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מדינת ישראל הפועלי� ג� מכוח אי� צרי� לומר שבתי דיני� שבישראל בכלל ובתי דיני� שב
   1.ולא גופה" סנהדרי�"חוק המדינה בפרט אי� לה� לא דמות 

ראוי הוא שיהא בה� ולו , וא� על פי כ� משבאי� דייני� לישב בה� ולדו� את ישראל
  .מקצת מידות ושבחי� שמנו חכמי� בחכמי הסנהדרי�

דייני� המיוחדי� הוא מ� ה, שלשמו ולכבודו מוקדש כר� זה, הרב שלמה דיכובסקי
   .שישבו על ִמדי� בבית הדי� הרבני במדינת ישראל

עמדו לה� , יודעי דת ודי�, מופלגי� בחכמת התורה, חכמי� ונבוני�, הרבה דייני� טובי�
מערכת הדיינות של מדינת תולדות באפשר שו, א� בדור האחרו�. לישראל ולמדינת ישראל

, נודעו בשערי�השפעתו פסיקתו ו ש,ב דיכובסקילא היה עוד דיי� כר, ישראל כולה לדורותיה
  . ג� מחו� לבתי הדי� ובתי מדרשות

חיפוש קל במאגרי המידע של פסקי בית המשפט העליו� ושל כל שאר ערכאות המשפט 
 הרבה יותר מאלה של – ובשיעור ניכר –פסיקותיו וכתביו מצוטטי� , שהרב דיכובסקי יגלה

 
על מעמד� ההלכתי של בתי הדי� הרבניי� במדינת ישראל ראו ג� את מאמריו הקלאסיי� של   1

ט , יא– ידיני ישראל" סמכות בתי הדי� הרבניי� בראי פסיקת בתי הדי�"הרב שלמה דיכובסקי 
, יד– יגדיני ישראל" בעיותיה� והישגיה�: ממלכתיי�� בתי די� רבניי�"; )ג"התשמ–א"התשמ(

מעמד� של בתי הדי� הרבניי� בישראל על פי "והשוו הרב שמחה מירו� ; )ט"התשמ(ז 
מדיניות ההתערבות של בתי המשפט אשר מעוז ; )א"התשמ(צד ,  כבתורה שבעל פה" ההלכה

חיבור לש� קבלת תואר  (האזרחיי� בשיפוט הרבני והשפעתה על דיני המשפחה בישראל
אשר מעוז ; )1985,  הפקולטה למשפטי�–אביב �אוניברסיטת תל, דוקטור לפילוסופיה

 289יז – טזשנתו� המשפט העברי"  בי� פטיש החוק לסד� ההלכה–הרבנות ובתי הדי� "
  ).�"התש(
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אמר שכזה הוא המצב ג� בכתיבה המשפטית  דומה שלא נטעה א� נ2.כל דיי� אחר
  . המחקרית

, למותר לומר שלצד הדורשי� זאת לשבח יש חוגי� מסוימי� שידרשו זאת דווקא לגנאי
או שמא אכ� יש ? זה נוצר על דר� המקרה" רוש�"הא� . א� את העובדות אי� להכחיש

 הרב שישב  מספר השני�–" כמות"הא� ה? ייחודיות מהותית בדרכו של הרב דיכובסקי
 היא –הרב דיכובסקי בדי� או מספר� הגדול של פסקי הדי� והמאמרי� שיצאו מתחת ידיו 

  ? "איכות"או שמא ה, שגרמה
  . בתורה ובפסיקהשל הרב דיכובסקי להעלות קווי� לדרכו אנו מבקשי� בדברי� הבאי� 

  תנאי הכשירות של דייני
 בדיני ישראל. ב

לרגעי� [ותפקדנו לבקרי� ) 18איוב ז (שנאמר , ו�בכל י נידו� אד�: רבי יוסי אומר"
   3."לרגעי� תבחננו) "ש�, איוב(שנאמר , בכל שעהאד� נידו� : רבי נת� אומר]. תבחננו

בכל ,  נידו� בכל יו�– 4לאו דווקא אד� מישראל, ושמא כל אד� –אד� , לפי גישות אלה
   .עת ובכל שעה

 
פעמי� במאגרי (!) נציי� ששמו של הרב דיכובסקי מאוזכר יותר מאל�, כדי לשבר את האוז�  2

 את פסקי הדי� א� בשל היקפ� ג� מאגרי� אלה אינ� כוללי�, כידוע(פסקי הדי� למיניה� 
ומאות פעמי� בספרות המשפטית , )בעלמא" מייצג"העצו� נית� לראות בה� יותר ממדג� 

 פעמי� במאגרי �150ש אלישיב מופיע רק כ"שמו של הגרי, לש� השוואה בעלמא (המחקרית
 שמו של הרב עובדיה יוס�; פסקי הדי� ובכמה עשרות בודדות של אזכורי� בספרות המשפטית

 �125וכ, ")בעל די�"למעט פסקי די� שבה� הוא מופיע כ(  פעמי� במאגרי��300מופיע רק כ
ולטי מאוזכר כמה עשרות פעמי� במאגר 'ב ז"ושמו של הרב י; אזכורי� בספרות המשפטית

, אי� צרי� לומר שלא כל האזכורי� שווי�).  פע� בספרות המשפטית�20פסקי הדי� ופחות מ
להסתפק כלל במניית� אלא יש לבחנ� בחינה איכותנית ומהותית ולא ואי� , בהיקפ� ובתוכנ�

ועדיי� יש בנתוני� כדי ללמדנו על בולטותה הניכרת של משנת הרב דיכובסקי . רק מספרית
  . לעומת אלה של דייני� אחרי�

תשובה בעני� הדי� לרבינו יצחק  "הרב יעקב ישראל סטלוראו . א"ע, ראש השנה טז, בבלי  3
  . )2008 (39 ב ,טמ עיי�המ" ?אלפסי

 למעט מי –" אד�: "הג� שלעתי� דרשו חכמי�. קובע ברכה לעצמו" אד�"השימוש במונח   4
ויש כמוב� (שמעו� בר יוחאי ' רבש� רבי ) א"ע, יבמות סא(ועוד הוסיפו ואמרו , שאינו ב� ברית

� מטמאי� קברי עובדי כוכבי� אינ): "לזמנו ולמקומו על תוכ� המימרה, משמעות לש� התנא
את� קרויי� אד� ואי� ) 31 יחזקאל לד ('אד� את�ואת� צאני צא� מרעיתי ': שנאמר, באהל

טעו� , "אד�", השימוש במונח זה, מכל מקו�. ש�, וראו תוספות, "העובדי כוכבי� קרויי� אד�
פזורות " אד�"מימרות המתייחסות ל. ואי� כא� מקו� להארי�, עיו� ופירוש בכל מקו� ומקו�

ולא רק " כל מי� האד�"ולרוב ה� מתייחסות ל, ל"מקרא ה� בכל מרחבי ספרות חזה� ב
שנתפרש על ידי חכמי� , "כי יצר לב האד� רע מנעריו: "21ראו לדוגמה בראשית ח . לישראל
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שאי� לפניו לא , לפני דיי� האמת.  עומדלפני מי הוא, או למצער עליו לדעת, ויודע הוא
לא פלפול סרק , לא צביעות ולא גלגול עיניי�, לא חנופה ולא משוא פני�, עוולה ולא כזב

   .וֵעד, ויודע, ומוכיח, והוא דיי�.  שוחדמיקחולא " נטילת ידיי�"לא , ולא דברי� בטלי�
,  ויידבק במידות אלהראוי לו לדיי� שייבדק, ומכיוו� שחייב אד� לידבק במידות קונו

  .ובכל שאר המעלות הטובות שמנו חכמי� בדייני� מישראל
  : רבנו משה ברבי מימו�, וכ� הורנו הנשר הגדול

 5,חכמי� ונבוני�אי� מעמידי� בסנהדרי� בי� בגדולה בי� בקטנה אלא אנשי� 
 6, משאר חכמותקצתיודעי� , בעלי דעה מרובה, מופלגי� בחכמת התורה

חשבו� ותקופות ומזלות ואיצטגנינות ודרכי המעונני� כגו� רפואות ו
והקוסמי� והמכשפי� והבלי עבודה זרה וכיוצא באלו כדי שיהיו יודעי� 

   7.לדו� אות�

–זהלכות ,  בפרק, סנהדרי�, משנה תורה(וכ� בכל בית די� של ישראל , כ� בסנהדרי גדולה
  ):י

צרי� , לו הדברי�א� על פי שאי� מדקדקי� בה� בכל א, בית די� של שלושה
ושנאת , וענווה, ויראה, חכמה: ואלו ה�.  שבעה דברי�בכל אחד מה�שיהיה 

  .ובעלי ש� טוב, ואהבת הבריות לה�, ואהבת האמת, ממו�

אנשי� חכמי� "הרי הוא אומר  :וכל אלו הדברי� מפורשי� ה� בתורה
, )ש�" (וידועי� לשבטיכ�" .הרי בעלי חכמה אמור, )יג, דברי� א" (ונבוני�

 
 –באר שחת לספרו של חיי� שיי� " אקדמות מילי�"ראו אביעד הכה� (כמכוו� לכל אד� 

לבד ראה זה ": 29 וראו קהלת ז .))2015( ט ישראליתהמקורות ההיסטוריי� של השחיתות ה
: ב"ע–א"ע, סוכה נב; "רבי�נות  חשבֹאת האד� ישר והמה בקשוי� וק האלעשהמצאתי אשר 

 .  ועוד כהנה וכהנה;"יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו�: אמר רבי יצחק"
  . ההדגשות כא� ובכל מקו� אחר במאמר ה� שלי אלא א� נאמר אחרת  5
לשו� המעטה זו אפשר ". משאר החכמותקצת יודעי� "� דייק וכתב " אל לב שהרמביוש�  6

ויהא זה , משאר החכמות" הרבה"את הדיי� שלא יעסוק כל ימיו בלימוד " להזהיר"שהיא באה 
ואפשר שא� חבוי כא� לקח , להגות בחכמת התורה, ביטול תורה ובריחה מתפקידו העיקרי

, "מקצת�"עליו לדעת שאי� יודע אלא ,  מעיקר חכמת הדיי�אינ�" שאר חכמות"מכיוו� ש: גדול
כדי " קצת"וצרי� שידע , ולא ידמה בלבו שא� בה� עולה מעלתו על מעלת שאר מומחי�

, המתייצבי� לפניו שאלות ראויות" שאר חכמות"ולהציב בפני המומחי� ב" ידע לשאול"ש
 . �תימנע ממנו האפשרות לשאל, שבהיעדר כל ידיעה בתחו� עיסוק�

 .הלכה א, פרק ב, סנהדרי�, משנה תורה  7
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בזמ� שיהיו בעלי , ובמה יהיו אהובי� לבריות; אלו שרוח הבריות נוחה מה�
  .ומשא� ודיבור� בנחת ע� הבריות, וחברת� טובה, ונפש שפלה, עי� טובה

שה� אלו , )25 שמות יח; 21 שמות יח" (אנשי חיל"ולהל� הוא אומר 
עד שלא יהיה לה� , גיבורי� במצוות ומדקדקי� על עצמ� וכובשי� את יצר�

   .ויהיה פרק� נאה, ש� גנאי ולא ש� רע

כעניי� , עושקולהציל עשוק מיד שיהיה לה� לב אמי� " אנשי חיל"ובכלל 
במדבר " (עניו"ומה משה רבנו  ).17 שמות ב" (ויק� משה ויושיע�"שנאמר 

  . להיות עניוא� כל דיי� צרי�, )3 יב

אפילו ממו� , )ש�" (שונאי בצע" .כמשמעו, )21 שמות יח" (יראי אלוהי�"
נבהל "שכל מי שהוא  :ולא רודפי� לקב� הממו�, שלה� אינ� נבהלי� עליו

  ).22 משלי כח" (חסר יבואנו... להו�

שיהיו רודפי� אחר הצדק מחמת עצמ�  – )21 שמות יח" (אנשי אמת"
  .ובורחי� מכל מיני העוול, ושונאי� את החמסאוהבי� את האמת , בדעת�

ומיהו זה ואיזה הוא שימלאנו לבו לומר , צא ולמד כמה מידות טובות מנו חכמי� בדייני�
  ? שעומד הוא בכול�

 תנאי הכשירות וסגולות הדייני
 בדיני מדינת ישראל. ג

די� מבחי� ה, � ללשו� הדי� במדינת ישראל"הלכה זו שבדברי הרמב" לתרג� "ובבוא
" ראויות"לבי� מידות וסגולות ה, שה� מעי� תנאי ס� מקדמיי�, כשירותהישראלי בי� תנאי 

   . אי� בה� כדי לעכב את מינויו–" עיכובא"לדיי� א� אינ� ל
 אלה – ובשונה משופטי� בערכאה האזרחית –למרבה הפלא ,  ותנאיהכשירותלאשר 

וראה קצרצרה בחוק הרבנות הראשית  אלא רק בהדייני� שעניינו באינ� מנויי� בחוק הראשי
   8.שרב בה הסתו� על הגלוי, לישראל

 
המסמי� את מועצת הרבנות , 1980–�"תשה, לחוק הרבנות הראשית לישראל) 4(2 'ראו ס  8

אביעד הכה� כ� ו, "כשירות לדיי� לכה� כדיי� לפי חוק הדייני�"הראשית לישראל לית� 
בעי� שנה ש: הרבנות הראשית לישראל" היבטי� משפטיי�: הרבנות הראשית לישראל"

� " ושמואל כ ורהפטיגיתמרא( 159 תולדותיה, פעולותיה, סמכותה: תנש�א–תרפ�א, לייסודה
, ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 4–2 יוש� אל לב שבשונה מסעיפי� .)2002, כי�עור

, דוגמת תואר אקדמי( כמה תנאי כשירות – בחקיקה ראשית –שבו נקבעו , 1984–ד"התשמ
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: טכנית�פורמלית א שבו בקביעה3–3 מסתפק בסעיפי� 1955–ו"תשטה, חוק הדייני�
 שהוסמ� לכ� על ידי מועצת הרבנות הראשית תו� שנתיי� לפני המינוי כשיר מי. 3"

תקי� השר בהסכמת מועצת הרבנות תנאי ההסמכה וסדריה ייקבעו בתקנות שי. להתמנות דיי�
 4סעי� ". שראלי יא יתמנה דיי� מי שאינו אזרחל ולפיו, א מוסי� סייג3סעי� ". הראשית
   9".הרבני� הראשיי� לישראל יהיו דייני� בתוק� תפקיד�"קובע ש

 לחוק הדייני� שהדייני� יתמנו לתפקיד� בידי נשיא 5קובע סעי� , בדומה לשופטי�
 קובע 6סעי� ". הוועדה לבחירת דייני� שתובא לפני הנשיא על ידי השרלפי הצעת "המדינה 

  .את מעמדה והרכבה של הוועדה לבחירת דייני� שבראשה עומד שר המשפטי�
ידי מועצת הרבנות מ" הסמכה"חוק הדייני� קובע שדיי� חייב לקבל תחילה , אמורכ

 קובע 1980–�" התש,לחוק הרבנות הראשית לישראל) 4(2סעי� , ואכ�. לישראלהראשית 
מת� כשירות "שבי� שאר תפקידיה מוסמכת מועצת הרבנות הראשית לישראל להעניק 

  .  א� אינו מפרט מה� התנאי� לה10,"לדיי�
  : קובע לאמור, 1955–ו"תשטה, )תנאי הסמכה וסדריה( בתקנות הדייני� 1סעי� 

לא א� א יוסמ� אד� להיות כשיר להתמנות כדיי� בבית די� רבני אזורי לא. 1

  :נתמלאו בו תנאי� אלה

 
לבד מהיות , חוק הדייני� אינו מונה תנאי� כאלה, )יסיו� ב� כמה שני�נ, הסמכה לעריכת די�

והותיר את קביעת התנאי� למחוקק המשנה שקבע� בתקנות שיוזכרו , המועמד אזרח ישראלי
�נית� לתהות א� לא הגיעה העת לקבוע ג� את תנאי הכשירות של הדייני� בחקיקה . מיד בסמו

 . ראשית
בו רב ראשי לישראל שאי� לו כשירות לדיינות ומעול� לא ישב דבר זה עשוי להביא למצב ש  9

לכה� כדיי� בבית הדי� הגדול לערעורי� , בבית די� יתמנה אוטומטית מיד ע� מינויו כרב ראשי
הרקע לכ� הוא הזיקה . לא פע� ולא פעמיי�, וכבר היו דברי� מעול�) !(וא� יכה� כנשיאו

רצו� לשמרה לפחות ככל שמדובר ברבני� וה, ההיסטורית בי� הרבנות לבי� בתי הדי�
ומועצת הרבנות הראשית שימשה בית , בתחילת הדר� היו רבני היישובי� דייני�. הראשיי�

" הרבנות הראשית ובתי הדי� הרבניי�"אליאב שוחטמ� : ראו בהרחבה. הדי� הגדול לערעורי�
, עולותיהפ, סמכותה: תנש�א–תרפ�א, שבעי� שנה לייסודה: הרבנות הראשית לישראל

ניסיונות לשנות מצב זה לא . )2002, כי�עור� " ושמואל כ ורהפטיגיתמרא( 229 תולדותיה
). 4.6.2003, פורס� בנבו (� המשפטי לממשלההיוע' ורקר נ 3870/03� "בגראו . צלחו עד כה

לחוק ) 2)(ד(8לעניי� זה השוו את ההסדר שנוהג באשר לרב עיר שיש בה בית די� אזורי שסעי� 
שימש "א� זאת רק בתנאי שהרב הנבחר , בעיר�" ראש אבות בתי הדי�"ני� קובע כי יהיה הדיי

 ".כדיי� לפחות שנתיי�
: הרבנות הראשית לישראל"ראו בהרחבה הכה� , לסמכות זו ולשאר סמכויות הרבנות הראשית  10

  .193–192' בעמ, 8ש "לעיל ה, "היבטי� משפטיי�
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 או 11על ידי רב מומחה) ה יורה ידי� ידי�ורי(וא הוסמ� לרבנות ה  )1(
מכירה ) המועצה –להל� (מוסד תורני שמועצת הרבנות הראשית 

  ;בהסמכת� כמספיקה
  12;לאו לו שלושי� שנהמ  )2(
  13;וא נשוי או היה נשויה  )3(
  ;� בישראלורח חייו ואופיו הולמי� את מעמדו של דייא  )4(
בחינות שלא � האותבמד בבחינות הנערכות מטע� המועצה או ע  )5(

  14.ממקצת�א� המועצה פטרתו  –פטר מה� נ

 
 –יהודי : "1950–י"התש, ב לחוק השבות4 'לס, לדוגמה, השוו(� החוק בעניינות אחרי� כדר  11

–ה"תשלה, ת דרכי�פיצויי� לנפגעי תאונוחוק  ל1 'בס" רכב"הגדרת ; "יהודיהמי שנולד לא� 
 המדינה שירות חוק ל1' בס" מדינההעובד "הגדרת ; "המונע בכוח מכנירכב  – 'רכב': "1975

 לחוק שירות 17 'בס" ת משמעתועביר"הגדרת ; 1970–ל"התש, ]שולבמ נוסח) [גימלאות(
 שירות משמעתמעשה או התנהגות באופ� שפוגע ב: "1963–ג"תשכה, )משמעת(המדינה 
מגדיר את "מונח ה, idem per idem, יש כא� הגדרה טלאולוגית) ועוד כהנה וכהנה, "המדינה

? "רב מומחה"א� מיהו , " מומחהרב"מי שהוסמ� לרבנות על ידי  – 'רב'מיהו ": עצמו
מדינת ישראל  1397/03פ "דנראו ג� דברי השופט מישאל חשי� ב. למחוקק המשנה הפתרוני�

לניסיונו העקר של המשפט להגדיר זהות ראו ג� אביעד הכה� ). 2004 (385) 4(ד נט"פ, שבס' נ
זהות משפט ובית המשפט כמשקפי , הלכה? מיהו חרדי? מיהו ספרדי? מיהו אשכנזי"

  ).ד"התשע, אשר מעוז ואביעד הכה� עורכי� (127 זהות יהודית" ומכונניה
עד מאה '"לסוגיה זו ראו בהרחבה אביעד הכה� . תנאי זה יוצר לכאורה הפליה מטעמי� שבגיל  12

 44 פרשת השבוע" שיפוטיות משרות נושאי של כפויה ופרישה די� ביו� ִזקנה – '?!ועשרי�
)�, ))פרשיות ומשפטי�: להל�) (א"התשע (432 שיות ומשפטי�פר=() א"תשסה, פרשת ויל

 בהרכב מורחב של �"בג הפרישה הכפויה עומדת כיו� לדיו� בתסוגי. והמקורות שנזכרו ש�
  . הכנסת' גביש נ 9134/12� " בג:א� טר� ניתנה בה החלטה, תשעה שופטי�

ההיגיו� שמאחוריה . ותוהיא מעלה שאלות חוקתיות נכבד, דרישה זו ייחודית לבית די� רבני  13
אי� זה הגיוני שימונה לתפקיד מי , הוא שמכיוו� שבית הדי� עוסק רוב זמנו בדיני משפחה

כ� לדוגמה לא נקבע תנאי דומה (נית� להרהר אחר תנאי זה , אכ�. שאינו נשוי או שלא היה נשוי
משפט לחוק בית ה) ג(2ראו סעי� . כתנאי למינויו של שופט בית משפט לענייני משפחה

כשיר להתמנות לשופט בית משפט לענייני משפחה : "הזאתלענייני משפחה המסתפק בקביעה 
 לחוק 2' כגו� ס, ג� בדברי חוק מקבילי�". בעל ידע וניסיו� מקצועי בתחו� זהמי שהינו 

