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בד   ,ליתר בעלי הדיןמיידית  מצא  בי בית הדין יומכת  עותקותרת הח"מ מתחייבים שהע  ב"כ  המצאה:

 .בבד עם המצאתם לכבוד בית המשפט

 

 מד צד אחד ל תנאי וצו ביניים במעעלמתן צו  דחופה עתירה  

 ניים כדלקמן: יבהמשפט הנכבד למתן צו על תנאי וצו רה דחופה לבית מוגשת בזאת עתי

תנאי  .א על  ה  צו  אל  ומורההמופנה  וליתן  משיבים  לבוא  מדוע  להם    ו שתמשתלא    2-ו  1משיבים    טעם 

מבחינה רת התחום  ד, והאחראים להסיהודית במדינת ישראלבסמכויותיהם כמפקח על ענייני קבורה  

 : א יורוול, היהודית על פי ההלכהמנהלית ו

בארץ .1 בקבורת המעגן ישראל מאיר קיןתט  לא  ,6, לרבות משיב  שחברות הקדישה  ( 8  בשי)מ  פלו 

משפחתו  בני  מי  אבלרב,  ו/או  )משיב  ות  פיטורין    (,11יו  גט  לתת  בסירובו  עומד  שהוא  עוד  כל 

העותרתלאשתו בהתא,  וזאת  ולר.  לדין,  מו  ,בותם  של  ההלכתי  דעת  חוות  הדין ע"פ  בבית  תב 

הד  האזורי בית  של  הנשיא  הוראת  לפי  הורכב  אשר  ל  ןיבירושלים,  בהתאם  הגדול  חוק הרבני 

,  שיפוט בתי הדין"( ות  ן: חוק סמכ)להל  1953-(, תשי"גאין וגירושיןין רבניים )נישושיפוט בתי ד 

פסק דינו של בית ש  קבע   בין היתר,  ,, אשר1כנספח    ( המצ"ב26/12/2021מיום כ"ב טבת תשפ"ב )

ו של  הצדק  דקליפהדין  הרבנים  )המצ"ב  עד  תקף2כנספח  ורניה  הינו  ואכ  (,  במדינת הלכתית  יף 

 תפוצות העולם;  ר תיבכל  , כנוישראל

כל הסכם  ש להכריז ולהודיע לכל חברות הקדישה בארץ  בית הדין האמור,  הדין של    שלאור פסק .2

ות , לרב8משיב  משפחתו של  מבני  אשר תיחתם בידי מי    ורה אשר נחתמה אלרכישת חלקת קבו

לה נוגדת את ההלכה אשר חהקהל והציבור,  ת נהינו הסכם אשר בלתי מוסרי ונוגדת תק , 11משיב 

 -ובטל כעפרא דארעא; ו, 6בעלי רישיון קבורה, לרבות משיב  להולן שעל בתי הקברות בני

בארץ  הלכל החבר,  6עד    4למשיבים  אסור  ש .3 כקדישא  ועוד,חבר  ל ,  לשתף   ת תעופה, עמיל מכס, 

גופ פעולה במתן   גופיהם לתחומי המדיאישורים להטסת  , ולצורכי קבורתן בבתי הניהם, להבאת 

 חריות שלהן. ם תחת האן הנמצאיהעלמי
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ביני .ב דחוף צו  הצדדים  ים  במעמד  לדיון  עד  ארעי  צו  ולחלופין,  אחד,  צד  למשיבים במעמד  המורה   ,

שר  ברות בארץ אה בכל בית קוקבורת  לארץ  11גופת משיב  הטסת  דרת  סהכל פעולה לבצע  להימנע מל

  האחראיותחת  ת  יםלרבות בתי הקברות בירושלים אשר נמצא  ,2-ו  1נמצאת תחת פיקוח של משיבים  

משיב   למשיב  מסוב  5של  נתנו  אשר  רישיונות  הגולל"  ,  6גרת  "סתימת  של  מצב  ייווצר  מנת שלא  על 

האפשר בסנקות  ותימנע  הדיצילהשתמש  בתי  של  משיב  ות  על  הוטלו  אשר  לש  8ן  מנת  לתת    עוכנעל 

 פיטורין כמחויב.  םג שנים,  18, העותרת, עגונה כבר מעל לאשתו

המשפט .ג בית  יתבקש  הצ  כן  את  להפוך  תנאיהנכבד  על  יינת  ו  למוחלט,  )אם  פיטורין  ן(  גם  למתן  עד 

 כי דינה.ובשכר טרחת עור  יםבהוצאות העותר ,14עד  8 -ו ,2עד   1ולחייב את המשיבים לעותרת, 

 הצדדים לעתירה 

אישה  יההעותרת   .א במדינדתיה,  יהודייה  נה  רוקלנד  מחוז  יורק  תתושבת  לחמשה   ,ניו  אם 

לגט פיטורין   ,כאישה עגונה  ,אשר מחכה  ,(8משיב    ישואין שלה אםואים קודמים לנ דים )ארבע מנישיל

 .שנה 8לתקופה של מעל  8ממשיב 

ה1  משיבה .ב הרבנו,  מועצת  מות  יא  שענייניה  לישראל,  עלהראשית  הרבנפי  -סדרים  ות  חוק 

  בוע לק  היא מוסמכת  ובין היתר,  ,הראשית"(  תו)להלן: "חוק הרבנ  1980  –ת לישראל, תש"מ  הראשי

ההלכה שלאורן   פסקי  חברה  הגתנאת  רישיון    כל  המקבלת  קבורה  הדת  לפי  לענייני  שירותי  תקנות 

התאם ב  קנותאשר הולהלן: "תקנות הקבורה"(,  )  1966  -ייני קבורה(, התשכ"זהיהודיים )חברות לענ

 : "חוק שירותי דת"(.  )להלן 1971 -חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"אל

אשר נקבעו  )להלן: תנאי רישיון קבורה"(    1לענייני קבורה   תנאי רישיון לחברהלב(  )6עיף  וראה ס

 הקבורה אשר מורה:לפי תקנות 

 כתית: הל.כפיפות מנהלית ו 6
 ]...[ 

 רה והקמת נפטר, לטקס הקבורה, צורת הקבו)ב( בכל עניין הלכתי הנוגע לטיפול ב
 ראשית לישראל. על פי פסקי ההלכה של הרבנות ההחברה  גההמצבה, תנ

  (3כנספח אים מצ"ב ) העתק של התנ

י  וק סמכות שיפוט בתממונה על ביצועו ח, בין היתר  אשר  שר בממשלת ישראל,ההוא    2  משיב .ג

משיב בהתאם לתנאי רישיון קבורה,    .קבורהתקנות ה וין, חוק הרבנות הראשית, חוק שחרותי דת,  הד

 .  6יב לרבות מש, רישיון קבורהזיקי  כל מח החלים עללקבוע הנחיות ונהלים  ךמגם מוס 2

של חבר    ה, והנהוא רב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול, אשר נבחר לתפקידו  3משיב   .ד

הראשיתלחוק    אםבהת  ,1משיבה   תשט"ולבהתאם  .  הרבנות  הדיינים,  מכהן   3משיב    1955-חוק 

ג 4לסעיף  בהתאםשל דיינים כב ר בין יתר סמכויותיו, הוא ממנה הרשא, כנשיא בית הדין הרבני הגדול

 מכות שיפוט בתי הדין. וק סלח

 
1  

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/issuing_burial_licenses/he/terms_of_license%20_for_a_burial_

company.PDF 
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ישור  לאלים בבקשות היתר מטפויות ישראל בחוץ לארץ, אשר בין הוא אחראי על נציג 4משיב  .ה

   .2פות לקבורה בישראל העברת גו

היא5משיבה   .ו המוסמ  ,  לפי הגורם  בירושלים  דת  שירותי  במתן  לטפל  הדת  ך  שירותי  ,  חוק 

העלמין בתי  על  בתחום    ואחראי  ירושליםל  ש  המוניציפלי הנמצאים  הפועלים עיריית  אלו  לרבות   ,  

    .2ב על ידי משי 6למשיב בהתאם לרישיונות אשר נתנו 

חראית ין היתר היא אייני קבורה. בנות לחברה לענ רה קדישא בעלת רישיובח  אי, ה6  המשיב .ז

בית   המעגן  האמ   הרבנקבה  בירושלים  קברות  על  משיב  בעל  הטסת  8,  אחרי  לקבורה  ,  לארץ  גופה 

מחזיקה חלקת קבורה שמורה בחיים   6משיבה  יטב ידיעת העותרת,  . לפי מ2019ה בשנת  יא נפטרכשה

 .  8משיב של  הה של אמקבר ידל תנמצאאשר  11משיב עבור 

ע את פסק בקשראל, לרבות הרכב המיוחד אשר  דין הרבניים בי  בתיעל  ו אחראי  הינ  7משיב   .ח

 ן.לחוק שיפוט בתי הדי ג4ף עילסם בהתא 1 הדין ההלכתי בנספח

  לתקופה של   עותרתהינו איש המייצג את עצמו כדתי אשר מסרב לתת גט פיטורין ל  8משיב   .ט

 .שנה 18מעל 

, ואף 6-ו  1ים  משיבות כנגד  נזיקי, ובין היתר הוא הגיש תביעות  8של משיב    ינו אחיו ה  9משיב   .י

 .  ואימעניינים הקשורים לקבורת ת, בקשר לרתכנגד ב"כ של העו

גופת א8יב  הינו אחיו של מש  10משיב   .יא , ובין  2019ארץ בשנת  ימו לקבורה ב, אשר ליווה את 

למסור גט פיטורין   8, להביא את משיב 7משיב אצל ו הלליך גישור אשר התנהיתר, התחייב, במסגרת ה

אל למתן  כתנאי  הפקיד  אשתו,  ואף  אמו,  לקבורת  את   $20,000בסך  ובה  רעפשרות  להבטיח  מנת  על 

טרם נתן גט  8משיב  , 6ולו של משיב קברות בניהברה בחלקה של בית כון להיום, אמו נקנ תחייבות.הה

 . 7ם אצל משיב איפי הערובה עדיין נמצפיטורין לעותרת, וכס

  א אשר אפילו אולי נמצ  וגרוא איש מבידיעת העותרת, ה. לפי  8הינו האב של משיב    11משיב   .יב

ואת  אשר מכירים את המשפחה  עוץ שהיא קבלה מרבנים  בסיס י, ועל  רתעל ערש דווי. לפי ידיעת העות

, יכולים  8ב  אשר הוטלו על משיות  כתינסיבות המשפחה, מניעת קבורתו בארץ בהתאם לסנקציות ההל

   .י עותרת גט פיטורין ללא כל תנאלתת ל 8משיב על ית, ביותר, וכמעט וודארובה להשפיע השפעה מ

 .   8יב של מש יםפנוסאחים  הינם  14עד  12 משיבים  .יג

 העובדות 

רלב"ג  ת,  העותר .1 לאנא  דתה"עגונה"(    :גםן  הל)לחיה  אישה  לחמשההינה  אם  )ארבע   יה,  ילדים 

לנישואי קודמים  מחכההמעגןבעל    ם  ע ה  ן שלמנישואים  אשר  עגו  (  מהכאישה  פיטורין  לגט   מעגןנה 

 . שנה 18לתקופה של מעל 

 
2 to_israeltion_for_permit_to_transfer_a_corpse_plicaww.gov.il/he/service/aphttps://w 

- 4 -



 

5 

ב לתת גט מסרכדתי אשר  יצג את עצמו  יש המיהינו א   ( "ה"מעגןגם:    )להלן  קיןיר  ל מא אישר,  8משיב   .2

 שנה.   18מעל לתקופה של  עגונהפיטורין ל

    .07/04/2000 שה וישראל ביוםאחד לשני כדת מהצדדים התחתנו  .3

ת במדינ  דינתילדין המ  בהתאםצדדים גם התחתנו אחד ושני  משה וישראל האין כדת  שוני  םעבד ובד   .4

 . דאז מגוריהם יורק, מקום וני

 . םקודמיה המנישואיע ילדים ארביש עגונה ל .5

 18/08/2001 םדדים יש בן אחד בשם משה, שנולד ביוצל .6

ה  23/04/2009ביום   .7 נישואין  מעגןקיבל  ביטול  דין  (  Judgment of Annulment)  האזרחיים  פסק 

 .4פח סנכינת קליפורניה.  העתק של פסק דין הנ"ל מצ"ב במד

מגורמעגן  הי  כ  יובהר .8 מקום  את  יורקממדינת    יוהעתיק  לתקופניו  מגוריו  מקום  עשור,  מעל  של    , ה 

בלי לתת  ומ  ,רתהעותעם    אין האזרחייםוקבל פס"ד של ביטול הנישל  רק על מנת   , קליפורניה  למדינת

 . פיטורין לה גט

  ף א  לחייבביד הממשל    דהיינו איןמוחלטת.  כמעט  ת דת ומדינה  חוקת ארה"ב קיים הפרדלפי   .8.1

 ודי לאשתו. מסירת גט פיטורין ע"י בעל יהכפיית לחן דתי, כולל אחד להצטרף לפו

יורב .8.2 ניו  מדינה  מדינת  יהוד  גדולה  האוכלוסיי  עם ק,  דתישל   קק חהמדינתי    המחוקק  ,ים ים 

 . תושבי מדינת ניו יורקבין  טג סרבנותור את בעיית תים בניסיון לפ קחולושה ש

  מונע   אשר  מחסום   יש כל שעדיין  כן גירושין  די  קספאוסר על שופט לחתום על  חוק אחד   .8.2.1

ענישואי  ה ם להצדדיד  אח  שלתידיים  ם  כולל  האזרחיים  גירושיןהליך  עתי  ימנחסום  מ, 

 3. דת מימטע

השני   .8.2.2 לשופט    תן נוחוק  גירושיסמכות  בתביעת  לתש  מצב  לשקול    ןהדן  אחד  ביעת  צד 

הן  גירושי את  מונעים  אשר  למחסומים  השני  גורם  כאשר   ,חדשיםם  נישואילערוך  צד 

 4(. ALIMONY)הגירושין  לאחריהגרוש/ה זונות מבמחליטים 

ביעת  צד אחד לתשמצב  לשקול    ןהדן בתביעת גירושיסמכות לשופט    תןנו  שלישיחוק ה .8.2.3

הן  גירושי את  מונעים  אשר  למחסומים  השני  גורם  כאשר   ,חדשיםנישואים  לערוך  צד 

 5דדיםשל הצבחלוקת הרכוש מחליטים 

יתן  לפי חוקתה לא נ   מדינה אשר,  יפורניהים הנ"ל, המעגן עבר לקלחוקל  וקכדי לא להיות זק .8.3

  עותרת. ל  איווביטול ניש לכן בית המשפט האזרחי אישר את  לעניין של גט יהודי, ו  יחסלהתי

חקיקה של מדינת ביחס לעניין החוקתי המדינתי  תייחסות של בית המשפט בקליפורניה להל

ס"ד של ביהמ"ש בקליפורניה המצ"ב לפ   5ראה סעיף  ע"י הבעל,  גט  המתן  -ניו יורק ועניין אי

 
 DRL §253ראה  3
 ODRL §236B(6))(ראה  4
 DRL §236B (5)(h)ראה  5
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  .4נספח כ

 טורין. גט פי עגונהלתת ל על מנתגון דין ה בית אף בפני מסרב מלהתייצב   מעגןעתה המאז ועד  .9

נים"  של "היתר מאה רבמו סוג  צסידר לע  ןמעגלה, ה  יןגט פיטורם לתת  , במקועגונהמיטב ידיעת ה  פיל .10

 על ע"פ דין תורה. ופ )כביכול( שהוא במסגרת "מצג" ,אישה נוספת םען כל להתחתבכדי שיו

פנים    20/03/2014ביום  ולכן   .11 העז  הלכו  תנורמוהכל    הפרתבהוא  אישות  של  שנייה   בקחתת  .  אישה 

 ות הנישואין. העתקים של כתבות אוד 5נספח כמצ"ב 

שית, לקבל גט פיטורין  בנות הראי דין מוכרים ע"י הראמצאות בתתה, ביסנ  עגונהה  ל השנים ך כשמל .12

 . מוכר והגון בפני אף בית דין להופיעמסרב א ך הוא. המעגןמ

 אצל  עגונהה  ד גט לטובתשהוא הפקי  טען  תמיד  מעגןן יפה, הסירובו להתייצב בפני בית די  םע  ובדבד   .13

שער הדין  בעיר  בית  משפט  המתנהל  יורקניו    סימאני  הע,  אברהם    צבירב  "י  הרב  וע"י  אברהם  דב 

 עשטעטנר. שמואל ג

העתקים של   6 חפנסכ צ"בואינו מקובל כבית דין הגון.  מם בארה"ב הרבני וע למערכתבית דין הנ"ל יד .14

 דין  בית  "ב שפסקי דין מטעםדין יפים בארהוגם מטעם בתי  ולי הרבנים בארה"ב  מכתבים מטעם גד

 . ובלים ע"י מקהנ"ל אינם 

ב  ר ים מכב' ההעתק מכתב  7נספח  כמצ"ב     לישראל.רבנות הראשית  לא מקובל ע"י ה  הנ"ל גם  בית דין .15

רא פרץ,  כיצחק  ט'  מיום  לציון  הראשון  לשכת  בי  סלוש  נשיא  של  דעתו  חוות  שמביע  הדין    תתש"ע 

ין בגיט  גדולה  בית הדין הרבני  טעטנר אינם מוכרים ע"יים אברהם וגעששבית דין שרבנהרבני הגדול  

 ברים.דשאר וב

הד' הרב אהעתק של מכתב מכב  8  נספח כ"ב  צמ .16 בתי  דהן, מנהל  בן  זין הרבנייליהו  באיים, מיום  ר  ' 

 "יוכרו כאן בישראל. או מטעם הרבנים געשטעטנר ואברהם "לודרתשס"ח אשר בו כתוב שגיטין שס

 יכתבק  תהע 9  נספחכ  מצ"ב  .ןגעמסירוב נגד ה  יבכתי"א תמוז תש"ע נחתם    וביום   תשס"ז   ז ניסן  ביום .17

 .  הנ"ל סירוב

כדי   מעגןמאמצים רבים ע"י הרבנים שחתמו עליו לתווך בין הצדדים ולפייס ה  עלד  עיירוב מכתב הס .18

עומד במעמד של   מעגןמצי הרבנים לא צלחו ול מא .  כעגונהגט פיטורין לית דין ולתת  בב  שהוא יתייצב

 מסרב לדין.

בב .19 יהוד  ,גןמעה  של  וימא  ע"טי"ח אב תש  םיוערך  ה  ארצ  ההובאפתה  וגוהלכה לעולמה    ,ת קיןי מרת 

 ורה.בלק

י" .20 אבביום  מעשה  ט  שלאור  וקנדה  הברית  דארצות  הרבנים  אגודת  הדין  בית  הורה  יגון  הע  תשע"ט 

 , העתק של פסק הדין. 10נספח כ"ב אל.  מצת יהודית קין לקבר ישרמעל עשור, לא להביא מרהנמשכת 

הדין  פסק   .21 הדין  בית  נינ"של  ומוכרעם    תהתייעצו  ע"פתן  ל  ידוע  הלכה  יהר   כב'  ,פוסק  חק  צב 

ה של , כולל לעכב את קבורת בן משפחכדי לשחרר עגונהקבורת מת  לעכב  פסק שמותר  זילברשטיין, ש

מעגן א  בעל  להביא  הגט.כדי  לתת  הרב  ההלכתית  תשובתו  העתק   11 חפנסכמצ"ב     ותו  כב'  של 
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 ילברשטיין. ז

מטעם   .22 ניסיונות  אף  כב  3משיב  על  הראשי,  דוד  הרב  הרב  לאכלא'  את  ו,  הנהדי  פסקוף    לא   הן  ,ל "ן 

של  ולחו,  צ אימו  ו  ,קין  תייהודמרת  המעגן,  גופת  לארץ  בבית  הועברה  אשר   שליםרובי עלמין  נקברה 

   .5למשיבה  תנותחת רישיון אשר נפועלת 

גישור  הוומתן    משא  במסגרת  .23 ה  א. מר  ,  10משיב  בין  ליך  אחי  למעגןקין,  נציג  ,  הוא  1ה  משיבבין   ,

הוא גם .  עגונהלתת גט פיטורין ל  ,המעגן  ,אחיוע  שכנל  ם כדיהאפשריי  מאמציםהכל    יאהוצתחייב לה

פקיד  לההתחייבות  ה, העתק של  21נספח  כמצ"ב  .  הגטינת  תנה לבוכער  $20.00,000הפקיד סכום של  

   .10משיב ע"י סכום הנ"ל, חתום 

אף   .24 את    10שמשיב  על  הכתובהנתן  ידאג    התחייבות  שהוא  אחיו ידעל    הגטנת  נתילשלו    , 8משיב    י 

 .  לעגונה תןינהגט לא  עטים( שהופקדו, נכון להיום המום )יפסות כולמר

היה דברי שקר וכזב    1ה  יבמש  םהבטיח לנציג מטע  10שמשיב  ה  ל מ, כעגונהאמונתה של ה  מיטב  ע"פ  .25

  הוא לא לעולם  קבורת אימו.    מניעת את    בטלל על לגרום לו    3משיב  טעות ולרמות את  י להו כדשנאמר

 .   8משיב  עגןיו, המאחגם מ לקבל עגונהור ללעז ןווהתכ

דיעת  לפי מיטב י  .זעום   סכום  נו הי  $20,000.00סכום של    בשבילו   הוא איש עשיר מאד.  10משיב    -ודוק .26

 . וטרם חולט ,7או  1משיבה דיין שוכב אצל הכסף הזה ע  העגונה

ת  .27 י"ט אב  ועד הרבנים  "שפביום  דין הצדק של  בית  נתן  נשוא  ה  יה פסקפורנדקליא  כה פסק ההלדין 

 8משיב  גם במקרה הזה    .2כנספח  אשר מצ"ב    דייני בית הדין הרבניים  הרכב המיוחד  דעת שלה  חוותו

 תדיין בפני בית הדין.רב להסי

הדין שה לאכוף את פסק  ראשית בבקלרבנות ה  גונהעהפנתה  (  01/08/2021)  מנ' אב תשפ"ב  "גכ  ביום .28

 נספחים. העתק הבקשה ללא , 31נספח כמצ"ב קשה. א הבנשו

מנ'    ביום .29 תשנ"ל  הראשון  תבנכ(  08/08/2021)  אאב  כב'  דין  לבית  לפנות    ונהעגה  שעל לציון    מלשכת 

הג )  ביוםל.  המיי  העתק  41נספח  כמצ"ב  ל.  דוהרבני  תשפ"א  אלול   הקיבלהעותרת  (  /08/202115ז 

ק  חו  שבליהיא    ון לציוןשאשעמדת ה"א  יטשל  לציון   הראשוןכבוד  אליהו מלול מטעם    ' רשל  תשובה  

 , העתק המכתב.51כנספח  מצ"ב  לעשות כן.  תלא רשאי יא, הקבורהלמנוע  1משיבה את  מסמיך רשא

הוראותי .30 הראלאור  כב'  של  ביוםו  לציון,  תב  'ל   שון  )שפ"אב  פנתה  12/08/2021ב  הדיהעגונ(  לבית  ן ה 

הדין   חוק שיפוטלג  4ים בהתאם לס'  בירושל  הרבני הדין  בבקשה שנשיא    בתי  ימנה הרכב שיתן  בית 

העתק הבקשה ללא    61נספח  כב  מצ".  דקליפורניההרבנים  ד  ועשל  יין אכיפת פסק הדין  חוות דעת בענ

 נספחים.   

תכ"  ביום .31 אלול  התייעצות    (29/08/2021)  בשפ"א  משיב  עגונות  ה  אגףעם  ע"פ  העגו  , 7של  נה פתחה 

גירושין נגד המעגןבתביע גירושין  יעה זו נפתחהתברושלים.  הדין הרבני ביבבית    ,8  , משיבת   ""כתיק 

כדי   גרידה  טכני  להליך. קצות  להכדבר  תיק  דין   יםהעתק  71פח  סנכמצ"ב    מס  בית  כתבי    של 

 בהליך הגירושין. לטותוההח

על    .הוראות הדייןדרש לפי  נכו  כדין  8למשיב  בקשר להליך הנ"ל הומצאו  שכל כתבי בית הדין  יובהר   .32
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ב גובה, ההרכ ובהעדר כל ת  ן של העגונה,ר לא להגיב לכתבי בית הדיבח  8אף מתן הזדמנויות, משיב  

  .8יך בהליך בהעדר משיב המיוחד המש

אשר כולל   פס"ד   הרבניבית הדין  ב המיוחד של  כרהתן  ( נ26/12/2021ב טבת תשפ"ב )ביום כ"ואכן,   .33

 : ענקב המיוחד הרכב הדיינים של בפסק הדיןהעגונה.   תבקש לפי ו, וזההלכתי עתםוות דחאת 

ות דעת בנידון יש חוגדול להגהדין ה  תיס לבקשת נשיא בייחתהב:  מסקנה"

לפע שניתן  מאשרים  אנו  בארץ,  לקבורה  הסרבן  אבי  עפ"י  הבאת  פסק  ול 

ב הרבנים  ועד  דין  בית  של  לארץ  למנוע  וקליפארניא  דינו  המת  הבאת 

 "  ו כאן בארץ.ורתבקו

 בית הדין הרבני. פסק הדין של הרכב המיוחד שלק העת 1נספח כ "במצ

 :דוגמאל  .עגונהה לעגן אתמכים בו ומסייעים לו ות מעגןהל ש שבני משפחתו ש דגיו .34

ה .34.1 י  עזב  מעגןכאשר  ניו  מדינת  וחזר  את  בלורק  הרבה  רניהקליפוגור  שהה  הוא   ,

 .עגונהת גט לאשתו, התלהכריז שהוא מסרב בר וריו על אף שהוא כודשים בביתם של הח

ה  לכ .34.2 של  משפחתו  ל  מעגןבני  בחתונתו  הנואש השתתפו  רות למוזאת    ית.כחתו 

 " חרם דרבינו גרשון.של ה" חרם הציבור הפרתתוך כדי התקיימה  נהתוהחש

  .ו בבית אביהםו יחד אם אחיאחרי אימ ישב שבעה מעגןה .34.3

של התמיכה  ה  ימעש .35 בני משפחתו  של  עיל  גןמעהנ"ל  בעקבות    להטיל סנקציותה  מהווים  גם עליהם, 

 .   ב גט פיטוריןמעשיהם לתמוך במעכ

העגונה של    עיגונו בהיה יכול למשוך    כמו כל איש שמעגן את אשתו,  ,מעגןהש  ןלהאמי אי אפשר  גש  דויו .36

מעל   של  משפחתוש  18לתקופה  בני  של  תמיכתם  בלי  הרחב.  בחועוד    ,נים  ציבור  מנת  לכן,ורי   על 

  לכבלנקוט    7ד  ע  1ם  משיביהחייב מערכות המשפט ו  , גניםעמעיגון ונגד  של  תופעה החמורה  ב  םחלהיל

המעגניםמסייעד  נג  האפשרייםהליכים  ה כדי  אותן וליישם    י  תמיכתם   חמורותההשלכות    תוך  בגין 

 על אף שהם אינם המעגן.חפים מפשע  לא  הםבמעשי עיגון. 

י .37 בסיס  שהעל  מכי  עותרתעוץ  אשר  מרבנים  נסקבלה  ואת  המשפחה  את  מניעת  רים  המשפחה,  יבות 

משיבים  בארץ    םקבורת ובווד14עד    8של  מנ,  המעגן,   11  יבמששל  בארץ  קבורתו  ת  יעאי  של  האב 

, וכמעט ביותרפעה מרובה  , יכולים להשפיע הש8הוטלו על משיב  אשר    כתיותבהתאם לסנקציות ההלו

   י.עותרת גט פיטורין ללא כל תנא לתת ל 8משיב על ית, וודא

-בקידושין  ו  פהא ערך על ידי חוואין החדשים שהו, הניש גן תושב או אזרח ישראל ה המעלו הייצוין ש .38

Las Vegas    במדינתNevada  לחוק העונשין  ' לפרק ו'  ימן חלפי ס  ריבוי נישואיןירת  כעב, היה נחשב

עד  9שיבים ( לחוק הנ"ל. ומ1))ב(15של הדין הישראלי בהתאם לסעיף לה מלאה  תחו, עם 1977-"זתשל

 עים בצוותא. ומבצ יםעיימסכ יו מחשביםה 14

אין   , דהיינומדינת ישראל.    י או אזרחיושבאינם ת  ,תוובני משפח  מעגןה  ,14עד    8ם  משיבי  :ויודגש .39

"ליהנות" מהעובדה  אי אפשר לתת להם  כמו"כ  ו   להיקבר במדינת ישראל.  יתנמוק   זכות  אף הם  מ  מיל
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או  אינם  הם  ש ישראל  ולהישראלחי  אזרתושבי  ב,  כארץ  ישמדינת  שתמש  מסנקציות ראל  מפלט 

   .קבלרח או תושב ישראל לא היה מזא "הטבות" שעל מנת לקבל פליליות 

 הפן המשפטי 

 דין  פי על בנושאים ההלכתיים שבמסגרת מתן השירותים הדתייםא"  "מרא דאתר-הסמכות 

קדישה היהודיות בישראל.  ת הברופקחת על כל החני המות הראשית היא הגוף השלטוהרבנ,  1משיבה   .40

ה של מכותאת סהמגביל    גולטורי אחרל רלתקנה או כה(, חוק,  אף פסק דין מחייב )ואפילו לא מנח  אין

  העותרת  לבקשת  להיעתר  1ממשיבה  , ואשר מונע  אתנשוא עתירה זרבנות הראשית בישראל בעניין  ה

הטסת גופות של תושבים    )לרבותיכי קבורה  ל ר מעורב בהוכל מי אש  ולהורות לחברות הקדישה בארץ,

 אם.בארץ( בהתזרים ושחרורם מהמכס על מנת להיקבר 

ורה אשר  בקתנאי רישיון  בבעניין, נקבע במפורש    2-ו  1למשיבים    שיש  כויותהסמבין יתר  נכון:  ההיפך   .41

לפי שיר  הותקנו  קבורה    חברה שכל    ,ורהבקהותי  תקנות  להנחיולענייני  כפופה  כפי תהא  ולנהלים  ת 

ע וגהלכתי הנל עניין  כבשכן  ו  .מעת לעת,  2ו של משיב  תחת ניהול  לשירותי דתי המשרד  על ידוצאו  שי

בנפטר הלטיפול  לטקס  צקבור,  והקמתה,  הקבורה  החברה    ורת  תנהג  קבהמצבה,  בעלת  לענייני  ורה 

 הראשית לישראל. הרבנות  , מועצת1, משיבה להלכה שפי פסקי ה עלרישיון ה

מט    -ודוק .42 ופניות  הבקשות  הריכל  העותרת  משיב    עם  של  התנהגותו  אודות  ואכ  3הם  המעגן  יך לפי 

לפסק  יתייח  3משיב   בקליפורניה.  כהההלס  הדין  בית  כאשר    של  הדין  ואז,  בית  הרבני, שהוא נשיא 

במשיבה  ,  3יב  שמאישית   חבר  משיב    1וגם  להרכב  ב  יהרכל  הרוה  ,7ונשיא  דעתו   חוותהמיוחד 

הדין   בית  ובהתאם  ההלכתית על פסק ההלכה של  בחוק    כותמסלבחו"ל,  לו  ניתנה  בתי  אשר  שיפוט 

לפסק  להתייחס    2-ו  1משיבים    אמוריםיך  אשאלה ההלכתית  מסירת הל  טרףצהבעצמו  , הרי הוא  הדין

פסק  את    יםמבקשהגם    בפועל   נםיה  3  עד  1ם  י משיבולכן גם    . פורניהשל בית דין היפה בקלי  הלכהה

, וגם על  וכבוד תלמיד חכם  של כבוד התורה ע"פ דין תורהו.  קל פי חושנקבע ע  ן מההרכב המיוחדדיה

של    עתו והפסקוות דלציית לח  יםיביח  2-ו  1וגם משיבים    , 3, משיב  הראשי  רבה  פי החוק של המדינה,

   .ההרכב

בב"-שב  מצלהיות    יכול  אל .43 רבהתקבלה  דין  פנית  לקני  גט  יה  הסדרת  בענין  הלכתית  דעת  חוות  בל 

ל בית הדין, או בענין  זוג יהודים הנשואים כדין תורה שאינם נתונים לשיפוטו היחודי ש פיטורין בין בני

החוק,  ",  נישואין  תרהי קבלוכלשון  הובעצ  אשר  הפניהת  בעקבות  גם  אורגניםפנתה  ידי  על  של    ם 

למנות הרכב  "  בכובעו של נשיא בית הדין הגדולתנה לו  אשר ני  ברשות  שמשתמ  3, משיב  2-ו  1ם  משיבי

ת חוות הדעמתנערים מפסק הדין ו  3עד    1ים  שיבמ  ", ואזשם מתן חוות הדעתין אחד או יותר לשל די

כה ת ההללפסיק ותבכפיפ בתי העלמיןו ורהבחברות ק עלתלהפ את רישיונות  מתנים כאשר הם  כתי,הל

נפסקה על ידי הרכב מיוחד של בית  מההלכה אשר  בעצמם  נערים  מת  2-ו  1משיבים    . אם1  של משיב

כה של בית פסק ההללקבל בקשר ליישום    שואשר הם בעצמם ביק   בנסגרת חוו"ד הלכתי  רבניהדין ה

בכל   1מע להוראות ההלכתיות של משיבה  רה בארץ תישאז למה כל בעל רישיון קבו  פה בחו"ל,הין  הדי

        ?הנוגע לקבורה על פי ההלכה

כב' נשיא בית  ,  3משיב  רישת  ע"פ ד אשר מונו  בית הדין הרבני בירושלים  כב המיוחד של  הר   -ודוק .44
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  הלכתי מחייב   חוות דעתציא  והו  תוחווה דע  ,ןדיה בתי    שיפוטהקבוע בחוק    לסמכותום  תאבה  ,יןהד

.  נןקשה ד א בנשו ההלכתי  הדין  ק  לאכוף פס  תןינ  1וההלכה המחייבת את משיבה  ה  רן התושלפי די 

פסק  לעדהיינו   בי של  דין  ה  פי  הרבני  דין  אשר  בין  מו1משיבה  שראל,  הראשית  עצת  ,  הרבנות 

ישראל    קברב  ,שפחתוי מובנגן  המע  ,14עד    8  משיביםלקבור    איןההלכה  פי  ל  ו,מרותל  רס  ,לישראל

כדת  רת ות העיגרש את העגונה לא  ,המעגן ,8יב שמ כל עוד ש -בארץ   כאןלרבות  - םבכל מקום שבעול

 משה וישראל. 

