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 של הקליניקה לסיוע שנה"ל תשע"א – חוברת המשפט המבויםאני שמחה להציג בפניכם את 

לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל  מרכזחסות משפטי לנשים בענייני משפחה, הפועלת ב

 .אילן-ברבפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  רקמן

החוברת מציגה את החומר המשפטי, שהוכן במסגרת המשפט המבוים ע"י הסטודנטים/ות 

לימודים עם  מעשית ת עבודהסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה משלבבקליניקה. הקליניקה ל

ת בתיקים שונים של נשים בענייני משפחה, והסטודנטים/ מטפלים ליניקהעיוניים. במסגרת הק

. העבודה המעשית, יותתביעות גירושין, תביעות משמורת, תביעות מזונות ותביעות רכוש דוגמת

אות הכנת כתבי טענות ועריכת מחקר משפטי, צפייה בדיונים בערכ תללובדומה להתמחות, כ

. עודו , כתיבת הצעות חוק, הגשת ניירות עמדהמשפטיות, השתתפות במפגשים עם לקוחות

על ידי צוות  הסטודנטים/ות משתתפים/ות במהלך השנה בשיעורים עיוניים מגוונים המועברים

 15בשנת תשע"א השתתפו בתוכנית  בעלי שם מתחומים שונים.התוכנית ועל ידי מרצים 

 . המשפט המבוים הוא תוכניתהשיאה של  סטודנטים וסטודנטיות.

המיועדים למנוע סרבנות גט במקרה בו ברור  בסוגיית הסכמי קדם הנישואיןבשנה זו בחרנו לדון 

שהיחסים עלו על שרטון. מבין ההסכמים הרבים המצויים בשוק נבחר למשפט המבוים "ההסכם 

וגדלים אשר ידרבנו את הסרבן לכבוד הדדי". בכדי למנוע סרבנות נוקט ההסכם דרך של מזונות מ

חוק ל 1 יףעל מזונות בני זוג יהודים חל הדין העברי, בהתאם לסעלחזור בו מסירובו להתגרש. 

אם  יאהשאלה אשר עמדה במרכז הדיון בשנה זו ה. 5959 - )מזונות(, התשי"ט לתיקון דיני משפחה

ניתן לראות במכשיר המזונות המוגדלים משום חוב "מזונות" בהתאם לדין העברי, או שמא 

מדובר בסטייה כה ניכרת מהדין העברי עד שאין מדובר במזונות אלא בקנס הכופה את הבעל לתת 

 גט ובשל כך יוטל ספק בכשרותו. 

ת לאור: הרכב הדיינים לעונג לי להודות לכל אשר לקחו חלק במשפט המבוים ובהוצאת החובר

דיין בבית הדין האזורי בנתניה,  –המכובד במשפט המבוים: אב בית הדין הרב יאיר בן מנחם 

מנכ"ל צהר על  – הרב ד"ר משה בארידיין בבית הדין הרבני לגיור בתל אביב ו –הרב דוד בס 

הן על כ-שכיבדו אותנו בנוכחותם ותרמו רבות להצלחת המשפט המבוים; עו"ד נעמה ספראי

מנהלות הקליניקה עו"ד עדי רז ועו"ד אסנת  ליווי הסטודנטים/ות והנחייתם/ן המקצועית;

עו"ד עטרה קניגסברג,  ;, על עבודת הקודש היום יומית הנעשית ללא ליאותגלעם-קרפלוס

שי זילברברג על העריכה מנהלת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה, שמנצחת על המלאכה; 

 ;ירה אבגי, רכזת הקליניקה על ההשקעה והמסירות הרבה בעבודתהש ;בתחום המשפט העברי

 מילרמעין ו; ובאהבה רבה שנעשתה בהתנדבותהמבורכת עורכת הלשון תמר פוקס על עבודתה 

טו"ר רחל לבמור ד"ר נתונה ל תודה נוספת. הפקה והביצוע הגרפי שנעשו במקצועיות רבהעל ה

דדי, על הייעוץ בנושאים הלכתיים ועל סיפוק ולרב אלישיב קנוהל, ממנסחי ההסכם לכבוד הה

וכמובן, לסטודנטים ולסטודנטיות, אשר חוברת זו היא פרי עבודתם  מידע נרחב בנושא.

 המקצועית והמוצלחת ולתורמים והקרנות אשר בזכות נדיבותם מתאפשרת פעילות הקליניקה.

 קדרי-פרופ' רות הלפרין

 ראש המרכז לקידום מעמד האשה

ואל רקמןע"ש רות ועמנ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_001.htm
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 הדרכה לתביעת מימוש ה"הסכם לכבוד הדדי" בבית הדין הרבני

  *רחל לבמורטו"ר ד"ר 

המטרה המרכזית בעריכת משפט מבוים היא לבדוק שאלה משפטית טרם הגיעּה להכרעת בית 

כל הכרעה תלויה בנושא העקרוני, אבל לא בו בלבד. אדרבא, אופן הצגת הדברים  ,משפט. כמובן

להוות גורם משפיע רבות על פסק הדין, עד כדי השפעה ה שויעדיינים ובאי כוחם על ידי המת

 מכרעת. 

אילן במסגרת הקליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני -באוניברסיטת ברנערך ש מבויםבמשפט ה

, הובאה שאלה הרת גורל לפני בית דין רבני. 51/05/1055בתאריך י"ב אייר תשע"א,  משפחה

קודם לנישואיהם, האשה בקשה מבית  1ה"הסכם לכבוד הדדי" עלאשר חתמו  במקרה של בני זוג

הדין הרבני להורות על מימוש התחייבויות האיש כלפיה למזונות חודשיים, לפי תנאי ההסכם, כל 

לה גט פטורין. הדיינים היושבים בדין הזדקקו לשאלת יסוד שהיא שאלת תקפותו תן ינזמן שלא 

אכיפה. ואכן, כל שלושת הדיינים קבעו לא רק -בוע אם הוא ברההלכתית של ההסכם, כדי לק

הדין הרבני, אלא גם שאין חשש שגט שיינתן  אכיפה בבית-שה"הסכם לכבוד הדדי" הינו בר

 בעקבותיו ייחשב ל"גט מעושה". 

פסק הדין המחייב את מימוש התחייבויות בן הזוג על מנת לזרז אותו לתת גט לאשתו, תלוי ברובו 

סכם עצמו. ברם, גם לסוג הבקשות המונחות לפני בית הדין הרבני ולניסוחן, תרומה בנוסח הה

ניכרת להכרעתו הסופית של בית הדין. הדברים הנכתבים להלן אמורים להסב את תשומת לבם 

של העוסקים בתביעת מימוש ה"הסכם לכבוד הדדי" בבית דין רבני לדקויות לשון ונקודות 

 דין המוגשים לערכאה הרבנית. ביתחשובות הנכללות בתוך כתבי 

 הזכות לבחור בין הערכאות

בנושאים  ותהדנ, קיימת סמכות מקבילה לשתי ערכאות שונות 1055במדינה ישראל, נכון לשנת 

לבית מוענקת  ,על פי חוק 3ובית הדין הרבני. 2בית המשפט לענייני משפחה :משפחתיים שונים

קיימת סמכות אך  4ן וגירושין,ישי, קרי נישואהדין הרבני סמכות יחודית לדון במעמד האי

מזונות והסכמי  5מקבילה בין שתי הערכאות הללו בכל העניינים הנלווים לגירושין ולנישואין.

ממון בין בני זוג כלולים בקבוצה האחרונה. ב"הסכם לכבוד הדדי" אין התייחסות לאיזו ערכאה 

 אחד מבני הזוג לממש תוברצועת משבר תוענק סמכות לדון במימוש ההסכם, אם בכלל. לכן, ב

                                                 
אילן[, טוענת רבנית, ממחברי ה"הסכם לכבוד הדדי", רכזת -בר ברסיטתיתלמוד, אונהמחלקה לד"ר רחל לבמור ]* 

מנעי עינייך מדמעה: הפרויקט למניעת עיגון וסירוב גט במועצת רבני ישראל הצעיר והסוכנות היהודית; מחברת הספר 
 , ירושלים תשס"ט.הסכמי קדם נישואין למניעת סירוב גט

 
1
 .http://www.youngisraelrabbis.org.il/prenup.htmראו את "הסכם לכבוד הדדי" באתר  

רחל לבמור, תוך התייעצות  טו"ר ד"רואת ה"הסכם לכבוד הדדי" חיברו הרב אלישיב קנוהל, הרב ד"ר דוד בן זזון, 
עם מומחים רבים הכוללים דיינים בבית הדין הרבני הגדול, אנשי משפט ואקדמיה, עורכי דין, נציגי ארגונים לשינוי 

קדרי נמנתה -ולוגים. ראש המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, פרופ' רות הלפריןחברתי ופסיכ
 בקבוצה זו.

2
 .5995 - חוק בית משפט לעניני משפחה, התשנ"ה 
3
 .5953 - תשי"גהדין רבניים )נישואין וגירושין(,  חוק שיפוט בתי 
4
 .5שם, סעיף  
5
-5091ודים פד"י כרך יג, עמ דוד גולדמן נ' ציפורה גולדמן, ,9/59"א כדברי השופט זילברג, ע -"מטבעם ומטיבם"  

5095 . 
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אם לבית  – את תנאי ההסכם, עליו או עליה לבחור לאיזו ערכאה להגיש את בקשת המימוש

 6המשפט לענייני משפחה, אם לבית הדין הרבני.

 מורכבות התביעה בבית הדין הרבני

וים( עצם פעולת התביעה בבית הדין הרבני מעמיד את התובע/ת )תובעת במקרה המשפט המב

תביעה בבית המשפט לענייני משפחה האזרחי. הבוחר להביא את תביעתו  שרמאבנסיבות שונות 

ללא פתיחת תיק  7.גירושיןלבית הדין הרבני חייב להקנות לו סמכות דרך כריכת העניינים בתביעת 

זהר בלשון בקשת ינישואין. אי לכך ראוי לה-אין אפשרות לבקש סעד בקשר להסכם קדם ,גירושין

 , כשבכל אחת מהן ישנה סוג של סתירה פנימית:אחדות סעד, וזאת מסיבותה

האשה מלבקש מנועה התיק העיקרי הוא תביעת גירושין שבה, בדרך כלל,  ,מצד אחד .א

 בן הזוג למזונות , מימוש ההסכם מתייחס לבקשת מימוש התחייבותאחרמזונות. מצד 

 8המבקש/ת.

חסים בין בני הזוג, לרדת לפרטי המקרה, בית הדין מתבקש לדון בי ,בתביעת גירושין .ב

לשקול אם לפי ההלכה ישנן עילות לצוות על האיש לתת גט לאשתו, או להיפך, ולהכריע 

ב"הסכם לכבוד הדדי", תוקף  9בפסק דינו אם לחייב שלום בית או לחייב גירושין.

עת מי פשיבעילות או באינם תלויים בהתנהגות בני הזוג או באשם,  הומימושההתחייבות 

ההתחייבות הכספית נכנסת לתוקף כעבור תקופת זמן מוגדרת, הנמדדת על פי  10מהם.

מבנה ההסכם עצמו  11שהוא עת שליחת הודעה מבן זוג אחד לשני. יאובייקטיבגורם 

 מתעלם במתכוון מקביעת צורך להוכחת אשם.

אם  –בתיק גירושין מצוי, בית הדין, מתוקף סמכותו, קובע את התפתחות המהלכים  .ג

ברם,  12מדובר בפרטים טכניים כגון קביעת מועדים לדיון ואם מדובר במהות פסק הדין.

                                                 
6
, זוג ההולך להינשא יכול לאשר את ההסכם בפני בית דין 1סעיף , 5973-, התשל"ג חוק יחסי ממון בין בני זוגעל פי  

ו לנישואין או בפני רבני, או בפני בית משפט לענייני משפחה, או בפני רשם הנישואין במועצה הדתית שבה נרשמ
נוטריון. רוב הזוגות בוחרים לאמת את חתימותיהם בפני רשם הנישואין או בפני נוטריון. בפעולה זו האחרונה אין 
קביעת סמכות לערכאה מסויימת. נכון לעת כתיבת שורות אלו נשארה השאלה פתוחה באם חתימה על הסכם לפני 

שפט לענייני משפחה או אם בפני בית הדין רבני, מעניקה סמכות הנישואין בפני אחת הערכאות, אם בפני בית המ
 בלעדית לעתיד לאותה ערכאה.

7
. למטרת עניין הכריכה ראו פרופ' אריאל 3יף , סע5953 - תשי"גהדין רבניים )נישואין וגירושין(,  חוק שיפוט בתי 

 .9 וד, בעמ59-3 ודיםמ"ט(, עמצבי, "פצול השפוט ופצול הדין בענייני משפחה בישראל", תקדים, ב )תש-רוזן
8
על פי התחייבויות האיש והאשה, סעיף ה' וסעיף ו', לפי הענין, ב"הסכם לכבוד הדדי". אותו החיוב ההולך ומתקרב  

", הסכם לכבוד הדדי: סעיפיו ויתרונותיומהווה את התמריץ להסכמה לסידור הגט ללא תנאים. ראו רחל לבמור,"
. 193-351 ודיםטובה כהן[, ירושלים תשס"ז, עמ עריכת]ב 4להיות אשה יהודיה בתוך: 

http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/HeskemHaddadi.pdf  ,מנעי עינייך מדמעה: הסכמי וגם רחל לבמור
 .9שלים תשס"ט, פרק , ירוקדם נישואין למניעת סירוב גט

9
ראו מאמרו של הדיין הרב עזרא בצרי, מי שהיה אב בית דין בבית הדין המיוחד בירושלים לענייני עגונות, להסבר  

תשנ"א(, -יז )תש"ן-", שנתון המשפט העברי, טזגט מעושהאפשרויות ההחלטות בתביעת גירושין: עזרא בצרי, "
 .553-535 ודיםעמ

10
(: 4) יבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האשה. וכן סעיף ו'(: התחי4) ראו סעיף ה' 

 התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האיש.
11
ובני  ''התקופה''(, :)מאה ושמונים( יום מיום ההודעה )להלן 590ראו סעיף ד': שלח אחד מבני הזוג הודעה, חלפו  
ג לא הגיעו להסכמה לשקם את הנישואין והמסייע לשיקום הנישואין לא ציין כי לדעתו יש בכוחו של טיפול זוגי הזו

לעזור לבני הזוג לשקם את נישואיהם, זכאי השולח לנקוט כל פעולה למימוש התחייבויות בן הזוג השני המופיעות 
 (.''ההתחייבויות'' :בסעיף ה' או ו' שלהלן, לפי הענין )להלן

12
 .http://www.rbc.gov.il/rules/index.asp, ירושלים תשנ"ג, תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראלראו  

http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/HeskemHaddadi.pdf
http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/HeskemHaddadi.pdf
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כשבית הדין נדרש להתייחס ל"הסכם לכבוד הדדי", לוח הזמנים נקבע מראש ללא יכולת 

 13סטייה.

 הבעייתיות של השפה המשפטית המצויה

יות למיניהן תוך שימוש מקובל לנסח כתבי תביעה, בקשות לסעדים, וכתבי סיכום בתביעות משפט

במטבעות לשון מצויים ומוכרים. השפה המשפטית המוכרת מהווה כלי "תומך" בהבהרת רצון 

כאמצעי  מסוימיםשען על מטבעות לשון ילה הפונה לבית המשפט. נוח למחבר כתבי בית הדין

 שפעמים השגרה מביאה לכדי מכשול. כך עלול המבקש לממש א,עקהגדרה למטרת תביעתו. דא 

" בבית דין רבני, למצוא שיצא שכרו בהפסדו אם לא בחן יאת התנאים ב"הסכם לכבוד הדד

 בקפדנות את הניבים שבחר להשתמש בהם וחזה את תוצאותיהם.

 לקויהבקשת סעדים 

מובאת בזאת דוגמה לבקשה מבית דין רבני, בתביעה למימוש ההסכם, הכתובה בשפה משפטית 

ת הניתוח של המורכבות התביעה בבית הדין הרבני הנזכרות שגרתית. נבחן את הכתוב לפי נקוד

 מומלץ: אינולעיל. למען הסר ספק, יש להדגיש שניסוח זה 

 סעדים מבוקשים

 לאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית הדין הרבני לזמן את הנתבע לדין ולפסוק כדלקמן: 

חוסר יכולתם את הנתבע ליתן לתובעת גט פיטורין לאור סיום יחסי הצדדים ו לחייב .א

 לשקם את נישואין.

בהסכם  (5) להורות על מימוש התחייבויות הנתבע למזונות כמפורט בסעיף ה לחלופין .ב

לכבוד הדדי. בית הדין הנכבד מתבקש לפסוק את סכום המזונות על פי הגבוה מבין 

 השניים...

 יו. בניסוח זה ישנן שלוש בעיות: המילה לחייב; המילה לחלופין; והרכבת שתיהן יחד

הבקשה "לחייב את האיש ליתן גט לאשה" הינה הרצון של תובעות הגירושין )וכן להיפך( והנוסח 

(. מהבקשה הזאת, בית הדין פותח ןהענייהמצוי בתביעות גירושין )עם שינויים בזכר ונקבה לפי 

י בדיון בדיוק כפי שהתבקש. אם נסתכל מנקודת המבט של דיין, מה עליו לעשות כדי להתחיל וכד

"לסיים" את תפקידו בתיק זה? הדיין יבקש לדעת מה עילות המבקש/ת לגירושין; הוא יבקש 

הדיין שראוי ימצא לחקור את אמיתות הטענות; הוא יבקש ראיות ויזמין עדים וכדומה. אם 

לקיים במקרה זה גירושין, ינסה לשכנע את הנתבע/ת להסכים לגירושין. בעצם פנייתו לנתבע/ת 

דיין מעניק את הכוח לנתבע/ת לסרב לגירושין. כלומר, באמצעות מילה אחת בלבד להסכים לגט, ה

חזרנו להתחלת התהליך המצוי והמייגע של ניהול תיק גירושין. תהליך זה יכול  –"לחייב"  –

להימשך שנים, לעלות לשני בני הזוג הרבה כסף ודמעות, ואפילו להוביל לסירוב גט. תוצאה זו 

נישואין, ובעת  –רת בני הזוג בעת החתימה על ה"הסכם לכבוד הדדי" סותרת לחלוטין את מט

 הצורך גירושין, מתוך כבוד הדדי.

                                                 
13
לשום גורם חיצוני משולח ההודעה אין יכולת לשנות או לבטל את התקופה )חוץ מ"משקם הנישואין", אם ישנו,  

שולח הודעה רשאי, בכתב, להאריך את " וזאת זכות חד פעמית בלבד בנסיבות מסויימות בלבד(. ראו סעיף ד':
 ."התקופה, ולקצר את ההארכה
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הבקשה למימוש התחייבות הנתבע/ת כפי שמפורט ב"הסכם א וה עיקר התביעה שאנו דנים בה

 אינולכבוד הדדי" שעליו חתם/ה. ברם, הניסוח "לחלופין", דבר המקובל בתביעות, לא רק ש

מכין מלכודת לפונה לבית הדין.  אףתביעה למימוש הסכם קדם הנישואין הנדון, אלא מתאים ב

מעניקה לדיין בחירה אם להתייחס ולקיים את הסעד המבוקש  " בסעיף ב' דלעילחלופיןהמילה "ל

אם לא. קיימות מספר התפתחויות אפשריות )משפטיות מנקודת מבט בית הדין( הנוצרות בגלל 

 ":חלופיןהמילה "ל

ת הדין יתחיל מהסעד הראשון ולא יתייחס לסעד השני עד שירגיש שמיצה את התהליך בי .א

 עד תומו. כאמור, תיק גירושין עלול להימשך זמן רב מאד.

 ,בית הדין ימלא את הבקשה הראשונה ולא יתייחס לסעד השני במתכוון. במצב זה .ב

 בני הזוג כאילו לא חתמו כלל על הסכם קדם נישואין. ומצאיי

ין יחליט לכתחילה למצות את הסעד הראשון, והחלטת ההתייחסות לסעד השני בית הד .ג

 תהיה תלויה בתוצאות מילוי בקשת הסעד הראשונה.

את התייחסות בית הדין הרבני לבקשה  מאד" עלול לדחות חלופיןשימוש במונח המשפטי "ל

ל ההסכם מכל למימוש תנאי ההסכם, במצב הטוב. במצב הרע, הוא מרוקן את חתימת בני הזוג ע

", מוליד מציאות הנוגדת את רצון חלופיןהחיבור בין שני המונחים "לחייב" ו"ל משמעות.

 או. פירוש הופעת שני המונחים יחד באותה בקשה היא שביקשנו מבית הדין ו/הוכוונתהתובע/ת 

את הסעד השני. עצם החיבור מעניק לבית הדין הרבני את האפשרות  אואת הסעד הראשון 

לנושא המזונות וההסכם. זאת  לא להתייחס כלללחייב את הבעל בגט )או שלא לחייבו( ו הפשוטה

 גםביקש/ה התובע/ת בתור סעד ראשון! שהרי זאת גט,  ועוד, נפתח פתח לדיון על העילות לחיוב

גט  התובע/ת למצוא את עצמו/ה במצב של סרבנותעלול/ה בית הדין לחיוב גט,  אכן יפסוק אם

 עיקשת! 

יפסוק במקרה הגרוע מבחינת התובע/ת, כן, בית הדין הרבני עלול לפסוק נגד חיוב גט.  יתר על

בית הדין שאין סבור הרי התובע/ת מבקש/ת לממש את ההסכם אפילו אם  בית הדין לשלום בית.

מהות הבקשה היא לממש את ההתחייבויות  – משנה אין זהכאן מקום לגירושין. מבחינתו/ה 

אין  ,אם בית הדין אינו סבור שזה נכון לעשות כן. לכן גם – בהסכם בסוף התקופה המפורטת

גט. הדרישה להוראת מימוש  לתלות את הוראת בית הדין למימוש ההסכם בהחלטתו לחיוב

 למרות שהיא "כרוכה" בתביעת הגירושין. ,בצורה אוטונומית התקייםלההסכם חייבת 

 הצעה לניסוח בקשה למימוש ה"הסכם לכבוד הדדי"

מימוש ההסכם בבית  , כלומרלהשגת מטרת התובע/ת יםשונים העה מלדון בניסוחיה הירקצר

עוקפת את נקודות המכשול ומגדירה בדיוק  דעתנולעניות אשר הצעה אחת, כאן הדין הרבני. נביא 

 את המבוקש מבית הדין:

 סעדים מבוקשים

 לפסוק כדלקמן: לאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית הדין הרבני לזמן את הנתבע לדין ו
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לקבוע כי על הנתבע לתת לתובעת גט פיטורין, לאור סיום יחסי הצדדים וחוסר יכולתם  .א

 ולסדר את הגט. 14לשקם את נישואין, בכל לשון של חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת,

 (5) להורות על מימוש התחייבויות הנתבע למזונות אשתו החודשיים כמפורט בסעיף ה .ב

י וזאת מתום התקופה על פי הגדרתה בהסכם בסעיף ד' וכל זמן בהסכם לכבוד הדד

בית הדין הנכבד מתבקש לפסוק את סכום המזונות  15היותם נישואין כדת משה וישראל.

 על פי הגבוה מבין השניים... 

ה"הסכם לכבוד הדדי", ישנו צורך משפטי  ןבענייכדי להעניק סמכות לבית הדין הרבני לפסוק 

ברם, הדרישה להוראת מימוש ההסכם חייבת לעמוד  16ביעת גירושין.לכרוך את הבקשה בת

בצורה אוטונומית למרות שהיא "כרוכה" בתביעת הגירושין. לכן, עדיף ליצור ניסוח חדש לחלוטין 

בניסוח זה, בית הדין מתבקש להגיש סעד אחר  שלא היה בשימוש שגרתי בתביעה בבית הדין.

" בולטת כאן. ההצלחה במילוי בקשה אחת חלופיןילה "לסעד, כנגד סעד במקום סעד. היעדר המ

אינה תלויה בהגשמת חברתה. מחד גיסא, הסעד המבוקש הראשון הוא עיקר התיק מבחינת בית 

בית הדין מוסמך לפתוח בדיון. מאידך גיסא, בקשת סעד זה הוא כרטיס לא יהיה שבלעדיו  – הדין

, אלא ןהענייכן אין כאן בקשה להיכנס לעומק כניסה בלבד לבית הדין הרבני מבחינת התובע/ת. ל

אלא סידור הגט הוא באמת  – ישנה בקשה לסדר גט. יש להדגיש שזו אינה טקטיקה טכנית ותו לא

הדבר המיוחל בסופו של דבר. ברם, אפילו אם בית הדין אינו מצליח להגיע להחלטה בכלל בקשר 

אין לתוצאה זו שום השפעה, לפי הניסוח  למהות הגירושין, או אפילו סבור שיש לפסוק שלום בית,

הנוכחי, על חובות בית הדין להתייחס לבקשת הסעד השני. לדעת התובע/ת, הגשמת הסעד השני, 

 היינו מימוש ההתחייבויות בהסכם, היא זאת שתביא לגט המיוחל.

 סיכום

בת מאד. ה"הסכם לכבוד הדדי" הינו מכשיר חוזי מורכב הפועל במציאות הלכתית ומשפטית מורכ

לכלל הנסיבות  ערנייםלהיות להם בבואם של אנשי משפט והלכה לממש את הכתוב בו, ראוי 

והדרישות במציאות הישראלית, הן של ההלכה והן של המשפט האזרחי. בעריכת כתבי בית דין 

ולא להשתמש במטבעות  רלהיזההמיועדים להגשה בבית הדין הרבני בבקשה למימוש ההסכם, יש 

של המקרה בפניהם. אמנם,  הספציפיותים בלי לבחון איך הם עומדים בנסיבות לשון מקובל

ה"הסכם לכבוד הדדי" נעשית על ידי כריכת  ןבענייהענקת הסמכות לבית הדין הרבני לפסוק 

 ואףבתביעת גירושין, אבל יש להפריד בין הבקשות מבלי ליצור תלות ביניהן מצד אחד,  ןהעניי

מהתייחסות לכל בקשה מצד שני. בתביעת הגירושין עצמה יש  מבלי ליצור אפשרות להתחמק

 כדוגמת הבקשה המומלצת שהובאה לעיל.  –ן ילהמעיט בפתיחת דיון בנושא הגירוש

"הסכם לכבוד בקשה למימוש  כאמור, נכון לעת כתיבת דברים אלו, לא הוגשה לאף ערכאה

 ,יא בני זוג החתומים עליומבהוא משיג את מטרתו בכך שהוא . אדרבא, ההסכם הוכיח שהדדי"

 , ובכך מונע את הצורךגט אשר נישואיהם עלו על סרטון, להתגרש תוך זמן סביר וללא סירוב

להגיע לדיון בערכאות. בכל אופן, הדברים לעיל מובאים אם יתגלה הצורך לתבוע את מימוש 

 ה"הסכם לכבוד הדדי" בבית הדין הרבני בעתיד.

                                                 
14
 .5 יף, סע5995 - )קיום פסקי דין של גירושין(, התשנ"ה חוק בתי דין רבנייםעל פי  
15
 .ןאם התובע הוא האיש, יש להתאים את הנוסח לפי העניי 
16
 .7 ה"ש לעיל ראו 
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 !האם הבטחנו לקיים?: הבטחנו זה לזו

 ,עליו חתמו כנרת וגולןש ,תוהאם הסכם קדם הנישואין למניעת עגינ

 יעמוד במבחן בית הדין הרבני?

 

 . 15, כשהם בני 1000כנרת וגולן תבורי נישאו בשנת 

כנרת וגולן רת, חתמו היא וגולן על ה"הסכם לכבוד הדדי", חודש לפני הנישואין. לבקשתה של כנ

טרם החתימה על ההסכם, ושוחחו על כך עם טוען רבני. ההסכם אושר כדין עם חברים התייעצו 

 בפני רשם הנישואין בעירם.

של גולן שילמו חדרים ברמת גן )הוריו האמידים  4נרת וגולן דירת בסיועם של ההורים, רכשו כ

 והיתרה במשכנתא(. ,נרת רבעמחצית, הוריה של כ

-לימודי וטרינריה, והתמחתה בטיפול בהיפופוטם הביצה הדרום 1001שנת כנרת סיימה ב

 אפריקאי. לאחר מספר חודשים החלה לעבוד בגן החיות התנ"כי.

גולן סיים גם הוא לימודי חינוך גופני במכון וינגייט, והיה מורה לחינוך גופני בשעות היום, ומדריך 

 בחדר כושר בשעות הערב.

 50,000-כ שתכרהלחודש, וגולן  ש"ח 9,000-כנרת כהשתכרה הם, לאחר מספר שנים בעבודותי

 לחודש. ש"ח

 ירדן.בתם שנים של טיפולי הפריה, נולדה  3-לאחר כ, 1001בשנת 

 לחודש. ש"ח 5,000לאחר הלידה הפחיתה כנרת את אחוזי משרתה, וכיום היא משתכרת 

ם לאחר שירדן נולדה וכנרת נרת מאוד, וגולן הקניט אותה על כך. גבמהלך הטיפולים השמינה כ

חזרה לעבודה, לא פסקו ההצקות של גולן )הוא נהג ללעוג לה בפני החברים, ואמר "תראו, 

 היפופוטם מטפל בהיפופוטם"(. 

למעשה לא  ;נרת וגולן הלכו והתרחקו עד שחדלו כמעט מלקיים מערכת זוגית, רגשית ופיסיתכ

 קיימו יחסי אישות מזה שנה וחצי.

נרת בבוקר. כ 1:00בשעה מחדר הכושר, ולעיתים הגיע  חזור באיחורגולן להתחיל  ,מאז לידת הבת

שעות  מבלהנרת אף ראתה שגולן והוא רק הפטיר שזה לא עניינה. כ שאלה מדוע הוא חוזר מאוחר,

, ופעם אחת העזה להציץ וראתה שהוא מתכתב עם נשים, ובעיקר עם באינטרנט ארוכות בצ'טים

 המהממת". מי שכונתה בצ'ט "מיה

 מעוניין בה, וגולן חש כי כנרת חדלה מלשמש כרעיה. אינוכנרת החלה להבין כי גולן 
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 העבירה כנרת לגולן מכתב בזו הלשון: 05/05/1050 ביום

 "לכב' גולן. 

דרדרים ואיננו חיים עוד כבעל ואשה; אני מבקשת לממש את ההתחייבויות יאני רואה שיחסנו מ

 די עליו חתמנו. כנרת.". שלך בהתאם להסכם לכבוד הד

 כעבור חודש העביר גולן לכנרת את המכתב הבא:

 . אני רוצה שנפנה ליועץ נישואין. גולן"."כנרת

מר גולן כי . באותה פגישה א55/01/1050כנרת פנתה ליועץ נישואין, והוא קבע להם פגישה ביום 

: "כנרת אשמה בכל נרת, אבל אין לו שום אינטרס לתת גט. לדבריוהוא ממש לא אוהב את כ

 המצב הזה, למה אני צריך לתת לה מה שהיא רוצה על "מגש של כסף"?

רואה  אין הואלא רואים את המשך דרכם המשותפת כיוון ששניהם מ כי, יועץ הנישואין אמר להם

 עוד טעם בהמשך הייעוץ, ומוטב שיתגרשו יפה. בני הזוג לא קבעו פגישות נוספות.

נרת תביעת גירושין, ובה דרשה להתגרש ו/או לממש את ההסכם לכבוד הגישה כ 05/09/1050ביום 

 הדדי ולחייב את גולן לשלם את המזונות ככתוב בהסכם.

 לתת גט. בגולן מסר

 כנרת תביעה למזונות ילדה ולפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה.במקביל הגישה 

 

 :ןהת בפני בית הדין ות המונחוהמרכזי ותהשאל

לאכוף הסכם הדדי כפי שחתמו עליו הצדדים, מהו תוקפו ההלכתי והאם ישנו חשש האם ניתן 

 ?לגט מעושה

הצדדים הסכימו כי טרם יבחן בית הדין את שאלת עילת הגירושין, תוכרע שאלת תוקפו של 

 ההסכם.



כתב תביעה
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 2121תיק מס'   בבית הדין הרבני האזורי 

   אילן-בר

 בפני כבוד הדיינים: 

 רב יאיר בן מנחם, הדיין ה

 הדיין הרב דוד בס, 

 הדיין הרב משה בארי

 

  499475919ת.ז.  כנרת תבורי :תהתובע

רחל אהרוני ו/או עדי סלם ו/או נגה הלפרין ע"י ב"כ  

 יוכי משעלי ו/או שי זילברברג ו/או ליאת נתנאל  ו/או

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, 

 אילן-ברברסיטת הפקולטה למשפטים, אוני 

 03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 - ד ג נ -   

    301193594גולן תבורי ת.ז.  :הנתבע

בת אל נעים ו/או מאיה כ"ץ ו/או ויולטה ע"י ב"כ 

ו/או ליאור עיני ו/או איתי  ו/או מוריה גבאי בגדסרוב

  שהרבני

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,  

 אילן-ברמשפטים, אוניברסיטת הפקולטה ל 

            03-7310499פקס':   ;03-5359995ל': ט 

 

 תביעת גירושין ובכרוך לכך תביעת מזונות על פי הסכם לכבוד הדדי.: מהות התביעה  

 

  תביעה כתב

 :רקע עובדתי

 יחד: להלן"( )הנתבע"( והנתבע, גולן תבורי )להלן: "התובעתהתובעת, כנרת תבורי )להלן: " .5

 .1000"( הינם יהודים אשר נישאו כדמו"י בשנת הצדדים"או " בני הזוג"

, כחודש לפני נישואיהם, חתמו בני הזוג כחוק על הסכם לכבוד הדדי 55/05/1000-בתאריך ה .1

בהגינות לוקי דעות יוליישב ח זה לזהלנהוג כבוד "( מתוך אהבה ורצון ההסכם)להלן: "

ת את חייהם על אדני השוויון, הכבוד ההדדי דרכי שלום. בני הזוג החליטו להשתיבו

על נושא  ותטרם החתימה על ההסכם, דיברו הצדדים רבוהאכפתיות האחד כלפי השני. 
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עם חברים, ואף שוחחו עם טוען רבני. ההסכם נחתם בפני רשם  על כך ההסכם, התייעצו

 הנישואין ואושר כדין.

 מצ"ב ומסומן כנספח א לכתב התביעה. העתק ההסכם 

 שבו הופקדובני הזוג משק בית וחשבון בנק משותף ניהלו הלך עשר שנות נישואיהם, במ .3

 משכורותיהם ממקום העבודה. 

