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 הענין שלפנינו הוא רישום שני יהודים ותושבי הארץ, כנשואים זה לזו במשרד־מדשם־תושבים,
 הוא היה רווק ובידו תעודת חזקות מטעם לשכת הרבנות בגבעתיים, והיא היחד, גרושה, ובידה
 תעודת־פנוי (המציינת את גירושיה) מטעם הרבנות הראשית בחיפה. משרד־הרבנות בגב־ים ליד
 חיפה סירב להשיאם עד שלא ימציא המבקש תעודה שאינו כהן. משלא עלה, לדבריו, בידו להשיג
 תעודה כזאת ומשעמדה הרבנות על סירובה, נערך טכס הנישואין באופן ״פרטי״, בדירה בתל־אביב,
 שם קידש לו המבקש את המבקשת לאשה על־ידי קנין בטבעת זהב השייכת לו, תוך אמירת הפסוק
 המקובל, מוכחות ארגעה עדים, גברים יהודים בגירים. לגבי עצמם הצהירו המבקשים בבקשתם,
 כי זרים היו אחד לרעהו ולא היתד, כל קירבה ביניהם בין לפי חוק המדינה ובין לפי הדין העברי,
 הפוסל-־את הנישואין. מאז חיים המבקשים בבעל ואשה וכך ידועים ומוחזקים הם בחוג מכריהם.
 משפנו למשרז״מרשם־התושביפ וביקשו לרשום בתעודות זהותם את מצבם המשפחתי כנשואים
 ובתעודת זהותה של המבקשת את שמה החדש ״חקלאי״, לא זכו לתשובה. פרט זה אינו מדוייק,
 הואיל ולאחר מתן צו־על־תנאי הודיע המשרד הנ״ל לבא־כוח המבקשים, כי לא יוכל להורות על
 ביצוע רישום הנישואין הנ״ל מאחר ולא הוצגה תעודת נישואין רשמית. לעומת זאת יהיה המשרד
 מוכן לרשום את הנישואין אם הם ימציאו תעודת נישואין רשמית ומוכרת או פסק־דין של בית־
 משפט מוסמך. יש לציין שאומנם פנו המבקשים ״לרשות הרושמת״ במשמעות פקודת הנישואין
 והגירושין (רישום) הנ״ל, דהיינו משרד־הרבנות, וביקשו ממנו לרשום את הנישואין על־סמך התצ־
 הירים של בני־הזוג והעדים הנ״ל ונתקלו בסירוב. אך הם אינם מוכנים להשיג פסק־דץ הצהרתי
 על תוקף נישואיהם מבית־הדין הרבני.לסענתו של המבקש, כי לא עלה בידו להשיג תעודה שהוא
 אינו כהן יש להוסיף כי תשובתו נראית כמתחמקת והיה עליו לומר במפורש שהוא יודע שאינו
 כהן או שאין הוא יודע את מצבו ומכיון שלא עשה כן, יש מקום להניח לצורך הבקשה שלפנינו
 שהוא כהן. מבאן המסקנה, שלפי דין תורה, התל על עניני הנישואין של המבקשים, הקידושים
 שבהם קידש המבקש את המבקשת בנוכחות העדים, היו אסורים מלכתחילה, אך לכאורה הם תופסים

 בדיעבד.

 המשיב, שר־הפניס, לא טען בתשובתו כל דבר המטיל ספק בכשרות המבקש לקדש את המב
 קשת או בכשרותה של זו להינשא לו כדת משה וישראל, ואף לגבי העדים ולגבי 3ו.רמ הקידושין
 לא נתעורר חשש. אף לא נאמר בתשובת המשיב דבר בדבר תוקף נישואיהם של כהן וגרושה
 ובטענותיו בבית־המשפט עוד הוסיף בא־בוח המשיב ואמר, שלא בא להצדיק את הסירוב לרשום
 את המבקשים כנשואים ללא אסמכתה נוספת מחמת החשש, שלא הוכח שמא המדובר כאן בנישואין
 של כהן וגרושה. תשובת המשיב היתד, ממזנת בעיקר לתקלה הציבורית הנשקפת מעצם עריכת
 הנישואין הללו שלא בפני מוסד רבני, שהוא המוסד הייחודי המוסמך לכך, אלא בצורה ״פרטית״,
 תוך עקיפת המוסד המוכר. מכאן טענתו של המשיב, כי ביצוע הרישום המבוקש על־ידי פקיד הרי
 שום כמוהו כמתן יד למעשה הפוגע בחוק ובסדר הציבורי, וכי המבקשים אינם ראויים לסעד
 המבוקש. עוד טען בא־כוח המשיב, בי דשאי פקיד הרישום. לדרוש מתושב המבקש רישומו, או
 שינוי רישומו, של כל פרט, אסמכתה מספקת כטוב בעיניו. הפקיד אינו פוסק על אמיתות הפרט
 המוגש לרישום ; הוא רשאי לומר שאינו יודע, אס הנישואין, במקרה דנן, תופסים הם ואפ לאו,
 ולדרוש מהתושב אסמכתה רשמית. כשהמדובר בפעולה שנעשתה בארץ, נוהג הפקיד לדרוש את
 הראיה הטובה ביותר, והיא ביחס לנישואין, תעודה של הדשות הרושמת לםי פקודת הנישואין
 והגירושין (רישום), או פסקידין הצהרתי מבית־המשפט או מבית־דין מוסמך. אלו הן ההנחיות
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 אין איפוא לבוא בטרוניה עם המשיב שהעניק כביכול למשרד־מרשם־התושבים המכות שלא להכיר
 בנישואין שנערכו בניגוד לאיסור של הדין הדתי. דוקא משום שנמנע הוא מלנקוט עמדה לנכי תוקף
 הנישואין הללו, רשאי המשיב, לטענתו, לדרוש אסמכתה ממקום מוסמך אחר, ותעודה כזאת לא

 הוצגה.

 בית־המשפט העליון, בבטלו את הצו־על־תנאי, ברוב דעות, פסק —
 א. כוונתו של המחוקק בסעיף 2 לחוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין),
 תשי״ג״1953, היתה בעליל להשליט את הדין הדתי על עניני נישואין וגירושין של יהודים

 בישראל, לא פחות ולא יותר.
 ב. (1) הבעיה העומדת לפנינו הי* אם צדק שר־הפנים בסירובו לרשום את המבקשים
 כנשואים על־פמר תצהיריהם הם ושל ארבעת עדיהם על הקידושין שהתקיימו בפני העדים,
 ולא בפני רב מוסמך לרישום נישואין. בעיה זו אין לפתור על־ידי פניה אל שיקול־הדעת
 המצוי בידי בית־משפט זה, לדחות בקשה מטעמים שבהתנהגות המבקש הפונה אליו, או

 מטעמי צדק כלליים, אף אם צד הדין נוטה לטובת המבקש.
 (2) מדינתנו מבטיחה לכל אזרחיה את חופש המצפון, ואין לראות מקום לתר
 עומת על התנהגות המבקשים בערכם את הקידושין הפרטיים. המבקשים אינם שומרים את
 מצוזת הדת, ולפי חוק המדינה הם חופשיים לנהוג כן. ברצונם לחיות חיי משפחה והם
 מוצאים עצמם נוכח איסור שכולו דתי-פולתני, בהיותו מבוסס על מושגים עתיקי־יומין, על
 מעמד הבכורה של הכהן בעבודת הקודש. הטלת איסור על הכהן לשאת גרושה על אדם
 שאינו מאמין, קשה ליישבה עם חופש המצפון וחופש הפעולה הכרוך מ ! ואם הדין הדתי
 עצמו פותח למבקשים מוצא מן המיצר בו הם נתונים אין להתרעם עליהם או לגנותם

 על כד

 ג. (1) אם כי בית־משפט זה דן תמיד רק בעניו הקונקרטי המובא לפניו, ישנם
 מקרים, והמקרה שלפנינו הוא אחד מהם, בהם אי־אפשר לפסוק בלי לראותם על הרקע של
 שיקולים כלליים יותר, כי עיקר הענין הוא בקביעת הלכה בעלת חשיבות ציבורית כללית,
 (2) משום כך יש להצדיק את שר־הפנים כשזה קבע לעצמו בתור נורמה מינהלית

 כללית, שאין לרשום תושבים כנשואים על יסוד עדות ״פרטית״ בלבד,
 (3) כן נראית לביתיהמשפט גם עמדת המשיב, כשהוא משתדל להתרחק מן
 הזויכוח על כך אם אומנם יש לראות את המבקשים כנשואים זה לזו. לא לבית־משפט זה
 לפסוק על כך אלא לומר למבקשים, כי לפני שיוכלו להירשם במרשם התושבים כנשואים,
 עליהם להשיג פסק־דין הצהרתי מאת בית־המשפט המוסמך, דהיינו, מאז שנת תשי״ג מאת
 בית־הדין הרבני, כי סדר זה שנקבע על־ידי המשיב, לגבי נישואין שנערכו במדינת ישראל,

 הוא טוב והכרחי למען טובת הציבור.

 (4) אילו היה בית־משפט זה הוםך את הסדר הכללי האמור מתוך היענות למק
 רים יוצאי דופן כגון המקרה שלפנינו, היה גורם לאנדרלמוסיה בסדרי הנישואין במדינה,
 שנזקה עולה לאין שיעור על הטובה שהיתר, צומחת למבקשים ולשכמותפ מהחלטה חיובית

 בענינם.
 ד. (1) בימינו מכירים כמעט כל עמי התרבות בתחיקתמ בצורך לערוך נישואץ
 וגירושין בצורת טכם המתקיים במעמד אדם מוסמך מטעם הרשות, המעיד על הטכם
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 והרושם אומו בספרי הרישום הרשמיים. סדר זה בא למנוע כל מיני תקלות העלולות להי־
 וזצר על־ידי עריכת נישואין ״פרטיים״ עם הוסר הבטחזן הנובע מהם בהכרח.

 (2) בדיני ישראל מרובות תקלות אלו במיוחד, כגון הסכנות שבקידושי סתר,
 קידושי חטיפה, קידושי תרמית וקידושי שחוק והיתול, הנובעות במישרין מ״פרטיות״

 הקידושין לפי דין התורה.

 (3) מגמת החידושים שהונהגו בסדר נישואין על־ידי נדולי הרבנים לדורותיהם,
 עד לחרס דירושליט משנת תש״י, היתול להתגבר על בודתפ המקורית של הקידושין כמעשה
 של קנין פרטי, על־ידי הפיכתם לטכס פומבי, כיאות לפעולה המשנה את מעמדם של בני־
 הזוג מיסודו, וקובע גם מעמד צאצאיהם הם אחריהם. תהיה זאת נסיגה וריאקציה מסוכנת,
 אם נשיב את הגלגל אחורנית ונחזור למושגים העתיקים של נישואין כפעולה פרטיו!.גרידא.
 (4) גם המחוקק גילה את דעתו ברורות נגד נישואין או גירושין פרטיים, בקבעו
 עוד בזמן המנדט, בפקודת הנישואין והגיתשין (רישום), פדר מחייב של רישום נישואין
 וגירושין בעת עריכתם. סעיף 7 שבפקודה הקובע עונשין למי שאינו גורם רישום נישואין
 . או גירושין בעת עריכתם, פירושו הטלת חובה על האזרח להינשא או להתגרש רק בפני

 ״הרשות הרושמת* הנזכרת בסעיף 2 שבפקודה הנ״ל.
 ה. (1) במידה שחוק המדינה מכיר בתוקפם של נישואין שנערכו באופן •פרטי, כמו
 במקרה דנן, נראה שההסדר המינהלי שהונהג על־ידי המשיב תופס את הרע במיעוטו,

 בקבעו שתוקף הפעולה יעבור את שבט ביקורתו של בית־הדין המוסמך.
 (2) כאשר מובאת לפני הפקיד תעודת נישואין מאושרת על־ידי רשות ציבורית,
 שתפקיד האישור הוטל עליה, חזקה על אותה דשות שהיא בדקה בעצמה, אם קיימים
 התנאים הקודמים של כשרות הצדדים והעדים, עד כמה שקיום תנאיפ כאלה דרוש לפי
 החוק, ועל־כן אין עוד צורך בבדיקה נוספת על־ידי פקיד המרשם! אך בשעה שה״טכס״
 היד, בולו פרטי, אין כל בדיקה מוקדמת כזאת, וחיובו של פקיד הרישום לרשום כל מך,
 שאומרים לו לרשום רק על דיברת הנוגעים בדבר ועדיהם, היה פותח פתח רחב למעשי

 תרמית ולעקיפת דיני נישואין.
 ו. מכיון שגורל הבקשה שלפנינו צריך להיחתך רק על־פי בדיקת גכונותח של ההנ
 חיה חמינהלית שניתנה על־ידי המשיב, נופלת גם טענת המבקשים, שמתפקידו של בית־
 משפט זה לבחון ולאשר את כשרות הקידושין, כשאלה המתעוררת אגב הדיון, ושהכרעתה
 דרושה לבירור הענין, לפי סעיף 35 לחוק בתי־המשפט, תשי״ד1957. לשם קבלת אישור
 לכשרות הנישואין, יש למבקשים סעד אהד, על־ידי פניה לבית־הדין הרבני, שבידו הסמכות
 הייחודית בעניני נישואין וגירושין. יש להניח, שאם הנתונים העובדתיים הם כטענת המבק

 שים, לא יימנע בית־הדין הרבני מלתת למבקשים את האישור הדרוש.

