
 בס"ד                                                                                                              

 למניעת סרבנות גט הסכם  הבסיס ההלכתי ל

 מבוא

הב חריפותה  שלושים  בכל  למודעות  עלתה  האחרונות  הגט  בעיית  שנים  סרבנות 
מספר מדויק של מסורבות ומסורבי הגט אינו ידוע, אולם כנראה מדובר    . והעגינות

באלפים. על פי סקרים שערך מרכז רקמן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן,  
גם מנתוני בתי הדין הרבניים    1אחת מכל שלוש עד חמש נשים נסחטת באמצעות הגט. 

 2ים בלא שהזוג התגרש. עצמם עולה שבכל שנה נסגרים מאות רבות של תיקי גירוש 
 האם כל הזוגות האלו חזרו לשלום בית? סביר שלא.

הגט   סרבנות  גורל.  בעיית  גזירת  לפתוראינה  הלכתיים  אפשר  באמצעים  .  אותה 
נבחן   זה  הבעיהבמאמר  לפתרון  מרכזי  של  ההסכמים    :כלי  מרכיב  על    חיוב בנויים 

   .לבן הזוג המבקש את הגט ממוני, אותו ישלם הצד המסרב לתת או לקבל את הגט 

על    בית הדין לא יכול לפסוק פשוט שהצדדים גרושים מדוע    ?מדוע נדרש הסכם כזה
מהם אחד  של  רצונו  ההלכהסמך  פי  שעל  משום  היא    הדרך,  ?  נישואים  לפרק 

בידי אחד  כמנוף לחץ  מש  משהגט  בהסכמתם של שני בני הזוג. לצערנו, במקרים רבים  
להשפיע על  כדי  , או  לקבל תנאים עודפים במסגרת חלוקת הנכסיםעל מנת    הצדדיםמ

ה של  הסדרת  המזונות  או  כן,  .  הילדיםמשמורת  מלווים    רבים  םגירושי  מקרי כמו 
ושתלטנות, בוחר    נקמנות,  שנאה אישיתמניעים של    בגלל   םלעיתי, ו קשיםבמאבקים  

מטרת ההסכם    .סירוב לתת או לקבל גט  דייל  מי מבני הזוג לאמלל את בן הזוג השני, ע
 היא להפוך את סרבנות הגט ללא משתלמת מבחינה כלכלית. 

   - שני אתגריםהתמודד עם , עליו להלכתית תקף  יה הסכם יההעל מנת ש

ש .א מבני  מהסכם  ה מכיוון  במקרה שאחד  רק  כספי  חיוב  גט,  טיל  מסרב  הזוג 
תנאים  אלא תלויה ב  מוחלטתשאינה  עתידית  התחייבות    –  'אסמכתא'מדובר ב

 ולפי ההלכה אין תוקף מחייב לאסמכתא.  שאפשר שיתקיימו ואפשר שלא,
 

, גם אם מדובר  םלפי חלק מהפוסקים קנס ממוני יכול להיחשב ככפיית גירושי .ב
כפיית  ש  הדבר בעייתי משום  במקרה של הגברקיבל על עצמו.  שאדם  בקנס  
 נתפסת כפוסלת את הגירושים. הגט צריך להינתן מרצון.   םגירושי

 

  

 
 * המאמר נכתב תוך התייעצות עם מספר טוענים רבניים. תודתנו שלוחה לכל המסייעים בכתיבתו. 

1 report-https://rackmancenter.com/statistical / 
2 page-landing-https://www.gov.il/he/departments/topics/statistical_reports/govil 



  אסמכתא .א

נעוץ    דיןה  אינה מחייבת.שאסמכתא    רז(סי'    )חו"מ,  3רוך )להלן: שו"ע( עלחן  בשונפסק  
סומך על כך שהתנאי    מתחייב יש חשש שהובדבר אחר,    מותנית בעובדה שההתחייבות  

חסרה    כלומר,   . לא היה מתחייב  – ילו היה חושב שהתנאי כן יתקיים  לא יתקיים, וא 
דעת   ההתחייבות.    מתחייבשהגמירות  את  עצמו  על  מקבל  שהתחייבות    כדיאכן 

   –בשו"ע מספר אפשרויות   ותחול, נתבאר בכל זאת מותנית 

התחייבות מעכשיו, כך שגם אם אדם מקבל על עצמו    – מעכשיו  התחייבות   •
ה תחול    התחייבותאם  היא  התנאי  ויתקיים  במידה  עתידי,  בתנאי  תלויה 

)חו"מ פסק השו"ע  מעכשיו, יש בכך גמירות דעת וההתחייבות תקפה.    למפרע

 : יד(, רזסי' 

כל האומר קנה מעכשיו, אין כאן אסמכתא כלל, וקנה, שאילו  
גמר   כי)דעתו(  לא  צד, אם באתי  להקנות לא הקנהו מעכשיו, 

מכאן ועד יום פלוני קנה בית זה מעכשיו, וקנו מידו על כך, הרי  
 זה קנה אם בא בתוך הזמן, וכן כל כיוצא בזה. 

