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 בנושאי סרבנות גט 2016– 2012נתונים על החלטות בתי הדין הרבניים בין השנים 

 

 

 כמות המקרים של סרבנות גט  .1

בבית הדין  לאותו זוג )=זוגות, למעט מקרים בהם נפתח תיק אב נוסף מוצגים כמות תיקי האב •
 בהם ניתנה אחת מארבע ההחלטות:  לערעורים(

 ., חיוב גט, כפייה לגט, המלצה לגטן לגירושיןיפסק ד •

 עבור זוגות שלא התגרשו. •

 )גורם ב'( בתיק בו התקבלה ההחלטה.מוצגות ההחלטות בחתך של מגדר הנתבע  •
 

: ייתכנו מספר מועט של תיקים שמופיעים ביותר משנה אחת כיון שהתקבלה החלטה בשנה הערה
כלשהי והחלטה נוספת באותו תיק בשנה אחרת. )לדוגמה מקרה של פסק דין לגירושין שלאחר מכן 

בה התקבלה ההחלטה  בשנים שונות יוצג פעמיים, כל פעם בשנה ניתנה החלטה של חיוב גט
 הרלוונטית(.

 

 מגדר  סך תיקי אב
  

סכום  נקבה זכר שנת קבלת ההחלטה
 כולל

2012 42 53 95 

2013 37 57 94 

2014 52 56 108 

2015 74 83 157 

2016 143 142 285 

2017 34 36 70 

 809 427 382 סכום כולל

 

 

 

 בנוסף,

 התהליך:להלן מוצגים התיקים בהם הזוג התגרש בסוף 

 



 

 מגדר  סך תיקי אב
  

סכום  נקבה זכר שנת קבלת ההחלטה
 כולל

2012 676 680 1,356 

2013 602 623 1,225 

2014 653 580 1,233 

2015 753 655 1,408 

2016 834 787 1,621 

2017 48 59 107 

 6,950 3,384 3,566 סכום כולל

 

 מתוך התיקים בהם הזוג התגרש,

 ההחלטה התקבלה עבור גברים:ם בהם עבור התיקי

 יום. 30תיקים בהם הגט ניתן תוך  2,122

 יום. 30תיקים בהם הגט ניתן לאחר  1,451

 

 עבור נשים:עבור התיקים בהם ההחלטה התקבלה 

 יום. 30תיקים בהם הגט ניתן תוך  2,133

 יום. 30תיקים בהם הגט ניתן לאחר  1,196

 

 הערות:

תאריך  טה אחת, התאריכים שהוצגו מעלה הינם לפי הפער ביןישנם תיקים בהם קיימת יותר מהחל •
  קרים בהם הגירושין היו לאחר ההחלטה.ההחלטה לתאריך הגירושין, עבור מ

 הנתבע בתיק. -המגדר נקבע לפי צד' ב'  •

יש נתבע אחר והתקבלה החלטה כן בכל תיק בהם אותו זוג יופיע פעמיים שייתכנו מקרים נבדק מדגמית, ו •
 אחרת.

  



 

 

 כמות החלטות של חיוב גט .2

 

 סה"כ נקבה זכר שנת ההחלטה

2012 137 91 228 

2013 73 80 153 

2014 96 62 158 

2015 90 69 159 

2016 103 68 171 

2017 10 9 19 

 888 379 509 סכום כולל

 

 

 

 כמות החלטות של כפיית גט .3

 

 סה"כ נקבה זכר שנת ההחלטה

2012 18 2 20 

2013 10 3 13 

2014 3 1 4 

2015 5  5 

2016 9 1 10 

2017 1  1 

 53 7 46 סכום כולל

 

  



 

 

 על גברים כמות עונשי המאסר שהוטלו בעקבות סרבנות גט .4

 זכר סך הכל 

2012 19 

2013 19 

2014 15 

2015 7 

2016 9 

2017 - 

 69 סכום כולל

 

 סרבנות גט. הינה נלקח לפי מספר ההחלטות מסוג "פקודת מאסר והטלת עונש" שסיבת המאסר

 לא הוטלו עונשי מאסר על נשים.

