דברהרי בסופו של דברהרי בסופו של דבר, , , , עליועליועליועליו

וכל , כאשר בני הזוג נמצאים בפירוד במשך שנים רבות, להאמין באהבה
-אם יטען צד זה או אחר לשלום. מפגשיהם הם בבתי דין ובבתי משפט

, ארשה לעצמי לפקפק, בטענה כי הוא אוהב ועדין האהבה יוקדת בו, בית
 –" ממון"מטריה הוא בגי" סולם" ("ממון"היא בגימטריה " אהבה"אם 

אינני ). כך שהממון יכול להעלות את האדם למעלה או להורידו למטה
יש גם , במקרים כאלה. לאחר שנות פירוד, מתרשם מהצהרות אהבה

. אף אחד לא רוצה בשני, משום שלאמיתו של דבר, מקום לחיוב גט
יש , אינני סבור שבבני זוג המתדיינים ונמצאים בפירוד שנים, בנוסף
בכדי לבדוק מה קרה לפני שנים רבות , "חפירות ארכיאולוגיות"לערוך 

לפי לפי לפי לפי , , , , """"באשר הוא שםבאשר הוא שםבאשר הוא שםבאשר הוא שם""""יותר נכון לבדוק את המצב יותר נכון לבדוק את המצב יותר נכון לבדוק את המצב יותר נכון לבדוק את המצב . ומי החל במריבות
גם אם הם מסווים את גם אם הם מסווים את גם אם הם מסווים את גם אם הם מסווים את     ––––ז ז ז ז """"ואם היום שניהם אינם רוצים זבואם היום שניהם אינם רוצים זבואם היום שניהם אינם רוצים זבואם היום שניהם אינם רוצים זב, , , , מקומו היוםמקומו היוםמקומו היוםמקומו היום

  ".".".".אזי יש מקום לחיוב גטאזי יש מקום לחיוב גטאזי יש מקום לחיוב גטאזי יש מקום לחיוב גט    ––––בית בית בית בית - - - - דבריהם בטענת שלוםדבריהם בטענת שלוםדבריהם בטענת שלוםדבריהם בטענת שלום

של פירוד ממושך כאשר לא נתבררו הסיבות לפירוד מצויים בתי דין ודיינים שבמצב 
ר חיים "ומבססים פסיקתם על דברי הג, פ"ז מחייבים בג"בכ, ומי מהצדדים אשם בכך

וכן על דברי רבינו ירוחם . ב"קי' סי, ע"אה, ב"ח, ל בספרו חיים ושלום"זצוק י'פאלאג
 ולהלן התשובה, ל"זצ י'פאלאגר חיים "אתחיל בברור דברי הג. ג"נתיב כ, בספר מישרים

        :המלאה
פעמים ' ק' טוב אחרית דבר מראשיתו מצוה בחזרת משום הוכח תוכיח אפי"

א דלא "מ י"ג בהגה מ"סי' א' ע סי"ש כש"והוא להודיע לבני אדם דעמ

כ בענין כשיהיה "א ע"ד' תעמוד בלא איש משום חשדא ורחב פי בראשון סי א

יהיה דהיותר טוב כשיבואו קטטה ומריבה בין איש ואשתו באיזה צד ואופן ש

ד להאריך הזמן ולהרבות רעים לתווך השלום כי גדול "ענינם אלו בפני ב

ד "השלום ובפרט בין איש לאשתו וקשים גירושין וביותר מאשתו הראשונה וע

אין הכחשה ביניהם ' ג בכיוצא בזה דאפי"ק' ע סי"ל בחאה"ה ז"מהרשר' שכ

מושכה מחלת לב  ואין להם אין לכוף לגרש לאלתר עד שיראה דתוחלת מ

ד שעבר זמן ולא היה שום תקנה אז ישתדלו "כ  ואם יראה כעיני הב"תקנה ע

ד דאחר "ג דאם ראו ב"א ע"ג דל"י כ"ר בעי חיי סס"ש מוה"לתת גט וכמ

ז "ד כ"זת' ד לנדותו ולהחרימו וכו"מקרוביה משיא עצה שלא תתגרש יש לב

והיא אינה רוצה עתה אנכי  כתבתי שם כשיהיה דהבעל רוצה לגרש את אשתו

נ לאידך גיסא כשיהיה הענין דהאשה אינה מרוצה מבעלה שיעשו "אומר דהה

גם המה כסדר הזה להאריך הזמן ולמנות מתווכי השלום בניהם ואם בכל זאת 

ד בדבר לתת גט ולהפרידם זה מזה "שעבר הזמן ולא היה תקנה ישתדלו ב

אשה ובפרט כשהוא נשוי  דאיכא תרתי לריעותא האיש דאסור לעמוד בלא
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ל היותו בחור עדיין אפילו יהיה כשר וירא שמים אינו "וטעם טעם ביאה ואצ

ש אם הוא פרוץ בעריות כי בודאי כי "ניצול מכמה עבירות והרהורים רעים וכ

אינו יוצא מידי עבירה בכל יום וגם האשה שהיא אשת איש אפילו תהיה כשרה 

ו יארע לה איזה מקרה רע או לפחות "א בלתי בעלה עמה ח"פ בהיותה א"עכ

מאיזה פריצות כי לא ינקה כל הנוגע בה ולפעמים תהיה יוצאת מדעתה 

ו או לאבד עצמה לדעת כי יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה "להמיר דתה ח

ל לגבי האיש אשתו "כ כשהיא עם בעלה כי כמו דקי"אשה רוצה להנשא משא

יר ליכא משום איסור יחוד ונער ל בעלה בע"משמרתו כמו כן לגבי דידה קי

הייתי גם זקנתי ועיני ראו שכל מי שמעכב על זווג איש עם אשתו מחמת 

שגורמים קטטות מצדי אביהם ואימותיהם מצד לצד להפריד היחוד בין איש 

לאשתו לא יצאו נקיים לא בדיני אדם ולא בדיני שמים כי אנחנו רואים בכמה 

קללה ועד הכאה וכשלא יש  בני אדם עם נשותיהם שמתקוטטים ועד

כ כשיהיו "משלשלים ביניהם תכף ומיד נעשים שלום ואוהבים זה לזה משא

הקטטות מצד אביהם ואימותיהם וגורמים פירוד כי הגם כי האיש והאשה 

שניהם רוצים הם מתיראים ומתפחדים מצד אביהם ואימותיהם ומחזיקים 

אני אומר כל שנראה  ד אלא דבדרך כלל"א בס"במחלוקת וכבר כתבתי בזה כמ

ד שהיה זמן הרבה נפרדים ואין להם תקנה אדרבא צריך השתדלות הרבה "לב

להפרידם זה מזה ולתת גט כדי שלא יהיו חוטאים חטאים רבים אחד האיש 

ואחת האשה וידעו נאמנה כי כל הבא לעכב מלתת גט בענין זה כדי להנקם 

ן פעמים שהאיש רוצה זה מזה מחמה קינאה ושינאה ותחרות כאשר יהיה האופ

ש "לגרש והאשה אינה רוצה וכדי להנקם מהאיש מעכבים הדבר שלא לש

ד מנדין אותו וכמו כן להפך "ב ב"עתידין ליתן את הדין ולעת מרן החבי

כשהאשה רוצה להתגרש והאיש אינו רוצה וכדי להנקם מהאשה מעכבים מלתת 

על העניינים האלו ויש עונש מן השמים כי ' ש גם בזה לא בחר ה"גט שלא לש

י התורה אשר יורוך ודי בזה והיתה לחכם ירא וסר "וכיוצא באלו אמר קרא עפ

מרע והנני נותן קצבה וזמן לדבר הזה דאם יארע איזה מחלוקת בין איש 

י חדשים "לאשתו וכבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה ימתינו עד זמן ח

שלום ביניהם יפרידו הזווג  ד שלא יש תקוה לשום"ואם בינם לשמים נראה לבי

' ש בזה בס"ולכופם לתת גט עד שיאמרו רוצה אני בדבר האמור ותמצא מ

  י ותורתו הקדושה"ז כתבתי לכבוד הש"חסידים כ

  "ט"י ס'הצעיר חיים פאלאג

  :יש דיינים שמצטטים את סוף דבריו בתשובה

תו והנני נותן קצבה וזמן לדבר הזה דאם יארע איזה מחלוקת בין איש לאש"

י חדשים ואם אין בינם "וכבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה ימתינו עד ח

ולכופם לתת , ד שלא יש תקוה לשום שלום בינהם יפרידו הזווג"נראה לב.. לש
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ז "כ, ש בזה בספר חסידים"ותמצא מ, גט עד שיאמרו רוצה אני בדבר האמור

  .כ"ע, "י ותורתו הקדושה"כתבתי לכבוד הש

שמצב של פרוד בין בני זוג במשך שמונה עשר חדשים שאין , דבריולכאורה נראה מ
הרי . ד פועל לכופם ליתן גט עד שיאמרו רוצה אני"ביה, תקוה לשום שלום ביניהם

  .ש לחיוב גט"שמצב הפרוד מהווה סיבה לכפיה וכ
מתוך עיון , הגעתי לידי מסקנה ברורה וחד משמעית 248/ וכן בתיק ערעור נח

שאין , ד הגדול ובבתי הדין האזוריים"ובפסקי דין רבים שיצאו בביה, מדוקדק בדבריו
, בדבריו פסק דין אלא עצה והדרכה להתנהגות בית דין כלפי בני זוג שבאים בפניהם

  .ל"ד הנ"להלן קטעים מתוך פסה
] ל"זצ[וולדנברג . י.ג הרב א"ד הגדול של כבוד הרה"ד של ביה"בפסה" 
ר "פד(ל "שפירא זצ. והרב א) א"שליט(] ל"זצ[קוליץ . והרב י) א"שליט(

, ל"פ וכתבו בזה"תמהו על דברי הגרח) 360 - 365עמודים , ג"כרך י
ל יחידאה הוא בזה ודבריו "ז י'פאלאגח "ואחרי בקשת מחילה הגר"

נפסק , כי אפילו במקרים של טענות חמורות שיש בהם ממש, תמוהים
לא אותה ולא אותו להלכה שמגלגלים את הזוג שנים על שנים ולא כופין 

ז "ע' ע סי"ואה, ו"אישות הלכה ט' ו מה"ם בפרק ט"ועיין ברמב. לגרש
. כ כשאין כל עילה בדבר"ומכש, א ועוד"ורמ' ז' ד סעי"קנ' וסי', סעיף ד

ל בכל הדורות חייבו שלא "צ לראיה עד כמה שרבותינו ז"והמפורסמות א
 .כ"פ ע"להגיע לידי החלטת כפיה לג

שלא , ל"פ בסימן הנ"ן מדוקדק בכל דבריו של הגרחונראה לי מתוך עיו
פ כאשר "בא לפסוק הלכה בהלכות אבן העזר לחייב או אף לכפות ג

ל אינו עוסק "כל הסימן הנ, י חדשים"השלום לא קיים בין בני זוג ח
שהשלום לא היה בביתם תקופה מסויימת , בשאלה מסויימת של בני זוג

בראשית הסימן כותב . הםונלאו מליישב את הקטטה והריב שביני
בענין כשיהיה : "... ל"ד וז"ועצה לבי, פ דברי הכוונה והדרכה"הגרח

קטטה ומריבה בין איש לאשתו באיזה צד ואופן שיהיה דהיותר טוב 
ד להאריך הזמן ולהרבות רעים ולתווך "כשיבואו ענינים אלו בפני בי

 .כ"ע... " השלום כי גדול השלום ובפרט בין איש לאשתו וקשים גירושין
ד ינהג במצבים שונים "ושם בהמשך דבריו מעלה הצעתו לאופן שביה

ד לבחון "פ איזה שקולים על ב"וע, בהם נתונים בני הזוג שבאים לפניו
ובסיום הסימן העלה את הצעתו . את דרכו ויחסו כלפי אותם בני זוג

ד נלאו לתווך השלום ואין תקנה לבני הזוג שימתינו עוד "שכאשר ביה
ד יראה שאין תקנה להביאם לשלום יפעילו "ולאחר שביה, חדשים י"ח

עליהם דרכים של לחץ וכפיה על שניהם שיסכימו יחדיו מתוך הכפיה 
פ כל נמוקים הלכתיים "אין בכל דברי הגרח. ויתנו הסכמתם לגרושין

אלא עצה , אין בדבריו פסק דין. הבנויים על יסודות חיוב או כפיית גט
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על כן גם דבריו . ד כלפי בני זוג שבאים בפניהם"יהוהדרכה להתנהגות ב
על מצב שנלאו לתווך השלום ואין תקנה ואין תקוה לשלום שיפרידו 

אין בזה חיוב או כפית גט , פ עד שיאמרו רוצה אני"הזווג ולכופם למתן ג
אלא הדרכה ששני הצדדים יכפו להגיע לידי הסכמה ויאמרו , על צד אחד

 .שניהם בהסכמה רוצה אני
צ הרב "ד של הרבנים הגאונים הראשל"ד הגדול ירושלים בפס"אמנם ביה

' ר ז"פד(, ל"ולטי זצ'ז. והרב ב, א"אלישיב שליט. ש.הרב י, ל"ניסים זצ' י
רוצה "לכופם לתת גט עד שיאמרו , פ"פרש את דברי הגרח) 111-113

כ למרות חומר חרם "שסובר שנתן לכפות האשה לקבל גט בע". אני
ד עצמו סבור שאין להרחיק "אלא שביה, כ"לגרש אשה בעה שלא "דרגמ

ד פוסק שאם האשה מסרבת לקבל הגט מתוך "וביה, פ"לכת כהגרח
ויפטר מחיובי שאר , נקמנות ניתן לאפשר לבעל להשליש גיטה וכתובתה

ד מבין את "והנראה לכאורה שביה. וזה שיכפה את האשה לגרושין, כסות
שבנסיבות אלו שאין תקוה , ד"שו פסשכופים פרו י'פאלאגחיים ' דברי ר

י מניעת של "ולא רק ע, לשלום בית בין בני הזוג כופין ממש על האשה
 .שאר כסות ועונה

פ כתב "שהרי כאמור הגרח. ד טעונה הסבר"אולם הבנתו זו של ביה
ואם , בלשון רבים, "רוצה אני"לתת גט עד שיאמרו " לכופם"בלשון 

וכפית גרושין על איש , כלפי האשה נפרש כפיה ממש הן כלפי האיש והן
פ דין נתן לבצע גט "בלא שיש את התנאים והנסיבות המיוחדות שבהם ע

. לפסוק או לתקן הלכה זו, פ לא הרחיק לכת לחדש"ודאי שהגרח, בכפיה
 .פ כפי שבארנו"כ מסתבר לפרש שיטתו של הגרח"ע
את א שהביא "ד הרבני ת"בפסק של ביה 206' א עמ"ר כרך י"עיין בפד(

פ בספר "שנשען על תקנתו של הגרח, ל"ד הגדול הנ"ד של ביה"פסה
פ "ע אם נתן לפרש את הגרח"פ דברינו צ"וכאמור ע, ל"חיים ושלום הנ

 ).באופן שלמדו אותו
ד הגדול שדן בארוכה "ד של ביה"בפס 211-213' עמ' ר כרך ט"ועיון בפד

להסיק ברור איפה שאין . "ל"ל והגיע למסקנה בזה"פ הנ"בדברי גרח
, ב"קי' ב סי"שבסוף ספר חיים ושלום ח י'פאלאגח "מתשובה זו של הגר

בין כאשר מדובר בכפיה על , שום מסקנה הלכתית חדשה בדבר כפיה לגט
ובודאי שאין לדון על פיו כאשר , ג"לדידן שקבלנו את החדר, האשה

  .כ"לכן לא נצרף שיטה זו לנמוקי פסק דיננו ע... מדובר בכפיית בעל
... ל "פ וז"שכתבו בשיטת הגרח 206' ב עמ"ר כרך י"בא בפדוכן מו

ד ישפיע עליהם "שביה, ש לכפות הכוונה בדברים בלבד"ונראה ברור שמ
ולא , כל כך עד שבדבריו כאילו יכפה עליהם להגיע להסדר ולהתגרש

' לפי זה לא עולה על דעת הגאון ר... שנתכוין להכריח בדרכי הכפיה 
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רק לרצות אותם , ש לקבל ולתת גט בעל כורחםלכופם ממ י'פאלאגחיים 
כ אין ראיה מכאן "וא. ח מרצון טוב"ויתגרשו אח, עד שיאמרו רוצה אני

 .כ"ע...". ליתן היתר נשואין לבעל שעזב את אשתו 
ד הרבני בחיפה של כבוד "ד של ביה"הובא פס 158-161' ו עמ"ר ט"בפד
אוריה . י אהרב מרדכ, א"ד הרב שאר ישוב כהן שליט"ג הראב"הרה

פ "א בו מובאים דברי הגרח"והרב חיים שלמה שאנן שליט, א"שליט
פ את "שהוא פוסק לחייב ג, שמפרשים ומבינים את שיטתו, ל"הנ

  .פ על בעל"ומצרפים דבריו לכפות ג, ואף לכפות עליהם, הצדדים
' אולם נראה כפי שכתבנו בראשית דברינו לאחר העיון המדוקדק בדברי ר

ש לכפית "פ וכ"שאין בדבריו פסק דין לחיוב ג, בסימן זהי 'חיים פאלאג
ד "וכל דבריו הם דברי הדרכה ועצה לבי, ש על האיש"וכ, גט על אשה

ד לא הצליחו לתווך השלום ואין תקנה "איך לנהוג ולפעול כאשר ביה
שיפעלו בשכנוע וכפיה בדברים , לבני הזוג ותקוה להחזירם לשלום

ד "ד יוציא פס"ו כל הוכחה ופסיקה שביהאין בדברי. פ"ז בג"שיפרדו זמ
ש שיפעלו לכפיה "וכ, ע"ע אה"פ הלכות חיוב גט האמורות בשו"מחייב ע

עד ', ד וכו"ע סימן קנ"פ הלכות כפיה גט הנאמרים באה"על הצדדים ע
ותאמר רוצה , כ"פ בע"או שיכפו את האשה לקבל ג, שיאמר רוצה אני

ולכופם לתת הגט עד "תב פ נוקט בלשון רבים וכו"מה גם שהגרח. אני
ואם נקבל את פרוש בתי הדין והפוסקים בדברי " שיאמרו רוצה אני

הרי הוא כותב לכפות הגט , פ שדבריו מתיחסים לפסיקה לכפות גט"הגרח
בלי שמצוין בכל הסימן כולו עילות וסיבות , הן על הבעל והן על האשה

או לכפות , שרק מכוחם ניתן לכפות גט על הבעל בלא חשש לגט מעושה
 .כ"ג דאוסר כפית גט על אשה בע"על האשה בלא שיסתור לחדר

פ אלא "נראה לחזק את הקביעה שאין בדברי הגרח, בנוסף לכל האמור
, פ"שבסוף דבריו כותב הגרח, דברי המלצה להביא את בני הזוג להתגרש

בו כותב , א"ונראה שכוונתו לסימן שצ". ש כזה בספר חסידים"ותמצא מ"
  :ח"ס
שלקח אישה וכשפו אותם שאין יכולים ליזקק יחדיו ועסקו בשביל איש "

  ".עון להם שיהיו יחדיו, רפואה שנה או שנתיים או שלוש ולא הואיל להם
יעוין בפרוש מקור . 'ק ג"ט ס"י קי"ס, ע"אה, דבריו הובאו בבאר היטב

האם , שעוון להם שיהיו יחד, ח"ל שדן בדברי הס"ר מרגליות זצ"חסד לר
ז "י בענין בנ"ס, ד"קנ' סי, ז"והפנה לעיין באהע, ציאה בגטדעתו שיו

ד לענין רואה מחמת "סעיף י, ז"י קפ"ס, ד"וליו, שאינם יכולים להוליד
ב אם נוהגים לכוף "ת אות נ"ועיין שם בפ. תשמיש שחייב להוציאה

  .בענייני זיווגים
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ודאי שאין ,  פ הפנה לדברי הספר חסידים בסימן זה"אם נאמר שהגרח
אות בזה אסמכתא הלכתית לדבריו לכופם ליתן גט שבהלכות כפית לר
ח שבנסיבות שאין בני הזוג גרים וחיים "אלא ודאי כוונתו לדברי הס, גט

פ "ואמנם מכל דברי הגרח, עוון להם שימשיכו להיות נשואים, יחדיו
ד לפעול עד "אותו הוא מנחה ומדריך את ביה, ל נראה שהנמוק"סימן הנ

, מ שלא יהיו חוטאים חטאים רבים"ע, גרש כלשונו שםכדי לכופם להת
וזאת בעיקר מהסיבה שאין ביניהם חיי ...". אחד האיש ואחד האשה

דגם הספר חסידים מדבר במציאות כזו שאינם יכולים ליזקק , אישות
  ."יחדיו

הם , לכופם לתת גט עד שיאמרו רוצה אני י'פאלאגחיים ' ז ברור שדבריו של ר"עפ
להציל בני זוג אלו , ד לכפות על המצות לאפרושי מאסורא"של בי במסגרת החובה

  .כלשונו, ממצב של חוטאים וחטאים
ג "שבנדון שבפנינו שמדובר בבני זוג מקהילות אשכנז שחל עליהם חדר, יש להוסיף

שעצם מצב של פרוד ממושך  י'פאלאגחיים ' לא נאמרים דברי ר, כ"שלא לגרש אשה בע
כ קיים כל  "ג שלא לגרש אשה בע"שכן חדר. מרו רוצה אנייש לכפות להתגרש עד שיא

ובנדון דידן יש רק מצב של פרוד , ז"עוד אין חיוב על האשה להתגרש מהלכות אהע
ג לגרש אשה "וסיבה לביטול החדר, ומצב זה כשלעצמו אינו מהווה עילה לחיוב, ממושך

ל האשה כאשר אין ג לחייב ולכפות גט ע"ד עצמו ודאי שלא יעבור על חדר"ובי. כ"בע
  .עילת חיוב

 י'פאלאגח "שדנים בדברי ר, ל"הנ' ר ז"ד הגדול בפד"ז מתבארים דברי ביה"עפ
גם כשסיבת הכפיה הוא משום המצוה דכל , כ"ג שלא לגרש אשה בע"בהקשר לחדר

  .ואין דבריהם מתייחסים לדיני הכפיה שבאבן העזר, ישראל ערבים לאפרושי מאסורא
, א"טופיק שליט. ד הגדול בהרכב הרבנים הגאונים הרב מ"יהנחזור לפסק דינו של ב

שדעת . שם בתיק ח ]ל"זצ)[א"שליט(א והרב אריה הורביץ "הרב שלמה בן שמעון שליט
והוסיף שם .  הרוב קבעה שעצם המצב של פירוד ממושך מהוה עילה לחיוב האשה בגט

והדבר , ממושך כל כךשאסור להנציח מצב זה בו בני הזוג גרים בנפרד זמן ', בנימוק ג
פ "וכפי שנתבאר בדברינו בפרוש דברי הגרח. עלול לגרום להרבה איסורים ודי למבין

ד שיפעל ויכפה "שלא עצם המצב של הפרוד הוא הסיבה שמצריך את ביה, ל"זצוק
מ שלא יהיו חוטאים חטאים "אלא כלשונו שכתב לכופם להתגרש ע, עליהם להתגרש

ל "לדברים אלו מתאים הנימוק השלישי שנתן ההרכב הנו. רבים אחד האיש ואחד האשה
, לא רק שחייבו את האשה בגט, מדוע על בסיס נימוקים אלו, אלא דקשה, לחיוב בגט

  .אלא שגם הפסידו לאשה את מזונותיה ומדורה
פ במסגרת החובה להפריש מאסור "האם בשיטת הגרח, וכאן מתעוררת השאלה

  .לאשה את מזונותיה ומדורה ד להפסיד"רשאי ביה, וכפיה על המצות
ניתן אף לפגוע בזכויות , ד להציל מאסורים"האם במסגרת פעולת בי, בלשון אחר

  .או לפגוע במזונותיה, ממון של האשה או האיש
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  :ל בערעור חוזר ביררתי שאלה זו כדלהלן"הנ. בפסק הדין שכתבתי בתיק ח
בו בני זוג שאסור להנציח מצב ש"ד בו נאמר "שנתן ביה' באשר לנמוק ג"

גרים בנפרד זמן ממושך כל כך והדבר עלול לגרום להרבה אסורים ודי 
ד את האשה לקבל הגט למנוע מצב "ומסיבה זו מחייב ביה". למבין
ד "מעיון בחומר שבתיק לא ברור לי לאיזה אסורים ירמז ביה, אסורי

אם נקבל שמדובר באסורים שעלולה ' ואפי. ומעלה את חששו עליהם
א "מ להציל א"האם ע, עקב מצב הפרידה הממושך מבעלה האשה לעבור

י חיוב "ניתן לכפות עליה ע, מחשש אסורים חמורים שתעבור בעתיד
ד שפועלים במצות כפיה על המצות והצלה "לא מצינו שבי. וכפיה לגט
  .שרשאים לפגוע בזכויות ממון ובזכות אישית שיש לאדם, מאסורים

, בדברי המפרשים והפוסקיםבמסגרת כפיה להצלה מאסורים מצינו 
כתובות ' ח  על מס"א בדו"והרע, ב"ב ע"חולין קל' ן למס"בחדושי הר

ס "ת חת"ובשו, ובמשובב נתיבות שם', ג' מ סי"והנתיבות חו, א"ע, ו"פ
כלומר פוגעים , שכופין האדם עד שתצא נפשו, ז"מ סימן קע"חו' ח

הו בגופו אבל לא מצינו שבמסגרת כפיה יאמר שעד שאתה כופ, בגופו
  .כפהו בממונו

ובפרק מי שמת ", ל"שכתב וז' ח אות א"רכ' סי, מ"חו, ח"אמנם מצינו בב
כלפי שהיו  רשעים , בני רוכל תקברם אמם) ו"ב דף קנ"ב(אהא דתנן 

הקשה , שהיו מקיימים קוצים בכרם לא היו חוששים לקיים צוואת אמם
ל דברי היכא מצינו שבשביל שעובר ע, א מרעגנשפורג"לשם בשם הר

היכא דאין בידינו לכופו , שאין הכי נמי, ותירץ. תורה שמותר לגזול ממנו
ממונו לא , דהשתא גופו מכין לקיים מצות, בענין אחר לקיים דברי תורה

לפי זה הך דרשא דרב חנינא לענין אונאת דברים . ל"עכ, כל שכן
 ומכל שכן אונאת, איתאמרה דמותר להונותו אם אינו מקיים דיני תורה

  ".ע"ממון דמותר ולענין מעשה צ
מ "ח לא הסכים שניתן לפגוע בממונו של אדם ע"הרי דהלכה למעשה הב
דהשתא גופו , א מרעגנשפורג"וגם לדברי הר. לכפות עליו שלא יחטא

מדובר שהאדם ודאי ימשיך לחטוא , ממונו לא כל שכן, מכין לקיים מצות
הכפיה בממון יש ובאמצעות , כדוגמת בני רוכל שהיו רשעים, בעתיד

ואילו בנדון דנן אין לנו כל ידיעה שהאשה נמצאת . סכוי שיציל מהאסור
כ איך אפשר להפסידה "א, וגם הבעל לא טען בזה, במצב של חטא ואסור

את זכויות מזונותיה ומדורה רק משום החשש שאולי אם ימשך מצב 
שפסק שכאשר , ל"ת דברי מלכיאל הנ"ובשו. הפרוד האשה עלולה לחטא

, כנדון דנן, בני זוג נישאו על תנאי והסכמה אם במפורש אם במכללא
ובודאי אסור לו "ל "וז, שאין כופין האשה להתגרש כדי להציל מאסור

אין שייך לפסול הגט , ונהי בדיעבד אם גירשה, לגרשה דהוי כגוזלה
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מ הוי כגוזלה ומפקיע שיעבודה שיש לה עליו קודם "אבל מ, בשביל זה
  ".ע בממון חבירו"ור להציל אכ אס"וא, זמנו

', בטלנו את פסק הדין דעת הרוב של הרכב א, התוצאה מדברים אלו ונימוקים נוספים
  .שהבעל פטור ממזונות האשה ומדורה

דגם במצב שבו בני הזוג גרים בנפרד זמן ממושך שעלול לגרום , ל"בעקרון י
ד יכול "מ אין ביה"מ, ד מצוה לפעול להפרישו מאסורא"ובדרכי הכפיה בי, לעבירות

  .לפגוע בזכויות הממון של האשה
ד לכפות הצדדים להתגרש בדברים או בכל "פ שדבריו לבי"ל גם בדברי הגרח"וכן י

ד לא יוכל לפגוע בזכויות הממוניות של "ודאי שבי, דרך שכופין לאפרושי מאסורא
  .מ להציל את בעלה מאיסור"ש ע"וכ, מ להצילה מאסור"האשה כמזונות ומדור ע

ד שיכפו בני זוג שגרים בנפרד נובעת "לבי י'פאלאגח "כי כאמור הוראתו של הגר
על . ז"ד יפעלו ויכפו על המצות ולא מדיני חיוב שבאהע"שבי, מדיני כל ישראל ערבים

  .2י הנישואין"כן אין כל קשר בין חיוב לגירושין לזכויות שנוצרו ע

                                                 
מ "אסור הטיית דינו של רשע ע", שרמן. הרב א, עז- ע' עמ', ראה שורת הדין ח: הערת העורך  .2

 ".לענשו
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ם בפסיקה ובחקיקה סוגיות וחידושי

 'חלק א

  ד הרב שמעון יעקבי"עו

 היועץ המשפטי לשיפוט הרבני

שראינו פה " ריתחא דאורייתא"הפסגות של ה מאוירקשה קצת לרדת , רבותיו מורי
, "השפיר והשליא"שגים היומיומיים של ואל המ, םיבמשך כל אחר הצהרי, במשך שעות

  .שנגזר עליי לעסוק בהם

  ד אזורי"בבי הגדול להמשך דיון בהרכב אחר ד"על ידי ביההעברת תיק 

אני מבקש להעיר הערה אחת , בטרם אכנס לגוף הנושאים שתכננתי לדבר עליהם
ים בבית ראיתי פה כאב בדבריהם של דיינים שונ. לגבי הסיפא של הדברים שנאמרו לפניי

. שייתכן שיש לה בסיס בהלכה, סברה הגיונית, אני רוצה להציע סברה שלי. הדין הגדול
כאשר בית הדין הגדול מקבל ערעור . אני חושב שיש להבחין בין שני מצבים שונים

ד הגדול רוצה להחזיר את זה לבית "וביה, ומחייב בגט בניגוד לדעת בית הדין האזורי
אני יכול להבין שיש לבית הדין הראשון בעיה הלכתית  ,הדין הראשון להמשך דיון

 .זהו מצב אחד .הוא עצמו חושב אחרת מבחינה הלכתיתמפני ש, ליישם את פסק הדין
 להרכב אחרלהרכב אחרלהרכב אחרלהרכב אחרכאשר בית הדין הגדול מחליט להעביר את המשך הדיון מצב אחר הוא אבל 

בכלל רכב האחר בהשבית הדין האזורי , בסברה פשוטה, אני חושב .של בית הדין האזורי
 כי בשלב. הגדול צדק או לא צדק ד"האם ביה - כנס לשאלה ההלכתית לא צריך להי
ענין וכאשר ה, הגדול שאדעתא דהכי נכנסו בעלי הדין ד"יש לנו את ביה, שאחר הערעור

". ין לא דייקיבית דין אחר בית ד"ניתן לומר ש, האזורי ד"מועבר להרכב אחר של ביה
המוצא של כל הרכב אחר של הנחת , אז לכאורה, את פסקו ל פסקד הגדו"כאשר ביה

 שאין מקום לבדוק את צדקת ,צריכה להיות, לבד מן ההרכב הראשון, האזורי ג"ביה
  .הגיע בית הגדולן מן הנקודה אליה להמשיך את הדיווהוא יכול , 1הגדול ד"פסיקת ביה

  המידע הנמסר על ידי רב רושם נישואין לבני זוג בטרם נישואיהם

                                                 
 .131-132והערות  469' ועמ, 28-30והערות , 449' עמ סדר הדיןסדר הדיןסדר הדיןסדר הדיןשוחטמן  :אהרו  .1
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רבה של קרית , שאלה מעשית שנשאלתי על ידי הרב רצון ערוסיבאני רוצה לפתוח 
יושב כיום בראש ועדה של הרב רצון ערוסי . וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראלאונו 

את הנחיות רישום הנישואים לרבנים הרבנות הראשית לישראל המנסחת ומעדכנת 
מה צריך לומר רב : התבקשתי על ידו להביא את השאלה בפני הדיינים. רושמי נישואין

  ?רושם נישואין לבני הזוג בקשר לחוק יחסי ממון
בני זוג שלא ביקשו אימות של הסכם ממון ", לחוק יחסי ממון) ב(3על פי סעיף 
ואין לפני עריכתם את תוכנו ומשמעותו של יסביר להם רשם הניש, )ג(בהתאם לסעיף 

יחול עליהם , לגבי בני הזוג הללו, שבהיעדר הסכם ממון ספציפי, דהיינו)". א(סעיף קטן 
  .הוראות החוק

האם רושם הנישואין יפנה את תשומת לבם של בני הזוג לתוכן של : וזאת השאלה
להתערב בהסדרים , אין לנו ואין לרושמי הנישואין עניין, מצד אחד? הוראות החוק

הוראת החוק מטילה חובה על , מצד שני. הממוניים שבין בני הזוג העומדים להינשא
אבל , אמנם אינכם חייבים לעשות הסכם ממון, דעו לכם: רושם הנישואין לומר להם

החוקי שישרור ביניכם הוא הסדר איזון משאבים הקבוע  המצב, בהעדר הסכם ממון
  .בחוק

אין לצפות שהוא יסביר לבני הזוג לפרטי פרטים . איננו עורך דיןהרב רושם הנישואין 
יכול להיות . יש גם להניח שהוא אינו יודע זאת ברמה של משפטן. את הוראות החוק

אבל . אך לא יותר מכך, שהוא יעבור השתלמות קצרה והוא יידע את הדברים הבסיסיים
שאם אתם , דעו לכם: י הזוגאם רושם הנישואין בא ואומר לבנ: יש פה שאלה קשה יותר

יחולו עליכם הוראות , כפי שאתם רוצים, לא תעשו ביניכם הסכם ממון בהתאם להלכה
כשחס וחלילה הם יגיעו אחרי כמה שנים לבית הדין ויפתחו את תיק , חוק יחסי ממון

ומנהגם של הרבנים רושמי הנישואין יהיה לומר , הנישואין ובתיק הנישואין אין הסכם
 -אז מתעוררת שאלה הלכתית , ג שבהעדר הסכם יחולו עליהם הוראות החוקלבני הזו

  .שהוראות חוק יחסי ממון יחולו עליהם, האם ניתן לומר שאדעתא דהכי התחתנו
. הולכים לעדכן את הנחיות רישום הנישואין, השאלה היא שאלה מעשית, רבותי

כי השאלה הזאת ממש  ,כיוון איזההייתי רוצה לשמוע את הדעות של הדיינים ואם יש 
  .חשובה לפיתרון ההתלבטות של הוועדה בראשות הרב ערוסי

בין המגיבים כאן שמעתי את הצעת הרב הישריק להחתים בפועל את בני הזוג על 
אני מבין שכוונתו היא שחתימתם על . הסכמתם להסדר איזון המשאבים שעל פי החוק

, הרב הישריק. התאם לחוקהסכמה כאמור מעמידה בסיס הלכתי לחלוקת הנכסים ב
כאשר בני זוג שאינם . צעד מעבר לדרישה הקיימת בחוקההצעה מתקדמת לכאורה 

בקיאים בפרטים מגיעים לרב רושם נישואין והוא מחתים אותם על הסכמה להוראות 
אבל , יכול להיות שזה פיתרון טוב. אתה יוצר באופן פוזיטיבי הסכם ביניהם, החוק

  .שהכתבת להם את ההסדרהתקדמת צעד נוסף בכך 
צריך לערוך נוסחי . צריך לאפשר לבני הזוג לבחור בהסדר על פי ההלכה: קהל
  .לבית משותף" תקנון מצוי"כמו שקיים , שיעמדו לרשות הציבור, הסכמים
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נשים ורוצות לחלק את הרכוש לפי חוק  הרב גורטלר העיר שמצד אחד באותהרב 
שיש בעצם גם כתובה ורוצות לקבל גם את , ותומצד שני אחרי זה הן נזכר, יחסי ממון
אם הנכסים שהתקבלו על . נוצרת פה סתירה". מזה ומזה אל תנח ידיך"בבחינת , הכתובה

גם איך זה שעכשיו היא תגבה , פי חוק יחסי ממון אינם מגיעים למקבלת על פי ההלכה
ים על פי אם הנכסים הללו לא מגיע. השאלה הזאת קלה לפיתרון, בפשטות? את הכתובה

זכותה לכתובה מתקזזת מן הזכויות שקיבלה על , היא לא יכולה לזכות פעמיים, ההלכה
נכון כי חוק יחסי ממון קובע שהוא לא בא לפגוע בדיני אישות ובזכויות אשה . 2פי החוק

אבל בהקשר זה אין לפרש כי החוק מטיל על בית הדין חובה לפסוק לאשה . לפי כתובתה
  .כתובה תוך התעלמות מעמדת ההלכה לגבי נכסים שגבתה האשה לפי החוק

 ושי הוא כאשר מצד אחד ערכו בני הזוג הסכם תקף על פי ההלכה המחיל עליהםהק
  .ומצד שני קיימת כתובה בסכום גבוה, את הוראות החוק

  .אשמח לקבלה, אם יש למישהו תשובה לשאלת הרב ערוסי

  תסקירים של פקידות סעד

ציון הרב . חות של עובדות סוציאליות"העניין הבא הוא תסקירים של פקידי סעד ודו
את תשומת לב הדיינים לצורך בחיפוש פיתרון  ביקש להסב, ד ירושלים"ראב, אלגרבלי

הבעיה נבדקה באופן פרטני בבית הדין . בכל מערכת בתי הדין, כנראה, לבעיה הקיימת
היועצת לענייני נישואין בבית הדין בירושלים . בירושלים ונמצאו נתונים מדאיגים
. ם שבית הדין מוציא לקבלת תסקירים מפקידי סעדהתבקשה לבדוק את תוצאות הצווי

התברר שצווים שהוצאו על . הנתונים שהתקבלו בעקבות הבדיקה הם נתונים מדהימים
. 24%ידי כל הרכבי בית הדין בירושלים כובדו על ידי פקידות הסעד בשיעור ממוצע של 

הצווים מכלל  76%אבל , יש הרכבים עם יותר הצלחה ויש הרכבים עם פחות הצלחה
  !לתסקירים לא כובדו על ידי פקידות הסעד

". חוסר זמן וחוסר כוח אדם"בדבר , אני שומע את התירוץ שכרגע חזרו כאן עליו
  .בואו נחשוב במישור המעשי. אבל בואו ונטכס עצה

הסיבה המרכזית שבגללה הן לא מכבדות את הצווים של בית , לדברי פקידות הסעד
זה כעשר שנים שיש סכסוך עבודה בין ארגון . המוטל עליהןנעוצה בעומס העבודה , הדין

פקידי הסעד אינם מסוגלים לעמוד , לטענת ארגון זה. העובדים הסוציאליים לבין המדינה
כשלוחצים . ולכן הם פועלים בקצב שלהם, במטלות שלהם עקב העדר כוח אדם מספיק

ום דהוי של חוזר הם שולחים איזה שהוא ציל, ולפעמים כך גם בבית משפט, עליהם
עבודה ולכן הם מבקשים ארכה ועוד -לקוני מלפני מספר שנים שבו נאמר שיש סכסוך

  .ארכה

                                                 
, אפשר לפרש את כוונת החוק לעיקר הכתובה, דיכובסקי 'ש לפי פרשנות של הרב: הערת העורך  .2

שורת  ;קיט' עמ', שורת הדין י: וראה .וזאת כאשר מחצית הנכסים עולים על שיעור תוספת הכתובה
 .שץ' עמ, שורת הדין יב; שעג' עמ, הדין יא



  ז"התשס –כנס הדיינים   ד הרב שמעון יעקבי"עו

114 

 

חלק ניכר מהצווים שבית . חלק מהאשם תלוי בנו, מההתרשמות שלנו, רבותיאבל 
לפעמים אין צורך בתסקיר שיקיף את כל הבעיות של . הדין מוציא הם כלליים מדיי

אך למרות זאת , ין מבקש לקבל רק המלצות להסדר ביקוריםלפעמים בית הד, המשפחה
כך שפקידת הסעד עלולה להבין כי היא מתבקשת להכין תסקיר , לשון הצו היא כללית

  ".רחל בתך הקטנה"לא תמיד רצונו של בית הדין מפורט בצו ב. מקיף
 היא העדר מעקב מצד בית, סיבה שנייה המביאה לרפיון במילוי אחר צווי בית הדין

  .הדין אחר ביצוע הצווים
בית הדין אינו נוקב מועד מוגבל ומוגדר העובדה שחלק מהרכבי , סיבה שלישית היא
יכולה פקידת הסעד להעביר צו , כאשר לא נרשם זמן לקיום הצו. מראש לקבלת התסקיר

כאשר מנגד יש לעמוד במגבלת זמן הנקובה , זה לתחתית הערימה ולחזור ולעשות כן
  .בצווים אחרים

אם אנחנו ניקח זאת לתשומת ליבנו ונקציב : חד משמעית, אני מבטיח לכבוד הדיינים
, תוך שלושים יום, אנו מורים על הגשת התסקיר תוך ארבעים וחמישה יום –למשל , זמן

ובנוסף לכך נגדיר מה בדיוק הבעיות שאנחנו , אפילו בפחות מכך, ואם יש משהו דחוף
. קידי הסעד יתייחסו לצווים שלנו ברצינות הראויהנביא לכך שפ, רוצים תשובה עליהם

שיש לנו  הסמכויותיהיה מקום להפעיל את , לא נקבל את התסקיר במועד, אם בכל זאת
אנו מבקשים את ההתייצבות של פקידת הסעד פלונית לעדות : אנחנו נאמר. על פי החוק

עבודה  אם נקבל תשובות לקוניות בדבר קיומו של סכסוך. בעניינה של המשפחה
נוכל לבקש להביא בפני בית הדין רשימה של פקידות הסעד באזור ואת , ועומסים שונים

פקידת הסעד תידרש להתייצב בפני בית הדין ולהסביר מדוע . חלוקת המטלות ביניהן
ניתן יהיה לדרוש ממנה לתת את התסקיר בעל פה בפני בית . היא לא הכינה את התסקיר

, למרבה הצער. יאות העגומה השוררת כיום לענין זהבדרך זו נשנה את המצ. הדין
לכך  הן התרגלו. פקידות הסעד התרגלו למצב הקיים וכנראה שגם אנחנו התרגלנו לכך

  .חייבים לשנות זאת. אבל לא עוקבים אחרי הביצוע, שבתי הדין שולחים צווים
וך עבודה בין קיומו של סכסלשאלתכם כיצד להתייחס לטענה בדבר  בתשובה

פקידות הסעד לציית לצווים של  חייבותמבחינה חוקית , תראו :דות הסעד למדינהפקי
שבית דין  –בלי שבדקתי זאת , ואני אומר זאת כסברה –קשה לי להאמין . בית הדין

שה שום דבר עשר שנים כשלא נעכלעבודה יכיר במציאות של סכסוך עבודה במשך 
כאשר למעשה סדרי העבודה  ,קשה להכיר בקיומו של סכסוך עבודה. בעניין הזה

ברמה ההצהרתית נמצאים כל העת . מתנהלים באופן שוטף ללא צעדים ארגוניים
ולא נוקטים בשום , ממשיכים לעבוד כרגיל. כדאשתקד אבל מפטירין, סכסוך" כאילו"ב

הרי כשפקידת סעד אינה מספיקה להגיש . עיצומים שמטרתם להביא לפתרון הסכסוך
ספיקה עקב עומס היא מסבירה שהיא לא מ. גלל העיצומיםאין זה ב, תסקיר במועד

או  הספיקהבגלל שלא , הגשת התסקיר במועד- מהי הסיבה לאי: עליה להחליט. העבודה
למשל , היכולה לעמוד ב בית הדין הטיל עליה משימה ואינה, מצד שני? מיםבגלל העיצו

כך על פי . רכהחייבת לפנות לבית הדין ולבקש א היא. בשלושים הימים שהוקצבו –
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ככל שנקפיד לעקוב אחר ביצוע . לפעמים הן עושות כך ולפעמים לא. הכללים שלהן
  .נביא לשינוי המצב הבלתי תקין הקיים עתה, צווים שניתנו על ידי בית הדין

אבל התסקירים , בגלל שיש להם את יחידות הסיוע, נכון שלבית המשפט יותר קל
כים על ידי העובדות הסוציאליות של יחידות המקיפים לגבי אחזקת ילדים אינם נער

 הן. א נערכים על ידי יחידות הסיועכך גם תסקירים מקיפים לגבי ביקורי ילדים ל. הסיוע
אבל לא , נותנות המלצות לגבי ביקורי ילדים כשיש איזה שהוא ענין דחוף וכדומה

  .תסקירים מקיפים
ותר את בית המשפט מאשר צר לי לומר כי התרשמותי היא שפקידות הסעד מכבדות י

הדיינים צריכים לעקוב  –אנחנו צריכים לפעול בדרך בה נכבד את עצמנו . בית הדין את
  .ושהתשובות תגענה במועד, שיהיו תשובות לבית הדין אחר ביצוע הצווים האלה ולדאוג

כדי להגיע . ומעלה של התסקירים 90%אצלנו מתקבלים במועד : הרב ישראל שחור
. כל מקרה לגופו, אני כותב בדיוק מה אני מבקש מהם. אין די בצו סתמילתוצאות אלו 

אם בעת מתן הצו כבר . תשעים יום –בדרך כלל , כמו כן אני מקציב זמן לקבלת התסקיר
אני עובר , אבל יותר מזה. אני מבקש לקבל את התסקיר קודם למועד הדיון, נקבע דיון

אני אומר לעובדי , ם ראיתי שאין תסקירא. מראש על התיקים שנקבעו לדיוןמספר ימים 
צורך  ישאני מרים את כל המערכת אם . בית הדין להתקשר ולדרוש לשלוח את התסקיר

  .אני מקבל את התסקיר ובפועל, בכך
  .אני קורא לכל הדיינים לאמץ את הדרך של הרב שחור: הרב יעקבי
אילו קיימת כ, בכל תיק לקבלת תסקיר לא לתת צווים אוטומאטיים: עוד מסקנה

ואם , במקרים שאנחנו צריכים את זהרק אלא לבקש תסקירים . הנחה מוקדמת שיש בעיה
  .לבקש להשיב בדחיפות תוך נקיבת מועד, צריך את זה דחוף

השירות באתי רק לחזק את ציבור הדיינים לעמוד על , לא באתי להאשים את עצמנו
ושכלות בנושא של אחזקת ילדים אנחנו לא יכולים לתת החלטות מ. לנו יםשמגיע והסיוע

, כאשר הענין נסחב ונסחב. כאשר ביקשנו תסקיר והוא לא הגיע, ובנושא של ביקורים
  .את ערכו של בית הדיןגם מוריד הדבר 

באה של בתי שגם המשטרה לפעמים לא מכבדת את צווי הה ,הרב אשכנזי מעיר
עם הממונה על החקירות , ויטנר ואנימר זלמן ק, ני כמה חודשים נפגשנולפ, אכן. הדין

זלמן קיבל ריכוז של . במטה הארצי של המשטרה והבאנו את הנקודה הזאת לתשומת לבו
והועבר חוזר לכל הממונים על , החקירות בנקודות המשטרה השונות-כל שמות אחראי

, אני מציע שכשיש איזה שהיא בעיה פרטנית. החקירות להקפיד על ביצוע צווי ההבאה
  .שר יבדוק נקודתית ויראה את מה שצריך תיקוןלפנות לזלמן א

  מעקב בית הדין אחר בקשות שהועברו לתגובת הצד שכנגד

בקשות שונות בכתב בדרגה כזו או אחרת של , כדבר שבשגרה, לבית הדין מוגשות
תוך עשרים , תוך שבוע, בית הדין מעביר את הבקשה לתגובת הצד השני, ככלל. דחיפות
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. ואין תשובה, עוברים חודשיים, מדי פעם קורה שעובר חודש. תוך שלושים יום, יום
. זהו מצב בלתי תקין. אין בית הדין שבפניו הוגשה הבקשה עושה מאומה, למרות זאת

אין לצפות שמגיש . את הטיפול בכל בקשה שהוגשה בפניו" לסגור"בית הדין צריך 
, ינו בתלונההיו מקרים שפנו אל. לבית הדין לתת החלטה בבקשה" ינדנד"הבקשה 

אנחנו צריכים לרדוף , סליחה: השיבו, וכאשר שאלנו מדוע לא חזרו ופנו לבקש החלטה
היה עורך דין מכובד מאוד . הרי הבקשה הוגשה והיא תלויה ועומדת? אחרי בית הדין

בשורה של טענות מסודרות נגד הרכב של אחד , בא וישב עם מנהל בתי הדין ואתיאף ש
כל הבקשות , תראו: והוא בא ואמר, מכובד ומאוד מסודר גם כןהרכב מאוד , מבתי הדין

מונחות כאבן שאין , כל הבקשות שלי. בזו אחר זו, בואו תראו, של הצד השני מטופלות
מדוע לא שבת  –ואם אין , אבל מדוע לא עקבת אם יש החלטה: אמרנו לו. לה הופכין

! פן עקרוני לא מוכן לבדוקאני באו? אני אבדוק, סליחה: הוא השיב? ופנית לבית הדין
 ?וכי יעלה על הדעת שבית הדין לא יטפל בזה, אני הגשתי בקשה! אני לא מוכן לרדוף

התרשמנו שדרישתו כנה . ומאד התרשמנו מגישתו, היה זה עורך דין שמכבד את עצמו
הדין -הוא לא מוכן להיות שותף במנהגם של חלק מבעלי. ואין בה שמץ של קנטרנות

ולהציף את בית הדין בתזכורות למתן , בור מדי כמה ימים בתיקי בית הדיןלנ, ומורשיהם
  .החלטה

הוגשה בקשה והחלטתם להורות על , רבותי. הפיתרון לבעיה זו הוא מאוד פשוט
, תוסיפו הוראה בכתב למזכירות להעלות את התיק לבית הדין יומיים, תגובת הצד השני

כשתיכתב החלטה להעלות . תן התגובהאחרי המועד שקצבתם למ, או מועד מתאים אחר
יומיים אחרי כלות המועד לתגובת הצד , למשל –את התיק לבית הדין בתאריך מסויים 

יובא בפניכם והתיק , המזכירות כותבת את זה ביומן הממוחשב של בית הדין -שכנגד 
 כך נוכל. תוך זמן קצר וסביר, בדרך זו נוכל להושיט סעד למי שזקוק לו. מתן החלטהל

תוך זמן , קשה לגופהגם דחיית הב, בקשר לכך. לקדם את הטיפול בתיק ביעילות מירבית
  .חשובה, סביר

אנו . זכאי לקבל תשובה מבלי שיחזור אלינו בתזכורות, אדם שהגיש בקשה, לסיכום
  .חייבים לטפל בבקשתו בשקידה ראויה

  משך הזמן הראוי לדיון בעניני סמכויות

, אנחנו עוסקים הרבה בענייני סמכויות: תשומת הלבעניין נוסף שצריך להסב את 
, רציתי לחדד נקודה אשר להבנתי". המבחן המשולש"כבר התפתחה תורה שלמה סביב 

מהדרין מן "ואנחנו מנסים להיות , ץ"התרגלנו לחשוש מן האיום בבג. יש בה שגיאה
ים שאף אחד לכיוונ, זאת בצורה אינטרסנטית מוביליםעורכי דין בעלי ענין ". המהדרין

אותם עורכי הדין מנסים להביא לקיום דיונים ממושכים בנושא . לא התכוון אליהם
 -  כוח האישה-בדרך כלל בא -שבו , ואפילו דיון שלישי, דיון שני, דיון אחד: הסמכות

לצורך כך יבקש לחקור את . ינסה לשכנע את בית הדין שהבעל לא היה כן בתביעתו
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לא "אך . ול בקשר למסמכים ואולי אפילו להביא עדיםיבקש לשא. הבעל כהנה וכהנה
להסתיים בבית הדין , לדעתי, דיון במחלוקת בעניני סמכות חייב". לכך התכוון המשורר

יש אומנם לאפשר חקירת הבעל במסגרת דיון בנושא . דיון ממוצע 3/4-בלא יותר מ
וכנות כריכת אך החקירה צריכה להתמקד לכל היותר בכנות תביעת הגירושין , סמכות

אין לאפשר בשלב זה חקירה שנועדה לבדוק אם . הנושאים הנוספים בתביעת הגירושין
אין לאפשר חקירה שמטרתה להתחקות אחר היקף . יש לו הוכחות לעילת הגירושין

אין לאפשר חקירה אודות היקף ההשתכרות לצורך ברור . הרכוש של מבקש הכריכה
בית  .שנועד למטרות זרות לשאלת הסמכות" גמסע דיי"אין לאפשר  .תביעת המזונות

הדין אינו צריך לבדוק בשלב זה דברים שהם מעבר לעניין הצר של כנות תביעת 
באים עם הרבה , במיוחד תל אביביים, עורכי דין מפולפלים. הגירושין וכנות הכריכה

לפעמים הם רוצים . לפעמים הם מתכננים לכתוב כרך של סיכומים, ספרים מקצועיים
הוביל את הדיון בנושא של ומנסים ל – הלקוחאולי את , אולי את בית הדין -הרשים ל

לדיון במשפט , להבדיל אלף ואחד אלפי הבדלות: ואני מדגיש, שווה ערךשיהיה , סמכות
אני , אם אתם רואים שזה הולך לכיוון כזה. שבו כל מילה נבדקת וכל מילה נרשמת, רצח

יש לך חצי שעה , עורך דין פלוני: עורכי הדיןמציע שתאמרו בצורה חד משמעית ל
אנחנו . כמובן הכול בגבולות ההיגיון, בחצי שעה הזאת תחקור מה שאתה רוצה, לחקור

חקירה שלך תנהל את ה. אי אפשר לשאול בשלב זה, לא נאפשר שאלות שעל פי הדין
קנה הוראה כזו היא במסגרת סמכות שיקול הדעת הדיוני המו. במגבלת הזמן שהקצבנו

        .לבית הדין
אם , אמנם. אי אפשר לשלוח את בעלי הדין ישירות למסלול של סיכומים, בדרך כלל

. אפשר להורות מיידית על הגשת סיכומים בכתב, משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטיתהמחלוקת היא רק מחלוקת 
 - אינו כן בתביעתו ובכריכה כן בתביעתו או  התובעהאם  - עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתיתמחלוקת יש אבל אם 

אני מסכים להערה . ד להוכיח את טענת חוסר הסמכותחייבים לאפשר לצד שכנג
מבחינתי גם רבע שעה . שלפעמים מספיק לאפשר חקירה של רבע שעה, שהועלתה כאן
  .שחצי שעה זה מעל ומעבר, אני אומר" למהדרין"אבל . עשויה להספיק

  סיכומים בנושאי סמכות

אבל , סמכות אמנם צריכים לאפשר סיכומים במחלוקת בענין. נקודה חשובה נוספת
גם אם . כאן ועכשיו, סיכומים יכולים להיות בעל פה. סיכומים אינם חייבים להיות בכתב

הנכם יכולים לקצוב , נראה לכם בנסיבות הענין שיש מקום לאפשר הגשת סיכומים בכתב
. ניןנסיבות הע במכלולהכל בהתחשב  –יום  30יום וגם  15, ימים 10, ימים 5מועד של 

היקף של , לדוגמה: הצדדים בהיקף הסיכומים כוח-להגביל את באי אתם גם יכולים
ניתן גם לא להגביל . הכול בגבולות ההיגיון והסביר. חמשה או עשרה עמודים, שלושה

אבל אין , אי אפשר לקבוע כלל אחד שמתאים לכל המקרים שבעולם. כלל את ההיקף
, בינייםעניין שהוא , כותהסמ מנושאלעשות , עם כל הכבוד הראוי, לאפשר לעורכי הדין
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, לאחר שהרכבו מחליט בענין הסמכות, כי בדרך כלל ,אמר לי אחד הדיינים. עניין עיקרי
רוב המקרים נפתרים מאליהם בדרך של הסכם ולרוב בית הדין גם לא צריך להיכנס 

נוהג לתת החלטות מנומקות כדבעי בשאלת , אותו הרכב של בית הדין. לשאלת הרכוש
בני הזוג מגיעים , לאחר שבית הדין מחליט שהסמכות שלו: ה הפלא ופלאוהנ, הסמכות
  .להסכם

  ?האם ניתן להחליט בנושא סמכות בדיין אחד

  ?ניתן להחליט בדיין יחיד אף ללא הסכמת הצדדים, האם בנושאי סמכות
, לחוק הדיינים אומר שראש הרכב בבית הדין או דיין שהוסמך על ידו) 1ה(8סעיף 

דעתי היא שהחלטה בדבר . ו בהחלטות ביניים אף ללא הסכמת הצדדיםיכול לדון לבד
ניתנה על כך החלטה של הרב איגרא וניתנה גם החלטה של  .סמכות היא החלטת ביניים

ניתן גם פסק דין בבית הדין הגדול של הרב . הרב הישריק בבית הדין באר שבע
מה  .רסמו באינטרנטההחלטות ופסקי הדין פו. הרב שרמן והרב בר שלום, דיכובסקי

החלטה בגוף , החלטה עיקרית משמעה? ההבדל בין החלטה עיקרית להחלטת ביניים
אם : דוגמה נוספת. אם לאו, האם לחייב בגט, למשל. הסעד שהתבקש בכתב התביעה

החלטה עיקרית , ענייני רכוש ועניין של מזונות ואחזקת ילדים בתביעת הגירושין נכרכו
, כמה מזונות ייפסקו, כיצד לחלק את הרכוש. ת שבמחלוקתעוסקת בזכויות המהותיו

יש הרבה , עד שמגיעים לפסק דין סופי. בידי מי החזקת הילדים וכיצד יתנהלו הביקורים
החלטות . הינה החלטת ביניים, החלטה להזמין את הצדדים לדיון. החלטות ביניים

ם בגדר החלטות כל אלה ה, חות מהבנק"לבקש דו, להזמין חוות דעת של פסיכולוג
גם היא החלטת ביניים כי היא לא מכריעה , החלטה בעניין של סמכות, רבותי. ביניים

וכן  היא לא דנה כמה מזונות לפסוק, אבשאלה אם לקבל את תביעת הגירושין אם ל
, אכן. זוהי החלטת ביניים, היא דנה אך ורק בשאלה אם יש לבית הדין סמכות, הלאה

ן שדן לבדו בשאלת סמכות עומד להגיע למסקנה כי אין לבית הערתי בעבר כי כאשר דיי
, כי אם אין לבית הדין סמכות .עשויה החלטתו להפוך להחלטה סופית, הדין סמכות

להעביר את הדיון כזה ראוי במקרה , לפיכך. תימחק התביעה הכרוכה ותיק זה ייסגר
  .להרכב של שלושה דיינים

ובבית הדין יושבים באותה שעה שני  כאשר עולה שאלה של סמכות, שימו נא לב
ניתן , אני מבקש לדחות את הדיון עקב הרכב חסר, ואומר אחד הצדדים, דיינים בלבד

אני ממליץ , יחד עם זאת. להשיב לו כי דיון בענין סמכות אינו מצריך הרכב של שלושה
 גם אם יש לכך הסכמה מפורשת של, שלא לקיים את הדיון בפני מותב של שני דיינים

יש לקיים דיון בענין סמכות בפני מותב של דיין אחד , בהעדר הסכמה כאמור. הצדדים
  .ולא של שניים

כאשר טענת העותר היא שאין , ץ"כיום תלויה ועומדת עתירה בענין דומה בפני בג
ניתן לקיים דיון בבית הדין שלא בפני , לטענתו. מצב ביניים של דיון בפני שני דיינים
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הוא . אך בתנאי שיהיה זה דיין אחד, מקרים שהחוק מאפשר זאת הרכב שלושה באותם
אין בהסכמתו ליצור סמכות בניגוד , מוסיף וטוען כי אף שהסכים למותב של שני דיינים