, לאחר מספר חודשים החלה לעבוד בגן החיות 1001התובעת סיימה לימודי וטרינריה בשנת  .4

אפריקאי. מאז -הדרוםשם להיפופוטם הביצה -ידועתהתנ"כי בירושלים, שם היא מומחית 

 לחודש.  ש"ח 5,000-דה התובעת, היא עובדת בחצי משרה ומשתכרת כשיל

הנתבע סיים לימודי חינוך גופני במכון וינגייט. ביום הוא משמש כמורה לחינוך גופני בבית  .5

הספר התיכון מקיף ז' ברמת גן ובערב משמש כמדריך חדר כושר. עם השנים ביסס הנתבע את 

  לחודש.ש"ח  50,000-מעמדו בחדר הכושר, וכיום משתכר כ

נולדה  05/50/1001-כעבור שש שנות נישואין ולאחר שלוש שנים של טיפולי הפריה, ביום ה .1

 "(.הבתלבני הזוג ילדתם האהובה ירדן )להלן "

 :המשבר בחיי הנישואין

התובעת השקיעה רבות בחיי הנישואין ובבניית התא המשפחתי. כמומחית ידועת שם  .7

אף קיבלה הצעות עבודה מפתות והרצאות מסביב לעולם, הוזמנה פעמים רבות ל ,בתחומה

אך סירבה לכולם כדי לא לעכב את טיפולי ההפריה. במהלך הטיפולים סבלה  ,מעבר לים

לא הרימה  ,למרות הכול ;התובעת כאבים, דיכאונות ואכזבות בכל פעם שטיפול לא הצליח

 .ידיים והכול בכדי להגשים את חלומם המשותף, להביא ילד לעולם

כתוצאה מטיפולי ההפריה בעטיים נאלצה התובעת לקבל טיפולים הורמונאליים, עלתה  .9

לקבל ניחומים  מצפהבו היא שהתובעת במשקל. התובעת לא שיערה לעצמה שדווקא במקום 

השפלה ואכזבה. הנתבע, במקום להעריך את התמסרותה של אשתו  ספוגתואהבה היא 

אשר חשה  ,התובעת ;פני חבריהם המשותפיםנהג להקניט אותה ב ,להקמת התא המשפחתי

מצאה עצמה  הללו. כך החברתייםכבר לא הייתה מוכנה להשתתף במפגשים  ,מושפלת ופגועה

 התובעת ללא אהבת בעל ואף ללא חיי חברה.

לא כך היה. אם  .לאחר לידת הבת סברה התובעת כי הנה יגיעו יחסיהם אל המנוחה והנחלה .9

הרי שכעת מצא סיבות להעליבה מדי  ,על כך שעלתה במשקלעד עתה הרבה הנתבע להקניטה 

יום. הנתבע לעג לה על שאין לה חברים, שהקריירה שלה לא מתקדמת, שהיא לא יודעת 

 ועוד. ם,כאלתפקד 

לשאלותיה מדוע הוא חוזר בשעות  ;בשעות לילה מאוחרות מחדר הכושר שובלהנתבע החל  .50

 ,בה הנתבע החליט לענות כור. פעם אחתאלו לא קיבלה מענה אלא התעלמות מופגנת וני

שימשיך לחפש בחוץ. מיותר לציין כי לו עדיף  ,אמר לתובעת שכאשר לבן אדם אין למי לחזורו
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בו האדם עימו התחתנה מתוך אהבה ולא תיארה שיגיע יום  ;התובעת נפגעה עד עמקי נשמתה

 גדולה יאמר לה דבר כזה.

ת הערב המאוחרות הוא נוהג להתכתב במשך התובעת הבחינה כי לאחר שהתובע חוזר בשעו .55

יה" אשר משעות ארוכות עם נשים אחרות באינטרנט. היא אף הבחינה כי יש בחורה בשם "

הנתבע להתכתב. התובעת הבחינה בתנועות חשודות בכרטיס האשראי של הנתבע, מרבה  עמה

חושדת כי ולכן במצטבר עם האמור לעיל היא  ,על מסעדות וחנויות ללבני נשים חיובים

 הנתבע מקיים מערכת יחסים מחוץ לנישואים.

לצערה הרב של התובעת, בני הזוג התרחקו מאוד. הנתבע כמעט ואינו שואל לשלומה, יש  .51

ימים בהם בני הזוג כלל לא נפגשים. אם בתחילת מערכת היחסים קבעו בני הזוג שכלל בל 

הרי שכיום בני הזוג  ,ותפתיעבור הוא ששותים קפה של בוקר ביחד ואוכלים ארוחת ערב מש

 אצל בני משפחה.  בתשמוזמנים לארוחת סועדים יחד רק אם הם 

באחת ההזדמנויות ציין הנתבע כי הוא חש  ;בני הזוג לא קיימו יחסי אישות מזה כשנה וחצי .53

 ת מחויבויותיו הרגשיות והפיזיות.דחייה מהתובעת. בשל כך אינו מוכן לקיים א

קם את מערכת היחסים. כאשר התובעת מצויה בקרבתו של התובעת חשה כי לא ניתן לש .54

הנתבע היא חשה חוסר בטחון ותחושת חוסר אונים. כמו כן, התובעת איבדה את האמון 

שרחשה כלפי הנתבע, וחשה שהמשך היחסים במתכונתם הנוכחית תביא לפגיעה חמורה 

יא מבקשת לממש העבירה התובעת לנתבע מכתב בו ה 05/05/1050 -תם. ביום הבהתפתחות ב  

 את התחייבויותיו בהתאם להסכם עליו חתמו.

"(. היועץחודש לאחר מכן העביר הנתבע מכתב בו הוא מבקש לפנות ליועץ נישואין )להלן: " .55

הנתבע לא דיבר עם התובעת לאחר ששלח את הפתק, אלא המשיך בשגרת חייו תוך התעלמות 

לא יותר מכך. הנתבע המשיך , ווץמוחלטת מהתובעת. נראה כי המכתב ששלח הוא מהפה ולח

להעליבה, המשיך לחזור מאוחר בלילה וכעת אף לא טרח להסתיר את התכתבויותיו הליליות 

עם נשים ברחבי האינטרנט. התובעת חשה כי הפרידה הקרובה כלל לא נוגעת לנתבע וכי 

 מבחינתו כעת הוא רק מעוניין למשוך את הזמן עד מתן הגט.

גיעו בני הזוג לפגישה אצל היועץ. למרות תחושותיה הקשות של ה 55/01/1050 -ביום ה .51

כנה  ץהתובעת, ומצבה הרגשי שתואר לעיל, רצתה להאמין כי בקשתו של הנתבע לייעו

יפתור את המשבר  ןת. התובעת קיוותה כי הנתבע ישנה את דרכיו, וייעוץ הנישואיאמתיו

ה הודה הנתבע כי אינו אוהב לצערה הרב, התובעת התבדתה. כבר בתחילת הפגיש בחייהם.

וכי הוא חש כך מזה תקופה ארוכה. הוא אף ציין בפניה, להפתעתה הרבה,  ,את התובעת

שהוא לא מתכנן לתת לה את הגט על "מגש של כסף". התובעת חשה כי הקרקע נשמטת תחת 

הגיעה לפגישה  ,רגליה, למרות האכזבות שחוותה בעבר, ולמרות שחשה שבעלה מאס בה

לשיקום חיי הנישואין. באותה פגישה הבינה התובעת באופן סופי  יהציפיבזם הנתבע אותה יש

היועץ כי בני  משראהשתקוותה האחרונה נגוזה וכי אין דרך חזרה לשיקום חיי הנישואין. 
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דרכם המשותפת, קבע שאין טעם לפגישות ייעוץ נוספות, וכי הזוג אינם מעוניינים בהמשך 

 עדיף לצדדים להתגרש. 

 :יבות הכרוכות בגירושיןהנס

בני הזוג לא מקיימים מערכת זוגית הן רגשית והן פיזית. מזה כשנה וחצי לא קיימו בני הזוג  .57

יחסי אישות. כמו כן, הנתבע הודה בפירוש כי הוא אינו אוהב את התובעת, וכמצוין לעיל, הוא 

 אינו מחמיץ אף הזדמנות להביע בפניה את תחושותיו כי מאס בה.

הוא חוזר  :ש יסוד סביר להניח כי הנתבע מנהל מערכות יחסים מחוץ לנישואיםלתובעת י .59

בשעות הלילה המאוחרות ללא הסבר, מנהל שיחות עם נשים באינטרנט עד השעות הקטנות 

 של הלילה ואף משתמש בכספים המשותפים לממן את יחסיו עם נשים אחרות.

ה נעשתה מתוך רצון לשקם את הנישואין בני הזוג פנו ליועץ נישואין. התובעת סברה כי הפניי .59

אך בפגישה התחוור לה כי הנתבע יזם את הפגישה רק על מנת "להרוויח זמן" בטרם מתן 

 הגט. יועץ הנישואין קבע כי הנישואין אינם ברי שיקום. 

לאור כל זאת פונה התובעת לבית הדין הנכבד בבקשה להתגרש מהנתבע ולכרוך בתוך כך  .10

 במפורט הסכם בו התחייב הנתבע למזונות. תביעה למזונות אשה

 :לדון בתביעה יןדסמכות בית ה

לחוק שיפוט בתי הדין  2סעיף התביעה מסורה לסמכותו הייחודית של בית הדין על פי  .15

 .("החוק" )להלן: 2592-הרבניים )הנישואין וגירושין(, התשי"ג

כות לדון בתביעה מכוח לתביעת הגירושין כרוכה תביעת מזונות אשה, ועל כן לבית הדין סמ .11

 לחוק. 2סעיף כריכה, על פי 

 :תוקפו ההלכתי של ההסכם

בית הדין הנכבד, מתבקש לתת מתן תוקף להסכם לכבוד הדדי שנחתם בין בני הזוג. להלן  .13

 נימוקי התביעה לביסוס תוקפו ההלכתי של ההסכם.

התובעת חתמו על יצוין כי הנתבע ו. חס וחלילה יובהר ויודגש כי אין כל חשש לגט מעושה, .14

ההסכם תוך גמירות דעת מלאה, ללא כל אילוץ, ולאחר שניתנה להם האפשרות להתייעץ 

 : הרמ"אפסק  ,. כך, בין היתריעוץ משפטי והלכתי

מאחר  ,לא מיקרי אונס ,אבל אם קיבל עליו קנסות אם לא יגרש"

. וטוב לחוש ..ויכול ליתן הקנסות ולא לגרש ,דתלה גטו בדבר אחר

ואפילו  ,אבל אם כבר גירש מפני זה .ולפטרו מן הקנס לכתחילה

הגט כשר, הואיל  ,גירש מכוח שבועה שעשה מעצמו לגרש

 )אה"ע קלד, ד(  ".ומתחילה לא אנסוהו על כך
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בענייננו: הנתבע קיבל על עצמו מלכתחילה את ההתחייבויות המפורטות בהסכם מתוך רצון 

עה ועל כן אין הוא רשאי לטעון כי נאנס חופשי וגמירות דעת. הדבר מהווה הצהרה בשבו

 להסכם.

שאם אדם נתחייב בקנס אם לא ייתן הגט אין זה גט מעושה, ואינו  :החזון איש כך גם פסק

שונה מאדם שנותן גט מפני שרוצה ליפטר מלשלם שאר וכסות עליהם התחייב בכתובה, 

 (ג אות צט, סימן הלכות גיטיןאבן העזר )שוודאי לא חשוב כגט מעושה. 

אף הוא הכיר בחשיבותו ובתוקפו של הסכם קדם נישואין למניעת סרבנות הגר"מ פיינשטיין  .15

 גירושין, ואף הוא סובר שאין כאן חשש לגט מעושה: 

מותר והגט לא יהיה גט מעושה. גם יש תועלת להצילה מכבלי "

ם יש אהעיגון. אבל טוב שיראה את החתן והכלה ויכירם היטב 

י כזה יגרום למחלוקת ומריבות ביניהם לחוש מצד טבעם שתנא

 )אגרות משה אה"ע ח"ד סי' קז( ח"ו".

 וג וכתב:ז התייחס אף הוא בחיוב להסכמי ממון בין בניהרב חיים דוד הלוי  .11

הכל הוסדר בהלכה לתועלת יציבות חיי הנישואין, למנוע חיכוכים "

ולהשרות השלום בחייהם. אלא שכל מה  ,וחשדנות בין בני הזוג

רו רבותינו בהלכה אינו מחייב כלל את בני הזוג בכל הקשור שהסדי

 ...לממון, ורשאים הם להסדיר את יחסי הממון ביניהם כרצונם

בין בני זוג. ולא זו בלבד שאין זה שוהרי זה ממש הסכם יחסי ממון 

)שו"ת מים ". מנוגד להלכה, אלא שיסודותיו כבר מצויים בהלכה

 (121ד , עמוחיים סי' סג

להסכם, כל התחייבויות על פי סעיף יב' יודגש ויפורש כי אין חשש ל"אסמכתא":  כמו כן, .17

בני הזוג נעשו בבית דין חשוב, לא כאסמכתא, ולא כטפסי שטרות אלא ככל שטרי ממון 

הנתבע התחייב בשבועה לשלם מזונות  הנוהגים בישראל, כהוגן וכתיקון רבותינו ז"ל.

 תא.מוגדלים ולכן לא תעמוד לו טענת אסמכ

במקרה של חוסר  ,ההסכם הינו הסכם ממוני מובהק, אשר מטרתו לדאוג לתובעת ולנתבע .19

שלום בית, לקיום הגון ופרנסה ראויה. לצורך הגשמת מטרה זו, נטלו על עצמם בני הזוג 

  התחייבויות הדדיות, שבאו לידי ביטוי בהסכם שנחתם.

הסכם  :בדיוק כפי שעושים בכתובה בני זוג יהודים רשאים להתנות ולהסכים בענייני ממונות, .19

  ממוני אשר מהווה חלק מרכזי בכל טקס קידושין הנעשה כדמו"י.

ההסכם נחתם תוך גמירות דעת, ורצון חופשי של בני הזוג. לאור הדעות ההלכתיות המוזכרות  .30

 בית הדין הנכבד לקבוע כי ההסכם הינו בר תוקף מבחינה הלכתית.מתבקש לעיל, 
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 :ההסכםתוקפו האזרחי של 

רק לשם הזהירות, ומתוך חשש שהנתבע יטען שההסכם לא תקף, יועלו טענות לתקפות  .35

 ההסכם.

חודש לפני נישואיהם, חתמו בני הזוג על ההסכם לכבוד הדדי. טרם החתימה על ההסכם  .31

התייעצו בני הזוג ביחד ובנפרד עם רבנים, משפטנים, קרובי משפחה ומכרים בעלי ניסיון 

חתמו עליו שהרי  הייתה שהות מספקת לחשוב על ההסכם טרם החתימה, בתחום. לבני הזוג

 ,במקרה של אי שלום בית ,כחודש לפני נישואיהם. כאמור, ההסכם נחתם במטרה לדאוג

 לקיום הגון ופרנסה ראויה לתובעת ולנתבע. 

 ההסכם נחתם בגמירות דעת של הצדדים, ואף אושר אצל רשם הנישואין בעיריית רמת גן. .33

וג פעלו בהתאם להסכם: התובעת שלחה בקשה למימוש ההסכם, ואילו הנתבע מצדו בני הז .34

לייעוץ נישואין. ניתן ללמוד מכך כי הן התובעת והן הנתבע מבינים את מהות  שלח בקשה

ההסכם, פועלים לפיו, ואף מקבלים על עצמם את התחייבויותיהם לאורו. התנערות מצד 

 חסרת תום לב, ומעידה על חוסר ניקיון כפיים. הנתבע להתחייבויותיו מהווה התנהגות 

 :דין אזרחי :תוכן ההסכם

 בני הזוג התחייבו בהתחייבויות הדדיות בהסכם לכבוד הדדי טרם נישואיהם.  .35

 .םוכלשונ םככתבלהלן יפורטו ההליכים שננקטו לצורך ביצוע ההסכם, והתחייבויות הצדדים  .31

שלחה התובעת הודעה לנתבע  כאמור ובהתאם להסכם, להסכם(: 'הודעה )סעיף ב .א

ובה היא מבקשת להתגרש או לחלופין לממש את ההסכם.  05/05/1050-בתאריך ה

בהודעה נכתב כי יחסיהם של בני הזוג התדרדרו, הם אינם חיים כבעל ואשה, ועל כן 

 התחייבויות שנטלו על עצמם בני הזוג בהסכם.ההיא מעוניינת לממש את 

בהתאם לאפשרות שמקנה ההסכם, שלח הנתבע  כם(:להס 'שיקום הנישואין )סעיף ג .ב

בקשה לתובעת לפנות ליועץ נישואין. בני הזוג הגיעו לפגישת  05/01/1050 -בתאריך ה

. היועץ הסיק כי לא ניתן לשקם את הקשר, ועל כן אין 55/01/1050 -ייעוץ בתאריך ה

 צורך בפגישות נוספות, ועל בני הזוג להתגרש. 

סיום ל הלבקשחודשים מיום מתן ההודעה  9לאחר ם(: להסכ 'התקופה )סעיף ד .ג

בקשה למימוש ההסכם.  חלופיןנישואים, מוגש בזאת כתב תביעה למתן גירושין או לה

התובעת ממלאת את דרישת תקופת ההמתנה על פי ההסכם לכבוד הדדי, אשר עומדת 

למרות יום ממתן ההודעה לבקשת סיום הנישואים. יצוין כי התובעת קיוותה ש 590על 

חלוף הזמן, יתעשת הנתבע ויהיה מוכן לפעול על מנת לשקם את נישואיהם. התובעת 

דחתה את מתן הגשת התביעה, ונאחזה בתקווה כי שלום בית ישרור ביניהם. לצערה, 

תקוותיה התבדו. הנתבע הבהיר לה מעבר לכל צל של ספק כי אינו מעוניין בשיקום 

 ש בזאת את זכותה להגשת התביעה.הנישואין. אי לכך, התובעת מבקשת לממ
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הנתבע התחייב לשלם לתובעת דמי להסכם(:  'התחייבויות מצדו של הנתבע )סעיף ה .ד

מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים, כל זמן שיהיו נשואים, 

 להלן: 

)דולר ארה"ב( על פי שערו היציג כפי  דולר 5,500 -סך בש"ח השווה ל (5)

 תשלום הביצוע בפועל. שיהיה ידוע בזמן

מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו( בשנה  50%סכום המהווה  (1)

 שקדמה ליום ההודעה. 

בהתאם להסכם, סכומים אלו אינם תלויים בהכנסותיה של האשה ממשכורת, שכר, 

רכוש או מכל מקור אחר, והם אינם ניתנים לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האשה 

על כל זכות המוקנית לו על פי דין בהכנסותיה של האשה, כלפיו. כמו כן, הנתבע מחל 

 לרבות מעשה ידיה, מותר מעשה ידיה, מציאתה או פירות נכסיה.

לאור האמור לעיל, התובעת מילאה  התחייבויות מצדה של התובעת על פי ההסכם: .ה

אחר כל התחייבויותיה בהסכם, ועל כן היא מבקשת כעת לאכוף את החיובים אשר נטל 

 הנתבע.  על עצמו

ברצונה של התובעת להתגרש מהנתבע אך במידה והנתבע מסרב לתת לתובעת את גטה הרי  .37

שקמה חובתו בהתאם להסכם לשלם לתובעת מזונות מוגדלים, כל זמן שיהיו נשואים, כפי 

 לכתב התביעה. (ד)31שפורטו בסעיף 

 : סעדים מבוקשים

 הנתבע לדין ולפסוק כדלקמן:  לאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית הדין הרבני לזמן את .39

לקבוע כי על הנתבע לתת לתובעת גט פיטורין, לאור סיום יחסי הצדדים וחוסר יכולתם  .א

 לשקם את נישואין, בכל לשון של חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת, ולסדר את הגט.

בהסכם  (5)הלהורות על מימוש התחייבויות הנתבע למזונות מוגדלים כמפורט בסעיף  .ב

ד הדדי. בית הדין הנכבד מתבקש לפסוק את סכום המזונות על פי הגבוה מבין לכבו

 השניים:

מאות דולר ארה"ב( לפי שערו היציג כפי  )אלף וחמש דולר 5,500 (5)

 שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.

 .1009מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו( בשנת  50%סכום המהווה  (1)

 לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד. .ג

   

 רחל אהרוני

 ב"כ התובעת

 סלם עדי 

 ב"כ התובעת
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 א'ספח נ

 מבוא להסכם

הנישואין הם ראשית הדרך להקמת משפחה ודור המשך. בבסיס התא המשפחתי על כל הכלול בו 

מצויה הברית שבני הזוג מקימים בעת נישואיהם. זוהי ברית עמוקה שחייבת לעמוד במבחנים 

 בני הזוג במהלך חייהם.  שונים הניצבים בפני

טובת כל בני המשפחה והסובבים אותם מבקשת את יציבות התא המשפחתי. עצם ההתקשרות 

הזוגית והקמת דור המשך מחייבת לראות את הממד הנצחי שבברית זו, ולשאוף לקיימה ולשמרה 

 ככל האפשר. 

יהיה לה קיום המטרה העיקרית בהסכם שלהלן היא: לדאוג לאשה שאין שלום בית בביתה, ש

 הגון ופרנסה ראויה.

 במקביל, ההסכם דואג גם לאיש הנמצא במצב דומה. 

 

 הסכם לכבוד הדדי

 ,1000ת שנ ינוארלחודש  29-הביום  רמת גןשנערך ב

          "(,האיש" ן:ל)שיקרא לה   201152901גולן תבורי, ת.ז.  בין 

          "(,שההא" :)שתקרא להלן 100179510כנרת תבורי, ת.ז.    לבין 

בחופה וקידושין כדת משה  "( הסכימו ביניהם להינשאבני הזוג" :והאיש והאשה )להלן הואיל

 ;וישראל

דעות ביניהם בהגינות ובני הזוג מתכוונים לנהוג כבוד אחד כלפי משנהו וליישב חלוקי  הואילו

 ;ובדרכי נועם

, שלום, האחווות של אהבה, ובני הזוג הסכימו להשתית את חיי נישואיהם על יסוד והואיל

 ;תחשבות, הגינות ואכפתיות הדדייםשוויון, כבוד, ה

 :לפיכך, סוכם בין בני הזוג כדלקמן     

 מבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .א

 ההודעה

רצה אחד מבני הזוג לגור בנפרד מבן זוגו, יכול הוא למסור הודעה בכתב למשנהו ובה הוא   .ב

א מבקש לממש את התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף ה' או ו' שלהלן, מודיע כי הו

    "(.ההודעה: "ןלהל, )ןהעניילפי 

 משלוח הודעה גם על ידי בן הזוג השני.  אין במשלוח הודעה על ידי בן זוג אחד כדי למנוע
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מסירת ההודעה תבוצע במסירה אישית או במשלוח ההודעה בדואר רשום או בתחליף 

   .5994 - , התשמ''דלתקנות סדר הדין האזרחימצאה בהתאם ה

 ''.ההודעה יום'' :יום מסירת ההודעה כאמור יקרא להלן

 שולח הודעה רשאי לבטלה בכתב ולחזור ולשולחה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 אין בביטול הודעה כדי לפגוע בתוקפה של הודעה ששלח בן הזוג השני.

 שיקום הנישואין

 :ודעה רשאי לבקש לשקם את הנישואין בעזרת גורם מקצועי מוסכם )להלןמקבל הה( 5) .ג

עדר הסכמה בין בני הזוג בבחירת המסייע לשיקום י"(. בההנישואין המסייע לשיקום"

הנישואין, ימונה המסייע לשיקום הנישואין ע''י האגודה הישראלית לטיפול במשפחה 

 ובנישואין ולחינוך בחיי משפחה. 

עד שלוש פעמים. שכרו של  תחייבים להופיע בפני המסייע לשיקום הנישואיןבני הזוג מ( 1)

 המסייע לשיקום הנישואין עבור הפגישות הנ''ל ישולם שווה בשווה ע"י שני בני הזוג.

יום מיום ההודעה, ימסור המסייע לשיקום הנישואין מכתב לכל אחד מבני  590-לא יאוחר מ( 3)    

 ג הגיעו להסכמה לשקם את הנישואין, אם לאו.בו יציין אם בני הזוו ,הזוג

בני הזוג להסכמה לשקם את הנישואין, אך לדעת המסייע לשיקום לא הגיעו  אם

הנישואין יש בכוחו של טיפול זוגי לעזור לבני הזוג לשקם את נישואיהם, יציין זאת 

 במכתבו.

 התקופה

 ''(,התקופה'' :ם ההודעה )להלן)מאה ושמונים( יום מיו 590שלח אחד מבני הזוג הודעה, חלפו   .ד

ובני הזוג לא הגיעו להסכמה לשקם את הנישואין והמסייע לשיקום הנישואין לא ציין כי 

לדעתו יש בכוחו של טיפול זוגי לעזור לבני הזוג לשקם את נישואיהם, זכאי השולח לנקוט כל 

 :)להלן ןהעניי, לפי פעולה למימוש התחייבויות בן הזוג השני המופיעות בסעיף ה' או ו' שלהלן

 ''(. ההתחייבויות''

כאשר המסייע לשיקום הנישואין ציין כי לדעתו יש בכוחו של טיפול זוגי לעזור לבני הזוג 

"( ויחול התקופה הנוספת" :ימים נוספים )להלן 90-תוארך התקופה ב –לשקם את נישואיהם 

 ( שלעיל.1על התקופה הנוספת האמור בסעיף ג)

, להאריך את התקופה, ולקצר את ההארכה. אין בהארכת התקופה בכתב שולח הודעה רשאי,

  על ידי בן זוג אחד כדי להאריך את התקופה הרלוונטית להודעה של בן הזוג השני.

  י:מוסכם במפורש על בני הזוג כ

משך מהלך שיקום הנישואין, האמור בסעיף ג', נכלל בתוך התקופה האמורה, ולא  (5)

  ו שלוש הפגישות בפני המסייע לשיקום הנישואין.יאריכה אף אם לא התקיימ

( שלעיל, שולח ההודעה רשאי לנקוט כל פעולה למימוש 1)געל אף האמור בסעיף  (1)

ההתחייבויות בתום התקופה והתקופה הנוספת )אם חלה( בכל מקרה, למעט במקרה בו 

המסייע  ושולח ההודעה עצמו לא הופיע בפניו לפי הזמנת מונה מסייע לשיקום הנישואין,

 כאמור לעיל.  לשיקום הנישואין,
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 התחייבויות בני הזוג

 :התחייבויות האיש .ה

החל מיום נישואיהם וכל זמן היותם נשואים זה לזו מעכשיו לשלם לאשה האיש מתחייב  (5)

 ן: דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להל ,אלכדת משה וישר

מאות דולר ארה''ב( לפי שערו היציג  וחמשף )אל דולר 5,500-סך בש''ח השוה ל (א)

  כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.

)חמישים אחוז( מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו( בשנה  %50סכום המהווה  (ב)

 שקדמה ליום ההודעה.

האשה להסתפק במזונות על פי מסכימה על אף התחייבותו זו של האיש לדמי המזונות, 

פי דין מיום הנישואין ועד לתום התקופה והתקופה הנוספת )אם הנהוג והמקובל על 

 חלה(.

התחייבות זו של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האשה ממשכורת, שכר, רכוש או  (1)

 מכל מקור אחר, ואינה ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האשה כלפיו.

האיש מוחל  ,5קטן דשיים כאמור לעיל בסעיף ואף התחייבותו לשלם דמי מזונות ח על (3)

כל זכות המוקנית לו על פי דין בהכנסות שיהיו לאשה בתקופה בה האשה  עלמעכשיו 

זכאית למימוש ההתחייבויות, לרבות מעשה ידיה, מותר מעשה ידיה, מציאתה או פירות 

  נכסיה.

 התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האשה.  (4)

, התחייבויות אלו בטלות אם האשה תסרב לסיום הנישואין 4עיף קטן על אף האמור בס (5)

'' בסעיף ז' או שלא תופיע בבית הדין, היא או שלוחה, במועד הנישואין סיוםכהגדרת ''

 שנקבע כנדרש ללא סיבה מוצדקת לאי ההופעה. 

 :התחייבויות האשה .ו

חלה( )אם  שה מתחייבת מעכשיו לשלם לאיש החל מתום התקופה והתקופה הנוספתאה (5)

דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה  וישראל, וכל זמן היותם נשואים זה לזו כדת משה

 ן:מבין הסכומים המפורטים להל

מאות דולר ארה''ב( לפי שערו היציג  )אלף וחמש דולר 5,500-סך בש''ח, השוה ל (א)

 כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.

כנסתה החודשית הממוצעת )נטו( בשנה )חמישים אחוז( מה 50%ה סכום המהוו (ב)

 שקדמה ליום ההודעה. 

התחייבות זו של האשה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש ממשכורת, שכר, רכוש או מכל  (1)

 ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האיש כלפיה. מקור אחר, ואינה
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ה מוחלת האש 5על אף התחייבותה לשלם דמי מזונות חודשיים כאמור לעיל בסעיף קטן  (3)

מעכשיו על כל זכות המוקנית לה על פי דין כלפי האיש או בהכנסות שיהיו לאיש בתקופה 

 בה האיש זכאי למימוש ההתחייבויות. 

 התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האיש. (4)

ישואין, , התחייבויות אלו בטלות אם האשה תסכים לסיום הנ4על אף האמור בסעיף קטן  (5)

כהגדרת ''סיום הנישואין'' בסעיף ז' ותופיע בבית הדין, היא או שלוחה, במועד שנקבע 

 כנדרש, אלא אם נבצר ממנה להופיע בבית הדין מסיבה מוצדקת לאי ההופעה.

 סיום הנישואין

" משמעו: סיום סיום הנישואיןלעניין ההתחייבויות האמורות בסעיף ה' ובסעיף ו' דלעיל, " .ז

שבין בני הזוג כדת משה וישראל, ללא קשר וללא התניה בכל צורה או דרך שהיא הנישואין 

בנושאים אחרים הנלווים או הקשורים לסיום הנישואין. בכלל זה: ענייני משמורת הילדים, 

מזונותיהם וחינוכם, עניני ממון, סמכויות שיפוט או נושאים נלווים אחרים כלשהם )להלן: 

הסר כל ספק מובהר, כי אשה שמסכימה לסיום הנישואין כדת משה ''(. למען אחרים עניינים''

וישראל, אפילו אינה מסכימה לתנאים או לדרישות בעניינים האחרים, לא תיחשב כמי 

 שמסרבת לסיום הנישואין.

 שמירת זכויות

מעט האמור לעיל במפורש אין בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות האיש ו/או האשה ו/או הילדים ל .ח

סעד אחר העומד לרשות מי מבני הזוג ו/או בחלוקת הרכוש של בני הזוג, כמתחייב ו/או בכל 

על פי דין ו/או על פי הסכם שנחתם ביניהם ו/או על פי מנהג המדינה. אין בנקיטת הליכים 

 משפטיים כדי לגרוע מן האמור בהסכם זה. 

לגוף שיפוטי  כדי למנוע פגיעה בשלום הבית מסכימים בני הזוג, כי פעולה המקנה סמכות

תיעשה בהסכמה בלבד. כל עוד לא ניתנה הסכמה, תישאר הסמכות לגוף בעל הסמכות 

 המקורית. 

 תוקף ההסכם

אם יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו לפי דין תורה, בני הזוג  .ט

מתחייב  מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם. כל אחד מבני הזוג

לשלם למשנהו כל סכום, ומקנה לו כל זכות בהתאם לשיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי 

 ם לי''. יההסכם, כך שלא יוכל לטעון טענת ''ק

פסל, יושמט, יקבע שאינו תקף, לא יבני הזוג מסכימים, כי במקרה שחלק כלשהו מהסכם זה י .י

זה לא יפגע בתוקף שאר חלקי יוכל להתבצע או לא יוכל להיות מוצא אל הפועל, הרי דבר 

 ההסכם והם יעמדו בתוקפם המלא. 

הימנעות או שיהוי או עיכוב של מי מבני הזוג מלתבוע ו/או לפעול למימוש זכות המוקנית לו  .יא

על פי הסכם זה אין בה משום ויתור או מחילה על כל זכות כאמור, אלא אם נעשו הויתור או 

 המחילה בכתב. 
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ה חלות מעכשיו בשעבוד הגוף, ונעשו בבית דין חשוב, לא כל ההתחייבויות בהסכם ז .יב

כאסמכתא ולא כטופסי שטרות, אלא ככל שטרי ממון הנוהגים בישראל, כהוגן וכתיקון 

רבותינו ז"ל. כל התנאים האמורים לעיל תקפים כתוקף תנאי בני גד ובני ראובן. בני הזוג 

זה בשביעית. תוקף הסכם זה  התנו זה עם זה שלא ישמיטו את החיובים הנובעים מהסכם

כתוקף כל השטרות, כתקנת חז"ל, בביטול ובפסול כל המודעות ומודעי מודעות והעדים 

עליהם. על כל הנ"ל קיבלו בני הזוג התחייבות בקניין המועיל, על כל דבר לפי עניינו, 

 ובשבועה. חתימת בני הזוג על הסכם זה היא הודאה בכל האמור.

, חוק יחסי ממון בין בני זוגקף להסכם זה הן לפי דין תורה, הן לפי ברצון בני הזוג לתת תו .יג

 "( והן לפי כל דין.החוק" :)להלן 5973 - תשל"גה

  סעיף שאינו מוסכם נמחק על ידי העברת קו עליו וחתימת שני בני הזוג בראשי תיבות על יד .יד

 מך. המחיקה. כל שינוי של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד ובאישור גוף שיפוטי מוס

 הכותרות בהסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להם משמעות בפרשנות ההסכם.  .טו

כל הסכם או שטר שייעשה בין בני הזוג לאחר חתימת הסכם זה, ולא יכלול הפנייה מפורשת  .טז

 להסכם זה, יפורש על פי הכתוב בהסכם זה ויהיה כפוף לו. 

, והוא הוסבר להם, והם הבינו את כל בני הזוג מודיעים ומצהירים כי קראו את ההסכם .יז

הכתוב בו,והם חותמים עליו מרצונם החופשי ללא כל אילוץ, וכי ניתנה להם האפשרות 

 להתייעץ עם כל מי שמצאו לנכון, לרבות ייעוץ משפטי והלכתי.

