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העותרת נישאה ברומניה ,בשנת  ,1925למשיב מס׳  5בנישואין אזרחיים .בשנת  1949עלתה
המשפחה לישראל .כחמש שנים לאחר מכן עזב הבעל את אשתו והגיש תביעת גירושין עדה .בית
י

הדין הרבני לא ראה להיעתר לתביעה ,ומשסירבה האשד ,לקבל את גטה מרצונה ,זנח הבעל את
התביעה .כעבור שנתיים נתן בית־הדין הרפני פסלךדין ״זמני״ ,בו חוייב הבעל לשלם מזונות לאשתו.
תביעת האשה ,כעבור זמן ,להגדלת המזונות נדחתה על־ידי בית־הדין הרבני ,הואיל והבעל טען,
כי נשא את העותרת בנישואין אזרחיים בלבד ,והאשה הודתה ,כי ״אינה נשואה לנתבע לפי דיני
ישראל ושאין לה כתובה כדין

״ לעתירת הבעל ביטל בית־הדין הרבני את פםק־דינו הקודם

למזונות האשה ,ובית־הדין הרבני לערעורים אישר פסק־דין זה .ענין מזונותיה של העותרת בא על
תיקונו משהגישה את תביעתה לבית־המשפט המחוזי ,ובית־המשפט העליון ,בשבתו לערעור׳ על
החלטת־ביניים ,פסק לעותרת מזונות בהסכמת הבעל .בשנת  1961חזר הבעל והגיש לבית־הדין
הרבני תביעת גירושין .בית־הדין פסק שעל העותרת לקבל את גטה ,ואם תמאן — ידון בית־הדין
בעתירת הבעל לתת לו היתר נישואין .טרם הגיע ערעורה של העותרת על פסלךדין זה לדיון ,נתן
בית״הדין הרבני לבעל היתר ״לישא אשד .כדמו״י כרצונו״ ,בכפוף לאישור מטעם הרב הראשי
לישראל .על פסק־דין זה עירער הבעל ,וטרונייתו היתד ,שבית־הדין לא נאות לכפות על העותרת
קבלת גנז .בית־הדץ הרבני לערעורים דחה את שני הערעורים גם יחד .לעתירת העותרת הוצא צו־
על־תנאי נגד המשיבים.
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בית־המשפט העליון ,בבטלו את הצו־על־תנאי נגד המשיבים מם׳  2ו־מם׳  ,3ובעשותו אותו
החלטי נגד יתר המשיבים ,פסק — י
א .הלכה פסוקה היא ונוהג קבוע הוא בבית־משפט זה ,שאין הוא יושב בערעור על
בתי־דין דתיים; כל אשר פוסקים הם ,הרי הוא הדין הדתי שלהם ,ואין לו לבית־משפט
אזרחי להרהר אחרי מידותיהם לענין מהותו וטיבו של דין דתי זה.
ב.

) (1אין לראות כיצר ועל שום מה נפגע הצדק הטבעי ,כאשר חוק פלוני רואה

נישואין שנערכו בצורה פלונית ככשרים ותופסים ,וחוק פלמוני רואה אותם נישואץ כלא
כשרים וכאינם תופסים ן זוהי תופעה תדירה במשפט ,וכל הלכות המשפט הבינלאומי הפרטי
נובעות מתופעה זו.
)(2

אומנם החוק השורר בישראל אינו מתיר התעלמות מן.הזכויות ומן המעמד

שרכשה לה אשד ,על־ידי שנישאה לאיש בנישואין שהיו כשרים וחוקיים במקום כריתתם,
אבל אין זה עניין לצדק טבעי כל עיקר.
ג.

) (1הלכה פסוקה היא ,שאין בתיידין דתיים קשורים במשפט הבינלאומי הפרטי.

החוק הדתי אינו מכיר גבולות ותחומים — לא מבחינת הזמן ולא מבחינת המקום} בית־
הדין הדתי פטור ,בתחומים הנתונים לשלטונו ,מן המשפט המקובל המכיל בקרבו את כללי
המשפט הבינלאומי הפרטי.
) (2היוצא מהנ״ל הוא ,שאין לראות עילה לביטול פםקי־הדין של בתי-הדין הרבניים
על שתי דרגותיהם ,ויש לבטל את הצו־על־תנאי נגדם.
ד.

) (1לפי סעיף  5לחוק לתיקון דיני העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959״היה

הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה ,לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף ) 2ביגמיה(,
אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר נישואין לפי פסק־דין סופי של בית־
דין רבני ופםלךהדין אושר על־ידי שני הרבנים הראשיים לישראל
)(2

לא היתד ,זו מטרת המחוקק ליצור בחוקי הנדון מכשיר

׳׳.
ל כ פ ו ת על האשד,

בנישואין אזרחיים את פירוק הנישואין האלה נגד רצונה• אין חוק בישראל ,לפיו אפשר,
למשל ,לכפות על אשד ,לא־יהודיה פירוק נישואיה לבעל יהודי.
ה.

) (1הבעל ,שנישואיו הקודמים תקפים ושרירים הם לפי דין המדינה בד ,נערכו,

יעבור עבירת ביגמיה לכשישא אשה אחרת ,אלא אם יאושר לו היתר הנישואין ,שניתן לו
בפםק־דין סופי של בית־דין רבני ,על־ידי הרבנים הראשיים לישראל )בהנחה שעל הנישואץ
החדשים חל דין תורה ,כלומר שהבעל ישא אשד ,יהודיה בישראל(.
)(2

האישור הניתן על־ידי הרבנים הראשיים הוא מעשה מינהלי ולא שיפוטי.

״אישור״ זה הינו יציר החוק החילוני ,ואינו יציר ההלכה ,או תקנה הלכתית ,שהרי לפי
הדין הדתי דרוש אישור של מאה רבנים משלוש ארצות.
)(3

לכאורה סמכותם של הרבנים הראשיים לתת את האישור היא בלתי״מוגבלת :

ברצותם ־־־ נותנים ,ברצותם —מסרבים ,ואין לו לבית־משפט זה להתערב בשיקול־דעתם.
אלא כבר נפסקה הלכה ,שאפילו היה-שיקול־הדעת הנתון בידי הרשות ,,מוחלט״ או אבסו
לוטי ,עדיין ייזקק בית־משפט זה לטענה ,שהרשות השתמשה בשיקול־דעתה שלא במסגרת
מטרתו של החוק המעניק לה את שיקול־הדעת ,או למטרד• — אשר יכולה להיות טובה
וסבירה כשלעצמה — הזרה לאותו חוק.
ו .לפי סעיף  6לחוק הנ״ל ,״לא היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה:,
,פםקי־דיך ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״ה*1$64

599

מרים שטרייט נגד הרב הראשי לישראל ,ו־ 4אח

בג״צ 301/63

לא יורשע אדם

לפי סעיף  ,2אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שהותרו לפי פסק־

דין סופי של בית־הדין המוסמך ,על־םמך אחד מאלה ג ) (1ב ח ו ג ו
מחמת מחלת נפש
ז,

)(1

,

) (2בן־זוגו

אינו מסוגל,

נעדר ב נ ס י ב ו ת  . . . . .״

מסעיפים  5ו־ 6לחוק הנ״ל אפשר ללמוד ,שהמחוקק הישראלי ,באסרו פולי־

 ,גמיה במדינת ישראל ,לא התכוון להסמיך כל רשות דתית ,או כל רשות בכלל ,להכניס בחזרה
לארץ את הפוליגמיה כאוות נפשן ,ואף מתוך נימוקים ששורשם בהלכה .עם ביטול הפולי
גמיה לא נעלם מעיני המחוקק ,כי ייתכנו מקרים נדירים ,יוצאים־מךהכלל ,בהם איסור הפו־
ליגמיה עשוי לגרוס קושי חמור ביותר ללא מוצא.
)(2

הכלל הוא שאין הבעל יכול לשאת אשה שניה כל עוד הנישואין הקודמים לא

הופקעו ,פרט במקרים יוצאים־מן־הכלל ,בהם תופס ״האישור״ הניתן על־ידי הרבנים הראי
שיים לפי סעיף  ,5או ההיתר לנוי סעיף  .6אולם ה״אישור״ כמו ה״היתר״ אינם יכולים
להינתן כשמבחינה משפטית אין מכשול אובייקטיבי שהנישואין הקודמים יתפרקו.
)(3

אין לפרש את הסעיפים  5ו־ 6הנ״ל כך ,שבאחד מהם ,הנוגע ללאייהודים,

מותרת העבירה של ביגמיה רק כשקיים מכשול אובייקטיבי להפקעת הנישואין הקודמים,
ואילו בשני ,הנוגע ליהודים ~ בכוחו של ״אישור״ היתר הנישואין להרשות את העבירה
של ביגמיה ללא הגבלות ,אף כאשר אינו קיים מכשול הנ׳׳ל מבחינה אובייקטיבית משפטית.
)(4

העקרון היסודי הוא שהתרת ביגמיה אפשרית רק כאשר בן־זוג אחד הינו

במצב כזה שאין לדעת מה רצונו ,כי אין הוא מסוגל להביע אותו ,ואין אפשרות אובייקטי
בית להפקיע את הנישואין.
־

) (5כלל הוא בתורת הפרשנות ,כי אין להניח שלמחוקק הכוונה להפלות בין

רשות אחת לבין רשות אחרת בענין חוק מסויים ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .אין להניח,
^שהמחוקק התכוון להסמיך רשות אחת להתיר ביגמיה ,כאשר במקרה דומה הוא אוסר זאת
על רשות אחרת ,כלומר ,שעל דרכה של רשות אחת העמיד את העקרון היסודי הנ״ל ,ואילו
לרשות אחרת הרשה להתעלם ממנו.
)(6

אין להעלות על הדעת שבסעיף  6הנ״ל אסר המחוקק על הרשויות לנצל

את התרת הביגמיה לשם כפיית אחד מבני־הזוג ,ואילו בסעיף  5הרשה לרשות הדתית
היהודית לנצלה למטרה זאת ,על אף העובדה שלמטרה זו מצויה התרופה בחוק אחר .מטרת
החוק הנדון ,וסעיף  5שבו ,היא איסור הביגמיה ,ולא התרת ביגמיה לשם הפעלת לחץ על
האשה היהודיה שתקבל גט מבעלה.
ח.

) .(1על הרבנים הראשיים לשקול ,אם מתן ״האישור׳׳ הנ״ל מתיישב עם מטרת

החוק החילוני ,האוסר ביגמיה .לעמיהם צריך לעמוד העקרון היסודי הנ״ל ,שהתרת ביגמיה
אפשרית רק בנסיבות ,בהן האשד ,משוללת הכוח להביע את דעתה ,או את הסכמתה ,לפרק
את הנישואין על־ידי גט )יהיה זה גט רגיל או גט חומרא( .קיימות הנסיבות — יתנו את
האישור ,אינן קיימות — אין הם רשאים לתתו.
)(2

אם נסיבות כאלו אינן קיימות ,וההיתר בפסק־הדין ניתן רק כתוצאה של

סירוב האשד .לקבל גט — הרי במתן האישור על־ידי הרבנים הראשיים יהיה משום שימוש
בחוק הנ״ל האוסר ביגמיה ,שלא לשם מטרתו ואף בניגוד למטרתו.
)(3

במקרה כנ״ל ,זכותה של האשת לבקש סעד מבית־המשפט הגבוה לצדק,

שיתן צו האוסר מתן ״אישור״ בניגוד לחוק הנ״ל .אץ מקרה כזה שונה מכל מקרה אחר,
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בו משתמש עובד ציבור בכוחו ,שלא בהתאם לחוק ,כשהוא משתמש בחוק מםויים שלא
לשם מטרתו ועל־ידי כך פוגע במעמדו של העותר.
) (4בכך מצוי הסייג שבסעיף  ,5כשם שהוא מצוי בסעיף  ,6אלא בדרך אחרת,
בדרך עקיפין .סעיף  5בנוי כך ,שמצד אחד צריך להיות קיים פםק־דין מבית־הדין הרבני,
^

שבוזדאי שוקל את ענין התרת נישואין מבחינת ההלכה — ובזה אין המחוקק מתערב )שלא
כמו בסעיף  .(6אולם מאידך ,השימוש בפסק־הדין לשם סטית מן החוק האוסר ביגמיה,
תלוי באישור הרבנים הראשיים ,הנתונים לביקורת הרשות החילונית באמצעות ביתי
המשפט הגבוה לצדק.
ט .בנסיבות הענין יש להניח ,כי פסקי־הדין של בתי־הדין הרבניים על שתי דרגותיהם
הם נכונים מבחינת ההלכה הדתית ,כי אפילו לא היו נכונים ,אין בסמכותו של בית־משפט •
זה להתערב .אולם מבחינת החוק החילוני אין הצדקה לכך ,שהרבנים הראשיים יתנו רשות
לבעל לבצע את הפשע של ביגמיה.

פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

• •

ג

] [Iע׳׳א  238/53־— אהד! כהן דבלה בוסליק! נגד היועץ המשפטי למנושלה :פד״  /כרך ח,
תשי״ד/תשט״ד ,1954ע׳  ; 36,19,4פי״ם ,כרך יד ,תשי״ד־953/54ו ע׳ .278
] [2בג׳׳׳צ  — 241/60מנצור תופיק! כרדוש! נגד רשם החברות; פד״י ,כרך טו ,תשכ״א/
תשכ״ב־ ,1961ע׳ .1151
] [3ד״נ —16/61־ רשם החברות נגד מנצור תופיק כרדוש; פד״י ,כרך טז ,תשכ״ב/תשכ״ג־
 ,1962ע׳ .1209
] [4בג״צ  —. 12/53ר׳ גבאי נגד בית־הדין של הרבנות הראשית ברחובות ,ואח׳ :פד״י,
כרך ז ,תשי״ג/תשי״ד־ ,1953ע׳  ;480 ,478פי״ם ,כרך יג ,תשי״ג ,1953-ע׳ .5
] [5בג״צ  — 80/63שניצר! גורפינקל ו־ירחמיא,ל חקלאי נגד שר־הפניס; פד׳׳י ,כ ר ך י ז ,
י•
תשכ״ג/תשכ״ד־963ו ,ע׳ .2061 ,2048
] [6בג״צ  — 111/63ג׳מיל אבו־חורש נגד בית־הדין השרעי לאזור עכו ,ואח׳; פד״  /כרך
יח ,תשכ״ד/תשכ״ה־ ,1964ע׳ .589
] [7בג״צ  — 187/54חלימה סלימאן ברייה נגד קאדי בית־־הדין השרעי המושלמי ,עכו
)שיך מוסה טברי( ,ואח׳ :פד״י ,כרך ט ,תשט״ו/תשט״ז־ ,1955ע׳  ; 1199 ,1193פי״ס,
כרך כ ,תשט״ז־ ,1955ע׳ .36
] [8בג״צ  — 10/59ויקי לוי נגד בית־הדין הרבני האזורי ,תל־אביב־יפו ,ואח׳ :פד׳׳י,
כרך יג ,תשי״ט/תש׳ ך־ ,1959ע׳  ; 1193 ,1182פי״ס ,כרך נו< תשי״ט־ ,1959ע׳ .279
] [9ע״פ  — 54/54יצחק שמעון הרשנהורן נגד היועץ המשפטי לממשלה :פד״י ,כרך ח,
תשי״ד/תשט״ו־ ,1954ע׳  ; 1300פי״ם ,כרך יז ,תשט״ד ,1954/55ע׳ .177
] [10ע״א  — 191/51לייב סקורניק נגד מרים סקורניקו :פד״י ,כרך ח ,תשי״ד/תשט״ד
 ,1954ע׳  ; 141פי״ם ,כרך יד ,תש ״ד־ ,1953/54ע׳ .389
] [IIבג״צ  — 143/62הנריט אננה קטרינה פונק־שלזינגר נגד שר־הפניס; פד״י ,כרך יז,
תשכ״ג/תשכ״ד־ ,1963ע׳ .250,225
1
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] [12ע״א  — 167/63פהינוה ג׳ראח נגד יעקב ג׳ראח•; פד״י ,כרך יז ,תשכ ג/תשב״ד־,1963
ע׳ .2617
] [13בג״צ  — 91/49חיים פריש נגד רשם האגודומ השיתופיות ,ואח׳ ־ .פד״י ,כרך ה ,תשי״א/
תשי״ב־  ,1951ע׳  ; 285פי״ם ,כרך ד ,תשי״א־  ,1951ע׳ .334
] [14ע״א  334/57עד — 337/57־ יוסף חכמו־ב נגד יוסף שמידט ,ואח׳ :פד״י ,כרך יב ,תשי״ח/
תשי״ט־ ,1958ע׳  64 ,59פי״ם ,כרך לא /תשי״ח~ ,1958ע׳ .251
] [15הנו׳  — 10/55חברת הכשרת הישוב בישראל בע״מ! ע ד יוסף שדנוון :פד״  /כרך ט,
תשט״ו/תשט״ז־,1955ע׳ 646־,פי״ם,כרך יח,תשט״ו־,1955ע׳.452
] [16בג״צ  — 47/59סעיד עבד־אללה כאלד אל־כטיב נגד פקיד הגביה ,מזשרד מ׳ס הכנסות
עכו :פד״י ,כרך יג ,תשי״ט/תש״ך־ ,1959ע׳  ; 1097פי״ס ,כרך נו ,תשי״ט־ ,1959ע׳.237
/,

;

,

פםקי־דין א״י שאוזכרו:
C . A . 1 5 8 / 3 7 — Leib Neussihin
and ors. v. M i r i a m Neussihin:
(1937),
; ), V o l 1 , p . 3 9 1אס״ק( P . L . R . V o l . 4, p . 3 7 3 , 3 7 6 ; ( 1 9 3 7 ) , S.CJ.
( 1 9 3 7 ) , Ct. L . R . V o l . 2, p . 2 0 1 , 2 0 3 .

][17

H . C . 2 4 / 4 1 — S i m a a n M u s a Zaadeh
v. Chief Execution
Officer,
Jerusalem and a n . : ( 1 9 4 1 ) , P . L . R . V o l . 8, p . 1 7 5 ; ( 1 9 4 1 ) , S.CJ. V o l . 1 ,
p . 1 6 1 ; ( 1 9 4 1 ) , Ct. L . R . V o l 9, p . 177.
H . C . 4 9 / 4 5 — N a z m i Anebtawi
v. Chief
Execution
Officer,
Nablus
and a n . : ( 1 9 4 5 ) , P . L . R . V o l . 1 2 , p . 4 2 6 ; ( 1 9 4 5 ) , A . L . R . V o l . 2,
p . 659, 6 6 6 .

][18

][19

פסקי־דין אנגליים שאוזכרו:
T h e E a r l of Oxford's
Case: ( 1 6 1 5 ) , 2 1 E . R . 4 8 5 , 4 8 6 , 487; 1 Rep.
Ch. 1.
Besant
v. Wood:
( 1 8 7 9 ) , 4 0 L . T . 4 4 5 ; ( 1 8 7 9 ) , 12 C h . D . 6 0 5 ; 23
Sol. Jo. 4 4 3 .
T h e Teresa:
( 1 8 9 4 ) , 7 1 L . T . 3 4 2 ; 7 Asp. M . L . C . 5 0 5 ; sub nom. T h e
;Teresa
1 1R . 681.
M c H e n r y v. Lewis:
( 1 8 8 3 ) , 22 C h . D . 397; 52 L J . C h . 3 2 5 ; 4 7 L . T .
5 4 9 ; 3 1 W.R. 3 0 5 , C . A .
Bolton
v. B o l t o n : ( 1 8 9 1 ) , 6 5 L . T . 6 9 8 ; ( 1 8 9 1 ) , 3 C h . 2 7 0 ; 6 0 L J . C h .
689 ; 7 T . L . 703, C . A .