ניסיתי להסביר כי תכלית החקיקה . היתה התחבטות אמיתית, ץ"בדיון בפני בג. לחוק
, להגשים נורמה הלכתית המקורית שדרשה דיון בפני שלושה בבית הדין הרבני באה

בגלל שהמחוקק האזרחי חשב  לא היה זה. לפיה ככלל בית דין יושב בשלושה דיינים
או שלא ניתן לסמוך מבחינה חוקית , או בשניים, שדיינים אינם יודעים לדון בדיין אחד

מטרת החקיקה היתה למנוע מצב שבו יידרש בית הדין לדון . על פחות משלושה דיינים
ניתן לדון , כאשר על פי דין תורה, לעומת זאת. בניגוד לדין תורה, שהבפחות משלו

כאשר החלו לבטל פסקי דין שניתנו . אין סיבה חוקית למנוע זאת, בפחות משלושה
, למרות שעל פי דין תורה היו אלו פסקי דין תקפים, בפחות משלושה בהסכמת הצדדים

כאשר הדבר , סקי דין בדיין אחדואיפשרו מתן פ, א"בשנת תשנ, תיקנו את חוק הדיינים
ואף בית , המציאות היא שבתי משפט למשפחה דנים בשופט אחד. היה תואם לדין תורה

כך , מכך יש להסיק. משפט מחוזי בערעור בעניני משפחה הוא יושב לרוב בדן יחיד
ובמקום שעל פי , כי החקיקה לענין בית הדין הרבני נובעת ממגבלות הדין הדתי, טענתי
אין לפרש כי הסמכת דיין אחד שוללת אפשרות , ה אין פסול במותב של שני דייניםדין ז

כי ככל , הזכרתי לענין זה את ההגיון ההלכתי בריבוי דיינים. של דיון בפני שני דיינים
אמת "יותר בגדר של . עשוי הדין לצאת יותר מלובן, שיותר דיינים עוסקים בענין

כל , ול דיון בפני שנייםכי המחוקק התכוון לשל ה סביר לומראין ז, לפיכך". לאמיתו
כאשר שני הדיינים שדנו בענין , אומנם. אימת שניתן לקיים את הדיון בפני דיין אחד

שבהם אין , אבל ברוב המקרים .אין מנוס מלהרחיב את ההרכב, ונותהגיעו למסקנות ש
כאשר הדבר ניתן על , אין לפסול מראש קיום דיון בפני שני דיינים, מחלוקת בין הדיינים

יכולים במקרים מסויימים ה, מינהלייםהדין הבתי הבאתי את , כדוגמה לכך. פי דין תורה
בית דין משמעתי מורכב , כך גם על פי חוק השמאים. לקיים דיון בפני שני שופטים

בית דין לעבודה . אפשר לדון בשני דיינים, אך כאשר הדיין השלישי נעדר, משלושה
בקשר לכך אמרה . אפשר לדון בשניים, ונעדר אחד השופטים ,שמורכב משלושה

יש הסמכה , בכל החוקים שציינתי -היא הנותנת , כי לכאורה, יה בדיון'השופטת פרוקצ
שאני מצפה שבית , השבתי על כך. מפורשת בחוק ופה אין לכם הסכמה מפורשת

ץ "בג. של החוקתוך התייחסות רק לפן המילולי , המשפט לא יראה את העניין באופן צר
כאשר במשך קרוב לארבע שנים , צריך להיות ער למצוקה שבתי הדין מתמודדים איתה

כאשר כל עניין בבית הדין מתנהל בעקרון בפני הרכב של שלושה ויש . לא מינו דיינים
דיונים אצלנו לא מסתיימים בדיון . צורך שאותם שלושה ידונו בעניין מתחילתו ועד סופו

הציבור הוא שעלול לצאת ניזוק מהטלת איסור גורף לדון . א שונההמאטריה הי. אחד
  .ץ נדחה לעיון ומתן פסק דין"התיק בבג. בשנים

אחד האם , מצויים באולם בית הדין שני דיינים כאשר ,כיצד לנהוג בפועל, לשאלתכם
  ?צריך לצאת
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כי הדיון מתנהל , אם ראש ההרכב מבהיר לבעלי הדין בתחילת הדיון  ש, נראה לי
 תהיהלא  ,והדיין שלצדו לא יכריע בשאלת הביניים הנדונה בדיון זה, בפניו כראש הרכב

. אבל צריך להבהיר זאת לצדדים .צידו ויתייעץ איתו ככל שיחפוץבעיה שיישב דיין ל
, במקביל. נשוב ונשקול את המצב המשפטי, לאחר שיהיה פסק דין בעתירה שציינתי

, באופן שהאפשרות לקיים דיון בפני שני דיינים, םאנחנו עובדים על שינוי חוק הדייני
סיכמנו עם משרד . תעוגן בחקיקה מפורשת, כאשר הדבר ניתן על פי דין תורה

, כי תימחק מן החוק כל דרישה למספר הדיינים היושבים בענין מסויים, המשפטים
  .והנושא יוסדר באופן מלא בתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים

  "מירוץ החלטות"

ץ פלמן קיימת חשיבות למתן "לאור בג, כיום". מירוץ החלטות"עתה אעסוק ב
 ולאלא על חשבון ניהול תקין של סדרי הדין , כמובן. החלטה בנושא הסמכות בזריזות

כתב ראש ההרכב הצעת החלטה יפה , באחד המקרים. איכות ההחלטה על חשבון
ההחלטה היתה טובה . יןלפיה הסמכות בענינים הכרוכים מסורה לבית הד, ומנומקת
המזכירות הקלידה את הצעת ההחלטה . כתב היד הועבר להקלדה למזכירות. ומשכנעת

שני הדיינים האחרים התמהמהו , דא עקא. בתאריך מסוים שננקב בראש הצעת ההחלטה
ובכך , שבועות הם צרפו את חתימתם להצעת ההחלטה 5רק לאחר . בקריאת ההחלטה

כשלושה שבועות קודם לחתימת שני , שאדהכי והכיאלא . קיבלה ההחלטה תוקף
החלטה של בית המשפט שקבע שהסמכות ה לבית הדין כבר הומצא, הדיינים שהצטרפו

, בפסק דין מנומק של הרב דיכובסקי ביקר קשות, בית הדין הגדול. היא של בית המשפט
ת את שבועו 5כיצד ניתן לעכב במשך , ראשית .את החלטת בית הדין האזורי, ובצדק

כיצד זה התעלם , שנית. בפרט כאשר כבר יש הצעת החלטה, ההכרעה בשאלת סמכות
הרי מועד ההחלטה . של החלטת בית המשפט בעת מתן ההחלטה ההרכב מעובדת קיומה

ולא המועד שבו הדיין כותב את , היא המועד שבו ניתן למסור את ההחלטה לצדדים
  .ההחלטה בלשכתו או במקום אחר

שלא  –חשובי בפתרון מומסתבר שיש גם צורך  –ת את המזכירות יש צורך להנחו
התאריך יירשם על ידי המזכירות רק , ככלל. יוכנס תאריך אוטומטי להחלטה מוקלדת

יש לכך היבט גם ביחסים הפנימיים של . חתימות על ההחלטה המוקלדת 3לאחר שיש 
את הצעת ההחלטה  לפני שמשחררים" שבע הקפות"ישנם דיינים שעושים . דייני ההרכב

כי קשה לקרוא את כתב ידם וגם תוך כדי הגהה הם , שלהם לחתימה של הדיינים האחרים
, למזכירותזו כשלעצמה בעיה לא פשוטה , אגב. מרבים לשנות את טיוטת ההחלטה

במיוחד , ישנם דיינים ,מאידך גיסא. להתמודד עם שינויים תכופים של טיוטת החלטה
מדוע חבריהם כתבו את ההחלטה שלהם  הכועסים, וות דעתםאלו שכתבו ראשונים את ח
דיין כזה אומר מדוע אני צריך לספוג ביקורת על עיכובים . רק אחרי חמישה שבועות

לא . מתן ההחלטהולא אני עיכבתי את , הקלדה במועדהרי את שלי נתתי ל. במתן החלטה
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שעלי לספוג ביקורת אלא , די שטרחתי ויגעתי ודיינים אחרים מסתפקים בהוספת חתימה
אני בהחלט מבין לליבו של אותו ראש ? על השתהות אותם דיינים בהצטרפות להחלטה

הפתרון אינו , מכל מקום. אך מה לעשות והאחריות מוטלת עליו לנהל את הרכבו, הרכב
ובפירוש הוא רחוק מלהיות , פתרון שהצעתי לו. בכתיבת מועד בלתי נכון להחלטה

" חוות דעתי זו כתבתי וחתמתי ביום פלוני"החלטה שלו יכתוב שבשולי הצעת ה, מושלם
בשלב כתיבתה וחתימתה על , החלטה שצריכה להינתן על ידי שלושהכי  –" חוות דעת("

  ).אין היא יותר מחוות דעת, ידי כותבה האחד
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  תהליכי טיפול ודרכי התערבות –אלימות במשפחה 

  ס"עו, תמיר אשמן

  לטיפול באלימות במשפחה מומחה

אני עוסק כבר למעלה מעשור בטיפול בגברים שיש להם בעיות של התנהגות אלימה 
ברחבי הארץ לשיחות  בכל שבוע מתכנסות קבוצות של עשרה גברים. במשפחה, בבית

ואני , איך הגברים מגיעים לקבוצה ננסה להביןבמפגש זה  .ואהבה, זוגיות, על אלימות
  .אנסה להציג קצת מהתהליך שהם עוברים בקבוצה

להפחית את האלימות של הגבר , המטרה בטיפול היא לשפר את ההתנהגות שלהם
 ללמד את הגבר איך לא לפגוע, לנסות להוביל לשלום והרמוניה בתוך הבית, פי זוגתולכ

  .ג והילדיםבת הזו -  בדברים היקרים לו מכל
בדרך כלל הגבר  ,הגברים שמגיעים לקבוצה כמעט אף פעם לא מגיעים מיוזמתם

הוא , התהליך הפלילי במסגרת. מגיע לטיפול רק אחרי שהאישה מגישה תלונה במשטרה
ושירות המבחן יפנה את הגבר  ,בית המשפט יפנה אותו לשירות מבחן .יורחק מביתו

  .ת במשפחה בארץלטיפול באחד המרכזים לטיפול באלימו
אני פה בגלל בית . אני לא אלים: "רבים מהגברים בראיון קבלה לקבוצה יגידו

לא תהיה אלימות , אם אשתי תלמד לתקן את דרכיה. אני פה בגלל אשתי. המשפט
שמתאר את ההתנהגות של הגבר , ח חמור מקצין המבחן"לעתים אני קורא דו." בבית
 גבר שבעיקר, בראיון אני פוגש שה תמים. ותאת אווירת הטרור הפחד והאלימ, בבית

רק . לפי תפיסתו כמובן, וכמעט אף פעם לא אלים, מרגיש עצמו מותקף ונבגד מאשתו
שהגבר שאמר בתחילת  ,ישנו סיכוי, אחרי שלושה חודשי עבודה עם הגבר בקבוצה

 אני התנהגתי באלימות בבית יש לי בעיה ואני" יאמר ,"אני פה בגלל אשתי: "התהליך
  ".חייב טיפול

, היא זו שתוקפת .שהאשמה נמצאת אצל האישה, דרך נקודת המבט של הגבר היא
מפחיד אותו לקחת אחריות על הבעיות . לא מספקת, לא מכבסת ,לא מבשלת, לא מכבדת

  .מעביר אליה את האחריות, אז הוא מאשים אותה, בבית שלו ועל המצב
הזוגיות שלהם והמשפחה שלהם מצב , מה שוודאי. בטיפול אני לא מחפש אשמים

והגבר חייב להתחיל לקחת אחריות על . במשבר זוגי עמוק, במצוקה קשה נמצאים
  .המצב
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, את התלונה הוא יחווה כבגידה. כבגידה שתו במשטרההגבר חווה את התלונה של א
לעתים . יש פה חוסר סימטריה. הוא לא יחווה כבגידה, את התקיפה, את האלימות שלו

הוא יסלח , כאשר גבר משתף פעולה עם התהליך הטיפולי, ר שנת טיפולקרובות לאח
ואף יודה לה שבזכות התלונה הוא החל לקחת אחריות על , לאישה על התלונה במשטרה

  .להשתנות בעיותיו והוא התחיל
שמשלמת  שסביבתו הקרובה היא הראשונה, בודד ומדוכא, גבר אלים הינו גבר סובל
, פחות להרגיש בודד, הטיפול עוזר לגבר פחות לסבול .זה מחיר איום בשל סבל קיומי

  .והמשפחה היא הראשונה שמרוויחה מהשינוי המתרחש אצל הגבר
, לא אוהב להגדיר את עצמו כבעייתי ,בדיאלוג שלו מול המראה ,אדם-אף בן
המטרה הראשונה בטיפול היא להתחיל . תהליך אנושי, זה תהליך טבעי. כאלים, כעבריין

  .בלי זה אין שינוי, יות על ההתנהגות של הגבר בביתלקחת אחר
בעיותיה ועל כל על כל  הצצה בקבוצת גברים מאפשרת התבוננות בחברה הישראלית

האלימות . 'קבוצה לגברים'כולם נמצאים בחדר הקטן הזה שנקרא  .גווניה ומלחמותיה
, סבלים, םנהגי, רופאים ,בקבוצה יושבים אנשי הייטק. דתות, מקצועות, חוצה עדות
כיפות , חילוניים. מורים ומטפלים, אנשי כוחות הביטחון, אנשי שיווק, בעלי בסטות

  .ערבים ויהודים, חרדים, סרוגות
ולצידו יושב מוכר בבסטה בשוק  מנהל מחלקה בבית חולים יושב בקבוצה אחת

גברים עם בעיות  –יוצא מהכלל  המשותף לאוכלוסייה מגוונת זו שכולם מבלי. הכרמל
וכולם הגיעו לפחות פעם אחת בחייהם לתקיפה אלימה של בת . יחודיות של גבריםי

  .הזוג
כבר  היא, או לבית הדין הרבני, האישה שפונה למשטרה או לתחנה למניעת אלימות

לפני שהאישה . בצעדים של ייאוש היא רוצה להגן על עצמה מפני בן זוגה .מיואשת
ניסתה לדבר איתו על הקשיים  היא, ול זוגיטיפ מגיעה אליכם היא הציעה לו בדרך כלל

את צריכה ללכת , לא אני צריך טיפול"? יגיד לאישה ומה הגבר הטיפוסי .המשותפים
אם תלמדי להאכיל אותי כמו שאמא שלי . צריכים ללמד אותך איך להתנהג איתי. לטיפול

אני , והבאם תלמדי להכין לי את הבגדים כמו שאני א. אני לא אכה אותך, האכילה אותי
אישה , אישה בונה: "כמעט כל גבר בקבוצה יגיד." את אישה הורסת. לא אתקוף אותך

ואם . זה כמעט כאילו כל הגברים עשו קנוניה אחת להגיד את המשפט הזה ".הורסת
אין לי יכולת להשפיע על , אני חסר אונים" - מה הגבר מנסה להגיד, נעמיק במשפט

פטע נוראית אמזל וקיבלתי קל-או שאני קורבן ביש .ההזוגיות אני מובל בכוחה של האיש
 ."מזל וזכיתי באיזה אישה שהרימה אותי הלאה-או שאני בר, שהורסת לי את החיים

גברים ונשים בונים והורסים את : "המשפט המתוקן והשלם שקבוצת גברים מנסה ללמד
היחסים  על איכות מערכת בני הזוג אחראים שניהם". המרחב הזוגי והמשפחתי שלהם

ואחד הדברים הבסיסיים שגברים צריכים ללמוד זה לקחת . על הכבוד המשותף, בניהם
  .משפחתית-שבו הם משפיעים על המערכת הזוגיתאחריות על האופן 
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שמהרגע שמוגשת תלונה , אחד הדברים שחשוב לדעת בעבודה עם גברים אלימים
הם לא זקוקים לקבוצה  .תברוב המקרים כבר אין יותר אלימות פיסי, נגד גבר במשטרה

הפחד מאובדן החופש מציב לגבר גבול כל כך ברור . טיפולית כדי להפסיק להרביץ
  .שמרבית הגברים מצייתים לגבול זה ,וחזק

, בפעם הראשונה שהוא יתקוף אותה, יתכן שאם גבר יקבל גבול מאוד ברור מאשתו
וסביר , יגיעו למשטרההם לא ". או שאתה מתחיל טיפול או שאני עוזבת: "והיא תגיד

  .להניח שהאלימות תפחת
אם , אלא להפך, מה שחשוב להבין שהתלונה לא מפסיקה לרגע את האלימות בבית

היותר סמויה מן  אנחנו נראה עליה באלימות .האלימות תחמיר ,הגבר לא יתחיל טיפול
ן אדם ב, בן אדם שדוחף, סטירה בן אדם שנותן. הרי אלימות פיסית זה קצה קרחון .העין

העלבות , גידופים, קללות: הרגשית אבל נראה עליה של האלימות .זה מופסק, שמטלטל
  .שתיקות רועמות

יש . מהרגע שנשללת מהגבר האפשרות לתקוף ברמה הפיסית הוא יתקוף יותר רגשית
עונש של נידוי  שתיקה רועמת היא. 'שתיקה רועמת'מושג בטיפול שאנחנו קוראים לו 

  .הוא עושה לה חרם חברתי בבית. רים אותה בביתהגבר מח. של האישה
הוא לא חושב שיש לו בעיה של  ,הבעיה היא כשגבר מתנהג באלימות רגשית

  .בחוויה שלו הוא מגן על עצמו מפני תוקפנותה. מבחינתו הוא מגן על עצמו. אלימות
. קיבל עונש של שנה וחצי על תנאי, גבר בקבוצת גברים, אני רוצה לספר לכם על אבי

. הוא הלך לתפילה רעב, למזלה הרע של אשתו. מתפלל, יום שישי הוא בבית הכנסת
אני רוצה כבר : "והוא אומר לעצמו, בזמן התפילה מחשבותיו מתחילות להטריד אותו

אני אוכל ארוחת , אני אבוא הביתה, עבדתי כל השבוע קשה, יום שישי, לבוא הביתה
לכולנו יש את המחשבות ? שהוא חושב יש משהו רע במה ."ערב עם כל בני המשפחה

  .האלו
 ,אבל אבי לא שם לב שהוא זורע זרע פורענות שיתפתח בתוכו להתפרצות אלימה

היא יודעת ... אני מקווה שחיה זוכרת להכין לי ארוחת ערב: "והמחשבות ממשיכות לנקר
. מחשבתית שתמשך לאורך כל התפילה ופתאום הוא נכנס למערבולת" כמה זה חשוב לי

איזה אישה ? איך היא עושה לי את זה: "ולנאץ אותה, והוא מתחיל לנבל את מחשבותיו
על מה , לא יודעת, ו כמובןאשת ".?מה בסך הכול אני רוצה. אישה שטן ?קבלתי

בזמן התפילה , והוא. היא לא יודעת את כל הדרמה הזאת. שמתרחש בתוכו של אבי
ובעודו . היה כולו דלוק בכעס וזעםמתחיל להזין את עצמו ולהטריף את מוחו והוא נ

סוף ' .עולה במדרגות ביתו הוא רואה תמונות של שולחן לא ערוך ואין סירים על הגז
זה אחד הדברים שהכי מתארים מה קורה בהתפרצויות ', מעשה במחשבה תחילה

דיבור פנימי 'אנחנו קוראים לזה בטיפול . זה קודם כל מתחיל במחשבות. אלימות
, כנס למערכת של שליליות שלמעשה הוא הופך את זוגתו לאויבתהוא נ. 'שלילי

זה גבר שבראיון קבלה לקבוצה יראה לי תעודה הוקרה מראש העיר על . לתוקפת
לא תראו לו . איש מצליח, עובד, זה גבר שהוא בחוץ מתפקד. הפעילות שלו בשכונה
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אבי לא . ול אשתואבל הוא מדליק את עצמו בצורה כל כך חזקה מ .בעיניים איזשהו סימן
מה שלמדתי בעבודה עם גברים . כולנו עושים את זה. נמצא מחוץ לגבולות השפיות

סוף מעשה 'כי , אלימים זה לעלות לאט במדרגות ולהקשיב לדרמה שמתחוללת בתוכי
  .'במחשבה תחילה
, אבל הוא רואה תמונה שהשולחן ריק. הוא כמו רדום, ברגעים האלה אבי לא מודע

במוח שלו הוא יודע שיש לו . מגדף, מקלל –תמונה בתוכו איך הוא מגיב  והוא גם רואה
אבל , אפילו עוד בשלב המחשבה, אז הוא לא יתקוף אותה פיסית, על תנאי של שנה וחצי

  .תשלומים 18-הוא רואה איך הוא שובר את הסלון ומנפץ את השולחן שהוא קנה ב
  ?מה הוא רואה. אבי פותח את הדלת
ואכן הוא , יצרו מתחמם עליו, כאוטומט הוא מאבד שליטה. ריק הוא רואה שולחן

אבל הוא דואג שהוא לא יסתבך עם , הוא שובר מנתץ בבית –עושה את מה שהוא תכנן 
עוד לא ". ראיתי שחור בעיניים. איבדתי שליטה, טוב: "גברים אוהבים להגיד .החוק

זה מצריך שליטה , מןגם לתת אגרוף שלא ישאיר סי. פגשתי גבר שבאמת איבד שליטה
הוא ' מבט ספורט'אבל את הטלוויזיה כדי לראות , לנתץ את כל הדברים בבית. עצמית

אבל הוא ינתץ , הוא לא ישבור לעצמו את הגביעים שהוא קיבל בכדור יד .ישאיר שלמה
  .יש פה שליטה. את הדברים המשמעותיים לה

אבי ". ידף ברוחהייתי עלה נ, איבדתי שליטה"חשוב ללמד אותם לא להגיד 
אשתו יוצאת מבוהלת מהחדר ואז הוא מתחיל גם . הרים יד התפרץ אומנם לא. השתולל

שהיא טיפלה בשני ילדיה שהיו , אחר כך מסתבר. ו לא מבינהאשת ,לגדף ולקלל אותה
. הגבר הזה, היא כל הזמן עסקה ועמלה והוא לא ראה את זה, בהקאות, חולים בשפעת

אפשר לקרוא  .'ריכוז עצמי'הוא היה ב ?מה קרה לאבי ,כסמלוכמובן שאני מציג אותו 
, לספק לו את הפנטזיות שאמור, חפץ, במובן הזה אשתו הייתה כלי שרת .לזה אנוכיות

ייקח זמן שאבי בכלל יבין . צריך ללמד את אבי לאהוב. זאת לא אהבה. את הרצונות שלו
  .את המשמעות הרוחנית העמוקה שמסתתרת מאחורי המילה אהבה

אבי מתבלבל בין . יתכן שאבי אוהב את אשתו אבל הוא לא יודע מה זאת אהבה
  .בין ידידות עמוקה ואחווה וכל מה שאנחנו רוצים שזוגיות תהיה, רכושנות ובין אהבה

גברים רבים נבוכים וטועים ולא יודעים איך להתמודד בתוך המרחב הזוגי משפחתי 
הם לא " ?מטר מרובע 70איתו בתוך איך מתקשרים עם הדבר הזה שאני חי . "הזה

יצר מוסדות שמדריכים נשים וגברים איך לחיות ביחד יכים ליואולי כמו בעבר צר. יודעים
  .ומכבד, מקבל, איך ליצור דיאלוג שוויוני. במאה העשרים ואחד

היום נפתח מקלט . שנים נפתח מקלט לנשים מוכות של הקהילה החרדית לפני מספר
האלימות היא  אני מספר את זה כי. שפונות אליו היא גדולה מאודנוסף כי כמות הנשים 

וזו . זו לא רק בעיה של הקהילה החילונית, וזה משהו שחשוב להבין, חוצה תרבויות
ואנחנו צריכים לקחת עליה אחריות ולטפל בבעיה , מחלה שכל התרבות הזאת נגועה בה

  .החברתית הזאת בכל רבדיה
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אני מעדתי : "רים על מה שעובר עליהם בשבועהם מספ? מה קורה בתוך קבוצה
לא צריך לחכות : "אני תמיד אומר להם. 'חשבון נפש משבוע לשבוע'אני קורא לזה ". פה

ואני מזמין , כל שבוע אנחנו עושים חשבון נפש". ליום כיפור כדי לעשות חשבון נפש
ואנחנו  ,והגבר מספר אותם. אותם להתבונן בכל האירועים שקרו בין הגבר והאישה

אני מברך אותם שהם מביאים , להיפך. אני לא שופט אותם על המעידות שלהם .לומדים
, אם אתה מפחד ללמוד מהטעויות שלך .האדם הינו ישות לומדת בכל גיל .את המעידות

  .הקבוצה זה מרחב לא של בית משפט. סביר להניח שתחזור עליהם
המשותף לגברים  .סעל רגש הכע הקבוצה משמשת כמעין בית ספר ללמידה

נגרם לילדים אתם יודעים איזה נזק  .הכעס להרסני שהם הפכו את רגש, שמגיעים לטיפול
איך הוא ? מה קורה לילד כשהוא רואה את אבא מכה את אמא? שרואים אלימות בבית

  ?איך הוא בכלל יהיה פנוי למשהו? יהיה פנוי בכלל ללמוד בבית ספר
, בתוך סריקת מוח, CTראו אלימות בבית בתוך ושמו ילדים ש, עשו מחקר באנגליה

, ושמו קבוצת מחקר של ילדים שלא נחשפו לאלימות וגילו שילדים שראו אלימות בבית
יש עדויות פיזיולוגיות על החוויה הזאת של לראות את , במוח שלהם CT-יש עדויות ב

  .יש צלקות פיזיות במבנה, אבא מכה את אמא
אני אתאר לכם את השנה  .ג שלא יגיע לטיפולבואו ננסה להבין מה יקרה לזו

נקרא  ".מעגל האלימות"אנחנו קוראים לזה  .של גבר ואישה לאחר שהתחתנו הראשונה
 ,ברצונות. תחת לחופה רצו את אותו דבר בדיוקרז ומיכל מ. לו רז ולה נקרא מיכל

, לשלום, מאושרים, הם רצו להגיע לחיים טובים. אין בניהם הבדלים ,במשאלות לב
אפילו לפעמים כבר בירח הדבש  ,בשנה הראשונה הזאת, אבל .לידידות, לרעות, לשלווה

בהרבה מקרים זה קורה כבר בשלב ההיריון הראשון . ההתפרצות האלימה תתרחש
ההתפרצות יכולה . שם ההתפרצות הראשונה מתרחשת. כשהבטן של האישה גדלה

והוא מאוד לא מרוצה , להתרחש סביב הארוחה המשפחתית שהאישה מבשלת לגבר
זה יכול לקרות בגלל שאישה שוב שכחה לסגור את . מתבשיליה ואז הוא מאבד שליטה

או משהו שהיא אמרה , סביב בגד לא מתאים שהאישה לבשה, הבוילר של המים החמים
  .לא במקום

הוא הגיע לקבוצה אחרי שאשתו הגישה עליו תלונה  36בגיל  .התחתן 24בגיל , רז
רז כל יום חוזר הביתה . עגל אני רוצה להתחיל בשלב יצירת המתחאת המ. במשטרה
שלושה חודשים ראשונים של  .מלא בציפיות לגבי איך שהבית צריך להתנהל, מהעבודה

א לא הו. יש לו תפיסה מאוד ברורה איך הבית הזה צריך להתנהל, רז. רז ומיכל בבית
הוא יודע שהכיור צריך  .קרותאבל הוא יודע מה צריך ל. יודע לדבר על זה עם בת הזוג

, הוא יודע מי צריך לעשות כביסה. ומי שאחראי לרוקן את הכיור זאת האישה, להתרוקן
והוא מחזיק בתפקידים האלה , הוא יודע מה תפקידו, הוא יודע מי צריך לחנך את הילדים

 אבל הוא לא יודע כל כך. כל רגע כזה בתוך הבית מועד לפורענות. בצורה מאוד נוקשה
הוא , "ואני מאוכזב, אני מצפה: "במקום להגיד. אז הוא כועס. מה שעובר עליו עללדבר 

זה לווסת , אחד הדברים שצריך ללמד את רז ,רק נשאר בכעס ודוחס את הכעס בתוך גופו
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שזה מכלה  ,כעס זה אנרגיה כל כך חזקה. לא להחזיק אותו בתוך הבטן .את הרגש הזה
חס וחלילה  .צריך ללמוד לשחרר את הרגש הזה. ובתוכ אם הגבר מחזיק אותו ,את הגוף

  .בלי לצרוב אותו, בלי לפגוע בבן אדם, בלי לתקוף
אתה " הוא יספר בקבוצה .מתאכזב –בחודשים הראשונים הוא כל הזמן , אבל רז

אני רוצה , אני פותח את הדלת, איך שאני חוזר מהעבודה... אני חוזר מהעבודה, יודע
במקום , הגבר הזה שמגיע הביתה .בו כמה המשפט הזה עצובתחש ".לחזור לעבודה

, והוא לא אשם. הוא רוצה לשוב למקום העבודה שלו, לושללכת לממלכה הכי בטוחה 
וללמד , ללמד אותה איך לתקשר איתו .צריכים ללמד אותם לחיות ביחד .והיא לא אשמה

  .אותו איך לתקשר איתה
את  ,ואיך לתקשר את הרגשות שלו ,עסרז ילמד איך לזהות שהוא קצת כו ,בקבוצה
באופן כזה שרז , בצורה שאפשר להקשיב לו ,ואשתמול  ,את הציפיות שלו ,הצרכים שלו

גברים בקבוצה לומדים על הרגשות העדינים שמסתתרים . ואשתיוכל ליצור תובנות עם 
אנחנו מרגישים , כי בכל רגע שאנחנו כועסים אנחנו מרגישים זלזול. מאחורי הכעס

צריך לשוב וללמד . הרגשנו דחויים, אנחנו נעלבנו, אנחנו מרגישים חוסר אונים, כזבהא
המטרה הגדולה של עבודה . ללמד אותם בחזרה לדבר את הרגשות שלהם, את הגברים

, 4בגיל  כשהיו ,אחת הבעיות של גברים .עם גברים זה לחזור ללמוד לדבר את הרגשות
אתה . תשלוט בזה. תתגבר. תתגבר, אתה גבר"אמרו לו , נעלב, כשילד בכה, 5בגיל 

שכדי להתקבל בבית הם , והגברים כילדים למדו שכדי לשרוד בבית ".מתנהג כמו אחותך
כי זה נחשב , של עלבון, צריכים לדעת לא לדבר את הרגשות העדינים האלה של עצב

ד אח. כבר איבד את היכולת שלו לדבר את הרגשות שלו 12בגיל , ילד טיפוסי .לנשי
, אם הנער עדיין מחובר לרגשותיו. 'עד ט' הגילאים הכי אכזריים אצל ילדים זה גילאי ז

והם ינסו להפוך , גילו הנער יחווה אלימות נוספת על ידי בני, ומתקשר אותם עם הסביבה
כאשר מטרתם היא , כיתתו, ידחה על ידי בני קבוצתוילעתים קרובות הוא  .אותו לגבר

להפוך אותו לנער שיודע . רגשית של ההתנהגות הזכרית להשיבו למסלול המצומצם
  .רגשותיו לשחק את משחק הפוקר בהסתרת
, אבל כשגבר משחק פוקר עם אשתו הוא יוצר זרות, אין בעיה עם משחק הפוקר

תחושת  - כשלא יודעים לדבר את הרגשות את הציפיות ואת האכזבות .ניכור מרחק ומתח
  .הבדידות נוצרת כמוצר לוואי

והוא כועס והוא , הוא מתעצבן. שומר את זה בתוכו, בדומה לרוב הגברים, רזאז 
. הבית ברגעים האלה הוא כמו חדר מלא בגז, למעשה. אבל הכול נשאר פנימה, מתאכזב
קודם כל , יות אליםמה שלא סיפרתי לכם שרז הוא בקבוצת סיכון לה. יש ניכור, יש מתח

כשאני אומר שהוא ראה  .ות בבית כילדהוא ראה אלימ, דבר נוסף .בגלל שהוא גבר
זה אומר שהוא ינק אקלים , אלימות בבית זה לא אומר שהוא ראה את אבא מרביץ לאמא

 הוא ראה את אבא משתיק בביטול. של חוסר כבוד וחוסר סבלנות קיצוני בין אבא לאמא
סר אבל זה מתחיל מחו, יש המון דרכים לילד לינוק אלימות. את אמא בזמן שהיא מדברת
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כישות , כקניין כשהוא ראה את אביו מתייחס אל אימו. כבוד וחוסר סבלנות בין בני הזוג
  .הוא ינק אלימות, שבאה לספק ולא משהו שצריך גם לשרת מתוך מקום של קדושה

, בציניות להגיב, רז מתחיל לעקוץ, ממשיך לצבור מתח ולהסתגר, רז, כל יום שעובר
הוא יצא , שתהפוך לאלימות כלפי רכוש, וליתהתפרצויות ראשונות של אלימות מיל

למשל האוכל יצא  –בסופו של דבר יהיה אירוע קטן מאוד  ,מהבית ויחזור יום למחרת
והחדר , זה כמו איזה ניצוץ. ואז מתרחשת לה ההתפרצות הפיזית הראשונה. לה קצת תפל

ו של רז התחייב בפני עצמו שהוא לא ימשיך את דרכ. מלא הגז הזה מתלקח בשנייה
ומאבד שליטה ונותן סטירה ודחיפה , הוא מתלקח, אבל ברגע הזה מה שקורה לו .אביו

אחרי המעמד הכול כך מרגש , שלושה חודשים אחרי החופה, ולראשונה. כלפי מיכל
היא , ובאופן טבעי היא מבוהלת ,היא חווה את התקיפה הפיזית הראשונה שלה, הזה

המתח הנפשי שלו . ל אשתו הבוכה ונרגערז מסתכל ע? מה קורה לרז. בוכה בסלון
 ,לצערי ,הטעות הנפוצה". זה כמו שקט אחרי פיגוע: "גבר פעם אמר לי. שתחררה
אם היא תרצה את הגבר לאחר ההתפרצות ותלך ותלמד , תעשה, אשתו של רז, מיכלש

או שתפסיק , או שתחליף את הבגדים שלבשה, להכין לו את התבשילים שהוא אוהב
 ,אם היא מרצה אותו אחרי התקיפה שלה. ם חברה שהוא מסתייג ממנהלהיות בקשר ע

הדבר האחרון שרז צריך לאחר . היא מחזקת ומתגמלת בכך את האלימות שלו
 –מה שרז באמת זקוק לו יותר מהכול , מבחינה נפשית. סבלני ,ההתפרצות זה יחס מקבל

חייבים להציב , תחוקי המשחק של הבית חייבים להשתנו .זהו גבול ברור וחד משמעי
אין  ,שאם הוא לא מתחיל טיפול. לרז תנאים שיובילו אותו להבין שיש לו בעיה קשה

  .עתיד לקשר
הזכירה לי את הזרקת  ההתפרצות הראשונה" מטופל שהיה מכור להרואין אמר

שהגבר הזה צבר ולא ידע  ,המתח העצום." נרגעתי. כי פתאום היה שקט בתוכי, ההרואין
הוא מגלה שזה יוצר רגיעה , בריאים של תקשורת תקינה ולא אלימהלשחרר באמצעים 

כל מי שמגדל ילדים יודע כמה זה משחרר לפעמים להוציא . שחרור ממתח. נפשית
  .אבל כמה שזה הרסני גם את זה אנחנו יודעים. באגרסיביות כעס
 לאחר. זה הדבר הראשון שיגרום לו להתמכרות לסם הזה שנקרא אלימות. אז רז נרגע
אוויר פחות כזה דחוס שיש בו הרבה  .מצליח לנשום לרגע אוויר יותר צח ההתפרצות רז
הוא : "יש אנשים שיגידו. הוא מתחרט חרטה אמיתית ?ומה קורה אחר כך. בדידות ומתח
, ו בוכהאשתהוא רואה את  ,אבל רז באמת מתחרט ."?איך היא מאמינה לו .משקר אותה

 .זהו רגע מאוד עצוב בזוגיות שלהם. מה שהוא עשההוא לא מאמין ל, מקופלת ומבוהלת
ומצאו שהגבר מרשה לעצמו  ?מתי לגבר הישראלי מותר לבכות ,ניסו לבדוק במחקר

אלו שני מצבים חברתיים שמותר לגבר לשחרר מתח . ובלידת ילדיו, לבכות בהלוויות
שונה אבל מה שהמחקר הזה לא אמר שגברים גם בוכים אחרי הפעם הרא. נפשי דרך בכי

כי פתאום , אבל גם הצער ממכר אותו, והצער הוא אמיתי. שהם מתקיפים את נשותיהם
: תחשבו כמה זה יעיל במובן ההרסני. הוא גילה איזושהי טכניקה להתחבר לרגשותיו

מה שקורה אחר כך בין , והזוגיות. התחברתי לרגשות. נרגעתי, הכיתי אותה, צברתי מתח
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הוא פתאום צריך לשוב ולהחזיר . הוא מאבד אותההוא מרגיש ש שפתאום, רז ומיכל
, והוא יפסיק לתקופה מסוימת להתייחס אליה כמובן מאליו כרכוש. אותה להיות שלו

 ארבעה חודשים, שלושה –' ירח דבש'ואז הזוגיות שלהם תכנס לתקופה שנקראת . כחפץ
ים הידי היא הראתה לי את התכשיטים שעל -  אישה במקלט לנשים מוכות אמרה לי

. 1987-ההתפרצות מ הטבעת הזאת של. '85זה ההתפרצות של ? אתה רואה: "שלה
עדויות לכל ההתפרצויות , כולה הייתה עדיים ותכשיטים." 2003-השרשרת הזאת מ

  .האכזריות של בן זוגה
זה התקופה , שאחד הדברים שמשאירים גברים ונשים ביחד, אבל מה שזה אומר

פתאום . נוצרת לה תקווה, מבלים, יוצאים: ת פורחתהזוגיו. 'ירח דבש'הזאת שנקראת 
אבל הסיפור הוא שרז לא . 'זוגיות'הגבר מרגיש פחות מרומה בעסקה הזאת שנקראת 

הוא , הוא לא למד איך לתקשר את הרגשות שלו בצורה לא אלימה. למד שום דבר בעצם
, ור מתמלאעדיין הכי. והבעיות למעשה לא נפתרו ביניהם, לא למד איך לא לצבור מתח

כל הדברים הטבעיים שיוצרים מתח בתוך . עדיין החינוך של הילדים, עדיין הרצפה
ואז המעגל נכנס . מההוא לא יודע לשחרר את זה בצורה לא אלי. משפחה לא נפתרו

  .לסיבוב נוסף
בשנה השנייה נראה , אם בשנה הראשונה הייתה התפרצות אלימה אחת, הסיבוב הבא
וכל התפרצות פוגעת עמוקות בנשמה העדינה של . התפרצויותשלוש , שתי התפרצויות

כל התפרצות של הגבר . אבל לא פחות מכל נשמתו של הגבר הולכת ונפגעת, אשתו
והופכת את העור של האישה לכואב . הופכת את העור שלו לעבה יותר, באשתו מכהה

טופל בצורה והם נכנסים לתוך מערכת יחסים שבסופו של דבר אם הגבר הזה לא י. יותר
כי אנחנו נדבר פה , אנחנו מדברים פה על התמכרות שיהיה קשה מאוד לטפל בה, מיידית

בלי החלקים של החרטה . בלי החלקים המוסריים, רגיעה, התפרצות, על צבירת מתח
טיפול של  יום- זה יהפוך ליום, אנחנו נגיע למצב שאם גבר אלים לא מטופל. והפיצוי

הוא יצטרך מסגרת שנקראת . כבר לא יהיה אפקטיבי, מציע מה שאני .שעה וחצי בשבוע
כי מקום . וגם זה לא בטוח שיעזור לו, יום קבוצה-שזה מסגרת סגורה של יום', בית נועם'

אפילו  .היא מאבדת חלק מהאנושיות שלה. היא מאבדת משהו, שנשמה פוגעת בנשמה
מה שרז . אמיתית בטוח שיש לה מצוקה מאוד ,אם אתם חושבים שהאישה מעלילה סתם

. מסגרת שהוא לומד לשתף בקשיים שלו. זה מסגרת תומכת, יחווה בקבוצה הטיפולית
אחד הדברים המרגשים שקורים בתוך קבוצת . מסגרת שהוא לומד לתקשר את הרגשות

  .שהבכי נהיה לגיטימי, גברים
אני רוצה להגיד לכם שזאת ברכה  .ודע מה מערכת היחסים שלכם עם בכיאני לא י

יש שם  .דות לו מהעיניים מכאבודמעות יור, נשמה כשגבר בוכה את המשבר הזוגי שלול
הוא כואב את המשבר והוא לא משדר איזושהי  ,ברגעים האלה שדמעות יורדות. תקווה
  ".תלכי את לטיפול"זה כבר לא המקום של , "תלכי את לטיפול". "הכול בסדר"פוזה ש

אחרי שלושה , גבר .ציג אותם כרגעאבל הדברים יותר מורכבים מאיך שאני מ
  :הוא אומר. חודשים בטיפול הוא בא מאוד כועס עלי
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  ".אני כועס עליך, תמיר"
  ?"למה אתה כועס עלי: "שאלתי אותו

  .והוא כועס כעס אמיתי. הוא אמר ,"אתה מלמד אותנו שטויות"
  ?"למה אני מלמד אותך שטויות"
, ובאתי הביתה. הרגשות שלי בבית הבנתי מה אתה אומר שאני צריך לתקשר את אני"

. אני מרגיש שזלזלת בי אתמול, אשתי': באתי אמרתי, ואם פעם הייתי צועק ומתפרץ
הוא הופך אותך ? זה מה שתמיר מלמד אותך בקבוצה? 'ואתה יודע מה אשתי אמרה לי

  ".'לחנון
כמה זה קשה ליצור שינוי בתוך מערכת שהיא בנויה היסטורית מתפיסות של 

אבל מה שצריך . האישה רוצה גבר שייתן לה בטחון. יות מקובלות לגברים ונשיםהתנהגו
הוא מספק לך , להיפך .הוא עדיין מספק הביטחון' ר מרגיששגב'ללמד את האישה 

גבר שמדבר את הרגשות שלו הוא גבר הרבה יותר עמיד וגמיש . בטחון הרבה יותר רב
, גזע עבה נשבר בשנייה? מה נשבר, 'משל העץ'ב, הרי. מבחינה רגשית ומבחינה נפשית

גבר שיודע לדבר את הרגשות שלו בבית זה גבר . אי אפשר לשבור –אבל גבעול עדין 
  .הוא לא ישבר כל כך מהר ויצא מאיזון. אני קורה לזה' מפרקים גמישים'. שנהיה גמיש

במעגל . שהגבר הולך למעגל גברים והאישה הולכת למעגל נשים המודל הטיפולי
  .דו אותה על מה שהגבר לומד בקבוצהלמנשים י

במודל שאני מאמין בו חשוב , ושוב. והם מתחזקים ,בנפרד מטופלים בהתחלה הם
חשוב ללמד  .זה ריקנות ובדידות, כי בלי זה. את הקדושה המשפחתית, להכניס את הרוח

ורק אחרי  .מהי אהבה בין גבר ואישה, מהי תקשורת, מהי רעות, אותם מהי ידידות
  .ימות נפסקת או פוחתת באופן משמעותי בני הזוג יעברו לשלב של טיפול זוגישהאל

חשוב להזכיר שרוב הגברים לא פונים מיזמתם לטיפול הם חייבים את עזרה של 
  .סמכות שמעליהם כדי שיתחילו תהליך טיפולי

שופט או דיין כותב  כאשר .שיתוף פעולה של המערכת המשפטית הוא הכרחי
ת הגבר לאבחון וטיפול במרכז למניעת אלימות באזור המגורים של בפסיקה להפנות א

הם לא , רוב הגברים האלימים הם אנשים שיראים מפני החוק .הגבר יגיע לטיפול, הגבר
אין לי בעיה כמטפל שבהתחלה זה יהיה כלפי חוץ כדי להראות . רוצים לאבד את חירותם

במסגרת התהליך הטיפולי  .שפטיטוב יותר בפני בית המשפט שזה יהיה מתוך אינטרס מ
 ,בעיני .מהחוץ זה יהפוך לבפנים. לפנימית יש סיכוי שזה יהפוך ממוטיבציה חיצונית
תמיד צריך להפנות אותם למרכז למניעת , זוגות שפונים אליכם עם חשד לאלימות

להפנות  .זה מסוכן לפעול אחרת .הם חייבים לעבור אבחון מקצועי בתחום. אלימות
שליחות מאוד גדולה  זאת. למרכז שמומחה בתחום הזה ננת על אלימותאישה שמתלו

  .בעיני
היא והוא יהיו . שלחו אותם לאבחון בתוך מרכז לאלימות, אם יש חשד לאלימות
האם , אם יש בעיה של אלימות –תקבלו חוות דעת מהמטפל , שלושה חודשים בקבוצה
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ש רק מה להרוויח משלושה י, אין מה להפסיד. לא לוקח אחריות, הוא לוקח אחריות
  .חודשים כאלה

שקצה הקרחון זה אלימות , הדבר הכי משמעותי שאני אשמח שהעברתי במפגש הזה
, זה הגבר שמשפיל .נגע האלימות זה האלימות הרגשית. זה הקל ביותר לפתרון. פיסית

אישה  .ה ומבקר את אשתו מכף רגל ועד ראשזה הגבר שמאבד שליט, זה הגבר ששותק
  .זה גבר שצריך להיות מופנה למרכז למניעת אלימות, "אני מושפלת ממנו: "שאומרת

בית משפט יגיד , אם אני אכנס לקבוצה, רגע: "אחד החששות של גברים בטיפול
זה כן אומר שיש בעיה  .צריך להסביר לגבר שזה לא אומר שהוא גבר אלים ".שאני אלים

אף גבר לא רוצה שיקראו , חייב להגיד אני .זה וודאי, שיש שבר בזוגיות ,בזוגיות ,בבית
אני רוצה להגיד לכם שהם בני . 'גברים אלימים'אני לא קורא להם . 'גבר אלים'לו גם 
. אשתו סובלת. גבר אלים בבית זה גבר סובל. אלו בני אדם סובלים. כמוני וכמוכם, אדם

כל שהוא כ .הגבר הזה צריך עזרה, בל אצל הגבריש ס. אני לא מחפש כרגע את האשמים
כך , ככל שהביטחון העצמי שלו יעלה .ת אליםהוא גם יהיה פחו ,פחות יהיה במצוקה

הוא יהיה פחות , ככל שהוא ילמד לדבר את רגשותיו וציפיותיו .הוא יהיה פחות אלים
על חלוקת תפקידים גמישה יותר , ככל שהוא ילמד על מערכות יחסים שוויוניות .אלים
וילמד להיות מנוהל פחות , ככל שהוא יטיל ספק בתפיסותיו .הוא יהיה פחות אלים ,בבית

  .הוא יהיה פחות אלים ,על ידי גבריותו וגאוותו העצמית
הינה דפוס התנהגות מאוד  שהאלימות, במפגש מסר חשוב אחר שניסיתי להעביר

. האלימות שלו תחמיר, במידה והגבר לא יתחיל תהליך של טיפול וגמילה .ממכר
, הילדים במשפחה יחשפו לקרינה המסוכנת של ההתנהגות האלימהו ,תיהרס הזוגיות

לכל מי , ולכולנו. והם בעצמם יהיו בקבוצת סיכון להיות הדור הבא של הגברים האלימים
יש לנו אחריות . שיושב באולם הזה יש תפקיד חשוב מאוד בטיפול במחלה חברתית זו

לחייב אותם לפנות למרכז  -ט פשו, שמדווחים על אלימות בני זוג כשאנו פוגשים. כבדה
ובמידה והם יתחילו בטיפול ישנה תקווה שיכול שם . למניעת אלימות באזור מגוריהם

  .שיפור במצב
  .תודה רבה על ההקשבה ועל הסקרנות



 ז"התשס –כנס הדיינים 

132 

 

  חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר

  ר גבריאל קלינג"ד

 )'בדימ(שופט בית מחוזי 

חשיבות רבה ביותר יש לנושא . להרצות בפניכם אני מודה על ההזמנה המכובדת
מה שקורה בבתי . אבל גם מבחינה ציבורית, בתי הדיןבוודאי מבחינת , מכל בחינה

, אני לא צריך לספר לכם שזאת קריסה מוחלטת -אני לא מדבר על בתי הדין  -המשפט 
בי שבעלי דין יכולים למצוא את תרופתם תוך וכשיש פתרון אלטרנטי. פיגורים אדירים

  .זה בוודאי ראוי, זמן סביר
הנושא הוא בעייתי מבחינה . רבניים יושבים כבורריםיש ובתי דין ש, המצב היום הוא

על כך אני לא אך  –ץ "בגלאור החלטה של בית המשפט העליון בשבתו כ ,משפטית
תיכף . יושבים כבוררים, ייםאזור ח על המקרים שבהם בתי דין רבנייםאשוח. אדבר

  .תקראו שגם בית הדין הגדול יושב כבורר
בית ש כדי. לבוררות ,ענין שבסמכותו שבית דין רבני יפנה, לא אדבר על האפשרות

-צורה חדהיה לתקן את חוק הבוררות בישראוי לי נראה , דין רבני יפנה לבוררות
 .גרת בתי הדין הרבנייםיישאר במס, כך שנושא הפיקוח על הליך הבוררות, משמעית
וזה כתוב במפורש בחוק , ממש כמו שאם בית דין לעבודה מפנה עניין לבוררות, דהיינו

משפט לא לבית ה, העניין חוזר לבית הדין לעבודה ולא לבתי המשפט, שהוא יכול
  .דבר זה מצריך חקיקה. המחוזי

שה של הגי, מצוי בפניכםש, ח"תשכ- 1968אנחנו עוסקים בחוק הבוררות משנת 
מעמד , לבורר יש מעמד מכובד היא שמצד אחד, החוק הזה שביטל חקיקה מנדטורית

בית 'וכשאני אומר  –בית המשפט , אבל מצד שני .יש לו סמכויות מאוד נרחבות. חשוב
יש מקרים מסוימים שזה לא , בדרך כלל, זה בית המשפט המחוזי, בהקשר זה' המשפט

. עומד לעזרו של הבורר –בית המשפט המחוזי זה , כרגיל, אבל, בית המשפט המחוזי
ועדים , צריך לזמן עדים, למשל, והבורר שעשוי בדרכו להיתקל בקשיים מסוימים

שמזמין את העד להתייצב , שמשמש וגם בורר, שמקבלים הזמנה מעורך דין יעקב כהן
, ולכן קיימת סמכות לפנות לבית המשפט. אז העד עשוי לזלזל בזה ולא לבוא, בפניו

שבית המשפט יורה על , ולבקש את עזרתו של בית המשפט, למרות שהעניין בבוררות
ואפשר , התייצבות בבית משפט-ואם העד לא יתייצב זה ממש כאי, העד להתייצב

למשרדו הפרטי של , "תביא את העד אל הבורר: "להוציא צו הבאה ממשטרת ישראל
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, ובא עד על ידי שני קציני משטרהאני חוויתי פעם כעורך דין שה. וזה קורה. עורך הדין
, דהיינו". אז תחתום כאן שקיבלת עד אחד: "אמרתי אני ,"?ר קלינג"מי זה ד: "ושאלו

  .הסיוע הזה על ידי בתי המשפט ניתן
הבסיס . קרו של דבר אדבר על כךיובע, ישנו הפיקוח של בתי המשפט, מצד שני, אבל

זה , ללא הסכם בכתב אין בוררות. ללא הסכם אין בוררות. לבוררות הוא הסכם חתום
הסכם בוררות במונח  בחוק הבוררות מוגדר 1בסעיף . לחוק הבוררות 1עולה מסעיף 

ללא הסכם בכתב ." למסור לבוררות סכסוך שנתגלה בין צדדים, הסכם בכתב: " הראשון
, גם אם שניים באים אל אדם, המשמעות היא שכל חוק הבוררות איננו חל. אין בוררות

, הולכים אל סוחר מבוגר מהם, או שני סוחרים בשוק, חשוב אם זה אדם נשוא פניםולא 
מה שהוא יעשה אין לו שום תוקף , "תכריע במחלוקת בינינו: "אומרים לו, חכם מהם

. יכול להיות שאפשר לטפל בכך לתת לזה תוקף במובנים אחרים. מבחינת חוק הבוררות
, אחרים מזכירים את זה הרבה פעמים בפורומים, אזכיר רק פעם אחת בפורום הזה

. שבשאלות שמתעוררות במהלך בוררות כולם פונים לספר של פרופסור סמדר אוטולנגי
שני , המהדורה האחרונה פורסמה לאחר פטירתה, פרופסור סמדר אוטולנגי כתבה ספר

יש בדרך כלל לפחות , כשיש דיון בבית משפט בנושא של בוררות. כרכים עבי כרס
ובלי הספר הזה בדרך , לכל אחד מהעורכי דין ולשופט, דהיינו, תקים מהספרשלושה עו

מאוד -בכל פסקי הדין של בית המשפט העליון יש הסתמכות מאוד. כלל לא זזים
הוא כתוב בשפה . כמעט ללא מחלוקת על ספרה של פרופסור אוטולנגי, מפורטת
אני תמיד בעד זה , באבל שו. הוא לא מיועד רק למשפטנים, דהיינו, ברורה, פשוטה

לבין ספר משפטי  –בדין החילוני , ומשפטן אני מדבר –שתיווך בין אדם שאיננו משפטן 
  .מכיוון שהדברים לעיתים מובנים אחרת, רצוי שיעשה בעזרת משפטן

יש לזה , ולא בכתב, פרופסור אוטולנגי בדעה שגם כאשר יש הסכם בעל פה, אם כן
אבל לצרכינו ההסכם חייב להיות הסכם . הבוררות אפשר משהו לעשות עם פסק, תרופות
וזה חשוב . וההסכם צריך להיות חתום על ידי בעלי הדין או המיופי כח שלהם. בכתב

  .ושמרבית זמני יוקדש לה, לנקודה הבאה אליה אני מגיע
מה עושים עם פסק . ניתן על ידיהם פסק בוררות, כאשר מסתיים הדיון בפני הבוררים

, ין זה המצב היום הוא שדין פסק בוררות שניתן על ידי בית דין רבניולעני? הבוררות
על ידי , על ידי עורך דין, דהיינו, כדין פסק דין שניתן על ידי כל אדם פרטי בישראל

אין שום מעמד מיוחד לפסק בוררות שניתן על ידי . אין לזה שום חשיבות, שופט בדימוס
  .דוגמא אחתואני תיכף אתן לכם לפחות , בית דין רבני

אם ראובן יכבד את פסק הבוררות , כמובן, ראובן הפסיד ושמעון זכה, ניתן פסק דין
 - שקל לשמעון  10,000לדוגמא נניח כי הבורר קבע שראובן חייב  –ויפרע את חובו 

בייחוד אחרי שכבר קיימו , אבל אנשים בדרך כלל. בזה העניין תם ונשלם, ראובן יפרע
וזה בוודאי מוכר לכם , אז כועסים ויש עקרונות, ין והפסידודיון ואחרי שניתן פסק ד

אני ניסיתי לאורך כל שנותיי על כס המשפט שאני . לא שאני חושב שיש עקרונות. היטב
ובבית . אני עוסק רק בכסף. אני לא עוסק בעקרונות, אני לא עוסק בכבוד. עוסק רק בכסף
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ומה שיחשוב . כדאי להתפשר לכן. המשפט אפשר רק לקבל כסף או אפשר להפסיד כסף
מבחינת המחשבה שלו אם , אין לזה גם כן חשיבות מכיוון שהוא גם בסך הכל –השופט 

אז מי . ולא יותר מכך, הוא בסך הכל אדם מן הישוב, אדם התנהג יפה או לא יפה
. באופן עקרוני, שהסמיך אותו להיות שופט בסך הכל הסמיך אותו להחליט מי ישלם למי

  .אבל באופן עקרוני כך, קזה לא מדוי
אבל . בזה העניין נגמר, פורעים את הכסף, ומשלמים, אם מדובר בתשלום כסף, לכן

אם אדם לא משלם ורוצים לבצע את פסק הבוררות הדרך היחידה היא כמו שמבצעים 
אני מדגיש את זה מכיוון שאני עוד מעט אגיע לפסק דין . אין דרך אחרת. פסק דין רגיל

ששם , ין רבני שהתגלגל את כל גלגולי המחילות בבתי המשפט הרגיליםאחד של בית ד
ובית המשפט המחוזי בתל , בית הדין הרבני הגדול גם הטיל נידוי על אחד מבעלי הדין

ולפי חוק , אתם פעלתם כביכול לפי חוק הבוררות. אין לכם סמכות: "אביב אמר
  ".קציה כזאתולכן אי אפשר להטיל סנ, הבוררות אין סנקציה של נידוי

. הוא ירצה לקבל את כספו, אני חוזר אל ראובן ושמעון, אותו אדם שזכה בכסף, ואז
, שוב. הוא ירצה ללכת ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לבקש שיבצעו את פסק הבוררות

גם בלשכת , בדיוק כמו העד שסרב לבוא להתייצב בפני הבורר, בלשכת ההוצאה לפועל
? מי זה עורך דין יעקב כהן שיש לו חותמת יפה של בורר" :ההוצאה לפועל הפקיד יאמר

לכן מגישים את ." אני צריך לבצע רק פסקי דין של בתי משפט. אני לא מכיר בסמכותו
צריך : 23וזה כתוב בחוק שלפניכם בסעיף . פסק הדין של הבורר לאישור של בית משפט

  .להגיש את פסק הבוררות לאישור של בית משפט
זה לא שמחזירים את העניין לבית משפט ושם . הזה הוא מאוד פשוטההליך , עכשיו

אפילו לא , ישנו טופס שממלאים אותו. אלא העניין הוא מאוד פשוט, יהיה דיון ארוך
וכאן עיקר , צריך עורך דין כמובן שהצד שהפסיד איננו רוצה שיאשרו את פסק הבוררות

להגיש בקשה לביטול פסק  יכול, מי שמתנגד לאישור פסק הבוררות, הוא. דברינו
היום יש רוח אחרת בלשכת עורכי הדין שיהיה . כי על פסק בוררות אין ערעור, הבוררות
כל הרעיון הוא שאתה הולך לבורר ושם . לטעמי זה יהרוג את עניין הבוררות, ערעור

וברגע , הרעיון הוא שיהיו בבתי משפט, שוב –כי הליכי הערעור , העניין בעצם מסתיים
חוזר לבתי המשפט ואפשר להעלות שוב כל טענה שאפשר היה להעלות שאתה 

, כל החיסכון שהיה בכך שאתה הלכת לבורר, מתמסמס כל קיצור הזמן, מלכתחילה
  .ניסית לעקוף את המערכת

, אם אין ערעור משמעות הדברים שאם הבורר טעה .אבל היום הדין הוא שאין ערעור
שהוא , אינם נכונים, ם ברור שהדברים שגוייםפשוט האמין לעד פלוני ועל פני הדברי

מה שיצא . את זה אי אפשר לתקוף, שהוא לא יכול היה להיות במקום וכיוצא בזה, טעה
אני מציע שתפתחו את  ?על מה אפשר לתקוף פסק בוררות. מתחת הבורר זה סוף פסוק

. ותהוא הסעיף שאומר באילו נסיבות בית משפט יבטל פסק בורר 24סעיף . 24סעיף 
. בעצם רובן נראות טכניות, בקריאת הביניים כפי שמישהו העיר כאן, הנסיבות, עכשיו

', 68והמטרה של המחוקק בשנת , אבל תיכף נראה שהדברים אינם כל כך טכניים
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המטרה היתה שהדברים יהיו , שנה 40 -למרות שחלפו כ, שלדעתי זאת מטרה ראויה
, י מציע שאנחנו ננסה לעבור על הדבריםואנ. פשוטים וקצרים ולא שיפתח משפט מחדש

  .כי הדברים רובן ישימים גם לגבי בין דין רבני
שאפשר להעלות כלפי פסק בוררות היא שלא היה הסכם בוררות , הטענה הראשונה

