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פרק ט"ז :דרכי ההתמודדות של בית-הדין הרבני עם סרבני
גט
 .1אין לראות את העותרת כ"סרבנית גט" בשל סירובה לקבל
את הגט במסגרת שהציב בפניה בית-הדין הרבני  -ביטול צו
עיכוב יציאה מן הארץ
 .2האם ניתן להטיל מאסר על מי שחולה במחלת נפש כאשר
מטרת המאסר לשכנעו ליתן גט לאשתו?
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מפורטות בחוק בתי-הדין הרבניים (קיום פסקי-דין של
גירושין)?
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לגזור על הבעל "הרחקות דרבינו תם" ,שאינן אלא מניעת טוב
ב"שב ואל תעשה"
 .7האם משנחקק חוק הקיום הוא בא להוסיף על המסגרות
הנורמטיביות הקיימות לעניין אכיפת פסקי-דין של גירושין ,או
שמא הוא בא במקומן?
 .8הואיל והבעל מסרב לתת את הגט כפי שחייבו גם בית-הדין
הרבני הגדול ,והוא ממשיך לעגן את אשתו למעלה משנתיים
וחצי ,יש לבצע את פסק-הדין של בית-הדין הגדול בעניין
הרחקות דר"ת
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 .9באיזון בין זכויות היסוד של הבעל והאישה לכבוד ולחירות,
יש להעדיף במקרה זה את האישה ,הואיל ולזכותה פסק-דין
סופי של בית-הדין לפיו יש לכפות על הבעל את מתן הגט
 .10הוצאת צו הגבלה בדרך של מאסר בפועל כנגד אישה
 .11החוק פתח מספר שערים בהיכל בית-הדין לצורך אכיפת
פסק-דין לגירושין ,והברירה בידי בעל-הדין להיכנס בשער
הרצוי לו
 .12הצדדים חיו יחד תקופה קצרה בלבד ,והם כבר חיים
בנפרד קרוב לשנתיים  -יש להטיל על הבעל צווי הגבלה מסוג
צו מאסר בפועל
 .13אימתי יש להחמיר עם צווי ההגבלה?
פרק י"ז :עניינים שונים
 .1סרבנות גט יכולה להוות בסיס לתביעה בנזיקין אם היא
באה בגדרן של עוולות הסל ,רשלנות והפרת חובה חקוקה
 .2ברי כי היה על הנתבעת לצפות כי סירובה לקבל את גיטה
יפגע בתובע ויסב לו נזק
 .3אם דורשת האישה מבעלה שייתן לה גט ,הרי שבכוחו של
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