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פתיחה
נייר עמדה זה מבקש להציג הצעת חוק שתביא לפתרון הבעיה של מקרי עגינות
הנובעים מסירובו של האיש לתת לאשתו גט ,או מסירובה של האישה לקבל גט,
ובכך לשחרר אותם מקשר שהם אינם רוצים בו .הצעת החוק נסמכת על מנגנון
שהוצע בתלמוד הבבלי כאמצעי שמאפשר לבית הדין ,במקרים חמורים ,לבטל
את התוקף של אקט הקידושין שקשר מלכתחילה את בני הזוג זה לזו .מנגנון זה
מכונה – הפקעת קידושין.
כפי שיוצג במסמך ,הסמכות להפקיע קידושין נתונה לא רק בידו של בית הדין
אלא גם בידיו של "הקהל" .כלומר ,גם לקהילה שבתוכה חיים בני הזוג ישנה
הרשות להחליט על החלתה של "הפקעת קידושין" ,במקרים הראויים לכך לפי
דעת בני הקהילה .במציאות המודרנית היכולת לקבל החלטות בשם "הקהל"
מסורה בידי הכנסת .המלצתו המרכזית של פרופ' ברכיהו ליפשיץ 1,מחבר מסמך
זה ,היא שהמציאות הקשה של עגינות הנוצרת עקב סרבנות הגט צריכה להוביל
לחקיקה בכנסת שתקבע את השימוש ב"הפקעת קידושין" כדרך לפתרון הבעיה
ולהצלת הנשים ממצוקתן.
נציין כי ההצגה המפורטת של הדברים במסמך תדרוש התייחסות לסוגיות
הלכתיות ולשפה הלכתית שאולי איננה נהירה לכל קורא ממוצע .במרבית
המקרים שבהם הדיון ההלכתי מסועף במיוחד ,השתדלנו להוריד את הדברים
להערות השוליים .במקרה אחד ,עקב חשיבותו של הדיון ,השארנו אותו בגופו
של המסמך ,אך הוא סומן באמצעות הטיית האותיות ומי שירצה לדלג עליו יוכל
לעשות זאת.

 1ברכיהו ליפשיץ הוא פרופסור למשפטים ,עמית בכיר במכון לאסטרטגיה ציונית ,לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית ,מומחה בתחום המשפט העברי וחתן פרס א.מ.ת הניתן בחסות ראש ממשלת ישראל.
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הקדמה
סרבנות הגט ,שהיא העגינות המודרנית ,הופכת להיות לבעיה מעיקה יותר ויותר.
סרבן גט הוא מי שחויב בידי בית הדין הרבני לתת גט לאשתו ,אך הוא איננו
מקיים את פסק הדין .בעוד שאם האישה מסרבת להתגרש יכול בית הדין להתיר
לאיש לשאת אישה אחרת על אשתו ,אי אפשר להתיר למי שהיא עדיין אשת איש
בגלל סרבנות האיש להינשא לאחר .אובדן החירות ,הצער ומניעת האפשרות
להקים משפחה חדשה הם קשים ביותר .לכן תעסוק ההצעה הנוכחית לפתרון
הבעיה רק בסרבנות למתן גט על ידי האיש .אכן ,מתברר שמקרי הסרבנות מצדן
של נשים רבים עוד יותר מאלה שבהם הגברים מסרבים לעשות זאת ,ואף הפתרון
של היתר לשאת אישה שנייה ניתן במשורה ,ולא כל הנשים יהיו מוכנות להינשא
למי שעדיין קשור בקשר של נישואין לאחרת ,ולכן יש מקום להחיל את הפתרון
2
המוצע באופן שוויוני.
בתי הדין לדורותיהם הכירו בחומרת המציאות שיוצרת העגינות המסורתית,
דהיינו מקרים שבהם האיש נעלם ועקבותיו אבדו ,ועל כן עשו כל מאמץ כדי
להתיר את האישה מעגינותה 3.בתי הדין הרבניים בימינו מכירים ,כמובן ,גם
בצערן של מסורבות הגט ,והם מנסים ,במיוחד בזמן האחרון ,לעשות מאמצים
רבים לפתרון בעייתן באופן פרטני .גישה זו ראויה לברכה רבה ,אך למרות זאת,
הפתרון הכולל איננו מצוי עדיין ,והבעיה איננה מצטמצמת באופן משמעותי
במבחן המציאות .לפי נתוני בתי הדין הרבניים ,התופעה נפוצה למדיי ,וכיום יש
כ–  200מסורבות גט ,ביניהן רבות שבתי הדין הגדירו את האפשרות לשחרורן
כחסרת תקווה ,במיוחד מי שבני זוגן נעלמו בניכר ,או שהוכיחו את עיקשותם וגם

 2ראהhttps://www.haaretz.co.il/news/law/1.3855894 :
 3במידה רבה ,גם חרם דרבנו גרשום המפורסם ,האוסר על הבעל לשאת אישה על אשתו ,בא למנוע ניסיון של הבעל
להזניח את משפחתו ולהקים לו בית במקום אחר .כך גם הרעיון לכתיבת גט לזמן ,הבא להבטיח את שחרור האישה אם
האיש לא ישוב לביתו עד לזמן שנקבע.
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שנים רבות של כליאה לא הביאו להסכמתם למתן הגט 4.ראוי להדגיש ,שלקושי
להגיע לידי קבלת פסק דין לגירושין ,ולקבלת הגט בפועל במקרים הקשים ,יש
השפעה מצננת על עצם רצונן של נשים – שבתנאים אידיאליים היו זוכות לקבל
את הגט על פי ההלכה – להיכנס למערכה זו שסופה מי ישורנו ,והן בוחרות
לעצמן דרכים שונות כדי להתמודד עם מצבן ,הן דרכים של צניעות מכאיבה
ומתישה והן של פריצת גדר מתוך ייאוש ,היעדר אכפתיות ואף התרסה .בכל
אלה ,מלבד הפגיעה בנשים ,ישנה גם פגיעה קשה במעמד ההלכה ובמעמדם של
בתי הדין הרבניים.
במסמך זה תוצג דרך אחת לפתרון הבעיה .הצעה זו לא נועדה להתחרות בכל
ההצעות האחרות הבאות לסייע בפתרון הבעיה ,כהסכמי קדם-נישואין לסוגיהם,
תנאים בקידושין וגט לזמן .אולם ,יתרונה של ההצעה נעוץ בכך שכוחה יפה
באופן מקיף ,הן למי שכבר הן נשואות והן למי שיינשאו בעתיד ,זאת בניגוד
להצעות האמורות ,שהצד השווה שבהן הוא שהן יהיו יעילות רק מכאן ולהבא
5
והן תלויות ברצון הצדדים.