אז ישנו , ולא במסגרת הסכם בוררות, כאשר באים אליכם מכח הדין, וזכרו .תוקף-בר
ם אליכם מכח הסכם בוררות אז ההסכם הוא כשבאי. שקובע מה הסמכות, החוק, הדין

זה לא חשוב אם באים עם הסכם חתום . לכן ההסכם צריך להיות תקף, מקור הסמכות
למה שהסכם , עכשיו .או שבית הדין מציע לחתום וחותמים על ההסכם, ומגישים אותו
אולי גם הצדדים נמצאים , הציגו לכם הסכם חתום על ידי הצדדים? לא יהיה תקף

אבל דוגמא שאני נתקלתי , לא בדיוק לקוחה מתחום הבוררות, אתן לכם דוגמא. םבפניכ
  .מאוד ציערה אותי-ושמאוד

בשני בני אדם , שוב, אם מדובר. אחת הבעיות הקשות היא עניין סמכותו של החותם
אם אתה רוצה להיות בטוח שמי שחתם מוסמך לחתום בסך הכל אפשר  אז, בשר ודם

שבו הם מדובר , אבל יש הרבה מאוד עניינים. ודת זיהוילדרוש שיזדהה בעזרת תע
אספר לכם , ועד כמה צריך להיזהר בכך, עמותות למיניהן למשל, בגופים משפטיים

זוג חסוך ילדים . אבל עסק בענייני צבא, שלא עסק בבוררות, סיפור שאותי מאוד ציער
כי לא היו , קדיש והתנאי היה שיאמרו ביום השנה, הוריש את נכסיו לשורה של מוסדות

עיניהם , אלא קרובים רחוקים, שלא היו ילדיהם, כמובן שהיורשים הטבעיים. להם ילדים
 100, אני לא מדייק', כלום'לא  –היו מאוד צרות בהסדר הזה כי הם לא עמדו לקבל כלום 

הסכומים . זה צוואה מופרכת מעיקרה: "והם באו לבית המשפט ואמרו –שקל כל אחד 
זה " –מוסדות  11היתה רשימה של  –" וו לשלם לכל אחד מהמוסדותשהמנוחים צי

ביחד כולם הסכימו  .מיליון דולר 2 -מדובר היה בצוואה של קרוב ל". סכומים מצחיקים
טיפין לכסף במשך הרבה -על פשרה והפשרה היתה שהמוסדות לא יצטרכו לחכות טיפין

וכולם היום , וי מהירושהשקל אלא יקבלו נתח רא 100והיורשים לא יקבלו , דורות
המנוחים לא רצו שאתם : "רק אני קלקלתי את השמחה ואמרתי. שמחים ומאושרים

לא אישרתי את ". ובהיעדרם מן העולם הזה אני מופקד על קיום רצונם, היורשים תהנו
כי זה , וזה אני מוסיף רק מפני שהוזכר השם, הוגש ערעור לבית המשפט העליון. הפשרה

ר קלינג לא רוצה לאשר "למה ד: "ובית המשפט העליון אמר, מש לענייןכבר לא נוגע מ
אחד הנימוקים שאני סרבתי ". כולם מסכימים, כמו כל פשרה אחרת, פשרה? את הפשרה

אני לא יודע לחשב לכמה שנים הוא יכול , הכסף הזה: "אני אמרתי, לאשר את הפשרה
 –ז בבית המשפט העליון נטען א". שיאמרו, כמה מאות שנים... וקדיש יאמרו, להספיק

וזה אתם , אבל נטען בפניו שקדיש אומרים –בית המשפט העליון לא התייחס לזה 
שנה  50ולכן אפשר לעשות חשבון שאחרי . שנה 50שקדיש אומרים רק , בקיאים ממני

מכיוון שאין החלטה של בית , אני אמרתי לבעלי הדין, טוב. עוד ישאר המון כסף
  .עצתי בכמה רבנים ואמרו לי שהלכה כזאת הם לא מכיריםנו, המשפט העליון
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במצוות בית המשפט העליון נשלח לאקטואר שיחשב כמה , העניין חזר אלי שוב
ונמצא אקטואר שהיה . כסף צריך כדי שאפשר יהיה לומר קדיש כרצונם של המנוחים

יב אקטואר צריך להצ: כשחסר היה לו אמנם רק נתון אחד, מוכן לעשות את החשבון
 100זה ' נצח'אצלי , ..."לנצח נצחים... כמה שנים: "אז הוא אמר. במשוואה לכמה שנים

במצוותו של בית המשפט העליון אישרתי . אני מגיע לסוף הסיפור... שנים 99או , שנה
ואני חשבתי שהעניין , כולם יצאו מרוצים, כולם חתמו, כולם התפשרו. פשרה חדשה

  .הסתיים
כיוון ? מדוע. תה על שולחני בקשה לבטל את פסק הפשרהכעבור כמה חודשים נח

ולשם זה אני מספר את . שבשם בית כנסת אחד חתמו אנשים שלא היו מוסמכים לחתום
, הכרתי את דמותו של האיש שחתם. זה בית כנסת שאני מדי פעם מתפלל בו. כל הסיפור

, של בית הכנסתהזמנתי את כולם ואת עורך הדין . שהיה באמת דומיננטי בבית הכנסת
, ראה: "הוא אמר". ?מה זה: "שהיה אחד מעורכי הדין המכובדים בתל אביב ושאלתי

אבל הציגו לי ." ותמיד רק עם האדם הזה, אני מטפל בענייני בית הכנסת עשרות שנים
בכל אופן זאת . מסמכים שזאת היתה אגודה עותומנית לפי החוק העותומני לבין עמותה

והגוף היחיד . והיה ועד שבו הוא בכלל לא היה חבר, העותומניהיתה אגודה לפי החוק 
  .שהיה מוסמך לחתום זה היה אותו ועד של האגודה

אז רציתי שהתמונה , שקצת התארך בגלל הזיהוי, אני מספר את הסיפור הארוך הזה
אתה תנהל בוררות ומי שלא יהיה , דהיינו. בבוררות זה גם כן עלול לקרות, תהיה שלמה
והוא יתחיל לנבור ". תעשה משהו: "ויגיד לו, וימסור את זה לעורך דין אחר, שבע רצון

לא היה הסכם בוררות . לא היתה בוררות, הנה: "בכל המסמכים שקודם לא נבדקו ויאמר
זה לא נעים לפעמים לבורר ובוודאי לבית , לכן חייבים". אז כל הבוררות אין לה תקנה

ואותו דין חל על , כשמדובר בגוף משפטי, "תציג את המסמכים. תזדהה: "דין לומר
  .ועל עמותות ואגודות, על אגודה שיתופית, חברה
אם עורך דין מציג בפניכם מסמכים ומאשר אותם הוא נוטל על עצמו אחריות  

, אם לא היה הסכם בוררות תקף: 24כמו שעולה מסעיף , אז זה גם בסוף הדרך, עצומה
  .עלול לבטל את כל המהלך

כרגיל אני נותן דוגמא . ?שר הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדיןמה קורה כא
בהסכמי בוררות רבים . שאני חושב שלא רלוונטית לכם אבל אני בכל זאת אתן אותה

, אבל לא ממנים את הבורר, מסכימים שהעניין ילך לבוררות, הצדדים מסכימים על הכל
, הסכם שקבלן מוכר דירה –סוך זה בדרך כלל בהסכמי בוררות שנחתמים כשעוד אין סכ

, על המחיר: הסכימו על הכל. באותו שלב הכל מתנהל למישרין. אז עדיין אין סכסוך? כן
: שאומר, שורה וחצי, ויש שם סעיף קטן, וחותמים על ההסכם, הכל, על מועד מסירה

לא מקיימים דיון בשאלה מי יהיה ". כל סכסוך שהתגלע בין הצדדים יובא בפני בורר"
, ראש לשכת עורכי הדין, בדרך כלל –על ידי מי ..." בורר שימונה: "ואז כותבים. וררהב

ואז חובה שהמינוי יהיה אכן על . וכיוצא בזה, ינרים'יושב ראש אגודת המהנדסים והאינג
ואם למשל בחודשי הקיץ ראש הלשכה נוסע לחוץ לארץ . ידי אדם בעל אותו תפקיד
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אין  –על פי חוק לשכת עורכי הדין  –על פי החוק  וממלא מקומו ממלא את כל תפקידיו
לא , "רק ראש הלשכה: "מכיוון שראובן ושמעון אמרו, לו סמכות לחתום על מינוי בורר

  .ממלא מקומו
אבל אם יחשוב איזשהו בית דין , העניין הזה לא יכול להיות קריטי, לגבי בתי דין

אפשר להושיב איתנו , על פי הדיןשמכיוון שמדובר בעניין בוררות ולא בעניין סמכויות 
אבל הצדדים כתבו שהם רוצים להעביר , אחד שיש לו כל הכישורים אבל לא מונה כדיין

כל המעשה של בית הדין לא יהיה , את הסכסוך להכרעה של בית דין רבני שישמש כבורר
  .ולא רצו אנשים שמתאימים כהלכה לבית הדין, מכיוון שהצדדים רצו בית דין, לו ערך

אני לזה אקדים סיפור הרבה יותר רלוונטי מהסיפורים ). 4(24). 3(24סעיפים 
זה אחד התיקים שהתגלגל מבית הדין הרבני האזורי לבית הדין . שסיפרתי עד עכשיו

ומבית משפט מחוזי לבית המשפט , ומבית הדין הגדול לבית משפט מחוזי, הגדול
אדם אחד אני יודע שמכיר את  .ואולי יש כאן אנשים שמכירים את הסיפור. העליון
  .הסיפור

כוונתי לעניין של הרב בנימין זאב סגל נגד ישיבת תומכי תמימים המרכזית 
הישיבה רצתה לפטר את . נתגלעה מחלוקת בין שני הגופים האלה. ד"ליובאוויטש חב

. לא אספר את כל הסיפור לפרטיו, הרב והם הסכימו להביא את העניין להכרעת בוררות
חתמו על הסכם . הובא בפני בית הדין הרבני האזורי בירושלים בשבתו כבוררהעניין 
דבר אחד . שני דברים חשובים לסיפור, בין השאר, ובהסכם הבוררות נאמר, בוררות

, ודבר שני. אני תיכף אסביר זאת, נאמר שבית הדין הרבני הגדול ישמש כערכאת ערעור
  .שפסק הבוררות יהיה מנומק

אבל קיימת , אמרתי קודם אין ערעור על פסק בוררות. שוןונתחיל בראשון רא
לא ערעור , כלומר. ככה זה נקרא, אפשרות שהצדדים יסכימו על ערכאת ערעור פנימית

לבית משפט אלא מסכימים מראש שמבית הדין הרבני האזורי תהיה אפשרות לערער 
פוט של בתי ויש לנו דוגמאות כאלה גם מחוץ למערכת השי. לבית הדין הרבני הגדול

הסתדרות העובדים 'מה שפעם נקרא  –בהסתדרות העובדים הכללית . הדין הרבניים
ומשם אפשר , וזה כדין בוררות, יש משפט חברים –' ההסתדרות החדשה', 'הכללית

, וכאן העניין נדון בבית הדין הרבני האזורי. לערער לערכאת ערעור בתוך ההסתדרות
טורי הרב סגל היו שלא כדין ועל פסק דין זה ערערה ובית הדין הרבני האזורי קבע שפי

  .הישיבה לבית הדין הגדול לערעורים
ומדוע נעשו . כי הפיטורין נעשו שלא כדין, ברוב דעות, בית הדין הגדול קבע

לעניין זה הסתמך בית הדין הרבני הגדול על מסמך שהגיש לו הרב ? הפיטורין שלא כדין
מפסק הדין לא , ומה כתוב בדיוק באותו מסמך. ד"מסמך שהוכן על ידי רבני חב, סגל

על סמך מסמך זה אנחנו : "בית הדין הרבני הגדול אמר. אבל זה גם לא חשוב, עולה
  ".קובעים שהפיטורין היו שלא כדין

ודנה בזה . הישיבה פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בזה לא הסתיים העניין
הבקשה היתה . 24שלושה היבטים לפי סעיף והיא עסקה ב, חברתי השופטת דרורה פלפל
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השאלה הראשונה היתה אם פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול . לביטול פסק הבוררות
הבוררות היתה בבית הדין הרבני . זו היתה ערכאת ערעור: "כי טענו. הוא פסק בוררות

יותר אם זו היתה ערכאת ערעור זה לא היה , וכאן בית הדין הרבני הגדול. האזורי
שהיה מדובר , ואת זה אישר בית המשפט העליון, השופטת פלפל בצדק קבעה." בוררות

מכאן , בוררות בבית הדין הרבני האזורי, קודם כל, דהיינו, שלבית-בבוררות דו. בבוררות
פסק , שוב, ופסקו של בית הדין הרבני הגדול הוא. אפשר לערער לבית הדין הרבני הגדול

. בבית המשפט רק את פסק הבוררות של בית הדין הרבני הגדולואפשר לתקוף . בוררות
מכיוון שהתרופה שעומדת , אי אפשר לתקוף את פסק הדין של בית הדין הרבני האזורי

אבל , בזה לא היה הרבה חידוש. למי שלא מרוצה היא הערעור לבית הדין הרבני הגדול
גם על ידי בית המשפט גם על ידי השופטת פלפל ו, הנושא נכתב בצורה ברורה ביותר

  .העליון
הטענה היתה שבית . הטענה היתה בקשר לתוקף של פסק הבוררות. והיו עוד טענות

והם . לא נתן הזדמנות לישיבה להגיב עליו, ד"הדין הרבני הגדול שקיבל מסמך מרבני חב
קובע שיש ) 4(24סעיף  כי). 4(24וטענה זו הסתמכה על סעיף . רצו להגיב על המסמך

אם לבעל דין לא ניתנה הזדמנות לטעון טענותיו או להביא "סק בוררות לבטל פ
שאכן לא ניתנה לישיבה  ץ"בגונקבע על ידי בית המשפט המחוזי ועל ידי ". ראיותיו

בדיוק נפל לסעיף זה וזו דוגמא , דהיינו. ד"הזדמנות להגיב על המכתב של רבני חב
שלא נוגעות לבתי , רבה דוגמאותולצערי יש ה, דוגמאות אחרות שיש בפסיקה. מצוינת

שרוצה לחסוך בזמנם של  ,הבורר, הן שלאחר שבעל דין מביא חלק מהראיות, דין רבניים
בלי לאפשר , ונותן פסק בוררות." אני כבר יודע. הבנתי: "אומר, הצדדים או שרוחו קצרה

רי גם של בית דין רבני אזו, בפני היה מקרה, לצערי. לצדדים להביא את יתר הראיות
לאחר ששמענו את עיקר טענותיו של בעל הדין ושמענו אותו , ששם כתבו, במרכז הארץ

אנחנו פוסקים מה שפוסקים ולא היתה מחלוקת שלא נתנו לצד השני להביא את , עצמו
תיכף נראה שיש . בצורה שאין לה תקנה. זה דבר שפוגם בפסק הבוררות. ראיותיו הוא

  ...אבל עקרונית, תקנה
שבית הדין הרבני , ת נגד פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול היתההטענה הנוספ

עקרונית אין חובה לבורר לנמק . כאן נתעכב קצת יותר, עכשיו. הגדול לא נימק את פסקו
אבל בשנת . קודם לכן זה היה יותר בעייתי, 1968וזה נולד בשנת , את פסק הבוררות

היא שבורר לא חייב לנמק את פסק החוק שותק בנושא הזה וההלכה בבתי המשפט  1968
ואם , ברגע שאתה מנמק אז אפשר להראות שאתה טעית: זה מהטעם הפשוט. הבוררות

בזה , אז אם אתה לא מנמק. אתה טעית אז אפשר להרכיב על כך כל מיני טענות אחרות
  .העניין מסתיים

אים בייחוד כאשר הם נמצ, אינה נוחה, דעתם של בעלי הדין לעיתים קרובות, אבל
וכבר יש להם  –בבית משפט או בבית דין  –כבר במקום ששורה בו אווירה משפטית 

אנחנו לא רוצים שיבוא בעל דין לחשוב . אנחנו רוצים הנמקה: "והם אומרים, עורכי דין
לכן אנחנו רוצים . אלא אנחנו רוצים לדעת למה הפסדנו. אולי הבורר הטיל מטבע
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אבל , זה ידוע. אני אומר את זה לכם. מאוד חשוב שהנמקה היא כלי, האמת היא." הנמקה
ואתה . ההנמקה זה אמצעי הבקרה הטוב ביותר על עצמך, אני בכל זאת אומר מניסיוני

. כולנו עשויים לשגות, שלם כשאתה חותם אחרי שאתה כתבת את ההנמקה וחותם עליה
ל אין חובה אב. אבל הסיכוי שאני שוגה כשאני משוכנע בנכונות ההנמקה הוא קטן יותר

  .לנמק
ואם הצדדים מסכימים . הצדדים יכולים להסכים שהבורר חייב לנמק, עם זאת

  .ההנמקה חייבת להיות הנמקה ראויה, שהבורר חייב לנמק
המציא לי הרב בן דהן שתי דוגמאות של שטרי בוררות שמוצעים לבעלי , לבקשתי

מוותרים מראש על מתן ", בעלי הדין, כלומר, ..."אנו: "כתוב בו , ואחד מהם, דין
  .על עוד דבר שאנחנו תיכף גם כן ניגע בו..." נימוקים על ידי הרבנים ואנחנו מוותרים

אבל בעניין ". יש ויתור על הנמקה: "כתוב, הדברים פשוטים וברורים, על כל פנים
שם הצדדים הסכימו שהדיון יתקיים לפי תקנות סדר , שאנחנו עוסקים בו של הרב סגל

לכן בית המשפט . ושם כתוב שחייבים לנמק. ג"י הדין הרבניים משנת תשנהדין של בת
צריך היה לנמק , ד"בית הדין הגדול כשהוא הסתפק באותו מכתב של רבני חב: "אמר

כי אז יש עוד , ואם לא היתה הנמקה. ולא היתה הנמקה כזאת, "מדוע לדעתו זה מספיק
  .פסול ופסק הבוררות בוטל

ובית המשפט העליון אישר את , ט העליון ברשות ערעורהעניין הגיע לבית המשפ
ביטל את פסק הבוררות של בית הדין הרבני , דהיינו, פסק הדין של השופטת פלפל

  .הגדול
אין יותר פסק דין של , ברגע שבית דין הרבני הגדול אמר את דברו -בתשובה לשאלה 

הגדול פונים לשופטת  אני מרגיש טעם לפגם בכך שמבית הדין הרבני. בית הדין האזורי
יכולה לבטל מה שנעשה על ידי הערכאה , אדם יחיד, של בית המשפט המחוזי והיא

ושם שוב שופט , ולאחר מכן זה הולך לבית המשפט העליון, העליונה בשיפוט הרבני
אם עוסקים , ולכן, "זה מבוטל: "וגם הוא אומר –בבקשות האלה דן שופט אחד  –אחד 

  .זה היום המצב, אבל. זה גם פתרון שהדברים יראוצריך למצוא ל, בחקיקה
  .לעניין ההנמקה ולעניין שטר הבוררות מסוג השטר שהומצא, עכשיו

, שנמצאת בסוף, ונאמר בתוספת. יש בחוק הבוררות הפניה לתוספת לחוק הבוררות
זאת ". רואים הסכם בוררות כמכיל את ההוראות שבתוספת: "לחוק כתוב 2ובסעיף 

זה בתנאי שהצדדים לא הסכימו . תוב בתוספת זה חלק מהסכם הבוררותאומרת שמה שכ
, אם הצדדים שותקים באיזשהו עניין אז אנחנו הולכים לתוספת, זאת אומרת. אחרת

אנחנו רוצים : "ואומרים, אבל אם הצדדים קובעים את דעתם. ויחול מה שכתוב בתוספת
פנים לסדרי הדיון של בתי אנחנו מ: "או, כמו בשטר הבוררות שקראתי לכם, "הנמקה

התוספת . זה מה שמחייב ולא מה שיש בתוספת, ושם יש חובת הנמקה, "הדין הרבניים
מכיוון שבדרך כלל הסכמי , מה המעמד של התוספת. העמודים האחרונים. היא בסוף

זאת אומרת כשהצדדים  - רובם אינם מנוסחים בפתחה של הבוררות , הבוררות הם קצרים
, אלא כאשר חותמים על אותו הסכם בין קבלן לבין רוכש הדירה - לוקת כבר שרויים במח
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לגבי מרבית הנושאים , ברוב המקרים. ואז דעתם לא נתונה על פרטי פרטים של בוררות
  .לכן לתוספת יש מעמד חשוב ביותר. אין שום קביעה בין הצדדים, שנסקרים בתוספת

, הבורר. בהליכי בוררות וכאן אני מגיע לנקודה נוספת של התערבות בית משפט
אלא אני מדבר על , אני כרגע לא מדבר על ההלכה. איננו מחויב בדין המהותי, כרגיל

, שכרגיל, בורר שמונה על ידי שני צדדים חילוניים בסכסוך מסחרי פשוט. הדין המהותי
וכתוב בתוספת שהבורר איננו , לא היה מאחר תקף, הבעיה היא אם היה מאחר תקף

אחרי הנקודה ..." הבורר לא יהיה קשור: "כתוב. על פי הדין המהותי מחויב לפסוק
בסדרי הדין הנהוגים , בדיני הראיות, הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי: "ופסיק בסיפא
אנחנו רוצים : "אם הצדדים לא התנו אחרת ולא אמרו, זאת אומרת". באותו משפט

הדין  .נות על האמור בתוספתהוא יכול להת, "שהבורר יפסוק על פי הדין המהותי
  .חוק החוזים, כמו חוק המכר, המהותי זה חוקים

הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר : "ד לתוספת"כתוב בהתחלה של סעיף י
הוא די , זאת אומרת, "ויפסוק לפי מיטב שפיטתו, להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך

ואני מדבר כרגע על החוק . ק לפי החוקהבורר לא חייב לפסו, עקרונית, עכשיו. חופשי
אנחנו רוצים שהבורר יפסוק : "ויכולים לומר, והצדדים יכולים להתנות על זה. החילוני

פסק הדין יהיה : "מכיוון שאומרים לנו, מבית המשפט, נניח, שולחים אותנו". לפי החוק
  .ותואז יש כמה בעי. אבל אנחנו עדיין רוצים ללכת לפי החוק, "בתוך שנתיים

: אם הבורר יכתוב, זאת אומרת. שהבורר מותר לו לטעות בחוק, הדבר הראשון הוא
פסקי דין של בית המשפט  –והוא טועה , "במקרה כזה אין הסכם, לפי חוק המכר"

זה . אי אפשר לעשות עם זה כלום. אין לזה תקנה –העליון אומרים בדיוק את ההיפך 
אבל הוא חייב להתייחס . על פסק של בורראין ערעור , מכיוון שכפי שאמרתי, מחייב
במקרה זה נראה לי צודק לקבוע שלא היה : "הוא לא יכול לכתוב, זאת אומרת. לחוק
אני התייחסתי : "הוא חייב להתייחס לחוק ולהראות. זה הוא לא יכול לכתוב". מכר
  ".לחוק

ל הסכם אין שום מניעה שבעלי דין שחותמים ע. כאן נכנס העניין של ההלכה, עכשיו
שלא יכתבו בצורה מפורשת שאת הבוררים , בוררות שמיועד למנות בית דין רבני כבורר

  .זה בהחלט אפשרי. שיפסקו על פי ההלכה, תחייב ההלכה
ולא התייחס  –אני כרגע חוזר לחוק  –אם הבורר חויב לפסוק על פי החוק , עכשיו

י זה יוצא שכאילו אם אבל על פ. זאת שוב סיבה לבטל את פסק הבוררות, בכלל לחוק
, והוא חייב להיות משפטן טוב, הבורר חייב לפסוק לפי החוק הוא חייב להיות משפטן

  .כמו שופט
המחוקק בחוק הבוררות מאפשר לבורר דבר שלא . וכאן שוב ישנו מצב קצת מוזר

, ועל פי התוספת. להציג שאלות לבית המשפט –עומד לרשותו של כמעט אף אדם אחר 
בדרך של אבעיה למתן חוות , בשאלה משפטית, לפנות לבית משפט מחוזיהבורר רשאי 

  .דעת
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מדוע דווקא כאן בחר המחוקק להשתמש  –כפי שנשאלתי " אבעיה"מדוע זה נקרא 
זאת אומרת שהבורר . אבל זה מה שכתוב בתקנות סדר הדין האזרחי ?במילה ארמית

ואני מדגיש את , המשפטהוא יכול להציג שאלה לבית , שרוצה לדעת מה המצב המשפטי
אי אפשר לפנות לבית המשפט בשאלות נניח שאני . זה מכיוון שזה מקרה יוצא דופן
ואני רוצה . אני רוצה לבטל את החוזה, המחירים עלו, רוצה לבטל חוזה מכרתי דירה

. אין דרך, ואני רוצה לפנות לבית משפט –אם אני יכול לבטל או לא יכול  –לדעת היום 
אין שום אפשרות לקבל את דעתו של בית . pre-rulingבמקומות אחרים  זה מה שנקרא

הבורר הוא כמעט האדם היחיד שיכול . המשפט האם אני יכול לבטל את החוזה או לא
  .בית המשפט רוצים לעזור, כי המחוקק, לבקש עצה
אפשר להישמע  –עצה . פעם חשבו שזה עצה, אותה עצה שנותן בית המשפט, עכשיו

, הבורר שמע את העצה, יש פסק דין של בית המשפט העליון. לא להישמע להאפשר , לה
באחד מפסקי הדין , ר מישאל חשין שפרש"השופט ד". היא לא נראית לי: "והוא אמר

איננה " אבעיה" החלטה של בית משפט: "עמודים 20על פני , אמר, האחרונים שהוא נתן
ב ללכת לפי מה שבית המשפט שהבורר חיי, זאת אומרת". זה החלטה מחייבת, עצה

  .אומר לו
זאת ". אבעיה יכול לפנות רק הבורר: "כך כותבים וכך אומרים, אבעיה, עכשיו

אם בית דין לא יפנה לבית משפט ולא יציג , אם אנחנו חוזרים לפורום שלכם, אומרת
שום שופט לא יכול לומר לכם מה המשפט אומר ולתת לכם בעצם החלטה , שאלה

אני חושב שאם בעל דין . אבל אני לא בטוח שהפרשנות הזאת נכונה .שמחייבת אתכם
והוא רוצה , אינה נוטה לכיוונו, אצלכם נניח בבית הדין הרבני, שרואה שרוח הבוררות

לכפות על הבורר  –לדעתי  –הוא יכול , להכשיל את המהלך והוא רוצה לקבל החלטה
  .לפנות באבעיה כדי שבית משפט יתערב

, אבל שוב. ככה אנחנו מפרשים המשפטנים. 'חייב'בדרך כלל זה  ,בחקיקה' רשאי'
בייחוד אותו , אבל נראה לי שזאת הרוח, אין פסק דין שאומר את מה שאמרתי, אני אומר

אז יש לנו כאן עוד דרך של התערבות אפשרית של . פסק דין של השופט מישאל חשין
  .בית המשפט

אי , בוררים יפסקו על פי דין תורהאם כתוב בהסכם הבוררות שה -בתשובה לשאלה 
אבל אפשר לפנות לבית המשפט שבית . אפשר לפנות לבית משפט שיקבע מהו דין תורה

, ואם נניח שלא מדובר בבית דין רבני. המשפט יקבע שחייב הבורר לפסוק לפי דין תורה
אז , אבל כתוב שם שהוא יפסוק על פי דין תורה, אלא הלכו לאדם שהוא הדיוט בהלכה

שהוא  –אני מעלה רעיון ששוב אין לו אסמכתא בפסיקה  –פשר אולי לחייב אותו א
בית . אבל שיתייעץ, זה לא יחייב אותו .שהוא יתייעץ עם מי שבקי בדין תורה. יתייעץ

  .כמו כל תיק אחר. אין לו ברירה, כשמגישים לו אבעיה. משפט חייב לענות
היא מה שכתוב בהסכם הסמכות של הבורר : חריגה מסמכות –) 3(24סעיף 
  .לבורר אין סמכות לגעת בו –מה שלא כתוב בהסכם הבוררות . הבוררות
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המהנדס : "וכתוב, אם מינו מהנדס שישמש בורר: ואקח דוגמא לא מהתחום שלכם
והבורר שמע ראיות , "יכריע בשאלה אילו ליקויים יש בדירה ומה עלות התיקון שלהם

על האיחור אני מחייב את הקבלן לשלם : "אומרוהוא , שהקבלן מסר את הדירה באיחור
זה . אין לו סמכות לעסוק בנושא הזה. הבורר חרג מסמכותו –" שקל 10,000פיצויים 

אני את זה תיכף . ולא רק לביטולו של אותו חלק, עלול להביא לביטול כל פסק הבוררות
  .קצת אתקן
ת הקשות עם פסקי דין אחת הבעיו. אני חוזר אל הרב סגל, שוב, במקרה שלנו, עכשיו

וזה . אז נושאים את שמך, שברגע שאתה פונה לבית משפט –זה הערה שוב לא לעניין  –
אבל . אז הוא זכה גם בדין. או ביטלו את פסק הבוררות, לא חשוב לאחר מכן אם הוא זכה

: לאחר מכן מישהו שומע את ההרצאה הוא אומר, זה לא חשוב אם זכה או אם לא זיכה
וכאן גם כותבים עליו איזשהו סיפור שאפשר לומר שהוא לא , שהו מעורבהוא היה מ"

, כשבעידן של היום שהכל גלוי, זאת אחת הבעיות של פניה לערכאות, "כל כך סימפטי
  .והכל מוגן פרט לצנעת הפרט, עידן השקיפות

באו  –גם בית המשפט המחוזי וגם בית המשפט העליון  –כאן בתי המשפט , רבותי
לפעול , כזכור, הוא היה חייב –גע שהבורר לא פעל לפי תקנות סדרי הדיון ואמרו שבר

, ולא נימק את פסקו, אבל הוא לא פעל לפי תקנות סדרי הדיון –לפי תקנות סדרי הדיון 
כי אז בית הדין הגדול חרג , בית הדין הגדול לא נימק את פסק הבוררות, כלומר

עוד נימוק שבגללו ביטלו את . ת בטלפסק הבוררו, ואם הוא חרג מסמכותו. מסמכותו
  .פסק הבוררות

הבורר , דהיינו, "הבורר לא הכריע באחד העניינים נמסרו להכרעתו): "5(24סעיף  
ושוב אתן דוגמא דווקא לא מהעולם . חייב להכריע בכל השאלות שמוסרים להכרעתו

קויים לי: אותו מהנדס שמונה על מנת להכריע בשתי שאלות, נניח, אלא שוב, שלכם
והוא החליט רק בקשר לליקויים . בדירה והאם היתה הצדקה לאיחור במסירת הדירה

אפשר לבטל , הוא לא הכריע באחד העניינים, שוב. ושתק בקשר לאיחור במסירת הדירה
  .את פסק הבוררות

  .דיברנו –נימוקים ): 6(24
  .גם כן דיברנו –פסק לפי הדין ): 7(24
זאת היתה ', 68לפני שנת , פעם. התקופה לנתינתוהפסק ניתן לאחר שעברה ): 8(24

רוב פסקי הבוררות היו מתבטלים בגלל זה שהבורר לא עמד בלוח , דהיינו. מחלה כללית
הצדדים בדרך ? על מה מדובר. והמחוקק כאן מצא לזה תרופה מאוד מתוחכמת. הזמנים

אבל שיהיה , טוב: "אז הם אומרים, בייחוד מבית משפט, כשמפנים אותם לבוררות, כלל
זה לא כמו . אז הם בעלי הדין". ?אחרי כמה שנים יינתן: "מישהו כאן שאל". קצר

 .יום 30כתוב ששופט צריך לתת פסק דין תוך , שבתקנות סדר הדין האזרחי של שופטים
וזה , במצב השורר היום בבתי המשפט כמעט שאין לשופט אפשרות לעמוד בלוח הזה

  .לא המקום להסביר מדוע
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והם יכולים לקבוע כל תקופה , בעלי הדין הם הקובעים, שהולכים לבוררותאבל כ
אתה יכול לקיים את הדיון תוך ? אתה פנוי, תגיד: "ולשאול את הבורר קודם, שהם ירצו
אז , אם הצדדים לא קבעו כלום, עכשיו. וחולף הזמן". ?תוך שלושה חודשים? חודשיים

והבורר מוסמך להאריך , חודשיםכתוב בתוספת שפסק הבורות ינתן תוך שלושה 
  .שישה חודשים זה התקרה, זאת אומרת. בשלושה חודשים נוספים

בטופס שלכם אני לא ראיתי שיש . אבל בעלי הדין רשאים להחליט מה שהם רוצים
אני  - הפטנט שיש. אבל בואו נניח שבעלי הדין בכל זאת מגבילים את הזמן. הגבלת זמן
אם אתה רוצה להעלות את : בחוק הבוררות הוא כזה הפטנט שיש –' פטנט'קורא לזה 

אתה יכול לעשות את זה רק , הטענה שעבר הזמן למתן פסק הבוררות ולכן הוא בטל
אני מתכוון לטעון שעבר : "אם לפני מתן פסק הבוררות הודעת לבורר: בתנאי אחד

  ".זמנך
רת שאתה זאת אומ. קודם כל הבורר עוד לא נתן את פסק הבוררות, רבותי, עכשיו

אבל בואו נניח . אז לא תעיז פנים ולא תקלקל? אולי הבורר נוטה לטובתך –עוד לא יודע 
ולכן אני , אני כבר משער הבורר התבטא וכיוצא בזה. אין לי מה להפסיד: "שאתה אומר
יש אלי , רבותי: "הבורר אז מזמן את הצדדים ואומר להם? מה יעשה הבורר" מודיע לו 

זמנך : "אני שהודעתי לו". ?תם מסכימים שאני אאריך את המועדא. עבר זמני, פניה
אז הצד השני פונה מיד לבית המשפט ולבית המשפט יש . אני הרי לא מסכים, "עבר

אני רק לאור , פסק הבוררות מוכן: "ואם הבורר אומר. סמכות להאריך את המועד
של שבוע  כי מדובר בהארכה, אין שופט שלא יאריך". ההודעה הזאת מעכב אותו

אבל , היא קיימת. לכן בדרך הזאת היום אין יותר טענה שעבר הזמן. משהו כזה, שבועיים
  .מבחינה מעשית לא משתמשים בה

כאן היריעה היא מאוד רחבה ". תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור): "9(24סעיף 
ות אני ראיתי כבר בקש. כי אפשר לטעון לגבי כל דבר שהוא מנוגד לתקנת הציבור

זה שאני הפסדתי זה מנוגד לתקנת : "בעצם אמרו, שבעלי דין שהפסידו בבוררות
אפשר היה לבוא , למשל באותו עניין של הישיבה, עושים את זה בצורות שונות". הציבור
להחזיר אותו לעבודה זה מנוגד לתקנת  –אין בו אמון , להחזיר אדם לישיבה: "ולומר
  .לא טענו. אפשר היה". הציבור

אפשר לבטל פסק בוררות "אומר ש, )10(24וזה , אני לא אאריך עליו, האחרון הדבר
." כאשר קיימת עילה שעל פיה בית משפט היה מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור

מתי פסק דין של בית . גם בבתי המשפט, מאוד קשה-השאלה הזאת היא שאלה מאוד
. ין על זה דברים ברוריםוא? אפשר לבטל אותו –משפט שאין עליו יותר ערעור 

אפשר גם לבטל , והמחוקק כתב כאן שאם אפשר היה לבטל פסק דין סופי של בית משפט
  .פסק בוררות

ישנו סעיף . שמחזירה אותנו לסוגיה שלא עסקנו בה, אתן בכל זאת רק דוגמא אחת
, לחוק הבוררות שעוסק בעצם בהליך שלכאורה מתקיים כשהבוררות עדיין מתנהלת 11

וכתוב . ון הוא שתוך כדי ניהול הבוררות אחד מהצדדים מאבד את האמון בבוררוהרעי
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בית משפט רשאי להעביר מתפקידו בורר אם התגלה שהבורר אינו ראוי ): "1(11 -ב
משהו , מישהו יכול לחשוב שכאן מדובר באיזה דברים מאוד חמורים". לאמון הצדדים

-תי המשפט בנושא הזה היא מאודהפסיקה של ב, רבותי. מעילה, שגובל בקבלת שוחד
הייתי אומר במידה מסוימת יותר קפדנית מאשר לעניין פסילתם של , מאוד קפדנית

לחוק בתי המשפט לבקש ) א(77לפי סעיף , יש בחוק בתי המשפט אפשרות. שופטים
קיימת , אתה לא רוצה שזה יתקיים בפניו, תיק נקבע לך אצל שופט פלוני. לפסול שופט

בגלל הבעת דעה , מהשופט שיפסול את עצמו בגלל קרבה משפחתיתאפשרות לבקש 
נשאה הרצאה ובהרצאה היא התייחסה לעניין , שכמוני, היתה שופטת. בנושא מסוים
תפסלי את : "ומיד נחתה למחרת על שולחנה בקשה, עוד לא היה פסק דין, שנידון בפניה

על ההחלטה בקשר ". המתמחה שלי היה נוכח בהרצאה ואת אמרת שם כך וכך. עצמך
-ונשיא בית המשפט העליון מאוד -לפסלות מגישים ערעור לנשיא בית המשפט העליון 

יש לתת אמון : "הוא כותב אין ספור פעמים בשנה. מאוד קמצן באישור פסילות
על אותה ' נעול'זה לא דעה קדומה הוא לא , גם אם אמר משהו –ולשופט , בשופטים

אבל זה חוזר ', נעול על אותה דעה'ח הביטוי בעברית אני לא ידעתי מאיפה לקו, "דעה
עם בוררות ..." הוא הביע את דעתו והוא עדיין פתוח לשמוע"ו. בפסיקה אין ספור פעמים
היתה . ואתן לכם דוגמא אחת שבזמנו פורסמה בעיתונות. מדקדקים כחוט השערה

, האחים יוחננוף, בין שני אחים עתירי נכסים, שאומרים שהיא בוררות חלומית, בוררות
, והם ניהלו ביניהם בוררות. זה היה לפני הרבה שנים, אם זה אומר משהו למישהו

, שהיה ממכובדי עורכי הדין בישראל, והבוררות התנהלה בפני עורך דין רוטנשטרייך
מכיוון שאחד האחים לא היה מוכן ? מדוע הבוררות היתה חלומית. היה ראש הלשכה

אז ישיבות הבוררות התקיימו איפה , מן מחוץ לישראלאבל הוא שהה רוב הז, לטוס
היתה לו יאכטה והוא היה נע ונד  .ובמזרח הרחוק, וזה היה באיים הקריביים. שהוא היה

, לכל ישיבת בוררות היו יוצאות פמליות מישראל של עורכי דין של שני הצדדים. איתה
בעיתונות אז פורסמו . תופסים את כל בית המלון, והיו משתכנים בבתי מלון, עם עדים

דולר  100,000והמחלוקת היתה אם זה , סכומים בקשר לכמה עולה כל ישיבת בוררות
  .ויש להניח שגם הבורר שבע נחת מאותה בוררות. ליום או רבע מיליון דולר ליום

ומה . של עורך דין רוטנשטרייך –) א(11יום אחד הוגשה בקשה לפסילתו לפי סעיף 
לא , יתה שהצד השני פנה למשרדו של עורך דין רוטנשטרייךהטענה ה? היתה הטענה

אבל ביקש שיכינו במשרד עורך דין  ,עם עורך דין רוטנשטרייך, חס וחלילה, נפגש
אביב בשכר טירחה משהו כמו -רוטנשטרייך חוזה להשכרת איזו דירה או חנות בדרום תל

והצד השני בא  .ויצא משם עם הסכם שהכין אחר עורכי הדין הזוטרים. שקל 2,000
אם הוא מקבל שכר מהצד השני ונותן לו , הוא יותר לא ראוי לאמון שלי: "ואמר

אני הייתי איתו אז בקשרים . עורך דין רוטנשטרייך נלחם כארי על כבודו". שירותים
כל זמן שהדיונים האלה , הוא היה אדם אחר –הדוקים בקשר לענייני לשכת עורכי הדין 

  .שפט העליון הסביר לו שאין לו ברירה אלא הוא חייב לעזובובסוף בית המ. התקיימו
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חבר בית דין , נניח, בואו ניקח דוגמא, כדי לומר, לכן אני מביא את הדוגמא הזאת
מתפלל באותו בית כנסת שבו מתפלל אחד , שנמצא בהרכב בוררות. רבני שהוא בורר

אני לא יודע איזה , ונניח שהוא באותו בית כנסת גם בעל איזשהו תפקיד. מהמתדיינים
אותו אדם מכבד את הדיין , ומכבד הדיון אותו אדם או להיפך, ומכבד בעליות, תפקיד
  .אפשר לבטל את הבוררות, אם רוצים, רבותי. וזה נודע לצד השני, בעליה

אמרנו שעוסק בזמן שההליך  11הרי סעיף ? איך אפשר לבטל את הבוררות, עכשיו
: אבל בזמן האחרון אמר -פעם היתה דעה אחרת  - בית המשפט העליון אמר. מתקיים

לטעון שהבורר לא היה , לבעל דין, אם יתברר בסוף הדרך שבעצם היה משהו שאפשר לי
אני יכול עכשיו לטעון , נודע לי עכשיו אחרי פסק הבוררות, אבל לא ידעתי, ראוי לאמון

ילו הייתי יודע אני עכשיו יכול לומר שא, זאת אומרת). 10(24את זה במסגרת סעיף 
  .פסק הבוררות היה מתבטל, והייתי מעלה את הטענה הזאת

היא שירות , אני מניח שרבים מכם יסכימו איתי, ואני מביע את דעתי, בוררות בעיני
ולאור משך הזמן שאתה דבק , לאור המצב שקיים בכל הערכאות, חשוב מאוד לציבור

לקיים את הדיון בצורה יותר מתארכת אתה מוכרח , יותר מידי בכל הדינים וכל הטיעונים
ככל שתרבה העזרות הציבור בהליכי , לכן. מאשר כשאתה מקיים הליך של בוררות

בסופו . ובעיני זה הבאת שלום. ייטב לא לבוררים אלא ייטב למתדיינים. כן ייטב, בוררות
מה אז לא לכם אני צריך לומר עד כ. פסק הבוררות זה עשיית שלום בין הצדדים, של דבר

  .שזה חשוב
שקבע שבתי דין רבניים לא ישמשו  ץ"בגנשאלה שאלה אם לאור פסק הדין של ה

האם לאור זאת אפשר לטעון שאין סמכות לבורר כאשר בית דין רבני עוסק , כבוררים
  .בבוררות

אני . יש פנים לכאן ופנים לכאן, כלומר. אני חושש שאין על זה תשובה אמיתית
, להבדיל מהמשפט הציבורי, אז מבחינת חוק הבוררות, חושב שאם הצדדים הסכימו

אתם מוניתם על מנת לתת : "ץ"בגכך אני מבין את  –בעצם אמר  ץ"בגלהבדיל מכך ש
לכם אתם לא יכולים לעסוק בדברים אחרים כמו . וזה המינוי שלכם, שירות לציבור

שני  –אמר  ץ"בגזה לא , זה המשך שלי –אבל מכיוון ששני צדדים הסכימו ." בוררויות
. נראה לי שלמעשה שלהם כבוררים יש עדיין תוקף, צדדים הסכימו שבית דין ישב כבורר

  .אני מעדיף לא להאריך בזה מכיוון שהנושא הוא בעייתי. כך נראה לי
זה : התשובה היא. 'חוסר סבירות קיצונית' 24מדוע לא מופיע בסעיף  נשאלה שאלה

שבית המשפט צריך היה או יכול היה לבדוק , 1968בדיוק היה מחזיר אותנו לשנה שלפני 
  .ואת זה רצו למנוע. אם פסק הדין סביר או לא



  ז"התשס –נים כנס הדיי

 

146 

 

 1968-ח"התשכ, חוק הבוררות: נספח

  פרשנות: 'פרק א

        ))))דדדד""""תיקון התשלתיקון התשלתיקון התשלתיקון התשל((((הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות 

  -ענין חוק זה ל  .1
הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם  -" הסכם בוררות"

מו של בורר ובין אם בין שנקוב בהסכם ש, או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד
לרבות בורר מכריע , בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו -" בורר"; לאו

  ;חליף-ובורר
  ;ביניים-לרבות פסק, פסק שניתן על ידי בורר -" פסק בוררות"
  ;פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל -" חוץ- פסק בוררות"
  .מחוזיבית המשפט ה - 6- ו 5חוץ מן האמור בסעיפים , "בית המשפט"

  הסכם בוררות: 'פרק ב

        הוראות מכללאהוראות מכללאהוראות מכללאהוראות מכללא

, רואים הסכם בוררות כמכיל את ההוראות שבתוספת ככל שהן נוגעות לענין  .2
  .והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם

        סייג להסכםסייג להסכםסייג להסכםסייג להסכם

  .אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים  .3

        חילופי צדדים ובורריםחילופי צדדים ובורריםחילופי צדדים ובורריםחילופי צדדים ובוררים

בוררות וסמכותו של בורר על פיו כוחם יפה גם לגבי חליפיהם של הצדדים  הסכם  .4
והכל כשאין , חליף-וסמכותו של בורר על פי הסכם בוררות מוקנית גם לבורר, להסכם

  .כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם

        עיכוב הליכים בבית המשפטעיכוב הליכים בבית המשפטעיכוב הליכים בבית המשפטעיכוב הליכים בבית המשפט

משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות - הוגשה תובענה לבית  )א(  .5
יעכב בית , דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה-בעלוביקש 



  1968-ח"התשכ, חוק הבוררות: נספח  ז"התשס –כנס הדיינים 

147  

  

ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש , המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם
  .לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך

אך לא יאוחר , בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת  )ב(
  .טען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענהמהיום ש

בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא   )ג(
  .יידון בבוררות

        לאומיתלאומיתלאומיתלאומית- - - - עיכוב הליכים על פי אמנה ביןעיכוב הליכים על פי אמנה ביןעיכוב הליכים על פי אמנה ביןעיכוב הליכים על פי אמנה בין

משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וחלה על -הוגשה תובענה לבית  .6
והאמנה קובעת הוראות בענין עיכוב  לאומית שישראל צד לה-הבוררות אמנה בין

  .בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן 5ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף , הליכים

        סעד נגד הפקעת זכויותסעד נגד הפקעת זכויותסעד נגד הפקעת זכויותסעד נגד הפקעת זכויות

נקבע בהסכם בין הצדדים שהתחלת הליכי בוררות או סיומם תוך   )א(  .7
בין תקופה פלונית יהיו תנאי מוקדם למימושה של זכות שביניהם ונתגלע סכסוך 

אף , להאריך את התקופה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, רשאי בית המשפט, הצדדים
  .בתנאים שימצא לנכון, אם עברה

ואם לפי  6או  5אם לפי סעיף , החליט בית המשפט שסכסוך לא יידון בבוררות  )ב(
בטלה כל תניה בהסכם בין הצדדים שעל פיה יהיו התחלת הליכי בוררות או , )ב(12סעיף 
  .מם תנאי מוקדם למימושה של זכות שביניהםסיו

  מינוי בורר והעברת בורר מתפקידו: 'פרק ג

        י בית המשפטי בית המשפטי בית המשפטי בית המשפט""""מינוי בורר עמינוי בורר עמינוי בורר עמינוי בורר ע

נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי   )א(  .8
בית המשפט ; למנות את הבורר, דין-על פי בקשת בעל, רשאי בית המשפט, ההסכם

ובין , הבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהםרשאי לעשות כן בין ש
לא ימנה   )ב. (י צד שלישי"שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע

דינו הודעה -אלא לאחר שהמבקש נתן לבעל, )א(בית המשפט בורר כאמור בסעיף קטן 
  :בכתב כאמור להלן ולא נענה תוך שבעה ימים מהיום שנמסרה ההודעה

המבקש בהודעה  ינקוב, נקבע בהסכם הבוררות שכל צד ימנה בורר  )1(
  ;הדין למנות בורר מצידו-את שם הבורר שמינה וידרוש מבעל

הדין -בכל מקרה אחר יציע המבקש בהודעה בורר וידרוש מבעל  )2(
  .להסכים למינויו

על פי בקשת , המשפט-רשאי בית, הבוררות שכל צד ימנה בורר-נקבע בהסכם  )ג(
  .כבורר יחיד, או אדם אחר, למנות אותו בורר, הצד שמינה בורר
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        מינוי בורר יחיד על ידי בית המשפטמינוי בורר יחיד על ידי בית המשפטמינוי בורר יחיד על ידי בית המשפטמינוי בורר יחיד על ידי בית המשפט

- הבוררות ובין על ידי בית-בין על פי הסכם, נתמנה בורר נוסף או בורר מכריע  .9
, הבוררות-דין ועל אף האמור בהסכם-על פי בקשת בעל, המשפט-רשאי בית, המשפט

  .אם ראה טעם מיוחד לכך למען קיום הבוררות או סיומה, חידלמנות אותו בורר כבורר י

        מעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפטמעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפטמעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפטמעמד בורר שנתמנה על ידי בית המשפט

דינו כדין בורר שנתמנה על ידי , המשפט-בורר או בורר יחיד שנתמנה על ידי בית  .10
  .בוררות-צדדים להסכם

        העברת בורר מתפקידוהעברת בורר מתפקידוהעברת בורר מתפקידוהעברת בורר מתפקידו

  :לההמשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים הא-בית  .11
  ;נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים )1(
  ;דין-התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי )2(
  .נבצר מהבורר למלא את תפקידו )3(

        מינוי בורר חליףמינוי בורר חליףמינוי בורר חליףמינוי בורר חליף

אם עקב התפטרותו או פטירתו ואם עקב , נתפנתה כהונתו של בורר  )א(  .12
והוא , חליף-על מינויו של בורר 10עד  8יחולו הוראות הסעיפים , העברתו מתפקידו

  .הבוררות-כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם
להחליט , חליף-במקום למנות בורר, המשפט-רשאי בית, הועבר בורר מתפקידו  )ב(

  .אם ראה טעם מיוחד לכך, שהסכסוך שהוא נושא הבוררות לא יידון בבוררות

  מהלך הבוררות: 'פרק ד

        הזמנת עדיםהזמנת עדיםהזמנת עדיםהזמנת עדים

בבוררות אותה סמכות להזמין עדים למתן עדות או  לבורר נתונה  )א(  .13
והוא רשאי , המשפט בתובענה שהוגשה לפניו-להמצאת מסמכים כפי שהיא נתונה לבית

  .לפסוק להם שכר והוצאות
  .המשפט-חובותיו וחסיונותיו יהיו כשל עד המעיד בבית, עד המעיד בבוררות  )ב(
לבטל את , פי בקשת העד על, המשפט-רשאי בית, עד שהוזמן על ידי בורר  )ג(

  .אם ראה שהיא באה תוך שימוש לרעה בהליכי הבוררות, ההזמנה

        דרכי גביית עדותדרכי גביית עדותדרכי גביית עדותדרכי גביית עדות

אם לא , צדק-תיגבה בשבועה או בהן, דין-לרבות עדותו של בעל, עדותו של עד  .14
ובלבד שלא , צדק-הדין לגבות את העדות בלי שבועה ובלי הן- הסכימו הבורר ובעלי
  .המשפט לא היה מחייבו לעשות כן- ועה מקום שביתיחוייב עד להעיד בשב



  1968-ח"התשכ, חוק הבוררות: נספח  ז"התשס –כנס הדיינים 

149  

  

        דיןדיןדיןדין- - - - דיון בהעדר בעלדיון בהעדר בעלדיון בהעדר בעלדיון בהעדר בעל

רשאי הבורר , דין שהוזמן כדין לישיבה פלונית ולא התייצב-בעל  )א(  .15
דין שנדרש לטעון טענותיו במועד שנקבע -בעל; באותה ישיבה לדון בסכסוך בהעדרו

  .רשאי הבורר לפסוק בסכסוך בהעדרו, לכך ולא עשה כן
, דין או בהעדר טענותיו-בוררות שניתן אחרי דיון שהתנהל בהעדר בעל-פסק  )ב(

דין שהובאה לפניו תוך שלושים יום מהיום שנמסר לו - על פי פניית בעל, רשאי הבורר
הדין נעדר או לא טען טענותיו -אם שוכנע שבעל, לבטלו ולחדש את הדיון, העתק הפסק

  .מסיבה מוצדקת

        המשפטהמשפטהמשפטהמשפט- - - - עזר של ביתעזר של ביתעזר של ביתעזר של בית----סמכויותסמכויותסמכויותסמכויות

המשפט לגבי בוררות הסמכויות למתן -בענינים הבאים נתונות לבית  )א(  .16
  :סעד הנתונות לו לגבי תובענה שהוגשה לפניו

  ;פסיקת שכרם והוצאותיהם, הזמנת עדים  )1(
נקיטת אמצעי כפיה וענישה כלפי עד שלא נענה להזמנה של הבורר   )2(

  ;או שסירב להעיד, המשפט-או של בית
  ;מחוץ לתחום השיפוט גביית עדות מיד או  )3(
  ;הדין-תחליף המצאה של הודעות או מסמכים לבעלי  )4(
מינוי , ערובה להמצאת נכסים, עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול נכסים  )5(
  .צו עשה וצו לא תעשה, נכסים-כונס

; דין או על ידי הבורר-בקשה למתן סעד לפי סעיף זה יכול שתוגש על ידי בעל  )ב(
הדין האחר -דין להגיש את הבקשה לאחר שנתן לבעל-רשאי בעל, לא נתמנה עדיין בורר
  ).ב(8הודעה כאמור בסעיף 

דין מינוי בורר או מתן הודעה כאמור כדין הגשת תובענה ) א(קטן - לענין סעיף  )ג(
  .המשפט-לבית
הבוררות או -הוראות סעיף זה אין בהן כדי לגרוע מסמכויות הבורר לפי הסכם )ד(

  .לפי חוק זה

        ל סעד זמניל סעד זמניל סעד זמניל סעד זמניהארכה שהארכה שהארכה שהארכה ש

אם לא בוטל על ידי , יעמוד בתקפו) 5)(א(16סעד שניתן לפי סעיף   )א(  .17
כולו או , הבוררות לעשותו- ורשאי הבורר בפסק, הבוררות-עד למתן פסק, המשפט-בית

  .לסעד סופי, מקצתו
-כדין החלטת בית, פרט לערעור, דינה) א(קטן -החלטת הבורר לפי סעיף  )ב(

  .המשפט
  

        פט אינה מעכבת הדיוןפט אינה מעכבת הדיוןפט אינה מעכבת הדיוןפט אינה מעכבת הדיוןפניה לבית המשפניה לבית המשפניה לבית המשפניה לבית המש
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דין ואם על ידי -אם על ידי בעל, המשפט בקשר לבוררות-הגשת בקשה לבית  .18
המשפט או -אלא אם הורה על כך בית, אין בה כדי לעכב את מהלך הבוררות, הבורר
  .הבורר

        הארכת תקופות לפעולות הבוררהארכת תקופות לפעולות הבוררהארכת תקופות לפעולות הבוררהארכת תקופות לפעולות הבורר

ו הבוררות א-הבוררות או בחוק זה תקופה למתן פסק-נקבעה בהסכם  )א(  .19
, דין או של הבורר-על פי בקשה של בעל, המשפט-רשאי בית, לפעולה אחרת של הבורר

  .אף אם עברה התקופה הקודמת, להאריך את התקופה מדי פעם לתקופה שיקבע
לא יבוא במנין הזמן שבו עוכב מהלך ) א(קטן -בחישוב תקופה כאמור בסעיף  )ב(

  .33או לפי סעיף  18הבוררות לפי סעיף 

  ק הבוררותפס: 'פרק ה

        צורת פסק בוררותצורת פסק בוררותצורת פסק בוררותצורת פסק בוררות

בבוררות ; הבוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה-פסק  .20
די בחתימת רובם אם צויין בפסק ששאר הבוררים אינם יכולים או , לפני בוררים אחדים

  .אינם רוצים לחתום עליו

        דין פסק בוררותדין פסק בוררותדין פסק בוררותדין פסק בוררות

מחייב , הבוררות-ת משתמעת מהסכםובאין כוונה אחר 28עד  24בכפוף לסעיפים   .21
  .דין-הדין וחליפיהם כמעשה בית-בוררות את בעלי-פסק

        תיקון פסק בוררותתיקון פסק בוררותתיקון פסק בוררותתיקון פסק בוררות

הדין - דין ולאחר שניתנה לבעלי-על פי פניית בעל, הבורר רשאי  )א(  .22
אם היה , הבוררות-לתקן או להשלים את פסק, האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם

  :לקוי באחד מאלה
טעות בתיאור , השמטה, קולמוס-פליטת, סופר-לה בפסק טעותנפ  )1(

  ;בחישוב וכיוצא באלה, במספר, בתאריך, אדם או נכס
  ;הפסק לקוי בענין שאינו נוגע לגוף הסכסוך  )2(
  ;אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית  )3(
-לרבות שכר טרחת עורך, אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים  )4(
  .דין
שהובאה לפניו כעבור ) 4(או ) 3)(א(קטן - הבורר לפנייה לפי סעיף לא ייזקק  )ב(

או מהיום שנמסר לפונה , אם ניתן בפני הפונה, הבוררות-שלושים יום מיום מתן פסק
  .אם ניתן שלא בפניו, העתק הפסק
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הדין - הבורר יחליט בפנייה לפי סעיף זה תוך שלושים יום מהיום שנמסרה לבעלי  )ג(
  .האחרים הודעה עליה

המשפט לתקנם תוך כדי - רשאי בית) 2(או ) 1)(א(קטן -ליקויים כאמור בסעיף )ד(
אף אם לא היתה פנייה לבורר או שהיתה פנייה , דיון בבקשה לאישור הפסק או לביטולו

  .והבורר לא החליט בה

        אישור פסק בוררותאישור פסק בוררותאישור פסק בוררותאישור פסק בוררות

; בוררות-לאשר פסק, דין-על פי בקשת בעל, המשפט רשאי-בית  )א(  .23
  .המשפט-דין של בית-כדין פסק, פרט לערעור, דינו לכל דבר -אושר הפסק 

הבוררות אלא בדרך בקשה -המשפט להתנגדות לאישור פסק-לא ייזקק בית  )ב(
  .לביטולו

        ביטול פסק בוררותביטול פסק בוררותביטול פסק בוררותביטול פסק בוררות

לבטל , )ביטול-בקשת -בחוק זה (דין -על פי בקשת בעל, המשפט רשאי-בית  .24
  :מאחת העילות האלה, ו להחזירו לבוררלתקנו א, להשלימו, כולו או חלקו, בוררות-פסק
  ;תוקף-בוררות בר-לא היה הסכם )1(
  ;הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין )2(
  ;הבוררות-סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם-הבורר פעל ללא )3(
  ;דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו-לא ניתנה לבעל )4(
  ;ר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתוהבור )5(
  ;הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן-הותנה בהסכם )6(
  ;הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן-הותנה בהסכם )7(
  ;הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו )8(
  ;תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור )9(
דין סופי שאין עליו ערעור -משפט מבטל פסק- קיימת עילה שעל פיה היה בית  )10(
  .עוד

        החזרת הפסק לבוררהחזרת הפסק לבוררהחזרת הפסק לבוררהחזרת הפסק לבורר

יפסוק הבורר תוך תקופה של , החליט בית המשפט להחזיר לבורר פסק בוררות  .25
  .זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת, שלושה חדשים מיום ההחלטה

        סייגים לביטול הפסקסייגים לביטול הפסקסייגים לביטול הפסקסייגים לביטול הפסק

שפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת בית המ  )א(  .26
  .דין-אם היה סבור שלא נגרם עיוות, 24העילות האמורות בסעיף 

, להשלימו, אם ניתן לבטלו בחלקו, לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו  )ב(
  .לתקנו או להחזירו לבורר
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אלא אם שמר , דין שפסק הבוררות ניתן שלא במועדו-לא תישמע טענה של בעל  )ג(
  .את הזכות לטעון טענה זו, בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק, לעצמו