דין  ב .45 פי  לו,  1משיבה  ם להנחיות  החברה קדישא לפעול בהתאכל  של    החובהרור שעל  פסקי  בהתאם 

ה  ,הכה שלההל הנוגע לאופן  בנבכל  והליטיפול  את   למשיבהלכתית, מקנה  הינה  בחמ  בורהך הקפטר 

 .  ייב את המניעהכאשר פסק ההלכה מח רהלמנוע קבו הסמכות

שהוב .46 ידי  ר  הכפי  בהמועצה  על  הבינוי     2957/06  ץ"בגלדוגמא  תשובתה  הדתית  משרד  נ'  חסן  חנן 

דת והשיכ  ה ,  ון האגף לפיתוח מבני  והמקומית אלקנה  מועצה, הת אלקנהדתיהמועצה  יהודה ר ה,    ב 

בנבו(   16.07.06)  ישוב אלקנההי  רב  -ן  שטר כבוד    ,פורסם  ידי  על  בית המשפט עמדה אשר התקבלה 

  , ""המרא דארעאהרב של כל המדינה,    רה דנן, ובמקבהלכה  רב המקומיכותו של ה סמבפס"ד הסופי,  

 :כדלהלן כותות השייאמרכמה הביאו , וות ראיהת שאינן צריכהיא מהידועו

)שו"ת ציץ   .מילתאמיגדר  משום עיניו ראותר לפי דבה ר עללגזו א דאתרא ביכולת המר אבל
  דברי(  ובסוףפרק ד ר"ה א  ימןאליעזר חלק ה' ס

והוא  דאתרא שיודע מצב המקום המראהוראתו, וגם  יודע להחליט בזה דאתראמרא  ורק
מקומות  ' טהורה, יש לו להתחשב עם הביראת   ותומצד גדלותו בתורה וגדל להורות בזהראוי 

  ון.ויהיה הקלקול יותר מהתיק זה על היתר מקוםצריכים לזה שלא יסמכו ן איים שסמוכה
 ( בדברפא ד"ה הנה )שו"ת אגרות משה חלק יו"ד ג' סימן 

שו"ת שרידי אש חלק ב ) דאתרא.  מרא, שהכל תלוי לפי המקום ולפי דעת הרב נתםומסק
 ( שאלתו"ד סימן ג ד"ה ע

 בית הדין הגדול: י גבמר ל( נאי"א -ם י'בחומש דברים )פרק י"ז פסוקי 

יתָ  ידי ַהדָ פִׂ -, ַעלְוָעשִׂ ר ַיגִׂ ןְלָךּו ָבר ֲאשֶׁ ר ַההּואַהָמקֹום -, מִׂ ְבַחר , ֲאשֶׁ ר ָת ַלֲעש; ְוָשַמְר 'ה יִׂ ֹות, ְכֹכל ֲאשֶׁ
י -ַעל  יֹורּוָך. ר יֹורּוָך, ְוַעלַהתֹופִׂ ְשָפט הַ -ָרה ֲאשֶׁ רמִׂ ןסּותָ לֹא   ה:ַתֲעשֶׁ --יֹאְמרּו ְלָך-ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָ -ר, מִׂ
ר ידּו-ֲאשֶׁ ין ּוְשמֹאל. --ְלָך ַיגִׂ  ָימִׂ

 ואומר:  של רש"י על פסוקים אלוירושו על התורה מזכיר את דבריו ן בפרמב"ה

  או לשמא שהוא  ימין על לך אמרו אם אפילו -" ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור א"ל
 פשוט והדבר,  טועים שהם בלבך שובחת ילופא : וועניינ. י"רש לשון. ימין  שהוא  שמאל על

 הֵחלב אוכל איך: תאמר ואל. כמצוותם תעשה - לךמאלש ךימינ בין יודע אתה כאשר ךינבעי
  על המצווה האדון אותי ציווה  כך: תאמר אבל, הזה הנקי האיש אהרוג או, הזה הגמור

 ועל .יבחר אשר במקום יולפנ  העומדים יורוני אשר ככל וותיוצמ לבכ שאעשה, המצוות
  ביום גמליאל רבן םע שעיהו רבי כעניין וזה. יטעו   ואפיל, התורה לי נתן דעתם משמעות

  התורה כי, מאוד גדול הוא הזאת במצווה  והצורך .(כה ה"ר) בחשבונו ותלהי שחל הכיפורים
, ותלוקהמח ירבו והנה,  הנולדים הדברים בכל ותהדע ישתוו שלא הוא וידוע, בכתב ונל ניתנה

 םשה נילפ העומד הגדול דין לבית עמשנש הדין הכתוב לנו וחתך. תורות כמה התורה עשהתו
 עד, עד מפי עד פירושו בלוקש בין, התורה בפירוש ולנ שיאמרו מה בכל יבחר אשר במקום

 הוא שלהם דעת על כי. נתהכוו או התורה משמעות לפי כן לנו ושיאמר או; הגבורה מפי משה
 שהם לחשוב לך שיש שכן וכל, בשמאל הימין כמחליף ניךבעי יהיה ואפיל , רההתו לנו נותן
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 לעולם, וחסידי את יעזוב ולא, ומקדש משרתי על השם רוח כי, ימין ואהש יןימ על אומרים
 " .המכשול  ומן הטעות מן נשמרו

הישראל מעמהמחוקק  את  חיזק  המקומי  י  הרב  של  הראשית  ונרבוהדו  ואת ת  הלכה  בענייני  לפסוק 

בתיקון מספתית המקומית לפסקים  הדה  מועצשל הכפיפותה   בהוסיפו    הדת  שירותי  לחוק  10  ראלו 

 : לשונו וזו ',א6ת סעיף א

 בישראל הראשית והרבנות המקומית הרבנות פסיקת לפי יפעלו וחבריה תתיהד המועצה" 
 ". הדתית עצההמו של  וסמכויותיה תפקידיה שבתחום יןעני בכל

   :התיקון  מטרת את רהמסבי האמור ףהסעי להוספת החוק הצעת

 של לסמכות מינהלי כגוף תהדתי המועצה של ולכפיפות קהלזי ביטוי לתת בא זה סעיף"
  הדתיים השירותים מתן שבמסגרת ההלכתיים  ושאיםנב הראשית והרבנות תומיהמק הרבנות
 (. 90'  עמ, ח"התשנ חוק הצעת)" יםהיהודי

תרת ואינה יכולה  לבקשת העותר  היעה ליכולהיא לא    בהעדר הסמכה מפורשת בחוקש  1משיבה    נתעט .47

לא יעלה על  עניינית.  ואינה  יא אינה סבירה  ה,  7ל משיב  לפסק ההלכה של הרכב המיוחד ש(  !)לציית  

"ל  הדעת ידי    )כביכול(  קונה" משפטיתשבשל  על  וכל,    ,2-ו  1ם  משיביהמועלית  טענה המוכחשת מכל 

אשר נקבע על    7משיב  ד של  יוחהמכב  רההת  טללהתנער מהח  2-ו  1ת על המשיבים  כאמור לעיל, מוטל

חוק, הע  פי  כל סעד.וולהשאיר את  וללא  בעגינותה  הסמכות   ;"מרא דאתרא"-ההיא    1בה  משי  תרת 

בנו שבמשאים  הגבוה  היהודיהלכתיים  הדתיים  השירותים  מתן  עים.  סגרת  ההלכואם  פי  כל  פי ה, 

בית    להלכה  שנפסק ידי  המעל  של  הרבני  פיה,  דינהדין  על  לספה  אסור  שירותלכה  דתייק  ם ים 

 כה הזו!ת לפסק ההללציי 6עד  1יבים אז מוטלת על מש, םמסוים לאדם יהודיי

ל שמר  חוו  ל, וקאת סמכותו של הרב המקומי  כמה מפסקיוהוא והדגיש בד זה חזר גם  בית משפט נכב .48

  .רותי דתבקשר למתן ש  ם הלכתייםבנושאיב הראשי, כשמדובר  הר

לל, בסוגיות ככ  כיפסק  רה ו, בשבתו כבג"ץ, דחה את העתייהמ"שבוד  בכ  הנ"ל,  ןחס  חנןבפס"ד בבג"ץ   .49

להבדיל  שהן   הלכתיות,  הגורמים  נהליותממבמהותן  על  הגורםבהתול  פעל   נהלייםהמ,  להנחיות    אם 

ובמקקצהמ  ההלכתי העתירה  רה  ועי,  הישוב  -  שםשל  הפועלת רב  דבר,  של  בסופו  גם  ,  בכפיפות , 

 .  2-ו 1למשיבים 

אבח  7509/18  "ץבגב .50 בע"מווי'  ישראל  החוץנ'    סון  להמשר ,  משרד  דתי שד  ורותי  לביטוח  ,  המוסד 

העוסקת בקבורת נפטרים   ,יסון אווע"י חברת  עתירה שהוגשה  נדחתה  בנבו(    פורסם  22.12.20)  לאומי

אשר   בחו"לשראל  ות החלטת קונסול יבעקב  , בחלקות שבבעלותה הנמצאות בירושלים  "ליהודים מחו

והכל , אלפטר לישר גופת נ ברתלהע חב' אוויסוןסורבה בקשת   , לפיה4ב האחריות של משי תלה תחפע

  !בנושא דתהמשרד לשירותי ו 2משיב בהתאם להנחיית 

ראשל"צ  חברהנ'  שביט    ,6024/97 "אעב .51 גחש"א  נגפ  ,קדישא  זה   600(  3)"ד  נכבד  משפט  בית  דן 

וכפיפותה של החב   בשאלת ושם    רב המקומי.רה קדישא המקומית לפסיקתו של ההכיתוב על מצבה 

 : (646)בעמ'  לרדי' אנג אמר כבוד השופט

ת  פתם, חייבאת המצבה לפי השק לעצבר ה זכותם של קרובי הנפטבדעה כי בסוגיה הנדונ יאנ
. וכל כך  אדאתרפסק ההלכה של המרא   פי-עלנהוג קדישא ל לסגת מפני זכותה של החברה

שכינויו הוא   דתיפקיד מוסד בעל תמה מעיד עליה, קדושה, דהיינו: למה? החברה היא כפי שש
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ת כפי  ההלכה היהודי פי-עלנהוג חסד של אמת. על החברה לגמילות  ת היהודית:במסור
  י הרישיון, וכך כתובמר בתנאדנא, וכך נא מקידמת; כך הוא א דאתראמרה ידי-על שנפסקת

ובי  העיר, וכך דורשים רבים מבין קרמתי  מביןהייתה ציפייתם של רבים במסמכים, וכך 
 ם.  הנפטרי

  הוא ציבורי או פרטייהא   –על גוף דתי  פותכל רונית, סמך, עקמו זה משפט-ביתלדעתי, אין  
שום פגיעה  את יש מ . כי הרי בכפייה מעין ז אמון  שעליו הואהוג בניגוד לדין הדתי לנ –

גזרה   פי-ורק על אךתרת פגיעה זו מו )ההדגשה שלי.  מ.מ.( דת.חמורה בעקרון חופש ה
דיני  פי-ה עלשום עבירגוף הדתי מהמקרה שבו יש במעשה ה כגון של המחוקק,מפורשת 
הגוף הדתי  אחרת, על ובים, בדרךק מטעמים חשאוסר המחוק שבואו המקרה העונשין;  

אדם להפר את מצוות הדת,   , אין לכפות עלמפורשת בהיעדר הוראה. ת דתומצוו פי-עללנהוג 
  נכונותהזה רשאי להרהר אחר  משפט-ית, אין ב ןדוהנזאת ועוד אחרת: בעניין . ורהקלה כחמ

פוסק  המשפט-ביתן הדין הדתי. אי פי-עלסמך  המוסד המו ידי-נפסקה עללכה שהה של
  –ה ועל טיב פסק ההלכה ב האמונהאישית של השופט על טי פתושקוה דתית,  הלכה

ה דגש)הה השקפה זו אינה רלוונטית – תואמים את רוח הזמן אוהם עקביים אם  דהיינו:
ה משום  יש בפסק ההלכ  אם. גדעון בפרשתן ויתקו  ופטשה, בצדק, כפי שציין, מ.מ.( שלי. 

כך  הראוי למצוא ל מןהגוף הדתי, רותיו של של אנשים הנזקקים לשי בהשקפותיהםפגיעה 
ת הפתרון  להיו יכולהפר את מצוות הדת אינה יה על אדם להן משביע רצון. אך הכפיפתרו

הכפייה  שבפתרוןות את עקרון חופש הדת. הבעייתית, המכבדת הנכון במדינה דמוקרטי
ותה של להעריך את חשיב המשימהנוטל על עצמו את  המשפט-בית כאשריוחד, בולטת במ

 הדתי.  הציבורש בהפרתה ברגשות ה שיגיעהפ ווה דתית כלשהי, ואת מידתמצ

 קספ את להפר קדישא החברה על  מלכפות להימנע זה משפט-בית על, תישמע דעתי אם, לכן
 . סמךהמו המקומי הרב של ההלכה

הייתכבוד השופט אנשל  דעתו  אמנם   .52 די  הגלרד  באותו פסק  יחיד  שני השופטים האחדעת  ים  רן, אך 

לת פסקו של הרב חילק בין קב  חשין.  מ  השופטו מקרה.  של אות  עליו רק בשל הנסיבות הנוספותחלקו  

 : ם אומר השופט חשיןהיחיד. וש לרשות הרבים ובין בנוגע לרשות המקומי בכל הנוגע

ים. כל נפטר  היחיד גם רשות הרב רשות הם גם –ר והמצבה שעליו הקב –דם קברו של א     .22
 שלהם.  ים בעוש  חתוומשפל"ת האמות הן שלו, והוא  שלו; דיד היחורשות 

ועשה"  אופן מלאכותי בין מצוות "קום במסייג את דבריו של השופט אנגלרד ומבחין  ברק השופטכבוד 

 : ( 648)בעמ'  תו פסק דין"שב אל תעשה". וכך אמר באו ובין

מעינו של   םשנעללכתי יבט היכיתוב בלועזית הכי יש לאיסור ה מציין רדאנגל השופט חברי"
יראי  ושלהיבט זה עניינו חובתם הדתית של אנשי חברה קדישא  .אלון ט לנשיא השופ המשנה

ינו  ן זה לא נשמעו בפנא". בעניי"מרא דאתרהלקיים את מצוותו של   לציון-ןושמים בראש
 יוצרת חיוב דתי המוטל דאתראכי הילכתו של המרא , הדין-פסקם. הנני מניח, לצורך טיעוני

דאתרא. איזו השפעה  המראים לקהלו של תייכהמשחברה קדישא ועל אנשים דתיים על אנשי 
 יש לנתון חדש זה?

אינו פשוט. חברי  שכשלעצמוכבות למצב מרא דאתרא מוסיף, כמובן, מורהההלכה של  פסק
של החברה קדישא   הדתהכוללת את "...חופש  , כי עלינו להוסיף לתמונהקובע דאנגלר ופטשה

(. כשלעצמי ספק  דינו-לפסק 18סקה )פי .."ומצוות מבין קרובי הנפטרים. ומרי תורהושל ש
על ישא לחרוט אינו מחייב את אנשי חברה קד שהפגיעה היא בחופש הדת. אי אםבעיניי 

ה. דאתרא בעניין זד להוראת המרא ם לא יפעלו בניגולא הת. ממיבעברי שאינוהמצבה כיתוב 
 " .קדישאאנשי חברה  ידי-עלוע ולא  אנשי מקצ ידי-עלנעשה  הכיתוב

  –  דתיתחברה קדישא או המועצה ה  –פרשת שביט מסכימים שגוף דתי  פטים באותה  השוכל    אולם .53

ההלכתי לסמכות  לציית  דחייב  מרא  של  בעניינים  ת  הנהגתו  לגבי  ציבאתרא  איך    ריים.ודתיים  אז 

ה במקרה  אחראי  2-ו  1בים  המשי זה,  דווקא  משיבים  אשר  על  מ6-ו  5ים  סמכות  מה  תנערים, 

שיש לגבי    ההלכתית  ציהנהגתם  להם  דתיים  כוללבעניינים  אשר  שעל  בוריים,  לקבוע  המסכות  ת 

לקבור  הרבני, ושעל פי הלכה אסור    ל בית הדיןסק ההלכה של הרכב המיוחד שפל  המשיבים לציית
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  –ת  נה העותרת? יש להם את המסכון לעגותן גט פיטוריישראל עד למ  בקבר  14עד    8שיבים  מאת  

 עד ועזרה לעגונה החלשה! הושיט סמחויבים להפעיל אותה על מנת לוהם 

השופטת כבוד  קבעה    (267(  4)  נה)פד"י    ויזיה ולרדיו וגור אריה נ' הרשות השנייה לטל,  1514/01בג"ץ  ב .54

 : ד' דורנר

אסורה  געת תהיה פוהוא כי הפעולה ה יעה ברגשות דתייםת חופש הדת מפגפריד אד המהיסו
ידי מורי ההלכה  -הדת נקבע על ציוויי ת דתם. תוכןמחויבת עליהם לפי מצוואו  על המאמינים

 הדתיים. הסביר זאת חיים כהן:

בת... רה, אלא רק כל מה שהדת מחייה שהדת מתיפירושו חופש לעשות לא כל מ '"'חופש הדת
  ל אדם מטילה עליו,ות שדתו שת לקיים את כל המצואחר: הזכות לחופש הדת היא הזכו לשון
 ..  בד שלא יעבור על החוק.ובל

ת לעשותה היא שאלה דתית, לא משפטית: כל דת ודת וה' שהדת מחייבהי 'מצוהשאלה מ
ה' כהן יום מצווה זו או אחרת" )ח' החיוב שבק שלה וכל דת קובעת מהי מידת-הומצוותי

 (. 525[, בעמ' 43פט ]המש

משפט  העליון  ה-יתדין של ב-כתב בפסקווה. כך נמשפט המשמצויה גם בגישה דומה 
 (:Burgerהשופט ברגר )נשיאו  , שניתן מפיהאמריקני

“It is not within ‘the judicial function and judicial competence,’... to determine 
whether [the Amish] or the Government has the proper interpretation of the Amish 
faith; ‘[c]ourts are not arbiters of scriptural interpretation’” (United States v. Lee 
(1982) [36], at p. 257 citing Thomas v. Review Bd., Ind. Empl. Sec. Div. (1981) [37], 
at p. 716). 

 (: Marshallמשפט כתב השופט מארשל )-אותו בית דין אחר של-בפסק

“It is not within the judicial ken to question the centrality of particular beliefs or 
practices to a faith, or the validity of particular litigants’ interpretations of those 
creeds” (Hernandez v. Commissioner (1989) [38], at p. 699). 

אמינים בוחר של מם מאמין או ציבור יסטית, אדצנטרל-ליטית אלא דהביהדות, שאינה מונו
ע עבורו את חיובי דתו. כאמור במקורותינו: "...עשה לך רב, זה שקוב, והרב הוא לו את רבו

 ב, א ]ב[(. פק..." )משנה, אבות, א, טז ]א[; אבות דרבי נתן, כסק מן הוהסתל

 השופט אנגלרד: ה כתב ין זבעני

מאשר זו שנפסקה  ונה ה של ההלכה הנחה שבדבר תוכנח משפט זה יני-שבית"...אין כל מקום 
לציון... עיקרון גדול בהלכה הוא כי  -ידי המרא דאתרא של ראשון-ון ועלהראשון לצי ידי-על
ט נ'  שבי  6024/97ע"א פסק ההלכה היוצא מפי המרא דאתרא..." ) ידי-ויב עלחיבור מהצ

 (. 644-643[, בעמ' 26קדישא גחש"א ראשל"צ ]חברה 

  בהופעתםעותרים, כי דאתרא )רב המקום( של המרא  הרב אבינר, הוא ה קפנינו פסבמקרה של
-יתבצע על רהשידו בסרט המשודר ביום השבת יפרו העותרים עצמם את מצוות הדת, גם אם

 ידי אחרים.

המוע .55 תהיה  מקרה  בכל  לא  הדתית  אמנם  משרצה  הדתואו  המקומיופכפת  ד  הרב  להוראות  או   ה 

בהתאמה  ותבנהר הו   .הראשית,  כאשר  הוא  הכלל  מן  בענייראותהיוצא  הם  הרב  של  מנהליים  יו  נים 

ולאגר למש  ידא  הלכתיים.  בבנושאים  שניתן  הדין  בפסק  '  נ '  ואח  השנ  אלי ,276/05(  ש"ב)  מ"עתל, 

 : דלנה ניל השופט'  כב, אומר 'ואח חזיזה ניסים

  ציות דורש ואינ, שנים כחמש ניפל הכנסת ידי  על שנחקק, האמור וקלח' א 6 יףשסע סבורני
  להגדיר מבלי. שכזו  פסיקה למעין , דיוק ליתר או ,זו מעין לפסיקה יתהדת המועצה חברי של
 גרידא הלכתית פסיקה בין  הבדל  שיש רברו , זה בהקשר בחוק המופיע" פסיקה" המונח את

  האמור ףעיהס להוספת החוק הצעת.  מינהלי שאבנו דרישה אפילו או המלצה ,טובה עצה לבין
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 הדתית המועצה של פותולכפי לזיקה ביטוי לתת בא זה סעיף: "התיקון מטרת תא מסבירה
  םההלכתיי בנושאים הראשית והרבנות המקומית הרבנות של לסמכות מינהלי וףגכ

  הכוונה(. 90' עמ, ח"התשנ קחו  הצעת" )היהודיים הדתיים השירותים מתן שבמסגרת
 ראש איה, נושא לכל הכוונה אין.  ם ונישואי כשרות, הורקב הלכות כגון הלכתיים לנושאים

 רק לא זו גישה. אחרים נושאים או  הלכתיים איםבנוש ברמדו האם הינו ןבעניי המפתח. יהא
, וקחה מהצעת שעולה כפי המחוקק התכוון למה:  קרי, טיביתקהסוביי הפרשנות את תואמת

 של מעמדם על לשמור הינה טרהמה.  החוק תכלית: דהיינו, יתיקטיבהאובי תשנולפר גם אלא
  היהודית הההלכ את לקבוע  המוסמך כגורם הראשית בנותרה לשו המקומית הרבנות

  את לנהל המקומיים וא הראשיים  לרבנים לאפשר איננה המטרה. הדת לשירותי הרלוונטית
 הינו, הדתית במועצה דת תישירו ניין על ההלכתי הפוסק .ותחום תחום בכל הדתית המועצה

 ,גרידא הלכתיות יותסוג בין קיים הפער אך. המקומית הרבנות או הראשית תהרבנו
  בדבר הרבנים מטעם מינהליות הוראות לבין, המינהלי הגוף לותפעי גרתבמס המתעוררות

 . המינהלי ףהגו פעילות

ני של מדינת בית הדין הרב  יוחד שלב מהרכ  . הלכתי טהור לא כך המקרה דנן. כאן מדובר בנושא  אבל   .56

הדין,  ק סמכות  וחפי  ל  7-ו  3ים  משיבלמסכות שיש להורכב בהתאם  , אשר  ישראל בתי  הורה שיפוט 

גם במדינת  כי  ,  ואת כל מחזיק רישיון קבורה בהתאם  1ת את משיבה  אשר מחייבו  כתיותות הליבמס

עד    14עד    8שיבים  המ  ור אתרה לקבון קבויבעלי רישישראל יש לציית לפסק ההלכה אשר אוסרת על  

ת הדין  הרכב המיוחד של ביתית של  משמעית ההלכ-. הוראתו החדעותרתה  הונעגטורין לגט פילמתן  

 .1כנספח  זו עתירהמצורפת לרבני ה

הן  גדולי הדור,  פסקותיהם של    הסתמך על  הרכב המיוחד של בית הדין הרבני  ,זותית  ההלכבפסיקתו   .57

 עד 14עד  8ר את משיבים תית לקבוכלנה ה, כי אסור מבחיבארה"בכולל , ץל והן בחוץ לאראבארץ ישר

  , 3משיב נשיא בית הדין הגדול,  שכתב הלכתיתוות דעת חלהם גם התייחסו  .תרתיטורין לעומתן גט פל

 14עד    8  יםמשיבאמו של  אשתו ולמנוע קבורת  המאשרת  בקובץ "תחומין" כרך מ', חוות דעת הלכתית  

בארץבב קברות  שה  ית  הגט  מעגןעד  את  אדב  .יתן  מעורר  תמיהות  שר  עוד  של  ר  לסירובם  בקשר 

   וקש.בעד לעותרת כמלהושיט ס 2-ו 1שיבים מ

בעניכןלו .58 ש,  דנאל  ין  הינו    י המנחה אתהמקצועלכתי  הההגורם    העתירה  ,  1משיבה  חברות הקדישה 

, 7משיב    ים למרותרכתיים הם סההל  ייניםובענ  המשרד לשירותי דת.השר ו   2משיב  ראשות והרבנות ה

הדי הל  .לן לישראבתי  מבחינה  ניתן  ואם  בגלל  –  המת  ר אתלקבו כתית לא  הן  וצמ  הן  או או לאומו, 

של הרכב  בבית העלמין, והן מבחינת פסק הלכה    יים אשר אינו תואם את תנאי החלקהלל אורח חבג

אזי    –בקבר ישראל    רפטר את הנלקבו  שאסורל אשר ניתן על פי דין  וחד של בית הדין הרבני לישראמי

קבר    ור את המסורבאסור להם לקבקבורה ש  למחזיקי רישיונות  עי להורותמקצורם העל הגומוטלת  

 הלכתית.  אל מבחינהישר

בבג"ץ .59 למקרה  הנ"ל,   ובדומה  אוויסון  ע   חברת  והקונסו   יהםל מוטלת  לשגרירויות  להודיע  לריות  אף 

גופות  להעביר לאר  יולרונס ישור קלתת א  –  נהלתיתמולכן אף אסור    –בחו"ל שאסור הלכתית   ץ את 

 . גט פיטורין לעותרתיתן  8עד אשר משיב  ,11משיב , לרבות גופתו של על המעגןשל הבשפחה קרובי מ

הנמצאים   אי  .60 מאלה  חוץ  בעולם  קדישה  חברה  כל  מחייב  הנ"ל  ההלכה  שפסק  מצב  לקבל  אפשר 

ישראל.   של  בארץ  המחייב  הדין  מפסק  עולה  הדיןוכך  בית  לישראלרב ה   כבוד  טבת   יוםמ  ני    כ"ב 

  1בים  את משי  שראל,מדינת י   דין שלה, על פי  מחייבתשר  וא  1כנספח  "ב  ( המצ6/12/20212)תשפ"ב  

   . 14עד  8של משיבים ייני הקבורה ענ בכל הקשור ל  6ד ע
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וד לאזרחים  דהיינו, בניגהמעגן ובני משפחתו אינם תושבי או אזרחי ישראל.  , 14עד  8המשיבים  -ודוק .61

כם חוזי עם  הסבר לא מע)לפחות ל  בר בשטח ישראליהיקה לקנוי  יסוד  ם זכותלהם שו  , איןליםשראי

בים(. וראה שוב ין בני המשפחה המסורעם מי מבזה כזאת  ככל שנחתם חו  ה בארץ,חברה קדישה  איז

, קבורה בארץהיכולת למנוע מתן אישור העברת גופה מחו"ל לצורכי  הסמכות ועל    אוויסון  חברתבג"ץ  

 . הגופהברת ר העלבין מבקש אישוה בין הנפטר של רכישת חלקחוזה  שי לכאורהש במקרהגם 

מב .62 סטטוטוחיולכן,  עלרנה  כאחראי  יהיהודית  העדה    ית,  והגורם  במדינת  ועי  המקצלכתי  ההשראל, 

  ,2-ו  1  ים משיבעל    ורה בבתי עלמין יהודיים, בוודאי מוטל הקובע את התנאים ההלכתיים לצורכי קב

ם  ממוקין הוצא מטעם בית דההלכה אשר ה  לכבד את פסק  ,תי דתורילש  שית והמשרדהרבנות הרא

ש מגוריהם  משפחתל  בעיר  המעגבני  של  בעניין  ו  טיפל  ואשר  מן  כבר  אשר    18על  זה  מבחינה שנים, 

משהלכתית   ובני  המעגן  מבעל  בקבר  מונע  להיקבר  זרים,  תושבים  מקום שבעולם,  ב  יהודיפחתו,  כל 

הרבנות   1ה משיבווקא אל. לא יכול להיות שדר של מדינת יש רבנית הראשיתה לשבשטחי סמכות ל כול

במדהרו  ,ראלליש  הראשית ישויות  משיבים  שראלינת  לרבות  אשר  ,5עד    2,  אלו  פ  הם  יכבדו  סק  לא 

ויאפשרו לבעל המעגן   זה  בית  ובני מהלכה  והמוכר  שפחתו "להימלט" מפסק ההלכה של  היפה  הדין 

אשר  ת  ביהזה.   יפה  שלו  ספדין  ההלכה  של  שראוק  דעתו  בחוות  משיב  ה  של  מיוחד  אשר   7הרכב 

 . 7שיא של משיב נו  3ב וראה של משיעל פי חוק, ובהתאם לההתמנה 

על  ,סטטוטורית  מבחינהש  ובוודאי .63 ישראל,  הודית  יה העדה    כאחראי  לכתי  ההוהגורם  במדינת 

,  2-ו 1בים ישמ מוטל על ים, יהודי בתי עלמיןי קבורה ב אים ההלכתיים לצורכהתנ ע אתועי הקובהמקצ

דת בפסק הדין של הרכב  לכבד את    ,הרבנות הראשית והמשרד לשירותי  הדין הרבני המיוחד של  ית 

ח אשר  שלישראל  דעתו  את  לפעול  יווה  ההלכהלפי  ניתן  ההנ"ל    פסק  מבעל  מונע  ובני  מאשר  עגן 

אביפחתו,  מש ישר,  11יב  מש  ו כולל  בקבר  מקלהיקבר  בכל  כולל ום שבעאל  בארץ.    ולם,  י אודבוכאן 

שיפוט    חוקעל פי    רבנימכויות אשר ניתנו לבית הדין הסבהתאם לכאשר חוו"ד ופס"ד דין הזה נפסק  

 .דיןהבתי 

 הלכהפסק אור נוע קבורה של זרים לת למהדתוסמכויות מועצת הרבנות ומשרד 

ודוק: .  רתלבקשת העותענות  אין בידיהם להי  א הסמכה מפורשת בחוק,ללטוענים ש  2-ו  1המשיבים   .64

הרחיב את  נת לעל מ,  נשים  עגינותמניעת  שיקול  לגיטימיות של  הכיר בזמן רב  ש זה כבר  כבוד ביהמ"

בריו של  את דראו  ,  לדוגמא.  ם עיי מסם ועגניים מציות על בעלקלהטיל סנ  ן הרבניסמכותו של בית הדי

 (: 31.5.2011),  [בנבו פורסם]( 10, 1) ,בני הגדולין הרפלונית נ' בית הד 2609/05השופט עמית בבג"ץ 

לחלץ  כדידיו ת מעמידה ארגז כלים מרשים כשלעצמי, אני סבור כי ההלכה היהודי"
תוכן. כך לגבי  קה מה רייפ גט מקום בו הנישואין הם קל אשה מעולו של בעל סרבן

גט )לדוגמה,  לשם חיוב וכפיית גט וכך על מנת לזרז בעל סרבן במתן  רשתהנד העילה
הכלים בנמצא וכל  וח הכלל 'מעוכבת מחמתו להינשא'(. ים מכמוגבר ב במזונותחיו
") ההדגשה  היד וייטול את הכלי המתאים ושיטני יהרב הוא, כי בית הדין תבקש שמ

 הוספה(; 
 

ראו השופטדפסק  את    בנוסף  של  ברובינשא'    ינו  הגדול    04/6751בג"ץ  טיין  הרבני  הדין  בית  נ'  סבג 

ם פורס]  פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול  8121/11בג"ץ    כן ראו; כמו  2004(    817)  4, פ"ד נט)יםלערעור

 . (24.01.2012 ,[בובנ
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ב בפס .65 הדין   5185/13ץ  "בג"ד  בית  נ'  בירו  פלוני  הגדול  בנב  שליםהרבני  בקשר   ,(28/02/17)  ו[]פורסם 

בהן אוחד( שהגישו שני עותרים  )שהד  תירותלע גט במשך    –יון  וחר סרבני  ף פסקי דין תקופה ארוכה 

הרמפור הדין  בתי  של  חברתיות    –בניים  שים  סנקציות  של  שורה  עליהבגין  הדין  שהטילו  בתי  ם 

המנייםהרב ד,  "הרחקות  על  בעיקרן  הרחקתבוססות  דהיינו  תם",  הקהרבנו  מחיי  וביושםם   ילה 

ליתן גטברבים, כדי שיקיי ותן.  נגאלו הנשים מעגילבנות זוגן, ויי  מו את פסקי הדין המחייבים אותם 

הרב אביה"ד  הטיל  הני  לא  בחוק  הקבועות  משהסנקציות  רק  הנ"ל  ההרחקות  הגט  ועת  וסרבני  ילו 

 ניים לנקוטי הדין הרבבסמכותם של בת  היו  לאם  מגבולות הארץ. לטענת העותרימוק  ף לחהצליחו א

ש, לה הסכים  ות. לעמדת היועמ" אין בנמצא הוראת חוק המאפשרת זאת מפורשבסנקציות אלה, מש

 לתיתן. ביה"דות לאכיפה ושאין חובה לקיימן וככאלה מוסמך ות, שאינן ניתנר, מדובר בהמלצ"ביד

, ברוב ה מסויימת(את העתירות )למעט בנקודשופטים, דחה    7בהרכב מורחב של    ,הזהכבוד ביהמ"ש  

גד מית וא' שהם, כניאה א' רובינשטיין והשופטים נ' הנדל, י' עות )המשנה לנשהוחלט ברוב דעו  ת.דעו

הנשיאה  דעתם החולקת   בהמלצשל  כי מדובר  דנציגר(,  י'  והשופט  נאור  ומ'  הות  יה בסמכותו של  כי 

נותם  ותרים וסרבגותם של העיבות ענייננו נוכח התנהליץ על הרחקות דרבנו תם בנסלהמ  רבניביה"ד ה 

לעשות   אותם  המחייבות  שיפוטיות  החלטות  חרף  גט,  בתשנפסק    כן.ליתן  דין  חוק  )קי  יום רבניים 

שלדיפסקי   תשנ"הגיר  ן  דין")להלן    1995-ושין(,  פסקי  קיום  לקבוע  כולל  אינו  (,  "חוק  סמכות 

ורך בהסמכה  אין צפסק ש נאולם  ה המנויות בחוק.  ת הכוללות סנקציות מעבר לאליביווזיטהחלטות פ

 ן בכך הרחבה שליאחוקית על מנת שיוכל ביה"ד להמליץ על הרחקות אלה בנסיבות של סרבנות גט.  