:  פסקי־דין ישראליים שאוזכרו

ד היועץ הנזטפטי לנומשלה: פד*י, כרך ח, תשיי״ד/תשט׳״ו־ ג ר נ ו  [1] ע״3 53/&20 — דוד מ
יס, כדך נון, תשי״ד/תשוט״ו־1954, מ׳ 81.  1954, ע׳ 839,536,833 ; פי

ם; 9ד״י, כרך יז, י נ הפ גד שרי  [2] בג״צ 143/62 — הנדים אננה ק.טרינה פזנק־שלזינגר נ
 תשכ״ג/רנשכ ״ד־ 1963 , ע׳ 258,225, 249,252.

יו־כלח בוםליקו נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, פרך ח,  [3] ע״» 238/53 — אתר! כהן
 תנטי׳יד/תש.ט״ן־1954, ע׳ 4, 31—32־, פי״ם, כרך יד, תשי״ד־1953/54, ע׳ 278.
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״ב־  [4] ע״א. 26/51 — שמעו! קזםיק נגד צילה (ציפה) זולפש!: פד״י, כרך ה׳ תשי״א/תשי
 1951, ע׳ 1341 ; פי״ם, כרך ו, תשי״א/תשוי״ב־1951/5:2, ע׳ 221.

: גד יו״ר משרד ההוצאה־לפושל, תל־אביב, ואח׳  [5] בג״ צ 8/48 — שלמה גלי^סבדג נ
, ע׳ 210. ־ ט ״ ש  פד׳״/ כרך ב, הש״ט/.תש״י־1949, ע׳ a16 ; 1948/49פי״ם, כרך א, ת

 [6} בג״צ 149/51 — זיגפריד גרלר נגד מיה לבית חלוץ, גרלר מבעלה הראשון, קלוצמ!
: פד״י, כרך ה, תשי׳יא/תשי״ב־ 1951, כ׳ 1399; פי״ם, כרך י, א  מבעלה. השני, ואח׳

 תש״ם/תשי״ב־ 948/51 1, ע׳ 189 .
ד יו״ ר ההוצאה־לפועל, בית־המטפם המזזוזי, תל־  [7] בג״צ 293/52 — עדנת עמיצור ע
 אביב, ואזני: פד״י, כרך ז, תשי״ג/תשי״ד־1953, ע׳ 98; פי׳׳ם, כרך יב, תשיי״ג־1953,

 • ע׳ 110.
 [&] מ״פ 112/50 — גד בן יצחק׳ יוםיפוף נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך ה, 2

 תש:י״א/תשי־יב־1951, ע׳ 481, 493—494; פי״ם, כרך ד, תשי״א־1951, ע׳ 166.
 [9] בג״צ 145/51 — צברי ח0ן מצטפר! אמ־ראס, 1אח׳ נגד המזשל הצבאי של הגליל, ואח׳:
 פיד״י, כרך ה, תשי״א/תשי״ב* 1951, ע׳ 1476, 1478, 1479 ; פי״ם, כרך יא, תשי״ב־

 1951/52, ע׳ 29.
 ג

:  פםקי־דין א״י שאוזכרו

[10] H.C. 5/30 —• Rafael Michakashwili v. Chief Execution Officer; Jem-
salem, and an. ; (1919-1933), CO J. 0״m Vol. 1, p . 131. 

ך [11 ] C.A. 246/40 — David Sterenberg v. Samuel Ahronson : (1941), P.L.R. 
Vol. 8, p . 55; (1941), S.C.J. (אסי׳ק), Vol. 1, •p. 17; (1941), Ct. L.R. 
Vol. 9, p . 54. 

[12] H . C: 101/42 — Malka Fenigstein-Levi v. Assistant Chief Execution 
Officer, Jerusalem, and an. :(1942), P.L.R. Vol. 9, p . 553; (1942), 

Vol. 2, p ,(אס״ק) .S.C.J ה . 569 ; (1941), Ct. L.R. Vol. 12, p . 209. 
[13] C.A. 131/42 — Haya Kaplan v. Meir Kaplan : (1942), P.L.R. Vol. 9, 

p . 752 ; (1942), S.CJ. (אס״ק)׳ Vol. 2, p . 728 ; (1942), Ct. L.R. Vol. 
12, p . 257. 

: ן ן הרבניים שאוזכרו יהדי  פסקי־דין של בתי

— המערערת ב׳ נגד המשיבה י ם ל ש ל לערמזדיס בי ת ו ז  [14] תיק 1/60/706 של בית״הידץ הג
ן לערעורין, ע׳ קל״ב. ; אוסף פםקי־דין של הרבנות תרא?שית לא״י בית־הדי ׳  א

:  מקורות המשפט העברי שאוזכרו
 (לפי סדר אזכורם)

 !א,] מוטה, דף כ״ב, ע״ב.
 [ב] תקנות רגמ״ה•(רבנו גרשון מאור הגולה), משנת תש״פ (1020),
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/ הלכה אי.  [ג] הדמב״מ, הלכות איסורי ביאה, פר?? א
, ע״או-  [ד] קידושין, דף ד
 [ה] יבמות, דף פ״ח, ע״ב.

ב ט״ב, ״  [ו] משנה סנהדרין, דף ע

ת:  הערו
 1. על רישום נישואין במשרד־מרשםיהתושבים עיין גם ד״ר ז׳ פלק, רישום נישואין בספר התושבים,

 הפרקליט, ברך יט, חוברות ר, זי, ע׳ 199.

 2. על .״חרם דירושלים׳׳, ועל האדם המוסמך לסדר קידושין עיין גם: הרב א׳ ע׳ רורנר, משפטי
 אישות, עי יט ! ד׳ר ב׳ שרשבסקי״ דיני משפחה, ע׳ 38, םעיף 6 פ׳ דייקן(דיקשסיין), דיני נישואין וגיי1

¿  •משין׳ עי 7

 3. על פקודת הנישואין והגירושין(רישום) עיין גם הרב ד״ד א׳ א׳ שפטלוביץ, משפט המשפחה והירו
 שה היהודי ושימושו באריךישראל, ע׳ 39.

 4. על נישואי כהן וגרושה עיץ גם: א׳ שילה, נישואי כהן וגרושה ללא טכס, הפרקליט, יוני 1954,
 ע׳ 107—109 5 פי דייקן(דיקשםיין), דיני נישואין וגירושין, ע׳ 195—197 : ד״ר ב׳ שרשנסקי, דיני משפחה,

 ע׳ 38

 3 על נקיון כפיו של הפונה ל־בג״צ עיין גם בג״צ 279/62 — דח־ נודיכטר נגד ״ויד ההוצל״פ תל-
ד יז, נר •634• והערה 2 שפ. י ס ; 73׳״, כ י  אביב־יפו ו־אברהס בך

 6. (א) על קיום תרופה אלטרנטיבית כנימוק לסירוב מתן הסער ב־בג״צ עיין בג׳׳צ 377/61 — י׳
 לוין נגד עירית תל־אביב־יפו ו־יו-ר ההוצל״פ תל־אביב-י3ן; 3ד״י, ברץ נזז, ע׳ 2891.

; פד׳-י, כרך נת, ע׳  (ב) השווה גם: בג״צ 322/61 — שלמה שושני נגד עירית ירושלים, ואחי

 7 ז 31, 2125, 2126.

גדות לצו־על־תנאי, מיום ג׳ בניסן תשכ״ג (28.3.63), המכוון למשיב והדורש ממנו  התנ
: «דוע הוא עומד בסירובו לרשום את המבקשים כנשואים במרשם התוש  לבוא וליתן טעם
 בים ; ומדוע הוא עומד בסירובו לשנות בתעודת הזהות שלהם את פרטי הרישום הנוגעים
ת המבקשת  למצב המשפחתי על־פי הרישום המבוקש! וכן מדוע הוא עומד בסירובו לרשום א
אי בוטל, ת הפרט המתייחס לשמה בתעודת הזהות שלה. הצדמל־תנ  בשם חקלאי ולשנות א

גד דעותיהס החולקות של השופטיס ויתקון, מני.  ברוב דעות, כנ

 י׳ בן מנשה — בשם המבקשים,- צ׳ טרלו, סגן פרקליט המדינה — בשם המשיב

ו  צ

: הענין שלפנינו — ענין של רישום שני אזרחים כנשואים זה לזו ן  השופט ויתקו
 במרשם התושבים.

 ואלו העובדות, כפי שפורטו בגוף הבקשה. המבקשים הם יהודים ותושבי הארץ. הוא
דת רווקות מטעם לשכת הרבבות בגבעתיים, והיא היתד, גרושה, ובידה  היה רווק, ובידו תעו
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ות הראשית בחיפה. משביקשו השניים י (המציינת את גירושיה) מטעם הרבנ ו דפנ דו  תעו
ד חיפה. אך זה סירב להשיאם עד שלא י  להינשא זד, לזו, פנו למשרד־הרבנות בגב־ים שעל־
 ימציא המבקש תעודה שאינו כהן. תעודה כזו — כך הצהיר המבקש — לא עלה בידו להשיג,
נת ישראל,  ומשעמדה הרבנות על סירובה, ובאין אפשרות חוקית אחרת לערוך נישואין במדי
 נערך הטכס באופן ״פרטי״. ביום 8.1.63, בדירה שברחוב ארלוזורוב בתל־אביב, קידש לו

ת המבקשת לאשה על ־ידי ק נין בטבעת זהב השייכת לו, תוך אמירת הפסוק הנודע, י  המבקש א
/ לדברי  וזאת בנוכחות ארבעה עדים, גברים יהודים בגירים׳ ״כולם כשרים ואין פסול בהם׳
 הבקשה. אף לגבי עצמם הצהירו המבקשים בבקשתם, כי זרים היו אחד לרעהו ולא היתד,
ת הנשזאין. מאז נה ובין לפי הדין העברי, הפוסלת א  בל קירבה ביניהם, בין לפי חוק המדי
ה וכך ידועים ומוחזקים הם בחוג המכרים שלהם. ברם — כך הם  חיים המבקשים כבעל המז
ת  טענו בבקשתם — משפנו למשרד־מרשמ־חתושבים וביקשו לרשום בתעודוח־זחותם א
ת שמה החדש ״חקלאי״, לא  מצבם המשפחתי כנשואים ובתעזדת זהותה של המבקשת א

 זכו לתשובה.

 תרעומת זו, שכלל לא זכו המבקשים לתשובה, אינה מבוססת׳ נמצא כי פנייתם למשרד־ ^
 מרשם־התושבים לא נתקבלה אלא ביום 6.3.63, וכבר ביום 263.63 פנו לבית־משפט זה,
 בינתיים, לאחר מתן הצו־על־תנאי, כתבה .מנהלת המחלקה למרשם־התושבים לבא־כוח
 המבקשים מכתב ובו הודעה כי ״לא נוכל להורות על ביצוע רישום הנישואין של הנ״ל מאחר
 ולא הוצגה תעודת נישואין רשמית״, ״נהיה מוכנים״ — כך נאמר בהמשך המכתב — ״לרשום

ן ך די ת ומוכרת או פסק־דין של ביתי דת נישואין רשמי ת הנישואין אם הנ״ל ימציאו לנו תעו  א
ו המבקשים  מוסמך״. אכן, יש כאן להוסיף למערכת העובדות הצריכות לענין, כי אומנם פנ
 ל״רשות הרושמת״ במשמעות פקודת הנישואין והגירושין(רישום), הא״י, פרק פח — דהיינו,
ות — וביקשו ממנו לרשום את הנישואין על־סמך אותם התצהירים של בני־הזוג  משדד־הדבנ
 והעדים, שהוגשו גם למשיב וגם לפנינו — ונתקלו בסירוב. אך הס אינם •מוכנים להשיג

 פםק־דין הצהרתי על תוקף נישואיהם מאת בית־הדין הרבני, אם כי טענתם היא כי בית־ ה
 דין זה — ואין חולק על כך שזה ורק זה הוא המוסמך לכך — היה אף הוא נאלץ, לפי הדין,

 להכיר בכך שהנישואין תופסים.