 4כעדותו של דיין בית-הדין הרבני הגדול ,הרב אליעזר איגרא'" ,גט משעה אחרונה' – כשלים והחמרת המצב" ,תחומין
לו (תשע"ז) ,עמ' .270-268
 5כל אחת מהצעות אלה איננה זוכה לברכת הממסד הרבני בישראל .אין כאן המקום לדון בטעמי ההתנגדות ובתשובות
שיש כנגדם.
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ההצעה
הצעת החוק הבאה הוגשה כמה פעמים על ידי חברי כנסת רבים שהדבר נגע
לליבם ,ובתמיכתם השקטה של רבים אחרים שרק הסכמים קואליציוניים
ושיקולים פוליטיים אחרים מנעו את תמיכתם הישירה בה .קודם להצגתה יש
להקדים את הדברים הבאים:
ההצעה והבסיס שעליו היא נשענת ,הסמכות ל"הפקעת כסף קידושין" ,אינם בגדר
המצאה חדשה .היא מופיעה כבר בתלמוד הבבלי כדבר פשוט ,מוסכם ומקובל.
רוב הראשונים והאחרונים הסכימו לה ,ולא עוד אלא שסמכות זו מוכרת ומופעלת
הלכה למעשה בידי בתי הדין של היום במדינת ישראל ,כפי שיובהר להלן.
על הדנים בסוגיית היתכנותה של ההצעה להבחין תחילה בין ההיתכנות ההלכתית
כשלעצמה לבין השאלה מה התועלת בהפעלתה של הצעת החוק לעומת נזק
אפשרי שהיא תגרום ,וזאת משיקולים של מדיניות הלכתית – שאותם יש ,כמובן,
לשקול בכבוד וברצינות הראויה .אלא שבשאלה השנייה כמעט שאין דנים היום;
הכול דנים בשאלה הראשונה בלבד ,ומתקבל הרושם שהנאמר בדיונים אלה
מושפע מהעמדה המוקדמת – השתוקה  -הננקטת באשר לתועלתה של ההצעה.
נוסף לכך ,הישארותו של הדיון במישור הראשון עלולה ליצור את הרושם כאילו
יש צורך להגיע להסכמה חד משמעית בנוגע להיתכנות ההלכתית ,לפני שדנים
בהוצאתה של ההצעה לפועל .אולם ,לדעתנו ,גם אם יש מחלוקת בעניין ,אין
הדבר צריך למנוע את שקילתה של ההצעה כאופציה לפתרון ,זאת מתוך תפיסה
הגורסת שבמידה וישנו לפנינו פתרון יעיל למצוקה קשה זו של העגונות יש ליישם
6
אותו גם אם ההסכמה על ההתכנות ההלכתית איננה גורפת לחלוטין.
כהקדמה להצגת ההצעה ותוכנה ,וכן מתוך רצון ליטול מראש את עוקצן של חלק
מהביקורות המועלות כנגד ההצעה ,יש לחדד ההבחנה בין ביטול ישיר של סטטוס
 6וראה לקמן את תשובתו של הרב רפאל בן שמעון שמביע עמדה דומה.
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הקידושין – שבו אין עוסקת ההצעה ,לבין ביטול למפרע של מעמד הקידושין על
ידי הפקעת כסף הקידושין – הטבעת 7,שעליו נסמכת ההצעה.
הרציונל העומד מאחורי הפקעת כסף הקידושין הוא כי מעשה זה מפקיע
רטרואקטיבית ,למועד שטרם הקידושין ,את זכותו הקניינית של האיש בממון
שבו נעשה מעשה הקידושין .הואיל וההלכה דורשת שהקידושין ייעשו בכספו של
האיש ,התוצאה של הפקעה זו היא כי ממילא לא היו קידושין מעולם ,ממילא
האישה לא הייתה נשואה לאיש מעולם וממילא כל פעולה הלכתית נוספת התלויה
באיש ,כגון מתן גט ,איננה נדרשת .כאמור לעיל ,האפשרות להפקיע את כסף
הקידושין מופיעה בתלמוד הבבלי ,הוכרה על ידי רוב הראשונים והאחרונים ,ואף
נעשה בה שימוש בפועל בבתי הדין בימינו ,ולכך תהיה הכוונה בכל פעם שהמונח
"הפקעת קידושין" יבוא במסמך זה.
וזו לשון ההצעה ,המונחת עתה על שולחן ועדת השרים לחקיקה:
הצעת פתרון לבעיית מסורבות הגט באמצעות תקנת הקהל – חקיקה בכנסת
פ1815/
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת
זכויות) ,התשע"ו 2015 -
הוספת

 .1בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ה –
 1995אחרי סעיף  5יבוא:

סעיף 5א'
הפקעת זכויות

5א( .א) ציווה בית דין רבני בפסק דין סופי לכפות או לחייב
איש לתת גט פיטורין לאשתו ,והגט לא ניתן כתום שנה מיום

 7בתלמוד יש כמה פעמים שבהן בא המונח "קידושין" במשמעות של "כסף הקידושין" ,כגון "קיבלה [כסף] קידושיה";
"זרק לה [כסף] קידושיה".
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מתן הצו ,יופקעו למפרע הזכויות בכסף ,או בשווה כסף ,שבו
קידש הבעל את אשתו.
דברי הסבר
 .1עמדת ההלכה ,לפיה הבעל הוא המגרש ואין רשות אחרת היכולה לבטל את
הנישואין או להפסיקם ,מעניקה לבעל כוח על פני אשתו אשר הוא עלול לנצל
לרעה .גם כשפוסק בית-הדין שעל הבעל לגרש את אשתו ,פעמים רבות אין
הוא עושה כן ,והאישה נותרת בעגינות.
 .2אחת הדרכים לבטל את כוחו זה של האיש היא לעשות שימוש בסמכותו
ההלכתית של בית-הדין להפקיר ממון של הפרט .אם יפקיר בית הדין את הכסף
שבו קידש האיש את אשתו ,האישה תיחשב כמי שלא נישאה מעולם ,ולא
תהיה עוד תלויה ברצונו של האיש לגרשה .כיום ,מסיבות שונות ,בתי הדין
כמעט ולא עושים שימוש בסמכותם זו ,וספק אם היא עומדת לרשותם מבחינת
8
חוקי מדינת ישראל.
 .3לציבור ,יש סמכות מקבילה לזו של בית הדין להפקרת ממון .לפיכך מוצע
שהכנסת ,המייצגת את הציבור ,תשתמש בכוחה זה להפקיע ממון :אם האיש
לא נותן גט במשך פרק זמן מסוים שייקבע בחוק ,מיום שבו יצא בבית הדין
הרבני העוסק בכך ,פסק דין סופי של חיוב או של כפיית גט ,יופקעו למפרע
זכויותיו בממון או בשווה הממון שבו קידש את אשתו (דהיינו הטבעת).