][20
][21
][22
][23
][24

חוקים אנגליים שאוזכרו:
Act, 1 8 7 3 ( 3 6 & 3 7 V i c t . c. 6 6 ) , s. 25.
)(Consolidation
Act, 1 9 2 5 ( 1 5 & 1 6 Geo. 5
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Supreme
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מקורות המשפט העברי שאוזכרו:
)לפי סדר אזכורם(
]א[ תרנדא ,שו״ע ,אבן העזה סי׳ ׳דג ,סעי׳ א׳; סי׳ א  /סעי׳ י ׳ ; סי׳ קי״ט ,סעי׳ ר בשם
הכל בו.
]ב[ בית שמואל ננל שף׳ע ,אבן העזה סי׳ כ״ /1סעי׳ א /
]ג[ התשב״ץ.
]ד[ הריב׳׳ש ,סי׳ ף.
]ה[ ספרי ,דברים ,פרק י״ז ,פסוק! י״א.
]ו[ אוצר הפוסקים על שר׳ע ,אבן העזה סי׳ א  /ס ע י ׳ י׳.
]ז[ תשובות מהר״ם מינץ ,סי׳ ק״ב.
]ח[ תשובות נוהר״ם פ א ח ו ^ סי׳ י״ד.
]ט[ שו״ע ,אבן העזה סי׳ א,׳ ,סעי׳ י׳; סי׳ קנדט ,סעי׳ ף,
]י[ תשובות נוהרי״ק-,סי׳ ק״א בשם הרשב״א.
]יא[ הרמב״ם ,הלכות גירושין ,פרק י׳ ,הלכה י״ט; הלכות א/ישות ,פרק ז  /הלכה  0ג .
]יב[ גיטין ,דף פ״א ,ע״א; דף ל״ג ,ע״א; דף מף ע״ב; דף נן׳׳ז ,ע״א.
]יג[ כתובות ,דף ע׳׳ה ,ע״ב.
׳
]יד[ תרומת הדשן ,סי׳ ר״ט.
]טו[ שו״ת יחווה דעת להרב מקובסקי ,סי י״ח ,ת״א תרצ״ה.
]טז[ גינת ורדים ,חלק שני ,כלל א  /סי׳ י  /הובא באוצר הפוסקןם ,כרך א  /דף ט׳ ,ע״א.
]יז[ כנסת הגדולה ,טור אבן העזה סי׳ קכיט.
]יח[ רש״י ,גיטין דף ל״ג ,ע״א< ד״ה ״תינח׳׳ ־ד״ה ״שויוה! רבנך.
]יט[ ירושלמי ,יבמות ,פרק א׳ ,הלכה א/
]כ[ חולין ,דף קל״ט ,ע״א.
]כא[ תוספות ,קידושין ,דף ל״ח ,ע״ב ,ד״ה ״השמטת כספים״.
]כב[ שאילת יעב״ץ ,חלק ב  /סי׳ ט״ו.
]כג[ דברים ,כ״ח.
,

העדות:
 .1על כשרות נישואין שנערכו בחוץ־לארץ ועל השימוש בישראל במשפט הבינלאומי הפרטי בשאלת
כשרותם ,עיין ג ם  :ע׳׳פ  — 141/60היועץ המשפטי לממשלה נגד שמואל יגודה  :פד״י ,כ ר ן יד ,ע׳ ,1355
 ; 1356פי״ם ,כ ר ן מז ,ע׳  ; 125ע״א  — 241/57יוהנה פלטיאל נגד ישר*1ל פלמיאל  :פד״י ,כ ר ן יג ,ע׳
 ; 599פי״ם ,כ ר ן למ ,ע׳  ; 14ע״א  — 100/57י ד י ונדל הרשברג נגד מריה יקובספלד יקורסקה  :פ ד ״ /
כ ר ן יב ,ע׳  ; 1896פי״ס ,כ ר ן לז ,ע׳ .46

 .2על בדירת הדין בתביעת אשד ,למזונותיה ,השווה גם  :ע״א ;12C,)167/63ע״א  — 425/63נורית
ר י ש ר א ל מזרחי נגד שבתי מ ז ר ח י ; פד״י ,כ ר ן יזז,

m325,331

.

 .3לעקרונות הצדק הטבעי עיין גם

Griffith and Street, Principles of Administrative Law, London, 1952, p. 153-154
et seq.
 aעל התערבות בית־המשפט הגבוה לצדק בשל עילה של פגיעה באחד מעיקרי הצדק הטבעי ,עיין גם i
״פםקיידיף ,ברך יח ,תשכ״ד/תשב״ה*1%4
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השופט כהן
בג״צ  — 86/58מאיר ב ו ע י ם נגד ראש המטה ה כ ל ל  /צה״ל ,ואזד ־ .פד״י ,כ ר ן יב ,ע׳  ; 1653פי״ם ,כ ר ן לו,
ע׳  ; 14בג״צ  — 9/58 ; 3/58יונה ברמן ,ואח׳ ; יצהר ח ר ו ש ת שמנים בע״מ נגד שר־הפנים  :פ ד ״  /כ ר ן
יב ,ע׳  ; 1493פי״ם ,כ ר ן לו ,ע׳ .90
 .5על ביקורת בג״צ על פסקי־דין של בתי־דין דתיים ,השוזר :,בג״צ  — 307/59ס ע י ד אבו־אל־עפיה נגד
בית־הדין השרעי לערעורים ,ואח׳  :פד״י ,כ ר ן יד ,ע׳  ; 760פי״ס ,כ ר ן מו ,ע׳  ; 130בג״צ  —69/55בולוס
ח נ ה בולוס נגד שר־הפיתוח ,ואח׳  :פ ד ״  /כ ר ן י ,ע׳  ; 680 ,673פי״ם ,כ ר ן כ ג  ,ע׳  ; 154 ,147בג״צ 202/57

^

— אסתר סידיס נגד הנשיא וחברי בית־הדין הרבני הגדול ,ואח׳  :פד״י ,כ ר ן יב ,ע׳ ; 1539—1538 ,1528
פי״ם ,כ ר ן לו ,ע׳ .281
 .6על שימוש בחוק לא לשם מטרתו ,הש1זה גם  :בג״צ 311/60

י׳ מילר מהנדס )סוכנות ליבוא(

בע״מ נגד שר־התחבורה ,ו א ח ׳ ; פד״י ,כ ר ן יד ,ע׳  ; 1990בג״צ  — 241/60מנצור תופיק כרדוש נגד רשם
ה ח ב ר ו ת ; פד״י ,כ ר ן טו ,ע׳

2

1151.

 .7על טעות גלויה על פני ההחלטה של בית־דין נמוך ,ראה סלנט ,בג׳׳צ ,ע׳  * 91בג״צ  86/58הנ״ל.
 .8על טיבו של צו־בירור בדרך כלל ,ראה םלנט ,בג״צ ,ע׳ .91
 .9על מעשה־בית־דין בדחיית תביעת אשד .למזונותיה ,עיין גם ע״א  ,(12) ,167/63הנ״ל.
.10

לםעיף  181לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,עיין גם ע״פ  — 112/50גד יוסיפוף נגד היועץ המשפטי
}

לממשלה  :פד״י ,כ ר ן ה ,ע׳  ; 481פי״ם ,כ ר ן ד ,ע׳ .166

התנגדות לצו־על־תנאי ,מיום ט׳ בכסלו תשכ״ד ) ,(25.11.63המכוון למשיבים והדורש
מהמשיב מס׳  1לבוא וליתן טעם :מדוע לא יימנע מלאשר את היתר הנישואין שניתן למשיב
מם׳ ) 5אליהו שטרייט( על־ידי המשיב מס׳ ) 3בית־הדין הרבני האזורי ,תל־אביב־יפו( ,ב־תיק
/4474) 5910/723כ״א>׳ ביום י׳ באדר תשכ״ג* ומדוע לא יבוטל האישור להיתר נישואין
אם ניתן כבר; ולמשיב מס ) 2בית־־הדין הרבני הגדול ,ירושלים( לבוא וליתן טעם ,מדוע
לא יבוטל פסק־דינומיום כ״ח בסיון תשכ״ג ,בערעור תשכ״ג ;42/ולמשיב מם  3לבוא וליתן
טעם ,מדוע לא יבוטל פסק־דינו מיום י״א בחשון תשכ״ג ,בתיק /4474כ״א הנ״ל ,בו חוייבה
המבקשת לקבל גט פיטורין מהמשיב מם׳  ,5ופסק־דינו מיום י׳ באדר תשכ״ג ,ב־תיק
 ,5910/723בו ניתן למשיב מם׳  5היתר לשאת אשה כדת משה וישראל ,כרצונו ,על אשתו
הנוכחית; ולמשיב מס׳ ) 4המועצה הדתית ,תל־אביב־יפו( ,לבוא וליתן טעם ,מדוע לא
תימנע מלערוך חופה וקידושין בין המשיב מם׳  5ואשת אחרת שאינה העותרת .הצדעל־
תנאי בוטל נגד המשיבים מס׳  2ו־מס׳  ,3ונעשה החלטי נגד המשיבים מס׳  1ו־מס׳  ,4וניתן
צו האוסר על המשיב מס׳  5לשאת אשה אחרת על אשתו העותרת.

ך

,

,

ה

ו
ר׳ רבינוביץ ד ד ׳ שטינמץ — בשם העותרת ן ד״ד ב׳ לייבה — בשם המשיב מם׳ $ 5
אין הופעה בשם המשיבים מס׳  1עד מם׳ 4

צר
השופט כהן :המבקשת היא אשתו של המשיב מס׳ ) 5להלן — המשיב( שנישאה לו
בנישואין אזרחיים בעיר יאסי של רומניה ביום  .25.8.1925אין חולקין על כך שלפי חוקי
רומניה היו הנישואין שביניהם שרירים וקיימים ן .ואומנם חיו יחדיו כאיש ואשתו לכל דבר,
ואף נולד להם בן ,ובן שני אימצו להם.
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שני בני־הזוג הם יהודים בגי יהודים ,ואם כי פרש המשיב בשנת  1938מן הקהילה
היהודית ונרשם כלא־דתי )״א־קונפסיונלי״( ,הרי עתה עומד הוא במקום שבעלי־תשובה
עומדים ,שבשנת  1948חזר ונרשם כיהודי בקהילת וינה .ייתכן ופרש בשעתו מן הקהילה
היהודית מחמת המציק? מאידך ייתכן וחזר לאחר המלחמה לחיק היהדות כדי לזכות ברשיון
עליה לישראל; אך יהיו הדברים אשר יהיו ,בין כה וכה מקובלנו שישראל אף־על־פי שחטא
ישראל הוא ,ולא ראיתי ממש בטענת המבקשת )שלא נטענה לפנינו אלא בחצי פה> שהמשיב
לא הצליח להוכיח שהוא יהודי שםמכות־שיפוטם של בתי־דין רבניים בישראל פרושה עליו.
המבקשת הצהירה שעד שנת  ,1954כלומר בתקופה של כשלושים שנה ,היו חיי הנישואין
בינה לבינו ״תקינים״ .אותה שנה נתן ,לטענתה ,את עיניו באשה אחרת ,עזב אותה לאנחות,
והגיש נגדה תביעת גירושין לבית־הדין הרבני בתל־אביב .תביעה זו ענין בה לנדון בפנינו,
לא מפני שניתן עליה פסק־דין ,אלא מפני ההודאה המשתמעת ממנה ,וזו לשונה:
״הנני נשוי עם אשתי עשרים ושמונה שנים ,ובכל השנים היא ממררת את
.חיי מבחינות שונות .לא מכינה לי אוכל,־כביסה ושום דבר .היא גם משפילה
את כבודי .אני מבקש לכן להזמין את הנתבעת ולחייבה בגירושין ,היות ואפסה
התקוה לחיי שלום תקינים .ישנם עוד סיבות לגט שאת פרטיהם אמסור בשעת
הדיון .על־סמך הנ״ל הנני מתכבד לבקש את כבוד בית־הדין לחייב את אשתי
בהתאם לתביעה.״
חזקה על המשיב שמסר עוד ״סיבות לגט״ כהנה וכהנה בשעת הריון בבית־הדין הרבני:
גם בתצהירו לפנינו מונה הוא כרוכל כל מיני עבודות שאשה עושה־ לבעלה והמבקשת לא
עשתה לו .אבל בית־הדין הרבני לא ראה להיעתר לתביעתו ,ומשסירבה המבקשת לקבל גטה
מרצונה ,זנח המשיב את התביעה.
המערכה השניה בהתדיינות בין בני־הזוג נפתחה בשנת  1956בהגשת תביעת מזונות של
המבקשת לבית־הדין הרבני בתל־אביב .ביום כ״ב באייר תשט״ז) (3.5.56ניתן על־ידי בית־
הדין הרבני ״פםק־דין זמני״ ,בו חוייב המשיב ״לשלם לאשתו התובעת מרים שטרייט״ מזונות
למשך שלושה חודשים .בראש פסק־דין זה כתוב לאמור :״הנ״להינם זוג נשואים זל״ז
כשלושים שנה״ .עינינו הרואות שלא זו בלבד שלא עלה בדעת המשיב לטעון שהמבקשת
אינה אשתו הנשואה לו כדין ,אלא בית־הדין הרבני קבע ,כדבר שאין עליו חולקין ,שהם
איש ואשתו ,ועל־כן פסק למבקשת את מזונותיה.
בשנת  1958הגישה המבקשת לבית־הדין הרבני בתל־אביב־יפו תביעה להגדלת סכום
מזונותיה .בתביעה זו ניתן ביום ט״ז באלול תשי״ח ) (1.9.58פםק־דין שאביאו כאן במלואו:
״התובעת שנעזבה על־ידי בעלה הנתבע ושחי לפי דבריה בגלוי עם אשה
אחרת ,השיגה בבית־דיננו בתאריך כ״ו בתשרי תשי״ז פסק־דין למזונות בגובה
של -־ 45.ל״י חודשית .כל עוד שפסק־דין זה בתוקפו הגישה התובעת כעת
,פסקי־דיך ,כרך יח ,חשכ״ד/תשכ״זד1964
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בתיק דנן תביעה נוספת להגדלת סכום מזונותיה עד ל־— 65.ל״י בכל חודש,
וזה מתוך הנימוק שצרכי החיים התייקרו ואין באפשרותה להתקיים מהמכסה
הזעומה שנפסקה לטובתה בעבר .הנתבע התנגד לדרישתה של התובעת בטענו
)טענה שלא הזכירה עד לישיבה זו( כי נשא בזמנו את אשתו התובעת בנישואין
אזרחיים גרידא ושלכן אין עליו כלפיה כל חיוב של מזונות לפי הדין .אומנם
את הסכום של — 45.ל״י ממשיך לעת עתה לשלם לה ,אולם יחד עם זה משאיר
לעצמו הזכות לדרוש גם את ביטולו של פםק־דין זה ואינו רוצה שבית־הדין
יראה בתשלום הנזכר כל תקדים שהוא לגבי איזה שהוא חיוב שקיבל כאילו
על עצמו בדבר הזנתד ,של התובעת .באופן אלטרנטיבי טוען שהינו חולה ולא
יכול להרוויח כראוי .כבר כחמש שנים חינם נפרדים ובזמנו הגיש נגד התו
בעת תביעה לגירושין.
התובעת הודתה שלא נתקיימו בינה ולבין הנתבע נישואין דתיים ,אולם
חיו יחדיו כ־ 28שנה בחוץ־לארץ וגם אחרי עלותם ארצה.
אחרי העיון בנדון פסקנו:
א .הואיל ואף התובעת מודה כי אינה נשואה לנתבע לפי דיני ישראל
ושאין לה כתובה כדין וממילא שאין לה גם תנאי כתובה ,לכן תבי־
עתה להגדלת מזונותיה נדחית.
ב .יחד עם זאת מטילים על שני הצדדים הקשורים זל״ז על־ידי הקשר
האזרחי שביניהם ועל־ידי חייהם המשותפים במשך תקופה ארוכה
של כ־ 28שנה ,אולם הנפרדים למעשה כבר למעלה מחמש שנים
פירוד מוחלט ,להגיע על־ידי ניהול משא־ומתן לידי הסדר סופי
ומשביע רצון של ענינם היגע.
ג .הוצאות המשפט :כל צד ישא בהוצאותיו.״
לא התעצל המשיב ,ומיד הגיש לבית־הדין הרבני בקשה לבטל גם את פםק־הדין הקודם
למזונות המבקשת ,ובית־הדין הרבני נענה לו בפסק־דין מנומק ומפורט שניתן ביום כ״ז
בניסן תשי״ט ) .(5.5.59אין מן הצורר להתעכב כאן על פםק־דין זה ,שרובו ככולו מוקדש
להפרכת טענתה החדשה של המבקשת ,מאילו נוסף על הנישואין האזרחיים נישאה למשיב
גם כדת משה וישראל .בית־הדין הרבני פסק כי טענה זו לא הוכחה ,ואין אנחנו באים להרהר
אחר מידותיו של בית־הדין הרבני לענין קביעות עובדתיות שכאלו .נסיונו של בא־כוח
המבקשת להניענו שאנחנו נקבע כאן שאומנם נערכו בין בגי־הזוג גם חופה וקידושין ,היה
נדון מראש לכשלון ,נוכח פני קביעה עובדתית זו של בית־הדין הרבני} ולענין הבקשה
שלפנינו מקבלים אנחנו כעובדה ,שאין אחריה ולא כלום ,שהנישואין בין בני־הזוג היו נישואין
אזרחיים בלבד.
על פסק־דינו של בית־הדין הרבני האזורי עירערה המבקשת לבית־הדין הרבני לער־
עורים ,ובפםק־דינו מיום י״ג בניסן תש״ך אישר בית־הדין הרבני לערעורים את פםק־הדין
הקודם ואמר וזו לשונו:
״
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והנה לפי העובדות שקבע כבוד בית־הדין הרבני האזורי שבין
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הצדדים לא היו נישואין בחופה וקידושין אלא רק נישואין אזרחיים בלבד ,אם
כן פשוט הוא שאין המשיב חייב במזונות המערערת שהרי לפי הדין אין זה
נישואין .ואף שהמערערת זקוקה לגט ,כמו שכתב הרמ״א ,אה״ע ,סי׳ ל״ג ,ם״א
,יש אומרים דפנוי הבא על הפנויה לפני עדים חוששין שמא כיוון לשם קידו
שין דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות  . . . . .׳ ועיין בבי״ש ,סי׳ כ״ו,
ם״א, :כל שנישאה וגלוי לכל הוי כאילו היו עדים בשעת הביאה / . . . . ' .
ובפרט במקרה דנן שחיו ביחד כבעל ואשה כשלושים שנה ויש להם בן משו
תף .אומנם זה ברור שבנישואין אזרחיים גם אם הם צריכים להיפרד בג״פ
מספק ,אבל אין להם אחד כלפי השני כל זכויות וחובות הנובעות מקשר של
נישואין ואין האשה זכאית לדרוש מזונות מהאיש ,הואיל וזה רק ספק קידושין
כמש״כ הרמ״א הנ״ל, :שמא כיוון לשם קידושין  ,ומםפיקא לא מפקינן ממונא.
וביחוד במקרה כגון דנן שהמשיב מוכן לתת למערערת גט ,והצהיר שמוכן
לשלם לה פיצויים סכום של — 1,500.ל״י ,נוסף על המשק שהעביר על שמה.״
,

ענין מזונותיה של המבקשת בא על תיקונו ,משהגישה תביעתה לבית־המשפט המחוזי,
וערעורו של המשיב על החלטת־ביניים הגיע לבית־־המשפט הזה )ע״א  ,(-* 360/60אשר פסק
למבקשת מזונותיה בהסכמת המשיב.
בשנת  1961חזר המשיב והגיש לבית־הדין הרבני בתל־אביב תביעת גירושין .וזו לשון
עתירתו של המשיב בתביעתו החדשה:

•

״לאור כל האמור לעיל ,ולאור העובדה שבין התובע והנתבעת לא קיימים
נישואין כדת משה וישראל ,ומאחר ואין שום סיכויים שישלימו ביניהם,
אף־על־פי שלא התחתנו כדת וייתכן מאד שאינם זקוקים לגט דתי ,הבעל מוכן
לתת גט לנתבעת כדת ומבקש מבית־דין זה להזמין את הנתבעת ולחייבה
לקבל גט ממנו ,למען שגם היא תהא פנויה וגם הוא יוכל לשוב ולחיות חיים
כדת ,ולשחרר את התובע מכל חובות כלפי האשה ,ובמקרה והאשה תסרב
לקבל גט פיטורין מתבקש בית־דין נכבד זה לכפות על האשה לקבל גט פיטו־
דין או לתת לבעל היתר נישואין.״

ביום י״א בחשון תשכ״ג ) (8.11.62פסק בית־הדין הרבני שעל המבקשת לקבל גטה
מידי המשיב תוך שלושים יום ,ואם תמאן ,ידון בית־הדין בבקשת המשיב לתת לו היתר
נישואין .על פםק־־דין זה עירערה המבקשת לבית־הדין הרבני לערעורים* אד בטרם הגיע
ערעורה לדיון ,חזר בית־הדין הרבני האזורי לדון בבקשת המשיב לתת לו היתד נישואין,
וביום י׳ באדר תשכ״ג ) (6.3.63ניתן למשיב היתר ״לישא אשה כדת משה וישראל. ,כרצונו״,
• בכפוף לאישור ״מטעם כ״ג הרב הראשי לישראל״ .על פסק זה עירער המשיב לבית־הדין
• ע״א  — 360/60אליהו שטריים נגד מדים שטרייט)לא פורסם(.
״פםקי-דין״ ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״דר1964
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הרבני לערעורים /ותרעומתו היתה שבית־׳הדין הרבני לא נאות לכפות על המבקשת את קבלת
גטה .בפםק־דינו מיום כ״ח בםיון תשכ״ג דחה בית־הדין הרבני לערעורים את שני הער
עורים גם יחד.
עד כאן השתלשלות הדיךוהדברימ בבתי־הדין הרבניים .בבקשתה לפנינו מבקשת
המבקשת לצוות על המשיב מם׳  ,1הוא הרב הראשי לישראל ,שיימנע ממתן האישור הדרוש
להיתר הנישואין? על המשיבים מס׳  2ומס׳  ,3שהם בתי־הדין הרבניים על שתי דרגותיהם/
שיבטלו את היתר הנישואין ן ועל המשיבה מס׳  ,4שהיא המועצה הדתית ,שלא תערוד
למשיב חופה וקידושין עם אשת אחרת .היא קיבלה צו־־על־תנאי מאת השופט זילברג כדן
יחיד ,ובתשובה עליו שמענו השגות מפי ד״ר לייבה ,שטען למשיב בטוב טעם ודעת.