ב וניווכח, אלו מטענותיהם העובדתיות של המבקשים היו  עכשיו נפנה לתשובת המשי
 מוכחשות ואלו לא היו מוכחשות. אני מדגיש את הדבר׳ כי נראה לי שכאן, כתמיד, עלינו ן

ו למע  להקפיד ולברר, מה שנוי ומה אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים ולצמצם את החלטתנ
 רכת העובדות, כפי שחן מוכחות במקרה הנדון..אכן, עיינתי בתשובת המשיב עיין היטב
 ולא מצאתי בר, שמץ של הכחשה לגבי הטענות הנוגעות לתוקף הנישואין שנערכו בין המבק
 שים בצורה המתוארת על־ידיהם. לא נטען בתשובת המשיב כל דבר המטיל ס3ק בכשרות

ת המבקשת או בכשרותה של זו להינשא לו כדת משה וישראל, ואף לגבי 1  המבקש לקדש א
 העדים ולגבי צורת הקידושין לא נתעורר חשש. אף לא נאמרה בתשובה זו מלה או חצי מלה
 בדבר תוקף נישואיהם של כהן וגרושה, ובטעבותיו לפנינו עוד הוסיף בא־כוח המשיב ואמר,
 שלא בא להצדיק את הסירוב לרשום את המבקשים כנשואים ללא אסמכתה נוספת מחמת

ו « ; י ^ « מ  2054 ״פםר־י־דיד*- ד:ו*ר יי. ת*«י״״וי/ מ
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גרושה א המדובר כאן בנישואין של כהן ו מ ש — ח כ ו  החשש — אשר, דרך אגב, גם לא ה
ם עריכת הנישואין צ ע  תשובת המשיב היתה מכוונת, בעיקר, לתקלה הציבורית הנשקפת מ
 הללו שלא בפני מוסד רבני, שהוא, לטענתו, המוסד היחידי המוסמך לכך, אלא בצורה
 ״פרטית״, תוך עקיפת המוסד המוכר. על־כן הסתמך המשיב על הדברים הידועים שנאמרו
ר נגר היועץ המשפטי, ע״9 202/53, ו  בבית־משפט זה לגבי קידושין מהסוג הנדון בענין ע
 פד״י, כרך ח, ע׳ 833, {1), ב־ע׳ 838 (מפי השופט חשין), וב־ע׳ 539 (מפי השופט זילברג).
ד  מכאן טענתו של המשיב כי ביצוע הרישום המבוקש על־ידי פקיד הרישום כמוהו כמתן י

גע בחוק ובסדר הציבורי, וכי המבקשים אינם ראויים איפדא לסעד המבוקש.  למעשה הפו

 עוד טען המשיב בתשובתו, כי גם בענין פונק־שלזינגר נגד שד־־הפנים, בג״צ 143/62,
, כרך יז, ע׳ 225, נ2], לא הוחלט כי תצהירים של עורך־דין ושל סתם בני־אדם בדבר  פד״י

 עריכת קידושין מהווים אסמכתה לרישום נישואין. על טענה זו הרחיב בא־כוח המשיב את
ד הרישום לדרוש מהתושב המבקש רישומו , בי רשאי גם רשאי פקי  הדיבור לפנינו באמת
נו פוסק על אמיתות  או שינוי רישומו של כל פרט אסמכתה מספקת כטוב בעיניו. הפקיד אי
 הפרט המוגש לרישום. הוא רשאי לומר שאינו יודע, אם הנישואין, במקרה דנן, נישואין
 תופסים הם אם לאו, ולדרוש מהתושב אסמכתה רשמית. כשהמדובר בפעולה שנעשתה בארץ,
ת הראיה הטובה ביותר, והיא, ביחס לנישואין, תעודה של הרשות.  נוהג הפקיד לדרוש א
ן מוסמך. אלו הן  הרושמת לפי הפקודה הנ״ל או פסק־ דין הצהרתי מבית־משפט או מבית־די
ן פונקישלזינגר, נ2), ולדעתו, אין פסול י  ההנחיות, שיצאו מלפני המשיב לאהד החלטתנו בענ
 בהן. לשוא באו איפוא המבקשים בטרוניה עמו על שהעניק כביכול למשרד־מרשם־התושבים
ע מנ  סמכות שלא להכיר בנישואין שנערכו בניגוד לאיסור של הדין הדתי. דוקא משום שנ
 הוא מלנקוט עמדה לגבי תוקף הנישואין הללו, רשאי הוא, לטענתו, לדרוש אסמכתה ממקום

 מוסמך אחר.

 אד5? בשתי הטענות הללו, קודם בטענת ה״איני יודע אם נשואים הם״, ואחד כך
י דברים, שמן ת הפגיעה בסדר הציבורי, אך רואה אני צורך לקבוע לכתחילה שנ  בטענ
ל כהן ן תורה, הנישואין ש  המפורסמות ומן המוסכמות הן בכל הוויכוח המעציב הזה. לפי די
ן ־די ט בתי פו  וגרושה תופסים. גדולה מזו, לפי הדין הדתי — שהוא, לפי סעיף 2 לחוק שי
ן המדינה — יכול אדם לקדש אשה במעמד  רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג־1953, גם די
״ ללא גושפנקה של רשות ציבורית רשמית, וקידושיו תופסים לכל ענין. כפי שעולה  ״פרטי
 מפםק־הדץ המפורסם בענין כה.ךבוםליק! נגד היועץ המשפטי, ע״א 238/53, פד״י, ברך דג
ן ומשפט  פ׳ 4, (3), זהו הדין ואין להרהר אחריו. לאדם מן הישוב, הרגיל אצל סדרי שלטו
 מודרניים, מוזר הדבר, שמעמד כה חשוב כמעמד של נישואין ניתן להיווצר על־ידי אקט
 פרטי ואינו זקוק לשום גושפנקה ציבורית, לא לגושפנקה הניתנת על־ידי רשות ממלכתית
יתנת על־ידי רשות דתית. ואומנם, גם דעת החוגים הדתיים אינה  חילונית ולא לגושפנקה הנ
ת החרם דירושלים הגוזר איסור ת תשי-י א  נוהה מהמצב הזה, והרבנות הראשית התקינה בשנ
נתמנה לכך על־פי כתבם  על כל איש ורב בישראל לסדר קידושין ונישואין, אם לא הוסמך ו
ת הסכנה  וחתימת ידם של הרבנים הראשיים של ערי ארץ־ישראל. גם המחוקק ראה א
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 שבעריכת נישואין ללא פיקוה רשמי, אך אופייני הדבר לאזלת ידו, שלא קבע בנד1ץ זה אלא
 הוראה אחת, והיא ההוראה שבחוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין), תשי״ט־1959,
ן או שאחד מבני־הזוג עובר בהם  סעיף 8 (א): ״המסדר נישואין בידיעה שהם אסורים לפי די
ר הכתוב, ולא בבני־ ב ד נו— מאסר שישה חודשים״. באדם ״המסדר נישואין״ מ י  עבירה, ד
 הזוג עצמם, ולא בזה ולא באלה, בשהנישואין אינם אסורים. אמת נכון הדבר, כשאדם, שלא

ב מוסמך, נטל לעצמו סמכות לסדר קידושין במעמד ״פרטי״ כמו א  היה רב ולא־כל־שכן ר
 כאן, נמצא הוא אשם בעבירה של ״היזק ציבורי״ לפי סעיף 105 לפקודת החוק הפלילי, 1936
 ןגנור נגד היועץ הלןשפטי, (0, הנזכר לעיל}, ובית־משפט זה התריע במלים חריפות על

 . פריצת הגדר שבמעשה זה. אך לא היה בכך כדי לגרוע מתוקף הנישואין,

 לא בשבילנו הוא להרהר אחרי המצב המתואר לעיל. יש משום לעג ואירוניה בכך, 1
נת היהודי  שדוקא כלל של הדין הדתי הפך לפרצה הקוראת לגנב, כשרואים את הענין מבחי
 הדתי. נישואין שאין בהם פסול, קרוב לוודאי שרובו בכולו של העם יפנה לרב המוסמך לשם
נה דתית, נמצא שהפה שאסר הוא  סידורם, אך דוקא נישואין האסורים או הפסולים מבחי
ו כלפי המצב  הפה שהתיר, ושום חוק ״חילוני״ לא. בא לשלול את תוקפם. אך תהא עמדתנ

 המשפטי הזה אשר תהיה, הוא מחייב אותנו, ולא הייתי רואה כדבר הראוי לכבודו של המשפט *
 במדינה, אילו ניסינו לפםזל או למנוע נישואין כאלה בעקיפין על־ידי ערימת מכשולים
 אדמיניסטרטיביים פעוטי־ערך בדרכם של אלה המנצלים את המצב המשפטי הקיים. הרפואה
ם מי שמעשה המבקשים הוא למודת דמה לי איפוא שג ת המכה. נ  צריכה להיות הולמת א

 רוחו, אינו יכול להימלט מהמסקנות המתבקשות מחוקיות המעשה הזה. ד

ת הדברים הללו, שכן הם ברקע הוויכוח שהתנהל לפנינו בין המשיב ובין  הקדמתי א
וקט עמדה לגבי השאלה, אם נישואי המבקשים  המבקשים. המשיב טען אומנם, שאין הוא נ

 בעלי תוקף הם. אך כבר ציינתי בפתה דברי שבתצהיר מטעם המשיב לא היה רמז קל <
 שבקלים העשוי להטיל ספק בתוקף הנישואין האלה. יכולתי להסתפק בכך ולומר, שאם לא ן

ץ לו למשיב במה ב כל פסול, ולא הטיל אפילו ספק ספיקא בתוקף הנישואין׳ א  מצא המשי
ה לו כל נימוק סביר שלא לרשום את הנישואין כמבוקש. אך לא נתרשמתי  לחשוש ולא הי
 גם מטענתו הרחבה יותר של מר טרלו, שטען בשם המשיב. הרי הוא מען שבדרך בלל קשור
 האקט של קידושין בפורמליות מםויימת, ומי לידינו יתקע שלא היה הטכס הזה פגום מבחינה

ב יכול לערוב לכל הכשרויות ן  כלשהי, כגון כשרות הצדדים והעדים והקנין, לטענתו, רק ר
 הללו, ומשום כך לא בלתי סביר הוא לדרוש מהצדדים להביא אישור רשמי (או פסק
ת ובדין. יש כמה תשובות לטענת זו. מאות אלפי יהודים עולים  הצהרתי), שהכל נעשה כד
p ומוסרים למרשם־התושבים פרטים, בין היתר, על מצב משפחתם, ולא א ל - ץ ו ח  ארצה מ
 י  שמענו, שזוהי הזדמנות לבדיקת כשרות העדים או פרטים אחרים, שבהם תלוי תוקף הנ

ן אלה ן , לבי ן  שואין• על שום מה איפוא הפליה זו בין מאורעות משפחתיים, שאירעו בחדךלאר׳
?  שאירעו כאן

ץ פונק־  גדולה מזו. על תפקידו ותכליתו של מרשם־התושבים הוארך הדיבור בענ
 שלזינגר, נש, הנ״ל. שם נאמר, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי לצורך רישום מעמדה
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 המשפחתי של המבקשת במרשם־התושבים קובע טכס הנישואין שנעשח, ובדיקת תוקפם
 של הנישואים אינה מענינו של פקיד הרישום. ועוד נאמד שס, נ2) (בסיכום ההלכות בסוף

ד הרישום לרישום .  הפסק ב־ע׳ 253), כי ראיה לכאורה להוכחת הטכס דייה כדי לחייב את פקי
ה נםיון־נפל כשביקש להיבנות מן ש  טכס נישואין שנעשה. חוששני שמר טרלו ע
 האמור באותו פסק, שבל יטול פקיד הרישום סמכות שפיטה לידיו ולא יחליט, הוא
ד הרישום דחה ע בית־המשפט על שפקי י  ^ עצמו, על תוקף הנישואין. בדברים אלה התר
ת האזרח בחזקת ו להחזיק א ת תוכנן באמת, והוא דרש ממנ  ראיות לכאורה, וסירב לקבל א

ד להתחמק ממילוי תפקידו על־ידי .  דובר אמת. לא במפורש ולא מכללא לא הורשה הפקי
ו וראיותיו ש: לא מן הנמנע הוא שמתוך תצהירי י ג  הפניית האזרח למקום אחר. ושוב אני מד
נות הפרטים המסורים לו לרישום, ני בלב פקיד הרישום בנכו  של האזרח עצמו עולה ספק רצי
ן ן — ואז יכולה להתעורר עת יותר ואולי אף פסק-די  ב ואז יהיה מוצדק לדרוש ראיה משכנ

נות ה גם בית׳־משפט זה רשאי, אם כי אולי לא מחוייב, לפסוק בדבר נכו , אס לא הי ה ^ ש  ה
ב כאמור בסעיף 35 לחוק  הפרט (כגון בדבר בשרות הנישואין) כבשאלה המתעוררת דרך אג
נה עשויה  בתי־המשפט, תשי״ז־1957. אך במה דברים אמורים ? כאשר הראיה־לכאורה אי
 לספק את פקיד הרישום? אבל כשלא נטען אפילו לגבי המסמך שהוגש לפקיד, שאין תוכו

א יכול לנער חוצנו מבל הענין ולהשיב פני האזרח ריקם.  כברו, אין הו

ה הזו נעלמו מעיני המשיב קווי היסוד של פקודת מרשם־החוש־  נדמה לי כי בכל הבעי
 בים. מחד גיסא, אין המרשם ערובה לנכונות הפרטים הרשומים, ומאידך גיסא, הן בתור
ן רב להחזיק את המרשם מעודכן י נת האזרח יש ענ  ך אוסף נתונים סטטיסטיים והן מבחי

ן רישום. הרי יש כאן׳ בראש ובראשונה, חובה על  ולהבטיח, שיירשם בו כל שינוי הטעו
 אזרח להודיע על כל שינוי ולהגיש את תעודת זהותו לשם ביצוע הרישום, ולא רק רשות
ד הרישום, לא נאמר מאומה בגוף  לדרוש את השינוי. על טיב הראיות, שעל־פיהן יפעל פקי
 הפקודה, ומכאן שאין הוא רשאי לקבוע מראש, שיפעל אך ורק על־פי ראיות מסוג אחד ולא
יות  ה יפעל על־פי ראיות מסוג אחר. והראיות, שהוגשו לפניו, היו אומנם: הטובות ביותר העשו

 להתקיים בנסיבות המקרה. היו אלה תצהירים של המבקשים וארבעה העדים, ושוב, לא
ת עצם טכס  הוטל כל ספק במהימנותם. הפוסל ראיות אלה מיניה וביה, כמוהו כפוסל א
  הקידושין, שנערך שלא לפני רב מוסמך, וכבר ציינתי, שלזה אין מקום לאור ההלכה, שהקי
ן בה כדי להקנות לרישום ודאות,  דושין תופסים. אך זו משמעותה של ראיה־לכאודה, שאי
 ן ומקום שאין ודאות, רישומו של הרווק כנשוי ושל הנשוי כרווק׳ שניהם בלתי רצויים כאחד.