 8מתן הסמכות לבתי הדין הר בניים בחוק שיפוט בתי דין רבניים ,תשי"ג ,1953-והקביעה שנישואין וגירושין ייערכו
בישראל לפי דין תורה ,אין משמעותם שממילא יכולים הם גם להפקיע ממונו של אדם .מטעם זה ביקשו בתי הדין ,ולכן
קיבלו ,סמכות מיוחדת בחוק לקיום פסקי דין של גירושין להטיל מגבלות שונות על סרבני גט ,אף-על-פי שלפי ההלכה
מוסמך בית הדין להטיל הגבלות אלו .בארץ אין לו לבית הדין הרבני אלא מה שהוענק לו בידי החוק .כאן ראוי להזכיר,
שקודם ההצעה המובאת כאן עלתה ההצעה להעניק סמכות זו של הפקעת כסף הקידושין לבית הדין הרבני .הואיל והענקת
סמכות זו היא חיונית בכל מקרה ,שהרי כאמור לכאורה אין בידי בית הדין הרבני סמכות להפקעת ממון ,מחד גיסא,
ומאידך גיסא ,הם בכל זאת עושים שימוש בהפקעה לצרכים שונים (ראה לקמן הערה  ,)17וספק אם יש תועלת בפעולה
זו ואין האישה מותרת בכך .בין כך ובין כך סרבו הדיינים ,מנימוקים שלא פורסמו ,לקבל לידיהם סמכות זו .לכן מוצע
לתת את סמכות ההפקעה לרשות כלשהי מטעם המדינה ,והיא תופעל על ידי רשות זו כשהעובדות הנדרשות יובאו בפניה.
אם יסכימו בתי-הדין לקבל לידיהם סמכות זו יהיה הדבר מבורך ,ובלבד שהיא תופעל במקרים הראויים לכך.
9
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 .4יש להניח ,ויש לכך גם סימוכין בהלכה ,שבהינתן קיומה של סמכות להפקעת
קידושין יסכימו הסרבנים (גם) לתת גט כהלכתו ביודעם שלא תהיה עוד כל
תועלת בסירובם לעשות כן.
 .5מטרת ההצעה היא לאזן בין הצורך לשמור על סמכותם של בתי הדין הרבניים
בענייני נישואין מחד גיסא ,לבין הצורך החברתי ,המוסכם על הכל ,לסילוק
העוול הנעשה לנשים המעוכבות ומסורבות גט ,מאידך גיסא .נוסף לכך ,באה
כאן לידי ביטוי העובדה שהמדינה לא תוכל להסכים לביזוי פסקי-הדין הניתנים
בידי רשות שיפוטית שלה.
הזמן שנקבע בהצעה ,שנה ,הוא שרירותי ,וצריך לשנותו .בהיעדר ערעור או
בדחייתו ,אין כל סיבה להשהות את קיום פסק הדין לגירושין לזמן כה ארוך .כמו
כן ,צריך לקבוע הוראות משלימות לעניין יחסי הממון שיחולו בין בני הזוג לאחר
ההפקעה .כל אלו יוכלו לבוא עוד בחוק או בתקנות שיתוקנו לפיו.
הוויכוחים שהתנהלו סביב ובעקבות העלאת ההצעה לראשונה התמקדו בהיקף
סמכותו העקרונית של בית הדין להפקיע את כסף הקידושין ובתנאיה .במוקד
הדיון היו דברי רבינו שלמה בן אדרת (הרשב"א) ,פוסק מן המאה ה,13-
בתשובותיו ההלכתיות ובחידושיו לתלמוד ,שבהם באו הגבלות על היקף סמכותו
של בית הדין .הגבלות אלה שונות בתשובות מאלו שבחידושים ,וכפי שנראה
להלן הן מתבססות על פרשנות שאיננה עולה בקנה אחד עם האמור בתלמוד עצמו
ועם דברי פוסקים אחרים ,ואנו נדון בכך להלן .בין כך ובין כך ,אנו איננו עוסקים
בסמכותם של חכמים אלא בסמכותו של ה"קהל" ,שהוא הנציגות של הקהילה,
ובענייננו – הכנסת ,שהיא הנציגות הנבחרת של מדינת ישראל.
והנה ,באשר לסמכותו של הקהל להתקין תקנות שלפיהן הופקע כסף הקידושין
של מי שקידשו נשים שלא כראוי ,הציג הרשב"א תמיכה בלתי מסויגת בהן כדי
להגן על בנות ישראל .התקנה הראשונה שעניינה הובא לדיון לפי הרשב"א
הותקנה בידי הקהל בלא היוועצות עם הרשב"א .הוא לא החליט בה מיד ,אלא
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התייעץ עם רבו המפורסם ,הרמב"ן ,אשר השיב ללא היסוס שהתקנה תקפה.
לאחר זמן שבה ונשאלה לפניו שאלה דומה ,ואת תשובתו החד-משמעית ראוי
להביא בלשונה ובמלואה:

9

ואילו רצה לתקן הקהילות ,או כל קהלה וקהלה ,לגדור בפני תקלות אלו
יעשה תקנה במעמד כולם ויפקיעו מעתה ועד עולם ,או עד זמן שירצו,
כל ממון שיינתן לשום אשה מקהלה הפקעה גמורה הפקר גמור ,אלא אם
כן תקבלם האשה מדעתה ומדעת אביה או בפני פלוני ופלוני כמו שיראו.
וכן מצאתי לרב שרירא גאון שכן נהג הוא ואבותיו ,ואמר לציבור אחר
10
לנהוג כן.
ואומנם קהילות רבות תיקנו תקנות קהל בהפקעת כסף קידושיהם של מי שלא
נהגו כקבוע באותן תקנות ,והמבקש אותן ימצאן בספרו של פרופ' א"ח פריימן
11
הי"ד.
כפי שאפשר לראות ,סמכות זו המוענקת לקהל בעיני הרשב"א היא מקיפה ביותר:
12
"שרוב כל עיר ועיר אצל יחידים הם כבית-דין הגדול אצל כל ישראל".
 9שו"ת הרשב"א ,א ,סימן אלף רו .בסוף התשובה ציין הרשב"א" :ומכל מקום עוד צריך להתיישב בדבר" .על פסקה זו
שמחו כמה מתדיינים כמוצאי שלל רב ,בהצביעם על כך שהרשב"א לא הסכים עם הדבר בלב שלם .אך נראה שהרשב"א
אמר ועשה והתיישב בדבר ,ומסקנתו הברורה באה מן התשובה הנוספת שהשיב על שאלה דומה ,כמובא מיד בגוף הטקסט,
ושלפי תוכנה ברור שהיא מאוחרת לזו שלפנינו .הריב"ש בתשובתו ,סימן שצט ,האריך מאוד לדון בכל השאלות היכולות
לעלות בקשר עם הפקעה כזאת ,והעלה בידיו היתר גמור .עם זאת ,בגלל חומרת הנושא של איסורי עריות ,לא פסק כך
להלכה עד שיס כימו איתו עוד מפוסקי הדור .איננו יודעים מה עלה בגורלה של בקשה זו .אך אנו יודעים שבדורות
מאוחרים יותר הביאו את דבריו אלה ואמרו :אם הריב"ש לא יכול היה להכריע ,מה נאמר אנחנו אחריו? אבל הריב"ש
הכריע היטב ובאופן חד -משמעי ,והוא ביקש שיבדקו את דבריו וידונו בהם ויראו להיכן דעתם נוטה; הם אינם רשאים
להיפטר מן המלאכה .וראו שו"ת בית יוסף ,דיני קידושין ,סימן ו.
 10שו"ת הרשב"א ,א ,סימן תקנא .ראו אוצר הגאונים לכתובות ,חלק התשובות ,סימן ס; תשובות חכמי פרובינציא ,עמ'
לא .לסיכום הדעות המאוחרות יותר ראו תשובתו המקיפה של הרב רפאל בן שמעון ,ומצור דבש ,תרס"א ,אבן העזר,
סימן ו .ראו גם הרב יחיאל גולדהבר" ,הצעה לתקנת נישואין אזרחיים באיטליה" ,למען דעת א (תשע"ד) ,עמ' קנז-רכב.
גם שם מובאות דעות האוסרים והמתירים.
ראו גם יביע אומר חלק ז ,אהע"ז ,סימן י; חלק י ,אהע"ז ,סימן כה ,ד ,שחזר על הדברים ושיבח מאוד שם את הרב ומצור
דבש (בן שמעון) ,שדבריו הם כמשה מפי הגבורה שלא לתת יד לפושעים ,ואת תקנתו במצרים ,המבוססת בעיקרה על
ההפקעה.
מן הדברים מתברר ,שחכמי אשכנז נטו לאיסור וחכמי איטליה והמזרח נטו להקל ואף תיקנו תקנות בפועל להפקעת
הקידושין.
 11סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד ,ירושלים תש"ה.
 12תשובות הרשב"א ג ,סימן תיא; ה ,סימן קכו .ראו גם תשובתו ,שם ,א ,סימן תשסט.
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טענות נגד
נדון כעת בכמה טענות שהועלו נגד ההצעה:
א) הכנסת איננה מוסמכת להפקיע את כסף הקידושין.
זו טענה מרחיקת לכת ,ואין זה ראוי להעלותה .העם והכנסת הם מקור כל הסמכות
לכל הנעשה בבתי הדין הרבניים על-פי ההלכה .חקיקת הכנסת קובעת בדיני
ממונות ובדיני נפשות ,ואין מקום לטענות נגדה ,ודאי כאשר הדבר תלוי בדיני
ממונות .ושוב יודגש – בהפקעת ממון עסקינן ,ולא בהפקעת סטטוס הקידושין,
שהיא תוצאה נגזרת ממנה .אין הכנסת נחותה מקהילה כלשהי שבספרד של ימי
הביניים ,שהיא ,כאמור בדברי הרשב"א ,כבית דין הגדול לכל ישראל בתקנותיה,
ועליהם נכתב:
דע שבית-דין יכולים הם לעשות תקנים וגדרים בכל מה שירצו ,ורשאים
הם להפקיר ממון האדם ,דאלים כוחם לעשות ולהקנות כל דבר שאין הדין
יכול להקנותו ...ולאו דווקא בית-דין סמוך [הוא] שיכול להפקיר ממון
האדם ,אלא בכל דור ודור יש לבית-דין כוח להפקיר ממון שיש לו בעלים,
דיפתח בדורו כשמואל בדורו ...כמו שיש רשות ביד בית-דין להפקיר
ולעשות תקנות ולהקנות במה שאין הדין נותן ,כך הם הציבור יש להם כוח
ורשות להפקיר ...נמצאנו למדים מזה שהציבור רשאין הן להעניש
ולהפקיר כמו שיכולין בית-דין להעניש ולהפקיר ,אך בתנאי שיהיה בעצת
אדם חשוב שקיבלוהו עליהם .נמצא עכשיו שהציבור דינם כדין בית-דין,
13
ויש רשות בידם גם הם להעניש ולהפקיר ממון האדם.

 13שו"ת יכין ובעז ,ב ,סימן כ .ראו גם תשובת הרשב"א ,א ,סימן אלף קפה ,העוסקת בתקנת הקהל בעניין הקידושין:
"לפי שהציבור יכולין להפקיר ממונו של זה ונמצא כמקדש בממון שאינו שלו ,וכמו שאמרו בתלמוד אפקעינהו רבנן
לקידושין מיניה ...אין קידושיו קידושין ...ובכל מקום הפקר בית דין הפקר .והציבור כבית דין של בני עירם יכולין
להפקיר ממון אם ראו בדבר תקנה לבני עירם .והפקר בית דין הפקר מדבר תורה".
12
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ב) החוק המוצע איננו חוקתי.
למרבה הפלא ,טענה זו נשמעת מפי רבנים .כוונתם היא ,ככל הנראה ,לכך שחוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו עושה את זכות הקניין לזכות חוקתית ,ולכן אין להפקיע
את הטבעת מסרבן הגט.
אולם ,המדינה מפקירה ממון בכל עת ,ובלבד שהיא עושה זאת על פי חוק ולמטרה
ראויה ולא יותר מן הנדרש ,כאמור בפסקת ההגבלה של חוק היסוד .כאן הלא
יהיה חוק ,וההנחה היא ,כפי שהכול מודים ,שהמטרה של הפקעת הממון היא
ראויה ,וכי אין מפקיעים יותר מן הפרוטה שבטבעת שבה התקדשה האישה .הרי
הבעל לעולם לא היה מקבל את הטבעת בחזרה מכל עילה שהיא ,כך קובע הכלל
ההלכתי ש"קידושין לטיבועין ניתנו" 14,ומעולם לא שמענו שיש מי שידרוש
15
זאת.