תנאי "לא נזכר , 1965–ה"התשכ,  לחוק בתי הדי� הדרוזיי�9' וס, 1961–א"התשכ, הקאדי�
: יתר על כ�). כשירות למינוי קאדי בבית הדי� השרעי או בבית הדי� הדרוזיכתנאי " הנישואי�

של אד� הוא קריטריו� שאסור להתחשב בו בקבלה לעבודה " מעמדו האישי"בחוקי� אחרי� 
  ). 1988–ח"התשמ,  לחוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה2' ראו לדוגמה ס(

". מקצת�" אי אפשר לדעת ג� מהי אוממיל, התקנות אינ� מונות מהו מספר הבחינות הדרוש  14
בניגוד , לכאורה (כול�, בחינות מונה את גדר הסמכות והשיקולי� לפטור פלוני מ12 תקנה

בשל עתירה ". מבקש הידוע כגדול בתורה מפורס�: "ועיקר�, או מקצת�!) ל"הנ) 5(1 קנהלת
מבחינות דומה " פטור"מ בהקשר זה הפסיקה לפי שעה מועצת הרבנות להעניק "שהגיש הח
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אורח ("וגדריה� , פורמליי� למדישה�  ,שירותלעומת התנאי� המנויי� בתקנות כתנאי כ
י� כללי מינוי דיינ, אינ� ברורי� כל צורכ�") חייו ואופיו הול� מעמדו של דיי� בישראל

את , 16מפרטי� בכלל , 1997–ח"תשנה, ) דייני�לבחירתסדרי העבודה של הוועדה (
 מתבקשת ג� עליה�מועמד לדיינות ואשר ל באשרהתכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות 

   :וכ� קובעי� הכללי�. תגובת מחווי הדעת בפני הוועדה

, ת גרותאב� העזר והלכו, מיומנות ובקיאות בהלכות חוש� משפט, דעי  )1(
  ;יסודיות בהכנת החומר הנדרש

  ;ושר הבעה וניסוח בכתב ובעל פהכ  )2(
, סדר בעבודה, לרבות כושר ארגו� וניהול,  ביצועשרות וכולעיי  )3(

גישה עניינית ותכליתית , חריצות, כולל עמידה בלוח זמני�, דייקנות
  ;יעילות והספק בעבודה, לעבודה

, שוב הדעתי י, החלטה והכרעהכושר, מכותיות וכושר לנהל דיו�ס  )4(
ע ת להגילהתחשבות בכל הנתוני� והיכו, הבחנה בי� עיקר לבי� טפל

  ;להחלטות נכונות
בפתיחות , בסובלנות,  המתבטא בי� היתר בסבלנות,זג שיפוטימ  )5(

יכולת ליצירת ב, יכולת עמידה בלחצי�ב, שקט נפשיב, אופי יציבבו
  ;גינוני משפט, קשר ע� אנשי�

אמות מידה , הגינות כלפי הזולת, יושר אינטלקטואלי, תוגנוה  )6(
  ;תתלו�עצמאות בחשיבה ואי, מוסריות

  ;חכמה ותבונה  )7(
  ;יו��יו� הדמית המועמד בעיני הזולת בתחו� המקצועי ובחיית  )8(
  ;וטיבציהמ  )9(
הכרת נושא הסמכויות בי� , ידע בשפות, שכלה כללית או משפטיתה  )10(

  .בישראלערכאות השיפוט השונות 

 
ויש להניח , שהביא לשרירות לב ולהפליה בי� מועמדי� שוני�, "רב עיר"לקבל כשירות ל

ראו . שלבד ממקרי� חריגי� יונהג נוהג דומה ג� באשר למועמדי� לקבלת כשירות לדיינות
, פורס� בנבו (מועצת הרבנות הראשית לישראל' ברית נאמני תורה ועבודה נ 8071/12� "בג

15.1.2014.( 
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וכבר ידענו מתולדות ימי ע� ישראל שלא .  מעבודות קשות שבמדינה היא–בחירת דייני� 
ומש� נתגלגלה ,  ביטוי לכ� נית� כבר במקורות התנאיי�15.תמיד נעשתה כדת א� לא כדי�

  : �"הלכה ונקבעה בלשו� הרמב

 איש פלוני,  אושיבנו דיי�–שמא תאמר איש פלוני נאה : אמרו חכמי�"
ונמצא , אושיבנו דיי�, איש פלוני יודע בכל לשו�,  אושיבנו דיי�– 16יָקרוב

אלא מפני שאינו ,  לא מפני שהוא רשע–ומחייב את הזכאי , מזכה את החייב
ועוד אמרו ). 17דברי� א  ('לא תכירו פני� במשפט'לכ� נאמר  :יודע

, כאילו הקי� מצבה, כל המעמיד לה� לישראל דיי� שאינו הגו�: חכמי�
ובמקו� , )22 דברי� טז ('אלוהי�' ולא תקי� ל� מצבה אשר שנא ה'מר שנא

אצל  כל ע�, לא תיטע ל� אשרה'שנאמר , תלמידי חכמי� כאילו נטע אשרה
לא "וכ� אמרו חכמי�  ).21 דברי� טז ('אלוהי� אשר תעשה ל�' מזבח ה

] דיי�, שופט[=אלוה  – )19 שמות כ" (אלוהי כס� ואלוהי זהב תעשו� ִאתי
  ".זה הדיי� שמינוהו מפני עושרו בלבד,  בשביל כס� וזהבהבא

ג�   כ�17רב דיכובסקימידות אלה כאילו נתפרו למידותיו של העיו� בדרישות אלה מלמד ש
  : לאמור) ג(–)ב(ק "דרישות שנוספו עליה� בס

 
 146, 12 מחניי�" בתי הדי� ומינוי הדייני� במשפט העברי"לעניי� זה ראו מיכאל ויגודה   15

על מינוי שעיקרו נעשה מכוח ". אקדמות מילי�"ג� ב, וש�, 4ש "לעיל ה, שיי�; )ו"התשנ(
פרשת  (18 פרשת השבוע" קשרי�כישורי� ולא "ראו עוד אביעד הכה� , קשרי� ולא כישורי�

אדיר '"אביעד הכה� ; )379' בעמ, 12ש "לעיל ה, פרשיות ומשפטי�=() ב"התשע, כי תשא
שנתו� "  כישורי� וקשרי� בבחירת אנשי ציבור במשפט העברי–' בחור כהלכה, במלוכה

  ).ע"התש (37 המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציו�
�"ְמַקֵרב"אלא בפייט� ה) relative" (קרוב משפחה"אי� מדובר ב,  מפירושי� מקובלי�בשונה  16

" ? לפני התיבה�מתי החלו מורידי"ראו אביעד הכה� . מפייט ומתחז� לפי התיבה בבית הכנסת
  .  והמקורות שנזכרו ש�)1992( 172, 64 קתדרה

� קשריה� גברו על שלעתי, למרבה הצער לא תמיד כ� הדבר באשר למועמדי� לדיינות  17
לסוגיית דרכי המינויי� לדייני� נדרש . ונתמנו לתפקיד לאו דווקא בשל סגולותיה�, כישוריה�

השר לענייני , זבולו� המר' גולדשמידט נ 736/89� "לדוגמה בגראו . � כמה פעמי�"ג� בג
הוועדה ' נ"  חלו� בי� עולמות–צהר "עמותת  2860/07� "בג; )10.9.1989, פורס� בנבו (דתות

שבעקבותיה עצר בית משפט נכבד זה את הלי� המינוי , )8.6.2007, פורס� בנבו(למינוי דייני� 
הוועדה למינוי ' מבוי סתו� נ"עמותת  8756/07� "בג; וחייב את המשיבי� בהוצאות משפט

, עתירה שנסבה כולה על מינוי דייני� משיקולי� זרי�, )3.6.2008, פורס� בנבו (דייני�
 ,שרת המשפטי�'  הקליניקות המשפטיות נ–מכללת שערי משפט  8168/14� "בג; ונדחתה

עתירה שנסבה על פסילתו של מועמד , )4.12.2014, פורס� בנבו (דייני� לבחירת הוועדה ר"יו
העתירה נמחקה לאחר . של דיי� מכה�, ב� דוד, לדיי� רק בשל היותו קרוב מדרגה שנייה

מ ייצג את העותרי� בשלוש "הח:  הגילוי הנאותלמע�. שעמדת העותר התקבלה בוועדה
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 המעורה בחיי החברה בישראל, ינת� עדיפות למועמד היושב בתו� עמות

ינת� ת... לישראל או עסק בפעילות ציבורית בצבא הגנה רת מי ששי18כגו�
  .עדיפות למועמד שפרס� מאמרי� הלכתיי� או פסקי די�

ימנותו ע� למרות ִה . ומעורה היטב בחברה הישראלית" יושב בתו� עמו"הרב דיכובסקי 
 או בהרי "מרומי האולימפוס"ב, "מגדל הש�"סתפק בישיבה בלא החכמי תורה שבדור 

ובעיר , כהונתו כרב בשתי קהילות. אלא חי בתו� עמו וקהילתו, ק ובחוצות בני ברירושלי�
. על אורותיה וצלליה, חושפת אותו לחיי החברה הישראלית כמות שה�, העברית הראשונה

ומתו� כ� פסיקתו מעורה בהוויה הישראלית ומוסיפה נדב� חשוב לא רק ליצירה היהודית 
,  המרובי� והמגווני� של המשפט העבריזו הנמזגת כיי� יש� זה דורות בקנקניו, לדורותיה

  . שהיא בבחינת יי� חדש בכלי� חדשי�, אלא ג� ליצירה הישראלית בת ימינו
, "בתו� עמו הוא יושב"ש, מעורבות ומעורות זו של הרב דיכובסקי, כפי שיבואר להל�

  . קיבלה ביטוי ממשי ג� בלשו� כתביו

  ואלה תולדות. ד

  . שורר המשורר, "והאד� אינו אלא תבנית נו� מולדת"
 ללמד משהו על מקורות הצמיחה יש בה� כדיאפשר שקורות חייו של הרב דיכובסקי 

, "חיי אד�"ועל א� שיש המסתייגי� מהתחשבות ב. של משנתו השיפוטית ודרכו בהלכה
חכמי� ה נל� בעקבות 19,כגור� בעל השפעה על יצירתו, מבואיובמוצאיו וב ,תולדותיוב

  20.חסו לתולדותיו של אד� השפעה על משנתוייהראשוני� שלא אחת 

 
על השיקולי� הפוליטיי� שמשפיעי� על התנהלות הוועדה לבחירת . עתירות אחרונות אלה

 ר"שרת המשפטי� ויו' התנועה למדינה יהודית נ 6691/14� "ראו באחרונה ג� בג, דייני�
  .)ועדהכינוס הו�ל לבתי הדי� ואי"מינוי מנכ�אי=( דייני� לבחירת הוועדה

�רוב�. מבליטה את הפער שבי� מערכת הדיינות למערכת השפיטה בישראל" כגו�"המילה   18
מרבית  ואילו, ל שירות מלא או בשירות לאומי אחר"ככול� של שופטי ישראל שירתו בצה

  . וחלק� א� לא שירתו בו כלל, ל"הדייני� לא שירתו שירות מלא בצה
בהרצאה שבה ביקש לבחו� את ,  הפילוסו� היידגרראו פתיחת דבריו של, לדוגמה קיצונית  19

 –קרוב ורחוק מובא אצל הרב דניאל אפשטיי� " (הוא מת. הוא עבד. הוא נולד: "משנת אריסטו
כל עיסוק בתולדות חייו של הפילוסו� , לדידו)). ה"התשס (7 על משנתו של עמנואל לוינס

  . הגדול מיותר לחלוטי�
לא פע� א� מובעת ".  בליסטיותיה ידע–ליסטי� : " לדוגמהראו. ל"תופעה זו בולטת אצל חז  20

ראו . על חכ� שאינו מכיר אלא את תורת חברו ולא את מהל� חייו, גלויה או סמויה, ביקורת
מטא לביתיה חזינהו כי : "במעשה רב� גמליאל ורבי יהושע, ב"ע, ברכות כז, בבלי: לדוגמה

 ל"א .] שחורי� ה�– שכותלי ביתוכאשר הגיע לביתו ראה  [=דביתיה דמשחר� לאשיתא



  לדמותו של דיי� בישראל ": להציל עשוק מיד עושקו"  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

19  

מוגבהות החומה ,  המוגנות"חממות"הרב דיכובסקי לא גדל ב, שלא כרוב עמיתיו
  .  ממיוחסות שבישראל היא–משפחתו . אביב�אלא במרכז תל, שבירושלי� ובני ברק

שכ� מקו� של כבוד נתייחד לו בעולמה של מורשת , זה קל בעיניכ�" ייחוס"ואל יהי 
  : � הוסי� וכתב בעניי� זה בהקשר דנ�"הרמב�וא� רבנו משה, לישרא

 הראויי� המיוחסי�ואי� מעמידי� בסנהדרי� אלא כהני� לויי� וישראלי� 
בחכמה וביראה ,  בדומי� ל�–" והתיצבו ש� עמ�"להשיא לכהונה שנאמר 

  21.וביחס

לישקי ליד יליד העיירה ואסי, "נאות דשא" בעל 22,הרב שמעיה אליעזר דיכובסקי, אביו
 23.ית קבוצת בני ישיבת נובהרדוקיבמסגרת על )1934(ד "תרצהבשנת לאר�  עלה, וילנה
לבית שרה גיטל , אמו. אביב� וכיה� כרב שכונה בתלהשלושי�עלה ארצה בשנות הוא 

הכשרת "במסגרת ) 1935(ה "תרצה עלתה ארצה בשנת –בליטא ש ילידת קל� – 24,בניאש
את בית� . ונישאו באר�, ללא משפחה, ה� עלו כבודדי�שני. של אגודת ישראל" חלוצות

  . וש� גידלו את ילדיה�, אביב�הקימו בעיר תל
למד בבית הספר הוא ). 15.12.1938(ט "תרצהב בכסלו "בנ� שלמה נולד ביו� כ

" הישוב החדש" ולאחר מכ� בישיבה התיכונית 26"יסודי התורה" ו25"הסתדרות החרדי�"

 
שאתה פרנסו שאי אתה  אוי לו לדור: ל"א. ניכר שפחמי אתה) אתה(מכותלי בית� : ]אמר לו[=

 ."זוני�יח במה ה� מתפרנסי� ובמה ה� נ"יודע בצער� של ת
� "זה שבדברי הרמב" ייחוס"אי� צרי� לומר שטיב . הלכה ב, פרק ב, סנהדרי�, משנה תורה  21

  ". הראויי� להשיא לכהונה: "שלו�כעולה מדבריו, "ות נישואי�כשר"מתייחס ל
  .24ש "להל� ה, לב שומע לשלמה: שמו רמוז בש� קוב� כתביו של הרב דיכובסקי  22
, אסופת דברי� שבהגות :באי� כאחד" נובהרדוק"על ישיבה זו וייחודה ראו משה זילברג   23

עמנואל  (361 ישיבות ובתי מדרשות=() ב"התשמ, צבי טרלו עור�( 140 ה ובמשפטבהלכ
 סיפורי�: נוברדוק ראו עוד שמואל ב� ארצי ).)2004, ינסקי עורכי�'אטקס ושלמה טיקוצ

)2007.(  
שלמה ב� הרב : "חת� הרב דיכובסקי) 2014 (לב שומע לשלמהבחתימת המבוא לספרו   24

שבה הזכיר את ש� אמו ולא , וא� חתימה לא שגורה זו" סקי דיכובושרה גיטלשמעיה אלעזר 
 . יש בה כדי ללמד, רק את ש� אביו

. אביב� החרדיי� הראשוני� בעיר תל" תלמודי התורה"היה אחד מ" הסתדרות חרדי�"בית ספר   25
�כתר: "יצחק אלברט' רותיקי� יותר שייסד " תלמודי תורה"הוא היה מיזוג של שני , למעשה

אגודת "למרות התנגדות� של אנשי . ברחוב יעב�" תורה ודעת" מונטיפיורי וברחוב" תורה
השפה העברית נקבעה בו כשפת הלימוד במקו� שפת היידיש שהייתה , הירושלמי�" ישראל

יוס� ' את המיזוג יז� ר. למדו ביידישהוותיק יותר שבו עדיי� " שארית ישראל"ת "נהוגה בת
דודו של מנח� ֵאלו� , אביב�ציג החרדי� בעיריית תלליד גדרה ונ" משק פטר"בעל , ֶפֶטר

מנח� "ראו אביעד הכה� ; שא� למד בבית הספר) לימי� המשנה לנשיא בית המשפט העליו�(
יוס� פטר היה ' ר). 2013 (4 הערה ,11, 9 ו שערי משפט" חכ� המשפט וחכ� במשפט: אלו�
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 בגיל ו את לימודי�סיי, תותי על שתי כ"דילג"לאחר ש 27.באבי�בתל) על ש� הרב עמיאל(
עבר לאחר מכ� . שבע שני�מד שבה ל, בירושלי�" ישיבת חברו�"צעיר יחסית ועבר ללמוד ב

אונטרמ� רב איסר יהודה בנשיאות ה" (שבט מיהודה"דיינות בכולל האברכי� ללמוד לימודי 
  . אביב�בתל) בורודיאנסקיוהרב אפרי� 

, אביב� הרב הראשי לתל(ידי הרב איסר יהודה אונטרמ� ב הוסמ� לרבנות הרב דיכובסקי
הרב ; חברו� "כנסת ישראל"ראש ישיבת , הרב יחזקאל סרנא; )ולימי� הרב הראשי לישראל

�חבר בית הדי� הרבני הגדול ולימי� , ולטי'הרב בצלאל ז; ראש ישיבת מיר, חיי� שמואלבי

 
תורה הסתדרות �דתלמו"במש� השני� נעצרה התפתחותו של . פטרונו של בית הספר

עבר לפיקוח רשת החינו� ) 1933(ג "בשנת התרצ. והוא הפסיק לפעול כמוסד עצמאי, "החרדי�
, בשנות הארבעי�. אביב�בדרו� תל" סיני"שיסד ג� את בית הספר " ישראל�אגודת"של 

דוגמת , ע� תלמידיו נמנו רבני� וחוקרי� שנודעו לימי�. ט'עקר לרחוב מלצ, לקראת חיסולו
ע� צוות מוריו . ואחרי�, ")פרס ישראל"לתלמוד וחת� ' פרופ, לימי�(שמע �תאישראל 

) לימי� רקטור האוניברסיטה העברית בירושלי�(� "בראשית הדר� נמנה ההיסטוריו� יעקב כ
כפי ). 1989 (102 אוטוביוגרפיה של היסטוריו� – במו עיניראו . שא� תיארו בצורה יפה

שרצו לתת לילדיה� חינו� " בעלי בתי�"שנשע� על חוגי היה זה מוסד עצמאי , �"שמציי� כ
לא " חרדי"א� המושג , "המזרחי"תורני למעלה ממה שנית� בבתי הספר הדתיי� של זר� 

בצד לימוד . ציונית�הייתה לו אז עדיי� המשמעות של קיצוניות דתית ולא רמז למגמה אנטי
האריכו את , צאת ידי חובת הכולוכדי ל, נלמדו כל המקצועות הכלליי�, שהיה עיקר, התלמוד

 . שעות הלימוד מעבר לנהוג בבתי הספר
, "חרדיות מודרניות"שנמנו ע� משפחות , אביב�למדו רבי� מבני תל" יסודי התורה"ת "בת  26

, נבה'לימי� רבה של ג(שלזינגר �הרב אברה� יפה, )לימי� שר המשפטי�(דוגמת יעקב נאמ� 
היכל "רב בית הכנסת , ב� הרב שמואל פלמ�(� פלמ� והרב ב� ציו") באר שרי�"ת "מחבר שו

למד , כמו הרב דיכובסקי, שג� הוא(לימי� דיי� ורב בבני ברק , "שלמי תודה"בעל , ")מאיר
פעל תלמוד " יסודי התורה"לצד תלמוד תורה "). הסתדרות חרדי�"בצעירותו בבית הספר 

חבר , רב פנחס אליהו פרידמ�דוגמת ה, שנוסד על ידי בני משפחות חסידיות, "סיני"תורה 
חבר , )ב� הרב יונה שטנצל( תלמידיו נמנו בני משפחות כמו שלמה ע�. אביב�הרבנות בתל
ובי� השאר לימד בו הרב יצחק ידידיה , "המשנה היומית"אביב ומראשי מפעל �הרבנות בתל

 .יפו�אביב�לימי� רבה של העיר תל, פרנקל
הראשונות והוציאה מתוכה עשרות בוגרי� " יותתיכונ"ישיבה זו הייתה אחת הישיבות ה  27

. ברבנות ותופסי� עמדות מפתח בחברה הישראלית, שרבי� מה� שימשו בדיינות, מפורסמי�
 בי� מסורת וחידוש –ישראל � הישיבות התיכוניות באר�בוגרי לב � על תולדותיה ראו מרדכי בר

ע� בוגרי ). 1977, יל�א�אוניברסיטת בר, חיבור לש� קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה(
 מבכירי תלמידיו של החזו� איש ומראשי כולל חזו� – גדליה נדל נמנו בי� השאר הרב הישיבה

 –הרב דוד לאו ; כובסקי בבית הדי� הגדולעמיתו של הרב די, הדיי� הרב אברה� שרמ�; איש
בפתח תקווה ואחיו הרב " אור ישראל"ראש ישיבת , יגאל רוז�הרב ; הרב הראשי לישראל

 מרדכי גרינברגהרב ; ישיבת הכותלראש , ב ישעיהו הדריהר; "צומת"ראש מכו� , ישראל רוז�
מכו� הלכה  וראש ירושלי� רבה האשכנזי של –הרב אריה שטר� ;  ראש ישיבת כר� ביבנה–

