
 053111340: מגיש.         ה"ר יואב מזא"ד/ פיצויים נזיקיים בגין סרבנות גט: עבודה בדיני משפחה

לבין " פיצוי"בחנה בין ה ".גט מעושה"ולקביעת ד "ביה מפלישה לסמכות חשש. א: חיוב: 11מקרה 

 סרבנות .ב. טהגכי על הבעל לתת , התביעה היא לעניין פיצוי בלבד ואין בה  להורות -"חיוב גט"

חתימה על הסכם גירושין ללא אישורו והתניית תנאים , ש"היעדרות הבעל מהופעה בביהמ: רבתי

. ג(. חודשים 3)בלבד של מגורים ביחס לתקופה קצרה ( שנים 10) ארוך סירוב גט זמן. ג. 2למתן גט

כל ש ייבחן "ביהמ. מחייב ד"פסד לגירושין היא בבחינת "האם המלצת ביה לשאלהאין חשיבות 

האם נועדה לטובת התובע והאם  ,חקוקה האם הופרה חובה. ד. לפי שיקול אזרחימקרה לגופו 

אף אם הופר חוק העונשין והחוק למניעת , כאן ?התכוון המחוקק להעניק פיצוי בגין גרימת עוולה

. ה .מטרת החוקים אינה קשורה לסוגיית הסרבנות, התעללות נפשית בבחינת, אלימות במשפחה

חובת זהירות  :העוולהמרכיבי  (.ןהנזיקי 'לפ 34-33 'ס)עוולת הרשלנות התרשלות המקימה את 

ואף אדם יכול לחזות את מה שיקרה כתוצאה טבעית של , אינהרנטית במערכת נישואין מושגית

 10 -מדובר ב. שבעלה הכה אותה, סבלה של התובעתהנובעת מ, חובת זהירות קונקרטית. מעשיו

כאשר כל אדם סביר היה , הפר את חובתוהבעל . הבעל הוזהר וממשיך לסרב, התדיינותשנים של 

והבעל הוא  נגרם נזקברור כי . קשר ישיר בין התנהגותו לסבלה: סיבתיותקיימת . צופה הסבל

, בזכות לחיי משפחה, בכבוד, פגיעה בחירות -חרדיתסבל רב בשל היותה האישה . ו .גורם הנזק

לבין נזק ממוני בין  הקשר .א: גובה חיוב .ת להגשים עצמה ולבחור את גורלהביכול, באוטונומיה

. ב. שהכנסתה תגדללכך כי נתינת גט הייתה מביאה , לא ניתן להוכיח. הסרבנות אינו חד משמעי

לממש עצמה כפי שחונכה  היכול שאינה, חרדיתשמדובר ב במיוחד, פיצוי סביר שישקף הסבל

נזק  ן לחייבאי. ג". גט מעושה"ומאידך גיסא לא יחסום אפשרות לקבל גטה שייתפס כ, מחד

אלא קיבל , ד"לא חויב לתת גט על ידי ביה .א: טעמי סרבנות. 3כיוון שמדובר בנזקי עבר, מתמשך

מוכן לתת גט . ג. לא מאפשרת להיפגש עם ילדו -האישה מונעת את מתן הגט. ב. המלצה בלבד

אם , השלכת ההחלטה על תוקף הגט. א: חיוב :24 מקרה .ד"תציית להחלטות ביהכאשר האישה 

ליץ ימ/ד יחייב"אין חובה שביה. ג .לעניין חיוב בגט המיניםאין הבדל בין . ב .ד"בביה, יינתן

, במקרה זה זוג מבוגר. המבחנים לעיל י"עפ עוולת הרשלנות. ד .להעניק גט כדי לחייב בנזיקין

סתירות . ה .ברצונו לסיים היחסים וברור שהיה עליה לצפות גרימת נזקכאשר התובע עקבי 

בכבוד , בזכות למימוש עצמי, פגיעה באוטונומיה. ו .בעדותה של האישה לגבי העילה לסרבנות

: גובה חיוב .ביזוי וכאב, השפלה, כולל צער, מניעת זוגיות ואינטימיות וממנה נזק נפשי. ובחירות

סממן של כפייה  למניעתפיצוי קודם בלבד . ב .אך צמצומו בשל הגיל, םהבדל בין נשים לגברי. א

הדיון : מודעת לסבלומרגע שהייתה  מועד תחילת הפיצוי. ג .ודחיית פיצוי מוגבר מאותה סיבה

ד לפיה יש "טת ביהלפי החל פעלה :אינה סרבנית: סרבנות. 5שנה לאחר הגשת התביעה ד"בביה

המבחנים  י"עפת הרשלנות לווע. א: בחיו :36מקרה  .לא חויבה לקבל את גיטהלקיים שלום בית ו