ב

אשר למשיב מם׳  ,2הוא בית־הדין הרבני לערעורים ,והמשיב מם׳  ,3הוא בית־הדין
הרבני האזורי בתל־אביב־יפו ,נראה לי שדין הצו־על־תנאי נגדם להתבטל .בא־כוח המבקשת
טען לפנינו שפסקי־דינם של בתי־דין אלה מגלים טעויות משפטיות על פניהם ן והוא עמל
^
וטרח הרבה והעלה פנינים ומרגליות מתשובות פוסקים מפוסקים שונים שדעתם ותורתם
אינה עולה בקנה אחד עם הדעה המשפטית כפי שהיא באה לידי ביטוי בפםקי־דינם של
בתי־הדין הרבניים דנא .אלא הלכה פסוקה היא ונוהג קבוע הוא בבית־משפט זה מימים
ימימה ,שאין אנחנו יושבים בערעור על בתי־דין דתיים :כל אשר פוסקים הם ,הרי הוא הדין
הדתי שלהם ,ואין לו לבית־משפט אזרחי להרהר אחר מידותיהם לענין מהותו וטיבו של דין
דתי זה .״הנקל לתאר ,לאיזה סיבוכים וסתירות נגיע ,אם ,למשל ,בית־המשפט הגבוה לצדק י
יראה ״חריגה מסמכות״ בכך ,שבית־הדין הרבני הכריע ,בענין מסויים ,כדעת התשבי׳ץ ,בני
גוד לדעתו של הריב״ש ?״ )כלשון השופט זילברג בספרו על המעמד האישי בישראל ,ע׳ .(174
וכבר מצווים אנו ועומדים מקדמת דנא ,שהדיינים ״אשר יהיו בימים ההם״ ,אפילו מראין
בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין ,שמע להם )ספרי ,דברים ,י״ז ,י״א(.
ך

ה
מוסיף בא־כוח המבקשת וטוען שדין פסקיהם של בתי־הדין הרבניים להתבטל על-
ידעה באשר נוגדים הם את כללי הצדק הטבעי ואת הלכות המשפט הבינלאומי הפרטי .גס
את הפגיעה בצדק הטבעי וגם את הפגיעה בהלכות המשפט הבינלאומי ,רואה בא־כוח
המבקשת בהתעלמות בית־הדין הרבני מן הזכויות ומן המעמד שרכשה לה המבקשת מכוח
נישואין שהיו חוקיים ותקפים לפי דיני מקום כריתתם .אשר לצדק הטבעי ,אין אני יכול
לראות כיצד ועל שום מה הוא נפגע ,כאשר חוק פלוני רואה נישואין שנערכו בצורה פלונית
ככשרים ותופסים ,וחוק פלמוני רואה אותם נישואין כלא־כשרים וכשאינם תופסים :זוהי
תופעה תדירה במשפט ,וכל הלכות המשפט הבינלאומי הפרטי נובעות •מתופעה זו .אמת
נכון הדבר שהחוק השורר בישראל אינו מתיר התעלמות מן הזכויות ומן המעמד שרכשה
לה אשה על־ידי שנישאה לאיש בנישואין שהיו כשרים וחוקיים במקום כריתתם ,כפי שאראה
להלן• ,אבל אין זה ענין לצדק הטבעי כל עיקר .ואשר למשפט הבינלאומי הפרטי ,הלכה
פסוקה היא שאין בתי־דין דתיים קשורים בו ,ע״א!  ,158/37נ ;(17ע״א  ,238/53פד״  /כרך
ח ,ע׳  ,4נ ,(1ב־ע׳ .19
,
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השופט כהן

לפיכך אין אני רואה צורך להיכנס לבירור השאלה הנוספת ,אם מוסמך בית־משפט זה
לבטל את פםקי־הדין של בתי־־הדין הרבניים בענין זה ,לאור הוראות סעיף <7ב(') >4לחוק
_ ־ • בתי־המשפט ,תשי״ז־ .1957אף בהנחה שהסמכות נתונה בידיו ,אין אני רואה עילה לביטול
פםקי־דין אלה .־
א

ב

ג

נשאר לפליטה הצו־על־תנאי למשיב מם׳  ,1שלא יתן את האישור הדרוש ממנו להיתר
הנישואין ,ולמשיבה מם׳  ,4שלא תעח־ד נישואין למשיב על־פי ההיתר האמור .לא המשיב
מס׳  1ולא המשיבה מם׳  4הם ״בית־דין־דתי״ כמשמעותו בסעיף ) 7ב() (4הנ״לן הם המה
רשויות המדינה או אנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על־פי דין ,כמשמעותם בסעיף
) 7ב() ,(2ולגבי דידם אינה מתעוררת כל שאלה בדבר הצורך בטענת חוסר סמכותי תחילה.
השאלה העומדת לפנינו אינה אלא זאת ,אם אישור היתר הנישואין אוי ביצועו הלכה למעשה,
יכול וייעשה ״כדין״ ,או שמא יש למנוע בעדם מעשה כאמור ,באשר יהיה ״שלא כדין״ .שאלה
זו חופפת דק במידת־מה את שאלת הסמכות ,שהרי בוודאי אין רשות מרשויות המדינה
מוסמכת לעשות מעשה כשהדין אינו מסמיכה לעשותו * אבל יש לה לשאלה זו פנים גם מעבר
לשאלת הסמכות ,שהרי אף אם רשות מרשויות המדינה מוסמכת היא לעשות מעשה ,עדיין
יכול ויהא בשימושה בסמכותה משום מעשה ״שלא כדין״ במקרה המיוחד הנדון בבית־
המשפט.
״היתר נישואיך — מה טיבו ?

•

סעיף  5לחוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959קובע לאמור:
״היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה ,לא יורשע אדם על
עבירה לפי סעיף  2אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר ני־
שואין לפי פםק־דין סופי של בית־דין רבני ופםק־הדין אושר על־ידי שני
״
הרבנים הראשיים לישראל

ה
סעיף  2לחוק ההוא קובע כי נשוי הנושא אשה אחרת ,דינו—מאסר חמש שנים .לפי
סעיף  3עומד מי שהיה פעם נשוי ,בחזקתו שהוא נשוי ,בל עוד לא הוכיח שנישואיו הקודמים
בוטלו או הופקעו ,אם במות בן־זוגו ,ואם —
1

״על־פי פםק־דין סופי של בית־המשפט או של בית־הדין המוסמך או על
פי דין התורה בדרך שאושרה על־ידי בית־הדין המוסמך  . . . . .״ ־ ־
לפי סעיף  4אין נפקא מינה לעגין העבירה ההיא —

ץ

״אם תוקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה שבה נערכו
או לפי דין דתי שעל־פיו נערכו.״
מכאן שהמשיב דנן ,שנישואיו הקודמים תקפים ושרירים הם לפי דין המדינה בה נערכו,
יעבור עבירת הביגמיה כשישא אשה אחרת ,אלא אם יאושר לו היתר הנישואין שניתן לו
,פםקי״דין״ ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״ה־1964
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השופט כהן
בפסק־דין סופי של בית־דין רבני ,על־ידי הרבנים הראשיים לישראל )יוצא אני מן ההנחה
שעל הנישואין החדשים חל דין התורה ,כלומר שהמשיב ישא אשה יהודיה בישראל( .לכאורה
סמכותם של הרבנים הראשיים לתת את האישור היא בלתי מוגבלת :ברצותם נותנים וברצו
תם מסרבים ,ואין לו לבית־משפט זה להתערב בשיקול־דעתם .אלא כבר נפסקה הלכה
שאפילו היה שיקול־הדעת הנתון בידי הרשות, ,׳מוחלט״ או אבסולוטי ,עדיין ייזקק בית־
משפט זה לטענה שהרשות השתמשה בשיקול־דעתה שלא במסגרת מטרתו של החוק המעניק
לה את שיקול־הדעת ,או למטרה —׳ אשר יכולה להיות טובה וסבירה כשלעצמה — הזרה
לחוק ההוא ,בג״צ  ; (2) ,241/60ד״נ  ,16/61נ .[3כל סמכותם של הרבנים הראשיים לישראל
:,לאשר היתרי נישואין נובעת מן החוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( בלבד :אין בידיהם,
בתור שכאלה ,סמכות שכזאת הנובעת מכל חיקוק חילוני אחר* ובאשר לדין התורה ,הרי
הסמכות להתיר נישואין שכאלה נתונה ,כידוע ,למאה רבנים משלוש ארצות )ראה אוצר
הפוסקים על שולחן ערוך ,אבן העזר א  ,י׳( ,ולא לשני רבנים ראשיים ,בין על־פי פסק בית־
דין ובין שלא על־פי פסק כאמור .וכבר ו*מר בית־משפט זה שמתן היתר נישואין אינו ענין
של הוראה דתית בדבר ״איסור והיתר״ גרידא ,כמו שאלות המובאות לפני הרב בעניני
טרפות וכדומה ,אשר גם הרבנים הראשיים היו מוסמכים לפסוק בהן ,בג״צ  ,12/53פד״ /
כרך ז ,ע׳  ,476נ ,(4ב־ע׳ .480
,

1

ההוראה שבסעיף  5הנ״ל אינה בגדר חידוש :עוד לפגי תחילת החוק ,החל בסוף התקופה
המנדטורית ,עמדה הודאה דומה בתוקפה ,היא הוראת סעיף ) 181ד( לפקודת החוק הפלילי,
 .1936כמאז כן עתה פותח החוק פתח הצלה לפני איש יהודי אשר דין התורה חל עליו ואשר
אין לאל ידו להביא את נישואיו לידי הפקעה או ביטול ,באשר אשתו אינה יכולה לקבל מידיו
את גטה .פתה הצלה שכזה הוא מחוייב הצדק וההגיון בכל שיטת משפט ,אשר בה אין
הנישואין מופקעים על־־ידי צו בית־המשפט ,אלא הפקעתם תלויה בפעולתם המשותפת
והרצונית של שני בני־הזוג .אם אחד מהם אינו מסוגל ,מסיבות שאינן תלויות בו ,לעשות
פעולה רצונית שכזאת ,כי אז בא החוק ומתיר םטיה מאיסור הביגמיה ־־־׳ ואם כי יש בכך
משום אי־שוויון בולט והפליית האשה לרעת ,הרי מבחינת דין התורה אין ההיתר יכול להועיל
אלא לאיש בלבד ,שכל עוד הנישואין ל*• הופקעו כדין ,האשה נשארת אשת־איש ואסורה
לאיש אחר ,אף אם הסיבה לאי־מתן הגט געוצה אד ורק בסיבות שאינן תלויות בבעל.
איסור הביגמיה נכנם לדיני העונשין האנגליים דרד המשפט הכנסייתי)ראה :בלקםטון
על דיני אנגליה ,כרד  ,4ע׳  ,(163ומטרתו המקורית היתה להגן על קדושת הנישואין,
הסקרמנטום .אם בדברי ימי המשפט האנגלי נמשכה ההתפתחות עד שהגיעו לידי מטרת
ההגנה על האשה ,מאות בשנים — הרי בדיני התורה קם לנו עוד במאה העשירית רבנו
גרשום מאור הגולה.שהטיל את החרם המפורסם על מי שלוקח אשה על אשתו ,כדי שלא
להביא לקטטה בינו לבינה ולשמור על שלום הבית ועל שארה ,כסותה ועונתה שלא יגרעם
)ראה :אוצר הפוסקים ,שם( .מטרת ההגנה על זכויות האשה בולטת לעין כל בחקיקה
הישראלית החדשה :בחוק שיווי זכויות האשה ,תשי״א־ ,1951לא רק בוטלו כל ההפליות
המשפטיות נגד האשה)במידה שאין הביטול פוגע בדיני איסור והיתר דתיים( ,אלא גם עבירת
610
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,

הביגמיה הורחבה :בסעיף  8לחוק בוטל סעיף־קטן)ג( שבסעיף  181הנ״ל ,ומשמעותו של
ביטול זה היה שאפילו היה ריבוי נישואין מותר לאדם לפי הדין הדתי החל עליו ,בא החוק
ואסר .ואין זה מקרה שאיסור זה מצא מקומו דוקא בחוק שיווי זכויות האשה :ההגנה על
זכויות האשה היא המחייבת איסור הביגמיה וביטול כל היתר חוקי לריבוי נישואין —״־ימיה
הדין האישי של הנוגעים בדבר אשר יהיה.

א

ב

ך

ך,

ן

ץ

והגנה זו על זכויות האשד* אינה רק חמרית באופיה ,שיובטחו לה שארה וכסותה ועונתה
ומילוי כל החיובים שהבעל נתחייב בהם .עיקר מטרתה ,ובפרט בחוק שיווי זכויות האשד״
היא ליצור ולהבטיה שוויון גמור בין איש ואשד ,לענין זכויותיהם וחבויותיהם המשפטיות.
בעיני המחוקק המודרני ,הנישואין הם מעין שותפות לכל ימי החיים בין שני שותפים ,שווים
לחובות ולזכויות} והחשובה שבין התחייבויותיהם ההדדיות היא שלא תפורק השותפות
ביניהם אלא בהסכמת שניהם או על־־פי פםק־דין של בית־משפט מוסמך — פסק־דין המושתת
על עובדת הנישואין והקובע על־פי ראיות כשרות את הפרתם בידי בן־הזוג הנתבע.
אם הארכתי את הדיבור בדברים הגלויים והידועים לכל בר־בי־רב ,אין זאת כי אם
להראות שמטרת החוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( היא להגן על אשה שנישאה
לאיש — ובה במידה על איש שנשא אשה — מפני הפרת הנישואין שביניהם על־ידי נישואין
נוספים .לענין זה אין נפקא מינה ,כאמור בסעיף  4לחוק שהבאתיו לעיל ,אם הנישואין היו
אזרחיים או דתיים ,ואם נערכו בארץ או בחוץ־לארץ .גם נישואין אזרחיים של יהודים ,אשד
הם כשדים לפי דין המקום בו נערכו ,זכו להגנת החוק} והסמכות להתיר נישואין במקרים
יוצאים מן הכלל לא נוצרה ,לדעתי ,כדי לאפשר סיכול הגנת החוק ומטרתו.
צודקת המבקשת בטענתה שבנישואיה האזרחיים עם המשיב רכשה לה כלפיו וכלפי
כולי עלמא זכויות המוקנות לה} וצודקת היא בטענתה שזכויות אלו מוקנות ושמורות לד ,לא
רק ברומניה ,מקום עריכת הנישואין ,אלא בכל מדינה אשר בה שולט החוק .לא הייתי אומר
שהפגיעה בזכויותיה אלו כמותה כפגיעה בצדק הטבעי ,כטענת בא־כוחה לפנינו ן שהדי
*כללי הצדק הטבעי״ ייקרא בלשוננו הטכנית בעיקר לכללים,מםויימים בדבר סדרי הדיון
אשר הם בבחינת תנאי בל יעבוד לכל שיפוט ולכל מינהל הוגן .אבל יהא אשר יהא השם
שנקרא לפגיעה זו — פגיעה היא בזכויות שהחוק מכירן ומגן עליהןן וכלל גדול הוא בפרשנות
חוקים שאין לפרש הוראה אחת של החוק ,כאילו היא מסמיכה רשות פלונית לבטל ולהפקיע
זכויות ,אשר הוראה אחרת שבאותו חוק מכירה בהן ומגנה עליהן — אלא אם כן לשונו
המפורשת של החוק אינה משאירה מקום לספק שאומנם להסמכה שכזאת התכוון המחוקק.
בענין החוק שלפנינו אין אני רואה לא צורך ולא הצדקה לפרש את ההסמכה ליתן היתר
נישואין ,כך שיש בה כדי הסמכה לשלול את ההגנה ולסכל את המטרה של החוק כולו .אם אין
לדבר ראיה ,הרי רמז לדבר מוצא אני בהוראות סעיף  6להוק ,הקובע לאמור:
״לא היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה ,לא יורשע אדם על
*עםקי־דיך ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״זד1964
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עבירה לפי סעיף  2אם הנישואין החדשים נערכו לאהד שהותרו לפי •פםק־דין
סופי של בית־הדין המוסמך על־סמד אחד מאלה:
) (1בן־זוגו מנישואיו הקודמים אינו מסוגל ,מחמת מחלת" נפש שלקה
בה ,להסכים להפקעת הנישואין או לביטולם או להשתתף בהליך או בפעולה
להפקעתם או לביטולם;
) (2בן־זוגו מנישואיו הקודמים נעדר בנסיבות המעוררות חשש סביר
לחייו ולא נודעו עקבותיו לפחות שבע שנים.״
כפי שהרישא מעידה ,אין סעיף זה חל על יהודים! אבל הוא חל על אותם האזרחים
הלא־יהודים שגם לפי דיני דתם שלהם אין הנישואין מופקעים; אלא בפעולה רצונית של בגי־
הזוג או אחד מהם ,להבדיל מהפקעת הנישואין על־ידי צו בית־המשפט .אשר להתרת קשר
הנישואין בעל־כרהה של האשה ,כבר בא חוק שיווי זכויות האשה לאסרה ,והחוק לתיקון
דיני העונשין )ריבוי נישואין( חוזר על איסור זה בסעיף  ;7נמצא שגם אצל לא־יהודים,
שמאור הגולה לא האיר להם ,אין עוד בישראל הפקעת נישואין בפעולה רצונית ,אלא אם
היא פעולה משותפת של שני בגי־הזוג .הצורך להרשות סטיה מכלל זה קיים אצל לא־יהודים
לא פחות מאשר אצל יהודים ן אף־על־פי־כן המתין המחוקק תשע שנים ,למן איסור הביגמיה
בחוק שיווי זכויות האשד ,ועד תחילת חוק ריבוי הנישואין ,עד אשר פתה גם לפניהם פתח
הצלה זה .והנה ,על־אף הזהות בצרכים ,מפרט סעיף  <6הדן בלא־יהודים ,את שתי העילות
המיוחדות המצדיקות מתן ההיתר ,ואילו סעיף  ,5הדן ביהודים ,אינו מפרט כל עילה מיוחדת
להצדקת מתן ההיתר ,כי אם מסמיד את הרשויות על דרך הסתם.
לכאורה מלמד שוני זה שבהםמכה ,שדין שונה ליהודים וללא־יהודים :לגבי יהודים,
מותר להתיר נישואץ ביגמיים בכל מקרה ומקרה ,ותהא אשר תהא העילה לכך ,ואפילו בלי
כל עילה? ואילו לגבי לא־יהודים ,אין אתה רשאי להתיר נישואין ביגמיים אלא במקרה של
מחלת־נפש או של היעדרות בלבד .אילו היה פירוש זה הפירוש הנכון ,היה הוא מעורר תמיהה
רבתי:יומה אצל יהודים ,שבישראל וברוב התפוצות התפשטה אצלם המונוגמיה מדורי דורות,
ולא היו נוהגים להתיר נישואין ביגמיים אלא במקרים בודדים יוצאים מן הכלל ,ההסמכה
להתיר נישואין שכאלה היא עכשיו כללית ובלתי מוגבלת — אצל לא־יהודים ,שהיו רגילים
לפי דיני דתם בפוליגמיה ,ואשר מימיהם לא היו זקוקים להיתרי נישואין ,לא כל שכן שצריכה
להינתן להם הסמכה כללית ובלתי מוגבלת! ולא זו אף זו :מה נשתנה האזרה הלא־יהודי מן
האזרח היהודי לענין זה ? למה לא יותר ללא־־יהודי לשאת אשה על אשתו אלא במקרה של
.מחלת־נפש או של היעדרות ,ואילו ליהודי יותר לשאת אשת על אשתו בכל מקרה שהרשות
המוסמכת תראה לתת לו היתר ? אילו זו היתה התוצאה מפירוש החוק ,כי אז היה בכך משום
הפליה פסולה ,העומדת בניגוד גמור להכרזת העצמאות של מדינת ישראל ולהצהרה האוני
ברסלית של האומות המאוחדות על זכרות האדם — ואם כי אין אלה מסמכים בני פועל
תחיקתי המחייבים את בית־המשפט ,הרי יעמיד בית־משפט זה את המחוקק הישראלי תמיד
בחזקתו שאין הוא מתכוון לפגוע ,על־ידי מעשי חקיקתו ,בעקרונות יסודיים של שוויון ,חרות
וצדק ,אשר הם נחלתן של כל המדינות המתוקנות והנאורות.
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א