כ "ח, ישראל יובל' פרופ,  וינרוטר יעקב"ד ד"עו, השופט אלישע שינבוי�; ברורה ובירור הלכה
 . ר יהודה ב� מאיר"ד, משה גפני וסג� השר לשעבר



  לדמותו של דיי� בישראל ": להציל עשוק מיד עושקו"  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

21  

ע ולימי� "עשה במסגרת סגל ההדרכה של הגדנ הצבאי ואת שירות. הרב הראשי לירושלי�
  . השתלב ברבנות הצבאית

מ בישיבת ההסדר "כיה� הרב דיכובסקי כר, )1969–1965(ט "תשכה–ה"תשכהבשני� 
 בית הכנסת הקהילה שלהתמנה הרב דיכובסקי לרב ) 1969(ט "תשכהבשנת ". כר� ביבנה"

ישיבת ההסדר שליד קיבו� מ ב"החל לכה� כרובה בעת אביב �בלב תל" ישורו�"המרכזי 
 בית הכנסת הקהילה שלהתמנה הרב דיכובסקי לרב ) 1993(ג "תשנהבשנת ". שעלבי�"

  .אביב�בתל" היכל מאיר"המרכזי 
בשנת . לצד עיסוקו ברבנות הורה הרב דיכובסקי משפט עברי במוסדות אקדמיי� שוני�

המכו� " לסייע בהקמת איל�� התבקש הרב דיכובסקי על ידי אוניברסיטת בר) 1972(ב "תשלה
הרב דיכובסקי נענה . ולעמוד בראשו) שליד האוניברסיטה" כולל"ה" (הגבוה לתורה

). 1976–1972(ו "תשלה–ב"תשלהאת המכו� וכיה� כראש המכו� בשני�  הקי�, לבקשה
הכשרת סטודנטי� לתפקידי� ליית דרכו הייחודית של המכו� וובמסגרת זו פעל הרב להתו

כמו כ� סייע הרב בהקמת .  הלימודי� האקדמיי� באוניברסיטהתורניי� בד בבד ע�
  .שליד האוניברסיטה" המדרשה לנשי�"

.  שנה כיה� הרב דיכובסקי כמרצה מ� החו� בפקולטות למשפטי�יותר מעשרי�במש� 
. אביב�איל� ולאחר מכ� ובמש� שני� רבות באוניברסיטת תל�בתחילה באוניברסיטת בר

קת בתי די� הרבניי� וביחסי הגומלי� שבי� בתי הדי� לבתי במסגרות אלו עסק הרב בפסי
  . המשפט

 שני� 32במש� . גולת הכותרת של עשייתו הציבורית הייתה כהונתו בבתי הדי� הרבניי�
הוא החל את דרכו . ישראל הדי� הרבניי� במדינת שימש הרב דיכובסקי דיי� במערכת בתי

, בחלו� ארבע שני� בלבד). 1976(ו "תשלהבשנת , אביב�כדיי� בבית הדי� האזורי בתל
באותה עת היו . התמנה לאב בית די� בבית הדי� האזורי באשדוד, )1980 (�"תשהבשנת 

ה "תשמהבשנת .  והרב דיכובסקי נקרא לטפל בשיקומו,בבית די� זה בעיות תפקודיות קשות
, ני�בחלו� שלוש ש.  אב בית די� שבו שימש,אביב�שב לבית הדי� האזורי בתל) 1985(

שבו שימש , התמנה לכה� בבית הדי� הגדול לערעורי� בירושלי�, )1988(ח "תשמהבשנת 
  . 2008עד פרישתו לגמלאות בשלהי שנת ,  שנהכעשרי�במש� ד "ואבדיי� 

נבחר הרב דיכובסקי על ידי הוועדה למינוי דייני� , ע� פרישתו לגמלאות ,2010בשנת 
 מדובר בתפקיד זמני וכי הוא אינו מעוניי� במינוי  שהבהיר כי א�.ל בתי הדי� הרבניי�"למנכ

 חודשי� הפ� המינוי לקבוע והוא כיה� בו ארבע שני� עד כמהבחלו� , של קבע לתפקיד
  . פרישתו

בי� השאר הציע .  ג� בתפקידו זה ניסה לקד� מהלכי� שוני� לפיתוח מערכת בתי הדי�
� "ול צו ביניי� שהוציא בגובכ� להביא לביט, ועדת המינוי לדייני�ולהוסי� אישה ל
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 בסופו של דבר 28.בעקבות עתירה שדרשה מינוי נשי� לוועדה ומנע מינוי דייני� חדשי�
   29.וכיו� מכהנות בוועדה נשי� מכוח החוק, תוק� חוק הדייני�

. בד בבד ע� כהונתו כדיי� מילא הרב דיכובסקי תפקידי� רבי� נוספי� במערכת בתי הדי�
שבט "ברכי� למבחני הסמכה לדיינות ועמד בראש כולל בי� השאר עסק בהכשרת א

בשנות . עשה בניהול הבחינות לדיינות במש� שני� רבות, בנוס�. להכשרת דייני�" מיהודה
שנכנסו , של בתי הדי�" תקנות הדיו�"עדה לעריכה מחדש של ור הו"השמוני� כיה� כיו

 שנה ומילא 14דייני� במש� כמו כ� היה חבר בוועדה למינוי ). 1993(ג "תשנהלתוק� בשנת 
  . תפקידי� שוני� בוועדות מקצועיות של בתי הדי� ובתי המשפט
 פסקי די� חדשניי� ובה�, בתקופת כהונתו כדיי� כתב הרב דיכובסקי אלפי פסקי די�

רבי� . נועזי� ומקוריי� אשר היו לאבני יסוד בפסקי הדי� הרבניי� של בתי הדי� בישראל
  . סיקת� של בתי הדי� עד היו�מה� מתווי� ומנחי� את פ

מנת לית� פתרונות הלכתיי� בנושאי�  במש� כל שנות כהונתו כדיי� עמל הרב ויגע על
,  רבות בחברה הישראליתקבוצות אוכלוסייהלהביא מזור ומרפא למצוקת , קשי� וסבוכי�

  . דומיה�ו קטיני�, גרי�,  עגונות ומסורבות גטובה�
הפעלת הרב דיכובסקי במשפט הישראלי קיד� אגב הסתייעות , כפי שנראה להל�

חיזוק מעמדה הקנייני של , חיוב הורי� במזונות ילדיה�, סנקציות שונות כנגד סרבני גט
קציבת סכו� ההתחייבות , קביעת הסדרי ממו� קוד� הנישואי�, שה בעת פירוק הנישואי�יהא

  . קביעת אבהות ועוד, בכתובות מוגזמות אשר גרמו לעגינות
א� הדבר לא מנע בעדו , לא אחת הייתה דעתו דעת מיעוט.  הרב לא הייתה קלהדרכו של

מאמצי� אלו נעשו  .פתרונות הלכתיי� למצבי� סבוכי�, ללא הר�, להמשי� ולחפש
  . ד על כללי ההלכה"הקפדה כקוצו של יוב

במש� כל שנות כהונתו כדיי� פעל הרב להקטנת החיכוכי� שבי� בתי , כפי שיבואר להל�
, ניסיונו לגשר בי� ערכאות השיפוט השונות התבטא ה� בכתב. המשפט הרבניי� לבתיהדי� 

 
למע� הגילוי  (31.1.2012הוגש , הוועדה למינוי דייני�' מרכז צדק לנשי� נ 933/12� "בג  28

תנועת האישה הדתית אמונה  8670/11� "בג; )מ ייצג את העותרת בתיק זה"הח: הנאות
). 18.6.2013, פורס� בנבו (פ חוק הדייני�" למינוי דייני� עועדת המינויי�' הלאומית נ

 לאחר תיקו� החוק שהורה על מינוי חובה של נשי� לוועדה 13.6.2013העתירה נמחקה ביו� 
  . מכוח הוראות החוק

טוענת רבנית העובדת " הוסי� על עשרת חברי הוועדה 1955–ו"התשט, לחוק הדייני�) א(6' ס  29
לחוק קובע שלפחות אחד מנציגי ) 1א(6' ס". י שר המשפטי�במקצועה שתיבחר על יד

אחד מנציגי הכנסת בוועדה ואחד מנציגי לשכת עורכי הדי� בוועדה יהיו , הממשלה בוועדה
 .נשי�
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 בקיו� קשר שוט� ע� אנשי אקדמיה ושופטי� בכל –ה� במעשה , בפסקי די� ומאמרי� רבי�
   30.ובמיוחד בבית המשפט העליו�, הערכאות

 ג� ,אימ� הרב דיכובסקי ג� עקרונות יסוד חוקתיי�, וכפי שיפורט להל�, אגב כ�
תו� , זוג דוגמת הלכת השיתו� בי� בני, עקרונות משפטיי� מסוימי� הקיימי� בדי� הישראלי

  . שהוא סומ� אות� למקורות הלכתיי�
 הציע נשיא בית המשפט העליו� לרב דיכובסקי לכה� כשופט בבית המשפט 1994בשנת 

חליט הרב ה, ש אלישיב" לאחר שנוע� ע� הרב י31."משפטאי מובהק"בראותו בו , העליו�
  .הימנע מהצגת מועמדותודחות את ההצעה ולדיכובסקי ל

בכל  במהל� השני� פרס� מאות מאמרי� בספרי� ובכתבי עת שוני� וכ� פסקי די�
שאי כמעט . מגוו� הנושאי� ההלכתיי� בה� רחב ביותר. הנושאי� ההלכתיי� והמשפטיי�

בי� . בקעה להתגדר בה למצוא נושא בתחומי ההלכה שלא נדרש אליו ושלא מצא בו אפשר
, כתובה ויחסי ממו� בי� בני זוג, נישואי� אזרחיי�, קידושי� וגירושי�: באלההשאר עסק 

סמכויות בתי הדי� הרבניי� , רפואה והלכה, שה ומזונות קטיני�ימזונות א, משמורת ילדי�
, חברות, נזיקי�, שמיטה, גירות, מקוואות, אל מול סמכויות בתי המשפט לענייני משפחה

  . מועדי ישראל ועוד, בתי כנסת, יחסי דייר וקבל�, יחסי שכני�
אביב � דומה שבית גידולו של הרב דיכובסקי בתל, "יבשי�"פרטי� הביוגרפיי� הה מלבד

  .  ג� על דרכו בפסיקה– במודע או שלא במודע,  במישרי� או בעקיפי�–השפיע 
 החרדית אלא ג� בחברה ומעורב בדעת ע� הבריות לא רק בחברה" חי בתו� עמו"כמי ש

היו אוזניו קשובות היטב למצוקות ולבעיות המלוות תדיר את מערכת היחסי� , הכללית
  . העדינה שבי� המגזרי� השוני� בחברה הישראלית

די� בבית הדי� הרבני הגדול לערעורי�  בית ג� כשכיה� במש� שני� רבות כדיי� ואב
שממנה , אביב�שי� ולהרבי� תורה בתלהקפיד להמ, וקבע משכנו בעיר הבירה, בירושלי�

 –  ולימי� א� שתיי�–וא� ניווט את אורחות אחת , א� שזו שינתה פניה לחלוטי�, בא
  . מקהילותיה
דומה שהרב דיכובסקי ידע . אלא במהות, "טכני",  מדובר רק בפרט שולישאי�ודומה 

אביב �רבנות תלוהמש� כהונתו ב, היטב כל העת מה רב טובו של אוויר פסגות שבירושלי�

 
30  �, קשר אישי ביניה�. הנתק האישי שקיי� בי� השופטי� לדייני� מביא לא אחת להגברת החיכו

בעניי� זה קד� . � מעט את המתח בי� שתי הערכאותעשוי לשכ, למרות מחלוקות בענייני מהות
שקיי� קשרי� אישיי� הדוקי� ע� שופטי בית , לרב דיכובסקי הדיי� הרב אליעזר גולדשמידט

 . המשפט העליו�
בסעי� זה נעשה שימוש פע� אחת . 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) 3(2' ס  31

  . ה אס� להרכבו הראשו� של בית המשפט העליו�שמח' ויחידה לצור� מינויו של הרב פרופ
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ג� בהנהגתו ברבנות כיוו� פניו נגד כל , כמו בפסיקתו. בא לש� הציבור ולא לש� עצמו
ולא שת לבו רק למעולי� שבי� שומרי , מלאי� במצוות וריקני� שבישראל כאחד, ישראל
  . התורה

, "לישנא דרבנ�"לצד . היא" מעורבת בדעת ע� הבריות "–ג� לשונו , כפי שנראה להל�
רגילי� � לשונות שבה, בעל פה ובכתב,  משלב הרב דיכובסקי בדבריו32,י ורגיל בהשהוא בק

 לא רק יושבי בתי מדרשות אלא ג� אות� קוראי�מאמריו ופסקי דינו את , מתו� כ�. הבריות
  . וא� בפניה� נפתחי� שערי תורה, "לישנא דרבנ�"שאינ� מורגלי� דר� כלל ב

  "ויק� משה ויושיע�". ה

. � א� שה� ראויי� לכ�"מקו� לדו� בכל אחד מתנאי הכשירות שמנה הרמבבמסגרת זו אי� 
להציל "חובת הדיי� : וע� זאת נדגיש פרט אחד שיפה לנושא ולנשוא העניי� שאנו עומדי� בו

  .  ועשייתו של הרב דיכובסקי בשדה זה33,"עשוק מיד עושקו
� נמנע מציו� "על דר� הכלל הרמבשהרי , הבאת הראיה ממשה רבנו מעניינת כשלעצמה

   34.ועל כ� א� זכה לביקורת חריפה של מבקריו ומשיגיו, מקורותיו
� דווקא "מה טע� הביא הרמב, א� כבר חרג ממנהגו והביא סמ� לדבריו: יתר על כ�

  ? פסוק זה כראיה

 
 ח מורשה" דעת תורה בהלכה"כגו� (בעניי� זה יש להבחי� בי� מאמריו ופסקי דינו המוקדמי�   32

ראו (אביב � פסקי הדי� הראשוני� שכתב בראשית דרכו בבית הדי� האזורי בתל; )ד"התשל (18
לבי� מאמריו , מובהקת" לישנא דרבנ�"שעדיי� כתובי� ב, )29ש "הטקסט הצמוד לה, לעיל

שחותמו , שווה לכל נפש, "מודרני"שמנוסחי� בסגנו� עברי , ופסקי דינו המאוחרי� יותר
  . הסגנוני המיוחד של הרב דיכובסקי טבוע בה�

רבנו אשר  –ש "הרא לעניי� זה ראו ג� דברי .13' בעמ� במלוא� הובאו לעיל "דברי הרמב  33
" תקנה"שסברו שזו , הגאוני�בניגוד לדעת . בנוגע לעיקול נכסי החייב, )ד"המאה הי, ספרד=(

אלא די� גמור , לתקנת רבנ�] שאיננו צריכי�[=ואני אומר דלא צריכי� : "ש"אומר הרא, גרידא
ראו ". שחייב אד� להציל עשוק מיד עושקהו בכל צד שיוכל לעשות] לעקל נכסי החייב[=הוא 

 ראו עוד אליאב שוחטמ� .סימ� ה, פרק א, בבא קמא, ש"רא; סימ� ד, כלל צז, ש"ת הרא"שו
" הצלת עשוק מיד עושקו"על .  ש�4והערה ) 2011 (402 כר� א סדר הדי� בבית הדי� הרבני

' שנתו החברתית של רמ "ששו�� ב�יי� הללחראו עוד , כתפקידו המרכזי של מנהיג בישראל
ועתה בעוונותינו  ":184' עמב ,ש�כ�  ו)ב"תשכה( 81 והערה 181, 166 כז ציו� "יוחנ� לוריא

שהרי ג� יוס� לא ,  ומנהיגי� ופרנסי� הדור במקו� המל�–  מל� ונשיאי�א� שאי� לנו, הרבי�
�להשגיח : "תפקיד המנהיג הואו, ..."מפני שהיה פרנס הדור ומנהיג, נמשח וקורא אותו מל

   ". ולהשגיח בחסרו� זולתוק מיד עושקולהציל עשו, בטובת הציבור
המשפט מנח� אלו� ; )א"התשנ (�"מבוא למשנה תורה לרמבראו לדוגמה יצחק טברסקי   34

  ). ח"התשמ (1018–1005 עקרונותיו, מקורותיו, תולדותיו: העברי
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מה טע� , אדו� הנביאי�, מביא ראיה ממשה רבנו, כדרכו, �"ושמא תאמר שהרמב
 והלא היה יכול להביא ראיה משני מעשי� דומי� ?בנולהביא ראיה ממעשה זה של משה ר

הציל איש עברי מיד ) 12–11 שמות ב(בפע� הראשונה : ו את אחיושבה� הציל משה רבנ
וי� את המצרי , וירא כי אי� איש, ויפ� כה וכה: "כמו שנאמר, איש מצרי", מכהו ומענהו
 המתבונ� בפשט הכתובי� לפחות בעיני(מעשה שבוודאי ראוי להערכת יתר , "ויטמנהו בחול

   .והיות משה רבנו נתו� בעקבותיו לסכנת חיי�, )על רקע מקומו וזמנו של המעשה
א� כא� אי� הוא ". שני אנשי� עברי� נצי�"ראה משה , למחרת היו�, בפע� השנייה

 ,ש�" (?למה תכה רע�: "לאותו רשע, ואמר לו, המוכה�נזעק לעזרת העשוק, נותר אדיש
ותיו היה נתו� משה רבנו לסכנת הלשנה ולסכנת מוות והוכרח לברוח מעשה שבעקב, )13

  ). 15–14 , ש�(מפני פרעה לאר� מדי� 
� להביא ראיה דווקא ממעשה הצלתו של "מה טע� מכל שלושת המעשי� בחר הרמב

מנהיג , "משה רבנו" –משה עדיי� לא היה  מעשה שבזמ� התרחשותו? יתרומשה את בנות 
  . וודאי שנסיבות המקרה לא נגעו לדיי� בבית הדי�, מ� השורהאלא איש , ומורה דר�

, ויתרלא היו בנות ברית אלא בנותיו של במקרה זה " עשוקות"על אחת כמה וכמה שה
   )! (כה� עבודה זרה

 ומקל – הלב הטבעית והמוסרית של כל אד�� ללמדנו שאת חובת "שמא ביקש הרמב
אפילו מי , "עשוק"ויהא זה כל ,  מיד עושקולהציל עשוק –וחומר חובה המוטלת על הדיי� 

, אישה מושפלת, "עשוקה"מעי� זה שאינו אלא " עשוק"ואולי דווקא להציל , שאינו יהודי
אדירי " רועי�"ידי הההמגורשת בבוז מ� הבאר , שמראש מעמדה היה נחות באות� נסיבות

  ? הכוח ורבי האימה
לב בבסקי לא רק באוז� הכרויה ומתבטאת במשנת הרב דיכו" עשוק מיד עושקו"הצלת ה

, במסגרת ההלכה, לא רק בתוצאת פסק הדי� המבקשת ותרה אחר כל מוצא אפשרי, השומע
  . אלא ג� ברגישות שעולה מתו� השורות וביניה�, שיביא מזור לכאבו של בעל די�

 ראשית עשייתו של הרב דיכובסקי –"  מקטפיה ידע–בוצי� בוצי� ". ו
  בבית הדי� הרבני

 לדרכו של הרב דיכובסקי בנתיבות ההלכה הדוגמ 35." מקטפיה ידע–י� בוצי� בוצ"
פסק די� זה . והפסיקה נית� להביא מאחד מפסקי הדי� המוקדמי� ביותר שיצאו מתחת ידו

 שנות באמצע, אביב�נכתב עוד בשבתו על ִמדי� בראשית כהונתו בבית הדי� האזורי בתל

 
 מגידולה – דלעת, דלעת: בתרגומו המילולי. א"ע, ביטוי תלמודי שמקורו במסכת ברכות מח  35

 . טיבו של אד� ניכר מראשיתו: ופירושה, נודעת
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, ראש ההרכב. אילמת שביקשה להתגייר�רשת בית הדי� נדרש לעניינה של חי36.השבעי�
שאי� , כמוב� בהתבסס על סמ� מקורות הלכתיי� רבי�,  סבר,הרב חיי� גדליה צימבליסט

  . הרב עמר� אזולאי, אליו הצטר� הדיי� השני בהרכב. לגיירה
שעשה את דיי� זוטר בהרכב , א� שהיה צעיר יחסית לימי�. לא כ� סבר הרב דיכובסקי

הרב דיכובסקי ביקש כל . לא נמנע מלהביע עמדה שונה,  בשדה הדיינותצעדיו הראשוני�
דר� לאפשר את גיורה של האישה תו� שהוא מגלה אמפתיה רבה לצערה וכאבה של 

  . המבקשת
כבר בפסק די� מוקד� זה מתגלית גישתו המקורית והיצירתית של הרב דיכובסקי בדרכי 

לבי� , "חרש"שאינו נזקק לגייר מעצמו ,  הדי�על ידי בית, הוא מבחי� בי� גיור יזו�. ההלכה
 את –פיקח ,  בעזרת אד� אחר–אילמת היא שיזמה �שבו אותה חירשת, המקרה שבא לפניו

 היא מצוות קבלת: "וכ� הוא כותב. שאז נית� לגיירה, הפנייה לבית הדי� בבקשה להתגייר
 וכבר. ורצינית כנה הקבלה אי� רבי� שבמקרי� משו�, הזה בזמ� בגירויות התורפה נקודת
 פטורה אילמת�חרשת, דיד� בנידו� 37.הזה בזמ� מצוות לקבלת ביחס רבות האחרוני� עסקו

, מצפו� נקיפת ללא גירות כא� יש כ� על, מדבר ואינו שומע שאינו חרש כדי�, המצוות מ�

 שאינו במי מצוות בקבלת צור� שאי�, לעיל לאמור בהתא� זאת – ביותר המעולה הגירות

  )! (נית� לגיירה, "בת הכי"אילמת אינה �דווקא משו� שאותה חירשת: לאמור. "הכי בר
 מתקיי� הכלל אי�איל� �דעת הרוב בבית הדי� הסתמכה על הכלל שבחירש: זאת ועוד

אותו " יזכה"וממילא גיורו לא , איל� פטור מ� המצוות�מכיוו� שחירש, "זכי� לאד� "לש
 אינה מתבטאת רק בממד הרוחני אלא ג� בממד "זכות"הרב דיכובסקי סבור שואילו , בה�

  : אגב כ� מתגלית רגישותו ואנושיותו". פיזי�גשמי"ה

 היא שכ�, בגירות למבקשת שיש הגמורה בזכות לפקפק אי�, דיד� בנידו�

לא נוח [= לה מיתדר לא ספק בלי .יהודי� בי� וגרה עובדת, באר� בודדה
 הנוכחי מצבה: אליתהסוצי העובדת כתבה ג� כ�. הנוכחי במצבה] לה

, עבורה גמורה כזכות הגירות את לראות יש כ� על. חייה את ומסב� מקשה
   38.התורה מ� תועיל אשר

 
' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=( 193ר י "פד, לד/1016) יפו�א"אזורי ת(תיק   36

 . )שצח
  . סימ� כו, חלק ג, ת אחיעזר"בעניי� זה מפנה הרב דיכובסקי לשו  37
רב דיכובסקי די א� נשווה אותה לדברי� שכתב על מנת להבליט את מיוחדות פסיקתו של ה  38

(!) 30 �לאחר יותר מ,  עמיתו הרב אברה� שרמ�– אגב התייחסותו לפסק די� זה –בסוגיה זו 
 שנה ממועד גיורה בבתי 15בחלו� (בפסק הדי� הנודע בעניי� ביטול גיורה של אישה , שנה

, פורס� בנבו (ית ופלוני�פלונ, פלוני 5489�64�1) גדול(בתיק , )הדי� המיוחדי� לגיור
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בדורות " איל��חירש"בהמש� דבריו מחזר הרב דיכובסקי אחר מקורות שמבחיני� בי� 
ולכ� , שמבחינות רבות מסוגל לתפקד בכל מישורי החיי�, בימינו" איל��חירש"עברו לבי� 

, בדרגות שונות, "אילמי�� חירשי�"הוא מונה ארבעה סוגי� של ". שוטה"אי� להחשיבו עוד 
 תורגמ� הופיע שלנו הדי� בית שלפני לציי� ראוי: " ומעיד39,כשלכל סוג כזה יש די� שונה

 הוברר מכ� ולאחר, וצחה ברורה בשפה המבקשת של דבריה את תירג� אשר] מתורגמ�[=
 שפות בארבע וברור צח בדיבור שולט הוא וכי, מלידה איל��חרש הוא התורגמ� שג� לנו
  . "דבר לכל פיקח הוא זה איל��שחרש ברור. (!)