ה בתי  פי  ידסמכויות  על  מסמכותם  חלק  אלא  הרבניים,  רבנ ן  דין  בתי  שיפוט  )נישואין  חוק  יים 

לגישתגיר  נייןלע  (וגירושין תורה.  דין  פי  על  הנ"ל  ושין  בפס"ד  פרשנהרוב  עו,  שכזו  הות  על  צורך נה 

רון מכשיר הלכתי לפת"לרתום    –לסייע לעגונה ומגשימה במובהק את תכליתו של חוק קיום פסקי דין  

תם באו   הרחקות דרבנובין היתר כי  שם  שים מעוכבות גט". השופט רובינשטיין מציין  מצוקתן של נ 

, והדברים שנים רבות  , עוד לפניהיותו תלוי ברצון הבעל(סר האיזון בהליך מתן הגט )בלחו  מענהליתן  

 כבוד האדם. וד: ק יסוחוהמדינה  נכונים שבעתיים בעידננו, בו השאיפה לשוויון מגדרי מעוגנת בערכי

ושופט   .66 רובינשטין  שופט  לפי  ה,  שהם אולם  של  המקרה  הוא  מקבורשונה  הרחקה  על  בקבר מלצה    ה 

השופאל.  ישר סבור  זה,  לעניין  רובינשטיין  בנוגע  שופטט  י(  שהם   )וגם  להכי  ביה"ד ש  של  בצו  תערב 

 : ו(הרבני ולהורות על ביטול הרחקה זו )כמפורט בפסקה לח לחוות דעת

ת הדין  חקות בנושא אחד: הקבורה. בדעת מיעוט בבית ההרייג אאציע לס   לח.       "
לגרבלי( כי  נאמר )מפי הדיין הרב ציון א  5185/13שביסוד בג"ץ הגדול בתיק  הרבני

 ות: בורה בהרחקת עניין הקאין לכלול א
  

"נכון אמנם שמיד עם פטירתו של המערער לא יהיה עוד צורך  
תנה, ובהתאם  אך מעמדו לא יש  הדין לגירושין,   באכיפת פסק

האוס  הדתי  הצו  עמלהוראות  לגמול  ובכלל  ר  חסד  חסד  ו  זה 
אמ בשל  קבורה  היא  האמצעת  בנסיבות ות  הדתית.  קהילה 
שהשלטונות  האמור להניח  יש  הות  שיעסקו האזרחיים  ם 

 קבורת אדם כזה.ב
  

פוסקי  מנעו  הדורות  שבהשתלשלות  נראה  האמור  עם  יחד 
שלההלכה   בהרחקה  או  שימוש  בגיר  למול  לקוברו  א  שלא 

לעבריי שהאפקבנוגע  היות  המנודה,  שלהן  ן  להשגת טיביות 
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ואדרבה הן עלולות להרחיק יה,  כלקומבוקש התבררה  היעד ה
תגובת    את בשל  הנכסף  מהמהיעד  ברורוהלוואי  ת ורחק 

כללי  באופן  היא להתנגד  ונראה שעלולה  וכן  והדרור.  החופש 
החוק   הוראות  סעם  ועיין  כמוהמקומי.  שונים,  יביע   פרים 

בצעדי השימוש  את  שהגבילו  וכדו'  שאומר  עומדים ם   בזמנו 
 " מהם.תקווה המצופה ביחס הפוך ל

  
. לעכב קבורהתיקנו שלא ות נוספות לכך שבימינו עוד מביא הרב אלגרבלי ראי 

עבריין  ואולם, הרבנים א' איגרא וצ' בוארון בדעת הרוב, סברו שכיון שמדובר "ברשע
רה בתוקף, יידע  ותה... יש להשאיר גם את איסור הקבואת אשתו ומעגן אשמחזיק 
 ש מחיר לרשעתו".  הרשע שי

  
כן ע מרושע. אלגרוע מכך שהמדובר ברש נו לנקוט כדעת המיעוט, מבליעלי י כיסבורנ 

היה בהרחקה זו של איסור קבורה  –שבהם הותקנו ההרחקות  –שכבר לימים מ 
ום להעביר גופה לקבורה במק ושי במקרים רביםרצינית, נוכח הקמשום סנקציה 

לקבורה  ונותות שבהתקיים, גם בישראל, חלופ אחר, קושי שכיום אינו תקף עוד,
ביעה  ך בהקשר הקלהתיחס לכ "ממוסדת". ואולם, עלינושלא במסגרת הדתית ה

שר  כי "כל אדם כ 1962-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1בסעיף 
ת אדם פקעו חובותיו  ועד מותו"; במשמע, עם מו בות מגמר לידתו לזכויות ולחו

בת הגט פגה והאשה נעשית  ם חולא גל מן העיזבון כמובן(, וממי)כיחיד, להבדי
אמירה המקובלת עם סתימת ה מסוימת ה, היא במידנה; מקבילתה הדתית, אגבאלמ

ן נראה כי אין  חברה...". על כ הגולל בקבורה המסורתית, כי "הננו פוטרים אותך מכל
הרחקות; לטעמי  הידרש להרחקה זו, בשונה מכל שאר הקום, בכל הכבוד, לאפשר למ

   ת, כאמור.ק לכמרחימדובר בצעד 

של בהחלטות ביה"ד, גם לא בהקשר  להתערבות  אין מקום    י' עמית-ם נ' הנדל ופטיהשו  , לפיםלעומת .67

א המעגן  העותר  של  לקבורתו  יד  לתת  לא  ולעניינהקביעה  אשתן.  לחזו  נת  הראוי  עמן  כמה ור  ל 

 פ' עמית: מהקביעות בעמדת כב' שו

רסנל שלם של כלים, לרבות ם אנייק לבתי הדין הרבהנה כי כן, המחוקק העני. 3"
ן טענתם של העותרים כי בית מאסר. מכאסר ותנאי אציות חמורות ביותר של מסנק

ה בחקיקה  קציה שלא בא זכרהדין חרג מסמכותו בהטילו "הרחקות דרבנו תם", סנ
 לעיל.  הנזכרת

 נימוקים עליהם אעמוד להלן.  ות את הטענה בשל שורה שללטעמי, יש לדח
 ]....[ 

וד האדם כב חוק יסוד: היסוד: עוד לפני חקיקת  ה.       פרשנות ברוח חוקי           
א, על  וחירותו, הכירו בתי המשפט כי "מניעתה של עגינות אישה היא עקרון יסוד שהו

שפטים,  אלוני נ' שר המ 852/86ם הבסיסיים שלנו" )בג"ץ ינו, מבין הערכיפי תפיסות
 ((.  1987) 74, 1( 2פ"ד מא)

ת יכות החוקתזבת הנגזרות מה-ש זכויותסרבנות גט מגלמת פגיעה בשלו           
לכבוד, וניתן לומר כי כאשר במסורבת גט עסקינן, המדובר בכבוד האשה וחירותה  

 ה.   המילולי של המילבמובן 
הזוג המתרגמת את עצמה לזכות  הזכות לאוטונומיה של בן  –האחת                         

 יתוגמערכת ז גט פוגע בזכות בן הזוג לכתוב את סיפור חייו, להקים מתןאי לגירושין. 
 אחרת ולחיות את חייו כפי שהוא מוצא לנכון ללא כפיה מצדו של סרבן הגט.  

הכוללת הן את הפן החיובי, על פיו יש לאפשר  כות לחיי משפחה הז –השניה               
את הפן השלילי על פיו אין  הן , ום להתקשר במערכת זוגית עם מי שלבבו חפץלאד

 .  ונולרצניגוד בלכפות על אדם חיי זוגיות 
הזכות לשוויון. הגם שסרבנות גט היא תופעה המשותפת   –השלישית               

קשה ביותר. ראשית, מאחר שהגבר יכול לקבל  שפגיעתה בנשים  ברים ונשים, הרילג
מהר יותר לאשה; בשל ק" תקתנישואין, אך גם בשל השעון הביולוגי "המ היתר

יתן לאשה גט; ובשל האיסור לא נעוד ר כל חהסטיגמה של הולדת ממזרים לגבר א 
 "לבעלה ולבועלה" כל עוד לא ניתן לאשה גט.  

[]....   
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וסח הרחקות דרבינו תם מוגבלת ליהודים שומרי  יות של המלצות נהאפקטיב        .9
לא יעלו אותם לתורה עשויה  ן ונייצרפו אותם למרה ומצוות, שהחשש שמא לא יתו

ם אינן אפקטיביות כלל כלפי מי  דרבינו ת כי הרחקות לפגוע בהם. אכן, יש להניח
ם על  ום. חנוך לו לאדבשוויון ולא כל שאינו שומר תורה ומצוות, אך אין לכך ולפגיעה

עבריין ו "תופרים" בתפירה ידנית לאנ פי דרכו. כפי שבענישה או בדיני מעצרים
עים  כלים ואמצ ה על פי מידותיו, כך בענייני גיטין. לבית הדין ארגזליפם חולנאש
בעל דין ליתן גט, ועל בית הדין לברור את האמצעי האפקטיבי, כל מקרה   לשכנע
 ומידותיו.  תיו, כל בעל דיןונסיבו

...[ ]. 
דעתו מעניין הקבורה הנזכר   חוות.      חברי, השופט רובינשטיין, הסתייג ב17

דם של א ו תם, ואני מניח כי הדבר נובע ממידת הפגיעה בכבוד הבינדר  בהרחקות
י גם כבוד המת הוכר כחלק מכבוד האדם. אכן, עם המוות, הנישואין  תרים, שהרהעו

בט זה, נושא הקבורה מתייתר  נדרשת לגט, ובהים, ואין האלמנה פוקעים מעצמ 
י  כלפבי ן שיש בהרחקות דרבינו תם צעד אפקטיהינתאך דווקא בלכאורה. 

  איני רואהבפנינו,  םהעותרים, שאם לא כן לא היו מזדעקים ושוטחים עתירת 
י  לעשות פלגינן דיבורא בין ההרחקות למיניהן וסוגיהן. אם מי מהעותרים חושש כ 

,  ניואל וכדי ביזיון וקצף, ואם הדבר כה חשוב בעיא יובא לקבר ישרביום פקודתו ל 
אותו לאשתו, ותשועתו כהרף עין.   סורימ שלו את מפתח הגט,-כבד ויוציא מכיסויי

גם לחלק זה בפסק דינו של בית הדין  יתן תוקף תישמע, נ  יאשר על כן, ולו דעת 
 . הרבני הגדול

 :דלהנפ' ובעמדת כב' שעות הקבינו לעניינ ובמיוחד יפה .68

המאמצים שעשו חכמים,  גודלה של המצווה להתיר עגונות ו –השני  הרובדמו. 6"
ות  לם קונקרטי הרלוונטי לענייננו. דרכי המקום והזמן כולישו א יהו –לרובד השלישי 

י"ב. תוך  -נו תם, מגדולי בעלי התוספות שפעלו באשכנז במאה הציו של רבאת מאמ
, הוכנסה הקהילה  תן הגטה החופשית של נורצון לשמור על ממד הרצון והבחיר 

על פי  ואףד, חיק את סרבן הגט ולהשפיע על בחירת היחי למשוואה. היא רשאית להר
הסנקציה היא  שב הדבר לגט מעושה.חהיה וכתוצאה מכך יינתן גט על ידו, לא י –כן 

הרחקה חברתית גם מאינטראקציה ישירה עם הקהילה במוקדים דתיים, כגון בית  
בעולם  שנה לפני עידן הפייסבוק.  900-ל החברה ככוחה ש. מאלפת ההכרה בהכנסת

אחד של העולם לצידו השני. בעולם של  צד ר משל היום ניתן תוך שניות ליצור קש
. לצד השוני, המשותף הוא כי אדם הוא הייתה קטנה ומבודדת רבנו תם, הקהילה

ל ידי  ית הובנה היטב עיצור חברתי. התובנה של אריסטו לפיה האדם הוא חיה חברת
ד מנחלתו בקהילה אך בידו לתקן  . המסר הוא שסרבן הגט איב יב-חכמי המאה ה 

 .  דמותולק זורוהמצב יח
ת העגונה  ל אחר. כדי לשחרר אוהנה כי כן, מנגנון להתרת עגונות שנע על מסל 

מכבליה, חז"ל תרו אחר פתרון, לא רק פתרון משפטי. זו אינה חשיבה של השופט  
ון . הפתרהעולם הרבני לדורי דורותדרכי החשיבה של ך היא משקפת את היום, א

ואין לבין הרחקה מהחברה שהוא חלק  ניש הוא כי היחיד יכול לבחור בין התרת ה 
ינן בציווי הלכתי כגון איסור חמץ, ת המסקנה כי לא עסקא. תיאור זה מבסס ממנה

ונות של הפסיכולוגיה  . החברה פועלת ומפעילה לחץ מכוח עקראו צום יום הכיפורים
ין. מעניין לציין שרבנו תם הדגיש  וח פסיקה משפטית של בתי הד א מכהחברתית ול

רגש. רבנו  ו דובר בחרם חברתי אלא בהרחקות. הנתק אינו מלא, אך חד ומן מכי אי
שה. גם  ביר כי לו היה מדובר בחרם, הגט עשוי היה להפוך לגט מעותם אף הס

. על המסתכל  מדובר בחרם מלא כי אם בהרחקות התיעוד ההיסטורי מלמד כי אין
ן שמערכת כיושל ההלכה מבחוץ להבין, כי התפיסה היא שעל המערכת המשפטית 

מיים  מצעות מנגנונים פניאהדין הדתית היא שיצרה את הקושי, עליה לתקנו ב
כתובות כב ע"ב(. זוהי  ומוכרים, בבחינת "הפה שאסר הוא הפה שיתיר" )בבלי,

לחשש מפני מדרון חלקלק. עסקינן במנגנון שפועל כתשע מאות שנה.  תשובה חלקית 
לכל הפחות בתקופה   –ינויים ו שעולה כי ההרחקות שתיקן רבנו תם, לא עבר

מה לי ולהסדרים של   –ינתו ובצדק מבח –לשאול  להאחרונה. המשפט המודרני יכו
 ן.שויה להיות יתרון בשמירת יציבות הדי? ברם, טרוניה זו ע12-המאה ה

נובע מהכוח  כפי שהבהרתי לעיל, הסוגיה המתעוררת היא ייחודית. ייחוד זה 
משלים בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה; ס הרבדים: היחהמצטבר של שלושה 
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הדבר, כפי שהזכרנו, מצווה   –ת עגונות בעל פה וגישתה להתרשאופייה של תורה 
הילה כדי להילחם ו תם שאינן בגדר ציווי אלא שיתוף הקהרחקות דרבנ הוא; 

. יש ברבדים סורבות הגטבתופעה של סרבנות גט, וביתר דיוק בתופעה של מ
ת המסקנה שאין חשש למדרון חלקלק. אין בפנינו פסיקה  ק ארו כדי לחזשהוזכ

רם משפטי לחברה. ביטול ההרחקות עשוי להיות  ית אלא המלצה של גוטמשפ
 ס את תפקידו. בת העבודה של הדין הדתי כפי שזה תופהתערבות בלי

 ]....[ 
והוא איננו  ממלכתי הפועל מכוח חוק ואל תשיבני כי המדובר בהחלטה של בית דין 

ת, הבהרתי  ילי. ראשית, הדברים הובאו גם ככלי עזר לבחינת המקרה. שנמנהגוף 
המשפט העברי  עמדתי כי מקרה זה הינו חריג. הובא בסיס לעמדה זו על פילעיל את 

הדין הרבני הפועל בסמכות ייחודית בנושא של נישואין  הרלוונטי לפעולות בית 
סמכות לבית דין או לבית קת דין שאישרו הענ שלישית, נפנה לשני פסקיוגירושין.  

. כל אחד משני פסקי  א מכוח הוראה כלליתלמשפט שלא על פי הוראה מפורשת א
  :הדין צועד בדרכו הוא

טבועה. נקבע, על ידי כב' הנשיא  שהובא לעיל, מדגיש את הפן של סמכות עניין לב,   
ין  הד לקביעת סדרי דין נתונה לבתי וק, הסמכותברק, כי בהעדר הסמכה מפורשת בח

בית ל יסוד זה נפסק כי עהרבניים עצמם. כך מכוח הסמכות הטבועה של בתי הדין. 
שאין הוראה מפורשת בחוק  הדין הרבני מוסמך להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ הגם

(. יודגש, כי זאת על אף  תו לכך )כפי שהיה בזמן מתן פסק הדיןהמסמיכה או
של האדם לחירות ולתנועה על פי  וד ין זה עשויה לפגוע בזכות היסוצאת צו מע שה

מכות הטבועה היוותה בסיס לבית  ותו. צא ולמד כי הסרחוק יסוד: כבוד האדם וחי 
-גירושין(, תשי"גחוק שיפוט בית הדין רבני )נישואין והדין הרבני הפועל על פי 

נא נ' מדינת ישראל ,  ו"ד מאהר חע 6185/00(. בע"א 501, 498)ראה שם, עמ'  1953
מוטל הנטל,  "(, נפסק מפי השופט מ' חשין כי על בית המשפט 2001) 366  (1)פ"ד נו 
(.  378)בעמ'  על אחרים, להסדיר בראש ובראשונה את דרכי פעילותו שלו" עליו או

לחוק הפרשנות. בהתאם לכך נקבע כי בית המשפט רשאי  17הבסיס לכך הוא סעיף 
מסמיכו לכך באופן  ינול עורך דין, גם בשעה שהחוק את אישיות עלהטיל הוצאו

זכות לקניין. חרף  ה בזכות היסוד של העמפורש. כמובן, הטלת ההוצאות היא פגי
  .אף אם לא בעניין הקונקרטי שנדוןהאמור, נקבע אשר נקבע במישור הכללי, 

מסמיך את   ינוסקי דין אלה תומכים במסקנה שהובאה לעיל, לפיה גם אם החוק אפ
ההרחקות, ניתן להיעזר בשני המקורות: סמכות   על בית הדין באופן מפורש להורות

מדינת ישראל נ' סמיר   10349/08ראו גם: רע"ב  ) לחוק הפרשנות 17 ףטבועה וסעי 
השופטת א' פרוקצ'יה, לפיו ניתן   ( בפסק דינה של20.7.2009רסם בנבו[ )גנאמה ]פו

  יותלחוק הפרשנות ביחס לערכאות שיפוט 17יף סע לחבר בין סמכות טבועה לבין
   ומעין שיפוטיות. העניין התייחס להחלטת ועדת שחרורים(.

]....[   
אור עקרונות ל בחינה של הוראת בית הדין הרבני על הרחקות דרבנו תם לנערכה לעי

בין היתר נשקלו: מעמדה של ההמלצה, עוצמת הפגיעה  המשפט המנהלי והחוקתי. 
מכתו בחוק, ושאלת  להסם, הזיקה בין המלצת בית הדין הרבני תריבזכותם של העו

ת הדין הרבני על נה היא כי המלצת ביקהשימוש הסביר בסמכות שהוענקה לו. המס
תו העותרים שבפנינו, אינה חריגה מסמכו הרחקות דרבנו תם, בנסיבות המיוחדות של

ת בסבירות פעלשל בית הדין הרבני והיא בגדר סמכויות המוענקות לו בחוק המו
 ומתוך רגישות לקשיים בה. 

ני סמכות בית הדין הרבב.      נותר לבחון את סוגית הקבורה. אף חבריי המכירים 14
הדין הרבני שלא להביא להורות על ההרחקות, חלוקים בדעתם בנוגע להמלצת בית 

קבר ישראל. חברי השופט רובינשטיין סבור כי על אף שיש להכיר את סרבן הגט ל
נו תם, שונה הוא המקרה של דרבכות בית הדין הרבני להמליץ על הרחקות  מבס

זה, חברי כתב כי יש להתערב   שראל. בנוגע לענייןיהמלצה על הרחקה מקבורה בקבר 
וות דעתו(. מנגד,  ורות על ביטול הרחקה זו )פסקה לח לחבצו של בית הדין הרבני ולה

ההרחקות השונות. בנימוקיו לכך  ןחברי השופט עמית סבור כי אין מקום להבחין בי
ואם דווקא   את הגישה כי הרחקות דרבנו תם צריכות להיות אפקטיביות, כירהוא מז

ה כי המפתח  אין לבטלה; כך הוא מציין גם את העובד –בעלת משקל היא   הרחקה זו
 לפסק דינו(.   17יו של הסרבן )פסקה להיחלץ ממצב זה נתון ביד

לנוכח   ים.ו של חברי השופט עמית וזאת ממספר נימוקטרף אני לדעתבסוגיה זו, מצ
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לנהוג עם העותרים  המסקנתי כי בית הדין הרבני לא חרג מסמכותו בהמלצ
בורא" ולהתערב בפרטי  בהרחקות דרבנו תם, סבור אני שלא נכון לעשות "פלגינן די

ת בליבת זכויו  רחבתי לעיל, אני סבור כי אין בהמלצות פגיעה חמורההדברים. כפי שה
ידה המצדיקה התערבות של ערכאה  במ האזרח ומשכך אין מדובר בחריגה מסמכות

, והתערבות בה מחייבת צידוק  של בית הדין הרבני תזו. מדובר בהחלטה שיפוטי
רעור על בית ית משפט זה על כך שהוא אינו ערכאת עמשמעותי. פעמים רבות חזר ב

זהירות. חברי השופט עמית  יך זה מחייבתהדין הרבני. משכך, התערבות במסגרת הל
(, ואף לכך יש לתת משקל  11ת של כיבוד הערכאות )בפסקה יבוהדגיש את החש

 נייננו.    עב
ואפרט. הטעם  .זאת, אין מדובר על ענישת המת כי אם על זירוז האדם החייתירה מ

חובה הנגזרת מכך  ובינשטיין בהחלטתו, הוא כבוד המת וההמנחה של חברי השופט ר
אינה נמדדת רק ביחסה  רה על חובותיו. דברים אלה רבי טעם הם. חב למחול למת

ובה לכבד את המת: ה אנו מוצאים את החרלחיים אלא אף ביחסה אל המתים. בתו
ראו  ו ביום ההוא" )דברים כא, כג(. חכמים"לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנ

הקב"ה קבר מתים מות למידותיו של אלוהים: "בקבורת מתים "חסד של אמת" והיד
ף אתה קבור מתים" )בבלי, סוטה יד ע"א(. עם זאת,  " אדכתיב "ויקבר אותו בגיא

כפי שהודגש לעיל, הרחקות דרבנו תם לא ינן בענייננו. הלב כי לא בכך עסק ליושם א 
 –לשוב לדרך הישר. במובן זה, ההרחקות עדו להעניש את העבריין, אלא לכוונו נו

. ככלל,  ותונועדו למנוע מצב בו האדם יעמוד ברשע  – ובעיקר זו הנוגעת לקבורה
 . ההרחקות מניחות את האפקטיביות שלהן

...[] 
ייחסת לנסיבותיו המיוחדות של המקרה המונח בפנינו. ש שוב כי ההכרעה מתגיוד

בפרט, מחויבים לפעול בסמכות החוק ות המדינה כולן, ובתי הדין הרבניים רשוי
מקדשת  ינהזה נחצה במקרה שפנינו. כאמור, המטרה א ובמידתיות. אינני סבור כי קו

טרה, נקרטית גם על פי המואך האמצעים נבחנים בצורה זהירה וק –את האמצעים 
 להתיר עגונות. נסכם כך: 

Law at its best is not about principles, not about problems, not even about 
people, but about a person, a victim of injustice   . 

בכך הנני מצטרף לדעתם של המשנה לנשיאה א'  ירה. העתדעתי היא כי יש לדחות את 
וא' שהם. בנוגע לסוגיית הקבורה מצטרף אני לדעתו של  ין, השופט י' עמית ירובינשט

 פט עמית.   השו

ות , ראה את החשיבבו היה מדובר באזרחים ותושבים זרים  ן, בתיק אחרואף כבוד השופט רובינשטי .69

הבינלאומית  בה בתי הדרחבת הסמכות  בהיבטיםהרבניים  ין  של  נישואיהם    הדתיים  לדין  של התרת 

 בע:נק פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול  8121/11ץ "בגבלו ש בפס"ד. בחוץ לארץת ועגונ של

חוק שיפוט בתי דין  תיקן המחוקק את  סבגניין והנה, בעקבות פסק הדין בע ט"ז. "
התרת  של  תייםהד םרחיב את הסמכות הבינלאומית לדון בהיבטי, באופן המרבניים

לחוק.  1סעיף עומדת בדרישות  נהלישראל אי של יהודים אשר זיקתם נישואיהם
כנסת מיכאל איתן )יושב ראש ועדת החוקה, חוק מעל דוכן הכנסת הציג חבר ה

 לחוק בדברים אלה: ומשפט( את התיקון
 

חר שנישואין בדין תורה בכל רחבי  שמא  "קיבלנו את העיקרון
פיר יהעולם,  אינו  הממשלוכווקם  בכוח  לבוא  בכוח  ל  או  ת 

הדין הרבני  -האכיפה של המדינות השונות, מן הדין הוא שבית
-ינה יהודית ודמוקרטית, יהיה ביתבירושלים, כבירתה של מד

ממש ותוכן בהחלטות שנועדו הדין שיקבל סמכות ויוכל לתת  
עגונות בעולם.  ממק  לשחרר  שונים  צריכים ומות  היינו 

לו   הסמכות  להרחיב  ס  עלאת  לקנות  שיוכל  כי  מכותמנת   ,
אזרחית נישואין  התרת  לקבל  יכולות  עגונות  הן  אותן  אבל   ,

היהודית   לדת  נאמנות  אבל נשארו  דתי,  גט  רוצות  והן 
המ הזה.  העניין  בכל  מכירות  לא  הוא המדינות  היחיד  קום 

מיום כ'   דברי הכנסתהחוק" )רת  טישראל, ולכן, זאת היתה מ
 א"ר(. -שה הוספה דג(; הה27.7.05בתמוז תשס"ה )
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בית הדין על העניין  סדק' צר שיש בו להחיל את סמכות-החתירה, "למצוא כל 'צדק

כאשה וחירותה כבת  -הציל את האשה ולתת לה את כבודה כאדם שבפנינו, כדי ל
(, עולה בקנה אחד עם 4.9.11)כדברי בית הדין האזורי בהחלטתו מיום  ישראל"

המחוקק, ומעל כל אלה   מוצהרת והמפורשת שלה ועם כוונתו פסיקת בית משפט זה, 
ית והיותו במורכבות נושא הגירושין בהלכה היהודעם גדרי מוסר והגינות, בהתחשב  -

 "  ...[]תלוי במעשה הבעל.