, ולכן כדאי לצרף  שפתרון זה אינו מועיל בפני עצמו  ודעתוחולק    )שם(  4אמנם הרמ"א 
 . פתרונות נוספים

החוב יהיה תקף למרות    5, אם ההסכם נחתם בפני בית הדין  –  חשוב  ת דיןבי •
שההתחייבות מותנית, מכיוון שיש רצינות וחשיבות להסכם כאשר חותמים 

 :טו(חו"מ, רז, )השו"ע ק פסעליו בפני בית הדין.  

 .אסמכתא שקנו עליה בבית דין חשוב, הרי זה קנה

דין    –  הודאה בשטר • בבית  נעשה  שהדבר  החוב  בשטר  כותב  המתחייב  אם 
רמ"א  חשוב, אף אם בפועל לא כך היה, הצהרתו נותנת לחיוב תוקף. כתב ה

 : (שם)
 

גב   על  אף  חשוב,  דין  בבית  ממנו  לכתוב בשטר שקנו  צוה  ואם 
  הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ]ש[, ד]מועיל[  לא קנו, מהני]ש[ד

חוב,  ]דומה[ שטר  לכתוב  צוה  אלא  בפירוש,  אמר  לא  ואפילו   .
 ]במפורש[.  כאילו פירש בהדיא]מועיל[ מהני 

 

 
  . ספרו הגדול בית יוסף 1575ונפטר בצפת בשנת    1488רבי יוסף קארו. נולד בטולדו שבספרד בשנת    3

אוסף של כל דעות הפוסקים והמפרשים בהלכה, החל מסוגיית התלמוד וכלה בפסקי בני דורו.    ואה
 הפך לספר הפסק הנתפס כמחייב בכל בית ישראל.  -קיצור של ספרו בית יוסף   -ספרו השולחן ערוך  

גדול הפוסקים  נחשב  .  1572ושם נפטר בשנת    ין שבפול   קוב בקר  1525רבי משה איסרליש. נולד בשנת    4
הגהות    באירופה האשכנזית. כאשר חיבר ר' יוסף קארו את ספרו השולחן ערוך, הוסיף עליו הרמ"א

לפי שיטות הפוסקים האשכנזים, באופן שספר הלכה אחד ישמש הן את יהדות ספרד והן את יהדות  
 אשכנז.

שהוא בית הדין החשוב שבעיר.    רשו הפוסקים נחלקו בשאלת הגדרתו של "בית דין חשוב", יש שפי  5
שכל    רשו ש שפיוי  הופך את בית הדין לחשוב,דיין המפורסם כמומחה בדיני ממונות  שכל    רשויש שפי

 חשוב.   יןדת שלושה דיינים נחשבים לבי



 הוסיף:  , ס"ק מב(חו"מ, רז) 6ובסמ"ע 
 

מור"ם   מלשון  )איסרליש([  משמע  משה  ורבנו  דאע"ג    ...]מורנו 
]בבית  בודאי לא קנה בב"ד  ]ש[ד]שיודעים[  דידעינן  ]שאף על גב[  

מהני  דין[   ד]מועיל[  חשוב,  והטעם,  ד]ש[ הודאתו.  הודה  ]ש[כיון 
 .  והקנה)דעתו(  כאילו ידענו שגמר ]היה לו[ ואמר שקנה, הו"ל 

 

הייתה נהוגה פרקטיקה נוספת שהתחילה    7בזמן הרמב"ם   –  קנין חכמי ספרד •
על ידי חכמי ספרד, והיא שבמקום לתלות את ההתחייבות בתנאים עתידיים, 

נעשית   מעכשיו, אבל מקבל ההתחייבות מוחל עליה, אלא אם ההתחייבות 
יתקיימו תנאים מסוימים. כך המחילה על ההתחייבות היא זאת שמותנית,  

 :טז( ,חו"מ, רז)השו"ע וכן פסק    ולא ההתחייבות עצמה.