בדורנו לבי� זה שהיה בדורות עברו השלכותיה רבות " איל��חירש"הבחנה זו בי� 
 "אחר"מבטאת אנושיות ורגישות ל, מספור על מעמד� ההלכתי של אנשי� ע� מוגבלות

במסגרת גבולות ,  כמוב�–ל ויש לעשות הכ, בני אד� אלא להפ�שאי� להדירו מחברת 
  40. כדי להכילו ולשלבו בחברה–ההלכה 
 תוקע עצמו לדבר אינו" כתב כי – ומשראה כי חבריו חולקי� עליו –בסו� דבריו , אכ�

א� רוח הדברי� וסגנונ� מעידי� על האיש , "מחייב שיקול דעת נוס�" וכי הדבר 41,"הלכה
  . שהלכה ונמשכה עשרות בשני�, בראשית עשייתו בבית הדי�בר כועל ֵשחו 

 
שלא תהיה לה כל תוצאה רוחנית אילמת �פעולת הגיור שתיעשה לחירשת"): 10.2.2008

הדי� ואי� � לכניסה תחת כנפי השכינה ושמירת מצוות אינה שייכת כלל לפעולת הגיור של בית
, דועכי". אלא רק נתינת ש� חיצוני של יהודית בלי כל מהות של יהדות, לקרוא לזה כלל גיור

פורס�  (הדיי� הרב אברה� שרמ�' פלונית נ 5079/08� "פסק די� זה זכה לביקורת חריפה בבג
ובעקבות התערבותו אושרר , )מ את העותרת"בתיק זה ייצג הח: גילוי נאות() 25.4.2012, בנבו

 . מחדש גיורה של האישה בבית הדי� הרבני בתל אביב
 הסופרת"על , (!)� פסק די� של בית הדי� הרבניאופיינית היא הערתו של הרב דיכובסקי בתו  39

 מהווה, אילמת� חרשת� עיוורת שהיתה, קלר הל� לספרות נובל פרס בעלת, הידועה האמריקאית
יח לעניי� , וראו להל� פרקי� טו ."הכלל על ללמד בא שאינו, ביותר מופלא, הכלל מ� יוצא

  .רוחב דעתו
אחרוני� ועל האתגר הגדול שבצדה עמדתי על התמורה הגדולה שחלה בעניי� זה בדורות   40

 על העיוורו� והיחס –כאשר ימשש העיוור באפלה "ראו אביעד הכה� . בכמה ממאמריי
) ו"התשס, פרשת כי תבוא (264 פרשת השבוע" לאנשי� ע� מוגבלות במשפט העברי

כל איש אשר בו מו� לא "הכה� אביעד ; )134 'בעמ, 12ש "לעיל ה, פרשיות ומשפטי�=(
 16, 11 במעגלי צדק"  למעמד� של אנשי� ע� מוגבלות בעולמה של תורת ישראל–? יקרב

והצור� בשינוי השיח ההלכתי ביחס ,  על הלכה והכלה–' בעזרת הש�'"אביעד הכה� ; )2006(
רב ה (דרכי התמודדות של אנשי� ע� מוגבלות שכלית או התפתחותית" לאנשי� ע� מוגבלות

�שר ' פלוני נ 10846/04� "וראו פסק דינו של השופט רובינשטיי� בבג). בדפוס, בני לאו עור
  ). 14.10.2007, פורס� בנבו (המסחר והתעסוקה, התעשיה

שנאמר אגב דיו� , למקור ביטוי זה. היינו עומד על דעתו בכל מחיר, "תוקע עצמו לדבר הלכה"  41
 . ב"ע, ת קטיבמו, ראו לדוגמה בבלי, ֵגרותבהלכות 
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העסקית והחברתית , במציאות הכלכלית, "דרכי החיי�"בקיאותו של הרב דיכובסקי ב
שיצא מתחת ידו בראשית כהונתו כדיי� בבית הדי� , רחב יריעה, ניכרת ג� בפסק די� נוס�

ותו לדמי תיוו� עבור עסקת  מדובר בתביעה ממונית של אד� שטע� לזכ42.אביב� האזורי בתל
בהרכב בראשות הרב שמואל , בתחילה, א"התיק התגלגל מספר שני� בבית הדי� בת. ענק

נדונו בו שאלות , בי� השאר. וע� פרישתו הצטר� הרב דיכובסקי להרכב, ברו� ורנר
   .ועוד, מעמדה ההלכתי של חברת מניות, הצמדה וריבית, מורכבות בדיני תיוו� מקרקעי�

ידי הרב ב ואילו המשכו וחתימתו נכתבו ,ידי ההרכב המקוריבפסק הדי� נכתבה ראשית 
חילופי הדייני� מאפשרי� לעמוד בנקל על השוני הבולט בי� שני חלקי פסק . דיכובסקי

ד להבנה למי שאינו מורגל בספרות ווקשה מא, "לישנא דרבנ�" חלקו הראשו� כתוב ב:הדי�
הרב מציב , כדרכו:  בהיר וברור–ידי הרב דיכובסקי ב שנכתב –חלקו השני ואילו , הרבנית

לאחר מכ� , משפטיות שניצבות במוקד פסק הדי��תחילה את השאלות ההלכתיותדיכובסקי 
  .  ולסו� הוא מסכ� את מסקנותיו,ד� בה� אחת לאחת

וא� ג� מתוו� שאינו " מתוו�"על מנת להגדיר מיהו . ג� כא� ניכר ייחודו בפסיקת הדי�
 – והוא מנהג המדינה – 43"מנהג הסוחרי�"י לדמי תיוו� הוא פונה בי� השאר למקצועי זכא

אביב ומפסק דינו של בית �שעליו הוא למד מפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל
בדר� . יכול להיווצר ג� מכללא" קשר תיוו�'" אגב כ� הוא מסיק ש44.המשפט העליו�

בי� הצדדי� לעסקה לבי� הגור� שהביא ראשוני ה" יוצר הקשר"אופיינית הוא מבחי� בי� 
בהמש� .  הניתוח האנליטי של הסוגיה מגיע למסקנות מעשיות סמ�ועל,  העסקהחתימתל

ואישיותה " מ"חברה בע"פסק הדי� הוא ד� באריכות בסוגיית מעמדה ההלכתי של 
הג� שמוסד מעי� זה לא היה , לדעתו. סוגיה קשה שדשו בה רבי�, המשפטית העצמאית

מנהג  – "סיטומתא" נית� לחדשו ה� מכוח ,"דבר שבממו�"כיוו� שמדובר ב, עברקיי� ב
   ".דינא דמלכותא דינא" ה� מכוח העיקרו� של – 45הסוחרי�

 
, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=() ב"התשל (273ר י "פד, לב/11183) יפו�א"אזורי ת(תיק   42

  .)תקז' בעמ, כר� א
דרכי קניי� ומנהגי מסחר קליינמ� ' ראו בהרחבה את חיבורו של רו� ש" מנהג הסוחרי�"על   43

 ). 2013 (ריהריאליה והיסטו, משפט: במשפט העברי
דיני תיוו� לצד זה הוא פונה ג� לספרות המשפטית המקצועית ומפנה לספרו של חיי� הולצמ�   44

  . שהופיע זמ� קצר קוד� לכ�) 1971 (בישראל
 283, 281ר א "פד, ו"תשט/70) ת"אזורי פ(ראו לדוגמה תיק (בעקבות פסקי די� שקדמו לו   45

) גדול(ערעור ; )ג"התשי (117–116, 113ב "תשי/3519) יפו�א"אזורי ת(תיק ; )ו"התשט(
ביסס הרב דיכובסקי ג� בפסק די� נוס� את )) ז"התשכ (265–262, 257ר ו "פד, 139/ו"תשכ

, ז"ל/7210) יפו�א"אזורי ת(ראו תיק ". סיטומתא"תוקפו ההלכתי של הרישו� בטאבו על די� 
, ינמ�יוחיבורו של קל, )עג' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=( 116ר יא "פד
   .43ש "יל הלע
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  ליבא בעי–רחמנא . ז

� אינו דורש "יש לית� את הדעת לכ� שבדברי� הנזכרי� לעיל בהלכות סנהדרי� הרמב
ויק� 'כעניי� שנאמר , הציל עשוק מיד גוזל אמי� ללב" אלא שיהא לו אמי�מהדיי� שרק יהא 

  ". 'משה ויושיע�
א� , � לחמו מלמדי� על מידת האומ�"ה� הקשר הדברי� ה� הפסוק שממנו הביא הרמב

  ? "לב אמי�"� דווקא ב"ומה טע� בחר הרמב, מי הזכיר שמו?  מא� דכר שמיה–" לב"
. � לשו� זו" הרמבהעברי מלמד שג� כא� לא לחינ� נקט דומה שעיו� במקורות המשפט

מלמד שלצד פעולת ובניינו המשכ� מלאכת עיו� בי� הפרטי� של פרשיות , הלדוגמ, כ�
מופיע גור� אחד שבמבט ראשו� נראה משונה , שמופיעה בה� פעמי� הרבה, "היעשי"ה

  .הלב: במקצת
אי� היא מדגישה את הידיי� שאמורות , כאשר באה תורה להגדיר את עושי המלאכה

וכל ", )3 כחשמות " (חכמי לבואתה תדבר אל כל : "ה אלא דווקא את הלבלעשות במלאכ
מלא אות� : "וכ� ג� בעשייה הלכה למעשה). 10 לה ,ש�" (בכ� יבואו ויעשולב חכ� 

ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל ", )35 לה ,ש�" (חכמת לב] בצלאל ואהליאב[=
 חכ� לבויעשו כל ", )2 לו ,ש�" (בול אשר נשאו בלבוחכמה '  אשר נת� החכ� לבאיש 

  ). 8 לו ,ש�" (בעושי המלאכה את המשכ�
  . משפטחוש� הל באשרמונח זה מופיע ג� , מוזר ככל שיהיה

... על לב אהר�והיו : "להיות דווקא על הלב החוש�  שעל,וחוזר וכופל, הכתוב מדגיש
  ). 30 כח ,ש�" (תמיד'  לפני העל לבוונשא אהר� את משפט בני ישראל 

שהרי המשפט הוא , תמוה למדי" משפט"ל" לב"במבט ראשו� נראה חיבור זה שבי� ה
ולא ". לב"ולא ל, להיגיו� ולמוח, לשכל ולשיקול הדעת, "ראש"עניי� בראש ובראשונה ל

ולכאורה אי� בו מקו� , גוזר ומכריע, המשפט חות�". אי� מרחמי� בדי�"אלא ש, עוד
 . לרגשות
מרובי� בו , שפט העברי מלמד שבניגוד לתפיסה מקובלת זועיו� בעולמו של המ, אכ�

לא רק ידע משפטי נחו� . "לב"המשפט לתת משקל רב לההלכה והמקרי� שבה� על חכ� 
הרגישות , "בינת הלב"ולא אחת . רגישות ואנושיות, צדקתחושת , ואולי לא פחות, אלא ג�

   46.והאנושיות משמשות גור� מכריע ג� בפסיקת ההלכה

 
 חלק ,מלכיאל ת דברי"בשו. נציי� רק לכמה דוגמאות. במסגרת זו אי� מקו� להרחיב בעניי� זה  46

טעות בחלקה שבה קמו נדרש המשיב לעניינו של שליח ציבור מהקהילה שנקבר ב סימ� ,ה
וכאשר נתגלה הדבר היה מי שביקש לפנות את קברו , ולא נכבדי הקהילה" עניי העיר"נקברו 

לצד הדיו� ההלכתי . דעת המשיב נוטה לדחות בקשה זו". נכבדי�"ולהעביר עצמותיו לחלקת ה
הוא מדבר על הפגיעה שעשויה להיגר� לעניי הקהילה מהזזת הקבר בטענה שחלקת העניי� 
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גישה זו צריכה להתאז� ולהיות מיושמת במסגרת של סייגי� המבטיחי� כי , כמוב�
  . והרגישות לסבלו של בעל די� לא תביא עמה עיוות די�" חכמת הלב"

את התכונות , ל"בעקבות חז, �"ציע הרמבהכאשר , דומה שלא לחינ�, על כל אלה
מות חיצוניות ודעה בחכ,  רק ידע מופלג בחכמת התורהעמ�אי� הוא מונה , שנדרשות מהדיי�

  . נפש שפלה, עי� טובה, אהבת הבריות, ענווה: מרובה אלא ג� שורה ארוכה של מידות הלב

שיהיה : "� כמכוו� ללב"מפרש הרמב" אנשי חיל"ג� את התנאי שנאמר בתורה מכא� ש

  ". 'ויק� משה ויושיע�'כעני� שנאמר גוזלו לה� לב אמי� להציל עשוק מיד 
והבאתה במניי� תכונותיו של הדיי� מרמזת ויותר מכ� שעל " לב אמי�"תכונה זו של 

הכרעה נכונה מבחינה משפטית , "משפט"הדיי� לשקול בי� שיקוליו לא רק שיקולי� של 
 שבתוצאה הסופית יהא כדי כדי, ובכלל� צדק ומוסר, "לב"אלא ג� שיקולי� של , "טכנית"
  ". להציל עשוק מיד עושקו"

אינו מיוחד " להציל עשוק מיד עושקו"מוש בכלל זה של השי, בדומה לנורמות אחרות
  . לנסיבות ספציפיות

 לעשות בו שימוש במקו� שבו כללי ההכרעה הרגילי� יכולי�הדיי� ופוסק ההלכה 
א� זו אינה עולה בהכרח בקנה , נותני� אולי מענה הול� ומגיעי� לתוצאה משפטית נכונה

  .הרצויה" צודקת"אחד ע� התוצאה ה
זה בהקשר משפטי טהור היא תשובתו " נשק בלתי קונבנציונלי" לשימוש ב יפההדוגמ

, שנשלחה לטראבלוס, ד"הי יר במאה'מחכמי אלג, שמעו� ב� צמח דורא�' ר, �"של התשב
  . היא טריפולי שבלוב

וארח לחברה ע� ] עיוור, סומא, אור רב[=ראוב� הוא סגי נהור : "מעשה שהיה כ� היה
ושמעו� היה מתחבר עמו  . נהור קצת מרגליות תפורי� בבגדווהיה לראוב� הסגי. שמעו�

 כי שמעו� גנב� לו ע� חושדוכשביקש ראוב� המרגליות ולא מצא� הוא . בדר� ויש� אצלו
   "?מהו הדי� בזה]. שמעו�[=כפר , וכשתבעו ראוב�. שמעו� רע מעללי� היות

 
 בזה והנה.. .האד� את המקו� ולא המקו� את מכבד האד�: "ומוסי�, " מכובדת מספיקאינה"

� בשורת והנקברי� עמו הנקברי� האנשי� בער� בפלס הדבר לשקול רבה התבוננות צרי
 כי העיר לאנשי זה להודיע שלא בראשו עיניו והחכ� בעי לבא רחמנא כי והעיקר ,הנכבדי�

 את להזכיר ויבואו ,מה� אחד כל מעשי את לשקול אחד יתחילכל  כי להמתי� ביזיו� יוגר� בזה
וראו עוד אביעד הכה� ". עגמת נפש יוגר�] פוסק ההלכה[= בזה להמורה וג� ,מגרעותיה�

פרשיות : ובנוסח מקוצר=() 2007 (22, 12 במעגלי צדק"  זה כלל גדול בתורה–שלא לבייש "
שיקולי� ,  כבוד האד�–זאת תורת האד� "אביעד הכה� ; )105' בעמ, 12ש "לעיל ה ,ומשפטי�

על ). בדפוס (ד"ספר הזיכרו� ליובל היימ� הי" אנושיי� ואהבת האד� בעולמה של הלכה
עיוני " רחמי� בשיפוט ובענישה"ראו ג� בהרחבה דורו� מנשה ויחיאל קפל� , רחמי� בדי�

   ).2011 (583 לב משפט
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, עו� לחופשיהחלת הדי� הרגיל במקרה זה הייתה מחייבת את שילוחו של החשוד שמ
בוודאי לא כאלה שעומדות במבחני� החמורי� של (שהרי לראוב� לא היו ראיות פוזיטיביות 

שאי� בו כידוע , אלא חשד בעלמא, שיד שמעו� הייתה במעל) דיני הראיות במשפט העברי
� אינו ש� עיניו בדי� "למרות זאת הרשב. כדי לבסס הכרעה משפטית בדבר אשמת שמעו�

 של שני בעלי הדי� הפוטנציאליי� מיהות�במשפט ונות� דעתו ל"  פני�מכיר"בלבד אלא 
  . השוויו� שביניה��ולאי,  שהיו מעורבי� במעשה,ראוב� ושמעו�

עיוור , "סגי נהור"הוא , ראוב�, ואילו משנהו, "רע מעללי�"הוא איש , שמעו�, האחד
ת ומסדרי הדי� � לסטות מדיני הראיו"הכרת פני� זו במשפט מביאה את הרשב .חסר ישע
ואילו במקרה , רק עדות� של שני עדי� יש בה כדי להרשיע אד�, לפי הדי� הרגיל. הרגילי�

� סוטה כביכול מהדי� הנוהג ומחייב את החשוד"לפיכ� הרשב. לא היה אפילו עד אחדדנ�  ,
�בבגדו של שיודה כי שלח ידו במרגליות שהיו טמונות , באמצעות איומי� והפעלת לח

תו� " מיד עושקו הצלת עשוק"� על הכלל הגדול של "� השאר מתבסס הרשבבי. ראוב�
כל זאת כדי להציל את העיוור . חריגה מדי� תורה שמחייב שני עדי� כבסיס לכל הרשעה

רע המעללי� וכדי לחייב את החשוד לתת די� וחשבו� על מעשיו " עושקו"מיד " עשוק"ה
  . יביאו להרשעתו בגנבהששאפשר 

תורת חוש� המשפט של המשפט העברי צריכה לא ". א בעי$ָ  לִ –רחמנא ": כללו של דבר
  . רק שילוב שניה� יבטיח תוצאה שאינה רק נכונה אלא ג� צודקת". לב"אלא ג� , "ראש"רק 

שומע לב "ודומה שלא לחינ� קרא הרב דיכובסקי לקוב� מאמריו ופסקי דינו 
שבה� ישב על , "לב"מניי� כ,  השני�32�רמז שיש בכותרת הספר לה מלבד 47."לשלמה

וכ� הוא , בהכרעה השיפוטית" לב"על מקומו של ה  עומד הרב דיכובסקי בהקדמתו48,מדי�
ל ש� בקשתו של שלמה המל� לקראת ע' לב שומע לשלמה'קראתי לספר בש� : "כותב