 בזה נגעתי כבר בטענתו השניה של המשיב בדבר הסדר. הציבורי. בענין כחן-
 בוסליק> נ3), ו־גנור, [1], דיבר בית־המשפט על הצד המוסרי שבעריכת נישואין שלא בפני
נו שונה מן המקרה  רב מוסמך. אומנם טען לפנינו בא־כוח המבקשים, כי המקרה שלפני
ת הקידושין, ואף העדים לא באו כדי לשתף פעולה  ז ההוא, באשר לא היה כאן מי ש״סידר״ א
 במעשה ״הנפסד״, כי אם אלה נזדמנו, כמו השוטרים בענין כהן־בוסליק, נ£3, למטרה אחרת
ת: אדרבא, היה זה מעשה מחוכם ו ה זו אפשר אולי לענ  והיו לעדים בלי משים, על טענ
ד יותר אפילו מזח שנעשה בענין הקודם. אלא מה 1 עדיין קיימת העובדה שמצבם המש־  עו
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 פחתי של המבקשים השתנה והשינוי מצריד רישום. קצרה דעתי מהבין, כיצד יכולה התנה־
ת סילוף המציאות החייבת להשתקף מהמרשם י מי  גותם הפסולה של המבקשים להצדיק א
 שם את משרד־ מרש ם־ התושבים לתבוע את עלבונו של הסדר הציבורי שנפגע ? נראה לי
 שלא על המשרד הזה הטיל המחוקק את התפקיד למנוע פגיעות בסדר הציבורי או להעניש
 על פגיעות כאלו. אם נעברה כאן עבירה על־ידי המבקשים עצמם — ואין אני מביע דעה
לים; ואם לא נעברה כל עבירה, יקום  על כך — בידי היועץ המשפטי הוא להביאם בפלי
 המחוקק ויטכס עצה, כיצד ניתן למנוע הישנות מקדים כאלה להבא. מכל מקום, בסירוב
 לרשום את הנישואין אין לראות תרופה. סבור אני איפוא שהתנהגותם של המבקשים לא

ת רישום נישואיהם.  יכלה לשלול מהמ את זכותם לדרוש מהמשיב א

 שמא היה בהתנהגותם זו בדי לשלול את זכותם לבקש סעד מבית־משפט זה ז הדי לא ^
: אם כי לדעת הרוב לא נמצאו ו  פעם סירבנו להושיע לאדם שאינו ראוי לכך. לא זו אף ז
ת הסעד ההצהרתי המבוקש, שאף הוא  המערערים בענין כהן־בוסליק, נש, פסולים מלקבל א
 היה ענין הנתון בשיקול־דעת בית־המשפט, ייתכן שכאן, בבית־המשפט הגבוה לצדק,

 מחמירים עוד יותר עם המבקש ושוללים תרופה. ממנו, אם אינו ראוי לכך. אך נראה לי, כי ג
ן נוגע  אותו שיקול העשוי לסגור את שערי הצדק בפני אדם שסרח, חל בעיקר כאשר העני
 לאינטרס הפרטי של אותו אדם, זאין כוחו יפה באותה מידה, כאשד עיקר הענין הוא בקביעת
ת רישום  הלכה בעלת חשיבות ציבורית כללית. כאן יש אומנם למבקשים ענין אישי להשיג א
 נישואיהם, אך יחד עם זאת יש גם ענין ציבורי בכך, שהמרשם ישקף נתונים נכונים ולא

 ינוהל על־פי שיקולים זרים. אם לא נשעה למבקשים, מכיון שהתנהגותם לא היתד׳ ללא דופי, ד
 יימצא הענק הציבורי בנכונות המרשם מקופח.

 אלה הטעמים שהביאוני למסקנה שיש לצוות על רישום המבקשים כנשואים, אך
 ברצוני להוסיף הערות מספר כדי להבהיר את עמדתי ביחס לחוות־דעתו של חברי השופט

ת רישום המבקשים כנשואים בהמצאת תעודת נישואין רשמית ה ה המשיב א  לנדוי. כאמור התנ
ת ,׳הרשות הרושמת״ לפי פקודת הנישואין והגירושין א  ומוכרת — הכוונה היא לתעודה מ
ן  (רישום), חא׳׳י, פרק פח, דהיינו, משרד־חדבנות — או בהמצאת פםק־דין של בית־די
דת נישואין מטעם הרשות  מוסמך. אשר לדרישה החלופית הראשונה ברור, כי חוסר תעו
 הרושמת אינו יכול להכשיל את הבקשה שלפנינו, וטעמי הוא שהמבקשים אומנם פנו

ות כמשיב ו  למשרד־הרבנות אך לא נענו. לכל היותר, היה אולי מקום לצרף את משרד־הרבנ
 לבקשה.

 אך חברי השופט לנדוי מצדיק את המשיב בדרישתו החלופית השניה, היא הדרישה
 להמציא לו פסק־דין הצהרתי של בית־הדין הרבני. ואילו אני אין אני מוצא כל יסוד לדרישה
 זו בהוראות פקודת מרשם־התושבים. כל מה שנאמר בנדון זה באותה פקודה הוא הכתוב

: ״החייב בהודעה למשרד־הרישום חייב, לפי דרישת פקיד הרישום, (א) למסור, ^  בסעיף 6 שבה
 בעל־פה או בכתב, כל פרט ולהמציא כל מסמך הנוגע לדבר! (ב< להצהיר בעל־פה
 או בכתב על אמיתות הפרטים והמסמכים שמסר״. הדיבור ״ולהמציא כל מסמך
 הנוגע לדבר״, כוונתו, לפי פשוטו, למסמך שבנמצא ולא למסמך שקודם צריך לייצרו כדי
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 השופט ניני

, מטבע הענין הוא שגם פרטי  להמציאו. כשניתן ליצור מעמד של נישואין על־ידי אקט.
/ זוהי, לפחות, הראיה לכאורה, ים׳  המסמכים המעידים על עשיית האקט יהיו מסמכים ״פרטי
לא הייתי שולל . י  שעל המשיב להסתפק. בה לצורך מרשם־התושבים. אף-על־פי־כן, גם אנ
 את הדרישה להמצאת פסלךדין הצהרתי בכל מקרה, למשל, כאשר המסמך, שעל סמכו נת
לא נטען כל פסול העשוי לפסול את .  בקש הרישום, נראה לכאורה פגום. אך כאמור, כאן
ה ת האקט הזה, לא עשו אלא מ  המסמכים שנמסרו או את האקט עצמו. והמבקשים, שעשו א
 שהחוק התיר להם, וכפי שאמר חברי השופט לנדוי — ואני שותף לדעתו — לא מבחינה

נה מוסרית אין להטיל דופי בהתנהגותם. ת ולא מבחי  משפטי

ה הועילו ׳ השאלה היא, מ  ולענק התקלה הציבורית שבעריכת נישואיו על־ידי אקט פרטי
ג פםק־דין הצהרתי על תוקף נישואיהם, פסק  חכמים בתקנתם, כשנדרוש מהמבקשים להשי
בלבד שתצ־ ו ) י נ ינתן לחם על־ידי בית־ הדין הרב  אשר לדעת בל חברי הנכבדים מן הדין שי
 היריהם נמצאים מהימנים). אילו הייתי סבור שיש בכוח הדרישה הזאת למנוע תקלה ציבו
ןלסדד. ו  רית, ייתכן והחרשתי — עם כל הצער על דרך־לא־דרך זו של הכבדה והפליה ושל נםי
ניסטרטיבי דבר שאינו ניתן לסידור זולת בדרך החקיקה. אך כלום מנענו תקלה  באופן אדמי

 ציבורית בהשיבנו את פני המבקשים ריקם או שמא הוספנו תקלה ?

 נדמה לי כי המבקשים לא יתקשו עתה להופיע לפני בולי עלמא כנשואים כדת וכדין,
דת זהות על  וכך גם כל אלה המוכנים לעשות כדוגמתם. ואם לא נוח למבקשת להחזיק תעו
ת שמה. הסירוב לרשום את המבקשים (או אחרים  שם השונה משם בעלה, קל לח לשנות א
ן והשקפת  כיוצא בהם) בנשואים לא ירתיע אותם מללכת בדרך שבה הלכו, כל עוד הדי
ת ומוסרית. אך איזה פתח נפתח כאן לפני ת הדרך מבחינה משפטי  עולמם מכשירים להם א
ת המציאות! דוקא  נוכלים ורמאים להשתמש שימוש־לרעה בתעודת זהות, שאינה משקפת א
דה הזאת, רואה אני בחרדה את י עם אלה שאינם מקילים בחשיבות התעו ה אנ מנ  מכיון שנ
 האנדרלמוסיה העלולה להיווצר עקב הנחייתו של המשיב. אדם מחוסר מצפון יובל להטעות
ות בהציגו לפניהם תעודה שהוא רווק, שעה שהוא נשוי. אפילו לצורך  את הרשויות ואת הברי
י רווקים, ואין צורך  מם הכנסה, יש הרבה מקרים, שבהם נוח לזוג נשואים להתחזות כשנ

 להזכיר מקדים אחרים, שהם חמורים ומסוכנים מאלה בהרבה.

נת הכלל הכרחי הדבר לרשום את  משום כך סבור אני שהן מבחינת הפרט והן מבחי
 המבקשים כנשואים ולא להשאיר את מרשם־התושבים במצב בלתי נכון. לפיכך הייתי עושה

ת הצו החלטי.  א

: אני מסכים לפסק־דינו של חברי הנכבד השופט ויתקון. י  השופט מנ

 המבקש קידש את המבקשת בקידושי כסף בטכס קידושין ,״פרטי״ (מחוץ למשרד־
 הרבנות) במעמד ארבעה עדי קידושין (שני עורכי־דין, פרסומאי וקבלן בנין).

 ־ ־־״ מ־תג׳
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 השופט זילברג

 לא נטען בפנינו על־ידי בא־כוח המשיב, כי העדים האמורים היו פסולימ מאיזו סיבה
ני ישראל. מכיון שבך, ולאור ההלכה שנפסקה  שהיא. הקידושין האמורים תופםין לכן לפי די
 ב־בג״צ 143/62, פד׳״־, כדך יז, מ׳ 225, 21), אני סבור כי תצהיריהם של המבקשים ושל
 העדים הנ״ל על קיום הטכס האמור שהוגשו לפקיד הרישום מהווים ללא כל ספק ראיה

ת המבקשים כנשואים בספר מרשס־התושבים. ״ ד הרישום לרשום א  לכאורה שחייבה את פקי
 א

ת הצו־על־תנאי החלטי. ת א  אני בדעה לכן כי יש לעשו

 השופט זילברג : האסוציאציה הראשונה המתעוררת בלב קורא הבקשה שלפנינו,
: ב  היא אזהרת ינאי המלך לאשתו

 ״אל תתייראי מן הפרושים, ולא ממי שאינם פרושים, אלא מן הצבועים
 וכוי•׳׳(סוטה, דף כ״ב, ע׳יב).