ב

ג

ך

ה

ן

ן

לדעתי נעוצה הסיבה לכך ,שבסעיף  5לחוק סתם המחוקק ולא פירש את העילות המצ
דיקות מתן ההיתר ,ואילו בסעיף  6גילה ופירש אותן ,בעובדה שלגבי היהודים לא היה במתן
היתרי הנישואין ,ובהסכמת הרבנים הראשיים ,משום חידוש ,ואילו לגבי לא־יהודים היה
בכך משום חידוש גדול .מתן ״היתר מאה רבנים״ נהוג היה במקרים של מחלת־נפש או של
העדר האשה מאז התפשט החרם דרבנו גרשום והונהג איסור הביגמיה! ויש רגליים לדבר
ששני הרבנים הראשיים לישראל הוסמכו בסעיף ) 181ד> לפקודת החוק הפלילי ,כפי שתוקנה
בשנת  ,1947מפני שמאה רבנים סתם אי־אפשר היה להסמיך ,ונושאי התפקידים הרבניים
הגבוהים ביותר נאמנים הם שיהיו מפקחים כדבעי על כך שלא יינתן ההיתר אלא בהתאם
לכל דקדוקי דרישותיו של הדין הדתי .לגבי הרבנים הראשיים ,ידע גם המחוקק הישראלי
שהם לא יתירו נישואין על ימין ועל שמאל ככל העולה על רוחם! והוא יכול היה לסמוך
עליהם שיאשרו היתרים כאמור רק במקרים נדירים יוצאים מן הכלל .מה שאין כן לגבי
הרשויות הדתיות הלא־יהודיות :לא היה להם לענין זה לא נסיון מעשי ולא הנחיה בדין
הדתי! וכדי שידעו מה ומה הן העילות המצדיקות בדרך כלל מתן ההיתר ,פורטו עילות אלו
בסעיף  6כפי שפורטו .אך הפירוט שבסעיף  ,6לעומת חוסר הפירוט שבסעיף  ,5אינו בא
ללמדנו שקיים הבדל עקרוני בין העילות המצדיקות מתן ההיתר אצל לא־יהודים ,לבין העי־
לות המצדיקות מתן ההיתר ליהודים.
לצורך ההכרעה בבקשה שלפנינו ,אין אני צריך לחוות דעה .אם ייתכנו ,מקרים ,זולת
מחלת־גפש אד היעדרות ,אשר בהם יהיה השימוש בסמכות לפי סעיף  5לחוק ,במסגרת מטרת
החוק ובהתאם לכוונתו .לא מן הנמנע הוא שהעילות המפורטות בסעיף  6הן בבחינת דוג־
מאות ,וההסמכה הכללית והסתמית שבסעיף  5מאפשרת מתן היתר במקרים דומים לאלה
המפורטים בסעיף  ,6אף שאינם זהים עמם .אבל מן הטעמים שבארתי ,אין לי ספק שההסמכה
הכללית והסתמית ההיא אינה באה כלל ועיקר לפתוח לפני הרשויות הרבניות פתח לרווחה
להתיר נישואין ביגמיים בכל מקרה שהאשה מסרבת לקבל גט מבעלה ,בין שהיא זקוקה לגט
מספק ,בין שגתחייבה בפסק־דין לקבל את גטה מסיבה אחרת כלשהי! ובוודאי אין ההסמכה
הזאת באה לסכל את מטרת החוק ולטפוח על־פגי רוחו ,על־ידי שתאפשר שלילת זכויות
מאשה נשואה ,שרכשתן כדין בנישואין אזרחיים בחוץ־לארץ.
ועוד זאת :ישראל היא מדינת עליה ומיזוג גלויות ,וחוקים חוקתיים כמו חוק השבות
וחוק האזרחות משמשים לאופיה זה של המדינה ביטוי חקיקתי .אלפים ורבבות יהודים העו־
לים ,והעתידים לעלות ,לישראל נישאו במקומות מוצאם בנישואין אזרחיים בלבד _ ןאץ
נפקא מינה ,מבחינת החוק ,אם בחרו.בנישואין אזרחיים לשמם ,אראם לא היתה להם בדירה
אחרת .שלילת הזכויות וביטול החבויות הנובעות מנישואין אזרחיים ,אינן עולות בקנה אחד
עם ייעודה ומשימתה של המדינה כמדינת עלייה — ייעוד ומשימה שקיבלו ,כאמור ,את הגוש־
פנקה של החוק .פשיטא שיש לפרש כל חוק שיצא מתחת ידי המחוקק הישראלי באופן שלא
יהא בו ,ובסמכויות אשר הוא מעניק ,כדי לסכן משימה זו ולהכשילה ,או כדי להפלות עולים
שהשתמשו.בזכות השבות הנתונה להט׳ אד באשר נישאו ונהגו בארצות מוצאם לפי חוקי
הארצות ההן.
,פםקי־דץ״ ,כרך יח ,חשכ׳יד/תשכ״!ד1964
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יש לעשות את הצו־על־תנאי החלטי נגד המשיבים מם׳  1ומם׳  ,4ומאחד וזכינו בינתיים
שוב לשני רבנים ראשיים לישראל ,יש לראות את שניהם כאחד כמשיב מם׳  1לפנינו.
אחרי שכתבתי חוות־דעתי זו ,הגיעה לידי גם חוות־דעתו של חברי הנכבד ,הנשיא /ואני
מסכים גם לטעמיו הנוספים למסקנתנו המשותפת.
השופט זילברג  :דעתי היא ,כי יש לעשות את הצו־על־תנאי החלטי כלפי המשיבים
מם׳  1ומס׳  ,4ולבטל אותו כלפי שאר המשיבים .הדבר עולה ,לכשנדייק יפה־יפה ,מתוך
הוראותיו המיוחדות של החוק לתיקון דיני העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959כפי
שיבואר בפרוטרוט להלן.
 .2רקעו של ענין עם החליפות והתמורות שבו תוארו באורה מקיף וממצה על-ידי חברי
הנכבד ,השופט כהן ,ואין לי צורך לחזור עליהם .אסתפק איפוא בציון ״העובדות המשפטיות״
הצריכות לפסק־־דיני זה ,והן:
)א( פסק־־דינו של בית־הדין הרבני האזורי מיום יי׳א בחשון תשכ״ג ,בו חוייבה העותרת
— להלן :האשה — לקבל גט פיטורין מן המשיב החמישי —׳ להלן :הבעל ן
)ב( פסק־דינו של בית־הדין הרבני האזורי מיום י׳ באדר תשכ״ג ,המתיר לבעל לישא
אשה אחרת.
נוסחו של פםק־הדין ,בחלקו האופרטיבי ,הוא:
״בהתחשב עם העובדה שנקבעה כבר בפםקי־־דין קודמים ,כי בין המת
דיינים לא נערכו נישואין כדת משה וישראל ,וכי עברו עד היום כבר כ־9
שנים שנתפרדה חבילתם ואינם חיים בצוותא ,וכן בשים לב לכך שהנתבעת
מסרבת למלא אחרי פסק־דיננו שמיום י״א בחשון תשכ״ג שחייב אותה למען
הסדרת מצבם לפי הדין לקבל מהתובע גט פיטורין —׳ הננו פוסקים:
)א( להתיר לתובע אליהו,שטרייט לישא אשה כדת משה וישראל,
״
כרצונו
)ג( פםק־דינו של בית־הדין הרבני הגדול מיום כ״א בםיון תשכ״ג המאשר ,כדרגת
עירעור ,את שני פםקי־הדין הנ״ל של בית־הדין האזורי.
והנה בהתבונננו אל פםק־הדין השני שניתן על־ידי בית־הדין האזורי כנ״ל נתקלים
.3
אנו ,בפתח עינים ,בשאלה אחת מאד חשובה ,שאחריתה המעשית נשורנה בפיםקה  11של
פםק־דין זה .השאלה היא ,מה טיבו של אותו היתר נישואין שניתן על־ידי הרבנים המלו
מדים :תהיה זה היתר המתיר את החרם דרבינו גרשום ומרשה לאדם נשוי ,או ספק נשוי,
לישא אשד ,על אשתו ,או דילמא לא היה זה אלא התרת נישואין לפנוי; כי מאחר שהרבנים
לא הכירו בתוקפם של נישואי בני־הזוג בשל העדר טכס נישואין דתי ,הרי הבעל מעולם
לא היה ״בעל״ ומותר לו לישא אשד ,אחרת ,כדת משה וישראל ,וכרצונו.
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לדעתי נראה בעליל ,כי הגירסה האחרונה היא הנכונה .אנסה להוכיח -את הדבר בשתי
.4
דרכים אלו:
)א( לשון פסקרהדין .באותו פסק־דין ,למעלה מן הענין ,נאמר כי טענותיו של בא־כוח
הנתבעת שהבעל קידש אותה בביאה
א

1

״

״התעלמו מ,מעשה־בית־דין׳ הרבים הקיימים בנידון ,והקובעים בברור,
כי המתדיינים אינם נשואים זה ,לזה בהתאם לדיני ישראל.״
״לא נישאו זה לזה בהתאם לדיני ישראל״ — לא נאמר ו נאמר :״אינם נשואים זה לזה״ ,זאת
אומרת :על־פי דיני ישראל לא קיים כל קשר אישות ביניהם ן וטעמו של דבר הוא ,כי הרב
נים ראו את הבעל בוודאות כפנוי ,ומשום כך התירו לו ״לישא אשה כדת משה וישראל
כרצונו״.
)ב( דיני ההיתר .החרם דרבינו גרשום ,יחד עם ההיתר שבו ,נוסחו הוא כדלקמן:

ג

ך

״חרם תקנת הקהילות ששם רבינו גרשום מאור הגולה דאין לישא שתי
נשים ,אין להתיר רק)אלא(׳ במאה אנשים מג׳ ארצות מג׳ קהילות ,וגם אותם
לא יסכימו עד שיראו טעם מבורר להתיר וכו׳.״ )תשובות מהר״ם מינץ ,סי׳
ק״ב* בערך כך גם בתשובות מהר״ם פאדווא ,סי׳ י״ד ומקומות אחרים(.
ובשו״ע אה״ע ,סי׳ א׳ ,סעי׳ י  /א נ ו קוראים:
)רמ״א( ובמקום שאין
״רבינו גרשום החרים על הנושא על אשתו
הראשונה בת גירושין ,כגון שנשתטית או שהוא מן הדין לגרשה ,ואינה רוצה
ליקה גט ממנו ,יש להקל להתיר לו לישא אחרת.״

ה

ך

ץ

על המונחים ״טעם מבורר להתיר״ ,״נשתטית״ ו״מן הדין לגרשה״ נכתבה ספרות רבנית
עצומה מן המאה ה־ 12ועד היום הזה ,כויילו כללים ,הוגדרו גדרים ונתפרשו מושגים ,אבל
אף אחת מעילות־ההיתר המתירות לבעל לישא אשה על אשתו לא נתקיימה במקרה שלפנינו.
״נשתטית״ איננה ,ואף איננה אשה אשר ״מן הדין לגרשה״ .פירוש הדיבור ״מן הדין״ הוא:
כאשר האשה אסורה עליו מדאורייתא או מדרבנן)השווה תשובות מהרי״ק ,סימן ק״א בשם
הרשב״א( .בני הזוג דנן שהיו חיי אישות למעלה משלושים שנה ,מותר להם גם להבא להמשיך
ולחיות זה עם זו ,אם רק הבעל יאות לחזור ולקדשה כדת משה וישראל .מצדה — כפי שעולה
מגל נסיבות הענין — ודאי אין כל מניעה לזה ,הוא אינו רוצה בכד ,והלא אי־אפשר ,בגלל
סירובו הוא! להכשיר את החיים המשותפים ,לראות אותה כאשה שמן הדין לגרשה ,ולהתיר
לו ,גלל כן ,לישא אשד ,על אשתו!
גם.העובדה שבני־הזוג חיים בנפרד זה מזה כתשע שנים ,אינה יכולה לשמש עילה למתן
ההיתר .מעולם לא שמענו ובשום מקום לא נאמר ,כי פירוד ממושך ישמש ״טעם מבורר
להתיר״ במובן תקנת החרם דרבינו גרשום הנ״ל.
,פםקי״דץ״ ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״ה־1964
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על כרחך אתה אומר ,כי העילה היחידה להיתר הנישואין שניתן לבעל היא הקביעה
המשפטית שקבעו הרבנים ,כי בני הזוג ״אינם נשואים זה לזה״ מבחינת דיני ישראל .כל שאר
הדברים שנאמרו שם כהקדמה להיתר הם רק ל״שופרא דשטרא״ ,או צורפו כ״םגיף״ לטעם
העיקרי הנ״ל .אמור מעתה ,כי הרבנים המלומדים ראו כאן כדבר ודאי וברור שבני־הזוג
״אינם נשואים זה לזה׳ /מאחר שהבעל לא קידש אותה באחת הדרכים המועילות על־פי
דיני ישראל.

א

 .5ועל שום מה לא הכיר בית־הדין בתוקפם של נישואין אלה על יסוד החזקה הידועה של
אץ אדם עושה בעילתו בעילת זנות ? הן בגי־הזוג חיו כאיש ואשה למעלה מ־ 30שנה ,ואף
ילד נולד להם ,ומדוע לא תופעל כאן החזקה ההיא ?

ב
אץ בפי תשובה ברורה ומדוייקת לכך ,כי כבוד הרבנים לא הביאו אותנו בסוד נימוקי
פםק־הדין! יכול אני רק לנחש ולומר ,כי הנימוק לשלילת תוקף הנישואץ הוא אחד משלושת
טעמים אלטרנטיביים אלה ,והם:
)א( כי הרבנים המלומדים הלכו לשיטת הרמב״ם ודעימיה המגבילים את תחולת הכלל
של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות למקרים השנויים בש״ם )גיטין ,דף פ״א ,ע״א :״המג
רש את אשתו ולנה עמו בפונדק״ ן כתובות ,דף ע״ה ,ע״ב :״קידשה על תנאי וכנסה סתם״(.
״הורו מקצת הגאונים שכל אשה שתיבעל בפני עדים צריכה גט ,חזקה
שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,והגדילו והוסיפו בדבר זה שעלה על
דעתם עד שהורו שמי שיש לו בן משפחתו חוששין לו ולא תתיבם אשתו שמא
וכל הדברים אלה רחוקים הם בעיני
שיחרר שפחתו ואחר כך בא עליה
עד מאד מדרכי ההוראה ואין ראוי לסמוך עליהן ? שלא אמרו חכמים חזקה זו
אבל בסתם
אלא באשתו שגירשה בלבד או במקדש על תנאי ובעל סתם
נשים הרי כל זונה בחזקת שבעל לשם זנות עד שיפרש כי הוא לשם קידושץ
ובו׳״ )רמב״ם ,הלכות גירושין ,פרק י׳ ,הלכה י״ט* עיץ גס תשובות הריב״ש,
טי׳ ו׳{.
״דיפה כתב הרמב״ם ,שהדבר רחוק מן הדעת והלב מהסס לומר על איש
ואשה שנתפתתו ליצרם ונכנסו לסתר לבעול — שיבעול לשם קידושין ,ועתה
״)תרומת הדשן ,סי׳ ר״ט(.
בדורותינו אינו מצוי כלל

ג

ר ,

י

)ב( האפשרות השניה היא ,כי הרבנים המלומדים הכריעו כאן כדעת הרמב״ם המםייג
את החזקה ההיא ואומד:

ז
״חזקה היא שאין אדם מישראל הכשרים עושה בעילתו בעילת זנות״
)רמב״ם ,הלכות אישות ,פרק ז׳ ,הלכה כ״גן השווה גם שו״ת יחווה דעת להרב
מקובסקי ,סי׳ י״ח ,ת״א ,תרצ״ה(.
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ואץ צורך להשחית מלים על כך מה רחוק הוא ,הבעל דנן ,מסוגם של ״הכשרים״ .הגע
בעצמך :בחודש יולי  ,1938הוא מצהיר בפני קצין המעמד האזרחי ביאסי כי ״עזב את דת משד,
ועבר לאקונפםיוגליים״ )בגי בלי דת> ן בחודש מרם ) 1948בנספח ב׳ כתוב בטעות ,1940
אך השווה סעיף ) 2ב( של הבקשה( הוא חוזר לדת היהודית בוינה .ובגילוי לב הראוי לשבח
הוא מצהיר בתצהירו לבית־משפט זה)סעיף : (3
י*
״זה היה נחוץ לי לצורך עלייתי ארצה.״

ב

ג

הווה אומר :אדם בעל השקפה דתית מאד ״מסתגלת״ ,על דרך המשל הרומאי
/ cujus regio, ejus religioשקשה" לומר עליו ,כי לפתע פתאום ״הציקתו בטנו״
והתחיל להתכוון בבעילתו לקדש אותה כדת משה וישראל.
)ג( והאפשרות השלישית והאחרונה — אפשרות שאני מבכר אותה.על פני שתיים
הראשונות — היא כי הרבנים המלומדים נקטו בדעה שאין אומרים אץ אדם עושה בעילתו
בעילת זנות ,כאשר בני הזוג בפירוש העדיפו קודם לכן להתקשר זה עם זה בטכס נישואין
אזרחי .ראיה לכד אפשר למצוא בשו״ע אה״ע ,סי׳ קמ״ט ,סעי׳ ו .
,

ך

״איש ואשה שהמירו לעבודת כוכבים באונם הגזירות ונישאו זה לזה
בחוקות עובדי כוכבים ,אף־על־פי שמתייחדים זה עם ,זה בכל יום לעיני הכל,
אין חוששין להם משום קידושין.״
סיכומו של דבר :אם כה ואם כה ,דעתם של הרבגים המלומדים היתד ,כי בני־הזוג דנן,
בברור ובוודאות ,״אינם נשואים זה לזה״ מבחינת דיני ישראל ,ולכן התירו לו ,לבעל ,לישא
אשה ,כרצונו ,כדת משה וישראל.

