


הם בוודאי מאמינים ובטוחים  , בני זוג עומדים תחת החופהכאשר 
.עד-שביתם החדש יהיה בניין עדי

אחד . אולם לפעמים מתעוררים קשיים מהותיים בחיים המשותפים
הצדדים או שני בני הזוג מגיעים אז להחלטה להתגרש ולפרק את  

.הקשר
,פירוק של משפחה הוא דבר מעציב

,כל המגרש אשתו ראשונה”: ל"וכמאמר חז
(ב‘עגיטין צ " )אפילו מזבח מוריד עליו דמעות

לפעמים זוהי האפשרות הטובה ביותר  , על אף העצב והכאב שבצעד זה
,עבור בני הזוג

. נתנה מקום לצעד שכזה, שהיא תורת חיים, והתורה

שלום בית-לא ממהרים להתגרש . 1. א



.  יש לנסות להשכין שלום בית בין בני הזוג, כל הליך של גירושיןלפני 

.אנשי מקצוע יכולים לשקם ולהשכין שלום בין בני הזוג, משפחהקרובי , חברים

והולכים  , ששלום הוא אחד משמותיו, ה"משכיני השלום דבקים בכך במידותיו של הקב

.בדרכו של אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום

גירושין. א

אך לעתים המאמץ  

להשכין שלום אינו עולה  

,  יש מתח גדול בבית. יפה

לא מתפקדת  המשפחה 

בתוך  יש אלימות , כראוי

ואין  ', וכד, המשפחה

לפרק את  ברירה אלא 

הקשר



מסיבות  עם זה כשהקשר בין בני הזוג מתערער והם אינם מסוגלים עוד לחיות זה 
. ניתן לפרק את הקשר ביניהם, שונות ומגוונות

. מהאיש לאישה-" ספר כריתות"-גט מתן הפירוד נעשה באמצעות 
.פלוני התגרש וחותמים עליו שני עדים כשריםכך שזוג זה מעיד על שטר 

.הלכות רבות עוסקות בהליך כתיבת הגט ובנתינתו כדי שהגירושין יהיו תקפים
הלכות אלו נוגעות לסופר כותב הגט ולבית הדין הרבני שבו הבעל נותן את הגט  

. לאישה
חובה שגט ייכתב ויינתן רק במסגרת בית דין רבני , בשל ריבוי הפרטים וההלכות

.ובהנחיית דיין או רב שמומחה בהלכות אלו

גירושין. א

גט-שטר כריתות . 2. א



גירושין. א

:לחיוב הכתיבה בשטר דווקאבעל ספר החינוך הטעמים שנותן 
במעמדה של עמימותתיצור מצב של בדיבור בלבד אפשרות של גירושין 1.

אשת איש שתזנה עם אדם אחר תוכל לומר כי היא אינה  . אשת איש
.וכך תרבה הפריצות בישראל, אשת איש משום שבעלה גירש אותה

את מקרי הגירושין מכיוון  מצמצם, חיוב הכתיבה בשטר ובנוכחות עדים2.
ואינו יכול להכריז על אשתו  מחשבה ושיקול דעת שכך האדם פועל מתוך 

.  כמגורשת מתוך רוגז וסערת רגשות רגעיים



גירושין. א

.  האיש הוא המגרש את אשתומדין תורה 
האשהלהשוות כח "תיקן תקנה שנועדה , 11-במאה ה, רבנו גרשום מאור הגולה

.  לתת מקום לשאלת הרצון וההסכמה להתגרש של שניהם, כלומר". האישלכח
לגרש את האישה בעל כורחה והוא חייב לקבל את  אינו יכול על פי תקנה זו האיש 

.  לגירושיןהסכמתה



האיש-בהסכמת שני הצדדים היא שכל גט מותנה תקנת רבנו גרשום, שראינוכפי 
ואילו  , כתוצאה מתקנה זו יכול להיווצר מצב שבו צד אחד יהיה מעוניין בגירושין. והאישה

. הצד האחר לא ירצה בכך ויעכב את מתן הגט
במקרים קיצוניים ייתן בית הדין אישור לאיש אם האישה היא המסרבת לקבלת הגט

האפשרות לשאת אישה שנייה בלי  . לשאת אישה שנייה ויפטור אותו ממחויבויותיו לאישה זו
. נוגד תקנה נוספת של רבנו גרשום שאין לשאת יותר מאישה אחת, לגרש את הראשונה

באותם מצבים חריגים שבהם בית דין מאפשר בכל זאת לשאת אישה שנייה בלי לגרש את  
.“היתר מאה רבנים”: היתר זה נקרא. מצריך הדבר מתן היתר מאת מאה רבנים, הראשונה

מאחר שכאמור גט , יש קושי לכפות עליו את מתן הגטאם הבעל הוא המעכב את הגט
משנה גיטין פרק ט משנה )“ גט מעושה”גט כפוי נקרא . לפי רצונו בלבדניתן על ידי הבעל 

אותו עד שיאמר כופין, בגטי נשים”אך יש מצבים שבהם גם . והוא בדרך כלל גט פסול( ח
, למשל כאשר הנישואין אסורים על פי ההלכה, (משנה ערכין פרק ה משנה ו)“ רוצה אני

