
 מאמרו של ראש בית הדין רבי אברהם דוב לוין זצ"ל

  בפתיחת כרך י"ד של "פסקי דין ירושלים"

 בבתי הדיןט בימינו רושין וכתיבת גהליך גיבנושא 

 
 

להדר  במצוות,  והמדקדקין  המהדרין  החרדים  חוגי  שדרות  בין  רב  ותיקון  חיזוק  חל  אלו  בשנים  והנה 

ולערוך גיטין וגירושין בבתי הדין שמקפידים על כשרות הגט ולא מזלזלים בדברים חמורים שסופם להרבות  

שהח הרשמיים  דיניהם  ובתי  הכללי  מהציבור  המשחיתים  כנגד  זאת  בישראל.  ממזרים  לכרסם  חלילה  לו 

בקולות שלא שערום רבותינו כל גדולי הפוסקים מדורות עולם בעניני גיטין, ככפיה במקומות שלא נפסק בשו"ע 

שיש לכוף; כסנקציות הפוסלות את הגיטין; כנקיטת מצווה להקל בעגונות שאינן במקום עיגון על פי הדין;  

והמשתנה בלי שום עקרונות יציבים,    בהטלת חובות כספיים על המגרשים לפי רוח החוק האזרחי המתחדש 

נגד ההלכה המקובלת בתורה, ועוד. (אשר תוצאות לחץ ממוני זה הן ריבוי וזירוז גיטין שלא בהסכמה כדין). 

וארגוני  וגם מחמת אימת התקשורת  הדין הכלליים,  בבתי  לחץ התיקים המרובים הממתינים  זה מרוב  כל 

מראשות המערכת נעדרים אישים יראי שמים ודמויות גדולי  הנשים והבג"ץ עליהם ועל התנהלותם. לכן כש

  תלמידי החכמים שהיו בה בדורות הקודמים, משנים בדברים עקרוניים ויסודיים בטיב הגיטין.

(רבנים ודיינים שהיו נוכחים בעצמם בבתי הדין הכלליים בעת עריכת גיטין שם לאחרונה, מעידים בצער שגם 

אין מקפידים שם תמיד לקיים את ההלכה המפורשת דלכתחילה. ובוודאי לא בדינים התלויים בכתיבה עצמה,  

 מדקדקין להקפיד על כשרות העדים כדבעי לעדות כזו). 

 

עקב התעוררות ציבורית זו, ולאחר שבית הדין נוכח להבחין בעשרות רבות של מקרים שגירושין שנערכו  

לא את החלל החסר ולהיענות לביקוש, ולסדר כי אינם כשרים לכתחילה, הוחלט למ  –במקומות המיועדים לכך  

גיטין לחפצים בכך שהכל יהיה כדת וכדין כמקובל מקדמת דנא בלי רפורמות ושינויים שנובעים מחוסר כובד 

 הראש הנצרך לענין חמור זה.

 

ומכאן תצא הקריאה לכל מי שיראת ה' בלבבו, שידע, כי קשה לסמוך על רבים ממעשי הבי"ד והגיטין 

ה"מזונות" וחלוקת הממון שנפסקים שם בין בני זוג, הינם    –ערכת הכללית. ובמקרים אחרים  הנערכים במ 

גזילה וחמסנות. ומן הראוי להזהר ולהפנות את מי שנזקק לעריכת גט, אך ורק לבי"ד פרטי המקפיד על כל 

ותו אינה הפרטים, ועדי החתימה והמסירה שבו הינם בני תורה ירא"ש ובקיאים בטיב גיטין, ואשר התנהל

 מוכתבת ע"י הנהלה שאינה תורנית.

 

ואף אם במצב החוקי הנוכחי בגלותנו במדינה אין הרשויות החילוניות מאשרות את נפקות הגיטין של  

בתי הדין הנפרדים, ועדיין יש אילוץ לערוך גט נוסף שיהיה חוקי לרישום המצב האישי בת"ז ובמשרד הפנים,  

נדמה ככפילות לכאורה, ולערוך מלכתחילה שני גיטין, הראשון בבית  ראוי לא להתעצל בזה למרות הטורח ש

דין פרטי שמקפיד על כל תג בהלכה להתגרש בו לפי דין השו"ע, והשני בבי"ד ממשלתי לצאת ידי כורח החוק.  

ולנהוג כאחינו שומרי המצוות בתפוצות הגולה במדינות שיש הפרדת דת מהמדינה, אשר רגילים לערוך פירוד  

 ערכאות בנוסף ובנפרד מהגט ההלכתי.אזרחי ב

 