ה -
וכאן ישאל השואל :אם כד הדבר ,אם הבעל פנוי הוא — הרי גם האשד ,פנויה ,ומזרוע
חייבו אותה הרבנים לקבל גט מבעלה כאמור בפםק־הדין הנזכר בפיםקה ) 2א( של פםק־דץ
זה?
ו

ו

התשובה לכד היא :לא הרי איסור אשת־איש שהיא מחייבי מיתת בית־דין ,כהרי איסור
נישואי אשד ,שניה שאינו אלא עבירה על תקנה .למען התרת אשת־איש לשוק יש צורר —
אם ניתן להיאמר כד — בדרגת ודאות הרבה יותר גבוהה .לכן הטילו עליה לקבל ״גט חומרא״
מבעלה ,שלא יהא נדנוד איסור כל שהוא בבואה להינשא לאדם אחר .כי עריכת גירושין
מיותרים היא דבר של מד ,בכד ומותר בהחלט .אין בכד אפילו — להבדיל מעריבת חופה-
וקידושין מיותרים — חשש של ברכה לבטלה ,שהרי ,כידוע ,אין מברכין על הגט.
 .6ובזה פונתה הדרד לבדיקת סמכותו של הרב הראשי לישראל — כעת :שגי הרבנים
הראשיים לישראל — לאשר את היתר הנישואין של הבעל על־פי סעיף  5של חוק לתיקון דיני
;פםקי־דין״ ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״ה־1964
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העונשין)ריבוי נישואין( ,ויכן לבדיקת כשרותו ,או מידת כשרותו ,של עצם פסק ההיתר שניתן
על־־ידי בית־הדין הרבני האזורי ואושר על־ידי בית־הדין הרבני הגדול כאמור בריש פסק־
דין זה .אפתח בסמכותם של הרבנים הראשיים לאישור ההיתר על־פי סעיף  5של החוק.
ראינו לעיל)פיסקה  (4כי פסק ההיתר שניתן על־ידי בית־הדין הרבני אינו ״היתד נישו־
אין״ במובנו המסורתי של מונח זה ,אלא התרה רגילה לעריכת נישואין שניתנה לאדם פנוי,
לאחר שהרבנים קודם לכן החליטו כי נמיזואיו הקודמים לא תפסו׳ וממילא הוא אדם .ת ו ק
שלא חל עליו כלל החרם דרביגו גרשום.
והםמםקנה העולה מכך ,לדעתי ,היא,כי לגבי התרת נישואין מעין זו אין מקום־תפיםה
כלל להוראת סעיף  5של החוק .את הראיה לרעיון זה מוצא אני בשניים אלה:
)א( הביטוי ״היתר נישואין״ מעורר בגו תמיד את האסוציאציה של החרם דרבינו
גרשום ,ולכן כאשר המחוקק משתמש בביטוי זה סתם ,יש להניח כי הוא מתכוון למובנו הרגיל
והמקובל.
)ב( סעיף  5של החוק ,שכותרת השוליים שלו היא ״היתר נישואין לפי דין תורה״,
מוצא לו ״שכנגדו״ בסעיף  6של החוק ,שכותרתו היא ״נישואין שהותרו לפי דין אחר״ .דבר
זה מתיר לנו ללמוד גזירה שווה ולומר ,מי כשם שבסעיף  6של החוק דן המחוקק בהיתר
הניתן לאיש נשוי)ראה םעיפים־קטנים ) (1ו־) (2של הסעיף( ,כך גם כאן ,בסעיף  ,5המדובר
הוא בנישואי אשה שניה) .על שימוש הלשון של המחוקק הישראלי במונה ״דין התורה״ לציון
דינים שהם דק ״מדרבנן״ ,ראה בג״צ  ,80/63פד״י ,כרך יז ,ע׳  ,2048נ ,(5ב־ע׳ .(2061
לא גשתמט לי כי המחוקק ,בסעיף  ,5נוקט לשון ״אדם״ ,ולא לשת ״איש״ או ״גבר״ ,אך
דבר זה אינו מפריך את האינטרפרטציה המגבילה דלעיל .יען כי בשל רגישותו הידועה של
המחוקק הישראלי כלפי הפליה בין שני המינים ,הוא נמנע מלהבליט כאן בפה מלא את ההפליה
ההיא ,והשתמש בכינוי הסתמי ״אדם״ בקוותו שהדבק־הדברים וכן עצם הביטוי המסורתי
״היתר־נישואיך יגלה ליודעי ח״ן ,כי המדובר הוא ב״אדם״ ממין זכר ,נשוי ,המבקש להתיר
לו את החרם דרבינו גרשום.
ויש טעם רב באבחנה זו — היא האבחנה בין היתר החרם דרביגו גרשום לאיש נשוי,
לבין התרת נישואין לאדם פנוי)על יסוד הקביעה הקודמת כי נישואיו הראשונים לא תפסו(
— לגבי אישור הרבנים הראשיים על־פי סעיף  5של החוק .כי מדוע דורש החוק כי ההיתר
יאושר דוקא על־ידי הרבנים הראשיים ? לא ניתנה סמכות זו לרבנים הראשיים בתור ״אבות
בית־הדין הרבני הגדול״ על־פי סעיף ) 8א( של חוק הדיינים ,תשט״ו־ ,1955אלא לרבנים
הראשיים סתם ,היכולים — בנסיבות מיוחדות — גם לא להיות אבות בית־הדין הרבני הגדול.
הווה אומר :הם פועלים ,באישור ההיתר ,לא כדיינים ,אלא כראשי הרבנים של מדינת ישראל,
ועל שום מה הוענקה להם סמכות מיוחדת זו? התשובה היא :על שום שהיתר החרם דרבינו
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א

גרשום ניתן ,כזכור ,רק כאשר יש ״טעם מבורר להתיר״ ן ל א הוגדר מעולם בצודה כללית :
ומופשטת מה טיבו של ״טעם מבורר״ זה! כל הקרוב אצל הפסיקה הרבנית העשירה בנדון
זה ,יודע מה רבו התמורות שחלו באותו מושג ממדינה למדינה ומדור לדור! עצם טעמו של
הדין ,כי מאה הרבנים המצטרפים להיתר החרם דרבינו גרשום ,חייבים להיות מג׳ ארצות
ומג׳ קהילות הוא מפני:
״שהרבנים מג׳ מלכיות דעותיה! שונות ,ואף אם באחת יסכימו להתירו,
השתיים יאסרו״)גינת ורדים ,הלק שני׳ כלל א׳ ,סי׳ י׳ .הובא באוצר הפוסקים,
כרך א׳ ,דף ט׳ ,ע״א>.

ב

ג

ה״טעם המבורר להתיר״ הוא איפוא לא ״משנה ברורה״ אלא ״הלכה רופפת* — בלשון מודר־ :
נית :מדיניות הלכית — ומשום כך הטיל המחוקק את אישור ההיתר על אלה המעצבים ,אוי
חייבים לעצב ,את מדיניות ההלכה במדינת ישראל ,הלוא הם שני הרבנים הראשיים לישראל< ,
לעומת זה ,התרת נישואין לפנוי ,בשל איונם או אפסותם של נישואיו הקודמים ,היא
עגין של הלכה גרידא — קבועה ,ברורה ונוקשה — שאין בה מקום אחיזה כלל לשיקול־דעת
מצד הדיינים הפוסקים בדבר ,וממילא אין כל טעם להעביר את פסק ההיתר )לאחר שנעשה
סופי( תחת שבט ביקורתם של הרבנים הראשיים.
המסקנה שהגעתי אליה איפוא היא ,כי הצו־על־תנאי שניתן נגד המשיב הראשון ייעשה
החלטי ,תוך תוספת קלה כי מעתה ,לאחר בחירת הרבנות הראשית לישראל ,יהיה הצו מכתן
כלפי שני הרבנים.

ד

 .7ומכאן לבדיקת כשרותו ,או מידת כשרותו ,של עצם פסק התרת הנישואין שניתן ואושר
בשתי הדרגות על־ידי הרבנים כנ״ל .שתי טענות כלפיו בפי בא־כוח האשה והן:

:;-

ה

)א( כי פסק זה נוגד את הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי הפרטי .אחד הכללים
ההם הוא ,כידוע ,locus regit actum ,כשרות צורתו של האקט נדונה על־פי חוק מקום
עריכת הטכס ,וברומניה ,בה נישאו בגי־הזוג זה לזה ,נערכים נישואין בצורה אזרחית.
)ב( כי אותו פסק נוגד את עיקרי הצדק הטבעי.

ו

נדון בטענות אלו ונשיב עליהן כסדרן בשתי הפיםקאות הבאות של פסק־דין זה.
ז

.8

אשר לטענתו הראשונה של בא־כוח האשה .שתי תשובות לדבר:

)א( אף אילו הנחנו — הנחה אשר לאמיתו של דבר איננה נכונה — כי מן הדין היה
שהרבנים ,בפםק־־דינם ,יתחשבו עם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ,עדיין לא יכולנו ,בשל
אי־התחשבות זו ,לבטל על דרך צו ברור)צרטיוררי בלע״ז( את פסק התרת הנישואץ הנ״ל.
,,פםקי־דיך ,כרך יח ,חשכי׳ד/תשכ״זד1964
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כי סמכות זו נשללה מאתנו בפירוש מפורש בהוראת סעיף )7ב(< (3של חוק בתי־המשפט,
תשי״ז־ .1957הוראה זו אומרת וזה לשונה:
"״לתת צווים לבית־המשפט ,לבתי־דין ולגופים ואנשים בעלי סמכויות
שיפוטיות או מעין־שיפוטיות על־פי־דין — למעט בתי־משפט שחוק זה דן
בהם ולמעט בתי־דין דתיים — לדון בענין פלוני או להימנע מלדון או מלהו
סיף ולדון בענין פלוני ,ולבטל דיון שנתקיים או החלטה שניתנה שלא כדיןן״
הרי שאם בית־הדין הדתי הוא שנתן את ההחלטה ,אי־אפשר לבטלה גם אם ניתנה שלא כדין.
)ב( והתשובה השניה לטענה הנ״ל היא :מעיקרא דדינא פירכא! כי בית־הדין הדתי
הוא ,בתכלית הפשטות ,״חפשי מן המצוות״ שנאמרו בתורת המשפט הבינלאומי הפרטי.
דברים אלה נאמרו לראשונה ב־ע״א  ,158/37נושא־חן נגד נושא־חן ,פל״ר ,כרך  ,4ע׳ ;373
קל״ר )לבנון( ,כרך" ,2ע׳  ,201נ ,(17ועדיין לא כהתה עינם ולא נס ליחם .אדרבא :חזרו עליהם
כמה פעמים גם בבית־משפט זה.
בפרשת נושא־חן ,נ ,(17אישר בית־הדין הרבני את כשרות נישואיהם של בני־זוג אשר
נערכו ,בטכס דתי ,בגרמניה .טענו לאחר מות הבעל ,כי האישור ההוא נוגד את כלל המשפט
הבינלאומי הפרטי ,האומר כי ״כשרות הצורה נדונה על־פי חוק מקום •עריכת הטכס״ ,היינו
החוק הגרמני שאיננו מכיר בתוקפו של טכס נישואין דתי .אך בית־המשפט העליון דחה «־1
הטענה ואמר:
״יהא זה בלתי נכון מצד בית־משפט זה לבדוק את כשרות ההחלטה ,או
לשקול אס בתי־דין דתיים ,בדונם בשאלות נישואין שנערכו בחוץ־לארץ,
חייבים להכניס לחוק שלהם עקרונות של המשפט הבינלאומי הפרטי .ההחלטה
היתה פסק של סטטוס הצדדים שניתן על־ידי בתי־המשפט האזרחיים של ארץ־
ישראל״)שם ,(17),פל״ר ,ב־ע׳ ? • 376ןל״ר ,ב־ע׳ .(203
׳

וב־ע״א  ,238/53בוסליק כהן ,פד״י ,כרך ח ,ע׳  ,19,4נ  ,(1נאמר:
״בית־הדין הדתי רואה עצמו פטור לגמרי מן הכללים ,הכובלים׳ הללו
)הכוונה לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי( ופורש את מצודתו של החוק הדתי
— למפרע ,וללא כל סייג — גם על מעשים שנעשו בעבר ,על־ידי נתינים
זרים ,מחוץ לגבולות המדינה ,והוא רשאי לנהוג כן)ראה ע״א  ,158/37פל״ר,
ע׳  ; 376 ,373קל״ר ,ע׳ ((17) ,203 ,201״.
בשני פסקי־הדין שצוטטו כאן לא פ ו ח ז טעמו של דבר ,אך הפגימה נתמלאה לא־מכבר
בפםק־דין שניתן על־ידי בית־משפט זה ב־בג׳׳צ  ,111/63ג׳מיל אברחורש נגד בית־
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י הדין השרעי לאזור עכו ,ואח׳ ,פד״י ,כרך יח ,ע׳  ,589נ .(6טעמו של ״שיחדור״ בית־הדין
הדתי מעולם של כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הוא ,כי כללים אלה ,כחלק של הקומון־לאו,
הוטלו חובה על בתי־המשפט בארץ מכוח סימן  46של דבר־המלך ,וסימן זה פותח במלים:
א
:

ב

״שיפטוםישל בתי־המשפט האזרחיים יקויים בהתאמה לחוק העתמאני
ובגתון לכך בהתאם ליסודי המשפט המקובל וכו׳.״

ידוע ידע מחבר דבר־המלך ,כי החוק הדתי מצטיין בבלעדיות ובאוניברםליות שבו .הוא
אינו מכיר גבולות ותחומים — לא מבחינת הזמן ולא מבחינת המקום .לכן פטר אותו)את
בית־הדין הדתי( ,בתחומים הנתונים לשלטונו ,מן המשפט המקובל המכיל בקרבו את כללי
המשפט הבינלאומי הפרטי.
את טענתו הראשונה של בא־כוח האשד ,,יש איפוא לדחות.

ג

ך

 .9ואשר לטענתו השניה של בא־כוח האשה כלפי פסק התרת הנישואין הנ״ל :כאן אי-
אפשר להסתייע בנימוק'הדחייה האמור בפיסקה ) 8א( לעיל ,כי פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי,
כמוה כחריגה מסמכות )עיץ ודוק בפםקי־דינם של השופטים גויטיין ו־בתזון ב־בג״צ
 ,187/54פדיי ,כרך ט ,ע׳  ,1193ב-ע׳  ,1199נ ,((7וטענת חריגה מסמכות נופלת ,לא לגדרו
של סעיף )7ב() ,(3אלא לגדרו של סעיף )7ב() (4של חוק כתי־המשפט ,ואפשר לטענה גם
כלפי החלטות שניתנו על־ידי בית־הדין הדתי.
אך קיימת תשובה אחרת ,אף היא ניצחת ,כלפי טענתו השניה של בא־כוזז האשד ,והיא,
כי עצם הטענה בקונצפציה מוטעית יסודה ,וכבר חיוויתי את דעתי על כך ב־בג״צ ,10/59
ויקי לוי נ׳ בית־הדין הרבני האזורי ,ת״א ,פד׳׳י ,כרך יג ,ע׳  ,1182נ ,(8ב־ע׳ : 1193

:ה

ן

ז

״  . . . . .ברצוני ומחובתי לציין כי מסתייג אני ,בכל הכבוד ,מן הקונצפ
ציה המוטעית של מושג ה,פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי׳ אשר באה לידי ביטוי
בשני ים מפםקי-הדין הנ״ל .כוונתי ל־בג״צ  ,24/41נ ,(18ו־בג״צ ,(19) ,49/45
הנ״ל .התחלף לו ,לבית־המשפט הגבוה לצדק ,בין הפגיעה בעקרונות יםוד
של דיון צודק ,לבין מה שנראה לו כבלתי צודק בעצם הפסק גופו .בכך —
לדעתי — לא היה רשאי להתערב .כי תוכנו המטריאלי של החוק הדתי ,עד
כמה שחוק זה מועד עקרונית על־ידי חוקי הארץ ,אינו מחוייב דוקא להיות
נושא חן וחסד בעעי השופט האזרחי ,וממילא אין הוא )כלומר :השופט האז
רחי( יכול לפסול את הפסק המקיים ,הלכה למעשה ,את החוק המטריאלי
ההוא.״
נאמרו הדברים בשנת  1959ועדיין מחזיק אני ,ועוד ביתר שאת ,בדעה הנ״ל .הדעה
היא מחוייבת המציאות בכל מדינה ,בה מקצה החוק האזרחי ״שטח מחיה״ מםוייס לשלטונו
״מםקי״ייד ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״וד1964
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של החוק הדתי .שאם לא תאמר כן ,נמצ* ,כי לא החוק הדתי הוא השורר באותו שטה ,אלא
מה שנראה לו ,לשופט האזרחי ,כטוב ויפה בין הסעיפים המרובים של החוק הדתי — ו א ם כן
למה לנו בכלל לתת דריסת רגל לחוק הדתי באיזה שהוא משטחי החיים של האזרח?
ראיה ניצחת לרעיון זה אנו מוצאים בסעיף ) 8ב> של חוק שיווי זכויות האשה ,תשי״א־
) 1951שהוא כעת סעיף  7של החוק לתיקון דיני העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי״ט־,(1959
האומר:
״התיר האיש קשר הנישואין על־כרחה של האשה ,באץ פםק־דין של
בית־משפט או בית־דין מוסמך המחייב את האשה להתרת קשר הנישואין,
האיש אשם בפשע ודינו מאסר חמש שנים.״
מתן גט בעל ברחה ,הוא ודאי דבר שרגש הצדק הטבעי סולד הימנו .ואף־על־פי־כן
מכיון שבדיני ישראל ,למרות החרם דרבנו גרשום )״שלא ליתן גט לאשה בעל־כרחה״(
בדיעבד אם עבר וגירשה — מגורשת )כו.םת הגדולה ,טור אה״ע ,סי׳ קכ״ט; רמ״א אה״ע,
סי׳ קי״ט ,סעי׳ ר ,בשם הכל בו ,עיץ שם( ,ובדיני האישלם קיימת הזכות החד־צדדית של הגבר
לגרש את אשתו — אפילו לכתחילה — שלא ברצונה )ראה גויטיץ-־בן־שמש ,המשפט
המת&למי בארץ־ישראל ,ע׳  — (136—135לא שלל המחוקק את תוקפם החוקי של הגירושץ
הכפויים ,אלא הטיל על האיש עונש של המש שנות מאסר .מתוך נוסחו של החוק:
//התיר האיש קשר הנישואץ על־כרחה של האשד,״ וכו׳
עולה בעליל ,כי האיש סופג את העונש דוקא אם ההתרה הכפויה תופסת לפי חוק 0האישי
של בני־הזוג .שמע מינה כי המחוקק מתחשב עם דיני החוק הדתי אפילו כאשר אלה מכירים
בתוקפו ,בדיעבד ,של המעשה הפסול או האסור .ואם המחוקק כך — השופט על אחת כמה
וכמה ,כי השופט רק מגשים את רצונו של המחוקק.
 .10העולה במקובץ מן האמור בשתי הפיסקאות הקודמות ,הוא ,כי פסק התרת הנישואין
שניתן ואושר על־ידי בתי־הדין הרבניים הנ״ל ,אין אנו רשאים לבטלו ,ויש לבטל את הצו־
על־תנאי שניתן נגד המשיבים מם׳  2ומס׳ .3
 .11ואף־על־פי־כן — היינו :על־אף חוקפו החוקי של פםק־הדין הרבני וממילא גס:
ביטולם החוקי של נישואיו הראשונים — יש בידינו ,וחייבים אנו ,על־ידי הכרזה מתאימה,
ליטול הימנו את העוקץ ולמנוע את השימוש לרעה בפםק־דין זה .הכרזה מסוייגת ומונעת זו
תםתמך על הסעיפים  (1)4. ,3 ,2של החוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( ,תשי״ט-
.1959
אבאר את דברי ,כי הם צריכים התבוננות וניתוח מדוייק של שלושת הסעיפים ההם.
אתחיל בסעיף  4של החוק .נאמר בו:
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״לענין סעיף ) 2כלומר :הסעיף האוסר ריבוי נישואין( אץ נפקא מינה —
) (1אם תוקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה שבה
נערכו או לפי דין דתי שעל־פיו נ ע ר כ ו  . . . . .״
משמעותה של הוראה זו היא ,כי האיש ייאשם בעבירת ריבוי נישואין ,אפילו אם נישואיו
הראשונים תקפים רק! לפי דיני המדינה שבה נערכו ,או רק לפי החוק הדתי שעל־פיו נערכו.
שתי הדוגמאות דלהלן ידגימו לנו את הרישא ואת הסיפא של ההוראה הנ״ל.
) (1יהודי ישראלי ,תושב ישראל ,הנושא לו לא־יהודיה ברוסיה ,וחוזר ונושא אשה
שניה ,יהודיה ,במדינת ישראל ,ייאשם בעבירת ריבוי נישואין ,אף־על־פי שלנישואיו הקוד
מים א ץ כל תוקף במדינת ישראל.
) (2דוגמא המדגימה את הסיפא של ההוראה הנ״ל :יהודי ,ישראלי או לא־ישראלי,
הנושא לו אשה ברוסיה כדת משה וישראל ,ובא ארצה ונושא לו אשה שניה ,ייאשם אף הוא
בעבירת ריבוי נישואין ,אף־על־פי שתוקף נישואיו הראשונים הוא רע! על־פי דיני ישראל!
כי מבחינת החוק האזרחי — הם חםרי־תוקף מכל וכל ,הן לפי חוקי רוסיה )שאינם מכירים
בטכס נישואין דתי( ,והן לפי חוקי מדינת ישראל המחייבים את בתי־המשפט האזרחיים ,מכוח
סימן  46של דבר־המלך־במועצה ,להחיל על כשרות הצורה של נישואין שנערכו בחוץ־לארץ
את חוק מקום עריכת הטכס )ראה ע״פ  ,54/54הרש׳נהורן נ׳ היועץ הטשפטי ,נ ;(9זהו ,למע
שה ,פםק־הדין שהניע את המחוקק הישראלי לחדש את החידוש שבסעיף  ,(1)4סיפא ,ראה
הצעות חוק תשי״ז ,ע׳ .(312—311
ברצותנו לשוות קונסטרוקציה משפטית כלשהי להוראת סעיף  ,(1)4עלינו לומר כי
המחוקק הישראלי יצר מוסד נישואין חדש ,אוורירי ,שהייתי קורא לו בשם ״נישואין לצורך
ביגמיה״ ,שהרי בשתי הדוגמאות הנ״ל אין האיש נשוי על־פי חוקי הארץ הזאת ,ואף־על־פי־
כן מרשיעים אותו בעבירת ריבוי נישואין אם הוא נושא אחרת ,כי המחוקק גזר לראות אותו
נשוי ״ לענץ סעיף 2״ ,ולענין זה בלבד.
ועתה הבה נראה ,מה היא.השפעת הגומלין שבין סעיף זה וסעיף  3של החוק .בסעיף 3
נאמר:
״מי שהיה נשוי הוא בחזקת נשוי ,לענין סעיף  ,2כל עוד לא הוכיח שני
שואיו הקודמים בוטלו או הופקעו ,בץ על־ידי מות בן־הזוג ובין על־פי פסק-
דין סופי של בית־המשפט או של בית־הדין המוםמד או על־פי דין התורה
בדרך שאושרה על־ידי בית־הדץ המוסמך ,ואץ רואים אותו כפנוי אלא משעת
המוות או משעה שניתן פםק־הדין או האישור כאמור.״
סעיף זה הסתום מרובה בו על המפורש ,אך לצורך פםק־־דיני זה לא אנסה ליישר את
כל ההדורין שבו ,ואצטמצם בשאלה :מה פירוש המלה ״הופקעו״ — מכאן ולהבא או למפרע ו
,פםקי־דיך ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״זד1964
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לכאורה ועל־פי מושכל ראשון נראה ,כי הכוונה היא לביטול למפרע ,שכן נאמר בגיטין ,דף
ל״ג ,ע״א :״אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה״ ,הפקיעו חכמים את הקידושין ממנו ,והכוונה
היא שם לביטול הקידושין למפרע ,כפי שיראה המעיין בגמרא ורש״י שם)רש״י ,ד״ה תיגה,
וד״ה שויוה רבנן(.
ברם לאחר עיון יותר מעמיק מתחילים להתעורר בלבנו ספקות .נראה הדבר כי המונח
״להפקיע״ יכול לחול גם על הביטול ,הפועל מכאן ולהבא .אדרבא ,שימוש הלשון במלה הנ״ל
במובן של מכאן ולהבא ,הוא דווקא היותר שכיח והיותר רגיל:
״פקעו ממנה קידושין״)ירושלמי יבמות ,פרק א  ,הלכה א (.
״דכיוון דמרדה פקעה קדושתיזד׳)חולין ,דף קל״ט ,ע״א(.
״הקדש ,חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד״)גטין ,דף מ׳ ,ע״ב(.
״אין קנין לנכרי בארץ־ישראל להפקיע מידי מעשר שגי״)גיטין ,דף מיז,
ע״א(.
״שמיטת כספים ,כמו כן ,מופקעים )הכספים( ממלווה ללווה״ )תום׳ קי־
דושין ,דף ל״ח ,ע״ב ,ד״ה השמטת כחפים(.
״זכותו מופקעת״)ביטוי רגיל ונפוץ בכל הספרות הרבנית(.
,

