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 בביתיהמשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים׳
5.5.63Ü 3,10.62{ (החלטה על סיכום גזענות בכתב)׳ 

ן ה , כ ן ו ק ת י , ו ן ו ז נ ר , ב ג ר ב ל י , והשופטים ז ( ן ש ל ו א  ליפני הנשיא (

ם 64(1), י פ י ע , ס 1 6 7 » , י נ א פ ת ע , ה ת י ח ר ז א ה ה ר ו ד י צ ו ר פ ק ה ו  ח

ף י ע , ע׳ 148]״ ס n 2 3 3 • . ד ס ) 1 9 5 ד ־ ז ״ י ש נ , ו ט פ ש מ ה י י ת ק ב ו  64 — ח

,(3)28 

ר לאחר מבן הסכימו ביניהם להי־ צ ת זו בשנת 1957 וזמן ק א . ה  המערער והמשיבה הכירו ז

 נשא* לאחר שיצליח המערער להתגרש מאשתו שלא חי אתה בשלום. שני הצדדים היו כנים בבחינתם

ות דירה ולרשמד. על שם המשיבה, ראו ו וכאשר המערער החליט בשנת 1958 לקנ  להינשא זה לז

ת אשתו בגס. ר א ת מעונם המשותף .לאחר שהמערער יצליח לפטו  שניהם כדירה זו א

ות י  . הדירה נרכשה ככספי המערער חכות: חכירה לדירה נרשמה על שם המשיבה יחד עם 410 מנ

ם חבצלת יודפת בע״מ אשר על שמה רשום הבית כולו. כשלושה חודשים חיו ע  רגילות בחבדד, ב

ם כי המערער היה באותה תקופי״ עדיין נשוי והתגורר בדירתו  שני בעלי־הדין חיי איש ואשד״ א

 הקודמת. לאחד שכאוגוסט 1958 נעלה המשיבה את דלת הדירה לפני המערער, הגיש המערער

, ומתן צו  תביעה לבית־המשפס המחוזי, בה דרש פםק־דין הצהרתי שהדירה הנדונה שייכת לו

 רישומה על שמו, וכן מתן צו סילוקייד המשיבה מהדירה והחזרת הריהוט, כלי בית, חפצים שוניס

 וסכומים שנתן למחייתה. המשיכה לא חשבה מעולם שהדירה האמורה היא רכושד״וראתה ברישומה

 על שמה הבעת אמון והוקרה מצד המערער ואף אמרה, לפני. רישום הדירה על שמה ולאחר מכן,

ת הדירה למערער אמ הנישואץ י היא תחזיר א , כ ו  כשכבר התברר לצדדים שלא יינשאו זה לז

 לא ייצאו לפועל. הגנת המשיבה היתה שתביעת המערער צריכה להיכשל באשד היא מושתתת על

ק ד&רוצידורה האזרחית,  ־ הסכם הפוגע במוסר הציבורי ובסדר הכללי, כאמור בסעיף י 64(1) לחו

 העתמאני. הפגיעה קיימת, כביכול, בהתקשרות לחיי אישות מידיימ ולנישואין עתידים עם אשד.

 אחרת, בערד שהנישואץ עם אשתו החוקית שרירים וקיימים. טענתה זו של המשיבה נתקבלה על

, סירב להי קי  דעת בימ־המשפס המחוזי ומאחד. שהוא ראד• בהסכם שבץ בעלי־הדין חוזה בלתי חו

ת הערעור. על דחיה זו עירער המערער.  זקק לתביעה הנובעת מהפרתו־ ודחה א

ת הערעור, פסק —  בית־המשפט העליון, בקכלו א

ת ר פ  א. (1) באנגליה פסקו בתייהמשפט שאין להיזקק לתביעת פיצויים כשל ה

ת אשתו של הנתבע או שעד. שהתובעת היתר! עוד ת התובעת לאחר שתמו  הבטחה לשאת א

ת איש. ש  א

ת ת השמירה על כך שבני־הזוג יקיימו א  (מ במידה שמדיניות הציבור מחייבת א

ם שאין  התחייבויותיהם זה לזה ככל שדיני הנישואין באנגליה קובעים, הכל מודים ש

ת נישואין אלה. ח ה אחד עם ביצוע הסכם, שיש בו כדי לחתור. ת בקנ לה.  . . _ מדיניות. זו עו
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 (3) אבל במידי. שמדיניות הציבור הוזעקה לביטול ההסכם מחמת חששות

ה היום היא ששום י ל ג מ ת גם מ ח ז ח  חיצוניים כלומר מעבר לדיני הנישואין גופא, ההלכה ה

 מדיניות ציבורית אינה מחייבת ביטול הםכם שכזה.

בעת מאסיים המיוחד של ו  (4) יש לציין שמדיניות הציבור המדוברת בה כאן נ

 דיני הנישואין האנגליים, שריח הסקרמנט הקתולי נודף ממנה.

) לגבי דידנו נפסק כבר שלענין המוסר הציבורי והסדר הכללי האמורים בסעיף 64 J (1 

ים אנגליים של מדיניות ק הפרוצידורה האזרחית, העתמאני, אין אנו נזקקים למבחנ  לחו

 ציבורית, ואם בדרך כלל כך — בעניני נישואין של יהודים, הנחתכים אצלנו לסי דיני

רת היהודית, לא ת של המסו כם ואופיים מצויים אנחנו בתוך ארבע האמו רה ושלגבי סי  התו

 כל שכן.

 (2) נראה שאץ לנו לחפש אחרי המוסר הציבורי בעניני נישואין של יהודים

 מעבר לדין המהותי החל עליהם.

ץ היא ׳ א  ג. כאשר התביעה היא לזכות בעלות ולא לזכות שימוש או החזקה בלבי

, ובסמכותו של בית* ־דמ! ״ז ק בתי־המשפס, תשי  נכנסת בגדר הוראת סעיף 28נ3) לחו

ת ידו מן הנכס, במקרה דנן מן  המשפט המחוזי במקדה זה לצוות על אחד הצדדים לסלק א

 הדירה.

 ד. (1) במציאות המרה לא כל זי1וג עולד, יפה, וכשהגיעו בני־הזוג למשבר, קשי,

פ  לדבר עוד ברצינות על קשרי האהבה והנאמנות שביניהם, שאינם טובלים התקשרות ע

 אדם אחר, לאחר הפקעת הקשר.

ד לאחד ח ח נישואין לאדם א  (2) אץ בכך טעם להצדיק אדמ שבעירנו נשוי פבסי

ישר ת הנ ב דורש להביא א  עיתגרש מבן־זוגו. ברוב המקרים יש בכך טעם לפגם והטעם הטו

ץ הקיימים לקצם בטרם תיווצר התקשרות חדשה ; אך מכאן ועד לפסילת ההבטחה, כדבר  א

, עדיין רחוקה הדרך.  בלתי מוסרי ומשום כך אף בלתי חוקי

ם מוכנים אנו להקריב למענה  (3) לפסילת ההבטחה האמורה אפשר להגיע רק א

ת העקרון של קדושת החוזה, ונראה בי זהו מחיר גבוה מדי בעד השגת המטרה, שערכה  א

 אינו נקי מספק.

לת ב אין להגיע לתוצאה רצויה וצודקת עליידי פסי ו י על־פי ד  (4) ידוע הוא כ

ת הכלל ש״החסכם זכאי ליהנות מהספק״ ולכן  ההסכם האמור, ובמצב כזה יש להפעיל א

ת הערעור שלפנינו.  יש לקבל א

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:
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 השופט כהן

, קידושין, דף טיב, ע-א, ד״ה -דחוה ליח דברים* וכד.  [ב] רש•׳,
a״s , a ןג] קידזשון, דף ם״ג, ע״א; דף 

*ב; פרק ז/.הלכו־! אי. / י / הלכות א  [ד] הרמב״ם, הלבות אישות, פרק, ו
 [ה] בית־יוטף על טור אבן העזר, סי׳ ל״ח.

 [רן יבמות, דף ל-ז, v״3
. ׳ ׳ י  !ז] שו״ע, אבן העור, סי׳ בי, סעי

/ ע״א. ף צ  [ח] גיטין, ד

 הערות;
 1. פסק־וינו של ביורהמשפט המחוזי יפורסם ב־3י-ס ניוזתיים, כדן לב, עי 0ג3.

 2. על הסכמים של אנשים נשואים הקשורים בהבטחת נישואין לאחר ?יין גם ;
Snell v. Potter; (1953), NJZ.L.M. 6 3 6 . 

;(Current Law Year Book. (1953), N0.646־a דאה תמצית פסקידין זה) 
 תי׳8 1727/59, תל־»ביב — שולנדית דוד נגד אליהו נקם -, פי״ס מחוזיים, כרן לב, נב׳ 63 ;

Eversley on Domestic Relations, 6th Ed., pp. 78—79. 
Chitty on Contracts, 22nd Ed. Vol. 2, Specific Contracts para. 1184; 
Axnerican Jurisprudence, Vol. 8, p. 848 ff. 

: ם  j על הסכמים הפוגעים במוסר הציבורי או בטובת הציבור עיין נ
Winfield, Public Policy in English Common Law; Harvard Law Rev. Vol. 4 2 , 
(1928/29), pp. 76—102. 

י שילה), מיום  ערעור על פםק־דינו של בית־המש&מ המחוזי, תל־אביב־יפו (השופט י
 5.7.62, ב־תי׳׳א 2548/58, לפיו בדחו תביעות המערער: למתן פםק־דין המצהיר כי
 הדירה ברחוב יודפת מסי 4, תל־אביב, חלקה 41 בגוש 6954, וכן 410 המניות הרגילות
! למתן צו  בחברה בשם חבצלת יודפת בע״מ אשר על שמה רשום הבית ההוא שייכים לו
 רישום הדירה והמניות על שמו וסילוק ידה של המשיבה מן הדירה ההיא! וכן להחזרת
 מיטלטלין שונים שהמשיבה קיבלה ממנו או לתשלום תמורתם. הערעור נתקבל ברוב דעות,

ד דעתם הזזולקת של הנשיא (אולשן), והשופט זילברג, והדין הוחזר להשלנוה. ג  כנ

ר סי וולף — בשם המערער* מ׳ בן־דרור — בשם המשיבים י  ד

ן י ד ׳ ק ס  פ

: ערעור זה בדין יסודו. ן  השופט כה

 המשיבה היא הבעל הרשום של זכות חבירה על דירה בת חדר אחד בקומה הרביעית
 של הבית הנמצא ברחוב יודפת A בתל־אביב (חלקה 41 בגוש 6954), וכן של 410 מניות
 רגילות בחברה גשם חבצלת יודפת בע״מ אשר על שמת.רשום הבית ההוא! והמערער

! ^ ד ״ כ ע ת / ג ״ כ ש / , ו ז  1012 .פםקי־דין״, ברך י
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. חשופט כה! / ,  ׳

 תובע פסק הצהרתי כי הדירה והמניות הם שלו״ וכן תובע הוא צו רישום הדירד* והמניות
 על שמו וסילוק ידה של המשיבה מן הדירה ההיא ¡ ועוד הוא תובע ההזרת מיטלטלין שונים
 שהמשיבה קיבלה מאתו, או תשלום תמורתם. בית־המשפט המחוזי דחה תביעתו׳ ומכאו

 הערעור.

