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 .1מבוא
מסמ /זה נכתב לוועדה לקידו 1מעמד האשה ועוסק בסבל( של מעוכבות הגט ומסורבות הגט היהודיות
בישראל .על9פי החוק" ,נישואי( וגירושי( של יהודי 1ייערכו בישראל על9פי די( תורה" 1.לפי ההלכה
היהודית הבעל הוא הנות( את גט הפטורי( לאשתו ובכ /מסיי 1את הנישואי( .בסרבו לעשות כ 5האשה
נשארת נשואה ,ג 7א 7אינה חיה עוד ע 7בעלה ואינה מקיימת עמו חיי 7משותפי .7כמו כ ,5האשה
2
אינה יכולה להינשא מחדש ,וילדי 7שייוולדו לה שלא מבעלה ייחשבו לממזרי.7
יש הגדרות שונות למסורבת גט .לפי בתי9הדי( הרבניי 1מסורבת גט היא אשה שהוצא לבעלה פסק9די(
המורה לו לית( לה גט והוא מסרב לקיימו )לנושא פסק9הדי( ראה פירוט לעיל( .לפי ארגו( נעמ"ת
מסורבת גט היא כל אשה שבעלה מסרב לית( לה גט או שכור /את הסכמתו לכ /בתנאי 3.מסמ /זה
יסתמ /על ההגדרות האלה:
מסורבת גט – אשה שבעלה מסרב לגרשה ובית9הדי( נת( פסק9די( המורה לבעל לגרשה.
מעוכבת גט – אשה שבעלה מסרב לגרשה ובית9הדי( לא נת( פסק9די( המורה לבעל לגרשה )יצוי( כי
בהגדרות אלו נכללות בי( היתר נשי 1אשר דורשי 1מה( לוותר על זכויותיה( החוקיות בתמורה למת(
הגט(.

 .2פסק9די 5המחייב גט
גירושי( יהיו תקפי 1רק א 1הבעל נת( גט לאשתו מרצונו החופשי )יצוי( כי מת( הגט לפני בית9הדי(
הרבני( 4.אי( לבית9הדי( סמכות להכריז על סיומ 1של נישואי( יהודיי 1תקפי 1כאשר הבעל מסרב לתת
גט .גט שנת( הבעל בעקבות הפעלת לח= שפגעה ברצונו אינו תק< )"גט מעושה"( ,אלא א 1כ( בית9משפט
יהודי הנאמ( להלכה הפעיל את הלח= ,בלי לחרוג מהעילות או המקרי 1שההלכה מכירה בה 5.1יצוי( כי
6
לפי החוק בית9הדי( הרבני מוסמ /להפעיל סנקציות נגד בעל המסרב לעשות כ( )ראה להל((.
לפי ההלכה יש כמה נימוקי 1המצדיקי 1את דרישת האשה לחייב את הבעל לתת גט 7.נימוקי 1אלה
מתחלקי 1לנימוקי 7אובייקטיביי 7ולנימוקי 7הקשורי 7בהתנהגות הבעל.
נימוקי 7אובייקטיביי :7מומי 1ומחלות בבעל שאינ 1מאפשרי 1לאשה לקיי 1עמו חיי אישות; מחלות
המעוררות גועל אצל האשה ומטע 1זה מונעות בעדה לקיי 1עמו חיי אישות )בלשו( המקורות "ריח הפה
או החוט ;("1מקצוע הבעל הוא "אומנות מסרחת" כגו( בורסקאי וכדומה; טענת האשה שהבעל אינו

 1סעי<  2לחוק שיפוט בתי די( רבניי) 1נישואי( וגירושי(( ,התשי"ג–.1953
 2בנציו( שרשבסקי ,דיני משפחה ,עמ'  ;273סוז( וייס" ,בשלוש דרכי 1האשה מתגרשת" ,אר :אחרת.2003 ,
 3עו"ד תמי לביא ,יועצת משפטית בנעמ"ת ,שיחת טלפו( 14 ,ביולי .2003
 4יצוי( כי לאחר תקנת רבנו גרשו 1מאור הגולה לפי כאל< שנה אי( הגבר יכול לגרש את אשתו בלי הסכמתה; פנחס שיפמ(,
דיני משפחה ,עמ' .295
 5סוז( וייס" ,בשלוש דרכי 1האשה מתגרשת" ,אר :אחרת.2003 ,
 6חוק בתי די( רבניי) 1קיו 1פסקי די( של גירושי(( ,התשנ"ה] 19959תיקו( :תשנ"ח[.
 7להל( נזכיר את הנימוקי ,1אול 1מפאת קוצר היריעה לא יורחב ויועמק בנושא.