,

בכל המקומות הנ״ל ורבים אחרים זולתם ,הפועל ״פקע״ בבנין קל ,הפעיל והפעל,
פירושו :פקיעה מכאן ולהבא .גם בנומנקלטורה המשפטית המודרנית משתמשים במונח
הפקעה במובן־-־ או גס במובן — ביטול זכות או מעמד מכאן ולהבא .למשל ,המתרגם
decree of dissolution of marriage
העברי של דבר־המלך מכנה את הדיבור האעלי
פסק הפקעת־נישואין)דאה את הנוסח העברי של דבר־המלך־במועצה )תיקון( ,1935 ,עתון
רשמי מם׳ .(496

ב

י j

ך

ה
מכיון שכך ,אין אני מוכן לומר כי הביטוי ״הופקעו״ בסעיף  3של החוק פירושו הופקעו
למפרע .היפוכו של דבר :מכיון שלכל הפחות קיים ספק! בנוגע למשמעותו של מונח זה ו י
ומכיון שהמדובר הוא בחוק פלילי —־ הרי יש לפרש אותו לטובת העבריין ,וטובתו של זה
דורשת כי המונח יפורש במובן של מכאן ולהבא .כי אם המלה ״הופקעו״ בסעיף  3פירושה
יהא :הופקעו מכאן ולהבא ,הרי הוראת הסיפא של הסעיף:

ן

״ואין רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות או משעה שניתן פםק־הדין
או האישור כאמור,״
אף היא תחול רק על ביטול מכאן ולהבא ,ולא על ביטול למפרע ,יען בי בהפקעת מעין זו
אין הכתוב מדבר; והתוצאה תהיה כי אם הופקעו קידושי האיש למפרע ,הוא ייצא פטור
אפילו אם ההפקעה נעשתה על־ידי בית־הדין או בית־המשפט לאחר שנשא את השני! -ודוק
היטב,
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והיה כי ישאלך השואל לאמור :אם כן ,אם בהפקעת־נישואין מכאן ולהבא הכתוב מדבר
— מ ה חידוש יש בדבר ,ומאי קא משמע לן ״שאין רואין אותו כפנוי אלא משעה שניתן פסק־
הדין״? וכי יעלה על הדעת שהנאשם ייחשב כפנוי עוד לפני מתן פםק־הדין? אף אתה ענה
לו ,מידה כנגד מידה :החידוש המצוי כאן הוא בדיוק כאותו חידוש שנתחדש במלים :״ואין
רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות״ .האם מישהו היה מעלה על הדעת כי האיש ייחשב
כאלמן ופנוי עוד לפני שמתה אשתו ? ! ברור איפוא כי יש מלים מיותרות בסיפא של סעיף ,3
ואם ישנן — אין נפקא מינה מה מספרן ז ביחוד לאחר שהתמיהה על מחציתה הראשונה של
הסיפא )שעת־המוות( ,היא הרבה יותר קשה מן התמיהה על מחציתו השניה )פםק־הדין(.
ומה הוא ההבדל בין ״בוטלו״ ו״הופקעו״ ? התשובה היא לדעתי :״בוטלו״׳ פירושו :בטלו
מאליד& )מות בן־הזוג( או בוטלו על־ידי אקט משפטי)מתן גט(; ״הופקעו״ פירושו :הופקעו
על־ידי אקט שיפוטי של בית־משפט או בית־דין מוסמך .והיכי תימצי הפקעה מכאן ולהבא
על־ידי אקט שיפוטי? כמובן ,לא בבית־דין דתי הפועל על־פי דיני ישראל ,כי בדיני ישראל
אין בית־הדין יכול לבטל מכאן ולהבא סטטוס של נישואין ן אבל אפשרות זו מצויה למכביר.
בבתי־המשפט האזרחיים של המדינות השונות ,או — אולי גם — בבתי־הדין הדתיים של
העדות האחרות.
ועתה הבה ״נעמת״ זו עם זו את הוראת סעיף  3וסעיף  4של החוק .בסעיף  4הביע
המחוקק את רצונו ,כי גס נישואין בטלים — כלומר :בטלים לפי חוקי הארץ — ישמשו
מגיעה לעריכת נישואין חדשים ,אם אך כשרים היו)הנישואין הראשונים( לפי חוק מקום
עריכתם או לפי החוק הדתי שעל־פיו נערכו .הטעם הוא ,כנראה בעליל ,כי המחוקק הישראלי
רצה ״לכבד״ את החוק הזר או את החוק הדתי ,בעשותו את הנישואץ הבטלים שנעדכו על־
פיהם נישואין ״כשרים״ לצורך עבירת הביגמיה ,כפי שנרמז לעיל .בנורמה משפטית־פלילית
זו גילה המחוקק את יחסו השלילי לאותו מעשה—כשר מן הבחינה האזרחית׳ אך שפל ונבזה
מן הבחינה המוסרית — בו מנצל האיש את בטלותם )במדינה זו( של נישואיו הקודמים ,כדי
לשאת אשה אחרת על פני אשתו הראשונה שנשא אותה ,אם כדין ואם כדת ,היינו :או במדינה
זרה המכירה בתוקף הנישואין ,או על־־פי חוקי דת מםויימת ששני בני־הזוג קיבלו ,בשעתם
ובאהבה ,את עול מלכותה עליהם .מאידך גיסא ,מן הביטוי ״הופקעו״ אשר בסעיף  3למדנו,
כי אם ההפקעה)על־ידי הטריבונל המוסמך( נעשתה למפרע ,הדבר יציל את העבריץ מעונש,
אפילו אם הפקעה זו נעשתה לאחר שנשא את האשה השניה.
ומתעוררת השאלה :אם כן — מה הועילו חכמים בתקנתם? הן כל ביגמיםט שנישואיו
הקודמים נערכו בצורה הכשרה רק על־פי חוק מדינת העריכה או החוק הדתי של העריכה,
יפנה לאחר מעשה לבית־הדין או לבית־המשפט המוסמך ויבקש ,ובוודאי יקבל ,את ביטולם
למפרע של נישואיו הראשונים — ומהו הכבוד וההתחשבות שחולקו כאן לחוק הזר או לחוק
הדתי?
על כרחך אתה אומר :כי אם אומנם נתקיימו תנאי סעיף  ,(1)4והנישואין הקודמים
כשדים הם על־פי חוק מקום עריכתם או החוק הדתי שעל־פיו נערכו ,ובטלים הם לפי חוקי
״עםקי־דץ״ ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ״זד1964
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הגירושץ של הבעל נזנחה ולא ניתנה בה החלטה ,אך בית־הדין פסק לאשה העותרת םך
־ 50.-לירות מזונות ,ולאחר מכן הועמד החיוב על •— 45.לירות לחודש .אך כאשר ביקשה
העותרת בשנת  1958להגדיל את מזונותיהם עד לסך — 65.לירות ,התנגד המשיב והעלה
את הטענה ״כי נשא בזמנו את אשתו התובעת בנישואין אזרחיים גרידא ושלכן אין עליו
כלפיה כל חיוב של מזונות לפי הדין״ .העותרת הודתה בפני בית־הדין שלא נתקדשה למשיב
כדת משה וישראל ,ועל יסוד הודאתה דהה בית־הדין את תביעתה להגדלת שיעוד המזונות
)נספח ח׳ לבקשה( .יחד עם זאת ציין בית־הדין שבני־הזוג קשורים ״זה לזו על־ידי הקשר
האזרחי שביניהם ועל־ידי חייהם המשותפים במשד תקופה ארוכה של  28שנים״ ,ולכן הטיל
עליהם ״להגיע על־ידי ניהול משא־ומתן לידי הסדר סופי ומשביע רצון של ענינם היגע״.
דא עקא ,בני הזוג לא שעו אל עצתו של בית־הדין .משלא השתוו ,שב המשיב ופנה אל
בית־הדין בדרישה להפסיק את חיובו בתשלום מזונות בסך — 45.לירות לחודש ,ונימוק
דרישתו היה ,שעקב הנישואין האזרחיים אין הוא חייב לזון את אשתו .בדיון בתביעה זו
העלתה העותרת בפעם הראשונה את הטענה ,שלאחר הטכס האזרחי נתקדשה למשיב גם
כדת משה וישראל ,אך בית־הדין דחה את הטענה והפסיק את החיוב במזונות .משהפםיק
בית־הדין הרבני לעותרת את מזונותיה ,הביאה דברה לפני בית־המשפט המחוזי .המשיב
ביקש לבטל תביעתה על הסף ,ובקשתו נדחתה׳ אד משעירער לפני בית־המשפט העליון,
התפשרו בעלי־הדין והמשיב התחייב לשלם לעותרת םר — 45.לירות לחודש צמוד למדד
היוקר.
ואולם עם הפשרה הנ״ל לא תמו הדיונים .המשיב חידש את תביעת הגט בבית־הדין
.3
הרבני ,אך הפעם הוסיף לה עילה נוספת :״בין הצדדים אין נישואים דתיים״ .בית־הדין חייב
את העותרת לקבל גט פיטורין והורה כי ״לפני התגרשותם על הצדדים להגיע להסדר כספי
בנדון כיסוי דרישותיה של האשה ,וזה בעקבות הצהרותיו של התובע בישיבתנו מהיום״.
משעמדה העותרת במריה וסירבה לקבל את הגט ,נתן בית־הדין למשיב היתר לישא אשה
אחרת ,בכפוף לאישור הרב הראשי לישראל ,והיה והאשה תסכים תוך שנה אחת לקבל את
גטה ,תזכה גם בפיצוי כספי כהבטחת הבעל .פםק־הדין הנ״ל אושר על־ידי בית־הדין הרבני
הגדול .בטרם יתן המשיב הראשון ,הרב הראשי לישראל ,למשיב היתר גישואין ,הוצא על־
ידי בית־ משפט זה ,לבקשת העותרת ,צו־על״תנאי המורה להם להראות טעם מדוע לא יבוטלו
פםקי־הדין המחייבים את העותרת בקבלת גט ומתירים למשיב לישא אשה ,מדוע לא יימנע
הרב הראשי לישראל מליתן את אישורו ,ומדוע לא תימנע המועצה הדתית מלערוך חופה
וקידושין בין המשיב ואשה אחרת.

א

ב

ג

ך

ה

ך

הדיון בתשובת המשיב התקיים בבית־משפט זה ביום  25.2.64בפני שלושה שופטים,
.4
אך מפאת חשיבות הבעיה החלטנו ביום  15.3.64להמשיך בדיון בפגי חמישה שופטים.

ז
בא־כוח העותרת תוקף את פםקי־הדין של בתי־הדין הרבניים בטענה שבתי־הדין הת
.5
עלמו מכללי ברירת הדין* נישואיהם של בני־הזוג שנערכו ברומניה היו כשרים לכל דבר
בארץ מוצאם והואיל וכך ,לא היו בתי־הדין הרבניים רשאים לפסוק כי לנישואין אין תוקף:
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ז

ע״א  ,191/51נ .(10טענה זו אץ בה ממש .שם ,ב־ע״א  ,191/51נ ,(10נדונה שאלת הנישואין
בבית־המשפט האזרחי ,וזה פוסק בכגץ דא על־פי כללי ברירת הדין המקובלים עלינו .ואילו
בית־הדץ הרבני פוסק על־פי דין תורה :ע״א  ,236/53פד״י ,כרך ח ,ע׳  .(1) ,36כללי ברירת
הדץ באים לאפשר לדיין לבור את הדץ שעל־פיו ידון מקום שבמסכת העובדות נשתרבב
יסוד הקושר ,או עשוי לקשור ,את הענץ עם מדינה זרה ודיניה .אך בית־דין דתי שהוסמך
לדון על־פי דין תורה ,אינו מוטרד על־ידי בעיה של ברירת הדץ ,שכן דין תורה יחול בבל
אתר ואתר.
והואיל וענין גירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה נמסר בסעיף 1
לחוק שיפוט בתי־דין רבניים )נישואין וגירושין( ,תשי״ג־ ,1953לשיפוטם של בתי־דין רבניים,
אץ אני מוצא עילה להתערבותו של בית־משפט זה בכך שבית־הדץ הרבני פסק מה שפסק
על־פי דין תורה ,גם אם בית־המשפט המחוזי לא היה פוסק כמוהו .״הדין הולך אחר הדיין״:
בג״צ  ,143/62פד״י ,כרך ת ,ע׳  ,250 ,225נ ;(11בית־הדץ הרבני פוסק על־פי הדין שלו,
ובית־המשפט פוסק על־פי הדין שלו ,ואץ האחד מבקר את דינו של השני .אומנם יש והאשה
רשאית לבחור לה את הדין הנוח לה על־ידי שניתנה לה ברירה ,רצתה — הולכת לבית־הדץ,
רצתה — הולכת לבית־המשפט המחוזי ,ראה סעיף  4לחוק הנ״ל .אך כאן שיפוטו של בית־
הדין הרבני הוא ייחודי ולכן חייבת האשד ,לקבל את דינו .שאלה אחרת היא ,אם יהא מימצאו
של בית־הדין הרבני למעשה־בית־דין עליו יכול הבעל לסמוך גם בבית־המשפט המחוזי.
אומנם בדרך כלל הדבר הוא כ ך  :ע ״ א  ,167/63נ ,(12אלא שצריך עיון אם מושתקת טענת
בעל־דין ,עקב מעשה־־בית־דץ שהיה ,גם מקום שבית־המשפט דן באותה טענה על־פי דין
אחר .שאלה זו אינה עומדת עכשיו לפנינו ואני מניחה לעת מצוא.
ואולם גם אם ההליך השיפוטי לפני בית־הדין לא נפגם ,בהתנהגות הבעל יש טעם
.6
לפגם ולמעשה גובלת היא במרמה .הגע בעצמך :בני־הזוג הם יהודים ,ואילו רצו בכך יכלו
בארץ מוצאם בשנת  1925לבוא בברית נישואין כדת משה וישראל .הבעל היה ,לפחות למן
שנת  ,1938לאדם בלי דת )״א־קונפםיונלי״( עד כדי כך שפרש מהקהילה היהודית ולא חזר
אליה אלא בשנת  1948לצורך עלייתו ארצה .א ץ אני מוצא פגם בכך ,שכאן בארץ תבע
המשיב את העותרת בבית־הדין הרבני? משנמסר הענץ לשיפוטו הייחודי של בית־דין דתי,
רשאי היה לפנות אליו ולבקש ממנו סעד .לפיכך ,אילו חייב בית־הדץ את העותרת בקבלת
הגט על שום שהיא ״ממררת את חיי)הבעל( מבחינות שונות :לא מכינה  . . . . .אוכל ,כביסה,
ושום דבר״ ,לא; הייתי נוטל לעצמי רשות להעביר את פםק־הדין תחת שבט הביקורת ,יהיו
אשר יהיו השקפותיו הדתיות או הלא־דתיות של המשיב .הדץ הדתי שהוחל על יהודים מכוח
סעיף  1לחוק הנ״ל ,אינו חל על שומרי מצווה בלבד .אבל הדופי הוא בכך ,שאחרי חיי נישואין
שנמשכו במשך עשרות שנים והולדת הבן ,בא המשיב לבית־הדץ הדתי ומשיג ממנו פסק־
ד ץ המפקיע את נישואיו על־יםוד העילה שהנישואין לא נערכו בטכס הדתי בחופה וקידושץ.
בטענה זו חפץ המשיב לנער חצנו מטכס נישואין תקף שערך לפני קרוב ל־ 40שנה׳ להפוך
את אשתו בדיעבד לפלגשו ואת בנו לבן שנולד לו מן הפנויה .זוהי התנהגות לא-הוגנת אשר
הסדר הציבורי איגו םובלה.
*פםקי־דץ״ ,כרך יח ,חשכ״ד/חשכ״196471
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 .7א ץ בכך כלום שהמשיב כבר השיג מבית־הדין את פםק־הדין שביקש ממנו .אילו פנתה
האשה לפני מתן פםק־הדץ האמור אל בית־משפט של משר ,בית־המשפט היה'מונע את
הבעל ,על־ידי צו־אל־תעשה או צו־מגיעה ) (injunctionמלהשיג פסק גירושין בעילה
זו .אך היא לא איחרה מן המועד .גם עכשיו ,משגיתן פםק־הדץ ,יש בידי בית־המשפט למנוע
את הבעל מלעשות שימוש בפסק־הדין שהשיג .בכגון זה נאמר לפני למעלה משלוש מאות
שנה ואלה דבריו של בית־המשפט בענץ The Eari of Oxford's case; (1615), 21

א

20)E.R.

(485 ,
"The office of the Chancellor Is to correct men's consciences
for frauds, breach of trusts, wrongs and oppressions, of what
soever they !be
3

nature

it appeareth, that when a judgment is obtained toy oppression, wrong and a hard conscience, the Chancellor will frustrate
and set it aside, not for ahy error or defect in the judgment, but
for the hard conscience of the party".