 העובדות הצריכות לענין פשוטות הן בתכלית, ולמעשה אין עליהן מחלוקת בין בעלי־
 הדין. הדירה הנדונה נרכשה בכספי 1המערער, והיא היתה מיועדת למגורי המערער והמשיי
 בה יחדיו. מאז נרשמה הדירה על שם המשיבה ביוני 1958, ועד אבגוסט 1958, חיו בה
 שגי בעלי־הדין חיי איש ואשת, אם כי המערער היה בתקופה ההיא עוד בעל אשה אחרת
.הקודמת! ובאבגוםט 1958 החליפה המשיבה, כלשון השופט המלומד  והתגורר בדירתו
 בפםקידינו, ״את מנעול הדירה ונעלה את דלתותיה בפני המערער*. על״פי חומד הראיות
 שבא לפניו, ובפרט עדויות בעלי־הדין ע_צמם_׳_קבע השופט המלומד, שהיה בכוונתם זד,
 לשאת את זו לאשר, ווו להינשא לזה, לאחר שהמערער יצליח לפטור את אשתו בגטן
 ועוד קבע, כי המשיבה ״לא חשבה על הדירה כרכוש נפרד משלה שרכשו״ אלא ראתה
 ברישומה על שמה הבעת אמון והוקרה מצד התובע, ואף אמרה שתחזיר את הדירה במקרה
 שלא ייצאו לפועל הנישואין. דבר זה אמרה הן עובר לרישום, כשלא עלתה על דעתה
 אפשרות ביטול הקשר שבינה לבין התובע, והן לאחר מכן ממצד כבר היה פחות או יותר

 ברור לצדדים שלא יינשאו זה לזו* (הפיסוק שלי).

 בנסיבות אלו טוענת המשיבה — וזוהי טענתה היחידה שהשופט המלומד דאה אותה
 ראויה לדיון — שתביעת. המערער צריכה להיכשל, באשר היא מושתתת על הסכם הפוגע
 במוסר הציבורי ובסדר הכללי, כאמור בסעיף 64(1). לחוק הפרוצידורה האזרחית, העת־
 מאני. הפגיעה שנטענה במוסר הציבורי ובסדר הכללי קיימת כביכול בהתקשרות לחיי
 אישות מיידיים ולנישואין עתידים עם אשהיאחרת, בעוד הנישואין עם אשתו החוקית
 שרירים וקיימים. טענה זו נתקבלה על דעת השופט המלומד, אך הוא סתם ולא פירש
 בפסק־דינו את השיקולים שהביאוהו לידי מסקנתו (פרט למובאה ארוכה מספרו של אחד
 לויד בדבר טיב השיקולים המותרים לשופט בכגון דא<> ומאחר וראה בהסכם שבץ בעלי־

 הדין חוזה בלתי־חוקי, סירב ״להיזקק לתביעה הנובעת מהפרתו״.

 תחילה שאלתי את עצמי אם אומנם נובעת תביעת המערער מהפרת ההסכם שעל־פיו
 התחייבה המשיבה להינשא לו לאשה, או אף מהפרת ההסכם שעל־פיו נאותה המשיבה
 לחיות אתו חיי אישות עוד לפני נישואיהם. נניח לרגע קנו שהסכמים שכאלה הס בלתי־
 חוקיים ואינם ניתנים לביצוע בבתי־המשפט, לא בעין ולא בפיצויים: האם אומנם תובע
 המערער ביצוע הסכם שכזה או פיצוי על הפרתו? לא מיניה ולא מקצתיד״ חוששני שלא
 מעט מבלבול המושגים שקרה במשפט זה נובע מלשון כתב־ההגנה של המשיבה, החוזר
 ומדבר על ״ההסכם הנזכר בסעיף 2 לפרשת־התביעה״, ומן הצורה המרושלת אשר בה
 נוסחה פרשת־התביעה. באותו סעיף 2 לפרשת־התביעה נאמד, כי המערער רכש את הדירה
 הנדונה ״תוך ציפיה לנישואים״ עם המשיבה ותוך ״הענאה מפורשת בהסכמת הנתבעת כי

 *פםקי־דין•״ כרך יז, תשכ׳יג/תשמ*ד1963 1013
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 הטופס כהן

 אם מאיזו סיבה שהיא הנישואים בין הצדדים לא יבוצעו, יבוטל הרישום הזה״. במידת
 שיש כאן טענה של הסכם, הרי ההסכם אינו לנישואין ואינו לחיי אישות בלי נישואין, אלא
 י הוא רק להחזרת הדירה במקדה פלוני, לאמור אס לא יתקיימו נישואין בין הצדדים. ואם
 אומנם ההסכם ביניהם, שיכרתו בדית נישואין לאחר שיגרש המערער את אשתו, בלתי׳

 חוקי הוא ואינו ניתן לביצוע, כי אז יוצא שהחוק והמוסר באו על סיפוקם המלא על־ידי ״
 שהמשיבה לא קיימה את ההסכם ההוא! אלא שבמחדלה הטוב הזה קיימה היא את התנאי
 שהותנה להחזרת הדירה למערער—ועל שום מה לא יכפה עליה בית־המשפט להחזירם;

 לו?

 אך יהא דבר זה כאשר יהא — אף בהנחה שאומנם המדובר הוא בתביעה הנובעת
 מהפרת ״הסכם בין גבר לאשה לחיי אישות מחוץ לנישואין והבטחת נישואין בין שניים אשר ב

 אוזד מהם נשוי ובית־דין טרם פסק על גירושיו״, כלשונו של השופט המלומד, דעתי היא
 שלפי דיני ישראל אין בהסכם שכזה משום פגיעה במוסר הציבורי ובסדר הכללי ואץ בו

 שמץ אי־חוקיות.

 אלא עד שאגיע לדיני ישראל, עלי להתעכב קמעא על דיני אנגליה, שהם הם אשר
 שימשו לבעלי הדין קרדום לחפור בו במשפט זה. באנגליה פסקו בתי־המשפט שאין למי- 3

 זקק לתביעת פיצויים בשל הפרת הבטחה לשאת את התובעת לאשה לאחר שתמות אשתו
) וכן סירבו לפצות W i l s o n v. Carnley) 5.(, ,)1908 (;Spiers v. Hunt; (1908) £6) 
 אשד• על הפרת הבטחה לשאתה, באשר ההבטחה ניתנה שעה שהיתה היא נשואה עוד
 לאיש אחר מskipp v. Kelly; (1926) ,(7• במידה שמדיניות הציבור מחייבת את השמי
ה ככל שדיני הנישואין באנגליה  רה על כך שבני־הזוג יקיימו את התחייבויותיהם זה א
 קובעים, הכל מודים שם שאין מדיניות זו עולה בקנה אחד עם ביצוע הסכם שיש בו כדי
 לחתור תחת נישואין אלה; אבל במידה שמדיניות הציבור הוזעקה לביטול ההסכם מחמת
 חששות חיצוניים, כלומר מעבר לדיני הנישואין גופא, ההלכה הרווחת גם באנגליה היום

 היא ששום מדיניות ציבורית אינה מחייבת ביטול הסבם שכזה. הלא אלה דבריו של הלורד ה
 אטקךן (Atkin) ־בדברו על נימוקי השופטים שסירבו לפצות את הנשים שהובטחו להן

 נישואין לאחר מות הנשים החיות עוד והחוקיות, וזו לשונו:

 ״בנראה שהשופטים חשבו שהבטחה אשר ניתנת בנסיבות כאלו עשויה
 להביא לידי יחסים בלתי־מוסריים. ייתכן וצדקו. כשלעצמי, באמת איני יודע

 אם זו תהיה התוצאה בדרך בלל. יבולני לומר רק זאת, שכשגברת נכנעת ו
 על־סמך הבטחה עם תאריך כה גמיש, מסתבר שהיא נוטה מטבעה להיכנע,
 וקשה להניח שהאי־ מוסריות הוקלה או הוחשה על-ידי ההבטחה. באשר
 לטענה שהבטחה כזו פסולה היא מפני שעלולה היא להביא את הבעל לידי
 רציחת אשתו, הרי דוחה אני טענה זו לגמרי. השופט אלדרסון

 (Aiderson) כבד כינה, בזעם, מין טענה שכזאת כמצחיקה. אין זו ז
 אלא דוגמה נוספת לחשדות־אימים אשר לעתים גם בעלי שאד רוח נתפסים

 להם ״.
.(Pender v. Mildmay; (1937), 3 AU E.R. 402, 409, 410 ,(6)) 

, תשכ״ג/תשכ״ד־1963 , כרך מ ד י י י י  1014 ״פסק
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 השופט כהן

 בענין ההוא היתה לפני בית־הלורדים הבטחת נישואין שנעשתה לאחר שהבעל —
< להפקעת נישואיו עם d e c r e e n i s l< ר השיג מבית־המשפט צו־על־תבאי ב כ — ע ב ת נ  ה
 אשתו הראשונה! והרוב פסק שהבטחת נישואין בנסיבות אלו תקפה היא ועפצים על
 הפרתה, אף־על־פי שקשר הנישואין הראשונים עודנו קיים ועומד. הטעם הוא שבשלב
 זה דיני הנישואין השוררים באנגליה אינם מחייבים עוד חיי אישות או צוותא? ומאחר
 וכל המבחן להפעלת המדיניות הציבורית טמון, כאמור, בשמירה על קיום דיני הנישואין,
 אין מקום להפעלתה שעה שלא היתה עוד על בני־הזוג חובה לקיימם. בלשון הלודד

 אטקין —

 ״בנסיבות שכאלו, מה תוצאה אפשרית, בדרך של התערבות בחובות
 של נישואין, תוכל להיות להבטחה לשאת אשה אחרת? אף חובה אחת אינה
 מוטלת עוד על אחד כלפי השני, ולי נראה החשש בדמיוני שאיזה עגין
 ציבורי שהוא עלול להיפגע. איש אשר אשתו נטשה אותו ואת ילדיהם, המב
 טיח לאשה אחרת לשאתה לכשיופקעו נישואיו — אינו פוגע בשום ענין
 ציבורי. לדעתי, הוא מועיל לענין הציבורי. וכן להיפך, אשה שבעלה חי עם
דה שלזו — האם אחד מבבי־זוג אלה עוד חייב  אשת אחרת, והוא אבי י̂׳

 אהבה או חבות אחרת כלשהי לבן־זוגו החוקי, אשר עלולה להיפגע על־ידי •
 הבטחה לשאת אשה אחרת לכשיהיה חפשי? מבחינה משפטית יש לזכור
. כי המחוקק קבע שאין זה פוגע במדיניות הציבורית שבני ־זוג יפקיעו . . . . . 
-an את הנישואין שביניהם, ואין זה פוגע במדיניות הציבורית שמיד לאחר 
 קעת הנישואין יתחתנו שנית. אודה שבעיני נראה הדבר מדאיב שהחוק
 פוסל הבטחות לעשות מעשה חוקי, מצד אנשים אשר אינם עושים ולא כלום

 בין מתן ההבטחה לבין ביצועה, ואינם מתפתים על־ידי הבטחה לעשות דבר •
 הנוגד את האינטרס הציבורי. אני דוחה בשאט נפש את הרעיון שיש כאן
 ענין ציבורי, באשר.הבטחות שבאלו מביאות לידי אי־מוסריןת . *

 (שם, 61), ע׳ 410, 411).