עושין,   היו  כך  באסמכתא  להקנות  רוצים  ספרד  חכמי  כשהיו 
מאה דינרים, ואחר שחייב עצמו    קונין מזה שהוא חייב לחבירו

קונים מבעל חובו שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך הרי חוב זה  
מחול לו מעכשיו, ואם לא יהיה או לא יעשה הריני תובעו בממון  
שחייב עצמו בו, ועל דרך זה היו עושים בכל התנאים שבין אדם  

 לאשתו בשידוכים ובכל הדברים הדומים להם, וכן אנו נוהגים. 

 : כתב הרמ"א וכן

 בכל דבר ובכל ענין. ]מועיל[ ודרך זה מהני   

לכן, מומלץ לחתום על הסכם למניעת סרבנות גט המנוסח באופן המתמודד עם בעיית  
האסמכתא. למשל, "ההסכם לכבוד הדדי המחודש" מבוסס על התחייבות מעכשיו,  

שמותנית בסירוב  וכקניין חכמי ספרד. בני הזוג אינם מתחייבים לסנקציה ממונית  
גט, אלא מקבלים על עצמם חיוב ממוני החל מעכשיו, וכל אחד מהם מוחל לבן זוגו  

גם    בני הזוגאך המחילה תתבטל, במקרה ותהיה סרבנות גט בעתיד.    . על אותו חיוב
 מצהירים על כך שההתחייבות נעשתה בבית דין חשוב. 

 

  'מעושהגט  ' – כדי להיפטר מקנס שאדם קיבל על עצמוגט הניתן  .ב
  ופסול?

גט    הוא גט הניתן בניגוד לרצונם    על פי ההלכה, על הגט להינתן בהסכמת בני הזוג.
 להיפסל. הוא עלול ו  , גט מאולץ,מעושה

 
בשנת    6 בערך  נולד  ולק.  יהושע  'פרישה'    1555רבי  חיבוריו,  שני  בעקבות  בפולין. התפרסם מאוד 

ו'דרישה' על ארבעת חלקי הטור ו'ספר מאירת עיניים' )סמ"ע( שהוא הביאור החשוב ביותר על שו"ע  
 . 1614חושן משפט )חו"מ(. נפטר בשנת 

מגדולי הפוסקים והפילוסופים של ימי  .  1204ונפטר בשנת    1138רבי משה בן מימון. נולד בשנת    7
 הביניים. ספרו משנה תורה הוא הקודקס ההלכתי הראשון שנתחבר לאחר המשנה. 



 8רשב"א ה ודאי שכפייה פיזית עלולה לפסול את הגט.  מהי הכפייה הפוסלת את הגט?
 :גם כפייה ממונית עלולה לעשות זאתכתב ש )ח"ד סי' מ(

ד]שלא[  דלאו   אמרינן]ש[ תלוה  דוקא  הוא  גוף  אלא    ]אומרים[,  אונס 
 9. וכן כתב המאירי.אונס]הוא[ הוי ]גם[ אונס ממון נמי  לואפי

שקיבל על  שנתן גט לאחר    אישהיא אם יש מקום להחשיב  המרכזית  השאלה    לענייננו,
 . פסולולכן אולי הגט גט שלא מרצון  ן נתמי ש עצמו חיוב ממוני אם לא יגרש, כ 

נשאל על  ש,  מיימון נג'אר  תשובת הרבהוא  העוסק בשאלה זאת  מקור הקדום ביותר  ה
אחר כך  אכן  את אשתו, ו  לא יגרששקנס עצמו במאה זהובים לאדון העיר, אם    אדם
נג'אר    .הגירש גט  השיב  הרב  חשש  בכך  אין  בקנס  עצמו  את  חייב  שהאיש  שמכיוון 

 מעושה: 

גט מעושה אלא בשכפוהו שלא מדעתו בדבר שאינו  ]אומרים[  לא אמרינן  
אבל  רוצה לעשות וכפוהו עד שעשה, או הפחידוהו להפסידו אם לא יגרש,  

, שכל  בנדון זה שהוא חייב עצמו במה שהוא רוצה לעשות, אין זו כפייה
זמן שהוא מגרש ברצונו מגרש, ואף על פי שאין בידו להחזירה אם לא  