היה ומי מבני הזוג לא יתגורר במדינת ישראל או היה ומסיבה אחרת כלשהי יימצא שלא ניתן  .יח

את אכיפת זה בתחום השיפוט בו מתגוררים בני הזוג בעת מי מהם יבקש  לאכוף הסכם

  בשם, אזיי ייראו בני הזוג כמי שחתמו במקום זאת על הסכם הבוררות באנגלית הוראותיו

 Binding Arbitration Agreement המכונהPrenuptial Agreement  המומלץ על ידי 

 ,Seventh Avenue, New York NY 305)הנמצא בכתובת Beth Din of America -ה

ובני הזוג נתנו את הסכמתם לכללים ולסדרי הדין של בית הדין  ( לשימוש בנישואין,10001

. (www.bethdin.org)כפי שאלה מצויים באתר האינטרנט  Beth Din of America -של ה

 Prenuptialהמכונה  Binding Arbitration Agreement -ניתן למצוא עותק של ה

Agreement  באתר האינטרנטhttp://www.bethdin.org .בזאת להסכם  ףמצור הסכם זה

 , ובני הזוג מודיעים כי קראו את ההסכם הנ"ל.ב'הנוכחי כנספח 

 

 :באנו על החתוםועל זה 

 כנרת תבורי גולן תבורי

 האשה האיש

 

http://www.bethdin.org/
http://www.bethdin.org/publications.htm
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 'בנספח 

 התניות ממוניות –נספח להסכם לכבוד הדדי 
 

 ,1000ת שנ ינוארלחודש  55-הביום  רמת גןשנערך ב

         "(,האיש" :)שיקרא להלן   301193594ולן תבורי, ת.ז. ג  בין

 "(,האשה" :)שתקרא להלן 499475919כנרת תבורי, ת.ז.   לבין

בחופה וקידושין כדת משה  "( הסכימו ביניהם להינשאבני הזוג" :והאיש והאשה )להלן הואיל

 ;וישראל

על הסכם לכבוד הדדי, וברצונם  1000שנת ינואר לחודש  55-הובני הזוג חתמו ביום  והואיל

 ;תניות הממוניות כפי שיפורטו להלןלהוסיף לו את ה

 

 :מןלפיכך, הוסכם בין בני הזוג כדלק

 

 יחסי ממון

כל אחד מבני הזוג מתחייב לשלם למשנהו כל ממון ומקנה לו כל זכות כמתחייב מהוראות   (5) א.

ופרשנותן המוסמכת כפי שיהיו במועד  5973 - , התשל"גחוק יחסי ממון בין בני זוג

 חלוקת הרכוש, לרבות הסדר איזון המשאבים. 

ש''ח  50,000יף זה לבין קבלת סך של בסעהאשה זכאית לבחור בין מימוש האמור לעיל  (1)

ועד  1003בינואר  51דים למדד המחירים לצרכן מיום מישים אלף שקלים חדשים( צמו)ח

 למועד התשלום בפועל. 

 ן:מוסכם במפורש על בני הזוג כדלהל על אף האמור בחוק הנ''ל, ב.

           תן בסעיף ד'חלוקת הרכוש תתבצע בתום התקופה והתקופה הנוספת )אם חלה( כהגדר (5)

 דלעיל.  בהסכם לכבוד הדדי

סכם זה אינו בא לפגוע בזכות האשה לעיקר כתובה כדין, אולם סכום זה כלול בסכומים ה (1)

 שהיא זכאית להם, על פי האמור לעיל בסעיף א' בנספח זה. 

    האשה מוחלת בזאת על התוספת לכתובתה. אם בכל זאת תקבל האשה בעתיד סכום (3)    

כלשהו כתוספת כתובה, היא מתחייבת לשלם לבעל מיד את הסכום שקיבלה כתוספת 

 הכתובה. 
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 מזונות הילדים

בני הזוג מתחייבים לשאת יחדיו במזונות הילדים שייוולדו להם, לרבות שווי הטיפול בהם  ג. 

 :בשיעור יחסי ליכולתם הכלכלית כמפורט להלן

הילדים יתחשב הגוף השיפוטי הדן בעניין במכלול מוסכם על בני הזוג כי בקביעת מזונות 

המשאבים שבידי כל אחד מבני הזוג, לרבות: חלקו של כל אחד מהם בחלוקת הרכוש, יכולת 

ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג, זהות ההורה המשמורן, היקף הסדרי הראייה והביקור, 

ת נטל מזונות הילדים. דרישות המשמורת ועוד. הכל במטרה להגיע לקביעה צודקת של חלוק

 בני הזוג מתחייבים לשלם כל סכום על פי האמור לעיל.

 תוקף ההסכם

אם יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף מסעיפיו לפי דין תורה, בני הזוג  ד.

מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי ההסכם. כל אחד מבני הזוג מתחייב 

ל סכום, ומקנה לו כל זכות בהתאם לשיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי לשלם למשנהו כ

 ההסכם, כך שלא יוכל לטעון טענת ''קים לי''. 

בני הזוג מסכימים, כי במקרה שחלק כלשהו מהסכם זה יפסל, יושמט, יקבע שאינו תקף, לא  ה.

ר חלקי יוכל להתבצע או לא יוכל להיות מוצא אל הפועל, הרי דבר זה לא יפגע בתוקף שא

 ההסכם והם יעמדו בתוקפם המלא. 

הימנעות או שיהוי או עיכוב של מי מבני הזוג מלתבוע ו/או לפעול למימוש זכות המוקנית לו על   ו.

פי הסכם זה אין בה משום ויתור או מחילה על כל זכות כאמור, אלא אם נעשו הויתור או 

  המחילה בכתב.

, חוק יחסי ממון בין בני זוגהן לפי דין תורה, הן לפי ברצון בני הזוג לתת תוקף להסכם זה   ז.

"( והן לפי כל דין. ידוע לבני הזוג כי הוראות החוק יחולו החוק" :)להלן 5973 - תשל"גה

עליהם במקרה שלא נקבע אחרת בהסכם ממון שנחתם ביניהם ואושר או אומת בהתאם 

          כם זה.לחוק וברצונם שהוראות החוק יחולו עליהם בכפוף להוראות הס

כל ההתחייבויות בהסכם זה חלות מעכשיו בשעבוד הגוף, ונעשו בבית דין חשוב, לא כאסמכתא  ח.

ולא כטופסי שטרות, אלא ככל שטרי ממון הנוהגים בישראל, כהוגן וכתיקון רבותינו ז"ל. כל 

זה שלא התנאים האמורים לעיל תקפים כתוקף תנאי בני גד ובני ראובן. הצדדים התנו זה עם 

זה בשביעית. תוקף הסכם זה כתוקף כל השטרות,  מהסכםישמיטו את החיובים הנובעים 

כתקנת חז"ל, בביטול ובפסול כל המודעות ומודעי מודעות והעדים עליהם. על כל הנ"ל קיבלו 

בני הזוג התחייבות בקניין המועיל, על כל דבר לפי עניינו, ובשבועה. חתימת בני הזוג על 

 הודאה בכל האמור. הסכם זה היא

מחק על ידי העברת קו עליו וחתימת שני בני הזוג בראשי תיבות על יד יסעיף שאינו מוסכם י ט.

 המחיקה. כל שינוי של הסכם זה ייעשה בכתב בלבד ובאישור גוף שיפוטי מוסמך. 

 הכותרות בהסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין לייחס להם משמעות בפרשנות ההסכם.    י.
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כל הסכם או שטר שייעשה בין בני הזוג לאחר חתימת הסכם זה, ולא יכלול הפנייה מפורשת  יא.

  זה, יפורש על פי הכתוב בהסכם זה ויהיה כפוף לו. להסכם

בני הזוג מודיעים ומצהירים כי קראו את ההסכם, וכי הוא הוסבר להם, והם הבינו את כל  .יב

לא כל אילוץ, וכי ניתנה להם האפשרות הכתוב בו, והם חותמים עליו מרצונם החופשי ל

 להתייעץ עם כל מי שמצאו לנכון, לרבות ייעוץ משפטי והלכתי.

 

 

 

 :ועל זה באנו על החתום

 כנרת תבורי גולן תבורי

 האשה האיש

 

 

 

 

 

 אישור / אימות ההסכם

  

מן לאחר שנוכחתי שבני הזוג החתומים על ההסכם המצורף, הכולל נספח התניות ממוניות, המסו

הריני  ,עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו –כולו "א" 

 מאשר/מאמת את ההסכם כהסכם ממון.

 .55/05/1000: היום

 

 איציק כהן                          רשם הנישואין בעיריית רמת גן –איציק כהן 

 חתימה חותמת 

 

 



כתב הגנה
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 2121מס' תיק   בבית הדין הרבני האזורי 

   אילן-בר

 בפני כבוד הדיינים: 

 הדיין הרב יאיר בן מנחם, 

 הדיין הרב דוד בס, 

 הדיין הרב משה בארי

 

  499475919ת.ז.  כנרת תבורי :תהתובע

רחל אהרוני ו/או עדי סלם ו/או נגה הלפרין ע"י ב"כ  

 יוכי משעלי ו/או שי זילברברג ו/או ליאת נתנאל  ו/או

 פטי לנשים בענייני משפחה,מהתכנית לסיוע מש 

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

 03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 - ד ג נ -   

    301193594גולן תבורי ת.ז.  :הנתבע

בת אל נעים ו/או מאיה כ"ץ ו/או ויולטה ע"י ב"כ 

ו/או ליאור עיני ו/או איתי  בגדסרוב ו/או מוריה גבאי

 שהרבני 

 ית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, מהתכנ 

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

            03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 

 תביעת גירושין ובכרוך לכך תביעת מזונות על פי הסכם לכבוד הדדי.: מהות התביעה  

 

 הגנה כתב

 :כללי

 , הכול לפי הקשר הדברים.חלופיןלהגנה זה נטענות במצטבר ו/או  בבכתכל הטענות  .5

כל העובדות והטענות המפורטות בכתב התביעה מוכחשות, למעט העובדות שהנתבע מודה  .1

בהן במפורש בכתב הגנה זה. אין בטענות הנתבע בכתב הגנה זה כדי להעביר אליו את נטל 

 הראיה בכל עניין שבו מוטל נטל הראייה על התובעת.

 נות הגנתו בכתב כדלקמן:הנתבע מתכבד להגיש עיקרי טע
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 :רקע עובדתי

 .1000הצדדים נישאו כדמו"י בשנת  .3

, כחודש לפני נישואיהם, לבקשתה של כינרת, חתמו בני הזוג על 55/05/1000-בתאריך ה .4

 "(.ההסכםהסכם לכבוד הדדי )להלן: "

במהלך עשר שנות נישואיהם, בני הזוג ניהלו משק בית וחשבון בנק משותף אליו הוכנסו  .5

 רותיהם ממקום העבודה.משכו

 בסיועם של הוריו האמידים של גולן רכשו בני הזוג דירת ארבעה חדרים ברמת גן. .1

 9,000 -כהתובעת היא מומחית ידועת שם להיפופוטם הביצה הדרום אפריקאי והשתכרה  .7

 ש"ח 5000 -מרצונה את אחוזי המשרה, היא משתכרת כהפחיתה בחודש. כיום, לאחר ש ש"ח

 לחודש.

משמש כמורה לחינוך גופני בבית הספר התיכון מקיף ז' ברמת גן וכמדריך בחדר הנתבע  .9

 בחודש. ש"ח 50,000-כושר, ומרוויח כ

ילדה  05/50/1001 -כעבור שש שנות נישואין ולאחר שלוש שנים של טיפולי הפריה, ביום ה .9

 "(.הבתכנרת את ירדן )להלן "

 :המשבר בחיי הנישואין

שואין ובהרחבת המשפחה, הקדיש את כל כולו להצלחת טיפולי הנתבע השקיע רבות בחיי הני .50

של אשתו לכל אורך הטיפולים על אף שהדבר בא על חשבון התקדמותו  צדהההפריה ועמד ל

 המקצועית ובניית שמו כמאמן כושר מומחה.

התובעת הקדישה את רוב זמנה לגידול בתם ובכך הזניחה את חיי הזוגיות עם הנתבע אשר  .55

 עם הבדידות ומצא אוזן קשבת בשיחות אנונימיות באינטרנט. נאלץ להתמודד

חשב כי יוכל לרצותה באמצעות מילוי  ,אשר הבין כי יחסיו עם אשתו עלו על שרטון ,הנתבע .51

כל מחסורה הכלכלי ולכן לעיתים אף נשאר בעבודתו על לשעות הקטנות של הלילה. הנתבע 

אישית למען המשפחה ובכפיות טובה מיהר לגלות כי התובעת לא ששה לראות את הקרבתו ה

 משוועת אף נהגה להאשימו בחוסר נאמנות.

 :לגוף התביעה יטען הנתבע כדלקמן

 לכתב התביעה. 2-6 יפיםבסעמוסכם האמור  .53

כפי שפורט לעיל, ההתרחקות בין הצדדים  :לכתב התביעה 0-5 יפיםבסעמוכחש האמור  .54

 נגרמה, בין היתר, מהתנהגות התובעת.

הנתבע יטען כי מעולם לא רמז כי ברצונו  :לכתב התביעה 20-22 יפיםסעמוכחש האמור ב .55

"לחפש בחוץ" תחליף לאשתו וכל שעשה, עשה למען יוכל לאחד מחדש את התא המשפחתי 
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תוקף את חשדותיה של התובעת לבגידה כל בולהביא לפריחת הקשר הזוגי. הנתבע מכחיש 

 .צדומ

ו אליו, התרחקותה המתמידה, הזנחתה את כאמור לעיל, הנתבע חש תסכול מיחסה של אשת .51

יכול  בהן ,עצמה ואת הקשר ביניהם. כל אלו הביאו לפנייתו של הנתבע לשיחות צ'ט אנונימיות

היה להגיד את אשר על לבו ולקבל תמיכה נפשית מבלי לחשוש שתתגלה זהותו. הנתבע 

פגישה עם ואף מעולם לא יצר  ,מעולם לא העלה בדעתו למצוא קשר זוגי בשיחות אלו

 מכותבות./אחת מהמכותבים/אחד

ה ביצירת אינטראקציה עמו ומרבה תלצערו של הנתבע, התובעת ממעיטה ככל שביכול .57

 .קייםל נהגולהיעדר מביתם ומהארוחות המשותפות ש

יטען הנתבע כי אכן הוא חש רתיעה מסוימת  ,לכתב התביעה 22-21 יפיםבאשר לאמור בסע .59

יפות ועדינות כי הוא מתקשה לקיים יחסי קרבה עמה מהתובעת, אך הסביר לה במילים 

כאשר היא מזניחה את עצמה ואת גופה, לא משקיעה בקשר ביניהם ולא מעודדת קיום 

יחסים אינטימיים אלא מן השפה ולחוץ. הנתבע הציע לתובעת שתנסה להתאפר או להוריד 

ניח עצמה ולהרחיק מעט ממשקלה, אך היא לא הביעה כל נכונות לעשות כן, אלא הוסיפה להז

 עצמה מבעלה.

כל אותו זמן ניסה התובע להתקרב לאשתו ולשפר את הקשר ביניהם. הוא ניסה להזכיר לה  .59

המשותף, כשעוד היו קרובים ומאוהבים, בתקווה לעודד אותה לפעול אף היא  םאת עבר

 .צדהלהשבת הקשר לקדמותו, אך ללא היענות מ

כאשר העבירה  05/05/1050 -ע בתאריך ההתובעת החליטה להלום את מכת המחץ בנתב .10

 לממש את ההסכם ולפרק את התא המשפחתי. דרשהלנתבע מכתב בו 

מיותר לציין כי מכתבה של התובעת פגע בנתבע כרעם ביום בהיר, שכן על אף בעיותיהם  .15

הזוגיות לא שיער כי התובעת תרחיק לכת עד כדי פירוק התא המשפחתי. יתר על כן, בתם 

וגירושי הוריה עלולים לפגוע בה באופן בלתי הפיך. הנתבע,  ,רבע וחצי שניםהקטנה רק בת א

 לא סבר שתפעל באופן שיזיק לבתם. ,אשר תמיד העריך את תפקודה של אשתו כאם

ביקש לעשות כל שביכולתו כדי להימנע מפירוק התא המשפחתי  ,שטרם אמר נואש ,הנתבע .11

 זוגי לשם שיקום הקשר.ולכן דרש לממש את זכותו בהסכם לפנייה לייעוץ 

הנתבע יטען כי הנתבעת מצדה כבר סתמה  :לכתב התביעה 29 יףמוכחש האמור בסיפא לסע .13

את הגולל על מערכת היחסים ולא הביעה נכונות לשיקום הקשר. זאת בעוד שהתובע שרה 

להסתיר באמצעות שהייה ממושכת בעבודה והוצאת התסכול ניסה אותה  ,בתוגה עמוקה

 ויות באינטרנט.באמצעות התכתב

התובעת בחרה את היועץ אליו הגיעו בני הזוג, ובעוד שהנתבע הגיע במטרה לשקם את הקשר,  .14

 התובעת ביקשה לקיים את הפגישה רק כדי לצאת ידי חובת ההסכם.
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תחושת הנתבע במהלך הייעוץ הייתה כי היועץ לא עושה כל שלאל ידו כדי להביא לשיקום  .15

 נוטה יותר לפירוק הקשר, וזאת בניגוד לרצונו של הנתבע. הקשר בין בני הזוג, אלא שהוא

יטען הנתבע כי בעת הייעוץ חש תסכול רב, ובייאושו  ,לכתב התביעה 26 יףבאשר לאמור בסע .11

הביע את תסכולו באופן שאפשר הוצאת דבריו מהקשרם. הנתבע ניסה לפרוק את תסכולו 

ועל כן השתמש במילים קשות  וביקש לעורר בתובעת רגשות כלשהם על מנת לעורר אותה,

שיכולות להתפרש באופן שגוי ואשר נאמרו בעידנא דרתחא. הנתבע אוהב את אשתו וכל 

כי היא פועלת באופן שפוגע ביחסיהם ואשר עשוי להזיק לבתם  מחיש להכוונתו הייתה לה

 הקטנה.

כי מוטב היועץ הסיק באופן שגוי כי הנתבע מעוניין לוותר על הקשר עם התובעת ולכן קבע  .17

 שבני הזוג יתגרשו.

הנתבע מלין על בחירת היועץ, שכן לדידו ברור כי נטייתו של היועץ הייתה לפירוק הקשר, ולא  .19

לשיקומו. ראיה לכך היא העובדה שהיועץ הסתפק במפגש של שעה כדי לפרק ולבטל מערכת 

 שנים. 50זוגית של 

ביועץ שידוע כבעל העדפה הנתבע מבקש להעלות טענה לפיה תחושתו היא שהתובעת בחרה  .19

 לגירושין במקום לשלום בית, וזאת כיוון שמאסה ביחסים עימו וביקשה לסיימם לאלתר.

 :הנסיבות הכרוכות בגירושין

הנתבע יטען כאמור, כי לא קיים שום  :לכתב התביעה 27-25 יפיםמוכחש האמור בסע .30

ם הנישואין, וזאת מערכת יחסים מחוץ לנישואין, והשקיע את עצמו באופן מוחלט בשיקו

 לאור אהבתו הרבה לאשתו ולבתו, ורצונו לשמר את התא המשפחתי.

למרות התנהגות התובעת כלפיו, הנתבע מבקש לנסות ולחתור לשלום בית, כאשר לנגד עיניו  .35

עומדת טובת ילדתם המשותפת של בני הזוג. למרות תחושת הנתבע כי היועץ לא עושה די כדי 

הנתבע עצמו הגיע לפגישה במטרה ברורה לשקם את הקשר, ובשום לחתור לשיקום הנישואין, 

 אופן לא הגיע לפגישה "רק כדי להרוויח זמן" כטענת התביעה.

הנתבע מוכן לפנות לייעוץ זוגי נוסף אצל יועץ נישואין אחר, אשר יחתור לשלום בית וישאף  .31

 לשיקום הקשר בין בני הזוג.

הגישה התובעת תביעת גירושין ובה  05/09/1050 -לאחר שהיועץ המליץ על גירושין ביום ה .33

 לממש את ההסכם לכבוד הדדי. חלופיןדרשה להתגרש ול

הנתבע היה נאמן לתובעת ללא דופי והוא מעוניין בהמשך קיום המערכת הזוגית בינו לבין  .34

אשתו. הנתבע מתנגד בכל תוקף לתוקפו של ההסכם לכבוד הדדי בכלל ולנספח להסכם לכבוד 

 יות הממוניות בפרט.תנהה – הדדי

ק כל צרכה ברווח, מבקש הנתבע להחיל ופילאור העובדה כי התובעת עובדת ומרוויחה די לס .35

עליה את הלכת "מעשה ידייך תחת מזונותייך" ולקבוע כי אינה זכאית למזונות. עוד יטען 

 התובע כי המזונות הקבועים בהסכם לכבוד הדדי אינם על פי דין והינם בגדר קנס.
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 :לדון בתביעהבית הדין סמכות 

 לכתב התביעה. 12-11 יפיםמוסכם האמור בסע .31

 :תוקפו ההלכתי של ההסכם

, אין תוקף הלכתי להסכםיטען הנתבע כי  ,לכתב התביעה 12-20 יפיםבאשר לאמור בסע .37

 וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:

 :חשש לגט מעושה

חשש ממשי לגט היא כי ישנו ראשית יש להבהיר כי בניגוד לטענת התביעה, הדעה המקובלת   .39

. יש לדייק הרמ"א )שו"ע אה"ע קלד, ד(. התביעה הסתמכה לצורך עמדתה על עמדת מעושה

מאפשר מתן גט בכפוף לקנס, הרי שהוא  בדברי הרמ"א ולהביאם במלואם: אף שהרמ"א

 :הרשב"אמסתייג מכך ומוסיף את תשובת 

ולפטרו מן  "ויש מחמירים אפילו בכהאי גוונא, וטוב לחוש לכתחלה

 .הקנס"

)שם(  "אם כבר גירש מפני זה... הגט כשר"אשר קובע  הריטב"אגם הסתמכות הרמ"א על 

 מתייחסת רק למצב בדיעבד, ובשום אופן לא שיאפשר הגט לכתחילה בכפוף לקנס.

 במקום אחר מופיעה עמדת הרשב"א באופן מוחלט אף יותר: .39

ואחר  : היו בהסכמה שיגרש ראובן את לאה אשתו...ת"שאל

אן בדבר, והללו מתרין בו מצד הקנס... אם נדון יתחרט ראובן ומנ

תשובה: נראה לי שגט זה מעושה ופסול, כל  גט מעושה?בגט זה 

וכן  שיודעין באונסו, אע"פ שלא מסר מודעא" )בית יוסף סי' קלד

 .(בשו"ת הרשב"א חלק ד סימן מ

עת האונס הממוני הרי זה גט כאשר מוזכרים הגירושין בש ,תורת גיטיןהבעל גם לשיטת  .40

ההסכם  גיטין קלד, ד(.-אינו גט מעושה, רק שתולה הקנס בגט" )תורתו"מעושה ופסול: 

ובעל  לכבוד הדדי קושר במפורש בין הקנס לגירושין, ועל כן פסול לשיטת הרשב"א, הריטב"א

 )שכן הגט טרם ניתן(. התורת גיטין

כי אין מקום לאכוף הסכם בו  בסקיהרב שלמה דיכובהסתמך על הרמ"א והרשב"א פסק  .45

 מוטלת על הבעל סנקציה ממונית אם לא יגרש אשתו:

ברור שאין מקום לסנקציה כספית  ,"לאור דברי הרשב"א והרמ"א

המאלצת אותו לתת גט לאשתו, מחשש גט  ,עצמית מצד הבעל

מעושה. משום כך, אין לקבל סעיף כזה בהסכמי גירושין, ובתי 

במקרים כאלו" )"הסכמי ממון קדם  הדין לא יבצעו את הגט

 .(100 ודנישואין", תחומין כא, עמ
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 )דיני הביטול סימן כ'(, כך פוסקים רבים כנגד עמדת הרמ"א ולפי הרשב"א: המכתב מאליהו

 חי תשובהפתהובאו בובית מאיר ))סימן ל"ח( משכנות יעקב  )דיני מודעא ואונס(, מהרח"שה

הרב אברהם צבי י נזר )אה"ע סי' ח; חו"מ סי' קלח(. י( וכן דעת האבנ עיף קטןססימן קלד 

( מוסיף שהמקלים מתירים רק כאשר 549)"הסכם ממון קדם נישואין", תחומין כב שיינפלד 

בעת מתן הגט רצה לגרשה, אך אם גירש מחמת הקנס, הרי זה פסול לכל הדעות, ואף הוא 

 שולל את ההסכם.

  ההסכם. שהם קשורים בעצם תוכנו של אף אם הקנס לא נקשר במפורש לגירושין, הרי .41

 :הג"ר שאול ישראלי ז"לכך פוסק 

תחיבות בלתי תלויה לא המה שהציעו שיכתב בשטר הבעל שזו הו"

שהרי כיון שאינו מסכים לחתום על התחייבות זו, אלא  ,מהני מידי

זו  אעל ידי עצם עובדזה א"כ תנתן ההתחייבות הנגדית, הרי 

וד חוות בנימין ח"ג סי' קיא, עממקשר ההתחייבות עם הגט" )

 תשיא(.

שלושה תיקונים להסכם לכבוד )" הרב אוריאל לביאדברים אלה מובאים במאמרו של 

 ( אשר פוסק אף הוא לפי שיטה זו, וקובע במקום אחר:501 וד", צהר כ, עמהדדי

נוצר מכוח מעשה קניין, שבו הבעל התחייב הממון "אם חיוב 

חיוב ממון שמעיקרו נועד כדי  – ח הדיןבממון שאינו מוטל עליו מכו

וחיוב זה יופעל כתוצאה מסירובו לתת  –לאלץ את הבעל לתת גט 

שמטרתו להביא לידי  'קנס'גט, הרי שיש לראות בתשלום זה 

דמי 'גם אם יסכימו לכנות תשלום זה בשם לגירושין,  'הסכמה'

 (.299 וד)"עוד על ההסכם לכבוד הדדי", צהר כא, עמ '.מזונות

הרב זלמן נחמיה גולדברג מוסיף הרב לביא ומביא את דברי ( 515)בעמוד מאמרו הנ"ל ב .43

אשר עליו הסתמכו רבים מהתומכים באכיפת ההסכם לכבוד הדדי.  שליט"א( ןז")הגר

 לא התכוון לתמוך בהסכם בנוסחו הנכחישליט"א, לפיו  ןז"למאמר מצורף מכתבו של הגר

טר שבו אין סכום קבוע מראש למזונות, שבו אין )אשר עליו חתמו הצדדים(, אלא תמך בש

כפיה לגירושין בכל תנאי ואשר בו אין זיקה בין הפעלת חיוב הממון להיעדר סידור הגט. 

לחתימה ואכיפה של החוזה כפי שנחתם בין  מתנגד באופן מוצהר ורשמיבמכתבו זה הוא 

 הצדדים:

"אינני מסכים לשטר התחייבות בנוסח אחר שהופץ לאחרונה 

בציבור, ובו חיוב הממון נקשר לגירושין ואינו מתבטל אלא אם 

הבעל יתן גט.... ואני מבקש בכל לשון של בקשה לא לכתוב נוסח 

אחר, ומאוד להיזהר... וכל נוסח אחר עלול לגרום ח"ו לתקלות 

 .גדולות, ואפילו למצב שלא יהיה כלל מוצא ותקנה"
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 :גובה הקנס

)המזונות המוגדלים, אשר בענייננו כלל אינם  ובה הקנסגבעיה נוספת שעולה מההסכם היא  .44

 תשובת אגודת אזובלפי  לפי דין לכתחילה שכן האשה אינה זכאית למזונות כלל מדין מורדת(.

היא רק כאשר הבעל יכול לעמוד בתשלום הקנס, אך  הרמ"א)סי' יט ס"ק ז(, גם כוונת 

ווה מעל חצי ממשכורתו של הנתבע, ( מהדולר 5,500בענייננו, כאשר הסכום המבוקש )לפחות 

פי יתר -ולא יאפשר לו פרנסת עצמו אלא בדוחק רב, גם לפי הרמ"א מדובר באונס, ובוודאי על

 הגישות שהוצגו לעיל.

( גם הוויתור 509 וד", צהר כ, עמשלושה תיקונים להסכם לכבוד הדדי)" הרב לביאלשיטת  .45

כך שהבעל לא יחויב בסכום כסף שאינו על טענת "קים לי" אשר אליו התחייב הנתבע כפוף ל

 מסוגל לעמוד בו.

 :אסמכתא

ית ל: על אף שנכתב בהסכם שנעשה בב" שהוא חשש גדואסמכתאיש להתייחס גם לנושא ה" .41

ואף שהנתבע התחייב בשבועה לתשלום, אין בכך כדי להסיר חשש אסמכתא, כיוון  חשוב דין

עמוד על כך שיתכן ויהא עליו לשלם שדרכים אלו ננקטו כדי שיראה הגבר גמירות דעתו וי

קנס. בענייננו לא התייעץ הנתבע עם איש דת שכן לא היה מודע לנפקויות ההסכם 

ולהשלכותיו הדתיות. שבועתו אינה שבועה שכן לא ידע על מה הוא נשבע, ובוודאי לא שיער 

 שהזניחה את נישואיה ואת בעלה. הלאשכי יאלץ לשלם מזונות מוגדלים 

 :הדרכה של תור

מעבר לכל הבעיות ההלכתיות המפורשות הנזכרות כאן, נציין גם את דרכה של תורה, שהיא  .47

מזניחה את עצמה ואת בעלה, משקיעה  ההאשדרך המוסר. כיצד ניתן לעגן בהלכה מצב בו 

את כל מרצה ועיתותיה בעבודתה ובילדתה ובתוך כך מוותרת על שימור נישואיה, ואז דורשת 

ה מזונות אשר אינה זכאית להם בדין? כיצד זה יצא האשם נשכר? מבעלה לגרשה ולשלם ל

כבוד הדדי: והיכן " הרב אליעזר מלמד )ועיין במאמרו של והלא אין זו דרכה של ההלכה!

  .(באופן מפורש וז טענה מעלהאשר  ,515 וד", צהר כ', עמכבוד שמים?

ד הדדי כנוסחו כאן לאור הדעות ההלכתיות הנזכרות לעיל, אשר שוללות את ההסכם לכבו .49

 מכל וכל, בית הדין הנכבד מתבקש לקבוע כי ההסכם פסול ובטל, וכי אין לאוכפו.

 :תוקפו האזרחי של ההסכם

אין תוקף בלבד יטען הנתבע כי  חלופיןל :לכתב התביעה 22-27 יפיםבאשר לאמור בסע .49

 , וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן:להסכם לפי הדין האזרחי

הנתבע יטען כי בשעה שחתם על ההסכם לא  :לכתב התביעה 21-22 יםיפמוכחש האמור בסע .50

 גמר בדעתו להסכים לתנאים המופיעים בהסכם.
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אשר לא ידע את נפשו מרוב  15הנתבע בחור צעיר בן היה , שנת חתימת ההסכם, 1000בשנת  .55

והיה מוכן לעשות כל שביכולתו כדי לרצותה. התובעת הייתה זו אשר  ,אהבה לבת זוגתו

 מהנתבע במפגיע כי יחתום על ההסכם והציבה זאת כתנאי לנישואיהם. דרשה

הנתבע לא היה מודע לכללי ההלכה בטרם חתם על החוזה ולא היה ברשותו די זמן לבחון את  .51

 ההסכם לפני ולפנים ולהתייעץ עם גורמים אשר יוכלו להאיר את עיניו בנוגע להסכם.

בע כי לא שלח את בקשתו לפניה לייעוץ יטען הנת ,לכתב התביעה 21 יףבאשר לאמור בסע .53

 מתוקף ההסכם אלא מתוקף אהבתו הרבה את אשתו ומתוך רצון אמיתי לשיקום היחסים.

יטען הנתבע כי הוא מתנגד הן לתוקפו  ,לכתב התביעה 29-27 יפיםבאשר לאמור בסע .54

 והן לתוקפו האזרחי של ההסכם ולא רואה עצמו מחויב לתנאיו. ההלכתי

התובעת משתכרת  –אית למזונות משום "מעשה ידייך תחת מזונותייך" התובעת אינה זכ .55

 .האשבסכום המספיק לכל צורכה ועל כן לא מוטלת חובה על הנתבע לשלם מזונות 

  :תעתירו

 לאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית הדין הרבני לפסוק כדלקמן: .51

יתן לביטול לדחות את תביעת הגירושין ולקבוע כי ההסכם בטל מעיקרו או לפחות נ .א

בשל הפגמים המופיעים בו הן מן הטעם ההלכתי והן מן הטעם האזרחי ולכן התובעת 

 לא תוכל לחייב את הנתבע לקיום סעיפים המופיעים בהסכם.

 לחייב את התובעת בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד. .ב

 

   

 מאיה כץ

 ב"כ הנתבע

 אל נעים-בת 

 ב"כ הנתבע
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 2121תיק מס'   בבית הדין הרבני האזורי 

   אילן-בר

 בפני כבוד הדיינים: 

 הדיין הרב יאיר בן מנחם, 

 הדיין הרב דוד בס, 

 הדיין הרב משה בארי

 

  499475919ת.ז.  כנרת תבורי :תהתובע

רחל אהרוני ו/או עדי סלם ו/או נגה הלפרין ע"י ב"כ  

 ו/או ליאת נתנאל  יוכי משעלי ו/או שי זילברברג ו/או

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, 

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

 03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 - ד ג נ -   

    301193594גולן תבורי ת.ז.  :הנתבע

בת אל נעים ו/או מאיה כ"ץ ו/או ויולטה ע"י ב"כ 

ליאור עיני ו/או איתי ו/או  בגדסרוב ו/או מוריה גבאי

 שהרבני 

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,  

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

            03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 

 סיכומי תביעה

 :רקע עובדתי

" וגבני הז)להלן יחד: " ("הנתבע"( וגולן תבורי )להלן: "התובעת"כנרת תבורי )להלן:  .1

 .1000"( הינם יהודים אשר נישאו כדמו"י בשנת הצדדים"

, כחודש לפני נישואיהם, חתמו בני הזוג על הסכם לכבוד הדדי )להלן: 55/05/1000 -בתאריך ה .3

בהגינות ודרכי וליישב חלוקי דעות  השנילנהוג כבוד אחד כלפי ( מתוך אהבה ורצון "ההסכם"

את העניין לעומק, ולאחר שהתייעצו ביחד  שלום. הצדדים חתמו על ההסכם לאחר שחקרו

ובנפרד עם אנשי משפחה, חברים ואנשי דת. הם חתמו על ההסכם בפני רשם הנישואים שאישר 

הסכם זה לאחר שוידא איתם כי הם מבינים לחלוטין את המשמעות של חתימה על ההסכם 

הכבוד ההדדי  ואת ההשלכות שלו. בני הזוג החליטו להשתית את חייהם על אדני השוויון,

 והאכפתיות האחד כלפי השני. 
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שבו הופקדו משק בית וחשבון בנק משותף בני הזוג במהלך עשר שנות נישואיהם, ניהלו  .4

 משכורותיהם ממקום העבודה. 