 דעת המיעוט בבית־הלורדים בענין ההוא היתה, שמאז ומקדם היתה הבטחת נישואין
 שניתנה בשעת קיום נישואין קודמים, נחשבת כנוגדת •לא רק את המוסר אלא גם מושגים
 מקודשים של הדת באנגליה, ואין מקום לסטות אפילו האידנא מכלל גדול זה: כל עוד
 הנישואין קיימים, ולו רק להלכה בלבד ולא למעשה, הבטחה לשאת אשה אחרת אין בית־

:(Russen of Kuiowen) משפט גזקק לה. בלשון הלורד דסל 

 ״ כשאנגליה היתה מדינה קתולית, הנישואין היו סקרמנט אשר
 בני־הזוג הטילו על עצמם. כל דיני הנישואין באירופה היו מושתתים על
 האופי הסקרמנטלי הזה של הנישואין, המעמד המקודש של הנישואין.
 כשאנגליה• נטשה את הדת הישנה בימי מלוכתה של אליזבת, ונהייתה למדינה
 פרוטסטנטית, כי אז חדלו הנישואין להימנות עם הםקרמנטים מעמד

ך יז, 1זשכ״1/תשכ״ד־0»1 1015 ר ך, כ ־די  ״פבקי
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 השופט כהן

 הנישואין נהיה לתוצאה של חוזה בין הצדדים. אבל החבויות הנובעות מן
 המעמד, חגיגיות המעמד, וחשיבות קיומו לחברה מתורבתת, נשארו כמעט
 ללא .שינוי. לפי חוק הגירושין הראשון משנת 1857 אי־אפשר היה עוד
 להפקיע נישואין חוץ מאשר על־יז־י מעשה חקיקה. השאלה מתעוררת עתה
 באם, כתוצאה מן החוק ההוא וחוקי הגירושין שבאו אחריו׳ בא אומנם שימי
 בדעת הקהל בדבר מעמד הנישואין, חבויותיו וחשיבות קיומו, עד כדי כך
 שמבלי לפגוע במדיניות הציבור או בדעת הציבור, אחד מבני־זוג יכול

. (שם, נ«, ע׳ 417}. . . .  להתקשר בחוזה תקן* לנישואין חדשים .

 כפי שאני רואה את הענין שבפנינו, אין כאן כל שאלה של המצאת 2
 בלל חדש של מדיניות הציבור. אין זו אלא דוגמה של כלל ישן החל על
 עובדות חדשות האינסטיםוציה של נישואין נמצאת זה זמן רב במדרון
 חלק. מה שהיה פעם בבחינת קדושה, הנמשכת והולכת כל עוד שני בני־
 הזוג חיים, מתקרב בהתמדה לבחינת חוזה של רשיון שאפשר לבטלו בכל

 עת, כשלעצמי, שמח אני שהמסקנה שהגעתי אליה בדבר דייק החל על 2
 הענין הזה, עולה בקנה אחד עם הדעה שהבויות בני־זוג אינן חדלות להתקיים
 בעיני החוק עד אשר, בעיני אותו החוק, הנישואין שביניהם חדלו להת

 קיים * (ש!ם, נ6), ע׳ 422).

ק מה מאד מתלבטים גס גדולי ך  הארכתי בהבאת המובאות הללו כדי להראות לא ר
 השופטים באנגליה (כ־לורד אטקין) בתבונתה ובאקטואליותה של מדיניות־ציבור שהיא
 מורשת דודות עברו, אלא בעיקר בי מדיניות־הציבור המדוברת בה כאן נובעת מאופים
 המיוחד של דיני הנישואין האנגליים, וכי ריח הסקרמנט הקתולי נודף ממדיניות זו. לגבי
 דידנו כבר נפסק, שלענין המוסר הציבורי והסדר הכללי האמורים בסעיף 64, אין אנחנו

 נזקקים למבחנים אנגליים של מדיניות ציבורית (ע״א 136/56, פד״י, כרך יא, ע׳ 58^נ1); ה
 וראה גם ע׳׳א 127/62, (2»; ואם בדרך כלל כך, ואף בענינים שלגביהם אין בינינו לבינם
 הבדלי גישה עקרוניים — בעניני נישואין של יהודים, הנחתכיס אצלנו לפי דיני התודה
 ושלגבי טיבם ואופים מצדים אנחנו בתוך ארבע האמות של המסורת היהודית, לא־כל־שכן.

 ואומנם נראה לי, שאין לבו לחפש אחרי המוסר הציבורי בעניני נישואין של יהודים 1
 מעבר לדין המהותי החל עליהם? והיה אם נמצא שמבחינת דין מהותי זה אין פגם או
 פסול בהסכם או הבטחה של נישואין לכשיופקעו נישואין קיימים, כי אז לא יהא מנוס מן
 המסקנה שהסכם או הבטחה כאמור גם אינם פוגעים במוסר הציבורי ובסדר הכללי כמש־

 מעותם בסעיף 64.
 והנה משנה מפורשת היא: ז

 ״האומר לאשת, הרי את מקודשת לי לאחד שאתגייר, או לאחר שתת
 גיירי, לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחלוץ לך יבמף

 1016 ״סםקי־יין*, כי1 מ* ת«כ-ג/תשכ*ד63»ג
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 השופם בהן

 — אינה מקודשת: וכן האומר לחברו, אם ילדה אשתך• נקבה, הרי היא
; אם היתה אשת חברו מעוברת והוכר עוברה,  מקודשת לי — אינה מקודשת
 דבריו קיימין, ואם ילדה נקבה — מקודשת״ (קידושין׳ פרק גי, משנה הי).

 ^ הטעם לדבר שקידושין לכשיתגיירו או לכשימותו הבעל או האחות או לכשתקבל
 חליצה אינם תופסים, הוא, בלשון רש״י, ״דהוה ליה דברים שלא באו עוד לעולם, ועכשו
 אין בידו לקדשה״ (קידושין, ס״ב, ע״א) ן ובגמרא מצינו נוסף על הטעם של ״לאו בידו״
 גם טעם של מדיניות הציבור, כביכול, והוא שלא יעוררו בלב האשה ,׳איבה״ לבעל או
 לאחות וציפית למותם (שם, ס״ג, ע״א). בשום מקום איננו מוצאים זכר.או: רמז לכך שיש
 ^ בקידושי האשה לכשימות בעלה או לכשיגרשה, משום פגם מוסרי או מדיני או דתי. ויש מן
 התנאים שפסקו שאף־על־פי שבכל המקרים המנויים במשנה, הוא אינו יכול עתה לקדשה,
 אף־על־פי־כן מקודשת היא לו לכשיתקיים התנאי (רבי מאיר ורבי יהודה הנשיא,
 שם<« ואומנם בלל גדול הוא בדיני קידושין, שהמקדש על־תנאי, אם נתקיים התנאי —
 מקודשת, ואם לאו — איבה מקודשת, בין שיהיה התנאי מן האיש ובין שיהיה מן האשה
 2 (כלשון הרמב״מ, בפרק ו׳ מהלכות אישות, הלכה אי). .אין מעניננו כאן להיכנס לבירור דיני
 התנאי לכל פרטיהם! דיינו לציץ שמבחינת תוכנו כל תנאי קיים׳ חוץ מתנאי שאי־אפשר
 לקיימו(״אם תעלי לרקיע או תרדי לתהום״) וחוץ מתנאי על מה שכתוב בתורה(״אם תאכלי
 חלב ודם ובשד חזיר״): תנאים כאלה בטלים מדעיקרא — אבל אין בהם ובהתנאתם כדי
 לפסול את הקידושין, המתנה קידושיו בתנאי שאי־אפשר לקיימו או בתנאי שבקיומו היה
 ך משום עבירה על התורה, קידושיו תופסים ותנאו בטל. התנאה שקידושין לא יתפסו אלא
 לאחר שיקרה מקרה פלוני, כגון שיסכים האב או שתסכים אשה אחרת, היא התגאה
 . חוקית ותקפה, והקידושין תופסים בהתקיים התנאי (רמב״ם, שם, פרק ז׳, הלכה אי); אין

 כאן לא התנאה על מה שכתוב בתורה, ולא תנאי שאי־אפשר לקיימו, שהרי —

 ך! ״אם התנה עליה שיתן לי פלוני חצרו או שישיא בתו לבני, וכיוצא בזה,
 תנאו קיים, שהדי אפשר בידה לקיימו, ותתן לפלוני ממון רב עד שיתן לו
 חצרו ועד שישיא בתו לבנו, שהרי אין כאן עבירה, ובכן כל כיוצא בזה״

 (רמב״ס, שם, פרק וי, הלכה י״ב).

 י מכאן משמע —

 ״דבל היכא דלא הויא מילתא דאיסורא, אף-על־פי שהוא תלוי בדעת
 אתרים׳ כיון דאפשר דמשחדא ליה בממונא, הוי תנאי קיים״ (בית יוסף על

 טור אבן העזר, סימן ל׳׳ח).
 ז

 יתירה מזו: מבחינת דין התורה אין שוט פגם בגירושין, והגימין המרובים הבאים
 מחמת הספק יוכיחו! ולא זו בלבד אלא מלכתחילה מותר לכרות נישואין זמניים, מוגבלים
 אפילו לימים אחדים בלבד (יבמות, ל״ז, ע״ב! אבן העזר, בי, י׳}, אם כי לא ראו חכמים
 בעין יפה שישא אדם אשת ודעתו לגרשה, בלא לגלות לה דעתו זו (שם). בראשונה היו
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 השופט כהן

 הגירושין נתונים בידי הבעל בלבד, שאם מצא באשתו ערוות דבר׳ זכאי היה לגרשה לפי
 ראות עיניו(גיטין, צ', ע״א<! מאז החרם דרבנו גרשום אין עוד לגרש אשת בלי הסכמתה
 — אבל הסכם לגירושין, וכל הסכם למקרה של גירושין, לא רק שאינם בבחינת אסור

 ופסול, אלא הם בבחינת רצוי וטוב, ועל פיהם יישק כל דבר.