ג

)שם ,נ ,(20ע׳ .(467,486
הוא אשד אמרנו ,פםק־הדץ כבודו במקומו מונח והוא לא יתבטל בשל טעות או פגם
שבו ,אבל בית־המשפט של יושר יבדוק את התנהגותו של בעל־הדץ ,והוא רשאי למנעו
מלאכול את פירות הפסק ,מ ז ל ״מצפונו הקשה״.
בהקשר זה לא למותר לציין כי דוקא לנו ,לשופטי ישראל ,נאה לשמור על רמת חת-
.8
גהגותם של בעלי־דין על־פי כללי היושר ) (equityלמניעת עושק ושימוש לרעה בהליכי־
דין .השופטים האנגליים שקבעו את הכללים האמורים בשלהי דיני ה־  ,equityהיו אנשי
הכנסיה והם קיבלו את השראתם מן התנ״ך .״דין אלוהים מדבר בעד התובע״ ,אמר ה־ Lord
בענינו של ,נ oxford ,(20הנ״ל ,והאסמכתה שהביא ,היא דברים ,כ״ח.
chancellor
דיני היושר היו ,דרך סימן  46לדבר־המלך־במועצה וסעיף  11לפקודת סדרי השלטץ
והמשפט ,תש״ח־ ,1948לדין מדינת ישראל .מדינת ישראל היא ארץ עליה ,והיום ,בשנת
 ,1964רוב היהודים היושבים בה זה מקרוב באו ,אחר קום המדינה ,ומקצתם יוצאי ארצות
בהן נערכים נישואין בטכס אזרחי בלבד .ואנו מצפים ומשתדלים למען חופש עליה נוספת
מארצות אלו .הייתכן הדבר שברגע שרגלם של עולים אלה דרכה על אדמת המולדת ,יוכלו
להתנכר לקשר הנישואין בו נתקשרו בעבד ,להיפטר מבני־זוגם ולהפוך חיי אישות לתוהו
ובוהוז הלשם כך קמה מדינת ישראל?
אמרתי לעיל כי התנהגותו של המשיב ,אף־על־פי שעשה סידורים כספיים לטובת
האשה ומוכן להוסיף עליהם ,גובלת במרמה .הוא עלה ארצה כדי לחיות עמה כאן כבעל ואשה;
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א

ן־

y

ך

ה

ו

והנה בהגיעו ארצה הוא מבקש להכריז עליה כעל פנדה שבעבר ר ק ה י ת ה פלגשו;.אם פילגש
היא שניתן להיפטר ממנה ,לשם מה הביא אותה ארצה ,ומדוע לא השאיר אותה בנכר?
התשובה היא שבארץ מוצאו היא היתה אשתו הנשואה לו ,ושם לא יכול היה לזגחח בדרך
קלה זאת .שורת היושר מחייבת ,שהבעל לא יורשה להשתמש בעלייתו ובעליית זוגתו כעילה
לאפסות הנישואין ,או להפיכתם לנישואין פוליגמיים ,על־ידי שישא אשה על אשתו .אם מיד
עם נישואיה היא התחילה לרדת לחייו כמו שהוא טוען ,יכול היה לגרשה כשעודנו בהיץ־לארץ,
ואם הוא חפץ לגרשה עכשיו ,יבוא לבית־הדין הרבני ויוכיח שהוא זכאי לפטור ולשלוח אותה
בגט ,אך להתנכר לגישואיו כאילו לא היו ,הרי זה ״עושק ומצפון קשה״.
 .9כאשר נתחדשו סדרי הדין האנגליים בשנת  1873והוקם בית־משפט אחד במקום בתי־
המשפט הנפרדים בהם נהגו במשפט המקובל ודיני היושר בנפרד ,נקבע בסעיף 25
ל־  supreme court of judicature Actשיצא אותה שנה ,כי בתי־־המשפט לא יעכבו
הליך משפטי על־ידי צו איסור או צו מניעה .בינתיים הוחלף הסעיף הנ״ל על־ידי סעיף 41
טעמו של האיסור
ל" .Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925
היה ,שעקב איחוד מוסדות השיפוט ומיזוגם לבית־משפט אחד ניתן לבעל־דין להשמיע טענה
מן היושר גם כאשר הוא עומד ומתדיין בפני שופט הדן על־פי המשפט המקובל .ואולם אין
האיסור הג״ל תופס אלא כאשר טעמו עמו! לפיכך מוסמך בית־המשפט גם היום למנוע אדם
מלפתוח הליכים להבדיל מעיכובם ,או אפילו להורות לו לעכבם מקום שהליכים אלה אינם
תלויים ועומדים בבית־המשפט ,כגון בית־המשפט הגבוה האחיד שהוקם בשנת  ,1873אשר
ישמע גם לטענה־מן־היושרן כן מוסמך הוא ,מטעמים של יושר ,למנוע שימוש בפםק־דין
לאחד שנסתיים ההליך .ודוגמאות אחדות יוכיחו.
בענין Besant v. wood; (1879) ,(21) ,נעשה הםכם־פירוד בין בעל ואשה,
ובית־ד״משפט אסר על האשה לתבוע את הבעל לחזור לחיים משותפים עמה ,בגיגוד להםכס.
אס ניתן צו־אל־תעשה להבטחת ביצועו של הסכם הפירוד ,על שום מה לא ייגתן לבן־זוג
צו להבטחת חוזה נישואין מוגוגמיים המכיל בקרבו התחייבות שלא לקחת אשה על אשה?
המחוקק בכבודו ובעצמו העיד על עצמו ,בסעיף  >1)4לחוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי
נישואין( ,תשי״ט־ ,1959שנישואץ אלה ,שנעשו בחוץ־לארץ ,לא נתבטלו עם עלייתם של בני-
הזוג.
בענין ,נ ,The Teresa, (1894),(22מנע בית־המשפט בעל־דין מלהמשיך בתובעגה
שהגיש לבית־משפט אחר ,״נמוך״ ,וכיוצא בזה כאשד בעל־דין תובע בעת ובעוגה אחת בארץ
ובחוץ־לארץ ,ללא טעם סביר לכך :נwis; (1883),(23׳ ;McHenry v. Leויש צו־אל־
תעשה יוצא מבית־המשפט כדי למנוע נישואין:נ.Bolton v. Boiton; (1891) ,(24

ז
 .10אף כאן בארץ כבר נפסק ,כי בית־המשפט כוחו עמו ,מטעמים של יושר ,למנוע בעל־
דין מלהמשיך בהליכים משפטיים :בג״צ  ,(13) ,91/49או מלבצע פםק־דין שהשיגD :״a
 334/57עד  ,337/57פד״י ,כרך יב ,ע׳ .(14) ,64,59
-פסקי־דיף ,כרך יח ,תשכ׳ד/תשכ״וד1964
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כללו של דבר :שימוש הבעל בהליכי בית־הדין הרבני נוגד את המוסר ואת ההגינות,
ועלול לערער את הסדר הציבורי .לפיכך יתערב בית־משפט של יושר בדבר וימנע את
המעשה.
 .11כאן מתעוררת השאלה :האם בית׳־משפט זה ,בית־המשפט הגבוה לצדק היושב לדין
על־פי סעיף  7לחוק בתי־המשפט ,תשי״ז־ ,1957הוא בית־המשפט המושיט לבעל-דין יד עזר
על־פי דיני היושר? בדרך כלל הייתי משיב על כד בשלילה? עגין כזה הוא״עגין אזרחי״
כמשמעותו בסעיף  (1) 18לחוק הנ״ל ומקום בירורו בית־המשפט המחוזי .אומנם בית־המשפט
המחוזי לא יהא מוסמך להורות לרבנים הראשיים לישראל לעשות דבר או להימנע מעשות
דבר בתוקף תפקידם ,אך אין גם עילה לכך ,והוא הדין בבקשת העותרת שנאסור על המועצה
הדתית מלערוך למשיב חופה וקידושין .ואילו צו־מניעה שניתן על־פי דיני היושר ניתן כלפי
בעל־הדין ואינו ניתן כלפי רשות שיפוטית :בג״צ  ,91/49נ ,(13הנ״ל .ואשר למועצה הדתית
שאינה רשות שיפוטית אלא מינהלית וד,י« אומנם כפופה לשיפוטו של בית־משפט זה ,אץ
העותרת זקוקה לסעד .כל רשות ציבורית — והמועצה הדתית בכלל זה — עומדת בחזקה
שלא תהא שותפת לדבר עבירה של בזיון בית־המשפט ,ולא תסייע בידי אדם להמרות פי
בית־המשפט .אילו היה קיים חשש של סיוע ,בית־משפט זה היה מוסמך ,בתוקף סמכותו מכוח
סעיף  7הנ״ל ,להוציא צו ע ד הרשות כדי להבטיח ,הלכה למעשה ,קיומו של הסעד־מן־היושר
שבעל־דין יכול לזכות בו בבית־משפט אחר .ב־הנד  ,10/55נ ,[15פסקנו ,שבית־משפט זה
כוחו עמו להוציא צו להזמנת עד להתייצב לפני בית־דץ ולהעיד ,מקום שאותו בית־דין אינו
מוסמר לכפות הופעתו של עד .צו זה בא כדי לעשות מעשה של רשות אחרת יעיל ובר־פועל.
כיוצא בזה סבור אני ,שבית־משפט זה רשאי לסייע בידי בית־משפט מחוזי ,מקום שזה אינו
רשאי אלא להוציא צו אישי נגד אדם ,ולא יוכל בעצמו לכוף ביצוע החלטתו על רשות ציבורית
הנוגעת בדבר .למעשה כבר עשינו כד ב־כג״צ  ,47/59נ .(16כאמור ,בעניו דנא אין אומנם
חשש להתעלמות המועצה הדתית מצו־אל־תעשה שייצא נגד המשיב מבית־המשפט המחוזי,
אד הואיל וזהו המקרה הראשץ שבא לפנינו ואין טעם להאריד את ההתדיינות על־ידי שנזקיק
עכשיו את העותרת להגשת תובענה ע ד המשיב בלבד ,לבית־המשפט המחוזי ,סבור אני
שצדק ייעשה אם נעשה את הצו החלטי כלפי המועצה הדתית במובן זה :על המועצה הדתית
להימנע מלעתד חופה וקידושץ למשיב על יסוד פסקי־דין שיצאו מבתי־הדץ הרבניים ,בין
אם יאושרו על־ידי הרבנים הראשיים לישראל ובין אם לאו.
הנשיא )אולשן( :לא אכנס לפרשת היחסים בץ העותרת ובעלה ,מאז התחילה החת־
דיינות ביניהם בארץ אחרי תקופה של עשרות שנים של היי נישואין ,מאז הם נישאו ברומניה
בנישואין אזרחיים .גם לא אביע דעה ,אס טוב עושה העותרת בסרבה לקבל גט ממנו ,לשחרת
ולהשתחרר מקשר הנישואין ,כי השאלה לפנינו היא :האם בנסיבות הענץ מםמיד החוק
להתיר לבעל ביצוע העבירה של ביגמיה .אציין רק זאת :בפסקי־הדין של המשיבים מס׳ 2
ומס׳  3לא נאמר דבר נגד העותרת שבגינו חייבוה בקבלת גט .אפילו תחשוב ,שהדיינים
הנכבדים סברו ,שמוטב לשני הצדדים לפרק את המקשר אותם ,אפילו המקשר אותם —
מנקודת ראותם — היגו בגדר ספק ,הרי בדור הדבר ,שהעילה היחידה להחלטה ,בדבר מתן
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היתר לבעל ,שימשה העובדה ,שלא נערכו קידושץ ביניהם כדת משה וישראל ,דהיינו ,שהם
נישאו בנישואין אזרחיים בלבד ,וכן גם סירובה של העותרת לקבל גט ,כלומר סירובה לציית
לפסק־הדץ של המשיב מס׳  2לקבל גט מבעלה.
.2

במצב שהתהווה — במה נפגעה העותרת ן

א
אינני סבור שנפגעה זכותה למזונות נגד בעלה ,ביחוד כשבידה פםק־דין למזונות מבית־
המשפט המחוזי כל עוד הנישואין האזרחיים עומדים בתוקפם ,כי לא בא גט במקומם ,והם
עומדים בתוקפם מבחינת החוק החילוני ,על־אף ההחלטה בדבר מתן היתר נישואין לבעלה.
מה שחודש בפםקי־הדין הנ״ל הוא מתן ההיתר לבעל לעבור את העבירה של ביגמיה ,אם
הרבנים הראשיים הנכבדים יאשרוהו .מכאן שהנישואין הראשונים — אם אזרחיים ואם מוכרים
על־ידי הדת מבחינה מםויימת — שרירים וקיימים .אילו לא היו קיימים)מפני ,למשל ,שהופ
קעו על־ידי בית־משפט מוסמך( הרי מבחינת החוק החילוני לא היה צורך בהיתר ,שהרי אז
היה חל סעיף  3ולא סעיף  5לחוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( ,תשי״ט־.1959

ב

ג

 .3אולם בעצם מתן ההיתר באישור הרבנים הראשיים ,אם יינתן לבעל ,ייפגע מעמדה של
העותרת .אץ חולק על כך ,שכאשר לפני  40שנה נערכו הנישואין האזרחיים בהתאם לחוק
המדינה בה נערכו — הנישואין היו מונוגמיים ,הווה אומר ,שכל עוד הנישואין האלה קיימים,
זכותה של האשה היא ,שבעלה לא ישא אשה נוספת ,ושמשפחתה המונוגמית לא תיהפך לפו־
ליגמית — כלומר למשפחה בה קיימת אשה אחת מכוח הדין האזרחי ושניה מכוח הדין הדתי
)אם הבעל ישא אשד ,בקידושין בעקבות ההיתר( .זכותה זו עוד מתחזקת על־ידי החוק לתיקון
דיני העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959אשר בסעיף  (1)4שבו נאמר :לענץ סעיף 2
)הגדרת ביגמיה( אץ נפקא מינה ״אם תוקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה
שבה נערכו או לפי דין דתי שעל־פיו נערכו״.

ה

מכאן ,שהמחוקק הישראלי ראה נישואין אזרחיים כתקפים כל עוד לא בוטלו ,או הופקעו
על־ידי פסק־דץ סופי של בית־משפט או בית־דין מוסמך )ראה סעיף  3לחוק הנ״ל(.

ן

עוד לפני חקיקת החוק הנ״ל עלתה שאלת תביעת מזונות על־ידי אשד ,מבעלה שנישאו
בנישואין אזרחיים ,ובית־המשפט העליון החליט ,כי מכוח החוק הבינלאומי הפרטי ,שהינו
כלול בחוקי מדינת ישראל )במידת שלא נקבע אחרת( — הנישואין האזרחיים תקפים:
סקורניק! נגד סקורניק; ע״א .(10) ,191/51
.4

לפני שאטפל בבעיות המשפטיות ברצוני להדגיש שני דברים:

ז

י

י

)א( חוק שיפוט בתי־דץ רבניים )נישואין וגירושץ( ,תשי״ג־ ,1953קבע בסעיף  2גבי
יהודים ,אזרחי המדינה ותושביה ,שנישואיהם ייערכו בישראל על־פי ד ץ תורה.
אין אנו מטפלים כאן בבעיה מת דין הנישואין של יהודי אזרח ,או תושב המדינה,
,,פסקיידיך ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ׳*ו19647
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מים״ כוללים נישואין שתוקפם לפי דין המדינה בה נערכו)נישואין אזרחיים( /או לפי דין
דתי)סעיף  .«1)4מבחינת החוק החילוני אם לא קיימים ״נישואין קודמים״ — אין ך ך
בהיתר נישואץ ,או באישורו.
צ ו

 .9הכוונה היחידה של המחוקק בחוק הזה היא לאסור על נישואין חדשים כל עוד לא
הופקעו ה״נישואין הקודמים״ על־ידי פםק־דין ,או על־ידי מתן גט )״או על־פי דין התורה
בדרך שאושרה על־ידי בית־הדין המוסמך״ — סעיף  .(3לא היתה זו מטרת המחוקק ליצור
בחוק הנדון מכשיר כדי ל כ פ ו ת על האשה בנישואין האזרחיים את פירוק הנישואין האלה
נגד רצונה .אין חוק בישראל ,לפיו אפשר ,למשל ,לכפות על אשר! לא־יהודיה פירוק נישואיה
לבעל היהודי)כאן ,כל עוד לא ניתנה למשיב מם׳  2סמכות לפי סימן  55לדבר־המלך־במוע־
צה ,בכלל אינו יכול להתערב( .לפי סעיף  (1)4לחוק הנדון גם נישואיי תערובת'תופסים.
היתר נישואין לבעל היהודי לא יוכל להינתן ,כל עוד לא הוענקה סמכות לפי סימן  55לדבר־
המלך־במועצה .אם הבעל היהודי יקדש אשה ,הוא יורשע בביגמיה ומסדר הקידושין יואשם
בעבירה לפי סעיף .8

א

ב

ג
אשר לכפיית אשה יהודיה לקבל גט מבעלה היהודי ,קיים חוק אחר ,ולא לשמה חוקק
הסעיף .5
אילו נהגו המשיבים מס׳  2ומס׳  3לפי החזקה ש״אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות״
והיו מכירים בעותרת ובעלה כנשואים מבחינת החזקה הנ״ל —׳ היתה צריכה שאלת תביעת
הגט מצד הבעל במקרה דנן ,להיחתד כמו במקרה רגיל )כשצד אחד מבקש לחייב את הצד
השני במתן או בקבלת גט( ,לפי כללי ההלכה ובתוכם גם הדין בנוגע לכפיית מתן או קבלת
גט וגס בהתאם לדרך הכפיר .המצויה בחוק שיפוט בתי־הדין הרבניים ,סעיף .6
אולם כאן לא נהגו המשיבים מם׳  2ומס׳  3על יסוד החזקה הג״ל ,בכיוון חיזוק הקשר
בין בני־הזוג ,אלא חייבו את העותרת לקבל גט) ,גט חומרא( ,לא מפני עילה כל שהיא הקיימת
בין הצדדים בתור בעל ואשד) ,כמו במקרה רגיל( ,אלא העילה היחידה לחיובה של העותרת
בקבלת גט )אחרי שמשום מה סירבו להסתמך על החזקה הנ״ל ,בכיוון הנ״ל( היתה העובדה,
שהקשר בין האשד ,ובעלה נובע מנישואין אזרחיים ולא מקידושין ממש כדת משה וישראל,
וסירובה לקבל את הגט כפי שהדיינים המלומדים ציוו עליה.
 .10מסכים אני עם חברי ,שאץ אנו יכולים ליטול לעצמנו סמכות של בית־משפט לערעורים
על פסקי־הדץ של המשיבים מם׳  2ומס׳  3ולהביע דעה על החלטותיהם מבחינת ההלכה,
ושהצו־על־תנאי במידה שהופנה אליהם ,צריך להתבטל .השאלה שנשארה עומדת לפנינו
א י ע ה תוקפם של פםקי־הדין הנ״ל של המשיבים מס׳  2ומס׳  ,3אלא שאלת ״האישור״ שצריך
להינתן על־ידי הרבנים הראשיים כנזכר בסעיף  5לחוק .מה טיבו של אישור זה? — האם
הוא יכול להיות נשוא להתערבותנו ?
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נראה לי כי ״אישור״ זה איננו אקט שיפוטי ,ושתפקידו בסעיף  5מיועד לשמש את אותה
המטרה שמשמש הסעיף  — 6כפי שאסביר להלן.

א

ב

 .11מהסעיפים  5ד  6אני למד ,שהמחוקק הישראלי באסרו על הפוליגמיה במדינת ישראל,
לא התכוון להסמיך כל רשות דתית ,או כל רשות בכלל ,להכניס בחזרה לארץ את הפוליגמיה
כאוות נפשן ,ואף מתוך נימוקים ששורשם בהלכה .אולם עם ביטול הפוליגמיה לא נעלם
מעיני המחוקק ,כי ייתכנו מקרים נדירים ,יוצאים מן הכלל ,בהם איסור הפוליגמיה עשוי
לגרום קושי חמור ביותר ללא מוצא.
נישואין קודמים יכולים להתפרק על־ידי פםק־דין של בית־משפט מוסמך ,או על־ידי אקט
רצוני של בני־הזוג)גט( ,או של בן־זוג אחד)״טלקה״( ,או על־ידי ).(Decree of Divorce
הדבר תלוי בחוק האישי החל על הצדדים.
צו

בסעיף  7לחוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959נאמר:

ג -
״התיר איש קשר הנישואין על כרחה של האשה ,באין בשעת התרת
הקשר פםק־דין סופי של בית־המשפט או של בית־הדין המוסמך המחייב את
האשה להתרה זו ,דינו — מאסר חמש שנים.״
ך

ך!