        ))))דדדד""""תיקון התשלתיקון התשלתיקון התשלתיקון התשל((((המועד לבקשת ביטול המועד לבקשת ביטול המועד לבקשת ביטול המועד לבקשת ביטול 

לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים   )א(  .27
על ידי , או מהיום שנמסר למבקש, אם ניתן בפני המבקש, וחמישה יום מיום מתן הפסק

בית המשפט רשאי ; אם ניתן שלא בפניו, העתק הפסק, דין-ידי בעלהבורר או על 
ובכל , מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה, להאריך את התקופה האמורה

  .חוץ-מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות
תתחיל התקופה של ארבעים וחמישה יום , 22היתה פנייה לבורר לפי סעיף   )ב(

ובבקשת ביטול על פי העילה ; ט או צריך היה להחליט בפנייהמהיום שהבורר החלי
  .מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה -) 10(24האמורה בסעיף 

  .לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק הבוררות אושר  )ג(
לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה ) א(המועדים האמורים בסעיף קטן  )ד(
לא יחולו על בקשת ביטול על פי העילה ) ג(והוראות סעיף קטן ) 1(24רה בסעיף האמו

  ).10(24האמורה בסעיף 

        בקשת ביטול ואישור הפסקבקשת ביטול ואישור הפסקבקשת ביטול ואישור הפסקבקשת ביטול ואישור הפסק

אף אם , יאשר בית המשפט את פסק הבוררות, הוגשה בקשת ביטול והיא נדחתה  .28
דחה בית המשפט את בקשת הביטול בחלקה או שהשלים ; לא הוגשה בקשה לאישורו

יאשר את הפסק במידה שלא בוטל או כפי , תיקן את פסק הבוררות עקב הדיון בבקשהאו 
  .שהושלם או תוקן

        ''''צו עיקול וכוצו עיקול וכוצו עיקול וכוצו עיקול וכו

רשאי בית , משהוגשה בקשה לאישור פסק בוררות או לביטולו  )א(  .29
עיכוב יציאתו מן הארץ או , המשפט להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק

ורשאי בית המשפט , פה-הבקשה יכול שתהיה בעל; פסק הבוררותמתן ערובה למילוי 
  .לפטור את המבקש ממתן ערובה

עיכוב יציאה מן הארץ ומתן ערובה יחולו , הוראות כל חיקוק בדבר עיקול זמני  )ב(
  .בשינויים המחוייבים, על סעד לפי סעיף זה

        ))))דדדד""""תיקון התשלתיקון התשלתיקון התשלתיקון התשל((((פסק בוררות חוץ פסק בוררות חוץ פסק בוררות חוץ פסק בוררות חוץ 

חוץ שחלה עליו אמנה בינלאומית -סק בוררותבקשה לאישור או לביטול של פ  .א29
תוגש ותידון בהתאם לאותן , שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין הנדון

  .הוראות ובכפוף להן
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  חיובי הבורר ושכרו: 'פרק ו

        אחריות הבורראחריות הבורראחריות הבורראחריות הבורר

מעל הבורר באמון  ;בורר שהסכים למינויו חייב לנהוג כלפי בעלי הדין בנאמנות  .30
לפיצויים הניתנים בשל הפרת , נוסף על כל תרופה לפי חוק זה, הנפגע זכאי, שניתן בו

  .חוזה

        שכר הבוררשכר הבוררשכר הבוררשכר הבורר

 - להלן ביחד (הדין חייבים לשלם לבורר את שכרו והוצאותיו -בעלי  )א(  .31
והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת , בחלקים ובמועדים שקבע הבורר, בסכומים, )השכר

  .מהסכם הבוררות
דין אחר מפגר -לבורר לחשבון שכרו כל סכום שבעלדין רשאי לשלם -בעל  )ב(

הדין האחר ולהיפרע ממנו מה - ומשעשה כן זכאי הוא בכל עת לחזור על בעל, בתשלומו
  .ששילם

        הפחתת שכר הבוררהפחתת שכר הבוררהפחתת שכר הבוררהפחתת שכר הבורר

להפחית שכר שקבע , דין-על פי בקשת בעל, בית המשפט רשאי  )א(  .32
וא לפי זה לצוות על ורשאי ה, אם ראה שהשכר מוגזם, הבורר שלא על דעת בעלי הדין

והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת , החזרת סכומים ששולמו לבורר לחשבון השכר
  .מהסכם הבוררות

לא ייזקק בית המשפט לבקשה להפחית שכר שהוגשה לפני מתן פסק הבוררות   )ב(
  ).א(27או אחרי עבור התקופה האמורה בסעיף 

        זכות עיכובזכות עיכובזכות עיכובזכות עיכוב

רשאי הוא לעכב את , במועדו, מקצתו כולו או, לא שולם לבורר שכרו  )א(  .33
  .המשך הדיון ואת מתן פסק הבוררות או מסירתו עד שישולם הסכום שבפיגור

, דין טוען שהוא מוגזם-לגבי שכר שבעל) א(עשה הבורר כאמור בסעיף קטן   )ב(
להורות לבורר להמשיך בדיון או לתת את , דין-על פי בקשת בעל, המשפט-רשאי בית

-יופקד בבית, כולו או מקצתו, בתנאי שהשכר, הכל לפי הענין, מסרופסק הבוררות או ל
  .המשפט או שהמבקש יתן ערובה לתשלומו

        שכרו של בורר שהועבר מתפקידושכרו של בורר שהועבר מתפקידושכרו של בורר שהועבר מתפקידושכרו של בורר שהועבר מתפקידו

לקבוע אם , דין-על פי בקשת בעל, המשפט-רשאי בית, בורר שהועבר מתפקידו  .34
צוות על החזרת ורשאי בית המשפט לפי זה ל, אם לאו, כולו או מקצתו, הוא זכאי לשכרו

  .סכומים ששולמו לבורר לחשבון שכרו
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        מעמד הבורר ובעלי הדיןמעמד הבורר ובעלי הדיןמעמד הבורר ובעלי הדיןמעמד הבורר ובעלי הדין

יהיה הבורר  34או ) ב(33, 32הדין לפי סעיפים -בבקשה שהגיש אחד מבעלי  .35
  .הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם-משיב ותינתן לבעלי

  הוראות שונות: 'פרק ז

        דין המדינהדין המדינהדין המדינהדין המדינה

אולם הוראות החוק לתיקון סדרי הדין , ה כדין כל אדםדין המדינה לענין חוק ז  .36
  .יחולו על בוררות שהמדינה צד לה, 1958-ח"התשי, )דין-המדינה כבעל(האזרחי 

        סמכויות הרשםסמכויות הרשםסמכויות הרשםסמכויות הרשם

הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי חוק זה נתונות גם לרשם בית המשפט   .37
  :בענינים אלה

התביעה שבבוררות היתה סמכויות שרשם היה מוסמך להשתמש בהן אילו  )1(
  ;תובענה שהוגשה לבית המשפט

  ;מינוי בורר )2(
  ;הארכת מועדים לפי חוק זה )3(
  .כשאין בקשה לביטול הפסק, 29אישור פסק בוררות ומתן צו לפי סעיף  )4(

        ערעורערעורערעורערעור

) ב(19החלטה של בית המשפט לפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות לפי סעיף   .38
החלטה של רשם לפי חוק זה ניתנת לערעור לפי ; 1957-ז"התשי, לחוק בתי המשפט

  .1936, לפקודת הרשמים) ד(-ו) ב(8סעיף 

        שמירת זכויות וחיוביםשמירת זכויות וחיוביםשמירת זכויות וחיוביםשמירת זכויות וחיובים

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע הגשת תובענה לבית המשפט על פי הזכויות   .39
-והחיובים שנקבעו בפסק בוררות לפי חוק זה או בהכרעה שניתנה על יסוד הסכם בעל

  .פה

        ))))דדדד""""תיקון התשלתיקון התשלתיקון התשלתיקון התשל((((דינים דינים דינים דינים     שמירתשמירתשמירתשמירת

אישור או , אין בהוראות חוק זה כדי למנוע עיכוב ההליכים בבית המשפט  .א39
או , אף אם חל על הבוררות דין חוץ, ביטול של פסק בוררות או הליך אחר על פי חוק זה

או  6שלא חלה עליהם אמנה כאמור בסעיפים , חוץ-שפסק הבוררות הוא פסק בוררות
  .ה הוראות בענין הנדוןא או שאין באמנ29
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        ביטולביטולביטולביטול

  .בטלה - פקודת הבוררות   .40

        תחילה והוראת מעברתחילה והוראת מעברתחילה והוראת מעברתחילה והוראת מעבר

אולם בוררות  ;)1969בינואר  1(ט "א בטבת התשכ"תחילתו של חוק זה ביום י  .41
דין למשנהו הדורשת ממנו -אם על ידי מתן הודעה מבעל, שהתחילה לפני תחילת חוק זה

די הודעה לבורר הדורשת ממנו להתחיל לדון למנות בורר או להסכים למינויו ואם על י
  .יוסיף לחול עליה הדין הקודם -בסכסוך 

        ))))דדדד""""תיקון התשלתיקון התשלתיקון התשלתיקון התשל((((ביצוע ותקנות ביצוע ותקנות ביצוע ותקנות ביצוע ותקנות 

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין   .42
  .א29או  6במידה שהדבר דרוש לקיום אמנה כאמור בסעיפים 

  תוספת

  )2סעיף (

  .אם לא נקבע מספר בוררים גדול יותר, לפני בורר יחידהבוררות תהיה   .א
, על פי דרישת אחד מהם, בבוררות לפני מספר זוגי של בוררים ימנו הבוררים  .ב

  .ראש הבוררות-נתמנה בורר נוסף יהיה הוא יושב; בורר נוסף
  .ראש-זוגי של בוררים יבחרו הבוררים מתוכם יושב-בבוררות לפני מספר בלתי  .ג
ש הבוררות רשאי לקבוע את מקום ישיבות הבוררות ומועדיהן ולהחליט רא-יושב  .ד

החלטות הבוררים ופסק הבוררות   .ה. בכל דבר הכרוך בסדרי ישיבות הבוררות
; ראש-תכריע דעתו של היושב, באין רוב לפסק הבוררות הסופי; יתקבלו ברוב דעות

בבוררות   .ו. בורר שנשאר במיעוט רשאי להביע דעתו החולקת בפסק הבוררות
או אחד , שבה נתמנה בורר מכריע ייכנס אותו בורר לתפקידו לאחר שהבוררים האחרים

ומשנכנס , הבוררות הסופי-נתנו לו ולבעלי הדין הודעה בכתב שאין רוב לפסק, מהם
  .יבוא הוא במקום הבוררים האחרים, לתפקידו

ימשך הבוררות ת, חליף-בורר מכריע או בורר, נכנס בורר לתפקידו כבורר נוסף  .ז
  .אם לא דרש הבורר לנהוג בדרך אחרת, מהשלב שאליו הגיעה לפני כן

לגלות ולהמציא מסמכים , הדין להשיב לשאלונים-הבורר רשאי להורות לבעלי  .ח
המשפט -כפי שרשאי היה לעשות בית, ולעשות כל דבר אחר הכרוך בניהול הבוררות

  .בתובענה שהוגשה לפניו
וללא סיבה מוצדקת לא , דין דבר הכרוך בניהול הבוררות-ציווה הבורר על בעל  .ט

לדחות את , הדין-לאחר שהיתרה בבעל, רשאי הבורר, הדין אחרי הצו-מילא בעל
או למחוק את ההגנה ולפסוק בסכסוך כאילו לא התגונן , אם ניתן הצו נגד תובע, התביעה
  .אם ניתן הצו נגד נתבע, הנתבע
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, פה- בכתב או בעל, דין אלא אם הזהיר אותו-עלהבורר לא יקיים ישיבה בהעדר ב  .י
  .שידון באותה ישיבה בהעדרו אם לא יתייצב

שאם לא כן יהא , יזהיר הבורר את העד כי עליו להעיד אמת, לפני שיגבה עדות  .יא
  .צפוי לעונש הקבוע בחוק

בכל שלב , רשאי הבורר, היתה הכרעת הסכסוך כרוכה בענין הטעון מומחיות  .יב
להורות על , הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם- ן ולאחר שנתן לבעלימשלבי הדיו

הדעת של המומחה יימסר - עותק מחוות; דעתו של מומחה שימנה-מסירת הענין לחוות
הדין והם רשאים להתנגד לה ולדרוש את חקירת המומחה כאילו היה עד מטעם - לבעלי
ם לענין שהוא מסר הבורר רשאי שלא לשמוע עדויות של מומחים אחרי; הבורר

  .הדין ולא התנגדו- אם הודיע על כך מראש לבעלי, למומחה
לעיון , בכל עת סבירה, הדין-הבורר יעמיד את תיק הבוררות לרשות בעלי  .יג

  .ולהעתקה
הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של   .יד

הבורר לא יהיה קשור בדין ; ניוהסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפ
  .המשפט-הדין הנוהגים בבתי-בדיני הראיות או בסדרי, המהותי
הבוררות תוך שלושה חדשים מהיום שהתחיל לדון -על הבורר לתת את פסק  .טו

הכל לפי , דין-או שנדרש להתחיל לדון בו על ידי הודעה בכתב של בעל, בסכסוך
  .את התקופה עד לשלושה חדשים נוספיםאולם רשאי הבורר להאריך , המוקדם יותר

-הבורר רשאי להביא שאלה משפטית המתעוררת במהלך הבוררות או את פסק  .טז
  .דעת- המשפט בדרך אבעיה לשם מתן חוות-לפני בית, כולו או מקצתו, הבוררות

צו ביצוע בעין וכל סעד , צו עשה או לא תעשה, הבורר רשאי לתת פסק הצהרתי  .יז
ביניים המכריע בנושא -וכן רשאי הוא לתת פסק, וסמך לתתוהמשפט מ-אחר שבית

  .חלקים- הבוררות חלקים
ובדבר , דין-לרבות שכר טרחת עורך, הבורר רשאי להורות בדבר הוצאות הצדדים .יח

והוא רשאי להורות על הפקדת סכומים אלה או , כולם או מקצתם, שכר הבורר והוצאותיו
הדין לשלם לו -חייבים בעלי, ר הוראה אחרתלא הורה הבור; על מתן ערובה לתשלומם

  .את שכרו והוצאותיו חלק כחלק
  .על הבורר לשמור על תיק הבוררות שבע שנים לאחר גמר הבוררות .יט
- דין בדואר רשום עם אישור-מסמך בענין הבוררות שנשלח לבורר או לבעל  .כ

הסירוב -המסירה או באישור-יראוהו כנמסר לנמען בתאריך הרשום באישור, מסירה
  .לקבל את המסמך
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המסרב  לפיונישואין  הסכם קדם

  להתגרש מחוייב בתשלום

  הרב אוריאל לביא

  צפת-אב בית הדין הרבני טבריה

  מבוא

להמליץ ולשכנע זוגות , מטעם גורמים שונים, אנו עדים למאמץ שנעשה לאחרונה
  .לחתום על הסכם בטרם נישואיהם

. עכב את הגירושיןהמוטל על הבעל המ, להלן נתייחס להסכם הכולל מרכיב של קנס
לאחר , בחלק מההסכמים קיים סעיף הקובע את חיוב הבעל בתשלום מזונות גבוהים

חיוב זה אינו מותנה . שחלפו ממועד הגשת תביעת גירושין, מספר ימים מוסכם מראש
וישולם גם אם האשה עובדת ומשתכרת , בזכאות האשה לדמי מזונות על פי הדין

  .כי על פי הדין האשה אינה זכאית לדמי מזונותאו אם בית הדין קבע , לפרנסתה
הבעל ימנע , שעל מנת להפטר מתשלום המזונות, ההנחה העומדת בבסיס הצעה זו

  .מעיכוב הגירושין
נועד לבחון כיצד על בית הדין לנהוג במקרה שבני זוג , הבירור במסגרת הנוכחית

לנהוג במקרה שרק  וכן יש לברר כיצד. וכעת מבקשים להתגרש, חתומים על הסכם כזה
  .לאחר סידור הגט התברר שהגירושין הושגו באמצעות איום במימוש הסכם זה

בכלל דברינו יתבאר דינם בני זוג המופיעים בבית הדין לסידור הגט עם הסכם 
  .הכולל מרכיב של קנס במידה שלא יסודר הגט, גירושין בר תוקף

ת חיוב מזונות גבוהים כשאין מפורש בשטר ההתחייבו  .א

  שהתשלום מותנה בסירוב לתת גט

בהסכמי קדם נישואין שנוסחו לאחרונה קיימת התחייבות הבעל לתשלום מזונות 
דולר או מחצית מהכנסתו  1500 -חודשיים בסך הגבוה משתי האפשרויות הבאות 

וההתחייבות , התחייבות זו אינה תלויה בהכנסתו או בהכנסת האשה. החודשית נטו
  .למרות כל מעשה או מחדל של האשה שרירה וקיימת במלואה
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ההתחייבות בהסכם , בנסיבות בהם על פי הדין הבעל אינו מחוייב בדמי מזונות אלו
אך לא , ובלבד שהיא נעשתה בדרך המועילה על פי הדין, היא התחייבות ממון לכל דבר

מבהירה שחיוב זה , "מזונות"הגדרת התשלום כ. י ההלכה"עפ" מזונות"בהכרח שאלו 
וכפי המקובל ביחס למזונות אשה , דהיינו עם מתן הגט, ל עם פקיעת הנישואיןיבוט

  .הלכתיים
  :נכתב, שהופץ לאחרונה" הסכם לכבוד הדדי"במבוא להסכם קדם נישואין המכונה 

והסכם זה נועד ליצור כלים , כידוע בימינו מקרי הגירושין אינם נדירים" 
בני הזוג ...  גטשיקשו על כל אחד מהצדדים לגרום סחבת במתן ה

התחייבות הדדית ...  יקבלו על עצמם דווקא כעת, שיחתמו על הסכם זה
לא יעכבו את סיום הנישואין , ו הם יעמדו בפני מצב משברי"שאם ח

כל אחד , בחתימתו על ההסכם לכבוד הדדי. מעבר לזמן סביר ומקובל
 משניהם מקבל על עצמו שאם הוא יעכב את סיום הנישואין לאחר דרישה

הוא ישלם מזונות חודשיים מוגדלים לבן הזוג השני כל , למימוש ההסכם
  ".עוד הם נשואים

הרי שמבוא , אף שמנסחי ההסכם נמנעו מלקשור בפירוש את חיוב הממון במתן הגט
וגם אם יסירו את . זה מעיד על כוונת הצדדים לקשור בין חיוב הממון להעדר הגירושין

רי שלמעשה הדברים יאמרו בעל פה על ידי הצדדים ה, המבוא כחלק אינטגרלי מההסכם
שהמזונות המוגדלים ישולמו על ידו אם יסרב , ויבהירו לבעל, בטרם יחתמו על ההסכם

  .אמירה זו היא חלק מגוף ההסכם. לתת גט
ודאי , כ כתבו השטר סתם"אם התנו תנאי ואח" -פסק ) 'סעיף א, רז' מ סי"חו(א "הרמ

' מהדורת בלאו סי(ם "מצינו מקור להלכה זו בתשובת הרמבו". על תנאי הראשון כתבוהו
פ שלא "אע, מאחר שהודה שמעון שעל מנת כן מכר לו ראובן"שכתב בתוך דבריו ) תב

  ".חייב לעמוד בתנאיו, פירש בשטר
מאחר שאומרים לבעל קודם , ל"על כן גם בנידון של הסכמי קדם נישואין הנ

ותשאר בתוקף , ש במועד סירובו לתת גטשהתחיבות הממון תמומ, החתימה על ההסכם
הרי בנסיבות , ובעניין זה אין בזה כל ספק לצדדים החותמים על ההסכם. עד שיתן גט

חיוב , שבהם על פי ההלכה הבעל אינו מחוייב בתשלום זה כחלק מחובתו בדיני המזונות
  .זה דינו כקנס המיועד להביאו למתן גט

ט שניתן לאחר המקורות בראשונים שדנו בכשרות הג  .ב

  שהבעל קנס עצמו

ונחשב כגט , כידוע גט הניתן בעקבות כפייה שהופעלה על הבעל שלא כדין פסול
, י"ש סק"ש בב"ועי. 'וסעיף ז' סעיף ה, ד"קל' סי, ע"ע אה"שו -המעושה שלא כדין 

  .שהלכה כדעת רוב הראשונים שהגט בטל מהתורה
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ש "נחשב כאונס כמ, ד ממוןבין שאנסוהו באונס הגוף ובין שכפוהו באונס הפס
א במסכת קידושין "הריטב' ובחי, ח"ור, ד"בשם הראב', מ' סי, ד"ח, א"בתשובת הרשב

, )ה ועישוי"ד: (ובמאירי במסכת גיטין דף פח) תקכז' הוצאת מוסד הרב קוק עמ. (דף נ
 - וכן פסקו האחרונים . א"ברמ' רה סעיף ז' סי, מ"חו, ע"וכן פסק בשו, ק שרש סג"ומהרי

' ע סי"ש אה"ופת, טו' סי, ת רבי בצלאל אשכנזי"ובשו, יט' סי' שער ז, תב מאליהומכ
  .י"ד סק"קל

ומבקש להביא , אמנם במקרה שבו הבעל חייב חוב ממוני לאשתו או לאדם אחר
  .אין לחשוש לגט מעושה שלא כדין, החוב תמורת ההסכמה לתת גט למחילת

אך לא שהוטל , מכל עילה שתהיה ,בחוב המוטל על הבעל כדין, במה דברים אמורים
לדעת , חוב שהוטל על הבעל ומעיקרו נוצר עקב סירובו לתת גט. עליו כדי שיתן גט

  .וכפי שיבואר בהמשך דברינו להלן, הרבה פוסקים הרי זה גט המעושה שלא כדין
גם אם . ל אינו דומה לחוב מזונות המוטל על הבעל מכח חיובי הנישואין"החוב הנ

ואין הגדרה כזו הופכת , זו קביעה מטעה". דמי מזונות"כ, את חיוב הממון יגדירו בהסכם
  .לחיוב הנובע מעצם הנישואין, חיוב ממון רגיל

גם אם בתחילה , חיוב ממון זה שמלכתחילה נוצר על מנת ללחוץ על הבעל לתת גט
אך מאחר שהבעל . יחשב כקנס שיוטל על הבעל אם לא יתן גט, הבעל הסכים לחיוב זה

  .דנו הפוסקים האם יחשב כאנוס על הגירושין, ייב מרצונו בקנס זההתח
' ע סי"הדיון כיצד להתייחס לקנס כזה נמצא בשתי תשובות שהובאו בבית יוסף אה

  .קלד
  :ל "וז, אר'הביא מתשובת הרב מימון נג, בתחילה

ר מיימון נגאר שנשאל על ראובן שקנס עצמו במאה זהובים "כתב ה"
ואחר כך גירשה בביטול כל , ר את אשתו ולא יגרשנהלאדון העיר אם יחזי

לא אמרינן גט מעושה אלא בשכפוהו שלא מדעתו בדבר , והשיב. מודעי
וכפוהו עד שעשה או הפחידוהו להפסידו אם לא , שאינו רוצה לעשות

אין זו , אבל בנדון זה שהוא חייב עצמו במה שהוא רוצה לעשות, יגרש
פ שאין בידו להחזירה "ואע, נו מגרששכל זמן שהוא מגרש ברצו, כפייה

וברצונו , שזה רצונו היה מתחילה לגרש. לא הוה ליה אונס, אם לא יפסיד
ולא הוה ליה , והקנס שעשה ברצונו עשאו לחזק עצמו לגרש, הוא מגרש

באומר יאסרו :) גיטין מו(וגבי מוציא אשתו משום שם רע אמרינן . אונס
היעלה על הדעת כשגירשה שנאמר  ,כל פירות העולם עלי אם איני מגרשך

כל שכן . כיון שברצונו נדר, אין לנו לומר כן, שהיה אנוס בעבור הקונם
לא יחזירנה ואם יגרש , בנדון זה שכל זמן שאינו מגרש לא נתחייב בקנס

שאם נשבע ליתן גט צריך , ומה שכתבו רבותינו הצרפתים...  לא יפרע
בירא להו דמתניתין דקונם כיון ס, שיתירו לו קודם שלא יהיה דומה לאונס

אין בזה אונס כלל ' שאמר כל פירות העולם וכו, שתלה נדרו בדבר אחר
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ובנדון . שתלה הגט בשבועתו, אבל בנשבע לגרש דומה לאנוס, כשגירש
  ".ואין כאן אונס, זה נמי תלה גיטו בדבר אחר

. 'מ' סי', חלק ד, א"י את תשובת הרשב"הביא הב, אר'לאחר תשובת רבי מימון נג
  :ל"וז

היו בהסכמה שיגרש ראובן זה , וקרובי לאה, ראובן בעל לאה, שאלת" 
. ושיגרש זה לזמן ידוע, ונאותו זה לזה בקנס אלף דינרים. את לאה אשתו

עד , והללו מתרין בו מצד הקנס. ומיאן בדבר, ואחר כך נתחרט ראובן
ולות בתחב, ולא רצה. שזה הולך אצל הגזבר ומחלה פניו שיתפשר עמו

אדרבא איימו שאם יעבור אפילו שעה אחת מן . שעשו קרובי האשה
אלא שלא , ומחמת יראה זו הוא מגרש. יניחהו במשמר עד שיפרע, הזמן

  .אם לאו, אם נדון גט זה כדין גט מעושה. היה בקי למסור מודעא

. כל שידענו באונסו של זה, ופסול הוא, שגט זה גט מעושה, ל"נ, תשובה
דאונס , דלאו תלוהו. אונס הוא, ואונס קנס...  ר מודעאפ שלא מס"ואע

וגט ...  אלא אפילו אונס ממון נמי הוי אונס. דוקא אמרינן, גוף הוא
  ".ש ביד גוים"וכ, ביד ישראל פסול' אפי, מעושה כגון זה

  .נראה ששתי תשובות אלו סותרות, כפי שהובאו בבית יוסף, מפשטות הדברים
ולהלן נבאר , מצאנו שלש שיטות עיקריות, אלה זומעיון בשיטות הראשונים בש

  .ה את כל אחת מהשיטות"בעז

  א"הרשב שיטת  .ג

 ר משה ישראל"להג(כן כתב בספר משאת משה , א הגט בטל מהתורה"לדעת הרשב
  :ל "וז, יז' ע סי"חלק אה) ל"ם בן חביב ז"חתן מהר, ל"ז

הוא  א"תדע דהרי הרשב. בטל הוא דקאמר, א"פסול דנקט הרשב, כ"ע"
ודלא כשיטת ...  מכת הסוברים דאנסוהו ישראל שלא כדין הוי גט בטל

' כ בתשובה שהביא מרן בסי"וא, ם דקסבר בתרוייהו פסול כנודע"הרמב
  ".דבטל קאמר, כ גט פסול אינו בדקדוק"ל דמש"בהכרח צ, ד"קל

 ש שדחה דעת הסובר שפסול"ועיי, אות כז, קלד' סי, ע"אה, וכן דעת ספר יד אהרן
  .רבנןמד

  :כתב : המאירי מסכת גיטין דף פח. א"המאירי סובר כדעת הרשב

אלא , לא סוף דבר שחבטוהו והכוהו על כך, עשוי זה שהוזכר במשנתנו" 
כגון שהיו כובשין את ממונו עד . אפילו אונס ממון, כל אונס במשמע

כל , ואפילו קבלה מעצמו, או הטילו עליו קנס על ידי גוים, שיגרש
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וגדולה הימנה . אונס גמור הוא, פין אותו לקיים מצד הקנסשנתחרט וכו
ושכנגדו מתרין אותו , שאם נשבע הוא לגרש ונתחרט, כתבו קצת רבנים

אלא שבזו איני מודה הואיל ובידו , אונס גמור הוא, לגרש מצד השבועה
  ".לישאל

ונראה שהוא , הוא רבי מנחם מפירפיניאן, א"שהרב השואל בתשובות הרשב, יצויין
, א שמקום מגוריו היה פירפיניאן שבדרום צרפת"תלמיד הרשב, רבי מנחם המאירי

מסתבר . ונשאו ונתנו בהלכה, א בברצלונה"למקומו של הרשב, בקרבת מקום יחסית
א "והביא את דעת הרשב, א הסכים עמו"שלאחר שהרב המאירי קבל את תשובת הרשב

  .כהלכה פסוקה, בספרו בית הבחירה

  ל פי ההלכהחיוב קנס בתוקף ע

לאחר , הבעל מחוייב כדין בתשלום הקנס, א"יש לברר האם בנידון שבתשובת הרשב
או . פ כן הגט נידון כגט מעושה שלא כדין"ואע, שהוסדר באופן המועיל על פי ההלכה

אבל , ומפני כך הקנס נחשב כעישוי של כדין, שבאותו נידון לא היה תוקף לחיוב הקנס
לא יהיה מקום לחוש לגט מעושה שלא , קף על פי ההלכהאם יסדירו חיוב קנס בר תו

  .מפני שהחיוב הוטל עליו כדין, גם אם הבעל יתן גט כדי להפטר מחיוב זה, כדין
אין , כידוע ביחס לחוב מזונות שבו הבעל מחוייב על פי ההלכה או ביחס לחוב אחר

' א' א סי"חץ "וכמבואר בתשובת התשב. מניעה שהבעל יתן גט בתמורה לביטול חוב זה
  :ל "וז, ע קלד שכתב"י אה"הובא בב

אלא שאונס , י שהוא אונסו בגופו אינו אונס לגרש"יש אונס אחר אעפ"
אותו לעשות דבר אחד והוא מעצמו כדי להנצל מאותו אונס מגרש 

... כיון שלא כפו אותו ממש להוציא , וזה אינו קרוי כפייה, מעצמו
וכן , כפייה זו רוצה לגרש יגרש ואם מתוך, שכופין אותו לפרוע כתובתה

מ כשכפוהו בדין "דה, ומיהו מסתברא... י "ל בפרק אעפ"ן ז"כתב הרמב
וכדין כפוהו , בדברים אחרים כגון הכא שהדין נותן לפרוע כתובתה

  .ץ"ל התשב"עכ". בפריעתה

א נאמרו רק במקרה שחיוב הקנס הוסדר בדרך שאינה "יש שכתבו שדברי הרשב
  .ולמעשה גביית הקנס תיחשב כגזילת הבעל, בתוקף על פי ההלכה
  :כתב ) אות לט, סדר גט ראשון(בספר גט מקושר 

והוא גרש , א מיירי שלא נתחייב בו על פי הדין בדיני ישראל"הרשב" 
וכשבית הדין יודעים שאינו חייב על פי הדין , למורא שיתחייב בקנס

פי הדין לא היה שאילו ידע שלא יהא חייב על ', אנסי' אמרינן לבי, בקנס
אין מקום , וגרש להפטר מן הקנס, אבל אם כבר נתחייב בדין בקנס, מגרש
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והרי , ויכולים בית הדין לומר אם לא תגרש תחוייב בקנס, לקרותו אונס
זה דומה לאומרים לו אם לא תגרש אתה חייב במזונות כפי תנאו שאין זה 

  "...אונס כלל

שאין כאן אונס רק , הקנסלמה יחשב אונס במה שמגרש להיפטר מן " 
והרי זה דומה למי שנחייב לאשתו . דניחא ליה לגרש ממה שיתחייב בקנס

כדי להפטר מן החיובים , להאכילה מעדנים ולהלבישה שנים בגדי מלכות
אדרבה אנו אומרים שמגרשה ברצון , מה מקום לקרות אונס, מגרשה

, טר מן הקנסל שמגרשה ברצון גמור להפ"וכן הכא י. להפטר מן החיובים
אטו משום הכי מקרי , והרי זה דומה למוחלת כתובתה כדי שיתן לה גט

ולכן צריך לומר דמיירי . אדרבה אנו אומרים שלכך מגרש ברצון, אונס
רק שמתיירא שיעבירו עליו הדרך , שבדין ישראל לא היה חייב בקנס

 גם, אבל אם הוא בענין שנתחייב בקנס מדינא. לכופו בדיניהם על הקנס
ואמרינן שמגרש , א מודה דלאו אונס הוא כיון שיכול ליתן הקנס"הרשב

, ואף שהיה רוצה שלא לגרש וגם לא יתן הקנס. ברצון להפטר מן הקנס
וכבר נתחייב בו אין כאן אונס , מ כיון שיכול מתחילה להתחייב בקנס"מ

  .ל ספר גט מקושר"עכ, "כלל

א איירי בקנס שאינו בתוקף "הרשבש, ה"ג וסק"סק, צה' סי, ע"אה, א"וכן כתב החזו
  .על פי ההלכה

א נאמר גם "ולשיטתם דינו של הרשב, א"אך רבו החולקים על הגט מקושר והחזו
  .במקרה שהבעל התחייב בקנס שהוא בתוקף על פי ההלכה

  :כתב בלשון זו , א"שסובר כשיטת הרשב, שהבאנו לעיל:) גיטין דף פח(המאירי 
אלא כל אונס , סוף דבר שחבטוהו והכוהו על כך לא, עשוי זה שהוזכר במשנתנו"

כגון שהיו כובשין את ממונו עד שיגרש או הטילו עליו קנס . אפילו אונס ממון, במשמע
כל שנתחרט וכופין אותו לקיים מצד הקנס אונס גמור , ואפילו קבלה מעצמו, על ידי גוים

  ".הוא

קנס שאינו בר מסתימת דבריו עולה בבירור שלא חילק בין קנס בר תוקף ל
א העוסק בתשובה למקרה מסויים "ברור שרק ביחס לדברי הרשב. תוקף
האם אכן הוסדר קנס בר , יש מקום לדון כיצד ארע אותו מקרה, שארע
אילו סבר שיש לחלק בין . אך דברי המאירי נכתבו כהלכה פסוקה. תוקף

שהרי אם יסוד . בהכרח היה המאירי מציין חילוק זה, סוגי הקנסות
לא יתכן שהעיקר יושמט , י ההלכה"כה נעוץ בכך שהקנס אינו עפההל

  .מדברי המאירי

כ הביא הדברים "ואח, א"המאירי היה הרב השואל בתשובות הרשב, מאחר וכאמור
  .א"אם כן זהו הנידון בדברי הרשב, י ההלכה"בלא לציין שהקנס אינו מחוייב עפ, להלכה
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ודוחק גדול לומר , א בסתמא"הרשבא שהביא את שיטת "וכן הדבר ברור בדברי הרמ
ע "ת אמרי אש אה"וכן כתב בשו. י דין ושיש איסור גזל בגבייתו"דכוונתו לקנס שאינו עפ

א "דאף דלכאורה היה אפשר לפרש תשובת הרשב, ש שכתב"עיי. א"בדעת הרמ ',ס' סי
, י הדין"ק דאיירי בקנס שהוא מחוייב עפ"ושאינו חולק על מהרי, י דין"בקנס שאינו עפ
  :אך סיים דבריו 

, שחשש לכתחילה לפוטרו מכל קנס) א"הרמ(אבל מי ידבר נגד רבינו " 
  ".והיינו בבעל שיש חשש איסור אשת איש בכפייתו

בתוך דבריו , בקונטרס המודעא והאונס, ב"ח, בספר תורת חיים, ש"וכן מהרח
  :א כתב בפשיטות "בביאור דברי הרשב

ישלם הקנס , מוליכין אותו לבית דיןדהא אם לא יגרש לזמן קבוע ויהיו " 
  ".כיון דהוא נתחייב מדעתו ולא אנסו אותו על כך, מדינא

  .י דין"ש שהקנס מחוייב עפ"הרי שהדבר היה פשוט למהרח
ל מחבר ספר מראות הצובאות על "ר משה זאב ז"להג(ת אגודת אזוב "בספר שו
, וחלק עליו, זכרים לעילהביא מדברי הגט מקושר הנ, יט' סי, ע"חלק אה) הלכות עגונות

ל "וז. א באותה תשובה שהקנס היה מחוייב על פי הדין"ולדעתו יש להוכיח מדברי הרשב
:  

כ איירי בשהשעבוד היה "דע' ובי' ל מיני"א ז"מוכח מדברי הרשב" 
דזה לשון . ל דחשיב אונס"ה ס"ואפ, באופן המועיל על פי דין תורה

הוא זה דכיון שקיבל על עצמו  אם נפשך לומר כתליוה וזבין... א "הרשב
מדעתו קנס אלף דינרים ובנתינת הגט הרויח ממון זה הוה כמקבל ממון 

וגריע , לא היא שאין זה כמקבל ממון אלא כניצול מן הפסד ממון, דעלמא
דמפטר ' וכו) גם בכל אשה דעלמא' פי(טובא מהפקעת שאר וכסות 

ואם איתא . ל"כמינייהו על ידי הגט דלא חשבינן להו כקבלת ממון ע
א לא איירי אלא כשהחיוב של אלף דינרים לא היה על פי דין "דהרשב
ד "האיך ס, ת"אלא שהיו רוצים לאנסו באותו סך אשר לא כד, תורה

א מעיקרא למימר דהוה כתליוה וזבין מפני שהרויח בנתינת הגט "דהרשב
אלא שהיו , מה ריוח הוא זה במה שלא נתחייב בו מעולם. הסך הנזכר

כ אין כאן "וא. ובנתינת הגט ניצול מן האונס, צים לאונסו שלא מן הדיןרו
ומה בין זה לכל שאר אונסים דעלמא דלא סגי . אלא הצלת האונס לבד

, אם לא בנתינת דמים בעד החפץ לבד מהצלת האונס, בהצלת האונס לבד
ולמה ... בענין קבלת דמים ' כמו בתליוה וזבין דלבד מהצלת התליי

הלא אין כאן דמים , א לחלק בין הצלת הפסד לקבלת דמים"הוצרך הרשב
א איירי כשהחיוב בסך "אלא ודאי דהרשב. כלל כי אם הצלת האונס לבד
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אלף דינרים אם לא יגרש היה באופן המועיל על פי דין תורה או על פי 
. פ שהוא כדין"ה חשיב אונס אע"ל דאפ"ל להרב ז"וס, דינא דמלכותא

בזה דנהי דחשיב אונס כל שאינו מגרש מרצונו  ועל כן הרגיש הרב שפיר
כיון שאם לא היה , מ ליהוי כמו תליוה וזבין"מ, אלא מפני חיוב הקנס

הרי הרויח , ובנתינת הגט נפטר מזה, מגרש היה מחוייב בקנס מן הדין
דאפילו הכי לא דמי , ל שפיר"א ז"ועל זה השיב הרשב... ממון זה ממש 

  ".כמקבל ממון אלא כניצול מן הפסד ממוןלתליוה וזבין משום דאין זה 

, 'א' א סי"ח, ץ"של התשבכתב לבאר החילוק בין דינו ) ח"שם סק(בספר אגודת אזוב 
שאם אונסים אותו על ממון כדין והוסכם לתת גט ולפוטרו מאותו ממון שאינו גט 

  :ל"וז, א"מעושה לדינו של הרשב

ין הכפיה תלוי זהו דוקא בשא... ' א' א סי"ץ בריש ח"ש התשב"ומ"
אלא , ש שיחוייב בפריעת הכתובה"שהרי גם אם לא יגרש כ, בגירושין

וכיון שכבר הוא , שהם רוצים לוותר לו פירעון הכתובה בעבור שיגרש
כ "משא. ל כאילו נטל ממון או מחילת החוב"הו, מחוייב ממון זה

שאם הוא מגרש לא חל עליו חיוב , כשעיקר חיוב הקנס תלוי בגירושין
  ".א"ש הרשב"ל כהצלת הפסד דחשיב אונס כמ"דהו, כלל

  :ובסיום דבריו כתב האגודת אזוב

' ח בסי"ש וכן תשובת מהרלב"שוב הגיע לידי קונטרס המודעא להרח"
א איירי אפילו כשחיוב "ונראה מדבריהם שם בפשיטות דהרשב, ד"קכ

 ש לפי דרכינו הוא"וכ. ש"ובלי שום הוכחה יעו, י דין תורה"הקנס היה עפ
  ".ל"מוכרח בודאי כנ

א לפסול "שדעת הרשב) קלח' מ סי"וחו, ק יט"מס', ח' סי, ע"אה(וכן כתב האבני נזר 
הוא דן בבעל שאשתו שוטה והבעל כבר קבל . את הגט גם כשהקנס בתוקף על פי הדין

אך מבקשים להבטיח מתן הגט לאשתו הראשונה במקרה שתחזור , היתר לשאת אחרת
שאם תשתפה ולא ירצה ליתן ) כעין שטר חוב(שיתן וועקסיל ומבקשים ממנו , ותתרפא

האבני נזר הורה שלא לעשות כן מפני שהכריע כשיטת . גט שיתחייב לשלם הוועקסיל
  :ומסקנתו לדינא היא , א"הרשב

רק להשליש גט , על כן אין לעשות שום בטוחות על הגירושין מחדש"
  ".ביד שליח

כגון וועקסיל שהוא שטר חיוב בר , ונותהרי שאף ביחס לקנס המחוייב בדיני ממ
מכיון , א הגט אינו מועיל"סבר האבני נזר שאליבא דהרשב, ק של ימינו'כעין צ, תוקף

, יש להדגיש שהאבני נזר אינו דן במקרה מסויים. שהקנס נועד להביאו שיתן את הגט
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 אלא כתב לברר האם קיימת דרך להבטיח שבעל שקבל היתר נישואין יתן גט כשהאשה
  .היה מורה על דרך זו, אילו סבר שהדרך היא לחייבו בקנס בר תוקף. תהיה ראויה לקבלו
וכתב לבאר הטעם , קכד' סי, ל בספרו ברכת רצה"ה אורנשטיין ז"וכן דעת הגרצ

  :ל "וז, א"בדינו של הרשב

כגון שנותנים לו מעות , אונס מאחרינא כלל' ל דדוקא היכי שלא יהי"ס"
דכיון , ל אונס שאינו מבטל"הו, וק וצריך לזוזיבעד הגירושין והוא דח
מ "כיון שמ, אבל בקנס. גם עתה גמר ומקני, שאין שום אונס מאחר

ואין . ל אונס ולא גמר ומגרש"הו, בשביל שלא יגרש יאנסוהו לשלם
  ".בין עשה הקנס סתם ובין עשה על דרך חכמי ספרד, כ"חילוק א

דהיינו , תב שלדעת המחמירים בקנסותכ', סעיף ד, קלד' וכן בספר תורת גיטין סי
, שנעשה בדרך שאין בה אסמכתא, י ההלכה"אף אם הקנס בתוקף עפ, א"לדעת הרשב

ה הגט "אפ, )ח"א הי"הלכות מכירה פי(ם "כגון בדרך שעשו חכמי ספרד שהביא הרמב
  .מאחר שהקנס תלוי בגירושין, נחשב לגט מעושה שלא כדין
שדחה , טו' סי, ב"ח) ל"ה שמשון קרליץ זצר שלמ"להג(ועיין בספר עטרת שלמה 

ל במה שהוכיח מתוך "על פי תשובת האגודת אזוב הנ, )הנזכרת לעיל(א "סברת החזו
  .א"תשובת הרשב

בהרכב הדיינים  9' עמ' פסקי דין רבניים כרך ב ד מבית הדין הגדול"וכן נקטו בפס
באותו מקרה . א"יטש אלישיב של"א הגרי"ל ויבלח"ולטי זצ'ב ז"ל הגר"י נסים זצ"הגר

הבעל התחייב בהסכם תשלום מזונות גבוהים פי שנים מהאמור להיות משולמים בלא 
הסכם זה היה בר תוקף ובית הדין אישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פסק . התחייבות זו

  .דין
  ):14' עמ(ל בפסק הדין "וז

 אם, של הסכם הגירושין הנדון 8אין חילוקי דעות שמה שנאמר בסעיף "
י "ל 500סך ... הוא מתחייב לשלם לאשה ... הבעל יתחרט מלתת גט 

היינו שסכום זה לא נערך לפי שעור דמי כלכלה שהבעל חייב . לחדש
כ האשה טען לפנינו כי הסכום "שהרי גם ב. לתת לאשה מתורת מזונות

, ד האזורי למזונות הוא פסק דין צודק"י ביה"י לחדש שנקבע ע"ל 270
יוצא . ם יסודיים ואין למצוא כל פסול בשיקולים אלהונקבע על שיקולי
, במקרה שיתחרט, י לחדש שחייב עצמו הבעל"ל 500איפוא שהסכום 

אם לא ימלא אחרי תנאי , הוא בתור סנקציה וקנס שהטיל הבעל על עצמו
כ במקרה שהבעל היה מקיים את תנאי ההסכם והיה נותן את "וא. ההסכם

שהרי . על הגט שהוא גט מעושה הגט במועד שנקבע היה חשש פסול
היה חייב , ד האזורי אם הבעל היה באמת מתחרט מלתת גט"לדעת ביה
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כ הגט שהיה נותן היה עליו חשש "א, לשלם את הקנס שהטיל על עצמו
  ".של גט מעושה

  א"ביאור דינו של הרשב

מה ההבדל בין בעל הנותן גט כדי להפטר מחיוב , א טעון ביאור"דינו של הרשב
' א' א סי"ץ ח"שהגט כשר כמבואר בתשב, ב"כגון מזונות וכיוצ, "כדין"הוא ממון ש

שהוא בתוקף , ובין בעל הנותן גט כדי להפטר מחיוב הקנס, )קלד' ע סי"י אה"הובא בב(
  .י ההלכה"עפ

ד דן במי שנשא אשה בלא אישור חוקי של "סק, פו' סי, א"ח, בספר דברי מלכיאל
  :וכתב, תן גטועקב כך נו, הממשלה וצפוי לעונש

ועל ידי , כתבו הפוסקים שאם האונס אינו על הגירושין רק על עניין אחר"
ולא דמי למי שהתחייב ... הגט ניצול מאותו אונס לא מיקרי אנוס על הגט 

, ע"עיין אה, ליתן קנס אם לא יגרשנה שכתבו קצת פוסקים דמיקרי אונס
ונש בשביל והכא הע, דשם הקנס הוא בשביל שאינו מגרש, ד"קל' סי

כי , ד עדיף טובא"בנ... ורק שנותן את הגט להנצל מהעונש , הנישואין
, אונסו אינו מצד שום אדם רק מצד שעשה שלא כחוק מגיע לו עונש

נ אם אמרה לו שהיא תמסרנו למלכות ועל ידי "ה... ומגרשה שיפטר מזה 
  .ל"עכ, "ד"אבל לא בנ, זה גירשה ליפטר מעונש אפשר דהוי אונס

אך , י דין הבעל מחוייב בקנס"א דאמנם עפ"שהטעם בדינו של הרשב, בדבריו מבואר
אינו דומה למקרה שבו הוטל על הבעל , מאחר שהקנס הוטל עליו עקב כך שאינו נותן גט
  .עונש או תשלום שאינו קשור לסירובו לתת גט

' סי, ג"א בספרו חוות בנימין ח"ל באר את סברת הרשב"ר שאול ישראלי זצ"וכן הג
  :וכדלהלן ,קיא

אז , אין מקבל על עצמו החיוב בקנס אלא כשלא יגרש, א"בהא דהרשב"
, אלא מונע חלות החוב, נמצא שאינו פוטר עצמו מחוב על ידי גירושין

ץ "ולא כן בהא דהתשב. דזהו גדר תליוהו ויהיב, א"בזה הוא דנוקט הרשב
תובה כגון חוב הכ, שהחוב קיים ועומד עליו ואינו מותנה בשום תנאי

כי אז הרי זה כמו , ועל ידי מעשה הגירושין נמחל לו החוב, ב"וכיו
, כי יש כאן קבלת התמורה המלאה עבור מעשה הגירושין, תליוהו וזבין

בהאי עובדא של ... ובזה אמרינן שפיר אגב אונסא וזוזי גמר ומגרש 
וזה , א נגד תוקף ההתחייבות בקנס"שגם שם לא טען הרשב, א"הרשב

אין , )שבנידון זה היינו הגירושין(שהדבר בידו לקיים התנאי מפני שכל 
ועל כן רואה , מ הקנס אינו אלא כתוצאה מאי הגירושין"ומ. כאן אסמכתא

  ".א כגט מעושה"זאת הרשב
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דחה , רלו' עמ, א"ל ח"יק זצ'ד סולוביצ"בדבריו אלו שמקורן בספר היובל להגר
לערוך הסכמי , דיק שהובאה שם ל את הצעתו של הרב יהודה"ר שאול ישראלי זצ"הג

קדם נישואין המיועדים להביא לחיוב הבעל בממון עקב סירוב לגירושין לאחר פירוד או 
  .כפי שיש שרצו להנהיג בארצות הברית, גירושין אזרחיים

שגם חיוב , ומדבריו לכאורה נראה, קסה' ע סוף סי"אה, אך עיין בספר בית מאיר
ובלבד שהחוב , א"אינו בכלל דינו של הרשב, לגירושיןממון שמעיקרו נוצר כדי להביאו 

אלא הכל תלוי אם תוקף , שריר וקיים כחיוב ממון העומד בפני עצמו עוד קודם לגירושין
  .הקנס מתחיל עם סירובו לתת גט

בביאור שיטת , ל"ש ישראלי זצ"ש הדברי מלכיאל והגר"אך מסתבר מאד כמ
שהבעל יחשב כאנוס למרות שהוא הביא  ,א נקט כסברא פשוטה"כיוון שהרשב. א"הרשב

הוא כפוי מחמת , הרי שלאחר שהבעל התחרט ואינו מסכים לתת גט, את האונס על עצמו
נחשב כמקל שחובטים באמצעותו את , מפני שממון שנוטלים ממנו כדי שיגרשנה, האונס

אינו כמקל , וגם נועד למטרה אחרת" כדין"רק חיוב ממון שהוא . הבעל כדי שיתן גט
מאחר שהחיוב ביסודו נועד למלא חובה אחרת כגון חיוב , החובט בבעל כדי שיתן גט

פ רואים "עכ, גם אם הוסדר בדרך המחוייבת על פי ההלכה, אבל קנס זה. הבעל במזונות
  .בחיוב זה מקל חובלים שיתן את הגט

החל ממועד מסויים , י התחייבותו בהסכם"עפ, בהסכם שאנו דנים בו, מלבד זאת
ואם יתן את , הבעל מחוייב בתשלום חודשי קבוע עד שיתן את הגט, עדיין לא ניתןשהגט 
א יחשב "ובנסיבות אלו גם הבית מאיר מסכים שלדעת הרשב, לא יחול חיוב זה, הגט

, עדיין אינו קיים, מפני שהחיוב המתייחס לאותו מועד והלאה, ככפוי על הגירושין
  .י זהוהבעל נותן את הגט כדי להפטר מחיוב חודש

  סידור הגט כשהבעל לא חזר בו מהסכמתו

א הוא כשבתחילה הבעל הסכים לתת "הרבה אחרונים כתבו שהנידון בתשובת הרשב
והגט ניתן רק מפני , אך לאחר מכן הבעל התחרט ואינו רוצה לתת גט, גט ולכן קנס עצמו

' ער זש, ובספר מכתב מאליהו, ש בקונטרס המודעא והאונס"כן כתבו מהרח. הכרח הקנס
  :ל"וז, א"ד בדעת הרשב"ס, קלד' וכן כתב הבית מאיר בסי', כ' סי

, בעובדא דידיה שנתחרט ועשה השתדלות אצל השר לבטל או לפשר"
הרי דידעינן דגופי , ומסתמא לא שמע לו השר ומחמת יראה זו גירש

בשלא "כ "משא, "הגירושין לא מרצונו נעשה אלא מחמת אונס הממון
, בפשוט הוא דלא מקרי אונס, רו או על קנסו וגירשראינו שנתחרט על נד

  ".ומתחילה עד סופו כולו רצון אחד

כשבאר הטעם להחמיר בבעל שקבל על , ט"רה סק' סי וכן בספר נתיבות המשפט
  :כתב, עצמו קנס
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והוי בכלל גט מעושה , נראה דאף דבגט חשיב ליה אונס כשמתחרט"
  ".ד"ע סימן קל"להרבה פוסקים באה

  .רק אם הבעל התחרט, א יש להחמיר"ט בפשיטות שאליבא דהרשבמבואר דנק
ד "קל' ש סי"הובא בפת, לט' לח וסי' סי, ע"חלק אה, וכן כתבו בספר משכנות יעקב

  .'ל' סי, ע"חלק אה, ת אדמת קודש"ובשו, י"סק
א "י שאין מחלוקת בין הרשב"כתב בדעת הב, כט' סי, ע"חלק אה, ת בית יהודה"בשו

  :ל"וז. אר'לרב מימון נג

, אם הבעל מרצונו קנס עצמו בסך ממון שאם לא יגרש יתחייב להפסידו"
וזהו נדון , לא מיקרי אונס, כיון שמרצונו עשה ולא בא לו הדבר מאחרים

ולא דמי . ש"ד יע"קל' י סי"ל שהעתיק מרן ב"אר ז'ר מימון נג"דתשובת ה
נס אלף דנאותו זה לזה בק' ל דקרובי לאה וכו"א ז"לנדון דתשובת הרשב

והתם מעצמם נתקשרו בקנס ואף . ש"יע' דינר כדי שיגרש לזמן פלוני כו
, כ ומיאן"דשאני התם שנתחרט אח. ל דחשיב אונס"על פי כן השיב הרב ז

אבל כל שלא חזר ונתחרט . והללו מתרין בו מצד הקנס כדאיתא התם
ובדעתו הראשונה הוא עומד לא מיקרי אונס כיון שמעצמו עשה חיוב 

ר "ד שכתב על תשובת ה"קל' ל בהגהותיו בסי"ם ז"ותימה על מור. הקנס
ואחר המחילה . א"מימון ויש מחמירין והורה מקומו מתשובת הרשב
ומר אמר חדא ומר , מגדולת חכמתו אין נראה שיהיה ביניהם מחלוקת

וכדמשמע ממרן בית יוסף שהעתיק שתי התשובות , אמר חדא ולא פליגי
  .ל"עכ, "ד"כנלע, לוקתבסתם ולא הזכיר ביניהם מח

, שהובאו לעיל, א מוסכמים על הרבה אחרונים"אמנם דברי הבית יהודה בדעת הרשב
, ק להקל אף כשהבעל התחרט"מאחר ושיטת מהרי, א"אך אין מקום לתמיהתו על הרמ

ויש לצדד כן אף בדעת הרב , ויובא להלן, ק"ש בספר מכתב מאליהו בדעת מהרי"וכמ
וכן בספר אורים גדולים למוד פז תמה על חכם . ש להלן"מץ כ"אר והתשב'מיימון נג

י "ומהר, יח' סי, ב"ח, ל"וכתב להסתייע מדברי מהריב, ע"א בצ"אחד שהשאיר דברי הרמ
אר חולק על סברת 'ולדעתם הרב מיימון נג, שיובאו להלן, יא' סי', כלל ב, לבית הלוי

  .א גם כשהבעל התחרט מרצונו לתת גט"הרשב
ולא , אף שהבעל לא מסר מודעא, א הגט בטל מפני האונס"הרשביצויין שלשיטת 

וכן כתב בספר אורים . אלא נתן את הגט באמירת רוצה אני, אמר דבר בעת סידור הגט
  :ל"וז, גדולים למוד פז

ל דלא אשכחן שאמר המגרש דבר בשעת נתינת הגט "א ז"בנידון הרשב"
בנידון .. .אלא שהשואל מודיע האמת שמחמת יראת הקנס גרש ... 