 שלא כמשפט המקובל האנגלי, הרי המשפט העברי אינו מטיל על בני־הזוג ״סטטוס״
 של נישואין אשד, משהחליטו ונשבעו פעש להיכנס אל תחת כנפיו, שוב אינם יכולים
 לצאת ממנו אלא במעשה חקיקה או במעשה שפיטה מגבוה. הנישואין של המשפט העברי
 הם קשר של חוזה, ולו גם חוזה חגיגי ביותר, בין איש ואשד, — ברצותם עושים אותו,
 וברצותם מסיימים ומבטלים אותו! ואין תפקידם של בתי־הדין בנישואין וגירושין, כששני
 בני־הזוג רוצים בהם ומסכימים ביניהם, אלא תפקיד של השגחה ושל הוצאה־לפועל בלבד.
 ובמקום שאתה מוצא את השוני הזה של המשפט העברי לעומת דיני הנישואין של האומות
 הנוצריות, שם אתה מוצא גדולתו, ואם תמצי לומר — מודרניותו: לא נוקשות של
 סקרמנט, אלא חופש של חוזה,׳ לא קביעת סטטוס על אפך ועל חמתך, אלא זכותך וזכות

 בן־זוגך לבחור במעמד של גישואין ובמעמד של גירושין לפי שיקול־דעתכם.

 ממילא אין הסכם יכול לפגום במוסר הציבורי ובסדר הכללי, רק באשר מתנה ביצועו
 בהשגת ההסכמה מצד בת־זוגו של אחד מבעלי ההסכם להתגרש ממנו בגט־פיטורין.

 ושוב, על לשון המרד אט קיו —•

 ״כשלעצמי, אין אני יכול להבין הלכה של מדיניות ציבורית המבוססת
 על כך שחוזה אחד סותר חוזה שני או אינו עולה בקנה אחד עמו. מעיז אני
 לומר כי הלכה שכזאת מחוסרת כל משמעות, אם החוזה הנתקף אינו מוביל׳
 או אינו עשוי להוביל, למעשה עוול! וכבד ציינתי שאין לומר דבר שכזה
 על החוזים הנדונים כאן, בנסיבות אשר בהן נעשו, כל החשש הזה של סכנה
 לעניני הציבור נראה בעיני מדומה ובלתי־מציאותי. מן הטעמים האלה
 סבורני שהמדיניות הציבורית דורשת כי החוזים האלה יבוצעו *

(Fender v. Mildmay; (1937) ,[8) ,413, שם) 

 עונה אבי ואומר אמן.

 אשר על־כן שגה השופט המלומד בסרבו להיזקק לתביעת המערער.

 השופט המלומד אומר בפסק־דיבו, ולו רק בסוגריים, כי אין לו סמכות לצוות על
 המשיבה לסלק ידה מן הדירה הנדונה. ולא היא: מאחד והתובענה היא לזכות בעלות,
 ולא לזכות שימוש או החזקה בלבד, אין היא נכנסת בגדר הוראת סעיף 28(3) לחוק בתי־

 המשפט, תשי״ז־1957.
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 השופט זילברג

 לענין תביעת המיטלטלין אומר השופט המלומד בפםק־דינו שרכים מאלה הוחזרו
 בינתיים למערער, אך אין הוא פוסק דבר לגבי החפצים הנותרים שלא הוחזרו עוד (חוץ

 משעון שלגביו דחה את התביעה),

 אין לפנינו ערעור על דחיית התביעה להחזרת הסכומים ששולמו למשיבה לצרכי
 ניהול משק הבית.

 הייתי מקבל את הערעור.

 השופט זילברג : חולק אני, בכל הכבוד, על פםקידינו של חברי המלומד, השופט
 כהן. לדעתי יש לדחות את הערעור, אך ללא הוצאות, בשל החלק הרב שהיה גם למשיבה

 הראשונה בהסכם הבלתי־מוסרי.

 2. מעשה שהיה כך היה. המערער, בעל לאשה ואב לילדה, קצה נפשו באשתו החוקית
 וביקש להיפרד ממנה בגט־פיטורין. ויהי כי ארכו הימים, והגט הנכסף בושש לבוא עקב
 סירובה, המוצדק או הבלתי־מוצדק, של האשד״ נתן עיניו באשה אחרת, גרושה ואם

 לילד, היא המשיבה הראשונה שלפנינו(להלן — המשיבה).

 היחסים שבץ המערער והמשיבה הלכו וגברו הלכו ונתהדקו, החלו מקיימים יחסי
 אישות, ולבסוף בשלהי הקיץ.של שנת 1957 קנה המערער דירה בתל־אביב, כדי להיוון
 שם עם לחינתו באין מפריע, עד שיבוא הגט הגואל, ויוכלו להינשא זו לזה באורח חוקי.
 את יחסי המין עם המשיבה קייס המערער דוקא ביום ולא בלילה, כי — על דדך העצה
 היעוצה: אחוז בזה וגם מזה &ל תנת ידיך — המשיך המערער לדור דירת קבע בדירתם
 המשותפת, שלו ושל אשתו החוקית, אשר בחולון, ומדי ערב בערבו היה נוסע לחולון ולן
 שם, בלי לקיים יחסים עם אשתו. הסיבה לכך היתה, כי חשש פן יבולע לו בתביעת הגי
 רושין שהגיש באוגוסט 1957 לבית־הדין הרבני בתל־אביב. מאותו טעם גופו, הוא גם

 העלים מעיני אשתו את דבר קניית הדירה בתל־אביב, כפי שנראה להלן.

 הדירה נרכשה כאמור בסוף הקיץ 1957, אך הרישום במש רד־ם פרי ־החוזה נתאחר עד
 יוני 1958. תחילה עלה בדעתו לרשום את הדירה על שם אדם אחד בשם קלינגר, אך
 לאחר מכן החליט לרשמה, ורשם אותה ביום 5.6.1958, על שם המשיבה. הסיבה לכך׳ או אחת
 הסיבות לכך, היתר״: ״להעלים את הדירה מאשתי הראשונה. לו ידעה על כך היתה יבולה

 לתבוע יותר בזמן ד.גט״<(פרוטוקול, ע׳ 17).

 זזלוקים בעלי־הךין על כך, אימתי בדיוק התחילו יחסי האישות ביניהם, אך שניהם
 מודים שקיימו יחסים כאלה! המשיבה אף הרתה למערער, הרתה והפילה, והוא גם שילם

 את דמי ההפלה(פרוטוקול, ע׳ 36).
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 השופט זילברג

 3 בחודש אוגוסט 1958, כחודשיים ימים לאחר שהמערער דשם על שט המעיבה את
 הדירה הנ״ל, נהפך לבד. של המשיבה על המערער לרעה׳ והחליטה שלא לצפות עוד
 לגירושי מאהבה. גמרה ועשתה בדרך היעילה ביותר: היא׳ פשוט׳ החליפה את מנעול
 הדירה, נעלה את הדלת במפתח חדש׳ ושילחה אותו מעל פניה. לא אכנס כאן לפרטי
 פרטיה של התקררות היחסים, אציץ רק פרט אחד, קוריוזי, שהיה, לקביעת השופט המלו

 מד, הקש ששבר את גב הגמל:

 *ראיתי שהוא מתקין בחדר שולחן עצום התופס כמעט את כל התדר,
 שולחן לרכבת מיניאטורית. זה היה התחביב שלו, דיברנו תחילה שאחרי
 החתונה נתקין שולחן כזה במרפסת, אך לא בהדרי. כאב לי שלא שאל אותי

 וכוי״(פרוטוקול, ע׳ 36).
 ״אני זוכר — אומר העד קלינגר — שהתקרית שהביאה להתפוצצות
 היחסים בין הצדדים היתה בקשר לתחביבו של התובע, והיא רכבת מי

 ניאטורית״ (פרוטוקול, ע׳ 23).

 ולשם השלמת התמונה אוסיף: המערער התגרש מאשתו בסוף שנת 1960, ובשנת 1961
 נשא אשה אחרת. המשיבה נישאה בשנת 1959 למשיב השני, והכניסה אותו לדירה שהכין
 לה המערער; אך נתגרשה ממנו אחרי הגשת התביעה. מטעם זה אין כל מעמד למשיב

 השני עוד, ולא כל ענין, בנשוא הערעור שלפנינו.

 4. כעבור כמה שבועות מיום ניתוק היחסים שביניהם, הגיש המערער תביעה נגד
 המשיבה לבית־המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו, ועתירתו העיקרית היתה לתת פסק־דין
 הצהרתי המכריז על בעלותו בדירה הנ״ל. טענתו היתה, בי רישום הדירה מותנה היה
 בתנאי מפורש שאם לא תינשא לו מאיזה טעם שהוא, היא תפנה את הדירה ותזזזירנה לו.
 הגנת המשיבה היתה, בין השאר, כי ההסכם שעליו הסתמך המערער היה הסכם־בלתי־
 חוקי, שאינו יכול לשמש עילה לתביעה אזרחית. השופט המלומד ראה טענה זו כטענה
 יחידה הצריכה לפנים, קיבל אותה ודחה את התביעה, ועל פסק־דין זה מערער המערער

 בפנינו.

 5. שתי שאלות עומדות לדיון בפנינו בערעור זה:

 (א) האם הסכם בעלי־הדין בעת רישום הדירה על שם המשיבה, היה חוקי או לא.
 (ב) ואם תמצי לומר: בלתי־חוקי היה, מה היא השפעת אי־חוקיות זו על התביעה

 נשוא הערעור שלפנינו.

 אקדים ואומד — דבר הידוע לכל — כי המונחים ״בלתי־חוקי״ ו״בלתי־מוםרי* הם
 תאומים אידנטיים, המופיעים בהעלם אחד, ונדונים כאחד, בפסיקה האנגלית זה קרוב

 ל־200 שנר- כל חוזה בלתי־מוםדי הוא בלתי־חוקי לכל פרטיו ודקדוקיו של מושג זה.
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Jones v. Randall; (1774) ,(9): 
Pearce v. Brooks; (18&6) ,[10)); 
Upflll v. Wrtgrht; (1911) ,£11); 
Shaw v. Director of Public Prosecutions; (1961) ,(12). 

 א
 יכולים אגו איפוא לזנוח כליל את הביטוי ״בלתי־חוקי׳, ולבדוק את המקרה שלפנינו

 מבחינת המוסריות או העדר־המוסריןת שבו.