בעל : כגון, או במקרים שבהם אישה יכולה לכפות גט על בעלה, כגון כהן הנשוי לגרושה
בעל שאיננו מוכן לחיות חיי  , בעל שאינו מפרנס, בעל עקר, חולה במחלה מסכנת ומדבקת

בעל שמתעלל פיזית ונפשית  , בעל שנטש משפחתו, בעל נואף ובוגד, אישות עם אשתו
.  באשתו
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בית הדין " גט מעושה"גם כאשר לא כופים על הבעל לגרש כדי שהגט לא יהיה 
.גט לאישהשיתןעל האיש כדי לחצים ומגבלות חברתיות יכול להפעיל 

לחצים אלו מופעלים כדי למנוע הפעלת סחיטה כספית או סחיטה אחרת על
.האישה כדי שתוותר על רכוש ועל הסדרי גירושין אחרים

.  גט-הציע להטיל סנקציות על בעל סרבן, י“נכדו של רש, תםרבנו 
אין מדובר על ענישה  . “הרחקות דרבנו תם”המגבלות הללו נקראות בפוסקים 

אלא על מגבלות שהחברה הקרובה לאותו סרבן תאמץ עד  , גופנית של הבעל
. שיסכים למתן הגט

גירושין. א



גירושין. א

“הרחקות דרבנו תם”
.'לארח אותו וכד, לא לדבר אתו, נידוי: גט -סנקציות אפשריות על בעל סרבן

מאז קום מדינת ישראל מטילים עונשי . אמצעי לחץ אלו משתנים מתקופה לתקופה
. מאסר על בעלים סרבני גט

ס תוקן חוק חדש במדינת ישראל המאפשר להטיל סנקציות אחרות  “החל משנת תש
שלילת : סנקציות שהוכחו כיעילות, הפוגעות בזכויותיו האזרחיות של הבעל הסרבן

שלילת  , שלילת האפשרות להוציא או לחדש דרכון, האפשרות לצאת מן הארץ
השעייתו מעבודתו אם הוא עובד , להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, לקבלהאפשרות 

.הפיכתו ללקוח מוגבל בבנק ועוד, שלילת רישיון עסק או רישיון עבודה, ציבור
.  הוכחו כיעילות בדרך כלל, מגבלות חברתיות וציבוריות כאלה



גירושין. א

מקומם של הילדים כשההורים התגרשו. 3. א

.  כל פירוק של משפחה מלווה מטבע הדברים ברגשי כאב וקושי
,  יש לגירושין השלכות נוספות, לאחר שיש להם כבר ילדיםזוג מתגרשים בני כאשר 

.נעשים קשים אף יותרוממילא הגירושין 
את הקשר  ההורים עושים מאמץ הדדי לשמור על שלמות המשפחה ולשקם לעתים 

.  ביניהם למען הילדים
הם  והסובלים העיקריים , אמנם יש מצבים שבהם הקשר הזוגי נהיה רע ועכור

. הנקרעים בין אהבתם לאב ולאם, הילדים
במצבים אלו יש לעשות כל שניתן כדי שהליך הגירושין וההסדרים השונים שבין בני  

מזונות  , משמורת הילדים, עסק, חסכונות משותפים, דירה-חלוקת רכוש )הזוג 
.לא יפגעו בילדים שסובלים ממילא מהקרע שבין הוריהם( ועוד, ילדים



בנות נשארות-ומעל גיל שש , ילדים עד גיל שש נשארים אצל אמם-לפי ההלכה 

. אצל אמן ובנים עוברים לרשות אביהם אם רצונם בכך

העל  -קובע שעקרון, מחשובי הפוסקים בדורנו, וולדינברגהרב אליעזר , עם זאת

.טובת הילדהקובע בסוגיה הוא
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:שני עקרונותמדגיש , וולדינברגהרב אליעזר 

הן מבחינה , מהי טובת הילדהדבר המשמעותי ביותר הוא לברר ולראות 1.
.  רוחנית והן מבחינה גשמית ולפי זה לקבוע היכן עדיף שהוא יגדל

ינהגו כעיקרון ההלכתי של גידול , רק אם אין עדיפות ברורה לאחד הצדדים
.ומעבר לכך בנות עם אימן ובנים עם אביהם6הילדים אצל האם עד גיל 

על אף הקביעה כי טובת הילדים הקטנים היא לגדול עם אמם וטובת 2.
(  כדי להתחנך מן הדוגמא האישית שהיא נותנת)הבנות היא לגדול עם אמן 

וחשוב למצוא את  בכל זאת גם דמות האב חשובה מאד לגידול הילדים 
הן מהבחינה החינוכית של ,הדרך לשמירת קשר משמעותי בין האב לילדיו