החלה לעבוד בגן החיות אחדים לאחר חודשים  .1001התובעת סיימה לימודי וטרינריה בשנת  .5

, אפריקאי. כיום הדרוםופוטם הביצה ת שם להיפהתנ"כי בירושלים, שם היא מומחית ידוע

 ש"ח 5,000-לאחר שעברה לחצי משרה על מנת לשהות יותר זמן עם בתה, משתכרת התובעת כ

 בחודש. 

הנתבע סיים לימודי חינוך גופני במכון וינגייט. ביום הוא משמש כמורה לחינוך גופני בבית  .1

חדר כושר. עם השנים ביסס הנתבע את הספר התיכון מקיף ז' ברמת גן ובערב משמש כמדריך 

  לחודש. ש"ח 50,000-מעמדו בחדר הכושר, וכיום משתכר כ

נולדה  ,05/50/1001 -כעבור שש שנות נישואין ולאחר שלוש שנים של טיפולי הפריה, ביום ה .7

 "(. הבתלבני הזוג ילדתם האהובה ירדן )להלן "

 :המשבר בחיי הנישואין

שם בתחומה -ידועתשואין ובבניית התא המשפחתי. כמומחית התובעת השקיעה רבות בחיי הני .9

 ,אף קיבלה הצעות עבודה מפתות מעבר ליםוהוזמנה פעמים רבות להרצאות מסביב לעולם, 

אך סירבה לכולם כדי לא לעכב את טיפולי ההפריה. במהלך הטיפולים סבלה התובעת כאבים, 

ת הכול לא הרימה ידיים והכול בכדי אך למרו ,דיכאונות ואכזבות בכל פעם שטיפול לא הצליח

 להגשים את חלומם המשותף, להביא ילד לעולם.

כתוצאה מטיפולי ההפריה בעטיים נאלצה התובעת לקבל טיפולים הורמונאליים, עלתה  .9

התובעת במשקל. התובעת לא שיערה לעצמה שדווקא במקום בו היא צריכה לקבל ניחומים 

רותה של אשתו להקמת התא יבמקום להעריך את מסהשפלה ואכזבה. הנתבע,  תספוג ,ואהבה

אשר חשה מושפלת  ,נהג להקניט אותה בפני חבריהם המשותפים ואילו התובעת ,המשפחתי

מצאה עצמה  הללו. כך החברתייםכבר לא הייתה מוכנה להשתתף יותר במפגשים  ,ופגועה

 התובעת ללא אהבת בעל ואף ללא חיי חברה.

כי הנה יגיעו יחסיהם אל המנוחה והנחלה, אך לא כך היה. אם לאחר לידת הבת סברה התובעת  .50

הרי שכעת מצא סיבות להעליבה מדי  ,עד עתה הרבה הנתבע להקניטה על כך שעלתה במשקל

יודעת לתפקד  אינהמתקדמת, ש אינהיום. הנתבע לעג לה על שאין לה חברים, שהקריירה שלה 

 ועוד.  ,םכא

לשאלותיה מדוע הוא חוזר בשעות  ;ת מחדר הכושרהנתבע החל לחזור בשעות לילה מאוחרו .55

הנתבע ענה מענה אלא התעלמות מופגנת וניכור. פעם אחת שבה התובעת אלו לא קיבלה 

עדיף שימשיך לחפש בחוץ. מיותר לציין כי  ,לתובעת שכאשר לבן אדם אין למי לחזור בבית

מתוך אהבה  ו נישאהלהיא לא תיארה שיגיע יום בו האדם  ;התובעת נפגעה עד עמקי נשמתה

 גדולה יאמר לה דבר כזה.

התובעת הבחינה כי לאחר שהתובע חוזר בשעות הערב המאוחרות הוא נוהג להתכתב במשך  .51

שעות ארוכות עם נשים אחרות באינטרנט. היא אף הבחינה כי יש בחורה בשם "מיה" אשר 
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י של הנתבע, עמה הנתבע מרבה להתכתב. התובעת הבחינה בתנועות חשודות בכרטיס האשרא

היא חושדת כי הנתבע  ,ולכן במצטבר עם האמור לעיל ,על מסעדות וחנויות ללבני נשים חיובים

 מקיים מערכת יחסים מחוץ לנישואים.

יש ימים ולצערה הרב של התובעת, בני הזוג התרחקו מאוד. הנתבע כמעט ואינו שואל לשלומה,  .53

יחסים קבעו בני הזוג שכלל בל יעבור בהם בני הזוג כלל לא נפגשים. אם בתחילת מערכת הש

סועדים בני הזוג הרי שכיום  ,הוא ששותים קפה של בוקר ביחד ואוכלים ארוחת ערב משותפת

 אצל בני משפחה. בתמוזמנים לארוחת שיחד רק אם הם 

באחת ההזדמנויות ציין הנתבע כי הוא חש  ;בני הזוג לא קיימו יחסי אישות מזה כשנה וחצי .54

 בשל כך אינו מוכן לקיים את מחויבויותיו הרגשיות והפיזיות.  דחייה מהתובעת.

התובעת חשה כי לא ניתן לשקם את מערכת היחסים. התובעת חשה חוסר בטחון וחוסר אונים  .55

ביחסים שבין הצדדים. כמו כן, התובעת איבדה את האמון שרחשה כלפי הנתבע, וחשה 

 בהתפתחות בתם.  שהמשך היחסים במתכונתם הנוכחית תביא לפגיעה חמורה

העבירה התובעת לנתבע מכתב בו היא מבקשת לממש את התחייבויותיו  05/05/1050 -ביום ה .51

 בהתאם להסכם עליו חתמו.

(. "היועץ"חודש לאחר מכן העביר הנתבע מכתב בו הוא מבקש לפנות ליועץ נישואין )להלן:  .57

חייו תוך התעלמות הנתבע לא דיבר עם התובעת לאחר ששלח את הפתק, אלא המשיך בשגרת 

מוחלטת מהתובעת. נראה כי המכתב ששלח הוא מהפה ולחוץ אך לא יותר מכך. הנתבע המשיך 

להעליבה, המשיך לחזור מאוחר בלילה וכעת אף לא טרח להסתיר את התכתבויותיו הליליות 

כעת  עם נשים ברחבי האינטרנט. התובעת חשה כי הפרידה הקרובה כלל לא נוגעת לנתבע וכי

 למשוך את הזמן עד מתן הגט.רק מעוניין הוא 

הגיעו בני הזוג לפגישה אצל היועץ. למרות תחושותיה הקשות של  55/01/1050 -ביום ה .59

הינה כנה  ץהתובעת, ומצבה הרגשי שתואר לעיל, רצתה להאמין כי בקשתו של הנתבע לייעו

ור את המשבר יפת ןת. התובעת קיוותה כי הנתבע ישנה את דרכיו, וייעוץ הנישואיאמתיו

לצערה הרב, התובעת התבדתה. כבר בתחילת הפגישה הודה הנתבע כי הוא אינו אוהב  בחייהם.

 אינואת התובעת וכי הוא חש כך מזה תקופה ארוכה. הוא אף ציין בפניה, להפתעתה הרבה, ש

 .מתכנן לתת לה את הגט על "מגש של כסף". התובעת חשה כי הקרקע נשמטת תחת רגליה

הגיעה לפגישה אותה יזם  ,בות שחוותה בעבר, ולמרות שחשה שבעלה מאס בהלמרות האכז

לשיקום חיי הנישואין. באותה פגישה הבינה התובעת באופן סופי שתקוותה  יהציפיבהנתבע 

האחרונה נגוזה וכי אין דרך לשיקום חיי הנישואין. היועץ ראה כי בני הזוג אינם מעוניינים 

 ן טעם לפגישות ייעוץ נוספות, וכי עדיף לצדדים להתגרש. קבע שאיודרכם המשותפת, בהמשך 



 

 52 

 :הנסיבות הכרוכות בגירושין

בני הזוג לא מקיימים מערכת זוגית הן רגשית והן פיזית. מזה כשנה וחצי לא קיימו בני הזוג  .59

יחסי אישות. כמו כן, הנתבע הודה בפירוש כי אינו אוהב את התובעת, וכמצוין לעיל, אינו 

 ות להביע בפניה את תחושותיו כי מאס בה.מחמיץ הזדמנ

הוא חוזר  ;לתובעת יש יסוד סביר להניח כי הנתבע מנהל מערכות יחסים מחוץ לנישואים .10

בשעות הלילה המאוחרות ללא הסבר, מנהל שיחות עם נשים באינטרנט עד השעות הקטנות של 

 הלילה ואף משתמש בכספים המשותפים לממן את יחסיו עם נשים אחרות.

י הזוג פנו ליועץ נישואין. התובעת סברה כי הפנייה נעשתה מתוך רצון לשקם את הנישואין בנ .15

אך בפגישה התחוור לה כי הנתבע יזם את הפגישה רק על מנת "להרוויח זמן" טרם מתן הגט. 

 יועץ הנישואין קבע כי הנישואין אינם ברי שיקום. 

לקרב את בעלה ולחדש  סתה שוב ושובני, הנתבעת בכתב ההגנה 21-29 יפיםבסעבניגוד לאמור  .11

אך בשל היעדרותו, הן הפיזית והן הרגשית, מן הבית ומן הקשר  ,את הקשר הזוגי ביניהם

 ניסיונותיה לא צלחו לצערה. ,הזוגי

בנוגע לטענות הנתבע כי פנה לצ'טים באינטרנט על מנת לפרוק את אשר על לבו וכל שרצה הוא  .13

מנת -ה עליו לפנות אליה או לכל הפחות ליועץ זוגי עלתגיב התובעת כי הי ,בקרבת התובעת

להפגין רצון להגיע לפתרונות ממשיים. מיותר לציין, כי ודאי לא האמין התובע שמשיחות 

 אינטרנטיות עם בחורות ייפתרו בעיות הזוגיות שלו ושל התובעת אלא רק ילכו ויחמירו.

 העלתה התובעתשודפים הקילוגרמים הע, בכתב ההגנה 20-25 יפיםבסעבאשר לאמור  .14

הזוג  נבעו מטיפולי ההפריה וממצבה הנפשי הקשה בו שרתה זמן ניסיונות בני במשקלה

מנת להביא ילד לעולם מצא לנכון הנתבע -בעודה מקריבה את עצמה וגופה על ;להרות

להאשימה, ובכך להשפילה, בעודו קורא לה בכינויים כגון "היפופוטם מטפל בהיפופוטם" 

יהם ובני משפחתם. התובעת מתקשה לראות בכינויים כגון אלו מצד הנתבע, בנוכחות חבר

"מילים יפות ועדינות" שתפקידם לנסות לקרב אותה לקיים יחסי אישות עימו כמצוין בכתב 

 .59ההגנה בסעיף 

להציג את התובעת כמזניחה את שלומה הנפשי  לכתב ההגנה 12ניסיונותיו של הנתבע בסעיף  .15

שכן לנגד עיניה של  ,רי כל שחר ומרוחקים מהאמת מרחק "שנות אור"חס של בתם המשותפת

התובעת עומדת בראש ובראשונה בתה הפעוטה, והיא סוברת כי המשך חייה המשותפים עם 

ועלולים ליצור אצלה קשיים רבים בפיתוח בבתם הנתבע עלולים לפגוע פגיעה בלתי חוזרת 

 מערכת זוגית בריאה בעתיד. 

יה י, כי הפנצייןנ ,תבע לשקם את קשר הנישואין כאשר פנה ליועץ זוגיבאשר להתיימרות הנ .11

שהתובעת ביקשה ממנו לקיים את התחייבויותיו כאמור בהסכם כבוד הדדי,  לאחרנעשתה רק 

וכי פנה ליועץ מאחר וההסכם מחייבו לעשות כן. כאן יצוין, כי לאורך כל שנות נישואיהם 

יעוץ על אף המצב ילא מצא לנכון הנתבע לפנות להאחרונות, ולאור כל הקשיים האמורים, 
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דרדר בבית השניים, ולראשונה בקשרם הזוגי פנה ליועץ רק לאחר בקשת הנתבעת לקיום יהמ

 מחויבויותיו, פניה זו חשודה בחוסר תום לב מצידו של הנתבע בשל תזמונה כאמור.

ום מערכת רצונה לשיק :בכתב ההגנה 10-15 יפיםסעבהתובעת מתנגדת בתוקף לאמור  .17

היחסים ברור וזועק מכל צעד ושעל מצידה לאורך הקשר הזוגי. למיותר לציין את הקשיים 

מנת להרות לבן זוגה -וכל זאת על ,הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית ,לאין שיעור שעברה

ולהקים משפחה מאושרת. התובעת לא אמרה נואש ונשארה בתוך קשר הנישואים גם לאחר 

ותה בפומבי וחזר בשעות מאוחרות בלילה. הנתבע המשיך בהתנהגותו שבעלה השפיל א

המתעלמת והמשפילה, ורק לאחר שהבינה הנתבעת כי לא הותיר לה ברירה וכי יצר קשר עם 

 פנתה אליו בבקשה למימוש ההסכם.  ,נשים אחרות

התובעת מסרבת להמשיך ולעבור מיועץ אחד למשנהו ללא ניסיון אמיתי מצידו של בעלה  .19

, שם טען כי אינו אוהב את התובעת אבל אין ץבייעויקום הקשר, זאת לאור התבטאויותיו לש

לו שום אינטרס לתת לה גט. לדידה, הנתבע עצמו סתם את הגולל על מערכת היחסים ואין 

 בכוונתו לנסות ולשקמה.

לאור כל זאת פונה התובעת לבית הדין הנכבד בבקשה להתגרש מהנתבע ולכרוך בתוך כך  .19

 כמפורט הסכם בו התחייב הנתבע למזונות.  האשה למזונות תביע

לאור האמור לעיל, התובעת מבקשת מבית דין נכבד זה, לאכוף את תוקפו של ההסכם לכבוד  .30

 הדדי כולל הנספח המצורף לו אשר נחתם בין השניים בטרם נישאו. 

אמור בהסכם פי ה-באשר לבקשתו של הנתבע למנוע מהתובעת מזונותיה, תשיב התובעת כי על .35

 עליו חתם הנתבע בגמירות דעת ולפי חוק התחייב לשלם לה את מזונותיה ללא קשר להכנסתה.

 :הטיעון המשפטי

 :תוקפו ההלכתי של ההסכם

תוקף הלכתי להסכם, ולכן , תטען התובעת כי יש בכתב ההגנה 27-12 יפיםבניגוד לאמור בסע .31

כבוד ההדדי שנחתם בין בני הזוג הנכבד לתת מתן תוקף הלכתי להסכם ה יןדתבקש מבית ה

 וזאת מהנימוקים שיפורטו כדלהלן:

 :פתח דבר

רבים מחכמי ישראל כבר דנו בבעיית סרבנות גט ובעיית העגונות הקיימת בהלכה היהודית  .33

ועשו מאמצים רבים על מנת לנסות למצוא פתרונות יצירתיים בגבולות ההלכה בכדי להקל על 

יכולות להמשיך בחייהם ולהקים  אינןוכות לגט המיוחל של אותן נשים שמח המתמשךסבלן 

משפחה חדשה. כידוע, הבעיה נובעת מכך שהגט חייב להינתן מתוך רצונו החופשי של הבעל כפי 

 שנאמר בתלמוד הבבלי: 



 

 54 

שהאישה יוצאת , איש המגרש לאישה המתגרשתהאינו דומה "

 )מסכתוהאיש אינו מוציא אלא לרצונו"  רצונה,ללרצונה ושלא 

  יבמות קיב, ע"ב(

ולכן אם הבעל נותן את הגט שלא מרצונו החופשי, הגט הוא גט מעושה והוא פסול מלבד 

במקרים מסוימים מעטים שבהם הכפייה לגט מותרת. אותן השלכות חמורות של גט מעושה 

הן שגרמו  ,הולדת ילדים ממזרים ס וחלילהשהוא פסול, כגון קיום יחסים עם אשת איש וח

 בנים להיזהר מאוד בעניין זה. לחכמים ור

 :הסכמי קדם נישואין

הסכמי קדם נישואין נוצרו במטרה להתמודד עם בעיית סרבנות הגט שהלכה והתגברה עם   .34

עליית מקרי הגירושין בקהילה היהודית, ובעיקר האורתודוכסית, בכל העולם כמו גם בישראל. 

לות להוות מכשול בפני גירושין כך ההסכם בא לפתור את אותן הבעיות שעלולות להתעורר ויכו

 שבמידה והצדדים חותמים על ההסכם אין בעיות אלו מהוות חסם בפני הגירושין.

את חשיבותו הרבה של הסכם קדם נישואין המנוסח בהתאם להלכה, בעיני רבנים רבים ניתן   .35

לראות במסמך "קול קורא" לרבנים שהתפרסם בשנת תש"ס ע"י רבנים מגדולי הקהילה 

טו"ר  רתודוכסית של ארצות הברית. המכתב מובא בתרגומו לעברית במאמרה של ד"רהאו

 חל לבמור, וכך נאמר שם:ר

"השימוש הגובר בהסכמי קדם נישואין הינו צעד קריטי בטיהור 

קהילתנו מהבעיה המעיקה של עגונת התקופה המודרנית ולאפשר 

לאנשים ונשים להתחתן שנית ללא הגבלה. באמצעות התנהגות 

בעת פקיעת הנישואין,  וגםהלכתית ראויה בעת קידושי הנישואין 

כל דרכי  – דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום"'אנו נמחיש 

רחל לבמור, גירושין, סירוב גט ) '"התורה הינן מלאות שלום

 .(02 ודצהר כ, עמלמניעתו: עובדות מהשטח,  והסכם

נישואין שהוצעו בשנים האחרונות ע"י גם כב' הרב ד"ר דוד משלוב מתאר את הסכמי הקדם  .31

רבנים בארה"ב ובישראל כאחד מהפתרונות ההלכתיים להתמודדות עם בעיית סרבנות הגט 

 וכך הוא כותב:

)בעיקר  שהוצעו בשנים האחרונות ,יםינישוא-קדם ם"הסכמי

אמורים לנצל את הרצון הטוב ששורר בין בני  בארה"ב ובישראל(

בין הרב ושר הקיים אז בניהם הזוג בשעה שמתחתנים, ואת הק

עורך את חתונתם, כדי שייצרו מצב משפטי או ממוני שיזרז ה

כדת משה וישראל בצורה  גטאו שיחייב אותם, לערוך  ,אותם

 הגונה, כאשר נישואיהם יעלו על שרטון ויהיה צורך בגירושין."

 ודעמ ,)הרב ד"ר דוד משלוב, הסכם קדם נישואין, תחומין כא', שם

156).  



 

 55 

רב ד"ר דוד בן זזון מעלה מספר שיקולים משמעותיים מבחינה הלכתית שמעלים על נס את ה .37

חשיבות קבלתו של הסכם קדם נישואין שנעשה בהתאם להלכה, כתקף מבחינה הלכתית בבתי 

הדין. מעבר לשיקולים כגון חיסכון כספי של עלויות התדיינות בבית הדין ובבית המשפט וחיוב 

רם הגירושים הוא מציין שיקולים חשובים מבחינה הלכתית באופן הליכה לטיפול זוגי ט

 עקרוני. אחד מהשיקולים הללו הוא הליכה בעקבות חז"ל:

 ה ערךלימדו אותנו כי צריך גישה דתית אקטיבית )רא ז"ל "חכמינו

עקיבא ובר כוכבא(. צריך לראות ולפעול. לנסות לתקן עולם  'ר

ם והמסורים בידינו. דיני התורה המקובלי ל פיבמלכות ה' ע

ההסכם הוא ניסיון כזה להתמודדות עם המציאות. כמו כן, חז"ל 

הוא כלל גדול בתורה  'ואהבת לרעך כמוך'לימדו אותנו מהו מוסר. 

לא לתת יד לאלו שוהפירוש המעשי שיש לתת לו בהקשר זה הוא 

 ,המעגנים והכובלים את בן זוגם במשך שנים )בשביל כסף, נקמה

(. ההסכם ממשיך את הקו של התורה ושל חז"ל או סיבה אחרת

במניעת עיגון ובתפיסה שיש כבוד לבריות ולא ניתן לאחד מבני 

)הרב דוד בן זזון, "הסכם לכבוד  הזוג לאמלל את בן הזוג השני."

 .(219 ודעמ ,צוהר כ"ה ההדדי': המצדדים והמתנגדים",

, אחת מהמנסחים של לבמור לרחד"ר טו"ר בספרה "מנעי עינייך מדמעה" מתארת  כמו כן, .39

חתמו התובעת והנתבע, את ההסכם כך שמדובר בשטר  ממשההסכם לכבוד ההדדי שעליו 

 הלכתי:

"אם השטר נולד מתוך כורח המציאות של תקופה מסוימת, אזי 

משפטיים הכלכליים, ההוא השתקפות של התנאים החברתיים, 

ניסיון  שטר הבא מתוך ,או ההלכתיים של אותה התקופה...בימינו

 ..שונות העלולות להיות מכשול לגירושין.הנקודות הלענות על 

נחתם בדרך כלל לפני עריכת החופה. משום כך הוא מכונה "הסכם 

. בראש ובראשונה הוא מבוסס "נישואין למניעת סירוב גט-קדם

מנעי עיניך מדמעה: ", רחל לבמור) על מקורות הלכתיים..."

 .(40 ודעמ ,שם ,"ב גטנישואין למניעת סירו-הסכמי קדם

 אסמכתא:

יודגש ויובהר כי אין כל חשש אסמכתא במקרה זה. כפי  לכתב ההגנה 16 סעיףבבניגוד לאמור  .39

 ,שצוין בכתב התביעה, ההסכם הינו הסכם ממוני מובהק, אשר מטרתו לדאוג לתובעת ולנתבע

על עצמם  לצורך מטרה זו לקחו ;לקיום הגון ופרנסה ראויה ,במקרה של חוסר שלום בית

הצדדים התחייבויות הדדיות כגון תשלום מזונות מוגדלים. העובדות הסובבות את תהליך 

 חתימת ההסכם מראות זאת בבירור ולהלן הביסוס ההלכתי לטענה שמביאה התביעה.
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טוען הנתבע כי קיים כאן חשש אסמכתא על אף שהוא מסכים לעובדות שהעלתה התביעה  .40

נחתם בבית דין חשוב  כי הוא הסכם לכבוד ההדדינכתב ב לכתב התביעה, לפיהן 17 סעיףב

ובשבועה שבה הבעל מתחייב למזונות מוגדלים כלפי אשתו. לטענת הנתבע אין בעובדות אלו 

לפיה אין די  ,אך הנתבע אינו מביא כל ביסוס הלכתי לקביעה זו ,כדי לבטל חשש אסמכתא

כתא. לעומת זאת, תראה התובעת בחתימה בפני בית דין גדול ובשבועה כדי לסלק חשש אסמ

להלן כי לפי גדולי הרבנים, ובניגוד לטענת ההגנה, חשש אסמכתא אכן מסתלק כאשר 

 גדול ובשבועה.בית דין מתקיימים שני התנאים: התחייבות בפני 

כי  יצוין – בניגוד לטענת הנתבע כי לא התייעץ עם איש דת לפני שחתם על ההסכם ,יתר על כן .45

וחשיבותו. מספר רב של חברים משותפים  יברו ביניהם רבות על ההסכםהתובעת והנתבע ד

ואשר המליץ להם על החתימה. המוכר להם  חתמו על ההסכם, והם אף דיברו עם טוען רבני

הטוען הרבני ציין כי עדיין לא ניתן לומר באופן ודאי מה יפסוק בית דין בעניין, אולם אמר כי 

ה. אמנם התובעת ראתה בהסכם חשיבות רבה מאשר חתימ-חתימה על ההסכם עדיפה על אי

אך הנתבע הסכים לכל האמור בהסכם ללא כל סייג. הצדדים פנו לרשם  ,הנתבעראה 

הנישואין, וביקשו ממנו לחתום על ההסכם. רשם הנישואין, איש דת במקצועו, ברר עמם כי 

רור כי הנתבע חתמו על ההסכם מהסכמה מלאה וכי השלכותיו ברורות להם. מכאן עולה בבי

חתם על ההסכם תוך גמירות דעת מלאה וכי כל טענה בדבר היעדר גמירות דעת משוללת כל 

יסוד ונעשית ע"י ההגנה רק בדיעבד בכדי לנסות ולהעלות את טענת האסמכתא ו/או חוסר 

 גמירות דעת, באופן נואש על אף כי ברור שהיא איננה חלה בעניינו. 

הנתבע שאין חשש האסמכתא מסתלק, היא בניגוד לדעות  התובעת מבקשת להדגיש כי טענת .41

הרבנים שסוברים כי מבחינה הלכתית, שני התנאים אשר התבצעו ע"י התובעת והנתבע 

בחתימת ההסכם לכבוד הדדי, היינו חתימה בפני בית דין חשוב והתחייבות בשבועה מספיקים 

 על מנת לסלק חשש אסמכתא. 

 כי התנאה מעכשיו איננה נחשבת אסמכתא:רמב"ם נאמר ובכבר במשנה, בגמרא  .43

"המתנה לחברו שאם לא יהיה כך וכך תקנה את הדבר מעכשו, אין 

זו אסמכתא וקונה, כגון שהלוהו על שדהו ואמר לו אם לא אתן לך 

 מכאן ועד שלש שנים הרי שדי קנויה לך מעכשו, קנה"

 .(2אנציקלופדיה תלמודית כרך ב עמוד קיא טור )

דף שם  ראגמבו בתלמוד( בעמוד ה "סדף פרק ה משנה ג )מופיע ב בא מציעאב משנהבוכן נפסק  

סעיף רז סימן  שן משפטחו ובשולחן ערוך: לכה זי"א הרק מכירה פהלכות ב; רמב"ם  עמוד סו

 ט(.

 עוד נאמר בגמרא במסכת נדרים שהתנאה בפני בית דין חשוב גם היא מסלקת חשש אסמכתא: .44

אסמכתא" בו דין ואין  הקנו ממנו בית דין חשוב, קנ"

מסכת ב גמראעל בסיס ה 1אנציקלופדיה תלמודית, שם בטור )

  .ב(עמוד כז, דף נדרים 
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ואף כי ישנה מחלוקת ראשונים לגבי פרשנות הכתוב, כל הראשונים מסכימים כי הדברים 

 נקבעו להלכה:

חשוב, קנה ואין בו דין אסמכתא. יש -דין-"קנו ממנו בית

רו כן אלא לדעת ר' יוסי שאסמכתא מהגאונים שכתב שלא אמ

בל כל הראשונים סוברים שלהלכה נאמרו א ,קונה, ואין הלכה כן

כרך )אנציקלופדיה תלמודית,  ".הדברים, אלא שנחלקו בפירוש..

 .(77שם בהערת שוליים  ,12 קיא טורוד ב', עמ

מו על לענייננו, כפי שנכתב במפורש בסעיף יב' להסכם לכבוד הדדי, התובעת והנתבע חת .45

ההסכם מעכשיו, בשבועה ובפני בית דין חשוב. ולכן מבחינה הלכתית אין כל בעיית אסמכתא 

 . זהכלפי  זהבהתחייבויות ההדדיות שהתחייבו הצדדים 

מציין במפורש כי  ,הרב דוד בן זזון, ממנסחי ההסכם לכבוד הדדי שעליו חתמו התובעת והנתבע .41

 לה בו בעיית האסמכתא וכך הוא כותב:ההסכם לכבוד הדדי מנוסח באופן כזה שלא ח

אסמכתא היא שיש כאן חסרון בגמירות דעת. לכאורה, ב"הבעיה 

כל הסכם שנעשה ערב הנישואין יש בו מעין אסמכתא, שכן כשזוג 

בוחר להקים בית הוא אינו מתכוון לפרק אותו, כך שגם אם 

התחייב אחד הצדדים לשלם לצד השני, הרי הוא הניח שהם לא 

ויכול הוא לטעון שהוא לא התכוון באמת  ,להתגרשעתידים 

להתחייבות זו. בהסכם לכבוד ההדדי נפתרת שאלת האסמכתא 

גמירות דעת של שאין ע"י שבועה. הבעיה באסמכתא היא 

המתחייב. אמנם, במקום שהוא נשבע שאם יזכה בהגרלה הוא 

קדם  מיאף בהסכו .כאן לא תעמוד לו טענת אסמכתא - ייתן כסף

הרב ) בנוסח ההסכם נאמר כי הסכם זה נעשה בשבועה". נישואין

צהר כה,  ,ה'הסכם לכבוד הדדי': המצדדים והמתנגדים ,דוד בן זזון

 (.216 ודעמ

הרב דוד משלוב מביא את פתרונו של הרב יהודה דיק לבעיית האסמכתא. הרב יהודה דיק כבר  .47

י על הסכם מסוג זה חתמו )כאשר התביעה מציינת כ ניסח הסכם נישואין המתגבר על בעיה זו

 ח:"י הלכה יא,פרק הצדדים(, באמצעות שיטת חכמי ספרד המובאת ברמב"ם, הלכות מכירה 

קונין  ,"כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתא כן היו עושין

ואחר שחייב עצמו קונין מבעל  ,מזה שהוא חייב לחברו מאה דינרין

חוב זה מחול לו היעשה כך הרי של זמן שיהיה כך או כחובו ש

ואם לא יהיה או לא יעשה הריני תובעו בממון שחייב  ,מעכשיו

ועל דרך זו היינו עושין בכל התנאין שבין אדם לאשתו  ,בעצמו בו

 " .בשידוכין ובכל הדברים הדומים להן



 

 58 

 בשולחן ערוך נקבע העניין כהלכה: .49

"כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתא כך היו עושין, קונין 

ה שהוא חייב לחבירו מאה דינרים, ואחר שחייב עצמו קונים מז

מבעל חובו שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך הרי חוב זה מחול לו 

, ואם לא יהיה או לא יעשה הריני תובעו בממון שחייב מעכשיו

עצמו בו; ועל דרך זה היו עושים בכל בתנאים שבין אדם לאשתו 

לחן )שו "כן אנו נוהגיםכל הדברים הדומים להם, ובבשידוכים ו

 (.טזסעיף רז, סימן , חושן משפט, ערוך

אזי יעשו  ,שבמקומות שבהם נהוג לכתוב שני שטרות של חובות גמורים ,ועל כך הוסיף הרמ"א .49

 כן ויתנו זאת לצד שלישי וכך הוא כותב:

"ודרך זה מהני בכל דבר ובכל ענין, ויש מקומות שנהגו לכתוב שני 

ונותנין שתיהן לשליש, ואיזה צד שיעבור שטרות חובות גמורים, 

וכן המנהג פשוט בכל גלילות אלו, .. יתן שתי השטרות לכשנגדו.

  .)שם(" (, וכן נוהגיןיזהו נשךא רקומיהו קנין צריך )מרדכי פ

על דברי הרמ"א הוסיף השולחן ערוך שכאשר מדובר בשידוכין שבהם יש שני צדדים, צריכים  .50

על דברים אלו וגם מחילה על תנאי מן הצד השני.  שטר קניןגם  – הצדדים לעשות בכל צד

מתבסס כב' הרב יהודה דיק ולכן הוא מציע שההסכם יהיה מורכב מארבעה שטרות: 

 ההאשהתחייבות מוחלטת, לא מותנית של הבעל על חוב גדול שהוא חייב לאשתו, מחילת 

י, תהיה התחייבות "מעכשיו" בתנאי שהבעל ייתן לה גט כדת משה וישראל. מן הצד השנ

על חוב גדול שהיא חייבת לאיש ומחילת האיש מעכשיו בתנאי שהאשה  ההאשמוחלטת של 

 תקבל ממנו גט כדת משה וישראל.