 6. דעתי היא, כי ההסכם שנעשה בין המערער והמשיבה בקשר לרישום הדירה׳ היה•
 2 בלתיימוסרי בהחלט. ותואר זה נכון הוא׳ לדעתי, הן אם התמורה לדירה היו יחסי מין
 שקיימו בעלי־ הדין משך חודשיים לאחר הרישום, והן אם נציין כתמורה את קשר הנישואין
 החוקי שעמדו להתקשר בו בעתיד, לאחר שהמערער יגרש את אשתו הראשוגה. ועל־אחת־

 כמה־וכמה, אם שני הדברים גם יחד היוו תמורה בעד רישום הדירה הנ״ל.

 ג 7. אשר לאלטרנטיבה הראשונה. אין שמץ של.ספק בלבי, כי מושגי המוסר המקובלים
 אצל העם היהודי, במדינת. ישראל ומחוצה לה, רואים יחסי איש ואשה מחוץ לנישואין
 כדבר נקלה ופסול, בין אם היא זונה רגילה, בין אם היא פלגש, ובין אם היא ״היטידה״
 (Hetaera) — בעברית: ״אדונה״ — 'בעלת רמה גבוהה ביותר. טהרת המשפחה בין
 היהודים היתה מאז ומעולם ״שם דבר״ בפי כל, ויחסי מין עם זונה או פילגש אינם
 .1 . מקימים משפחה. ״פוק חזי ימאי עמא דבר״ — צא וראה כיצד העם נוהג! האם בערי
 ישראל, במדינה ובתפוצות, קיימת תופעה חברתית של חיי פילגשות, וכמה זוגות־לא־זוגות
 כאלה מצויים אפילו בערים הגדולות ביותר, בהן יהודים נחיתים י נכון הדבר, כי בימינו
 התרופף במקצת המוסר המשפחתי, ואין מתייחסים עוד לזוגות אלה באותו הבוז שהת
 ייחסו אליהם בדורות עברו. אבל איש לא יאמר, כי הסטיגמה הדבקה בחיי אישות מחוץ
 ה לנישואין, פגה והתנדפה כליל. גם מי שנוהג הוא עצמו כך, אינו יכול להשתחרר מרגשי

 אי־נוחות, נקיפת מצפון וםלידת נפש, הפוקדים אותו חדשים לבקרים.

 ואין אני סבור, כי כיוון התקדמותו של המין האנושי הוא לעבר ההשתחררות מכבלי
 הקשר המשפחתי. רק כאשר ילדים יגדלו על העצים, תתרחש ישועה שכזאת! כל עוד
 ו התינוק זקוק. לשדי אמו, והאם זקוקה לחבר, שישתתף אתה בצער גידול בנים, לא תםוף

 המשפחה, ולא תעבור מן העולם. אין קיום לחברה האנושית, אלא אם־כן שומרים כבבת־
 העין על התא הראשוני שלה׳ הוא תא המשפחה. פילגשות ו״אהבה חפשית״ — הפשית
 לחדול — לא ישמשו תחליף לנישואין חוקיים. כי הללו הן יצורים קיקיוניים, הנדרסים
 על־ידי כל ״רכבת מיניאטורית״, ונמחקים כליל על־ידי החלפת מנעול הדירה, כפי שראינו

 ז בעליל במקרה הנדון בפנינו.

 8. העובדה, בי המחוקק הישראלי הכיר במציאותה של ״האשד, הידועה בציבור* לגבי
 פמה וכמה הוראות חוק, אינה מעידה על ריהביליטציה מוסרית של יחסי הפילגשות,
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 ע״א 337/62 גינטר־גדעון ריזנפלד נגד רחת יעקובסון, ואה׳

 השופט זילברג

 ההגנה שנתז המחוקק באלה החוקים, היא הגנה כספית ותו לא, בפיצוי על הקדבנזת הזזו ט
 ריים, ש״הידועה בציבור״ או ״הידוע בציבור״ הקריב למען השותף, או השותפת, בעת
 קיימם את יחסי האישות. מעז אני להניח, אם כי אין לי כל הוכחות לכף, כי המחוקק
 התכוון בעיקר למשה ״הידועה בציבור״ שהיא, על־פי רוב, קרבן היזמה של הגבר —
 ״דרכו של איש לחזר על אשת, ואין דרכה של אשה לחזר על איש״ (קידושין, דף ב׳, ע״ב)
 — ורק בתוששו שמא יחשדו בו בהפליה מינית, הוא כלל בהגנתו גם את הגבר ״הידוע

 בציבור״. לא שמענו עד כה על הגשת תביעה משפטית על־ידי גבר שכזה.

 9. ואשר לאלטרנטיבה השניה, והיא — כי הבטחת הנישואין העתידים היא היא ששימ
 שה תמורה בעד רישום הדירה הני׳ל, סבור אני כי הסכם מסוג זה, כאשד אחד המתקשרים
 עדית נשוי לבךזוג אחר, הינו אף הוא הסכם בלתי־מוםרי. קרוב אני לומר, כי מבחינה
 מםויימת הוא חותר עוד הרבה יותר תחת אשיות חיי המשפחה. קצת ״אריתמטיקה״ תועיל
 לנו להפגין את הדבר. הגע בעצמך: אפ יעקב בעלה של לאה, יורשה להתקשר עם רחל,
 לשאת אותה לאשה לאהר שיגרש את לאה, הרי באותה מידה של הגיון ויושר הוא יוכל,
 כשעודנו נשוי ללאה, להתקשר עם בלהה לשאתה לאחר שיגרש את רחל, ולהתקשר עם
 זלפח ולשאתה לאחר שיגרש את בלהה. במלים אחרות: הוא יסדר לו מעין ״הרמון אלטר
 נטיבי״ של כמה וכמה נשים, אשר ישמשו לו ״ביטוה־משנה״ מוחלט מפני כשלון אפשרי
 בחיי האישות שלו. ואותה עיסקת שרשרת ממש, תוכל לעשות גם האשה הנשואה, כי
 מדוע יגרע חלקה י ברור כי הסכמים מסוג זה, אפילו אם הם מוגבלים לבן־זוג אלטרנטיבי
 אחד בלבד, שוללים מן הנישואין את אופיים המונוגמי, ומחזירים אותם לתקופת הפולי
 גמיה שנאסרה בישראל לפני למעלה מ־900 שנה, או לתקופת הפוליאנדריה (ריבוי בעלים),
ך השבטים הפראיים אשר בטיבם, הימלאיה  שהיא בלתי־מוסרית בעיני כל העמים, חוץ מ

 או סומאטרה.

 ההתקשרות־על־תנאי עם האשה האחרת, אי־אפשר לה שלא תעמיק את התהום
 הפעורה בין הבעל ואשתו החוקית, והמקרה שלפנינו יוכיח: המערער הפסיק את יחסיו
 עם אשתו בינואר 1957, הכיר את המשיבה במאי־יוני של אותה שנה, וזמן קצר לאחר מכן,
. והדומיסיל  באוגוסט 1957, הגיש תביעת גירושין נגד אשתו. החוקית (פרוטוקול, ע׳ ^-5)
 הכפול בתל־אביב וחולון, עם הברחת הדירה לפילגש, כדי לנגח בה את תביעותיה הכס
 פיות של האשד י האם להתנהגות כזאת ,׳מוסרית״ ייקרא t קשה לי להלום, כיצד אפשר

 שלא למצוא פגם במשולש בישואי שכזה.

 הנישואין בדיני ישראל, אמנם, אינם ״סקרמנט״, אבל עדיין אין הם מניחים מקום
 לליברטיניות והפקרות, או להתקשרויות חדשות מאחורי גבו או נגד רצונו של בן־הזוג

 הקיים.

 הוא אשד רמזתי לעיל, כי ההתקשרות־על־תנאי של אדם נשוי עם אשה אחרת היא,
 מבחינה מסרימת, הרבה פחות מוסרית מאשר חיי פילגשות של פנוי ופנויה.
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 גינטר־גדעון ריזגפלד נגד רוזה יעקובסון, ואתי

 השופט זירברג

 המסקנה. שהגעתי אליה היא איפו* בי ההסכם שבין המערער והמשיבה היה בלתי־ •
 מוסרי מכל נקודת דאות שהיא, ומשום בד בלתי־חוקית.

 10. ובזה הגענו אל השאלה השניה, והיא: מה היא השפעתו האוצלת של ההסכם הבלתי^
 א מוסרי על גורל תביעת החזרת הדירה?

 יסוד מוסד לדיני החוזה הבלתי־חוקי הוא המכםימד. הידועה: מן עילה בת עוולה, לא
 תצמח זכות תביעה. והרעיון המשלים את המכסימה ההיא הוא: חטאו שניהם כאחד — יד
 הנתבע על העליונה. הפועל־יוצא משני העקרונות הנ״ל הוא, כי כאשר שני בעלי־הדין ה0
 ב ״חוטאים שווים״, התובע אינו יכול להסתמך, לא עלי החוזה הבלתי־חוקי לשם קיומו, ולא

 על אי־החוקיות שבו לשם ביטולו, וממילא זוכה הנתבע, אף־על־פי שטיעון כזה בפי הנתבע
 ״צורם תמיד את האוזן*, כפי שאמר הש:ופט הגדול לורד מנספילד (Mansfield) בפסק-
, וכה מסביר ה־לורר E . R 8 ,&)1775()13( ,1120. Hoiman v. Johnson; ,הדין של 

 מנס9ילד את העקרונות ההם:

 ג
 ״הטענה כי החוזה שבין התובע והנתבע הוא בלתי־מוסרי או בלתי־
 חוקי, תצרום תמיד את האוזן מאד, בשמענו אותה יוצאת מפי הנתבע. ברם,
 לא כדי להיטיב עם הנתבע הוא שאנו מרשים את השמעת הטענה. יסודו
 של דבר בעקרונות־מדיניות כלליים אשר הנתבע — אם מותר לומד: דרך
 ך מקרה רק — מפיק תועלת מהם לגבי התובע, בניגוד לצדק האמיתי, העקרון
E שום בית״ X dolo malo non oritur actio :של טובת הציבור אומר 

 משפט לא יושיט עזרה לאדם הסומך את תביעתו על פעולה בלתי־מופרית •
 או בלתי־חוקית. ואם מתוך הצהרת התובע גופה או בדרך אחרת נראית
 עילת התביעה כנובעת מעוולה, או מעבירה על חוקים מפורשים של הארץ
 ך! . הזאת, יאמר בית־המשפט כי הוא אינו ראוי שיהיו מםייעין בידו. זהו הנר
 לרגלי בית־המשפט, לא למען תועלתו של הנתבע, אלא מפני שלא יתן
 סעד לתובע שכזה. הנה, אילו הוחלפה השיטה, והנתבע הוא שהיה מגיש
 את תביעתו נגד התובע, הנהנה מבד היה זה האחרון, כי בהיות שניהם אשמים

 כאחד, יד הנתבע על העליונה״ (ש!ם, נ13), ע׳ 1121).
 ו

 ודברים מעין אלה אנו שומעים מפי שופטים אמריקניים:

 ״נמנו וגמרו, כי בבוא בעל־דין לבית־המשפט לבקש ביצוע חוזה
 הנוגד את טובת הציבור, או חוזה האסור מטעם החוק הציבורי, יסרב בית־
 T המשפט לסייע בידי כל צד שהוא ויניח אותם במקום בו העמידו את עצמם:
 כי בסרבו לבצע חוזים כאלה, אין בית־המשפט פועל לטובת אחד הצדדים.
 או לשם שמירת הזכויות הנטענות על־ ידי הצד, אלא הוא פועל למען כבודו

 ויקרו הוא, טובת הציבור וחוקי המדינה.״
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ד דחה יעקובסון, ואח׳ ג  ע״א 337/62 גינטד־גדעון ריזנפלד נ

 השן3ט ויתקון

(Smythe v. Evans, (14], cit. In MeManus v. Fulton (1929) ; Montana 
Supreme Court, 67 American Law Reports, 690, 698 ,(15)). 