שיפובמסגרת  עיל  להמוצע  התיקון    נסתבכהתקבלו    2005בשנת  ואכן   .70 בעחוק  נישואין ט  התרת    ניני 

   .2005-״הס(, התשי חקיקהתיקונ) מקרים מיוחדים וסמכות בין־לאומית()

הוספו  ויודגש  .71 הנ"ל  נ  ג4  ףסעיגם  , שבתיקון לחוק  דיצילחוק, לפי בקשתם של  בתי  רבניגי  ים מחוץ ן 

האלארץ,   את  לבסס  מנת  ש   פשרותעל  הדין    וכיבוד  פעולהיתופי  של  בתי  בין  לם,  בעוהודים  היהדדי 

  כבלי עיגון באופן ה בהסרת מתן עזרשל בנושא  ובמיוחד  – ל לבתי הדין הרבניים הממלכתיים של ישרא

ש-שבית" כבירתה  בירושלים,  הרבני  ביתהדין  יהיה  ודמוקרטית,  יהודית  מדינה  שיקבל  -ל  הדין 

 . "עגונות ממקומות שונים בעולם  טות שנועדו לשחררסמכות ויוכל לתת ממש ותוכן בהחל

ים  טפל במקרי עיגון קשל  7הסמכות הבינלאומית של משיב  הנ"ל,    3מאז תיקון מספר    במשך השנים .72

 4ון מס' תיק( )ושיןנישואין וגיר )יים דין רבנ חוק שיפוט בתי   קודם חקקנ, כאשר בו עוד יותרף הורח א

שעה שעה  .  2018-התשע"ח  ,(והוראת  לא הוראות  לסמכויאשר  הפכו  קבועות  בינלאומיות  ות  חרונה 

רבניים  קת  יחקבמסגרת   דין  בתי  שיפוט  וגירושין)חוק  מס'  תיקו)  (נישואין  שעה  5ן   ,(והוראת 

לחוק    .2021-התשפ"ב ההסבר  שיפוטראה  )בדברי  חוק  רבניים    הצעת  דין  וגירושין)בתי   ( נישואין 

מס'  ) קבע)  (תיקון)  (שעה  והוראת  4תיקון  להוראת  השעה  הוראת  התשפ(הפיכת  ה"ח ;  2021-"א, 

 נכתב: ( 536עמ'  1423הממשלה תשפ"א מס' 

ות מן התפוצות  נשים יהודי ר עשרותמאז חקיקתה הביאה הוראת השעה לשחרו
 תדינות שבהן הן מתגוררות כל דרך חוקיפי רוב, אין במ מעגינותן. לנשים אלה, על

ים סמכות לבתי הדין הרבני השעה, לא הייתה והלכתית לכפיית הגט, ובלא הוראת
 ושין ולהביא לשחרורן מעגינותן. לגיר תביעותיהןבישראל לדון ב

כהוראות   5ת תיקון מספר  לאור חקיקונו,  יפנב  תהמונחשל העותרת  רה  בנסיבות המיוחדות של המק .73

בח לקבועות  המאפשרת  הדין  בתי  שיפוט  מנת  מוסדות  וק  על  שאת  ביתר  לפעול  המדינה  להביא  של 

  ישת כב' השופטים עמית והנדל מץ את ג, שיש לאאין כל ספקותן,  לשחרור יהודיות מן התפוצות מעגינ

בהליך דנן   ואף ליישם אותה בפועל!  הבעל המעגן.לקרובי המשפחה של    החיב ר, ואף להבפס"ד גז הנ"ל

הבענ משיבים  יין  של  ב  14עד    8רחקתם  ישראלקבמקבורה  ובמדינת  בכלל,  ישראל  כל  בפרט,    ר  אין 

דנן   מקרהב  לעיל. בפס"ד  ובינשטין  ' רקט כב' הש, כפי שנבבית הדין הרבני  לנקוט כדעת המיעוטמקום  

זו   רציניתמהווה    ר ישראל אכןי המשפחה בקבקרובה  של איסור קבורהרחקה  אכן    .משום סנקציה 

גםתקיימ ב  ם,  חלופות שונות לקבורה שלא  שהמשיבים    וככלמסגרת הדתית ה"ממוסדת".  בישראל, 

א לקבור  או  להיקבר  ה מעוניינים  במסגרת  קרובם  השונותת  ב  חלופות  השלא  הדתית  -נסגרת 

תרץ מתן  מנת ל  על  פות האלהחלוהתקיימותן של  ב  תמש אבל אל לנו להשושם דרכם.  סדת", תב"ממו

, ודווקא במדינת  מדינה)!(רישיון מעת הכתנאי למתן ה  פי ההלכה  על עלבית עלמין הפוהאפשרות ל 

להישר  מפסק  אל,  מרחיקה  ההתנער  אשר  מלכה  שהם   14עד    8שיבים  את  עוד  כל  ישראל   מקבר 

  ין לא עדי  14עד    9משיבים  מי מבין  ות  עם מדוק:  ו.  העגונה בעגינותהחזיק את  לה  8מסייעם למשיב  
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 . עומדתקציה בעינה , והס8המוטלת על משיב חובת הגט פקעו 

פעם  ויודגש .74 או14עד    8משיבים    :עוד  תושבי  אינם  משפחתו,  ובני  המעגן  ישראל  ,  מדינת  .  אזרחי 

זכות אף  מהם  למי  אין  ישראל.  מו  דהיינו,  במדינת  להיקבר  הדין קנית  בית  של  ההלכה  פסק    יישום 

גופעל מנת למנו  הרבני בית עלמין הפועלת  קבר בילארץ לה  14עד    8ה של מי מבין משיבים  ע העברת 

מהוו אינו  "מדרוברישיון  חלקלקה  מסמכן  לחריגה  ה"  דין  בתי  של  מקרה  רבניים.  ויות  לא  בוודאי 

מצעים נבחנים בצורה זהירה  הא, במקרה הזה ".את האמצעיםהמטרה אינה מקדשת "-שניתן להגיד ש

הוק פי  על  גם  להתירונקרטית  ליישםעגונות  מטרה,  מבקשים  "הרחקה  .  רק  יבות  בנס  .אחת " בארץ 

פ כל  שאין  אחמיוחדות  ועל  תרון  בר,  העלמין  בבתי  להשתמש  מהמעגן  למנוע  "כקהילת  מנת  ארץ 

  רה דנן בוודאי יש במק על כן נראה כי    מושבו.ם הרחקות הקהילתיות אשר הוטל עליו במקומקלט" מה

 בנייםסר לבתי הדין הר במקרה שח  שאר ההרחקות  בשונה מכלו  להידרש להרחקה זו,  לאפשר  מקום

א אזרחים  אינם  הזוג  בני  היות  תסמכות  המדינה.בישוו  של  ב  מינולטע  ם  מהתנדווקא  פסק  ערות 

הדין הרבני   בית  של  לכת,  מהווה  ההלכה  מרחיק  ייואצעד  הקודף  ההלכות  של  מוטעה  של מושום  ת 

    לה.נים האייכבוד בית המשפט הזה בענ

 תם חעגנים ובני משפמלמפלט  ינתכמדת ישראל מדינ

שנ .75 לע כפי  במבוא,  אמר  ייל  ניו  מדינת  את  עזב  וההמעגן  לורק  מגוריו  את  מנת  קליפורניהעתיק  על   ,

יכלבר הנישהיה    ולוח ממצב שלא  ביטול  שלו חייואין האזרלקבל פס"ד של  יכול להתחתן  ם  , ושהוא 

 כביגמיסט. יחשב הבשנית מבלי ל

 Las-בחופה וקידושין ל ידי ואין החדשים שהוא ערך ע, הנישתושב או אזרח ישראל גן ה המעלו היוגם  .76

Vegas    במדינתNevada,    נחשב נישואיןירת  כעבהיה  סי  ריבוי  ללפי  ח'  ו'  מן  העונשין  פרק  לחוק 

עד  9( לחוק הנ"ל. ומשיבים 1))ב(15שראלי בהתאם לסעיף הדין הישל מלאה   להתחו, עם 1977-תשל"ז

   עים בצוותא.ים ומבצימסעכ יםיו מחשבה 14

אי אפשר  אבל  רחי מדינת ישראל.  או אז אינם תושבי    ,תו ובני משפח  מעגן ה  ,14עד    8משיבים    אמנם .77

ראל  ישש במדינת  שתמ, ולהאזרחי ישראלתושבי ישראל או  אינם  "ליהנות" מהעובדה ש להם    לתת

פליליות  רץ  כא או תושב  ות" שעל מנת לקבל "הטבמפלט מסנקציות   ישראל לא היה מקבל. אזרח 

 להיקבר במדינת ישראל.  תינמוקת זכו אףהם מ מילאין -ויודגש 

המקרלנקל  בניתן   .78 תכהשוות  העולים  למקרים  דנן  בה  המשפפופות  בית  כבוד  מתן ני  בעניין  הזה  ט 

א חוק  זכויות  לפי  לעב השבוזרחות  מת  מוצאםריינים  בארץ  לאפשרות ורשעים  בקשר  שאלות  או   ,

 ל ידם.  , לארץ ביצוע עבירות עישראל סגרת אנשים ממדינתה

אות  אשר הנורמות מתחום דיני ההסגרה ב  החשובהאינטרס הציבורי י יובל נקבע שרוב לחצעוד לפני ק .79

ם עניין בולט  חוק. קיים אכיפת הלאומי בתחו-שיר אפקטיבי לשיתוף פעולה ביןלהגשים הוא יצירת מכ

התביעה   לשלטונות  עזרה  אבהושטת  מדינות  של  בבוהמשפט  חשודים  בהבאת  פשעים  חרות  יצוע 

)ראה   מתבטא שיתוף פעולה זה.  שבהם  ריינים נמלטים הוא אחד האמצעיםסגרת עבחמורים לדין. ה

נ  6182-98ע"פ   שינביין  לממשלהשמואל  המשפטי  היועץ  נג)'  פ"ד  כ625(  1,  דע,  אף  המיעוט אשר    ת 

  (בפס"ד הנ"ל הסכים לקביעה הנ"ל
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ההסג .80 שיתהליך  של  הליך  הוא  ע" רה  )ראו:  פליליים  בעניינים  מדינות  בין  פעולה    4596/05פ  וף 

ישראלרוזנשטיין   מדינת  ס,  נ'  ע"פ  2005)  406,  353(  3)פ"ד  המשפט  6182/98(;  היועץ  נ'  י  שינביין 

נג)לממשלה פ"ד  בבסיס  ( (1999)  639-640,  625(  1,  ההס.  תכליות,  הליך  כמה  בין  גרה  איזון  שעיקרן 

הלאומ  –הציבורי  האינטרס   הבינלאומי  הן  הן  ובבמיגור    –י,  גבולות  חוצה  הפשיעה  ימלטות מניעת 

זכ לבין  נ' מד  2258/11ו ע"פ  )רא  ל האדם שהסגרתו מבוקשת לחירותותו ש עבריינים מהדין  ינת  דרן 

סם בנבו[  , ]פורמונדרוביץ נ' מדינת ישראל  2144/08  ע"פ ;  ( 20.6.2012)  11, ]פורסם בנבו[ פסקה  ישראל

(14.1.2010) . 

  הנ"ל  נבייןבעניין שי  עבריינים. מקלט ל  את מדינת ישראל לארץ  הפך  1978לחוק ההסגרה משנת  תיקון   .81

אחרי שהוא ברח    גן עליוה  אשרוחוק ההסגרה    , לישראלכל זיקה    שינביין מר  לאין  טה העובדה שהובל

תוקן חוק    1999ת  , בשנואכן  ם לתופעה שאינה צודקת בעליל. רג,  הסגרתו  פשר את שאינו מאו  ,לארץ

גנות מסוימות המופיעות בחוק.  הנות מהשנדרש הן אזרחות והן תושבות על מנת ל  , אשר קבעההסגרה

 :עת החוקצכתב בהפי שנכ

ני  רון שלטון החוק ועיקרון השוויון בפעיק םהדינת ישראל, ה משפט של מערכי יסוד בשיטת 
ת אלה.  וון ל פגוע בעקרונוהתכ  את הסייג להסגרת אזרח, לא 1978שקבע ב־המחוקק,  ק:החו

 וונת המחוקק.כ יישב עםמאז התיקון אינו מת לא שהניסיון שהצטברא
ל  הסגרה שלי במסגרת דיני האזרח ישרא פשרה בין הרצון להגן עלהווה מוצע מהתיקון ה

   ]...[ החוק. שוויון בפניעל ה ו חוקהכרה לשמור על שלטון ה  ישראל, לבין
אותם אזרחים הצעת חוק זו, רק לבמוצע כ אזרח תינתן,מיוחדת של אי הסגרת הגנה הה 

דינת ישראל ת מב אלעזו גנה לאזרח שבחרן מקום להושיט הראל; איתושבי יש שהם גם
  אחרת. חייו למדינה ת מרכזלהעתיק או

הגנה לאזרחים שבחר  ואם חיי  מדינת ישראלוב את  ו לעזאין מקום להושיט  הם  ולהעתיק את מרכז 

לגבי אנשים    למדינה אחרת, אז קל ואינם תושבים של מדינת ישראל, אפיוחמור  אזרחים  לו  שאינם 

 שבות. חוק הם בעלי זכות לקבלת אזרחות לפי היות

הש'  לחוו"ד של כב'    11)סעיף    נקבע(  06.09.15)]פורסם בנבו[    ינת ישראלאסתר ים נ' מד  3915-15ע"פ  ב .82

 : במקור(ים לא גשפוגלמן; הד ע'

מבקשת נוגדת את תקנת הציבור תו של אדם למדינה הבמקרים שבהם יימצא כי הסגר
מתקיימים יתר   אף אםשראלי יימנע מלהורות על הסגרה משפט היכמשמעה בחוק, בית ה
ודוק:  ((. 346(; עניין סירקיס, בעמ' 2004)  301 ק )ראו: עניין בזק, בעמ'התנאים הקבועים בחו

חריגים  בלו במשורה ובמקריםור במסגרת הליכי הסגרה יתקפגיעה בתקנת הציבטענות בגין 
סקה  בו[ פיועץ המשפטי לממשלה, ]פורסם בנני נ' הפלו 250/08ויוצאי דופן )ראו למשל: ע"פ 

שכן ביסוד דיני  (, 585גודייב, בעמ' ; עניין י114וביץ, פסקה (; עניין מונדר12.3.2009ל"א )
ריינים שנמלטו  אכיפת הדין הפלילי על עב םים חשובים וביניהרסים ציבוריה אינטההסגר
ניעת הפיכתה של ; ומיעהינות המבקשות; שיתוף פעולה בינלאומי במלחמה בפשמהמד

 .עברייניםלט" לישראל ל"עיר מק

הש'   כב'  של  דבריו  בפס"ויפה  שלו  בחוו"ד  מזוז  אמ'  הש'  כב'  של  הסכמתו  קיבל  גם  אשר  הנ"ל,  '  ד 

 : שוהם

די פגיעה  ההסגרה אינה עולה כ, בנסיבות המקרה דנן, לא רק שהיענות לבקשת  בעיני . 2"
  הטעמים, מ1954-, התשי"דההסגרה חוקל (8()א)ב2 סעיףענין הוראת בתקנת הציבור ל

צוע ההסגרה שדווקא הימנעות מבי אלא , ע' פוגלמןב בפסק דינו של חברי השופט שבוארו היט
 .לתקנת הציבור תעמוד בסתירה

ע.  גין מעשיו ויבוא על עונשו אם יורשדין בשראל מחייבת כי עבריין יעמוד ליבור ביתקנת הצ
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ו עבירות  שביצע נת ישראל לא תהפוך למדינת מקלט לעברייניםתקנת הציבור היא שמדי
שנמלט לישראל לא   הציבור היא שעבריין. תקנת דינה אחרת ונמלטו לישראל מאימת הדיןבמ

יכי מת הלי ההסגרה, גם אם חל עיכוב בהשלי בהליכלהסתתר מאחורי טענת שיהויוכל 
 נדירים ביותר. מעט במקרים יוצאי דופן וההסגרה, שמטבעם הם מורכבים, ל

 
כה יסודיים וכבדי משקל בחברה מתוקנת  י ההסגרה הםד הליכהערכים והתכליות שביסו. 3

בלו ור, יתקרה מנוגדת לתקנת הציבטענות שההסגלרגליה עד כי "נה ששלטון החוק נר ובמדי
קש אינו בר הסגרה  ובית המשפט לא ימהר לקבוע כי המבו..., במשורה ובמקרים יוצאי דופן

(,  13.2.11) פסקה י"א[ בנבו רסםפו ], חיים לביא נ' מדינת ישראל 4333/10 פ "עה" )מטעם ז
  114פסקה [ בנבו פורסם],  נת ישראלמונדרוביץ נ' מדי  2144/08 פ"עוכן ראו: יא; לבלהלן: ענין  

,  יו נ' היועץ המשפטי לממשלהגיא מא  8801/09 פ"ע ;וביץמונדר (, להלן: עניין14.1.2010)
 (. (21.9.2010)  13פסקה [ בנבו פורסם]

 
, וכך הוא במיוחד  יבורמנעות מהסגרה בגין פגיעה בתקנת הצה להיכך הוא לגבי כל טענ

רים יוצאי דופן  טבעה רק במק אשר מ  ,שיהוישר לטענה לפגיעה בתקנת הציבור עקב בא
העשויה  ל" היסוד של שיטת המשפט בישראפגיעה בערכי כדי " ונדירים ביותר יכולה להעלות

פלוני נ' היועץ   250/08 פ"ע; ביץונדרומ עניןנעות מהסגרה )ראו למשל: כף להימלהטות את ה
עץ  רנק קנת( אפרת נ' היויונתן )פ 739/07 פ"ע (; 12.03.2009)[ בנבו רסםפו]  לההמשפטי לממש

'  נ  סירקיס 2521/03 פ"ע; אפרת(, להלן: ענין 07.06.2007)[ בנבו פורסם]  טי לממשלההמשפ
 (  לביא ; ענין (2003)  347, 337( 6)זנ ד"פ, שראלי דינתמ
 
נן רות בגיבגרמניה בגין העביה לישראל לאחר שנעצרה ונחקרה ערערת נמלטה מגרמניהמ. 4

ותה שלא לעזוב הפרת תנאי שיחרורה בערובה והתחייבתוך  מבוקשת הסגרתה. היא עשתה כן
שמה במרשם  המערערת את שינתה  גוריה בברלין. יומיים לאחר שהגיעה לישראלאת מקום מ

עד  הליך ההסגרה בענייננו נו פות. שמה עוד פעמיים נוסהאוכלוסין, ולאחר מכן שינתה את 
, שגרמו לעיכוב ניכר  ה אלהשה המערערת להשיג על ידי מהלכין" שביקלבטל את "היתרו

  הישראלי -ה, ולהגשים את האינטרס הציבורי ה על העבירות המיוחסות לבהליכי שפיטת
ליך  וכי העיכוב בה נשכרהבאת עבריינים לדין. אין לקבל כי חוטא יצא של  -לאומי והבינ

 את ההליך הפלילי.  יסכל - היה מחויב המציאותגם אם בחלקו לא   -ההסגרה 

טוענ .83 שגםהעגונה  לפ  ת  לפעול  יש  בארץ,  קבורה  לאפשבענייני  אין  הנ"ל.  הכללים  קבורה י  מתן  ר 

ותו זריםלאזרחים  ישראל הפיכל  לגרום  ,שבים  של  לעבריינים  תה  מקלט"  מעגנים  ל"עיר  בעלים   ,

הר חוות הדעת של הרכב המיוחד של בית  מהקביעות של    הימנעות  אקדוו  .יעם ומסי תעמוד    בניהדין 

לבטל את    רת העגונה בענייננו נועדהיענות לבקשת העותהאדם, ועוד.  וד  , כברבסתירה לתקנות הציבו

תם  למדינות שאין ביכווריהם ב, ומגים שלהם מהלכ ייג ע"להש 14עד  8ים המשיבים "היתרון" שמבקש

, כפי  י והבינלאומיהישראל-ינטרס הציבוראיהיש להגשים את    לאכוף כפיית גט.  של בתי דין יהודיים

באשר  שחרור עגונות  של  ג,  4הדין, לרבות לפי סעיף    התיקונים של חוק שיפוט בתיל ביטוי בכל  שמקב

ה, ומהן ככל שניתן תן עזרה באמצעות מוסדות  חוטא  מצב  אין לקבל  בוודאי  ו .  מדינה  ,  נשכרצא  י כי 

בבית   ר ודווקא  בר  פ דות המדיממוסונו  רישי אשר לפי    ישיון ממוסדות המדינה, עלמין  י נה אשר על 

המדינה של  ה  דין  לפסקי  שכפוף  מהלכה  מעגן   ,1שיב  ל  שהוא  בגלל  או    יםזרחא   םואינאישה    רק 

לדון יש מגבלזאת    לאורו,  יםישראלי  יםתושב בתי הדין הרבניים    ות רבות על סמכות העניינית של 

 . לגופם גזובגירושים של בני ה 

 גן ה של המעקרובי משפח לההלכתיות ע להטיל הרחקותסמכות 

, בית  (05.05.20]פורסם בנבו[ )  פלוני נ' בית הדין הרבני  1478/20בשפ  ון בשל בית המשפט העליבפס"ד   .84

הנכבד   האינטרס  המשפט  על  עמד  דין  בימ"ש  פסקי  כיבוד  בבסיס  העומד  ערכאות הציבורי  של 

יהשיפוט אם  כי  וציין  בהליך  ית,  הרבני  יה  הדין  בית  סרבניכדשל  של  לציותם  להביא  נוספ  י  ים,  גט 
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סגרת האיזון הנכון כי כך ראוי לעשות, בכך לא נפל כל פגם. חר שנמצא במשהושתו עליהם לאלצווים  

הנכון.  וש הוא  וסרההיפך  העגינות  הדין  תופעת  בתי  ועל  וכואבת,  קשה  תופעה  היא  הגט  ובתי  בנות 

    מת חורמה.משפט להילחם בה מלחה

אה מן הארץ  של עיכוב יציסנקציה    היטלה  ודית שבהמדובר בסיטואציה ייחהיה    הנ"לבמקרה  ודוק:   .85

גט,   סרבן  של  אביו  לארץ,  על  חוץ  תושב  היה  הוא  גם  בהשפעה אשר  השתכנע  רבני  שבי"ד  לאחר 

ו ועל מצב הדברים הקיים.  המשמעותית  הבן  על  הנסיב  הלכהוהדרמטית שיש לאב  כי כאשר  ות  היא 

וא  להפרת הצו השיפוטי, אף אם האו הביא  כלפי כל אדם שסייע    וים וציא צמחייבות זאת, ניתן להו

את ההחלטה אם להטיל סנקציות על אדם שלא היה  " להליך העיקרי ולא היה בעל דין בו. ו"גורם זר

 רי, יש לקבל בהתייחס לנסיבות כל מקרה. צד להליך העיק

הביא את  היו מעורבים בניסיונות לש  רביםגורמים של ט רב לעדויות  נדרש בפירויפורניה לבקבית הדין  .86

  כמו"כ.  המעגןבענייני הגט של    14עד    9ם  משיביעורבות  העידו על מ  ואשר  עותרת, לתת גט ל  8משיב  

ניהל משא ומתן בקשר לגט ואף    9משיב    ,7טעם משיב  במסגרת הליך גישור אצל דיינים מ  כי  ףא  להוע

ם  ינידון בעניל  7להקנות סמכות למשיב    כולי אף הוא  , דבר אשר לכאורה  ךרובה כספית על כד עהפקי

אולי אף להקנות סמכות  של חוק שיפוט בתי הדין,    9לסעיף  בהתאם  ו  .אתהקשורים לנושא עתירה ז

; כאשר בוודאי לפי דיןת והרחקות  והטלת עוד סנקציו  ל האספקטים של הגירושין,לדון בכ  7למשיב  

 ות. כבר סמכ ץ, יש להלקבורה באר ופותעת מתן רישיון ואישור העברת הגהקשור לענייני מני בכל

ל  ש   מאחורי עיגונה  ים עומד  גם  14עד    9המשיבים  בית הדין כי    קבענהשנים    במשך  הדיוניםכל  לאחר    .87

מנהלהעותרת מתן    ים ,  בעניין  ומתן  ידי  משא  על  ל  8משיב  הגט  בקשר  שונות  דרישות  כך.  ומעלה 

רת  קבו  סביב  בניסגרת גישור בבית הדין הר במ  9נוסף למו"מ אשר ניהל משיב  וב,  , מבין רביםגמאלדו

מצ"ב   ראה  מ  18  כנספחאמו,  ממכלול    .2021  באוקטובר  12מיום    העותרת  לא  10ב  משיתכתובת 

כי    יבותנסה בתומ  14עד    9משיבים  עולה  העגונה.   ם,לתלכ  יםומתנכר  עסיקו, מפרנסומ,  8ב  משיכים 

  כים תומ  שרא  14עד    9שיבים  יש מבין המעולה כי  בפני בית הדין המוכר והיפה  ר הרב שנפרש  מהחומ

, בין היתר על  ומגלה הזדהות ואמפתיה לסרבנותו,  גבוהבתדירות  מו קשר  ע  ים, יוצר8במשיב    כלכלית

השתתפות בפומביידי  נבדהמב  ההביגמיבחתונתו    ם  בדינת  אתו  יחד  אבל  בישיבת  אמ,  ועודמות    . ו, 

  םאינ  14עד    9  משיביםכי  ומוכר  פה  ידין  מצא בית  ובמשך שנים רבות,  טבר הראיות ומשקלן הרב,  בהצ

"מסייע  רק כיםבגדר  מי  ",  אם  ומהותי  יעלהשפיכולים  י  גדולה  הסרבן    השפעה  של  בבעל  המעגן 

אשר ננטיים  דומי  גורמים  הם  14עד    9ם  המשיבי  .םעצמב"  ניםסרבהלכה למעשה "  גם  םוה,  העותרת

משיב  לים  יכו על  העותרת  ל  8להשפיע  את  של  משחרר  פושאי  ,8משיב  עיגונה  שפגיעתה  דרך  חותה  ן 

ות כפי שנקבע  את הסנקצי  הםליט להטיל עליולכן הח  .את מתן הגטדול ממעשיו ולאפשר  לגרום לו לח

  בפסק ההלכה.

הסנקצי .88 מהי  הדין  בית  בחן  והיעיל וההולמ  ותלבסוף  זה  ותת  כי  בהו ה  .במקרה  ומסירת  ר  קנסות 

כספיותיפ תסייע  קדונות  התרברבות  לעותרת  לא  נוכח  מהמשיבים  ,  הרב   םשרבעו  14עד    8חלק 

משיב  הפקיד  כבר    9משיב  שוהעובדה   אצל  מגבלתבמ  7כספים  להסיר  כדי קבור  טרה  תוך  האם  ת 

ונה בראש ובראש יםמצביע יםהדבר. נותהלשחרר את העותרת מעגי  8הביא את משיב ל  ה )שווא(הבטח

ניסי  העותרת, לפעול להנצחת עיגונה של  14עד    9יבים  משעל מגמתם של   ן  ותוך חיסול מיידי של כל 
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העגינות.    המתעורר לסיום הפגיעה הקשה והמתמשכת  ותמהמתאי  ות כי הסנקצי  נמצא פרשת  נוכח   ,

היעותרתב כספיות הטלת    נן,  לא  במלסנקציות  לר,  עוצמתם,  קבוא  מניעת  ישראל  בות  בקבר  ורתם 

נו  רבשל    הרחקותמשכך נמצא כי מתקיימות הנסיבות המאפשרות הטלת  ו.  תתי עלמין של הקהילובב

ן  כים ביבהלי  ים ל דין" ישיר"בע  םאף אם אינ   ים י שליש  דיםצד  םבהיות  14עד    9משיבים  י  פגם כל  תם

 .  8העותרת ומשיב 

העותרת  רין בין  הסדרת גט פיטו  ןבעניית  עת הלכתילקבל חוות ד  7ולאחר שהתקבלה פניה אצל משיב   .89

ב  יהייחודאינם נתונים לשיפוטו  לכאורה  יהודים הנשואים כדין תורה ש  ,8יב  ומש הרבני   ת הדיןישל 

 8ם  על משיבי  ההרחקותב על פי חוק שיש להפעיל את  אשר הורכ כב המיוחד  רץ, נקבע על ידי ההרבא

ד  עומ 8שמשיב  כל עודץ, ולא לאפשר הטסת הגופות לארץ גם בארץ, ובמיוחד בבתי העלמין באר 14עד 

 עותרת. ט פיטורין לו לתת גבסירוב

אין  ו .90 זה  בקביעת  כל  במקרה  להתערב  של    כבר המקום  הרבביהמיוחד  כי  ה"ד  ההפני  אשר  סק  לכה 

  9ם  י בעל משי  , ובמיוחד מניעת קבורה בקבר ישראל, גםקות של רבנו תםחלק מן ההרח  הטלתמחייב  

  3עד    1ועל המשיבים  בארץ ישראל,    ואתר, כולל  כל אתרבייב כל בית דין וכל חברה קדישה  מח,  14עד  

ההלכה.   פסק  את  בתי לכבד  ידי  על  שידין    נקבע  ומוסמכים    ים עומדכן  גם      14עד    9משיבים  הפים 

ס המשיב  מאחורי  ה  8רבנות  גט.  מאודברור  14עד    9ם  משיבינגד  כ  קבעו שנהרחקות  למתן  ולפי  ,  ות 

של נית  קביעה  אשר  בישראל  הרבני  הדין  ינבית  גם  חוק,  פי  על  להפעילה  בארץ,  ש  שן  יש  ומשנמצא 

,  עגינותלסיום פרשת ה  והבאת  לשם  8משיב  ע על  יל להשפופעעל מנת ל  14עד    9בידיהם של המשיבים  

 ארץ. ם לקבורה במתן אישור להעברת גופיהאותן בהקשר של אי  מלהטילאין מניעה 

אלו   .91 לבנסיבות  הרבנייםמערכאסור  הדין  בתי  משיביםת  וגם  מלמצוחדל  3עד    1  ,  חוקית  ל  דרך  וא 

לפריצת דרך  צי הצלתה יביאו מבתקווה כי מא וגם  . מעגינותה עותרתוכשרה אשר תביא להצלתה של ה

ג אחרותשועה  עגונות  לנשים  שבעליהם  מצב  באותו  המצויות  לישראלות  מחוץ  שוהים  ובני  ן   ,

  דתה  ירותשי"נהנים" מ   בכל זאתאשר מסייעים להם,  שראל ואשר גם נמצאים מחוץ לימשפחותיהם  

 .של המדינה

של מדינת    כתההפייעת  בבסיס מנ  דיםמוהע  הציבוריים והרוחבייםשל האינטרסים  ולעניין השיקולים   .92

הם דברי כב' הש'    ים, יפםתמשפחמבין קרובי    םעגנים עבריינים ומסייעלעיר מקלט לבעלים מישראל  

 ס"ד הנ"ל:בסוף חוו"ד בפד. מינץ 

 מילות סיום "
ה נוספת שהעלה המבקש, כי בית הדין הרבני ביקש אתייחס לטענת סיום לקרא. 55

הגירושין,   ערובה" במסגרת הליך וכ"בן לף מיקוח"ק"לעשות בו "שימוש" לא ראוי כ
לי שיש בכך כל תועלת לקידום ההליך. על פי הטענה שהועלתה לפנינו במסגרת  וזאת מב

,  קשהשל היועץ המשפטי לבמקבל משנה תוקף מהאמור בתגובתו הדיון, עניין זה 
על   הכי מערכת בתי הדין הרבניים רואה במקרה זה מקור להשפעצוין במסגרתה אף 

"למען יראו  קיבל אופי ציבורי  נטען על ידי המבקש,. ההליך, כך נוספים ותמקרי עגינ
 כדי לפגוע בזכויותיו. וייראו", באופן אשר יש בו 

 
ההליך, רלוונטיים  ר היעדר אפקטיביות רים שנאמרו לעיל באשר לטענה בדבהדב . 56

ינטרס לאם אחדות באשר יהם אפוא גם לעניין טענה זו. ברם, מצאתי לנכון להוסיף מיל
דין של ערכאות שיפוטית, אשר מצא לו מקום גם  יס כיבוד פסקי בבס  העומדהציבורי 

  דין הוא עניין אשר יש בו אינטרסביצועם של פסקי במסגרת תגובת היועץ המשפטי. 
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זיון פקודת בית משפט אינה מוגבלת רק ה. התכלית של הליכי בראשון במעל ציבורי
,  גלעניין  )ראו גם:כאמור ורי ציבהאינטרס לקידום הגם והיא נוגעת  ,לצדדים להתדיינות

צווים   בציינו כי: "אי קיומם של א' ברק(. עמד על כך בעבר השופט )כתוארו אז( 219עמ' 
רשות השופטת, ובתשתית החברתית כולו, במעמדה של ה שיפוטיים פוגע גם בציבור
יתר  אלה יפים ונכונים ב (. דברים241עמ'  ,מוניות הדר לודעניין המביאה לכיבוד החוק" )

ציות בנו  -של אדם על איהדומיננטית גיה העומדת על הפרק, השפעתו שאת בהינתן הסו
פן חריף  באורימה לו פוגעים והגציות מסוג זה -גט לאשתו. אי לצו שיפוטי המורה לו ליתן

אם יהיה  .והבסיסיים של חברהעמוקים  ה יהבאינטרסים ציבוריים מובהקים וביסודות
לצווים שיפוטים שהושתו  נוספים, של סרבני גט  םציותהליך זה כדי להביא לבאפוא 

בכך לא נפל כל צל של    עליהם לאחר שנמצא במסגרת האיזון הנכון כי כך ראוי לעשות,
העגינות וסרבנות הגט היא תופעה קשה וכואבת, עליה  תופעת. ך הוא הנכוןההיפפגם. 