1

מסוגל להוליד )רק א 1היא מעוניינת בילדי 1וא 1אי( לה ילדי ;(1הבעל אינו מסוגל לקיי 1חובת עונה
שכ( הוא חסר כוח גברא.
נימוקי 7הקשורי 7בהתנהגות הבעל :הבעל מסרב לקיי 1חובת העונה; הבעל מסרב לתת לה מזונות;
8
הבעל מתנהג עמה שלא כדי(.

 .3סנקציות שבית9הדי 5הרבני רשאי להטיל
בחוק בתי די( רבניי) 1קיו 1פסקי9די( של גירושי(( נקבעו סנקציות שבית9הדי( הרבני רשאי להטיל על
בעל שנקבע בפסק9די( של בית9הדי( הרבני שעליו לתת גט לאשתו והוא לא קיי 1את פסק9הדי( .בית9
הדי( רשאי לפגוע בזכויות האלה ,כול( או מקצת( :יציאה מ( האר=; קבלה או החזקה של דרכו(; קבלה
או החזקה של רשיו( נהיגה; היכולת להתמנות או להיבחר למשרה בגו< מבוקר או המוסדר על9פי די( או
לשמש במשרה כזאת; עיסוק במקצוע המוסדר על9פי די(; הגבלה על פתיחת חשבו( בנק או החזקה בו;
9
הגדלת תשלו 1מזונות .הסנקציה החריפה ביותר היא צווי מאסר ,ולאסירי – 1בידוד בכלא.

 .4נתוני 7על מסורבות גט ומעוכבות גט
על9פי הערכות ארגו( נעמ"ת יש אלפי נשי 1מסורבות גט )כאמור נעמ"ת רואה מסורבת גט בכל אשה אשר
בעלה מסרב לתת לה גט או כור /את הסכמתו לכ /בתנאי( .כמו כ( ,יש נשי 1רבות אשר מלכתחילה אינ(
10
מגישות בקשה לגט מחשש לסירוב מצד בעליה( למת( הגט ולקיומ 1של הליכי 1ממושכי 1בבתי9הדי(.

לפי נתוני בתי9הדי( הרבניי ,1מספר מסורבות הגט עומד כיו 1על כ 11.200 9בשש השני 1האחרונות מש/
תהלי /הגירושי( הממוצע מפתיחת תיק הגירושי( ועד למת( הגט עומד על  137יו) 1כארבעה וחצי
חודשי .(1עוד עולה כי  845תיקי 1שנפתחו לפני שנת  1999עדיי( נתוני 1בהליכי) 1חמש שני 1ומעלה(.
מאז נקבעו הסנקציות בחוק ועד לסו< שנת  2002השתמשו בתי9הדי( הרבניי 1בסנקציית המאסר 26
פעמי ,1כפי שעולה מהטבלה שלהל(:

 8בנציו( שרשבסקי ,דיני משפחה ,עמ' .3009285
 9חוק בתי די( רבניי) 1קיו 1פסקי די( של גירושי(( ,התשנ"ה] 19959תיקו( :תשנ"ח[; נתוני 1שנמסרו למרכז המחקר והמידע
בכנסת מהרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי9הדי( הרבניי ,1ב 14 9ביולי .2003
 10עו"ד תמי לביא ,יועצת משפטית בנעמ"ת ,שיחת טלפו( 14 ,ביולי .2003
 11נתוני 1שנמסרו למרכז מחקר ומידע של הכנסת מהרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי9הדי( הרבניי ,1ב 10 9ביולי .2003