הוה   לא  לגרש  [  ]לוליה  ]היה[  יפסיד,  מתחלה  היה  רצונו  שזה  אונס, 
וברצונו הוא מגרש, והקנס שעשה ברצונו, עשאו לחזק עצמו לגרש ולא  

תלה גיטו בדבר אחר ואין    ]גם[  ובנדון זה נמי...  אונס]לו[  ליה  ]היה[  הוה  
 . כאן אונס

  :אם לא יגרש אישבעניין קנס שחייב עצמו ה (חלק ב, סימן סח) 10וכן כתב התשב"ץ 

]ואם    וא"כ  אונס.למדנו שהמחייב עצמו ממון אם לא יגרש וגרש שאין זה  
למלך מאה זהובים אם לא אגרש אשתי מגרש ואין חשש    האומר אתן   כן[

  נתחייב בזה ברצונו הוא מגרש. בדבר, שכיון שמעצמו

משכונות    )הפקיד בידי גורם שלישי(  ין מי שהשלישיבענ   סג(  ')סי  11וכן כתב המהרי"ק 
 :כערבות שיגרש את אשתו

]להוציא[  אין אונס אלא הבא לאדם מחמת אחרים זולתו לאפוקי  ]ש[ד
 . זה שהביא האונס עליו

 
. היה  1310ונפטר שם בשנת    1235רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א, נולד בברצלונה שבספרד בשנת    8

ספרד, פורטוגל,    -ולראש ישיבה בעירו ברצלונה, ואליו הופנו שאלות מכל העולם היהודי דאז    לרב
צרפת, אשכנז, תורכיה, צפון אפריקה, איטליה וארץ ישראל. פסקיו למאות ולאלפים התקבלו בספר  

 השלחן ערוך. 
י פרובנס  . מגדולי חכמ1315ונפטר בשנת    1249רבי מנחם בן שלמה למשפחת המאירי, נולד בשנת    9

'בית הבחירה'   פירוש מקיף ושלם על המשנה    -בזמנו. כתב ספרים רבים, הידוע בהם הוא ספרו 
 והתלמוד.  

רבי שמעון בן צמח דוראן, הרשב"ץ, בעל ספר התשב"ץ )תשובות רבי שמעון בן צמח( על שלושת    10
בשנת   ספרד(  יד  )על  מיורקה  באי  נולד  בשנת    1361חלקיו,  אלג'יר  בעיר  בעקבות  1444ונפטר   .

ברח לצפון אפריקה והתיישב באלג'יר, ושם שימש כדיין    1391יהודיות של שנת  -המהומות האנטי 
בבית דינו של הרב הראשי, הריב"ש. הרשב"ץ כתב תשובות רבות העוסקות בכל ענפי התורה: הלכה,  

הרשב"ץ    פילוסופיה, פירושים לתנ"ך, פירושי סוגיות גמרא ועוד. לאחר פטירתו של הריב"ש שימש
 כרבה הראשי של אלג'יר. 

לערך. ישב בעיקר בצפון איטליה, שם כיהן כרב    1420נולד בצרפת בשנת    .רבי יוסף בן שלמה קולון  11
 . 1480בכמה קהילות חשובות. תשובותיו זכו לשם ולתפוצה רבה. נפטר בשנת 



 טעם נוסף להיתר קנסות בגיטין:  (ד"ה אונסא דנפשיה )חלק א סי' א תב התשב"ץעוד כו

אונס לגרש, אלא שאונס  ויש אונס אחר, אעפ"י שהוא אונסו בגופו אינו  
לה כדי  מעצמו  והוא  אחד  דבר  לעשות  מגרש  י אותו  אונס  מאותו  נצל 

 מעצמו, וזה אינו קרוי כפייה, כיון שלא כפו אותו ממש להוציא. 

אישה  שאפילו במקרה שה  (תולדות אדם וחוה, נתיב כד, חלק א)  12רבנו ירוחם  כתב  ויותר מזה
 . שהגט כשר  ,יגרשה  םאלא  תתנם לו א  שלאוכפתה אותו    ,שלא כדיןתפסה ממון בעלה  

וקרובי האישה הגיעו להסכמה    אישבמקרה שה   פסק אחרת  )ח"ד סי' מ(   אולם הרשב"א
אחר כך    אם יחזרו בהם.  בקנס של אלף דינרים  ה את זהלגרש בזמן מסוים וקנסו ז