ג) אי אפשר להפקיע ממון למפרע.
פשיטא שאפשר ,וכל הפקעת כסף קידושין היא למפרע 16.כך נוהגים גם בתי הדין
היום כשהם מבקשים להתיר ממזר על ידי הפקעת הקידושין קודם למעשה הניאוף
ובכך להכשירו הואיל וכך הוא לא נולד מאשת איש 17.וכאמור ,בית הדין ,והקהל
 14ראה בבלי בבא בתרא דף קמה ע"א ,ומסביר רש"י שם" :שאם תמות ולא יזכה לישאנה יהיו [מעות הקידושין]
אבודין ולא יחזרו לו".
 15הרא"ש מדווח על תקנת קהל אחת בספרד ,שלפיה הופקע כסף הקידושין אך ניתן שיפוי לאיש מקופת הקהל (שו"ת
הרא"ש ,כלל לה ,א)! אפשר להניח את דעתם של טהרנים אלה ולשפות את בני הזוג .הנשים מסורבות הגט בוודאי ישמחו
לעשות זאת .בידינו חוות דעת של פרופ' ברק מדינה מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ,מומחה
לדיני חוקה ולזכויות אדם ,הסבור שההצעה היא חוקתית .גם שר המשפטים לשעבר ,הפרופ' דניאל פרידמן ,תומך בהצעה.
 16זו טענה שעלתה בכתביו של בעל לב שמח ,אחד מפרשני ספר המצוות של הרמב"ם .אך מן הגמרא ומכתבי הראשונים
עולה בבירור שהביטול הוא למפרע .ראו סוגיית יבמות קי ע"א" :רב אשי אמר :הוא עשה שלא כהוגן ,לפיכך עשו בו
שלא כהוגן ,ואפקעינהו רבנן ל[כסף] קידושי מיניה .אמר ליה רבינא לרב אשי :תינח דקדיש בכספא ,קדיש בביאה מאי?
שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות" .ברור שרבינא מתייחס למועד הקידושין ולמעשה הקידושין ,כשהכוונה להפקעת
מעמדו של מעשה האישות בזמן הקידושין ,וכמוהו קידושי הכסף .וראו דבריו הברורים והפשוטים של הרב מ"א עמיאל,
המדות לחקר ההלכה ,ג ,ירושלים תשל"ג ,עמ' שא-שב.
 17כך למשל נאמר בפסק דין שהועבר לבית-המשפט העליון (תיק בד"ר [גדול] /4276סג ח' ש' נ' ח' י' [טז במרחשוון
תשס"ד ;]11.11.2003 ,בג"ץ  03/2232פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א-יפו ואח' פ"ד סא(( 496 )3ל במרחשוון
13
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שהוא כמותו" ,אלים כוחם לעשות ולהקנות כל דבר שאין הדין יכול להקנותו".
גם כוחו של המחוקק הישראלי אתו לקבוע כך בכל הקשור לקביעות נורמטיביות.

18

ד) אם תתקבל ההצעה יפסיקו בתי הדין לתת פסקי דין של גירושין.
קשה לקבל את העובדה שטענה זו מועלית בפועל ,או שהיא מועלית על הדעת.
חובתם של בתי הדין לפסוק על פי הדין ועל פי החוק כשהוא מופנה אליהם ,ויש
להניח כמובן מאליו שככה הם פועלים .אולם חשוב להדגיש שאי אפשר לקבל
מצב שבו הצעת חוק זו איננה מקודמת מחמתו של חשש מקומם כזה .במידה
וחשש זה אכן חלילה יתממש ,ראוי לקדם את הצעת החוק יחד עם שקילת צעדים
שיובילו למניעת התנהגות כזו מצד בתי הדין.