2

השימוש המצטבר בחוק לאכיפת פסקי9די 5על9ידי בתי9הדי 5הרבניי 7עד  31בדצמבר 2002

12

הסנקציה – פגיעה בזכות

מספר הפעמי 7שנעשה
שימוש בסנקציה

עיכוב יציאה מ( האר=

212

קבלה ,החזקה או הארכה של דרכו(

187

קבלה ,החזקה או חידוש של רשיו( נהיגה

243

היכולת להיבחר או לשמש במשרה על9פי די( או בגו< מבוקר

55

עיסוק במקצוע המוסדר על9פי די( או עיסוק הדורש רישוי או היתר על9פי 67
די(
פתיחה או החזקה של חשבו( בנק או היכולת למשו /שיקי1

211

בעת מאסר – שלילת רשיו( להתהל /חופשי ו/או לקבל חופשה מיוחדת ו/או 23
הקדמת שחרור
מאסר

26

כמו כ( עולה כי בבתי9הדי( הרבניי 1הוחלט להטיל סנקציות ב 312 9תיקי ) 1לעתי 1הוטלה על אד 1יותר
מסנקציה אחת( .נוס< על כ /עולה כי בעקבות הסנקציות נית( גט ב 154 9מקרי) 1כ .(49% 9יצוי( כי בשנת
 2002בלבד מספר הגירושי( עמד על .9,101

 .5בעיות בתהלי< מת 5הגט
כאמור ,על9פי ההלכה היהודית הבעל הוא הנות( את הגט לאשה .הדבר צרי /להיעשות מרצונו ורק
לעתי 1רחוקות כופי 1על הבעל לתת גט לאשתו .תהלי /הגירושי( וההסכמה למת( הגט מלווי 1בכמה
בעיות ומושפעי 1מה(:
•

נקמנות רגשית

•

סחיטה – סחיטה של נשי 1מצד בעליה( כדי שיוותרו על זכויותיה(

•

קושי לממש זכויות קנייניות עד לגירושי5

 12נתוני 1שנמסרו למרכז מחקר ומידע של הכנסת מהרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי9הדי( הרבניי ,1ב 14 9ביולי .2003
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•

פער בי 5דרכי הפעולה שהחוק מאפשר לבי 5השימוש בה – 5לדברי הגב' ורדית רוזנבלו ,1טוענת
רבנית וחברה בארגו( "יד לאשה" ,יש פער גדול בי( דרכי הפעולה שהחוק מתיר לדייני 1לבי(
הפעולות שה 1רואי 1את עצמ 1רשאי 1לנקוט מבחינה הלכתית.
גישת מרבית הדייני 1היא גישה מחמירה הנובעת מחשש 1מפני "גט מעושה" ומחשש 1מממזרות.
גישה זו באה לידי ביטוי בכ /שהדייני 1ממעטי 1להוציא פסקי די( המחייבי 1את הבעל לתת גט
לאשתו .נוס< על כ ,/ככל שהסנקציות בחוק חריפות יותר כ /הדייני 1ממעטי 1להטיל(.
לדברי הגב' רוזנבלו ,1לפי החוק הדייני 1רשאי 1להטיל סנקציות ג 1כשאי( פסק9די( לחיוב בגט,
אלא ג 1כשבית9הדי( קובע ממלי= או מצווה להתגרש .בפועל ,לדבריה ,הדייני 1רואי 1בעצמ1
מנועי 1מבחינה הלכתית להטיל 1א< כשיש חיוב של הבעל בגט ,בעיקר כשהדבר נוגע להטלת עונש
מאסר .כמו כ( הדייני 1נוטי 1ללחו= על האשה להסכי 1לוויתורי 1הנוגעי 1לזכויותיה כדי שהבעל
יסכי 1מרצונו לגט.