גדי־דת עטופים 2 ו ד ו״צבוע״, היינו נישואין נ  והנמשל הוא בערך אותו טכס נישואין עתי
נה  באיצטלא של טכס דתי, אשר הבקשה דנן עשויה לסלול להם דרך בסדרי החיים של המדי
 — אם כי, ייתכן מאד, שלא מדעתם ואפילו בניגוד לרצונם של המבקשים הנוכחים גופם.
 החייבים אנו, כבית־משפט גבוה לצדק, לגדל יצור חמר־גמל שכזה ז סבורני, שלא! לא
 ישבעו אבותיו נחת מן הצאצא המשפטי המכוער, לא ההורה הדתי ולא ההורה החילוני, הוא

 רק יהפוך לחוכא ואיטלולא את כל דיני האישות בישראל. ואם יש פרגוד לבקשה, ואם אומנם ך
 זו היא המטרה הסופית הנכספת מאחורי הפרגוד, אזי ודאי וודאי אסור לנו לשמש שושביגין

 למערבה אנטי־חוקית, קלת־דאש, קלדדדעת, וחםדת־אחריות שבזאת.

ו יפה המחלוקת  . בית־משפט זה לא על האולימפוס, אלא בקרב עמו הוא יושב. ידועה לנ
׳ ןק צ ו  הנטושה בישראל בין מחייבי הנישואין הדתיים ומחייבי הנישואין האזרחיים, ואין אנו ע

: נכבדה א  מים עין או אוטמים אוזן בפני הטרוניות ההדדיות של שני המחנות. אבל הבעיה הי
ת הכל ב״שחור־ נה מדי, רבת פנים מדי, ועוורי צבעים דאלטוניסטים הרואים א  מדי, עדי
ך — או ב״לבךחור״ — לא יפתרוה לעולם. כי בתחומי בעיה זו, כמו אצל בל ב  ל
ות הגדולות של מדינתנו הצעירה ועמנו. העתיק, פועלים גורמים מגורמים  השאלות החברתי

; סולידריות בין־לאומית ואוזרוית ן ׳ ׳ ם: שיקולי דת, מוסד, תרבות, נימוםין, ״למה יאמרו י נ  שו
־ ו ח מ ק  לאומית? מסורת וקידמה, עם ומדינה, גולה ומולדת — כל אלה ערכים היוליים אר ר
 קק כל־רואה, הסוקר את כולם סקירה אחת, יוכל ליצוק מהם מטבעות של משפט. על־בל־
 פנים, לא באמצעים פרטיזניים מחתרתיים תיפתר הבעיה, ולא בלהטוטי־משפט של ״הבה

 נתחכמה״ ייושרו ההדורין הגורליים שבה.
 ז

 2. ועתה נרדה נא אל היסודות המשפטיים של הפרשה שלפנינו. אקדים ואומד, בי לא
נת  אבדוק את הבקשה דנן מן הבחינה שנתבקשנו על״ידי בא־כוח היועץ המשפטי, היינו מבחי
 העבירה הפלילית שעברו בני־הזוג בערכם את הנישואין ״הפרטיים״ שלהם. ברירת החוקים
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 הבאים בחשבון היא עשירה מדי, ויש שסעיף אחד, בחינת ״יכה יוסי את יוסי״״ משמיט את
 הקרקע מתחת לרגלי חברו — ואין כאן מקומו להאריך.

: אף אילו הגעתי למסקנה הברורה בי אומנם נעשתה כאן עבירה פלילית  יתר־על־כן
ת בקשת רישום הנישואין.  ממש, עדיין מסופק אבי אם דבר זה, הוא בלבד, עשוי היה לסכל א
—לאדם הבא לדשוס את אל ן תקו י י שהעיר חברי, השופט ו פ כ — ה מ ו  משל למה הדבר ד

ת אשתו — היסרבו לו ז ותו לאחר שרצח א  מנ

 אצא איפוא מתוך הנחה בלי לקבוע מסמרות בדבר, בי המבקשים לא עברו שום: עבירה,
 אבל — אומר אני על דרך ההשאלה — ״חמירא םבנתא מאיסורא״, סכנה חמורה מעבירה,
 ואם האזרח, בהתנהגותו, מסכן את המטרה הברורה שהציב לעצמו המחוקק, אין בית־משפט

ת הבלים הדרושים לכך. א לו א  זה ממצי

 3. לי נראה כי הוראת החוק המכריעה, ומכריעה לשבט, את גורל הבקשה״ היא הוראת
ן רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג־1953, ותמה אני על ־די ט בתי פו  סעיף 2 של חוק שי

: מר חד לא נגעו בנקודה חשובה ועיקרית זו. סעיף 2 או י הצדדים גם י  ששנ

 ״נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על־פי דין תורד״״

נה בפסיקה משמעותו האמיתית של סעיף זה, ומה הוא החידוש שחידש בו  עדיין לא נדו
נח ״דין תורה* אין  המחוקק לעומת המצב שהיה קיים קודם לכן. ברור, קודם כל, כי המו
 פירושו תורה שבכתב בלבד. הוא כולל, ללא שמץ של ספק, גם את ה״דרבנן״, וכוונתו לבל
ן הוא בתקנה  אותו מכלול הלכות האישות המצויות בדיני ישראל, ואפילו אם יסודו של הדי
ו חכמי ישראל בדורות המאוחרים. ראיה לזה, אם יש צורך בכך, אפשר להביא על־פי  שתקנ

י נישואין), תשי*0־1959, בו נאמר: בו (רי ן נשי י העו נ  היקש מסעיף 5 של חוק לתיקון די

 ״היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התודה, לא יורשע אדם על
 עבירה לפי סעיף 2 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר ני

 שואין לפי פםק־דין סופי של בית־דין רבני וכוי.״

ן החל על נישואיו הוא ״דין התורה״ 1  הנאשם נהנה מן הפריבילגיה של ההיתר, מפיני שהדי
 והן ״היתר״ זה ודאי איבו חלק של התורה שבכתב, אלא הותקן כידוע על־יד* רבעו גרשום
ך לחרם המפורסם שלו. מותר לנו איפוא לקרוא י ל ב ת ״  מאור הגולה, בשנת חש״פ (1020), כ

י ישראל׳׳, נ ן תורה״ — ״די  הן בסעיף 5 ההוא והן בסעיף 2 שלבו במקום ״די

ה? הלא ידוע הדבר, כי גם לפני צאת חוק שיפוט א החידוש שנתחדש בסעיף 2 ז  ומה הו
 בתי־דין רבניים, לא יכלו יהודים ארצישראליים וישראליים להתחתן ולהתגרש שלא על־פי
p סימן 47 של דבר־ ו מ ו והיבם ״החוק האישי* שלהם ב י ישראל, יען כי דינים אלה הי נ  די
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, נ4», וממילא מחייבים גס את בית- R 2 6 / 5 1 ״ V ,המלך־במועצה, 1922 (ראה קוטיקרוולפסנן 
 המשפט האזרחי — ואם כן, מאי קא משמע לן המחוקק הישראלי בסעיף 2 הנ״ל ?

 התשובה הפשוטה והקצרה שנתתי לבך במקום אחר (המעמד האישי בישראל, ע׳ 365)
 היא, כי סעיף 2־ בא לבטל — לגבי עריכת נישואין וגירושין של יהודים בישראל — את
 הוראת סימן 64(11) של דבר־המלך־במועצה, 1922, ומחיל את דיני ישראל גם על יהודים
 שאינם אזרחי הארץ אלא זרים. לאמור: במקום ״החוק הלאומי״ של אותם יהודים שהיה
 לפי סימן 64(11) חוקו האישי של הזר, בא עתה לגבי עניו זה החוק של דיני ישראל, וכתוצאה
 מכך לא יוכלו עוד, למשל, שני יהודים בריטיים להתחתן זה עם זה בטכס אזרחי בפני הקונ

ות קונסולריות). י ת המצב האישי(סמכו י  סול שלהם על־פי תקנ

 תשובה זו נכונה היא, לדעתי, אך אינה אלא תשובה חלקית! זו היא האמת, אבל לא כל
ד חידוש אחד גדול וחשוב בסעיף זה, והוא: ההוראה הפוזיטיבית, ה״מצוות־  האמת. ישנו עו
 עשת״ שבו, כאן — לראשונה בתחיקה המקומית — הביע המחוקק הישראלי את רצונו, כי

ני ישראל.  נישואין וגירושין של יהודים בישראל ייערכו אך ורק על־ פי די

 הדבר עולה, לכשנדייק, מבחירת ניסוהו המיוחד של הסעיף. יכול היה המחוקק, למשל,
ב:  לכתו

 ״תוקפם החוקי של נישואי וגירושי יהודים שנערכו בישראל, ייקבע על
ני ישראל.״  . פי די

: המצב נשאר כדאשתקד, ך  אילו כזה או בדומה לו היד. נוסחו של הסעיף, היתה התוצאה כ
 כפי שהיה תחת שלטונה של התחיקה המנדטורית, בנתון לשוני אחד, לא בעומק אלא ברוחב,
 היינו כי מכאן ולהבא, ואם הטכס נערך בישראל, יחולו דיני ישראל על תוקפם של נישואין
 וגירושין אלה, אפילו אם בני־הזוג היהודים היו נתינים זרים. אך לא כן התבטא המחוקק

יבת:  בסעיף 2 הני׳ל, הוא אמר בלשון מצווה ומחי

ני ישראל.״  ״נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל עליפי די

 בעליל נראה, בי המחוקק חידש כאן חידוש גדול מאד, והגורם לכך היה, ללא שום ספק,
 המאורע ההיסטורי הכביר של הקמת המדינה ורשויותיה. על־ידי ניסוח חיובי זה, הטיל
י ישראל לא רק על תקייפותם בדיעבד של הנישואין והגירושין לאחר שנעשו, ע  המחוקק את ד

 אלא גם על ״רצויותם״ לכתחילה לפני שנעשו.

ת דודתו או אשת שהיא בדיני ישראל עדיין : אם יהודי, למשל, נושא א ו  והתוצאה היא ז
ן יהיו  ״אשת איש״ (כגון נשואה כדת משה וישראל שנתגרשה בגירושין אזרחיים), הנישואי
ני ישראל אין קידושין תופסין בחייבי כריתות (גם חייבי  אסורים. !בטלים כאחד, יען כי בדי
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: רמב״ם, הלכות איסורי ביאה, פסק א׳, הלכה אי) ז ם תת בית־דין בכלל חייבי כריתות״ ה  מי
 לעומת זה אם כהן נושא גרושה, או סתם יהודי מחזיר גרושתו לאחר שנישאה לאחר —
 נשים שהן מחייבי לאווין וקידושין תופםין בהן, הנישואין אומנם לא יהיו בטלים, אך עדיין
ו נישואין אסורים, אסורים גם מן הבחינה האזרחית, בחינת ״יהודה ועוד לקרא״, שהרי  יהי
 א אי־אפשר בשום אופן לומד בי הם נערכו ״על־פי דיני ישראל״, והמחוקק ציווה בפירוש, כי

י ישראל, אמת נכון הדבר, כי לגבי חייבי נ י  נישואי יהודים בישראל ייערכו דוקא על־פי ד
 לאוין (או שניות) החוק הוא — מבחינה אזרחית — מן הסוג הקרוי בפי המשפטנים בשם
ק ״בלתי מושלם״, ללא סנקציה של בטילות וללא עונש, אבל גם חוק  lex imperfecta, חו

 בלתי־מושלם — חוק הוא, והאזרח חייב שלא לעבור עליו.