 וסלמונד־ויליאמס, דיני חוזים, מהדורה שניה. ע׳ 345—346, מדגים את ההלכה כך:

 ״אס, למשל׳ בחוזה בלתי־חוקי למכירת סחורות, המוכר מסר את הסחו־ א
 רות ותובע את מחירן׳ יהא הנתבע רשאי למעון, כי החוזה היה בלתי־חוקי
 ובטל. כמו״כן, אם הקונה שילם את המחיר מראש, והמוכר סירב למסור את
 הסחורות, יהא המוכר, אף הוא, זכאי לטענה שכזאת. ואולם, אס המוכר שלא
 הצליח לגבות את המהיר, יבוא לתבוע מן הקונה את החזרת הסחורות,

 יוכל הקונה לטעון כי הן נמסרו לו על־פי חחה־מכירה•, התשובה האפשרית ב
 היחידה על כך מצד המוכר תהא: כי אין הקונה יכול להסתמך על החוזה
 ההוא, בי הוא בלתי־חוקי וממילא במל. אך טענה זו אי־אפשר לטענה, מכוח
 המפםימה הנ״ל. התובע לא יורשה לבסס את תביעתו על־יךי תשובה
 שכזאת, בי כמוה בהסתמכות על אי־חוקיותה של עיסקא שהוא היה צד

 לה י 2

 11. המסקנה העולה מן האמור לעיל היא, כי גם במקרה שלפנינו אין התובע יכול
, ו  להצליח בתביעתו. כי כדי שהוא יזכה בתביעה, הכרח לו שיסתמך על התנאים שהתנ

 בעת עריכת ההסכם, והסכם זה פסול היה על קרבו ועל פרשו ועל כרעיו, כפי שביארנו
 לעיל. גם אני חש אותה ״צרימת אוזן״ שציין הלורד מנספילד, כי מדוע יהא חוטא אחד ך

 מפסיד (האיש התובע), וחוטאה אחת נשכרת (האשה הנתבעת}? ירועה לי הביקורת
 שנמתחה על־ידי מלומדים על העקרון הנ״ל, ביניהם המחבר גרודצקי, במאמרו
 . 71, at pp. 26s et seqל מה נעשה, והפסיקה האנג! ם ב א , vol.pari delicto, L . Q . R . 
 לית לא שינתה את עמדתה כלפי החוזים הבלתי־חוקיים. במקום אתר (ע*א 110/53,

גד קדםוז, פד״י, כרך ט, ע׳ 1401, 31), ב־ע׳ 1413 ואילך), הצבעתי על העמדה ה  גייקובס נ
 הנוגדת, שננקטה על־ידי המשפט העברי כלפי חוזה ״הבא בעבירה״, וציינתי שס את .

 האבחנות המענינות שעושה המשפט העברי בעגיני חוזים והסכמים כאלה. מן הראוי היה,
 לדעתי, כי המחוקק הישראלי יאמץ לו בסוגיה זו את העקרונות המערים במשפט העברי.
 אבל כל עוד לא נעשה הדבר, ואנו ממשיכים ללכת בדרך שהותוותה על־ידי הקוםון לאו

 האנגלי, אין לנו ברירה — על אף הטעם המר וצרימת האוזן הנ״ל — בלתי אם לקיים ו
 את עקרונות הפסיקה האנגלית כפי שתוארו לעיל.

 12. דעתי היא איפוא בי יש לדחות את הערעור. לא הייתי מטיל על המערער הוצאות
 כל שהן, בגלל שותפותה של המשיבה בהסכם הבלתי־מוסרי הנ״ל.

 ז
: היתה לי הזדמנות לקרוא את דברי חברי הנכבדים, השופט זילברג ן ו ק ת י  השופט ו
 והשופט כהן, החלוקים בדעותיהם, ואני מצטרף למסקנתו של השופט כהן, אם כי אין אני

 תמים דעים עמו בכל נימוקיו.
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 השופט ויתקון

 בשתיים ראה השופט המלומד, שישב בדין בבית־ המשפט המחוזי, את ההסכם שבעשה
 בין בעלי־הדין כהסכם בלתי־־ימוסרי ופסול. ראשית, היה זה, לדעתו, הסכם לקיום יחסי
 אישות שלא בגדר נישואין, ושנית, היתד. כרוכה בו, באותו הסכם, הבטחה לבוא בברית־
 נישואין, שעה שעדיין היה אחד המבטיחים נשוי לאדם אחר. על שגי נימוקים אלה לפסילת

 ההסכם סומך חברי השופט זילברג את ידו.
 א

 לעניות רעתי, אין הנימוק הראשון ענין לכאן. אמת נכון הדבר, הדירה הנדונה
 שברחוב יודפת בתל־אביב שימשה לבעלי־הדין מקום לקיום יחסי אישות, ושם הם חיו,
 במשך מספר חודשים, כבעל ואשיי. אד לא זאת היתד. המטרה, שלשמה נרשמה הדירה —
 ^ . או ביתר דיוק, המניות בחברה המייצגות את הבעלות בדירה — על שם המשיבה. רישום
ה לזו  זה נבע כולו מרצון הצדדים להכין לעצמם בית מגורים משותף, לכשיהיו נשואים ז
 כדת משה וישראל לאחר הפקעת בישואי המערער לאשתו דאז. אין כל מקום להניח, שלשם
 יחסי אישות בלבד היה המערער מסכים לרשום את הדירה על שם אהובתו. ייתכן שלשם
ה לגור בדירה כבעלת דשות (הניתנת לביטול), אך לא כבעלת הדירה.  כך היה מרשה ל
 ^ נמצא שכדי לזכות בתביעתו לבעלות על הדירה, אין המערער נאלץ להסתמך על כל
 הסכם לקיום יחסי אישות שמחוץ לגדר נישואין, ופרט זה — כמו כל מיני פרטים
 ״פיקנטיים״ אחרים בקשר לחיי הזוג באותה דירה — לא מעלה ולא מוריד לגבי עצם

 התביעה, ורשאים אנו, וכפי שנראה לי, אף חייבים, להתעלם ממנו.

 ך נותר הנימוק השני לפסילת ההסכם והוא נימוק חשוב, בהיותו מעורר בעיה חברתית
 רצינית, שהרבה התלבטו בה גם בארצות אחרות. אך בטרם אגיע לבעיה זו ברצוני להס
 תייג מסברתו של חברי השופט כהן, שאפילו נמצא ההסכם בלתי-מוסרי ונוגד לתקנת
 הציבור, לא היה בו כדי להכשיל את תביעת המערער! לדעת חברי, לא בקיום הבטחת
 הנישואין הבלתי־מוםרית תלויה תביעה זו, אלא בביטולה דוקא, ומשסירבה המשיבה
 ה להינשא למערער ניטל העוקץ מכל ההסכם שביניהם, ועליה להחזיר לו את רכושו, שהיא
 מחזיקה בו ללא יסוד. נראה לי, עם כל הכבוד, שההסכם שנעשה בין הצדדים לכרות ברית־
 נישואין ביניהם הינו מיסודותיה של עילת התביעה, שבלעדיו לא תקום, וכשם שלא ייזקק
 בית־משפמ לתביעת האשד. לפיצויים על הפרת הבטחת הנישואין (אם אומנם פסולה היא
 כשלעצמה), כך אין שומעים את האיש, כשהוא טוען כי האשד. הפרה את הסכם הנישואין

ה היסוד לרישום הנכס על שמה.  ו ושנשמט מ

 אכן, נשאלת השאלה, אם ההסכם, ששימש יסוד לרישום הנכס על שם המשיבה, היה
 הסכם בלתי־מוםרי ונוגד לתקנת הציבור, בהיות אחד הצדדים אדם נשוי בשעת עשייתו.
 על שאלה זו עונה חברי השופט זילברג: הן, וחברי השופט כהן: לאו, ושניהם כיד
 ז בקיאותם הטובה עליהם מביאים ראיות ואסמכתאות מהמשפט העברי. בוויכוח זה בדבר
 ההלכה אין לי כל חלק, לא רק: מכיון שהייתי מהסם להכניס ראשי בין הרים גבוהים, אלא
 משום שאינני יכול להאמין, כי דעת הקהל משתקפת בדינים והלכות שענינם קידושין־על־
 תנאי, חליצה וגיור. לא בדינים אלה ימצא ציבורנו, ברובו המכריע, השראה לגבי הבעיה
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 מטופס וית?נו1

 העומדת לפנינו, אם נשאל את האדם שבשוק, את האיש הסביר או — נקרא לזה — את
 דעת הקהל המתקדמת, מה דעתו בדבר ״מוסדיות״ ההסכם הנדון, נקבל תשובות ונשמע
 דעות, ולא אתפלא, אם התשובות והדעות תהיינה חלוקות וסותרות, כמות שחלוקות
 וסותרות הן בשאלה עדינה זו אצל כל העמים ובכל הארצות. הלא בתשובות ודעות אלו
 תשתקף השקפת עולמו של הנשאל, השכלתו, מזגו ומידותיו, וכל מבנהו הנפשי והשכלי.
 ואינו דומה המושג של קידושין או קידושין־על־תנאי למושג של הבטחת נישואין המעסיק
 אותנו כאן. המבטיח נישואין לאשה, במשמעותו המודרנית של המושג, אינו מקדש אותה,
 ולא הרי תוצאותיהן של הבטחה זו ושל הפרתה כהרי תוצאות הקידושין. לכן, יהא אשר
 יהיה מקור השראתו של האדם בישראל דהיום בייצור השקפתו על השאלה העומדת

 לפנינו, נראה לי שלא בדין המצוטט על־ידי חברי השופט כהן ימצא תשובתו.