•

תנאי 7בגט – לדברי הגב' רוזנבלו ,1גישת הדייני 1הרווחת בבתי9הדי( היא כי ג 1כשהבעל חויב
בפסק9די( לתת גט והוא מסכי 1לתתו א /מתנה תנאי בנתינתו ,יש למלא את התנאי .בדר /כלל ,ככל
שהתנאי קל יותר למימוש כ /יזכה הבעל לגיבוי רב יותר מצד הדייני 1ולהפעלת לח= חזק יותר על
האשה להיענות לו .כ ,/בפועל פסקי9הדי( הסופיי 1שניתנו במהל /השני – 1ה( של בית9הדי( הרבני
ה( של בית9המשפט – ניתני 1לפתיחה ולדיו( מחודשי 1במסגרת המשא9ומת( על ה"תנאי."1

•

סנקציות שאינ 5משפיעות

•

בעיות פרוצדורליות – לדברי עו"ד תמי לביא ,יועצת משפטית בנעמ"ת ,יש בעיות ביורוקרטיות
ופרוצדורליות היוצרות סחבת ,כגו( איחורי דייני ,1אי9כתיבת פרוטוקולי 1והימנעות ממת( פסק9די(
כלשהו )כל עוד אי( פסק9די( אי9אפשר לערער עליו לבית9הדי( הרבני הגדול( 13.נוס< על כ /עו"ד לביא
מציינת שכאשר פסק9די( נית( בהרכב חסר )למשל בעקבות מחלת אחד הדייני ,(1אי9אפשר לערער
14
עליו .דרישה לדיו( ולמת( פסק9די( בהרכב מלא גוררת פעמי 1רבות דחייה בדיו( וסחבת נוספת.

 .6תגובת הממסד הרבני
לדברי הרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי9הדי( הרבניי ,1הסיבה לכ /שתיקי הגירושי( נתוני 1בהליכי 1שני1
אחדות היא חוסר הסכמה בי( הצדדי .1בהעדר הסכמה יש צור /בהוכחת עילת הגירושי( ,והדבר מצרי/
15
דיוני 1ממושכי 1להוכחת העילה.
לדברי הרב שלמה עמאר ,נשיא בית9הדי( הרבני הגדול ,בתי9הדי( עושי 1מאמצי 1גדולי 1מאוד כדי
להביא את הבעל לתת גט לאשתו .על9פי רוב הדייני 1נוקטי 1דרכי שכנוע והבאה להסכמה בי( הצדדי.1

 13עו"ד תמי לביא ,יועצת משפטית בנעמ"ת ,שיחת טלפו( 14 ,ביולי .2003
 14אחד הפתרונות למצב זה הוא קבלת הסכמת הצד השני שלא יטע( להרכב חסר בעת ערעור על פסק9הדי(.
 15נתוני 1שנמסרו למרכז מחקר ומידע של הכנסת מהרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי9הדי( הרבניי ,1ב 10 9ביולי .2003

4

עוד עולה מדברי הרב כי יש צור /להחמיר בתנאיה 1של אסירי 1מסורבי גט ,ובעיקר להרחיב את
השימוש בצינוק.

 .7פתרונות אפשריי7
 7.1פתרונות הלכתיי 7וחקיקתיי7
הצעת הרב שלמה רסקי – 165הרבנות הראשית תתקי( תקנה שלפיה יוק 1בית9די( מיוחד אשר יהיה
מוסמ /להפקיר את כס< הקידושי( למפרע )דבר המביא להפקעת הקידושי(( כאשר נית( פסק9די( של
בית9די( רבני מוסמ /המחייב את הבעל לתת גט לאשתו ,והוא מסרב לעשות כ( .ההצעה מתבססת על
17
מקורות תלמודיי 1והלכתיי .1מוצע לעג( את הנושא בחקיקה ,וכ /יהיה לו תוק< של תקנת קהל.

הצעת הרב משה עמאר – 18יש לדרב( את הרבנות הראשית וכ( רבני 1ודייני 1ברחבי האר= ולהפעיל
עליה 1לח= ציבורי לתק( תקנות .ראשית יש לקבל תקנה הקובעת כי לפי דעת הרמב" ,1כאשר האשה
טוענת כלפי בעלה "מאיס עלי" ,כופי 1את הבעל לגרש את האשה .נוס< על כ /ייקבעו תקנות אשר יסדירו
את דרכי הכפייה ,הזמ( הדרוש לקבלת ההחלטה וכד' ,וכ /תיווצר אחידות ועקביות בהחלטות בתי9הדי(
הרבניי.1
פתרו( נוס< הוא הנהגת תנאי בנישואי( ,ברוח הצעת הרי"מ טולידאנו זצ"ל" :הרי את מקודשת לי
בטבעת זו כדת משה וישראל ,ועל דעת רבני בית9די( צדק שבעיר ,שא 1ימצאו שהתנהגותי את /אינה
כדי( וכשורה ,שיהיה הכוח ביד 1להפקיע קידושי אלה למפרע".
תנאי זה יאפשר לדייני 1להפקיע את הקידושי( למפרע כאשר הבעל מסרב לתת גט לאשתו.
לדברי הרב עמאר הצעה זו נדונה בספרות ההלכה ,וא< שלא היתה מקובלת באופ( נרחב ,היו מקרי1
יחידי 1שבה 1נהגו לפיה.