 *־ 4. ועתה הבה נראה כיצד יתמלא רצונו של המחוקק, אם נעניק למבקשים את הצו המבו
ק לבל חייבי ת  קש. נראה בעליל, בי יםוכל כליל ולא יתמלא כלל. מילוי הבקשה ישמש אור י
 לאווין שבתורה, ויהל מצעד המקדשים הפרטיים בדרך שנכבשה והותקנה ושוכללה על־ידי
 המבקשים הנוכחים. לא יזמינו עוד עדים לטכס הכלולות — כי יחששו, כפי שחששו המבק־
י פיסול העדים מחמת החרם דירושלים — אלא יזמנו באקראי אנשים ״לא־מוז־  ג שים, מפנ

ה ע״א 233/53, פדי׳י, כרך ח, גני 4, נ3), א ר ) ק י ל ס מ ־ ן ה גמת השוטרים של נישואי כ  מנים״ דו
 ב־ע׳ 31—32), אשד ״בעד החלונים יבואו כגנב״ וישמשו עדים כשרים, לא־קדואים, לעריכת
ה מאז ומעולם מעמד מפואר ברוב עם אפילו לעני  הנישואין, בקיצור: טכס הנישואין שהי
ת יבשה, אשר לא תואר לה ולא הדר, עשויה בחפזה  שבישראל, ייהפך לטרנםקציה משפטי
 ך ובמחתרת, ובלבד שיקדימו בה התנאים המעטים ההכרחיים לתוקפם החוקי על־פי דיני

י לפאר את חיי המשפחה בישראל! : חזיון מרהיב משיב־נפש, העשו ן  ישראל. אכ

: ״ישמש אור ירוק לכל חייבי לאווין שבתורה״ — אך חייבי לאווין לאו דוקא! י  אמדת
 גם נישואי עריות ממש, או נישואין שאינם נישואין כלל, יוכלו לעבור ביעף ובהסתר בדרך
טב ידיעתו ואמו־  ק ״הפרטית״ הנ״ל. תוגש הצהרה בשבועה של ע ורך־ דין המעיד, כי ״לפי מי
 נתו, אין כל פגם חוקי, מפקיע־תוקף, בקידושי בני־הזוג״, ותעודה זו תשמש ראיה לכאורה
 לרישום הנישואין. מילא, אמונה — ניחא, אך מי יערוב ל״מיטב ידיעתו״ של הפרקליט
: ,,כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק אמר  המצהיר ? כבר בתלמוד נ
 עמהם״ (קידושין, דף ר, ע״א). ״יודעים״ אולי יש, על קצה המזלג, למחצה לשליש ולרביע,
 ו אך ״יודעים בטיב״, בקיאים ממש, כמעט שאין, ואם ישנם — נער יספרם. למשל, צרור
ן העדים וכני־ דת חקורבה שבי ם: מה מי ו  שאלות רגילות העלולות להתעורר מעשים בכל י
 הזוג, או של העדים בינם לבין עצמם? ההוכח דבר מוחו של הבעל הקודם? אומנם בעדות
 נא״(יבמות, דף פ״ח, ע״ב, ומקומות אתרים), אך עדיין מרו ו ג  מיתה הקלו חכמים ״משום עי
ת כשרות הראיה, וממש אין סוף למספר השו״ת הדנות בסוגיא של  בים הדינים המסייגים א
ן להם סוף״. או.* ההוכחו גירושיה הקודמים של האשד, המתקדשת? ייתכן — וזו  ן ״מים שאי
א גרושה, יפטור  היא דוקא העקא — כי הרישום בתעודת האשד, האמריקנית המעיד שהי
י נ  מעונש פלילי את הפרקליט המסיח לפי תומו, אך לא כל גרושה — ״גרושה״ היא גם בדי
ת בעובדא או בהלכה, במלי־ס  ישראל. בכל הדוגמאות שהבאתי יהיו הנישואין, במקדה טעו
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  או ס3ק בטלים, ומותר לבו לא רק לחשוש אלא להביח בוודאות, כי בהתפשט המנהג של ני
 שואין פרטיים, ללא השגחה ופיקוח מטעם המוסדות המומחים לאותו דבר, ירבו בישואי
ות וירבו ממזרים או ספק־ממזרים בישראל. לא יהיה אז כל קיום ומשמעות לציוויו של  ערי

 המחוקק, כי נישואי יהודים בישראל ייערכו על־פי דיבי ישראל.

 ובל ייאמר (כפי שאנו שומעים לפרקים): אין ״השד״ בורא בל כך, ולא יהא כל אסון
י קתינים (״שני בשני״), או  בדבר אם אשה יהודיה תצליח להתחתן בטכס שנערך בפני שנ
ד על עצמו כי הוא — ן להם סוף! כל הטוען כך, מעי  לאחר שבעלה הקודם נעלם במים שאי
נו משפטן ג לאחר שהמחוקק הישראלי — מתוך שיקולים רציניים ולא בקלות ראש —  אי

ת ב ני ישראל חוק! לגבי עריכת נישואין, עליבו לדאוג לכך שהדינים הללו יקויימו כמו  עשה די
ן הניין לי, יתהון לא הניין ליי״ מטעמים חיצוניים, לבד־  שהם, ולא לנהוג בהם ברירה של ״די
 חוקיים. שאם ננהג כן, יופקע החוק כליל משלטונו של הגוף המחוקק, ויהיה כחומר ביד היוצר
ת והורמנא כזאת מעולם לא  בידי השופט האינדיבידואלי היושב לדין על כס המשפט. רשו

 קיבלנו, אנו השופטים.

 ג
ם ניצבה השאלה: אם כך הדבר, ואם נישואין ״פרטיים״ כלי כך מסוכנים  5. וכאן קמה ג
 הס, מדוע אתם — חברי בית־משפט זה — נתתם את ההצהרה המפורסמת בקידושי כהן־

 בוםלי?4(3) ?

נן מקרוב לפרטי אותו מקרה, ובכללם: ך  התשובה לכך פשוטה בתכלית, בתנאי שנתבו
 עתירת בניי הזוג, ותאריכי האירועים שאירעו בפרשה ההיא.

ת 1952 בימי משול התחיקה המנדטורית של דבד־המלך־במועצה, נ  הדבר קרה בסוף ש
ו ספק כהן) והיא גרושה, שניהם אזרחים ישראליים אך לא* א ) ן ה  1922. בני־הזוג היו הוא כ

ן ה  חברים בכבםת ישראל. משרד־הרבבות סירב לסדר להם חופה וקידושין, והם פנו לעורךידי
ת המכס הדתי. ביקשו מ מרשם ־התושבים לרשום את שינוי מעמדם, הלה סירב  שערך להם א
פוט  באמרו כי הנישואין איבם חוקיים, וביום 1.1.53, כתשעה חודשים לפבי הינתן חוק שי
ן רבביימ, הנ״ל, הם פנו לבית־המשפט המחוזי וביקשו מתן צו המכריז על תקיפות  בתי־די
ה לא היה להט, לבני־הזוג, בל בית־משפט מוסמך אחר חוץ מבית־ ע  נישואיהם. אותה ש

 המשפט המחוזי, יען כי סמכותם של בתי־הדין הרבניים שינקו את כוחם מסימן 53 של דבר־ ו
ת היהודית״, ופסיקה מנדטורית  המלך הוגבלה לא לסתם יהודים, אלא ל״חברי העדה הדתי
ה קבעה, כי יהודי שלא נמצא שמו על לוח הבוגרים של חברי  וישראלית של למעלה מ־20 שג
 כנסת ישראל, אינו חבר העדה היהודית (ראה בג״צ 5/30, נ10); פ״א 246/40, נ11]; בג״צ
 01/42ו, נ12]; ע-א 131/42, (13) ; בג״צ 8/46, נ5) ־. בג׳״צ 149/51, נ6]; בג״צ 293/52, נק).

 ובבי־הזוג בהךבוםליק, כזכור, לא היו חברים כאלה, ז

 ביני לביני, היינו בין יום הגשת הבקשה (1.1.53) ויום מתן פםק־הדין(4.10.53), נפל
: הכנסת חקקה ״חוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגידושין), תשי׳״ג־ ל א ר ש י ב . ר ג  ד
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ת הגולל על היצור המלאכותי והבלתי  1953״, שקיבל תוקף עם פרסומו ביום 4.9.53, וםתפ א
 הגיוני של ״הברות בכנסת ישראל״, שהורה ונולד על־ידי הפסיקה המנדטורית, וגרם צרות
י נישואין. •וגי־ נ י  וסבל במשך 24 שנים. מעתה הוסמכו בתי־הדין הרבניים לדון ייחודית בענ
א רק הברים רשומים ל ו — ה נ ש  רושין של יהודים בישראל — ״יהודים״ סתם, של כל ימות ה
נה או תוש  ברשימת הבוגרים של כנסת ישראל, בתנאי שיהודים אלה יהיו או אזרחי המדי
ת הבקשה מחוסר  ביה. בהסתמכו על חוק ישראלי חדש זה, דחה בית־המשםט המחוזי א
ע השופט המלומד ספקות ביחס לתוקפם של נישואי כהן־בוםליק, 33],  סמכות. נוסף על כד הבי

 וזה בעטיו של פיסול העדים כתוצאה מעבידתם על ״החרם דירושלים״, יעויץ שם.

 הוגש ערעור לבית־המשפט העליון, כבית־משפט לערעורים, ובית־המשפט ביטל ברוב
י המבקשים נשואים זה לזו ת פםק־דיבו של ביח־המשפט המחוזי ונתן צו המצהיר, כ  דעות א
 החל מיום עריכת הקידושין במשרדו של עורך־הדין כנ״ל, אשר לשאלת תוקף הנישואין
 פסק בית־ המשפט, לאחר בדיקת המקורות, כי למרות העבירה שעברו העדים שיהחנונו על
 החרם דירושלים, לא נפסלו מלשמש עדי־ קידושין בשרים, ואם נפסלו — הרי העדים ״המו
י השוטרים שבאו לחזות בטכס לצרכי חקירה פלילית, הצילו את כשרות הטכס  ספים״, שנ
 ואתה את תוקף הנישואין. ואשר לשאלת הסמכות — קבע בית־המשפט, כי העברת הסמכות
ן הרבני מכוח  (לגבי יהודים לא־חברימ בכנסת ישראל} מבית־המשפט האזרחי לבית־הדי
 החוק הישראלי החדש הנ״ל, היתה, מן הטעמים שפורטו שם, לא ענין פרוציסואלי גרידא
 אלא מטריאלי מהותי ממש, וממילא נשארה בעינה הסמכות שהיתה נתונה לבית־ המשפט
 ביום הגשת הבקשה, ועל בית־המשפט המחוזי היה לתת אח פסק־ הדין שהיה מוסמך וחייב

 לתיתו ביום 1.1.53,

 בהתבונננו אל כל הפרטים הני׳ל, ניווכח על נקלה, כי המרחק בין שניים אלה (כהך
 בוסליק, נ3], והמקרה שלפנינו) הוא כרחוק מזרח ממערב, וזה בשל שלושה הבדלים מהותיים

:  אלה, שיימנו מן הקל אל הכבד כדלקמן

ן בענין בית־משפט של צדק!. השאלה  (1) שם דן כענין בית־משפט של חוק. כאן ד
נה שם היתה שאלה של חוקו: אם הנישואין תקפים או לאי, השאלה הנדונה כאן היא  שנדו
נה מוכיחה  שאלה אדנזיניסנזרסייבית: אם משרד״הפנים חייב, על־סמך ראירי לכאורה שאי
נה לנו , כי הדיסקרציה הנתו ר ת  סופית ואינה קובעת כלום, לרשום.את הנישואין או לא. ב
תה נתונה שם לבית־המשפט  בענין שלפנינו, היא הרבה יותר רחבה מן הדיםקרציה שהי

ן(כבית־ משפ ט לערעורים). ו  המחוזי ולבית־המשפט העלי

 (2< הבקשה בענין כהן־בוסליק!, נ3], הוגשה לבית־המשפט המחוזי בתחילת ינואר
ה לבני־הזוג, מן הטעמים שבוארו לעיל, כל בית־משפט (או בית־  1953. אותה שעה לא הי
 דין) אחר, שיוכל לדון בתקפות נישואיהם. כל תביעה או בקשה ״מתגבשת״ ביום הגשתה
(כבית־משפט לער ן ו י ת צורתה הסופית, והשאלה שעמדה לפני בית־המשפט העל  ומקבלת א
ן ביום ן חייב היה בית־המשפט המחוזי לתת׳ אילו נפסק הדי  עורים) היתה, איזה פסק־די

-גוספי־דמ״. כרד יז, תשכ״ג/תשב״ד־1963 2065
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 1.1.53. זה היה, בסופו של ניתוח, הטעם אשד בגללה כפי שקבע בית־המשפט העליון, לא
פוט בתי־דין רבניים שיצא אחרי הגשת הבקשה.  בוטלה סמכות בית־המשפט עקב חוק שי
: אם אנו ״מקרינים״ את פםק־חדין בענין כהךבוסליק, (3), אחורנית ו נ י  ואם כך הדבר, הי
ן אחר, לא די  ליום האחד בינואר 1953, ליום בו לא היה לצדדים שום ביתימשפט או ביתי
 יכול היה בית־המשפט העליון לסרב להם, מטעמי תיקון העולם, את הצו המבוקש. בי היכן
ן הגישו את  יבלו אז להשיג את מבוקשם י י לא כן הוא המצב במקרה שלפנינו. המבקשים דנ
ש להם גם עכשיו,  בקשתם אחרי פרסום חוק שיפוט בתי־דין רבניים! היה להם כבר אז, ר
נית  ביתרדין המוסמך ייזזודיונ לדון בתקיפות או בטילות נישואיהם; לכן אין כל מניעה רצי
 לכך, כי בית־משפט זה ישתמש בדי&קרציה הנתונה לו, ויסרב להם את מתן הצו שביקשו.
 אמרתי ״יש להם גם עכשיו״, כי אם באמת אין בל פסול מפקיע־תוקף בנישואי המבקשים,
ת תוקף נישואיהם. כי העובדה  הרי, כך נראה לי, הם יקבלו מבית־הדיז הרבני צו המאשר א
 בלבד שהמבקש הוא כהן — אם אפילו כך הוא — אינה שוללת, כידוע, את תוקף נישואיו

 עם הגרושה.