 ג, מלכי� א(' ונתת לעבד� לב שומע לשפוט את עמ� להבי� בי� טוב לרע': כניסתו למלכות
י בספר מלכי� " דיכובסקי מעיר לתרגו� המיוחס ליונת� ב� עוזיאל ולפירוש רשהרב)". 9

שנית� לראות , בש� אביו, אבל מוסי�,  לב מבי�– "לב סבר" הוא "לב שומע"שפירשו כי 
 אלא ג� לפי נטיית – לפי שכלו– "בראש"שישפוט לא רק , כא� ג� דרישה מהותית מהדיי�

 על הפסוק מספר איוב 49רי המדרש בילקוט שמעוניועד לכ� הוא מוצא בדב. הרגש – הלב
   ":ְוֵאי ֶזה ְמק*� ִ$יָנה, ֵמ"ִי� ִ!ָ�ֵצאְוַהָחְכָמה ") 12 כח(

   ?מצויה החכמה היא היכ� :ואומר מחפש שלמה שהיה מלמד

 
, "שמעיה"ש� הספר רומז ג� על ש� אביו , כפי שהוא כותב בהקדמתו לספר. 24ש "לעיל ה  47

 . אביב�שכיה� כרב בתל
  . 9' בעמ, ראו הקדמתו ש�  48
 . סימ� א, פרשה א, )בובר(וראו מקבילה במדרש משלי . רמז תתקכט, משלי, ילקוט שמעוני  49
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  , בראש :אומר אליעזר רבי

  , בלב :אומר יהושע' ר

 שמחה תתהנ' דכתיב בלב היא החכמה דאמר יהושע' דר כדעתיה ואתיא
 הוא שהלב... 'לבי ושמח בני חכ�' שנאמר חכמה אלא שמחה ואי�, 'בלבי
 ברא טהור לב' עליה פרש דוד וא�... 'מצות יקח לב חכ�' שנאמר דעת מבי�

  . 'אלהי� לי

  . בלב תלויי� האברי� שכל לפי ?בלב חכמה ניתנה מה מפני

עשויה , אחר הרגש, והרב דיכובסקי מדגיש בהמש� דבריו שנטיית האד� אחר לב, אכ�
וע� זאת , "ולא תתורו אחר לבבכ� ואחרי עיניכ�"ולכ� נצטווינו  ,להביא לעיוות המשפט

ומכא� ג� ". כל האיברי� תלויי� בו", שכמאמר המדרש, הוא מדגיש את מקו� הלב במשפט
 להציל לב אמי�"שצריכי� שיהא לה� , במידות הדייני�, � שנדו� לעיל"ציוויו של הרמב

  : ומפרש הרב דיכובסקי, "יד עושקועשוק מ

של כל אחד , פירושו להרגיש את כאב� ומצוקת� של הצדדי�' אומ� לב'
אומ� לב . וכתוצאה מכ� לעשות כל מאמ� להוציא די� אמת לאמתו, מה�

  50.הוא לפסוק את הדי� מבלי ליבוש או לירא מפני המלעיגי� והמשטיני�

עקתו של הרב דיכובסקי לעמיתיו להימנע מעינוי ז� אנושיות זו בדי� באה לביטוי ג� בקריאתו
  . שכידוע צרתה מרובה ועונשה גדול, הדי�

 אומ� לב ויצירתיות במשפט. ח

והיצירתיות במשפט לא נותרו רק משאלת " אומ� הלב"פסיקתו של הרב דיכובסקי � במשנתו
  . לב אלא קיבלו ביטוי ממשי

 אמיצות שהיה ברור לו מראש כי לא אחת גילה הרב דיכובסקי יצירתיות וקיבל הכרעות
  . יקימו עליו ביקורת ולמעלה מזה

 
 נקבעה "המלעיגי� המשטיני�"ימנע מלעשות מעשה טוב רק מפני חובתו של כל אד� לה  50

�ולא יתבייש : "א"בהגהת הרמ, אורח חיי� סימ� א סעי� א, בראש דבריו של מר� בשולח� ערו
   ".ת" המלעיגי� עליו בעבודת השימפני בני אד�
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והידר בה עד לחדא ולא היה " לא תגורו מפני איש"וא� על פי כ� קיי� בעצמו מצוות 
וכ� , ג� בענייני ביטול גיור, כ� בסוגיות הרגישות של חיוב בגט וכפיית גט. ירא א� לא בוש

  . בעניינות אחרי�
שנדרש מ� הדיי� באיגרת הפרדה שלו " אומ� הלב"� בעניי� ולא לחינ� הרחיב דברי

   :מבית הדי�

אול� בשבתו על כסא . ענווה זו תכונה חשובה כאשר האד� אינו יושב בדי�
ל אמרו שדיי� צרי� "חז. עליו להיות איש חיל במלוא מוב� המילה, די�

 לשו�). א"ע, סנהדרי� ז(לראות את עצמו כאילו גיהנ� פתוחה לו מתחתיו 
לעול� יראה דיי� עצמו כאילו חרב מונחת לו על צווארו "� היא "הרמב

  ". וגיהנ� פתוחה לו מתחתיו

וכאשר שומעי� שהגיהנ� מתחתיה� אז ה� , יש כאלו שה� ענווי� וצדיקי�
. ל"לא לזה התכוונו חז. כדי שלא לבוא לידי סכנה, בורחי� כמטחווי קשת

כ� אי� הוא יכול , חת על צווארוכפי שהדיי� אינו יכול לברוח מ� החרב המונ
  .לברוח מ� הגיהנ�

המשמעות הנכונה היא שדיי� צרי� להיות מוכ� להיכנס לגיהנ� ולהיפגע 
ג� א� יש , הוא צרי� לקחת אחריות ולקחת סיכוני�. בחרב בגלל פסקי הדי�

... כאשר אד� במלחמה הוא אינו יכול ללכת על בטוח. חשש שייפול פנימה
  51.אינו יכול להיות דיי�, לבבמי שהוא ירא ור� 

  .  א� יגרע–ל המוסי� עליה� כו, ונאי� הדברי� למי שאמר�
נסתפק אפוא . תקצר היריעה מלפרט את שלל המקרי� שבה� בא לביטוי אומ� לב זה

  . ואי� ה� אלא כטיפה מ� הי� הגדול, בכמה דוגמאות

   מציאת פתרונות יצירתיי� למסורבות גט. 1

של � החשובי� ביותר שעומדי� על סדר יומה של ההלכה בכלל ואחד הנושאי� והאתגרי
 52.נשי� מעוכבות גט ומסורבות גט, "עגונות"היא סוגיית הבפרט מערכת השיפוט הרבני 

 
 20, 19 כח תחומי�" דר� השיפוט הראויה בבתי הדי� הרבניי�"הרב שלמה דיכובסקי   51

  . )16' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=() ח"תשסה(
על ההגדרות השונות שניתנו . ג� כא� ההגדרה הלשונית מבטאת לא רק עניי� טכני אלא מהות  52

על הפער בנתוני היק� בעיית : סוד הנשי� הנעלמות"קדרי �למונחי� אלה ראו רות הלפרי�
  ).2009, טובה כה� עורכת (83כר� ה להיות אשה יהודייה "  בישראלמסורבות הגט
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בחובה ובצור� להביא מזור , חס ושלו�, אי� צרי� לומר שכל דיי� ראוי לשמו אינו מקל ראש
 רבי� מהדייני� מחמירי� הרבה ,וכבר מימי� ימימה, וע� זאת. לנשי� מסורבות הגט

ומתו� כ� אי� ה� מרבי� לכפות או לחייב בעלי� , ובחשש ממזרות" גט מעושה"בהלכות 
   53.סרבני� במת� גט

 לא 54.בשבתו על ִמדי� עשה הרב דיכובסקי לילות כימי� על מנת לסייע לאות� נשי�
. י להביא להתרת�כד" ק-ל*ת"אחת הל� בדר� שבה הלכו חכמי ההלכה שלפניו וציר� כמה 

וביטא את עמדתו " גט מעושה"אגב כ� לא מנע עצמו ג� מהתייחסות לחשש החמור של 
  : שלו מבתי הדי�" איגרת הפרדה"בעניי� זה ג� ב

כאשר . 'גלאט'תמיד אמרתי כי אד� יכול וצרי� להחמיר על עצמו לאכול רק 
. 'גלאט 'יכול ללכת רק עלהוא אינו , אד� יושב בדי� ועוסק בחיי אחרי�

על מנת שלא לגרו� , פעמי� רבות צרי� לפסוק ג� בדוחק וג� כהוראת שעה
  . כפי שגר� רבי זכריה ב� אבקולס ברוב ענוותנותו, חורב� גדול יותר

� גט ע. 'לא גט 'מפחיד אותי פחות ממצב של' גט מעושה'אמרתי לא פע� ש
 בעוד. ופעמי� רבות הגט כשר לפחות בדיעבד, מעושה אפשר להתמודד

כאשר אגיע לעול� האמת אולי . אי� יכולת להתמודד' גט�לא 'שע� מצב של
אבל א� אגרו� לחורב� בתי� רבי� , אכנס לגיהנ� בגלל גט מעושה

 ענווה איננה תכונה. עונשי יהיה חמור בהרבה, גט�ולממזרי� בגלל לא
  55!ראויה ליושב בדי�

 
:  אי� זו עגונה–א� תרצו "אביעד הכה� : � זה ראו הנתוני� שהבאתי במאמרי שבכר� זהילעני  53

, 431ז – ומשפחה במשפט" הכנסת והיוע� המשפטי לממשלה, תפקיד� של בתי המשפט
 ).2014–2013 (10בטקסט הצמוד להערה 

להיות אשה "  אי� זו עגונה–א� תרצו "אביעד הכה� : ודו בעניי� זה עמדתי ג� במאמריעל ייח  54
יש להיזהר למרות האמור כא� ולהל� ). 2009, טובה כה� עורכת (4 הערה ,124כר� ה יהודייה 

באחד מפסקי הדי� שנת� בראשית כהונתו , לדוגמה. מהכללות ולראות את מורכבות התמונה
 אישה שחלתה לחייבל לערעורי� היה זה דווקא הרב דיכובסקי שביקש כדיי� בבית הדי� הגדו

 –לעומת שני עמיתיו , בניגוד לרצונהלקבל גט ) שגרמה מו� קשה לילדיה(במחלה קשה 
 שצידדו בעמדת האישה וסברו שאי� –הדייני� אריה הורבי� והראשו� לציו� הרב מרדכי אליהו 

ולפיו , שלא נתקבל על ידי עמיתיו,  חידוש גדולבאותו פסק די� חידש הרב דיכובסקי. לכפותה
 .(!)אינה רק זכות של האישה אלא ג� של האיש" בעינא חוטרא לידה ומרא לקבורה"טענת 

  ).22.5.2991, פורס� בנבו (ב.א.א' ק נ.ז.א 423/מט) גדול(ראו תיק 
, וש�, 18' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=( 21' מבע, 51ש "לעיל ה, דיכובסקי  55

 . )קצה' סו� עמ
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� סרבני גט רבי� שעוטי� ג� מאות, החד כתער, כובסקי לא חס� את שבט ביקורתויהרב ד
   :הג� שאינ� כאלה, "צדיקות�"כביכול ומתהדרי� ב" הלכתיות"את סירוב� במחלצות 

וה� מתדייני� בכל ענייניה� רק , מרבית הבעלי� אינ� אמוני� על די� תורה
, התעטפות בחסידות ובצדקנות כאשר מדובר בחיוב בגט. בערכאות אזרחיות

 לא מאהבת תורה אלא מניצול ההלכה –עושה את התורה קרדו� לחפור בו 
   56.'אל תהי צדיק הרבה': ג� על זה יש לומר. לרווח אישי

הרבה יותר מעמיתיו לכס הדיינות , תיחסי –בדר� הילוכו באורח ההלכה נטה הרב דיכובסקי 
 כדר� רבי� –ולא ניסה ,  להביא לִקצ� נישואי� שלא צלחו וגרמו כאב וסבל לבני הזוג–

לרבות שימוש עקר ושלא ( לנסות ולהאריכ� באמצעי� מלאכותיי� –י� מעמיתיו הדיינ
וכ� . תו� ניצול הליכי בית הדי� לרעה") שלו� בית"בתו� לב שעושי� בעלי� רבי� בטענת 

 אי� אנו 57,ולא משנה באשמת מי, נישואי� שהגיעו לקצ�: "כמה מקומות התבטא בהלדוגמ
   58."אכותית לנישואי� שגוועובהחייאת מתי� ואי� טע� לתת הנשמה מלעוסקי� 

ל עאי� מקו� לדבר ,  שנה של פירוד20נראה לי יותר כי לאחר : "כ� כתב ג� בפסק די� אחר
נראית לי , האפשרות לחזרה לחיי� משותפי� מצידה. ג� מבחינתה של האשה� בית שלו

  59".בלתי סבירה לחלוטי� ובמידה גדולה אולי ג� מנוגדת לטבע האנושי
, ה זו זכתה לביקורת נוקבת של כמה מעמיתיו בבית הדי� הגדולשלא במפתיע עמד

אי� מקורה בדיני תורה ' מות הנישואי�'הגישה של "שכתבו כי , דוגמת הרבני� שרמ� ואיזירר
ש� אי� צור� בעילת גירושי� אלא די . ל אלא בחוק העמי� ביחס לנישואי� אזרחיי�"ולא בחז

  60".'מות הנישואי�'בחוסר סיכוי לשלו� בית וב

 
" אל תהי צדיק הרבה"זה של " הלכתי�מטא"הרב דיכובסקי מרבה להשתמש בכלל . ש�  56

, קצב' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמהראו לדוגמה . בהזדמנויות שונות
על כללי� מעי� אלה ועל כוח� בהכרעת ההלכה ראו בהרחבה . וההפניות בהערה הקודמת

עיוני� "  מתווה ראשוני–הלכתיי� בפסיקת ההלכה �שיקולי� מטא"אביעד הכה� : מאמרי
  ). 2008, אביעזר רביצקי ואבינוע� רוזנק עורכי� (279 חדשי� בפילוסופיה של ההלכה

ראו פנחס " אשמה בגירושי�"ת על היצמדות בתי הדי� הרבניי� לקטגוריה הישנה של לביקור  57
: ובהרחבה; )2012 (126 הלכה וחברה,  עיוני� במשפט:שפה אחת ודברי� אחדי�שיפמ� 

 �  ).2014 ( גירושי� ללא אש� במסורת היהודית–הזכות לגירושי� אבישלו� וסטריי
הרב שלמה דיכובסקי ; )24.10.2002, לא פורס� (גוניא' ניאגו נ 21�02887447) גדול(תיק   58

הרהורי� על תחומי החיכו� שביניה� בענייני : תי הדי� הרבניי� ובתי המשפט האזרחיי�ב"
  .87–86' בעמ, 57 ש"לעיל ה, וסטריי� וראו. )ה"תשסה( 283 ד מאזני משפט" משפחה

 ). 26.12.1999, פורס� בנבו (אלמונית' אלמוני נ 7787/נז) גדול(תיק   59
יש לתת את . 87' בעמ, 57 ש"לעיל ה, וסטריי�; 25.12.07 מיו� 059133397�21�1) גדול(תיק   60

שה שסירבה לקבל גט באי: הדעת כי במקרה זה היה מדובר במסורב גט ולא במסורבת גט
 (!)מבעלה 
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ולא שינה את " לא תגורו מפני איש"למרות זאת קיי� הרב דיכובסקי פע� נוספת מצוות 
על פסק די� שכתב בראשית דרכו " לב שומע לשלמה"בקטע קצר שהוסי� בחיבורו . עמדתו

 להיות יכולההדדית בי� בני הזוג " מאיסות" הרחיב דברי� בעניי� זה וכתב ש61,בבית הדי�
כפי שנהגו בתי הדי� לפסוק מש� , " בגטחיוב"או "  לגרשמצווה" של עילה לא רק לפסק די�

  :  וטעמו ונימוקו עמו62. גט ממשכפייתאלא ג� עילה ל, שני� רבות

כפי שהיה [= יש לבעל אשה אחרת א�ג� , פירוד ממוש� מאדבמקו� של 
דברי האשה או האיש על רצונ� בשלו� בית , ]ה" א–בנסיבות אותו פסק די� 

אד� סביר אינו יכול לדגול באהבה חד סטרית . � השפה ולחו�ה� דברי� מ
על כ� סביר . כאשר ב� הזוג מרוחק ממנו שני� רבות ומביע שנאה אליו

... סידור הילדי� או נקמנות, שסידור הגט מתמהמה מטעמי� של רכוש
במקו� שהנישואי� הגיעו לקצ� :  ברורהלכפיית גטסברת רבנו ירוח� , שנית

על כפות יש מקו� ל, שני בני הזוג מעגני� את עצמ� לדעתמבחינה מעשית ו
 לכפות בגטהרי לנו שיש מקו� ... 'ג� לי ג� ל� לא יהיה'מידת סדו� בחינת 

 כיוו� שבי� כה ג� במקו� שאי� כל חיוב הלכתימצד כפיה על מידת סדו� 
מכא� נית� להסיק שבכל מקו� שאי� תועלת מעשית . אי� לו תועלת בנישואי�

יש מקו� לכפיה מדי� , כשהיא לא רוצה בו והוא לא רוצה בה, �בנישואי

   63.מידת סדו�

 
, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=() ו"התשל (193ר יא "פד, לו/2944 )יפו�א"אזורי ת(תיק   61

 . )קיד–קג' בעמ, כר� א
  . קיד–קיב' בעמ, כר� א, ש� ,לב שומע לשלמה  62
 במציאות –התרת הנישואי� עלולה � לצד הבסיס ההלכתי שב ומזכיר הרב דיכובסקי שדווקא אי  63

במציאות , לצערנו: "להוסי� ניאו� ולהרבות ממזרי� בעול�, בני הזוג להכשיל את –ימינו 
, כאשר הצדדי� חיי� בנפרד. הקיימת בחיי משפחה באלו שאינ� שומרי מצוות אי� חלל ריק

או שיהוו , לא ירחק היו� שיורו היתר לעצמ� וייכנסו לחיי� משותפי� ע� ב� או בת זוג
על חשש זה ראו לדוגמה ישעיהו ".  שייכשלוויגרמו לאחרי�' בור ברשות הרבי�'בבחינת 

 �זכויות נשי� לאור " במאמרו .)ה"התשל (190 ע� יהודי ומדינת ישראל, יהדותליבובי
 כתב הרב כתריאל פישל טכורש דברי� נכוחי� ,)ב"התשי(ט צ,  דהתורה והמדינה" התורה

 אריאל  ג� ראו...תלה חשש זה רק בעמי� אחרי�, "הרחיק עדותו"א� ברצותו ל, בעניי� זה
דוגמה נוספת לכ� ). 2001, אריאל פורת עור� (101 משפחה וחברה, ליברליז�, דתצבי �רוז�

היא סוגית , " קולו–נמצא חומרו "ו, בעניי� אחד יוצרת פרצה גדולה במקו� אחר" החמרה"ש
עלולה להביא עמה פרצה חמורה בעניי� " הלכות גרי�"החמרת יתר ב. התנאי� לגיור וביטולו

 ראו. זה עמד לנגד חכמי ההלכה כבר בדורות עברו" מאקרו"שיקול ". ישואי תערובתנ"
 )ה"התשע, הרב חיי� אמסל� עור�( ל"ספר ריח ניחוח להרב יחייא ב� הראש זצ: לדוגמה

  . והמקורות שנזכרו ש�
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במקרה מעי� זה "  גטכפיית"יוש� אל לב שהרב דיכובסקי חוזר ושונה ומשלש דבריו בעניי� 
 לו היו דברי� חשובי� אלה נשמעי� ".ציווי לגרש"או ב" בגט חיוב"רק ב מסתפקואינו 

  .הרבה מעוכבות גט היו משתחררות מכבלי עגינות�יש להניח ש, ומיושמי� הלכה למעשה

משנה זהירות יש לנקוט , מעיד על עצמו" בעל הדבר"כמו במקרי� אחרי� שבה� , אכ�

חיוב " ולא רק – גט כפייתלמרות דבריו הנוקבי� של הרב דיכובסקי בעניי�  .בהצהרה זו
 פסיקתו על מנת  של כללבחינה מדוקדקת ושיטתיתיש מקו� ל – "מצווה לגרש"או " לגרש

  . הצהרה זו הלכה למעשהייש� הוא אמנ� א� להיווכח 
 ופסקי הדי� של הרב –בשל העובדה המצערת שרוב פסקי הדי� של בית הדי� הרבני 

 מקיפה ושיטתית א� הרב דיכובסקי בחינהלבחו� לא נית� ,  לא התפרסמו–דיכובסקי בכלל� 
הדדית " מאיסות" מקו� שבו הייתה אמנ� בכלא� ו, יותר מעמיתיו" כפיית גט" בהשתמש

כששאר אכ� נקט דר� זו , ולא היה סיכוי של ממש לשיקו� הנישואי�, בי� בני הזוג

   . לא הועילו,"חיוב בגט"או " מצווה לגרש"כגו� , האמצעי�

 – התפרסמובחינת המצאי הקיי� של פסקי די� שיצאו מתחת ידו של הרב דיכובסקי ו
בדומה ש מרמזת –הי� הגדול של פסיקתו לאור� השני� וכאמור אי� ה� אלא טיפה מ� 

ג� הרב דיכובסקי לא מיהר להוציא מתחת ידיו פסקי , מקרי� חריגי� באמתמ לעמיתיו ולבד

  . הא ותו לא, "חיוב בגט"או על " מצווה לגרש" אלא נטה יותר להורות על די� של כפיית גט
לא , שה בבעלהיסותה של האלמאי" אמתלא ברורה"אפילו במקרה שבו הייתה , הלדוגמ