  ץ"בג) מהלהילחם בה מלחמת חורדין ובתי המשפט הנאמר זה מכבר כי על בתי 
((.  20.8.2015) 5פסקה [ בנבו פורסם], רושליםפלוני נ' בית הדין הרבני הגדול בי 4686/15

 : ע' ארבלים בהקשר זה דברי השופטת עוד יפ
 

ערנו אינה חדשה צ"תופעת סרבנות הגט היא קשה ומורכבת ול
ה הנותרת כבולה שה וכואבת באישעה קלנו. היא כרוכה בפגי

נפגעת,  חירותה  עוד:  בהם  מעוניינת  היא  שאין  לנישואין 
היא ים וזכותה לחיי משפחה נפגעת גם  כבודה ורגשותיה נפגע

ה  – אלו  ממעמד זכויות  הנהנות  כזכויות  כולן  בשיטתנו  וכרו 
סעיפים   )וראו  במעלה  וראשון  ו4,  2חוקתי  יסוד: ל  5-,  חוק 

משפטי  המרכז ה-עדאלה  7052/03בג"ץ  ;  כבוד האדם וחירותו
המיע הפנים לזכויות  שר  נ'  בישראל  הערבי  בנבו[   וט  ]פורסם 

גם 14.5.2006) נפגעת  כך  בתוך  האישה   ((.  של  זכותה 
ש זכותה  האלאוטונומיה,  את  ל  להגשים  כאדם ישה  עצמה 

חייה   סיפור  את  לכתוב  גורלה,  את  לבחור  זכותה   –חופשי, 
הא היא,  ורק  היא  קשר להחליט,  סיומו  על  יבוא  ומתי  ם 

בנישוא רוצה  היא  שאין  לקשור ין  תבחר  ומתי  והאם  עוד  ו 
( בשנית".  כזה  בקשר  נ'    2123/08בג"ץ  עצמה  ,  פלוניתפלוני 

 (. 6.7.2008)  17פסקה ]פורסם בנבו[ 
 

לנו" נדמה שפרשה זו מגלה  ואף כי תופעת סרבנות הגט כאמור, "אינה חדשה 
, ובהיותה  אבת בחייה של אישה אשר לא שפר עליה גורלהחדשים של פגיעה כו שיאים

נכה ומוגבלת. תרה מוחי קשה שלאחריו נונים ספגה אירוע יאם צעירה לשני ילדים קט
ישּה נטשּה, מתנכר לה ומסרב לשחררּה לחופשי מזה שנים. נסיבות העניין אינן מגלות  א

דין הרבני האזורי  המפורטות של בית ה להתערבות בהכרעותיהן העובדתיות כל עילה
י  ואם לא המפתח אז  –פיהן בידי המבקש נתון המפתח ובית הדין הרבני הגדול, על 

אלא שהוא ממאן לעשות זאת. פעם אחר   יומה של הפרשה.א לסלהבי  –לפחות הפתח 
יא לפנינו, לא תבוא מידי  פעם, בחרי אף ובעזות מצח. מזור למצוקת המבקש אותה הב

שלו, במעשים של ממש, בפעולות אמיתיות, שיהיה בהם    פט זה, כי אם מידיובית מש
 . הזו, אל סופההקשה והמתמשכת  תכדי לקדם את פרשת העגינו

 בפס"ד הנ"ל: בהערותיה וילנר. ידברי כב' הש'  כ גםוכמו" .93

, אשר מינץ ד'פט אני מסכימה לחוות דעתו הנכוחה והמקיפה של חברי, השואף  "
 . עמית' יותיו של חברי השופט כן להער, וּהלא הפכלא הותיר אבן ש

  
הטמון   האינטרס הציבורי בדבר  עוד ראיתי להוסיף ולחזק את דברי חברי 

ציות אשר עשוי    –הערכאות השונות בעניינו בקש להוראותיהן של בציותו של המ
. לא אחת עמד בית משפט  בותלהביא להתרת המשיבה מכבלי עגינותה, לאחר שנים ר 

  הדין בית נ' פלוני 8121/11בג"ץ מונה בהתרת עגונות )ראו: החשיבות העצומה הט זה על
  הרבני הדין בית נ'  פלוני 5185/13"ץ בג; (24.1.2012) פסקה יגסם בנבו[ ]פור, הגדול הרבני
((, ואכן 5185/13 ץ"בג( )להלן: 28.2.2017פסקה כא )]פורסם בנבו[ ,  יםבירושל הגדול

", מסורבות הגט, היא תופעה חברתית קשה ומעיבה, הנובעת  החיות"עגונות התופעת 
ק רצונות  נשים אלה לשם סיפו הדין הדתי בידי בני זוגן של אותמניצול ציני של הור
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עה אנושה  יכלכליים או אישיים, ולעתים אף משיקולי נקמנות גרידא. זאת, תוך פג
   .ו כמשמעוטשופ –של הנשים לחירות  בזכות

 
-17-ים לעניין זה דברי הרב יואל סירקיש, בעל ה"בית חדש" )פולין, המאות היפ 

חרבות  ה, כאילו בנה אחת ממי שמתיר עגונה אחת בזמן הז כל"( אשר כתב כי 16
ת העגינות,  י)תשובות החדשות סימן ס"ד(. על רקע חשיבותה של סוגי ירושלים העליונה"

אף   לעתיםלה פתרונות הלכתיים, שנים על מנת למצוא חכמי ההלכה לאורך ה עמלו
לא יהיו בנות  י שכדוכל זאת, כדברי הרמב"ם " ,אחרות או כאלההקלות  של במחיר

)בדעת  א' רובינשטייןשל השופט )כתוארו אז(  ראו בסקירתו המקיפה" )ישראל עגנות
  856-843, 817( 4)הדין הרבני הגדול לערעורים, פ"ד נט -סבג נ' בית 6751/04בג"ץ מיעוט( ב

 .  ]פורסם בנבו[ (5185/13בג"ץ בתו ; וכן ראו פסקה כד לחוות דע( 2004)
 

נשווה   משפט ובתי הדין,ה מן הראוי לדידי, כי גם אנו, בתי  
ת העגינות, ונפעל  ה של תופע ורנינו את חשיבות מיגתמיד לנגד עי

כמיטב יכולתנו על מנת לאפשר לנשים העגונות לצאת לחופשי,  
כותן  זאת  הלכה למעשה משוליטול את גורלן בידיהן, ולמוב לש

ואת  ,  בוד האדם וחירותו חוק יסוד: כהחוקתית לחירות, כאמור ב
   " .ם ובהיותו בן חורין ההכרה בערך האד 

 וכבוד האדם תקנות הציבור

ותו, כדי  על כבוד האדם וחיר ן, מטרתו להגיסוד זה-חוק"ע: קוב חוק יסוד: כבוד אדם וחירותול א1ס'  .94

 ."יהודית ודמוקרטיתיסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה -לעגן בחוק

פניוע .94.1 היסוד  ל  ה  חוק  כבוד  את  של"-ל  אדםמקשר  ישראל   ערכיה  כמדינה   מדינת 

להיודמוקרטית  יהודית חייב  האדם  כבוד  מהו  הגדרת  דהיינו  של  ."   בסיס  על  ערכי  קבע 

 היהדות.

ל .94.2 ואיןפקפאין  מהמס  ק  שקמנוס  היהדות  ינת  חמבנה  את   האלערכי  שמעגנים 

 הלאלהיהדות מתייחסים    יפקפק שערכלוגם אין  .  הנים דוחים ונדחים מהקהילה  נשותיהם

 ם את נשותיהן כרשעים בעצמם. סרבני גט המעגניו ים כמים ונותנים יד לרשעעיימסר שא

נות  יוגן העגת בלי עחיוות יסוד של העגונה לכבודה, לזכוי בין    םמאזיניו כאשר  דהיינ .94.3

  מתיהם   תיסוד של המעגן ובני משפחתו להיקבר או לקבור אזכות הצווארה, לבין  על  תולה  

ת זכויותיהם לגבור ע  ת ונה חייבג, זכותה של הע, כאמור(סודבארץ )וככל שזה אפילו זכות י

ם  מגני ו    את העגונה  ותמעדיפ  היהדותשערכי  וזאת מכיוון  .  14עד    8מבין משיבים    תשל הזול

 יד.  ושנותנים ל ההמעגן ואלמעל שר אמתר, יוליה ע

השלטון חייבת לכבד את הזכויות יות ו מרשכל רשות קובע: "היסוד הנ"ל לחוק  11ס'  .94.4

  ל עהכל שביכולתם    תלעשו  5עד    1ם  משיבי יות על  אאחרחובה ואז חל     " יסוד זה.-לפי חוקש

כי    לעותרת לקבל את  עייסלמנת   היא  גיטה,  הגט  אשר    כבודה  מחזירה לה אתמה שקבלת 

 . ן ובני המשפחה שלונשללה ממנה ע"י המעג

הגן על  לעל מנת  מטילות על רשויות השלטון,    קוהיסוד, והחובות שהחחוק  ערכי  לפי   .94.5

  3  עד  1  יםמשיב  ה,האמצעים הנדרשים על מנת להביא לחירותולהגן על    העגונהכבודה של  

דעת  קיול  צייתל  יםחייב חוות  את  ה   תההלכתיים  בית  של  של  המיוחד  הרבנירכב    , הדין 
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פסק   את  בקליפורנ  של  ההלכהולאכוף  הדין  בארץיהבית  עלמין  בבתי  גם  פועלים    ,  אשר 

 . לכה שלהםפיפות לפסקי ההכהם ובמ תלרישיונובהתאם 

לא  3עד    1ים  המשיבאף    דוק!ו .95 הנ"לימסכימים  ב.  זון  תביעה  וראה  משיבתיק  ע"י  הוגש  נגד    9  אשר 

לאירוע    6משיבה   עיבקשר  אמובורתה שקבכוב  של  מנדל  ,  38035-10-19"א  ת),  ל  חברה  דב  נ'  קיהן 

 .  (ורסם()לא פ קדישה

כנגד ו  בנות הראשית,, הר 1  משיב   ת צד שלישי כנגדהגישה הודע  6בה  משי  לבתיק הנ" .95.1

המעגן.  8משיב   משיבה  ),  של  צדדים שלישיים  מצ"ב    6הודעת  הנ"ל  בין    (.19ח  כנספבתיק 

 :8שיב מהודיעה ל 6משיבה היתר 

הוא האחראי להתרחשות האירוע   בעתירה דנן[  8]משיב   1ישי הצד השל. 4"
ריקא, גדולי הרבנים דאמ לשהתאם לפסק דינם בכמתואר בכתב־התביעה. 

ביניהם רבני אגודת הרבנים, עליו נסמך הרב הראשי לישראל ונשיא בית  
הביא את ב־ההגנה(, נאסר באותו מועד להדין הגדול, הרב לאו )נספח ד׳ לכת־

 15 -מעגן את רעייתו כ 1ראל, היות שהצד השלישי יש רורה בקב המנוחה לקב
נים, שלא כדת ש 5 -פניה לפני כ לף נשא אשה אחרת עאשנה, מסרב לגרשה, ו

שהיא   טושלא כדין. בהתאם לכך, נקבע, כי יש להימנע מלקבור את אמו, בפר
 .תמכה בבנה בעיגון רעייתו

סק־הדין א היה ניתן פמעגן את רעייתו, ל 1אלמלא היה הצד השלישי . 5
ה לא נטקס הקבורה של המנוחה, והתובע בהנ״ל, וממילא לא היה מעוכ

  1השלישי   דורטת לעיל, גרם הצהיתה באה לעולם. בהתנהגותו המפ
התביעה, לרבות לנזקים הנטענים  -להשתלשלות האירועים המתוארת בכתב

דם  לא נהג כא 1השלישי וכל(, ככל שאלו יוכחו. הצד  מכל ם)המוכחשי
לפגיעות הנטענות בכתב־התביעה  בנסיבות העניין, והוא אשר גרםהסביר  

 ת מכל וכל(, ככל שאלו תוכחנה. ו)והמוכחש

יכך, ככל שיוכרע לבסוף, לאחר שהתובע יתכבד ויביא ראיותיו, כי  לפ. 6
לפצות את התובע, הרי  התביעה, ועל כן ישנגרמו הנזקים כמפורט בכתב ־

עקב התנהלותו   ,1הצד השלישי  לפתחו של טיל את האחריות לכךשיש לה
 כאמור.

משיבה   .95.2 צודקת  טוענכש  6ואכן,  החלט  8שמשיב    תהיא  לכל  אחראי  אשר  זה  ה  הוא 

בני משפחתולמ גופתו או של מי מבין  לו, עקב הת  נוע העברת  בעיגון אשר מסייעים  נהלותו 

 ! !שנים 18העותרת מעל 

 :1יבה שמהודיעה ל 6בה ישמגם חשוב מה שידה  באותה מל אב .95.3

הוא הגורם המוסמך ליתן  בעתירה דנן[  1]משיבה   2הצד השלישי . 7"
צורת הקבורה   ,קבורה ההנחיות בקשר עם הטיפול בנפטר, טקס  למודיעה

לתנאי רישיון הקבורה של המודיעה:  6.4והקמת המצבה. בהתאם לסעיף 
צורת הקבורה  צורת הקבורה    לטיפול בנפטר, לטקס הקבורה,לטיפול בנפטר, לטקס הקבורה,  הלכתי הנוגעהלכתי הנוגע  בכל ענייןבכל עניין"

ההלכה וההנחיות של הרבנות ההלכה וההנחיות של הרבנות   המצבה, תנהג החברה על פי פסקיהמצבה, תנהג החברה על פי פסקי  והקמתוהקמת
    הרבנותהרבנות  שלשל  ההן בעניין הלכתי ספציפי פסקי הלכן בעניין הלכתי ספציפי פסקי הלכייהראשית לישראל. אם אהראשית לישראל. אם א

 ". הראשית לישראל, תנהג החברה על פי פסיקת רב החברה או רב העירהראשית לישראל, תנהג החברה על פי פסיקת רב החברה או רב העיר

ראנק, יועצו הבכיר של הרב  בהתאם להודעה שנשלחה מהרב רפאל פ. 8
הגדול, הרב לאו, בלילה שקדם להגעת  ןיית הדאשי לישראל ונשיא בהר

המנוחה לקבורה.   תשלב להביא א ודיעה באותהמנוחה ארצה, נאסר על המו
, ובהתאם לתנאי רישיונה של המודיעה, עוכבה הלווית  לת ההודעהעם קב
 .ראלעד לקבלת הנחיה אחרת מהרבנות הראשית ליש  ההמנוח
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יתכבד ויביא ראיותיו, כי נגרמו  לבסוף, לאחר שהתובעלו יצויר, כי יוכרע . 9
ין של טקס קבורת דכוב שלא כהתביעה נוכח עיהנזקים כמפורט בכתב ־

את האחריות לכך   ל לפצות את התובע, הרי שיש להטיהמנוחה, ועל כן יש 
יה , מכח החלטתו לעכב את הקבורה ומתן הנח2לפתחו של הצד השלישי 

דעתו, לפיה עיכוב    2ישי אמור, גילה הצד השל בהחלטתו כלמודיעה.  רכאמו
וגרם  ,לכה ועם הדיןאחד עם הה ה, עולה בקנהקבורה ראוי בעיניו

 " .פי תנאי רישיונה-ייב עלכמתחלמודיעה לפעול בהתאם לכך 

הראשית,  1  המשיבו  .95.4 להליךהרבנות  שלישי  צד  שהיה  הגנתו  ,  ח  כנספמצ"ב  )  בכתב 

 :נכתב .בהודעה שלה 6סתרו את הקביעות של משיבה , לא  (20

בעל הדין האמיתי של התובע הוא אחיו סרבן הגט. ככל שיש לתובע  . 15"
הסרבן, ואליו בלבד.  להפנותה אל אחיו ויב הלוויה הרי שעלוטענה על עיכ

אגודת הרבנים  לחברה קדישא פעלה בהתאם לפסק הדין של בית הדין ש
דין האמור וניסה ן, הרב לאו סמך ידו על פסק ה. אכדארצות הברית וקנדה

את הצדדים לידי הסדר תוך ניסיון לפתור את מצוקתה של  לובילה
 {...}העגונה

שה בתיק הנ"ל; דגשים  אשר הוג 1לכתב ההגנה של משיבה  15ף יסע)ראה 
 מקור(לא ב

ן לטענות של המודיעה,  ואהסכימו במל 3עד  1 יםהמשיב. לא עצרה שם  1משיבה אבל  .95.5

   !תרתבודה של העוכגן על ולאיזונים הנדרשים על מנת לה

כבוד המת ניצב   ןוסבר כי אל מול עקרולמען שלמות התמונה י. ]...[ 26"
: "החשיבות של  לראב הראשי ליש כב' הרן כבוד החיים.  ובמילותיו של ועקר

שתלמד אותם  ם לדעת הקהל ועה גם לרבנים והם אינם צריכידכבוד המת י
כבוד  ש דעתד המת, עלינו לחשיבות של הלכות כבועם כל ה פרק זה.  אבל

החשיבות  ."ואף עולה עליו מכבוד המת לא פחות חשוב האנשים החיים
כמה מצוות עשה ולא  ה ואנשים החיים, הלא היא מפורשת בכמהשל כבוד 

לכלל הציבור, כמו "ואהבת לרעך כמוך" ו״לא תעמוד על דם   תתעשה המוכרו
  ו שלא לפגוע בזולת,המחייבות אותנ ת רבות נוספותרעך", וכן ישנן מצוו

והן בממונו.   ולהשיב אבדתו, וכן, להושיעו גם מאדם אחר המזיק לו הן בגופ
עליהם למחות באופן חמור  ם כן שכל המוחים על כבוד המת, שומה  אברור 

כבוד החיים, ובמקרה זה למחות על עיגון האשה החיה שבעלה    ליותר ע
הם השומרים על   משום מה רבים מת.ה דותר מכבו ממית אותה בחייה, י

ח״א כלל ח ט[, יותר   םים הקדמונים׳ שלא לדבר סרה על המתים ]חפץ חי׳חר
 "  ל החיים".על איסור תורה שלא לדבר לשון הרע ע םמאלו השומרי

אשר הוגשה בתיק הנ"ל; דגשים   1לכתב ההגנה של משיבה  26סעיף )ראה 
 מקור(לא ב

 "עיכוב קבורת קרוב משפחה של סרבן גט, "3ההלכתית של משיב    מאמרואת    21נספח  מצ"ב כראה  ו .96

 יעות הנ"ל. הקבאשר סומך את ידו על  מ', תש"פ( כרך) תחומיןבאשר פורסם 

כים של המדינה כמדינה  ותרת, בהתאם לערהע  שלכבודה    להגן על מנת למוביל למסקנה שעכל הנ"ל   .97

ארץ  לטיס  פשרות של מתן אפשרות להסולדת מכל א  , אשרת לשמור על תקנת הציבורהודית, ועל מני

משפחתו ובני  המעגן  של  גופותיהם  וד  את  פה,  קבורה  שירותי  באמצעות  וולמתן  ריקא  שיונות  בעלי 

זיקה את שהמעגן מחעוד    כל  ,7-ו  3,  1  ביםלכתיות של משיעות ההמטעם המדינה אשר כפופים לקבי

 ה. ע ממנה את חירותהעותרת בעגינותה ומונ

לחכות אסור    –  6ורה ע"י משיבה  של העברת גופת האם של המעגן לארץ לקב  מתד למקרה הקודובניגו .98
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ברור    2018בקיץ  מקרה  השל  נסיבות  מכלול המעד הדקה האחרונה!   ק  ת פסקיבל א  3אם משיב  לא 

לפני או אחרי  ו  ,הנפיקו אישור להעביר את הגופה לארץ  4שיב  י או אחרי שנציגי מההלכה מארה"ב לפנ

. אבל מה שכן ברור הינו שבמקרה העיגון הקשה הזה אין העברתה לארץס להעלתה על מטוגופה  שה

ה  "לדקה  לחכות  מקום  מחייב90-כל  והדין  הצדק  עכי".  לפעול  המדינה  רשויות  את  ולהם  ורות שיו 

    ונה העותרת.ידי העג לכמבוקש ע

 נוחות ן האזמ

דבר אשר עלול    ,בוקשתהנת לקבל את מל מכמה פעמים ע  2-ו  1למשיבים  פנה    1  תהעותרכאמור לעיל,   .99

סוףבסי כל  סוף  לקבל  לה  לעזור  מאד  גבוה  מ  כוי  כבר  שהיא  הפיטורין  גט  לוח את  קרוב    כה  כבר 

 ם שנה )!(. לעשרי

להפעיל ניתן  תי שמנת לקבל פס"ד הלכ  רבני המוסמך בארץ על ן ה הדיבית פניה אצל    בלההתק .100

 ות בארץ. חל ושהן גם, חתוהמעגן ובני משפעל  להחילהסנקציות שהיא מבקשת את 

  זרחי מדינת ישראל, ואין להם כל זכות קנויה אינם תושבי או א  14עד    8, משיבים  כאמור לעיל .101

בתחומ העילהיקבר  כאשר  בוודאי  וקבור רבה.  גופיהם  באת  מהותם  דרך  וה  רץ  קציות סנ  לעקוףמתן 

ונות למקרי  ים למצוא פתרפעמי  ת לא פעם ולאנדרש  ל ידי מדינת ישראל, אשרדווקא עו,  למניעת עיגון 

 . סביב העולם קשים ביותרעיגון 

   קשים.המבו ויםממתן הצוכתוצאה   7עד  1למשיבים יגרם כל נזק או הפסד  לאור האמור, לא .102

,  11שמשיב  ברגע  ידית הינה כי  עות המי. המשמהינו משמעותי ורב  תלעומת זאת, הנזק לעותר .103

,  ומטיסים את הגוף  ץגופתו לאר  ר העברתאישו  משיגים  האחריםיותר, נפטר, ומשיבים  יש מבוגר בא

ש בפני  "המת-מגיעים למצב  )אולי האחרוןמאבדים את  ו  ,6עד    1משיבים  של  "  ומוטל   !(!!האמצעי 

 . במשך שנים רבות מעכב הואשר , אאת גט הפיטורין  לתת 8אשר יכול להשפיע על משיב 

כן,  כ .104 חוומו  שעותרת  שלוכפי  במקרה  ש  תה  אימו  של  גופתה  משיב  הטסת  ,  2018ת  בשנ  8ל 

פשר את  " על הרשויות לאלחצים"עלו כל מיני  ופבארץ תגופה נמצאת  ברגע שהסיכוי של ממש כי    יםקי

ה בקיץ אכן קר וכפי ש  המת.  גיעה )כביכול( כבוד, בין היתר, הלנת המת ופל מנת למנועקבורת הגופה ע

סעיף    .2018 בפס"ד  4וראה  עמית  י'  שופט  כב'  של  ביתפל  1478/20פ  בשבהנ"ל    לחוו"ד  נ'  הדין    וני 

ה  הרבני של  "בעניין  קשפעלת  אינם לחצים  האזרחית  במערכת  ששופטים  ובאופנים  בדרכים  ים, 

המבקש זכאי ישיות נכבדה" שנועדה להבהיר כי  מ"א "בכירים    יינים ורבניםניות לדופ   ,"מורגלים בהם

לות  מאות ואי תעל חשיבות עצאין צורך להאריך בדברים  "  , כאשר"וחד בהיותו "גביר גדול"ליחס מי

לא ירא ולא ייחת מלשפוט דין אמת וצדק בהתעלם   ים כי הדייןהדיינים, ופסקי הדין שבפנינו ממחיש

  .יזאלחכימא ברמדי אפוא  ו ".ורעשי רקע כאלה ואחרים מלחצים

מבו .105 הצוולכן  להקדים  קש  מנת  על  למכהוים  ולתרופה  ותושבים  ,  מאזרחים  אשר   זריםמנוע 

ומונעים מעגונות את חירותן,, עובנשותיהםמעגנים את     8ובין היתר את משיב    רים עבירות ביגמיה, 

הוטלו   לוט מסנקציות הלכתיות אשרמי  פתחץ כ ריהודי באהקבורה הלהשתמש במערך    ובני משפחתו,

העגומות שלהם, בין היתר  , על מנת לגרום להם לשחרר את  הם על ידי בתי הדין במקום מושביהםעלי

 . ותרתאת הע
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העד .106 לעותררלאור  לאפשר  שלא  מדוע  הנימוקים  של  המוחלט  שהיא    תם  הסעדים  לקבלת 

לקבל את   תדוע שלא לאפשר לעותריתי מנימוק האמעולה החשש כי הים,  הגורמים המוסמכבקשה מ

 .  יםניייקולים זרים ולא ענישהינו הבסיסי האמור, ו קהסעד המוצד

ולמנוע את קבורת  הלכ  פסוקל  3  אשר אירע בניסיון הקודם של משיב  תדי לראות א .107 גופת ה 

בעניין "הלחצים",אימו של המעגן לעיל  וכאמור  ל  ,  ו  שר אפילאפ אפשר למסקנה שאי  על מנת להגיע 

 ע לארץ.  אשר מגי ות של המוחרמים על כל מטוסהעלאת גופ

שמשיב   .108 מחויבהוכאשר  עשה  י  8עד  ויתנו  א  העגונהלע,  מעל  ב  ותרת  גם   18משך  את  שנים 

 , ולא בארץ.ימצאו מקום קבורה במקום מושביהם בחו"ל 14עד  8משיבים  השפיטוריה, 

 סיכום 

עניינה   .109 זו  עיעתירה  בממקרה  קשה  חקי  אףיוחד.  גון  רבניים  ת  קאחרי  דין  בתי  שיפוט  חוק 

וגירושיןינישוא) ,  אשר קבע  2021ר  בנובמב  30ביום    2021-תשפ"ב, ה(וראת שעהוה  5תיקון מס'  ( )ן 

ס היתר,  הדיקבות  יומכובין  לבתי  בארץ  עות  הרבניים  אישה    בין  מבחינהן  של  גט  בתביעת  לאומית 

לי מחוץ  לערוך  ניתן  ספק  שראליהודייה שלא  אם  ,  בתי  ישרב  וס  בידי  עזרה  להושיט  בארץ  עד  הדין 

 ביותר.  , מעגן קשוח וקשה8ממשיב  טוריןעל מנת לעזור לה להשיג גט פי לעותרת

על   2018בקיץ    7אצל משיב    9משיב  ע"י  תנהל  שה  ורעל הליך הגישמך  וספק רב אם ניתן להסת .110

 ק שיפוט בתי הדין. לחו 9ור בסעיף לאות כאמסמכויות מ 7למשיב  מנת להקנות

לת על  בארץ, מוטבני משפחתו  על  ל עליו וניתן להטי  כןשבסנקציה הכמעט יחידה   אבל לפחות .111

ורכב  אשר ה  7  משיבל  ההלכה אשר נפסק על הרכב המיוחד ש  נהוג בהתאם לפסק ל  6עד    1המשיבים  

 .אחרי שהתקבלה פניה כנדרש ניתנה בהתאם לחוקו

לעילמכ .112 האמור  עשרול  של  המציאות  ומתוך  מ,  מאות,  לא  אם    אף  2-ו  1שיבים  מקרים שת, 

שמנע קבורות  בפועל  ישראל; ו  ואזרחי  תושבי  )ואף  נפטרים  של  ואף    ל  שיבמקרים  רות חללי 

של    הסירובהנימוק האמיתי מאחורי    חשש ממשי כי  קיים  ,1בה  ל משיפסקי הלכה שבגלל    (!()הביטחון

ביתלנהוג בהתאם לפסק ההלכה    2-ו  1משיבים   ו  הדין  של  ד  הסעת  לקבל א  תעותרע מהמנולהרבני, 

 . יםניישיקולים זרים ולא עניהאמור, הינו יסי הבסו המוצדק

בחקיקה    .113 לעגן  צורך  כל  הסמפת  נוסאין  ותושאת  אזרח  של  קבורה  למנוע  זר  כות  ואת  ב 

מה לסרב  הגופות  תןמסכות  להעברת  יש    לארץ,  אישור  לכך.  כאשר  הלכתית  רק  מסהמניעה  לא  כות 

  ככל ו  כך.מיים בהתאם לא פעלא פעם ול  עלהפאף    שהרבנות הראשיתימת על פי חוק. אלא,  קיכבר  

לחוו"ד  היתה    1משיבה  ש משיב    סמךמו   דיןבית  של  הלכתי  זקוקה  ל  7מטעם  מנת  שעל  סק  פקבוע 

ב   ניהיפורקלהדין בל בית  כה שההל תואמת את ההלכה אשר חלה על בתי  , וארץמחייב את הרשויות 

ע אשר נקב  נדרשהין  הד  את פסקיש    כברי  אז,  6-ו  5לרבות על משיבים  שא בארץ,  מין וחברות קדיעל

 . סמכות שיפוט בתי הדיןבהתאם לחוק 

 התורה הוא   יןדההלכתי  ם  חוות דעתשעל פי    נתן פסק דין רבני  הדין  בית ה  הרכב המיוחד של .114

 יינתן לעגונה לא ן קבר ישראל כל עוד שגט פיטוריב , מעגן ובני משפחתוה, 14עד  8משיבים שלא לקבור 
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הה  שפסקספק    אין.  העותרת גםמחיי  זהלכה  הק  ב  חברות  יתר  דישה  את  לכל  בנוסף  ישראל,  בארץ 

העולם.   את   ופס"דתפוצות  גם  מחייב  ועליהם 2-ו   1משיבים    הזה  פי    .  שעל  חברות    הלכההלהורות 

ביתם, ילדיו לא , אחיו ובני  11משיב    ולכל בני משפחתו, כולל אביולמעגן  הקדישה בישראל יתייחסו  

וע  במשותף העגונה,  עכמעוד  ם  בבתי  קבורה  משיב    בישראל  למיןנועי  של  רישיון  לפי   2הפועלים 

 "ל. הנ פס"דלאם התב, ומ1משיב קבע ע"י י שנוכפופים להלכה כפ

רם ב"קבר ישראל"  לתת גט פיטורין לעגונה לא לאפשר לקבימשיך לסרב מוד שהמעגן  וכל ע .115

לכל  להודיע    4שיב  למדיע  ולהר,  נמצאים בשליטתה, ובין היתאל והאזורים הבתוך גבולות מדינת ישר 

היהשגרי  לנפק  שאסור  והקונסולים  המנודיםרויות  מבין  מי  של  גופה  העברת  הב  תר  הלכה פסק 

בישהמחייב   ולארת הדין הרבני  ל  ולהץ,  ה  להודיעכריז  בארץלכל חברות   ,6ת משיב  , לרבוקדישה 

סכם  הנ"ל הינו ה  אשר נחתמה או אשר תיחתם בידי מי מאנשיםשכל הסכם לרכישת חלקת קבורה  

 פרא דארעא.  גדת תקנת הקהל והציבור, ובטל כע ונור בלתי מוסרי  אש

צו ארעי  , ולחלופין,  יים במעמד צד אחדבינ  המשפט ליתן צובית    כבודבנסיבות אלו מתבקש   .116

במעמד   לדיון  אשרעד  הפיך  הצדדים,  בלתי  להיות  שעלול  מצב  יצירת  מתבימנע  כן  כמו  בית  .  קש 

 ון, להופכו לקבוע. ל תנאי, ולאחר דין צו עת העתירה ליתהמשפט הנכבד לקבל א

,  תות העותרהוצאב,  14עד    8  -ו  ,2ד  ע   1ת המשפט הנכבד לחייב את המשיבים  עוד יתבקש בי .117

 ומע"מ כדין. ת שכ"ט עו"ד בתוספ

העתירהב .118 של  העניין  ס,  נסיבות  אין  שכאשר  הנדון  הנו פק  ואף יותר,    ועקרוניחדש  ו  הינשא 

ביותר,   מ העותררגיש  מבקשת  לקיי נשת  המשפט  בית  כבוד  הדיון  יאת  את  בפני    במעמדם  הצדדים 

  .פשריחב ביותר האהרב הרכה

לצ2)טופס    4תקנה  ל  אםתבה .119 הגבוה  המשפט  בי  לתקנות  זו  ,  1984-התשמ"ד  ,דק(  עתירה 

בתצהיר העותרת  נתמכת  ע"י  ש  .חתומה  טכניות,  יצוין  בחו"ל    העותרתמסיבות  נמצאת  טרם אשר 

מאומתת בימים   התוכל להגיש תצהיררת  העות, והצפי שלפי פקודת הראיות  ההירלאמת תצ  ההספיק

 .הקרובים

 פוי כוח של העותרת ג"כ מצ"ב.יי .120

 2022,  ינוארדש חול 31 ,ב"פ, תששבטב 29ם, היום ירושלי

 

54678313 

 , עו"דץדניאל שוור

 81203מ.ר. 

 , עו"דצבי-אברהם בן 

 53472 מ.ר.

 ת העותר ב"כ
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1335249/1תיקב"ה

ירושלים אזורי ה בבית הדין הרבני 
לפני כבוד הדיינים: 

אב"ד, הרב דוד דב לבנון, הרב חיים ו' וידאל –הרב אוריאל לביא  

(ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ) 667678230דרכון חיה לאנה רלב"ג התובעת: 
נגד 

.551597938דרכון ישראל מאיר קיהן הנתבע: 

גירושין הנדון:

החלטה 

פרק זמן הבעל נשא אשה  תוך בנפרד וב כשבע עשרה שניםומזה ,שנים22הצדדים הינם זוג נשוי 
אך בלא להסדיר ג"פ כדמו"י בבית דין מוכר ומוסמך. ,אחרת, לאחר שהתגרש בהליך אזרחי

כדלהלן: ,) ניתן פסק דין בבית דין צדק ועד הרבנים דקליפארניא28.7.2021ביום י"ט אב תשפ"א (
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פסק הדין של בית הדין שעל יד אגודת הרבנים דארצות  ניתן,י"א מנ"א תשע"טביום  ,עוד קודם לכן
: בו נכתב כדלהלןו, ביחס לצדדים דנן לאחר שאם הבעל נפטרה,הברית וקנדה

לאחר שהבעל מעגן את אשתו פלונית כט"ו שנה, וגם נשא אשה אחרת על אשתו לפני  
בסיר ועומד  עליו שהוא מסרב  וכבר נפסק  כדין,  ושלא  ובו  בערך חמש שנים שלא בדין 

של חיוב גט ע"פ ב"ד של אגוה"ר דארה"ב לפני  יןדלגרש את אשתו לאחר שהיה פסק
בזמנו שהרב צבי מאיר גינזבערג זצ"ל היה הראב"ד ומינה ממונה על ידי  בערך י' שנים, 
הבית דין, ועל פי השו"ע ונו"כ (אבהע"ז סי' קנד סעיף כא) יש למנוע מלקבור בניו בקבר  

ובפרט בנידון דידן שאמו שנפטרה תמכה בבנה לעגן את  ,ישראל עד שיגרש את אשתו
אשתו ואסור לעשות לו טובות על פי השו"ע הנ"ל.

ולכן אנו הב"ד של אגוה"ר החתומים מטה מחליטים ומורים על פי הלכה דעת תורה לא 
להרשות לקבור אמו בקבר ישראל עד שבנה פלוני יגרש את אשתו בגט פיטורין . 