  ".האונס ניכר והוי גט מעושה, אף דלא מסר לה מודעא... א  "הרשב
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כשהבעל קבל על עצמו את הקנס מרצונו , א"יש מקום לברר אליבא דשיטת הרשב
חיוב , ולא חזר בו מרצונו זה עד למועד סידור הגט, מפני שבקש לתת גט לאשתו, הטוב

או שמא מוטל עלינו , אף לכתחילההאם ניתן לסדר גט , י ההלכה"הקנס קבל תוקף עפ
  ?להביא לביטול הקנס קודם הגירושים

, בסיום אותו פסק הדין כתבו). 'כרך ב, ר"בפד(ד הגדול "ד של ביה"לעיל הבאנו מפס
שאינם מסכימים לפסק דינו של בית הדין האזורי שאישר הסכם גירושין הכולל מרכיב 

  :וכתבו , ך המועילהפ שהבעל התחייב בדר"אע, של קנס אם לא ינתן הגט

כי היה משוכנע שהבעל , ד האזורי לא חשש לזה"אמנם יתכן לומר שביה"
ובכל תקופת הדיונים , הואיל והוא היה הדורש לגט, לא יתחרט מלתת גט

אבל למעשה . עמד הבעל על דעתו לגרש, הממושכים שהיו בין הצדדים
שר ויש להמנע מלא, לכתחילה יש לחוש בכל מקרה לחשש גט מעושה
אם יתחרט מלתת את , הסכם של גירושין אשר בו מתחייב הבעל בקנס

  .ל בפסק הדין"עכ, "הגט

שאם , קנד סעיף כג' וסי, ד"ס, קלד' ע בסי"י פסק השו"יתכן שיסוד הוראה זו הוא עפ
, אך יש מקום לבחון את הדברים. הבעל נשבע טוב שיתירו לו השבועה קודם סידור הגט

  .באו להלןלאור דברי האחרונים שיו
וכתב שבנידון שבתשובת , א"ש בקונטרס המודעא והאונס הביא מדברי הרשב"מהרח

אבל אם עמד וגרש ולא ראינו , מבואר שהבעל התחרט מרצונו לתת גט א"הרשב
כתב , מיימון נגאר' א ותשובת ר"ולאחר שהביא מדברי הריטב. הגט כשר, שהתחרט

  :ש "מהרח

אם , ביא האונס עליו ולא נתחרטדכל שמ, כ נמצינו למדין לפי זה"א"
תלה גיטו בדבר אחר כגון שנדר יאסרו פירות העולם או חייב עצמו בקנס 

ואף . כל אפין שוין דלא הוי אונס ובדיעבד כשר, אם לא יגרש, כך דינרין
מדכתב רבינו פרץ והביאו הטור אבן , לכתחילה כפי הנראה אין צריך

ואם נשבע הבעל ' נו פרץ וכוכתב הרבי, ל"ד וז"ל סוף סימן קנ"העזר ז
אך עירבון יתן אם , ליתן גט צריך שיתירו לו קודם שלא יהא דומה לאונס

י שנותן עירבון והיינו "הרי שכתב שאעפ, כ"ירצה שאין זה דומה לאונס ע
ואדרבא , ואפילו הכי אין צריך שיחזירו לו העירבון, כמו חייב עצמו בקנס
מה , דתלה גיטו בדבר אחר ויראה הטעם משום. כתב שיתן לכתחילה

  ".שאין כן בשבועה

האגודת אזוב הביא מדברי ). 'אות ז(יט ' ע סי"אה, בדרך זו הלך בספר אגודת אזוב
  :וכתב , ד"קלד ס' סי ע"אה, א"הרמ
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אך ערבות יתן , כ למה סתם הרב לפני זה כהמחבר שכתב"א, יש להעיר"
ע דאפילו משמ. ד"קנ' והוא רבינו פרץ שהביא הטור סי, אם ירצה

וגבי קנסות הכריע שיש לחוש לכתחילה לפוטרו , לכתחילה נמי שפיר דמי
לכן יראה דהרב מפרש דברי רבינו ... ומאי שנא ערבות מקנסות , מן הקנס

דהיינו דוקא בסתמא דלא ', פרץ והמחבר שכתבו אך ערבות יתן וכו
 ,ידעינן שחוזר בו מן הגירושין ואינו מגרש אלא מפני הפסד העירבון

כ בדידעינן שאינו מגרש "משא. ג שפיר דמי לגרש אפילו לכתחילה"ובכה
ש "בזה איכא פלוגתא כמ, אלא מפני הערבות או הקנס שקיבל על עצמו

  ".ה"בהגה

  ):שם באות יח(י זה העלה האגודת אזוב במסקנת דבריו "ועפ

כל זמן שלא , במי שקיבל עליו קנס אם לא יגרש, העולה מכל זה לדינא"
  ".יכול לגרש לכתחילה, נו שהוא מתחרט על הגירושיןשמענו ממ

מחבר (ל "ר מנחם מענדל קארגויא ז"הביא מדברי הג, ז"קצ' סי, בספר זכר שמחה
  :שכתב בלשון זו ) ל"תלמיד ההפלאה ורבי נתן אדלר ז, ספר גידולי טהרה

היינו ששם היה המעשה שהבעל התחרט , א מחמיר בקנס"ג דהרשב"אע"
בהא איכא גילוי דעת , לגזבר להתפשר ולא עלתה בידוומיאן לגרש והלך 

אבל ). ש והלבוש"ודלא כב, י"עיין ב(יתירא דרק מחמת הקנס הוא מגרש 
ואפילו לא הייתי מחוייב , אם הוא אומר בפירוש אני מגרש ברצון טוב

וכן מי שנשבע לגרש דחששו . אין ספק שהקנס לא מגרע דיבורו, בקנס
אם אומר אף שלא הייתי אנוס מן השבועה  אבל, היינו בסתם, הפוסקים

וזה אחד מן . והבאתי ראיות לזה, אין כאן פקפוק, אני מגרש מרצוני
שכתב דמתירין לו מספק , ם בעל סדר הגט"המקומות שלא דקדק מהר

ויותר היה לנו , אף דאין בזה אלא חששא בעלמא, שמא נשבע לגרש
ל "אורייתא דקיילהדר להתיר מספק שמא נשבע שלא לגרש דיש חששא ד

  .ל"עכ, "כרבא דאי עביד לא מהני

שחלק על פסק , אות עא, קנד' סי, ע"א בביאורו לאה"כ הגר"ויש לצרף לזה מש
ש והמרדכי שלא "והביא מדברי הרא, ע שטוב להתיר השבועה קודם סידור הגט"השו

וסיים שכן כתבו הרבה פוסקים דכל דבר שאדם עושה מעצמו אין בו משום , הורו כן
  .ונסא

, שאם ידוע שהבעל קבל על עצמו את הקנס מרצונו, הרי שרבו הפוסקים הסוברים
כל זמן , והבעל עומד ברצונו לתת גט, י ההלכה"והקנס נעשה בדרך שיש בה תוקף עפ

ואפילו לכתחילה אין , שלא שמענו שהבעל חזר בו מרצונו להתגרש אין מניעה לסדר גט
  .צורך להביא לביטול הקנס
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אלא , ק יד נראה שאינו סובר כן"ס, לט' סי, ע"אה, ת משכנות יעקבאמנם בתשוב
לכן בכל מקרה למעשה יש לנהוג כהוראה זו . ד הגדול שהבאנו לעיל"ד ביה"כדעת פס
ד אינו מודע לאמירות כאלו או אחרות של "מפני שבמקרים רבים ביה, ד הגדול"של ביה

ובכל , יותו אנוס מפני הקנסשבהם הוא טוען לה, הבעל שנאמרו מחוץ לאולם הדיונים
י סדר הגט הנהוג "מפני שעפ, ועוד. מקרה אין לסדר גט אלא לאחר שיבטלו הקנסות

, ובהעדר התרת נדרים אין מסדרים גט למי שנשבע לגרש, עושים התרת נדרים ושבועות
  .גם אם מודיע שמגרש מרצונו הטוב

  ק"שיטת מהרי. ד

אם הוא מרצונו הביא על עצמו את , וסשאין לדון את הבעל כאנ, ק היא"שיטת מהרי
  :ק בשרש סג כתב"מהרי. האונס

אמנם . גם בענין אונס ממון דבר פשוט הוא שהוא אונס כאשר כתבת"
שאם , נסתפקתי במה שכתבת שהממון הושלש מתחלה אדעתא דהכי

כ עשה "א, רצונך לומר אדעתא דהכי שלא יתננו לו אלא אם כן יגרש
שאין זה אונס מה שלא רצה השליש פשיטא . הבעל מתחלה מדעתו

דאין אונס אלא הבא לאדם מחמת , להחזיר לו המעות אם לא יגרשו
  ".לאפוקי זה שהביא האונס עליו, אחרים זולתו

ק שאין לדון גביית הקנס כאונס מאחר שהבעל הביא זאת על "מבואר בדברי מהרי
  .עצמו

  :ק"תב על דברי מהריכ', כ' סי', שער ז, ובספר מכתב מאליהו

נראה בהדיא שנתחרט , מדקאמר שלא רצה השליש להחזיר לו המעות"
ל דאין "ה פשיטא ליה ז"ואפ, ורצה שיחזיר לו המעות, הבעל ומיאן בגט

  ".כיון שהוא הביאו עליו, זה אונס

, כט' ק החדשים סי"ת מהרי"הנמצאת בשו, ק"וכן מפורש בתשובה אחרת של מהרי
  :ל"וז

רע שנותן גט לאשתו מחמת שבועתו ואשר נסתפקת בעניין השכיב מ"
ויש עדים שלא היה מתרצה לגרש אם לא , אשר קדמה מעת הנישואין

ושאלת האם יקרא זה גט , מכח הכרח השבועה שהכריחתו לקיימה
ואם לרווחא דמילתא הוא דמתירים השבועה שנשבע הבעל , מעושה
 ,ד נראה דודאי לרווחא דמילתא הוא שמתירים שבועות האלו"לע. לגרש

דכן יש ללמוד מתוך דברי רבינו פרץ עצמו שכתב שאם יש שבועה 
משמע מתוך לשונו דלא חייש , מתירים לו כדי שלא יהא דומה לאונס

אבל לא שיהא , אלא משום לעז מפני שהוא דומה בעיני העולם לאונס



  ז"התשס –כנס הדיינים   הרב אוריאל לביא

172 

 

אלא שאין זה , ל צריך שיתירו לו דלא ליהוי אונס"כ הל"דא, אונס גמור
עוד נראה לי ראיה ברורה להכשיר אשר אין ... אלא משום חשש לעז 

ה חליצה "והוא כי דבר פשוט דכי היכי דגט מעושה פסול ה, לפקפק עליה
והתם , )א, דף קו(מעושה כדתניא בברייתא ומייתי בפרק מצות חליצה 
ג "ואם איתא דבכה, מדמה להו להדדי לגמרי גט מעושה וחליצה מעושה

ין חשיב עישוי ואונס שמחמת שנשבע לגרש או לחלוץ משעת נישוא
והלא מעשים , כ היאך מצינו ידינו ורגלינו"א, השבועה מגרש או חולץ

בכל יום שמשביעין אחי החתן ביום הנישואין שאם תזקק הכלה לייבום 
וכתוב בספר וחתום והעד עדים ונתון בכלי , שיחלוץ לה חליצה כשרה

האי שטרא , אונסג חשיב "ואם איתא דבכה. חרש למען יעמוד ימים רבים
הלא יאמר היבם אנוס אנכי , חספא בעלמא ומה הועילו חכמים בתקנתן

דאי לאו השבועה לא , וגם אנן סהדי דהכי הוא, לחלוץ מחמת השבועה
וכתב רבינו ברוך , אי לא יהיבא ליה תרקבא דדינרי, היה חולץ לה

 בשם רבינו) עשין נב(ולזה הסכים רבינו מקוצי , דחליצה מעושה פסולה
ופשיטא שלא תקנו רבותינו , ל"ק נראה דהכי ס"וגם הסמ, יהודה מפריש

ועוד . הקדמונים לעשות שטר חליצה הללו שלא כדעת הני אשלי רברבי
א "שהרי אבות עולם שהם רבינו אלפס והשאלתות ורבינו שמואל וריב

ופשיטא , ל דמצות יבום קודמת אפילו בזמן הזה"ורבינו משה כולהו ס
ודבר פשוט הוא יותר מביעתא בכותחא . ליצה פסולהדלדידהו הוי ח

ת שאמרו דמצות חליצה "י ור"ח ורש"ג שאנו מחמירים כדברי ר"דאע
ו לא עלה על דעת רבותינו הקדמונים לעשות כדבריהם "מ ח"מ, קודמת

ואם , ולהקל בערוה כנגד רב אלפס ושאר אבות העולם שהזכרתי למעלה
כ היתה תקנתנו "א, ש או לחלוץג שנשבע לגר"היינו מחשיבים אונס כה

וחלילה לנו לעשות כדבר , ו"ומנהגנו שלא כדבריהם להקל בשל ערוה ח
שהרי מרצונו ומדעתו , ג לא חשיב אונס כלל"אלא ודאי פשיטא דכה. הזה

ועדיף טפי מאונסא דנפשיה דלא חשיב אונס כדמשמע , אנס עצמו בכך
  ".וזה ברור למבין, בהדיא בפרק חזקת הבתים

סובר כשיטת , )שהבאנו לעיל(י "אר בתשובתו שהובאה בב'רב מימון נגוכן ה
ת אגודת "וכן כתב בשו". אין זה אנוס שכבר נתרצה בזה"כ "וכפי העולה ממש, ק"מהרי
  .ק"אר שדעתו היא כשיטת מהרי'בדעת הרב מימון נג, ה"סק, יט' סי, אזוב

יצאה לאור תשובתו ולאחרונה , י בקצרה"אר הובאו בב'נציין שדברי הרב מימון נג
ש בנספח שבסוף הספר "עי, מהדורת מכון ירושלים, ב"ץ ח"בספר התשב, המלאה

שכל דבר שיתחייב , אר'וממנה עולה שדעת הרב מימון נג, י"שהביאו תשובה זו מכת
  :וכתב שם. ברצונו אינו נחשב כאונס
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והוה , בזה הנידון שהוא בעצמו חייב עצמו לרצונו ואין לו אונס מבחוץ"
שכל דבר שיתחייב ברצונו אין שם ... ה כמחזק את עצמו לעשות דבר לי

  ".טענת אונס

  :אר'מ נג"כתב הר, בנידון נוסף שבאותה תשובה

שמעו מפי הבעל שהוא מתפחד מהקנס , קודם נתינת הגט בשלשה ימים"
  ".ועל כן הוא רוצה לגרש, שיצא עליו

כי : "ת הגט וטעמם היהאר שיש שחששו לפסול א'ועל מקרה זה כתב הרב מימון נג
לפי , ואני אין כוונתי כן. הוה ליה מעושה, כונתם היא שכל אשר יטיל על עצמו קנס לגרש

  ".הראיות אשר הבאתי
אר שאין לחוש לכשרות הגט גם אם הבעל הודיע שהוא נותן 'מ נג"ומבואר בדברי הר

  .את הגט רק מפני חשש שיחוייב בקנס
  :סח כתב' סי, ב"ח, ץ"וכן בתשב

למדנו שהמחייב , ל שכתב שנתינת עירבון לא הויא אונס"דברי הרב זמ"
כ האומר אתן למלך "וא. עצמו ממון אם לא יגרש וגרש שאין זה אונס

שכיון שמעצמו , מגרש ואין חשש בדבר, מאה זהובים אם לא אגרש אשתי
  ".נתחייב בזה ברצונו הוא מגרש

  .אר'מון נגשהוא הרב מי, ץ הסכים לסברת הרב השואל"הרי שהתשב
ץ היא כשיטת "סבר שדעת התשב, ח"יט סק' סי, ע"אה, אמנם בספר אגודת אזוב

ל יתפרשו במקרה שבו הבעל לא חזר בו "ץ בדבריו הנ"כ התשב"ומש, א"הרשב
  :ל האגודת אזוב"וז. כמבואר לעיל, א מודה"שבזה גם הרשב, מהסכמתו לתת גט

פ "על דברי הרא שהרי כתב "ל כהרשב"נראה דס... ץ "מדברי התשב"
שהטעם הוא משום דתלינן מסתמא ברצונו הוא ' שכתב אך ערבות יתן וכו

פ "אע, חשיב אונס, משמע הא אילו ידעינן שאינו מגרש מרצונו. מגרש
' פ שכתב ערבות יתן וכו"דהרי הר, שהוא מחוייב בקנס ההוא מן הדין

  ".י דין תורה קאמר"ודאי באופן המועיל עפ

אר נכתב שבאותו נידון היו 'ץ והן בתשובת הרב מימון נג"שבהן בתשובת הת, יצויין
והיינו כשיטת  ,דיינים שחלקו וסברו שבנסיבות אלו הגט נחשב כגט מעושה שלא כדין

ץ ורבי מיימון "א והמאירי לא היו לעיני התשב"אלא שדברי הרשב(, א והמאירי"הרשב
  ).אר'נג

  :ל"וז. ק"נקט להלכה כשיטת מהרי, קכד' סי, ח בתשובה"מהרלב

אינו מעיקר הדין שיצטרך על כל , הדין להתיר למגרש השבועה קודם"
אבל הוא מדרך , ושאם לא התירו לו שבועתו קודם שיהא הגט פסול, פנים
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... הגט כשר , או היכא דלא אפשר, אבל בדיעבד. חומרא ולכתחילה דוקא
אבל , והטעם לזה שאינו חשוב אונס אלא הדבר שבא לאדם שלא מעצמו

וכל שכן כשנשבע או נדר הוא , בר שבא לו מעצמו אין נקרא אונסהד
אלא לזרזוזי נפשיה כמו בנושא , מעצמו לא לבקשת שום דבר אחר

ולקיים דברי עוד עם היות שכפי הנראה היה . שאינו נקרא אונס, שלפנינו
מספיק מה שכתבתי אעידה לי עדים נאמנים מגדולי ישראל רבנים 

ולא לבד הם עדים שהם שנים או שלשה אבל , םחדשים גם ישני, וגאונים
  .הם עדה ועדים

ש והמרדכי "ם והרא"ל ממהר"מהרב רבינו האי ז, הראיה הראשונה היא
נדרים ובמרדכי בשבועת ' ל בנדרים פרק ד"ש ז"ל כתובה בפסקי הרא"ז

ומי ... ל שם "וזה לשון רבינו האיי גאון ז. פרק שבועות שתים בתרא
שאשה פלונית לא , פץ ונשבע בתורה כשהספר בידושיצרו מתגבר עליו וק
ואחר כך נתחרט על שבועתו ומקבץ בעלי תורה , תהיה אשתו לעולם

ומוסר להם טענותיו ושבועתו אם יש להם להתיר את שבועתו כדי לעשות 
כך ראינו שבדורות האחרונים אין כח . שלום בין איש לאשתו או לא

הילכך ... ולא בחוצה לארץ באדם להתיר שבועה כלל לא בארץ ישראל 
ואין בו משום לעשות שלום בין איש לאשתו עד כאן , יוציא ויתן כתובה

ל צוה לעשות מעשה "הרי ראיה גמורה לדברי ומבואר שהגאון ז. לשונו
שאם כשמגרש היו , שיגרש הנשבע לגרש את אשתו בלי התרה כלל

ודאי צוה  אבל, יתירו לו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, מתירין לו
עם היות שהמגרש היה מתחרט ומבקש , לעשות מעשה בלי התרה כלל

ד לא "ושב, שיתירו לו ומראה שהגט שהיה נותן הוא מצד אונס השבועה
  ".היו נזקקין להתיר לו

שהביא , סעיף כד, קנד' סי, ע"ע אה"ובשו, קנד' ע בסוף סי"עיין בבית יוסף אה
ויתנם לה זה , וטוב לגרשה בשני גיטין" :ייםע ס"אך בשו. ח"להלכה את דינו של מהרלב

ח "בתשובת מהרלב, וכאמור. ח"פ מבואר שנקט לדינא כדינו של מהרלב"עכ". אחר זה
ונותן גט רק מכח הכרח , מבואר שפסק דינו גם במקרה שהבעל חזר בו ואינו רוצה לגרש

ח מדברי "שהביא את ראיית מהרלב, קנד אות עא' ע סי"א אה"ועיין ביאור הגר. השבועה
וכן כתבו הרבה פוסקים דכל דבר שאדם עושה מעצמו אין "וסיים , ש והמרדכי"הרא

  ".משום אונס
  :א וכתב בלשון זו"ח הזכיר את תשובת הרשב"אמנם מהרלב

ל שהחמיר במי שהסכים עם קרובי "א ז"וכבר ראיתי תשובת הרשב"
אשתו לגרשה בקנס אלף דינרים ואחר כך נתחרט ומבקש להפטר מן 

וכעת איני . והשיב שהגט פסול, ומחמת שלא יכול להפטר גרשה, נסהק
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האמנם לנושא , ף אם לא"מכניס עצמי לבאר אם חולק על דעת הר
כי יש ויש כמה , שלפנינו אני אומר שאין ממנה קושיא כלל לדברי

שהכל היה , חלוקים מבוארים מלשון התשובה והשאלה לנושא שלפנינו
  ".ה"פנים בעכמו שאזכיר ל, ברצונו הגמור

א אינו מחמיר כשמתחילה ועד סוף הבעל רוצה לתת "שהרשב, נראה מרמיזת לשונו
אך כאמור . א"ח הגט כשר גם אליבא דשיטת הרשב"על כן בנידון שדן עליו מהרלב, גט

, קודם לכן באותה תשובה הוכיח מתשובת רב האי שניתן לסדר גט גם אם הבעל מתחרט
  .ונותן גט רק מכח השבועה

  :ח באותה תשובה"כתב מהרלבעוד 

ל דאונס ממון ואונס שבועה שוים "י קולון ז"מכל מקום נראה לדעת הר"
דמה לי שימסור המעות ביד השליש או שימסור , הם ומהטעם שכתבתי
וכל שכן כשהשבועה הוא באופן שאף על פי , השבועה ביד החכם

שהחכם ירצה להתירה לא יוכל מצד השבועה או הנדר בעצמו שעשה 
, אותה הנשבע או הנודר באופן שלא יהיה לה היתר כמו בנושא שלפנינו
דאז כל האונס בא לו מחמת עצמו ולא מחמת אחר דהוא בעצמו רצה בכך 

ל החמיר שם הרבה "י קולון ז"והנה הרר. ולזרוזי נפשיה הוא דנדר הכי
ועם כל זה , מאד בענין שלא יהא המגרש אנוס בגט יותר מכל אשר לפניו

הרי נתבאר . ר הזה בפשיטות כאלו אין ראוי להחמיר בו כללכתב הדב
ל הוא בדרך חומרא "ף ז"מדברי כל אלו הרבנים דמה שכתב הרי

ל עם היות שלא "ושאר כל הפוסקים ז. ולכתחילה דוקא והיכא דאפשר
, עם כל זה לא נמצא בשום אחד מהם בהפך מזה, כתבו זה הדין מבואר

ומי שיאמר שלדעתם יקרא אנוס  .כפי מה שחפשתי בספרים אשר בידי
אשר מזה הצד יכולני . המגרש קודם היתר שבועתו עליו להביא ראיה

דאין זה אונס , ל הרב בזה המלכות"ם ז"לומר דזכיתי לדון לדעת הרמב
ל "גם מהראיה שהביא הרב ז. מהטעם הנזכר דלא כתב היתר השבועה

א חן לשצריך שיגרש האיש מרצונו שהיא מפסוק והיה אם לא תמצ
ל שאם לא מצאה חן בעיניו עד "נראה שהדין הזה פשוט לדעתו ז, בעיניו

ואפילו מדרבנן אינו , מרצונו הגמור מקרי, שלסבת כן נשבע לגרשה
ובפרט אם הסיבה שלא . כי אין שם אונס כלל שהרי גירש לרצונו, פסול

וכל שכן , מצאה חן בעיניו כשנשבע לגרשה היא קיימת בשעת הגירושין
כמו בנושא שלפנינו כי בודאי , חזקה יותר בשעת הגירושין אם היא

  ".מרצונו הגמור מקרי

ח להתיר לסדר גט בנידון שלו שהבעל רצה לתת גט "שדעת מהרלב, העולה מהאמור
ח לא מצא מקום "ובנסיבות אלו מהרלב, מעת שנזר נזירות שמשון ועד למועד הגירושין
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ם "י סברת הרמב"וכן עפ, א"רשבמפני שגם אין לחוש מכח תשובת ה, לחוש כלל
שדעת ראשונים להקל גם אם , ח עולה"אך מהראיות שהביא מהרלב. הגט כשר, הנזכרת

  .ונותן גט רק מכח הכרח השבועה, לאחר שנשבע הבעל חזר בו
שהשיב בנידון דומה וכתב בקצרה ' ג' דיני גיטין סי, ת בית יוסף"ע בשו"וע

וכן . שלא לחוש לדונו כאנוס על הגירושיןלהוכיח מדברי רב האי גאון , ח"כמהרלב
  :כתב, תקנב' סי', חלק ג, ז"בתשובת הרדב

דאונס שאדם מביא על עצמו לא הוי אונס שהרי בשעה שנשבע לגרש "
  ".מדעתו נשבע וגם עתה שרוצה לגרש ולקיים שבועתו מדעתו הוא

  :ולאחר מכן כתב , ק"א ומהרי"הביא מחלוקת הרשב, יח' סי, ב"ח, ל"מהריב

, שנהגו לכתוב בכתובות, ואם הלכה רופפת בידך פוק חזי מה עמא דבר"
  ".כדי שלא תשאר זקוקה ליבם, שאם יחלה שהוא נשבע לגרשה

ולאחר מות אחיו חזר בו ומסרב , ל היבם נשבע לחלוץ"בנידון שבתשובת מהריב
  .ק"ובזה כתב להורות כשיטת מהרי, לחלוץ

הסכים עם , יא' סי', כלל ב, )ל"לוי זר יעקב לבית ה"להג(י הלוי "בתשובת מוהר
  .ל"מהריב
  :ל"וז, יז כתב' סי, ע"חלק אה, בספר משאת משהו

מדקא , א לא מפליג בין אונס הבא לו מאחרים לבא מחמת עצמו"הרשב"
ג "אלמא בכה, ל לאכשורי בהדיא מהאי טעמא"פסיל לההוא גיטא דהו
ו בפני הנה הרואה יראה שלא עמדו דברי. נמי אונסא הוי לדידיה

א "יח על דברי הרשב' ל כתב להדיא בשניות סי"דהרי מהריב. האחרונים
ל ופוק חזי מאי עמא דבר שנהגו לכתוב בכתובות ונשבע החתן "הללו וז

י קארו "גם מרן מוהר. ש"יע' שאם יחלה שיגרשנה בגט שלא תפול כו
דאם באמת קיבלו ... כתב במי שקבל נזירות שמשון  ' ג' בתשובה סי

גם . ש"דין הוא שיגרש והגט כשר ע, שלא היה אדם אונסו לקבלמעצמו 
ל קיימו "א ורבים במנין מן האחרונים ז"י הלוי בתשובה י"הרב מוהר

א "ודלא כהרשב, וקבלו גט הניתן מחמת האונס שהבעל הביא על עצמו
  ".בתשובה

והנה היה מקום לבאר את תשובת רב האי גאון שהביאו הראשונים בדרך אחרת ממה 
. ץ"י דרכו של התשב"אלא עפ, י ומשאת משה הנזכרים"הב, ח"רשוהו הרלבשפ

  :כתב, סח' סי', ץ בחלק ב"התשב

ואני אומר שהנשבע לגרש אומרים לו לגרש לקיים שבועתו משום מצות "
כופין אותו כדין כל , ואם אמר איני מגרש, עשה דככל היוצא מפיו יעשה
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, ולא הוי גט מעושה). א"ו ע"פ(כדאיתא בפרק הכותב , מבטל מצות עשה
וכן ... דאמרינן ) ב"ז ע"מ(שהרי מצוה עליו לגרש כדמוכח בפרק חזקת 

ודילמא התם נמי . אתה אומר בגטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני
וכיון דמצוה לשמוע דברי חכמים אינו . סבר מצוה לשמוע דברי חכמים

רמיא עליה דכייפינן ש אי מצוה דאורייתא "כ. ולא הוי גט מעושה, אונס
  ".ליה ולא מקרי גט מעושה

  :שכתב ,קנד' ע סי"י אה"שהובא בב, ש"וכן דעת רבי יהודה בן הרא

והשיב הרי . והלך ושחק... גם נשבע שאם ישחוק שיגרשנה בגט כשר "
והגט , ובית דין כופין אותו לקיים שבועתו, הוא מושבע ועומד לגרשה

המוטל על האדם לעשות כופין אותו שכל דבר , הניתן בכפייה זו גט הוא
  .ל"עכ, "לעשותו והמעשה קיים

  :ל"וז, ש בקונטרס המודעא והאונס"כן כתב מהרח, ואמנם

ל שהביאו "ל חולק על אותם הגדולים הנז"א ז"אין הכרח לומר דהרשב"
ל דאונס "א ז"ג דכתב הרשב"דאפשר דאע. ולא הם עליו, תשובת רב האי

היינו דוקא בשאר אונסין שאינו מחוייב , שמביא אדם על עצמו הוי אונס
ואינו , כההוא נידון דידיה שהיו מיראים אותו מחמת הקנס, בדין לגרש

וכיון דחשיב אונס מה . בדין לגרש על כל פנים רק שמגרש מחמת היראה
אבל . שהוא מביא על עצמו הוה ליה גט מעושה שלא כדין אם אנסוהו

אפשר דיודה , לקיים שבועתו שמחוייב בדין לגרש כדי, כשנשבע לגרש
ד לכופו על זה כמו גבי גט מעושה "ויש כח ביד ב, א דהגט כשר"הרשב
ג דאנסוהו אונס גמור "דהגט כשר אע] ב"גיטין פח ע[דאמרינן , כדין

הכא נמי שהדין נותן כך . בשוטים ובכל מיני כפיה כיון שהדין נותן כך
או מאליו כדי לקיים וכל שכן אם הוא עש, ג דכפוהו על זה הגט כשר"אע

י "ל בתשובה הביאה הרב ב"ש ז"וכן כתב רבינו יהודה בן הרא. הדין
ל חולק על זה בתשובה "א ז"אבל הריטב... ד "באבן העזר סימן קנ

שאלת על יבם שנשבע לחלוץ ליבמתו , ל"ה וז"י סימן קס"הביאה הרב ב
ושית הא ודאי למאן דסבר דחליצה מע, ליום ידוע אם כופין אותו לחלוץ

ד מצות חליצה קודמת אף לזה אין כופין "ואפילו למ, שלא כדין פסולה
  ".'וכו

ובספר משאת משה לא בארו כך את תשובת רב , הבית יוסף בתשובה, ח"אך המהרלב
, ש"י בן הרא"ץ והר"כפי הנראה הטעם מפני שנקטו בפשיטות דלא כסברת התשב. האי

  :סה שכתבק' י סי"א בתשובה שהביא הב"אלא כסברת הריטב
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כיון שמחמת אותה כפייה הוא , פ שעל השבועה אתה בא לכופו"כי אע"
  ".החליצה מעושית היא, חולץ

ומתוך כך הוכרחו לבאר שמתשובת רב האי מוכח שאונס שאדם הביא על עצמו אינו 
  .נחשב כאונס

  .ק חשוב לציין שני דברים"אליבא דשיטת מהרי
נוצר בדרך המועילה , סירובו לתת גטחיוב הקנס והממון שהוטל על הבעל עקב . א

, שאם לא כן הבעל רשאי להתנער מחיובו זה ולטעון שמאחר ואין בו תוקף, על פי הדין
י "מאחר ועפ, אין ממש בקבלת הקנס ולא יחשב כמביא על עצמו מרצונו את האונס

וממילא מלכתחילה הבעל לא הביא על עצמו , ההלכה אסור לגבות ממון זה בעל כרחו
  .הרי שהאונס נוצר על ידי אחרים, ואם יאכפו עליו את חיוב הממון. נסכל או

שהשיב בנידון דידיה שלאחר נתינת הגט ', ג' סי, א"ח, ת נודע בשערים"כן כתב בשו
אך , ק"י שיטת מהרי"וכתב להקל בדיעבד עפ, התברר שהבעל קנס עצמו אם לא יתן גט

  :בשערים ל הנודע"וז. י ההלכה"התנה זאת שהקנס בר תוקף עפ

ד דטוב לחוש "ד ס"קל' ע סי"מבואר באה, י קנס"בדבר האנוס עפ"
אך אף לדברי המקילים הכל ... אבל אם גרש מפני זה כשר , לכתחילה

שמחייב את עצמו בממון ונעשה עליו חיוב , דהיינו, תלוי אם החיוב כדין
פ הדין הוי "אבל היכא שאין החיוב ע. רק שאם יגרש יפטר מהחיוב, גמור

  ".ע"ונס גמור לכוא

שהבעל קבל על עצמו בוררים שיפסקו , ולפי זה כתב הנודע בשערים בנידון שלפניו
  :והם חייבו אותו בקנס אם לא יתן גט, בסכסוך בינו לאשתו

אבל הקנס היה על , הנה לא ידעתי אם הקנס היה לקיים דברי הפשרנים"
עשו הפשרנים או שהקנס . פי עצמו שנתחייב כדין באופן המועיל גם בדין

באמת לא ידעתי אם יכולת בידם לעשות קנס . לקיים ולאמץ דבריהם
לא ראיתי להאריך ... הוי גט מעושה , י הדין"וחיוב לקיים דבריהם עפ

דאם החיוב אינו , כי לדעתי הכל תלוי אם היה החיוב כדין או לא, בזה
פ דין רק שמעצמו להנצל מאותו "ואם היה ע, פ דין הוי גט מעושה"ע

  ".'הוי אונס דנפשי, חיוב מגרשה

אם , ד העיקר שיש לבטל הגט הוא מפני הקאמפראמיס"בנ: "ובסיום התשובה כתב
  ".י הדין"חיוב הקנס אינו עפ

כתב להגביל את העישוי האפשרי במקרה שבו הבעל , יח' סי, ב"ח, ל"מהריב. ב
  :ל"ל מהריב"וז. ק"אליבא דשיטת מהרי, הביא על עצמו את האונס

אם כן היה . שהאונס שמביא האדם על עצמו לא היה אונס, דכן הואכיון "
ואף על . נראה לכאורה כדכתבינן דמצינן לכוף אותו לקיים את שבועתו
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גב דמנדין לעובר על השבועה והרשות ביד בית דין לייסר ולהוכיח כאשר 
מכל מקום מסתברא לי דאין כופין אותו לחלוץ לא , יראה בעיניהם

, דכמה עברו על שבועתם ולא נענשו, וי ולא בחרמיםבשוטים ולא בנד
ומצינן למימר דהאי גברא לא אסיק אדעתיה כשנשבע שיכפוהו על 

ואי , ואדעתא דהכי נשבע, שבועתו בשוטים או בסילוא דלא מבע דמא
  ".כפינן ליה הוי אונס שלא הביאו הוא עליו

  .יא' סי', כלל ב, י הלוי"וכן הסכים בתשובת מוהר
ואין לחוש להפעיל את , ק"שאמנם הכריע להלכה כמהרי, ל"רי מהריבמבואר מדב

אך אין . ויגרש או יחלוץ רק מכח השבועה, העישוי שהאדם הביא על עצמו בהסכמה
  .אמצעים שלא הביא על עצמו בעת שנשבע, לנקוט באמצעים אחרים לכופו על שבועתו

, נס אם לא יתן גטאם הבעל התחייב בק, ק"ל עולה שגם לשיטת מהרי"מדברי מהריב
אמנם ניתן , או בתשלום מוסכם שיחשב כמזונות אף שאינו מחוייב בהם על פי הדין

אך אין להפעיל אמצעי כפיה שאותם הבעל . כשאינו נותן גט, לגבות ממנו סכומים אלו
  .ב"כגון כליאת הבעל עקב אי תשלום וכיוצ, לא קבל על עצמו

  ונסהאם אונס שהאדם הביא על עצמו יחשב כא. ה

ק היא האם אונס שאדם הביא על עצמו גורם "א למהרי"שורש המחלוקת בין הרשב
לאפוקי , אין אונס אלא הבא לאדם מחמת אחרים זולתו"ק כתב "מהרי. לו להחשב כאנוס

 עצמו על הביא שהאדם שאונס ההנחה על מיוסדת זו שיטה". זה שהביא האונס עליו
 דעת, זאת לעומת. מתחרט למעשה הואכש, דבר של בסופו גם, אונס אינו, מרצונו
 גם כאנוס ודינו, אנוס הבעל הגירושין בעת ולמעשה מאחר, כאנוס לדונו שיש א"הרשב

, הגט סידור מועד שהוא, הקובע ברגע מ"מ, אונס לידי המצב את הביא בעצמו הוא אם
  .אנוס הבעל

ונית מאחר ושאלה זו האם אונס שאדם הביא על עצמו נחשב כאונס היא שאלה עקר
  .עלינו לבחון דעת הפוסקים בשאלה זו, מ בנושאים שונים"שיש לה נ

כסברת , ב שכתב לכאורה"רע' ן סי"א המיוחסות לרמב"מצינו בתשובות הרשב
  :ל"וז, ק"מהרי

על דעת , לשמעון חמיו, ונשבע ראובן זה, ראובן נשא בתו של שמעון"
שם שמעון  בכל מקום שידור, שנים שלמות' שידור הוא ואשתו ה, רבים
, בכל שנה, אבל הוא יהא רשאי לדור אצל אביו או אצל אמו... חמיו 

ובלבד שלא יעכבהו אונס . שלא ברשות חמיו, ולא יותר, ארבעה חדשים
ולאחר שיעבור מכל . או אונס הגוף הניכר לדעת שני עדים כשרים, הדרך
, שמושאונס כ, אני אומר דרך כלל... יהא מוכרח לשוב לביתו מיד , האונס

או , כגון שסבב על ידו, ואילו מסבב זה אונסין לעצמו. ואין הרצון אונס



  ז"התשס –כנס הדיינים   הרב אוריאל לביא

180 

 

, שיהיו אדוני הארץ מאיימין אותו, או שאחרים עושים על דעתו, שלוחו
וכן הדין לכל שאר האונסין . אין זה אונס אלא רצון, ומשימין עליו קנס

ח ביד ויש כ, שלא בסיבתו ושלא מרצונו, אבל אם מאיימים עליו. שאמרת
  ".אין לך אונס גדול מזה, האנס ההוא לאנסו

  .ק טז שהביא מתשובה זו"ס', נ' סי, ועיין בחלקת מחוקק
א שדן הגט כגט "הקשה על הרשב, ג"אות לט סק, ר"ואמנם בספר גט מקושר סג

  :ל"וז, א הזו"מעושה כשמגרש עקב אונס קנס שהביא על עצמו מתשובת הרשב

, מגרש להנצל מן הקנס למה יקרא אונסגם כאן שמעצמו נתחייב בקנס ו"
  ".כ יש לתמוה דדבריו סתרי אהדדי"וא

במי שהכניס , קעא' סי, ש בתשובה"כ הריב"אלא שהדברים מיושבים על פי מש
שגזרו , כלומר משחק, מעשה צחוק - עצמו למצב שהמלך יאנוס אותו למעשה האסור 

  :וכתב, הקהל בחרם לאסרו

, לענין אונסין, :)צג(כר את הפועלים הרי זה כאותה ששנינו בפרק השו"
הארי והדוב והנמר , הליסטים הרי הוא אונס, ששומר שכר פטור עליהן

אבל אם , בזמן שבאו מאיליהן, אימתי. והברדלס והנחש הרי אלו אונסין
, ואפשר לחלק ולומר. אין אלו אונסין, הוליכן במקום גדודי חיות ולסטים

והוא רוצה לפטור את , ב בו מן הדיןדהתם הוא לענין חיוב הנזק שנתחיי
הרי הוא פושע וגורם , וכיון שהוא גורם האונס, עצמו מחמת האונס

אף אם , אבל בנדון זה. ואין ראוי שיהיה פוטר אותו האונס ההוא, האונס
. אין זה מחייבו בחרם, מתחלה פשע בהראות עצמו במקום הצחוק

ה אנוס הוא בשעת הרי עת, וצחק מפני פקוח נפש, וכשהמלך צוה עליו
  ".ולא חל עליו החרם, הצחוק

כ בספר ישועות ישראל לבאר כוונת "הביא מש, רמה' סי, ע"בספר אבני נזר חלק אה
שבפיקוח נפש מחללים שבת גם אם הכניס עצמו . ש לחלק בין אונס לפיקוח נפש"הריב

נזר האבני . אך אינו נחשב אנוס כשהביא עצמו למצב של אונס, בפשיעה למצב הסכנה
  :וכתב, דחה ביאור זה של הישועות ישראל

שהרי כתב , ש"זה כוונת הריב' אין נראה שיהי, אף שדברי טעם הם"
הנה שאחר . וכשהמלך צוה עליו וצחק מפני פיקוח נפש עתה אנוס הוא

הרי שמשום טענת אונס , שכתב מפני פיקוח נפש כתב הרי אנוס הוא
  ".פוטר אותו
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שגם אם אדם הכניס עצמו מדעתו , ש היא"י הריבמסקנת האבני נזר בביאור דבר
אך אין , ולא כעושה ברצון, דינו כאנוס, בסופו של דבר בעת היותו אנוס, למצב של אונס

  :ל"וז. בכוחו של אונס כזה לפוטרו

מ אינו בדין שיתחייב "מ, נהי דאונס כזה אינו פוטרו מפשיעה שבתחילה"
, כל שסיבב לעצמו אונס', ריבכל מקום דאמרינן אנוס רחמנא פט... עליו 

דכשהפטור מולנערה לא תעשה דבר דאז לא חשוב ... אין האונס פוטרו 
כ מחוייב לשמור מתחילה "ע, ג נעשה ההיזק"בנזקין וכה... ג "אונס בכה

  ".וכשלא נשמר לאו אנוס, שלא יעשה ההיזק

ובר מ היא בשאלה האם יחשב כע"דהנ, ש"ולפי דרכו באר האבני נזר שבנידון הריב
  .נידון כעובר באונס, על החרם באונס או ברצון
לדחות את , הלך בדרכו של רבו האבני נזר', ענף ה, דיני אונס, וכן בספר חלקת יואב

ש שאונס הבא מחמת מעשה "י דברי הריב"וקבע עפ, ביאורו של הישועות ישראל
  :ש כדלהלן"והגדיר את שיטת הריב, יחשב כאונס, שברצונו

ואינו פוטר ואינו , לא מיקרי לא אונס ולא רצון, רצוןאונס הבא מחמת "
  ".מחייב

צריך , בגט ומתנה שתולה רק בדעת הבעל והנותן" –י זה כתב החלקת יואב "ועפ
  ".כ לא מהני בהם רצון הבא מכח אונס"וע, רצון גדול

דשאני התם , בהסברם של האבני נזר וחלקת יואב מיושבת קושיית הגט מקושר
שהאדם הנשבע מחוייב למנוע שיכנס למצב שבו , ן"מיוחסות לרמבא ה"בתשובת הרשב

אם הכניס עצמו , ולעניין זה. לדור במקום חמיו, הוא יהיה אנוס שלא לקיים שבועתו
כ לעניין אם נחשב כרצון בעת "משא. הרי זה בניגוד לשבועתו, ברצונו למצב של אונס

וגם . הביא האונס על עצמולא יחשב כמי שעשה מעשה ברצון גם אם קודם לכן , האונס
שהכל תלוי בדעת , איירי במי שפוסק על בתו) הנזכר לעיל' נ' בסי(בנידון החלקת מחוקק 

כ "משא. ואין דעת בני אדם להתייחס לאונס שהכניס עצמו לתוכו כאונס, בני אדם
לא ניתן להחשיבו , כל עוד המעשה נעשה באונס, בשאלת הגדרת המעשה לכשעצמו

  .כמעשה ברצון
ר ישראל זאב "כתב הג, )דף צז(ל "ר שמעון שקאפ ז"ספר היובל שיצא לכבוד הגב

  :ל"וז, ל"ש ז"ל בשם רבו הגרש"גוסטמן ז

שני , דהא דפטרה התורה אונס, א בשיעורו בישיבה"ר שליט"ביאר מו"
דאונס מגרע מעשה ) ב. רחמנא חס עליה דהא לא פשע) א. טעמים בזה

דנעבד באונס מותר , ד"ז נ"ע והוכיח זה מהא דאיתא במסכת. האדם
ג שאין איסור "אע. מולנערה לא תעשה דבר, משום דאונס רחמנא פטריה

ז "ואי נימא שמעשה ע. מיתה בפועל, הנעבד תלוי במה שמחוייב העובד
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אלמא שאונס מגרע המעשה ולא מיקרי מעשה , יש כאן אמאי לא נאסר
והכניס את עצמו ובזה נראה לי דהיכא דהוא גרם לעצמו . ... עבודה זרה
אבל טעם השני שייך , טעם הראשון לא שייך בזה דהא פשע, בזה האונס
מ המעשה נעשה באונס ויש כאן "אבל מ, דנהי דפשע מתחילה, נמי הכא

, ולכן בנזקי ממונו דלא שייך התם גרעון במעשה שורו. גירעון המעשה
וזה ... . משום הכי חייב, ואין אנו צריכין אלא לפשיעתו ופשיעה יש כאן

  ".ש שם"לדעתי כוונת הריב

  .'נ' סי, ס כתובות"רבי שמעון יהודה הכהן עמ' ועיין בחי
הביא ראיה שיחשב , מא' סי, )ל"ליב ברוידא ז אריהר "להג(ובספר מצפה איתן 

  :ל"וז, כאנוס

בגוף הדבר באונס שהביא על עצמו אי חשיב אונס יש להביא ראיה "
רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור דבעי התם , א"ע' ד משבת דף ד"לענ
והא הכא ... התירו לו לרדות קודם שיבא לידי איסור סקילה או לא , מהו

בהדביק פת שהוא ידע מקודם שאחר כך לא יהיו מניחין לרדותה והוא 
מ פטרינן ליה "ומ, הא הכניס את עצמו לתוך האונס, הדביק את הפת

והיא , זלינן בתר השתאג א"אלמא בכל כה, מסקילה דחשבינן ליה לאנוס
  ".ראיה נכונה לדעתי

כתב ) ר שלמה איגר"כ הג"במש: (דף ג, כתובות, א"וכןן בספר דרוש וחידוש רע
, "סוף סוף תעבור רק באונס...  אף דבכל מקום אסור להביא עצמו לידי אונס: "ל"וז
שאדם , "לידרוש להו דאונס שרי"בסוגיא שם ' ש שכתב כדבר פשוט בביאור תוס"עיי

מפני שבסופו של דבר ברגע הקובע , יחשב כאנוס, שהכניס עצמו מרצונו למצב של אונס
  .אלא שאסור לו להכניס עצמו למצב כזה, הוא אנוס

שמצד אחד אסור לאדם להכניס עצמו למצב , העולה מדברי הפוסקים שהבאנו
ושיטה זו מתאימה , אבל אם עבר והכניס עצמו נחשב כאנוס, שיעבור עבירה באונס

  .א"דרכו של הרשבל
ר "כ הג"וכן לפי מש, ש"כ אבני נזר וחלקת יואב בביאור שיטת הריב"על כן לפי מש

א וסייעתו שחלקו על "יש מקום לצרף שיטה זו לשיטת הרשב, שלמה איגר והמצפה איתן
  .ק שדן את הבעל כמגרש מרצון לאחר שהכניס עצמו לאונס הממון מדעתו"דברי מהרי

  א"שיטת הריטב. ו

נתנו לשיטה זו , א"יצויין שהפוסקים ובראשם הרמ. א טעונה בירור"הריטבשיטת 
' סי, ע"עיין בדרכי משה אה. ק"א ומהרי"משקל רב בהכרעת ההלכה במחלוקת הרשב

א הביא את שיטת המקילין במי שקנס עצמו "הרמ. 'ע סעיף ד"ובדבריו בשו, ז"סק, קלד
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ובמסקנתו לדינא , "ויש מחמירין"א בשם "ואת דעת הרשב, אם לא יתן גט כדעה ראשונה
  :פסק

, אבל אם כבר גירש מפני זה. טוב לחוש לכתחילה ולפטרו מן הקנס"
הואיל , הגט כשר, ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש

  ".ומתחלה לא אנסוהו על כך

ש האבני "וכמ, ק"א מסכים עם סברת מהרי"א פסק כך מפני שסבר שהריטב"הרמ
  .'ח' סי, ע"אה, נזר

עלינו לעיין בדבריו בשתי תשובות ובכמה , א"על מנת לברר את שיטת הריטב
  .מקומות בחידושיו

  :קעח שכתב' סי, א"הביא מתשובת הריטב, קסה' סי, ע"י אה"בב

. שאלת על יבם שנשבע לחלוץ ליבמתו ליום ידוע אם כופין אותו לחלוץ"
ואפילו , תשובה הא ודאי למאן דסבר דחליצה מעושית שלא כדין פסולה

פ שעל "כי אע. למאן דאמר מצות חליצה קודמת אף לזה אין כופין
השבועה אתה בא לכופו כיון שמחמת אותה כפייה הוא חולץ החליצה 

  ".מעושית היא

  :ל"וז, צו' סי, א"י מתשובת הריטב"קנד הביא הב' ובסי

כ היה "ואח, על איש שנשבע לגרש את אשתו וגירשה קודם שיתירו לו"
, והשיב זו אינה טענה לפסול הגט בדיעבד. הגט מפני כך מערער לפסול

אבל , שלא מצינו שיהא חשוב אונס בגט אלא באונס שבא לו שלא מעצמו
שהרי מרצון עצמו חייב עצמו בשבועה , שבועה זו הוא הביאה על עצמו

ואם נתחרט . פ ונשבע לזרוזי נפשיה"לפי שגמר דעתו לגרש עכ, לגרש
א מחמתה היה לו לבקש צד להיות נקי אחר שבועה ואינו מגרש אל

ר פרץ "ומה שכתב ה. משבועתו או לגלות דעתו למסור מודעא בכך
לפי דעתי לא כתב אלא שצריך כן לכתחילה ', שצריך שיתירו לו וכו
וכמו שכתב , לא שיהא פוסל הגט בזה בדיעבד, לעשות גירושין ברורים

  ".שם בהלכות ההם דברים הרבה דרך חומרא

מאחר , ל אינן עולות בקנה אחד"מקום לטעון ששתי תשובות הנ לכאורה היה
גורם לחליצה להחשב כחליצה , א קבע שחיובו לקיים שבועתו"שבתשובה אחת הריטב

ששבועה זו הוא הביאה "ובתשובה השניה כתב שלא לחוש לגט מעושה מפני . מעושה
  ".לגרששהרי מרצון עצמו חייב עצמו בשבועה לגרש לפי שגמר דעתו , על עצמו

הנידון , בראשונה. א עולה שאין סתירה בין התשובות"אך מעיון בדברי הריטב
ואשר שאלת על " - וכפי המבואר בלשון השאלה , כשכופין אותו לחלוץ מחמת שבועתו

לעומת ". אם כופין אותו לחלוץ לקיים שבועתו, יבם שנשבע לחלוץ ליבמתו ליום ידוע
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שהרי , אינו מגלה דעתו שאינו רוצה בגירושין הנידון הוא שהבעל, זאת בתשובה השניה
היה לו לבקש צד להיות נקי , ואינו מגרש אלא מחמתה, ואם נתחרט אחר שבועה"כתב 

משמע שבאותו נידון הבעל לא חזר , "משבועתו או לגלות דעתו או למסור מודעא בכך
  .בו מרצונו לתת גט

  :ל"וז, שתי תשובות אלו כתב בישוב) ל"ר ברוך קלעי ז"להג(וכן בספר מקור ברוך 

דשאני התם ... ה סתרי אהדדי "א זלה"ויש לחלק שלא יהיו דברי הריטב"
אין לומר דאנוס היה לגרש , אלא מעצמו גרש, דלא כפו אותו בשום דבר

, אבל הכא דהוא אינו רוצה לגרש וכופין אותו שיחלוץ. מצד שבועתו
  ".מר כןהרי גילה דעתו שמצד אונסו או, פ שאומר רוצה אני"אע

  :מח כתב' סי, ב"ח, וכן בספר פרח מטה אהרן

דבשלמא גבי אותה שבועה , אפשר לחלק בין שתי תשובות הללו"
כיון שהגירושין שגירש הוא חשש על עצמו כדי שלא , שנשבע לגרש

נמצא הוא עצמו הביא האונס מהשבועה ומצד אונס , לעבור על שבועתו
אבל גבי . דלא הוי אונס, לפיכך לא יפסל הגט, השבועה חשש על עצמו

ג דהוי הכפיה שיקיים "אע, החליצה שהכפייה היתה על ידי בית דין
, "ל חליצה מעושה ופסולה"והו, מ מחמת הכפיה הוא חולץ"מ, שבועתו

  .ל"עכ

, ק שלא חשש שיחשב לאונס מחמת הממון שאצל השליש"ש שכתב שמהרי"ועי
מאחר והוא הביאו על , אונסדהרי לא חשש שיחשב , א"מוכח שהוא חולק על הריטב

ג שבסופו של דבר האונס בא מבחוץ דהיינו מחמת השליש שאינו מחזיר לו "אע, עצמו
  .א יחשב אנוס"ובזה אליבא דשיטת הריטב, את כספו

הדברים ברורים בשיטת , לפי דרכם של הרב מקור ברוך והרב פרח מטה אהרן
. הגט בטל, יים שבועתושאם הבעל מסרב לתת גט וכפו אותו לגרש ולק, א"הריטב
אין לחוש לדונו כאנוס , כשמתחילה ועד סוף הבעל מודיע על רצונו לתת גט, ומאידך

  .מפני שהוא הביא אותה על עצמו, מחמת השבועה
כשמצד אחד לא הופעלו כנגד . א במצב ביניים"אך יש מקום לברר מהי דעת הריטב

כגון במי . עקב אילוץ השבועהאך למעשה הגט ניתן , הבעל אמצעי כפייה על ידי אחרים
ובטרם הגירושין הבעל מודיע שמצד עצמו הוא אינו מעוניין לגרש את , שנשבע לגרש

א שאין "האם גם במקרה כזה יאמר הריטב. ורק עקב שבועתו הוא נאלץ לתת גט, אשתו
או שמקרה כזה גרע מהנידון בתשובה , לחוש מפני שהבעל הביא על עצמו את השבועה

והכל ניתן עקב , מכיון שלמעשה הבעל אומר שאינו רוצה לתת גט, א"יטבהשניה של הר
  .אילוץ מפני השבועה

אך נקדים את . ודבריהם יובאו להלן, א"מצינו שנחלקו אחרונים בביאור דעת הריטב
  .ס"א בחידושיו על הש"דברי הריטב
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  :כתב בלשון זו. דף נ, במסכת קידושין, א"בחידושי הריטב

כיון שהוא אנוס מתחילתו , פ שאמר רוצה אני"אעבמעושה שלא כדין ש"
ואפילו נתנו לו ממון . בגופו או בממונו או בנידוי וחרם ושבועה פסול

. ולא אמרינן דאגב דארצי זוזי גמר ומגרש, גדול עד שאמר רוצה אני
ולא , ואפילו ביטל כל מודעות שמסר לא מהני עד שיבטלם ברצון נפשו

  ".ו"ן קבלתי מפי מורי רבינו נרוכ, אשתמודענא ביה שום אונסא

אנוס מתחילתו בגופו או בממונו או בנידוי "נראה מלשונו שכלל בחדא מחתא 
וכן , שהם האונסים אותו, משמע דומיא דאונס בגופו ובממונו. עם אונס שבועה, "וחרם

אך לא מפני . כך השבועה בלבד היא מצד עצמה אונסת אותו, הנידוי והחרם אונסים אותו
שאם כוונת . ו אמצעי כפיה אחרים בגופו או בממונו לכופו על שבועתושהופעל
א לדון את הגט כמעושה מצד אמצעי הכפיה שננקטו לאכוף עליו לקיים את "הריטב

לא היה מקום להכניס את השבועה בחדא מחתא עם כפיה בגופו בממונו שהם , שבועתו
  .1ה אותו לגרשכ בשבועה שהיא מצד עצמה אינה כופ"משא, גופא כופים לגרש

  :ל"וז .דף סא, ס מסכת בבא מציעא"עמ) החדשים(א "וכן בחידושי הריטב

ולפיכך אלו שמשביעין את הלוה בשעת , מחילה באונס לא מהניא"
, כי עבדי לה נמי לא מהני, הלואה שיעשו להם מחילה לאחר הפרעון
כ מודים על עצמם "אלא א, דמחמת אונס השבועה הוא דעבדי לה

ן הנשבע לתת מתנה וכ. שמוחלין בלב שלם ואפילו שלא מחמת שבועה
, לחברו ובשעת המתנה מוסר מודעא כי מפני חיוב השבועה הוא שעושה

שזה כמסירת מודעא וגלוי דעתא שנותן . קרוב הדבר שאין מתנתו כלום
  ".ואין צריך לומר דבגט כיוצא בזה פסול. באונס

, קס' סי, י הלכות רבית"וכן הובאו בקצרה בב, ק"א הובאו בשטמ"דברי הריטב(
  ).רה בבדק הבית' סוף סי, מ"חו, וכן בבית יוסף, הביתבבדק 

מודים על עצמם שמוחלין "שלא יחשב כאנוס רק אם , א"הרי מבואר בדברי הריטב
ואם הבעל הנשבע לתת גט מגלה דעתו שנותן  ".בלב שלם ואפילו שלא מחמת שבועה

על אף שמלכתחילה הבעל הביא את השבועה , הגט בטל, הגט רק עקב אילוץ השבועה
אלא די שאינו מודה , ומשמע שאין צורך בנוסח מיוחד של מסירת מודעא. עצמו מרצונו

א בתשובה "כ הריטב"ולפי זה מש. שנותן את הגט בלב שלם אלא נותנו עקב השבועה
היינו שדינו כאנוס גם בלא מסירת ". או לגלות דעתו או למסור מודעא בכך"הנזכרת 

  .מודעא אלא רק בגילוי דעתו בלבד

                                                 
הן בהערות , א הוצאת מוסד הרב קוק"הריטב' בהערות לחי, א"ומה שנכתב בביאור שיטת הריטב  .1

לחלק בין נשבע מעצמו , מ שיובא להלן"א ב"הריטב' א בקידושין והן בהערות לחי"לריטב
 .א"ואין אחיזה לחילוק זה בדברי הריטב, אינו נראה, להשביעוהו אחרים
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א שאינו נידון כאנוס אלא אם "כתב בדעת הריטב, קכד' סי, ח"נה בתשובת מהרלבוה
דהיינו שאדם אחר כפה אותו בגופו או בממונו לתת גט , הופעלו אמצעי כפיה חיצוניים

  :ח"ל מהרלב"וז. ולכופו על שבועתו

והוא דלא חשיב אונס בגט , ל"א ז"כפי הנראה מהטעם שכתב הריטב"
אם כן אין חילוק ואפילו ', שלא מחמת עצמו וכואלא האונס שבא למגרש 

ומה . הגט כשר, שיגלה דעתו שמחמת הנדר או השבועה הוא דגירש
כתבו לרווחא דמילתא בנושא , שכתב זכרונו לברכה או לגלות דעתו

  ".שלפנינו לומר שאותה הטענה היתה בטלה בכל מכל שם

  :ל"זו, ח"ש בקונטרס המודעא והאונס דחה דברי מהרלב"אך מהרח

, אמנם כפי קוצר דעתי לא נהירא. ל"א ז"לפי דבריו אלו חולק על הרשב"
מסתברא לן לומר , א"דמלבד דפירוש זה הוא דחוק בדברי הריטב

  ".ל"א ז"ל על רבו הרשב"א ז"כדי שלא יחלוק הריטב, כדכתיבנא

א יש לחלק בין אם הבעל התחרט מרצונו לתת גט "ש אליבא דהריטב"לדעת מהרח
  :כתב) 'ב' קונטרס יא בענין גיטין סי(וכן בספר דברי אמת . ד ברצונוובין שעומ

א אף בגילה דעתו "ד רצה לומר שדעת הריטב"קכ' ח סי"וראיתי להרלנ"
ולא משמע כן מדבריו המובאים בספר . הגט כשר, שמפני השבועה מגרש

  ".א"אסיפת זקנים לדף ס

א בחידושיו "י הריטבי דבר"א עפ"דהיינו בספר דברי אמת פרש את תשובת ריטב
  .מ"למסכת ב

  :נד כתב' סי', חלק ג, י בן לב בתשובה"וכן מהר

שאפילו מי שנשבע לחלוץ ויש לו אשה , א כתב בתשובת שאלה"הריטב"
איברא דאפשר לומר דאין . אפילו הכי אין כופין אותו לחלוץ, ובנים

 ,ל סבור כפי מה שנראה מתוך דבריו"לפי שהוא ז, מביאין ראיה מדבריו
  .ל"עכ, "דאפילו האונס שמביא האדם על עצמו קרוי אונס

שאונס שהביא על , א בתשובה השניה"כ הריטב"ל פרש את מש"ובהכרח שמהריב
ל שלא לדונו כאנוס מפני "וקמ, היינו כשנותן ברצונו גם לולא השבועה, עצמו אינו אונס

כמו , לגרשה דמסתמא גמר בלבו, שהיא כופה אותו לתת גט, שלמעשה גם קיימת שבועה
ואינו דומה למי שאנו רואים שחזר בו , שחזינן ממה שאף בתחילה חיזק הדבר בשבועה

  .מרצונו לתת גט ונאלצו לכופו על שבועתו
  שכתב. א במסכת קידושין דף נ"י סברת הריטב"הדברים מתבארים היטב עפ
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דהא אפשר דכיון , הוה דברים שבלבו, ומסתברא לי דבשלמא כדין"
דברים שבלבו הם ואינם , ואי לא גמר בליביה, גמר ומגרשדאניס כדין ד

אנן סהדי , נ בישראל שלא כדין"א, ם"אבל כשהוא מעושה בעכו. דברים
שהוא אנוס מתחילה ועד סוף והוה להו דברים שבלבו ובלב כל אדם 

  .ל"עכ, "דהוה דברים

תב כ) בסופו, בשער הכולל(ל "ר ברוך תאומים פרענקיל ז"להג, ובספר ברוך טעם
  :וכתב, א"י דברי הריטב"עפ, הידועה, כ"ב מגירושין ה"ם בפ"לבאר את שיטת הרמב

אף דבכל מקום אמרינן דברים שבלב אינם , הא דאונס מבטל המעשה"
הטעם דכיון דהוא אנוס הוה כמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו דכל , דברים

ג דברים "ובכה, הרואה ושומע יודע שאין לבו של זה לעשות המעשה
דלמא גמר בלבו , אף דרך ספק, וממילא כשיש מקום לומר. דברים שבלב

הוה מחשבה זו כדברים , אף אם אין כן בלבו, לעשות זה ברצון שלם
  .ל"עכ, "שבלב שאין מחשבתו ניכרת מתוך המעשה שהמעשה קיים

פ אנו רואים "מפני שעכ, אונס שאדם הביא על עצמו יחשב כאונס, מדינא, ולפי זה
אבל . אך הדבר כן רק כשאנו רואים בבירור שהוא כעת אנוס, לתת גטשכעת הוא אנוס 

דברים שבלב , אנו אומרים אדרבה, כשאין הדבר ברור שהוא אכן כפוי מחמת אונס זה
 .ומסתמא גמר ומגרש, שהרי הוא הביא זאת על עצמו, אינם דברים ומסתמא אינו אנוס

 לו שבא באונס אלא בגט נסאו חשוב שיהא מצינו שלא"א שכתב "ולפי זה דברי הריטב
 עצמו חייב עצמו מרצון שהרי עצמו על הביאה הוא זו שבועה אבל, מעצמו שלא

הדברים יתפרשו כסברא באומדנא לתלות , "פ"עכ לגרש דעתו שגמר לפי לגרש בשבועה
לאחר , אבל כשאין אומדנא כזו. שהרי הכפייה נוצרה ממעשיו שלו, שאינו כפוי לתת גט
  .אם יכפוהו לגרש דינו כאנוס, שאינו רוצה לתת גט שהוא עומד ומודיע

  :ל"וז, מא' סי) ל"ר אריה ליב ברוידא ז"להג(וכן באר בספר מצפה אריה 

ל בין היכי שנתחרט על מה שנשבע "א ז"כ צריך לחלק להריטב"דע" 
אבל היכי דאינו מתחרט . והוא מגרש רק מחמת השבועה דאז חשיב אונס

ולהכי סיים דאילו נתחרט היה . שפיר כשר וברצון גמור הוא מגרש, כלל
  ".לו לבקש צד להיות נקי משבועתו

  .ק"א ולא כמהרי"ל כשיטת הרשב"א דס"וכן האבני נזר הבין דברי הריטב
  :'ח' ע סי"ל האבני נזר חלק אה"וז

דכל ששיעבד עצמו בקנס לא , ג"ק בשורש ס"מ שכן כתב מהרי"כתב בד"
א "וכן הוא בתשובת הריטב ,מקרי אונס הואיל ועשה מרצון נפשו