הצעת פרופ' ברכיהו ליפשי – 19:הכנסת כנציגת ה"קהל" תסמי /את בית9הדי( להפקיר את כס<
הקידושי( ,וכ /יופקעו הקידושי( כאשר הבעל לא מקבל עליו את הוראת הדייני 1לתת גט לאשתו .א1
בית9הדי( לא ישתמש בסמכויות שניתנו לו לפי החוק ,יוטלו על הבעל סנקציות באופ( אוטומטי לפרק זמ(
של שישה חודשי) 1או עד שהבעל יסכי 1לתת גט לאשתו( ,לפי הסנקציות שבית9הדי( רשאי להטיל כיו.1
לאחר פרק זמ( זה ,א 1הבעל עדיי( יסרב לתת גט לאשתו – יופקר כס< הקידושי(.

 16הרב שלמה ריסקי( הוא רב העיר אפרת וראש מוסדות "אור תורה סטו(".
 17הרב שלמה ריסקי( ,שיחת טלפו( 15 ,ביולי .2003
 18הרב משה עמאר ,מרצה וחוקר באוניברסיטת בר9איל( ,שיחת טלפו( 15 ,ביולי  ;2003לירו( נגלר9כה(" ,עגונות או לא
להיות" ,הצופה 20 ,ביוני .2003
 19פרופ' ברכיהו ליפשי= ,מרצה למשפטי 1וראש המכו( לחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית בירושלי ,1שיחת
טלפו( ,בתארי 15 /ביולי .2003
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הצעה זו מבוססת על הטענה שלפי ההלכה ,לציבור יש סמכות לקבל החלטות ולהתקי( תקנות הנוגעות
לתחו 1הממו( באמצעות נציגיו .תקנות ה"קהל" נחשבות מבחינה הלכתית לתקנות "בית9הדי( הגדול",
ובמדינת ישראל מקובל שהכנסת נחשבת לנציגת הקהל.
הצעה זו נועדה למצבי 1שבה 1בית9הדי( אינו משתמש בסמכויות שניתנו לו ,ומנסה לאז( בי( הצור/
לשמור ככל האפשר על סמכות 1של בתי9הדי( בענייני נישואי( וגירושי( ובי( הצור /לפתור את בעיית( של
מעוכבות הגט ומסורבות הגט.
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 7.2הסכמי ממו5

הסכמי ממו( מטרת 1להסדיר את יחסי הממו( בי( בני9זוג בעת פרידת 21.1בעת הנישואי( ,כאשר בדר/
כלל שוררי 1אהבה וחיבה בי( בני9הזוג ,הצדדי 1מסכימי 1על תנאי 1הוגני 1לפי ראות עיניה 1לחלוקת
הרכוש א 1ייפרדו.
אחד היתרונות הגלומי 1בהסכ 1טמו( בהסכמת הצדדי 1להוסי< מועדי 1לחלוקת הרכוש עוד בטר1
פקיעת הנישואי( ,כגו( שישה חודשי 1לאחר פרידת בני9הזוג וכד' .כ /הצדדי 1מונעי 1את התלות שבי(
הגירושי( לבי( חלוקת הרכוש ,ומובטחות זכויותיה 1הקנייניות א 1אחד מבני9הזוג מסרב להתגרש.
נוס< על כ /בני9הזוג יכולי 1לקבוע כי א 1אחד הצדדי 1מסרב להתגרש יוטל עליו קנס חודשי בס /שיעור
מסוי 1מהכנסותיו )בדר /כלל  .(35%930%ע 1זאת ,יש למנוע מצב שבו הסכמתו של הבעל לגרש את
אשתו תיחשב בעיני בית9הדי( הרבני כהסכמה שנעשתה לאחר הפעלת לח= ,והגט א 1יינת( ייחשב ל"גט
מעושה" .במצב זה יסרב בית9הדי( להסדיר את הגט.
על א< היתרונות הגלומי 1בהסכמי ממו( ה 1אינ 1פותרי 1לחלוטי( את הבעיה אלא רק "ממתיקי 1את
הגלולה" .א 1הבעל )לעניינו( מסרב לגרש את אשתו ,אי9אפשר לכפות זאת עליו.
 7.3נישואי 5וגירושי 5אזרחיי7
לדברי עו"ד אירית רוזנבלו ,1מנכ"לית "משפחה חדשה" – הארגו( לקידו 1זכויות המשפחה ,יש לאפשר
בישראל נישואי( וגירושי( אזרחיי 1ג 1כאשר שני בני9הזוג יהודי .1בעת הגירושי( האזרחיי 1לא יוכל
אחד הצדדי 1לסרב לתת גט ,ונושאי 1הקשורי 1בגירושי( כגו( רכוש ומזונות יוסדרו על9פי הסכ 1או על9
22
פי פסיקת בית9המשפט ,א /לא יהיו תנאי לגט.