ם י"א מנחם אב תשע"ט פה ברוקלין נוא יארק. ועל זה באנו על החתו

נכתב: 1953- שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"גג' לחוק 4בסעיף 

, התקבלה בבית דין רבני פניה לקבל חוות דעת הלכתית בענין הסדרת  9בלי לגרוע מהוראות סעיף "
תונים לשיפוטו היחודי של בית הדין, או  גט פיטורין בין בני זוג יהודים הנשואים כדין תורה שאינם נ
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בענין היתר נישואין, רשאי נשיא בית הדין הרבני הגדול למנות הרכב של דיין אחד או יותר לשם מתן  
. "חוות הדעת

בהחלטת נשיא בית הדין הגדול מיום  , הגאון רבי דוד ברוך לאו שליט"א,עפ"י הוראת חוק זו, 
ביחס לפסק הדין הנ"ל, ובדגש  בית הדין התבקש לתת חוות דעת  )  18.10.2021י"ב חשון תשפ"ב (

לפסק הדין המורים למנוע קבורת הנתבע ובני משפחתו עד שיתן גט.2וסעיף 6.1על סעיף 

כרך מ'נשיא בית הדין הגדול,  עוד יצוין למאמר שכתב   חוות דעת הלכתית  בקובץ "תחומין"   ,
, וכן לחוות דעתו  למנוע קבורת אמו של הבעל בבית קברות בארץ עד שהבעל יתן את הגטהמאשרת  

כעת  , המצורפת לבקשת האשהשל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מיום ט"ו אלול תשע"ט  .
ולהלן   את אביו.  יבקש לקבור  מבני משפחתו  הבקשה הנוכחית מתייחסת לאפשרות שהבעל או מי 

מבקשת האשה: 

הבעל אך לא  שבה התבקשה תגובת)19/10/2021יום י"ג חשון תשפ"ב (צוין להחלטה מ עוד י
התקבלה תגובתו, ולהלן החלטת בית הדין בנידון. 

ניתנו פסקי דין בבתי דין   ועל פי פסקי דין אלו יש  בבמקרה הנוכחי כבר  מקום מגורי הצדדים, 
פעולה הכרוכה בסידורי קבורתו. פסקי דין  למנוע קבורת אביו כשילך לבית עולמו, ויש להימנע מכל  

. , כפי שיפורט להלןאלו מעוגנים בהלכה

מעמדו של הבעל כמי שאינו מציית לדין, המחויב בגירושין, כשנשא  מפסקי הדין שבפנינו עולה ש
. אין יסוד  לאחר שניתןלהינשא המאפשר לה ,אשה אחרת בלא שאשתו תקבל ג"פ כדמו"י כשר

הבעל מונע זאת ממנה.אך,  ומבקשת להתגרש,ראויה לקבל גטמצידה להיתר נישואין כשהאשה  

כידוע הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל, שהיה רשכבה"ג וכן מרא דאתרא של מקום מגוריו הנוכחי  
של היתר נישואין בלא לאפשר לאשה להינשא  של הבעל, כתב דברים קשים כנגד התנהלות כזו

תשובת אגרות משה אבן העזר חלק ד' סי' ג': בו. להלן מדברי מחדש

"הנה כבר מפורסם דעתי שהיתר דמאה רבנים אף במורדת הוא דוקא בהשלשת גט  
כשר אשר בכל זמן שתרצה האשה לקבל גט תוכל לבא ולקבל הגט ולהיות מותרת  

יתקן דבר  לעלמא, אפילו אם יש להבעל עליה תביעות ממון, כי ח"ו שהגאון רגמ"ה 
תקלה לעגן בת ישראל איזו שהיא, ואף באופן שודאי חטפה משל בעלה איזה סך  
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ממון לא תיקן ושום ב"ד דגאונים לא תיקנו ולא יתקנו באופן שיוכל הבעל לעגנה  
לגמרי או עד שתתן לו כמה שירצה, ובשביל עניני גיבוי ממון לא תיקנו ולא יתקנו  

לעשות כרצונו ולעגנה, וכשלא נעשה כן אין  שום תקנות שיהא ביד הבעל כוח בעצמו 
ההיתר של הב"ד שהתירו כלום אף אם יחתמו ע"ז אלף רבנים ויותר, ויש על הבעל  

איסור וחרם דרגמ"ה מלישא אשה אחרת אם לא יגרשנה קודם בגט כשר, ואני  
חתמתי רק שיתירו להבעל כדין דהוא אחר שישליש גט כשר שתוכל לקבלו בכל עת  

אמרתי גם בעובדא זו ביחוד לקרובי הבעל, שלא שייך שום היתר בלא  שתרצה, וכן 
השלשת גט כשר שתוכל לקבלו בלא שום עיכובים, וע"ז באתי על החתום למען  

האמת שלא יעוותו דיני התורה". 

יצאו כמה מגדולי אמריקה ובתוכם בנו של האגרות משה, בחודש אלול תשס"ד,בהמשך לתשובה זו
, ואליהם הצטרף בחתימתו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, לתקן  זצ"להגאון רבי דוד פיינשטיין  

שהובאו בספר ישא יוסף אה"ע סי' ח', כתבו: ,דבריהםב תקנות להסדיר את היתר מאה רבנים, ו

צה גדולה בענין "חרם דרבינו גרשום"  "היות ובתקופה האחרונה עדים אנו לפיר
ובקלות יתר אפשר להשיג "היתר מאה רבנים" ופשה הנגע ונתרבו המקרים בהם  

הותר לאיש לישא אשה על אשתו במספרים אשר לא שערום אבותינו, חוששים אנו  
כי מצב זה עלול לזעזע ח"ו את יסודות השלום בבית היהודי. לכן החלטנו אנו  

בפרץ ולתקן תקנות כדי להגביל את ההיתר ולהעמיד הדבר  החתומים מטה לעמוד  
כפי שהיה בימים מקדם ש"היתר מאה רבנים" ניתן במתינות ובכובד ראש כראוי  

לענין כזה אשר שלום לאשתו תלוי בו, ואלה התקנות:

א. רק בית דין חשוב ומוסמך ידון בענין היתר חרם דרבנו גרשום. 

ומצטרפים להיתר יהיו אך ורק רבנים מוסמכים  ב. הרבנים וראשי הישיבות החותמים 
או ראשי ישיבות, ומכהנים במשרות רבניות או בישיבות מפורסמות. 

ג. על הרבנים החותמים לציין מקום כהונתם כתובתם ומספר הטלפון שלהם. 

ד. אין רב רשאי לחתום על ההיתר אלא לאחר שעיין היטב בנמוקי ההיתר. 

ימוקי ההיתר לדיון בבית דין נוסף במדינה אחרת. ה. בית דין המתיר יעביר את נ

ו. על הבעל להשליש גט בידי בית דין נאמן כדי שהאשה תוכל לקבל את גיטה בכל  
עת שתרצה בלא שום קושי ומניעות יהיה מי שיהיה. "היתר" הניתן לבעל ללא  

השלשת גט כאמור, יחשב לחסר ערך לחלוטין". 

פיינשטיין זצ"ל ותקנות אלו מחייבות את אחב"י בארה"ב, הרי  מאחר ופסיקת הגאון רבי משה 
כשר  שטעו והתירו חדר"ג בלא השלשת גט ,כשניתן היתר נישואין שלא בבית דין חשוב ומוסמך

, ההיתר בטל לחלוטין.  ותוכל להינשא לאחר קבלתוהניתן לאשה בכל עת שתרצה לקבלו

, מצויה ברמ"א באה"ע סי' עז סעיף ב' תגרשלה יסוד הלכה זו שאין להתיר חדר"ג כשהאשה מבקשת 
שכתב שההיתר לישא אשה אחרת במורדת הוא רק אם הבעל "רוצה לגרשה, ואם אינה רוצה מתירין  

לו לישא אחרת". הרי מבואר שאם היא רוצה לקבל גט, אין מתירין לו אשה אחרת. וכבר נמצא כן  
ובת רבי חיים פלטיאל שכתב אודות  בספר שערי תשובות למהר"ם מרוטנבורג שער א' סי' נג בתש

מורדת: "ולא נתיר לו לישא אחרת כיון שרוצה לקבל גט".

ובספר אור גדול סי' ד' סק"ב כתב בדינו של הרמ"א: 

"מיירי דהיא מורדת ומבקשת גט ממנו, אך דהוא מעגנה ואיננו רוצה ליתן גט. בזה  
ין מתירין לו לישא  ס"ל להגהות מרדכי ותשובת רשב"א הנ"ל דאיהו נמי מתעגן, וא
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אחרת, משום דלמה לנו להתיר תקנת ר"ג כיון דהיא מרוצית לקבל גט, א"כ אפשר לו  
לישא בהיתר דיגרשנה וישא לו אחרת". 

וכן החזו"א אה"ע סי' סט סק"י, כתב:  

"ואם מתרצית לקבל גט בלא כתובה, אין מתירין לו לעולם לישא אחרת ואף לאחר 
יב"ח". 

לאשה שפסקו  אף האמור בדברי הרמ"א, וכן בשערי תשובות, בספר אור גדול ובחזו"א, מתייחס  
מורדת,   דנן,  ק"ועליה שהיא  דין  אין  שבנידון  לבעל  פסק עליה שהיא מורדתשבית  גם אם  כן  על   .

אך אין יסוד להיתר נישואין בנסיבות   יוכל לבקש לדון בתביעותיו,  טענות או תביעות כנגד האשה, 
על כן דינו כבעל שעבר על חרם דרבינו גרשום מעגן את אשתו ומונע ממנה כל ענייני אישות  .אלו

קנ"דשו"ע  , וכפסק הרמ"א אה"ע סי' א' סעיף י' וכן בשדינו לכפותו הגירושין בכל דרך חוקית ,  סי' 
. ועיין עונג יו"ט סי' קס"ח בסופו

קנ"ד  אה"ע  ב בעל סרבן הגט הרחקות דרבינו  פסק הרמ"א שאפשר לנקוט כנגד ה,סעיף כאסי' 
: ביחס לבעל שדינו לחייבו בגירושין אך לא לכופו בגטתם, וכתב

וליתן עמו או למול בניו או  " ישראל שלא לעשות לו שום טובה או לישא  יכולין לגזור על כל 
".לקברו, עד שיגרש ובכל חומרא שירצו ב"ד יכולין להחמיר בכהאי גוונא

המתייחסת לסרבן שאינו ציית  בתשובות הגאונים מקור דברי הרמ"א אודות מניעת קבורה הוא  
. דינא וכותבים עליו פתיחא

: כתבבתשובת רב פלטוי גאון,סימן יד'שער ה'תשובות הגאונים שערי צדק חלק דב

שמתא היא נדוי שמנדין אותו וכותבין עליו פתיחא, לאחר שמנדין אותו ל' יום ואין חוזר במה  "
שהיה בידו כותבין עליו חרם ומוציאין אותו מכלל ישראל. ומהאחרמתא כך כותבין: פלוני בן פלוני,  

ני בן  לחכמם וראשי כניסיות וזקנים ולבררין ופרנסי כניסיות שלומכם ירבה מודיעין אנו אתכם, פלו 
פלוני יש עליו ממון מפלוני וחתכנו עליו את הדין ולא קבל או עבר עבירה פלונית ונדינו אותו ל' יום  
כשמגיעין   אתם  אף  דין,  בית  פתח  על  אותו  והחרמנו  צוינו  הנידוי,  מן  להתירו  תבע  ולא  חזר  ולא 

כותיים ויינו יין  אצלכם פתחא ואחרמתא דא תחרימו ונדו אותו כל יום תמיד והכריזו עליו שפתו פת  
נסך ופירותיו טבלים וספריו ספרי קוסמים וחתכו ציצית שלו ועקרו מזוזותיו ואל תתפללו עמו ואל  

ואל תכניסו אותו לא בחבורת  ואל תקברו לו מתותמולו לו בן ואל ילמדו את בניו בבתי הכניסיות  
."ויים מצוה ולא לחבורת רשות ושטפו כוח אחריו ונהגו בו מנהג בזיון ומנהג ג

הרי"ף),   בדפי  ע"ב  לט  ומאכיל (דף  הגוזל  פרק  ב"ק  יוסף  בנימוקי  הובאה  הגאון  תשובת 
. רפט'שו"ת בנימין זאב סיבובתשובת הריב"ש סי' קע"ג

נשאל: רמד'שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סיוב

מוכיח  " לקול  שומע  ואינו  כשורה  נוהג  אותו שאינו  שרואין  במי  הארצות  באלו  שמנדין  מנהג 
היה מת קטן או שנולד אחר  1אותו יקברו לו מת ואפי'  ולא  ולא יתפלל בעשרה.  שלא יזמן לא בג' 

". הנדוי. לא ימול לו בן. הודיעני לענין קבורת המת והמילה אם כנשבע לבטל המצוה ואם לאו

ובתוך תשובתו כתב:  

כדא " סייג.  לעשות  התורה  מן  דבר  לעקור  מתנין  ב"ד  מילתא  למגדר  רבה.  ועוד  בהאשה  יתא 
ולא לעקור דבר מן   דגרסינן התם א"ר אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה. 
התורה אלא לעשות סייג לתורה. ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת וכו'. ושוב מעשה באחד  

. "שהטיח באשתו תחת התאנה וכו'. ואסיקנא מגדר מילתא שאני 
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יורה דעה סימן שלד סעיף ישולחן ערוכן נפסק ב אם ראו בית דין לנדות שלא יזמן בשלשה  ': "וך 
וכתב באר הגולה שמקור דברי  ."ולא יתפלל בעשרה ולא יקברו לו מת ולא ימולו לו בן, רשאים הם 

רשאים בית הדין למנוע קבורת   דהיינו כדי למגדר מלתא,  השו"ע הם בתשובת המיוחסות לרמב"ן, 
ין זאב סי' רפט. בנימ , וכן בתשובת מתו

והראשונים שהביאו  גאון  רב פלטוי  את תשובת  יעקב הביא  וכן השו"ע  ובשו"ת שבות  דבריו, 
שפסק כן, וציין לדברי מהרש"ל שחלק על ההוראה להוציא את בניו של הסרבן מבית הספר, אך דחה  

וכתב: "  ורמ"א  דבריו,  בש"ע  הב"י  מפסק  שהוא  כל  זיז  אפילו  לזוז  לנו  נמשכין  אין  אנו  ואחריהם 
כמהרש"ל  יעקב   ודלא  השבות  ועכ"פ  מתו,  קבורת  למנוע  ההוראה  עם  הסכים  שמהרש"ל  ויצוין   ."

קבע שהוראת השו"ע שרירה וקיימת למנוע גם קבורת מתו של הסרבן. 

' כתב: סימן שלד ס"ק גבט"ז אמנם 

עדיין אלא תלויים  ונלע"ד דהאי גאון לא מיירי אלא מבניו הקטנים שאין בהם זכות מצד עצמן"
ועומדים בזכות של אביהם אותם יש רשות לעכב הקבורה אבל לא גדולים שהם בני קבולי שכר או  

". עונש מצד עצמם

והשו"ע,   פלטוי  רב  תשובת  את  שהביאו  הראשונים  כל  סתימת  קטן  מורה  אך  בין  לחלק  שאין 
לגדול והכל מטעם מיגדר מילתא. 

' שכתב בשם רב האי גאון: מ'תשובה סיתשובות הגאונים שערי ואין להקשות מ 

זכר  " אבן  ארונו  על  מניחין  אבל  אותו  וקוברין  בנו  את  למול  חייבין  הקהל  שהחרימוהו  ומי 
צד מכל  אמות  ד'  ממנו  מרחיקין  הכנסת  בבית  ליכנס  רצה  ואם  סי'  וכן  ."לסקילה  הרי"ף  בתשובת 

גזרו על רפ"א ו אך התם לא  קע"ז,  מילה או  ממנו  למנוע  מוחרם הבתשובת פאר הדור לרמב"ם סי' 
ו הגבלה הקיימת מצד הדין אלא מצד מגדר  ז שאין  נמנעים ממילה וקבורה,  קבורה, ולכן בסתמא אין  

ומילתא להדיא  ,  כן  כשגזרו  מילתא,  רשאים  רק  מגדר  מחייבת,  משום  זו  התיישבה  וגזירה  ובזה 
' אה"ע סי' כה בהערה. קושיית הגאון הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל בתשובת יביע אומר חלק ח

:כתבספר הישר חלק התשובות סימן כדר"ת ב

תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית ישראל הנלוים אליכם, שלא יהו רשאין לדבר  "
חומר   יוסיפו  ועוד  בחלותו.  ולבקרו  וללוותו  ולהשקותו  ולהאכילו  להאריחו  עמו  וליתן  לישא  עמו 

לא   אם  אדם,  כל  על  סכ"א,יגרשברצונם  קנד  סי'  אה"ע  ברמ"א  נפסק  ודינו  התוספת  ".  לרבות 
על  ". על כן ביחס להרחקות דר"ת  בכל חומרא שירצו ב"ד יכולין להחמיר בכהאי גוונא ":המאפשרת

גט ר"ת שהוא  ,סרבן  של  בדינו  כבר  אלא  מתו,  קבורת  למנוע  גוזר  הדין  שבית  חדשה  תקנה  זו  אין 
על כן  ף גזירות על סרבן הגט, ובכלל זאת למנוע קבורת מתו.הלכה פסוקה, ניתנה האפשרות להוסי

אין הכרח לדון לאיזה בית דין יש כח להורות הלכות שיסודן במגדר מילתא, כי הלכה זו כבר נפסקה  
ופשיטא שפסק דינו של הרמ"א מתייחס לכל בית הדין היושב על מדין   על ידי רבינו תם והרמ"א, 

בסוגיא זו. 

: "ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והכַרתי אותו ואת  ה)פסוק'כפרק  (בספר ויקרא 
תורת כהנים, מביא על אתר את תמיהתו של רבי שמעון: "וכי מה חטאה  -ספרא ", והכל הזונים אחריו 

מוכסים כולה  שאין  מוכסן,  בה  שיש  משפחה  לך  שאין  ללמדך  אלא  בה ליסטים  ,המשפחה?  שיש 
ים עליו".  שאין כולה ליסטים, מפני שמחפ 

עליו",   שמחפים  זה, "מפני  הצודקנימוק  המקום  את  של  פותח  מקורביו  על  סנקציות  להטלת 
. , על כן נקבעה בהלכה גם האפשרות למנוע קבורת מתוסרבן הגט
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הרב אוריאל לביא, אב"ד 

 ________

אבן העזר סימן  -בשו"ת יביע אומר חלק ח  בהקשר זה יש לציין את מש"כ מרן הגר"ע יוסף זצ"ל  
הביא תוספת מקורות לשיטות שיש ביכולת ביה"ד להחרים שלא למול  שם  כה (בהערת שוליים)  

עי"ש. ולא לקבור את מתו של הסרבן, 

בנו ושלא לקרוב את  ציין ביבי"א שיש הרבה החולקים על תוספת החרם שלא למול אתבהמשך
מתו של הסרבן, וז"ל: 

חייבים   הקהל  שהחרימוהו  ומי  איתא,  מא)  תשובה (סי'  שערי  הגאונים  בשו"ת  "אולם 
למול את בנו, ואם מת קוברים אותו אבל מניחים אבן על ארונו, ואם רצה להכנס לבהכ"נ  

. ולכאורה  מרחיקים ממנו ארבע אמות מכל צד. ע"כ. וכ"ה בשו"ת הרי"ף (סי' רפא). ע"ש
ומהרש"ל   פלטוי,  כרב  דס"ל  בשמו  הנ"ל  ב"ק  יוסף  הנימוקי  ממ"ש  עצמו,  סותר  הרי"ף 
שממה   ונראה  הנ"ל,  הרי"ף  בשם  הנמק"י  ע"ד  כ'  יג),  סי'  פ"י  שלמה (ב"ק  של  בים 
ואף   תשובה זו,  ש"מ דלא ס"ל כד'  וכן הטור לא הביאו,  שהרמב"ם תלמידו לא כתב כן, 

, מ"מ נ"ל שמאחר ששום פוסק לא הביאו, ש"מ דלא  שאפשר שהטור לא ראה תשובה זו
מדינא   לא  אבל  במקומו,  שהיה  המנהג  לפי  אלא  כן  כתב  לא  שהגאון  ואפשר  הכי,  ס"ל 
דגמרא, ושוב הביא תשובת הרשב"א המיוחסת להרמב"ן הנ"ל, ודייק ממנה שאין זה אלא  

אחר שהביא תשובת   קעג)  וכן בתשובת הריב"ש (סי'  ע"ש.  וכו'.  פלטוי  משום מנהג  רב 
גאון, וכפי שהובאה באורחות חיים הנ"ל, כתב, והנך רואה שכל אלו חומרות יתרות שהיו  
בני   על  והיו  היו,  עולם  גאוני  כי  בדינם,  ומסרב  גזירתם,  על  שעבר  למי  הגאונים  נוהגים 
רק כדין הגמרא, וכבר   הגולה כדין סנהדרין על כל ישראל, אבל לאחר דורם לא נהגו כן, 

ט הבית  אמרו (מו"ק  בבדק  הריב"ש  דברי  והובאו  ע"כ.  שלהם.  כנזיפה  שלנו  נידוי  א)  ז 
שבתשובת  שאפשר  שכ',  קיא)  סי'  מהרשד"ם (חיו"ד  בשו"ת  וע"ע  שלד).  יו"ד (סי' 
שמענו,   לא  אלו  במקומות  אבל  ההן,  הארצות  למנהג  טעם  למצוא  נדחק  הנ"ל  הרמב"ן 

הזמנים, ולא כל הנושאים,  כלל הדברים אני אומר שאין כל המקומות שוים בזה, ולא כל
ובשו"ת   רפט)  זאב (ס"ס  בנימין  בשו"ת  וע'  ע"ש.  רבים.  חילוקים  בהם  לחלק  יש  כי 
מהרי"ל בית הלוי (כלל ה סי' מט). ולהגר"ח פלאג'י בספר משא חיים (מסים, מע' ע' אות  

לה, דף לד ע"ג). ע"ש.

מסיק היבי"א וז"ל: לאור זאת 

ית  מחומרות  להמנע  שיש  נראה  מילתא  "ולפ"ז  לנהוג  שלא  דר"ת,  בהרחקה  גם  אלו  רות 
דתמיהא לאינשי. גם החומרא שהחמיר רב פלטוי גאון להוציא את בניו מבית הספר וכו',  
יג)   סי'  בים של שלמה (פ"י דב"ק  ראיתי למהרש"ל  וכן  נראה שאין לעשות כן בזמנינו, 

ופעם הישיבה,  מן  או  המדרש  מבית  בניו  את  להוציא  וחלילה  שכתב,  בא  הנ"ל,  אחת 
המוחרם   בני  את  שאוציא  בדורו,  הוראה  בעל  אחד  וזקן  חכם  אלי  שכתב  לידי,  מעשה 
ומיהו להרחיקו שלא   והוא הדין בהרחקה דר"ת.  ע"כ.  בו כלל.  ולא השגחתי  מהישיבה, 
יו"ד (סי'   וכמ"ש הכנה"ג  הוי כהרחקה מלהתפלל בעשרה ומלזמן בשלשה.  לומר קדיש, 

הברכי וכ"כ  קלה).  אות  הגה"ט  ח"ו  שלד  הרשב"א  בשו"ת  וע'  ע"ש.  סק"ג).  יוסף (שם 
(ירושלים תרס"א, סי' כח), ובהערת הרב המו"ל שם. ודו"ק". 

.כדברים אלה הביא גם בברכי יוסף חושן משפט סימן יא ס"ק ד
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ויש להעיר על הדברים שהרי בדברי השו"ע ביור"ד סימן שלד ס"י מפורש שביה"ד רשאי להחרים  
את בניו ושלא סו"ס שלא ימולו  וכן באהע"ז  וכך הוא לשון הרמ"א ביור"ד שם  יקברו את מתו, 

וביותר יש להבין שהב"י עצמו ביור"ד סימן שלד ס"י  יא הביא  -קנד, וכפי שהבי"א הביא מעצמו. 
ושלא   למול  שלא  להחרים  רשאי  שביה"ד  בס"י  בשו"ע  פסק  זאת,  ולמרות  הריב"ש,  לשון  את 

הביא מדברי הריב"ש הנ"ל, מ"מ בשו"ע פסק שככל לקבור מתו. ובפשטות נראה כי הגם שהב"י
בדורות   גם  עבדינן  כך  מתו,  לקבור  שלא  החרם  בהטלת  שעה  צורך  יש  כי  מתרשם  שביה"ד 

האחרונים, ושלא כמשמעות עדות הריב"ש שאין לעשות מעשה כזה בדורות האחרונים. 

ל את בנו ושלא  אבל לדרכו של היבי"א נראה שהוא מפרש את דברי השו"ע שאין החרם שלא למו
הרמב"ן   בשו"ת  כמבואר  מילתא  רק למגדר  זהו  אלא  הדין  מעיקר  המגיע  עונש  מתו,  את  לקבור 
סרים   ישראל  שכל  ביה"ד  אם  שדוקא  ועוד  זה.  בדבר  נהגו  המקומות  בכל  ולא  והרשב"א, 
למשמעתם, הוא שיש ביכולתו להחרים חרמות כאלה, וכלשון הריב"ש שהובא שם, אחר שהביא  

טוי גאון, וכפי שהובאה באורחות חיים הנ"ל, כתב, "והנך רואה שכל אלו חומרות  תשובת רב פל
יתרות שהיו נוהגים הגאונים למי שעבר על גזירתם, ומסרב בדינם, כי גאוני עולם היו, והיו על בני  

הגולה כדין סנהדרין על כל ישראל, אבל לאחר דורם לא נהגו כן, רק כדין הגמרא".

בהקשר זה כי גם לאחר דורו של הריב"ש, מצאנו בשו"ת בית יוסף סימן ב, יחד עם האמור, אציין  
בת   את  שנשא  מי  את  לקבור  ושלא  בניו  את  למול  שלא  חרם  החרים  הב"י  מרן  של  דינו  שבית 

חלוצתו, עד שיגרשנה.  

וכיו"ב מצאנו בשו"ת שבות יעקב חלק ג סימן צז, שנשאל על אחד שהיה מוסר שהיה חייב נידוי  
לאחר  ושמתא על כ יחזור בו מלהיות מוסר.  אם מותר לעכב את בתו שלא תחלוץ עד שאביה  ך, 

כדברי   לנקוט  שיש  כתב  והרמ"א,  השו"ע  דברי  על  שחולק  הנ"ל  המהרש"ל  דברי  את  שהביא 
השו"ע והרמ"א, וז"ל: 

אנו   ואחריהם  ורמ"א  בש"ע  הב"י  מפסק  שהוא  כל  זיז  אפילו  לזוז  לנו  דאין  דנ"ל  "ואף 
כמהרש ודלא  כבר  נמשכין  והיא  החליצה  מן  בתו  לעכב  עלה  לוסיף  דלא  הבו  מ"מ  "ל 

אביה ביום חתנותה ולעגן אותה בחנם אשר כבר חששו חכמי הש"ס וכל   נסתלקה מרשו' 
של החלוץ שאין לו שום שייכות   לעכב מצוה  ובפרט  לתקנות עגונות  ראשונים ואחרוני' 

עם המוחרים."  

שיש להטיל חרם על סרבן ויש לכלול בחרם  מבואר שכעקרון יש לפסוק כדברי השו"ע והרמ"א
אולם יש לקבוע תחילה מי נחשב כקרובו לענין זה, והכריע   גם את קרוביו כדי שיחדל מסרבנותו, 
לא   וכעת היא זקוקה לחליצה,  והיא יצאה מרשותו,  השבות יעקב שבתו שכבר נשאת פעם אחת, 

צה לפי דברי המקובלים. נחשבת כקרובה שלו ובפרט שיש ענין שלא להותיר אשה ללא חלי

חושן משפט סימן ו שאלה במי שפסקו עליו הקהל איזה  -ועוד מצאנו בשו"ת שואל ונשאל חלק א  
ונפלה לו ירושה והקהל עיכבו מלקוברו עד   סך לצדקה וסירב לשלם באמרו שהוא עני ונפטר אביו 

וכן   לשלם.   לו  ואין  אז  עני  היה  שבאמת  להם  שיברר  וטען  שהם  שישלם  טענו  שאחיו  זה  בנדון 
ולמה יתבזה אביהם בשביל אחיהם אם שומעים להם. לאחר שהביא דברי   פורעים את חובם לקהל, 

השו"ע ירו"ד סימן שלד ס"י, כתב לגבי טענת האחים, וז"ל: 

ויכולים   ירושה  או  ביניהם  משותף  דבר  יש  אם  ולאחינו  לנו  דמה  אחים  שאר  שטענו  "ומה 
ד  דכיון  פשוט  הדבר  לזה  לשלם  ונותנים  מזה  ומוציאין  נכסיו  מעקלין  ה"נ  לנכסיו  יורדין 
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בעצמם  הם  שחייבים  כיון  בעדו  לשלם  רצו  לא  ואם  סי' [פ"ו]  בח"מ  מרן  כמ"ש  מדר"ן 
מעכבים עליהם צרכי צבור וכאמור". 

הרי מבואר שביה"ד החמיר גם על אחיו שלא לקבור את אביהם, כדי לגרום לאח הסרבן לפרוע חובו  
לדברי היבי"א י"ל שבתי הדין של הב"י השבות יעקב וכן של השואל ונשאל היו כביה"ד  לקהל. אכן  

ולכן ראו תועלת להטיל חרם כי עי"כ הסרבן יחדל מסרבנותו. עוד יש לציין כי   הגדול עבור קהלם, 
היבי"א   שימושבעל  בהך עשה  שכ'  לב)  סימן  ח"י או"ח  ביב"א  הבן (יעוי'  למול  סברא שלא  בהך 

יבואו  עובדא שהורה כדי שלא  אפרים לניאדו שליט"א לדחות את המילה בזמנה בשבת ליום א'  ר' 
ערלתו כל שהוא למיגדר   השמיני ימול בשר  וביום  דכתיב  יום השבת דאע"פ  בעצם  קהל האורחים 

מילתא שפיר דמי והסתמך על פי תשו' רב פלטוי הנ"ל ע"כ. 

שלא   ודעימיה  הריב"ש  לדעת  לחוש  באנו  אם  שלפנינו  לקבור  בנדון  שלא  בסנקציה  נהגו  תמיד 
נראה כי על ביה"ד להתמקד במתן הוראה וחוו"ד שלא לסייע בקבורת קרובי הסרבן בארץ   קרוביו, 

בחו"ל. ישראל,   לקבורה  להתייחס  כלל  מבלי  חששו  לא  הנראה  ככל  אשכנז  בני  כי  לציין  יש  ועוד 
לדברי הריב"ש ודעימיה, וכל גדולי הדורות נהגו כפי שפסק הרמ"א שניתן גם למנוע קבורה מקרובו  

של סרבן, וכך יש לנקוט בני"ד שהצדדים נמנים על בני אשכנז.  

בארה"ב  והקבועדין המוכר  זקק לנדון זה שכן בית  יעוד יוער שלכאורה קיימת מניעה לכל בי"ד לה 
ואם כן אין מקום לבקשת האשה  ,  שאין לקבור את הסרבן וכן את קרוביו שתומכים בוהחליטכבר  

ביה"ד,   זה יתערב בהחלטות  זה  שביה"ד  נזקקים לנושא  אם  מכל מקום אנו  כי  לא לבקשת האשה, 
בד, ולא כפסק או  ר"ד לאו שליט"א למתן חוו"ד בלאון  ונשיא ביה"ד הגדול הג ב הראשילבקשת הר

לקבורה   הסרבן  של  אביו  הבאת  את  למנוע  ניתן  בוודאי  הנ"ל,  כל המקורות  לאור  לפיכך  כהוראה, 
בארץ ישראל. 