ה) על ידי ההפקעה יוטל פגם בבנים ובחיי האישות.
על כך יש לומר ,שכל המקרים שבהם הופקעו הקידושין חכמים לא חששו לכך,
ואף אמרו בפירוש שעשו את בעילתו בעילת זנות .יתר על כן ,הרבה מאוד מן
הפוסקים סבורים ,שהואיל ובני הזוג היו מיוחדים זה לזו כדת משה וישראל
במשך כל הזמן שעד להפקעה ,אין כל פגם לא בבנים ולא בחיי הזוג.
תשס"ז" :)21.11.2006 ,במקרים מסוימים הפקיעו חכמים את הנישואין ללא גט ...גם כיום משתמשים בתיה"ד במקרים
חמורים (בעיקר [!] בתיקי ממזרות) בטכניקה של הפקעת נישואין ,על מנת להתיר לילדים לבוא בקהל" .ולעדות נוספת
לשימוש של בתי הדין בהפקעה ראו את המובא בערעור תשל"ג 217/תשל"ד ,61/פד"ר ט ,עמ'  ,352בעמ' " :355כל
נישואין מכל סוג שהוא ,יש תמיד לביה"ד הסמכות המלאה לכוף על פירוקן ,לבקשת צד אחד ,אם ייראה לו הדבר כצודק
לפי הממצאים שהיו לפניו ,בסוג נישואין מסוימים ע"י כפייה לג"פ ,ובסוג נישואין מסוימים ע"י מתן פס"ד של הפקעה,
באותם מקרים שאמרו בהם חז"ל 'אפקעינהו רבנן לקידושי' ,או ביטול ,כבאותם מקרים שאמרו בהם 'הוא עשה שלא
כהוגן' וכדומה ,שגם זה מדין הפקעה אתו עלה ,או פירוק ,הכל לפי ראות עיניו… וגם לוא היו הנישואין כדת משה
וישראל ,הרי שיש לעתים לפי הדין לכפות את הבעל לגרשה… או אפקעינהו לקידושין מיניה ,עי' ב"ב מח ע"ב; רמב"ם
הל' אישות פ"ד ה"א ו"מגיד משנה" שם; אה"ע סי' מ"ב סעי' א' ו"בית שמואל" שם ס"ק א'".
 18אם ירצו החולקים לקבוע שיהא הדבר "מכאן ולהבא למפרע" ,לפי הגדרתו של ר' שמעון שקאפ ,וכעין דבריו של
השופט מישאל חשין (רע"א  ,8925/04סולל בונה בניין ותשתיות בע"מ ואח' נגד עזבון המנוח אחמד עבד אלחמיד ז"ל
ואח' ,פ"ד סא [ ,]1עמ'  ,126ובמה שהובא שם) ,אדרבה ,ובלבד שהאישה תהיה רשאית להינשא מכאן ולהבא ,והרי זה
הוא כל רצונה .וראו ברכיהו ליפשיץ" ,הפקעת קידושין למפרע" ,עמדו"ת ( 4תשע"א) ,עמ' .195-181
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מגבלות
עצם העובדה שיש כוח בידי חכמים להפקיע ממון אינו מוטל בספק ,והוא מבוסס
על דברי הגמרא שהפקר בית דין – הפקר ,וכדברי הרשב"ם" :יכולין חכמים
להפקיע הקדושין ,דהפקר בית דין הפקר גבי ממון ,וכאילו קידשה בגזל ובחמס
19
דמיא דלא הוו קדושין".
בדברי הפוסקים ניכרת נטייה שלא לעשות את ההפקעה לכלי רגיל לביטול קשר
נישואין ,והם עושים מאמצים להצר את תחומי פעולתה 20.כך ,לדוגמה ,אומר
הרשב"א באחת מתשובותיו ,שהסמכות מוגבלת רק לאותם חמשת המקרים
שנזכרו בגמרא ואשר בהם הופקעו הקידושין ומקום שנאמר – נאמר ,ומקום שלא
נאמר – לא נאמר .אך חמישה תקדימים בתלמוד הוא מספר רב מאוד ,והקלות
בהעברת הכלל ממקום למקום מלמדת על היותו מקובל ופשוט 21.ואומנם ,יש
כעשרים מקרים כאלה ,הבאים בגמרא ובדברי חכמים שלאחר מכן ,שבהם
שימשה ההפקעה כלי מעשי להפקעה ממשית ,או כהסבר לשאלות העולות
ממקרים שהובאו בגמרא .במקרים אלו ,לפי עיקר הדין לכאורה הקידושין היו
צריכים להיות בני-תוקף ואף-על-פי-כן הם היו בטלים .ההסבר שהוצע לכך הוא
שבגלל נסיבות מסוימות – שונות  -שהיו במקרים אלה ראו חכמים לנכון להפקיע
22
את הקידושין.
דיון מרכזי נוסף לגבי המגבלות של הפקעת הקידושין בידי חכמים ,נסוב על דבריו
של הרשב"א בתשובה אחרת .דיון זה הינו מורכב יחסית אך הוא מובא כאן מחמת
 19רשב"ם ,בבא בתרא מח ע"ב ,ד"ה "תינח".
 20ראו דברי הרב ז"נ גולדברג ,להלן ,הע'  ,21עמ' " :167אומנם טעם הדבר ייתכן שחששו לתקלה אם יעשו אפקעינהו
בלא גט ,או שראו הנולד שיכולים לבוא קלי עולם .לכן סתמו הפתח ,שרק כשיש גט עושים אפקעינהו; או מטעמים אחרים
שלא נתגלו לנו" .כאמור ,לא הכל סבורים כך ,ויש למצוא פתח להקל .בין כך ובין כך ,מדברי הרב גולדברג מתבקשת
המסקנה ,שיש טעמים של מדיניות הלכתית שהדריכו את הפוסקים שצמצמו את האפשרות להפקעה ,ובאמת אין לדון,
לסתור וליישב את דבריהם באשר לפירוש הסוגיות ,שכן גזירה היא מלפניהם.
 21שו"ת הרשב"א ,א ,סימן אלף קפה.
 22לתיאור המקרים שבהם מוזכרת ההפקעה ראו ברכיהו ליפשיץ" ,אפקעינהו רבנן לקידושין מינייהו" ,מפירות הכרם,
ספר היובל לישיבת כרם ביבנה ,תשס"ד ,עמ'  ;324-317הנ"ל" ,על מסורת ,על סמכות ועל דרך הפסיקה" ,תחומין כח
(תשס"ח) ,עמ' .91-82
15