י "א שהביא ב"ובוודאי כוונתו לתשובת ריטב... עד כאן , שאכתוב בסמוך
ד בנשבע לגרש וגירשה קודם שיתירה לו דלא חשוב אונס הואיל "קנ' סי
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לו לבקש צד להיות נקי ' ואם נתחרט הי, שבועה זו הוא הביאה על עצמו
א בשם "י זה כתב רמ"ועפ. ל"משבועה או לגלות דעתו למסור מודעה עכ

ש "א דמ"והבין הרמ, גירש מכח השבועה הגט כשר' א דאפי"הריטב
היינו מודעא ממש שיאמר , לו לגלות דעתו למסור מודעא' א הי"הריטב

בשם ) א"א ע"ס(מ "ק ב"אך בשטמ. שאנוס הוא ואינו נותן מרצונו
ל הנותן מתנה לחבירו ובשעת המתנה מוסר מודעא כי מפני "וז, א"ריטב

ל דבגט "ואצ, קרוב הדבר שאין מתנתו כלום, וב השבועה הוא שעושהחי
הרי דאף שאינו מודעא ממש שהוא . ל"א עכ"הריטב, כיוצא בו פסול

א "וזה היפוך דברי רמ. רק שאומר שעושה כן מחמת השבועה פסול, אונס
ק "א שבשטמ"ולפנינו בריטב. בשמו שאם גירש מחמת השבועה כשר

ואם . כ לגלות דעתו למסור מודעא"בתשובה ג וזה כוונת דבריו, שפסול
כ "אך כוונת דבריו ג. היתה מודעא ממש אין זה גילוי דעת רק דיבור שלם

וזה גילוי דעת , שאומר שמגרש מחמת השבועה, ק בשמו"ש השטמ"כמ
, א בתשובה"ש רשב"א הם ממש כמ"ולפי זה דברי ריטב. שהוא אנוס

צד הקנס ומחמת יראה זו שאם לא היה רוצה לגרש והללו מתרין בו מ
  ".גירש פסול

' סי, וכן בספר אורים גדולים .א"הריטב שיטת את אחרת פרש ח"המהרלב כאמור אך
א כדעת הסוברים "ל שפרש את דברי הריטב"ר אברהם יצחקי ז"הביא מתשובת הג, פו

ל "ר אברהם זאבי ז"אך הג. דסגי בגילוי דעתו שמגרש מפני השבועה כדי שיחשב כאונס
א "וכתב בביאור שיטת הריטב, בלמוד פז דחה דבריו) הספר אורים גדולים מחבר(

  :כדלהלן

א סיים וכתב ואם נתחרט אחר השבועה ואינו מגרש אלא "הריטב"
מחמתה היה לו לבקש צד להיות נקי משבועתו או לגלות דעתו למסור 

, הרי שכתב בפירוש דגילוי דעת יהא במסירת מודעא דווקא, מודעא בכך
כל כמה דלא , נתחרט מהאונס שהביא על עצמו ואינו רוצה לגרשאפילו ש

  ".ג דאנן ידעינן באונסיה"מסר מודעא לאו כלום הוא אע

וכפי , ק"א כשיטת מהרי"באר שדעת הריטב, יט' סי, ע"אה, וכן בתשובת אגודת אזוב
א לפי "ופרש כך את שיטת הריטב. ח"י דרכו של מהרלב"ועפ, שנקט בספר דרכי משה

. דהיינו דוקא מסירת מודעא". לגלות דעתו למסור מודעא"קנד ' י סי"שהביא הבהנוסחא 
  .ומזה הוכיח שבלא מסירת מודעא אין ביטול הגט למרות שגילה דעתו שהוא אנוס

א "ת הריטב"כפי שבשו(צו ' א סי"אך יש להעיר שבמקור הדין בתשובות הריטב
וכן הנוסח ". ור מודעאלגלות דעתו או למס"הנוסח הוא ) מהדורת מוסד הרב קוק

. ש קונטרס המודעא והאונס"ומהרח, קכד' סי, ח"א שהביא מהרלב"בתשובת הריטב
ומבואר שאין צורך יותר מגילוי דעת שמגרש מפני השבועה כדי שיחשב כגט מעושה 
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אין ריעותא בכך שיגלה דעתו שמגרש מפני , ק"א כמהרי"ואילו סבר הריטב. שלא כדין
  .ואין כאן גילוי דעת על אונס, תושהרי נשבע מדע, השבועה

ר אברהם "הג, ל"מהריב, ספר דברי אמת, ש"שלפי דעת מהרח, מסקנת הדברים היא
א "שיטת הריטב, ספר מצפה איתן והאבני נזר, ל שבתשובת אורים גדולים"יצחקי ז

והוא עומד ברצונו זה מתחילה ועד , אם הבעל נשבע מרצונו לתת גט: תתפרש כדלהלן
מאחר ולמעשה הבעל נותן את הגט . אף שהשבועה עומדת במקומה, ושאין לח, סוף

כל עוד הבעל לא חזר בו , השבועה מצד עצמה אינה יכולה להחשב ככפיה, מרצונו
  .מרצונו לתת גט

מאחר שהרצון שהיה , הגט בטל, חזר בו ואינו רוצה לתת גט, אבל אם לאחר שנשבע
אף אם יתן את , אם יכפוהו על שבועתו ו"ק. בעת השבועה כבר אינו קיים בעת הגירושין

א אינו מסכים לסברת "וזאת מפני שהריטב. יחשב כאנוס, הגט תוך אמירת רוצה אני
על כן די בגילוי דעת שחזר בו . ק שאונס שאנוס קבל על עצמו לא יחשב כאונס"מהרי

  .מרצונו הקודם כדי להחשיבו כנותן גט שלא מרצונו
א "י דברי הריטב"ועפ, א"במקור תשובת הריטב י הנוסח"דרך זו מיושבת היטב עפ

  .מ ולמסכת קידושין"בחידושיו למסכת ב
ספר אורים גדולים ותשובת אגודת אזוב אין הבעל נחשב , ח"אבל לדעת מהרלב

, אבל אם הבעל רק אמר שאינו רוצה לתת גט. כאנוס כל עוד לא מסר מודעא על אונסו
  .לית לן בה, אלא נותנו עקב אילוץ השבועה

  שיטת רבינו פרץ –הנותן עירבון להבטיח את הגירושין . ז

  :ד כתבנק' סי ,ע"אה, הטור

, אם נשבע הבעל ליתן גט צריך שיתירו לו קודם שלא יהא דומה לאונס"
  ."אך עירבון יתן אם ירצה שאין זה דומה לאונס

  .ד"ס, קלד' סי, ע"וכן פסק השו. הלכה זו הביאו משם רבינו פרץ
  :שכתב) מצוה קפד(ק "הות רבינו פרץ לסממקור הלכה זו בהג

שלא יהיה דומה , צריך שיתירו לו קודם שיתן, אם נשבע האיש ליתן הגט"
  ".שאין זה דומה לאונס, אך ערבות יתן אם ירצה. לאונס

י סברת "וסבר ששיטה זו מתפרשת עפ, פ"סח הביא מדברי ר' סי, ב"ח, ץ"בתשב
  :ל"וז. ק"מהרי

למדנו שהמחייב , נת עירבון לא הויא אונסל שכתב שנתי"מדברי הרב ז"
כ האומר אתן למלך "וא. שאין זה אונס, וגרש, עצמו ממון אם לא יגרש

שכיון שמעצמו , מגרש ואין חשש בדבר, מאה זהובים אם לא אגרש אשתי
  ".נתחייב בזה ברצונו הוא מגרש
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ה זו א הנזכרת על הלכ"הקשה מתשובת הרשב, טו' סי, ת רבינו בצלאל אשכנזי"בשו
  :וכתב, שיכול לתת עירבון

ל איימו הגזבר ונכנס העובד "א ז"תשובתך שניא היא דההיא דהרשב"
ואילו לא היה מתחרט ראובן והיה מגרש , כוכבים באמצע ומחמתו גירש

ל "ף ז"וההיא דהר, לא היינו חוששין לומר דמחמת יראת הקנס קא מגרש
ל דלא חיישינן "ף ז"ל להר"וס. מיירי בשנתן העירבון וגירש מדעתו

אי נמי שניא עירבון דמאחר . דמחמת העירבון שלא יפסידנו הוא דגירש
  ".כמקבל ממון דמי ולא כניצל מהפסד ממון, שאינה בידו

הדרך הראשונה שכתב רבינו בצלאל אשכנזי תואמת לסברת האחרונים שהובאו 
ונו לתת א דאיירי דוקא שאנו רואים שהבעל התחרט מרצ"ובארו את דעת הרשב, לעיל
לממון שעדיין , ולפי דרכו השניה יש חילוק בין ממון שכבר אינו נמצא ביד הבעל. גט

  .אך צפוי להפסידו אם לא יתן גט, ברשותו ולא נלקח ממנו
, א לדינו של רבינו פרץ"כתב לחלק בין דינו של הרשב, סג' סי, ח"ת ראנ"וכן בשו

  :ל"וז

אלא , אחר בממון ההואא לא נתן עירבון כלל ולא זכה "בנדון דהרשב"
ואם לא היה מגרשה היו תובעין ממנו ממון , העמיד עליו קנס כדי לגרש

והרי זה כאונס , ואונס תביעת הממון רביע עליה, והיה נפסד בכך
מעתה ... דלא דמי כלל לההיא דעירבון כלל , והילכך לא הוי גט, השבועה

, א דעירבוןאחר שאין זה כמקבל ממון אלא כמפסיד ממון לא דמי לההי
ואפשר לומר , אינו אלא כמקבל ממון דעלמא, דכיון שנתן הממון כבר

אלא שמתנה שאם יגרש , שמשעה שנתן העירבון הרי הוא כנותן מתנה
. ואין זה דומה לאונס, והרי זה כמקבל ממון דעלמא, יחזרו ליתן לו מתנה

ף בעצמם שחלק בין שבועה לעירבון צריך "מכל מקום מצד דברי הר... 
  ".לחלק החלוק שאמרתי

  .כ במסקנתו לעניין עירבון"ש במש"ועיי
  הגבלת ההיתר רק בקנס שהבעל יכול לעמוד בתשלום

  .פ"א שהוסיפו ביאור אחר בשיטת ר"י בתשובה ובדברי הרמ"מצינו בדברי הב
  :י"כתב הב) 'ג' דיני גירושין סי, ת בית יוסף"וכן בשו(קעז ' סי, בספר אבקת רוכל

אבל בנודר ואוסר עליו דבר , רבינו פרץ אלא בנשבע עד כאן לא אמר"
וטעמא דהא איכא לפלוגי . אין צריך שיתירו לו, פלוני אם לא יגרש

אין לו צד לקיים שבועתו אם לא , אם לא יתירו לו, שמי שנשבע. בינייהו
הרי אפשר לקיים , אבל הנודר ואוסר עליו דבר פלוני אם לא יגרש. יגרש

ויש הוכחה בדברי רבינו פרץ ממה שלא . רשי שלא יג"לו נדרו אעפ
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אך עירבון יתן , ועוד שכתב. הצריך התרה אלא לנשבע ולא להזכיר נודר
והטעם הוא משום דכיון דבידו , ל"אם ירצה שאין זה דומה לאונס עכ

  ".אין זה דומה לאונס, להפסיד העירבון ולא יגרש

  :כתב' סעיף ד, קלד' בסי, ע"אה, א"הרמ

מאחר דתלה גיטו , לא מקרי אונס, נסות אם לא יגרשאם קבל עליו ק"
ולאחר מכן הביא דעת ". ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש, בדבר אחר

  .א בשם יש אומרים"הרשב

  :ז"יט סק' סי) הנזכר(א כתב בתשובת אגודת אזוב "ובביאור דברי הרמ

ה דנסיב טעמא דלא חשיב אונס משום שיכול "בזה יובן דברי הרב בהגה"
ק ובהרב מימון בעל דעה זו ליתא "ובמהרי. 'קנסות ולא יגרש וכוליתן ה

. רק שהטעם הוא מפני שהוא בעצמו הביא עליו האונס, להאי טעמא
פ "אע, בנשבע לגרש דחשיב אונס, פ שהביא המחבר"משום דלדעת הר

מיהו . ק בזה"מוכח דליתא לטעמא דמהרי, שהוא עצמו הביא עליו האונס
ל "מ גבי אונס ממון ס"מוכח דמ' יתן וכופ דאך עירבון "מדכתב הר

אלא משום דיכול ', אך לא מטעמא דידי, ק בדינא"כ כמהרי"פ ג"להר
מ הכא "מ, ג דאונס ממון נמי חשיב אונס"ואע. ליתן הקנס ולא יגרש

ואולי . לא חשיב אונס, והאונס הוא כדין, שהוא עצמו הביא האונס עליו
  .ל"עכ, "ק לזה"יש לכוין גם דעת מהרי

לא יחשב אונס רק במקרה , באונס ממון שהאדם הביא על עצמו, פ"היינו לדעת רד
, ובנסיבות אלו גם אם בסופו של דבר, שהוא יכול לעמוד בכך שלא יגרש ויתן את הממון

  .לא יחשב כאונס, הבעל העדיף לתת גט
א נקט כסברא זו "והרמ, פ"י בתשובה פרש בדרך זו את שיטת ר"על כן מאחר והב

הרי שבמקרה שידוע שאין ברשותו של הבעל סכום כסף לשלם את הקנס , להלכה
  .א"אין מקום לקולא אף לדעת הרמ, ולהמנע מגירושין

אף שהעלה לדינא כדעת , )ק יח"ס(וכן בתשובת אגודת אזוב במסקנת התשובה 
אף שגרש רק , א להקל בדיעבד במקרה שהבעל גרש קודם שפטרו אותו מהקנס"הרמ

  :אך במסקנתו כתב. ד שהקנס נעשה באופן המועילובלב, מיראת הקנס

מיהו כל זה באם היה הקנס דבר שיכול לעמוד בו וליתן הקנס ולא "
אבל אם הקנס היה בסך גדול שלא היה יכול לעמוד בו עד שהיה . לגרש

ל גם בזה לא חשיב "ק ז"א ומהרי"פ שלדעת הריטב"אע, מוכרח לגרש
מ מדברי שאר פוסקים אין "מ. יואונס הואיל והוא בעצמו הביא האונס על

ע להקל בזה אפילו בדיעבד נגד דעת "כ צ"א. הכרח להקל גם בזה
, ל דחשיב אונס"סח שהבאתי למעלה דס' ב סי"ץ ח"א והתשב"הרשב
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ה שסיים בטעם המקילים מפני "א בהג"כ מלשון הרמ"וכמו שיראה ג
  ".משמע שלא הקל אלא בענין זה, שהיה יכול ליתן הקנס ולא לגרש

א "דבריו אלו של האגודת אזוב נאמרו לשיטתו שפרש את שיטת הריטב, כאמור(
  ).א"אך לעיל הבאנו שהרבה האחרונים לא הסכימו עמו בביאור שיטת הריטב, ק"כמהרי

  :א"כתב בדעת הרמ, קכד' סי, ת ברכת רצה"וכן שו

ל "בזה דעתו ז, כ שמחמת הקנס יהיה מוכרח לגרשה"כשגילה דעתו אח"
כיון , על ידי הגירושין מחיוב הממון שנתחייב על פי הדין דכיון שנפטר

ל כזוזי "דמה שנפטר מחיוב ממון הו, ל כזביני"הו... שהוא גרם מעצמו 
, ל"א ז"ודלא כסברת הרשב, ואמרינן דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני

. ועל זה כתב והוסיף דיכול ליתן הקנס. ל"דיחידאה הוא בסברא זו וכנ
ומשום . לא אמרינן הכי, נס הוא סך רב שקשה לסבולוהיינו דהיכי דהק

דכיון שקשה לישא הפסד רב כזה לא שייך לומר שוב מדלא נתן הקנס 
, כ דמי למתן דמים"ושפיר א, הוא שם לה להגירושין בממון זה, ולא גירש

  ".דלא מצינן להשוות גט למכר דאין קצבה לשיווי אשה לבעלה

הרי שהגט ניתן , ם את הקנס ומעדיף לתת גטשבמידה והבעל יכול לש, כוונתו היא
והוא נחשב כמי שהעריך את הגירושין , ברצון מתוך שיקול דעת שהוא מעדיף לתת גט

אין בהסכמתו לתת , אך אם אינו יכול לשלם ממון רב של הקנס. כשוה ערך לממון הקנס
וא אלא האמת היא שאצלו אין קצבה לערכה של האשה וה. גט משום הוכחה שכך רצונו

  .כפוי על מתן גט
מחכמי מרוקו (עובדיה ) ח"ישמ(ר ישועה שמעון חיים "וכן בספר ישמח לבב להג

  :כתב, כד' סי, ע"אה, א"ח, )מלפני מאה שנה

אר 'מ נג"שלא כתב מהר, ד נראה דליכא מאן דפליג דמקרי אונס"הכא בנ"
ל דלא מקרי אונס אלא בקנסות של ממון שיכול הוא לשלם הקנס ולא "ז

מה שאין כן בקנס רע . וטעמו ונימוקו עמו, ל בשמו"ם ז"ש מור"כמ לגרש
ומעתה הוא מוכרח ועומד לגרש , ומר כזה שאינו יכול לסבול בשום פנים

ודאי דמקרי אונס , ל"ט ז"ש המבי"כדי להוציא עצמו מצרה הזאת כמ
  ".ע"ואם גירש מחמתו הוי גט מעושה לכו, גמור

  הכרעת ההלכה. ח

ז סבר שאם הבעל הסכים לתשלום קנס "סק, קלד' ע סי"הא בדרכי משה א"הרמ
ולפי דרכו לדעת רוב הפוסקים אין לחוש לגט מעושה , כשלא יתן גט נחלקו ראשונים

) 'מ' ד סי"ח(א בתשובה "ורק הרשב, מפני שהבעל מרצונו הסכים לקנס זה, שלא כדין
  :א פסק"הרמ 'ד קלד סעיף' סי ,ע"ע אה"ועל כן בשו. מחמיר
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מאחר דתלה גיטו , לא מקרי אונס, עליו קנסות אם לא יגרשאם קבל "
ויש מחמירין אפילו בכהאי . ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש, בדבר אחר

אבל אם כבר גירש מפני . וטוב לחוש לכתחילה ולפטרו מן הקנס, גוונא
הואיל , הגט כשר, ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש, זה

  ".ומתחלה לא אנסוהו על כך

  :ל"וז, במסקנת דבריו כתב, ש בקונטרס מודעא ואונס"אך מהרח

וכמו , ל"א ז"יראה דלענין מעשה ראוי להחמיר ולחוש לסברת הרשב"
. א וכמו שכתבתי לעיל"שיש לדקדק שהסכימו לדעתו הרב מימון והריטב

מ היכא שלא נתחרט וגירש בדיעבד בלא התרה יראה דודאי הגט כשר "ומ
וקצרן של דברים . ש לחוש אבל בלא נתחרט אין לחושדוקא דנתחרט י... 

כ מגרש "ואח, מי שנשבע או נדר או חייב עצמו בקנס לגרש, לענין דינא
לכתחילה מתירין לו שבועתו קודם כדי , ולא גילה דעתו שנתחרט, בסתם

ואם , כ המחמיר להתיר קודם לא הפסיד"ובנדר ג. שלא יהא דומה לאונס
אם לא נמצא התרה לנדר או לשבועה מגרש וכן , גירש בלא התרה כשר

, כדיעבד דמי בכל דוכתא, דכל מילתא דלא אפשר בלאו הכי, לכתחלה
אמנם אם נתחרט ... ל "הנז' ל בסי"חביב ז' י לוי ן"כ הרב מהר"וכמש
ולא גירש אלא מחמת הנדר או מחמת השבועה שלא מצא לה , בפנינו

  ".גט מעושה ופסולא דהוי "ראוי לחוש להרשב, היתר או מחמת הקנס

  .י שהביא מכמה אחרונים שהסכימו עם סברא זו"ד סק"קל' ש סי"ע בפת"וע
והורו לפסוק , א"יש מחכמי הספרדים שלא קבלו את הכרעת הרמ, י"ביחס לדעת הב

א לאחר "מאחר וסברו שזו הכרעת הבית יוסף שהביא תשובת הרשב, א"כדעת הרשב
  .אר'תשובת הרב מימון נג
' בסי) המכונה רפאל המלאך(ל "ר רפאל בירדוגו ז"לג, רות אמתכן כתב בספר תו

  :ובתוך דבריו כתב בלשון זו, קלד

חוששין , שמפני חומר אשת איש, נהגו האחרונים בי דינא בתר בי דינא"
, ש בזה שאחד מעמודי ההוראה"וכ, אפילו לחומרא שבאה בדברי הגט

דיעבד נראה דיש ואפילו ב... כתב שהוא גט מעושה ופסול , ל"א ז"הרשב
וכן , ולכן נראה דהקנס על הגירושין בטל הוא... א "לחוש לדברי הרשב

  ".ג"פסקנו הלכה למעשה והסכימו חכמי פאס מאדר תקע

ובסיומו , כד כתב פסק דין הלכה למעשה' סי, ע"אה, א"ל ח"וכן בספר ישמח לבב הנ
  :כתב

שאחר ד "קל' ר רב בספר תורות אמת בסי"ג מוהר"שוב מצינו להרה"
שמנהג הראשונים לחוש בדיני ערוה החמורה , שנשא ונתן בענין הקנס



  ז"התשס –כנס הדיינים   הרב אוריאל לביא

194 

 

א דרב גובריה ועוד "ש שראוי לחוש לדעת הרשב"כ, לצאת ידי כל הדעות
וכן פסקנו , ולכן נראה דקנס על הגירושין בטל הוא, ל"כתב בסוף דבריו וז

הרי שגם . ל"עכ, ק"ג לפ"הלכה למעשה והסכימו חכמי פאס באדר התקע
קם דינא דהכא . נס של ממון הסכימה דעתם לבטל הקנס מכל וכלבק
  ".ד הדין עם הבעל שאין לכפותו לא על הגט ולא על הקנס"בנד

  :כתב, נז' סי, ע"חלק אה, )ל"ר דוד צאבח ז"לג(ובספר שושנים לדוד 

שמאחר , ולדעתי נראה. ל לא הכריע לא כמר ולא כמר"י ז"מורינו הב"
ל נראה דעתו מכרעת כתשובה "א ז"נו הרשבשהביא באחרונה תשובת רבי

ת והן "י הן בהלכות ס"דכבר העיד עליו הרב ב, ל"א ז"זו של הרשב
וכן , ל רב מובהק הוא אפילו נגד הפוסקים"א ז"בהלכות שבת כי הרשב

  ".משם החקרי לב... הביא הרב מפי אהרן 

  :העלה', ל' סי, ע"בחלק אה, ובתשובה נוספת בספר שושנים לדוד

ל "פשוט דהכי קיי, א באחרונה"י הביא סברת הרשב"שהרב ב מאחר"
  ".ש"יעו, וכן הבין בו הרב דרכי משה, דנקרא אונס

א ולהחמיר במקרה "כתב לפסוק כשיטת הרשב, ד"ס, קלד' סי ,ע"אה, הבית מאיר
, ק"ובדבריו מבואר הטעם שאין לפסוק כשיטת מהרי, שהבעל חזר בו מרצונו לתת גט

ולא , אך היינו דוקא אם בתראי ראו קמאי וחלקו עליהם, תראימפני שאמנם הלכה כב
  .כשלא ראו דבריהם

אר 'ק והרב מימון נג"מאחר ומהרי, אנו נוסיף ונאמר, לפי דרכו של הבית מאיר
לא ראו דברי , )ש האגודת אזוב"אר ודלא כמ'באם דעתו כרב מימון נג(, ץ"והתשב
על כן אין לפסוק כדעתם כנגד , הםשהרי לא הביאו דברי, א והמאירי"הריטב, א"הרשב

  .מאחר ומסתבר שאילו ראו דבריהם לא היו חולקים עליהם, שלשת גדולי הראשונים
  ):קלח' מ סי"וכן בחלק חו(' ח' סי, ע"חלק אה, וכעין זה כתב באבני נזר

מ לא "מ, ל דאף כהאי גוונא לא מקרי אונס"ק פליג וס"ל שמהרי"אך את"
א והרב "א אלא מפני שחשב שהריטב"בק כנגד הרש"א כמהרי"פסק רמ

ק "א שבשטמ"אבל אם היה רואה דברי ריטב, ק"מימון בשיטת מהרי
וממילא מובן שמהרב מימון אין ראיה , א"א בשיטת הרשב"שהריטב
א נגד תרי "ק להקל באיסור א"אפשר לא היה פוסק כמהרי, ק"למהרי

מי ק לא נתגלה בי"וידוע שספר שטמ, א"א וריטב"תקיפי קמאי רשב
  ".ל"א ז"רמ

אר 'כתב לדחות ראיית הרב מימון נג, קלד' סי, בספר תפארת יעקב על הלכות גיטין
  :וכתב
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גם הראיה העיקרית שלו שהביא מהך דגיטין באומר יאסרו כל פירות "
דודאי כל . ד"כ אינה ראיה כלל לפענ"ג, העולם עלי אם איני מגרשך

הוי , עצמו בגט זה שהוא אנוס בהפסד שיוציאו ממנו ממון והוא מציל
אף דבלי המעות לא היה , אם נותנין לו ממון לגרש, אבל להיפוך. אונס
שאין אנו , ה התם"וה. פשיטא דלא מיקרי אנוס, רק לאהבת הממון, מגרש

לא מיקרי , רק לאהבת הפירות שיוכל לאכול, מפסידין אותו בשום דבר
. ד"לפענוזה ברור , כ להציל עצמו מקנס שיפסיד מכיסו"משא. אנוס

  ".י"א שהביא הב"הלכך העיקר להחמיר כדברי הרשב

  :א"תמה על דברי הרמ, סעיף כח, קלד' סי ,ע"אה, וכן בערוך השלחן

... א שפוסלו לגמרי "לדינא תמיהני איך הכריע בדיעבד נגד דעת הרשב"
קשה לפסוק נגד דעת , א מפורש"ק חולק על הרשב"ואפילו אם היה מהרי

ובעל כרחך או שלא ראה דברי , לא הביאו כלל ק"א ובפרט שמהרי"הרשב
  ".א או שאין כוונתו כשחזר בו ונתן בהכרח"הרשב

א להקל בדיעבד כשהתברר לאחר סידור הגט "ויש שפסקו למעשה כהכרעת הרמ
  .ובלבד שלא הודיע שהוא מתחרט מרצונו לתת גט, שהבעל קנס עצמו

ר סידור הגט התברר דן במקרה שלאח) הנזכר לעיל(מא ' סי, בספר מצפה אריה
, א כאמור לעיל"ובדבריו באר את שיטת הריטב. שהבעל קנס עצמו אם לא יתן גט

  :ובמסקנתו העלה

כיון דדעת רוב גדולי הקדמונים דכל שלא גילה דעתו בשעת סידור הגט "
עיין בספר דברי אמת , שהוא מגרש מחמת השבועה או הקנס הגט כשר

ובעובדא דידן הלא . ל"א ז"הרמ וכן פסק, א בענייני גיטין"קונטרס י
אדרבה שאל אותו הרב המסדר אולי נשבע לתת גט או יש לו אונס אחר 

  ".כ פשיטא שהגט כשר"א, והוא השיב לא, שמגרש מחמתו

ובלבד , להקל בדיעבד לאחר שסודר הגט', ג' סי, א"ח, ת נודע בשערים"וכן כתב בשו
  ).הובא לעיל(י ההלכה "שהקנס היה בתוקף עפ

הביא את ', י סעיף ל"הגהות ב, קלד' סי, ע"אה, בספר כנסת הגדולה, זאת לעומת
  :וכתב, ק"א ומהרי"מחלוקת הרשב

ל "י קולון ז"ש מהר"ל דתשובה זו חולקת אמ"ולענין דינא העלה מהריב"
ל לפנינו דלא מקרי אונס אלא הבא "ג הביאה הרב המחבר ז"שרש ס

סוגיא דעלמא וש, לאדם מחמת אחרים ולא כשהביא האונס עליו
  ".ק"כמהרי

  :ג פסק"סכ, ד"קנ' סי ,ע"אה, ע"ולעיל הבאנו שבשו
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  ".שלא יהא דומה לאונס, טוב שיתירו לו קודם, אם נשבע הבעל ליתן גט"

  :א כתב על זה"ובביאור הגר

ה גאון "ב בשם ר"ג דנדרים לא משמע כן שכתב שם בס"ש פ"אבל ברא"
ג "ז במרדכי פ"כ כ"וכ' כו אלא חייב לקיים ולגרש' ומי שיצרו מתגבר כו

כ הרבה פוסקים דכל דבר שאדם עושה "וכ, ד"י סימן קל"ועבב, דשבועות
  ".מעצמו אין משום אונס

הביא , סו' סי, ע"אה, א"ח, )ל מתוניס"ר מצליח מאזוז ז"להג(ובספר איש מצליח 
  :וכתב, מדברי כנסת הגדולה

א "אשונים זיעמעשים בכל יום פה בבית דין מימות הר, וכן לפי הנשמע"
אלא שעושין הקנסות בתורת מזונות מהיות , ואפילו לכתחילה, כסברא זו

ש "ש בפת"מעין דוגמא למ. דאפשר דבהכי מהני אפילו להמחמירים, טוב
  ".ש"ע' ט בשם התורת גיטין אמנם נראה דבאופן זה וכו"שם סק

וסדר קיים הכרח שחיוב הממון ה, ק"ל שפסק כמהרי"אך כאמור גם אליבא דמהריב
אמצעים שלא קבל על , ושלא ינקטו אמצעי כפיה לגביית הממון, בדרך שהיא ברת תוקף

  .כגון מאסר, עצמו בעת החתימה על ההסכם

  האם ביטול מודעות בטרם מתן הגט יביא להכשר הגט. ט

שאם הבעל מגלה דעתו שאינו רוצה ) בתשובתו הנזכרת(לפי דרכו של האבני נזר 
לכאורה היה מקום להקל אם יבטל , ס שדינו כאנוס על הגטלתת גט אלא נאלץ מכח הקנ

  :ועל זה כתב האבני נזר. מודעות בטרם מתן הגט

וכן , שהרי בשעת נתינת גט הוא מבטל כל מודעות, לכאורה יש לפקפק"
אך גם הא . כ גם דיבור זה יתבטל"וא, כל הדברים שגורמים ביטול הגט

דדל מודעא . יטול מודעאשהרי בידוע שהוא אנוס לא מהני ב, לא תברא
והכא הרי ידוע . מהכא הא הוה תלוהו ויהיב דלא מהני וכמבואר בפוסקים

רק כשאינו מגלה דעת שמחמת זה הוא מגרש , הוועכסיל שמשליש, אונסו
כן בסוף בשעה , ברצון' אמרינן שכשם שתחילה כשנתן הבטוחות הי

חזינן  הרי, כ שמחמת אונס מגרש"אבל כשאמר אח. שגירש היה ברצון
ושוב נשאר , ושוב אין ראיה ממה שתחילה היה ברצון, שנשתנה דעתו

  ".כ"אונס בעצם ולא מהני ביטול אח

  :סעיף כג, קלד' סי ,ע"אה, וכן כתב בספר ערוך השלחן
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אבל , וכל זה כשאינו מתחרט על הגט, ל רצון גמור"כיון שעשה הקנס הו"
ומחמת הפסד , וכפוהו על פי הקנס, אם מתחרט ורוצה לחזור מהקנס

כיון , פ שלא מסר מודעא"אע, הוה אונס גמור, הקנס היה מוכרח לגרש
כל שלא , ומסופקני אפילו אם ביטל מודעות אם מועיל. שאינו רוצה בגט

דכיון שצועק שאינו רוצה לגרש אלא שמוכרח , סילקו מעליו אונס הממון
  ".ייםמה מועיל ביטול מודעות כל זמן שהאונס ק, מפני הממון המושלש

  ד לחיוב גירושין"הסכם קדם נישואין הקובע חיוב המזונות לאחר פס. י

, ניתן להסדיר הסכם קדם נישואין הקובע חיוב הבעל במזונות האשה עד שיתן גט
ובלבד שיוסיפו סעיף שחיוב זה יכנס לתוקף רק לאחר שינתן בבית הדין פסק דין לחיוב 

ית הדין בלבד בכפוף לבירור יכולתו של וכי סכום זה יפסק על ידי ב, הבעל בגירושין
  .הבעל לעמוד בתשלום זה

הרי שחיוב הממון בהסכם הוא , במקרה שבית הדין פסק לכפות את הבעל בגירושין
ע שצריך שיתירו "ש בשו"ו שכתב דמ"קלד סק' ש סי"עיין בב. כלי נוח לביצוע כפיה זו

  :לו השבועה

כי השבועה הוי , ך שיתירו לוצרי, היינו כשאין יכולים לכופו על פי הדין"
  ".אבל בוודאי אם הדין נותן לכופו לא אכפת לן בשבועתו. ככפיה

ביחס , שכתב כסברא זו', ד', ג', סימנים א, ד"ח, ב"ת משיב דבר להנצי"ועיין בשו
, אין לחוש שעקב השבועה יחשב כגט מעושה שלא כדין, לאדם שנשבע לגרש את אשתו
  .לתת גטבנסיבות בהם יש מקום לכופו 

או " יוציא ויתן כתובה"דהיינו הוראה , גם במקרה שבית הדין פוסק חיוב גירושין
מאחר שלא הושלמו התנאים , אך פוסק שלא לכפות כפיה גמורה בגירושין, חייב לגרשה

, אין מניעה שחיוב הממון שבהסכם ישמש ככלי עזר ביד בית הדין, לכופו בגירושין
, אמנם בנסיבות אלו אין כופין אותו כפיה גמורה. ת גטלהביא את הבעל לקיים חובתו לת

וזאת על פי ". מעוכבת מחמתו"פ מחייבים את הבעל במזונות המוגדרים כמזונות "אך עכ
 -שכתב ביחס למקרה בו נפסק חיוב גירושין , קיג' סי', חלק א, ט"דברי תשובת מהרי

ק "דולה מזו אמרו בפשהרי ג, מזונות נמי נראה דיש לה כל זמן שאינו מוציאה בגט"
פ "אע, כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה, דמציעא

  ".שנתן לה כתובתה כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא מחמתו
חוברת , שנה נז, "הפרדס"שהתפרסם בחוברת , ל"ולטי זצ'ב ז"ועיין במאמרו של הגר

, נישואין תשלום מזונות ידוע מראששהציע שבעל בטרם יתחייב בהסכם ה', ל' סי' ז
כשהיסוד בהלכה למזונות אלו , ל"וימומש במקרה של פירוד אזרחי חוקי כמקובל בחו

  ".מזונות מעוכבת"הן 
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אלא שהבעל מראש קובע את , י ההלכה"חיוב זה הוא עפ, ל"ולטי זצ'ב ז"לדעת הגר
העמדתם על ומאפשר לעצמו לבוא לבית הדין ולבקש הפחתת מזונות ו, סכום החיוב

ל שם אין "ל נועדה לתושבי חו"ולטי זצ'ב ז"הצעתו של הגר .י יכולתו"סכום אחר עפ
ולכן ההצעה באהלגרום . סמכות לבית דין לכוף את הבעל לדון בפניו בענין הגירושין

  .ד"לבעל להזדקק לביה
  .יש מקום להוסיף על דבריו וכדלהלן

יתכנו , ות אם יחוייב בגטבהעדר הסכם קדם נישואין שבו הבעל התחייב במזונ
כגון במקרים בהם האשה עובדת . מקרים שבית הדין היה נמנע מלפסוק מזונות אלו

וזאת למרות שהעיקר , או במקרים שבהם האשה אסורה על בעלה, ומשתכרת למחייתה
אך יש שנמנעים מלהוציא ממון , ג"גם בכה" מעוכבת"כדעת הסוברים לחייב מזונות 

ים לי כשיטות הסוברות שבנסיבות אלו אין לפסוק מזונות כשהבעל יכול לטעון ק
  .ונבהיר את דברינו, מעוכבת

 :פוסקים אחרונים בכמה נושאים דנו, "מעוכבת מחמתו"במזונות 
  .יש שפסקו שהבעל מחוייב במזונות בלא להתחשב במעשי ידי האשה. א

, ד הגדול"הבדעת הרוב בבי, 305' עמ, י"ח, ר"ובפד, 56' עמ, ג"ח, ר"כן פסקו בפד
, ו"חט, ר"לעומת זאת בפד. יט' סי, ע"אה, ב"ח, שמע שלמה, לא' סי, ובמשפטי שאול

, ד הגדול פסקו שדין מזונות מעוכבת כדין מזונות רגילים"ד מביה"בפס, 14' עמ
ד "ל בדעת מיעוט בפס"א גולדשמידט זצ"וכן דעת הגר, ומתחשבים במעשי ידיה

שלא להוציא , 297' עמ, י"ח, ר"פד, ד חיפה"וכן פסקו בביה, 309' עמ', ר י"שבפד
  .14' עמ, ו"ט, ר"פד, ד ירושלים"וכן בביה, מהבעל המוחזק

ת ציץ "ושו, 238' עמ, א"ח, ר"עיין פד, באשה שזינתה נהגו לחייב מזונות מעוכבת. ב
א "ורע) סב' ת גאוני בתראי סי"שו(א "אך נחלקו בדבר מג, נח' סי, חלק יט, אליעזר

  :).א דף צא"רעדרוש וחדוש (
' סוף סי, עיין משפטי שאול. גובה החיוב במעוכבת מחמתו לא התברר בפוסקים. ג
ע שואל "וע. אלא כפי רמת החיים המקובלת במעמדה, שאינו מחוייב לפי כבודו, לא

  .קע' סי, ד"ח, תניינא, ומשיב
ל הבעל מקבל על עצמו את השיטות המקיימות את ההסכם ושלא לטעון "בהסכם הנ

י עיקר הדין בלא לחוש לדעות "ובכך חוזר לתוקפו חיוב מדין מעוכבת עפ". ם ליקי"
  .מקצת פוסקים

  מסקנות. א"י

ל הצדדים מקבלים עליהם שלא יוכלו לטעון טענת "בהסכם קדם הנישואין הנ. 1
ומקבלים את השיטות הנותנות תוקף לסעיפי ההסכם במקרה של מחלוקת " קים לי"

מיד לאחר שינתן פסק , מניעה ליישם חיוב ממון זה ללא דיחויעל כן לא תהיה , הפוסקים
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בכפוף לכך שהבעל לא יחוייב בסכומי כסף שאינו מסוגל לעמוד . דין לחיוב גירושין
  .מאחר ותשלום זה יחרוג ממסגרת זו של מזונות מעוכבת מחמתו, בהם
ל "ואכמ(היא ברת תוקף " קים לי"הסכמת בעל הדין לשלול זכותו לטעון . 2

כדין התחייבות לעצם , אין דין קבלת הבעל שלא לטעון טענת קים לי). מקורות דין זהב
וסעיף זה בהסכם , מאחר שאנו פוסקים לחייבו על פי הדין כדעת רוב הפוסקים. התשלום

י 'ר חיים פלאג"כ הג"ועיין במש. רק מונע מהבעל לטעון שהלכה כדעת מיעוט הפוסקים
שהורה לממש שטר היתר עיסקא שבו המתחייב , מא' סי, ל בתשובת בספרו חיים ביד"ז

שהרי , ובריבית לא מהני התחייבותו לעצם התשלום". קים לי"קבל על עצמו שלא לטעון 
בהכרח שהדין נפסק . כל ריבית הוא מתחייב בתשלום אלא שהתורה אסרה ריבית כזו

  ".ליקים "והמתחייב מנוע מלהתנגד לפסק הדין בטענת , י דעת רוב הפוסקים"עפ
הסכם קדם נישואין שבו אחד מבני הזוג מתחייב ממון המוטל בעת סירוב . 3

אינו רצוי מפני שהסכם מביא לשינוי בעקרונות המקובלים מקדמת דנא במוסד , לגירושין
שינוי המאפשר לכל אחד מבני הזוג להביא לפירוק הנישואין בניגוד . הנישואין בישראל

ולעיתים , י ההלכה"עילה לחיוב הגירושין עפ ללא הצדקה וללא, להסכמת הצד השני
  .כתוצאה מכך שעיניו נתן בבן זוג חילופי

לחיוב , ד שינתן בבית הדין"אין כך פני הדברים אם חיוב הממון יבוצע בכפוף לפס
  .ובלבד שגם מימוש חיוב הממון יפסק על ידי בית הדין, הצד השני בגירושין

ט שסודר לאחר שהבעל קנס את עצמו אם האם ג, נחלקו ראשונים, כאמור למעלה. 4
אך עקב , א אם הבעל חזר בו מרצונו לתת גט"לדעת הרשב. הוא גט כשר, לא יתן גט

ויש אומרים . ק הגט כשר"ולדעת מהרי. הגט בטל מהתורה, התרצה לגרש, אילוץ הקנס
שאין להכשיר את הגט אלא אם מצבו הכלכלי של הבעל מאפשר לו לשלם את הממון 

  .א"הלכה למעשה רבו המחמירים כדעת הרשב. יבשבו התחי
והבעל נאלץ לתת גט עקב החשש , י ההלכה"תוקף עפ-אם חיוב הממון אינו בר. 5

ה במקרה שחיוב הממון "וה. ק הגט בטל"א והן לדעת מהרי"הן לדעת הרשב, מהקנס
אך כפו אותו לשלם באמצעי כפייה שלא הוסכם עליהם , י ההלכה"בתוקף עפ
  .וכן אם איימו בהפעלת אמצעי כפייה אלו, ון מאסרכג, מלכתחילה

י "עפ, "הסכם לכבוד הדדי"הצדדים שחתמו על הסכם קדם נישואין המכונה . 6
אך בדיעבד אם סודר . ועליהם לבטל את ההסכם, א אין לאשר סידור הגט"הוראת הרמ

ומרים ויש א. הגט כשר, מרצונו בלי קשר לקנס, גט וברור לבית הדין שהבעל נתן את גט
הורו ) 14' ב עמ"ח(ד הגדול "ד מביה"ובפס, שאפשר לכתחילה לסדר גט בנסיבות אלו

  .שבכל מקרה יש לבטל את חיוב הקנס קודם לסידור הגט
א הגט "לדעת הרשב, אם סודר הגט כתוצאה ממימוש ההסכם או מאיום לממשו. 7
הממון בהסכם  יש לברר שחיוב, אך גם לשיטה זו. ויש אומרים שבדיעבד הגט כשר, בטל

ואין להכשיר את הגירושין בטרם הושלם , י ההלכה"הוסדר בדרך שהיא ברת תוקף עפ
כשידוע שהבעל היה יכול  אלא, כמו כן ואין להכשיר את הגירושין בדיעבד. בירור זה
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ולא ננקטו אמצעי כפייה כגון , י ההסכם"שנדרש לשלם עפ, לעמוד בתשלום סכומי הכסף
  .הבעל בנקיטת אמצעים אלו וכן לא איימו על, מאסר
אינו רשאי , י החוק לאשר הסכם קדם נישואין"המוסמך עפ, רב רושם נישואין. 8

מפני האיסורים בכך , לאשר הסכם הקובע את סמכות בית המשפט לדון במימוש ההסכם
  .והשאלות בכשרות הגט

 אין מניעה לחתום על הסכם שבו הבעל או החתן מתחייב למזונות שיגבו ממנו. 9
ושבו המתחייב מקבל על עצמו שלא לטעון טענות , ד לחיובו בגירושין"בכפוף לפס

י בית הדין שיברר את חיוב "ובלבד שהסמכות לגביית המזונות היא ע, "קים לי"
ויקבע את יכולתו של הבעל לתשלום החיוב ואת האמצעים , הגירושין ותוקף ההתחייבות

  .לגביית הממון
, מתחייבים הצדדים בסכום כספי ם קדם נישואין שבוקיימת הצעה להסדיר הסכ. 10

הסכם זה אינו כורך . שנועד לאלץ אותם לפנות לגישור בטרם יפתחו בהליכים משפטיים
אין מניעה . ואין בו את הבעיות שבהסכמים האחרים. את הקנס עם גט בשום דרך שהיא

תעשה  פ ההלכה והגבייה"ובלבד שההתחייבות נעשתה ע, מצד הדין לחתום עליו
  .ד"באישור ובפיקוח ביה
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וגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה ס

 'חלק ב

  ד הרב שמעון יעקבי"עו

 היועץ המשפטי לשיפוט הרבני

  אישור הסכם גירושין לפיו ענין החזקת הילדים יידון בפני בורר

מחלוקות לגבי  ויתעוררכי אם , ירושיןבעלי דין במסגרת הסכם גלעתים מסכימים 
קיים קושי . בפני בית דין פרטי פלוניבורר או ידון יהעניין , עניינים מסוימים לאחר הגט

ענין החזקת ילדים , על פי הפסיקה. בנושא של החזקת ילדים כאשר מדוברלאשר זאת 
ך להיות דים צריכל הסכם שנוגע לענייני יל. איננו דבר שניתן להעביר אותו לבורר

. את טובתם, מבחינת החוק, העברת ההכרעה לבורר איננה מבטיחה. לטובתם של הילדים
תנאי מוקדם לתוקפו של . אין בטחון שהבורר אכן הוא ראה נכונה את טובת הילדים

ל כולו להסכם שבין הסכם בוררות הוא כי הענין הנמסר להכרעה הוא ענין המסור כ
ים להסכים לגביו ככל שיחפצו מבלי שאיש אחר שהם יכול ,כלומר .הצדדים לסכסוך

פשוט שניתן , מחלוקת בענין תוקף הסכם מכר של דירה. יהיה זכאי להתערב בהסכם
ממילא ניתן . הרי אפשר לוותר על התביעה או להסכים להתפשר לגביה. למוסרו לבוררות

על  כך גם לגבי מזונות אשה אפשר להסכים .להסכים כי בורר הוא שיקבע את גורלה
להכרעת  ניתן למסור סכסוך לגבי מזונות אשהממילא . גובהם וכן אפשר לוותר עליהם

ההסכם בין ההורים . של מזונות ילדים לבורריש קושי למסור גורל , לעומת זאת. בורר
ניתן גם לומר כי לכאורה הסכם של . לעקרון טובת הילדכפוף בשאלת מזונות הקטין 

ודאי כך הוא כאשר יש ניגוד . הקטיןמחייב את הורים בדבר מזונות הקטין אינו 
  .אינטרסים בין ההורים או אחד מהם לבין הקטין

בורר מעורבות של  ,בהסכמתם, שראוי לאפשר לבני הזוג סבוראם בכל זאת בית הדין 
, בסכסוכים עתידיים בין ההורים בשאלת החזקת ילדים וביקוריהםאו של בית דין פרטי 

 לבית דין זה סמכות של מומחה מטעם בית הדין לאדם או לתתכי אז הדרך היעוצה היא 
  .של בוררמינוי ולא  האזורי

ניתן למנות פקידת סעד שתשמש , על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
לחוק  68וסעיף  19על פי סעיף  ,זאת. כמומחה מטעם בית הדין ותקבע הסדרי ביקורים
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בכפוף לביקורת של , המומחה מחייבותקביעות . הכשרות המשפטים והאפוטרופסות
שיעשה את , או גוף בקהילה, אפשר למנות אדם בקהילה לפי אותו רציונל. בית הדין

זה לשונו של סעיף . בית הדין לעניין הזה מטעם עולות הללו כשהוא משמש מומחההפ
  :לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 19

  הכרעת בית המשפט"

הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש לא באו ההורים לידי   .19
לא . המשפט והוא יכריע בדבר-רשאי כל אחד מהם לפנות לבית, הקטין

, באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם
אם לא עלה בידו , המשפט-ובית, המשפט-רשאים הם יחד לפנות לבית

יכריע הוא , להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר
  ".או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכוןאו יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכוןאו יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכוןאו יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכוןבעצמו 

  :ל"לחוק הנ 68וזה לשונו של סעיף 

  סמכות כללית לאמצעי שמירה"

לבקשת היועץ , בכל עת, המשפט רשאי-בית  )א(  .68
, כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא-המשפטי לממשלה או בא

, לשמירת עניניו של קטין לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו
אם על ידי מינוי אפוטרופוס זמני או , דין ושל חסוי-של פסול
אם , המשפט לעשות- וכן רשאי בית; ואם בדרך אחרתואם בדרך אחרתואם בדרך אחרתואם בדרך אחרת, לדין- אפוטרופוס

  ."הדין או החסוי פנה אליו בעצמו- פסול, הקטין

  ).הדגשות לא במקור(

, פסיקת הבורר, בבוררות .מינוי בוררמומחה לבין מינוי מינה ברורה בין -קיימת נפקא
בית המשפט הדן בבקשה לאישור . ואין עליה זכות ערעור, היא סופית והחלטית, בעקרון

כל עוד . אם נכונים הם אם לאו, פסק בורר אינו אמור לבדוק את נימוקי פסק הבורר
פסק הבורר יאושר אף אם ברור , הבוררות עומדת בקריטריונים הצורניים של הבוררות

, על פי החוק, מסירת סכסוך להכרעת בורר משמעה. ט כי הבורר טעה בדיןלבית המשפ
לא לערער  –על דעתו של מומחה אפשר להשיג , לעומת זאת. קבלת הכרעתו גם לטעות

בטענה שהמומחה טעה ולא שקל שיקולים , להשיג בפני בית הדין או בית המשפט –
ף אם נמסרה למומחה הסמכות וא ,למרות שמינוי המומחה נעשה בידי בית הדין. נכונים

. עדיין האחריות היא בידי בית הדין ,להכריע במחלוקות בין הורים בנוגע לילדם הקטין
בכל הקשור לנושא , באמצעות מינוי מומחה חיצוני, מסמכותובית הדין אינו מתנצל 

  .החזקת ילדים וביקורי ילדים
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. הצדדים למינויהאין צורך בהסכמת , כאשר מדובר במינוי של עובדת סוציאלית
אך אין היא , רצוי שתהיה הסכמה. אין צורך בהסכמה, כאשר מדובר במינוי של פסיכולוג

 -פרטי  דיןכמו בית , סבור שיש קושי למנות גוףאני , לעומת זאת. מחוייבת לפי החוק
שלא  – שאין לו מומחיות מקצועית ישירה בתחום העבודה הסוציאלית או בתחום קרוב

יות ועאני סבור שאדם עשוי להיות בעל מיומנויות מקצאמנם . בהסכמת הצדדים
לא , למרות זאת. 'מודים מסודרים באוניברסיטה וכדואף ללא לי, בתחומים האמורים
יתכן שמבחינה . ומחה כזו שלא בהסכמת הצדדיםעבודת מפרטי דין הייתי מטיל על בית 

זי אין א, דין של מומחההוא כהפרטי אם החלטנו שדינו של בית הדין , טהורה עיונית
את גבולות  לא הייתי מציע להרחיב עד כדי כך ,למרות זאת. הבדל בינו לבין מומחה אחר

לא . חבל –לבוא ולהרכיב על מינוי שכזה גם חוסר הסכמה . הגזרה להגדרת המומחה
  .האלה הכבדיםהבסיס אינו מספיק איתן כדי להחזיק את שני הענפים . כדאי

אין , ו בהסכמה בית דין כאמור כמומחה לענין החזקת הילדגם אם מינינ, כאמור
כאשר אחד ההורים , הדבר משחרר את בית הדין שלנו להיכנס לגוף השאלה שבמחלוקת

 הכרעהכי גם , אמרתי המלצות. ניתנו על ידי בית הדין הפרטיבא ומשיג על המלצות ש
עד שיבוא בית הדין , הינה בגדר המלצה בלבד ,במחלוקת שבין ההורים שתינתן על ידו

תואמת  ההכרעהעדיין בית הדין שלנו מחוייב לראות האם . ויתן לה תוקף של החלטה
יש משקל להסכמת הצדדים למינוי המומחה כאשר שוקלים את . את טובת הילד

העובדה שמדובר פה בגוף שהוא בעל אוטוריטה . אבל אין הוא מכריע, המלצותיו
למנט בשיקול הדעת בקביעת מומחיותו לצורך אותם יכולה להוות א, מנהיגותית בקהילה

כי מומחיותו מתאימה לבני , קשה יהיה לומר כדבר שבשגרה. בני זוג שהינם בני קהילתו
  .זוג מתל אביב
שאני ממליץ להעביר סכסוכים של , שלא ישתמע מדברי, אבקש להבהיר, לשאלתכם

, כעת פה וכפי שנשמע, יניםישנם גם די. מסויים שם דיןבית  בני זוג מבני ברק לטיפול
בדברי בנושא בקשתי לתת . הסבורים כי הדבר אינו נכון לעשותו מבחינת קונספטואלית

אי אפשר . לפעמים הדבר הזה אכן פותר בעיות. כלי לדיינים שחושבים שהדבר אפשרי
תתרום לטובת הילדים באותו פרטי שדווקא הפניית הסכסוך לבית דין  ,לשלול מראש

לא . באותם מקרים מעטים, אפשר להכיר בכלי הזה ככלי עבודה, ני אומרלכן א. מקרה
אני די מזדהה עם השיקולים שנאמרו נגד , באופן עקרוני, כשלעצמי. הייתי מפריז בזה

ומדיינים  אבל אני לא יכול לשלול זאת מאותם זוגות שכן רוצים את זה, הפניה כזו
  .הסבורים שניתן להתאים זאת לעקרון טובת הילד

  קידום חקיקה המסמיכה את בית הדין להעביר ענין שבשיפוטו לבורר

הרב . הליך חקיקה שאנחנו מקדמים בכנסתציבור הדיינים לגבי רוצה לעדכן את  אני
  .ואני רוצה להרחיב, הזכיר זאתבן דהן 

תיקון ) (נישואין וגירושין(בכנסת תלויה ועומדת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים 
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שאושרה בקריאה ראשונה בשלהי הכנסת , 2005-ה"התשס, )ת וגישורבוררו) (4' מס
התקיים כבר דיון . ולבקשת הממשלה הוחל עליה דין רציפות בכנסת הנוכחית, הקודמת

הצעת . לצורך הכנת ההצעה לקריאה שניה ושלישית ,חוק ומשפט, אחד בוועדת חוקה
 ,בעניני ממוןי הדין לדון חוק זו אינה קשורה כלל ועיקר להצעות החוק בנושא סמכות בת

  .ץ סימה אמיר"יה בבג'שהועלו בתגובה לפסק הדין של השופטת פרוקצ
יזמנו הצעת חוק שתאפשר לבתי הדין , לפני שפסק הדין זה ניתן כבר מספר שנים

. מחוץ לכתלי בית הדיןשלבורר , להעביר סכסוכים שנמצאים אצלנו בגדר סמכות שיפוט
כאשר במהלך הדיון . לעניני רכוש שנכרכו בגירושין – הכוונה בעיקר בנושאי ממונות

רשאי יהיה , שהעברת הסכסוך לבורר עשויה לקדם את פתרונו, בתביעה סבור בית הדין
  .למנות בורר שיכריע בסכסוך הרכושי –כמובן , בהסכמת הצדדים –בית הדין 

די קיימת בעיה משפטית בהעברת הסכסוך על י, ללא החוק המוצע, כיום, לכאורה
כאמור נשמטת סמכותו החוקית של בית הדין  יש הטוענים כי בהעברה. הדין לבוררבית 

תובא לאישור בית המשפט  –שמונה על ידי בית הדין  –והכרעת הבורר , בענין הרכוש
  .לעניני משפחה

 כי כאשר, בפסק דין של בית הדין הגדול שנים כתב על כך הרב דיכובסקי 9-לפני כ
, אין הוא מתכוון לבורר במובנו של חוק הבוררות, סוך כזה לבוררבית הדין מעביר סכ

כאשר הכוונה היא שאותו אדם , של בית הדין "ידא אריכתא"הוא מתכוון לאדם שיהיה 
" בורר"הכוונה היא שבית הדין יבקר את פסק הדין של ה. ישמש מומחה מטעם בית הדין

הזאת לא  הפרשנות. ן לגירושיןובסופו של דבר יתן לו בית הדין תוקף כחלק מפסק הדי
 משה כפירמשה כפירמשה כפירמשה כפיר' ' ' ' מרים כפיר נמרים כפיר נמרים כפיר נמרים כפיר נ 2329/99מ "בד-על דעתו של הנשיא ברק ב, כנראה, התקבלה

מדבריו שם עולה כי הוא מצדד בדעה שסמכות לאשר פסק בורר שמונה על . 518) 2(נה 
  .ידי בית דין רבני מסורה לבית המשפט לעניני משפחה

שיסמיך את בית  נהלת בתי הדין תיקון לחוקיזמה ה, עקב החלטה זו של הנשיא ברק
בכל " בית משפט שלבוררות"ובית הדין יהיה בגדר , הדין להפנות ענין שבסמכותו לבורר
, החקיקה ה לצלוח את כל הליכי"אם נצליח בע .הקשור לפסק הבורר שמונה על ידו
ך יוסר בכ. משמעות לעבודת בית הדין-נקבל כלי רב, והחוק הזה יאושר בקריאה שלישית

  .הספק מעל סמכותו של בית הדין למנות בורר שהכרעתו תלויה באישור בית הדין
חזר העניין ונעור לפני , הנשיא ברק בעניין הזהכי למרות מה שכתב , "ספק"אמרתי 

. ''''בית הדין הרבני הגדול ואחבית הדין הרבני הגדול ואחבית הדין הרבני הגדול ואחבית הדין הרבני הגדול ואח' ' ' ' תמם תמר נתמם תמר נתמם תמר נתמם תמר נ- - - - אביטבולאביטבולאביטבולאביטבול 8677/03ץ "בבגכארבעה חודשים 
הדין הרבני לדון באישור או בביטול החלטת בורר  היתה זו עתירה נגד סמכותו של בית

ניין בית הדין האזורי בירושלים הפנה את עבאותה פרשה . שמונה על ידי בית הדין
יג הסכים להיות בורר באותו שבאופן חר, אשר רוטד "עו, הרכוש ליועץ המשפטי הקודם

ידי בית  עלתאושר  מראש שההחלטהסוכם . שמע את הצדדים ונתן החלטה הוא. עניין
  .החלטת הבוררזכות ערעור על לצדדים היה ות, הדין

" גבה הרימו" העליון באמת בבית המשפט. צודקים המעירים כאן על חריגות ההליך
בבירור סכסוך בין שני צדדים  ולעיסוק, לשיפוט הרבני מה לו ליועץ המשפטי: "על כך
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הסברתי . בגדר תפקידו זה אין, אני מסכים". ?בגדר תפקידו הדברוכי  ,לתיק בבית הדין
, של הסכסוךהמיוחדות ויש להניח שעקב הנסיבות , בבית המשפט שזה דבר נדיר ביותר

. זה בהחלט חריג .ובפרט את מתן הגט, קדם את פתרון הסכסוךשדרך זו תבית הדין חשב 
ואחד , החליט את אשר החליט, עורך דין אשר רוט, הבורר, על כל פנים. חריג מאוד
הצד האחר פנה לבית המשפט . ין הרבני בירושלים וערער על כךה לבית הדהצדדים פנ
בית המשפט נעתר לבקשה ואישר את . וביקש לאשר את פסק הבורר, אביב-המחוזי בתל
ה האם מדובר בפסק בית הדין הרבני בירושלים בשלב ראשון התלבט בשאל. פסק הבורר

בורר  בפסקי שלא מדובר פה סברת. העלה את השאלה בפניבית הדין . אם לאו, בורר
הענין בית הדין שהעבירה את בהחלטת כי נאמר במפורש , כמשמעותו בחוק הבוררות

החלטתו כחלק ובית הדין יאשר את , שהעניין זה יחזור בפני בית הדין, להכרעת הבורר
בקנה אחד עם הוראות חוק לא עלתה מלכתחילה וודאי  דרך זו. מפסק דין לגירושין

מצד , והנה .ניתן להסיק כי אין מדובר במינוי בורר לפי חוק הבוררות מכך .הבוררות
בית משפט , מצד שני. הר אחר מה שהבורר כתבבית הדין סבר שיש מקום להר ,אחד

ההתנגדות נומקה בטענה . את פסק הבורר למרות התנגדות הצד שכנגדשר אי, המחוזי
הענין שאכן  היתההדין הגדול בית עמדת . שהענין מסור עדיין לסמכות בית הדין הרבני