מדובר בהתחייבויות הדדיות אשר פותרות את בעיית האסמכתא לחלוטין לפי דעתו של כב' 

 מאמרו:הרב ד"ר דוד משלוב, בהסתמך על דעתו של הרב דיק וכך הוא כותב ב

אם האיש והאישה מסכימים לגט, אזי שתי התחייבויות "

כשאף אחד מהם לא רוצה גט, שתי ההתחייבויות  ;נמחלות

כאשר בית הדין  ;מבטלות זו את זו, כיוון שהן לסכומי כסף שווים

הם, אזי החוב של המוכן לתת/ יקובע שאין סיכוי לשלום בית בינ

רוצה לשתף פעולה לקבל את הגט יימחל והחוב של זה שאינו 

נישואין, -)הרב ד"ר דוד משלוב, הסכמי קדם יעמוד לגבייה"

 (.201 ודעמ תחומין, כ"א,

סוגים של התחייבויות  ארבעהלענייננו, התובעת והנתבע חתמו בדיוק על הסכם כזה הכולל  .55

הדדיות. הנתבע התחייב בשבועה באופן מוחלט ובגמירות דעת מלאה לאחר שהבין את 

 5500לשלם לתובעת מזונות מוגדלים בסך של  ,ההסכם וקיבל הסבר מפורט המשמעויות של

יום מרגע שליחת ההודעה  590בכל חודש, אם הצדדים עדיין נשואים לאחר תקופה של  דולר
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ע"י התובעת, ואילו התובעת התחייבה באותו אופן כלפיו. כמו כן שני הצדדים התחייבו זה 

 שני החייב במזונות, יסכים לגט. כלפי זו למחול על החוב במידה והצד ה

הסכום שאומץ בהסכם הכבוד ההדדי עליו חתמו התובעת  ,לדעתו של הרב בקשי דורון שליט"א .51

חשש אסמכתא גם אם מדובר במזונות מוגבהים כשהוא מתבסס על דעתו של  יוצרוהנתבע לא 

 וכך הוא כותב: ;כב' הרב ד"ר יהודה בלייך

בלייך דוד הרב ד"ר יהודה  "התגבשה הצעה מעשית שהועלתה ע"י

שליט"א, ופורסמה בקובץ תורה שבעל פה תש"ן, וכן במוריה אייר 

 נתשמ"ח בתוך מאמרו של הרב צבי גרנטר שליט"א בשם הגרז"

גולדברג שליט"א, שבשעת הנישואין יתחייב הבעל חיוב מזונות 

 ,גבוהים לאשתו, וכל עוד חיים בני הזוג במשותף לא יפעל החיוב

פירוד יתחייב הבעל חיוב במזונות. ומתוך שלא ישתלם ורק בשעת 

ואין בכך גט  ,יאלץ לגרש את אשתו בגט פיטורין ,לו לעמוד בהם

 ,רצונו כדי להשתחרר מחובותיו כבעלממעושה שהרי הבעל מגרש 

הר"י בלייך הוסיף בהצעתו שהבעל יתחייב לאישה בסכום מזונות 

שיש לנכותה  ,גם אם היא משתכרת משכורת גבוההשגבוה, כך 

מקבלת דמי מזונות בערכאות, כבר המזונות, וגם אם היא מתשלום 

שאם לא כן מה הועילו חכמים בתקנתם.  ,ישאר חיוב המזונות

והנה באופן עקרוני בעל יכול להתחייב לאשתו מזונות גבוהים לפי 

מעין זו, ויש גם מקור שעולה עמו, וזכותה לדרוש התחייבות 

תנאים 'שבעה סי' ט' מבוא נוסח שטר  בנחלת. להתחייבות כזאת

 ןשנהגו בעבר קהילות ישראל לכתוב ביום החופה, ובי 'אחרונים

ואם חס וחלילה יעשה מר פלוני הנ"ל 'שאר התנאים נאמר שם 

לזוגתו מרת פלונית, איזה דברים שאינה יכולה לסבול וצריכה 

תן וכן י ,כף ומיד יתן לה עשרה זהובים לפיזור מזונותילב"ד, אז ת

לה כל חודש וחודש משך ימי הקטט וכל בגדיה ותכשיטיה 

השייכים לגופה וירד עמה לבית דין שלהם תוך ב' שבועות אחר 

פירוד ישלם להתנות שבשעת  שאפשרמפורש . 'בקשתה ממנו

)הרב  "ואין בזה משום אסמכתא בעלמא ,הבעל סכום הגון למזונות

סרבני הגט", "הצעה לפתרון בעיית הראשי בקשי דורון אליהו, 

 .רפ( ודסי' סג, עמחלק ג', בנין אב, 

סובר שבכל מקרה של מזונות מוגבהים המכשול של לדעת מי שמחמיר ו גםטוענת התובעת כי  .53

חשש אסמכתא עדיין ישנו, הרי שברור שהצעתו של הגרז"ן גולדברג שליט"א מתגברת על 

מכשול זה לחלוטין. הגרז"ן גולדברג שליט"א סובר גם הוא כי אין חשש אסמכתא במקרה של 

א יהיה ניתן לומר ע"י חשוב ובכדי שלבית דין התחייבות למזונות מוגדלים בשבועה ובפני 

המחמירים שהסכום של המזונות המוגדלים אינו סביר, הציע הגרז"ן גולדברג כי הסכום של 

ליום, שזהו סכום הדומה לתשלום דמי מלון ואש"ל ברמה  דולר 50 -המזונות יעמוד על כ
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יא . הרב בקשי דורון מבדולר 5500ממוצעת ליום, כך שבעצם באופן חודשי מדובר על סכום של 

 את הצעתו של הגרז"ן שליט"א וכך הוא כותב:

 ,שליט"א ואחרים נ גולדברגהציע הגרז"מכשול זה, למנוע "בכדי 

ליום, סכום  דולר 90נוסח שטר התחייבות למזונות בסכום של 

מלון ואש"ל ברמה בינונית ליום, שיחול דמי הדומה לתשלום 

 על לגרש"בשעה שבני הזוג ייפרדו זה מזו. חויב זה ייאלץ את הב

"הצעה לפתרון בעיית סרבני הגט", בנין בקשי דורון אליהו, הרב )

 .רפ( ודסג, עמ מן, סיחלק ג' אב

לענייננו, הסכום הנ"ל הוא הסכום שאומץ בהסכם הכבוד ההדדי עליו חתמו התובעת והנתבע  .54

ולכן ולכן ע"פ דעת הגרז"ן כל טענה כי מדובר בסכום שהוא מוגזם ואינו סביר כתשלום מזונות 

   חשש אסמכתא עומד, דינה להידחות.

 חשש גט מעושה:

יובהר ויודגש כי בנסיבות המקרה המדובר אין לחשוש כלל לגט מעושה ולהלן הביסוס ההלכתי  .55

 לקביעה זו, כפי שיפורט להלן:

ישראל ניסו  כאמור לעיל, תופעת סרבנות הגט הינה תופעה הולכת ונרחבת ורבים מרבני ארץ .51

בדרכים רבות. אחת הדרכים המוצעות הינה הסכמי קדם  אותהנוע להתמודד עמה ולמ

 נישואין. דוגמא להסכם כגון זה הינו ההסכם הנ"ל.

כב' הדיין, הרב שלמה דיכובסקי, עומד על הצורך בהסכמי קדם נישואין כדי למנוע סרבנות   .57

 בימינו:

"הצעתי עוסקת בבני זוג שנישואיהם הגיעו לסוף הדרך, לפי כל 

ושביה"ד הרבני קבע כי אכן הנישואין מתו... גם אם  קנה מידה,

יש לעשות הכל על מנת  -לא ניתן מבחינה הלכתית לקבוע חיוב בגט

לצערנו, השארת הצדדים  להביא קץ לסבלם של הצדדים...

במצבם, מביאה אותם, בחלק גדול של המקרים, לעשות דין לעצמם 

ערי, הצורך לצ בעניין חיי אישות ויצירת קשר מחוץ לנישואין.

בהסכם כזה מורגש יותר ויותר, ולא לחינם ממשיך נושא זה להכות 

גלים, גם בארץ וגם בחו"ל. סך הכל, יש כאן כלי נוסף לביה"ד 

לפתרון בעיות קשות. במצב הקיים, יש כלים משפטיים בחיוב גט 

ללא  'מות הנישואין')הטלת סנקציות(, ואין כלים למצבים של 

"הסכמי ממון קדם נישואין",  בסקי,דיכו למהש) "חיוב בגט

 .(179-197 ודיםתחומין כא )תשס"א(, עמ

רחל ד"ר טו"ר לציון יום העגונה הבינלאומי תש"ע" מספרת  – במאמרה "הסכמי קדם נישואין .59

אל חברי מועצת הרבנות הראשית  הרב הרצוגלבמור שבשנת תשט"ו, התפרסמה פנייתו של 



 

 61 

ה בו שאלת גט מעושה. הרב הרצוג מכריע שאין כאן גט בדבר הסכם קדם נישואין בגולה, שעלת

 מעושה:

 "ד"נראה שיש כאן עוד צד לקולא, והוא שמעולם לא דובר כאן ע

גט, אלא שהחתן מתחייב לשלם במקרה של פירוד ממשלתי כל 

אשר יפסוק עליו ה'בית דין' ]הכוונה כאן לבית המשפט האזרחי[, 

 "אשה מן הפיצוי יתן גטוהגט זהו ענין לחוד, שאם תפטור אותו ה

)המכתב נכתב כתגובה למאמרו של הרב י"א הענקין שהתפרסם 

א"י הלוי הרצוג,  .104 ודבתחוקה לישראל על פי התורה, חלק ג', עמ

 (.פסקים וכתבים, כרך ח', ירושלים תשמ"ט, סימן קסה

של , אשר כיהן כרבה הראשי זצ"ל בדומה לזה, נדרש לפני כשלושים שנה הרב שלום משאש .59

מרוקו וכרבה הראשי של ירושלים, לדון בעניינם של בני זוג במרוקו ש"קודם שיקדש אותה 

עושים להם חוזה שחותמים עליו שאם יגרשנה בערכאות ולא יפטרנה בגט, חובתו לפרוע לה... 

עד יום מסירת הגט". הרב משאש מצדיק את ההסכם ומסביר כי יש ללכת לפי הגישות 

 ן קשר ישיר בין החיוב בגט והחיוב הכספי אין חשש לגט מעושה:המקלות הסוברות שאם אי

בהסכמת שופט  ,"...לזה נתחכם הרה"ג לעשות חוזה הנ"ל

דכל סוברים  ןהמקיליוהערכאות, כדי שיהיה לו תוקף משפטי...... 

כל ליתן הקנס ולא ושתלה גטו בדבר אחר לא מיקרי אונס די

תיירא מפני הקנס דכל שמהיא... וסברת המחמירים שם  יגרש...

יצאו מזה כמה והוי גט מעושה ופסול... ]אם נחוש למחמירים[ 

וילכו לעשות כרצונם מכשולות כידוע מבנות הזמן שפרקו עול הדת, 

ויתלו הקולר בצואר הרבנים, שלא חשו למצוא להם מפלט... 

שאנו רוצים שעל ידי החומרא ובאופן זה ממילא נעשה חומרו קולו, 

אנו מעגנים את האשה ונותנים יד ירים לפסוק כדעת המחמ

לפושעים להכשל באסור אשת איש הברור... וקיימא לן דשעת 

הדחק כדיעבד דמי, ואין לך שעת הדחק גדולה מזו, וכך חובתינו 

תבואות שמ"ש, ירושלים שו"ת  )ש' משאש וכך יפה לנו..."

  תשמ"א, אבן העזר, סימן סו(.

הוא בבעיית העגינות וגם הוא תומך בהסכם לכבוד  עסק גם זצ"ל הרב יעקב בצלאל ז'ולטי .10

לשבוע!  דולר 1000-ההדדי שבו הבעל מתחייב לשלם לאשתו מזונות מוגדלים בסכום של כ

 ועדיין אין לדעתו חשש גט מעושה:

"..שהדרך הפשוטה ביותר היא, שהבעל יתחייב בשעת הנישואין, 

 שבמקרה שיהא פירוד אזרחי ביניהם, הוא מתחייב לתת לה

סכום מזונות של אלפיים  ...מזונות מדין מעוכבת להנשא מחמתו

דולר לשבוע עד שיתן לה גט פיטורין. אולם הבעל יהא זכאי לפנות 

לבית דין רבני מוסמך לפטור אותו מחיוב זה בכולו או במקצתו... 
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מגורשת ואגידא  ינהמגורשת וא דהויאונראה לי דלא קשה דכיון 

 חייב במזונותיה... ביה ]=וקשורה בו[... בעלה 

והנה יסוד החיוב של מזונות משום שהיא מעוכבת להנשא 

 להנשא יש לה מזונות..." מחמתו מחמתו... כל עוד שהיא מעוכבת

", הפרדס בעניין תקנת עגונותהתשובה התפרסמה לראשונה בשם ")

"מנעי עינייך  , והיא מובאת בספר1 וד"ג(, עממ)אייר תש 57:7

 .(ירושלים תשס"ט רחל לבמור,מדמעה", 

לשבוע אין חשש לגט מעושה ע"פ הצעתו של הרב  דולר 1000התובעת תטען כי אם בסכום של  .15

, קל וחומר שאין חשש שכזה בהסכם שבו ההתחייבות ההדדית עומדת על סכום זצ"ל ז'ולטי

, הצעתו 51לחודש, ע"פ הצעתו של הגרז"ן גולדברג. כפי שציינה התביעה בסעיף  דולר 5500של 

הגרז"ן, אשר באה לענות למחמירים הסוברים כי סכומים גבוהים של מזונות שבהם הגבר  של

הרב אליהו  דברי ויוזכרו שוב ,התחייב בהסכם לכבוד הדדי, מהווים גט מעושה ואסמכתא

 בקשי דורון שליט"א על הצעתו של הגרז"ן גולדברג: 

 ,םשליט"א ואחרי נ גולדברגמכשול זה, הציע הגרז"למנוע בכדי "ו

ליום, סכום  דולר 90נוסח שטר התחייבות למזונות בסכום של 

מלון ואש"ל ברמה בינונית ליום, שיחול דמי הדומה לתשלום 

 בשעה שבני הזוג ייפרדו זה מזו. חויב זה ייאלץ את הבעל לגרש"

"הצעה לפתרון בעיית סרבני הגט", בנין )הרב בקשי דורון אליהו, 

 .רפ( ודאב חלק ג', סימן סג, עמ

כב' הרב הראשי, הרב שלמה עמאר מתייחס גם הוא להצעת הרב ז'ולטי, באומרו כי חיוב  .11

"חיוב מזונות רגיל. אלא קנס הוא שקנסוהו שלא מזונות לאשה המעוכבת להינשא מחמתו, אינו 

יעגנה אלמנות חיות... חיוב חדש הוא זה ומשום שמעכבה מלינשא לעלמא". ובסוף דבר מגדיל 

 ומסכם ואומר:

על כן נראה לעניות דעתי שההסכם הזה אשר יסדו רבה של ..".

ירושלים המנוח הגאון רבי בצלאל ז'ולטי ע"ה, הוא טוב ונכון, ורב 

התועלת למנוע מעגינות מבנות ישראל שבחו"ל, ולמנוע איסורים 

)שו"ת שמע  ".חמורים של אשת איש ח"ו, ורבוי ממזרים. ה' יצילנו

 בן העזר, סימן י"ט(., בני ברק תשס"ח, חלק ו, אשלמה

 הרב אף מתייחס בדבריו לחשש גט מעושה וקובע:

"דאם התחייב בקנס כדת וכדין על פי כללי התחייבות ובקנין 

אין זה חשש כפיה שלא  המועיל, אפילו אם לא היה תחילתו ברצון,

כדין, כי ההתחייבות נעשתה כדין, וכיון שחייב מן הדין לא חשיב 

מי שמחייב עצמו על ידי הסכם ברצון, אונס כלל... וקל וחומר ב

שבני הזוג עורכים ביניהם כדת וכדין, ויעשו חיובים כהלכה בפני 

ויעשו זה ... בית דין חשוב, ורק יתנו לו תוקף בבית משפט שלהם
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עוד לפני נישואיהם, ויש בזה הסכמה שאם יתגרשו באזרחית, 

ויעכבה בעדה מלגרשה בגט פיטורין כדת של תורה, שישלם 

זונותיה כך וכך, ומכוח זה מגרשה בגט פיטורין כדי להפטר למ

 מאותו תשלום, דבודאי שאין בזה חשש אונס שלא כדין".

התובעת תטען, כי במקרה דנן אין שום חשש לגט מעושה מאחר והנתבע הסכים מרצונו  .13

 החופשי להתחייב להסכם האמור בטרם נישאו. וכבר נכתב על כך:

 ,וקיבל על עצמו שאם לא יתן גט "ראובן, שברחה אשתו מביתו,

 הרי זה גט. כי אין הגט הזה משום אונס, – ישלם קנס לאדון העיר

ורק חיזק עצמו בהתחייבות  ,אנו אומדים שהוא רוצה לתת הגטש

פי -על-ואף '.נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך'זו, בבחינת 

שאין בידו להחזיק אישה זו, שהרי יצטרך לשלם הקנס, מכל 

 הייתה, כיון שרצונו היה לגרשה אנו מניחים שקבלת הקנס מקום

שאונס שהגיע לאדם מחמת  נמצא על פי זה, רק לחזק עצמו.

הרב אלישיב קנוהל "הכתובה ) "אונסלאינו נחשב  ו,התחייבות

. על בסיס דברי הרב 222, 211והסכמי ממון בנישואין" תחומין כא 

 .סימן קלד( ,עזראבן הבית יוסף, מימון נואר, הובאו דבריו ב

כך עולה גם משו"ת הריטב"א )סי' צו; מובא בבית יוסף סוף סי' קנד(, וכן משו"ת התשב"ץ 

 ".כיוון שמעצמו נתחייב בזה, ברצונו הוא מגרשש)ח"ב סי' סח(: "

שאם התחייב ( דפסק להלכה )אה"ע קלד, עולה כי הוא המחבר בשולחן ערוך מדברי זאת ועוד, 

שאם יש מתירין בקנס,  ל וחומר. לענייננו, מקלא יגרש אין זה אונס האיש לתת קנס כספי אם

 הרי שבמקרה בו מדובר על מזונות, על אחת כמה וכמה שיתירו התחייבות זו, שהיא מן הדין.

אין חשש לגט בניגוד לטענות ההגנה, ובהתאם לדעתו של החזון איש במקרים כגון המקרה דנן  .14

 :מעושה

אינו שונה מאדם כי לא ייתן הגט, "אפילו אם נתחייב בקנס אם 

שודאי לא  ,שנותן גט מפני שרוצה ליפטר מלשלם שאר וכסות

הרב אלישיב קנוהל "הכתובה והסכמי ממון )" מעושה חשוב כגט

אבן העזר ב חזון איש,העל בסיס , 211,221בנישואין" תחומין כא 

  .ג(אות  צט,סימן גיטין  כותהל

כל בדעת רב מימון, ולדעתו,  "תשובה-פתחי"העל הבנת ה', וחלק  אותואף הוסיף החזו"א ב .15

שהתרצה בשעת כתיבת התנאים לשלם קנס, אפילו כעת אינו מעוניין בקיום התנאי, אינו 

, שהוא הכריח ואנו דנים זאת כרצוןפי שהוא מוכרח עכשיו אין זו כפייה, -על-, ואףחשוב כאונס

 את עצמו.
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שהוא חייב לה אר וכסות, היינו אותם מזונות אשה לענייננו, אם הנתבע רוצה להיפטר מלשלם ש

החליט שסכומם יהיה גבוה מעט מן הרגיל  והוא על דעת עצמו ע"פ דין כל עוד הם עדיין נשואים

 יכול הוא לעשות זאת בתמורה לגט, ואין הדבר נחשב כגט מעושה.  ע"פ ההסכם

גיטין מבחין בין אונס ממון  מתייחס לדברי התורת גיטין ואומר כי התורת דיכובסקיאף כב' הרב  .11

 ואונס גוף בכפיית גט:

לדוגמא: אדם הנדרש  .אינה זהה בכל מקרה 'אונס'"הגדרת המושג 

– ואם לא יעשה כן, יגזול ממנו המאנס מאה שקלים ;לתת את ביתו

לעומת  ,ם מאה שקליםה האמנם יש לראות בכך אונס?! הרי מה

,ד(: כל שכפוהו לתת גיטין )קלד-כך העיר בעל תורתואכן,  .בית?..

בגט אישה אי אפשר לומר  ,ואם כןיב. הבפחות משויו, הוי כתלוהו וי

ליה  אדאולי כל הון יבוזו לו בעד אשתו, ואולי חביב כלל דהוי בשויו,

משא"כ בעובדא  ...אשתו כגופו, וא"כ אינו נותן הגט בעבור הממון

שנתחייב דהרשב"א, שאין לו אונס אחר רק מה שהפסיד הממון 

הרי רואים שממון זה, וכשמגרש מיראת ממון  ליתן אם לא ייגרש...

צעדי אכיפה ", דיכובסקי שלמה) "..זה חביב עליו מאישה זו.

 .(575 וד, עמ573-579 ודים, תחומין כו', עמ"ממוניים כנגד סרבני גט

ולכן  מאודגיטין כי בכל מה שקשור לגט אשה, שווי של גט הוא רב -תורתהלענייננו, ברור בדברי 

קשה לומר שקנס שניתן עבור קבלת גט הוא שווה ערך בשווי לערך הגט. בוודאי במקרה של 

דולר בחודש, סכום שבוודאי לא  דולר 5500שבו מדובר על סכום מזונות של  ,התובעת והנתבע

הפירוד ולא זו בלבד שמזונות  ופתשווה בערכו לשוויו של הגט, ומשקף רמת מחייה בינונית בתק

בו בכל מקרה ע"פ דין כך שבסכום זה מגולם התשלום שהיה  מחויבדבר שהנתבע  אשה הוא

הנתבע משלם לאשתו בכל מקרה כל עוד הם נשואים ולכן במכלול הנסיבות הנ"ל ברור שלא 

  מדובר באונס ממון ולכן אין חשש גט מעושה.

( בכדי שאונס 'בהסתמך על תשובת הצמח צדק )מלובביץ דיכובסקיזאת ועוד, לדעתו של כב' הרב  .17

 ממון יהווה אונס של ממש בכפיית גט נדרש ממון רב:

( אה"ע סי' רסב. 'צדק )מלובביץ-"נושא זה עלה גם בתשובת צמח

 929)נושא השאלה הוא בעל שאשתו גזלה ממנו סכום כסף גדול 

 229רובל כסף( וכדי שיסכים לתת גם החזירה לו סכום זה, למעט 

יש לחלק בין  וכתב הצמח צדק: .והבעל מערער על הגט ,רובל כסף

אע"ג דלגבי מכירת קרקע נחשב אונס ממון אונס,  –אונס ממון 

לעניין אבל  ;ממון מכר את הקרקעהמשום שי"ל שמחמת אונס 

שהוא דבר גדול ביותר, שאין אדם עושה אותו בנקל כל  ,לגרש אשתו

וסך קט"ו לגבי  .כך כמכירת קרקע, י"ל אין אונס ממון אונס..

עדיף  אואין זה אונס גמור. ול ,י"ל דלא הוי ממון רב תקט"ו

  .(279עמוד , שם)מהרחקה דרבנו תם, שאינו חשוב אונס גמור" 
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 :דיכובסקימכאן מסיק כב' הדיין, הרב 

 צדק אנו למדים הלכתא גבירתא:-"מדברי הצמח

ב.  אין להשוות אונס ממון לגבי רכושו, לאונס ממון לגרש אשתו.א. 

אונס, הדברים אמורים לונס ממון לגרש אשתו נחשב גם אם נניח שא

רובל כסף אינו נחשב לממון רב באופן  229סך  ג. רק בממון רב.

. גבוה..כסף צדק היה ערך הרובל -ויש להניח שבימי הצמח יחסי...

צריך ש, נראה ף על פי כןא – רובל הם סכום עתק 229-ונמצא ש

כולל ולא באופן למדוד את הדברים באופן יחסי, לגבי הסכום ה

 .(276עמוד , )שםמוחלט" 

אם נסתכל באופן יחסי ולא באופן מוחלט, כיום  ,דיכובסקיאין ספק שלפי דברי כב' הרב 

ובמיוחד כאשר הנתבע משתכר  ,אינו נחשב סכום עתק דולר 5500ובנסיבות המקרה, סכום של 

המזונות המוגדלים  לחודש, סכום מכובד לכל הדעות, לא נחשב סכום ש"ח 50,000בסכום של 

 באונס ממון.

, כי דעת הרשב"א לכתב ההגנה 20-25 יפיםבניגוד מוחלט לטענות ההגנה בסעלא רק זאת,  .19

אינה תומכת בחיוב קנס זה, הגדיל לעשות החזו"א והסביר את דברי הרשב"א. לדידו, 

הרשב"א פסל רק גט שקודם נתינתו התחייב בפני השר על הקנס, ולא בשעת הנישואין. 

אם התחייב בשעת הנישואים הרי זה ככל התחייבות אחרת שמחייבת אותו, בדומה ש

יתה מאוחרת, שנעשתה לפני נתינת הגט, י, ואם ההתחייבות הלהתחייבויות שמצויות בכתובה

 אז מן הדין יכול לחזור בו. 

נישואיו  טרםמכאן יוצא, כי גם לדעת הרשב"א יש לחייב את הנתבע בקנס אליו התחייב 

הנישואין, כגון שארה, כסותה  ת. קנס זה בעינו עומד ככל התחייבות אליה נתחייב בטרםלתובע

ועונתה. אל לנו לחשוש לגט מעושה מפאת רצונותיו של הבעל "להיפטר" ממחויבויותיו עת 

פטר" יחתם על הכתובה טרם הנישואין כשם שאל לנו לחשוש לגט מעושה מפאת רצונו "לה

 טרם נשא את התובעת לאשה. ממחויבות אחרת אליה נתחייב

ההסכם לכבוד הדדי קושר במפורש בין הקנס לשון בלתי מדויקת בעליל באומרו "הנתבע נוקט  .19

(. נכון הדבר כי כאשר מוזכרים הגירושין בשעת האונס הממוני הרי זה גט 10 סעיףלגירושין" )

מן הצדדים  בהסכם האמור מימוש התחייבויות אי אלומעושה ופסול, אך לא בזאת עסקינן. 

 .אינו מותנה כלל ועיקר במתן גט

ה( עולה שבכל מקרה שבעת מתן הגט מוזכר הקנס נחשב -מפסקי השולחן ערוך )אה"ע קלד, ג

אם בשעת הכפייה לא הזכירו במפורש שהכפייה היא בעבור הגט הגט לגט מעושה. אבל 

ין זה גט מעושה, כי )היינו, לא אמרו לו, אם לא תגרש אנו מכים אותך או לוקחים ממונך(, א

. מכאן נובע כי ניסוח הסכמה של האיש למתן קנס, אנו רואים את הכפייה במנותק ממתן הגט

מבלי שיזכירו שהקנס תלוי בנכונותו לתת גט, כפי שמנוסחת בהסכם האמור, אין בכך חשש 

 .לגט מעושה
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במקום הקנס הציע פתרון כי  לכתב ההגנה 10 יףגיטין שהוזכר בסע-תורתבעל לא די בזאת,  .70

 יש להסתפק בחיוב מזונות, תוך ויתור של האיש על מעשה ידיה ותשמיש: 

לעשות קניינים בהפשר על  ן"אמנם נראה דבאופן זה יכולי

סודר שמוחל כל החיובים שיש קניין גירושין, שיקבל הבעל ה

הוא ולהאיש על אשתו מתשמיש ומעשה ידיה אף אם לא יגרשנה, 

ונות ושאר חיובים וממילא יגרש, כיוון ישאר על החיובים שלו ממז

ואינו גט מעושה  ,הוא מחויב בכל החיוביםושמונעת ממנו כל דבר 

רק כשתולה הקנס בגט מה שאין כן כאן שאין הקנס תלוי בגט 

 (., דתורת גיטין, אה"ע סי' קלד, יעקב לורברבוים) כלל"

יגוד מוחלט לאמור שם בנ. לכתב ההגנה 12התובעת מכחישה בתוקף את דברי הנתבע בסעיף  .75

עולה כי הגרז"ן אכן אינו מתנגד הסכם לכבוד הדדי בנוסחו הנוכחי,  ולאחר שיחות עם רבנים

הרבנים ציינו כי כאשר נוסח המבוא להסכם בתחילת הדרך,  עליו חתמו התובעת והנתבע.

 נוחה משני משפטים שקשרו את ההסכם למתן גט. לאחר שציין את הייתהדעתו של הגרז"ן לא 

הבעייתיות, המשפטים נמחקו כליל מן המבוא והוכנסו משפטים חלופיים אשר הוכתבו ע"י 

  הגרז"ן אכן אינו מתנגד להסכם עליו חתמו הצדדים. – אם כןהגרז"ן בכבודו ובעצמו. 

זאת ועוד כפי שכבר צוין בהקשר אחר בכתב התביעה, יודגש שוב כי ההסכם נוסח בהתאם  .71

מבלי להזכיר  התחייבות האיש כהתחייבות למזונות מוגדלים,לנסח את הגרז"ן להצעתו של 

 את התלות של מזונות מוגדלים אלו באי נכונות של האיש לתת את הגט.

בות זו למזונות מוגדלים אולי תזרז את האיש לתת את הגט מתוך אי רצון לשלם מזונות יהתחי .73

שכל התחייבות התובע רעיון זה שקבלת האיש תהיה לשלם מזונות מוגדלים יוצר מצב  אלו.

שהרי אין תשלום מזונות של הנתבע לאשתו אלא בזמן  היא דווקא על זמן היותו נשוי לתובעת,

אלא הנתבע מודיע לאשתו שאם  על כן, אין כל אזכור לגט או לגירושין בהסכם.שהוא נשוי לה. 

מתן הגט ועניין הנתבעת מדגישה כי עניין לא יגורו יחד, הוא מתחייב לשלם לה מזונות מוגדלים. 

תשלום המזונות הם שני עניינים נפרדים ואין הדברים תלויים זה בזה. אם ירצה הנתבע לתת 

 ,לתובעת את הגט על מנת שיוכל להיפטר מתשלום המזונות הוא בוודאי מוזמן לעשות זאת

כיוון שברגע שיתגרשו לא תחול עליו חובת המזונות כלפי אשתו, אך בהתחייבותו של הבעל 

  כל תלות במתן הגט. אין ום מזונותלתשל

 תוקפו האזרחי של ההסכם:

טוענת הנתבעת כי להסכם לכבוד ההדדי יש תוקף אזרחי  לכתב ההגנה 17בניגוד מוחלט לסעיף  .74

 ולהלן נימוקי התביעה, כפי שיפורט להלן.

לפיו הנתבע לא היה בעל גמירות דעת בשעה  לכתב ההגנה 10מוכחש מכל וכל הנאמר בסעיף  .75

הם על חתימה על ים על החוזה. בניגוד לטענת הנתבע, הנתבע והתובעת דיברו רבות בינשחת

ההסכם לכבוד הדדי ועל משמעותו בעבורם. הנתבע הוא אדם בגיר ומשכיל לכל הדעות, ולכן אין 

 כל סיבה לטעון כי הוא לא הבין את התחייבויותיו העתידיות בעקבות חתימה על ההסכם. 
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חתם על ההסכם לאחר תקופה ארוכה שבה התייעץ עם משפחתו באשר  ,הנתבע, בדומה לתובעת .71

חברים רבים של התובעת והנתבע חתמו על אותו הסכם בדיוק ובוודאי ידע  ;לחתימה על ההסכם

התייעץ עם טוען רבני  ,יחד עם התובעת ,הנתבע מה משמעותה של חתימה על הסכם מסוג זה.

מסוג זה אך אמר לו עניין ב ת דיןהחלטת בישהסביר לו שלא ניתן לדעת עדיין מה תהיה 

 בפירוש כי בכל מקרה עדיף לחתום על ההסכם.

לנתבע היה זמן רב לברר על אודות חתימה על ההסכם  לכתב ההגנה 90בניגוד לסעיף  .77

ומשמעותו באופן עצמאי ולבחור את הרבנים שהוא רוצה להתייעץ עימם. עובדה היא כי 

ני החתונה, ועוד זמן רב לפני כן דיברו על החתימה וביררו הצדדים חתמו על החוזה כחודש לפ

זו מלמדת שלנתבע היה זמן רב לחשוב על החתימה על  על הנושא רבות וארוכות. עובדה

ההסכם כפי שאכן עשה וכי הדעות שקיבל מפי הרבנים שעודדו אותו לחתום על ההסכם סיפקו 

רים מדוע לא לחתום על ההסכם. לכן שכן לא הלך לבדוק אצל רבנים אח ,את דעתו באופן מלא

  לא ברור כיצד ניתן בכלל לטעון כי לנתבע לא היה זמן בכדי לבחון את הדברים לעומק.

, לנתבע הייתה הבנה בסיסית מספקת מבחינה הלכתית בכדי לכתב ההגנה 90בניגוד לסעיף  .79

בנפרד כמו התובעת, התייעץ עם חברים, משפחה ורבנים ביחד ו ,לחתום על ההסכם. הוא

מהתובעת לגבי חתימה על ההסכם. יצוין כי לא היו פערים בייעוץ שקיבלו הצדדים, שניהם לא 

היו מיוצגים בכל אותה תקופה, והם התייעצו אם אותם הגורמים בדיוק. זאת ועוד, כאשר 

התובע והנתבעת הגיעו לאשר את ההסכם בפני רשם הנישואין אשר הוא עצמו איש דת, הוא 

ששניהם מבינים לחלוטין את משמעות החתימה על ההסכם ואת ההשלכות  דאג לברר איתם

העתידיות שלו וכי שני הצדדים חותמים על ההסכם בהסכמה מלאה. מכאן ברור כי הנתבע 

הבין באופן בסיסי מה המשמעות הבסיסית של ההסכם וכפי שכל אדם שחותם על חוזה אין 

סית של ההסכם, כך גם כאן לא נדרש נדרש שיהיה עורך דין בעצמו, אלא בעל הבנה בסי

מהנתבע שיהיה בקיא בכל רזי ההלכה ובכל הדעות שהועלו אי פעם בקשר להסכם לכבוד הדדי 

 בכדי שיוכל לחתום על ההסכם בעצמו בגמירות דעת. 

לאור כל האמור עולה כי הנתבע הבין היטב את ההסכם עליו הוא חותם ולכן אין כל ביסוס  .79

 משפטי לטענת ההגנה. 

התובעת דוחה את טענת הנתבע כי חוסר גמירות הדעת של הנתבע נובעת מאהבתם זה לזו  .90

. כפי שציין הנתבע, הוא לא ידע נפשו מרוב אהבה לתובעת, אך גם התובעת לא בתחילת הקשר

 ידעה את נפשה מרוב אהבה לנתבע ומאז תחילת הקשר רצתה רק בטובתו. 

בה את החתימה על ההסכם כתנאי לנישואים אלא בניגוד גמור לטענות הנתבע, התובעת לא הצי

התייעצות עם האנשים המתאימים בביקשה ממנו לחשוב על אפשרות זו, לבדוק את העניין 

אכן בדק את העניין הנתבע עובדה היא כי  ובמידה והדבר ייראה לו לנכון, לחתום על ההסכם.

 והחליט שזהו הצעד הנכון עבורו.
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ושר מחליט החלטות באשר לעתידם המשותף, ההחלטות אינן הטענה כי כאשר זוג מאוהב ומא

מרוקנת מתוכן כל הסכם ממון או כל סוג  למעשהנעשות בגמירות דעת היא בוודאי איננה נכונה ו

 של הסכם שנחתם בין בני זוג העומדים להינשא. 

 עקרון תום הלב כמחייב את אכיפת ההסכם:

בקיומו. טענת הנתבע המועלית רק עכשיו,  הנתבע טוען כי ההסכם לא תקף ולכן אינו מחויב .95

שבמהלכם מעולם לא העלה הנתבע טענות כנגד תקפות ההסכם,  ,לאחר שנים של חיים משותפים

 34ושהוא עצמו המשיך לפעול לפיו לאחר הודעת התובעת שנשלחה אליו, כפי שמופיע בסעיף 

 אף גובלת בחוסר תום לב.  לכתב התביעה,

, הינו עקרון "מלכותי" החולש על כל תחומי המשפט ואף נקבע כי שעקרון תום הלב כבר נאמר

, 599( 5, פד"י נ"ה)רוקר נ' סלומון 1339/97רע"א )הוא מיושם גם על מערכות יחסים בין בני זוג 

175 (5999).) 

לעקרון תום הלב תפקיד חשוב אם כן בהסדרת מערכת היחסים בין הצדדים העומדים בפני  .91

יגרם, בולט וגלוי לעין, שומה על יכאשר חוסר הצדק, במידה וית הדין. גירושין והבאים לפני ב

בסכסוך שבין  לגלם תפקיד חשוב באמצעות החוק וההלכה, ביישום הצדק והשוויון, בית הדין

 הבעל המסרב לתת את הגט או המזונות ובין האשה העגונה. 