דיין –הרב חיים ו' וידאל  

הסרבן  :  מסקנה אבי  הבאת  בנידון  דעת  חוות  להגיש  הגדול  הדין  בית  נשיא  לבקשת  בהתייחס 
עפ"י   לפעול  שניתן  מאשרים  אנו  בארץ,  בקליפארניא  לקבורה  הרבנים  ועד  דין  בית  של  דינו  פסק 

ו כאן בארץ.קבורתהבאת המת לארץ ולמנוע ו

). 26/12/2021(כ"ב בטבת התשפ"בניתן ביום  

הרב חיים ו' וידאל הרב דוד דב לבנון אב"ד –הרב אוריאל לביא  

העתק מתאים למקור
, המזכיר הראשימשה ביטון

26/12/202113:18נחתם דיגיטלית ע"י הרב חיים ו' וידאל בתאריך 
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תנאי רישיון לחברה לענייני קבורה
19661- ז"התשכ, )חברות לענייני קבורה(לפי תקנות שירותי הדת היהודיים 

 :הגדרות .1
:ברישיון זה

 .חברה לענייני קבורה –    "החברה"
 .1971- א"תשל, ]נוסח משולב[חוק שירותי הדת היהודיים  –  " החוק"
 .המוסד לביטוח לאומי –    "המוסד"
 .משרד לשירותי דתה –    " המשרד"
 .השר לשירותי דת –  " השר"
השטחים המוגדרים בהסכם עם המוסד שבהם רשאית החברה לגבות  –  "חלקות חריגות"

נוסף על , בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, אגרת שירותים ותשלום אחר
 .1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[דמי הקבורה לפי חוק הביטוח הלאומי 

:כללי .2
לתקנות המוסד  2חברה שחתמה על הסכם עם המוסד לפי תקנה רישיון זה ניתן ל  )א(

תוקפה ושינוייה מעת , כפי תחולתה 19762-ו"התשל, )דמי קבורה(לביטוח לאומי 
.לעת

.החברה תמלא אחר הוראות המשרד לשירותי דת כפי שיקבעו מעת לעת )ב(
ורשויות ; חברה תהא רשאית לעשות כל פעולה הדרושה למען קבורת נפטר יהודי )ג(

.דינה והרשויות המקומיות חייבות להושיט לה כל עזרה הדרושה לכךהמ
חברה הפועלת בבית עלמין שביישוב חקלאי תהיה רשאית להביא לקבורה נפטרים  )ד(

, מושב –יישוב חקלאי  –לעניין זה . תושבי המקום או בני משפחותיהם בלבד
החקלאי  אגודה שיתופית חקלאית וכל גוף אחר שנמצא בטיפולו של האגף, קיבוץ

.במינהל מקרקעי ישראל
, זיכיון, הסכמה, רשיון, אישור, פטור, מובהר בזאת כי אין רישיון זה מהווה היתר )ה(

ואינו פוטר את החברה מן החובה לבקש , או ויתור של המדינה לפי כל דין אחר
אישור או הסכמה לפי כל דין אחר הנדרש לעניין פעילותו , היתר, ולקבל כל רישיון

.ון קבורהכבעל רישי

 :גביית תשלומים .3
החברה לא תדרוש ולא תגבה בקשר לקבורה כל תשלום שאינו בהתאם להסכם עם  )א(

 .המוסד כאמור
אלא לפי , החברה לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום וכל אגרה לרכישת קבר מחיים )ב(

 .החוק ולפי ההסכם עם המוסד
י הקבורה אותם תעריפים לכל סוג, באופן שוויוני ואחיד, החברה תקבע ברישומיה  )ג(

קבורה בבתי עלמין סגורים וקבורה , קבורה בחלקות חריגות, לרבות, היא מבצעת
.רוויה על סוגיה השונים

: כגון(בכל מקרה שהחברה תבצע קבורה או שירותים אחרים הכרוכים בתשלום  )ד(
הובלת נפטר מחוץ לתחום , קבורה בבית עלמין סגור, קבורה בחלקה חריגה
תחתים החברה את משפחת הנפטר על הצהרה בדבר ) האחריות וכיוצא באלו

ועל בחירתה בקבלת , ידיעתה על האפשרות לקבורה או לקבלת שירות ללא תשלום
. השירות  הכרוך בתשלום

תשלום זה . החברה לא תגבה כל תשלום מבני משפחת הנפטר עבור היסוד למצבה )ה(
.יגבה אך ורק מקבלן המצבות

 .136' עמ, ז"ת התשכ"ק 1
 .483' עמ, א"תשס; 2674' עמ, ו"ת התשל"ק 2
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  :דינים וחשבונות .4

  .תגיש לשר דינים וחשבונות בצורה ובמועדים שהשר קבע לכךהחברה   )א(
החברה תגיש לשר מאזן שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון אחת לשנה לא יאוחר   )ב(

  .למרס של השנה שלאחרי שנת המאזן 31מיום 
הדוחות האמורים יכללו את רשימות בעלי התפקידים בשכר ואת השכר שנקבע   )ג(

 .להם
 החבר  )ד(
לרבות במערכת , שרד לעיין בספריה ובמסמכיהתאפשר בכל עת לנציג המ   )ה(

 .החשבונות שלה
 
  :סידורים כספיים ומנהליים .5

החברה תעשה סידורים כספיים ומנהליים הנדרשים למילוי תפקידיה כפי שייקבעו   )א(
  .על ידי השר

החברה תשלם שכר לעובדיה על פי  לוח שכר לעובדים ולבעלי תפקידים שקבע השר   )ב(
ובהתאם ליכולה הכלכלית של החברה לשאת , ותהבהנחיות בהתאם להיקף פעיל
 .בהוצאות השכר בטווח הארוך

להוציא החזר הוצאות ותשלומים , כולל תנאים נלווים והטבות –לעניין זה " שכר"
 .אחרים שאינם בגדר שכר ומשולמים על פי דיווח

השכר המרבי שיינתן לעובדים ולבעלי תפקידים , לעיל) ב(על אף האמור בסעיף קטן   )ג(
לא יעלה על שלוש פעמים גובה השכר הממוצע , חברה ברמה הבכירה ביותרב

  .בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים מעת לעת, במשק
, א לחוק14כספים שקיבלה החברה בגין מכירת חלקות קבר מחיים בהתאם לסעיף   )ד(

צאה או כתו, ל"כמו גם כספים המתקבלים בגין מכירת חלקות קבר לתושבי חו
וכן כספים שקבלה החברה , ממכירת חלקות בבתי עלמין סגורים ובחלקות חריגות

, לצרכי פיתוח בתי עלמין, אך ורק, ישמשו, מהמשרד כתקציבי פיתוח בתי עלמין
כספי פיתוח בתי " –להלן (לרכישת קרקעות ולאחזקת בית העלמין לאורך ימים 

לרבות חלוקת כספי , חרואין החברה רשאית לבצע בהם כל שימוש א, ")עלמין
 .צדקה

בו , החברה תנהל את כספי פיתוח בתי העלמין במשק כספי נפרד ובחשבון בנק נפרד  )ה(
) ד(יופקדו ויוחזקו אך ורק הכספים שהתקבלו מהמקורות המצוינים בסעיף קטן 

 .לעיל
  
 
  :כפיפות מנהלית והלכתית .6

כן . תהא כפופה להנחיות ולנהלים כפי שיוצאו על ידי המשרד מעת לעתהחברה   )א(
: כגון, תהא החברה נתונה לפיקוח המשרד בנושאים טכניים הקשורים לקבורה

, גידור, קבורה רוויה, שבילים ומעברים, כבישים, מרחק בין קברים, עומק הקבר
  .אבטחה וכיוצא באלו, ניקיון

צורת הקבורה והקמת , לטקס הקבורה, נפטרבכל עניין הלכתי הנוגע לטיפול ב  )ב(
  .תנהג החברה על פי פסקי ההלכה של הרבנות הראשית לישראל, המצבה

  
 
  :העברת נפטרים .7

החברה תעביר את הנפטר מביתו או מבית החולים לבית הקברות או לבית הלוויות   )א(
  .לרבות בשעות הלילה, גם אחרי שעות העבודה הרגילות

  .ת הנפטר תועבר באופן השומר על כבוד המתהחברה תהא אחראית לכך שגופ  )ב(
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  :חלקה מיוחדת לנפטרים שלא הוכחה יהדותם .8

בבית העלמין שבהנהלת החברה תיוחד חלקה לנפטרים שלא הוכחה יהדותם   )א(
בהתאם להלכה ואשר על פי מנהגי החברה והחלטות הנהלתה אינם נקברים 

  .בחלקות הכלליות
, בשטחי הקבורה העומדים לרשות החברהשטח החלקה המיוחדת ייקבע בהתחשב   )ב(

  .ובהתחשב בצפי של צרכי הקבורה באזור בו פועלת החברה
, ולא יוצבו בה מצבות, לא ייערך  בחלקה המיוחדת טקס קבורה או אזכרה  )ג(

 .העומדים בסתירה לאופי היהודי של בית הקברות
ן יהיו באופ, צורתה החיצונית של החלקה ותחזוקתה, הקבורה בחלקה המיוחדת  )ד(

 .המבטיח שמירה על כבוד האדם וכבוד המת
ואשר לאותה חברה סמוכה חלקה מיוחדת , חברה שלה הסדר עם חברה סמוכה  )ה(

תהיה פטורה מלייחד חלקה כאמור בבית הקברות , לנפטרים שלא הוכחה יהדותם
 .שבהנהלתה

מ "ק 50הנמצאת במרחק שלא יעלה על , חברה בעלת רישיון - " חברה סמוכה"
 .ה של החברהממקום פעילות

  
  :חלקת קבר בחיים  .9

  .א לחוק14פי כללי הקצאת חלקת קבר מחיים כאמור בסעיף - החברה תפעל על
  
  
  

  :חלוקת כספי צדקה      .10
החברה תהא רשאית לחלק סכומי כסף למטרות צדקה מכספי תרומות שנאספו    )א(

השכרת : כגון, על ידה בדרך של קופות צדקה או ממקורות עצמיים אחרים
  .כסים שבבעלותה וכיוצא בזהנ

החברה לא תהא רשאית לחלק סכומי כסף למטרות צדקה מכספי פיתוח בתי    )ב(
  .לעיל) ד(5עלמין כאמור בסעיף 

החברה תהא רשאית לחלק סכומי כסף למטרות צדקה מכספי דמי הקבורה    )ג(
המגיעים מן המוסד בהתאם לחוק המוסד לביטוח לאומי ולתקנות המוסד 

 5%בשיעור שלא יעלה על , 19763-ו"התשל, )דמי קבורה(אומי לביטוח ל
ובכפוף לאישור , חלוקה זו תיעשה על פי נוהל שקבע המשרד. מסכומים אלו

החברה אינה : מקדים מטעם המשרד בדבר עמידה בתנאים המצטברים הבאים
נמצאת בגרעון שוטף ומצטבר ושהיא ממלאת את תפקידיה בהתאם להסכם 

  .שכרתה עם המוסד
) ג(-)א(מובהר בזאת כי כל חלוקה של כספים למטרות צדקה כאמור בסעיפים   )ד(

  . תתבצע על פי קריטריונים שוויוניים וענייניים ובכפוף לכל דין, לעיל
  

  :ביטוחים  .11
או נזק העלולים /וזאת כנגד כל אובדן ו' החברה תבטח את עצמה בביטוח צד ג  )א(

שנמצא , או לרכושו של כל אדם או גוף/ו או בעקיפין לגופו/להיגרם במישרין ו
  .בשטח בתי העלמין שבהנהלתה או בהפעלתה

בהיקף , המשרד יהיה רשאי לפטור חברה מחובת ביטוח כאמור בהתחשב בגודלה  )ב(
הודעה בדבר הפטור מחובת ביטוח תינתן לחברה . פעילותה ובנתונים אחרים

  .בכתב
  
  
  
  
  

                                                 
  .483' עמ, א"תשס; 2674' עמ, ו"ת התשל"ק 3
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  :נגישות לאנשים עם מוגבלות  .12
רה תבצע את הנדרש להתאמת ולהנגשת בית העלמין שבהנהלתה לאוכלוסיית אנשים החב

 1998-ח"התשנ, ותפעל על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עם מוגבלות
כפי שיינתנו מעת , וכן על פי הנחיות המשרד בעניין, ולתקנות שיותקנו מכוחו מעת לעת

  . לעת
  
  
  

  :הוראות כלליות    .13
  .ישיון הקודמים מבוטליםתנאי הר  )א(
, אם הפרה החברה תנאי מתנאי הרישיון, השר רשאי לבטל את הרישיון או להיתלותו  )ב(

 .או אם לדעתו יהיה זה לטובת הציבור לעשות כן
במקום הנראה לעין שבו מתקיימת קבלת קהל את המסמכים , חברה תציג במשרדיה  )ג(

 : הבאים
 .רישיון קבורה זה והעתק מתנאים אלו )1(
מפרט את סוגי הקבורה השונים אותם היא מבצעת ואת המחיר מחירון ה )2(

לרבות קניית חלקת קבר בחיים וקבורה בחלקות , הכרוך בכל קבורה
 .חריגות

שבה , בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, מפה מפורטת של בית העלמין )3(
 .לרבות החלקות החריגות, יצוינו הגושים והחלקות בבית העלמין

בין , תפקידו של ממונה זה יהיה. ול בפניות ותלונות הציבורהחברה תמנה אדם לטיפ  )ד(
הממונה ינהל תיק . מתן מענה עליהן וייצוג החברה, ריכוז הפניות והתלונות, היתר

  .  ובו ירוכזו הפניות ודרך הטיפול בהן
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  ד"בס

        בית דין צדקבית דין צדקבית דין צדקבית דין צדק
        

  כתב סירובכתב סירובכתב סירובכתב סירוב
  

ועייננו  ,ע"ע לבה"א לחודש תמוז שנת תש"יום יב ,במותב תלתא כחדא הוינא

ד בין מר ישראל מאיר קין לאשתו לאנא ועל סירובו החוזר ונשנה לסדר "בדו

ולמרות מאמצים אדירים לפייס אותו ולתווך בין . לאשתו גט פיטורין כהלכה

  .י"כדמו כל תוקף לגרש את אשתול מסרב ב"מר קין הנ, צדדיםה

ודינו מבואר  ,ואינו ציית לדינא" מסרב"יצא מאיתנו לפסוק את דינו כדין , ועל כן

וחובה מוטלת על כל מי שיש בידו להשפיע עליו לשחרר  .ד"של ימןס ד"ע יו"בשו

  .את אשתו מכבלי העיגון ושיהא ציית לדינא

 :יארק אבעיר נו ז באנו על החתום"וע
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(Free translation) 

Order of Contempt (Seruv) 

The three of us sat together on 11 Tammuz 5770 (June 23
rd

, 2010), and we deliberated on the 

dispute between Mr. Israel Meir Kin and his wife, Lonna, and his repeated refusal to arrange a 

Get (writ of Jewish divorce) for his wife in accordance with Jewish law.  Despite extraordinary 

attempts to appease him and to mediate between the two sides, Mr. Kin adamantly refuses to 

divorce his wife in accordance with Jewish law. 

 

Therefore, we determine that he is considered a “Sarvan” (recalcitrant) and does not comply 

with Jewish law, and the ramifications of this status are elaborated in Shulchan Aruch, Yoreh 

Deah siman 334.  It is incumbent upon anyone who is capable, to influence him to free his wife 

from an agunah’s chains and comply with Jewish law. 

 

We hereby affix our signatures in New York City: 

(Rabbi Hershel Schachter) 

(Rabbi Nachum Sauer) 

(Rabbi Avrohom Union) 
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בס"ד 

ט"ו אלול תשע"ט - 17/09/2019

רבנים הגאונים לכבוד ה

אמריקה. באגודת הרבנים  -"ד ברי ביהח

כבודו כראוי באחר דרישת שלו' 

והבאנו את  . הקבורה עד שהבן יתן גטעיכוב  על כתר"ה שליט"א  ופסקהנני כיהודה ועוד לקרא, בענין מה ש
הדברים לפני מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, והסכים עמהם, ואף הבאנו את דב"ק להלן. 

גדר ומהות איסור 'ניוול המת'

בזיון וניוול המת   -איסור עיכוב קבורה  .א

קא "וכי תימא דבדקינן ליה, הא  1וזה לשון הגמרא ,הוא איסור תורה בזיון וניוול המתשיא ע"ב) נלמד דף גמ' חולין (ב

אינו מהתורה, מהיכן יודעים אנו שהולכים אחרי הרוב מהתורה. וכך מוכח בבבא בתרא ניוול המת ואם  - "מינוול

ליורשים הפסד. ומקור האיסור בתורה  יהזה יה ל ידיקנה ע"ב) "אמר רבי עקיבא, אי אתה רשאי לנוולו", אע"פ שעדף (

החייב מיתה  ,ואם בממרא פי ה' (דברים כא, כג), כי קללת אלוקים תלוי" ...סוק "לא תלין נבלתו על העץהוא מהפ

יעויין בתשובות הרשב"א סי' שס"ט, , כתבו הפוסקים [כך כל שכן על שאר מתים מישראל ,הקפידה תורה על בזיונו

 ]נודע ביהודה (יור"ד מהדו"ת סימן רי)עוד ב עיין

המת  צער וסבל נפש  - איסור עיכוב קבורה .ב

 , שנאמר""קשה רימה למת, כמחט בבשר החי ןוכ ,"שהמת מרגיש באיזמל" חז"ל ) אמרוע"ב במסכת שבת (דף יגוכן 

 - אלא הנפש ,גוף מרגישהשלא בשר מובא "אך בשרו עליו יכאב". ובתוס' יום טוב (אבות פ"ב משנה ז)  (איוב יד, כב)

, מצטערת בניוולו של הגוף -ת והקיימת גם אחר המו

וכתשמישי קדושה שנגנזים,  ,"שלא יתועב הגוף, אחר שהנפש גרה בו" :בטעם הקבורה (סימן קיד)ועוד כתב הכלבו 

ודימו חכמינו ז"ל  ות.והגוף עצמו נשאר קדוש מתוך הקשר שלו עם הנפש והשארתו עליו גם אחר המ ,אלא יותר מזו

דף (מגילה עושין מהם תכריכין למת מצוה"  עצמות המת לספר תורה, ועל כן נפסק "מטפחות של ספר תורה שבלואת 

 .ואלוקים שבו ונשמתו, אסור לנוול משום צלם ,לכןו"בצלם אלוקים ברא את האדם", (בראשית ט, ו) , ונאמר )ע"א כז

ת 'קבור תקברנו' מצו ביטול -איסור עיכוב קבורה  .ג

הגמרא שם רוצה להוכיח דאזלינן מדאורייתא אחר הרוב, מהא דההורג את הנפש חייב מיתה ולא חוששים שמא הנרצח היה טריפה, ועל זה הקשתה  1
שבודקים את גופת הנרצח, ודחתה הגמ' שאין בודקין את גופת  הגמ' דאולי באמת לא הולכים אחר הרוב, ומה שלא חוששים לטריפה הוא משום

 הנפטר משום דהוי ניוול למת
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דף וכלישנא קמא דרבי יוחנן סנהדרין ((דברים כא, כג), קבור תקברנו" כי מקור מצות קבורה בתורה נלמד מהפסוק "

מאחר ולא נפשט הדבר, נוקטים מו ע"ב), ואף שהגמ' הסתפקה אם הקבורה היא משום בזיון המת או משום כפרה, 

אין  - רשלא יקב )המת(וכתב הרמב"ם (פי"ב מאבל ה"א): "אם ציוה  אנו שעיקר מצות קבורה היא משום בזיון המת.

  קבור תקברנו".כי שנאמר  ,שהקבורה מצוה היא ,שומעין לו

קבורת מת מצוה דוחה כלומר מצוה על כל אדם לקוברו, ו -מת שאין לו מי שיתעסק בקבורתו נקרא "מת מצוה" 

כל הרוגי ב"ד  תוכן כתב הרמב"ם (פט"ו מהלכות סנהדרין ה"ח): "מצות עשה לקבור א כהונה, נזירות, פסח, ומילה.

אלא כל המלין את מתו עובר עליו בלא  ,כי קבור תקברנו ביום ההוא, ולא הרוגי ב"ד בלבד -ביום ההריגה שנאמר 

עיכוב הקבורה  ,סבל הנפש ,צער המת ,בזיון וניוול המתמים כמה איסורים: הרי לפנינו שבעיכוב קבורה קיי  תעשה".

 גרם איסור טומאה לקרובי מת כהן. ",ביטול מצות "לה יטמא ,וביטול המצוה

 'צורך גדול' מתיר ניוול המת

 שישמעו וכדי, כפרה למטרת כגון המת את לנוול מותר גדול צורך שבמקום) א"ע מז דף( סנהדרין במסכת מצינואכן 

מפני  הותר זה וכל רשע שהיה משום, בזיון דרך חבלים של במטה אביו עצמות שגרר חזקיהו שעשה כפי, העם וייראו

 )]. קנ סימן ב"ח ד"יור( משה באגרות יעויין[.לניוול נחשב זה אין אז ,שבדבר הגדולה התועלת

 ושלחם, נתחים ב"לי בליעל אנשי מעינוי כתוצאה שנפטרה פלגשו את האיש שניתח, פילגש בגבעה במעשה כן כמו

 הזה הרע כדבר יארע לבל, להם והמסייעים הרשעים באנשים דין שיעשו, העם את בכדי לזעזע ישראל גבול בכל

 .הרשעה גודל את לציבור להראות בכדי קבורתו ולעכב מת לנוול מכך שמותר ללמוד ויש. שנית

 ניוול מת הותר בכדי להתיר עגונה

נראה שהוא בעל אשה אחת אשר יצא  ,מעשה בהרוג שנמצא ולא ניכר בו שום צורת פנים, ומתוך הבגדים והכתבים

נשאלה השאלה ואמרה שיש לבעלה סמנים מובהקים בגופו,  ,מביתו זה חצי שנה וקברו אותו, ואחר כך באה האשה

 , הסימנים כדי להתירה מחבלי עיגון תקברו לראות אאת האם מותר לפתוח 

שהרי אפילו לקוחות יכולים לומר: "אנן  ,ז) להתירסק"ג "שססימן ד "(מובא בפתחי תשובה יו תשובה מאהבהופסק ה

, 'מה לי בניוולו'תוכל לומר  ,שלא תהיה עגונה כל ימיה , כדיהאשה הזאתגם ואם כן ...", זוזי יהבינן, לינוול ולניוול

מותר לנוולו כדי להתיר את ש ,מדבריו יש לכאורה לפשוט לכבודו שבניו יתאבלו ויאמרו קדיש.ובפרט שזה גם 

 ). מ"ו מןחלק אהע"ז סי(וכן פסק בשו"ת כנסת יחזקאל , אשתו מחבלי עיגון

ואוסר לפתוח את הקבר, כי שמא  ,תשובה מאהבההחולק על הוראת ) בפתחי תשובה הנ"ל (הו"דהשיבת ציון מאידך 

 . בתרא שיודעים בודאי שזהו קברו של המוכר בחנם. ואינו דומה למקרה שבמסכת בבאהוא הניוול אחר הוא ו
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רלא) דן במעשה שאירע שמצאו אחד שטבע בנהר, וקברוהו ולא סימן קמא ח"א מהדורא שואל ומשיב ( בשו"תגם 

ואומרת שבעלה נעלם זה כחצי שנה, ויש לה סימן באחת מאצבעותיו, וכן  מניו, וכעת באה אשהיהשגיחו על ס

אשתו מחבלי את נשאלה השאלה האם מותר לפתוח את קברו על הספק שמא יהיה אפשר לזהותו ולהתיר ו ברגליו.

  אין זה נקרא ניוול. לעשות זאת מאחר והוא צורך גדולוהשיב שמותר  עגינות?

הוריתי להתיר לפתוח הקבר להכירו "וזה לשונו:  )בתשובותיו סימן לא(י"ל דיסקין מהרהוהנה על מדוכה זו ישב גם 

ואף דספק הוא גם [ שמי שנכתב בקדושה ימחה :וחומר, דאם הקב"ה אמר וילפינא לה בקל ,בסימנים להתיר אשתו

ולהתוספות בגיטין [ואף דעדיין אין לה בעל, מכל מקום על ידי כן תנשא. וגם משום מצוה ד"שבת",  ],שם אולי תמות

 עכ"ל. ,וצוה לפתוח כנ"ל... ונהירנא שכבר אירע כך לפני אבי מורי ],הוי מצוה רבה(דף מא ע"א ד"ה לישא) 

 .ומה לה ולוהוא הקבר בטענה שמא אדם זר את לפתוח  שאסר, דבריו כנראה מכוונים נגד הוראתו של השיבת ציון

 ,ה' כדי להביא ספק שלום לאשהשם ומוטב למחות את  ,השלום מצינו שגדול הואש דיסקין ל"כנגד זה טוען המהרי

א יקל חומר לניוול המת שהותר מספק, שמא יב ,שהרי יתכן שהסוטה תמות ואז לא מפיקים כל תועלת מבזיון ה'

  .שלום לאשה ותוכל להנשא

אע"פ שיתכן  ,מותר לנוול מת ,זו, גם מחמת הספק שמא תוכל להנשא ואע"פ שעדיין אין לה בעל העומד לשאת אשה

 )., יח(ישעיה מה"לא תהו בראה, לשבת יצרה"  וביחוד שתוכל להנשא ולקיים מצות ,שהוא אדם זר שאין לה כלפיו כלום

 ביאור מורנו הגר"י זילברשטיין שליט"א, את פסק המהרי"ל דיסקין זצ"ל

למנוע ריב בין הבעל לאשתו, אלא גם כדי לבנות כדי ש"גדול השלום" הוא לא רק  ,מחודשים יסקיןד ל"דברי המהרי

ה'. שהרי התיר לנוול מת כדי שהעגונה תוכל לבנות בית בעתיד. וכעין זה מצינו  שם בית בישראל הותר למחוק את

מע תפילתי ותתן לי זרע אם תש :) שאמרה חנה לפני הקב"הע"ב ראש על הנאמר במסכת ברכות (דף לא בספר ברכות

פני אלקנה בעלי, ויקנא לי וישקני מי סוטה, וכתבת בתורתך שאם האשה לא מאנשים מוטב, ואם לאו, אלך ואסתתר 

 ואי אתה עושה תורתך פלסתר. ,סטתה, ונקתה ונזרעה זרע, מלמד שאם היתה עקרה נפקדת

 ,פקדימאחר ואם יעברו עשר שנים ולא תדותמוה כיצד היה מותר לה לגרום למחיקת ה'? ותירץ הברכות ראש  

נחשב הדבר לעשיית שלום, שמותר למטרה זו למחוק את ה'. דברים אלו  ,יגרשנה בעלה ותשאר ללא בית בישראל

 שלא רק מניעת ריב, אלא גם למטרת הקמת בית מותר לנוול מת.דיסקין תואמים לדברי המהרי"ל 

התיר לפתוח קבר לוודא ) שיו"ד סי' קע"ד(שו"ת כתב סופר ובביאור הדברים כתב מו"ר הגר"י זילברשטיין ע"פ דברי 

בעלה של האשה, דניחא ליה מילתא שיש נחת רוח לנפטר שאשתו תהיה מותרת לעלמא ולא תשאר הוא שהמת 
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והשואל ומשיב לנוול מת לצורך היתר עגונה. כי ניוול הנעשה  דיסקין לאור זה מובן מה שהתירו המהרי"לו .2עגונה

  . 3למען מטרה גדולה, אין הנפש מצטערת בה

 טענת הפסד ממון -  'ניוול המת' כאמצעי גבייה 

 ,יכול שמעון לעכב קבורתו עד שיורשיו יפרעו לו ,"ראובן שהיה חייב לשמעון ומת ראובן :4ב)ס"קז סימן מ "(חו רמ"אב

ואם שמעון  ],י)סק"סמ"ע ( ,ולא מאמין לבני המשפחה שלא השאיר ,ר שמעון טוען ברי לי שהניח ממוןמדובר כאש[

  בני המשפחה מוחים בידו שלא לעכב קבורתו, שלא לנוולו". ,הוא קרובו של ראובן

המת, כפי שנפסק  לניוולזרים לבין דרישת  המת עבור הפסד ממון, ניוולקרובים לבין דרישת הרי שקיים הבדל 

מי שמכר, בין בנכסיו בין בנכסי אביו, ומת, ובאו קרוביו וערערו לומר שקטן היה בשו"ע חו"מ (סימן רל"ה סעיף י"ג) 

: דחזקה אין עדים חותמין על השטר אלא אם כן יודעים וברמ"אבשעת המכר ובקשו לבדקו, אין שומעין להם. 

  .5(זהו לשון הרמב"ם) ,דאין מנוולים את המתהשתנות, ועוד שהמוכר נעשה גדול , ועוד דסימנים עשויין ל

 בנתיבות המשפט (סי' קז סק"ה) כתב לפרש מדוע אין הקרובים רשאים לנוולו והיינו משום שעליהם מוטל לקוברו

נד) שעל הקרובים מוטלת מצוה מיוחדת לדאוג לקבורת הנפטר ולשמור על  סימןמהר"ם מינץ (וכעין זה כתב ה

  אינם יכולים לעכב את הקבורה. ויה ולשאר צרכי כבודו,ולהל ,מצווים לדאוג למקום קבורה מכובדיון שכו, כבודו

את סביר ה] שיורה דעה סימן קצב ועי' בסמ"ע (שם)  ובשו"ת בחות יאיר סוסי' קל"ט[שו"ת חלקת יעקב ויעוין עוד ב

ין, כי על המעכב אינו מוטל לקברו, והמוטל עליו לקברו, זה הקרובים, אחר שזה מעכב אינו עובר במה שמניחו, יהענ

 ומשה"כ כשמעכב ג"כ קרוב ומוטל עליו לקברו, אינו יכול לעכב יעו"ש. 

כל  איך אפשר שיש הבדל בין הקרובים לשאר אנשים, והרי עלתמה קנא)  -קנ אגרות משה (יו"ד ח"ב סי' שו"ת ב

שהרי מת מצוה שלא מצאנו לו קרובים, כולם נחשבים כקרוביו וחייבים בקבורתו, ישראל מוטל לקבור את המת. 
                                                           

וע"ע מה שכתב מו"ר בשיעורי תורה לרופאים (סי' ק"נ) בהרחבה ואפשר להסביר את הדבר, על פי הנאמר בארחות חיים (יור"ד עמוד תרט) בשם  2
תועב הגוף אחר שהנפש היתה גרה בו, וכמו שכתוב בתורה (דברים כג, ח): "לא תתעב הרב בעל המלמד, שטעם מצות הקבורה הוא "כי ראוי שלא י

מצרי כי גר היית בארצו". הלא תראה שהאדם כשחרב ביתו יחמול עליו, ולבו יכאב אם יהיה למחרבות, וכן קשה לנפש כשתראה את הגוף מתבזה, 
 י".ועל דרך זה אמרו (ברכות יח ע"ב): "קשה רמה למת, כמחט בבשר הח

וכן אמרו במדרש תנחומא (ויקרא ח), שאין הנפש עולה למקום שנגזרה משם, עד י"ב חודש עד שיכלה הגוף. מה היא עושה? הולכת וחוזרת על 
הקבר, וקשה עליה ראיית הגוף נרקב, ושהוא רמה ותולעה. משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה לו בית נאה ונפל, והוא הולך ורואהו שכיסו פניו 

 ם וגדר אבניו נהרסה, ובוכה ומתאבל עליו.חרולי
 הביאו שגדולי הפוסקים התירו לפתוח את הקבר בשביל תועלת העגונה.  ועין עוד אוצר הפוסקים (יז, כד, ס"ק ר' אות י"ט) 3
מקור הסוגיא במסכת בבא בתרא (דף קנד ע"א) מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו ומת, ועמדו עליו בני משפחה וערערו לומר קטן היה  4

בשעת מכירה. באו ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו? אמר להם אי אתם רשאים לנוולו.  מבואר בגמרא שלבני המשפחה שערערו על המכירה 
, ובקשו לפתוח את קברו ולהוכיח שלא הביא ב' שערות, אמר רבי עקיבא שאינם רשאים לנוולו. אבל במקרה הפוך, כשהנכסים בטענה שקטן היה

 בידי המשפחה, והלקוחות טוענים שגדול היה והמכירה היתה בת תוקף, היה מתיר להם רבי עקיבא לפתוח את הקבר ולגלות את הגופה, אע"פ שהדבר
 כרוך בניוול גדול. 

יש   שבכל טעם בפני עצמושאין זה סותר , ובנתה"מ (ביאורים רל"ה ט"ו) כתב הרמב"ם הצריך לצרף את שלושת הטעמים בית יוסף הקשה למהב 5
 , ועיין מה שכתב על דבריו הגר"י אויערבך (דברי חיים אה"ע מיאון סימן ג)  'ניוול המתאת פתיחת הקבר וגם בטעם של 'בכדי לאסור 
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ביו יהיה מותר לנוולו ע"י אחרים, והרי לא גרע מת זה ממת מצוה שעל וומעתה איך אפשר שמת זה שנקבר ע"י קר

היה מותר לנוולו יותר ממת מצוה שלא היו לו כולם מוטל לקוברו ואסור לנוולו, וכי מפני שמצינו לו קרובים י

אין הכוונה שאכן מותר לנוולו, אלא הכוונה היא שהיורשים יצטרכו ש, לכן העלה האג"מ בביאור הדבריםוקרובים, 

  לשלם ללקוחות משום כבוד המת, אבל לפתוח את הקבר בודאי שאסור, עיין שם באריכות. 

נראה שלמדו את  האור זרוע והרמ"א בפסקיהם,רי האג"מ שלפי דברי ) העיר על דבסימן עג(שו"ת יחל ישראל בו

לשאינם שדוחים את הקבורה בפועל ולכן כתב שיש לפרש ע"פ לשון הגמרא בבא בתרא שפשט הפשוט פי כהגמרא 

הפסד מפני  ניוול, מ"מ משמע שבהפסד ממון חשיב, קרובים לא איכפת לפתוח מפני ש"זוזי יהבינן ליה לינוול ולינוול"

 ממון הדבר הותר, ואין איסור 'ניוול המת'.

הרי לפנינו מדברי הפוסקים שאיסור 'ניוול המת' קיים במי שאינו קרוב, אלא כאשר מדובר בהפסד ממון הדבר הותר 

 בכדי לאפשר ללוה לגבות את חובו.

 'ניוול המת' - כסנקציות משפטיות על המעגן

שיש על ביה"ד לנקוט בכל צד כנגד המסרב לציית לקיום משפטי  י') ףע"ג סעימן (סי ,בשו"ע חו"מוכפי שמצינו 

התורה, 'בכל טצדקי דמצי למעבד'. ויש לפעול בכל מיני אופציות יעילות כדי להכשיר את המטרה, כגון להטיל עיקול 

 על נכסי המלווה, בכדי להציל עשוק מיד עושקו, כמבואר ברא"ש (הובא בב"י שם).   