פגיעה . ב .18837שנים ומודעות האישה לרצונו להתגרש עוד בשנת  8ם יהיותם פרוד: לעיל

האישה מדיונים  היעדרות. ג .להיות בעל יכולת להתחתןולא להיות כבול  -באוטונומיה ובחירות
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ד ועאין חשיבות למ. א: גובה חיוב .ד"הפרת החיוב בגט בביה -הפרת עוולה חקוקה. ד .לסידורי גט

הפיצוי הוא על נזקי . ב .מרגע בקשתו לסיים הקשר, וד בפועלהפיצוי הוא ממועד הפיר. חיוב הגט

. ה .ל"מלבד הפסד קצבת המל, שלא ניתן להוכיחם, צויים ממונייםדחיית פי. ג .העבר בלבד

 .ת בשלום ביתמעוניינ: סרבנות .קש היתר נישואין מקטינה את גובה הפיצויאפשרות הגבר לב

המבחנים  י"עפעוולת הרשלנות . ב .אין הבדל בין המינים לעניין חיוב בגט. א: בחיו: 48מקרה 

 .כי סירובה פוגע בזכויות האיש, כאשר האישה מוזהרת, שנים 8-עלה מזוג נשוי המתדיין למ. לעיל

חשיבות . א: גובה חיוב .9בה מוסד הנישואין מרכזי, שלילת החירות ובמיוחד בחברה החרדית. ג

ן אישור חוקי תני: השפעה ממתנת, כאן. אפשרות להרות והיתר מאה רבנים -לשוני בין המינים

. בלבד נזקי עבר -פיצוי מתמשך נדחה. ג .פיצוי מוגבר בשל חומרת מעשיה של האישה. ב. להינשא

מונע . ב. מסרב לפצות הנתבעת -ניין להתגרש כדי להתחמק מחובותיומעו אישה. א: ותסרבנ

סירובה צעד לגיטימי  . ג. בחר בדרך של היתר נישואין -סידור גט באופן שאינו פוגם בכשרותו

אין זוהי סרבנות כי אם  .שניתן בעניין זה ד"פסהבשל הפרות חוזרות של , מזונות בתה להבטחת

  .10הסכמה פירושה השפלה והודאה באשמה על לא עוול בכפה. ד .עיכוב זמני כדי למצות זכויותיה

עבור הצדדים  שני מסלולים להסדריצר ש, ד"ביההתבססות על קביעת  .א :חיוב :511מקרה 

לחיוב במתן גט כדי לקבוע ה אין חוב. ב .אין נימוק ראוי להמשך סרבנותה /22/3/0ומתאריך 

ש אל שני הצדדים כבעלי חלק במחדל ולכן אין "התייחס ביהמ /22/3/0עד לתאריך . פיצוי נזיקי

, כאן .עוולת הרשלנות. ד .אין להבחין בין גבר לאשה לעניין חיוב. ג. 12חיוב קודם לתאריך זה

פסקי דין רבים וניסיונות , ת רבותיוהתדיינו :מאז הפכו הנישואים לחסרי משמעות תקופה ארוכה

, כמו כן. י"עוגמת נפש בשל אי יכולתו להינשא לבת זוגתו הנוכחית כדמו -נפשית. גבייה כושלים

רבנים ולכן  100לא התקבל אישור ד הרבני הגדול ו"נשיא ביההיתר הנישואין שניתן לא אושר על 

 תהפר. ה. ישה בשל המשך הנישואיםשמקורו במזונות הא, נזק כספי קיים, בנוסף. אכן נגרם נזק

 ד"פסה -(//18-ז"תשל, לחוק העונשין /28סעיף ) לציית להוראה שיפוטיתהחקוקה החובה 

אף . המשפט העברי נראה שחיוב האישה בפיצוי לא יפגע בכשרות הגט י"עפ. ו .שחייבה להתגרש

יש לחשב את החיוב . א: גובה חיוב. 13הוא לא נחשב במקורות כגט מעושה, אם גט נכפה על אישה

נזקיו של הגבר הם בדרך כלל נמוכים  -הבדל מגדרי. ב .מהרגע בו נפסקו הניסיונות להביא לידי

חשש . ג. "ממזרים"בעיקר בנושא ילדים שנולדו ולא ייחשבו כ, מאלו של אישה המסורבת גט

תפת ולכן אין עיכוב מתן הגט הוא תוצאה משו. ד. ד כגט מעושה"שפיצוי גבוה ייתפס על ידי ביה

בל הגט אם הסכימה לק. ב. לחייב במתן גט הצדקהאין . א: סרבנות. להעניק פיצויים מוגברים

תשלומי , ראשית: משני טעמיםלא הבטיח את מצבה הכלכלי כפי הנדרש . ג. יובטחו זכויותיה

יינתן אי הבטחת מצבה הכלכלי במצב בו , שנית. לה ולילדים אותם היא גידלה מזונות שלא שולמו

כי הבטחת מצבה הכלכלי מתחייבת , יש להוסיף .בתקופה שלאחר פקיעת הנישואין: כלומר, הגט

 .14מקצועית והכלכלית במהלך נישואיהםגם בשל העובדה שהיא זו שאפשרה את התפתחותו ה
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