 20עו"ד ניקול מאור ,המרכז לפלורליז 1יהודי של התנועה ליהדות מתקדמת ,שיחת טלפו( 13 ,ביולי .2003
עו"ד אירית רוזנבלו ,1מנכ"לית "משפחה חדשה" – הארגו( לקידו 1זכויות המשפחה ,שיחת טלפו( 9 ,ביולי .2003
 21יש להבדיל בי( הסכמי ממו( לבי( הסכמי 1לחיי 1משותפי .1הסכמי ממו( נערכי 1בי( בני9זוג העומדי 1להינשא או בי( בני9
זוג במהל /נישואיה .1הסכמי 1לחיי 1משותפי 1נערכי 1בי( בני9זוג אשר אינ 1נישאי 1אול 1מקיימי 1חיי 1משותפי1
ומשק בית משות<.
 22עו"ד אירית רוזנבלו ,1מנכ"ל ארגו( "משפחה חדשה" ,שיחת טלפו( 15 ,ביולי .2003
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• וייס סוז(" ,בשלוש דרכי 1האשה מתגרשת" ,אר :אחרת.2003 ,
• חוק שיפוט בתי די( רבניי) 1נישואי( וגירושי(( ,התשי"ג–.1953
• חוק בתי די( רבניי) 1קיו 1פסקי9די( של גירושי(( ,התשנ"ה–] 1995תיקו( :תשנ"ח[.
• נגלר9כה( לירו(" ,עגונות או לא להיות" ,הצופה 20 ,ביוני .2003
• נתוני 1שנמסרו למרכז המחקר והמידע בכנסת מהרב אליהו ב( דה( ,מנהל בתי הדי( הרבניי ,1ב10 9
וב 14 9ביולי .2003
• לביא תמי ,יועצת משפטית בנעמ"ת ,שיחת טלפו( 14 ,ביולי .2003
• ליפשי= ברכיהו ,מרצה למשפטי 1וראש המכו( לחקר המשפט העברית באוניברסיטה העברית
בירושלי ,1שיחת טלפו( 15 ,ביולי .2003
• מאור ניקול" ,המרכז לפלורליז 1יהודי" של התנועה ליהדות מתקדמת ,שיחת טלפו( 13 ,ביולי .2003
• עמאר משה ,מרצה וחוקר באוניברסיטת בר9איל( ,שיחת טלפו( 15 ,ביולי .2003
• רוזנבלו 1אירית ,מנכ"ל "משפחה חדשה" – הארגו( לקידו 1זכויות המשפחה ,שיחת טלפו( 9 ,ו15 9
ביולי .2003
• ריסקי( שלמה ,רב העיר אפרת וראש מוסדות "אור תורה סטו(" ,שיחת טלפו( 15 ,ביולי .2003
• שיפמ( פנחס ,דיני משפחה ,ירושלי.1
• שרשבסקי בנציו( ,דיני משפחה ,ירושלי.1
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