אין ביה"ד נענים לתביעת המלווה כל זמן שלא הגיע מועד הפירעון, אבל אם רואה הדיין שיש ך נפסק בשו"ע וכ

לך האמתלה לתביעת המלווה, גם בתוך מועד הפירעון, וקיים חשש שהלווה לא יפרע את חובו בזמן הפירעון, כגון ש

 ד מונעים יציאת הלווה למדינת הים. וביה"למדינת הים, מצוה על הדיין לעכב הממון עד שיגיע זמן השטר, 

שאישה שלוותה בעת  צ"ו סעיף ו') מןו"ע חו"מ (סיכעין זה מצינו גם בעיכוב נישואין, נקדים שהלכה פסוקה היא בש

ברמ"א אה"ע והנה  . "אינה נגבית מהבעל"ו -שהייתה רווקה, לא מוטל על בעלה לפרוע את החוב לאחר נישואים, 

אם בא המלווה קודם שנשאה ורוצה למחות נשואה עד שתפרעהו ושלא יפסיד שלו הדין פסק שד') ף א סעי"(סימן צ

אחד גוזל חבירו ולא יוכלו להוציא ממנו  (סימן טו סעי' ה')"ע חו"מ וכן הוא בשו אע"פ שלא הגיע מועד הפירעון ,עמו

בדין, יכולין לגזור על שאר בני אדם שלא ישאו ויתנו עמו, ואם היא אשה שלא תנשא לאיש ולא יעסקו בשידוכיה עד 

 . שתוציא מידה שאינו שלה

גונה כמבואר בשו"ת אמרי יושר (ח"ב ודאי שהדבר יותר גם בהיתר עבהרי לפנינו שניוול המת הותר כאמצעי גבייה 

דן הר"מ אריק בתשובת שיבת ציון ותשובה מאהבה, ורצה לתלות שאלתו בדברי 'חמודי שניאל שם סי' כ"ט אות ה') 

(הובא בפת"ש אה"ע סי' י"ז קי"ד) שדן האם שרי לכהן להתקרב לתוך ד' אמות של מת כדי  להתיר עגונה, אי אמרינן 

אך בסוף דבריו כתב האמרי יושר לחלק דאף שלכהן אסור לבוא בד' אמות של המת, ולא די  שיזכה חבירך, כחטא 

 קחות (עכ"ל)ומצינו שהתירו לכהן טומאת מת בשביל ממון, אבל ניוול המת שרי בשביל ממון ל
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 חומרת העגונה -  'קשה עיגונא דאיתתא' –  אם בממון אמרו כ"ש בעגונה.

 תירה לכל אדם,להכדי להסיר כבלי עיגונה ו ,כנס בעובי הקורהירבותינו להשקדו כמה והדברים קל וחומר שהרי 

דיני גוי , אה"עשו"ת ( ית יוסףמרן הב", עד כדי שראיתי דמעת העשוקים ואין להם מנחםהמלך " שעליה אמר שלמה

עגונה ת יעקב ח"א (סי' יד) שאין להתעצל בדבר שו"ת שבווכן פסק ב מסל"ת ס"ס י) השוה היתר עגונה לדיני נפשות.

 .כמו שאין להתעצל בפקוח נפש

קכב) והלכו ולא מצאו, דף הגמ' ביבמות (הוכיח דין זה מדברי אוצרות יוסף קונט' עיגונא (דף ג ע"ב), (הגר"י ענגיל ו 

, תנא דבי ר' ישמעאל, בשעת הסכנה כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין, ופרש"י, וה"נ כשעת ודילמא צרה הואי

  הסכנה דמיא, שאם לא תאמין לזה לא תמצא אחר ותשב עגונה כל ימיה.

בפס"ד להיתר עגונה) , ס"ס סד ,שו"ת החדשות( ) שציין לדברי הב"חסימן גה"ע א ו"חיעוין  עוד בשו"ת יביע אומר (

.  וכל מי שמתיר עגונה אחת בזה"ז כאילו בנה אחת מחרבות ירושלים העליונה להציל בחינה אחת מאשת חילשכתב 

ל נשי ישראל בכנסת ישראל שכצער האשה בעיגונה נוגע לשכינה, כתב שריש איכה), , נחל אשכול(בספר החיד"א 

 שה זו. ילשכינה בחלק פרטי של בחינת אשהוא תיקון , העיגון נוגע צער לשכינהו אחידן.

סמוכים לזה  אריך להביא] הח"ב ר"ס א)(בשו"ת חקקי לב אה"ע סי' נו) בשו"ת חיים ושלום [( הגאון מהר"ח פלאג'י ו

  .דברי גדולי האחרוניםמ

היד מדברי הזוה"ק פר' ויחי (דף רכ"ח ע"ב), דכל נוקבי דעלמא קיימין בסתרהא דשכינתא. וכל ועוד שכן משמע 

אולי ימצא רפאות ה"ז , בחורים ובסדקים שבחיפוהמרבה למצוא פתח של היתר ולחזור על צדדים וצדי צדדים 

 .תעלה לתקנת בנות ישראל להציל אותן מעיגון, ומשובח

 משפחתוהפעלת לחץ כלפי בני  -? היא מה חטאה ,אם הוא חטא

 גאון פלטוי רב בשם) יד סימן ה שער"ד ח, צדק שערי( גאוניםה תשובותבואע"פ שמדובר בעיכוב האימא, מצינו 

 תתפללו ואלזה לשונו: ו 'חרם 'כתב, גבי עצמו העבריין כלפי רק לאו, משפחתו בני כלפיגם  לחץשמותר להפעיל 

 מצווה בחבורת לא אותו תכניסו ואל, מתו לו תקברו ואל, ואל תמולו לו בן, ואל ילמדו את בניו בבתי הכנסיות, עמו

 .רשות לחבורת ולא

בהרחקות דר"ת, שלא  לקבור את מתו של סרבן פס"ד על גט.  סעי' כ"א) -וכך נפסק ברמ"א (אה"ע סימן קנ"ד 

 אם הוא חטא, היא מה חטאה - גאון פלטוי רבעל דברי  תמה) יג סימן, י פרק, קמא אבב(, שלמה של יםבהמהרש"ל 

 . קל וחומר בנדון זה, שלא לבייש בתעליו לאיים העמידוה אלא, ישראל קהל כל של בחרם נענשה לא עכן אשתוהרי 

 ערוך השולחן מפסק שהוא כל זיז אפילו לזוז לנו איןכתב ש )חלק ג, סימן צז(שו"ת שבות יעקב ב אולם ישראל.

   . ל"כמהרש ודלא, נמשכין אנו ואחריהם, המקורבים בהענשת תמכוש  א"רמהו
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 ושמתיויקרא כ, ה) ", כהנים תורתלהשיב ע"פ דברי אמרו רבותינו ז"ל (נראה שיש על גוף הטענה "היא מה חטאה" 

 ללמדך אלא? המשפחה חטאה מה וכי" "אחריו הזונים כל ואת אותו והכַרתי, ובמשפחתו ההוא באיש פני את אני

 ., מפני שמחפים עליו"ליסטים כולה שאין, ליסטים בה שיש; מוכסים כולה שאין, מוכסן בה שיש משפחה לך שאין

 ם'דלתיראו גדולים שג' –דעת מורנו הגר"י זילברשטיין  

ילדיהן הוא גדול לטוב או למוטב,  חינוךהמוטל על ההורים בכובד דעת מורנו הגר"י זילברשטיין שליט"א, מאחר ו

והר טו המוסרית להתהלך בדרךשל ילדיהן, והם המורי דרך  אופיה ענקית על שפעוה דוגמהההורים הם  שהרי

 המידות שהרי כלל בידנו 'שותא דינוקא בשוקא או דאביה או דאמה' (סוכה דף נו ע"ב). 

רים, כדברי הגמרא במסכת כתובות (דף מה ע"א) וכאשר הבן בוחר במעשה רשע יש לפנות באצבע מאשימה על ההו

יבואו שמקום הסקילה לנערה מארוסה שזינתה, הוא בבית אביה, כלומר ראו גדולים שגדלתם, ובירושלמי הוסיפו, 

.  וכן דרשו רבותינו ז"ל במסכת סנהדרין (דף נב ע"א) על הפסוק "את אביה יתנבלו הן וגידוליןוגידולים רעים שגדלו 

גבי בת כהן שזינתה, אם היו נהוגים בו קודש נהוגים בו חול, היו נהוגים בו כבוד נהוגים בו בזיון,  היא מחללת"

 ואומרים ארור שזה ילד וזה גידל.

הדבר היחיד שעומד נגד עיניה של בודאי שעיקר איסור ניוול הוא מפני שהמת מצטער בניוולו, ו(לעיל) כפי שיתבאר 

הקבורה, ואין לה שום צער, אלא שמחה על כך וב כבעישיש לה נחת רוח,  האמא, הוא 'הצדק האלוקי', וודאי

 "."ראו גידולים שגידלתםתביעת שמתכפר לה, על 

 לסיכום:

הפעיל סנקציה לבכדי  וב הקבורה של האב או האם, כשאר אמצעי עיקול,כהרי לפנינו שמותר להשתמש בעי

 . העגונה ולהיות לה מנחםמשפטית על הבן שייתן גט, ולהסיר את כבלי ודמעות 

 ותחזקנה ידי כת"ר בהעמדת הדת על תילה.

 בברכת יגדיל תורה ויאדיר

  אק ישראל ציוי, שלוש מאיריהונתן 
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נספח 12

התחייבות של משיב 10  
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1

daniel@abz-law.com

From: לשכת הראשון לציון Rishon Le Zion Chief Rabbi of Israel <rabbis@rab.gov.il>
Sent: Sunday, August 8, 2021 9:35 AM
To: DANIEL@ABZ-LAW.COM
Subject: מענה לפנייתך
Attachments: Attach_68287_(1).pdf

 בס"ד
 

 שלום רב,
 

 פנייתך לכב' הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א התקבלה בלשכתנו. 
הנדון בפניה הינו בתחום סמכות בית הדין הרבני הגדול. על כן, יש לעמוד בקשר מול לשכת הרב הראשי לישראל ונשיא ביה"ד הרבני 

  הגדול, הרה"ג דוד לאו שליט"א.
  

 להלן פרטי התקשרות: 
 02-5313191טל': 

  02-5377872פקס: 
  .gov.ilrabbia@rabדוא"ל: 

 
   
 

 בברכה,                         
 

 לשכת הראש"ל הרב הראשי לישראל 
 ושיא מועצת הרבות הראשית          

 02-5313190טל:                   
 02-5371305פקס:                 

                     
From: DoNotReply@RAB.GOV.IL [mailto:DoNotReply@RAB.GOV.IL]  
Sent: Tuesday, August 3, 2021 11:58 AM 
To:   תמי מזרחי<pniyot@rab.gov.il> 
Subject:  למייל  68287שליחת פנייה   

 

 לשכת הראשון לציון הרב הראשי הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א  יחידה במשרד 

  נושא הפנייה 

 תמי מזרחי   מטפל לפי נושא 

   8/3/2021 תאריך פנייה 

  כ"ה אב תשפ"א    תאריך פנייה עברי  

   8/17/2021  תאריך יעד לסיום טיפול 

   68287  מספר סימוכין  
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2

  מעגן האמריקאי ישראל מאיר קין    הנדון  

  אנא ראו מכתב המצורף   תיאור הפנייה 

 הערות משרדיות ומידע פנימי

 דניאל שוורץ  פונה  

   341108363 מספר תעודת זהות 

   מספר דרכון 

 ירושלים   עיר 

  יד חרוצים   רחוב  

   LAW.COM-DANIEL@ABZ  דואר אלקטרוני  

   052-5388990  טלפון ראשי  

   טלפון משני  

  פקס  
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מכתב מהרבנות מיום 16.08.21

עמ' 109
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בקשה לבית הדין הרבני

עמ' 111
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כתבי בית דין וההחלטות של בית 
הדין הרבני

עמ' 117
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 לארשי תנידמ
םילשורי ירוזאה ינברה ןידה תיב

31/08/2021 :הקפה ךיראת

ʤʰʣʥʯ��ʷʡʬʤ�

772176 :רפסמ

ʲʡʥʸ�

קית תחיתפ תרגא
 ,ג"בלר הנאל היח ,ןישוריג ,1335249/1

ןהיק ריאמ לארשי
ןישוריג

ʠʥʴʯ�ʺʹʬʥʭ�

אנאל היח ג"בלר277)27009495 :אתכמסא 'סמ( טנרטניאב םולשת
 :הקסע 'סמ ,****1335 :יארשא סיטרכ( יארשא

72381413(
ץרווש ד"וע110

 :הלבקל הרעה

387 :םלוש כ''הס

א"פשתה לולאב 'ד :ירבע םולשת ךיראת

12/08/2021 :יזעול םולשת ךיראת

 ___________________ חוקלה תמיתח

www.rbc.gov.il

 'ה-'א םימיב :להק תלבק1700-501-531 :רובידב ילוק הנעמ4 ומלועו םע

08.30-13.30 תועשב02-6232396 :סקפ9134401 םילשורי

ʱʥʢ�ʠʢʸʤʺʠʥʸ�ʠʢʸʤʹʭ�ʺʩʷʰʥʹʠ�ʮʹʰʩ

ʠʥʴʯ�ʺʹʬʥʭʱʫʥʭʰʺʷʡʬ�ʮʠʺ

Page 1 of 1הלבק

31/08/2021http://shira.betdin.com/Shira/Forms/Payment/Receipt.aspx?ReceiptID=772176
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים 

 ) 1335249/1- 1/1(     1 מזהה ספרור החלטה:
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 1335249/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד   –הרב אוריאל לביא  

 (ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ)    667678230 דרכון חיה לאנה רלב"ג  התובעת: 
     נגד 

  551597938 דרכון ישראל מאיר קיהן  הנתבע: 

 גירושין הנדון:

 החלטה 

 בפני בית הדין תביעת גירושין שהוגשה מטעם התובעת, ולכתב התביעה צורפו נספחים.

ייקבע המשך ההליך, הוחלט: מאחר ושני הצדדים אינם אזרחי   עיון בכתב התביעה, ובטרם  לאחר 
כתב   את  להשלים  התובעת  על  בארץ,  כאן  אינו  מושבם  ומקום  הבהרה ישראל  באמצעות  התביעה 

א לחוק שיפוט בתי 4המתייחסת לסמכות החוקית של בית הדין לבירור התביעה, בהתייחס לסעיף  
 . 1953-דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג

  

 ). 09/09/2021( ג' בתשרי התשפ"בניתן ביום 

 

   

      

       אב"ד   –הרב אוריאל לביא  
  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 10:37 09/09/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב אוריאל לביא בתאריך 
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים 

 ) 1335249/1- 1/1(     2 מזהה ספרור החלטה:
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 1335249/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד   –הרב אוריאל לביא  

 (ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ)    667678230 דרכון חיה לאנה רלב"ג  התובעת: 
     נגד 

  551597938 דרכון ישראל מאיר קיהן  הנתבע: 

 גירושין הנדון:

 החלטה 

ג  4בפני ביה"ד בקשת ב"כ התובעת להעביר את התיק לנשיא בית הדין הרבני הגדול בהתאם לסעיף 
 הקובע:  1953-(נישואין וגירושין), תשי"גלחוק שיפוט בתי דין רבניים 

סעיף   מהוראות  לגרוע  דעת  9בלי  חוות  לקבל  פניה  רבני  דין  בבית  התקבלה   ,
יהודים הנשואים כדין תורה שאינם  הלכתית בענין הסדרת גט פיטורין בין בני זוג  

נתונים לשיפוטו היחודי של בית הדין, או בענין היתר נישואין, רשאי נשיא בית  
 .הדין הרבני הגדול למנות הרכב של דיין אחד או יותר לשם מתן חוות הדעת

ג אינה במעמד של  4האמורה בסעיף חוות הדעת מעיון בחוק עולה לכאורה, ש :ובהר לב"כ התובעי
והתיק עם זאת, מאחר אכיפה ולא ניתן מכוח חוות הדעת להטיל סנקציות על סרבן גט. -דין בר פסק

, בית הדין מורה על הוגש לבית דין זה מסיבה טכנית בלבד על מנת שיעבור לנשיא בית הדין הגדול
 העברת התיק לנשיא בית הדין הרבני הגדול בצירוף החלטה זו.  

  

 ). 04/10/2021( התשפ"בכ"ח בתשרי ניתן ביום 

 

   

      

       אב"ד   –הרב אוריאל לביא  
  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 10:52 04/10/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב אוריאל לביא בתאריך 
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים 

 ) 1335249/1- 1/1(     3 מזהה ספרור החלטה:
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 1335249/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד   –הרב אוריאל לביא  

 (ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ)    667678230 דרכון חיה לאנה רלב"ג  התובעת: 
     נגד 

 . 551597938 דרכון ישראל מאיר קיהן  הנתבע: 

 גירושין הנדון:

 החלטה 

), וכן להחלטת נשיא בית הדין הגדול  04/10/2021יצוין להחלטה מיום כ"ח תשרי תשפ"ב ( 
 ). לאחר עיון בבקשת התובעת ובחומר שבתיק, הוחלט: 18.10.21מאתמול, י"ב חשון תשפ"ב (

חוות   תינתן  מבקשת  הדעת  הבטרם  שהתובעת  ולאמצעים  הנישואין  להיתר  לגט,  ביחס  הלכתית 
ית הדין מחליט לאפשר לנתבע להעביר את התייחסותו המפורטת לכל אלו,  שיינקטו ביחס לנתבע, ב

) תשפ"ב  כסלו  ה'  ליום  עד  הדין  בבית  שתתקבל  ההליך  9.11.21ובלבד  יושלם  זה  מועד  לאחר   .(
 לרבות בהיעדר התייחסות הנתבע. 

 בית הדין מטיל על התובעת להמציא לעיון הנתבע תוך שבעה ימים, את ההחלטה הנוכחית ואת שתי 
 ההחלטות הנזכרות, ואת כתבי בית הדין שהוגשו מטעמה, ולהמציא לבית הדין אישור מסירה.

  

 ). 19/10/2021( י"ג במרחשון התשפ"בניתן ביום 

 

   

      

       אב"ד   –הרב אוריאל לביא  
  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 12:23 19/10/2021אוריאל לביא בתאריך נחתם דיגיטלית ע"י הרב 
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w
מדינת ישראל

rבתי הדין הרבניים
סימוכין: 115486 בקשה כללית

פרטי המבקש

בית הדין הרבני

qירושלים

מספר

1

תיק

1335249  /

פרטי המבקש

סוג מזהה
עמותה דרכון   תעודת זהות    

מספר מזהה

667678230

שם משפחה

רלב"ג

שם פרטי

חיה לאנה

כתובת מגורים מבקש

מדינה

qארצות הברית

יישוב

MONSEY NEW YORK

רחוב

JAY CT 10

מיקודמספר דירהמספר בית

תיבת דואר

יש להזין דואר אלקטרוני.
בכדי שניתן יהיה לקבל כתבי בית דין באמצעות הדואר האלקטרוני יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בית דין בדואר אלקטרוני או בפקס ולחתום

עליו.

דואר אלקטרוני

LONNARALBAG@GMAIL.COM

טלפון ראשי

052-5388990

מספר פקסטלפון משני

פרטי בא כח

האם הבקשה מוגשת על ידי בא כוחו (עורך דין או טוען רבני)
לא כן    

פרטי בא כח
- 107 -- 140 -



שם פרטי

דניאל

שם משפחה

שוורץ

דואר אלקטרוני

DANIEL@ABZ-LAW.COM

מספר רשיון

81203

טלפון

052-5388990

מספר פקס

כתובת בא כח

מדינה

qישראל

יישוב

qירושלים

רחוב

qיד חרוצים

מספר בית

15

מספר דירה

203

מיקוד

9342152

תיבת דואר

ייפוי כח ממגיש הבקשה

pdf.ייפוי כוח חתום

פרטי המשיב

סוג מזהה
עמותה דרכון   תעודת זהות    

מספר מזהה

551597938

שם משפחה

קיהן

שם פרטי

ישראל מאיר

כתובת מגורים

מדינה

qארצות הברית

יישוב

LAS VEGAS NEVADA

רחוב

LOST PINES CT 8324

מיקודמספר דירהמספר בית

תיבת דואר

מספר פקסטלפון משניטלפון ראשי

פרטי הבקשה
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סוג הבקשה

qבקשה למתן החלטה

תיאור הבקשה

מהות הבקשה (ניתן להוסיף פירוט למהות הבקשה בצירוף קובץ)
הודאה על אי הגשת תגובה מטעם הנתבע

מסמכים נלווים לבקשה

קובץ 1

צרף קובץ

הודעה על אי הגשת תגובה מטעם הנתבע 21

שינוי מועד דיון

נימוק מתאים לבקשה

בחירה

פירוט נימוק

תאריך בו נקבע הדיון אותו מבקשים לשנות

מתי נודע לך על הצורך בשינוי מועד הדיון?

עמדת יתר בעלי הדין

מועדים חלופיים מוסכמים (אם יש)

מועד ב'מועד א'

אם מתבקשת דחיית דיון בשל קיומו של דיון אחר באותו מועד, ציין את פרטי התיק (מספר התיק, הדיינים או השופטים, בית הדין או בית המשפט
ומהות הדיון).
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד. 
טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

מסמכים נלווים לבקשה

קובץ 1

צרף קובץ
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים 

 ) 1335249/1- 1/1(     4 מזהה ספרור החלטה:
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 1335249/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד   –הרב אוריאל לביא  

 (ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ)    667678230 דרכון חיה לאנה רלב"ג  התובעת: 
     נגד 

 . 551597938 דרכון ישראל מאיר קיהן  הנתבע: 

 גירושין הנדון:

 החלטה 

ומאחר שהנתבע מצא לנכון שלא להגיב,   )19/10/2021יום י"ג חשון תשפ"ב (יצוין להחלטה מ
 במועד קרוב ההליך יושלם גם בהעדר תגובתו. 

  

  

 ). 05/12/2021( א' בטבת התשפ"בניתן ביום 

 

   

      

       אב"ד   –הרב אוריאל לביא  
  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 08:49 05/12/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב אוריאל לביא בתאריך 
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים 

 ) 1335249/1- 1/1(     5 מזהה ספרור החלטה:
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 1335249/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    
 לפני כבוד הדיינים: 

 אב"ד   –הרב אוריאל לביא  

 (ע"י ב"כ עו"ד דניאל בנו שוורץ)    667678230 דרכון חיה לאנה רלב"ג  התובעת: 
     נגד 

 . 551597938 דרכון ישראל מאיר קיהן  הנתבע: 

 גירושין הנדון:

 החלטה 

הובהר כי   )09/09/2021יום ג' תשרי תשפ"ב (בהמשך להחלטה קודמת מהיום, יצוין: בהחלטה מ
א לחוק 4בהתייחס לסעיף ומאחר ושני הצדדים אינם אזרחי ישראל ומקום מושבם אינו כאן בארץ, 

סמכות החוקית של בית  קיימת מגבלה ל  1953-תשי"גשיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) 
בקשת התובעת להעביר את התיק לנשיא בית הדין   תביעת הגירושין לגופה, והוגשההדין לבירור 

, וכן 1953-ג לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג4הרבני הגדול בהתאם לסעיף 
 ). 18.10.21ב חשון תשפ"ב (י" מיוםלהחלטת נשיא בית הדין הגדול יצוין 

האחרונים   תשי"ג תוקן  בימים  וגירושין),  (נישואין  רבניים  דין  בתי  שיפוט  ביחס    1953-חוק 
הדיןסמכות  ל ג  בית  אשה    ירושיןבתביעת  בחו"ל  של  לערוך  המתגוררת  ניתן  הגט  שלא  מחוץ  את 

 .  2021-) תשפ"ב5לישראל (תיקון מס' 

מבוקש לקיים דיון בתביעת גירושין עפ"י הוראות התיקון על התובעת להודיע לבית הדין האם  
 ג לחוק. 4לחוק הנזכר, או להישאר במסגרת שנקבעה בהחלטה הקודמת, עפ"י סעיף 

 

 ). 05/12/2021( א' בטבת התשפ"בניתן ביום 

 

   

      

       אב"ד   –הרב אוריאל לביא  
  

  
 העתק מתאים למקור 

 המזכיר הראשי , משה ביטון
 12:20 05/12/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב אוריאל לביא בתאריך 
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נספח 18

פנייה ממשיב 10 אל העגונה 
מספטמבר 2021

עמ' 153
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---------- Forwarded message --------- 
From: <elyahukin@gmail.com> 
Date: Tue, Oct 12, 2021 at 4:21 PM 
Subject:  
To: Lonna Ralbag <lonnaralbag@gmail.com> 
 

Hi Lonna, 

  

It has been almost a month since Yom Kippur when we seek forgiveness from Hashem as 
well as from others who we may have wronged in any way. Your relationship with Meir 
sadly came to an abrupt end about eighteen years ago, but unfortunately has not yet 
formally concluded with the traditional Get, which ideally should have also been 
accompanied with each one of you asking forgiveness from each other. Instead, the 
relationship further deteriorated and was fraught with endless animosity and hostility on 
various fronts, not to mention the Chilul Hashem that was caused by the publicity of the 
protracted and painful conflict that ensued. 

  

The reason I am writing you at this time is to impress upon you how we are a hairbreadth 
away from finally resolving all the outstanding issues between you and Meir. I am very 
grateful to Daniel Yaniv who has much to do with some of the progress that took place 
recently that I believe brought us closer to the finish line. Daniel has demonstrated a keen 
understanding of the problems, and has worked tirelessly with me to overcome the 
remaining obstacles. I am very thankful to you for having written the most recent letter to 
Meir in a very frank and sincere tone where you expressed regret for the ill-advised actions 
you took over the years. You may not know it, but this letter did have some positive effect 
on Meir. It is precisely such a letter that I have been waiting to see from you for many years 
now, that would have provided me with more leverage to convince Meir to move forward.  

  

In the past two years I have been working harder than ever to bridge the gap between you 
and Meir without too much success. As you may recall, the impasse was greater in the past 
when child custody was at the crux of the disagreement between the two of you. Child 
custody is obviously no longer relevant. Another obstacle in the past was Meir’s insistence 
to go to Rabbi Gestetner’s Beis Din. This is no longer the case. Meir has agreed to resolve 
any financial claims the two of you may have through Zabla. Meir’s request that before 
Zabla, efforts be made to remove as much negative posts on the Internet as possible – you 
already agreed to. What is left? Since Meir agrees to go to Zabla, he asks that the Seiruv, 
then, be removed unconditionally which would accomplish several things. Firstly, it would 
convince him that you wish to end this case peacefully. Secondly, he will not feel that he is 
being pressured to enter negotiations so long as there is still a Seiruv against him. Thirdly, 
he always felt that he was unjustly wronged, and at the very least, if the Seiruv is removed 
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at this point – it would give him some satisfaction that his arguments were not entirely 
ignored. 

  

There are several Rabbis on the RCC who expressed their reluctance to remove the Seiruv. I 
don’t fully understand their motives. But that’s OK. Meir indicated to me before that he 
would actually prefer that you be the one to remove the Seiruv, not the Beis Din, since to 
him that would be the ultimate proof of your sincerity to want to have a cordial relationship 
with him after the Get - for the benefit of Moshe your son. Meir would then consider 
depositing any monies he may get from the Zabla into a joint account for Moshe. However, 
you may have been told that the Seiruv is the only leverage you have against him and you 
shouldn’t remove it. The truth of the matter is that there is absolutely no leverage here. 
Despite the Seiruv, Meir has remarried. Regarding davening with a Minyan, he is not 
concerned as much. His life, the way he sees it, is not impacted so much by the Seiruv, 
except for the public shame. Who is impacted the most? You are, because of the limitations 
of not having a Get during the prime of your life. The actions that certain groups or 
individuals have taken against my family have not and will not produce a Get, no matter 
how many burials they attempt to stop. I don’t need to elaborate on this. Suffice is for me to 
share with you that Meir has already notified the family that he will not budge regardless of 
what happens in the future. Meir, on the other hand, has given a promise, albeit not in 
writing, to all of us, that he will deliver a Get in a reasonable time after the Seiruv is first 
removed. 

  

Some individuals suggested that we cut off all relations with Meir. They don’t realize, that if 
that were to happen, Meir would refuse to ever consider giving a Get. They don’t 
understand that Meir has an agenda here, and he is not about to give in, no matter what 
pressure is applied. You, however, know Meir somewhat, and should know how he can be 
caring and helpful, if he wants to. So why fight him? It is so much easier to gain his trust by 
being nice to him. Compromise has always been the key to success in life where 
relationships are involved, not war. This is common sense, and most experts and Rabbis 
would agree with this approach, not with the approach of going to court and using 
demonstrations and other campaigns of shaming to force a husband into submission. 
Likewise, the shame my family has endured over the years may as well be a Kapparah, since 
we have less influence over Meir than most people think. But in your case, the keys are 
completely in your hand. If I recall correctly, you are approaching 60. Does it make sense to 
wave a piece of paper (Seiruv) over Meir for another ten years or more, with the remote 
hope that he will yield because of pressure tactics? Or, perhaps it is wiser to take the leap 
and grant him what he wants, and be later grateful for the rest of your life that you did the 
right thing. 

  

Yes, Meir’s withholding of a Get for so long is completely wrong, regardless, and there is no 
real justification for it. However, the recalcitrance in refusing to remove the Seiruv and not 
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giving a fair chance to resolve this case peacefully, is mind boggling. Yes, I agree, Meir 
should have at least given you assurances in writing that he will follow through if the Seiruv 
is removed. He is very stubborn too. Many have been unreasonably stubborn here. So are 
we going to let stubbornness get in the way? But, if the Seiruv is removed and Meir can go 
back to Shul, do you have any idea the kind of good feelings this will foster in him, instead of 
the bitterness and hatred he has been harboring for so long? Don’t you want to help bring 
about those healthy good feelings? As a woman, you have tremendous “Bina” (special 
insight and intuition), which if you listened to, deep down you would know what the right 
thing to do is. You also have more initiative than Meir, and if you really want to accomplish 
something, you would be driven to do so to the very end. But, more importantly, Shalom is 
the most noble goal there is, which is why it is so emphasized in Judaism and should be 
pursued to the maximum.  

  

Which one makes more sense to you? That we sever relations with Meir, which is not easy, 
and cause more Machlokes and prolong your Aguna status indefinitely, or take the much 
easier step of canceling a piece of paper that has not been too effective anyway over the 
years, but will almost certainly produce a Get. This is an example of what the Torah says 
regarding Teshuvah “Rather, [this] thing is very close to you; it is in your mouth and in your 
heart, so that you can fulfill it.” It is so easy. Much more easier than breaking up another 
family with doubtful results. Had Meir said he is not giving a Get at all under any 
circumstances, then we would oppose him in every possible way. But he did say he will 
deliver a Get if you withdraw from Beis Din and start negotiations. He was very clear with 
my brothers about that, and is not lying to us.  

  

Perhaps you may claim that the Seiruv was previously removed and it did nothing. I don’t 
recall that it was ever officially removed in such a way that it was obvious to Meir that you 
were fully cooperating. Additionally, any positive steps you may have taken in the past was 
during the time child custody was the greater issue. As you possibly recall, I tried to mediate 
between the two of you in my home, but the child custody issue could not be resolved, and 
that is where things have been ever since, a complete stalemate. We even finally convinced 
Meir to go to Rabbi Teichman’s Beis Din, but Rabbi Union nixed it for some reason we still 
don’t know to this very day. Notwithstanding all of the above, eighteen years later, we are 
all a bit older and hopefully more experienced, and renewed efforts need to be made to 
bring Shalom. Also, please don’t judge Meir’s recent correspondence with you through 
Danile Yaniv too harshly. I saw a copy of the brief exchange between the two of you, and 
there was a bit of misunderstanding between the two of you and the usual lack of trust.  All 
that was needed from Meir was to acknowledge receipt of your sincere letter of apology to 
him, which he did, after which he added a brief request of you to simply follow his 
instructions and he will then fully comply.  
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If you have any doubts about why I just wrote, I recommend that you discuss this with a 
Rabbi who has not been involved in this case and has no bias against Meir. Say a small 
prayer, that Hashem should guide you to do what is right in His eyes, and send you the right 
person to speak to. If you need such a Rabbi in Monsey, I may be able to recommend one. If 
you follow my advice, and the Seiruv is removed, then by Chanuka we may be able to 
witness another miracle, one that will surely bring a smile to many faces. 

  

I urge you and beg of you to seriously consider the approach of “reconciliation,” and write 
back to me any comments you may wish to share. Don’t delay this one extra day. You will 
with Hashem’s help feel so relieved to have regained your freedom by following the path of 
the righteous. 

  

Elyahu Kin 
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הודעת צדדים שלישיים של משיבה 6
בתיק תביעה נגדם ע"י משיב 9

עמ' 158
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