,  התוויית דרך התורה והמצוות והן מהצד הנפשי הפשוט של קשר אב וילדיו
.לטובת כל הצדדים
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או “ הסכם ממון”: יש המציעים לבני הזוג לחתום על מסמכים שונים לפני הנישואין
. “הסכם לכבוד הדדי”
.  נועד להסדיר בין בני הזוג את ענייני הרכוש במקרה של פירוד וגירושין“ הסכם ממון”
, הוא התחייבות הדדית שאם בני הזוג יעמדו בפני מצב משברי“ הסכם לכבוד הדדי”

שני הצדדים  , כמו כן. הם לא יעכבו את סיום הנישואין מעבר לזמן סביר ומקובל
ובמשך  , לפני החלטה סופית על הגירושין, מתחייבים למאמץ לשיקום חיי הנישואין

.  זמן מוסכם על שניהם להשתתף בטיפול זוגי
כולל גם הסכמות ממוניות לגבי הסדרי חלוקת הרכוש בין “ הסכם לכבוד הדדי”

.השנים במצב של משבר בחיי הנישואין

מומלץ להתייעץ עם רב או דיין הבקיא. למסמכים הללו אין בסיס הלכתי קדום
כדי שההסכמים יהיו תקפים מבחינת, בנושא לפני חתימה על הסכמים מסוג זה

. ההלכה

נישואין-הסכם קדם. 4. א

גירושין. א



זיקה זו . כלפי אלמנתו( קשר)יש לאחיו זיקה , מי שמת ולא השאיר אחריו ילדים
יכולה להתממש באופן שהאח הבוגר או אחד האחים האחרים יתחתן עם האלמנה 

הילד שייוולד לו ייחשב כממשיך שושלת  . מצוות ייבוםזו היא -כדי להקים שם לאחיו 
.האח המת

על האלמנה. לנתק את הזיקה בין האלמנה לאחי בעלהאפשרות אחרת היא 
כאות לכך שהיא, אחי בעלה, הייבםולחלוץ את נעלו של , להתייצב לפני בית דין

ה  ” : היא יורקת על הארץ ואומרת, פוטרת אותו מלשאת אותה לאישה שֶׂ ה ֵיעָּ כָּ כָּ
ִחיו ת ֵבית אָּ ה אֶׂ ר ֹלא ִיְבנֶׂ ִאיׁש ֲאׁשֶׂ .  מצוות חליצהזו היא -( ט, דברים כה)“ . לָּ

יבמות לט)בגמרא קיימת מחלוקת האם עדיף לקיים את מצוות ייבום או חליצה 
.  ברוב קהילות ישראל נהגו לחלוץ ולא לייבם(. ב‘ע

,  הרבנות הראשית לישראל תיקנה שבמצב שבו אדם נשוי נפטר ללא ילדים
.ואין מקיימים כיום את מצוות ייבוםמתבצעת חליצה



היא אישה שבעלה נעלם ללא עקבות בלא שנתן לה גט ולא ידוע האם הוא  עגונה 
.  בין החיים

העגונה אינה יכולה להמשיך בחייה ". עוגן"הוא במילה " עגונה"מקור המילה 
ולהקים משפחה חדשה בדומה לספינה שהטילה עוגן והיא קשורה למקומה בלי  

. שתוכל להמשיך בדרכה
מעמדה ההלכתי של האישה הוא שהיא עדיין קשורה אל בעלה והיא מנועה 

או אם יתברר בוודאות גמורה  , מלהינשא לאחר אלא אם יימצא הבעל וייתן לה גט
.כי הבעל הנעדר מת

היא להקלות אלו דוגמה . ההלכה הֵקלה בדינים מסוימים כדי להתיר נשים מעגינותן
בעדות  הדין מסתפק למשל בית . ההקלה בדיני ראיות ובקבלת עדויות בתחום זה

.ועוד, של גויאו בעדות או בעדות של אישה , של עד יחיד שמעיד על מיתת הבעל



של נשים עגונות התעוררו בקשר לאירועים היסטוריים בעשרותמקרים מיוחדים 
:השנים האחרונות

.כאשר נשים לא ידעו מה עלה בגורל בעליהן במלחמה, לאחר השואה1.

כשחיילים נעדרו ולא  , בעקבות מלחמת השחרור ומלחמת יום כיפור2.
.נמצאו

כאשר גופות הימאים נעלמו במימי “ דקר”בעקבות אסון הצוללת 3.
.האוקיינוס

בעת שבבניינים היו , בעקבות אסון מגדלי התאומים בארצות הברית4.
.יהודים שגופותיהם לא נמצאו או לא זוהו

בתי הדין הרבניים בארץ ובעולם עשו ועושים מאמצים רבים כדי להתיר את  
.  הנשים מעגינותן

עגונה. ג



חלקה מבפנים
בלי סדקים, בלי חציצות 

חלקה מבפנים  
בלי חיבורים נסתרים

כולה אחת שלמה
עגולה,מלאה 

ובחוץ
יש סדקים, יש שריטות
יש פגמים, יש מכות

יש חיים מלאים
חלקה מבפנים

הכי פשוט שאפשר  
בלי הצגות

כזו שתחזיק מעמד  
מול כל הסערות

הרי את מקודשת לי
בטבעת זו
לעולמים

https://www.youtube.com/watch?v=ZpsROs7Uhlw