הפקעת קידושין

מרכזיותו וכן כדי להטעים את הקורא מאופיים של הדיונים ההלכתיים סביב ההצעה.
בתשובה האמורה מסביר הרשב"א ,שהתרת קשר הנישואין איננה מבוססת רק על
ההפקעה .כך באחד המקרים שבאו בגמרא (כתובות ב ע"ב-ג ע"א) הפקיד האיש
שיצא מחוץ לעירו גט והתנה שהגט יינתן לאישה אם לא יבוא במועד מסוים שקבע.
ביום האחרון למועד זה הגיע האיש סמוך לעיר ,אך נמנע ממנו להיכנס אליה בגלל
שיטפון שהיה באזור .זהו אונס ,ולפי הכללים הרגילים הגט בטל .ולא עוד אלא,
שהגמרא מספרת לנו ,שהבעל צעק מגדות הנחל הגואה" :ראו שבאתי ,ראו
שבאתי!" ,ולכן ברור שאין הוא רוצה שהגט יינתן ,ומן הסתם כך גם אשתו הקוראת
לעומתו מן העבר השני של הנהר ,ולכן הגט בטל .למרות זאת ,חכמים הפקיעו את
הקידושין ,והטעם הניתן לכך בסוגיה הוא" :משום פרוצות ומשום צנועות" ,כלומר:
"משום צנועות – שאם אמרת שאינו גט ,לפעמים לא יקרה לו אונס ,והיא תהיה
סבורה שקרה אונס ותשב עגונה .ומשום פרוצות – שאם אמרת שאינו גט ,לפעמים
יקרה לו אונס והיא תאמר שלא היה אונס ותלך ותינשא ,ויימצא הגט בטל ובניה
ממזרים" .במילים אחרות ,השארת מצב שבו סטטוס הנישואין תלוי בהלכה הקובעת
שבמקרה של אונס הגט בטל ,עשויה לגרום לכך שאי הבהירות בהגדרת מצב האונס
תגרום לבעיות ,ולפיכך קבעו חז"ל שבמקרה כזה של אונס יופקעו הקידושין למרות
ביטול תוקפו של הגט .הרשב"א פירש את הדברים שלא כפשוטם ,ואמר" :דמאן
דיהיב גיטא כי הא כי היכי דלא לפקעינהו רבנן לקידושי מיניה ומשוו לבעילתו
בעילת זנות אסוקי מסיק אדעתיה כל אונסא דשכיח ואפילו שכיח ולא שכיח מחיל
להו  -הא בכדי לא אפקעינהו [=הנותן גט כעין זה כדי שלא יפקיעו חכמים את
קידושיו ויעשו את בעילתו בעילת זנות ,הוא מעלה על דעתו כל אונס שכיח ולא
שכיח ,והוא מוחל עליהם – הרי שבסתם לא הפקיעו]" 23.כלומר ,הרשב"א מסביר
 23שו"ת הרשב"א א ,אלף קסב .לדיון בדברים ראו אליאב שוחטמן" ,הפקעת קידושין – דרך אפשרית לפתרון בעיית
מעוכבות הגט?" ,שנתון המשפט העברי כ (תשנ"ה-תשנ"ז) ,עמ'  ;49הרב שלמה ריסקין" ,הפקעת קידושין  -פתרון
לעגינות" ,תחומין כב (תשס"ב) ,עמ'  ;191הרב זלמן נחמיה גולדברג" ,הפקעת קידושין אינה פתרון לעגינות
(תגובה)" ,תחומין כג (תשס"ג) ,עמ'  ;163-158ש' ריסקין" ,כח ההפקעה מונע עיגון (תגובה לתגובה)" ,תחומין כג
(תשס"ג) ,עמ'  ;161רז"נ גולדברג" ,אין הפקעת קידושין ללא גט (תגובה)" ,תחומין כג (תשס"ג) ,עמ'  ;165א' לביא,
"האם ניתן להפקיע קידושין של סרבן גט?" ,תחומין כז (תשס"ז) ,עמ'  ;304ב' ליפשיץ" ,על מסורת ,על סמכות ועל
דרך ההנמקה" ,תחומין כח (תשס"ח) ,עמ' .82
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שכוונת דברי הגמרא בהזכרתה את הפקעת הקידושין הינה לא שייעשה שימוש
במנגנון זה בפועל ,אלא מטרתה היא לתאר את תודעתו של אדם שנותן גט בתנאי
כזה .טענתה של הגמרא לפי הרשב"א היא שאדם שנותן גט כזה מעלה בדעתו
מראש את האפשרות שחכמים יפקיעו את קידושיו במקרה של אונס ,ומכיוון
שהאדם היה מעדיף שהגט יופעל ושלא יפקיעו את קידושיו ,הוא למעשה מגדיר
מראש שגם במקרה של אונס הגט יחול .הנחתו זו של הרשב"א קשה גם משום
שהיא אינה מתיישבת עם המציאות וגם משום שהיא אינה מתיישבת עם לשון
הסוגיה שהרי ,לפי דבריו ,אין כאן בעצם הפקעת קידושין אלא שהגט שניתן –
והתבטל )!( -הוא שפעל פעולה של גירושין .בין כך ובין כך ,הדבר החשוב שעולה
מדברי הרשב"א לענייננו הוא שהרשב"א מסכים לכך שיש כוח בידי חכמים להפקיע
את הקידושין והם היו מפעילים כוח זה אלמלי הניחו שהאיש מסכים שהגט יהיה
24
בר-תוקף.
כאמור ,דברי הרשב"א הובאו בגלל היותו דמות מרכזית בדיון ההלכתי בסוגייתנו,
ואין כאן המקום למנות בהרחבה את כל המקרים שבהם הפקיעו את הקידושין
בלא גט כלשהו ובלא שהיה פגם בקידושין 25,ובלבד שהיה צורך אחר שהצדיק
את סמכות ההפקעה 26.בין המקרים ישנם אף כאלה שגם הסכמתו ,המשוערת
 24כעין זה פירש הרשב"א גם בחידושיו באותה סוגיה את המקרה (גיטין עג ע"א) שבו שכיב מרע חשש שלא יקום מחוליו
ולכן נתן גט לאשתו כדי שלא תהיה זקוקה לייבום ולחליצה .אך הוא החלים ,ונאמר לו שהפקיעו את קידושיו" :גזירה
שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה .ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא ומשום גזירה שרינן אשת איש לעלמא? אין
[=והאם יש דבר שמן התורה הגט אינו גט ומשום גזירה מתירים אשת איש? כן]! כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש,
ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה" .כל מעשיו של מי שהוא שכיב מרע ,הנעשים על דעת שימות ,בטלים עם החלמתו .לכן
הגט אינו גט מן התורה .לפי שיטת הרשב"א ,גם כאן הסכים החולה לתת גט בלא תנאי ,ולכן הגט הוא גט .קל לראות את
הקושי שיש בדבר .דברי הגמרא בשתי הקבוצות של המקרים שווים לחלוטין ,וכמו שבמקרים שלא היה בהם גט ההפקעה
נעשית על ידי חכמים ,כך הוא גם במקרים שיש בהם ,כביכול" ,גט" .יש מן הראשונים שסברו ,שאומנם הגט איננו גט,
אבל למרות זאת צריך שיהיה "גט כלשהו" כדי להפקיע את הקידושין ,ובמקרה שאין גט  -צריך לפחות שהקידושין לא
יהיו על דעת חכמים כי הם נעשו שלא כהוגן.
 25כגון האומרת "טמאה אני לך" שהיא מותרת בגלל שהפקיעו את הקידושין (ר"ן לנדרים צ ע"ב ,ולה מסכים גם
הרשב"א) ,או תקנת חכמי אוסטריך שהביא הרמ"א בדרכי משה הקצר ,אבן העזר ,סימן ו ,שהתירו נשות כוהנים שנשבו.
גם התרת עגונות "קלסיות" מבוססת ,בסופו של דבר ,על הפקעה .אכן ,צריך לבחון את המקרים לגופם ,אבל כאשר בעל
ההלכה משתכנע שהבעל מת הרי שההיתר נעשה על ידי סמכות ההפקעה (כשיטת רש"י ורוב הראשונים) .בכל המקרים
הללו לא נפל כל פגם בקידושין ,ואפילו גט כלשהו לא היה.
 26להבחנה בין עצם קיומה של הסמכות לבין ההצדקה להפעלתה ראו ש"ע ווזנר' " ,כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש':
לפירושו של הכלל התלמודי" ,דיני ישראל כו-כז (תשס"ט-תש"ע) ,עמ' .27
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ואפילו הממשית ,של המגרש לא תעזור להכשיר את הגט ,כי הוא פסול בשל פגם
אובייקטיבי בעריכתו 27או במסירתו 28.המקרים הם רבים ומגוונים ,וטעמי
ההצדקה להפעלת סמכות ההפקעה שונים .אין כל דרך להכניס אותם לקטגוריות
מובנות וסגורות.
זהו העיקר העולה מן הדברים :כל מקום שראו חכמים שיש טעם טוב המצדיק
את הפעלת סמכות ההפקעה – הם הפעילו אותה .אכן ,אין אלה מעשים שבכל
יום .כאמור לעיל ,חכמי ההלכה ידעו זאת ,ולכן ,כפי שהובא לעיל ,קבע הרב קוק
"מכל מקום אנו מוצאים שגם בדורות האחרונים נשתמשו הגדולים בשעת הדחק
גדול בכח זה דאפקעינהו" ,וברוח דומה כתב הרב עובדיה יוסף" :ואיך שיהיה...
למדנו להתיר אפקעינהו גם בזמן הזה לצורך גדול".
השאלה הנותרת היא אפוא ,מהי "שעת הדחק" ומהו "צורך גדול"? בהקשר זה
ראוי להביא את דברי בין הדין הרבני עצמו שכתב" :עיגונה של בת ישראל הוא
דבר כללי ולא פרטי וכל ישראל ובית הדין בראשם ,חייבים לדאוג לכך שבת
ישראל לא תתעגן .כל ישראל ובית הדין הם בעלי דין והם התובעים ,והרי זה
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ממש כאילו תבעה האישה בעלת הדין בעצמה".