 (3) מעין הטעם הקודם, אך •מבחינה אחרת: מבחינת עצם המעשה. נישואי כוזךבום־
ן רבניים  ליק׳, נ3], התקיימו בסוף שנת 1952, כעשרה חודשים לפני צאת חוק שיפוט בתי־די
 הנ״ל. אותה שעה לא היתה בנמצא הוראת סעיף 2 של החוק, ובני־זוג יהודים לא היו חייבים
 לערוך נישואיהם על־פי דיני ישראל. רק תקפנו של הנישואין, במקרה של יהודים ישראליים,
ני ישראל, בשל היות דינים אלה ״החוק האישי״ שלהם. במקרה שלפנינו עשו  תלוי היה בדי
 בני־הזוג את אשר עשו לאתר אותה ״מצוות־עשה״ שהוטלה על־ידי המחוקק בסעיף 2 הנ׳׳ל,
 לפיכך יש כאן כר הרבה יותר נרחב להפעלת אותו שיקול־דעת החייב לגדור אחריו את

 דחיית הבקשה.

 6. ומכאן מבצבצת ועולה החשובה הנכונה גם לפליאה־־תמיהה אחרת של בא־כוח המבק
 שים, והיא: מה בין נישואי הזוג דנן לבין נישואי פונקרשלזינגר, בג״צ 143/62, פד׳׳י, כרך
 יז, ע׳ 225, נ2), ומדוע לא יפסוק בית־המשפט כאן כדרך שפסק (ברוב דעות) במקרה של

!  9זנ17שלזי1גר, 23ז, הנ״ל ן

א: שם, במקרה פונק־שלזינגר, נ2), נערכו הנישואין בין צחת להיקש זה הי י  התשובה הנ
נת ישראל, כאן נערכו הנישואין, בין יהודי ויהודיה, בתוך  יהודי ולא־יהודיה, טחו? למדי
: יהודי ו נ י ת ישראל. ה״מצוות עשה״ שבסעיף 2 מכוונת, כידוע, לנישואי יהודים — הי נ י  מד
ם בישראל. מטעם זה לא היה מקום שם להפעלת השיקולים, שאני מציע הודיה—הנערכי י  ו
 להפעיל במקרה שלפנינו. כי כל יסודו של פסק-דיני זה הוא בהוראה הפוזיטיבית, שהורה
׳ ג ״  המחוקק הישראלי בסעיף 2 של חוק שיפוט בתי־דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי

.1953 

 7. מתוך כל האמור לעיל יובן, מדוע לא דרשתי וחקרתי אם נישואי בני־הזוג דנן תקפים
 הם על־פי דיני ישראל, או לא, ועל שום מה לא התפעלתי מן העובדה, שבא־כוח היועץ

 •2066 ,,פםקיידין״, פה־ יז, ונ«ר״5/וז«ד״י-ב;ע<י
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 המשפטי כלל לא הכחיש את בשרות הבישואין. כי בל אלה הם ״פכים קטבים״, דברים של מה
ה הגדולה שתיפרץ בחומת החוק, צ ר י פ ה ת ר  בכך, הבםוגים אחור ומתבדפים כליל נוכח צ
 אם ביענה ובעביק להם אח הצו המבוקש. הזוג חקלאי *גורפיבקל — כמוהו כמעט כמו הבא
 במחתרת של המשנה דסגהדרין (דף ע״ב, ע״ב). — ״בידון על שם סופו׳״, הייבו על אותו
 חילול-חוק שיצמח ממבו בעתיד, אותה דוגמה נפסדת של ״גזה! ראה וקדנט* שהוא, הזוג שלנו,
ן  נותן לאחרים. תקלה זו חייבים אבו להחניק באיבה, בטרם תתפתח לממדים ניכרים. לכן אי
נו הוא אחד המקדים ת מתן הצו. המקרה שלפני , ברירה אחרת בלתי אם לסרב א  לבו, לדעתי
 הבדידים ביותר, בהם סירוב מתן הצו הוא הוא התרופה הבאותה, ״תרופה ניגםיבית״ או
 אמצעי־ מבע בלפי מעשים עתידים. כי אם בישואין פרטיים לא יירשמו בספר מרשם התוש
ת הפרוצידורה המחוכמת ד פעמיים ושלוש בטרם יחליט לחקות א  בים, יחשוב האזרח בעתי

 שבבקטה על־ידי המבקשים.

א מ  משרד־הרבבות סירב לסדר חופה וקידושין לזוג המבקשים, בחששו משום־מה ש
 המבקש (מר חקלאי) הוא כהן. המבקש רא הצהיר בשבועה לפבינו, כי לאמיתו של דבר ?*ינט
 כהן. הוא רק הצהיר שלא עלה בידו להוכיח כי איבבו כהן, אמירה זו היא, בלשון המשפטנים,
/ היינו הכחשה הטומבת בחובה גם ת: ״שלילה מעוברת׳  negativepregnant, בעברי
א אם־בן ל א ) ן ה ננו כ וכל להוכיח שאי  הודאה אפשרית. שהרי גם מי שהוא בא,מת כתן, לא י
ן שהזוג דנן, כפי שהסברתי לעיל, בידון על שם סופו, הדי אין כל נפקא ו  ירמה). אבל מכי
 מינה בדבר מה היא האמת בנוגע לכהובתו של המבקש, ומוכן אני להביח, בביגוד להשערתי,

 כי הוא איננו כהן.

ם בעבירת עבירה ן אנו מכשילים את המבקשי  8. בםרבנו להעניק את הצו המבוקש, אי
ף 5(ד)(1) של פקודת מרשם־התושבים, תש״ט־1949. שאלת תוקף נישואיהם עוד סעי .  על
 לא נבדקה, ועדיץ בסימן תיקו היא עומדת. אם וכאשר בית־משפט מוסמך יברר ויקבע כי
ו להכריע ת ההוראה הנ״ל• לא לנ  אומנם שרירים הם הנישואין שערכו, עליהם יהיה למלא א

דע הדרוש לכך, ה לנו כל הי  בשאלה מטריאלית זו, אף אילו הי

 9. על אף משאלתו הבמרצת של בא־כוה המבקשים, לא נגעתי אף נגיעה קלה בשאלה,
פוט בתי־דין רבניים, אם רצוי הוא או כפוי, מועיל או מזיק לחיי בו וטובתו של חוק שי  מה טי
ע עצמי מליטול  האזרח היהודי. סבור אני כי כשופט מדינה, היושב על מדין, מוטב שאמנ
ק ניחנו- על־  חלק בוויכוח האידיאולוגי ההוא. לצורך פסק־דיני זה די לי בכך, שהוראות החו
נה המרשה לחבל באחד מחוקיה, כי נת ישראל, ואוי לה למדי ל מדי די המחוקק הריבוני ש  י

 התוצאה תהיה אנרכיה וזלזול בכל חוקי המדינה.

 דעתי היא איפוא כי יש לבטל את הצו־על־תנאי ולדחות את הבקשה.

ט לנדר : העובדות במקרה שלפנינו תוארו על־ ידי חברי השופט ויתקון, ואין פ ו ש  ה
 לי צורך לחזור ולתארן אלא בפרט אחד, שמסביבו ניהלו המבקשים משחק מחבואים בלתי־
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: הם טוענים בפיםקה 5 של בקשתם, כי לא עלה בידו של המבקש להשיג תעודה שהוא בד ו  מכ
) שהמבקש יודע שהוא כהן, או א ) ו  אינו כהן. זוהי טענה מתחמקת, כי אחת מן השלוש: א
ן הוא יודע מה מצבו. אילו היתה קיימת אפשרות (ב) ) שאי ג )  (ב) שהוא יודע שאינו כהן, או
ו נ י  » (ג), היה עליו לומר בך במפורש. מכיון שלא עשה כן, אני מניח לצורך הבקשה שלפנ
 שהוא כהן. יוצא איפוא, שלפי דין תורה, החל על עניני הנישואין של המבקשים, הקידושין
 שבהם קידש המבקש את המבקשת בנוכחות העדים׳ היו אפורים מלכתחילה, אך לכאורה

 הם תופסים בדיעבד.

 עמדת המשיב מתבטאת במכתב מנהלת המחלקה לרישום באגף העליה ומרשם במשרד־
אמר:  הפנים אל בא־כוח המבקשים מיום 2.4.63, בו נ

 ״לא נוכל להורות על ביצוע רישום הנישואין של הני׳ל מאחר ולא הוצגה
דת נישואין רשמית.  תעו

 נהיה מוכנים לרשום את הנישואין אם הנ״ל ימציאו לנו תעודת נישואין
ן של בית־דין מוסמך.״ ת ומוכרת או פסק־די  רשמי

ת המבקשים  השאלה העומדת לפנינו להכרעה היא אם צדק המשיב בסירובו לרשום א
 כנשואים, על־סמך התצהירים של המבקשים עצמם ושל ארבעת עדיהם על הקידושין שהת
 קיימו בפני העדים, ולא בפני רב המוסמך לרשום נישואין. חברי הנכבד, השופט זילברג,
ת דעתו בעיקר על סעיף 2 של חוק שיפוט בתי־ דין רבניים  משיב על כך ״הן״, ומבסס א
 (נישואין וגירושין}, תשי״ג־1953, הקובע כי ״נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל
ן תורה״, על־ידי סעיף זה, אומר חברי, הטיל המחוקק את דיני ישראל לא רק על פי די  עלי
 תקפותם בדיעבד של הנישואין והגירושין לאחר שנעשו, אלא גם על ״רצויותם״ לכתחילה,
 לפני שנעשו. מכאן, הוא ממשיך ואומד, שנישואין בחייבי לאווין, כגון בהן הנושא גרושה,
 אסורים על־פי החוק האזרחי, אומנם ״ללא סנקציה של בטילות וללא עונש, אבל גם חוק

 בלתי מושלם — חוק הוא, והאזרח חייב שלא לעבור עליו״.

: אם אין בסעיף 2 הנזכר סנקציה פשך  בכל רחשי הכבוד, נימוק זה אינו נראה לי. ממה נ
 של בטילות, מדוע יש לראות באותו סעיף מניעה להכרה במעמדם של המבקשים כנשואים
 זה לזו? אך אם אומנם יש לקרוא סעיף זה כקובע איסור — ואפילו בלתי מושלם — של
ת תי נת חוק המדינה, הרי שיש כאן תוספת מהו  הקידושין מלכתחילה לפני שנעשו, מבחי
 על הדין הדתי. אין זה מתקבל על דעתי שכזאת היתד. כוונת המחוקק, וצורת המלים בה הוא
 בחר בסעיף 2 אינה מחייבת, לדעתי, מסקנה כה מרחיקח־לכת. כוונתו היתד, בעליל להשליט

 את הדין הדתי על עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל — לא פחות ולא יותר.

נו על־ידי פניה אל שיקול־הדעת, המצוי י ן לפתור את הבעיה שלפנ ד אני גורס, שאי  עו
 בידי בית־משפט זה, לדחות בקשה מטעמים שבהתנהגות המבקש הפונה אליו, או מטעמי
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ות ן נוטה לטובת המבקש. אינני רואה מקום לתרעונןת על התנהג  צדק כלליים, אף אם צד הדי
 ן ״הפרטיים" ההם. מדי ת הקידושי  המבקשים בגלל התחבולה בהם השתמשו, בערכם א
ת מצוות הדת, ת חופש המצפון. המבקשים אינם שומרים א  נתנו מבטיחה לכל אזרחיה א
ד ולדות, שלא נה הם חופשיים לנהוג כן. ברצונם לחיות חיי משפחה ולהעמי  ולפי חוק המדי
־  יידבק בהם הפסול החברתי של ״מחוץ לנישואין״. הם מוצאים עצמם גוכח איסור שכולו דתי
  פולחני, בהיותו מבוסס על מושגים עתיקי־יומין על מעמד הבכורה של הכהן בעבודת הקו
 דש. הטלת איסור כזה על אדם שאינו מאמין, קשה ליישבה עם חופש המצפון וחופש הפעולה
, כרך ה, ע׳ 481, נ8), פיסקח! 21 ב־ע׳ 493—494). והבה, י ה ע״פ 112/50, פד״ א ר ) ו  הברוך ב
 פותח הדין הדתי עצמו למבקשים מוצא מן המיצר בו הם נתונים. מדוע הם ראוימ£ לגנאי,

 כשהם נחלצים. מן המיצר בדרך זאת ?

ת דברו ב־ע״פ  על עריבת נישואין ״פרטיים״ על־ידי עורך־דין אמר בית־משפט זה א
ל מסדר  tu ,208/53. אך שם היה הנאשם רק אותו עורך־דין, שהתיימר להופיע באיצטלא ש
 קידושין, ולא בני־הזוג עצמם. אילו גם הם הועמדו לדין, בשל גרימת חיזק. ציבורי, לפי סעיף
ת ״צורך״ טובה, לפי םעיף 18 נ  105 של פקודת החוק הפלילי,; ייתבן אפילו שחיתה להם הג

 של פקודת החוק הפלילי.