 כי חלה על – בצוותא חדא ע� עמיתיו –נטה הרב דיכובסקי מדעת עמיתיו להרכב וקבע 
   64."כפייה" ובוודאי לא ,"חיוב"את אשתו במקרה זה א� לא " מצווה לגרש"הבעל 

וכל " (חיוב בגט"וההימנעות מ" מצווה לגרש"יחסית של " קלה"ה היההיזקקות לסנקצי
 דווקא לנוכח הדברי� ות את בתי הדי� הרבניי� ובולטותמאפיינ") גטכפיית "שכ� מ

 65,רבי ישעיהו דטראני –ד "מדברי הריהחשובי� שהביא בית הדי� הרבני בפסק די� זה 

 
בהרכב הדייני� הרבני� מרדכי , )31.12.1990, פורס� בנבו(. י.ק' נ. א.ק 264/ש�) גדול(תיק   64

בית הדי� הגדול דחה את בקשת הבעל לשלו� בית . משה טופיק ושלמה דיכובסקי, אליהו
, אכ�. שנמנע מלפסוק כ�, לעומת בית הדי� האזורי, " עליו לגרש את אשתומצווה"וקבע ש

ולא נעשתה הפרדה ברורה בי� חלקו של כל אחד משלושת , מכיוו� שמדובר במותב שלושה
  . סק הדי� מה היה חלקו של הרב דיכובסקי בתוצאה הסופיתולא ברור מפ, חבריו בפסק הדי�

יש . גישתו המיוחדת של חכ� גדול זה למעמד האישה ולזכויותיה טר� נתבררה כל צורכה  65
שהידרו בכבודה של האישה השפיעה ג� על גישתו " חסידי אשכנז"להניח שקרבתו לחוג 

בהזדמנות . תר לנשי� ללמוד תורהלדוגמה הוא נמנה ע� חכמי ישראל שתרו אחר הי. בעניי� זה
(!) 4יתומה קטנה שנתארסה בביזנטיו� בהיותה בת , ד למקרה טראגי של ילדה"אחת נדרש הרי

:  שבדרו� איטליה)otranto(אוטרנטו העניי� כולו מתואר בשאלה שנשלחה אליו מקהילת 
יתה בת והנקתיה וגדלתיה עד שה, זאת בתי הענוגה בת תשעה חודשי� היתה כשנפטר אביה"
] ביזנטיו�[=ולא עמד עמה שנה שלמה והל� ברומאניה , וקדשתיה לזה אליה בעלה, שני�' ד
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 בעקבות חכמי� שקדמו לו –שכתב , ג"מגדולי בעלי התוספות באיטליה בראשית המאה הי
  :ישנאבהאי ל" מאיס עלי" דברי� נכוחי� בעניי� הגדרת –

ואפילו , אנוסה היא בדבר ולא מדעתה עושה כ�, דכיו� דבעלה מאוס בעיניה
פ שאי� שו� מו� ניכר " ואע67, אי אפשר להיבעל לשנאוי לה66אשה כשרה

 
ו אותה וציטט, ב"ע, כח, י ורשה"התשובה מובאת בכ". (!)שני�] 8[=' והניחה עגונה יותר מח

אברה� גרוסמ� ו, )ג"התש (99 באהלי יעקב" לחיי המשפחה של יהודי ביזאנ�"שמחה אס� 
על גישת ). 2003 (42הערה , 77 הביניי��נשי� יהודיות באירופה בימי: ותחסידות ומורד

נית� ללמוד ג� מתשובתו הגדולה בעניי� " מאיסות" גט במקו� כפייתד התומכת ב"הרי
 התקינו: "בי� השאר, שבה כתב, )נט סימ� ,ד"הרי ת"שו(ההימנעות מכפיית יבמה לייבו� 

 יתפייסו לא וא� יתפייסו שמא חדש ב"י �גירושי כשתובעת] את האישה[= אותה שמשהי�
 מאות כשלש היו� מתנהגי� אנו וכזאת.. .גט לה וכותב לית� הבעל את כופי� חדש ב"י לאחר

 א� בפרק ל"זצ יצחק רבנו ג� כתב וכ�, גאוני� הרבה כתבו וכ� ,כ� עשו את� וא� ויותר שנה
 פי על וא� ,מאתי� ומנה יתהנדוני לה ולית� לגרש הבעל כו�ל למורדת שהתקינו וכיו�, פי על

 רוצה ואינה בו מרדה שא� עדיי� אשתו שאינה שהיבמה שכ� כל ,גמורה אשתו שהיתה
 אותו כופי� אי�] התלמודית[= ההלכה שמכח פי על וא� לחלו� הבעל את כופי�ש להתייב�

שייבו� קוד� , כחכמי� אחרי�, ד סבר"א� שהרי". לחלו� אותו כופי� זו תקנה מכח ,לחלו�
 אי� למה שכתבתה מה: "וכ� הוא כותב באותה תשובה, הוא מתנה זאת ברצו� האישה, ליצהלח

 אד� לב על עלתה שלא, חכ� לאיש לומר האלה הדברי� נכונו לא ,להתייב� היבמה את כופי�
 את כופי� דאי�] שהעלה על דעתו[=אדעתיה  דסליק למא� דא�, ...להתייב� היבמה את שנכפה

 וג� 'ובחליצתו כ� חפצה איני' אומרת היא א� להתייב� היבמה את כפהשנ אבל... לחלו� היב�
 לא כפייה שו� לה עושי� אי� גמור בעלה על המורדת שא�, יתכ� לא זה ',בכתובתי חפצה איני'

 היבמה שכ� כל ,כתובתה אותה שמפסידי� אלא עמו ותתפייס שתחזור בשמתא ולא בשוטי�
בדומה . 166' בעמ, ש�, וראו גרוסמ�. "להתייב� אותה נכפה שלא ,גמור בעל לה היב� שאי�

וא� הוא רגיל , ד שבעל המכה את אשתו חייב לפצותה בעד הנזק שגר� לה"לכ� פסק הרי
ראו . היה והאישה ביקשה זאת,  נית� לכפותו לגרשה ולשל� לה דמי כתובתה–לעשות כ� 

 .ועוד חזו� למועד להרחיב דברי� בסוגיה זו. 390' בעמ, ש�, גרוסמ�
למ� ספרות , והשימוש בו בהקשרי� שוני� ובמשמעויות שונות, "אשה כשרה", מונח מיוחד זה  66

 שמעוני  לדוגמה ילקוטראו. ועוד חזו� למועד, ראוי לעיו� מיוחד, ל ועד לספרות ימינו"חז
 ?ידה על גדולה תשועה שבאת] אשת חבר הקיני[= יעל של טיבה מה וכי: "מב רמז ,שופטי�

 ,רות ,שמעוני ילקוט(ומה שדרשו חכמי� ; " (...)בעלה רצו� ועושה היתה הכשר אשה :אמרו
 מראש התורה כל קיי� כאלו כשרה אשה הנושא כל אחא ר"א: "על רות המואביה, )תרו רמז
 ". סו� ועד

שה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה היא אי: "הלכה ח, פרק יד, אישות, ראו משנה תורה  67
 א� אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להיבעל לו ? מפני מה מרדה:ושואלי� אותה, הנקראת מורדת

הלכה , וראו ש�" (וי להאלפי שאינה כשבויה שתבעל לשנ להוציא לשעתו כופי� אותו ,מדעתי
 153ד – גשנתו� המשפט העברי" כפיית גט להלכה ולמעשה"וראו זרח ורהפטיג ). יד
 ). ז"התשל–ו"התשל(
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הרבה פעמי� אשה מואסת בבעל וזה דומה לאד� שאי� יכול לאכול , בו
  ...מאכל השנוא לו ונתעב עליו

ולא , שהוא מאוס בעיניה,  אמתא� היינו יודעי� בודאי שטעמה, ואדרבא
כי ה� דתנ� לקמ� בפרק המדיר ,  הבעל להוציאכופי�היינו , נתנה עיניה באחר

 אות� להוציא מפני שהוא מאוס בעיניה ואי� האשה כופי�ואלו ש): כתובות(
   68...בעל לוייכולה לסבול שת

כי ג� , אי� האשה צריכה להוכיח את סיבת מאיסותה"בית הדי� הסיק מדברי� אלה ש

וכל שבית הדי� משוכנע כי אי� חשש , 'מאיס עלי'למאיסות שלא ניתנת להסבר יש די� 
מדברי : יתר על כ�". יש לקבלה, וכי אי� לטענתה מניעי� צדדיי�', עיניה נתנה באחר'ל

אי� צור� : "וקבע, "מאיסות" של הרמת ההוכחה לבנוגעד הסיק בית הדי� מסקנה ג� "הרי

בהסתמכו ..." 'מאיס עלי'כי ג� למאיסות שלא ניתנת להסבר יש די� , בראיה מוכחת וברורה
 ממשי� בית הדי� וקובע שאי� צור� 69שקבע הרב הרצוג בתשובתו" מבח� המאיסות"על 

אלא די בתחושתה ") האד� הסביר"מאיסות בעיני ( של מאיסות אובייקטיביבמבח� 
 אי� לדרוש מ� לפיכ� 70.זהאיש  של האישה כי אינה יכולה עוד לחיות ע� סובייקטיביתה

 
על גדריה של תקנת המורדת שתיקנו גאוני . � סג עמוד בהערות ד, מסכת כתובות, ד"פסקי רי  68

ראו לדוגמה . נכתבה ספרות ענפה ביותר" מאיס עלי" והשתלשלותה של טענת 651בבל בשנת 
האשה : ?והוא ימשול ב�אברה� גרוסמ� ; 443–433' בעמ, 65ש "לעיל ה, בעלמא גרוסמ�

אלימל� ; ובספרות שנזכרת ש�, )2011 (130–128 של חכמי ישראל בימי הביניי�במשנת� 
 �–ח"התשנ (123 כא שנתו� המשפט העברי" עלייתה ושחיקתה של עילת המורדת"וסטריי

ובספרות שנזכרה ) 2002 (תמורות במעמד האשה במשפט העבריאלימל� וסטריי� ; )ס"התש
אזורי  (תיק, ראו לדוגמה בעלמא. ה בהרחבהג� רבי� מפסקי הדי� הרבניי� עוסקי� ב. ש�

 1�21�9918) ��אזורי י(תיק ; )9.5.2011, רס� בנבוופ (פלוני' פלונית נ 32555/1 )'אשד
  ). 11.11.2003, פורס� בנבו (אלמוני' פלונית נ

סימ� , חלק א, אב� העזר, יצחק� ת היכל"שכתב בשו, ה הרצוג"בית הדי� מביא את דברי הרב יא  69
 סוד והוא, זה לגו� להיבעל נפשית בחילה אלא סת� שנאה של עני� רק לא הוא עלי דמאיס: "ב

 שמסיבה והיינו המגע מחלת בש� הידועה מחלה הרופאי� חכמי גילו ובזמננו [הנפש מסודות
, ידוע בחפ� או ידוע אד� בב� מלנגוע סולדת נפשו אד� ב� ,טיבה על שאי אפשר להתחקות

 דברי� בכמה האחרוני� הרפואה חכמי את הקדי� בו אשר י�אלק בחכמת ל"ז �"הרמב ורבנו
 –" גולגולת דקה"ג� בעלת , שהמבח� הוא סובייקטיבי,  לפי דברי הרב הרצוג."]בכלל זה וא�

ובלבד שדבריה כני� ולא (אישה שמחמת היותה איסטניסית אינה יכולה לחיות עוד ע� בעלה 
 ". מאיס עלי"מנו בטענת  תוכל לדרוש גט מ–) 'עיניה נתנה באחר'בשל כ� ש

ומובאת ) סו� סימ� עז, קיצור דיני מורדת" (בית שמואל"גישה זו מנוגדת לעמדה שהביע בעל   70
�ולא די באמירתה, יש צור� בראייה קבילה שקיימת מאיסות, לדבריו. בהמש� פסק הדי�

 ":מאיסות"ישה או בהתרשמותו הסובייקטיבית של בית הדי� שאכ� קיימת תחושתה של הא
טענה ] האשה[=כשביררה ] מדובר[=איירי ] מהווה טענה' מאיס עלי'שטענת [=וכל זה "
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כש� שלא נית� להסביר מדוע פלוני סולד : " מדוע היא מואסת בבעלה"הסבר"שה יהא
, כ� לא נית� להסביר מדוע אשה מואסת בבעלה, ממאכל מסוי� בעוד שאחרי� נהני� ממנו

מבואר  "71:"חזו� איש"ג� בהסתמ� על דברי ה, ומסיק, "למרות שלא רואי� בו כל פג�
אזי , וא� נראה לה� שקיימת מאיסות אמיתית, 72תלוי בראות עיני הדיני�' ס עלימאו'שעני� 

  ".עומד הדי� בעינו, ג� במקו� שתובעת ממו�
מוסי� ומביא , שע� חבריו נמנה הרב דיכובסקי, הרכב בית הדי� הגדול: יתר על כ�

מאה  מחכמי טורקיה בראשית ה73,כחיזוק ג� את דבריו הנוקבי� של רבי אליהו אליפנדרי
  : שכתב כדברי� האלה, ח"הי

וליכא למיחש , ]לאשתו[=שונא לה ] הבעל[כאשר ניכר שכ� הוא האמת ש
ויושבת עגונה ', עיניה נתנה באחר'שזהו מחמת ש] ואי� לחשוש[=

והיא יושבת , זה כמה שני�] 74בירכתי ביתה[=למקצועות המשכ� 
כי , וע לב ישפוט בצדק שאי� זה ר76 כל מי שיש לו דעת במוחו75,בצניעות

ואי� תקוה ממנה שתשוב לבעלה , א� גזירה מ� השמי� שלא עלה זווג� יפה

וכיו� , וכל מגמתו של הבעל אינו אלא לעגנה בלבד לקחת נקמתו ממנה, עוד
  (!)לכפות לגרש אליבא דכולי עלמאד שהדי� נות� "שכ� נראה לענ

 
ומסיק ". הוי טענה שאינה ברורה, וא� אי� יכולת לברר על פי עדי�, ָלָמה הוא מאוס לה, ֶשָלה

אלא יש צור� להוכיח בעדי� כל , שלא די בהתרשמות בית הדי�, משמע: "בית הדי� הרבני
ר ג� שלפי זה לא תתקבל טענה על מאיסות ללא סיבה הנראית לעי� ושאי ברו. דבריה נכוני�

 . בית הדי� הרבני אינו נוטה אחר גישה זו, אכ� ."אפשר לבררה בעדי�
 . קט� טז�סעי�, סימ� סט, אב� העזר, חזו� איש  71
בא בתרא ב" (רואותשעיניו לא מה אי� לו לדיי� א: "ועיקרו במצוות חכמי�, 76 ש"ראו להל� ה  72

על השימוש הנרחב בכלל זה עמדתי במקו� . ועוד, ב"ע, נדה כ; ב"ע, נהדרי� וס; א"ע, קלא
  . ומאמרי שנזכר ש�, 76 ש"� שנזכרה להל� בה"ראו לפי שעה את תשובת הרשב. אחר

  ). ט"התע(סימ� יג ונא דאיתתא סדר אליהו רבה בדיני עיגרבי אליהו אליפנדרי   73
  ". למקצעות המשכ� בירכתי�: "23שמות כו , על דר� הפסוק שנאמר במשכ�  74
ורק מחמת כ� רצונה " עיניה נתנה באחר"מכא� שאי� לחשוש שמא , וכמו שכתב לעיל  75

 . להתגרש
ה סבר? למה לי קרא: "ובכגו� דא נאמר, "השכל הישר"יש כא� רמז לעקרו� ההכרעה על פי   76

, 34ש "לעיל ה, ראו ֵאלו�, על הסברה כאחד ממקורותיו החשובי� של המשפט העברי!" הוא
בעניי� כפיית ,  רבי שמעו� ב� צמח דורא�–� "ותשובתו הנוקבת של הרשב; 830–805' בעמ

 אי� לו לדיי� אי� מה שעיניו – ומילתא דתליא בסברא: "סימ� ח, חלק ב, �"ת התשב"בשו, גט
 דנתי בתשובה חשובה זו בהרחבה במאמרי .174ש "ראו ג� להל� הטקסט לצמוד לה". רואות

 עלו� שבות בוגרי�"  לתקנת� של עגונות ומעוכבות גט בימינו–דמעת העשוקי� "אביעד הכה� 
  ).ה"תשס (71כ 
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למרות כל א� ,  לגרשכפייהבית הדי� הרבני מסיק שאי� פוסקי� כדברי הרב אליפנדרי על 
 נמנעו דייני בית הדי� 77בנסיבות המקרה שהיה לפניה�, שהביא בפסק דינונכוחי� הדברי� ה

לצד (שהוא ,  לגרשציוויהסתפקו ב בגט וחיובמ אפילו – והרב דיכובסקי עמ� –הגדול 
א� לפי הנסיבות נראי� "שלפיה  ובקביעה 78,הר� התחתו� של אכיפת גט") המלצה לגרש"

  . "א% ללא עדי�, באמתלא ברורה' מאוס עלי'נחשבת כאומרת , כני�] של האשה=[דבריה 
 עולה תמונה של פסיקה נרחבת בעניי� אי�" לב שומע לשלמה"ג� מקוב� פסקיו החדש 

במקו� שעמיתיו " חיוב בגט"ועדיי� ג� כא� ניכרת נטיית הרב דיכובסקי לפסוק ".  גטכפיית"
   :מקו� אחד כתב בהכ� לדוגמ. נמנעו אפילו מכ�

בכדי ,  לתת פסק די� ללא מאסר וללא חיוב בגט(!) ... עשו מאמ�חבריי 
אל ': חושבני שעל כ� נאמר. שחס וחלילה לא ייכנסו לתחו� של גט מעושה

  79.80'תהי צדיק הרבה

  הרחבת השימוש בסנקציות נגד סרבני גט . 2

 שימוש נרחב  הרב דיכובסקיהשתמשעל מנת להתיר כמה שיותר נשי� מכבלי עגינות� 
 וכל זאת כדי להרחיב את יכולתו של – ההלכתי והמשפטי כאחד –" ארגז הכלי�"ומושכל ב

לא אחת עשה כ� הרב דיכובסקי ג� כאשר . בית הדי� הרבני להשית סנקציות על סרבני גט
  . היה הדבר מנוגד לכאורה לעקרונות חוקתיי�

 
בפסק .  הנסיבות העובדתיות שהיו בתיקמכלולקרובות קשה ללמוד מפסק הדי� את לעתי�   77

) שקטע הימנו מצוטט בפסק דינו של בית הדי� הגדול לערעורי�(דינו של בית הדי� האזורי 
וזה מפני שכמה פעמי� . שקר] של האשה[=נראה שבנדו� דידו לא נראית טענתה "נכתב כי 

טה וכ� בפע� אחרונה שאלה רבני� חשובי� שיעצו לה עזבה את הבית לזמ� קצר מחמת קט
מיד אחרי החתונה הייתה אלימות קשה מצידו  "ישהלדברי האוכ� ש, ..."לעזוב את הבית

ג� הפסיכולוג השתומ� , דח� אותי, רדה בי, הציק לי, התעלל בי בחיי אישות, ]של הבעל[=
  ". אותה לזהד שלה הכי�"וטע� שהעו, הבעל הכחיש את הכל... על אכזריותו

, שהובאו על ידיו, )כתובות סג, שיטה מקובצת(בכ� אימ� בית הדי� את דברי רבנו יונה   78
אבל בית , היינו כפיה בשוטי�', מאוס עלי'א� על גב דאי� כופי� לתת גט באומר� : "ושלפיה�

לקרותו [=מצוה למקריא עבריינא ... וא� לא יגרשנה, די� מודיעי� לו שמצווה עליו לגרשה
 להשית על סרב� גט ראו אביעד הכה� – וראוי –על סנקציות חברתיות נוספות שנית� ]". בריי�ע
 358 פרשת השבוע" הטלת סנקציות על משפחתו של סרב� גט:  אי� זו עגונה–א� תרצו "
 ).ט"התשס, פרשת ניצבי�(

  .  ובטקסט הצמוד לה56ש "זה ראו לעיל ה" כלל"על שימושו של הרב דיכובסקי ב  79
ריש , כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=( 24'  בסו� עמ,51ש "לעיל ה, הרב דיכובסקי  80

  .)קצב' עמ
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ע� פסיקת בתי " ליישר קו " נטה הרב דיכובסקי– כפי שיבואר להל� –א� שבדר� כלל 
שיאפשר לבית הדי� לפסוק בדר� שלא " עמק השווה"המשפט וקרא לעמיתיו למצוא את 

כאשר הגיע הדבר למצוקת� של מסורבות הגט חרג הרב , תעמוד בניגוד לחוקי המדינה
  .דיכובסקי ממנהגו

 הכ� לדוגמ. ביטוי נרחב לכ� נית� בפסיקתו של הרב דיכובסקי כמו ג� במאמריו
בעל אינו " הוא כותב שדי בכ� ש81"דר� השיפוט הראויה בבתי הדי� הרבניי�"במאמרו על 

  ". א� על פי שהוא ממלא את כל חובותיו כלפיה",  בגטחייבוכדי ל, "אוהב את אשתו
אפילו , ששנאה מהווה גור� הלכתי לחייב בגט"על בסיס האמור בתלמוד הוא מסיק 

,  בגט בלבד חיובג� במקו� של", אלא שלדעתו, דולא עו". כשלא מדובר בשנאה אקטיבית
   82". אינה נחשבת לגט מעושה– עד חודש ימי� –הטלת מאסר קצר , ללא פסק די� לכפייה