הנושא של יחסים בין ניתן לראות כיצד בית המשפט רואה את חובת תום הלב כחולשת גם על  .93

בני זוג ובמיוחד על ההתחייבויות ההדדיות של בני הזוג אחד כלפי השני בדברי כבוד השופט 

 ברק: 

הלב שלוש מסקנות עיקריות לעניין -"ניתן להסיק מעקרון תום

המשך קווי המחשבה של הצדדים כמו גם חובת המזונות: ראשית, 

ום שהאחד נזקק ההגינות והיושר בין הצדדים מחייבים כי במק

הוא  –אם במזונות ואם באמצעים אחרים  –לתמיכתו של האחר 

הזוג -חובת המזונות מוטלת על כל אחד מבני זכאי לקבל תמיכה זו.

עקרון השוויון, הנגזר מעקרון הזוג האחר. בהפעלתה חל -כלפי בן

ומשקף את תפיסות השוויון של החברה הישראלית.  הלב-תום

. שנית, מועד תשלום ון פורמאלי אלא מהותיהשוויון החל אינו שווי

פי דרישות היושר, שיקולי ההגינות ותחושת -המזונות נקבע על

הזוג. שלישית, שיעור המזונות, משך -הצדק ביחסים שבין בני

תקופת החיוב בהם, עילות השוללות את המזונות וכיוצא בהן 

 9151/99רע"א ) "הלב-פי עקרון תום-ייקבעו כולן עלשאלות 

 .((1003) 155, 153( 1פ"ד נח) ונית נ' פלוניפל

אם כן ניתן לראות כי טענה מצד הנתבע שכעת, כאשר הוא נדרש לשלם את המזונות המוגדלים 

היא כמובן ניצול  ,עליהם התחייב כלפי אשתו, הוא נזכר כי לא גמר בדעתו לחתום על ההסכם

 ציני של ההלכה ומהווה חוסר תום לב מוחלט כלפי התובעת. 
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 סוף דבר:

לסיכום, התובעת הביאה מספר טיעונים כבדי משקל לביסוס תביעתה אשר כולם ביחד במצטבר  .94

 יש בהם כדי להביא לקבלת התביעה:

הצדדים חתמו על ההסכם לכבוד הדדי תוך גמירות דעת מלאה לאחר בדיקה מעמיקה של  .א

ת משמעות הבינו היטב אהצדדים הנושא עם אנשי דת, חברים ומשפחה ביחד ובנפרד. 

 החתימה על ההסכם ואת השלכותיו.

התובעת והנתבע חיים בנפרד והנתבע לא מעוניין להמשיך בחיים משותפים עם התובעת  .ב

 ומתייחס אליה בזלזול ובחוסר כבוד.

מסלק את בעיית חשש האסמכתא לחלוטין, בהתאם  נוסח ההסכם שעליו חתמו הצדדים .ג

 לדעות גדולי הרבנים.

הצדדים מסלק את החשש לגט מעושה לחלוטין, בהתאם לדעות ו נוסח ההסכם שעליו חתמ .ד

 גדולי הרבנים. 

 חשיבותם של הסכמים לכבוד הדדי למניעת תופעת סרבנות גט וריבוי עגונות. .ה

 עקרון תום הלב ועקרונות הצדק והשוויון.  .ו

 עקרון תקנת הציבור וכיבוד הסכמים.  .ז

 סעדים מבוקשים:

 ין הרבני לזמן את הנתבע לדין ולפסוק כדלקמן:לאור האמור לעיל מתבקש כבוד בית הד .95

לקבוע כי על הנתבע לתת לתובעת גט פיטורין, לאור סיום יחסי הצדדים וחוסר יכולתם  .א

 לשקם את נישואין, בכל לשון של חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת, ולסדר את הגט.

בהסכם  (5)הלהורות על מימוש התחייבויות הנתבע למזונות מוגדלים כמפורט בסעיף  .ב

ת דוכל זמן היותם נשואים כ 'לכבוד הדדי וזאת מתום התקופה על פי הגדרתה בסעיף ד

המזונות על פי הגבוה מבין משה וישראל. בית הדין הנכבד מתבקש לפסוק את סכום 

 השניים:

מאות דולר ארה"ב( לפי שערו היציג כפי שיהיה  וחמש)אלף  דולר 5,500 (1)

 ל.ידוע בזמן ביצוע התשלום בפוע

 .1009מהכנסתו החודשית הממוצעת )נטו( בשנת  50%סכום המהווה  (3)

 לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד. .ג

   

 נגה הלפרין

 תובעתב"כ ה

 יוכבד משעלי 

 תבעותב"כ ה
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סיכומי הגנה
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 2121תיק מס'   בבית הדין הרבני האזורי 

   אילן-בר

 בפני כבוד הדיינים: 

 הדיין הרב יאיר בן מנחם, 

 ן הרב דוד בס, הדיי

 הדיין הרב משה בארי

 

  499475919ת.ז.  כנרת תבורי :תהתובע

רחל אהרוני ו/או עדי סלם ו/או נגה הלפרין ע"י ב"כ  

 יוכי משעלי ו/או שי זילברברג ו/או ליאת נתנאל  ו/או

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, 

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

 03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

 - ד ג נ -   

    301193594גולן תבורי ת.ז.  :הנתבע

בת אל נעים ו/או מאיה כ"ץ ו/או ויולטה ע"י ב"כ 

ו/או ליאור עיני ו/או איתי  בגדסרוב ו/או מוריה גבאי

 שהרבני 

 מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,  

 אילן-ברהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת  

            03-7310499פקס':   ;03-5359995טל':  

    

 סיכומי ההגנה
 

 :רקע עובדתי

( הינם יהודים "הנתבע"גולן תבורי )להלן: הנתבע, ( ו"התובעת"כנרת תבורי )להלן: התובעת,  .5

 .1000אשר נישאו כדמו"י בשנת 

ני הזוג על הסכם , כחודש קודם מועד נישואיהם ולבקשת התובעת, חתמו ב55/05/1000ביום  .1

 "( בפני רשם הנישואים בעירם, אשר אישר את ההסכם.ההסכםלכבוד הדדי )להלן: "

שבו הופקדו במהלך עשר שנות נישואיהם, ניהלו בני הזוג משק בית וחשבון בנק משותף  .3

 משכורותיהם החודשיות ממקום עבודתם.

לחינוך גופני בבית הנתבע מחזיק בשתי עבודות לפרנסתו ולפרנסת משפחתו, משמש כמורה  .4

 . ש"ח 50,000 -ספר תיכון ברמת גן וכמדריך בחדר כושר, ומרוויח סך של כ
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שם -ידועתכמומחית  בגן החיות התנ"כי בירושלים התובעת סיימה לימודי וטרינריה, עובדת .5

. היא הפחיתה את אחוזי ש"ח 9,000 -השתכרה כאפריקאי, ו-הדרוםלהיפופוטם הביצה 

 לחודש. ש"ח 5,000 -כיום היא משתכרת כ, ושילדהמשרתה לאחר 

ולאחר שלוש שנות טיפולי פוריות ומאמצים רבים, באה לעולם  שנים מיום נישואיהם 1כעבור  .1

 . 4"(, שכיום הינה בת הבתבתם המשותפת של הצדדים, ירדן ) להלן: "

 :המשבר בחיי הנישואין

ג להשקיע בעבודתו הנתבע השקיע את כל מרצו למען כלכלת משפחתו ורווחתה; הוא דא .7

שלא יהא וכל זאת עמל והקריב על מנת לדאוג שעות רבות, החזיק בשתי עבודות במקביל, 

 מחסור על שולחנן של התובעת והבת המשותפת. 

משנתקשו בני הזוג להביא ילד/ה לעולם, נעתר הנתבע לבקשת התובעת והם החלו בטיפולי  .9

קופה הנ"ל הוסכם בין בני הזוג, כי שנים. במהלך הת 3 -הפריה ממושכים, אשר נמשכו כ

מאחר והתובעת אינה חשה בטוב ועליה לעבור טיפולים המחלישים אותה, הנתבע ייקח על 

 54 -עצמו את האחריות הכלכלית הנחוצה להליך יקר שכזה, והתובע החל לעבוד למעלה מ

שעות ביום על מנת להצליח לסבסד את טיפולי ההפריה היקרים ולהגשים את חלומם 

 המשותף. 

התובע עבד יום אחר יום במשך שעות על גבי שעות, ומשכך, נעדר שעות רבות מביתו. על אף  .9

הקשיים וההקרבה הרבה שנדרשה ממנו לשם כך, התובע לא אמר נואש, וזאת למרות שהיה 

עליו לעתים, מתוקף תפקידו כמאמן כושר פרטי, לסיים יום עבודה בשעות הקטנות של 

 רי חצות.הלילה, לעתים אף אח

כאבי  – שונים ממחושיםכתוצאה מטיפולי ההפריה הממושכים והמורכבים סבלה התובעת  .50

וכיו"ב, והדבר אף השפיע על מצב רוחה, והתבטא במצב רוח לא יציב, לרבות  ,ראש, בחילות

תקופות ארוכות של דיכאון, התפרצויות זעם, בכי, חוסר סבלנות וקוצר רוח כלפי הנתבע, 

 כיו"ב. הטחת עלבונות ו

מחד  :הנתבע, שביקש להבין ולהתחשב במצבה הרגיש של אשתו, ניסה להלך בין הטיפות .55

גיסא להקדיש מרבית זמנו ומרצו לכלכלתם והגשמת חלומם המשותף לילד/ה, ומאידך גיסא 

לשוב הביתה בשעות המאוחרות בהן סיים לעבוד, ולשאת באורך רוח ביקורת נוקבת, תלונות 

 ת ונשנות באשר לזוטות. שווא ומריבות חוזרו

עם הולדת הבת החריפו הסכסוכים בין בני הזוג ויחסיהם עלו על שרטון. השעות הארוכות  .51

הקדיש הנתבע לכלכלת המשפחה החלו לתת אותותיהן. הנתבע שב לביתו עייף לאשה ש

שסירבה להוקיר ולו במעט את עבודתו הקשה, ונאלץ להתמודד מידי יום ביומו עם תחושות 

ור, עלבונות והטחת האשמות. בבדידותו, מצא מפלט נפשי בשיחות רעים והתכתבויות של ניכ

יצויין כי אכן בין הצדדים לא התקיימו יחסי אישות במשך זמן רב, כפי שציינה בצ'טים. 

התובעת, אך יודגש כי הסיבה לכך נעוצה בהתרחקות שנוצרה בין הצדדים, אשר נבעה, בין 

 ת בקיום חיי משפחה.היתר, מחוסר רצונה של התובע
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בחרה התובעת לפרק את הנישואין, במקום להתמודד עם הבעיות והקרע של הנתבע,  לצערו .53

העבירה התובעת לנתבע מכתב ובו בקשה לפרק את קשר הנישואין  05/05/1050ביום שנוצר. 

ואת חייהם המשותפים לאור ההסכם שנכרת ביניהם קודם לנישואין. על אף בעיותיהם בחיי 

ום הזוגיים, מעולם לא שיער הנתבע, כי התובעת תרחיק לכת עד כדי פירוק התא היומי

בחרה התובעת לנקוט,  אותוהמשפחתי. הנתבע, שנותר המום ופגוע עד עמקי נשמתו מן הצעד 

ובייחוד לאור העובדה שמעולם לא טרחה לשוחח עמו בנדון ולחלוק עמו את מחשבותיה 

שנים, ביקש להרהר במצב  5עוד לא מלאו לה הקשות, ובשימת דגש על בתם הקטנה, ש

 ולנסות לדחות את רוע הגזירה לשם הצלת נישואיהם. 

לפיכך, לאחר כחודש של לבטים והרהורים, פנה הנתבע אל התובעת בבקשה לפנות ליועץ  .54

נישואין, שיתכן וימצא פתרון לבעיות שנערמו בפניהם, וכך לשקם את יחסיהם, את נישואיהם 

 שלהם. ואת חיי המשפחה

ניגשו בני הזוג אל יועץ הנישואין, שבחרה הנתבעת, אשר תיחקר אותם  55/01/1050 -ביום ה .55

. יצוין, כי הנתבע חש עצמו מושפל, נבוך, ונעלב עד מאוד מן המעמד, אזבנוגע ליחסיהם עד 

ומכך שבת הזוג שלו מתעקשת להשליך כלאחר יד את כל השנים שעברו יחדיו כזוג. הוא נדהם 

. צדוכי התובעת ממשיכה ושוטחת בפני יועץ הנישואין טענות בנוגע לבגידה וזלזול מלשמוע 

 ועוד, חש הוא נבגד, לא מוערך, ושהתובעת אינה מנסה להבין ללבו ולו במעט. 

משכך, אמר במעמד זה כי התובעת היא שאשמה במצב זה, והוסיף ואמר כי לא ירשה לחוסר  .51

מגש של "היא תקבל את כל דרישותיה וגירושין על הצדק הזה להימשך, ולא ייתן יד לכך ש

על כך שהשקעתו, השקעה של שנים ארוכות, ירדה לטמיון, ועל כך  . הנתבע חש מנוצל"כסף

שנים של חיי משפחה  50 -שהתובעת מבקשת כלאחר יד, ובאנוכיות גמורה, להתנער מ

 משותפים ומן העובדה שיש להם בת, שיש לחשוב גם על טובתה. 

תובע במהלך ייעוץ היא כי הדבר נעשה מן הפה ולחוץ, כלומר, שהתובעת מלכתחילה תחושת ה .57

לא הגיעה בנפש חפצה אל הייעוץ, בעוד שהנתבע הגיע במטרה לשקם את היחסים. מיותר 

לציין, עד כמה התאכזב הנתבע לאור חוסר היוזמה של היועץ לענייני נישואין, ועל כך שבחר 

עוד טעם בהמשך ייעוץ. אין זאת אלא שפורשו דבריו של  בדרך הקלה ואמר כי אינו רואה

 הנתבע בעידנא דרתחא, והוצאו מהקשרם. 

היועץ הסיק באופן שגוי את אשר הסיק, והמליץ על פרידה, בעוד הנתבע מעוניין ללא כל ספק  .59

קל שבקלים בלבו להמשיך ולנסות להשיב את השלום לביתו ומשפחתו. ואף אין לפסול את 

בכוונה תחילה בחרה התובעת ביועץ נישואין המורה בקלות ומעדיף את פירוק  ההשערה, לפיה

וכעת  – שלא באשמתו – התא המשפחתי על פני שלום בית, וזאת מאחר ומאסה ביחסים עימו

מבקשת היא לסיימם מבלי להתחשב ולו במעט בנפשות סביבה, ובאהבה שרוחשים לה בני 

 ביתה. 

הרבני, בה היא תובעת גירושין  בית הדיןתביעת גירושין ב, הגישה התובעת 05/09/1050ביום  .59

 , את מימושו של ההסכם לכבוד הדדי. חלופיןאו ל
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 לילותעמל עבורה, עבור רווחתה ועבור בתם המשותפת והנתבע היה נאמן לתובעת ללא דופי,  .10

 ימים. כן תמך בה ללא סייג בכל תקופת טיפולי הפוריות, במהלך ההיריון ולאחריו. הנתבעכ

אוהב את אשתו ומבקש, למרות התנהגות התובעת כלפיו והתנהלותה מלאת הדופי, להביא 

לשלום בית ביניהם, כאשר מול עיניו עומדת לא רק טובתם האישית של הצדדים, אלא גם 

 טובת ילדתם המשותפת. 

לסיכומי התביעה, יודגש כי  9באשר לטענה לפיה נהג הנתבע להקניט את התובעת, שבסעיף  .15

ה ולא נברא הדבר. הנתבע מאז ומתמיד רחש כבוד רב לאשתו, הן בפני אחרים והן לא הי

 ודאיהרי  – וכאמור, הדבר מוכחש – בפניה, ויטען ליתר בטחון, כי גם אם נאמרו הדברים

 שלא הייתה בהם שום כוונת זדון או רצון לפגוע חלילה בתובעת ובכבודה. 

רבים  ה של קילוגרמיםמעלייהחל  –חזותה יתר על כן, על אף שהתובעת החלה מזניחה את  .11

במשקל וכלה בהזנחה כללית, ועל אף שלא חדלה להטיח בנתבע האשמות שונות ומשונות עם 

שווא, לא חדל הנתבע לאהוב את -עייף ורצוץ מיום עבודה ארוך ולפצוח עמו במריבות שובו

מילים ועלבונות, כפי עם זאת, הנתבע מודה כי אכן היו ביניהם חילופי אשתו ולחפוץ ביקרה. 

 שקורה בין בני זוג.

נכון הוא, כי הנתבע העיר לתובעת באשר לתפקודה כאם, אך לא עשה זאת על מנת להשפילה  .13

חלילה, אלא כי ראה בכך צורך בוער, שכן נראה כי התובעת משליכה על הבת את רגשותיה 

 בכפה.הקשים, וממשיכה ומפנה גם אל הפעוטה רגשות שליליים על לא כל עוול 

בליווי יחסה הקר והעוין,  ,ונכון הוא, כי הנתבע העיר לנתבעת על חזותה, ועל כך שהדבר .14

יהם יחסי אישות מזה תקופה מקשה עליו להתקרב אליה, ומביא לכך שאינם מקיימים בינ

 ארוכה, אך הדבר נעשה כדי שתשפר את דרכיה.

מאוחרת מחדר  שובו בשעהויודגש, כי מעולם לא העלה על דעתו הנתבע לבגוד באשתו. את  .15

הכושר הסביר הוא חזור ושנה לתובעת, אשר התבצרה בעקשנות תהומית בדעה השגויה 

בפניה כי הוא נעדר אך ורק לצרכי עבודה. ועוד, באשר  שטעןשהוא בוגד בה, על אף 

להתכתבויות באינטרנט שהן עדות לבגידה לכאורה, מבקש הנתבע להבהיר ולהדגיש, כי אלו 

ידידותי בלבד, היוו עבורו מקור לתמיכה נפשית והפגת בדידות, ומעולם לא גלשו נשמרו בפן 

 מעבר לכך. 

כן מוכחש כל הנטען באשר להוצאות שלכאורה הוציא הנתבע על נשים אחרות. אין זה אלא  .11

פרי דמיונה של התובעת, אשר לא חדלה עד עתה, ולמרות הצהרותיו החוזרות ונשנות בדבר 

 ם את היחסים, להאשים את הנתבע בדברים שלא היו ולא נבראו. נאמנותו ורצונו לשק

לכתב התביעה ישיב הנתבע ויאמר, כי בראש מעייניו של הנתבע עומד  14על הנאמר בסעיף  .17

שלומה של הילדה. לעולם לא יעשה דבר שיפגע בה, ואין ספק בלבו, כי שמירה על התא 

יא שיש בכוחה להיטיב עם הבת ועם היא ה – ולא פירוקו, כפי שטוענת התובעת –המשפחתי 

 כל בני ביתה. 



 

 77 

הנתבע מוכן ומעוניין לפנות לייעוץ זוגי נוסף אצל יועץ נישואין אחר, בשאיפה לכונן שלום בית  .19

ולשקם את הקשר ארוך השנים בין הצדדים. בין כל הזוגות קורה וישנן תקופות קשות, אך 

רק  אםרה הזו בדרכם המשותפת, הנתבע מאמין בלב שלם שהם יצליחו להתגבר על המהמו

תינתן לו ההזדמנות מצד התובעת לשפר את פני הדברים ואת הקשר הקיים, שעלה זמנית על 

שרטון. וידגיש הנתבע, כי לא עלה הדבר על דעתו עד כה מאחר והאמין כי ביכולתם לצלוח את 

הבאתם של הקושי ללא עזרה חיצונית. אך כעת, משנקטה התובעת הליכים שעלולים להביא ל

הדברים למצב בלתי הפיך, מבקש הוא שלא לוותר על קשר הנישואין ולנסות לשפר את המצב 

 ככל יכולתו. 

הנכבד להורות על יישוב הסכסוך בדרך של  בית הדיןלאור כל זאת פונה הנתבע בבקשה ל .19

שלום בית, דחיית תביעת הגירושין של התובעת ודחיית האמור בהסכם שנכרת קודם 

  לנישואין.

 הטיעון המשפטי

          היעדר קיום עילות גירושין  א.

הווה ידוע וניכר מסיכומי התביעה, כי אין בידי התובעת עילת גירושין המצדיקה את פירוק  .30

וההלכה. וכן ידוע הוא, כי מקרים המצדיקים כפיית גט הינם בית הדין קשר הנישואין בעיניי 

ועל. קל לראות, כי בני הזוג שלפנינו אינם מוגדרים ותחומים בהלכה, והינם נדירים בפ

 עומדים באף לא אחת מן העילות המנויות המצדיקות צעדים קיצוניים כאלו.

וגם לו תובא דעתם של הרמב"ם והרשב"ם שגם בטענת 'מאיס עליי' ניתן לכפות את הגט  .35

 ת הגט, וכי דעתם הינה דעת מיעוט.יובהר, כי לא נפסק כמותם לכוף א

הכתובה ו והערותיו של איתמר ורהפטיג למאמרו של הרב אלישיב קנוהל )"יפים כאן דברי .31

 (:337עמוד  ,", תחומין כאוהסכמי ממון בנישואין

שמאסה נפשו בבן זוגו ללא סיבה  ...צד :דבר שלא יעשה וזהו"

. תליית הגט ברצונו של כל אחד מן ..יכריח את רעיהו לגט ,מוצדקת

לק מן הגויים, אך לא זוהי גישה המקובלת אצל ח – הצדדים

אצלינו...ביה"ד בודק אם הנתבע אשם, אם הוא צאית דינא, אם יש 

"ב, ובהתאם לכך הוא מטיל חיוב כספי צוכיו אשהי אמתלא כל

 .שיכול להביא לגט"

 תוקפו ההלכתי של ההסכם  ב.

בהסכמי קדם נישואין, המטילים סנקציות על הצד המסרב לפרק את קשר הנישואין, גלומות 

ליישם את האמור  בית הדיןבעיות הלכתיות מהותיות, אשר מונעות ואינן מאפשרות ל שתי

 ."חשש גט מעושה" וחשש אסמכתא בהסכם:
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 חשש גט מעושה שלא כדין. 2ב

א(. מכאן, כי משנה  יד פרק על פי ההלכה אין האיש מגרש "אלא לרצונו" )משנה יבמות .33

עייתיים מבחינת ההלכה, ומציבים בפניה כריתת הסכמי קדם נישואין בין בני הזוג הינם ב

קשיים שאין היא יכולה לדור עימם בכפיפה אחת, שעיקרם נעוץ בסעיף העוסק בהתחייבות 

הבעל המצורפת לכתובה לשלם סכום חודשי גבוה למזונות האשה, אם יסרב ליתן גט לאשתו 

 כשהיא תובעת אותו לכך.

אם א את דברי בית יוסף ומהרי"ק, ", אשר הבי)קלד, ד( התובעת הביאה את דברי הרמ"א .34

קבל עליו קנסות אם לא יגרש לא מקרי אונס, מאחר דתלה גיטו בדבר אחר ויכול ליתן 

  ".הקנסות ולא לגרש

 כאן ברצוננו להבהיר ולהעמיד דברים על דיוקם. 

ויש מחמירים אפילו בכהאי גוונא, ראשית יודגש, כי הוסיף על כך בשם תשובת הרשב"א: "

". דברי הרשב"א הללו מהווים את מוקד הקושי ש לכתחילה ולפטרו מן הקנסוטוב לחו

ההלכתי הטמון בשימוש בסנקציות כספיות למתן הגט, ומכילים, כאמור, המלצה לפטור את 

 הבעל מן הקנס שהושת עליו.

פסק , )שו"ת סימן צו( הריטב"אבסיס דברי על )אבן העזר סימן קלד סעיף ד( שנית, הרמ"א 

, לאחר מעשה )בדיעבד( נהענייהלכה זו ונראה, כי  ".הגט כשר ...ר גירש מפני זהאם כבכי "

חל בעניינינו, מצב בו הגט עדיין לא ניתן,  סעיף זהאין כך שכלומר, לאחר שכבר ניתן הגט, 

ובשום פנים ואופן אין לסמוך על דברים אלו באופן שיאפשר מתן גט מלכתחילה בכפוף לחיוב 

 בקנס. 

(, שהביא גם בשם מכתב מאליהו עיף קטן יבפתחי תשובה )סימן קל"ד ס יןשלישית, עי

והמהרח"ש כש"כ הבית מאיר, שאין כאן מחלוקת כלל, והעיקר תלוי באם שאנחנו יודעים 

 ומכירים שאין מגרש אלא מצד הקנס ומגלה דעתו כי יש בכך גט מעושה.

ל על עצמו מלכתחילה רביעית, לא התירו הרשב"ץ והר"ר מיימון אלא רק במקרה בו קיב

הקנס מצד עצמו ורצונו ולא זז מדעתו מההתחלה ועד לסוף, ורק אז יאמר שלא עשה זאת 

 מחמת אונס. כאמור, אין זה המקרה המונח לפנינו, שכן הבעל חזר בו מהסכמתו.

 כ"ט( בנדון:עיף חמישית, כך כתב הערוך השולחן )הלכות גיטין סימן קל"ד ס

קנס אם לא יגרש זה גופה נראה "יש לחשוש כיוון שהניח ל

 עושים פשרות על הגט ומניחין בטוחות לקנס". ךאיכאונס...

 רב ד"ר דוד מישלוב: השישית, אליבא ד

רק שהוא "נראה שלא התכוון הרמ"א שקנין דברים מחייב, אלא 

 עישוי פסול"חשש לבלי לגרום ל יכול לשמש בתור זרז מוסרי

 (.201עמוד  ים קדם נישואין", תחומין כא,)"הסכמ
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הגט למעשה, ובניגוד לטענת התביעה, הדעה הרווחת בקרב החכמים הינה כי במצב דברים זה  .35

ורק על מנת להביא תימוכין לדבר שהוא ידוע ונהיר נוסיף ונצרף  .פסול :הינו מעושה, ומשכך

 יפה את הדברים: את דברי הרב אברהם צבי שיינפלד, המסכם

כשירים את הגט, היינו דווקא אך כבר ביארו האחרונים, שגם המ"

כשבשעת סידורו הבעל אכן נותן אותו ברצונו החופשי, ולא מחמת 

הקנס שהתחייב. אבל אם הבעל מתחרט ואינו רוצה לגרש, 

ומאיימים עליו על ידי הקנס שהתחייב, זה לכו"ע הוי גט מעושה, 

ם נישואין", תחומין כב )"הסכם ממון קד "ופסול אפילו בדיעבד

 (.292ד תשסב, עמו

 ומציין מפורשות: בעניין זה מוסיף הרב שלמה דיכובסקי, .31

ברור שאין מקום לסנקציה כספית "לאור דברי הרשב"א והרמ"א, 

עצמית מצד הבעל, המאלצת אותו לתת גט לאשתו, מחשש גט 

מעושה. משום כך, אין לקבל סעיף כזה בהסכמי גירושין, ובתי 

ממון קדם הסכמי )"". הדין לא יבצעו את הגט במקרים כאלו

 (.100 נישואין, תחומין כא, עמוד

עניין לנו בהתניה וכריכה מפורשת של סירוב : ת הדיןמקרה שלפנינו, העומד בפני ביכך גם ב .37

– כל עוד לא יגרש את אשתו כאשר היא תובעת זאתהגירושין בחיוב כספי. הווה אומר: 

הסדיר היחסים ביניהם ולבוא ל ואפילו נמנע מלעשות זאת בתום לב ומתוך רצון כן ואמיתי

 יחויב בסכום מזונות גבוה, אשר יפקע מאליו רק אם יגרשה.  – לכדי שלום בית

אין חולק, כי הסנקציה הכספית הגבוהה, מטרתה אחת: לכפות את הבעל ליתן גט ולגרש  .39

אשתו. זהו מצב מובהק בו ישנו חשש לגט מעושה. על הסדרים מסוג זה, המחייבים בסכום 

 :(194)בעמוד  בוה אילולא יגרש, ממשיך ואומר הרב דיכובסקי במאמרו לעילמזונות ג

אולם נותרה  "מדובר כאן בתנאי ברור, הקושר את הקנס עם הגט.

יהיו  דביה"האפשרות ביד ביה"ד לבטל את הקנס. למעשה, 

 ."חייבים לבטל את כל הקנס, על מנת למנוע גט מעושה

ופסול הוא כאשר מוזכרים הגירושין בשעת אונס גיטין, הגט מעושה -גם לשיטת בעל תורת .39

גיטין, קלד, ד(. ההסכם -תורת" )אינו גט מעושה, רק שתולה הקנס בגטממוני. לדבריו: "

 שלפנינו קושר מפורשות בין הגירושין לקנס בהתניה מפורשת, ועל כן פסול הוא. 
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הרי שהללו קשורים ונטען לשם זהירות גרידא, כי גם אם הקנס לא נקשר במפורש לגירושין,  .40

 כך פוסק הג"ר שאולי ישראלי ז"ל: בעצם תוכנו של ההסכם.

מה שהציעו שיכתב בשטר הבעל, שזו התחייבות בלתי תלויה, לא "

מהי מידי. שהרי כיוון שאינו מסכים לתחום על התחייבות זו, אלא 

א"כ תינתן ההתחייבות הנגדית, הרי על ידי עצם עובדה זו, מקשר 

 תשיא(. )חוות בנימין ח"ג סי' קיא, עמוד" גטההתחייבות עם ה

קובץ  גט אלא על דבר אחר",הגולדברג )"אונס שאינו על ב יוסף ובאותו העניין קובע גם הר

עמוד  ,במאמרו של הרב שינפלד ,הובאו דבריו בתחומין כב) שנד-שמג יםעמוד ,ח"ז שורת הדין

551:)  

ה, ואף לא הזכירו אפילו לא הזכירו את עניין הגירושין בעת הכפיי"

בדיבור, אלא שידוע בבירור שהמטרה העיקרית בכפייה על הדבר 

 ".האחר היא הגירושין, גם אז נחשב לגט מעושה

שיצירת חוסר סימטריה בחובות ההדדיים של הגבר והאשה )קלד, ד(  גיטין הציע-התורת בעל

כיוון שמונעת ממנו ממילא יגרש ו...: "ת חיוב המזונות ותיצור לחץ מתאיםתגביר את משמעו

כאן ה שאין כן רק כשתולה הקנס בגט, מ ואינו גט מעושה והוא מחויב בכל החיובים כל דבר

 שאין הקנס תלוי בגט כלל". אומר על כך הרב מישלוב:

הדבר תמוה, לטעון שהכנסת התחייבות מיוחדת למזונות לא "

תיחשב כקנס התלוי בגט, שהרי זוהי מטרת התחייבות. לא התכוון 

על גיטין אלא לומר, שהמשך קיום חיוב המזונות הרגיל אינו 'קנס ב

התלוי בגט', גם כשהחיובים אינם סימטריים, כי אין זה אלא תנאי 

 ,200 כמים קדם נישואין, תחומין כא, עמוד)הס "כתובה רגיל

 (.50הערה 

הניסיונות היינו, הדעת לא נותנת, כי ניתן לנתק את הקשר בין הקנס הכספי לגירושין. על אף  .45

להתפלפלות הרי זה בבחינת לא פחות מתמוה לטעון זאת, שכן זו מהות ההסכם, ועליה מורות 

 הדבר בבחינת קנס התלוי בגט. ;המילים "התחייבות לסיום הנישואין" שבהסכם

ובאשר לטענת התביעה, לפיה אין כאן עניין של קנס כלל, אלא של דמי מזונות מוגדלים  .41

 לאשורם באמצעות פסיקתו של הרב אוריאל לביא, הקובע כי:כמוסכם, נבהיר הדברים 

אם החיוב נוצר מכוח מעשה קניין, שבו הבעל התחייב בממון "

חיוב ממון שמעיקרו נועד כדי לאלץ  – שאינו מוטל עליו מכוח הדין

הרי וחיוב זה יופעל כתוצאה מסירובו לתת גט,  – את הבעל לתת גט

להביא לכדי "הסכמה" שיש לראות בתשלום זה קנס שמטרתו 

 "לגירושין, גם אם יסכימו לכנות תשלום זה בשם "דמי מזונות

 (. 299 ם להסכם לכבוד הדדי", צהר כא, עמוד)"שלושה תיקוני
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"(, בהרכב הדיינים פסה"ד הרבני"הרבני הגדול לערעורים )להלן:  יןדת הפסק הדין של בי .43

, 9-57 עמודיםלק ב קי דין רבניים חהראשל"צ הר"י נסים, הר"ב ז'ולטי והרי"ש אלישיב )פס

בשנת תשט"ז וסותם את הגולל על כל הצעה לכבד  הדומ(, דן בהסכם 47תיק ערעורים ער/טז/

הסכמים מסוג זה. פס"ד רבני זה קובע מפורשות, כי הסכם בו בעל נתחייב לתת גט לאשתו 

  :ואם יתחרט ישלם קנס

פסול  הואנתן את הגט מתוך אונס הקנס, הגט ו התחרט "אם

 מעושה".גט משום 

לאשר הסכם של גירושין אשר בו מתחייב הבעל אין  "לכתחילה

 ,)סיכום/מסקנות העורכים יתחרט מלתת את הגט".אם בקנס 

 ( 5בעמוד 

 הרבני רואים את ההתחייבות כקנס: גם בפסה"ד

שחייב עצמו הבעל במקרה שיתחרט הוא  ...יוצא איפוא שהסכום"

על עצמו אם לא ימלא אחר תנאי  בעלה שהטיל סנקציה וקנסבתור 

ההסכם, וא"כ במקרה שהבעל היה מקיים את תנאי ההסכם והיה 

נותן את הגט במועד שנקבע היה חשש פסול על הגט שהוא גט 

 (.21 " )שם, עמוד...מעושה

הדיינים הנכבדים הביאו את הכתוב בתשובת הרשב"א )ב"י אה"ע סימן קל"ד( כחיזוק 

 לדבריהם: 

ן בעל לאה וקרובי לאה היו בהסכמה שיגרש ראובן שאלה: ראוב"

את לאה ונאותו זה לזה בקנס אלף דינר ושיגרש לזמן קבוע ואח"כ 

 נתחרט ראובן ומיאן בדבר והללו מתרין בו מצד הקנס..

דמכיון  ...ואם נפשך לומר ...גט זה מעושה ופסול... תשובה:

וויח הר על עצמו מדעתו קנס אלף דינרין ובנתינת הגט ושקיבל

הוי כמקבל ממון בעלמא לא היא. שאין זה כמקבל ממון  הממון זה

 אלא כניצול מההפסד ממון וגריע טובא".