 27כדעתו של בעל נימוקי יוסף (סנהדרין לב ,דף י ע"ב בדפי הרי"ף) ,שהואיל וחכמים ביטלו את הדרישה שמן התורה
לעדות על כתיבתו וחתימתו של הגט ,ממילא כל הגירושין מאז אותה תקנה אינם גירושין אלא שחכמים הפקיעו את
הקידושין .למרות השלכותיה הקשות של מסקנה זו (שחלקו עליה ,ויש שניסו להסבירה שלא לפי פשוטה) ,לא היסס בעל
נימוקי יוסף לאומרה! בעל נתיבות המשפט ,סימן א ,א ,סבור שכפייה בגט בימינו בהיעדר בית דין מוסמך היא רק מגדר
הפקעה; תקנת הגאונים בכפיית הבעל לתת גט לאשתו המורדת בטענת "מאיס עלי" הובנה בידי הרא"ש כמבוססת על
הפקעה ,ועוד .המתנגדים להפקעה מצמצמים כל מקרה לנסיבותיו ,אבל כל אלה הם העמדות דחוקות מאוד.
 28כגון שזרק את הגט קרוב לו וקרוב לה ,גיטין עח ע"א.
 29ערעור/21תשט"ז ,פד"ר ב ,עמ'  .35ראו גם דברי הריא"ה הרצוג ,תחוקה לישראל על פי התורה ,א ,עמ' " :73ויכול
להיות נפקא מינה לדינא אף בימינו ,כשרואים חכמי הדור שפרצו להנשא בערכאות ,שהוא ממש הרמת יד בתורת משה -
ולפי כמה דעות ,כל שחיו אח"כ בדרך אישות וידוע וגלוי לכל ,נעשית אשתו מן התורה  -שיגזרו חכמי הדור לעקור
הנישואין הללו בכוח התורה שבידם ...אכן יכולה להיות היכא שהבעל מחוייב מן התורה לגרש את אשתו ולא ציית דינא,
והאישה אמנם קיבלה צו פירוד מערכאות שלהם ,אבל אין זה מועיל כלום בדין תוה"ק וצפוייה לעיגון עולם ,שיהא כח
ביד חכמי הדור לעקור הקידושין ,או לדון על פי כל דמקדש וכו' .הואיל ואעפ"י שחז"ל במקרה כזה לא הפקיעו הקידושין,
זה היה מפני שכו חם היה יפה לכוף בשוטין ,ועל כל פנים יכולים להכריח בגזרת נידוי וחרם ,מה שאין כן בימינו שזה
אסור" .ואף-על-פי-כן כתב שאין לעשות זאת למעשה! אכן ,בימינו העלו דיינים שוב את ההצעה להכות או לטלטל את
הסרבנים עד שיאמרו "רוצה אני".
18

הפקעת קידושין

כזכור ,אחת ההצדקות להפקעת הקידושין הייתה "משום צנועות ומשום פרוצות".
הצדקה זו יפה לענייננו גם כן :הצנועות יושבות אלמנות חיות בעוד שהאיש
הסרבן מקים לו משפחה אחרת ,ברישום ושלא ברישום .ואילו מי שאינן חוששות
לנישואין כדת משה וישראל לא ימתינו הרבה וילכו ויהיו לאחרים וירבו ממזרים
בישראל 30.כדאי לפעול למען מניעה של מצב זה ולא להמתין לצורך להתירם
לאחר מעשה על ידי הפקעה .המצב דוחק .לבסוף ,חשוב להעלות את ההנחה
שתוצאתו הסופית של חוק ההפקעה הינה מניעתית .בדומה למה שכתב הרשב"א
לעיל בהסברו לגמרא – כאשר ידעו הסרבנים שביכולת נשותיהם להשתחרר
מכבליהם גם אם יסרבו לתת את הגט ,לא יהיה להם עוד אינטרס לעמוד בסירובם
31
וכך הכול יבוא על מקומו בשלום.

 30ראו דברי הגר"ע יוסף ,שו"ת יביע אומר ,חלק ז ,אבן העזר ,סימן שז ,עמ' שעא" :והדבר מובן ,כי אשה עגונה המשגת
היתר מהרבנים ואחר כך הולכת ונישאת לאיש ,היא ממשיכה לשמור תורה וצוות וכל ענייני הדת .אבל אשה עגונה שאין
בית דין מתירים לה להינשא ,או שתצא לתרבות רעה או שתיסע לארגנטינה או למקום אחר להסתיר עניין עיגונה,
וכשתינשא לאיש היא חושבת בליבה שהיא נשואה באיסור ואמרת ,הלא בין כך ובין כך היא עוברת על דת ,ולמה זה לה
לשמור ענייני נידה ושבת וכשרות וכיוצא בזה".
 31יש לקבלת ההצעה עוד יתרונות ,כמו הפחתת החשש מפני גט מעושה למדרגת "גט כלשהו" לפחות ,שאז תועיל ההפקעה
לחלק מן הדעות האחרות גם כן .וראו תחוקה לישראל של הרב יא"ה הרצוג ,א ,עמ'  159ואילך ,שבעקבות חשש
מפעילותו של המחוקק המנדטורי באשר לנישואי קטינים כתב" :כאן כבר אנו נתקלים בחשש של גט מעושה ...האם נתקן
הפקרת כסף הקידושין ...אם כה נעשה לא יהא לנו כל כך לחוש לגט מעושה ...והנה אם באתי לדון בשטח הזה אצטרך
לחבר ספר שלם ,אבל כל הרוצה לעמוד על עיקרן של דברים הללו יעיין בספרו של הרא"ה פריימן ז"ל ,סדר קידושין
ונישואין ירושלים תש"ה ,ועיין מילואים ,ושם ימצא ציוני כל המקורות [שהרב טרח להציגם בסוף דבריו] ,ויראה שכמה
גאונים מובהקים ז"ל תיקנו כך וסמכו על התקנות כנ"ל לבטל הקידושין ולפוטרה בלי גט .ויש שנחלקו עליהם ,אבל
במצרים ועוד מקומות התקבלו התקנות .מפאת חומר האיסור של אשת איש ומפני עוד טעמים חמורים סבורני שחלילה
לנו לעשות מעשה לסמוך על זה ולפתור האשה בלי גט ,אבל לצאת מהסבך של גט מעושה הרי זה יועיל לנו הרבה" .וראו
שם עוד בסוף דבריו שאין לחוש מלדבר בעניין הפקעת הקידושין בסייגים שהציב.
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