מתוך  , גירש  כשלא הצליחאך    ., ואף ניסה לבטל את הקנס ולהתפשראישתחרט ה ה
נשאל לכלא. הרשב"א  ילך  כן  לא  זה  ש  והשיב  ,תן כשרישנגט  האם    חשש שאם  גט 

 גירש עקב הקנס הממוני שהוטל עליו.    אישמכיוון שהופסול, הוא  מעושה 

 :(ע"ב )גיטין פח  וכן כתב המאירי

זה שהוזכר במשנתנו, לא סוף דבר שחבטוהו והכוהו על כך, אלא    עישוי
עד   ממונו  את  כובשין  שהיו  כגון  ממון.  אונס  אפילו  במשמע,  אונס  כל 

גוים ידי  על  קנס  עליו  הטילו  או  כל  ואפ   שיגרש,  מעצמו,  קבלה  ילו 
 שנתחרט וכופין אותו לקיים מצד הקנס, אונס גמור הוא.  

נג מימון  הרב  וסיע' לסיכום,  גט  אר  לפסול  מקום  שאין  סוברים  בעקבות  תו  שניתן 
יגרש לא  אם  שייקנס  איש  של  שה  ,התחייבות  החופשי    איש מכיוון  מרצונו  הסכים 

הרשב"א    לפי  לעומת זאתהוא יכול לשלם את הקנס ולא לגרש.  , ומכיוון שלהתחייבות
 הגט פסול. הוא מגרש בניגוד לרצונו,    םהואיל ובשעת הגירושי, והמאירי

ד(השו"ע   קלד,  פרץ    )שם,  רבנו  דברי  את  רק  והביא  במחלוקת,  במפורש  הכריע  לא 
   )בהגהותיו על הרמ"ק מצוה קפד(:

דומה   יהא  שלא  הגט,  מתן  קודם  שבועתו  להתיר  יש  לגרש,  נשבע  אם 
 לאונס, אך ערבות יתן, אם ירצה, שאין זה דומה לאונס.   

השו"ע  שדעתו    נראהאך   במקרהכדעת המתירים, ששל  גט,    כן  לתת  נשבע  שהאיש 
שיש פוסק  דומה    השו"ע  יהא  "שלא  משום  הגט  מתן  קודם  השבועה  את  להתיר 

הסבירו  ט"ז  ה דרכי משה, ו הריטב"א,  אכן ה  , ולא משום שמדובר באונס ממש.לאונס"
על הגטהחשש של השו"ע הוא שש לעז  ייראה  יצא  , מפני שמתן הגט לאחר שבועה 

לאונס, דומה  הדין  אך  לאנשים  באונס  מעיקר  מדובר  להבין  .  לא  אפשר  כלומר, 
שעמדתו של השו"ע היא שמכיוון שהאיש הוא שהביא את החיוב על עצמו, באמצעות  

 . שבועה או באמצעות קנס, לא מדובר באונס שפוסל את הגט

   כדעת ר' מימון נג'אר: פסק (דסעיף  קלד,אבה"ע, סי' ) הרמ"א 

 
. בעקבות גירוש צרפת עבר לספרד ולמד אצל הרא"ש ואצל ר'  13-נולד בפרובנס בסוף המאה ה  12

תב שני ספרי הלכה, שביחד הם מקיפים את  אברהם בן אסמעאל )תלמיד הרשב"א(. רבנו ירוחם כ
כל ההלכות הנוהגות בזמן הזה: ספר 'מישרים' וספר 'תולדות אדם וחוה' הכינוי המקובל לספר על  
שני חלקיו הוא 'ספר רבנו ירוחם'. בספר נמצא סיכום שיטות הפוסקים והכרעת ההלכה בכל נושא  

 בו הוא דן.  
 



אונס, מאחר  נקרא[  ]אבל אם קבל עליו קנסות אם לא יגרש, לא מקרי  
ויש מחמירין    ,תלה גיטו בדבר אחר, ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש]ש[ד

 .  ]בדבר כזה[ אפילו בכהאי גוונא

 בל חשש לדעת הרשב"א:א

זה,   מפני  גירש  כבר  אם  אבל  הקנס.  מן  ולפטרו  לכתחילה  לחוש  וטוב 
ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש, הגט כשר, הואיל ומתחלה  

 לא אנסוהו על כך. 