וכל (וג� כאשר יש פסק די� של כפייה לגט , רוב עמיתיו אינ� הולכי� בדר� זו, כידוע
ויעידו על . ש מאסראי� ה� ממהרי� להשית על הסרב� עונ, ")חיוב בגט"שכ� כאשר יש רק 

או , "שלו� הבית"דרכו זו לא נבעה מהקלה בער� הנישואי� ו 83.כ� נתוני הנהלת בתי הדי�
הכרה , אלא מתו� רגישות לסבל� של מסורבות הגט, "גט מעושה"בחשש ממזרות ו

היענות לפירוק קשר �במציאות החיי� וחשש מפני יצירת ממזרות דווקא בשל אי
   84.הנישואי�

ו של הרב דיכובסקי בעניי� זה נית� ג� באחד מפסקי הדי� המפורסמי� ביטוי לגישת
עסק בעניינו של סרב� גט שהוצא נגדו פסק די� הכופה אותו  פסק הדי�. שהוציא מתחת ידיו

ועמד בסרבנותו תו� שהוא מגדיר עצמו (!)  הסרב� ישב בכלא במש� שבע שני�. לגרש
   85.בשבתו בבית הסוהר, כשרות מהודרת, "גלאט"ותבע כי יינת� לו אוכל בהכשר " חרדי"

 
  . 23' עמב ,51ש "לעיל ה, הרב דיכובסקי  81
או " המלצה"ג� כאשר מדובר רק ב, בכל מקרה שבו סרב� הגט אינו מציית להוראות בית הדי�  82

קיו� פסקי די� של (בתי די� רבניי�  לחוק 3' נית� להטיל עליו מאסר מכוח ס, בגט" חיוב"
 .1995–ה"התשנ, )גירושי�

  .53ש "כאמור לעיל ה,  במאמרי שבכר� זהי� זה ראו הנתוני� שהבאתיילענ  83
 כול� יודעי� בדור הפרו� שבימינו: "24' בעמ, 51ש "הביטוי לכ� נת� במאמרו הנזכר לעיל   84

, אנשי� ונשי� ממתיני� לגט הנכס�. י� להכרעה מהירה של נישואי� כושלשהשעה צריכה מאד
  ".עושי� ה� די� לעצמ�, וא� ההליכי� נמשכי� יותר מדי

בעקבות פסק הדי� א� ). 17.9.2008, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 8455�64�1) גדול(תיק   85
הצעת : הונחה על שולח� הכנסת הצעת חוק פרטית שביקשה לעג� את תוכ� פסק הדי� בחוק

 הגבלות על סרבני גט במאסר –תיקו� ) (קיו� פסקי די� של גירושי�(רבניי� חוק בתי די� 
 .2014–ד"התשע, )כפייה
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בראש . הרב דיכובסקי דחה תביעתו על הס� ונקט לשו� חריפה ביותר נגד האיש ומעשהו
  : נגד סרבני גט(!)  יש לחשוב ג� בימינו על השבת עונש המלקותשדבריו הוא מעיר שאפשר 

כאשר בית הדי� היה מוצא שנית� על פי די� תורה לכפות , בדורות קדומי�
כמו . עד שתצא נפשו, נית� היה לכו� את הבעל בשוטי�, על הבעל לתת גט

כפיה בשוטי� אינה נהוגה כיו� . כ� נית� היה להטיל עליו נידוי וחר�
  ). ואולי יש לשקול זאת מחדש לגבי מת� גט(במדינות דמוקרטיות 

  : ג� בהמש� דבריו יוצא הרב דיכובסקי נגד הבעל בדברי� חריפי�

קש הבעל לאפשר לו לקבל אוכל בכשרות מהודרת של מב, במקרה דנ�
מטיל עליה , שנהג באלימות באשתו והודה על כ�, "הצדיק"הבעל . �"הבד

האשה נוהגת כמנהגי , א� על פי החומר שבתיקי בית הדי�. כל שיקו� אפשרי
היא א� גילתה גדלות . הנשי� היהודיות הכשרות ומחנכת ילדיה בחינו� דתי

את ילדיה הקטיני� לבקר את , לא מעט פעמי�, בעצמהנפש עצומה והביאה 
הג� שכל ישיבתו ש� היא עקב העוול הנורא שהוא , אביה� בבית האסורי�

  ...גור� לה

א� ממרה את פי הדייני� , "יראת שמי�"הבעל מגלגל עיניו בטענות של 
  . שפוסקי� על פי די� תורה

 הוא נוהג להושיט ל כי"על חזיר המפריס פרסה ואינו מעלה גרה אומרי� חז
, הוא אומר לנו. א� הבעל דנ� לא מסתפק בכ�". כשר אני"טלפיו כאומר 

כשר , אני לא סת� כשר: "במידה לא מבוטלת של התנשאות, כביכול
�"ועל כ� זכאי אני לקבל כשרות מהודרת של הבד, למהדרי� אני ."  

ושה הריהו כע. מבחינה הלכתית נראה כי אי� כנות ואי� כל אמת בדרישתו
  . מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס

ומיד לכשית� גט יוכל הוא , מפתחות הכלא הרי נמצאי� בידיו של הבעל
הא� חייב הציבור לנהוג . לאכול כאוות נפשו בכשרות למהדרי� מ� המהדרי�

  ? ולדאוג לו לכשרות מהודרת, בו באופ� השונה מיתר האסירי�

רו של הרב דיכובסקי בצער האישה וחוש� הסגנו� החרי� ויוצא הדופ� מבטא את כאבו וצע
 – כמעשה חכמי� הראשוני� –יותר מטפח באשר להשקפת עולמו ולזהירות שיש לנהוג 

  ". כבוד� של בנות ישראל"ב
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גישה זו באה לביטוי ג� בעמדתו הנחרצת של הרב דיכובסקי שלפיה אי� מקו� להיענות 
שאשתו תוותר על זכויותיה , לתביעת סרב� גט המציב אותה כתנאי מקדמי למת� הגט

 או תעביר את ההכרעה בעניי� חלוקת הרכוש מבית המשפט – כול� או מקצת� –בנכסי� 
  . האזרחי לבית הדי� הרבני

 וניתוק התלות שבי� מת� הגט לחלוקת הרכוש " גט מותנה. "3

בסוגיית סרבנות הגט יודע שאחת הבעיות המרכזיות שניצבות כמכשול , ולו מעט, כל הבקי
במקרי� רבי� מת� הגט משמש אמצעי . פני התרת נשי� מעגינות� היא סכסוכי� ממוניי�ב

  ". בכס� –  ואת חירותה–לקנות את הגט "ועל האישה , סחטנות לתביעות ממוניות
על מנת לפתור סוגיה זו הציע הרב דיכובסקי לא אחת לנתק את הקשר בי� מת� הגט 

מקרה אחד חייב בית הדי� האזורי את הבעל ב, לדוגמה,  כ�86.להכרעה בשאלות הממוניות
ח וקבע בד בבד שהגט לא יסודר עד מועד תשלו� "בתשלו� דמי הכתובה בס� חצי מיליו� ש

ויוטלו , "סרב� גט"יוכרז , בית הדי� האזורי הוסי� כי א� הבעל יימנע מתשלו� חובו. חוב זה
  .עליו צווי הגבלה

הבעל : " רעה חולה וביקש לנתקו–מו�  שבי� הגט למ–זה " קשר"הרב דיכובסקי ראה ב
ג� לפי ההלכה וג� לפי החוק נועדו , צווי הגבלה. הוא סרב� ממו�", כתב, "אינו סרב� גט

ולאחר , בית הדי� צרי� היה לקבוע סידור גט תחילה. למנוע סרבנות גט ולא סרבנות ממו�
מש בכפיית גט אבל לא נית� להשת. מכ� להפעיל כל אמצעי שיעלה בדעתו לגביית הכתובה

   87".כמנו� לגביית כתובה
שהולכת ותופסת , "הגט המותנה"על דר� זו ביקר הרב דיכובסקי בחריפות את תופעת 

" דעת מיעוט" שהיא 88,�"ואת דבקות� של יותר ויותר דייני� בגישת המהרשד, תאוצה
ה ולפיה נית� להתנות את מת� הגט בתביעת ממו� או בתביעות אחרות כגו� תביע, בהלכה

  :  וכ� הוא כותב89.למשמורת הילדי�

� למניעת כפיית גט במקו� שהבעל מתנה את "אציי� שהשימוש במהרשד
נער הייתי וג� זקנתי ובכל . הסכמתו הוא דבר שעלה רק בשני� האחרונות

 
ניתוק קשר זה עמד ג� במוקד� של כמה הצעות חוק שביקשו לנתק את הדיו� בסידור הגט   86

 . מהדיו� בשאלת חלוקת הרכוש בי� בני הזוג
 . 25' בעמ, 51ש "לעיל ה, הרב דיכובסקי  87
 149 כה תחומי�" הצבת תנאי� על ידי בעל המחויב בגט"הרב דוד בס : ראו בהרחבה  88

 . 133–123' בעמ, 57ש "לעיל ה, שיפמ�; )ה"התשס(
ית הדי� לבטל פסיקה של בתי � ג� כלי נשק בניסיו� ב"לעתי� קרובות משמשת גישת המהרשד  89

ראו . משפט אזרחיי� ולחייב העברת כל הדיוני� המשפטיי� בי� בני הזוג רק לבית הדי� הרבני
  ). 29.8.2004, פורס� בנבו (אלמוני' פלונית נ 27�21�1) גדול(תיק : לדוגמה
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 – שנות ישיבתי בבית הדי� הגדול 20� שנות ישיבתי בבית הדי� האזורי ו12

הסתמכו גדולי הדייני� לדורותיה� על  לא –למעט עד לפני זמ� קצר יחסית 

, כאשר הגיעו לכפייה לא התחשבו כלל בתנאי� שמתנה סרב� הגט. שיטה זו
של [=ובוודאי הסיבה לכ� היא שלא מצאו לסמו� להלכה על הדעה הזו 

אד� המחויב בגו אינו יכול להתנות תנאי� למת� גט כדי ]... �"המהרשד
   90. מחיוב המוטל עליו על פי די�טרלהיפ

למרות דברי� נכוחי� אלה המציאות מלמדת שע� פרישת הרב דיכובסקי מבית הדי� הולכת 
על ההשלכות הטראגיות , � וקונה לה יותר ויותר שביתה במערכת בתי הדי�"גישת המהרשד

  91.שנובעות מכ� על גורל� של מעוכבות הגט

  הרחבת סמכותו האוניברסלית של בית הדי� הרבני . 4

יצבי� תדיר לפני בית הדי� הרבני בבואו למצוא מזור למעוכבות גט הוא אחד המכשולי� הנ
נישואי� (וכ� במיוחד לעת חקיקת חוק שיפוט בתי די� רבניי� , מעיקר הדי�. שאלת הסמכות

יהודי� בישראל אזרחי "סמכות בית הדי� חלה רק כאשר מדובר ב, 1953–ג"התשי, )וגירושי�

א שמקנה לבית 4הוס� לחוק סעי� , 2005–ה"סתשהבשנת ,  לימי�92."המדינה ותושביה
  .בתביעה לגירושי�) אוניברסלית(לאומית ��הדי� סמכות בי

שבה� לא ,  לחוק מקרי עגינות קשי�קוד� התיקו�לפני הרב דיכובסקי באו ג� , אכ�
והיה חשש ממשי שא� , תחת כנפי סמכות בית הדי� הרבני" דר� המל�"נכנסו הצדדי� ב

תיוותר האישה ,  האפשרות לצאת את גבולות האר�–דר� כלל הבעל  ב–תינת� לאחד מה� 
  .  לעולמי ַעד"עגינותה"ב

 
' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=( 27–26' מבע, 51ש "לעיל ה, הרב דיכובסקי  90

  . )קצו–קצד
על התניית מת� הגט ועל חדשנות : 'מעגנת את עצמה'"לעניי� זה ראו בהרחבה עמיחי רדזינר   91

 יצפו, אביעד הכה� וברכיהו ליפשי� עורכי�, דוד גליקסברג, אריה אדרעי( ספר אלו�" הלכתית
 Amihai Radzyner, Problematic Halakha: Creative Halakhic Rulings in; )2015 פרס�להת

Israeli Rabbinical Courts, 20 JEWISH L. ANN. 103 (2013).  
תנאי הסמכות של בית הדי� "ראו מאמריו של מנשה שאוה , על סוגית הסמכות.  לחוק1' ס  92

על משמעות "מנשה שאוה ; )1978 (39  לביטהפרקל" הרבני בעניני נישואי� וגירושי�
 לד הפרקליט" 1953–ג"תשי, )נישואי� וגירושי�(שבחוק שיפוט בתי הדי� רבניי� ' בישראל'

נישואי� כדת משה "אביעד הכה� : ראו בהרחבה, על דרכי חקיקתו של החוק). 1982 (251
 40  מפתח בישראלצומתי הכרעות ופרשיות" חוק שיפוט בתי די� רבניי�: ישראל) מדינת(ו
 ). 2010, דבורה הכה� ומשה ליסק עורכי�(
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ובדרכי� משפטיות שונות , נכנס הרב דיכובסקי לעובי הקורה, על מנת להימנע מכ�
הביא להחלת שיפוטו של בית  93, בדר� עקלתו�–" עיקולי ופשורי"לעתי� תו� , ומתוחכמות

בכ� יצר . עיכוב היציאה שנית� נגד סרב� הגט ג� במקרי� אלההדי� הרבני ומת� תוק� לצו 
 �ופעמי� הרבה הביא בדר� זו , שיציאתו מהאר� נמנעה,  על סרב� הגטחזקי�מנופי לח

   94.להתרת האישה מכבלי עגינותה
, נטולי אזרחות לחלוטי�, שבו שני הצדדי� היו פליטי� מתימ�היה מקרה , הלדוגמ

 שהייה �ורישיו" אשרת מעבר"י סאטמאר ושהו בה רק מכוח שנמלטו לאנגליה בעזרת חסיד
א� ברבות הימי� זנח את , הבעל היה נשוי לשתי נשי�, רבי� מאנשי תימ�כמנהג . זמני

ניצלה , זו פנתה לבית הדי� האזורי בירושלי�. וסירב לתת לה גט, אשתו השנייה, המשיבה
 צו עיכוב יציאה מ� – 20.1.2003 ביו� –הזדמנות שבה ביקר בעלה באר� והוציאה נגדו 

במקרה זה .  שאליו הגישה ג� תביעה לגירושי�,האר� בבית הדי� הרבני האזורי בירושלי�
 כי נסתברלבד מעצ� עיכוב היציאה : מנו� הלח� של צו עיכוב היציאה היה גדול במיוחד

ות פח, 19.3.2003עמד להינשא בלונדו� ביו� ) ו לאשתו הראשונהמנישואי(בנו של הבעל 
  . מחודשיי� לאחר מכ�

מיהר לערער ולתבוע את ביטול צו עיכוב היציאה , בישראל" כלוא"שמצא עצמו , הבעל
 ולפיה צו עיכוב היציאה נית� בחוסר – נראתה משכנעת למדי  הדברי� שעל פני–בטענה 
  . מאחר שאי� לבית הדי� הרבני סמכות כלפי בני זוג שאינ� אזרחי האר� או תושביה, סמכות
ע� זאת אי� . אש דבריו נות� הרב דיכובסקי ביטוי לצערו על הצרת סמכות בית הדי�בר

 מהוראת חוק מפורשת שמגבילה את סמכות – כפי שעושי� לעתי� עמיתיו –הוא מתעל� 
ללא מגבלות וללא , אילו היה בית הדי� הרבני פועל במסגרת אוניברסלית: "בית הדי�

וב יציאה מ� האר� לבקשתה של אשה שאינה אזרחית אזי היה מקו� להוציא צו עיכ, גבולות
ובית הדי� , א� מה נעשה. כנגד בעל שג� הוא אינו אזרח ואינו תושב, ואינה תושבת כא�

אינו , כפי שפורש על ידי בית המשפט העליו�, החוק. הרבני פועל במסגרת חוקית ברורה
בית הדי� אינו יכול .  העול�על פני כל יהודי, בענייני נישואי� וגירושי�, נות� לנו סמכות

�שג� היא אינה מתגוררת , ולאלצו להתדיי� כא� ע� אשתו, לתפוס אד� שהגיע לביקור באר
  ".באר� ואינה אזרחית שלה

וקשה למצוא , המשיבה אומללה למדי("הרב דיכובסקי נות� ביטוי לכאבה של האישה 
צוי בית הדי� במקרי� מעי� ולחוסר האוני� שבו מ") וג� לא באנגליה, לה סעד באר� ישראל

ואי� לנו רשות , החוק קבע סייגי� ברורי�" ("אנוס על פי דיבורו של המחוקק"כשהוא , אלה

 
 . ב"ע, עבודה זרה לד, ראו בבלי  93
בית ' פלוני נ 8121/11� "ראו לדוגמה בג. בדר� זו צעד לרוב ג� בית המשפט הגבוה לצדק  94

לעיל , שנדו� בהרחבה במאמרי המופיע בכר� זה, )24.1.2012, פורס� בנבו (הדי� הרבני הגדול
  . 53ש "ה



  לדמותו של דיי� בישראל ": להציל עשוק מיד עושקו"  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

47  

הבעל " תפישת"אי� הוא אטו� ג� לחוסר הצדק שב, ובד בבד, וע� זאת"). לחרוג מה�
, ומושכת בחוטי�, ]באנגליה[=נמצאת ש� ] שה מעוכבת הגטיהא[=המשיבה : "בישראל
כשהיא חופשייה , היא מעכבת את בעלה באר�. את הדיו� בעניינה, כוח�ות באבאמצע

  ".להסתובב בכל מקו� בעול� הגדול
אומ� לבו כדי להביא את לש� מציאת פתרו� יעיל גייס הרב דיכובסקי את רוחב דעתו ו

  . מזור למעוכבת הגט ולשחררה מכבליה
נימוקי ,  המשפט–" חבל" ה קלאסית נוספת למקרה שבוהדומה שפסק די� זה הוא דוגמ

שה והתרתה י אחר המטרה והתכלית שבעשיית צדק ע� הא–" הל� אחר הדלי "– פסק הדי�
את גייס בית הדי� את כל כישוריו ו, הברורי� לעי�, למרות הקשיי� הפורמליי�. מכבליה

   95.שהיהכלי� שבידו כדי להביא מזור לא
שמקנה ,  לחוק4אר� הוא סעי� הבסיס הראשו� לדחיית בקשת הבעל לצאת מגבולות ה

, אכ�. במקרה שבו הוגשה לו תביעה למזונות" אוניברסלית"לבית הדי� הרבני סמכות 
 שכ� בעת הוצאת צו ,סמכות לפי סעי� זה" קניית"מבחינה פורמלית טהורה קיי� קושי רב ב

וזו לא הוגשה אלא רק יו� לאחר , עיכוב היציאה נגד הבעל טר� הוגשה תביעת למזונות
נמצא שביו� ". לקנות סמכות"על מנת : כשהגשתה נדמית בעליל רק לש� מטרה אחת, מכ�

 וממילא נעשתה הוצאתו בחוסר ,הוצאת צו עיכוב היציאה לא קנה לכאורה בית הדי� סמכות
  )! (סמכות

לא נסתר מעינינו כי צו עיכוב היציאה מ� האר� : "בהתייחסו לכ� קובע הרב דיכובסקי
כי התביעה למזונות הוגשה בסמו� , אול� בשי� לב. ביעת המזונות הוגשה תבטר�נית� 

, יש לראות את הבקשה למת� הצו, ויו� אחד בלבד לאחר הגשת תביעת הגירושי� ,לאחר מכ�
  ...."כסעד עזר ג� לתביעת המזונות, ואת הצו שנית�

 שכבר הוצא לאחרורכישת אזרחות הוגשה רק " עולה"שה לקבלת מעמד יג� בקשת הא
נמצא ג� כא� שמבחינה . עיכוב היציאה והתקיי� דיו� אחד לפחות בבית הדי� הרבניצו 

וכאשר הוציא מלפניו את צו עיכוב , פורמלית כאשר קיי� בית הדי� האזורי את דיונו הראשו�
עדיי� לא הייתה האישה אזרחית ישראל ואפילו לא הגישה בקשה להתאזרחות  ,היציאה

נסיבות העניי� נראה בעליל כי כל הגשת הבקשה לקבלת מ: יתר על כ�. מכוח חוק השבות
על . סמכותו של בית הדי� הרבני בישראל" קניית"לא נעשתה אלא לש� " עולה"מעמד של 

ובעיניי� ניטרליות , שה לא קיימה כל זיקה קודמת ממשית לישראליהא, פני הדברי�
  . מוטלת בספק רב" ציוניותה"

הג� שלא הוגשה כלל על , סק דינו ג� על בקשה זולמרות זאת ביסס הרב דיכובסקי את פ
   )! (שה אלא רק על ידי בא כוחהיידי הא

 
  . ש�, דוגמאות נוספות מופיעות בפסקי הדי� שהבאתי במאמרי המופיע בכר� זה  95
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קבע הרב , הכללישבמידה רבה נשע� על מתודות והלכות של המשפט , במהל� אופייני
נוכחות "נית� לראות בהגשת הבקשה על ידי מיופה הכוח של האישה מעי� דיכובסקי כי 

ולחלופי� נית� לראות בעצ� נוכחותה של ,  בישראלשה עצמהישל הא" קונסטרוקטיבית
 הגשת התביעה א� בה בעת שהיא עדיי� תלויה לאחר ג� א� זו הייתה רק – האישה בישראל

  . המקנה סמכות לבית הדי� הרבני,  משו� קיו� דרישת נוכחות המבקשת בישראל–ועומדת 
בות הבעל לדיו� התייצשני אלה ביסס הרב דיכובסקי את פסק דינו ג� על על נוס� 