והדיון הוחזר לבית הדין האזורי כדי לדון בהשגות , עדיין בסמכותו של בית הדין
  .ץ"עקב כך הוגשה עתירה לבג. שהועלו על החלטת הבורר

יה 'בהרכב בראשות השופטת פרוקצ, התקיים דיון ארוך ואינטנסיבי בעתירה
שעסק בסמכות , אמיר רי פסק דין סימהטענתי שלא ה. והשופטים רובינשטיין ודוד חשין

בית הדין הרבני  כי, טענתי. כהרי הענין שנדון בפרשה זו, בית הדין עצמו לדון כבורר
בדומה , שמינה את הבורר הוא המוסמך להעביר את פסק הבורר תחת שבט ביקורתו

. לסמכות הקיימת לכל בית המשפט שמינה בורר במסגרת התדיינות משפטית שבסמכותו
. י סמכותו הטבועה של בית הדין לאשר או שלא לאשר פסק בורר שמונה על ידוזוה

, )נוסח משולב(ב לחוק בתי המשפט 79סעיף  –לסמכות זו יש מקור בחוק החרות 
הקובע כי כל בית משפט בדונו בענין אזרחי רשאי בהסכמת הצדדים  -  1984-ד"התשמ

וררות יהיה בית המשפט להעביר ענין לבוררות וכי בית המשפט שהעביר זאת לב
ית דין דתי ל יש לפרש ככולל גם ב"ב הנ79בסעיף " בית משפט"את המונח . שלבוררות

בפסק דין של בית המשפט לעניני משפחה עמדתי זו נתמכת . בענין שהוא בשיפוטו
השופט ( ''''טטטט' ' ' ' הגבהגבהגבהגב' ' ' ' ננננ' ' ' ' טטטט' ' ' ' מר ממר ממר ממר מ) 16070/99תמש ( 53905/99) ם-י(בשא -בירושלים ב

שאימץ את הפרשנות הרחבה שהוצעה על ידי , )ר המשפטי נבופורסם באת)(רינברגרג
מ "ע-ל התקבל ערעור ב"פסק הדין הנ אמנם על. ל לחוק בתי המשפט"ב הנ79לסעיף 
אולם ). פורסם באתר המשפטי נבו)(השופטת צור( טויטוטויטוטויטוטויטו' ' ' ' טויטו נטויטו נטויטו נטויטו נ) ם-י מחוזי( 546/00

ההסתמכות שם על  ציינתי כי .ל"ואכמ, של הערעור נראה שניתן לבקר את פסק הדין
ואם כל , אינה מכרעת, 525, 518)2(נה  כפירכפירכפירכפיר' ' ' ' כפיר נכפיר נכפיר נכפיר נ 2329/99מ "בד-דברי הנשיא ברק ב

 .מאחר והיא לא נפסקה בשלושה, הלכהאין לראות בה  -הכבוד 
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יה עצמה 'כסיוע נוסף לעמדתי הבאתי פסק דין שניתן על ידי השופטת פרוקצ
 אלפיאלפיאלפיאלפי' ' ' ' אלפי נאלפי נאלפי נאלפי נ 4206/97) ם-וזי ימח(א "ע- ביושבה בבית המשפט המחוזי בירושלים ב

כי היא מסכימה לעקרון , אגב שלה שם עולה-אשר מאמרת, )פורסם באתר המשפטי נבו(
 .שבית דין רבני מוסמך לאשר או לבטל פסק בורר שמונה על ידו

 ,כמכוון לכלול בית דין" בית משפט"לטענתי שאפשר לפרש את המונח כראיה 
עסקנו בכך  –לפני כן  חודשים כמהן שניתן הבאתי את דברי הנשיא ברק בפסק די

בית בית בית בית ' ' ' ' פלונית נפלונית נפלונית נפלונית נ 6650/04ץ "בג: לגבי חוק הגנת הפרטיות -בהרחבה בכנס הדיינים הקודם 
מכוונת אין הוראת חוק ה: במה דברים אמורים. 16יסקה פ, הדין הרבני האזורי נתניההדין הרבני האזורי נתניההדין הרבני האזורי נתניההדין הרבני האזורי נתניה

אחד מן . באופן ישיר לבית הדין ומורה לו שהוא כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות
מאחר , היה, לחוק זהשבית הדין כפוף  החליטבגינם הוא של הנשיא ברק שהנימוקים 

בית הדין הוא חלק אורגני ממערכת השפיטה במדינת ישראל ויש לפרש את המונח ש
קשור בכל הלא יכול להיות ש :אמרתי. וק הגנת הפרטיות ככולל בית דיןבח' בית משפט'

יראו אותנו כחלק מבתי , להכפפתינו לנורמות אזרחיות ובכל הקשור לצמצום סמכויותינו
של  כאשר מדובר בהרחבהאילו ו, ויחילו עלינו את ההוראות שלהם, המשפט

  .אותנו כחלק מבתי המשפטלא יראו  ,סמכויותינו
לאחר סקירת פסיקותיה הכלליות של , במחשבה מעמיקהאולי ו -למרבה ההפתעה 

יה 'השופטת פרוקצ - לראות זאת כהפתעה  אין, יה בספקטרום רחב'השופטת פרוקצ
כי , היא אמרה בצורה ברורה באולם בית המשפט. קיבלה את גישתי באופן חד משמעי

היא סבורה שדינו של בית הדין הרבני לענין זה הוא כדינו של כל בית משפט ואין מקום 
ק בית הדין הרבני הוא זה שצריך לאשר או לבטל פס .להבחין בין שתי ערכאות אלו

החזיקו -השופטים רובינשטיין ודוד חשין החרו. בית הדין מינה אותוכאשר  ,בורר
הפעילו לחץ כבד על העותרת שהשופטים , עד כדי כך היתה שם דעה אחידה. אחריה

קיוותי מאד שתתמיד בסרובה , למען האמת –העותרת סרבה וסרבה  .העתירהלמשוך את 
בשלב . א הסכימה למשוך את העתירההי. ונכנעה ללחץ בית המשפט" נשברה"עד ש –
אולי , ממש שעה וחצי. פה שעה וחצי שמעתם אותנו: "משפט והתחננתיפניתי לבית ה זה

אבל , אל תכתבו פסק דין ארוך, בסדר. מנומק תכתבו פסק דין, אנא. אפילו קצת יותר
אתה יודע : "הם אמרו. ברים כדי שהדברים יוחקו עלי ספרלפחות תכתבו את עיקרי הד

: השופט חשין אמר". מושכים את העתירהשלא לכתוב פסק דין כאשר אנחנו נוהגים ש
  ".שווה שתכתוב על כך מאמר"

הענין . בהסכמת הצדדים העתירה נמחקת: "זה לשונו של פסק הדין שניתן, בכל אופן
הצדדים . נשוא העתירה ידון בפני בית הדין הרבני האיזורי בפניו תלוי ההליך נכון לעת זו

יום בקשה בהסכמה לבית המשפט המחוזי לביטול פסק הדין המאשר את  30ו בתוך יגיש
  ."פסק הבורר

שאין לנו בשלב זה פסק דין ברור של בית המשפט , איפוא, המצב המשפטי הוא
לכן חשוב לנו להמשיך בקידומה . העליון הסוקר וקובע את ההלכה המשפטית בסוגיה זו

 כדי שיהיו גדרים, שהסמכות הזאת תהיה במפורשחשוב לנו  .של הצעת חוק שיסדיר זאת
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שלבית הדין יהיו כל הסמכויות שיש לבית  החוק יבהיר. ברורים להפעלת הסמכות
המשמעות היא שכל דבריו של השופט . 1968-ח"התשכ, המשפט על פי חוק הבוררות

אמורים להיות מיושמים , קלינג בהרצאתו אתמול בקשר לסמכות בית המשפט לגבי בורר
סמכויות בית המשפט ביחס . ל ידי בית הדין לכשיבוא לבקר פסק בורר שימונה על ידוע

אך . ים ומהסמכויות של בתי הדיןחלק מהתפקיד, בעזרת השם ,עומדות להיות, לבורר
כשאנחנו נפנה . אין לחרוג מגבולות הסמכות, כאשר נותנים סמכויות: שיהיה ברור

מסגרת עילות זאת בנצטרך לעשות , לדחות לבוררות ונרצה לאחר מכן לאשר או סכסוך
אנחנו לא נוכל לבוא ולבחון את פסק הדין על כרעיו ועל . הביטול של חוק הבוררות

בלו כי למעשה בעצם ההעברה לבוררות קי, כדי לראות אם הבורר צדק או לא צדק, קרבו
  .על עצמם הצדדים את עול סמכות הבורר גם לטעות

מדובר בסכסוכים המצויים בסמכותו השיפוטית של  כי, לסיום פרק זה אציין שוב
  .ובית הדין בהסכמת הצדדים מחליט להעביר את ההכרעה לבורר, בית הדין

  כתבי סרוב

באופן שבתי הדין , בזירות ציבוריות שונות כדי להביא לתיקון החוק אנחנו נאבקים
שר הצדדים כא, הרבניים יוסמכו לשפוט בסכסוכים ממוניים של צדדים שאינם בני זוג

אנחנו מנהלים ויכוחים קשים . מרצונם הטוב מבקשים להישפט בפני בתי הדין הרבנים
 –לא פשוט מאד זה . וכן עם גורמים ממשלתיים וציבוריים אחרים, במשרד המשפטים

שאם לא נוסמך לשפוט בסכסוכי ממון , מאבקנו החילופי הוא .יש נגדנו חזית קשה
ישנם . סמך במפורש לדון כבוררים בסכסוכים אלוכי אז לפחות נו, רגילים בהסכמה

משפטנים בכירים במשרד המשפטים הטוענים כי קיים סיכון שבתי הדין ינצלו לרעה את 
באופן שהם יכריחו נתבעים להתדיין בבית הדין באיום של כתב , הכוח שיינתן להם

. ת הדיןלמרות שלולא כתב הסרוב לא היו אותם נתבעים מסכימים להתדיין בבי, סרוב
מאחר שבתי , שאין מקום לחשש האמור, הודענו לגורמים המעורבים בהליך החקיקה

אנו מעוניינים לדון על . הדין נמנעים כבר במשך כמה וכמה שנים מלהוציא כתבי סרוב
, אין לנו ענין. פי דין תורה רק את בעלי הדין החפצים מרצונם החופשי להתדיין בפנינו

בעל דין המעונין . להטיל את מרותנו באמצעות כתבי סרוב, כמערכת ממלכתית ממוסדת
. והוא צפוי לקבל שם את מבוקשו, בכתב סרוב יכול לפנות לבתי הדין הפרטיים השונים

לנו יש ענין לדון לגוף הסכסוך ולהכריע על פי דין תורה בין אלו החפצים בכך מרצונם 
' ' ' ' יוסף כץ ניוסף כץ ניוסף כץ ניוסף כץ נ 3269/95ץ "בג-למעשה חדלנו מלהוציא כתבי סרוב מאז פסק הדין ב. הטוב

מאז איננו יכולים . שנים 10-שניתן לפני כ, 590) 4(נ  בית הדין הרבני האזורי בירושליםבית הדין הרבני האזורי בירושליםבית הדין הרבני האזורי בירושליםבית הדין הרבני האזורי בירושלים
איננו יכולים לקבוע באופן . להוציא כתב סרוב הקובע באופן ישיר את מעמדו של הנתבע

' סי מ"ד וחו"של' ד סי"ע יו"ודינו כמצויין בשו, סרב לדין תורההנתבע מ"פוזיטיבי כי 
בענין . איננו יכולים לעשות זאת גם בלי לפרט במפורש את ההלכות הכתובות שם". ו"כ

  ):607, שם(ל "ץ כץ הנ"זה נכתבו דברים ברורים בפסק הדין בבג
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ואף צריך להודיע , דין רבני רשאי להודיע לתובע-אין ספק שבית, אכן"
וראוי  כך יכול לעשות. אם וכאשר הנתבע מסרב להתדיין לפניו, לתובע

בהנחה שהוא מוסמך לשמש , דין רבני-ואין סיבה שבית, שיעשה כל בורר
 484/77צ "מבחינה זאת ודאי צדק בית המשפט בבג. לא יעשה כך, בורר

צריך בית הדין הרבני להסתפק בהודעה , אך אם בכך בלבד מדובר]. 10[
ידי כל -בנוסח הודעה שתישלח במקרה מעין זה על, פשוטה ועניינית

ולו רק , הנושא עמו מטען כבד של סנקציה, להבדיל מכתב סירוב ,בורר
האפשרות . גם אם אין הוא כולל כתב נידוי או חרם, סנקציה של קלון

אין פירושה שבית , הפתוחה לפני בית הדין הרבני לשלוח הודעה כזאת
  ."הדין רשאי גם להוציא כתב סירוב

היות והנתבע מסרב : "ואלכתוב בהחלטה מעין זו ה ,איפוא, המקסימום שניתן
שתמצא /ת לתובעו בכל מקום שימצא/ת התובע/רשאי, להתדיין בבית הדין בדין תורה

הבעת עמדה . בנוסח שכזה לא הבענו עמדה ערכית לגבי סרבנותו של הנתבע ".לנכון
ל נימקנו רק מדוע התרנו לתובע לתבוע "בנוסח הנ. ערכית עשויה להתפרש ככתב סרוב

, יתפרש הדבר כהוצאת כתב סרוב, ככל שנרבה בדברים מעבר לכך .בכל מקום שיחפוץ
  ". ...הנכנסת לחופת למה כלה יודעין הכל"בבחינת 

כי ייכתב בחוק שנוסח ההודעה שתימסר על ידי , על מנת לקדם את החקיקה הסכמנו
תיקבע בתקנות על ידי , בית הדין לתובע בקשר לסרובו של הנתבע להתדיין בבית הדין

הכוונה היא להכליל בהודעה היתר . ים בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדולשר המשפט
נצטרך להקפיד על ". כתב סרוב"ללא הסנקציה של , לתובע לתבוע בכל מקום שיחפוץ

באופן כללי ניתן לומר כי רוב  .כך שהדברים שיוצאים מתחת ידינו יהיו בגבולות הסמכות
שלא הפנימו זאת , אם כי מעטים מאד, מעטים יש עדיין, לצערי. הדיינים מקפידים על כך
ומוציאים , יש מאותם מעטים שמתחכמים בהקשר זה, לצערי. באופן מניח את הדעת

הם חושבים שהמקרה הפרטי בו הם עוסקים . מפעם לפעם כתבי סרוב בנוסח זה או אחר
ור ח, לכאורה, הם קודחים -ובדרכם , נראה לי שהם טועים. לא יובא למודעות ציבורית

  .בספינת בתי הדין
על ידי בית הדין הרבני בירושלים לפני כשנה  באחד מפסקי הדין שניתן, מורי ורבותי

הצדדים חתמו על . היה זה דיון שעסק בדיני עבודה. המיוחד לממונותהרכב הבמסגרת 
. חדש של הנתבע דין-צר חיכוך בין בית הדין לבין עורךתוך כדי הדיון נו. שטר בוררות

אני . בית הדין סרב להידרש לטענות אלו. הדין-סרב לשמוע את טענות עורך בית הדין
לאותו עורך דין להישמע הסברים טובים מדוע לא אפשרו יש לבית הדין מתאר לעצמי ש

. מסוג זהועוד כל מיני דברים , היה נדמה לבית הדין שיש פה עניין של סחבת. בבית הדין
הוגשה . מכות האישור נתונה לבית הדין לעבודהס, בדיני עבודההיות והיתה זו בוררות 

קשות , בית הדין לעבודה ביקר קשות. ודהבקשה לביטול פסק בורר בפני בית דין לעב
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וביטל את פסק , הייצוגכך ששללו מהנתבע את זכות את בית הדין האזורי על , מאוד
  .הבוררות של בית הדין

כים גם כן להיזהר ולדעת אבל אנחנו צרי, סמכויותמצפים לקבל אנחנו , רבותי
זוהי אשליה לחשוב שבית הדין דן באמת בדלתיים  .שבוחנים אותנו בשבע עיניים

ישנה גם חרב ". גיהינום פעורה לרגליו"לא די בכך שדיין יחשוב כי ביושבו בדין . סגורות
מידה גם באמות הכל פעולה שלנו נבחנת . ואין זו רק חרב הלכתית, המכוונת לגבו

אנחנו חייבים לעמוד בשני . אזרחיות-באמות המידה הכלליותגם , ולהבדיל, ההלכתיות
  .הסטנדרטים האלה

אם הצדדים חתמו על שטר בוררות וקיבלו על עצמם שבית הדין ידון על , לשאלתכם
במקרה שכזה . איני רואה מניעה שבית הדין יטיל כתב סרוב במקרה מתאים, פי דין תורה

לרבות הדין . המהותי של דין תורה לכל סעיפיו ואגפיוקיבל על עצמו הנתבע את הדין 
אציין רק כי בנקודה זו יש ויכוח ביני . ע המאפשר לבית הדין להטיל נידוי וחרם"בשו

, הוא סבר שבורר. העוזר הקודם של היועץ המשפטי לממשלה, ד יעקב שפירא"לבין עו
. אני חולק עליו, ורכאמ. אינו מוסמך להוציא כתב סרוב, אף לאחר חתימת שטר בוררות

  .הויכוח בינינו לא הוכרע בפסק דין

  סטטיסטיקה חלקית –ץ נגד בתי הדין "עתירות לבג

ברצוני לדווח על סטטיסטיקה חלקית שערכתי בקשר לפסקי דין בעתירות שהוגשו 
, תשעת החודשים האחרוניםהסטטיסטיקה מתייחסת ל .ץ נגד בתי הדין הרבניים"לבג

 25-בניתנו פסקי דין בתשעה חודשים אלו . ועד ערב כנס זה םמאז כנס הדיינים הקוד
חלקם הוגשו כמה  - תשעה חודשים באותם  - חלקן הוגשו השנה . נגדנו שהוגשועתירות 
 ץ"בג"זוהי עתירה הידועה כ .1996אחת מהן הוגשה עוד בשנת . ודם לכןשנים ק
ותם צירפתי ארק . יותר משני עמודים בחנתי רק פסקי דין שבהם היו. "סרגובי

היו עוד כמה . אני מקוה לערוך בשנה הבאה סטטיסטיקה יותר מדוייקת. לסטטיסטיקה
העתירות  25 מתוך: לנתוניםלב  נא שימו. פסקי דין של כמה שורות שבהם נדחו עתירות

 88%- זה אומר ש. 12%עתירות זה  3. עתירות נגד בתי הדין 3תקבלו ה, שצויינו
אפילו ללא , נדחו על הסף, 64%בשיעור של  ,ותן עתירותחלק ניכר מא. מהעתירות נדחו

בית . וודאי ללא בקשת תגובתי. הזוג המשיב-תגובה מאת בן בקשת חלקן אף ללא, דיון
ת כדבר שבשגרה כותב תגובו אינני. בכתב מבקש את תגובתי אינוהמשפט העליון כמעט 
הדין כמקובל לגבי  אינני רואה עצמי כפרקליט המייצג את בתי - לבית המשפט העליון 

ומטעם זה אינני עוטה על עצמי בהופעתי שם את הגלימה המסורתית , ץ"בעלי דין בבג
או , מוצא לנכון לעשות כןרק באותן עתירות שאני מתייצב שם אני  ;של עורכי הדין

נדחו על הסף  64%אבל  -במקרים בהם בית המשפט מבקש במפורש את התייצבותי 
והם , הינם מנומקים ,האחוזים הללו 64רובם של . המשפטבאולם בית  דיוןכל ללא 

  .מצויים בחוברות שהנחתי בפניכם בכנס זה
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קראו נא את פסקי הדין ותראו כיצד בית המשפט העליון בודק את הטענות נגד בתי  
א להתערב בפסקי הדין של בתי לט העליון מעדיף שבית המשפתיווכחו לדעת . הדין
ץ "בג. ץ היא שבית הדין פעל באופן תקין"דת המוצא של בגניתן להתרשם כי נקו. הדין

בתי  על החלטות ופסקי דין שלערכאת ערעור שאין הוא משמש , חזור והדגש, דגישמ
בנוסף  .שפנו קודם לבית הדין הרבני הגדולבמיוחד כשפונים אליו ללא , הדין הרבניים

מתוך כלל העתירות  20% שהינם -חמש עתירות , שנדחו על הסף אף ללא דיון 64%-ל
  .נדחו על הסף לאחר דיון ראשון -בתקופה שצויינה 
 שלב הראשוןב: ץ מתנהל בשני שלבים"בגהדיון ב? 'נדחו על הסף'מה הכוונה 

השופטים מחליטים  במהלכה של בדיקה זו. נערכת בדיקה שהעתירה עומדת בתנאי סף
פי הכתב בלבד  פעמים שבדיקת הסף נערכת על. אם לאו, אם להוציא צו על תנאי

אם בסיומה של בדיקה זו . ופעמים מתקיים דיון באולם בית המשפט בנוכחות הצדדים
  .המשמעות היא דחיה על הסף, נדחתה העתירה ללא שהוצא צו על תנאי

. כאורה בעייתיות של ממש בענין נשוא העתירהשיש ל ,היאצו על תנאי משמעות  
. תצהיר ולהשלים את טיעוניהם להגישנוספת כן מאפשרים למשיבים הזדמנות ל

נדחו עוד  ,בעתירות שנפסקו בתקופת תשעת החודשים האחרונים וניתן בהן צו על תנאי
אומר שבית אין זה עדיין , למרות שהוצא צו על תנאי, כלומר. כלל העתירותמ 4%

אני . התקבלועתירות  12%רק , כפי שאמרתי. המשפט העליון הולך לקבל את העתירה
בהתערבות בפסקי גישה זהירה מצדו של בית המשפט העליון  צביע עלחושב שזה מ

  .הדין של בתי הדין

  ץ סרגובי"תוצאת בג –התרת נישואין מעורבים 

אחת מן . לרוב ההתערבות היא קשה, רבותיי, מחליט להתערבץ "כשבג, אכן 
, עתירה של עורך דין סרגוביהיתה ה, העתירות שבהן הוצא צו מוחלט נגד בתי הדין

במשך שנים רבות נהגנו להתיר באמצעות . שעסקה בהתרת נישואים מעורבים, '96משנת 
כאשר הם באו אלינו , פסק דין את קשר הנישואין האזרחי שבין בני זוג מעורבים

שהסכמת בני זוג מעורבים ברור . אין עצה ואין תבונה, לאחר פסק דין זה, כיום. בהסכמה
אין . אינה מועילה, להתיר את נישואיהםת בית הדין לסמכו -אף אם מדובר בספק יהודי  -

על מנת שהוא  ,בית המשפט לענייני משפחהסגן נשיא של מנוס אלא להפנות אותם ל
  .הלאהוכן , ישתמש במסלול הארוך של קבלת חוות דעת מבית הדין הגדול

הם נרשמו . בני זוג נישאו בישראל כדת משה וישראל: ראו נא סיטואציה אבסורדית
מאוחר יותר התברר כי אחד מבני הזוג אינו . ן ברבנות מקומית וקיבלו תעודת נישואיןכדי

לא חלו הנישואין בהיותם מנוגדים לדין , אם אחד מהם אינו יהודי: ממה נפשך. יהודי
נישואין (לחוק שיפוט בתי דין רבניים  2כי סעיף , הם לא חלו אף במישור האזרחי. תורה

כי נישואין של יהודים , ורה אותנו ואת כל הרשויות בישראלמ 1953-ג"התשי, )וגירושין
שבית דין רבני שעניינם של בני זוג , מה יותר הגיוני מכך. בישראל ייערכו על פי דין תורה
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ץ לחוק "על פי פרשנות בג! ?יצהיר בפסק דין כי הנישואין בטלים, אלו עלה בפניו
פגה סמכותו , זוג פלוני אינו יהודי משעה שקבע בית הדין כי בן, שיפוט בתי דין רבניים

לסגן נשיא של בית המשפט , כאמור, בני הזוג יצטרכו לפנות. של בית הדין לגבי בני הזוג
אשר יפנה שאילתא לנשיא בית הדין הרבני הגדול או לדיין של בית הדין , לעניני משפחה

או דיין  אם נשיא בית הדין הגדול. הרבני הגדול שהוסמך לצורך כך על ידי הנשיא
כי אז יעביר סגן הנשיא של בית המשפט , יחווה דעתו שיש צורך בגט לחומרא, כאמור

אם נשיא בית הדין . לעניני משפחה את ענין הגירושין לסמכות בית הדין הרבני האזורי
יישאר הענין בסמכות בית , יחווה דעתו שאין צורך בסידור גט, הגדול או דיין כאמור

  .המשפט לעניני משפחה
הפסקת הדיון בבית הדין לאחר שהתברר שיש ספק ביהדות של אחד  :נא לבשימו 

אין משמעה שהענין לא יחזור לבית הדין לצורך גט לחומרא או , מבני הזוג או שניהם
י אז, מבני הזוג או של שניהםאחד קיים ספק ביהדות של אבל משעה שהתברר ש. מספק

וכדי שגט זה יכרות גם את התוקף  ,מספקגט  חוקית לסדרהיה לבית הדין סמכות כדי שת
בהחזרת הענין לבית הדין בדרך החתחתים שאותה יש צורך  ,החוקי של הנישואין

  .תארתי
במקרה שכזה אין לבית הדין הרבני סמכות לדון בענינים הכרוכים , לשאלתכם

הוא לא יפעל , לכשידון בית הדין בגירושין של בני זוג אלו ויסדר את הגט. בגירושין
אלא מכח חוק שיפוט התרת , )נישואין וגירושין(מכוח חוק שיפוט בתי דין רבניים 

לפי חוק זה אין הסמכה . 1969-ט"התשכ, )מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית(נישואין 
  .לבתי הדין לעסוק בענינים כרוכים

לא ניתן להסתמך על הרישום במרשם , לצורך סמכותו של בית הדין לדון בגירושין
אין הרישום בו לגבי דתו של , על פי חוק מרשם האוכלוסין. לוסין של משרד הפניםהאוכ

אינו מעלה ואינו מוריד לענין , הרישום שם. אדם מהווה אף ראיה לכאורה לנכונותו
לא ניתן , אם במהלך דיון בבית הדין עולה ספק בדבר יהדות. סמכות בית הדין הרבני

אני מודע לגישתם של . ם בן הזוג הוא יהודילהתעלם מן הספק בתירוץ שעל פי המירש
די לנו בכך שהצדדים , לדעתם". חבל לעורר דובים מרבצם"חלק מן הדיינים הסבורים כי 

מאשר לדחות זאת לצורך מיצוי , ועדיף לסדר את הגט מספק מיד, מסכימים להתגרש
ין גישה זו נקוטה לפעמים גם כאשר א. ההליך שבמסגרת חוק שיפוט התרת נישואין
שיש , דיינים מומחים, אך דעו נא רבותי. רישום לגבי יהדות בן הזוג במרשם האוכלוסין

בדרך כלל , פעמים רבות שעניינם של בני זוג אלו חוזר אלינו. דרך קצרה שהיא ארוכה
הענין יכול . עקב קושי חוקי לרשום את הגירושין, באמצעות הערות של משרד הפנים

כאשר אחד מהם מבקש לשלול את , ים יותר בין בני הזוגלחזור גם עקב סכסוכים מאוחר
  .התוקף החוקי של הגט שנערך

אני שומע את הטענה כי קיים אינטרס הלכתי להציל את האשה מאיסור ספק של 
אך באופן חריג לא יתן , יסדר בית הדין את הגט, אני מסכים כי אם זה המצב. אשת איש

עצתי היא , בכל מקרה אחר. קית הנכונהתעודת גירושין עד לביצוע הפרוצדורה החו
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יש , התעורר ספק ביהדות אחד מבני הזוג: לבחור את הדרך הארוכה שהיא קצרה
הענין יחזור לסידור הגט . להפסיק את הדיון ולהפנות את הצדדים לערכאה המוסמכת

  .בבית הדין לאחר ביצוע הפרוצדורה החוקית הנכונה

  בית הדיןהטלת קנס או מאסר עקב הפרעה לעבודת 

 .דין עקב הפרעה לדיון-היו מספר מקרים שבתי הדין הטילו מאסר נגד בעלישנה ה
, דבבית הדין באשדו או שניים נוספים היו אחד. בבית הדין בנתניה שניים מתוכם היו

מתוך כלל יים שנ. שבע-ועוד אחד היה בבית הדין בבאר, אחד היה בבית הדין בחיפה
היו . היו חמורים מאוד –ה ואחד מבית הדין בנתניה אחד מבית הדין בחיפ – המקרים

בית הדין הזהיר . ל אחד מבעלי הדין נגד בית הדיןתבטאויות קשות מאוד שבמהלכם ה
  .בית הדין הטיל מאסר. בעל הדין או בעלת הדין על ההתנהגות את

הנשיא . מובא על פי החוק לידיעת נשיא בית המשפט העליון, קנס או מאסר כאמור
מוסמך להתערב בצו , ט אחר של בית המשפט העליון שמונה על ידי הנשיאאו שופ

דן סגן  ,בית הדין בחיפהבמקרה של המאסר שהוטל על ידי . המאסר או בצו שהטיל קנס
בית הדין המקרה של . הוא אישר את צו המאסר של בית הדין. השופט ריבלין, הנשיאה
  .ת צו המאסרהיא ביטלה א. נישנדון על ידי הנשיאה ביבנתניה 

בית הדין . ראשית אציין את ההבדלים הטכניים. הבה נבחן את ההבדלים בין המקרים
בית הדין בנתניה הטיל . מיום חמישי עד יום שני –בחיפה הטיל מאסר של ימים ספורים 

הטיל מאסר בית הדין בנתניה , מאסר נגד בעלבית הדין בחיפה הטיל . יום 30מאסר של 
ם מן העובדה כי התיק הראשון טופל על ידי שופט גבר והמקרה אני מתעל. נגד אישה

לצורך הבדיקה העניינית אני מוכן להתעלם גם מן . השני טופל על ידי שופטת אשה
  .השינוי המגדרי של בעלי הדין נגדם הוטל המאסר

שהשקפת בית הדין בנתניה להטיל על האשה מאסר של , בשלב זה, אני מוכן להניח
בבית הדין בחיפה לא היה מגיע לו במקרה שנדון  ,לעומת זאת. עקרוניתנכונה  –יום  30

שגם בית דין אחר היה פוסק כמו בית הדין בנתניה  יכול להיות .ימים של מאסר 4-יותר מ
ם הנדירים המציאות מוכיחה שגם במקרי. אבל זה לא עובד כך. בנסיבות שארעו שם

דובר תמיד על , בודת בית המשפטהפרעה לע בגין, שבהם הוטלו מאסרים בבית המשפט
 שעות במאסר שלמדובר היה לפעמים  !ימים ספורים בלבד. ימים ספורים מאסר של

שנות מאסר על עבירה מסוג  שבעקוצב עונש של , להבדיל, גם כשחוק העונשין. בודדות
הטילו קיימים מקרים מועטים בלבד שבהם , תקיפה עם חבלה חמורה בנסיבות מחמירות

התקופה הקצובה  .את מחציתם ולרוב לא הטילו אפילו, ות המאסר הללואת רוב שנ
בתי המשפט מקפידים תמיד לשקול את  .בחוק היא בגדר של תקופת מקסימום בלבד

תמיד מדובר על . תקופת המאסר בהתחשב הן בנסיבות המיוחדות והן במקרים דומים
ה שלילת חירותו של אני רואה בחומרה רב, כשלעצמי. של מאסר תקופה קצובה ומדודה

, בתוקף תפקידי זה ותפקידים קודמים, הזדמן לי. לימים -וקל וחומר , אדם אף לשעות
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תוך כדי הביקור ניסיתי להעמיד עצמי . אמנם לא הרבה, לסייר בבתי סוהר ובתי מעצר
קשה להפריז ! אין זה בילוי! אין מדובר בבית מלון. ונחרדתי, במקומם של האסירים

הנחת המוצא שלנו . בעוצמתו ובהשפעתו על אזרח מן השורה -מאסר בחומרת עונש ה
אינם משתייכים לאוכלוסיה , אף אם עוולו בהפרעה לדיון, היא שבעלי הדין שבפנינו

דין -שבעל, אין זה פשוט להעמיד עצמי במקומם של הדיינים, אכן. פלילית-עבריינית
כך , מנוס מלשקול את העונש אין, למרות זאת. ואף ירק בפניהם, פלוני חירפם וגידפם

נתבזה , אם לא נעשה כן. כמקובל בערכאות האחרות, שיוטל על פי אמות מידה מתונות
, עקב ביטול צו המאסר על ידי נשיאת בית המשפט העליון, ביזוי נוסף על הביזוי הראשון

  .כפי שאכן קרה לגבי הצו של בית הדין בנתניה
, )מניעת הפרעה(דין דתיים -חוק בתיל 2ף אני מבקש להביא בפניכם את הוראות סעי

  :ובהמשך אביא את הפרשנות להוראות אלו, כלשונן, 1965–ה"תשכ

        איסור הפרעהאיסור הפרעהאיסור הפרעהאיסור הפרעה""""

אדם העושה אחד המעשים שלהלן בעת דיוני   )א(  .2
הב 'קאדי או קאדי מד, בלשכתו של דיין, באולם בית הדין, בית הדין

ורשאי , הרחקתורשאי בית הדין לצוות על , או סמוך למקום הדיון
לאחר שהתרה באדם להימנע מהפרעה והוא לא שעה , הוא

  :להענישו על אתר בקנס או במאסר עד שלושה חדשים, להתראה

מתנהג בדרך של אלימות או איומים או בדרך פרועה או  )1(
  ;מבישה

מקים רעש כדי להביע הסכמה או אי הסכמה לפעולה  )2(
  ;משפטית או להחלטה של בית דין

יים על פקיד בית הדין או מפריע לו בצורה אחרת מא )3(
  ;למלא תפקידו

  .מפריע בדרך אחרת לדיוני בית הדין )4(

יתן בית הדין מיד ) א(על עונש שהוטל לפי סעיף קטן   )ב(  
או שופט אחר , הנשיא; הודעה בכתב לנשיא בית המשפט העליון
 לאחר שזימן את, רשאי, של בית המשפט העליון שהנשיא קבע לכך

  .לבטל את העונש או לשנותו לקולה, הנידון אם ביקש זאת

סעיף זה לא יחול על מי שנתון באותו ענין לשיפוט   )ג(  
והוא נמצא , 1961–א"תשכ, משמעתי על פי חוק לשכת עורכי הדין

  ."ת הדין לרגל תפקידובאולם בי



  ז"התשס –כנס הדיינים   ד הרב שמעון יעקבי"עו

214 

 

ין על ידי השופט מישאל חש, אביא בפניכם עתה את הפרשנות שניתנה להוראות אלו
באותו מקרה המבקשת . 86) 2(ד נב"פ, ''''הרב אוחיון ואחהרב אוחיון ואחהרב אוחיון ואחהרב אוחיון ואח' ' ' ' רידר נרידר נרידר נרידר נ' ' ' ' סססס 2022/98פ "בש -ב

הדין הרבני - קבע בית הבעללאחר שלבקשת , הדין הרבני לסידור גט-זומנו לבית ,ובעלה
הדין נכתב -בפרוטוקול הדיון שנערך בבית. דין סופי כי המבקשת חייבת לקבל גט-בפסק

הדין - וכי בית, הדין והוזהרה שלא להוסיף ולהתחצף-כי המבקשת התחצפה בפני בית
הדין -כי בסופו של דבר הורה בית, עוד נכתב. חזר והזהיר את המבקשת שלא תתחצף

זאת מכוח , הדין-ציות לבית-לאסור את המבקשת לשבועיים ימים בשל הפרעה ואי
 – להלן( 1965- ה"תשכ, )מניעת הפרעה(לחוק בתי דין דתיים  2סמכותו לפי סעיף 

מכאן הבקשה . הדין סירב להיעתר לבקשת המבקשת להתנצל על מעשיה-בית). החוק
להלן מסקנות החלטת בית המשפט כפי שסוכמו על ידי מערכת פסקי  .לשחרור ממאסר

  :הדין של בית המשפט העליון
שבניגוד , לחוק 2הדין לפי הוראת סעיף - ייחודה של סמכות בית  )1(  .א

ובלא , הליכי ענישה לפיה הינם קצרים ומזורזים, ןלהליכים פליליים מן המניי
. זוכה לערובות שהליכי דין פלילי רגילים מקנים לנאשם מן המניין" נאשם"שה

שכן שלא כבמשפט פלילי , "רשויות-האחדת"לחוק יוצרת מעין  2הוראת סעיף 
, משפט-גם בית, גם עד, גם מאשים, בה בעת, המשפט משמש-בית, מן המניין

של " טלסקופיזציה"בה בעת מתקיימת גם . ים גם מוציא לפועלובמובן מסו
  ).א92 –ו 91(זירוז ההליכים וקיומם על אתר : ההליכים

מעמדה של הרשות השופטת הינו ערך חשוב ונעלה לעצמו שהוראת   )2(    
- הטלת סנקציה לאלתר על מי שמתפרע בבית. נועדה לשומרו ולקיימו 2סעיף 
אין לשמירת -בלעדיו-הינה תנאי –ההתפרעות  במובנו הרחב של מושג –משפט 

הגורם של למען יראו וייראו הינו ראשון במעלה במקרה . משפט-מעמדו של בית
ב 92(עצמם מפניו וראוי כי עיקרים אחרים במשפט החשובים כשלעצמם יסיגו , זה
  ).ג –

יש , של ההליכים" טלסקופיזציה"ו" רשויות-האחדת"במגבלות של   )3(    
סייגים מספר . מיטב כדי להוסיף ולשמור על זכויותיו של הנאשםלעשות את ה

דין קונה סמכות לענוש אדם - אין בית, ראשית. עולים מלשון החוק ומפירושו
והאדם לא שעה , בקנס או במאסר אלא אם התרה בו תחילה להימנע מהפרעה

אלא אזהרה , משמיע לא אך אזהרה על דרך הסתם" התראה"המושג . להתראה
אם לא  –או עלול הוא להטיל סנקציה  –הדין יטיל סנקציה -כי בית מפורשת

הדין -מוטלת חובה על בית, שנית. הדין-יימנע המוזהר מהפרעה לדיוני בית
- אין צורך שבית. לרשום בפרוטוקול את דבר ההתראה ואת מהותה של ההפרעה

אולם מחובתו , הדין יפרש כל מילה שנאמרה וכל תנועה שנעשתה נוכח פניו
הדין ליתן -על בית, שלישית. לפרש ולפרט בפרוטוקול ולו את עיקרי הדברים

" מיד"המושג . המשפט העליון על דבר המאסר-מיד הודעה בכתב לנשיא בית
יש . בנוסף להודעה בדרכים המקובלות, כוונתו להעברה בשגר פקסימיליה

  ).א94 –ז 93, ג93 –ה 92(לדקדק בקיומם של סייגים אלה 
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הדין הודיע מפורשות -ה דנן לא עולה מהפרוטוקול כי ביתבמקר  )1(  .ב
הדין את המבקשת -גם אם הזהיר בית. כי תיענש אם לא תעצור בדרכה, למבקשת

לא יועיל תיקון , כי עומד הוא לעונשה אך בלא שאזהרה זו בא זכרה בפרוטוקול
עיון בפרוטוקול אינו מגלה מה אמרה המבקשת , בנוסף. שיבוא לאחר מעשה

מן ההכרח הוא . הדין כי דיברה דברי חוצפה-ומה טעם סבר בית, הדין-לבית
. הדין יפרש ויפרט בפרוטוקול הדיון במה החציפה המבקשת פניה כלפיו- שבית

המשפט העליון לשפוט אם החציפה המבקשת פניה -רק כך יוכל נשיא בית
אם יש התאמה בין  –ואם החציפה פניה , באורח הגורר אחריו סנקציה

  ).ה95 –ד 94(ואם עומד העונש במבחן המידתיות , ות לבין העונשההתחצפ
לאחר שהמבקשת שלחה אליו , הדין- דומה שחובה הייתה על בית  )2(    

לקרוא את אשר , לזמן את המבקשת אליו, בקשה דחופה להתנצלות ולסליחה
אין הדבר אומר כי לאחר קריאה ושמיעה חייב . כתבה ולשמוע את אשר בפיה

הגם שעונש המאסר בן השבועיים (ן להקל בעונשה של המבקשת הדי-היה בית
הדין -אין בידי בית, ואולם). אם לנקוט לשון המעטה, הינו תמוה עד למאוד

  ").ג96 –ו 95(לדעת אם להקל בעונש אם את המבקשת לא שמע 
 –של בית הדין בחיפה ובית הדין בנתניה  – שני הפרוטוקוליםדקתי את והנה ב
בית הדין מזהיר את "נכתבו מלים סתמיות מעין . האזהרהכללה ב מה לא כתוובשניהם 

את , כתב המשנה לנשיאה ריבלין 8818/06פ "בתיק בש, למרות זאת". פלונית/פלוני
  :הדברים הבאים

הדין הרבני האזורי -במהלך דיון שהתקיים בין הנידון לאשתו בבית"
ת בהתאם זא, הדין לעוצרו עד ליום שני הקרוב-החליט בית, בחיפה

, )מניעת הפרעה(דין דתיים -לחוק בתי) 4(2לסמכותו לפי סעיף 
והיום התקיים דיון , המשפט-כך נמסרה לבית-הודעה על. 1965- ה"התשכ

-נציגת המדינה סבורה כי אין להתערב בהחלטת בית. בשאלת המעצר
הדין -הדין משום שנסיבות העניין הצדיקו את ההחלטה ובשל שבית

הנידון הביע בפניי תרעומת על . דרך מדודה ומתונההפעיל את סמכותו ב
 ".הדין חיפש תרוץ טוב לעצור אותו-בית"המעצר היום והוא סובר כי 

הדין חושף תמונה קשה בכל הנוגע להתנהגות -עיון בפרוטוקול בית   
הדין בעת הדין כי -הנידון הוזמן ליתן גט לאשתו והודיע לבית. הנידון
שתה , תוך כדי כך". תת את הגט היוםשתוי היום ולא יכול ל"הוא 

לסגור את "הדין הנכבד -ידי בית- לשוכרה באולם עצמו עד שנתבקש על
הדין הנכבד -הנידון דרש אז מבית". הבקבוק כרגע ולהפסיק את השתייה

. הדין בדבר התנהגותו-ידי בית-הוזהר על, בשלב זה". לא להתכסח איתי"
דין מטומטמת -עורכת"ה כוחה של האיש-כינה את בא, מיד לאחר מכן

, כשנודע לו על המשך הדיון ביום שני הקרוב". שלא יודעת מהחיים שלה
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הדין הנכבד כי לא יגיע לדיון ופנה אל כבוד אחד הדיינים -הודיע לבית
  ".מי אתה בכלל שב בשקט"במילים 

הדין הרבני הפעיל את סמכותו כראוי -בית. מיותר להכביר עוד במילים   
  ."אין להתערב בהחלטה. ן עשה זאת בדרך מדודה ומתונהובנסיבות העניי

ה של בית הדין בנתניה נתפסלגבי צו המאסר בהחלטה  ,לעומת הדברים הללו
זאת היתה . ממשי בדבר העונש שיוטל לעובדה שהאזהרה לא כללה תוכןהנשיאה ביניש 

 - ר העמוקה יות –דומני שהעילה הממשית , עם זאת. לביטול ההחלטה העילה המשפטית
נראה . יום 30מאסר של  –נבעה מן העונש החמור שהטיל בית הדין , לביטול ההחלטה

  :כך נימקה הנשיאה ביניש את החלטתה לבטל את צו המאסר. היה כי העונש איננו מידתי

התנאי המוקדם להפעלת סמכות הענישה שבידי , היא איפוא, ההתראה"
. במספר החלטותעל טיבה של ההתראה עמד בית משפט זה . בית הדין

-אין חולק כי ההתראה צריכה להעמיד את האדם הנוהג בדרך פסולה על
ב "איומים וכיו, אלימות, לחוק) א(2פי אחת החלופות שפורטו בסעיף 

ראו (על עצם התנהגותו הפסולה , הפרעה בדרך אחרת לדיוני בית הדין
 6342/05פ "בש; )לא פורסם(מדינת ישראל ' דראק נ 2914/93פ "בש
עוד הוסיף וקבע בית משפט זה כי )). לא פורסם(פלונית ' וני נפל

פ "ראו בש(ההתראה האמורה צריכה למצוא ביטוי בפרוטוקול הדיון 
)). לא פורסם(בית הדין הרבני האזורי בירושלים ' טורנהיים נ 1362/96

פעל בית הדין בדרך האמורה לעניין ציון סוג ההפרעה , במקרה שלפנינו
קביעה נוספת המתחייבת מתפקודו של . אך בכך אין די, ןבפרוטוקול הדיו

היא , בית הדין בעניין מניעת ההפרעה הן כגורם מאשים והן כגורם מעניש
כי את ההתנהגות הפסולה יש לפרט במסגרת פרוטוקול הדיון משל היה 

בהחלטתו . ידי בית הדין-המוגש על" כתב אישום"פרוטוקול הדיון 
חשין כי תוכנה של ההתראה אינו מתמצה ' בעניין רידר קבע השופט מ

סמכותו הייחודית של בית . במתן אזהרה בעלמא לאדם כי יימנע מהפרעה
מבלי לקיים הליך פלילי , הדין להטיל סנקציה עונשית על האדם המפריע

מחייבת כי בית הדין יזהיר בצורה מפורשת את המפריע באשר , כסדרו
, מנע מהפרעה לדיוני בית הדיןלאפשרות כי יטיל עליו עונש אם לא יי

דומה כי אין צורך להכביר במילים ). מאסר(ולפרש את סוג העונש הצפוי 
מן . על חשיבותה של ההתראה מפני האפשרות להטלת סנקציה עונשית
אין "הראוי כי בתי הדין יקפידו על כלל זה וימלאו אחר עקרון היסוד כי 

  ".עונשין אלא אם כן מזהירין

י בעניין שלפניי לא ניתנה אזהרה באשר לאפשרות הטלת אין חולק כ .5
כוח - בא. וכל המעורבים בהליך הופתעו מהצעד שננקט, עונש המאסר
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הבעל אף הגדיל לעשות ופנה בבקשה לבית הדין כי יחזור בו מן העונש 
ניתן היה לסיים את נימוקי החלטתי בנקודה זו , בנסיבות אלו. שהושת

רואה אני , עם זאת. טעם האמור בלבדולפסול את ההחלטה ולו מן ה
  .להוסיף מעט מהתרשמותי עקב הדיון שהתקיים בפניי

, אם לארבע בנות, אין כל ספק כי המבקשת הינה אשה קשת יום ומרירה  
. הטוענת שעברה תלאות רבות במהלך הליכי הגירושין המתמשכים

המבקשת נהגה שלא כראוי בעת הדיון בבית הדין הרבני והתנהגותה 
היושבים , מבינה אני לליבם של הדיינים. בית הדין הייתה בלתי נסבלתב

, לדין מידי יום בהליכים בהם הצדדים נושאים עימם מטען נפשי קשה
בהליכים טעונים מסוג זה חורגים . רגשות סוערים ומגלים קוצר רוח

. הצדדים לא פעם מרמת ההתנהגות הנדרשת והראויה בהליכים משפטיים
שאים וחייבים בתי הדין לעמוד על כבודם ולמנוע מהדיון בנסיבות אלה ר

עם זאת הדיין מחוייב במתינות ובשקול , להתדרדר לידי זילות ופגיעה
נראה בעיניי כי בעניין שלפניי איבדה אמנם המבקשת שליטה . דעת מדוד

גם בנסיבות כאלה עוצמת הסנקציה של מאסר , ברם, על התנהגותה
ק מצד בית הדין בטרם ניתנת החלטה מחייבת משנה זהירות ואיפו

הדגישו כי בדרך , כוח הצדדים שטענו בפניי-באי. להטלת עונש מאסר
כלל אב בית הדין שגזר את העונש על המבקשת מתון הוא והדיונים בפניו 

הכל היו תמימי דעים . התנהלו ברוח טובה ולפיכך נדהמו מהעונש שנגזר
ן המוטל בגין התנהגות כי עונש של שלושים ימי מאסר כעונש ראשו

  ".הוא עונש בלתי מידתי, פרועה בבית הדין

  צווי הגנה בגין אלימות במשפחה

טיפוליים איזה כלים : השאלה היתה. האלימות במשפחהאתמול על נושא  כאןדובר 
לא  -כדי לנסות לשקם את המשפחה , לימיםנגד בעלים א, לבית הדין, עומדים לרשותינו

כמעט . עולה נתון נוסף לאלימות במשפחהבהקשר . דין סופיים מתוך רצון להגיע לפסקי
נפגשתי לפני כחודש וחצי עם כל . בקשות לצווי הגנה, תי הדיןלב, לא מגישים אלינו

שהיא ואני חושב  ,היתה לנו שיחה מעניינת. לנשים מוכותעורכות הדין של המרכזים 
סקרתי . הנושא הזהן על הסברתי להם את ההסתכלות של בית הדי. ומועילה טובההיתה 

הסברתי להם את ההבדלים . הבעייתיות שיש לבית הדין לתת צווים במעמד צד אחד את
לבין אלימות , שבהם בית הדין רואה את הדחיפות במתן צווים כאשר יש אלימות פיסית

צו  כך לגבי מתןוודאי  -תר בעייתית מבחינתו שהיא יו, מילולית או אלימות נפשית
ציינתי את החששות הקיימים מפני ניצול לרעה של הרחקת בעל מביתו  .במעמד צו אחד

ש בהם אלמנטים שימתבררים נתונים כאשר  כי אמרתי להן .ללא ראיות אובייקטיביות
ויקבע , שבית הדין ייתן צו במעמד צו אחד נראה לי, של פיקוח נפש או אלימות קשה
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וחבל שהם לא פונות לבית הדין , כדי לברר את העניין, אחרי יומייםדיון למחרת או 
הסברתי כי בקשה לצו הגנה ניתן להגיש הן לבית הדין הרבני והן לבית  .בעניינים הללו

" ריב הסמכויות"ואין בהגשת בקשה כאמור כדי להשפיע על , המשפט לעניני משפחה
שהן בהחלט מוכנות לנסות אמרו לי עורכות הדין . ביתר הענינים הכרוכים בגירושין

  .לפנות לבית הדין בבקשות למתן צווי הגבלה - את ההצעה ליישם
, כי בכל מצב יש קושי לתת צו הגנה במעמד אחד, למרות דברי, לדיינים הסבורים

והורו על המצאת הבקשה (!) קבעו דיון דחוף למחרת הגשת הבקשה , אם כך: אשיב
את  המבקשת תמציא ישירות. וההזמנה לדיון אל המשיב באמצעות משטרת ישראל

והמשטרה תשלח את מחלקת הסיור , החומר לתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריה
זוהי פרקטיקה מקובלת לגבי צווי הגנה המוצאים על ידי בתי . שלה לבצע את ההמצאה

יתכן שהמבקשת ! זכרו נא כי עולה טענת אלימות. ואין סיבה שלא נאמץ זאת, המשפט
, מעו נא את המבקשת במעמד צד אחדש. נמצאת בסכנה חמורה בדרגה זו או אחרת

במקרים המתאימים הטילו על האשה או על בא . והחליטו אלו צעדים אופרטיביים לנקוט
כוחה לקשור את כל הקצוות הדרושים על מנת לאפשר קיום דיון מיידי במעמד שני 

, אולי. אבל תשקלו את הבקשה שבפניכם, איני מכתיב לכם חלילה מה לפסוק. הצדדים
אל . יומיים או שבוע, תחליטו לתת צו מיידי לתקופה מוגבלת של יום, עיוןלאחר ה

תתרשמו רק מן המקרים שבהם ניצלו נשים לרעה את מתן הצו או שהצו היווה מניע 
שקלו נא את המקרים הרבים . כפי שהעיר כאן אחד הדיינים, כלשעצמו לאלימות

ב אי נקיטת פעולות עק, לרבות רצח, ההפוכים שבהם נשים נפגעו בצורה אנושה
  .מספיקות למניעת האלימות

אחרי , אם כבר החלטתם שאתם מוציאים צו הגנה: הערה נוספת לגבי מתן צווי הגנה
 .חוקמן המותר על פי היותר לפרק זמן ארוך אל תתנו אותו , ששמעתם את שני הצדדים

ולים אם יש נסיבות מיוחדות אתם יכ. החוק מאפשר להטיל צו הגנה לשלושה חודשים
הינה צו הגנה קציבת זמן ב-אי. אחת עד למקסימום של שנה, להאריך אותו עוד ועוד

". עד למתן החלטה אחרת"גם לא ניתן לכתוב כי הצו יהיה בתוקף  .טעות מוחלטת
  .חייבים לקצוב מועד בגבולות המועדים שבחוק

  צו זמני במעמד צד אחד להחזקת קטינים

במיוחד על ידי , במפגש שתיארתי הדין אחת הטענות שהושמעו על ידי עורכות
היתה בקשר לבקשה למתן  ,"בת מלך" עורכת דין דתית של מקלט נשים דתיות וחרדיות

  .צו זמני להחזקת קטינים במעמד צד אחד
 צווי הגנה בבקשות למתןרוצות לפנות לבית הדין , כעקרון, אנחנו" :כך היא אמרה

פניתי כמה פעמים לבית . הילדים הקטנים עם לפעמים באות אלינו נשים. ובקשות דומות
זה . אף פעם לא קיבלתי את זה. הדין לתת צו להחזקה זמנית של הילדים במעמד צד אחד
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בנסיונותינו לשכנע נשים דתיות וחרדיות זה יוצר לנו קושי אמיתי . יוצר לנו קושי אמיתי
  ."לפנות לבית הדין בעניין הזה

בקשר לחובה הבסיסית , ו במעמד צד אחדחזרתי על הסברי בקשר למתן צ, כמובן
יחד . לשמוע את שני הצדדים באותו מעמד –" שמוע בין אחיכם"והמושרשת לקיים את 

גם כשהיא מוגשת , נדמה לי שמבחינה הלכתית יש מקום לשקול את הבקשה, עם זאת
יל למטה מגאם מדובר בילדים שהם . הילדיםלפחות מבחינת גילאי , במעמד צד אחד

לכאורה אין סיבה שלא נשקול מתן אישור , חזקתם שהם נטפלים לאימותיהם אשר, שש
 .עד אשר נשמע את טענות שני הצדדים בדיון, באופן זמני לאם כי הילדים בהחזקתה

יש מקום לשקול את רצונה של . כך גם כשמדובר בבנות שהן למעלה מגיל שש, לכאורה
של החזקת  מנוע שינוי המצבהאם לקבל אישור זמני להחזקת הילדים בידיה כדי ל

 –אף שהיא עצמה שינתה לאחרונה מצבה , הילדים המצוי עתה פיזית בידי האם
 הבקשהאל תדחו אוטומטית את . את הבקשה תבחנו. בהליכתה למעון לנשים מוכות

 תנו צווים כאלו רק כאשר". ויהי מה, אנחנו לא נותנים צווים במעמד צד אחד: "ותגידו
, אם החלטתם שאי אפשר לתת במעמד צד אחד .י לתת את זהאתם משתכנעים שראו

. נא תשהו את ההחלטהאל . ד שלושה ימיםדיון בעו תקבעו. יומיים-יוםדיון בעוד  תקבעו
  .כשעולה טענת אלימות אין להמתין לדיון הקבוע ממילא לצדדים על פי היומן

  אישורי יהדות ואישור גיור

מי אם לא בית הדין ? לוני יהודי או לא יהודיאם פ ,מי אם לא בית הדין הרבני יחליט
שטוען שהתגייר בחוץ לארץ או בבית דין אחר פרטי , פלוניהגיור של יחליט אם הוא ש

  ?או שאינו כזה, כדת משה וישראל הינו אכן גיור, בישראל
היו אלינו פניות די כעוסות ממשרד , למרות ההנחה הטבועה בשאלות שהצבתי

, בקשר לאישורי יהדות ואישור גירות שניתנו על ידי בתי הדין, הפנים ומשרד המשפטים
ושאלו אותי לאחר פסק , הם הגדילו עשות בטענתם. שלא בקשר לעניני נישואין וגירושין

כתוב בחוק שיפוט בתי דין רבניים  היכן? לגייר מי שמכם": ץ סימה אמיר"הדין בבג
  !נשאלהאבל היא , השאלה הזאת מדהימה". ?שאתם מוסמכים לגייר

שבהם אנשים שרצו לקבל , הפניות שהגיעו אלינו היו בדרך כלל במקרים בעייתיים
ונדחו על ידי משרד הפנים או שנדחו על ידי ועדת חריגים שמסננת , מעמד בישראל

פנו , כמו תיירים ועובדים זרים, בקשות לגיור של אנשים שאין להם מעמד חוקי בישראל
ו לעקוף את המגבלות החוקיות שהוצבו בפניהם ובאמצעותם חשב, לבתי הדין שלנו

  .לקבלת מעמד
הציגו בפנינו אנשי משרד הפנים , בחלק מן המקרים שבהם בתי הדין אישרו יהדות

אמנם , מורי ורבותי. מסמכים וראיות המטילים צל כבד על צדקת ההחלטה של בית הדין
ם האחרונות הבדיקות בשני. אנו בודקים בצורה מאד אינטנסיבית בקשות לאישורי יהדות

בין אם זה נבדק על ידי , אבל הטעות מצויה בתחום בירורי יהדות. יותר רציניות מבעבר
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 ,הדין היו כמה וכמה מקרים שבתי. ודאי כשזה לא נבדק על ידי מומחיםבו, מומחים
ך העדויות והמסמכים אישור יהדות על סמ נתנו, במיוחד כשעוד לא השתמשנו במומחים

ומשרד , זה הגיע למשרד הפנים. בית הדין ההליך הזה נעשה כדין מבחינת. שהיו לפניו
פוקפק שהאישור מהפנים מצא מסמכים ועדויות שלא היו בפני בית הדין ומכוחם התברר 

? מה עושים אותם אנשים. על פי עדי שקר ועל פי מסמכי שקרניתן לפעמים הוא . מאוד
דול מבית הדין הרבני שמוכן לקבל ומי לנו ג -את פסק הדין של בית הדין וקחים ל

אתם לא תקבלו אותנו : "והם אומרים -לשורות העם היהודי את פלוני או את אלמונית 
, תן אותנועקרונית מוכן לחהם ! ת הדין מאשר את יהדותנואפילו בי? לפי חוק השבות

  ".?ואנחנו לא יכולים לקבל זכות שבות בישראל
וכאן אני אומר את זה בפורום , ואלים אותיכבר כמה שנים שאני אומר לדיינים שש

, אין שום הצדקה שאנחנו נאשר יהדות או נאשר גירות של אנשים שבאים לפנינו: רחב
כשבא פלוני תייר לאשר את . כאשר אין בפני בית הדין שאלה של נישואין או גירושין

, יולהרהר אחראנחנו צריכים  בשלב הגשת הבקשה כבר ,יהדותו והוא בא לבית הדין
. מסתירים מידע זה מבתי הדיןאנשים . האמין לאישורים שבידיומשרד הפנים לא שמא 

הם באים . ונדחו - למשרד הפנים, לקונסוליה, ללשכת הקשר פנו כבר בעברלרוב הם 
לא ערים אנו לפעמים , לצערי. שם בו הם עושים בנו קרדום לחפור. ינו כמוצא אחרוןאל

  .במסמכים המוגשים לנו על ידי מבקשי האישור הטעונה ליבוןלכל נקודה מספיק 
שאיננה קשורה , כאשר מדובר ביהדות כשאלה עיקריתכי , קיימת טענה משפטית

אני לא רוצה להכריע בעצמי . לדון בה לבית הדיןחוקית אין סמכות , לעניין של נישואין
ל על שזאת ההנהגה שאנחנו צריכים לקב, אני סבור, יחד עם זאת. בשאלה משפטית זו

. לא לאשר יהדות ולא לאשר גיור כאשר אין תיק נישואין פתוח ברבנות מקומית .עצמנו
כי יש כאן כוונה , בין השאר, לפחות יש לקבל הפניה של רב רושם נישואין שיאשר

שלא יראו פסק דין , איני רוצה שחלילה בית הדין יתבזה בכך. י"רצינית להינשא כדמו
כשבית הדין נותן . כתעודה ציבורית קבילה, ות וגירותשל בית הדין בקשר לאישור יהד