לכן נבאר איך כדאי לחתום על ההסכמים, תוך התחשבות בדעתם של המחמירים, על  
 . לכל הדעותמנת שההסכם יהא תקף לכתחילה 

 

 )שלא כאסמכתא(   המועילבאופן  ההתחייבות .א

כל דברי הרשב"א אינם אלא במקום שעל  שכתב,    ה(,, ס"ק גטה"ע, סי' צב)א  13יש א ן  חזו ה
ולכן הרשב"א   ,כיון שמדובר בחוב 'אסמכתא' מחויב בקנס אישפי ההלכה, לא היה ה 

על פי ההלכה    אבל במקום שהחיוב חל בצורה המועילהראה מקום לפסול את הגט.  
מגרש    איששה   מכיוון  גט מעושה  הגט אינו  ,אפילו לדעת הרשב"א  , )שלא כאסמכתא(

 14. ם החוב שהתחייב בו כדיןשלא להתחייב בתשלו נתמ ל מרצונו ע 

למעשה, לדעת החזו"א, בצורה בה נעשים ההסכמים היום )שלא כאסמכתא(, אין כל  
 מקום לערער על כשרות הגט לכל הדעות והשיטות.

 
 הקנס  בהגו .ב

 כתב: )אעה"ז סימן יט אות ט( 15שו"ת אגודת אזוב ב

גט מעושה בקבל    ]שהוא[  לא אמר דהוה  ...שגם הרשב"א  ,ולבי אומר לי
שלא היה יכול לעמוד בו    ,קא בקנס גדולואלא דועליו קנס אלף דינרים  

לגרש מוכרח  שהיה  הגירושי]ש[ד  , עד  על  כפיה  ממש  הוא  הקנס    ם זה 
 .  במוחלט

ה   ,כלומר הרשב"א  שהמחמירהדעת  במקום  אלא  אינה  את    איש,  לשלם  יכול  אינו 
הרעיון הוא,    מחמת גודלו של הקנס. אבל כאשר הקנס סביר אין בכך כל מניעה.   הקנס 

אינו גדול במיוחד, יש בכך הוכחה  שקנס  רק כדי להימנע ממגרש את אשתו    אם איש ש
  16. לאימת הקנסאלא רוצה בגירושים גם ללא קשר   שהוא אינו מעוניין בה

 
עלה ארצה וקבע    1933. בשנת  1878קוסוב בליטא בשנת    ר' אברהם ישעיהו קרליץ. נולד בעיירה  13

ישיבתי בארץ,  - את ביתו בעיירה בני ברק ותוך זמן קצר הפך למנהיג הרוחני של הציבור הליטאי
ומחשובי המנהיגים של הציבור החרדי בכלל, אם כי מעולם לא נשא בשום תפקיד רשמי, רבני או  

 . 1953ציבורי. נפטר בבני ברק בשנת 
 ב בספר גט מקושר )סדר גט ראשון, אות לט(.וכן כת 14
והיה רב    1768אליעזר מרגליות. נולד כנראה סביב    בירן  רבי משה זאב בספר שאלות ותשובות של    15

בהורדנא, בטיקטין ובביאליסטוק. נודע בעיקר בזכות ספרו 'מראות הצובאות' על הלכות עגונות.  
 . 1830נפטר בשנת 

 . וכעין זה כתב בשו"ת הריב"ש )סי' קכז( 16
 



 
 קנין חכמי ספרדכהתחייבות  .ג

בנויה על ההנחה  רשב"א  שיטת ה מהפסד    הינצלות האיששהאוסרת קנסות בגיטין 
  כהסכמה באונס. למתן הגט נחשבת  הסכמתו  באמצעות מתן גט גורמת לכך שני  ממו

שההתחייבות נעשית מיד אולם הצד השני    ,אם נעשה הקניין כקניין חכמי ספרדאולם  
  די יל  הרי מעכשיו הוא כבר מחויב וע מוחל עליה אלא אם יתקיימו תנאים מסוימים, 

כלומר, האיש לא נותן גט כדי להינצל מהפסד שייגרם    .מתן הגט הוא נפטר מהחיוב
לו בשל אי מתן הגט, אלא נותן גט כדי להרוויח את מחילת החיוב שלו שבו הוא מחויב  

 ללא קשר לגט. הדבר דומה למצב שבו הוא מקבל כסף תמורת הגט. 

שהקשה מתשובת הרשב"א לגבי    ,(סי' טו)  17הדבר עולה משו"ת רבנו בצלאל אשכנזי 
שהאיש יכול לתת ערבון על מתן הגט ואין    )אבה"ע קלד,ד(בגיטין על הלכת השו"ע    קנסות

 בכך אונס. מה ההבדל בין ערבון לבין קנס? רבנו בצלאל אשכנזי מסביר:

]דומה[  מאחר שאינה בידו, כמקבל ממון דמי  ]ש[עירבון ד]שונה[  "שניא  
 ולא כניצל מהפסד ממון".