 אך גדולה מזו. כשמתייצבת לפנינו שאלה, שהיא, לאמיתו של דבר, שאלה סוציולוגית
 ולא משפטית, מצווים אנו, כשופטים, לתת ביטוי ותוקף, לא לדעותינו הפרטיות, אלא למה
 שנראה לנו כמשקף את דעת הציבור, והכוונה היא לחלק המשכיל והמתקדם שבתוכך.
 ציבור זה הוא, כמובן, הציבור שבארצנו ובזמננו. ייתכן שבשאלה זו או אחרת תהיה
 לציבור זה השקפה משלו, שאינה מזדהה עם השקפתם של עמים אחרים, ואין צריך לומר
 שבמקרה כזה נהיה מודרכים אך ורק על־ידי השקפת הציבור שלנו. אך נראה לי כי הצי
 בור שלנו רוצה לראות את עצמו כחלק ממשפחת העמים הנאורים ולהיות שותף לאותם
 ערכים המעצבים את דמות העולם התרבותי כולו. סבור אני איפוא שרק במקרים נדירים
 יכול להתגלות קרע בין תפישת עמנו לגבי הערכים הללו ובין התפישה המקובלת בארצות
 העולם. על מוסד הנישואין כבר אמרתי במקום אחר (סקורניק נגד סקורניק, פ׳יא 191/51,
 פד״י, כרך ח, ע׳ 141, נ4), ב־ע׳ 30ו וי), שהוא בעל אופי אוניברסלי, ושגם הנישואץ לפי
 המשפט העברי אינם יוצאי דופן ממה שמקובל בעולם הנאור. הייתי מהסס לגלות במושגים
 המקובלים אצלנו מושגים ספציפיים, שאינם עולים בקנה אהד עם השקפות אוניברסליות

 אלו.

 הנה, הוויכוח בין חברי הנכבדים מוכיח. שניהם, השופט זילברג והשופט בהן, עומדים
 על משמעות המוסד נישואין, כפי שהוא נתגלה להם לאור דיניו והלכותיו של המשפט
 העברי, ושניהם מגיעים למסקנות מנוגדות. חברי הנכבד, השופט כהן, רואה בגישתו
 המקילה של המשפט העברי בענין הגירושין סימן לכך, שאין לראות בנישואין דבר
 שבקדושה, אלא חוזה ככל חוזה אחר, אשר, ברצות הצדדים, ניתן לביטול ללא קושי
 מיוחד. נראה לי, עם כל הכבוד, כי אין זו תמונה שלמה וכי אין להתעלם (בין היתר) גט
 מכל החומדות שבמשפט העברי בענין הפקעת קשר הנישואין, כשצד אחד — ובעיקר
 האיש — אינו מסכים למתן גט־פיטורין. גדולה מזו: נכון, אומנם, שהמשפט העברי אינו
 מקשה על זוגות להיפרד, כשביתם הרום והם מסכימים להתגרש? אך מכאן לא הייתי
 מסיק שהמשפט העברי מגלם תפיסה בדבר מוסד הנישואין השונה מזו המקובלת בארצות
 אחרות. רואים אנו מחר גיסא, כי ברוב המדינות, וביניהן אף בחלק מאלו שרוב תושביו
 הם בני הדת הקתולית השוללת גירושין, מופרים כיום גירושין אזרחיים, ובתי־משפטיהן
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 הנעורפיכו ויתקון

 אינם מחמירים אלא נותנים ידם ומתירים את בבלי הברית, כשבני־ הזוג מאוחדים ברצונם
 להיפרד, ונמצא פתרון לבעיית הילדים. ומאידך, אף אותם העמים, שאינם דוגלים
 ב״קדושת״ הנישואין אינם מקילים ראש כנגד מוסד זה! אף הם רואים בו מעמד רב־
 משמעות הנוצר בטכס הגיגי והמטיל זכויות וחובות מוסריות (אם לא דתיות), שתחולתן
 בכל פינות החיים. אם לזה ייקרא ״חוזה״—ואף האנגלים משתמשים בביטוי זה פעמים
 אין ספור בקשר לברית־ הנישואין— הרי הוא חוזה מיוחד במינו. אכן, אין אני סבור, כי
 השוואת דיני הנישואין שבארצנו לאלה הנהוגים באנגליה (או בכל ארץ אחרת הנוהגת
 נישואין מונוגמיים, יחד עם אפשרות של גירושין). מקרבת אותנו לפתרון בעייתנו. פה
 ושם קיימת אותה הנחת יסוד, והיא שלפי ההכרה. המוסרית והחברתית הנישואין הס
כבדיה התיכון בבנין החברה האנושית,  מוסד, ששרשיו נעוצים עמוק בתודעה האדם, והוא 1

 אך דא עקא, אותה גישה ח?ובית למוסד הנישואין, שאנו שותפים לה ללא הבדל
 . עקרוני מיתר עמי התרבות, אינה מספקת לנו תשובה חד־משמעית לשאלתנו, כפי שמת
 ברר מחילוקי הדעות, שנתגלעו בינינו ושהיו גם מנת חלקם של השופטים הבריטים,
 ג שישבו על מדוכה זו בענין, שמיד אייחד לו את הדיבור. השאלה היא, כזכור, אם בלתי־

 מוסדי הוא בשביל אדם נשוי, ובעודנו נשוי, לעשות הסכם עם פלוני, שכוונתו להיכנס
 לברית־נישואין עמו לאחר הפקעת נישואיו עם אלמוני. שאלה של ״מוסריות* אינה שאלה
 של המשפט ״הטהור״, והשופט המצווה להשיב על שאלה כזאת נמצא במצב "קשה." כפי
 שאמרתי כבר לעיל, תפקידו של השופט הוא לייצג את דעת הציבור המתקדם, אך אין
 ך בידיו הכלים לברר ולוודא דעה זו. והאמת ניתנת להיאמר, כי בשאלה זו ייתכנו גם ייתכנו
 חילוקי דעות, ואי־אפשר לומר על גישה זו או אחרת שהיא בהכרח יותר (או פחות) ״מוס*
 דית״ מרעותה. נראה לי כי מקור הלבטים נעוץ בשני גורמים. ראשית, קשה לדון הסכם
 מהסוג הנדון לכף זכות או חובה M abstracto ולא בכל המקרים ובבל הנסיבות אפשר
 לגלות 'בו פגם מוסרי. שנית, מי שפוסל הסבם בגלל אי־מוםריותו, עושה זאת על חשבון
 ה . עקרון חשוב אחד, הוא העקרון של קדושת החוזה (pacta sunt servanda)• הצד הסו*
 מך על הפסול שבהבטחתו ומבקש מפלט ממנה, אינו עושה כן מתוך מניעים טהורים, ועל־
 פי רוב נמצא החוטא נשכר, הכלל, שעל בית־משפט להימנע מלאכוף הסכמים פסולים,
 פועל, בדרך כלל, לטובת הרשע ומאפשר לו להוסיף חטא על פשע? ומבאן הספק בנכונות

 הכלל בכללותו ונטייתם של בית־המשפט היום לצמצם את תחולתו.
 ו

 כשנתעוררו־, השאלה בשנות 1936—1937 לפני בתי־המשפט באנגליה בענין
 נFender v. Miidmay ,(8 — בתביעת פיצויים על הפרת הבטחת נישואין, שניחנה מצעה
 שהנתבע היה עדיין נשוי לאשה אהדה — לא כפר בא־בוח התובעת בקיום הכלל, שהבטחה
 כזאת נוגדת את תקנת הציבור! אך הוא טען — ובהצלחה—כי אותו כלל אין כוחו יפה,
 T כשניתנה ההבטחה לאחר שכבר נתקבל צו־על־תנאי בתביעת הגירושין שהוגשה על־ידי
 הנתבע נגד אשתו. הכלל שאדם נשוי המבטיח לשאת אשת אחרת, אין אשה זו יכולה
 לתבעו לדין על הפרת הבטחתו (אלא אם־כן לא ידעה שהוא היה נשוי)— בלל זה נמצא
 היום בכל הספרות על דיני חוזים באנגליה (ראה, למשל, Cheshire and Fifoot, דיני
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 חשופט ויתקון

 חוזה, 1960, ע׳ 310), והוא מקובל גם בארצות־הברית (דאד, ספרו של wiiiiston על
,stephen חוזים, כרך 6, § 1743)• אך למעשה, אין זה כלל עתיק יומין, ובקומנטר של 
,Anson כרך 2, ע׳ 92, וכן בספר הלימוד של E . Yenks מהדורה משנת 1908 בעריבת 
 מהדורה משנת 1906 בע׳ 223, לא מצאתי סוג זה של הפכם בין הסוגים המנויים שם

 כסוגי הסכם הפוגעים בקיום הנישואין. אך בשבת 1908 באו לערכאות שני מקרים, בהם ^
 נתבע אדם לדין על הפרת הבטחתו לשאת אשד. אחרת לאחר מות אשתו הנשואה, ובשניהם
. C a r n l e y . ;Wilson v) 5(,) ] :6(, ,)1908 (;Spiers v. Hunt; ( 1 9 0 8 ה ע י ב ת  נכשלה ה
 השופטים נתנו נימוקים שונים. אלה סברו שהבטחה כזאת עלולה לעודד יחסי מין בין
 האיש וארוסתו או אפילו לעורר בלבו רצון להחיש את מות אשתו הנשואה! ואלה סברו

 כי אין הבטחה כזאת עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שבני־ הזוג חייבים זה לזו. כ

, ( A U E . R 3 ,(1937. בשנת 1937 לבית־הלורדים Fender v. Miidmay כשהגיע משפט 
,((23S)/J ב־ע׳ Lord W r i g h t  402 ראו בו חלק מן השופטים מקרה ללא תקדים כך (
 שכן ההבדל בין מקרים אלה לבין המקרים הנ״ל היה שניתנה הבטחה לשאת את התובעת

 לאשה, לא אחרי מות אשת הנתבע, אלא לאחר שזה נתגרש ממנה, ואותה הבטחה ניתבה 2
 בשכבר ניתן צו־על־תנאי במשפט הגירושין. נחלקו הדעות בין כל השופטים שדנו בענין
 זה. השופט Hawke ורוב השופטים בבית־המשפט לערעורים לא ראו לנכון לסטות מן
 הכלל שנקבע ב־נwusan v. camiey ,[6, ואילו רוב השופטים, שישבו בבית־הלודדים,
 ראו בעובדה, שכאן ניתנה ההבטחה כשכבד ניתן הצו־על־תנאי, מקום לאבחנה. כאמור,

 די היה להם, לשופטי הרוב, בנימוק זה כדי לראות בהבטחת הנישואין הבטחה חוקית ך
 ובשדה, וכל היתר ממילא היד. בחינת אגב־אורחא. אך אם נדייק בנימוקי הרוב, ובעיקר
. ניווכח שלא היתד, דעתם נוחה מהכלל עצמו. הם i^rd Atkin בנימוקיו של השופט 
 שללו ללא היסום את הטעם, שניתן לפסילת הבטחה מעין זו, שמגמתה היא לעודד יחסים
 מיניים עם התובעת או להניע את הנתבע לרצוח את אשתו. מאידך גיסא, הם לא הטילו

 ספק בכך, שכל עוד קיים consortium בין בני־הזוג הנשואים׳ אירוסיו(במשמעות המלה ןן
 betrothai האנגלית) של אחד מהם לאדם אחר מן ההכרח שיהיו פוגעים בקשר זה
ן ה  ובקיום האידיאל המוסרי והחובה המשפטית לאהוב ולשמור אמונים זה לזו. אלא מ

 לדעת הרוב, אין לאחד הצו י על־ תנאי עוד קיום של ממש לחיי הזוג בצוותא.