. למרות שלבית הדין יש מעמד ציבורי, תעודה ציבורית אין זו, החלטה שאיננה בסמכותו
לכלי נשק יבוא וייתן אישור שאיננו קשור  למתן רשיוןשוו בנפשכם שפקיד משרד הפנים 

אין , וסק בתחום סמכותוהוא לא עאם אבל , אז הוא אמנם אדם ציבורי. לתחום תפקידו
כשעוסקים באישורי יהדות או , לכן. לא יראו בזה כתעודה ציבורית. משמעות לדבריו

או שיש ראיות ברורות , תיק נישואין פתוח ברבנות מקומיתתקפידו שיש , באישורי גיור
  .שיש לאישור נפקות ישירה לענין של נישואין
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 זכרון לראשונים

  הרב נחום פרובר

 אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב

נים שאעלה את זכרם של שני דיי ביקשוני ,אקדיםלפני שניכנס לדיון הפנימי 
והרב הגאון הרב , פלדמן זכר צדיק וקדוש לברכהשמואל הרב הגאון הרב . חשובים

לי קשה . חלק מהמהות שלנו, היו חלק מאיתנוש, אברהם אטלס זכר צדיק וקדוש לברכה
, כאלה שאחד קטן כמוני ידבר על אנשים גדולים ,אינני מרגיש בכלל את היכולת, הדבר

  .שתיים ולא יותר-אבל מילה

        ל"ג שמואל פלדמן זצ"הרה

מי מאיתנו לא יודע את הבקיאות  .זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב פלדמןהרב הגאון 
ממש לא , ול להגיעידע שלא יכ, כל מי שרק היה לידו. הידע המבהיל שלוו, המדהימה

אני יכול לומר כי כבר לפני שלושים . בידע שלו ובבקיאות שלו, יכול להגיע לדרגתו
הרב . לשגב, שהיו נוסעים אליו לשבתות' ביזוהיו בחורים מישיבת פונ, וחמש שנים

והוא היה גר בשגב , הייתה לו ישיבה בשגב .ל היה רב בשגב בתקופה ההיא"מן זצפלד
, רק כדי להתבסם מהתורה שלוים מהישיבה היו נוסעים לשבתות רבחו. תקופה ארוכה

היו יוצאים , אני זוכר שכשהיו חוזרים משם. ולעבור איתו שבת, יכולת שלוומה
  .מהבקיאות המיוחדת שלו, בהתפעלות בלתי רגילה

הייתה בו מין . הרגיש את הקדושה המיוחדת שהייתה בו, מי שהיה לידו ,כמו כן
, בחדר אוכל, נסמי שהכיר ומי שראה את הרב פלדמן פה בכ .חידהקדושה גם כן קצת מפ

הייתה בו קדושת . הקדושה שלו הייתה מבהילה -מי שראה אותו בנסיעות שנסענו 
את זה ראה כל אחד . עצר את עצמו מכל מיני ראיות, רהוא לא רצה לראות כל דב. עיניים

  .שהיה לידו
לא מהדור , שלא שייך אלינות משהו זה באמ, וכן הקדושה שבוהבקיאות והידע שלו 

  .ושהיה בכנסים יחד איתנו, מאיתנוקדוש ונורא שהיה חלק , גדולאיבדנו אדם . שלנו

        ל"ג אברהם אטלס זצ"הרה

היה דיין במלוא מובן , כר צדיק וקדוש לברכהז ,הרב הגאון הרב אברהם אטלס
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הוא . ייה חדהרא, ראה לפניו אדם בעל הבנה חדה, מי שהכיר את הרב אטלס. המילה
חתך את , לא הסתכל לא ימינה ולא שמאלה .ראה את הדברים בצורה ברורה ביותר

היה הרבה מה ללמוד . ח איבריו ובכל המהות שלו"בכל רמ דיין .ות שהםהדברים כמ
, ההבנה שלו, החיתוך שלו, החריפות שלו, הרבה מה ללמוד מהמהירות שלו .ממנו

למדתי  -כל פעם שמעתי את זה  - ד איתו אמרכל מי שישב יח. הקליטה המהירה שלו
שהרב , מה עוד. והקליטה והחיתוך של הדברים, המהירות, מהיכולת, הרבה מהרב אטלס

שינה  .כמו בית תבשיל - הקים ויצר דברים, הוא הקים ישיבות, אטלס לא הסתפק רק בזה
היה . קצהושינה בעיר חיפה את הדברים מהקצה ל, עשה מפגשים מכל הכיוונים, דברים

גם הוא היה חלק . -שלא מוצאים כמותה, לת בלתי רגילהדמות מיוחדת בעלת יכו
 -ראינו אותו , שמענו אותו, התבסמנו ממנו, ישב יחד איתנו, אדם מאיתנו, מאיתנו

  .ואיבדנו את זה
  

ושיכולנו , שהיו חלק מאיתנו ,איבדנו באמת שני אנשים מורמים מעם -כמו שאמרתי 
  .יהיה זכרם ברוך. יות יחד איתם וללמוד הרבה מהםלה ,להתחכך איתם
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  סד כתובה ומזונותהתנאים להפ

  הרב נחום שיינין

  1111אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב

האשה בטענות שונות נגד  ות מצדד התנהלו תביעות גירושין ומזונ"בפני ביה ....אאאא
 –הבעל הכחיש את טענותיה ועתר לשלום . הבעל על התנהגותו הקשה מנשוא כלפיה

  .בית
ונישאה לו בערמה מבלי , היא כלל איננה יהודיה, במהלך הדיון העלתה טענה חדשה

אף הוסיפה . אמנם אבי אמה היה יהודי אך אם אמה איננה יהודיה. לומר לו את האמת
שגם כשנתבקשה בעת רישום הנשואין שלהם ברבנות להביא עדים על יהדותה  ,ואמרה

על אף שכאמור , בקשה ממכרים שעלו יחד אתה מברית המועצות להעיד שהיא יהודיה
. מ ולא ניתן לאתרם"יצויין שהעדים שהעידו על יהדותה חזרו לבריה. האמת שהיא גויה

  .מ אינם בארץ"רו בבריהואף מבני הכפר שבה התגור, וגם הוריה אינם חיים
מ הציגו את עצמם כיהודים "ככל הידוע לכל היו אכן מקרים רבים שעולים מבריה

  .בטעות כיהודים, ואף השיאום
 :השאלות שבפנינו הינן

  .האם היא נאמנת להפקיע את עצמה מבעלה ולבטל את נשואיה איתו  .1
  .יב בכתובתההאם הוא חי, באם ננקוט שאיננה נאמנת לבטל את נשואיה אתו  .2
  .האם זכאית למזונות, אם אינה נאמנת  .3
  :'ב' צ, לכאורה היא משנה ערוכה בנדרים ....בבבב

האומרת , בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה"
חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר .... 'טמאה אני לך וכו
  ."ומקלקלת על בעלה

מהחשש , יננה נאמנת להפקיע עצמה מבעלהא' ככל העולה מהמשנה וסוגיית הגמ
איננה נאמנת להפקיע , הואיל ונישאת לבעלה, ז בנדוננו"ולפי. שמא עיניה נתנה באחר

  .שעבודו ממנה

                                                 
 ).'בדימ(הרב נחום שיינין הינו דיין בית הדין הרבני הגדול , בעת מסירת הדברים לדפוס  .1
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, ע"דהנה איתא בשו. אמנם נראה דיש לחלק בין דין המשנה בנדרים לבין עובדא דידן
  :ל"וז' סעיף ח' סימן מו, העזר –אבן 

אחר אירוסין לומר שנתקדשה לאחר ' או אפי קול היוצא אחר הנשואין"
  .אין חוששין לו, תחלה

אסורה לבעלה , כ שנתקדשה לראשון"מיהו אם היא מודה אח: "א שם כתב"וברמ
 ."הואיל ויצא הקול תחלה

 :ל"וז] 'ד' סי 'כלל לה[ש "והבית יוסף שם הביא תשובת הרא

אמרו , ובא רבי יעקב ואמר אני קדשתיה תחלה, מ קידש אלמנה אחת"ר
הלך , זוכר אותם לכשאצטרך אביא אותם) איני(לו היכן העדים אמר אני 

ולא , לסלק תרעומת שלו מעליו,מ לפייסו בדבר מועט שיפטרנה בגט"ר
. מ אצל ארוסתו ואמרה לו שמעולם לא קבלה קדושין מאחר"הלך ר, רצה

ומזה , עמד וכנסה והיה ירא שמא יעקב יביא עדים של שקר על קדושיו
, הלכו האשה וקרוביה ושכרו עידי שקר לכתוב גט על שם יעקב הפחד

נודע הדבר לרבי , שאם יביא עדים שקדשה יראו גם הם הגט שגירשה בו
 ".יעקב ואמר שזהו הודאה שנתקדשה לו ואינו צריך עדים אחרים

איסור בשביל קול  ואין חשש, והשיב שאין ממש בדבריו מכמה טעמים שכתב
אבל אם ' פלוני מהיכן שמע מפלוני וכו, כדאמר תלמודא, קולחדא שאין זה , שהוציא

כדתנן הוא אומר , אין זה קול, והיא אומרת לא קדשתני, אמר אדם קדשתי את פלונית
ואפילו אם היתה מודה בפירוש . קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני היא מותרת בקרוביו

ולא היה בה , דשה כברלאו כל כמינה לאסור עצמה על אותו שקי, קדושין ממנו שקבלה
, , , , אלא דהוה אמרינן דשויתה לעצמה חתיכה דאיסוראאלא דהוה אמרינן דשויתה לעצמה חתיכה דאיסוראאלא דהוה אמרינן דשויתה לעצמה חתיכה דאיסוראאלא דהוה אמרינן דשויתה לעצמה חתיכה דאיסורא, שם איסור אם היה בא עליה

  .ש הנצרך לעניננו"כ דברי הרא"ע. ויוציאנה בגט בלא כתובהויוציאנה בגט בלא כתובהויוציאנה בגט בלא כתובהויוציאנה בגט בלא כתובה
במה שכתב דאילו היתה מודית היתה נאמנת לשוויא על  ש"ע על הרא"ולכאורה צ

דאינה נאמנת ' ב' תניתין דנדרים צומאי שנא ממ, ויוציאנה בגט, עצמה חתיכא דאיסורא
  .ע"וצ. להפקיע שעבודה לו

  :י שם הקשה"ובב

ועל מה שאמר שאם היתה מודה היינו אומרים שויתה לנפשא חתיכה "
' יב[ק דקדושין "מדאיתא בפ, יש לתמוה, דאיסורא ויוציאנה בלא כתובה

אמרה לי , יהודית דביתהו דרבי חייא דהויה לה צער לידה אמרה ליה] 'ב
אמר לה לאו כל כמינה דאימך , אם קיבל ביך אבוך קדושי כי זוטרת

ואיפשר שיש לחלק בין כשהיא עצמה , י"ותירץ הב, דאסרת ליך עילואי
  .כ"ע". מודה לכשאומרת כן בשם אחרים
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אך עדיין לא יישב את הקושיא על , בקדושין' אם כי תירץ את הקושיא מהגמ, ובאמת
  .ל"דנדרים הנ' ש ממתני"הרא

  :י"כתב על דברי הב' ק ד"ס, שם, רכי משהובד

' ואפי, ג"כ כל אשה תאסר עצמה על בעלה בכה"דא, ולא נראה חלוק זה"
באשה שאמרה טמאה אני לך אינה נאמנת דחיישינן שמא עיניה נתנה 

  .ש אם אמרה שנתקדשה לאחר דאינה נאמנת"כ, באחר

מודה שהתקדשה ש שהיתה נאמנת אילו היתה "דהטעם לפסק הרא, מ"ולכן כתב הד
ין ש דאילו הודית אף לאחר נשוא"לכך כתב הרא, מפני דהוי קצת קול מעיקרא, קודם
כל נאמנותה של האשה , לפי דבריו. ת נפשא חתיכא דאיסורא ותצא בלא כתובהמשוי

ואולי דבריו של . שמפקיעה את שיעבוד בעלה הוא רק משום דהוי קצת קול מעיקרא
ז היכא "עכ, ף דאין האשה נאמנת לומר טמאה אני לךל דא"מ מיוסדים על מה דקיי"הד

כ גם הכא היינו טעמא דנאמנת משום דהקול הוי רגליים "וא, דאיכא רגלים לדבר נאמנת
  .לדבר

. הואיל ויצא הקול בתחלה, דנאמנת, א"כתב הרמ, ואמנם על מה שפסק המחבר שם
  .ל"בנדרים הנ 'י את הסתירה למתני"ואיך יתרץ הב, א"י והרמ"ע במה נחלקו הב"וצ

איתא דעל מה שאמרה  ',ב 'דהנה בהך סוגיא דקדושין יב, ואשר יראה לומר בזה ....גגגג
'' אימך,,יהודית לרבי חייא דקבל בה אבוה קדושין כי זוטרת אמר לה לאו כל כמינה ד

  :ל"וז] 'ב' כתובות סג[ח "א בדו"והקשה הגרעק. דאסרת ליך עילוהי

דהיא אינה נאמנת ' ולא אמרי, "אימך,,ובהא דאמרינן לאו כל כמינה ד"
ן "ל במה דכתב הר"י, שאמרה לה אמה כן דדלמא עיניה נתנה באחר

דבטמאה אני לך לא שייך שויא אנפשה חתיכא דאיסורא ) 'ב' נדרים צ(
ג דאמרה דלא נשתעבדה לבעל דמקמי "ל דבכה"וי, דמשועבדת לבעל

 .כ"ע". ש כן"הכי נתקדשה לאחר ל

ר בין היכא דאף לדברי האשה עצמה היתה משועבדת דחלוק הדב, א חידש"הגרעק
לבין אופן דלדבריה , עד עתה אלא שרוצה עכשיו להפקיע את השעבוד כבמשנה דנדרים

דבזה נאמנת אף למשנה  -חייא ' כבעובדא דדביתהו דר -מעולם לא היתה משועבדת 
  .אחרונה

א "גרעקל כסברת ה"י ס"דהב. מ"א בד"י והרמ"ל דבזה גופא נחלקו הב"מעתה י
ש "הרא' משום דבתשו, ש"ת הרא"לבין דינא דשו' ב' דחלוק דין המשנה בנדרים צ

, י דנאמנת"ולכן פשיטא ליה להב, ג דלדבריה מעולם לא היתה משועבדת"עסקינן בכה
חייא קשיא ליה ' אך הך מילתא דדביתהו דר. ל"ואין לזה שייכות עם המשנה בנדרים כנ

, חייא לא היתה משועבדת כלל אף פעם' תהו דרדגם שם כפי שטענה דבי, ש"על הרא
. ואמאי הא לא אפקעה לשעבוד וודאי, חייא דאינה אסורה בו' מ חזינן דאמר לה ר"ומ

'' אימך,,חייא לאו כל כמינה ד' אמר לה ר, דכיון דאמרה ליה בשם האם, ועל זה תירץ
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ה קבל אילו היתה אומרת לו שהיא בעצמה יודעת שאבי, נ"ואה, דאסרת לך עילואי
, והיתה נאסרת על רבי חייא, היתה נאמנת, עבורה קדושין לפני שנתקדשה לרבי חייא
 .ל"כיון שלדבריה מעולם לא השתעבדה לו וכנ

 ש אם אמרה שנתקדשה"וכדחזינן בדבריו דכתב דכ, ל להאי חילוקא"מ לא ס"אך הד
 - י "בדכך סובר גם ה -א "ולדעת הגרעק, אינה נאמנת) לפני שנישאה לבעלה(לאחר 

ומעולם לא , אדרבא כל כח נאמנותה הוא מחמת שלטענתה נתקדשה כבר קודם לאחר
  .היתה משועבדת לבעלה

, א"י והגרעק"דלא נחית לחילוקא דהב,מ"ל כדעת הד"ומצינו לחד מקמאי דס ....דדדד
  :ל"ד וז"כתב בתורי) 'ב' בקדושין יב(' דהנה על הך גמ

דהיא מהימנא לשויא  ג"אע: אמר לה לאו כל כמינך דאסרת ליך עילואי"
] 'א' קידושין סה[האומר ' ותנן לקמן בפ, נפשא חתיכה דאיסורא

הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה , והוא אומר לא קדשתיך, קידשתני
הלכך כי קא אסרה נפשא , התם משום דלא אגידא גבייהו, בקרוביו

אבל הכא דאגידא ביה , כיון דלא מפסדא לאחריני, עלויהו מהימנא
דמיא , והא דיהודית. לא מהימנא, דא ליה ומטי איסורא לגביהומשעב

דאמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ולא , להנך תרי עובדי בשלהי נדרים
  .ל"עכ, מהימנא

' ולא תלי מאי דלא מהימנא דביתהו דר, הרי דלא נחת לחילוקא להבחין בין הנושאים
לאו כל ' דייק לישנא דגמולא , שהאם אינה נאמנת לאוסרה, חייא בכך דרק שמעה מאמה

כ אינה "ג, ג דלדבריה של אשתו לא היה שעבוד"ל דאף בכה"אלא ס" אמך,,כמינא ד
  .בעלה עליה נאמנת לאסור

ג דלדבריה לא היה שעבוד מעולם נאמנת או אינה "המחלוקת אם בכה וביסוד ....הההה
דהנה למשנה ראשונה אמרינן דנאמנת בטמאה אני לך ותצא בלא , נאמנת נראה לבאר

  .אשה נותנת עיניה באחר שלא תהא, אך חזרו לומר דאינה נאמנת, כתובה
ן הוי משום "דלטעמו של הר, ויש לחקור מה היתה התקנה במשנה אחרונה

או גם במקום , האם רק כשיש וודאי שעבוד אז אינה נאמנת, דמשועבדת ולכן לא נאמנת
ל במשנה "ממאי דס ל דכל היכא דהוי ספק שעבוד לא חזרו"דאולי י. שיש ספק שעבוד
אמטו להכי בזה , וזה ברור דטענת האשה יוצרת ספק לכל הפחות. ראשונה דנאמנת

משום דכשיש ספק אם היה שעבוד לא הפקיעו , א נאמנת"י והגרעק"דלהב, פליגי
דטמאה אני לך אז ' ורק בהאי גוונא דמתני, ונשאר הדין כמו משנה ראשונה, נאמנותה

, והשאלה אם פקע השעבוד, דודאי היה שעבוד, ספק כללמשום דאין , הפקיעו נאמנותה
  .על זה אמרינן דאין בכוחה להפקיע שעבוד ודאי

דכיון דחיישינן שמא עיניה נתנה באחר אפקוה רבנן , ל"מ ס"ד והד"כ התורי"משא
ל דאמנם "דס, או בדרך אחרת אפשר לבאר. ספק 'ואינה יוצרת באמירתה אפי, להימנותא

  .ולכן נשארת כדינה עד עתה, עבוד אין בכוחה להפקיעיש ספק אבל גם ספק ש
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ד יפסוק שלא "דבנדוננו בטענתה שאיננה יהודיה ומכח זה רוצה שביה, עלה בידנו
דלשיטתו זוהי גם דעת [י "דלדעת הב. תליא באשלי רברבי, היתה משועבדת מעולם

  .מ אינה נאמנת"ד והד"א נאמנת ולדעת התורי"והגרעק] ל"ש בתשובתו הנ"הרא
  ?ומה דינה לגבי כתובה ותנאי כתובה ומזונות

והפקיעה עצמה , א דנאמנת דאיננה יהודיה"י והגרעק"ש אליבא דהב"לשיטת הרא. . . . וווו
  .ודאי דלית לה כתובה ולית לה מזונות, משעבודה אליו ועליו לגרשה

יש לדון האם יש לה , מ דנשארת בשעבודה אליו כאשה"ד והד"אך לשיטת תורי
 .כתובה ותנאי כתובה

משום דלדבריה דהיא נכרית הרי , ל דמפסדת כתובתה מטעם ברור"ולכאורה י
.. .ואלו יוצאות שלא בכתובה: "'א' כתובות עב' ותנן במתני. הכשילתו דבעל ארמית

, כיון דלדבריה, ד"כ לכאורה גם בנ"וא .''....מאכילתו שאינו מעושר ולא קוצה לה חלה
יכה להפסיד כתובתה ותנאי כתובתה מחמת היא הכשילתו בכך שבא על הנכרית ודאי צר

 .זה שהכשילתו
  .וכפי שיבואר להלן, אך לא ברירא מילתא דזו תהיה עילה שתפסיד כתובתה בנדון זה

  :'ב' כתובות קא' דהנה איתא בגמ

אילונית . אלמנה אשה גמורה, אמר רב הונא אילונית אשה ואינה אשה"
, בה אין לה כתובה הכיר בה יש לה כתובה לא הכיר, אשה ואינה אשה

אשה גמורה בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה ] ג"לכה[אלמנה 
  .כ"ע" כתובה

ולא , ג"פ שבעלה לא הכיר בה שהיא אלמנה והוא כה"זו דאע' חזינן מגמ ולכאורה
ולכאורה . אין זה מקח טעות וחייב לשלם לה כתובתה, אמרה לו שהיא אסורה עליו

, דלא חשיב מקח טעות, שום דאין לו טענת מקח טעותקשיא נהי דלא נפטר מכתובתה מ
 ג"אכתי איכא טעמא אחרינא להפסידה כתובתה מחמת דהכשילתו באיסור ביאת כה

  .ע"וצ. ואמאי אית לה כתובה, באלמנה
 :'ב' שם יב' ח לכתובות על מאי דאיתא במתני"א בדו"וכעין קושיא זו העיר הגרעק

היא אומרת משארסתני נאנסתי , הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים" 
והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי , ונסתחפה שדהו

  .כ"ע..." רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, מקח טעות

ולכן לא , להלכה נפסק כדעת רבן גמליאל ורבי אליעזר דנאמנת דמשנתארסה נאנסה
 :ל"א שם וז"וכתב הגרעק. הפסידה כתובתה

  .. ".באשת כהן שאומרת כן אם נאמנת ליטול כתובה מסתפקנא" 

  :ובמסקנת דבריו שם כתב
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נ שאם תחתיו נאנסה הכשילתו בביאת איסור ואבדה "ל דבממ"תו י"
  ."כתובתה כמו במשמשתו נדה

דנאמנת בטענתה דמשנתארסה נאנסה ולא הפסידה , סתמא קתני' והנה במתני
אך טענתו של  ,ם נראה דכך הוא דינאואף כי אמנ. ואף באשת כהן, כתובתה בכל הנשים

ואמאי בכל זאת לא הפסידה כתובתה כמו במכשילתו , א טענה מעלייתא היא"הגרעק
  .ומאי שנא, נדה

אכתי , א"דכתובות ונניח ונימא כדברי הגרעק' ד להך מתני"ואף כי אמנם לא דמיא נ
אמרינן  ומשום דשם הא, א"אתיא שפיר קושית הגרעק' דבשלמא על מתני, חלוק הדבר

דלרבן גמליאל ורבי אליעזר אכן נאמנת בדבריה דנאנסה לאחר האירוסין ולפני ', במתני
. והכשילתו, כ היתה צריכה לומר לו דאסורה לו"וא, ואנו מקבלים את דבריה, הנשואין

כ בנדוננו לכאורה אי אפשר "משא, דהיה לה לומר דנבעלה כדי שלא יכשל בביאת איסור
ונקטינן דהיא , ם דמצד אחד אמרינן דאינה נאמנת שהיא נכריהלתפוס החבל בשני ראשי

ומאידך גיסא לומר שהכשילתו , ז שום איסור"ואין עליו לפ, בת ישראל ונשואה לו כדין
  .באיסור הבא על הנכרית

ומשום , א דתפסיד כתובתה"אך האמת דיש מקום גם בעובדא דידן לטענת הגרעק
אך לדבריה , קים דמותר לו לקיימה דאינה נכריתואנו פוס, דאף דהיא אמנם איננה נאמנת
דכל , ד שהפסידה כתובתה משום שהכשילתו בביאת נכריה"היא עצמה הויא הודאת בע

ל דהודאת "אך לחובת עצמה קיי, ד ולגבי בעלה"מאי דאמרינן דלא מהימנא הוא לגבי בי
 .ושוב צריכה להפסיד כתובתה שהכשילתו, ד כמאה עדים דמי"בע

אמאי לא נחשבת אשת כהן שלדבריה נאנסה בין , א דלעיל"ת הגרעקהדרן לקושיי
משמע  'ס ממתני"דסו, קדושין לנשואין כמכשילתו שלא גילתה לו דאסורה עליו

ודוחק גדול . ז לא הפסידה כתובתה"ועכ, בפשטות דעסקינן בכל הנשים כולל אשת כהן
א דמה נענה על ואף אם נאמר כן אכתי קשי, לא עסקה באשת כהן' הוא לומר דמתני
חזינן דלא מפסדת כתובתה ' ומהגמ' נמצא דממתני', ב' בכתובות קא' הקושיא מהגמ

  .ואמאי שנא ממשמשתו נדה ומאכילתו שאינו מעושר
וליישב הדברים נראה דיש לחקור ביסוד הדין במשמשתו נדה או מאכילתו דבר . ז

שהכשילתו האם הוי קנס שקנסוה על האיסור , שאינו מעושר דמפסדת כתובתה
אלא טעם הדבר הוא הוי הלכה , או דלמא לא קנסינן על עצם איסור ההכשלה, באיסורים

דזה גופא שנוהגת באופן כזה שמכשילה  -ד "ח או יו"ולא בהלכות או - ז "בהלכות אבהע
היא מערערת את חיי הנשואין שלהם וגורמת לכך שלא יוכל בעלה , את בעלה באיסורים

ומהאי טעמא היא , ריך להזהר תמיד שמא תכשילהו באיסוריםכאשר צ, לחיות יחד איתה
  .היא הגורמת שיצטרך להוציאה ולגרשה ולכן מפסדת הכתובה

דסיבת הפסד הכתובה היא מחמת דהיא הגורמת לכך שיצטרך , ואי נימא כצד השני
' ב' בכתובות קא' הן קושייתנו על סוגיית הגמ, יתורצו שתי הקושיות, להוציאה ולגרשה

משום דבאשת כהן שנאנסה כשהיא . 'ב' בדף יב' א על מתני"ושיית הגאון רעקוהן ק
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נמצא דבמה , ארוסה הרי היא נאסרת עליו מיד כשנאנסה ואינו יכול לשאת אותה
אין זה הגורם לכך שיצטרך , שהכשילתו שבא עליה כשהיא אסורה עליו באיסור זונה

ל מה שהכשילתו ועשתה ולכן אילו סיבת הפסד כתובה היתה מחמת קנס ע, לגרשה
אך כיון . שפיר היה מקום לומר שתפסיד כתובה דהא הכשילתו באיסור, איסור בזה

דאמרינן דיסוד הפסד כתובה הוא משום שגורמת לערער חיי הנשואין כשמכשילתו הרי 
ולא הוסיפה כלום לערער את חיי הנשואין , כאן היא כבר אסירא וקיימא מעת שנאנסה

  .ג להפסידה כתובתה"ם מקום בכהנמצא דאין שו, שלהם
אמאי לא הפסידה כתובתה ', ב' בכתובות קא' ובזה מיושבת נמי קושיתנו על הגמ

. והקשינו דאף אמנם מקח טעות ליכא אבל מכשילתו איכא, ג שלא הכיר בה"אלמנה לכה
ובמה שלא אמרה לו , אסירא וקיימא ג"משום דאלמנה לכה, ל מתיישב בפשיטות"ולהנ

  .ומה לערעור חיי הנשואין דכבר היתה אסורה לולא גרמה במא
, ויסוד זה שרק מה דמקלקל האישות ביניהם הוא הגורם להפסד כתובה במכשילתו

  .נראה מוכח בשיטת אחד מן הראשונים
דהאשה שאמרה לבעלה טמאה אני לך ', ב' ל כמשנה אחרונה דנדרים צ"דהנה קיי
והנה . ומותר לבעלה לקיימה, חרמשום דחיישינן שמא עיניה נתנה בא, אינה נאמנת

ח במשנה אחרונה "פ שאינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה כתקנ"ם פסק דאע"הרמב
  .ז אבדה כתובתה מחמת הודאתה"עכ, ומותר לבעלה לקיימה

  :'אישות הלכה יח' מהל' כד' ם בפ"ל הרמב"וז

שמא , אין משגיחין לדבריה, אמרה לו אשתו שזינתה תחתיו ברצונה" 
ואבדה הבלאות , אבל איבדה כתובתה עיקר ותוספת, נה באחרעיניה נת

  .כ"ע..." שהרי הודית בזנות

ז לגבי "עכ, לגבי איסור אינה נאמנת פ שעל עצם הענין שזינתה"דאע, הרי לנו
  .ופלגינן את הממונות מהאיסורים, הממונות נאמנת

, ות נאמנתועל מה ששייך לממונ, שאינה נאמנת, אך על יסוד זה לחלק בין האיסורים
. 'א' בכתובות עב, ל"הנ' דהנה על מה דאיתא במתני. ם"ד פליג על הרמב"מצינו דהראב

ואיזו היא דת משה , תנן ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית"
אי דידע , מאכילתו שאינו מעושר היכי דמי" ' אומרת הגמ". מאכילתו שאינו מעושר

לא צריכא דאמרה ליה פלוני כהן תיקן לי "', ופרקינן בגמ ,"אי דלא ידע מנא ידע, נפרוש
ה ואי "ד) ף"מדפי הרי' ב' לב(ן שם "ובר. כ"ע". את הכרי ואזיל שייליה ואישתכח שיקרא

  :ן"והקשה הר. ''מי אמר לו אחרי כן שהוא בא לפנינו להוציאה'': לא ידע כתב

נת דאין ל משום דאינה נאמ"ד ז"כתב הראב, והאי דלא אוקמה במודה''
דלהפסיד כתובתה , ולא נראה'': ן"וכתב עלה הר. ''אדם משים עצמו רשע

אלא משום דמילתא דלא , ד כמאה עדים דמו"ודאי נאמנת דהודאת בע
  .ל"עכ'' .שכיחא היא לא אוקמא בהכי
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משום דמאי שייטיה מה דאינה , ד שם היא בפשיטות"ן על הראב"והסבר קושיית הר
דעל זה , להך דהפסד כתובה, ם דאין אדם משים עצמו רשעמשו, נאמנת לגבי האיסורים

דהרי מצינו להדיא האומר על עצמו שהוא גזל . ד"צריכה להיות נאמנת מכוח הודאת בע
, משום דאין אדם משים עצמו רשע, מראובן לא פסלינן אותו לעדות מחמת דין גזלן

ד כמאה "הודאת בע הרי, ז לגבי חיובי הממון אמרינן דהואיל והודה שגזל מראובן"ועכ
ואמאי לא נימא גם . וחייב לשלם לראובן לפי דבריו שגזל ממנו, ונאמן על כך, עדים דמי
משום דחיישינן שמא , ם שאף שאינה נאמנת לאסור על עצמה"וכפי דעת הרמב, כאן הכי

. בזה פלגינן ואמרינן דנאמנת להפסיד הכתובה, אך לגבי הכתובה, עיניה נתנה באחר
נימא דאף דאין משימה עצמה רשעית , ודתה שהאכילתו שאינו מעושרה כשה"כ ה"וא

דהא , ד"מ לגבי הפסד הכתובה צריכה להיות נאמנת משום הודאת בע"מ, לגבי איסורים
  .לכאורה תרי ענינים חלוקים הוו

ד "ד דחלוק דין הפסד חיוב כתובה מדין הודאת בע"ל דשיטת הראב"ועל כרחך צ. . . . חחחח
אך למעשה , מעשה הגזלה של הגזלן הוא אמנם מעשה אחד, ומשום דלגבי גזילה, שגזל

כ שפיר "וא. חיוב תשלומין עבר הגזילה. דנפסל לעדות ב. א: זה ישנן שתי תוצאות
אבל לגבי מה , פלגינן דאף דלגבי הפסל לעדות אמרינן אין אדם משים עצמו רשע

  .ד כמאה עדים דמי"שמעשה גזילה מחייבו בתשלומין אמרינן דהודאת בע
דאינו נאמן על פסלותו , ם דומה הפסד כתובה למי שמודה שגזל"כן לדעת הרמבו
וגם לגבי כתובה אמרינן דמעשה זנות גורם לשתי , ז נאמן על חיוב תשלומין לנגזל"ובכ

ם "ל להרמב"ואמטו להכי ס. להפסיד כתובתה. להאסר על בעלה ב. תוצאות חלוקות א
  .ד להפסיד כתובתה"דאת בעשאינה נאמנת להאסר על בעלה נאמנת בהו דאף

אין הגדר בזה שמאכילתו שאינו מעושר שהוא מעשה עם שתי , ד"אך לדעת הראב
וגם , דמחד גיסא מאבדת נאמנותה ואסור לבעל לסמוך עליה במאכלות, תוצאות נפרדות

אלא הביאור , תוצאה אחרת שקנסינן לה בגלל שהכשילה אותו ומפסידים לה כתובתה
שילתו איננו יכול לסמוך עליה במאכלים שמביאה לו דאולי דכתולדה ממה שמכ, הוא

וזה מקלקל את כל חיי הנשואין , ולכן אינו יכול לחיות עם אשה כזו, הם מאכלות אסורות
  .ואשה שבגללה נגרם קלקול חיי הנשואין מפסידה עקב זאת את כתובתה, שלו

, שהולא מפיה של הא, דרק כשברור לנו, ד"ולכן מבוארת היטב דעת הראב
אך שונה הדבר כאשר היא אמרה . רק אז מפסידה כתובתה' שהאכילתו אינו מעושר וכו

ומותר , אין אנו מאמינים לדבריה, ל דאין אדם משים עצמו רשע"שהכשילתו הואיל וקיי
נמצא שלא קלקלה כלל את חיי , ואינו צריך לחשוש שתכשילהו, לו לסמוך על נאמנותה

ה את כתובתה דהפסד הכתובה הוא תולדה ממה ולכן אינה מפסיד, הנשואין שלהם
משום דאין אדם משים עצמו , וכאן לא איבדה את נאמנותה, שמאבדת את נאמנותה

  .רשע
ד דהפסד כתובה אינו מחמת דהוי קנס בכל האופנים "דדעת הראב, זכינו לדין

וזה בא , אלא יסוד דינם הוא מחמת שמקלקת את האישות, המוזכרים במשנה שמכשילתו
  .יוצא ואגיד ומותנה הפסד הכתובה בכך שמקלקלת את האישות, כפועלרק 
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שלא חילקה בין אשת ', ב' דכתובות יב' וכאמור לעיל כל זה מוכח ממתני
ישראל לאשת כהן האומרת נאנסתי אחר האירוסין דתרוויהו לא מפסידות 

, ג שלא הכיר בה"לגבי אלמנה לכה' ב' כתובות קא' וכן מהגמ. כתובתן
  .תובהדיש לה כ

דהגדר הוא . הנה כל האמור עד עתה הוא ביסוד דין עוברת על דת דמכשילתו. . . . טטטט
נאסרה קודם  ולא כאשר, דמפסידה כתובתה רק כשמקלקלת את חיי הנשואין בהכשלתו

  .מטעם אחר
דלא רק בעוברת על דת ומכשילתו  וחדוש גדול ביותר מצינו בדעת החלקת מחוקק

כ יסוד הפסד "ג, דעולה מדבריו דאף בזנות ממשאלא , ל"יסוד הפסד הכתובה הוא כנ
אלא נמדד אך ורק בכך , דאינו קנס על מעשיה, ותנאיה איננו מעשה הזנות עצמו כתובה

 .אם במעשה הזנות ערערה וגרמה לנתק האישות שביניהם
', ק ח"ס, עח' בסי, דהנה לגבי חיוב הבעל לפדות את אשתו כתב החלקת מחוקק

  :ל"וז

שזינתה מפסדת תנאי כתובה ואינו חייב [ישראל  ונראה דוקא אשת" 
אבל אשת כהן שזינתה ברצון אחר שנשבית מאחר שכבר , ]לפדותה

נאסרה עליו בשעת שביה ויכול לקיים בה תנאי כתובה ואהדרינך 
  .ל"עכ. ''חייב לפדותה -,למדינתך

א בסוגיא שם אליב' שדן איך אפשר ליישב דברי הגמ', ק ז"ס, וראה בבית שמואל שם
  .מ"דפסק הח

הוא נקט דביסוד הדין ( ש "מ והב"תמה מאוד על דברי הח ',ק ו"ס, שם, ובהפלאה
  :וכתב, )מ"ש על הח"לא חלק הב

דהא כיון שזינתה מרצון , ש"מ וב"אלא דתמיהני על דברי הח...''
ל תנאי כתובה "ממילא פטור מפרקונה דקיי, והפסידה כל כתובתה

כ "צמה באשת כהן שנאנסה ואחל דבכתובה ע"ואפשר דס... ככתובה
אלא דהוא . כיון שכבר אסורה לו תו לא הפסידה כתובתה, זינתה ברצון

  .''...ע"וצ, דבר חדש ולא מצינו זה

דמה דמפסדת אשה , כ דסבר כפי כל האמור לעיל"ש הוא ע"מ והב"והסבר דעת הח
מת אלא מה שמפסדת הוא אך ורק מח, כתובה ותנאי כתובה אין זה כקנס על מעשיה

י גרמתה נעשה הדבר הפסידה כתובה ותנאי "והואיל וע, דגרמה לנתק האישות ביניהם
  .כתובה

אם , ולא מפיה אנו חיים, ויש עדים על מעשה זנות, ולכן באשת כהן אף דזינתה ממש
, ולא היא שקלקלה את האישות ביניהם, חיי האישות ביניהם נאסרו מקודם כשנשבתה

  .והבעל בחיובו עומד, כתובה אין האשה מפסדת כתובתה ותנאי
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ד "גם בנדוננו היה מקום לומר דאף דקיימא הודאת בע, לכאורה לפי כל האמור לעיל
אך לא מה שהכשילתו הוא הוא , בדבריה שהכשילתו בכך שעבר על איסור בעילת נכרית

יחד ולא , אלא לכתחילה היה אסור להם לחיות, שגרם לכך שלא יכול לחיות איתה
ד שדינה כדין מכשלת "כ נמצא שאין בדבריה הודאת בע"וא. ורםההכשלה היא הג

י דין להמשיך לחיות אתה לפי "כ כיון שהוא יכול עפ"וא, בכדי להפסיד כתובה' דמתני
  .בכתובתה השיטות דלעיל הרי הוא חייב

דבכל הני גווני , יש לדון דחלוק הדבר מכל האופנים שהבאנו לעיל, ברם מאידך גיסא
וכל , וזה הצדדים מודים, לדברי כולם הגיע לה כתובה בעת נשואיהםלית מאן דפליג ו

דכיון דלא גרמה לפירוק חיי הנשואין , על זה אמרינן הסברא, השאלה רק אם הפסידה
ד שהפסידה במעשיה "כ אף לפי דבריה היא אין הודאת בע"ביניהם במה שהכשילתו וא

חייב לה הבעל כתובתה כ בנדוננו לפי דבריה היא מעולם לא הת"משא. את כתובתה
אף שאנחנו , ג"כ ודאי דיש מקום לומר דבבכה"וא, כיון דהיא נכרית, ותנאי כתובתה

וכפי , ד"הפסידה כתובתה ותנאי כתובה ומזונותיה מדין הודאת בע, איננו מאמינים לה
  .שנתבאר
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דברי נעילה        

 "עקוב הלב מי ידענו"

  הרב נחום שיינין

  1111אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב

  !נשיאות נכבדה
אך על אף זאת מדי פעם כשאני , אמנם איש דברים אנכי מזה שנים רבות בכנסים אלו

  .אופפת אותי חרדת קדש ,דברים בפורום נכבד זה של גדולי תורה ויראה נושא
, נאמר במדרש רבה בסוף פרשה זו] פרשת יתרו[שת השבוע שבו התכנסנו בפר

ויש בהם נימה השופכת אור ומבט . יחסים למעמד הנשגב של מתן תורהידברים המת
על הסיבה מדוע היתה דממה בכל העולם כולו , חדש בתאור כל היקום באותה שעה

  .באותה עת
ולו היו מחמת יראת שהדממה והשקט המוחלט בעולם כ בפשטות אנו סבורים
ובגין זאת חייב כל , לתת את התורה לעם ישראל שהופיע, ה"הרוממות לכבודו של הקב

  .העולם כולו להיות בדממה מוחלטת
וכך נאמר . שסיבה אחרת היא שבגינה היה צורך להדמים את הכל אך מהמדרש נראה

  ]:'כט' סוף פ[במדרש 

, התורה צפור לא צווח ה את"כשנתן הקב, אבהו בשם רבי יוחנן' אמר ר''
הים , שרפים לא אמרו קדוש, אופנים לא עפו, שור לא געה, עוף לא פרח
אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי , הבריות לא דברו, לא נזדעזע

אל כל קהלכם קול ' וכן הוא אומר את הדברים האלה דבר ה, אלהיך' ה
ם קורא לחבירו יש אלא כשאד'' ולא יסף,,ל מהו"אמר רשב, גדול ולא יסף
ואם , ה לא היה לקולו בת קול"והקול שהיה יוצא מפי הקב, לקולו בת קול

הרי אליהו כשבא לכרמל כינס כל הכמרים ואמר להם , תמה אתה על זה
מה עשה , קראו בקול גדול כי אלהים הוא] 'פסוק כז' יח' פ' מלכים א[

ה העולם הדמים כל העולם והשתיק העליונים והתחתונים והי, ה"הקב
שנאמר ואין קול ואין עונה ואין , תוהו ובוהו כאילו לא היה בריה בעולם

                                                 
 ).'בדימ(הרב נחום שיינין הינו דיין בית הדין הרבני הגדול , בעת מסירת הדברים לדפוס  .1
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על אחת כמה וכמה כשדבר , הם אומרים הבעל עננו, שאם ידבר, קשב
, כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו, ה על סיני השתיק כל העולם"הקב

  .''....אלהיך' ואמר אנכי ה

  .כ חלקו הראשון של דברי המדרש"ע
אנו במדרש את ההקבלה של השתקת כל העולם כולו במעמד הר סיני  רואים

להשתקת כל היקום במעמד המפגש של אליהו עם נביאי הבעל בהר הכרמל להוכיח את 
העילה והסיבה לכך היא בכדי שידעו כל , כאשר בשני המעמדות, אפסות הכפירה שלהם

  .ולכן כל העולם דמם, הבריות שאין עוד מלבדו
עם , הללו עולה תמיהה רבה על תופעה מופלאה ביותר רי המדרשכשנתבונן בדב

יציאת , עשרת המכות, ה"של כמה שבועות את כל ניסי הקב ישראל שחווה לפני תקופה
שלא . וערוך מהשמים לפי לוח זמנים מדוייק ביותר והכל מוכתב, מצרים וקריעת ים סוף

כלשונו בדייקנות ובמתכונת ולא היה דבר כקטן כגדול שלא התקיים ממש ככתבו ו, אכזב
  .ה"שהתווה הקב

שבעוד שלשת ימים תנתן התורה לעם ישראל על ידו בכבודו  ה"והנה מודיע הקב
וכשהגיע העת כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר , ובעצמו בהר סיני

ובכל זאת ! ?ו לספק ספיקא כל שהוא מי הוא רבון העולם היחיד"האם יש מקום ח, עשן
 במקום הנידח ביותר שה אחד, ה שישנו חשש שאם באיזה שהוא מקום בעולם"ת הקבדע

כבר יש חשש , או עוף אחד יפרח וישמע קול כל שהוא, או פרה אחת תגעה, יפעה
  !!!!והרי הדברים מדהימים. ו שתי רשויות הן"שיאמרו ח

אכן עקוב הלב מי  ???ואיך זה בכל זאת קורה , נשאלת השאלה מה יסוד הדבר
דרך  ה"ואכן גילה לנו הקב. ה יוצר האדם הוא היודע את נפשו"ורק הקב, ידענו

  .ל את הלך דרכו והנהגתו של האדם כפי שנראה להלן"האספקלריה המאירה של חז
  ]:'א 'פח[במסכת שבת ' הגמ

ההוא צדוקי דחזיא לרבא דקא מעיין בשמעתתא ויתבא אצבעתא דידיה "
אמר לו עמא פזיזא , אצבעתיה דמאתותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען 

ברישא איבעיא , אכתי בפחזותייכו קיימיתו, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו
ל אנן דסגינן "א, לכו למשמיי אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו

הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב , בשלימותא כתיב בן תומת ישרים תנחם
אצבעות , אצבעתיה דידיה: י שם"וברש. כ"וסלף בוגדים ישדם ע, בהו
עמא : היה ממעכן ברגליו ואינו מבין מתוך טרדא. וקא מייץ בהו: ידיו

קודם ששמעתם אותה האיך . דקדמיתו פומייכו לאודנייכו: נמהר. פזיזא
כ לשון "ע:" היא קשה ואם תוכלו לעמוד בה קבלתם עליכם לקיימה

  .י"רש
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. ות וכוחות הנפש של האדםהללו לומדים אנו יסוד גדול בתכונ' מתוך דברי הגמ
שיושב רבא ומתעמק כל כך בסוגיא , כאשר הצדוקי רואה מה גדול כוחה של תורה

מראה הוד כזה חייב לחולל , שלפניו עד כדי כך שאיננו חש שאצבעותיו נוטפות דם
נפשו איננה יכולה להשאר בשויון נפש מול מחזה , מהפך בכל הליכותיו של אותו צדוקי

הרי הדברים הללו , אך כה קשה לו הדבר, להודות בגדלותה שלל תורהוהיה עליו , כזה
, ואת כל מה שנבנה בנפשו במשך שנים רבות, יחייבו אותו לשנות את כל אורחות חייו

והוא מחפש לעצמו , המראה הזה ז הרי מול עיניו נצב"אך בכ, חושש ביותר ומזה הוא
וכך מוגיע . קנות הנדרשותמבלי שיצטרך להסיק את המס, מפלט איך מתמודדים אתו

צץ במוחו החולני הרעיון ללכת ולהציג את אשר  ואז, הוא את מוחו כיצד נמלטים מזה
בז  -,ובמקום שיעמוד בהדרת כבוד מול התורה ולומדיה, ראו עיניו באור שלילי לחלוטין

וזה כאמור כדי למצוא לעצמו . הוא לרבא ומשפיל אותו ואת כל עם ישראל ואת התורה
  .והמסקנה המביכה שהיה עליו להסיק, מהמצבמפלט 

אנו מוצאים שכחוט השני עובר אותו תהליך אצל אדם שנצב מול דברים כל כך 
שימצא כל טצדקי כדי . ואיננו ערוך לכך, אך לבו בל עמו, מחייבים להסיק מסקנות

  .לערך העליון הנצב לפניו להשפיל וללעוג
  :'ב' ברכות יז' בגמ

מחסיא אבירי לב נינהו דקא חזו יקרא דאוריתא אמר רב אשי בני מתא "
  .כ"ע. תרי זמני בשתא ולא קמגיירא גיורא מינייהו

  :ה תרי זימני בשתא כתבו"שם ד' ובתוס

וראיתי בספר העתים שחבר הרב רבי יהודה בר ברזילי ששמע שהיה "
  .כ"ע.עמוד של אש יורד מן השמים עליהם בכלה דאלול ובכלה דאדר

לראות שרבבות יהודים עוזבים את שדותיהם בשתי , נוראה ואכן זו אבירות לב
וחרף , ה"שבהן צריכים להיות בשדותיהם לפני פסח ולפני ר, העונות הבוערות ביותר

ואף , מתמסרים ללמוד התורה בכל עונה חודש שלם, ההפסדים הגדולים הנובעים מכך
סיק את המסקנות ולא לה לראות את כל זה. רואים עמוד של אש יורד עליהם מן השמים

' ואכן כך קובעת הגמ. הרי זו אבירות ונוקשות הלב שאין דוגמתן בעולם, הנובעות מכך
איך ומהיכן נובעת , אבל קביעה זו היא גם קושיא חזקה, את העובדה שהם אבירי לב

איך עומדים הגויים בני מתא מחסיא '', קא מגייר גיורא מינייהו לא"ש, אבירות לב כזו
  ???בפני לחץ כזה

ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום , ד אשכחן פתרא לשאלה זו"ובס
וגם בזאת מוכיחים הדברים על , נמצא פתרון השאלה הזו' וממקום אחר בגמ, אחר

  .תכונות הנפש הנפתלות והעקלקלות של האדם
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אילו פשעים , י המלכות"נאמר שרבה בר נחמני היה מבוקש ע' א' מ פו"בב' בגמ
, י השלטונות ששלחו שליחים לתפוס אותו"בר נחמני שבגללם היה מבוקש ע עשה רבה

  :שם' מגלה לנו הגמ

אמרו איכא חד גברא , אכלו ביה קורצא ביה מלכא... רבה בר נחמני"
ביהודאי דקא מבטל תריסר אלפי מישראל ירחי בקייטא וירחא בסיתווא 

  .כ"ע. ''מכרגא דמלכא

ו והלשינו למלכות שרבה בר נחמני ממריד את בא: זו' עלינו לשים לב להאמור בגמ
ומורה להם לברוח משדותיהם באותם חדשיים בשנה שהם בתקופות הקיץ , האנשים
—.בכדי שישתמטו ממילוי חובתם לשלם מיסים למלכות?, ולמה ולאיזו מטרה, והסתיו

איך הגיעו לקביעה ולהמצאה , מאיפה מתפרצת לבת השנאה הזו נגד רבה בר נחמני
י "ועוד לעשות ממנו פושע מבוקש ע, שזה מה שעושה רבה בר נחמני, ת הזוהמטורפ
  .המלכות

יסוד נפלא היוצא , הם הם הדברים שאמרנו כתוב כאן: התשובה לכך היא פשוטה
הם לחוצים אל , עומדים בני מתא מחסיא נגד אירוע כזה. מצירוף שתי הגמרות שאמרנו

אנשים עוזבים את מקור מחייתם ובאים  ,כזה רואים ירחי כלה. אין להם תשובה, הקיר
וכאמור , נגלה לפניהם משהו כביר שאין ערוך לו ורואים מה הכוח של תורה, ללמוד

הם מוגיעים ומאמצים את מוחם איה , זה מחייב לא יתכן אחרת, כשנלחצים ואין תשובה
  .מבלי להסיק מסקנות איך בורחים מזה.. המפלט

שטותית אבל נפרצה בפניהם דרך להתחמק אומנם , ואכן מצאו סוף סוף המצאה
י כך שיאמרו כי היהודים הבאים למתא מחסיא ללמוד זה כלל "ע, מהלחץ בפניו עמדו

כדי שלא , הם באים בשביל לברוח??? בשביל מה הם באים, וכלל לא לצורך לימוד
אי אפשר , כמה שהם אבירי לב אי אפשר לכפור, ימצאו אותם לגבות מהם המיסים

מבלי שיהיה תירוץ שעל ידו דרך אגב גם יאבדו , המציאות המכה על קדקודםלברוח מן 
וכל זה בכדי להעצים ולחזק עוד . הזה את מי שחולל את כל המעמד המופלא מן העולם

  .ד שתי הגמרות זו בזו"כך משתלבות הן לענ, ועוד את דחיית המסקנא המתבקשת
, רשים אצל בן אנוששתי הדוגמאות שהבאנו על האופי והתכונה הרעים המוש

אך האם אותו שורש פורה ראש ולענה קיים גם אצל בני , מתייחסות לצדוקי ולגויים
מצאנו כיצד תכונה זו קיימת אף אצל רשע ' אבל במלכים א, צר לנו עד מאוד ??ישראל
וישבע יהושע בעת ", כנאמר, גזר שלא תיבנה כידוע כשכבש יהושע את יריחו. יהודי
בבכורו , את יריחו, אשר יקום ובנה את העיר הזאת' איש לפני הארור ה, לאמר ההיא

העז אף יהודי  שנים רבות לא, ]'פסוק כו' ו' יהושע פ"[ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה 
' טז' פ' כנאמר במלכים א. ובנה את יריחו, לבנות את יריחו עד שבא חיאל בית האלי

במלא החומרה כפי שנאמר  ונענש, בימיו בנה חיאל בית האלי את ירחו' פסוק לד
אשר דבר ביד ' באבירם בכורו ייסדה ובשגוב צעירה הציב דלתיה כדבר ה'': בנבואה

  .''יהושע בן נון
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בן אחר בן שיכל . בן נון לא נפל מאומה מכל דברי נבואתו של יהושע, כאמור, ואכן
אות שכל הנבו' אפשר היה לראות את דבר ה. חיאל בית האלי במהלך בנייתה של יריחו

לנחם את חיאל בית האלי על  זה בא המלך הרשע אחאב והנה במצב, מתגשמות בעליל
אין כל ספק שדבר כזה היה צריך להמיס אף את לב האבן הקשה . אסונו הכבד מנשא

ה שהיה צריך להביא לאמונה בלתי מעורערת "הן מחמת עצם הראיה על כוח הקב, ביותר
ל "וחז, אדם שיצרו מתגבר עליו מה יעשה ראה, ל אמרו"והן מחמת זאת שחז, ה"בהקב

ולאחר סדרה של מעשים שעל האדם לעשות , נתנו תרופות ועצות לכך מן הקל אל הכבד
אם לא עלתה בידו , ל"יעצו לו חז, בתשובה התגברות יצרו והוא עדיין איננו חוזר עקב

רים גם מכח שני הדב, אי לכך, שזה האמצעי הכבד והיעיל ביותר, יזכיר לו יום המיתה
וללכת לקרוא בכל , היה צריך אחאב הרשע לחזור בתשובה מרשעתו יחד ללא כל ספק

ה בהתגשמות כל מה שניבא יהושע על "הרי הוא רואה בעליל את כח הקב. 'מקום בשם ה
שנזכרים , ואף באותו זמן של התבוננות מוסרית שהיא החזקה ביותר, מי שיבנה את ירחו

  .בית האלי יום המיתה כשבא לנחם את חיאל
ושוב נשאלת השאלה כיצד עומדים . אך למרבה הפלא לא חלה כל תזוזה אצל אחאב

אבל באיזה אופן , לבטח זה העיק גם על אחאב. בפני זה כאשר רואים בעליל את כל זאת
והנה גם אחאב מצא מפלט לבל יוצרך  ?ניתן להמלט מלהסיק את המסקנות הראויות

  ?מהו המפלט של אחאב .ורשעותו לסתור את כל מהלך חייו הנוכחיים
ושם אחריו נאמר בפסוק הראשון ', טז' בבניית יריחו הוא האחרון בפ הפסוק העוסק

אלהי ישראל אשר עמדתי ' חי ה, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב"' יז' בפ
, ועמדו על כך בירושלמי". לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי

  :ל"י על המקום וז"והביאו רש', הלכה ב' י' פ סנהדרין

אלא שהלכו אליהו ואחאב לנחם את חיאל , למה סמכו כאן. 'חי ה"
אפשר שקללת התלמיד נתקיימה וקללת , אמר אחאב לאליהו, באבלו

שנאמר וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים , משה רבינו לא נתקיימה
רי כל ישראל וה, בכם ועצר את השמים' והשתחויתם להם וחרה אף ה

ויאמר אליהו התשבי מתשבי ''מיד , ג ואין גשמים נעצרים"עובדים ע
אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים ' גלעד אל אחאב חי ה

  .''האלה טל ומטר כי אם לפי דברי

רשע היה ! ?אך האם השפיע הדבר על אחאב . ואכן פסק הגשם במשך שלש שנים
ובלבד שלא יצטרך , מצא הוא איזה קש להאחז בולבטח שוב , ורשע נשאר ברשעתו

ונחקק לעד בכתבי הקדש כמלך שעשה , וחתם את גורלו, לעשות מהפך בארחות חייו
  .מכל אשר לפניו' הרע בעיני ה

סוף סוף אחאב אדם זר הוא ולא חווה על עצמו ובשרו את השוד והשבר , וגדולה מזו
עליו נחתו כל הצרות שהחשיכו את הוא ש, אבל חיאל בית האלי עצמו. הגדול והנורא

  .סביר היה להניח שודאי נעשה לגדול בעלי התשובה בעולם, עולמו בגלל עוונותיו



  ז"התשס –כנס הדיינים   הרב נחום שיינין

238    

 

מה פעל , נעקוב אחריו היכן הוא. מרה המציאות שקשה להעלותה על הדעת אך כמה
  .ומה עשה לאחר כל זאת

ו העמיד לאחר תקופת מה כאשר אליה, אך זו מציאות הטופחת על פנינו!! לא יאמן
כאשר נראה , למבחן בהר הכרמל את נביאי הבעל להוכיחם על אפסיות אמונתם בבעל

ואין , שאין להם כל אפשרות לגבור על אליהו הנביא וקול שוועתם לבעל אלילם לתוהו
שרבה התמיהה איך נגשו , ז נגשו להתמודדות הזו"ועכ, לו כל אפשרות לבא לעזרתם

וכי הבעל יעלה אש על מזבחותיהם שהכינו . כח שקרםאיך יסתכנו כשלעיני כל יוו ,לכך
  !??על מה סמכו?? עבורו

חיאל בית האלי כשאש . ..שמתחת למזבח הבעל התחבא ,ל"התשובה לכך אמרו חז
ויאמרו הבעל עננו יצית , שיענה להם, והתכונן לכך שכאשר יקראו הכמרים לבעל, בידו

ובא נחש , ה נס"הקב ואז עשה .לאת המזבח ואז יווכחו כולם לראות את כוחו של הבע
  .והכישו ומת

כשאין כל , אדם שהתייסר כל כך על ידי רבונו של עולם בגלל חטאיו !!שומו שמים
הולך ומורד כך , אפשרות להכחיש את הקשר והזיקה למעלליו הרעים עם העונש

  !!ה "בהקב
את  אכן אין גבול לעזות המצח ולעקמומיות הלב שבאה עקב הרצון המסולף המסמא

  .עיניו של האדם הרשע
נוכחים לדעת , עם ישראל רואים הכל. מה שנאמר במדרש שהבאנו בראש דברינו וזה

האם יש , הר סיני בתחתית ההר נמצאים במעמד, ה"את גודל הוד נוראותיו של הקב
  !?מקום לספק כל שהוא 

השה או תגעה הפרה או עוף יצייץ  באיזה שהוא מקום בעולם יפעה, אבל אכן אם
ללא תורה , מי שרצונו לחיות את חיי ההפקרות שלו, כבר ימצא מקום מי שלבו בל עמו

יתלה באותה הברה שנשמעה מחוץ להר , ומצוות הניתנים עתה לעם ישראל מפי הגבורה
  ,ו שתי רשויות יש כאן"ח, ויאמר, סיני

 שלעתיד לבא עם הגאולה, ברצוני לסיים את דברי בהאמור בסיומו של אותו מדרש
באופן שאף אחד לא תהיה לו , ה לבדו"ונשמע את קולו של הקב, כ יהיה כך"למה גהש

ויהי . ו שיש רשות אחרת"לומר ח, כל אפשרות אפילו הרחוקה והבלתי סבירה ביותר
  .ר"אכי. ''אנכי אנכי הוא מנחמכם, ''רצון שנזכה במהרה בימינו לסיומו של המדרש
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  ,דייני ישראל, הרבנים הראשיים לישראל

 מנהל בתי הדין הרבניים ועובדי בתי הדין הרבניים

 
  על פטירתמתאבלים 

 

  מרן הגאון הגדול 
  ל"הרב אברהם אלקנה שפירא זצ

  
  ראש ישיבת מרכז הרב

 ד ירושלים ודיין בית הדין הרבני הגדול"אב
  ן הרבני הגדולשיא בית הדיהרב הראשי לישראל ונ

  
  )ח"ג( "מנחת אברהם"בעל מחבר ספר 

  ט ראשון של חג הסוכות"עלה לגנזי מרומים ביו
  ח"ו תשרי תשס"ט

 

 
  

  ,דייני ישראל, נים הראשיים לישראלהרב
 מנהל בתי הדין הרבניים ועובדי בתי הדין הרבניים

 
  על פטירתמתאבלים 

 

 ל"הורביץ זצלייב הלוי הגאון הרב אריה 
 

  לוי נושא ארון הברית, סמל עמלה של תורה
 

 בית הדין הרבני הגדול ודייןד תל אביב "אב
  

  "לב אריה"ספר  מ"בע
  

 ח"שבט תשס' ום טעלה לגנזי מרומים בי 

 