מוסבר מדוע ערבון אינו דומה להתחייבות בקנס, שכן מתן   (סי' סג)  18שו"ת ראנ"ח בגם  
גט בשל אימת קנס אינה אלא מצילה את הנותן מהקנס, ואילו מי שכבר נתן ערבון  

 זוכה עם מתן הגט לקבל את הערבון בחזרה:  

הרשב"א לא נתן עירבון כלל ולא זכה אחר בממון ההוא,  ]של[  בנדון ד
א היה מגרשה היו תובעין ממנו  אלא העמיד עליו קנס כדי לגרש, ואם ל

, והרי  ]עליו[  עליה]רבוץ[  ממון והיה נפסד בכך, ואונס תביעת הממון רביע  
כלל  ]דומה[  לא דמי  ]ש[גט, ד ]היה[  זה כאונס השבועה, והילכך לא הוי  

ד כלל]של[  לההיא  אלא  ]ש[ד  ...עירבון  אינו  כבר,  הממון  שנתן  כיון 
, ואפשר לומר שמשעה שנתן העירבון הרי  ]בלבד[  כמקבל ממון דעלמא

הוא כנותן מתנה, אלא שמתנה שאם יגרש יחזרו ליתן לו מתנה, והרי זה  
 ., ואין זה דומה לאונס]בלבד[ כמקבל ממון דעלמא

כבר מחויב לשלם ורק    אישמבואר, שאם החיוב חל כקניין חכמי ספרד, שמתחילה ה 
 ב"א אין בכך גט מעושה.מחילת האישה מותנת במתן הגט, אפילו לדעת הרש

גיטין למרות זאת, ה זו הגט פסול לדעת    (ד  קלד,  אבה"ע,)  19תורת  כתב שאפילו בצורה 
 הרשב"א: 

  ,גט מעושה]הוא[  והנה להמחמירין בקנסות וסוברין שאף בקנסות הוי  
עצמו    פשרא י  א שיקנוס  ואשה  איש  בין  פשר  כשעושין  תקנה  לעשות 

 
. למד במצרים  1594בארץ ישראל ונפטר בשנת    1520רבי בצלאל בן אברהם אשכנזי נולד בשנת    17

היה ר' בצלאל לנגיד הקהילה במצרים. בשנת    1553לארץ ישראל    אצל הרדב"ז. לאחר עליית הרדב"ז
עלה לארץ ישראל ושם מונה לרב הראשי של ירושלים. נתפרסם בעיקר הודות לסדרת חיבוריו,    1587

 אוסף פירושים קדמונים לכמה מסכתות של התלמוד.  -שיטה מקובצת 
לערך   1575. בשנת 1610לערך ונפטר בשנת   1530בשנת  רבי אליהו בן חיים. נולד באדריאנופול  18

 נעשה רבה הראשי של קושטא.
נבחר לרבה של העיר    1809בזבורוב שבגליציה. בשנת    1770ר' יעקב לורברבוים. נולד בערך בשנת    19

ליסא שבפולין, ופתח בה ישיבה גדולה בה העמיד תלמידים רבים, ביניהם מגדולי הדור הבא. נחשב  
 . 1832הדור, ורבנים רבים הפנו אליו את ספקותיהם. נפטר בשנת בין גדולי  



גבי אסמכתא כדרך  ...  באופן המבוארשיעשה הגירושין ואפילו לעשות  
 . שעושין חכמי ספרד

אבל הציע בעצמו פתרון חדש, והוא שאומנם האיש אינו יכול להטיל על עצמו קנס  
כדי לחייב עצמו לגרש, אך הוא כן יכול למחול לאישה על כל החיובים שלה הנובעים  

תמריץ למתן  מהנישואים, אך להישאר בעצמו חייב בחיובים שלו, וכך ליצור לעצמו  
 הגט, ואין בכך גט מעושה:

שר על הגירושין, שיקבל  פינים בהיבאופן זה יכולין לעשות קנ ]ש[נראה ד
  שמוחל כל החיובים שיש להאיש על האישה תשמיש  קניין סודרהבעל  

ומעשה ידיה אף אם לא יגרשנה, והוא ישאר על חיובים    ]יחסי אישות[
ון שמונעת ממנו כל דבר והוא  שלו מזונות ושאר חיובים, וממילא יגרש כי