 אורך תקופות המאסר שנגזרו על סרבני וסרבניות גט .5
 

 .ימים 3תקופת המאסר המינימלית שהוטלה על סרבן גט: 

 שנים. 10תקופת המאסר המקסימלית שהוטלה על סרבן גט: 

 

יום )חושב מתאריך ההחלטה למאסר  1תקופת המאסר המינימלית שישב בפועל סרבן גט: : פועלבמאסר 
 ועד תאריך הגירושין )אם ניתן גט((.

שנים והוטל מאסר  10)השלים  שנים 14-כבפועל סרבן גט:  )עדיין( שבותקופת המאסר המקסימאלית שי
 .(1956-מכוח חוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי דיון(, התשט"ז בלא הגבלה נוסף

 

 ו לגבריםות היתרי הנישואין שניתנכמ .6

 כיון שתהליך מתן היתר לשאת אשה שניה הינו תהליך מורכב המצריך את אישור נשיא בית הדין הגדול,

התיק נפתח בתחילה בבית הדין האזורי, ולאחר שמתקבלת החלטה עקרונית נפתח תיק בבית הדין הגדול, 

 לאחר אישור של נשיא בית הדין מתקבלת החלטה סופית לאישור הנישואין בבית הדין האזורי. 

 לאור מורכבות התהליך הנתונים מוצגים בחלוקה לבית דין הגדול ולבתי הדין האזוריים.

 2017 - 2012נפתחו בין השנים תיקים ש

 .אשה שניה –בנושא היתר נישואין  יםתיקים בבתי הדין האזורי  210נפתחו 

 .אשה שניה –בנושא היתר נישואין  תיקים בבית הדין הגדול 102נפתחו 



 

 

 2017 - 2012בין השנים  החלטות שנתנו

 .שניה אשה –החלטות בבתי הדין האזוריים בנושא היתר נישואין   72התקבלו 

 .אשה שניה –החלטות בבית הדין הגדול בנושא היתר נישואין   53התקבלו 

 לפי כמות תיקי האב בהם התקבלה החלטה על מנת למנוע כפילות. חושב

 

 עבור בתי הדין האזוריים: - משך הטיפול מתחילת ההליך ועד למתן ההיתר

  שנה ושלושה חודשים. הינו: זמן הטיפולממוצע משך 

 משך הטיפול בתיקים שבהן בקשת היתר הנישואין לא התקבלה.לא חושב 

 

 בית הדין הגדול:עבור  - משך הטיפול מתחילת ההליך ועד למתן ההיתר

 חודשים. 10-כ הינו: זמן הטיפולממוצע משך 

 לא חושב משך הטיפול בתיקים שבהן בקשת היתר הנישואין לא התקבלה.

 

 .הזמן ממועד פתיחת התיק ועד למתן ההחלטהמשך על פי משכי הזמן לעיל חושבו  הערה:

 

 בנוסף,

שואין לאשה שניה על ידי בית הדין, מחושב על פי ההפרש נדחתה הבקשה לקבלת היתר ניכמות התיקים בהם 
שה יאנישואין בין כמות התיקים שנסגרו בבתי הדין בהפחתה של כמות התיקים שנסגרו עם החלטה להיתר 

 :2017 - 2012שניה. נמדד לפי שנות סגירת התיק בין השנים 

  59בית דין הגדול: 

 154בתי דין אזוריים: 

 

 הערה כללית לנתונים בדו"ח:

 , יתכנו שינויים בעקבות טיוב תמידי של נתוני המערכת.7.2.17הנתונים נכונים ליום 
 

 

 

 

 אורי אהרונסון

 מנהל אגף בכיר מערכות מידע

 