 סייג זה — שלאחר מתן הצו־על־תנאי נשתנה היחס בין בני־הזוג הנשואים — אינו ן
 מבוסם על נימוק פורמלי, אלא מקורו בגישה מציאותית לבעיית נישואין הרוסים, כשאבדה כל
 תקוד. להחזיר שלום בית בין בני־הזוג. את הפגם שבמתן הבטחת נישואין לאדם אחר בשלב
ם בכלל יש בו פגם — שוקל השופט לורד אמקין כנגד הסכנה שבפגיעה בעקרון, א — ה  ז
 שאדם חייב לקיים את התחייבויותיו, והלא מוצא את השיקול האחרון עדיף. הוא סבור בי

t ,לאחר מתן הצו־על־תנאי אין עוד, ברוב רובם המכריע של המקרים, מה להציל; ושוב 
 מדברי השז3ט משתמעת נימה ברורה, שלאו דוקא מתן הצו־על־תנאי הוא המפנה המכריע
 בחיי הזוג, אלא התערערות היחסים שביניהם, שהביאה אותם לבקש צו־גירושין. דבר לא
 נשאר מהנישואין, כך אומר השופט, מלבד קליפת שום, והוא שולל כלל של תקנת הציבור
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 השופט ויתקון

 הפוסל הסכם בשל בך בלבד, שאין הוא מתיישב עם הסכם אחר. כאן המקום להדגיש את
• שנפט זה מנתח. את דיני הגירושין U } T d R u s s e  דעת שופטי המיעוט, ובעיקר זו של !
 ־הנהוגים באנגליה ומראה בצורה משכנעת ביותר, כי למעשה אין נפקא מינה בין המצב
 לאחר מתן הצו־על־תנאי לבין המצב לאחר הגשת תביעת הגירושין ולפני מתן הצו־על־
 ^ תנאי. חוץ מחובת ה־ consortium לא חל כל שינוי בחובות בני ־הזוג אחד כלפי השני,
 ומעשה ניאוף, שקרה בתקופה שבין מתן הצו־על־תנאי ומתן הצו ההחלטי, מעשה ניאוף
 הוא, עם כל התוצאות המשפטיות הנובעות מכך. דעתו של השופט המלומד הזה מבליטה
 את •העובדה, שאומנם הגיעו שופטי הדוב לכלל דעתם לא בגלל חשיבותו המיוחדת של
 הצו־על־תנאי, אלא מתוך נימוקים רחבים יותר, שמקורם באי־רצונם להכיר בנימוק חדש
 ^ לפסילת הסכמים מטעמי ״תקנת הציבור״ ולבוא לעזרת אדם המפר את הבטחתו, כשברור
 הדבר שבשעת מתן ההבטחה לא נשארה מקשר הנישואין אלא צורתו.החיצונית. ואומנם,
, נ6], מודה, שהרבה מנימוקיו היו חלים .גם כשבני־ r : L w d Wright 433 השופט 
 הזוג נפרדו בלבד, ולאיכל־שכן, כשהוגשה תביעת הגירושין, אלא הוא סבור שבשלבים
 אלה אין עדיין ודאות, מה תהיה התוצאה הסופית, והמצב מתגבש די צרכו עם מתן זעו־

 ג על־תנאי.

 בארצנו אין פסק גירושין ניתן בשני שלבים של צו־על־תנאי וצו החלטי עם ריווח
 זמן ביניהם. השופט המלומד, שישב בדין בבית־המשפט המחוזי, הביע דעה מעניינת,
 שהמצב באנגליה לאחר הצו־על־תנאי ולפני הצו ההחלטי דומה אצלנו למצב לאחר פסק
 ך הגירושין ולפני מתן הגט, אך נראה לי כי אין ללמוד כאן גזירדדשווה. במקרה דנן נמצא
 כעובדה, שבין התובע ואשתו לא שרר השלום זה שנים רבות. אומנם, בשעה שהוא הבטיח
 לנתבעת להתחתן אתה, טרם פנה אפילו לבית־הדין בתביעה לגט, אך כשנרשמת הדירה
 על שם הנתבעת ביוני 1958, כבר היתה תביעתו לגט־פיטורין תלויה ועומדת כמעט שנה
 שלמה, ונראה לי, שרק השלב הזה חשוב לנו לקביעת עמדתנו בדבר כשרות ההסכם בין
 ך, בעלי־הדין או פםילותו. אם נאמץ לנו את הגישה המציאותית, שהדריכה את השזפט לורד
ו היחסים  אטקין, בפי שאני מבין את דבריו בפסק־דינו הנ״ל, הייתי אומר שבשלב זה הי
 בין התובע ואשתו מעורערים מיסודם, ולא נשאר ביניהם אותו קשר של חיבה ונאמנות.

 . הדדית, שעוד יכול היה להיפגע על-ידי ההתקשרות עם הנתבעת.

 ן אכן, הרבה התלבטתי בשאלה זו ולסוף הגעתי למסקנה, שבמאזן הסופי של השיקולים
 בעד ונגד אין סיבה מספקת לפסילת ההסכם. הכלל האנגלי — כך השתדלתי להראות —
 אינו עומד על בסיס חזק וקמו לו עוררין מבין השופטים המעולים ביותר. גישתם של אלה
 נראית לי בכנותה ובדבקותה למציאות. במציאות המרה לא כל זיווג עולה יפה, וכשהגיעו
 בני־הזוג למשבר, קשה לדבר עוד ברצינות על קשרי האהבה והנאמנות שביניהם, שאינם
 ז סובלים התקשרות עם אדם אחר, לאחר הפקעת הקשר. בזאת לא באתי להצדיק אדם,
 שבעודנו נשוי מבטיח נישואין לאדם אחד לאחר שיתגרש מבן־זוגו. ברוב המקרים, אם לא
 בכולם, יש בכד טעם לפגם. הטעם הטוב היה דורש להביא את הנישואין הקיימים לקצם,
 בטרם תיווצר ההתקשרות החדשה. אך מכאן ועד לפסילת ההבטחה, כדבר בלתי־מוםרי —
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 הנשיא (אולשן)

 ומשום כך אף בלתייחוקי — עדיין רחוקה הדרך. לפסילה זו אפשר להגיע רק אם מוכנים
 אנו להקריב למענה את העקרון של קדושת החוזה, ונראה לי, כי זהו מחיר גבוה מדי בעד
 השגת מטרה, שערכה אינו נקי מספק. הלא ידוע הוא כי על־פי רוב אין להגיע לתוצאה
 רצויה וצודקת על־ידי פסילת ההסכם. במצב כזה יש להפעיל את הכלל ש״ההסכם זכאי

 ליהנות מהספק׳׳, ולכן, גם אני סבור שיש לקבל את הערעור.

 הנשיא (אולשן): תמים דעים אני עם השופט ויתקון כי ההסכם לקיום יחסי אישות
 שלא בגדר נישואין אינו ענין לכאן, כי לא זאת היתד. המטרה שלשמה נרשמה הדירה על
 שם המשיבה. כמו־כן מצטרף אני להסתייגותו של השופט ויתקון מסברתו של השופט כהן
 שאפילו נמצא ההסכם בלתי־מוםדי ונוגד לתקנת הציבור, לא היה בו כדי להכשיל את
 תביעת המערער. הדירה נרשמה על שם המשיבה בהסכמתו של המערער בהתאם להסכם
} ם כ ס ה  שנעשה ביניהם. תביעת המערער היא לביטול הרישום מפני שהמשיבה הפרה את ה
 במלים אחרות, על־םמך תנאי מכללא בהסכם שעם הפרתו על־ידי המשיבה תהיה הלזו
 חייבת להחזיר את הנכס. אם ההסכם הוא בלתי־חוקי, הרי יש בו בדי להבשיל את תביעת

 המערער.

 הרבה התחבטתי בשאלה, אם יש לראות את ההסכם כהסכם בלתי־חוקי. לא יכולתי
 להתעלם מהנימוקים כבדי המשקל בעז־ קבלת הערעור, אולם בסופו של דבר הכריעו

 שיקולי לצד מסקנתו של השופט זילברג.

 אזכיר שיקול אחד מני שיקולים רבים.

 י אין זה נדיר ביחסים בין בני־זוג נשואים כש״הליכה אחרי רוח״ על־ ידי אחד מהם
 משבשת את שלום ־הבית והדברים אף מגיעים להתדיינות בענין גט ואף־על־־פי־בז הם
 מגיעים לשלב של התפייסות — יהא זה בהשפעת הדיינים, או קרובי משפחה וכיוצא באלה.
 אולם הסכם בזה הנדון כאן עשוי למנוע אפשרות כזאת, שהרי הוא יוצר מצב בו הבעל
 שערך הסכם כזה אינו יכול כבר לסגת. במלים אחרות, הבעל מתחייב כלפי צד ג׳ להרוס
 את קשר הנישואין עם אשתו. מבחינה זו הסכם כזה מרחיב את הפירצה בין בני־הזוג ועשוי
 לחתור מתחת לחיי המשפחה — מוסד המוער על־ידי החברה כאחד היסודות שבחיי החברה.

 אין אני סבור כי הסכם כזה מתיישב עם המוסר הציבורי הקיים,

: אני מצטרף לדעתו של חברי הנכבד, השופט ויתקון, ומטעמיו, ן ח נ ר  השופט ב
 שיש לקבל את הערעור.

 הוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור, לבטל את פסק־הדין של בית־המשפט המחוזי,
 ולהחזיר אליו את הדץ להשלמה.

 המשיבה תשלם למערער את הוצאותיו בערעור זה, לרבות סך 300 ל״י שכר־ טרחת
 עורך־דץ (כולל).

 ניתן היום, כ״א באייר תשכ״ג(15.5.1963).
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