מחויב בכל החיובים, ואינו גט מעושה רק כשתולה הקנס בגט משא"כ  
 כאן שאין הקנס תלוי בגט כלל. ]מה שאין כן[ 

 

  ההסכמים בימינו
אין כל מניעה בהכנסת  שלפיה  בקטעים הקודמים הצגנו את שיטת רוב הראשונים,  

גט סרבנות  על  קנסות  של  זוג  סעיפים  בני  בין  כל  להסכם  על    איש העוד  ,  חותם 
פסיקת   ואת  בעניין,  הרשב"א המחמירה  גם את שיטת  ההתחייבות מרצונו. הבאנו 
 הרמ"א שפסק כדעת רוב הראשונים, אך סייג שלכתחילה נכון לחשוש לדעת הרשב"א. 

:  שורה של פתרונות שהציעו האחרונים, המועילים גם לשיטתו של הרשב"א  צגנוה
ההתחייבות   אם  רלוונטית  אינה  הרשב"א  עמדת  שלדעתו  איש,  החזון  של  פתרונו 
נעשית בלא בעיה של אסמכתא, פתרונו של בעל אגודת אזוב, שלפיו עמדת הרשב"א  

העו הפתרון  גדול,  מאוד  אינו  הממוני  כשהחיוב  רלוונטית  שלפיו  אינה  מהשו"ע  לה 
עמדת הרשב"א אינה רלוונטית כשהחיוב נעשה כקניין חכמי ספרד ופתרונו של בעל  
מהנישואים   הנובעים  חיוביה  על  לאישה  למחול  יכול  האיש  שלפיו  גיטין,  תורת 
ולהישאר חייב בחיוביו הוא, באופן שמתמרץ אותו לתת גט כדי להיפטר מהחיובים  

 שאינם הדדיים. 

אלו בימינומשמש  פתרונות  גט  סרבנות  למניעת  מההסכמים  בהרבה  מנת  ים  על   ,
יהיה הדעות.  שההסכם  לכל  הלכתית  הקשור  ההסכמים    מועיל  חיוב  כוללים  אינם 

הם   לגט.  ישיר  ה באופן  התחייבות  על  זוג  מזונותל  דדית בנויים  הנובע  ,  בן  חיוב 
מחיל מהנישואים,   ההתחייבות  הבצירוף  לעל  שההתחייבות  בעוד  אבל,    מזונות . 

גט  המחילה,  וחלטתמ סרבנות  של  במקרה  תתבטל  והיא  לביטול,  בנוסף,  ניתנת   .
ההתחייבות נעשית בצורה המועילה הלכתית )שלא כאסמכתא( והסכום הינו סביר  

 למזונות מחיה חודשית. 

, ארגון  ((RCAמקובלים בארצות הברית והתאחדות הרבנים דאמריקה    הסכמים אלו
הגדול   האורתודוכסי  חופ  ,בארצות הבריתהרבנים  עורך  על    האינו  חתם  לזוג שלא 

גט. סרבנות  למניעת  בא"י  הסכם  הדיינים  גדולי  על    אף  הבנויים  הסכמים  אישרו 



, ובראשם הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף, הגרז"נ  ההיגיון ההלכתי שהוצג לעיל
 20הרב חיים צימבליסט. וגולדברג זצ''ל, ויבדלו לחיים, הרב אשר וייס  

ונמצאו יעילים מאוד במניעת מקרי סרבנות    21מים אלו קיימים כבר עשרות שנים הסכ
מסייעהגט.   שהם  רק  ה  יםלא  סרבנותם,  את  להפסיק  גט  סרבני  בהבאת    ם מאוד 

את סרבנות הגט לכתחילה, שכן שני בני הזוג יודעים כי חתמו על ההסכם וכי    יםמונע
 לא כדאי להם לסרב גט. 
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מימות    21 דין  בבית  פה  יום  בכל  מעשים  כתב:  סו(  העזר,סי'  )אבן  מאזוז  מצליח  איש  בשו"ת 

ון נג'אר[, ואפילו לכתחילה, אלא שעושין  הראשונים זיע"א ]זכרם יגן עלינו[ כסברא זו ]של ר' מימ 
 הקנסות בתורת מזונות מהיות טוב, ד]ש[אפשר דבהכי ]שבכך[ מהני ]מועיל[ אפילו להמחמירים. 