לאשר הסכם של גירושין אשר בו מתחייב הבעל בקנס אם יתחרט  אין :והכריעו הדיינים

 (.9 וד)סיכום/מסקנות העורכים, עמ .מלתת את הגט

ליתן גט הנובע מתוך הסכם שיש בו  ת הדיןיכפי שהראינו לעיל, דין תורה לא מאפשר לב .44

  גם אם אדם נכנס להתחייבות זו מלכתחילה מרצונו.סנקציות כספיות וחשש לגט מעושה, 

אמנם עורכי ההסכמים רואים מול עיניהם את הקשר החוזי התקף לכאורה, אך אין לשכוח, 

ליו יפנו בני הזוג הרבני, שא יןדת הכי לא ביהמ"ש הוא האמון על הסדרת מתן הגט, אלא בי

 ביהמ"ש אמר הרב ד"ר דוד מישלוב: להתגרש. ומכל מקום, על התערבות
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כפיית הסכם הגירושין ע"י ביהמ"ש )בהטלת קנס או מאסר( "

שיש לכפות גט, תביא לידי גט ת הדין בו לא פסק בישבמקרה 

כדי שהסכמים יביאו תועלת " :וכן" מעושה בגויים שלא כדין

כל הסכם חייב להשאיר לבני הזוג את יים, במקרי הגירושין המצו

הדרוש כדי שהגט שיינתן מתוך הלחץ יהיה מידת חופש הרצון 

)"הסכמי קדם " כשר, ולא ייפסל משום גט מעושה שלא כדין

  .בהתאמה(, 201ועמוד  200 עמוד, תחומין כא )תשס"א( "נישואין

 אסמכתא. 1ב

ימתו על ההסכם והן הסכום המופרז הנתבע יטען כי הן אי צפייתו את הגירושין בעת חת .45

לתשלום הנקבע בו מצביעים על כך שאינו גמר בדעתו לחתום על ההסכם, ומעלים חשש 

 אמיתי לאסמכתא.

המדובר בהסכם המחייב בגירושין בן זוג שנהג כראוי עם בן זוגו, ומאפשר לצד השני לפרק 

כך שיוזמת צד אחד  את הנישואין ללא עילה מוצדקת. הוא מאפשר גירושין ע"פ דרישה,

תספיק כדי להביא לגירושין ע"י כפיית דעתו על חברו באמצעות הטלת חיובי ממון כבדים 

שדינם כקנס המיועד להביא למתן הגט. ההסכם קושר במישרין את תשלום המזונות 

 המוגדלים למתן הגט, דבר שעולה מהמבוא להסכם, והן מגוף ההסכם עצמו.

בעניין הנידון, ויחזקו טענה זו דעות חכמינו וגדולי הרבנים  הנתבע יטען כי קיימת אסמכתא .41

אשר דנו וקבעו בעניין כי לא דיי בשבועה בפני בית דין חשוב על מנת לסלק חשש אסמכתא. 

 יובאו להלן דבריהם והביסוס ההלכתי לטענות ההגנה.

א כשהבעל מחייב עצמו בקנסות אם לא ייתן גט, יש בזה שאלה אם זה מחייב משום שהו .47

"אסמכתא". ואכן, אחת מנקודות התורפה ההלכתיות העיקריות הנוגעת להסכם הנחתם בין 

הצדדים היא עניין האסמכתא. כל התחייבות עתידית מותנית נעשית לרוב ללא גמירות דעת 

מלאה. בוודאי שכך לגבי בני זוג העומדים לפני חתונה באושר, ואינם צופים, ובוודאי שאינם 

 מירות הדעת חסרה במיוחד כאשר ההתחייבות היא לסכום מופרז.מצפים לגירושין. ג

 וכך נפסק בשו"ע חו"מ סימן ר"ז סעי' י"ג:

 :אע"פ שהם בעדים ובשטר ,"וכן תנאים שמתנים בני אדם ביניהם

לא  ,היה הדברשאם יהיה כך... אתן לך מנה... אע"פ שעשה או 

עדיין שהרי דעתו  ,אם יהיה... לא גמר והקנה :שכל האומר ,קנה

 לא יהיה..." יהיה או שמא מכת שמאוס

חשוב. הכוונה  בית דיןטענת אסמכתא מסתלקת משנתמלאו שלושה תנאים: מעכשיו, קניין ו .49

בדברים אלו היא להתחייבות בשבועה, באמצעות מעשה קניין על התחייבותם בפני בית דין 

ען כי אין הדבר מספיק חשוב. הנתבע יסכים לכך שהתחייב בשבועה בפני בית דין חשוב, אך יט

 על מנת לבטל ולדחות את חשש האסמכתא מכל וכל. 
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 בשו"ת מהרי"ט ח"א סימן קל"א כתוב: .49

"ומיהו הא דאיתמר בגמרא דכי אמר ליה מעכשיו לא הוי 

ואמר לו קנה זה  ישהקנה לו קרקע או מטלטלבאסמכתא, היינו 

מעכשיו, דמההיא שעתא אית ליה ללוקח הנאה מיניה דלכי 

טעמו של הרב ז"ל  וים תנאיה הרי הוא שלו למפרע... וזהמיקי

שכתב למעלה בדין זה שאילו לא גמר להקנות לו לא הקנהו 

חוב כמעכשיו... אבל הכא דלא יהיב ליה מידי, אלא דמשתעבד ליה 

אפילו אמר ליה מעכשיו כיון שאינו זוכה בו אלא משעת קיומו של 

ולפי הקנהו מעכשיו... תנאי או ביטולו אין כאן ייפוי כוח במה ש

תחייב ם כן ידרכנו למדנו שאי אפשר לסלק דין אסמכתא אלא א

 לגמרי לא שהחיוב תלוי בתנאי כלל...

  :סקי הדין הרבנייםעל בסיס דברים אלו נפסק בפ

הרי מבואר דהא "דמעכשיו" לית ביה משום אסמכתא היינו  

)גדול( )ערעור  כשהקנה לו הקרקע או המטלטל מעכשיו"

 )התשט"ז((. 26, 5, פד"ר ב 17ז/תשט"

בהתחייבות מעכשיו והתחייבות קשורה ותלויה בתנאי, גם אם התחייב מעכשיו, במקרה שלא 

  לא יוצא מכלל אסמכתא.יקיים את התנאי הרי זה 

התחייבות המזונות המוגדלים, שהתחייב הנתבע בהסכם, קשורה ותלויה בתנאי ההסכם,  .50

ל עוד אינו נותן את הגט. משום שכך, ממשיך להתקיים שהרי התחייבות הנתבע חלה עליו כ

 חשוב.בית דין חשש אסמכתא, ואין זה מועיל שההסכם נחתם בפני 

"...וגם לא מועיל מה שקנו עליה בבי"ד חשוב...אסמכתא שקנו 

עליה בבי"ד חשוב הרי זה קנה והוא שיתפיס את זכויותיו בבי"ד... 

תפיס וכו' דמ"ש דכתב שם בביאור הגר"א ס"ק מ"ט והוא שי

בנדרים והלכת אקאי אעובדא דשם... דבי"ד הזקיקוהו לכך, ובעי 

אבל בתנאים שבין בי"ד חשוב לאפקועי ממונא וא"צ שם מעכשיו, 

אדם לחבירו בי"ד חשוב לא מעלה ולא מוריד אלא מעכשיו 

  .(26פסקי דין רבניים, כרך ב, עמוד ) דווקא..."

בית דין תנאים שבין אדם לחברו, כפי העניין שלפנינו,  כאשר הכוונה היא כי כאשר מדובר על

 אסמכתא דלא קניא.חשוב אינו מעלה ואינו מוריד, ולכן גם אם נשבע "מעכשיו" הרי זו 
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הנתבע התחייב במזונות מוגדלים לתובעת במקרה בו לא ירצה לתת לה גט, אך גם התובעת  .55

ו והתלבטו מה הדין כאשר בני זוג התחייבה התחייבות דומה כלפי הנתבע. ואכן, הקשו חכמינ

 מתנים זה כנגד זה, וכל אחד יכול להפסיד, והאם מצב כזה מסלק חשש אסמכתא.

 בפסק הדין הרבני הנ"ל קובע כי גם מצב כזה יוצר אסמכתא:

דהוי  יש חולקים "אמנם כתב שם הרמ"א דגם במתנין זה כנגד זה

א מיד הבעל אסמכתא ולא קניא א"כ בנידון דידן למעשה אין להוצי

שהוא מוחזק את הסכום שחייב את עצמו בתור קנס או יתחרט 

)שם, " דלהרבה פוסקים הרי זה אסמכתא דלא קניאמההסכם, כיוון 

 (.26 עמוד

 וכך מסכם וקובע פסה"ד הרבני הנ"ל באשר לנושא האסמכתא בעניין דומה: .51

"תבנא לדינא שכל ההתחייבות במקרה של חרטה שבהסכם הנדון, 

 ,שם)".את הצדדים, הואיל והרי זה אסמכתא דלא קניא לא מחייב

 .(27 ודעמ

  מוסיף בנושא הרב ד"ר דוד משילוב: .53

"תמהני על מחברי אחד ההסכמים, שכתבו בו שהוא "לא כאסמכתא" 

ו"תוקף הסכם זה הוא כתוקף כל השטרות, כתקנת חז"ל", כאשר 

קיים חשש לאסמכתא בהסכם ההוא, והוא ודאי לא נעשה  אדרבה,

. כבר כתבו הפוסקים שכתיבת המלים "לא תוקף תקנת חז"למ

כאסמכתא" על אסמכתא לא הופכת אותו ל"לא כאסמכתא". נראה 

שמחברי ההסכם חשבו שהנוסח המקובל בכתובות שלנו אינו אלא 

אוסף לשונות רשמיים של חיזוק השטר, והעתיקו אותו. אך אין הדבר 

גדר אסמכתא של כן, אלא ההתחייבות העתידית שבכתובה היא ב

ממש, משום שהיא מותנית באירוע שהחתן מקווה ומצפה שלא 

יתרחש, ובמיוחד לגבי תוספת הכתובה, שהיא סכום כסף גבוה מאוד. 

ההתחייבות שבכתובה מחייבת רק משום שיש לה תוקף של תקנת 

חז"ל, היוצרת גמירות דעת לכל מי שמתחייב בכתובה. זאת אומרת, 

א "לא כאסמכתא" דווקא משום שהיא אנו כותבים בכתובה שהי

להסכם נישואין של ימינו, תקנת חז"ל. אי אפשר להעתיק לשון זה 

שהוא גם לא בגדר תקנת חז"ל ושיש מקום לחשוש בו משום 

  .אסמכתא

ידי  על אושר שכבר  נישואין סכם]ה לגישור הסכם ,משלוב  דוד)

 homedir.jct.ac.il/~meschelo/marriage/about ,הפוסקים

_agreement_tzohar.html)  
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הנתבע מסכים כי חתם על ההסכם בשבועה, אך אינו גמר בדעתו להישבע כיוון שלא הבין  .54

לעומק את המשמעות וההשלכות של שבועתו על ההסכם. להלן תראה ההגנה כי חכמינו 

התירו שבועה שאינה מלווה בגמירות דעת, ואף פסלו גיטין משנתברר כי שבועה נעשתה ללא 

 ירת דעת ובשעה שהבעל מתחרט על שבועתו. גמ

הנתבע יטען כי הוא מתחרט על שבועתו, ומכיוון שגובה המזונות הינם כקנס שאינו יכול  .55

 הינו אנוס לתת גט לתובעת מחמת השבועה.  ,לעמוד בו
 

ולדברי הכל "...רבים מגדולי האחרונים כתבו שאין כאן מחלוקת, 

טה בשיוהרי  ש, הגט פסול...אם הוא מתחרט עכשיו ואינו רוצה לגר

ב"מ ס"א א' ד"ה מה להנך כתב בשם ריטב"א בנותן  המקובצת

מתנה ובשעת מתנה מסר מודעא שרק מחמת השבועה שנשבע הוא 

בגט כיוצא בו שהוא פסול,  ין צריך לומרנותן, אין מתנתו כלום, וא

אלא שאמר הרי שאפילו אינו מוסר מודעא ממש שהוא אנוס, 

הרב בנימין רבינוביץ ) ..."א מגרש הגט פסולמחמת השבועה הו

  .(רפח נועם א', תש"ח, עמוד, "אונס עצמו בגירושין"תאומים, 
 
  :והא( אנו למדים כי א' ד"ה עמוד נ'דף קידושין )בחידושיו על  הריטב"א מדבריו

 
"... שאע"פ שאמר רוצה אני כיוון שהוא אנוס מתחלתו בגופו או 

דבריו משמע אפילו לא מסר שום , ומבשבועה פסולבממונו או 

)הרב בנימין רבינוביץ  ."מודעא כלל כמו באונס גופו או ממונו

 (.שםתאומים, 
 

שבועה הינה התחייבות שאדם מקבל על עצמו. קיימים בהלכה ארבעה סוגי שבועות, והנתבע  .51

בע יטען כי שבועתו הינה שבועת שווא, ובפרט כי "נשבע על דבר שאי אפשר לעשותו". והרי נש

התובע כי ייתן גט לתובעת, אם תדרוש כך, אך אין זה רצון לבו, ולא ניתן להכריח על רצונות 

שבלב. יודע הנתבע כי בכך עבר משום "לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא", אך עשה כן 

, אנציקלופדיה יהודית 'בשוגג וללא הבנה כנה של שבועתו, ולכן פטור לפי קביעת ההלכה )ר

 (."שבועה"ערך 
 
לגרש רק מפאת השבועה, כפי שהדבר בענייננו, רוצה היתרה מכך, קובעים חכמינו כי בעל  .57

 שבועתו אינה שבועה כלל:
 

"לא ירצה לגרש אלא מחמת חומר השבועה, וזה כבר גט מעושה, 

והרי זו שבועת שוא ונמצא שמקבל עליו דבר שאי אפשר לקיימו, 

מרו בנשבע שלא , ועובר הוא מיד, כאותה שאואין שם שבועה כלל

הרב בנימין ) "יישן שלשה ימים, שמלקין אותו וישן לאלתר

  (.רפט שם, עמוד ,רבינוביץ תאומים
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יטען הנתבע כי שבועתו אינה שבועה, ולכן אינו חייב במזונות הקבועים מהאמור לעיל,  .59

בהסכם, וההסכם כלל איננו תקף. יתרה מכך, אם ייתן הגט לתובעת אך מחמת השבועה, ואכן 

 כך יהיה אם ייאלץ לתת גט, הגט יהיה פסול. 
 
מביאה את דברי הרמ"א, והתוספת של שולחן ערוך ולפיהם בשידוכין  49קה פסהתביעה ב .59

הצדדים יעשו שטר קניין ושטר מחילה על התנאי, והדבר יבטל חשש לאסמכתא. הנתבע ידגיש 

ננו. יתרה מכך, מדובר בניסיון כי עסקינן בגירושין, ולא בקידושין, ולכן דין זה אינו תקף לעניי

להתנער מהחובה לשלם, בעקבות ההבטחה שהופרה, כשניסיון זה נעשה ע"י שימוש בטענה 

שההתחייבות פגומה בפגם אסמכתא, שהיא התחייבות שמקבל אדם כלפי חברו, אך ישנו 

תנאי שחייב להתממש, וקיים ספק אם ההתחייבות אכן תתקיים בעתיד. המתחייב מקווה 

י, שעתיד ליצור את חיובו, לא יתקיים, ולכן קיים פגם בגמירות דעתו. ריפוי פגם שהתנא

סברו כי  וחכמים נוספים רש"י . אולםהאסמכתא נעשה ע"י צירוף של שני שטרות להסכם

האחת, ההנחה היא שהחתן רוצה  :כשלעצמה משתי סיבותבילה קטענת האסמכתא אינה 

, ביסוס תוקפו של אחרתוה ;צר גמירות דעתלמנוע בושה ממשפחת הכלה והרצון שלו יו

הסכם הנישואין על עקרונות המשפט הציבורי, כשהכוונה היא לתקנת קהל האוסרת הפרות 

דברים אלה הוא למנוע בושה, דבר אשר לא  שלהבטחות נישואין. מכאן ברור כי הרציונאל 

  קרה המונח לפנינו.אי לכך, אין מקום למקור המדובר במ מתקיים, ואין לו מקום, בענייננו.
 

, מביאה את דבריהם של הרב ד"ר דוד משלוב והרב יהודה דיק אשר 49התביעה, בפסקה  .10

פותרות את בעיית האסמכתא, ומדגישים כי כאשר בית הדין  כותבים כי התחייבויות הדדיות

אזי החוב של המוכן לתת/לקבל את הגט יימחל והחוב של זה  ,קובע שאין סיכוי לשלום בית

בית דין ו רוצה לשתף פעולה יעמוד לגבייה. לעניין זה יבקש הנתבע לתקן ולהבהיר כי שאינ

קביעה זו נעשתה בחיפזון ע"י יועץ נישואין אשר  רבני לא קבע בעניין כי אין סיכוי לשלום בית.

. כפי שצוין לעיל, הנתבע מעוניין ספורות נבחר ע"י התובעת, על סמך פגישה בודדה בת שעות

 ם בית. ושואף לשלו
 

 סכום המזונות שבהסכם :גובה הקנס  ג.
 

אדם )א( "1סעיף 5959 - תשי"טה)מזונות(  החוק לתיקון דיני משפחהראוי לזכור, שעל פי  .15

חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על 

מזונות של הבעל לאשתו וילדיו משמעות הדבר היא שבבני זוג יהודים חובת ה ".מזונות אלה

היא במסגרת ההלכה היהודית. רמת המזונות שחייב בה בעל על פי תנאי כתובה מוגדרת 

היטב בהלכה, ומשתנה בהתאם למעמדם של שני הצדדים ולאמצעים הכלכליים הנתונים בידי 

בה הבעל. לאשה, לפי ההלכה, זכות לתבוע מבעלה רמת מזונות המגיעה לפי דין, אך לא בגו

הנכבד לתמוך בהסכם האוכף מתן מזונות מוגדלים עד  ת הדיןמופרז. כיצד, אם כך, יוכל בי

 חלופיןאו ל של הבעל מהכנסתו החודשית הממוצעת )בשנה הקודמת( 50%כדי סכום המהווה 

? יובהר, כי סכום מזונות מוסכם גבוה הינו סכום שלא נערך לפי שיעור דמי כלכלה דולר 5500

ת לאשה מתורת מזונות, וכי ההצעה שבהסכם מבקשת ליצור סוג חדש של שהבעל חייב לת

 מחוץ לגבולות ההלכה.  ,חיוב מזונות
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כי האיש מבקש לבוא לכדי שלום בית ולשקם את משפחתו, ואילו האשה היא  יצויןועוד  .11

בדרך של פסיקת מזונות  יןדת ההתובעת גירושין ואינה מוכנה להתפשר. אם יסייע בידיה בי

לא רק שיש כאן עידוד  – ים כאמור בהסכם, הרי שייתן ידו לעוול כפול הנגרם לנתבעמוגדל

לפירוק משפחתו, התערבות לא הולמת והפעלת לחצים לא ראויים על איש לעזוב את אשתו, 

אלא שאף מוסיפים לכך את המזונות המוגדלים, העומדים בניגוד לדין תורה במצב בו אין כל 

 סנקציות. סיבה נראית לעין להפעלת 
 

בהסכם צוין, כי הבעל יחויב לזון את אשתו מבלי להתחשב ברכוש או בהכנסה שיש  :זאת ועוד .13

חיובי מזונות נעשים ע"פ  לאשה, ומבלי להתחשב בזכאותה למזונות ע"פ דין. בתנאים רגילים

. אם יכובדו תנאי ההסכם הזה, הזר לדין תורה, משמעות הדבר יןדת השיקולו הבלעדי של בי

 לבחון את התנאים והזכאות לפי דין תורה.  ת הדיןום בסמכותו של ביכרס
 

הבעל נכונות והינו חפץ באמת הראה כל עוד יש סיכוי לשלום בית, כבמקרה המונח לפנינו, בו  .14

ובייחוד כאשר לאשה יש די  ,במזונות יןהדת ובתמים ליישב ההדורים, מן הסתם לא יחייב בי

אז יש להחיל עליה את הלכת "מעשה ידייך תחת , שש"ח 5000 -והותר לכלכלתה, כ

 מזונותייך", ולקבוע שאין היא זכאית למזונות. 
 

אבל יובהר, כי במקרה כזה בו הבעל מתחייב למזונות מוגדלים, גם אם יתגברו על שאלת הגט  .15

, והבעל יוכל לטעון שלא עלה כאסמכתאהמעושה, הרי שיש כאן חשש שהתחייבות כזו תיחשב 

 .פעם יעמוד במצב כזה על דעתו שאי
 

, לפי ההלכה ישנה בעיה הטמונה גם ת המשפטועוד יובהר, כי גם אם ההסכם היה נידון בבי .11

במתן מזונות בניגוד להלכה. היינו, אם הסכום הנפסק הוא מעבר למגיע על פי דין ההלכה 

י לאשה או שהינו נוגד את ההלכה, הרי ששמורה לבעל הטענה לפיה נאלץ לגרש את אשתו כד

בתי , וגט מעושהל. במקרה כזה יש חשש ת המשפטלהיפטר מחיוב המזונות שהוטל עליו בבי

ודאי שלא יתנו ידיהם למתן גט במצב המתואר.  הרואים את ההלכה מול עיניהם הדין

עלולה להפוך את הגט לגט  ,שמטרתה ליצור לחץ על האיש לגרש ,ההתחייבות על סכום מופרז

, "הסכמי ממון קדם נישואיןדיכובסקי )" בו דוחה גם הרמעושה שלא כדין. מסיבות אל

( את ההצעה שהבעל יתחייב למזונות גבוהים, כיוון שהתחייבות כזו 179 עמוד תחומין כא

 כרוכה בגט מעושה. 
 

)סי' יט ס"ק ז( גם כוונת הרמ"א היא רק כאשר הבעל מסוגל לעמוד  אגודת אזוב לפי תשובת .17

)שו"ת  שיטת המבי"טנס ממון. ראוי להביא כאן גם את בתשלום הקנס, שמא נגיע לכדי או

ח"ב סי' קלח(, שמוסיף וקובע, שאם ידוע בעת שנותן את הגט שאין לו אמצעים לשלם את 

 כי אז נחשב הדבר גט מעושה ממש".  – ההתחייבות ומשום כך נאלץ לגרש, וכפוהו לגרש
 

חצית מסכום משכורת הנתבע, או מ דולר 5500ובעניינו, כאשר הסכום המבוקש עולה עד כדי 

הרי שהדבר לא יותיר די לפרנסת הנתבע, יותירו בדוחק רב ובחיי צמצום, וישית עליו חובות 

 מדי חודש בחודשו, אשר יגדלו בכפוף לתשלומים המוגדלים שיהא עליו לשלם.
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 1000באשר לטענת התביעה, המביאה את הצעתו של הרב ז'ולטי למתן גט כשר גם בסך של  .19

לשבוע, יטען הנתבע כי יש לבחון כל מקרה לגופו. יש אדם שידו משגת סכומים כאלו,  דולר

 1000ולא רק שמשגת היא, אלא שאף לא יחוש בחסרון כיס כלל וכלל במצב כזה, של תשלום 

. ויש אנשים, כמו הנתבע, אשר פרנסתם אינה באה להם בקלות, והם עמלים מבוקר ועד דולר

ממשכורתו )הגבוה  50%, חלופיןאו ל דולר 5500כום של ליל על מנת לכלכל עצמם. ס

מביניהם( הינו, במקרה דנן, סכום מרתיע מאוד עבור הנתבע. והרי, בשל אלמנט ההרתעה 

מלכתחילה קבעו סכום כזה. לפיכך, לבוא ולטעון כי אין בכך חשש לאונס ממוני הרי זוהי 

 .היתממות
 

( גם 509 ", צהר כ, עמודם לכבוד הדדישלושה תיקונים להסכ)" הרב לביא לשיטת ועוד, .19

אשר אליו התחייב הנתבע, כפוף לכך שהבעל לא יחויב בסכום  "קים לי"ויתור על טענת וה

 מופרז שאינו יכול לעמוד בו. 
 

ובאשר לטענת התביעה, לפיה בסכום המזונות מגולם תשלום שהבעל היה משלם בלאו הכי כל  .70

ל. ראשית, ון, נאמר זה עתה, כי מוכחש הדבר מכל וכעוד הם נשואים, ולכן אין כאן אונס ממו

מעל ומעבר  לאור התנהלותה. שנית, הסכום הינו אין כלל בטחון שהאשה זכאית למזונות

למזונות  יןדת הלי לפסיקת ביאציונרלמזונות אשה במצב שלפנינו, הינו מופרז ולא פרופו

ליתו, נקבע סכום זונות לא אשה. הרי מלכתחילה, משורשו של ההסכם וכחלק בלתי נפרד מתכ

 לי ומרתיע, שיש בו כדי להביא לניסיון לכפות מתן גט. אציונרפרופו
 

 :דרכה של תורה  ד.
 
 באישור הסכמים מסוג זה, אנו מעודדים את הצד – , כי למעלה מכל אלודיןהת ויודגש בפני בי .75

יגבה שום יבקלות דעת לפרק את המשפחה, ומסייעים בידו לעשות כן, ומבלי שמבקש אשר 

אדם נותן את כל אמונו בבן זוגו, מפקיד בידיו את  :למעשיו. יש בכך עוול נורא צדומחיר מ

עתיד חייו, ולפתע בן הזוג מודיע כי אין ברצונו לחיות עמו וכי הוא מבקש לפרק את קשר 

היוצא חוטא "הנישואין. ודבר זה, שיש בו מן הזלזול בקדושת המשפחה, ואפילו מגיע עד כדי 

 , עומד בניגוד גמור לכל דין תורה. "כרנש
 

גם מבחינה סוציאלית עלינו לקדם אינטרסים של שלום בית ויציבות התא המשפחתי. ויראה  .71

גם שיקולים אלו מול עיניו, בייחוד לאור כוונותיו הכנות של הבעל להשיב המצב  ת הדיןבי

אין מתו. תביעת שלום לקדמותו ולחיות עם האשה בשלום, שכן רחוקה הדרך לקבוע כי הנישו

האחריות  כי הבית אינה תביעת סרק, אלא תביעה המוגשת בנפש חפצה. אפשר לומר

ההלכתית והאחריות החברתית שתיהן מחייבות להכיר בה וליתן הזדמנות למניעת פירוק בית 

 בישראל. 
 

ותגדל נכון הוא, כי יש לפעול למען הנשים העגונות, כדי שחלילה לא יעשו אנשים דין לעצמם  .73

שאין סיכוי לשקמם, ואז  ראשית יש לקבוע כי הנישואין מתו,בעיית הממזרים בישראל. אך 

יש לפעול למען הסכמים כאלו או אחרים, שמטרתם להסדיר יחסים בין בני זוג. בענייננו, 

הנתבע מבקש סיכוי לשלום בית, וכאמור לעיל, אין מדובר במקרה קיצוני, ולא עומדת כאן אף 

 ת לגירושין. לא עילה אח
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אמנם הסכם קדם נישואין מטרתו למנוע תופעת עגינות וסחבת הדין בבוא הזוג להתגרש, אך  .74

בל נשכח, כי קבלת הסכם שנחתם קודם נישואין פסול גם מבחינות נוספות: יש האומרים כי 

הוא מנביט בלב את זרעי החורבן עוד בטרם החלו דרכם המשותפת. ויש הטוענים כי הוא מקל 

גירושין הקלה שאינה ראויה, ומביא לחיפזון נורא לפרק את קשר הנישואין ולחלל את על ה

 קדושת הנישואין. וכל הטענות הללו כנגד ההסכם כוחן יפה למקרה דנן. 

על כך אמר הרב ישראל רוזן, המתנגד גם הוא נחרצות לכל כינון הסדר של הסכמי קדם 

 נישואין: 
 
דר אווירה שהנישואין הם הסכם כזה, הנחתם סמוך לחופה, מש"

זמניים, תלויים ועומדים, מעיין הסכם 'שכירות דירה' או העסקת 

רנות הגואה חוברים יהשקפת המודרניות על החיים והמת...עובד

"הסכמי הרב ישראל רוזן " )להנמכת רף ערכי המשפחה וטשטושם

 (. 222 עמודצוהר כד,  ,אסון חברתי" – קדם נישואין בישראל
 

ודבר ידוע הוא, כי יש מקום לרתיעה מפני כל שינוי  ניסיון לגבש הלכה חדשה. עומד מולנו .75

וחידוש, שלא יוצאו דברים מהקשרם וחלילה נסטה מדבר התורה. ועוד ידוע הוא, כי אם 

ההלכה החדשה היא טובה והשעה צריכה לכך, אזי ברור שהציבור יאמץ אותה. במקרה 

גן בתוכו את ההלכה, ומשכך, לא ראוי לחתום שלפנינו, ההסכם במתכונתו הנוכחית לא עי

 עליו ולא ראוי לאשרו ולאוכפו. 
 

ואין כאן, חלילה, התנגדות גורפת להסכמי קדם נישואין, באשר ישנה הכרה כי ודאי וודאי  .71

שיש ביכולתם להביא תועלת. כל הנטען הוא, כי הדבר צריך להיעשות על פי דת משה וישראל, 

 בתי הדין, וכי הדבר לא נעשה במקרה שלפנינו.  – איהדהיינו: על פי ההלכה ונוש
 

ועוד באשר לתיקון תקנה כללית בעניין הסכמי קדם נישואין, מבאר הרב שינפלד את ה"ר  .77

 משה פינשטיין באגרות משה אה"ע ח"ד סי' קז: 
 

שגם לדעתו אין מקום לתקנה כללית בעבור הציבור כולו  נמצא"

ים הסכם כזה יגרום בעצמו לערוך הסכמי קדם נישואין, כי לעת

"הסכם ממון קדם נישואין", ) "למחלוקת ולמריבות בין בני הזוג

 .(291 כב', עמודתחומין 
 

עצת הרבנות הראשית ויוזכר, כי הועלו כמה הצעות בעניין הסכמי קדם נישואין בפני מו .79

חד  , בראשות ה"ר אברהם א' שפירא וה"ר מרדכי אליהו, וניתנה החלטה5991לישראל בשנת 

 אותן הצעות.  לדחותמשמעית 
 

קבלת ההסכם פותחת פתח לפנייה לערכאות שאינן דנות בדין תורה, וזאת תוך רצון להביא  .79

 בסמכותו. הנתונים  להכריע בדברים ת הדיןלשמיטת הסמכות מידיו של בי
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מוסכם הוא, שגם כאשר הדיינים יהודים הם, אם אינם דנים לפי דין תורה, הרי שדינם כדין  .90

 ערכאות גויים. וכך כתב הרמב"ם בנדון )הל' סנהדרין כו ז(:
  

כל הדן בדייני גויים ובערכאות שלהן, אף על פי שהיו דיניהם "

כדיני ישראל, הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת 

משה רבינו, שנאמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", 

  ".פני ההדיוטות'לפניהם' ולא לפני גויים, לפניהם ולא ל
 

ההסכם שנערך בין בני הזוג אינו עולה בקנה אחד עם ערכי התורה, כפי שהצבענו לעיל. גם 

הדיינים מחויבים לדון לפי דין תורה, ואינם יכולים לפסוק ככל העולה על רוחם. עליהם 

 לנקוט משנה זהירות שמא יטעו בפסיקתם ויחללו שם שמיים. 

יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי תקפות ההסכם או סעיף  סעיף ט' להסכם, מורה כי: "אם

מסעיפיו לפיו דין תורה, בני הזוג מקבלים על עצמם את השיטה הנותנת יתר תוקף לסעיפי 

חתירת  הדבר היא כי בני הזוג דוחים אתיתקבל ההסכם, משמעות  אםההסכם". היינו, 

שתעניק תוקף להסכם הדיינים לבירור האמת במסגרת דין תורה, מעדיפים כל אופציה 

ראוי ויכריע. מכאן מגיעה שאלתו של הרב  ת הדיןובוחרים בכך להכריע בעצמם, במקום בו בי

 :אליעזר מלמד
 
"כבוד הדדי ) לכבוד עצמכם דאגתם, ולכבוד שמיים לא דאגתם?!""

 .(212צהר כ' עמוד  והיכן כבוד שמיים"
 

את דרישתו לשלום בית, ויאמר כי  יןת הדירצה הנתבע לטעון, כי גם אם לא יקבל בי חלופיןל .95

אינו מעוניין לחייב את האשה להמשיך לחיות עימו, הרי שלפחות אפשר לתבוע ממנה שתשלם 

בבחינת הנאת  לא תזכה למזונות מוגדלים, שהםנו: את המחיר הכרוך בפירוק המשפחה. היי

במחיר זו עמדת ההלכה: האשם בפירוק המשפחה צריך לשאת תו. המעוול מפירות עוול

מעשיו )ולרוב בא הדבר לידי ביטוי בתשלום הכתובה(. זוהי עמדה מוסרית בסיסית, המעוגנת 

 :מופיעה בהסכם. וכך מסכם את הדברים הרב שינפלדאינה אך בהלכה 
 

גם לדעת המכשירים, יש להשאיר את האפשרות והסמכות " 

לביה"ד, להפחית את ההתחייבות לפי יכולת התשלום שתהיה 

 מון קדם נישואין", תחומין כב, עמוד"הסכם מ) עה"בזמן התבי

292). 
 

  :תוקף אזרחי  ה.
 
 הנתבע יטען כי אין תוקף אזרחי להסכם, וזאת מהנימוקים שיוצגו להלן: .91

 
. תקופה קצרה לפני הנישואין העלתה 15, בהיותו בן 1000הנתבע חתם על ההסכם בשנת  .93

לנישואיהם בצורה שאינה משתמעת התובעת את נושא ההסכם, והציגה את הדברים כתנאי 

לשתי פנים. הנתבע, בחור צעיר, ללא ידע משפטי, וללא ניסיון בענייני נישואין וגירושין, 

הסכים לחתום על ההסכם על מנת לרצות את בת זוגתו, אשר לא ידע נפשו מרוב אהבה אליה, 

התובעת רואה  והמחשבה על סיום נישואיהם כלל לא עלתה בדעתו. הנתבע האמין בכל לבו כי
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לנגד עיניה את טובתם המשותפת, וכי התעקשותה הבלתי פוסקת על חתימתו על ההסכם 

וחתם על ההסכם מבלי לבחון את הדברים  נכנע הנתבע ללחציה ,תועיל לבני הזוג. משכך

 לקבל חוות דעת נוספת מצד רבנים עמם רצה להתייעץ.מבלי לעומק, ו
 

נוגע להסכם עם משפחתם אשר אמרו כי גם הם חתמו הנתבע יחד עם התובעת אכן התייעצו ב .94

שטחית ולא ממצה. הנתבע יציין כי חבריהם  הייתהעל הסכם דומה, אך התייעצות זו 

המשותפים של בני הזוג אשר המליצו לו לחתום על ההסכם, הינם חברי ילדות של התובעת, 

אשר המליצו להם  זוג אלה,בני אותם הכיר דרכה לאחר ביסוס הקשר בינו לבין התובעת. 