תי ך שבי ר י ל המבקשים, כ ה להצהיר על מעמדם ש  לפיכך, אילו היה מחובתנו בדיון ז
 המשפט המחוזי חייב היה להצהיר בענין כהךבוסלי?!, ע״א< 238/53, (1), הייתי מסכים עם
 חברי הנכבד השופט ויתקון, שעלינו להיעתר להם. אבל לא זוהי השאלה שלפנינו, אלא אנו
 דנים בעבין בתוקף סמכות הביקורת שלנו על סירובו של המשיב לרשום קידושין פרטיים
ן ד רק בעני ן תמי  כאלה רק על יסוד תצהירי הנוגעים בדבר ועדיהם. ואם כי בית־משפט זה ד
 הקונקרטי המובא לפניו, ישנם מקרים — והמקרה הזה הוא אחד מהם — בהם אי־אפשר
ן י  לפסוק בלי לראותם על הרקע של שיקולים כלליים יותר. כדברי השופט ויתקון, עיקר הענ
 הוא בקביעת הלכה בעלת חשיבות ציבורית כללית. אך דוקא משום בך אני מגיע למסקנה
 שעלינו להצדיק את עמדת המשיב, כשזה קבע לעצמו בתור נורמה מינהלית כללית, שאין
 לרשום תושבים כנשואים על יסוד עדות ״פרטית״ בלבד. מכיון שהגעתי למסקנה זו, אותה
א משתדל להתרחק מן הוויכוח  אנמק מיד, נראית לי גם עמדת בא־כוח המשיב לפנינו, כשהו
 על כך, אם אומנם יש לראות את המבקשים כנשואים זה לזו. לדעתי הוא צודק בטענתו,
 שלא לנו לפסוק על כך, אלא עלינו לומר למבקשים, כי לפני שיוכלו להירשם במרשם־
ן הצהרתי מאת בית־המשפט המוסמך, דהיינו מאז ג פסק־די  התושבים כנשואים, עליהם להשי
 שבת תשי׳׳ג מאת בית־הדין הרבני, כי סדר זה, שבקבע על־ידי המשיב׳ לגבי נישואין שנערכו
ת הסדר הכללי ו הופכים א ע ב והכרחי למען טובת הציבור. אילו הי  במריבת ישראל, הוא טו
 הזה מתוך היענות למקרים יוצאי דופן כגון המקרה דבן, חייבו גורמים לאבדרלמוםיה בסדרי
 הנישואין במדינה, שנזקה עולה לאין שיעור על הטובה שהיתה צומחת למבקשים ולשכמותם
ע חברי השופט זילברג בחלק האחרון של  מהחלטה חיובית בענינם. על סכנה זו כבר התרי

ון הטמון בדבריו אבי מסכים בכל הכבוד.  חוות^דעתו, ולעיקר הרעי



גד שר־הפנים  בג״צ 80/63 שניצח גורפינקל ו־ידחמיאל חקלאי נ

י ת נ  השופט ל

 בימינו מכירים כמעט כל עמי התרבות בחחיקתם בצורך לערוך נישואין וגירושין
 בצורת טבם •המתקיים במעמד אדם מו&מך מטעם הדשות, המעיד על הטכס ורושם אותו
 בספרי הרישום הרשמיים. סדר זה בא למנוע בל •מיני תקלות העלולות להיווצר על־ידי
 עריכת נישואין ״פרטיים״ עם חוסר הבטחון הנובע מהם בהכרח. בדיני ישראל מרובות
 תקלות אלו במיוחד, המעיין בדבריו מאירי־העיניים של פריימן על נושא זה בספרו ״סדר
 קידושין ונישואין״, שם הוא מסביר את הבעיה בעמודים המעטים של המבוא לספר, בחינת
ד על הסכנות שבקידושי סתר, קידושי חטיפה, קידושי י עט המחזיק את המרובה, יעמוד מ  מו
ן התורה. ת וקידושי שחוק והיתול, הנובעות במישרין מ״פרטיות״ הקידושין לפי די  תרמי

: ׳  בלשונו של פריימן שם, בעי די, ה

וחדת של סדר הקידושין ת המי  *תופעות אלו מהוות הבעיה המשפטי
 והנישואין בישראל. בבעיה זו התחבטו גדולי ישראל ומנהיגי האומה מימי
ת וההסכמות ו ד ועד ימינו. כל השתלשלות הדינים והמנהגים, התקנ  התלמו
 שנתחדשו בסדר הקידושין והנישואין בבל הארצות ובכל התקופות אינה אלא
 היאבקות בלתי פוסקת עם תקלות אלו, וכל חידושי הדינים והמנהגים והתי
ן והני ת סדר הקידושי  קונים שהונהגו בשטח זה לא באו אלא לבצר ולחזק: א

 שואין כדי להתגבר על המכשולים.״

 מגמת החידושים שהונהגו כך בסדר הנישואין על־ידי גדולי הרבנים לדורותיהם, עד
ת תש״י, היתד, להתגבר על צורתם המקורית של הקידושין כמעשה  לחרם דירושלים. משנ
ל קבין פרטי, על־ידי הפיכתם לטכס פומבי, כיאות לפעולה המשנה את מעמדם של בני-  ש
 הזוג מיסודו; וקובע גם אח מעמד צאצאיהם אחריהם. תוך הפיכת מימרה ידועה אפשר לומר
ני ישראל, כמו אצל עמים אחדים, התפתחו הדינים הנוגעים לטכס הנישואין מחוזה  שבדי
ת הגלגל אחורנית ונחזור אל  אל סטטוס. תהיה זאת נסיגה וריאקציה מסוכנת, אם נשיב א

 המושגים העתיקים של הנישואין כפעולה פרטית גרידא.

ת דעתו ברורות נגד נישואין או גירושין פרטיים,  לא זו בלבד אלא המחוקק גילה א
 בקבעו עוד בזמן המנדט, בפקודת הנישואין והגירושין(רישום), הא׳׳י, פרק פח, סדר מחייב
 של רישום נישואין וגירושין בעת עריכתם. סעיף ד של אותה פקודה, הקובע עונשים למי
 שאינו גורם לרישום נישואיו או גירושיו בעת עריכתם, פירושו הטלת חובה על האזרח להי
 נשא או להתגרש רק בפני ״הרשות הרושמת״ הנזכרת בסעיף 2 (במאמר מוסגר אוסיף כאן,
ת ,,צורך״, שהמבקשים יוכלו לטעון אותה מחמת המצב המיוחד, בו הם  שהערתי על טענ
 מוצאים עצמם, היתד, חלה אולי גם, אילו עלה על דעתו של מישהו להעמידם לזיין לפי סעיף

 7 של הפקודה הזאת).

נה מכיר בתוקפם של נישואין שנערכו באופן פרטי, כמו במקרה  במידה שחוק המדי
ת הרע במיעוטו, בקבעו ב תופס א  דנן, נראה לי שההסדר המינהלי שהונהג על-ידי המשי

ן המוסמך.  שתוקף הפעולה יעבור את שבט ביקורתו של בית־הדי



צח גורפינקל ו־ירחמיאל חקלאי נגד שר־הפניט י  בג*צ 80/63 שנ

י  השופט לנדו

 בא־בוח המבקשים מסתמך במידה רבה על דברי השופט זוסנזן בענין פונלרשלדנגר,
, כדך יז, ע׳ 225, 252, (2) : ״ ד  בג״ צ 143/62, פ

י לו לפקיד, לצורך מילוי תפקידו ורישום המצב המשפחתי, אם הובאה  ״ד
 לפניו ראיה שהתושב ערך טכס נישואין.״

 אולם אין לקרוע דברים אלה מתוך הדבק האמור שם, אלא• יש לראותם במסגרת העובדות׳
ה שנאמר להלן באותו מ  שנדונו. על מהותה של הראיה לכאורה שהובאה שם אנו למדים מ

: ד  עמו

דת הנישואין, היא הצ  ״המבקשת דנא המציאה למשרד הרישום את תעו
 טיידה באישור השגרירות הבלגית שרשמה את נישואיה בפנקס המעמד האישי
 של השגרירות, וגם בדרכונה נרשמו. מה עוד יכלה לעשות כדי לצאת חובת

 הבאת ראיה ז״

 טכס רשמי במלוא מובן המלה היה איפוא לנגד עיני בית־המשפט באותו ענין, בעוד
קא חוסר םמכותו ואי־ ו  שכאן ״הטכס״ אינו ביסודו אלא פעולת קנין פרטית. לעומת זאת ד
ת הנישואין, שהודגשו ב-בג״צ 143/62, (2), הם ד הרישום לפסוק על בשדו  יכולתו של פקי
דת נישואין מאושרת ד בקשת המבקשים. באשר מובאת לפני הפקיד תעו  הפועלים הפעם ע
 על״ידי רשות ציבורית, שתפקיד האישור הוטל עליה, חזקה על אותה רשות שהיא בדקה
ום תנאים ד כמה שקי  בעצמה, אם קיימים התנאים הקודמים של כשרות הצדדים והעדים, ע
ד צורך בבדיקה נוספת על־ידי פקיד המרשם. אך  באלה דרוש על־פי החוק, ועל־כן אין עו
ד הרישום לרשום  כש״הטכמ״ היה כולו פרטי, אין כל בדיקה מוקדמת כזאת, וחיובו של פקי
ברת הנוגעים בדבר ועדיהם, היה פותח פחח רחב י  כל מה שאומרים לו לרשום רק על ד

 למעשי תרמית ולעקיפת דיני הנישואין.

דת מרשם התוש דה(פקו  המימרה ב־בג״צ 143/62, נ2], ב־ע׳ 249, שט, כי ״מטרת הפקו
 בים), כמו שנאמר ב־בג״צ 145/51, נ19, היא לאסוף חומר סטטיסטי״, בוודאי נכונה כשהיא
ת חשיבותו המעשית של המרשם! ופםק^הדין ב־בג״צ  לעצמה, אבל אין היא ממצה א
 145/51, נ9), ששימש סמוכין לאותה מימרה, יוכיח. אומנם נאמר שם, פד״י, כרך ה, ט׳ 1476,
 1476, (9), על פקודת מרשם התושבים כי ״כל עיקרה לא בא אלא למטרות של סטטיסטיקה
 וכיוצא בזה, ואין היא מעניקה לנרשם שום זכויות מיוחדות, פרט — כמובן — לעצם הזכות
ת , ב־ע׳ 1479, נ9), הביר בית־המשפט בחשיבותה המעשי  לקבלת תעודת זהות״, אך.להלן
 של תעודת הזהות בתור ״סימן ההיכר המובהק״ לישיבתו הקבועה של אדם במדינה. בדומה
דת זהות, בה רשום אדם כנשוי ב״םימן ההיכר המובהק״ לעובדה זו, לצורך  לבך משמשת תעו
 משאו־ומתנו, אם בפני פקיד שומה ואם בפני שוער במלון, ועוד כהנה וכהנה, אם ביי עצם
ת ערך  הרישום אינו מקנה, כמובן, לנרשם זכויות על־פי החוק. על־כן אין לבטל כליל א

ד סיפרה לחשבון- הסטטיסטי הבולל של המרשם.  הרישום, כאילו היתה בו רק הוספת עו
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 בג״צ 80/63 שניצח גורפינקל ו־ירחםיאל חקלאי נגד שר־הפנים

 השופט לנדר

 מכיון שגורל הבקשה שלפנינו צריך להיחתך רק על־פי בדיקת נכונותה של ההנחיה
ו דנ  המינהלית שניתנה על־ידי המשיב׳ נופלת גם טענתו של בא־כוח המבקשים׳ שמתפקי
 לבחון ולאשר את כשרות הקידושין, כשאלה המתעוררת אגב הדיון ושהכרעתה דרושה
 לבירור הענין, לפי סעיף 35 של חוק בתי־המשפט, תשי״ז־1957. לשם קבלת אישור לכשרות
 נישואיהם יש למבקשים סעד אחר, על־ידי פניה לבית־הדין הרבני, שבידו הסמכות הייחודית
ת המבקשים, לא י מניח, שאם הנתונים העובדתיים הם כטענ י נישואין וגירושין. אנ נ י  בענ
ימנע בית־הדין הרבני מלתת למבקשים את האישור הדרוש להם, כדרך שנהג בית־הדין  י
 הגדול לערעורין ב־ערעור 1/60/706 (אוסף פסקי־דין של בית־הדין הגדול לערעורי!, ע׳
נם של י  37ל״ב, נ14», שהוזכר על־ידי בית־משפט זה בענין כקךבוסלילן, נ3], כך יבוא ענ

ו ב  המבקשים על מקומו בשלום, אם כי בגלל השיקולים הכלליים שהסברתי, המונעים מאתנ
ה אחת עד שיגיעו אל מחוז חפצם.  מתן סעד מיידי, יהיה עליהם לעבור עוד תהנ

ת הצו־על־תנאי.  מטעמים אלה יש, לדעתי, לבטל א

: אני מצטרף לפסק־דינו של חברי הנכבד, השופט לנדוי. גם אני ג ן ח נ ־  השופט ם
ו על־ידיו, שיש לבטל את הצו־על־תנאי.  סבור, מהטעמים שניתנ

 לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לבטל את הצו־על־תנאי. אין צו להוצאות.

 ניתן היום,.ב׳׳א בתשרי תשכ״ד(9.10.1963). ך
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