המדובר הוא בשיטה משפטית לפיה התרת נישואין תופסת על־ידי אקט חד צדדי )מצד
הבעל( ,כמו הדין ה א ^ ל מ י לפיו אם הבעל מכריז כלפי האשה שלוש פעמים ״טלקה״ בנוכחות
עדים ־—הרי הנישואין מפורקים.
מהסעיפים  3ו־ 7אנו לומדים ,שעל־אף הדין ה א ^ ל מ י הנ״ל לפיו הנישואץ מופקעים —
למטרת הביגמיה האקט הזה לא יועיל לבעל ,אלא אם כן האקט הזה מסתמך על פסק־דין.
שני תנאים קיימים כאן >1 :התרת הנישואין בפועל>2 ,׳ שנעשתה בתוקף פםק־דין .אם קיים
רק פםק־דין המרשה לבעל לערוך התרת הנישואין בדרך הנ״ל ,בלי שהתרת הנישואין בוצעה
בפועל ,והבעל נשא אשה שניה ,פםק-הדין לא יועיל לבעל כדי להיחלץ מאחריות פלילית
בעד ביגמיה .י ־

ו
לפי סעיף  3על הבעל יהיה להוכיח .על־ידי פסק־דין שהנישואין הופקעו ,זאת־אומרת,
פםק׳־דין הקובע כי הנישואין ממש הופקעו ,כלומר שנערכה הפקעת הנישואין על־ידי הבעל
ברשות הקאדי .ביצוע האקט החד־צדדי ללא רשות הקאדי — מהווה אף עבירה פלילית.
ז

נשווה את המצב הזה עם המצב בו בית־דין רבני מחייב את האשה בקבלת גט .נישואין
יהודיים אינם יכולים להתפרק על־ידי אקט חד צדדי .על־אף החיוב הזה ,כל עוד הבעל לא
מסר את הגט והאשה לא קיבלה את הגט — הנישואין עומדים בתוקפם ,וכל עוד האשה לא
קיבלה את הגט מפני סירובה ,אין הבעל יכול להיעזר על־ידי הסעיף  .3לפי סעיף  6לחוק
*פםקי-דיך ,כרך יח ,תשכ״ד/תשכ׳יה־^!
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אוסר זאת על הרשות האחרת ,כלומר שגבי רשות אחת העמיד על דרכה את העיקרון היסודי
הג״ל כבלם ,ואילו לרשות האחרת הרשה להתעלם ממנו .אין להעלות על הדעת שבסעיף 6
אסר על הרשויות לנצל את התרת הביגמיה לשם כפיית אחד מבני־הזוג ,ואילו בסעיף 5
הרשה לרשות הדתית היהודית לנצלה למטרה הזאת ,על־־אף העובדה שלמטרה הזאת מצויה
התרופה בחוק אחר .מטרת החוק הנדון וסעיף  5שבו היא איסור הביגמיה ,ולא התרת ביגמיה
לשם לחץ על האשד ,היהודיה שתקבל גט מבעלה.
ב( אשר לקושיה ,למה בסעיף  6הסייג הוא מפורש ,ואילו בסעיף  5מדובר בהיתר
נישואין לפי פסק־דין סופי ואישור הרבנים הראשיים ,בלי להגדיר את הסייג — אין אני רואה
בה קושי.
לדעתי מצוי סייג ליוצא מן הכלל גנו בסעיף  ,5אלא בדרך אחרת ,שהמחוקק העדיפה
מפגי הטעמים שעמו ,כפי שאסביר להלן.
העקרון היסודי ,עליו דיברתי בקשר לסעיף  ,6קיים גם בסעיף .5
זאת אני לומד מההוראה בסעיף  ,5שפםק־דין סופי מבית־הדין המוסמך אינו מספיק
להתרת ביגמיה .נוסף עליו דרוש ״אישור״ מאת שני הרבנים הראשיים .פםק־דין סופי —
פירוש הדבר ,שלא הוגש עליו ערעור ,או שהענין הובא לפני בית־הדין הרבני הגדול לער
עורים והלה אישר או פסק מתן היתר נישואין .אם העקתן היסודי הנ״ל אינו קיים בסעיף
כאמור לעיל,
 5ולרשות היהודית הדתית)להבדיל מהרשויות האחרות( ניתנת יד חופשית
לשם מה דרוש אישור שני הרבנים הראשיים ? אין להעלות על הדעת שהמחוקק חשש ,שמא
פםק־הדין של בית־הדין המוסמך יהיה פגום מבחינת ההלכה ובשל כך דרש ביקורת פסק־
הדין הזה על־ידי שני הרבנים הראשיים.
ג( מהו טיבו של ״האישור״ הנדרש ו ברור שאין המדובר באישור פורמלי ,של החתי
מות ,החותמת וכיוצא באלו .לשם כד בוודאי שהמחוקק לא היה מטריח את כב׳ הרבנים
הראשיים .המדובר באישור שצריד להינתן אחרי שיקול־דעת ן ואישור זה דרוש ,כדי שפסק־
תדין יוכל להיות מופעל בשטח החוק האוסר ביגמיה.
לפי חוק הבחירות למועצת הרבנות ,למשל ,ניתן הכוח לשר־הדתות בתיאום עם מועצת
הרבנות הראשית ובאישור ועדת הפנים של הכנסת להתקין תקנות .איש לא יאמר שאישור
ועדת הפנים של הכנסת הינו דבר פורמלי גרידא.
זאת ועוד ,אם בענין פםק־דין מבית־הדין הרבני הגדול — בלי ספק מוסד מכובד מאוד
ובעל סמכות מכובדת מאוד בעיני המחוקק — עוד דרוש אישור מהרבניפ הראשיים ,סימן
שלמטרת סטיה מן החוק ,האוסר ביגמיה ,ייחם המחוקק לאישור הזה חשיבות מרובה .במה
היא איפוא החשיבות ?
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ד( השאלה הזאת מביאה אותי שוב לשאלה ,האם מתן האישור הזה הינו ענין שיפוטי,
או ענין מינהלי? אין ספק ,בלבי ,כי המעשה הוא מינהלי .האישור צריך להינתן על־ידי כב׳
הרבנים הראשיים דוקא .המחוקק ידע היטב שלפי חוק הדייגים׳ לרבגים הראשיים גם סמכות
שיפוטית ובסמכותם זו הם נקראים ״אבות״ בית־הדין הגדול לערעורים ,אולם בסעיף
 5סמכותם השיפוטית הזאת כלל אינה נזכרת בקשר עם האישור ודוקא מדובר ברבנים
ראשיים סתם.
זאת ועוד ,פסק־דין שגיתן על־ידי בית־הדין הגדול ,הרי הוא ניתן ,או ע א פ י רוב ניתן,
גם על־ידי אחד הרבנים הראשיים בסמכותו השיפוטית כיושב־ראש בית־הדין הגדול .הייתכן
הדבר ,שפםק־דין הניתן על־ידי דייגי בית־ד״דין הגדול ,שאחד מהם הוא גשיאו ,יהיה זקוק
לאישורם של שני הרבנים הראשיים ,שהוא חינו אחד מהם ,כלומר ל״אישור עצמי״ ך
ברור לי ש״האישור״ הניתן על־ידי הרבנים הראשיים חינו מעשה מינהלי ולא שיפוטי.
יש גם להדגיש ש״האישור״ הזה חינו יציר החוק החילוני ואיננו יציר ההלכה ,או תקנה
הלכתית ,שהרי לפי הדין הדתי דרוש אישור של מאה רבנים מג׳ ארצות  . . . . .מג׳ קהילות,
כפי שפורש .לאיזו מטרה איפוא הוא דרוש ?
ה( כל עוד הננו נמצאים בשלב ,בו ניתן פםק-דץ וטרם ניתן לו ״האישור״ הנ״ל —
אץ לו ,לפםק־־הדין ,קשר מבחינה משפטית עם החוק האוסר ביגמיה ,ואין לו כל תוקף
מבחיגת האפשרות להסתמך עליו לשם התרת ביגמיה .רק עם מתן ״האישור״ הנ״ל נפתח
לפניו הפתח לחדירה לשטח החוק הזה ,כלומר ,הרבנים הראשיים ,אם מוצאים זאת לנבון,
מכשירים אותו לשימוש בו לשם התרת ביגמיה .אמרתי ״אם מוצאים זאת לנכון׳ /הווה אומר,
עליהם לשקול ,אם מתן האישור מתיישב עם מטרת החוק החילוני ,האוסר ביגמיה )העובדה,
ש״באישור״ זה יש גם מעין הוכחה שכל הדרוש לפי ההלכה נתמלא ,איננה משנה את האספקט
שלו מבחינתנו(.
לעיניהם צריך לעמוד ״העקרון היסודי״ ,עליו דיברתי לעיל ,כלומר שהתרת ביגמיה
אפשרית רק בנסיבות ,בהן האשה חינה משוללת הכוח להביע דעתה ,או הסכמתה ,לפירוק
'הנישואין על־ידי גט )יהיה זה גט רגיל או גט חומרא( .קיימות הנסיבות האלו — יתנו את
האישור ,לא קיימות ,אין הם רשאים לתתו .אם הנסיבות האלו אינן קיימות בפםק־הדין,
וההיתר בפםק־הדין ניתן רק כתוצאת סירוב האשה לקבל גט •— הרי במתן האישור על־ידי
הרבנים הראשיים יהיה משום שימוש בחוק )האוסר ביגמיה( שלא לשם מטרתו ואף בניגוד
למטרתו .במקרה כזה זכותה של האשה לבקש סעד מבית־המשפט הגבוה לצדק על־ידי מתן
צו האוסר מתן אישור בניגוד לחוק )האוסר ביגמיה( .אין מקרה כזה שוגה מכל מקרה אחר,
בו משתמש עובד ציבור בכוחו שלא בהתאם לחוק ,כשהוא משתמש בחוק מסרים שלא לשם
מטרתו ועל־ידי כך פוגע במעמדה של העותרת ן כשם שזה בסמכותנו להוציא צווים ע ד שדי
הממשלה וראש הממשלה .ובכך מיצוי הסייג בסעיף  ,5כשם שהוא מצוי בסעיף  ,6אלא בדרך
אחרת ,בדרך עקיפין .הסעיף  5בנוי כך ,שמצד אחד צריך להיות קיים פםק־דין מבית־הדץ,
,,פםקי־דץ״ ,כרך יח ,חשב״ד/תשכ״ה־^!
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שבוודאי שוקל את ענין התרת נישואין מבחינת ההלכה — ובזה אין המחוקק מתערב )שלא
כמו בסעיף  .(6אולם מאידך השימוש בפםק־הדין לשם םטיה מן החוק האוסר ביגמיה —
תלוי באישור הרבנים הראשיים ,הנתונים לביקורת הרשות החילונית באמצעות בית־המשפט
הגבוה לצדק.
ו( בהציגו את הסייג בסעיף  5בחר המחוקק לנקוט בדרך אחרת ,כך נראה לי הדבר,
מפני השוני שבץ ההלכה לבין שיטות משפטיות אחרות .למשל ,בסעיף  (2) 6מדובר על מקרה
בו געדר בךזוג שבע שנים וסביר לחשוב ,כי איננו בחיים .סעיף  5מיועד להתרת נישואין
ביגמיים לבעל יהודי .אי־אפשר לתת היתר נישואץ לאשה כאשר הבעל בגמצא ומסרב לתת
גט .אם הוא נעדר ,הרי היא הופכת לעגונה ,וכל עוד היא עגונה ,אץ היא יכולה להינשא לגבר
אחר .גבי האשה היהודיה לא קיימת פר־ומפציה בגין העדר הבעל במשד שבע שנים במש־
מעותה בסעיף  *6וידוע שהדינים בעניגי עגונה חינם די חמורים ,ובקשר עם זה גם הדינים
בנוגע לחליצה .ייתכן שלא נוח היה איפוא למחוקק לנסח בסעיף  5את העילות להתרת הני״
שואץ ,כמו שעשה זאת בסעיף  ,6בדרך פוזיטיבית ,ולהעמיד את פסק־הדץ הרבני לביקורת
בית־המשפט הגבוה לצדק ,או של בית־המשפט ח ת בביגמיה)כמו בפםק־הדין הנזכר בםעין״
 ,>6לכן אימץ את הדרך האחרת בסעיף  5על־ידי מסירת עניו הפעלת פסק־הדין)שניתן על-
ידי בית־דין מוסמך( למטרת התרת ביגמיה ,בידי כב׳ הרבנים הראשיים — ולא בסמכותם
השיפוטית — ככה שאם כוחם זה מבוצע באופן בלתי חוקי ,שלא בהתאם ל״עקרון היסודי״
הנ״ל המצוי בחוק)האוסר ביגמיה( ,יוכל בית־־המשפט הזה להתערב .כלומר ,במקום להעמיד
את פסק־הדין הנזכר בסעיף  5בנתץ לביקורת בתי־המשפט /הוא קבע את התנאי של אישור
על־ידי כב׳ הרבנים הראשיים והעמיד אותו בנתון לביקורת ה־בג״צ .אץ לשכוח שבסופו
של דבר השלטת החוק נגד ביגמיה הינה בידי בתי־המשפט ולא בידי בתי־הדץ הדתיים.

א

ב

ג

ד

יקשה מאן דהו :נאמר ,כי בית־המשפט הזה אינו יושב בערעור על פםקי־הדין של
המשיבים מם׳  2ומם׳  3ואף בוטל הצו־על־תנאי נגדם ,האם אין בזה בכל זאת משום ביטול
פםק־הדין למעשה? שהרי נמנעת כאן הוצאתו לפועל ,במידה שהוא נוגע להיתר הנישואץ.
לקושיה זו אין מקום .הדבר דומה ,אפשר לומר ,להתקנת ״תקנות וגזירות״ מםויימות על־ידי
חכמי הלכה ,כשטענו נגדם הייתכן ,הרי <ש בהן משום ״עקירה מן התורה״ ,כשהתשובה היתד,
לא עקירה כאן ,אלא סייג לתורה.
התשובה היא ,שכבודו של פסק־הדין במקומו מונח ,אנו רק מתליטים שלמטרת החוק
האוסר ביגמיה ,אין להפעילו על־ידי מתן האישור על־ידי כב׳ הרבנים הראשיים ,כי הכוח
לתת את האישור הדרוש הוקנה לרבנים הראשיים על־־ידי החוק החילוני )החוק האוסר
ביגמיה( ואנו מונעים את מתן האישור ,מפני שנתינתו בנסיבות המקרה הוא בניגוד למטרתו
של החוק ,כי יש בו משום התרת ביגמיד ,במקרה שאינו גופל במסגרת ״היוצא מן הכלל״.

־
 .14בהקשר זה הנני רואה לעצמי חובה להסתייג מהנאמר על־ידי חברי הנכבד השופט
זילברג בפיםקה  11של פםק־־דינו .ברישא נאמר ״על־אף תוקפו החוקי של פסק־הדין הרבני
וממילא גם :ביטולם החוקי של נישואיו הראשוניים״.
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עם כל הכבוד ,בפםק־הדין הנדון לא היה כל ״ביטול חוקי״ של הנישואין האזרחיים.
לא נאמר בפסק־הדין ,שהם מבטלים ,או מפקיעים את הנישואין האזרחיים )המוכרים ,כנזכר
לעיל ,על־ידי החוק החילוני( .אין בכוח העובדה ,שחייבו את העותרת בקבלת גט ושהתירו
לבעלה נישואין ,לבטל ,או להפקיע ,את הנישואין הראשוניים ,קרי האזרחיים ,ואפילו היה
ניתן ״האישור״ הדרוש והבעל היה מספיק לשאת אשד ,שניה /הנישואין הראשוגיים )האזר־
חיים( היו מוסיפים לעמוד בתוקפם עם כל החובות הנובעות מהם והתמנות על הבעל כלפי
העותרת.
אין מן הצורר לעורר את הבעיה ,האם בכוחם של הדיינים — ואם ת באיזו נסיבות —
להפקיע או לבטל נישואין אזרחיים שנערכו בץ יהודים ,כשהם לא היו אזרחי או תושבי
ישראל .הנני סבור שבמקרה כגון זה שלפנינו ייתכן שהדיינים המלומדים נמנעו במתכוון
להפקיע את הנישואין האזרחיים.
 .15הדיינים המלומדים אינם מכירים בתוקפם של נישואין אזרחיים ,אולם אין הם יכולים
להתעלם מן החשש של כיוון לשם קידושין מחמת החזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת
זנות .בלי להתיימר להיות בר־סמכה בדבר ,הייתי חושב שהחזקה הזאת עשויה לאפשר לדיי
נים להכיר בבני־הזוג כנשואים ,כשעובדת הנישואין האזרחיים — בלי להכיר בהם — שקדמו
לבעילה ,מחזקת את הפרזומפציה הנ״ל — ובאופן כזה להתגבר אף מבחינת הדין הדתי על
בעיית הנישואין האזרחיים ״המיובאים״ על־ידי עולים חדשים — דבר שלא נעשה כאן)ואשר
חברי הנכבד השופט זילברג התקשה למצוא את הטעמים לכך(׳ .נדמה לי ,שעצם החשש הנ״ל
הקיים ,ושבגללו בני־הזוג חינם ספק נשואים ספק לא־נשואים ,מונע מן הדיינים להכריז על
הפקעת הנישואין האזרחיים ,אפילו היה הדבר בסמכותם ,שמא זה יאפשר לאשה להיגשא
לגבר אחר ,כל עוד היא ספק נשואה ,כלומר שייתכן שיש לראותה כנשואה .נכון הדבר,
שמבחינת הדיינים המלומדים ה״םפק נשואה״ נובע מהפרזומפציה הנ״ל ולא מעצם הנישואין
האזרחיים ,אבל הנישואין האזרחיים קדמו לבעילה והיוו גורם לה .חיזוק לדעתי שאין לראות
בפםק־הדין הפקעת הנישואין האזרחיים ,העי שואב גם מהעובדה שגם הבעל )המשיב מם׳
 ,(5נראה כספק בעלה של העותרת ,שהרי ניתן לו בפסק־הדין היתר גישואין כדי שיתגבר על
החרם דרבינו גרשום.
על־כל־פנים כל עוד העותרת לא קיבלה את הגט ,בעיני החוק החילוני הנישואץ בין
העותרת והמשיב מס׳  5קיימים ושרירים ,פרט שהם עומדים בסכנה ליהפך לגישואין
פוליגמיים.
.16

ז

סיכומו של דבר:

)א( הקשר המשפטי ,בתור בני־־זוג נשואים ,שנוצר בין העותרת ובעלה עקב הנישואין
האזרחיים עומד וקיים .נראה לי ,שגם לפי פםק־הדין הקשר שריר וקיים )אומנם בגדר של
ספק( מחמת הפרזומפציה הנ״ל ,כל עוד העותרת לא קיבלה את הגט.
)ב( עלינו להניח כי פסקי־הדין של המשיבים מם׳  2ו־מם׳  3חינם נכונים מבחינת
ההלכה הדתית ,כי אפילו לא היו נכונים ,אין בסמכותנו להתערב.
*פםקי־דיך ,כרך יוז ,תשכ״ד/תשכי׳ה־1964
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)ג( הנחה זאת אינה מעלה ואינה מורידה למטרת פתרון הבעיה העומדת לפנינו —
והיא ,האם מתן האישור על־ידי כב׳ הרבנים הראשיים ההכרחי למען אפשר השימוש בפסק־
הדין הנ״ל כדי להתיר למשיב מס׳  5ביגמיה ,הינו חוקי .אולם מבחינת החוק החילוני)האוםר
ביגמיה( אין בו הצדקה למתן רשות לבעל על־ידי כב׳ הרבנים הראשיים לבצע את פשע
הביגמיה.
)ד( מאחר שההחלטה למתן היתר הנישואין באה כתוצאה של סירוב העותרת לקבל
גט ,שאילמלא סירובה זה לא היה צורך במתן ההיתר למשיב מם׳  — 5הרי מתן האישור על־
ידי הרבגים הראשיים יהיה בלתי חוקי ולכן דרושה התערבות בית־המשפט הזה על־ידי מתן
צו איסור וכמובן שכל אישור כזה יהיה מחוסר כל תוקף למטרת חוק הביגמיה; כשם שהיינו
מחריבים להתערב ולאסור שימוש בפםק״דין לפי הסעיף  6להתרת ביגמיה ,אילו פםק־הדץ
היה מבוסם על עילה שונה מאלו הנזכרות בסעיף .6
 .17אשר לפםק־הדין של חברי הנכבד השופט זילברג — אילו הייתי משוכנע שהחלטת
ההיתר בפסק־הדין ניתנה על־ידי הדייגים המלומדים ,מפני שראו את המשיב מם׳  5כפנוי,
הייתי יכול גם להצטרף לפםק־הדין שלו ,פרט לחלקים שאני חולק עליהם .אולם ברצוני להעיר
י שאפילו ראוהו כספק נשוי — ייתכן ,עם כל הכבוד ,שחברי צודק ,שכן בחוק מתשי״ט אין
זכר למושג ספק נשוי ,אבל אין זה מונע ממני להגיע למסקנתי מהטעמים שעמי ,כפי שפירטתי
אותם לעיל .כמו־כן אינני סבור ,שהדרך בה הלך חברי הנכבד השופט זוםמן עומדת בסתירה
לדרך הנראית לי.
השופט מני :גם אני סבור כי יש לעשות את הצו־על־תנאי החלטי גגד המשיבים מס׳
 ,1מם׳  4ו־מס׳  .5אינני חושב כי המחוקק ,באמרו את אשר אמר בעםיף  5לחוק לתיקון דיני
העונשין )ריבוי נישואין( ,תשי״ט־ ,1959התכוון להסמיך את הרבנים הראשיים לתת את
האישור הנזכר באותו סעיף בנסיבות כגון אלו הנדונות כאן .חברי הנכבדים הנשיא והשופט
כהן דנו בהרחבה בבעיה זו בפסקי־הדין שלהם ואני מצטרף ,בכל הכבוד ,להנמקותיהם בנדון.
כמו־כן ,בהנחה שבית־הדין הרבני ראה בעותרת ובמשיב מם׳  5בני־זוג שלא נישאו זו לזה,
הרי נראית לי ,בכל הכבוד ,גם דעתו של חברי הנכבד השופט זילברג שהאישור הנזכר בסעיף
 5אינו ענין לכאן כלל.
הצו־על־תגאי נגד המשיבים מם׳  2ו־מם׳  3מתבטל ,אולם ביטול זה אין כוחו אתו להתיר
את האיסור הפלילי המוטל על נישואיו החדשים של המשיב מם׳  5מכוח הסעיפים  2ו־(1)4
של חוק לתיקון דיני העונשין)ריבוי נישואין( ,תשי״ט־.1959
פרט לביטול הנ״ל אנו עושים את הצו־על־תנאי החלטי :פירוש הדבר שכל אישור של
היתר נישואין למשיב מם׳  5איננו חוקי והינו בטל ,ועל כב׳ הרבנים הראשיים לישראל
להימנע מלהוציאו! על המשיב מם׳  4להימנע מלערוך חופה וקידושין בין המשיב מם׳ 5ואשד,
אחרת שאיעה המבקשת ,ועל המשיב מס׳  5להימנע מלשאת אשד ,אחרת כל עוד קיים קשר
הנישואין האזרחיים שבינו ובין העותרת.
המשיב מס׳  5ישא בהוצאות המבקשת בסכום כולל של —) 500.חמש מאות( ל״י.
ניתן היום ,א׳ באב תשכ״ד).(10.7.1964
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