לחתום על ההסכם, חיים חיי זוגיות עד היום, ולכן לא היה בידי הנתבע להבין את משמעות 

 ההסכם בעת פירוק הנישואין, ואת השלכותיו עליו מבחינה מעשית. כמו כן, התייעץ הנתבע

יחד עם התובעת עם טוען רבני אשר נבחר על ידי התובעת באופן חד צדדי. הנתבע ידגיש כי 

הנתבע, אשר  לא ידוע לו על הסכם שנאכף הלכה למעשה.כי וען רבני זה ציין בפני בני הזוג ט

אינו בקיא ברזי ההלכה, סמך על דבריו, והבין מהם כי חתימתו על ההסכם אינה סופית ואינה 

היה מיוצג על ידי עורך דין  לאוודאית. כמו כן, הנתבע לא התייעץ עם עורך דין בדבר ההסכם, 

 ימה. בעת החת
 

גמר בדעתו לחתום על ההסכם. גמירות דעת הינה כוונה  לאמהאמור לעיל עולה כי הנתבע  .95

לבוא ביחסים משפטיים עם הצד השני. הנתבע יטען כי שיחותיו עם התובעת בדבר ההסכם 

 ,אשר כה אהב את אשתו לעתיד ,היו שיחות אישיות בטבען, ולא משפטיות. כמו כן, הנתבע

ליצור עמה יחסים משפטיים מחייבים. כאמור, כל הנסיבות אשר אפפו רצה לרצותה, אך לא 

שום אופן לא באת השלב המקדים לחתימת ההסכם היו אישיות, ידידותיות ומשפחתיות, ו

קבע ( Balfour v. Balfour (1919) 2 K.B. 571) פס"ד בלפורמשפטיות. ואכן, כבר ב

ין בני הזוג ולא נועדה ליצור זכויות מוגבלת למערכת היחסים ב הינהביהמ"ש כי הבטחת בעל 

ביחסים משפחתיים ברירת המחדל היא כי אין כוונה ליצור יחסים , וכי משפטיות

 , זאת בניגוד ליחסים עסקיים במהותם.משפטיים
 

הנתבע מבין כי כלל יסוד במשפטנו הוא שהסכמים יש לכבד, אך יש לבחון כל הסכם לגופו של  .91

האמין באמת ובתמים כי ההסכם עליו חתם טרם נישואיו עם עניין ולהכריע בהתאם. הנתבע 

מחייה הוגנים לתובעת אם יגיעו נישואיהם אל  איהתובעת הינו הסכם שמטרתו לספק תנ

קיצם. והנה לתדהמתו, בפועל קושר ההסכם את מזונותיו לחיוב הגט, שכן אם ירצה הנתבע 

של העלה על דעתו כי משמעותו לשמור ממונו, חייב לתת גט לתובעת בעל כורחו. הנתבע לא 

 למתן גט. תיו האמתיות הינם חיובוהשלכוההסכם 
 

הבין לעומק את  לאוגמר בדעתו לחתום על ההסכם,  לאמכל האמור לעיל, יטען הנתבע כי  .97

 תנאיו והשלכותיו העתידיות. משכך אין להסכם תוקף לפי הדין האזרחי.
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 סוף דבר  ו.
 

ים אשר במצטבר דוחים את טענות התביעה מבססים את הנתבע הציג להלן טיעונים רב. 99

 עמדתו:

הנתבע לא גמר בדעתו לחתום על ההסכם בשל אי הבנתו לעומק את משמעויותיו  (א)

תקווה כי ההסכם לא בוהשלכותיו, וחתם עליו בשל לחצים מצד התובעת, ובמחשבה ו

 יבוא לעולם לכדי קיום.

ומוכן לפנות לשם כך ליועץ נישואין  הנתבע מעוניין בכל נפשו בשלום בית עם התובעת, (ב)

כל גורם אחר אשר יאחד את התא המשפחתי ויעזור לבני הזוג לעבור את לנוסף או 

 המשבר.

נוסח ההסכם לוקה בבעיות הלכתיות קשות של גט מעושה וחשש אסמכתא. משוך כך,  (ג)

 יש לקבוע כי אינו תקף ולבטלו.

שין חד צדדיים ע"פ דרישה, כשהם הסכמי קדם נישואין, בניסוחם הנ"ל, מעודדים גירו (ד)

 מותירים את הצד שנהג כראוי כבול וכפוי לדעת המבקש לפרק את הנישואין.

סמכויות בית הדין הרבני מתוכן, ופתיחת פתח לפנייה לערכאות שאינן דנות דין ריקון  (ה)

 תורה.

 עקרון שלום הבית ושלמות התא המשפחתי.  (ו)

  סעדים מבוקשים  ז.

 תבקש כבוד בית הדין הרבני לפסוק כדלקמן: לאור האמור לעיל מ. 99

לקבוע כי ההסכם בטל מעיקרו או לפחות ניתן לביטול בשל הפגמים המופיעים בו הן מן   )א(

התובעת לא  אי לכך, ים אשר נטענו לעיל.האזרחי מיםוהן מן הטע ים,ההלכתי מיםהטע

 סעיפים המופיעים בהסכם. התוכל לחייב את הנתבע לקיום 

, ולהיענות לדרישת הבעל לשלום בית, אשר תיעשה בעזרתו את תביעת הגירושין לדחות  )ב(

 של יועץ נישואין אחר שישאף לשיקום הקשר בין בני הזוג.

 לחייב את התובעת בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד.   )ג(

 

   

 ויולטה בגדסרוב

 נתבעב"כ ה

 מוריה גבאי 

 ותב"כ ה

 



פסק דין
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 מדינת ישראל

 אילן-ברהרבני האזורי  בית הדין

 

 ב"ה

 בפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד -יאיר בן מנחם הרב

 דיין -דוד בס הרב

 דיין -משה בארי הרב

 תיק מספר:

 

 תאריך:

 

 

 התובעת: 

 ת.ז:

 הנתבע:

 ת.ז:

5134 

 

 י"ב אייר תשע"א

(51/01/1055 ) 

 

 כנרת תבורי

499475919 

 גולן תבורי

3011935947 

  

 הנדון:

 

קדם  הסכמי

 נישואין

 

 

 דין - פסק
 

 

 בן מנחםיאיר   (-)

 .1000 בשנת י"כדמו ז"זל נישאו שלפנינו הצדדים

 לכבוד הסכם על הזוג בני חתמו ,כנרת של לבקשתה, 55/05/1000 בתאריך, נישואיהם לפני כחודש

 .שואיןיהנ רשם בפני הדדי

 לבני נולדה 05/50/1001 -ה םביו, הפריה טיפולי של שנים שלוש ולאחר נישואים שנות שש כעבור

 .ירדן היחידה בתם הזוג

 שאין וחצי כשנה כבר זה וכי, עמוקה תהום ביניהם נפערה לב לדאבון כי מסכימים הצדדים שני

 .גופנית קירבה כל בניהם

 ויבויותייהתח את לממש מבקשת היא ובו לנתבע מכתב, כנרת, התובעת העבירה 05/05/1050 ביום

 לפנות מבקש הוא ובו לתובעת מכתב הנתבע העביר מכן לאחר חודש. תמוח עליו להסכם בהתאם

 .נישואין ליועץ

 הנישואין חיי להרס שהביאה התנהגות על רעּה כלפי ואשה רעותו כלפי איש טענות לצדדים

 .טענותיו את הוכיח לא מהצדדים איש אולם, רעהו אצל מצוי האשם כי טוען צד כל. שלהם
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 עדיף כי קבע היועץ ;55/01/1050 בתאריך נישואין יועץ אצל פגישה נערכה, מההסכם כמתחייב

 .שיקום ברי אינם הנישואים וכי, להתגרש לצדדים

 שאין טוען מצדו שהבעל בעוד, ביניהם שנחתם הדדי לכבוד להסכם תוקף לתת מבקשת התובעת

 .הלכתי תוקף כל להסכם

 .דברים של לגופם ועתה

 שאם בעיות, הלכתיות מבעיות חף אינו שכזה הסכם של קפושתו בכך הבעל כוח באי צודקים אכן

 הנייר את שווה יהא לא שההסכם רק לא איתן להתמודד והמדויקת הנכונה הדרך מצאית לא

 על הועלו והדברים, להועיל במקום להזיק, חלילה, עלול הוא ,יותר חמור ,אלא, עליו כתוב שהוא

 .הדיון במהלך ידי

 כל וכי", מובהק ממוני הסכם הינו ההסכם" כי התובעת כ"ב דברי תא לקבל ניתן כי סבור אינני

 יודעים לוהכ. סגריר ביום הצדדים של הראויה ולפרנסתם ההגון לקיומם לדאוג אלא אינה מטרתו

 ההסכם ביסוד העומדת המטרה אל מבט נישיר כולנו אם יהיה וטוב, ההסכם של מטרתו מהי

 . מסכות או כיסויים ללא עמה ונתמודד

 כותרתה את מאמץ ואני, זה בעניין לספרה לבמור רחל טו"ר ר"ד קראה כך" מדמעה עיניך מנעי"

 או נשיות מעיניים זולגות דמעותה אם משנה זה אין ולדידי ,דמעות למנוע נועד ההסכם. בחום

 .איך רק היא השאלה, למנוע להשתדל יש וצער, צער מבטאות דמעות ;דמעות הן דמעות .גבריות

 ע"השו מרן שטבע וכפי", להטות רבים אחרי, "ההלכה בפסיקת חכמים לנו נקטו גדול כלל

, ולחפש לחקור רק צריך. ניטה לשם קדישין ין-אלה רוח ,הרוח שתלך שלהיכן ,י"לב בהקדמתו

 ישראל תורת. ודקדוקיה צדדיה כל על הסוגיה לפנינו שמתבררת עד ,מחיפוש חיפוש וללמוד לגמור

 לב ישראל חכמי של ולבם, ראשון כמושכל לאנשים נראה שלעתים ממה בהרבה ועמוקה רחבה

 .ועושק עוול למנוע הכן ועומד, ישראל של לצערם ורגיש ער, הוא וחנון רחום

 אשר הפוסקים מגדולי םישני לנו שיש ואף, דעתם את חכמים נתנו זו כאובה לסוגיה גם ואכן

 של לעומקה שיצלול מי סוף ףסו, מעושה גט משום יש בו מדברים שאנו שבהסכם לכך חששו

. שרשרת הפוסקים הסוברים שאין בדבר חשש כל שאין הסוברים רבים פוסקים יגלה ההסוגי

חשש בדבר מתחילה מרבותינו מזמן הגאונים, ממשיכה ברבותינו הראשונים ומסתיימת אצל 

, ץ"התשב ,ק"המהרי, ש"הרא בן י"הרר, א"הריטב, גאון האי רבגדולי הדורות האחרונים, ועליהם 

 ,קרליץ ישעיהו אברהם' ר איש החזון מרן ואפילו מקרלין דוד' ר, מקושר הגט, הרועים משכנות

 שאין סוברים ,במניין תשעה ,כולם .שעבר בדור ישראל בארץ החרדית היהדות של הגדול מנהיגה

 לא אם הקנס תשלום את עליו קיבל ובהסכמתו מרצונו הבעל שבו במקום מעושה לגט חשש כל

 .אונס אינו, עצמו על הביא עצמו שהאדם אונס כלומר: ;דנפשיה דאונסא הזהב וכלשונם. רשיג

 גט תןישי לכך כערובה ממוני ערבון לתת הרוצה בעל כי פסק עצמו ע"השו ן"מר ,מכך למעלה

 ואף, כספו את להפסיד לא בכדי אלא מגרש אינו שעתה אומרים אנו ואין ;זאת לעשות רשאי

 ויש בלשון אלא דבריו את אמר לא, הרי שהוא ז"ל לכתחילה לכך חושל שטוב כתב א"שהרמ

 .פקפוקים ללא כשר הגט הדין שמעיקר למרן ובא ומודה, מחמירים

 בדבר נחמיר שאם ,לשעבר ירושלים של הראשי רבה ,משאש ש"הגר של דבריו ונלעניינ הם ויפים

 נשים לכמה גורמים אנו מעושה גט שזהו ואומרים מחמירים שאנו י"דע קולו חומרו נמצא"

 לנו והגון שראוי ודאי כשר וכו', גט בלא ולהניחם מהן להתנקם רוצים שהבעלים עגונות שישארו

 ".ואחרונים ראשונים ל"הנ הפוסקים ככל ולפסוק, חומרא בלי תילו על הדין להעמיד
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 איםנישו קדם הסכמי של קיומםלו לעריכתם רחבה הלכתית דרך ישנה אכן ,דברים של לסיכומם

 יןהדת בי נשיאי הגאונים רבותינו ספר-עלי חרטו שכבר פיכו, תורה של לדרכה לב בשים אלו מעין

 ר"ומו, שליט"א דורון בקשי אליהו הרב הגאון לציון הראשון, בזמנו אחד כל, הגדול הרבני

 .אשמור משמרתם ואת אלך ובדרכם א"שליט עמאר משה שלמה הרב הגאון לציון הראשון

                                                       

 בסדוד   (-)

 העובדות

הצדדים הם זוג נשוי. התובעת, המעוניינת בגירושין, דורשת מזונות מוגדלים עד ביצועם של 

 הגירושין. התביעה מבוססת על "הסכם לכבוד הדדי" עליו חתמו הצדדים ערב נישואיהם.

ות הגנה. ראשית, הוא טוען שההסכם אינו תקף, משום שלוש טענ הנתבע טוען, בעיקרו של דבר,

הנתבע, שההסכם אינו מוסרי, שכן הוא מביא  טועןשנפל בכריתתו פגם "אסמכתא". שנית 

בגירושין ובפירוק המשפחה יוצא וכל תאוותו בידו.  ןהמעונייהצד  –לתוצאה של "חוטא נשכר" 

 . לבסוף טוען הנתבע, שאכיפת ההסכם יוצרת חשש לגט מעושה

בהתאם להסכמת הצדדים, עלינו להצטמצם לעיסוק בשאלת תוקפו, אכיפתו ויישומו של 

 ההסכם; לא נדון בשאלת חיוב הגירושין לגופה. 

 הכרעה

 כריתת ההסכם .א

חכמי ההלכה נתנו דעתם על מצבים בהם אדם חותם על הסכם בעל משמעות מרחיקת לכת מבלי 

להתחייב בחיובים הכלולים בו. ההלכה מכנה  להבין את מלוא תוכנו ומבלי שגמר בדעתו באמת

התחייבות שכזו "אסמכתא", והיא רואה בה התחייבות בטלה. ואולם, מדורי דורות נהוג בהלכה 

לאזן בין חשש זה ובין הצורך להבטיח אפשרות לחתום על הסכם תקף ואכיף. על פי הדין 

התחייבות שאינה מותנית, המקובל, כפי שנקבע בשו"ע חו"מ סימן ר"ז, התחייבות המנוסחת כ

הנכנסת לתוקף "מעכשיו" כלומר, מעת החתימה, והמתחייב מודה שנעשתה "בבית דין חשוב", 

 היא התחייבות תקפה. הודאה כאמור כלולה בהסכם דנן. 

נקבע  בחוק הישראלי, לאור המשמעות מרחיקת הלכת של הסכם המסדיר יחסי ממון בין בני זוג,

תחייבות שאינו מבין את משמעותה. הסכם כזה טעון, לפי החוק, אישור סייג המגן על אדם מפני ה

למשל, רשם נישואין, וכפי שנקבע בחוק, האישור  –של בעל תפקיד מתוך רשימה הקבועה בחוק 

יינתן רק לאחר שהרשם נוכח לדעת שבני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את 

 הזה.  משמעותו ואת תוצאותיו. כך נעשה במקרה

בנסיבות דנן, משמעותה של טענת הנתבע אינה אלא שלעולם אין שום אפשרות לחתום על 

הסכמים תקפים ואכיפים, וכל אדם יוכל להתחמק מלקיים הסכמים. תוצאה זו אינה מתקבלת 

  על הדעת. הסכמים יש לכבד, ובלבד שנכרתו כראוי, כמו במקרה הזה.
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 הצד המוסרי .ב

מקצועי להביא שלום בית, אך בסופו של  ןניסיוין שבמקרה שלנו נעשה לגבי המישור המוסרי, נצי

דיון קבע איש המקצוע, יועץ הנישואין, לאור התנהלות הנתבע, שאפסה התקווה להחזיר את חיי 

הנישואין למצב של הרמוניה, וכלשונו "מוטב שבני הזוג יתגרשו יפה". במקרה זה פטורים אנו 

בדות משקל הכרוכות בנושא של גירושין ללא אשם. במקרה בו אפוא מלהכריע בשאלות כלליות כ

חיי הנישואין כבר מתו באופן סופי, אין, מבחינה מוסרית, כל טעם בהמשך כבילת בני הזוג זה 

 לזה. 

 גט מעושה .ג

שאלה קשה יותר קשורה בנושא של גט מעושה. הנתבע טוען, כי הטלת המזונות המוגדלים, 

 ייאלץ לתת לתובעת גט, והגט יהיה פסול מחמת כפייה. בהתאם להסכם, תביא לכך שהוא 

ראשית יש לקבוע, שאם אכן נקבל את הטענה שאכיפת ההסכם מביאה לתוצאה של גט מעושה, כי 

אז המסקנה היא שאין לאכוף את ההסכם. צריך לומר זאת, כי לפעמים אנו נתקלים בפסיקת בתי 

מעניינו של הגוף השיפוטי הדן בשאלות המשפט בדעה נוגדת, כאילו נושא הגט המעושה אינו 

ממוניות, מזונות או תביעה נזיקית וכדומה, וכאילו אין לגוף הדן בנושא כלל סמכות לעכב את 

לא נוכל לקבל גישה זו. בלתי אפשרית העמדה לפיה אין לגוף שיפוטי סמכות לעכב  5.התביעה

לעכב תביעה כאמור יכולה תביעה שתוצאתה עשויה להיות כה גורלית. סמכות הגוף השיפוטי 

להיבנות על הוראות חוק שונות )כגון: החוק להסדר התדיינות בין בני זוג(, או על יסוד סמכותו 

 הטבועה של הגוף השיפוטי לעשות צדק. 

לפיכך, השאלה האמיתית העומדת לדיון היא האם ההסכם דנן יוצר חשש לפגיעה בכשרות הגט 

ייאמר כי בנושא שכזה אין ליטול סיכונים; מדובר בחשש מאוחר יותר.  – אם יינתן – שיינתן

                                                 
1

, 1009 ביולי 15מיום י"ח בתמוז תשס"ח,  כ' נגד כ' 001743/01 ם(-תמ"ש )יכב' השופט בן ציון גרינברגר ב 
בעניינה של תביעת נזיקין שהוגשה על ידי אשה נגד בעלה סרבן הגט.  –דן בטענה דומה שהושמעה שם 

 השופט גרינברגר סבור שאין לו סמכות להביא את נושא הגט המעושה בחשבון שיקוליו: 

קף התביעה עקב ההשלכות האפשריות אילו היה בית המשפט משהה או אף מצמצם את הי
שלה בדיון שעוד יתקיים בבית הדין הרבני בנושא כשרות הגט שיינתן, כי אז היה בכך כדי 

בהגישה תביעה זו, כבכל תביעה  .להוות פגיעה בזכויות הדיוניות הבסיסיות של התובעת
אחרת המוגשת על ידי אזרח, חזקה על התובעת ששקלה את הגשת התביעה תוך 

יחסות למכלול הנסיבות ולמכלול ההשלכות של התביעה בכל תחומי חייה, ובמקרה התי
בנסיבות אלו, אין לבית המשפט האזרחי כל זכות או  ..דנן, כולל כל הקשור לתביעתה לגט.

סמכות להתערב בשיקולים אלה ולהכתיב לתובעת מה עליה לתבוע, מתי לתבוע, ובאיזה 
שהוגשה אינה מחייבת ואף אינה מאפשרת לבית  היקף לתבוע. זאת ועוד. התביעה כפי

המשפט לשקול שיקולים הלכתיים, מאחר ואין הם קשורים לעילות הנזיקין אשר התביעה 
 . ..מתבססת עליהן

ייאמר, כי בהמשכו של אותו פסק דין עצמו. מספר עמודים אחר כך, דוחה השופט את התביעה לפיצוי 
 נזיקי עתי, וזאת בהנמקה הבאה: 

י כי עדיף שלא לקבוע פיצוי עבור נזק מתמשך, אשר הינו סממן מובהק של כפיה נראה ל
 .הפוסלת מתן כל גט והופכת אותו לגט מעושה

נראה אפוא שהוא עצמו מבין, שיש גם יש לו סמכות להביא את נושא הגט המעושה, באופן אינצידנטלי, 
אינה מונעת ממנו להכריע בתביעה בחשבון שיקוליו, והאוטונומיה של התובעת בבחירת היקף תביעתה 

 לכאן או לכאן לפי שיקול דעתו.
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לאחד האיסורים החמורים שבתורה וגם להולדה בעוולה של ממזרים, בבחינת מעוות לא יוכל 

 קון. לפיכך, אם אמנם יש חשש של ממש לפגיעה בכשרות הגט, עלינו לדחות את התביעה. ילת

ם על ציטוטים רבים וחשובים של שני הצדדים, שטענו ארוכות בנושא, סמכו את יתדותיה

הם האריכו לתאר את מחלוקת הפוסקים לגבי מקרה בו התחייב הבעל לשלם לאשתו  הפוסקים.

 סכום גדול של כסף אם לא יגרש את אשתו. 

נחה דעתנו כי אין בהסכם זה חשש אמיתי של גט מעושה. זאת, לדידי, על בסיס  בסופו של דבר,

ושא זה הנמקתי שונה מעט מהנמקת כב' אב בית הדין, הרב בן שני נימוקים שיבוארו להלן. בנ

  מנחם; לדעתי אין צורך להכריע כאן במחלוקת הראשונים שהוא אינו רואה מנוס מלעסוק בה.

ראשית, הפוסקים נחלקו לגבי הסכמים שונים מזה שלנו, הסכמים שבהם התחייב הבעל כי אם 

נו למשל הסכמים שבהם התחייב הבעל לשלם יסרב לגרש את אשתו ישלם סכום גבוה מאד. נידו

אחוזים מהכנסתו  90לשבוע כל עוד יוסיף לסרב לגרש את אשתו,  דולר 1000באופן קבוע 

החודשית בכל חודש של סרבנות, תשלום חד פעמי של סכום בגודל רכושו או רוב רכושו של הבעל. 

הנמקתו. לדידי, במקרה דנן בנושא זה אכן נחלקו הפוסקים, ואב בית הדין עוסק במחלוקת זו ב

אין צורך להביע דעה במחלוקת זו. ההסכם דנן קובע שהנתבע ישלם מזונות. אין מדובר 

בהתחייבות כספית עצמאית. מזונות הם חיוב של נישואין הנובע במישרין מן הדין, ולא מן 

בגבולות  ההסכם. ההסכמה היא רק על גובה המזונות. על פי הדין, גובה המזונות ניתן להתנאה,

הסבירות. אמנם מדובר כאן במזונות גבוהים מעט, אבל עדיין, כפי שהורה הרב זלמן נחמיה 

גובה הסכום הוא  –זכיתי לשבת על המדוכה לפניו ולשמוע את הדברים במישרין מפיו  –גולדברג 

בפירוש בתוך מתחם הסבירות של מזונות. כפי שנימק הרב את הדברים, הסכום הוא הולם 

של אדם בנפרד מבן זוגו, באכסניה. ייאמר עוד, כי באי כח הבעל הודו, בדיון, כי בעת לכלכלה 

 הנישואין חשב הבעל שסכום המזונות שנקבע בהסכם הוא סביר ויוכל לעמוד בו. 

יתרה מזו: מעשים שבכל יום הם, שבני זוג מתגרשים בפני בתי הדין הרבניים לאחר שגובה 

משפחה; ולעתים גובה המזונות שנקבע בבית המשפט גבוה ני ענייהמזונות נקבע בבית המשפט ל

אף יותר מזה שבהסכם דנן. ככל הידוע, כדבר שבשגרה מסדרים בבית הדין את הגט כדת וכדין, 

 בלא לחשוש לגט מעושה. 

עוד יצויין, כי ההסכם מוסיף וקובע, שהנתבע יוותר על חלקו בהכנסות בת הזוג המעוניינת 

ר בפוסקים האחרונים, הדבר מותר לכל הדעות ואין בו כל חשש של גט בגירושין. כפי המבוא

 מעושה. 

 מנחם שליט"א: -אשר על כן, לא אוכל להסכים עם דבריו של כב' אב בית הדין, חברי הרב בן 

"אינני סבור כי ניתן לקבל את דברי ב"כ התובעת כי 'ההסכם הינו הסכם ממוני מובהק', וכי כל 

לקיומם ההגון ולפרנסתם הראויה של הצדדים ביום סגריר. הכל יודעים  מטרתו אינה אלא לדאוג

מהי מטרתו של ההסכם, וטוב יהיה לו כולנו נישיר מבט אל המטרה העומדת ביסוד ההסכם 

 ונתמודד עימה ללא כיסויים או מסכות". 
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אכן, הכל יודעים מהי מטרתו של ההסכם. ברם, יש להבחין היטב בין המטרה שהציבו מנסחי 

ההסכם, לבין האמצעי שבחרו. מנסחי ההסכם אכן ראו לנגד עיניהם את מכלול בעיית סרבנות 

הגט וביקשו להציב פתרון. אין לכפור בכך שמטרת ההסכם לא היתה רק "לדאוג לקיומם ההגון... 

של הצדדים ביום סגריר", כלשונו של אב בית הדין. ואולם האמצעי שבחרו מנסחי ההסכם, 

תוכן ההסכם, הוא מזונות. תוכנו של ההסכם אינו כולל "קנס" לאכיפת גירושין. ובמלים אחרות: 

אלף דולר שישולם -בנושא זה, "הדמים מודיעים": אין מדובר, דרך משל, בסכום חד פעמי בן מאה

אם הוא  ףאבמקרה של סרבנות גט; מדובר בסכום חודשי סביר, העומד בתוך תחום דיני המזונות, 

הגבול. אין מדובר ב"מסכה", אלא בהבחנה גלויה, אמיתית ופשוטה. אשר על קרוב לקצהו של קו 

כן, לדעתי אין ההסכם יוצר בעיית גט מעושה, אפילו לשיטת הרשב"א וסיעתו, כך שהגט שיסודר 

  יהיה, לדעתי, כשר ותקף לכל הדעות.

, שנית, אפילו לדעה ש"קנס" שהוטל בהתחייבות של הבעל עצמו יוצר בעיה בכשרות הגט

לגירושין, שלא מחמת האונס, אזי  הפוסקים כתבו כי אם אחר כך נוצר אצל הבעל רצון אמיתי

 לכל הדעות אין חשש של גט מעושה. כך קבע בעל "חזון איש":

אם נתחדש אצלו רצון גמור אחר הכפיה, שלא מחמת הכפיה... "

כשר... ולא חשיב גט  –הדין נותן דאפילו אם כפוהו שלא כדין 

  "מעושה...

ככל הנראה, כך הן גם העובדות במקרה דנן. כפי שאמר הנתבע למסייע לשיקום הנישואין, אף לו 

אין עניין בנישואין עם התובעת, ורק למטרות משא ומתן הוא מעכב את מתן הגט. בנושא זה נעדיף 

 על פני דברי באי כח הבעל, את דבריו של הבעל עצמו, כפי שאמרם לפי תומו, לפני שקיבל ייעוץ

 משפטי ולמד לדעת מהי המשמעות ההלכתית והמשפטית של דבריו. 

בגמרא נאמר, שכל המגרש  מוטב אפוא, כלשונו של יועץ הנישואין, שהצדדים "יתגרשו יפה".

, אין מנוס מסוימיםאשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אלא שבמצבים קיצוניים 

לפנות לדרך חדשה, לשכוח את העבר ולשקם את  מכך שהמזבח יבכה, ובלבד שבני הזוג יוכלו

 חייהם. 

  לפני סיום, נודה לבאי כח הצדדים שעשו עבודה יסודית וסייעו לנו רבות במלאכתנו.

 

 בארימשה   (-)

בדיון הנוכחי, מופנה ההסכם לבית הדין הרבני. אכן דיון בבית הדין הרבני, מאפשר את השילוב 

ו כשר עקב היותו גט מעושה, לבין העמידה על תנאי ההסכם. הנכון בין ההימנעות ממתן גט שאינ

 כאן המקום לדון בהסכם לכבוד הדדי. 

פגמים הלכתיים בגט  –הביקורת על ההסכם לכבוד הדדי מתמקדת בשני תחומים. הראשון 

שעיקרם אסמכתא וכן גט מעושה. השני הוא החשש מפני העדפת בתי המשפט האזרחיים על פני 

 ם. בתי הדין הרבניי
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על כפות המאזנים מוטלים שני ערכים. הראשון הוא הערך  החשש הכבד יותר הוא הגט המעושה.

של הימנעות מאיסור אשת איש וממזרות, וממילא רצון לתקפותו המלאה של הגט. מנגד עומד 

 הערך של הצדק והיושר. הערך שמאפשר לסיים סבל של חיי נישואין שאינם תקינים. 

ין צריך לצאת מנקודת המבט הנקודתית הבוחנת את בני הזוג הניצבים זהו המקום בו בית הד

לפניו, ולבחון את הסוגיה מתוך מבט כללי של עולם ההלכה והמציאות. בבואנו לבחון זאת, אנו 

מוצאים עצמנו במציאות קשה וחמורה. עשרות אלפי זוגות בוחרים שלא להינשא כדת משה 

פגש עם בית הדין. החשש שלהם מבוסס מם חוששים מהוישראל, ואחוזים רבים מהם מציינים שה

על הנתונים הכואבים המלמדים על כשלושים אחוזי גירושין בישראל, ועל דרך חתחתים אותה 

מרבית הזוגות עוברים כאשר אין רצון הדדי לסיים את הנישואין. מן הבחינה ההלכתית גרירת 

 . הליכי הגירושין מביאה לאיסורי עריות וממזרות חמורים

הסכם קדם הנישואין הוא דרך ייחודית ויצירתית אשר אפשר שיש בה כדי לפתור מצוקה זו. 

תשובה לשאלת האפקטיביות של ההסכם תינתן רק במבחן הזמן, לאחר שזוגות רבים יחתמו על 

 ההסכם ויגיעו עמו לבית הדין. 

ההלכה, או  כאן עולה השאלה אם למצוא את ההסכם "גלאט" אשר יהיה מוסכם על כל פוסקי

, אך כזה שלא כל הפוסקים שבעי רצון ממנו. מבחינת עמדות המתייחסים מצויןלהסתפק בהסכם 

ניתוק בין הגירושין  –להסכם עולה כי הסכם גלאט יהיה הסכם אשר יעמוד בשני תנאים. האחד 

 השארת הסמכות בידי בתי הדין.  – אחרהלבין המזונות המוגדלים. 

שר פתרון למצוקה. אמנם מצב זה ישתנה אם יפעלו הדיינים לנסח דומה שהתנאי השני לא יאפ

הסכם אשר יהיה מקובל על כל בתי הדין וכן יציעו הליך מהיר של אכיפת ההסכם בבית הדין. 

קיימת תקווה שבתי הדין הרבניים יפעלו בכיוון זה, ואז ודאי הוא שהדבר יקל מאוד על מצוקות 

ידי בתי הדין, צריך להימצא הסכם שמימושו מהיר ומידי, הנשים. כל עוד לא נוסח הסכם זה על 

 אינו כפוף לערכאה שיפוטית מסוימת, ועומד בכל התנאים ההלכתיים. 

במקרים שבהם נדרשת פריצת דרך, יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא האפשרות של 

ה למצוא את הליכה חלוצים לפני המחנה. קביעת עובדות שמביאות פעמים רבות את פוסקי ההלכ

פי גדרי ההלכה הנכונים, תוך הבטה נוכח המציאות. -עלהדרכים הנכונות להוביל את העם 

 היא האפשרות האיטית יותר המחייבת גיבוש הסכמות רחבות ככל שניתן.  אחרתההאפשרות 

בבואנו לדון בשאלת הסכמי קדם הנישואין, עלינו לבחון איזו מהדרכים היא הנכונה. האם לצאת 

רחבה לחתום על ההסכם לכבוד הדדי, להגדיל את המודעות להסכם, לקדם את  בקריאה

ההתמודדות ההלכתית עם מציאות של הסכמים רבים שזוגות חתומים עליהם, או לנסות ולמצות 

עד תום את האפשרות להגיע לסתימת כל החורים ההלכתיים ולהגיע להסכמה רבנית רחבה ככל 

כנות להגיע להסכם טוב יותר. מצב הדברים היום הוא שיש תישאלה זו תלויה בשאלת הה ?שניתן

)לאו דווקא יראי הוראה(, המעודדים ופועלים לקידום הסכם קדם  פוסקים רבים בעלי הוראה

נישואין אשר יהיה מקובל על פוסקים רבים. אך לצד זה, אין מספיק פוסקים משמעותיים 

לכבוד הדדי הביא לדיונים נמרצים  המוכנים לתת את חתימת ידם להסכם לכבוד הדדי. ההסכם

בפורומים שונים, אך זכה לביקורות ענייניות ונקודתיות, הניתנות לפתרון. כך לדוגמה מבקר 
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את ההסכם  דיכובסקי,הרב שלמה  ,מנכ"ל בתי הדין הרבניים וחבר בית הדין הגדול לשעבר

 ה. פועל לקידום הסכם קדם הנישואין תוך ניסוח שונ דיכובסקילמרות שהרב 

על  ,עם זאת אשר על כן אני סבור כי אכן ניתן לממש את ההסכם בבתי הדין הרבניים כבר היום.

חובה עלינו לפעול במרץ על מנת למצוא את  מנת שנוכל לממש אותו גם בבתי המשפט האזרחיים,

הניסוח הנכון אשר יוכל להיות תקף אף בבתי המשפט למשפחה מבלי לגרום לכך שהגט יהיה גט 

. אני מברך את מנסחי ההסכם על פריצת הדרך ומקווה להמשך מלאכת מציאת הנוסח מעושה

 המקובל ביותר. 
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