   96.שהיא כשלעצמה הייתה יכולה להקנות לבית הדי� סמכות, בפניוש
שהתקיימו ,  ביותרראשוניי�, הרב דיכובסקי מסתמ� ג� על הליכי חקיקה: יתר על כ�

לאומית של בית הדי� הרבני ��באישור הצעת החוק להרחבת סמכותו הביודנו , בכנסת
לאחר מת� (!)  בחלו% עוד שנתיי� וחצי,  לבסו�הליכי� אלה הובילו(!)  ראשונהבקריאה 

�לאומית��סמכות בי"א לחוק ולהחלת 4לתיקו� סעי� , פסק דינו של הרב דיכובסקי

   97.במקרי� מסוימי� בתביעה לגירושי�" אוניברסלית
ניצל הרב דיכובסקי את בקיאותו , הג� שהתיקו� לחוק היה רק בחיתוליו החקיקתיי�

  : אופייני� יוקבע בפסק ד, המשפטית

כהבעת רצונו של , יש לראות בעצ� קבלת הצעת החוק בקריאה ראשונה
המחוקק להגמיש את תנאי הסמכות של בית הדי� הרבני לדו� בענייני התרת 

אי� מניעה לפרשנות מחודשת של תנאי , משכ�. נישואי� של יהודי� בישראל
 מנשי� באופ� שימנע עגינות, כבר עתה,  לחוק שיפוט בתי רבניי�1סעי� 

  98.יהודיות שקשרו את גורל� במדינת ישראל

התחקות אחר לוח הזמני� של ההליכי� המשפטיי� בתיק זה ממחישה את : זאת ועוד
). ראו להל�(שעליה התריע הרב דיכובסקי פעמי� רבות , החשיבות שבמניעת עינוי די�

ביו� , האשה הגישה את בקשתה בבית הדי� הרבני למת� צו עיכוב יציאה נגד הבעל
הגישה האשה ג� תביעת , 16.1.2003 ,ביו� חמישי בשבוע, יו� לאחר מכ�. 15.1.2003

  . מזונות

 
 . ג" התשנ,�תקנות הדיו� בבתי הדי� הרבנייל) 2( יטקנהראו ת  96
ני בסמכות בית הדי� הרב" נלכד"יצוי� כי ג� על פי התיקו� לחוק ספק הוא א� הבעל היה   97

מקו� ש: א לחוק אחת מאלה4' דורש ס, על מנת להחיל את סמכות בית הדי� הרבני. בישראל
 אזרחי�ששני בני הזוג יהיו ;  יהיה בישראל– במקרה זה הבעל – של הנתבע מושבו

שהתובע יהיה אזרח , יהיה בישראל) האישה, במקרה זה(התובע " מקו� מושב"ש, ישראליי�
ישראלי והתגורר בה במש� שנה לפחות במהל� השנתיי� או שהתובע הוא אזרח  ,ישראל

א� לא אחת משש חלופות אלה התקיימה במקרה , על פני הדברי� .שקדמו להגשת תביעתו
  ! שלפנינו

  ).2.3.2003, פורס� בנבו (.ח.כ' נ. צ.כסג /4485) גדול(תיק   98
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, בית הדי� האזורי קיי� שני דיוני� מהירי� בתיק בימי� שני וחמישי בשבוע שלאחר מכ�
העותר פנה בערעור לבית הדי� הרבני . והותיר את הצו על כנו, 23.1.2003� ו20.1.2003

והרב דיכובסקי נת� את פסק דינו המנומק ובנוי לתלפיות ביו� , לאחר מכ�הגדול בסמו� 
 מנו� יהדומה שידע כי מועד זה יה. שבועיי� לפני מועד חתונת בנו של המערער, 2.3.2003

 �� "ג� בג.  על המערער כדי שישחרר את אשתו מכבלי עגינותה ויית� בידה גטגדוללח
יו� לפני מועד נישואי , 16.3.2003 הדיו� ביו� נרת� למשימה במהירות הראויה וקיי� את

בקיו� הליכי� אלה ביעילות מרבית ג� מנעה עינוי די� וג� יצרה לח� על . בנו של העותר
  . הבעל לתת גט לאשתו
בקיאות ברזי , "הצלת עשוקה מיד עושקה"חתירה ללא פשרות ל, שילוב אומ� הלב

אפשרו לרב דיכובסקי במקרה זה " ראיית הנולד"המשפט הישראלי לצד תבונה וחכמת 
  . שה מכבלי עגינותהיודומיו להביא לתוצאה המקווה ולהתרת הא

מכיוו� שהרב דיכובסקי שיער כי הבעל יגיש עתירה ". הרואה את הנולד? איזהו חכ�"
�ושיגר בחתימת פסק דינו מעי� בקשה" הקדי� תרופה למכה", � לביטול פסק הדי�"לבג

שהעתירה שנדונה הג� , שישבו את לבו" חוקתיי�" זרעי� "זריעת"תו� , �"משאלה לבג

  : � טר� באה לעול�"בבית המשפט העליו� בשבתו כבג

כבוד : בעיד� חוק יסוד, שבית המשפט העליו� של מדינת ישראל, נראה לנו

לא יאטו� אוזניו מפני מצוקתה , "הכפר הגלובלי" ובעיד� 99,האד� וחירותו

נה יכולה למצוא מזור משפטי לסכסו�  אשר אי100,של אשה עלובה וגלמודה

 
� "וקריאה לבג, "ההרמה להנחת"יש בו מעי� . היסוד אינו מקרי�אזכור חוק, כפי שצוי� להל�  99

 . לממש את זכות האישה לחירות למעשה ולא רק להלכה
שבה משתמש הרב דיכובסקי מאפיינת , בעליל� רגשית, הרטוריקה". הטו� עושה את המוזיקה"  100

רבי� מה� מרבי� לדבר על מצוקתה של . את דרכ� של רבי� מחכמי ישראל בענייני עגונות
יסוד לכ� משמש כבר (ואינה נענית " מייללת ","צועקת"ש, "אומללה"וה" עלובה"האשה ה

צעקת "כגו� , להבדיל מצעקת הרבי�" (אנונימי"שכאשר הוא מדבר בצעקת היחיד ה, �"התנ
הוא מייחס אותה פעמי� הרבה , ))או צעקת המנהיג כגו� זעקת� של משה ומרדכי, "בני ישראל

 המארשה ואי� הנערצעקה ה: "16דברי� כב , ראו לדוגמה הפסוק שנאמר באנוסה. לאשה
 אונס ומפתה ועבירת אינוס –' ארור מכה רעהו בסתר'" אביעד הכה� וראו" (מושיע לה

 ,12ש "לעיל ה, פרשיות ומשפטי�=() ע"התש, פרשת כי תבוא (381 פרשת השבוע" במרמה
 בני הנביאי� צעקה אל ואשה אחת מנשי: "1ד , מלכי� ב, צעקת האשה אל אלישע; ]349' בעמ

והנה האשה אשר החיה ... ותצא לצעוק אל המל�: "5–3ח , וש� מלכי� ב; ..."אלישע לאמר
�צעקתה האנונימית של "ו, "צעקנה בנות רבה: "3והשוו ירמיה מט , "את בנה צועקת אל המל

דרשו ) בראשית רבה מט(ל "שחז) 21בראשית יח " (הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה "–סדו� 
סימ� , חלק א, ת שבות יעקב"שו :וראו עוד. של נערה דווקא" צעקתה"כנגד , ולא בכדי, ותהא

ויהי ... פעמי� איזה אותה שהיכה בעלה על בקולה ומייללת נפשה במר צעקה אחת אשה: "קיג
 ויכה , רק הבעל ואשתו ומשרתו,)11ראו בראשית לט  (היו� ואי� איש מאנשי הבית בבית
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, דבר אשר הופ� אותה לעגונה, לסכסו� הגירושי� שלה באר� מגורי בעלה

  . הלכה למעשה

וממילא אינו כפו� , אינו נתי� של כל מדינה שהיא, הבעל הוא פליט, כאמור
לא נית� להחיל לגביו את ההיגיו� העומד בבסיס . אל מרות של מדינה כלשהי

אשר לפיה לא ראוי להפעיל בענייני סטטוס , יאליתעקרו� הסמכות הטריטור
כאשר הנתבע כפו� לחוקי מדינת אזרחותו או , את סמכות המדינה המארחת

  . תושבותו

נראה לנו שזהו המקרה ,  לחוק1ככל שדרוש שינוי פרשני להוראות סעי% 

 כל שדרוש .וא% אי� צור� בשינויי חקיקה, לא בשמי� היא. הראוי לעשות כ�
ראוי , לדעתנו. ו� הפרשנות של בית המשפט העליו� לסעי� האמורעדכ, הוא

, שדי בכ� שהתובע הינו אזרח ישראל או תושב בה, לפרש זאת באופ�
בכדי להקנות לבית , והנתבע הינו יהודי הנמצא בישראל בעת הגשת התביעה

  101.הדי� הרבני סמכות לדו� בתביעת הגירושי�

עתירה שהגיש הבעל לבית המשפט הגבוה ". הרי� את הכפפה"בית המשפט הגבוה לצדק 
) שאליו הצטרפו השופטי� ריבלי� ולוי (103 נדחתה על ידי השופט אהר� ברק102,לצדק

  104.ב� פחות משני עמודי�, בפסק די� קצרצר

 
 חלק ,יעקב שבות ת"והשווה שו( "והיא צעקה ואי� מושיע לה ,כזריותהאיש את אשתו מכת א

ו אלא לש� "חכמי ההלכה נוקטי� מונחי� אלה לא כתיאור של גנאי ח). עט–סימני� עח ,ג
  . הדגשת כאבה ומצבה האומלל של האשה המשוועת לעזרת בית הדי�

  .98ש "לעיל ה, סג/4485) גדול(תיק   101
מצביע על הפער שבי� שמירת , מכוח עקרו� פומביות הדיו�, �"פרסו� שמות המתדייני� בבג  102

לבי� הפגיעה בה בהליכי , בבית הדי� הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה" צנעת הפרט"
שר  בעיקר כא–ורק לעתי� נדירות , תופעה זו קיימת ג� בהליכי� רבי� אחרי�. �"ערעור בבג

תומר מוסקובי� לעניי� זה ראו . � חסיונ� של שמות הצדדי�" נשמר בבג–מדובר בקטיני� 
 משפטי�" ?די��  הא� ראוי לפרס� שמות בפסקי–ההגנה על הפרטיות בפרסומי בתי המשפט "

 ).ט"התשמ (431יח 
רק לא . השוואה" מזמיני�"קווי ההקבלה והדמיו� בי� השופט ברק לבי� הדיי� הרב דיכובסקי   103

והחות� , ) שנה32 –הרב דיכובסקי ,  שנה28 –ברק (בשל הזמ� הרב שבו ישבו על כס השיפוט 
הרב דיכובסקי . אלא ג� בשל יחסי הידידות ביניה�, הרב שהטביעו על המערכות שבה� כיהנו

, בלט בקרב עשרות השופטי� והמשפטני� שהוזמנו לטקס פרישתו של הנשיא ברק מכהונתו
" שערי משפט"נוס שנער� במרכז האקדמי ד הדוברי� המרכזיי� בכיוהשופט ברק היה אח

 – בעיקר סמויות –" עקבות"ליחסי גומלי� אלה יש לא פע� . לכבוד הרב דיכובסקי ע� פרישתו
. 153ש "הב שיוזכר להל� "בני נח"ראו לדוגמה את פסק הדי� בעניי� . בפסיקת� של השניי�

משאר , יחסית, כמוב�, בתדירות רבה יותר(השניי� מצטטי� לא פע� איש את דברי רעהו 
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� וחורג תדיר "נקל לשער שלו היה מדובר בדיי� שהיה מתריס תדיר נגד סמכות בג
� היה "אפשר שבג, "של בית הדי� הרבנילש� הפגנת עצמאותו "ו" לש� שמי�"מסמכותו 

כפי , מתערב בפסק הדי� ומכריז על בטלותו בהיעדר סמכות, מגיע למסקנה שונה לחלוטי�
" ד"קוצו של יו"� בנקל לעמוד על "יכלו שופטי בג, לו רצו. שעשה במקרי� אחרי�

ביטול צו לשלילת סמכות בית הדי� הרבני ול, קרוב לוודאי, שהיה מביא, פורמליסטי ומהותי
  105.עיכוב היציאה שהוציא נגד הבעל

בקיאותו , יחס הכבוד שנהג הרב דיכובסקי בהוראות החוק ובתי המשפט האזרחיי�, אכ�
הנרגשת " קריאתו"ו, פניוודבר דבור על א, הנמקתו הראויה של פסק הדי�, במשפט הכללי

 הדי� הרבני  להותרת פסק הדי� של ביתוהביא, בסו� פסק הדי� באשר למצוקתה של האשה
� בו"התערבות בג�על כנו ולאי.106  

 
ודומה שלא לחינ� ) השופטי� והדייני� שמאזכרי� דברי דייני� ושופטי� אחרי� בפסקי דינ�

מכל דייני ישראל ביקש הנשיא ברק לראות דווקא את הרב דיכובסקי יושב עמו בבית המשפט 
הציע לו השופט ברק להיות חבר בוועדה ,  פרישתו של הרב דיכובסקי לגמלאותלאחר. העליו�

ותפתור , בתי הדי� הרבניי� לבי� בתי המשפט לענייני משפחהשתגשר על נקודות החיכו� בי� 
  .מרו� הסמכויותאת בעיית 

� פסק הדי� נית). 17.3.2003, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' כובאני נ 1796/03� "בג  104
את בית הדי� הרבני ייצג . לאחר מת� פסק דינו של הרב דיכובסקי(!) כשבועיי� ימי� בלבד 

שבאותה עת עשה את צעדיו הראשוני� בתפקיד היוע� , ד הרב שמעו� יעקבי"בדיו� עו
יש להניח שג� במקרה , כמו במקרי� אחרי�. המשפטי לשיפוט הרבני של בתי הדי� הרבניי�

תרמה תרומה ניכרת , לצד דיני ההלכה, ב יעקבי בדי� הישראליבקיאותו הרבה של הר, זה
למרות . למרבה הצער פסק הדי� לא התיר את האישה מעגינותה, ככל הנראה. להשגת התוצאה

הוא הצליח לצאת מ� האר� בדרכי , סרב� הגט, צו עיכוב היציאה מהאר� שהוצא נגד הבעל
 הרב יעקבי לכתיבת פסקי הדי� ד"על תרומתו הרבה של עו. עורמה זמ� קצר לאחר מכ�

פסק דינו , ראו דברי הרב דיכובסקי בפסקה שבסו� פסק הדי� האחרו� שכתב כדיי�, הרבניי�
' נ) ישיבת ש�(הקדש מוסאיו� שלמה  900031565�44�1 )גדול(תיק : הגדול בענייני הקדשות

וג נאות של על תרומתו של הרב יעקבי לייצ). 21.1.2009, פורס� בנבו (הקדשות הבוכארי�
את דברי השופטי� ארבל ורובינשטיי� ראו בהרחבה , בתי הדי� הרבניי� בבית המשפט העליו�

פסק די� שד� , )20.3.2013, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' פלונית נ 6929/10� "בבג
� "בגראו עוד . של בית הדי� הרבני בהרכב של שבעה שופטי�" הסמכות הנמשכת"בעניי� 

5492/14� "בג; )19.1.2015 ,פורס� בנבו (בית הדי� הגדול בירושלי�'  נתפלוני 4249/14 
החלטת ביניי� ; )13.11.2014, פורס� בנבו(בירושלי�  האזורי הרבני הדי� בית' פלונית נ

  ).4.3.2014, פורס� בנבו (בית הדי� הגדול בירושלי�' פלוני נ 3550/11� "בבג
105  �, עת פגיעה קשה בחירותו של הבעל ובחופש התנועה שלובמיוחד משו� שהוצאת הצו פוג, כ

  . כבוד האד� וחירותו: יסוד�זכויות יסוד חוקתיות שעוגנו בחוק
וביטל , � בהחלטה דומה להפליא של בית הדי� הרבני"התערב בג, במקרה דומה, בחלו� שני�  106

' נ סבג 6751/04 �"ראו בג. את צו עיכוב היציאה שהוציא בית הדי� בנימוק של חוסר סמכות
בית הדי� ' פלונית נ 3855/12� "בג; )2004 (817) 4(נט ד"פ ,לערעורי� הגדול הרבני הדי�� בית

 .53ש "לעיל ה, מקרי� אלה נדונו בהרחבה במאמרי המופיע בכר� זה. הרבני הגדול
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את , 29.11.2004ביו� , �"נת� בג, בחלו� פחות משנתיי� ימי�. בכ� לא תמה הסאגה
 פסק די� זה ביטל למעשה את ההלכה שקבע השופט ברק בפרשת 107.סבגפסק דינו בפרשת 

אי� לבית , "אזרחי האר� או תושביה" הנזכרת לעיל וקבע שכאשר בני הזוג אינ� כובאני
  . הדי� הרבני סמכות לדו� בעניינ�

,  איי� להותיר נשי� יהודיות– 108 שנמתחה עליו ביקורת לא מעטה–פסק די� זה 
ד "בעקבות פס". עגינות עול�" וד� אות� לטבחוסר אוני� מוחל, ל"החיות בחו, מסורבות גט

 מעוכבת יהאחרו� שהיה ביד" נשק" ה– עד כדי ביטול מוחלט –עוקר במידה רבה , סבג
   .בגבולות מדינת ישראל והתניית יציאתו הימנה במת� גט, סרב� הגט, הבעל" כליאת: "הגט

 שב 109,סבגבתיק נוס� שפסק הדי� בו נית� בבית הדי� פחות מארבע שני� לאחר פרשת 
,  של מסורבת גטמזונותבית די� רבני לדו� בתביעת  בית הדי� הרבני וד� בשאלת סמכותו של

  . תושביה או ישראל אזרחי אינ�לה על א� שהיא ובע
 וממשי� לדבוק סבג י�דק למעשה את פס" עוק�"פסק הדי� שעליו חתו� הרב דיכובסקי 

, סרב� הגט, העושה חסד ע� מסורבות הגט ומאפשר לה� להביא את בעל�, כובאניבהלכת 
אזרחי " ששני בני הזוג אינ� א�, תחת חסות בית הדי� הרבני שיכול להפעיל כלפיו סנקציות

  ".ישראל או תושביה
 ועברו להתגורר 1988 בשנת" כדת משה וישראל" בגיברלטר נישאובמקרה זה בני הזוג 

  . ש� גידלו את ילדיה� וקבעו את מרכז חייה�, באנגליה
שה עדיי� נדרשה לגט בדי� הדתי יא� הא, בני הזוג התגרשו בגירושי� אזרחיי� באנגליה

 אול�, באנגליהת הדי� בבי גירושי� בהליכי פתחה שהיהא. על מנת שתוכל להינשא מחדש
  . מעגינותה שהיהא את ולשחרר ש�ת הדי� בי בפני להופיע רביס הבעל

ה לבית הדי� הרבני מחוסרת סמכות ינראתה הפני, בנסיבות מקרה זה, על פני הדברי�
עול� וה� מ, שבה ג� גידלו את ילדיה�, מרכז חייה� של שני בני הזוג היה באנגליה :בעליל

באת כפי שטענה : יתר על כ�. ולא התכוונו לעלות אליה" אזרחי ישראל או תושביה"לא היו 
 חלפו כתשע שני� מאז נפרדו הצדדי� וכשש שני� מאז פסק בית, הבעל בבית הדי�כוחו של 

 ועוד ,הגשת תביעת מזונות בחלו� תקופה זו. המשפט האזרחי באנגליה בעניינ� של הצדדי�
 וכל ,שה אי� עניי� ממשי בתביעת המזונותימעידה בעליל כי לא, גליהבישראל ולא באנ

  . מטרתה היא לכפות על המשיב מת� גט
 במקביל לתביעת – באר שבע בבית הדי� הרבני במזונותהגשת תביעת האישה ל

שלוותה בהוצאת צו עיכוב יציאה מהאר� נגד הבעל שבא  – אנגליה שהגישה בגירושי�ה

 
  .106ש "לעיל ה, סבג� "בג  107
  . ש�101 והערה 53ש "לעיל ה, ראו מאמרי המופיע בכר� זה  108
  ).6.9.2008, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 5156�64�1) גדול(תיק   109
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, ראתה אפוא בעליל כהלי� שנעשה בחוסר סמכות ושלא בתו� לבנ, לביקור קצר בישראל
  . תו� ניצול לרעה לכאורה של הליכי בית הדי� בישראל

של בית " קניית סמכותו" רק לש� ההגשת התביעה למזונות כולכוונה על פני הדברי� 
� לא ייפלא אפוא שבית הדי.  לחוק שיפוט בתי די� רבניי�4הדי� הרבני בישראל מכוח סעי� 

קבע שהוא אכ� נעדר סמכות לדו� בתביעת , האזורי בבאר שבע קיבל את עמדת הבעל
וביקש לבטל את צו היציאה , שעל פני הדברי� הוגשה בחוסר כנות, שה למזונותיהא

  . שה נגד הבעלישהוציאה הא
שכאמור הצביעו לכאורה על חוסר , לצד עובדות המקרה. לא כ� סבר הרב דיכובסקי

 שבו קבעה השופטת ,סבגהוא הכיר היטב את פסק די� , תביעה למזונותכנותה של הגשת ה
שנעשתה על , מעי� זו מזונות תביעתהגשת ב כנות חוסר לראות ישש, בדעת רוב, יה'פרוקצ

 כאשר, "קניית הסמכות"ידי תושב חו� שאינו מקיי� זיקה של ממש לישראל רק לש� 
  . התגרשל מעוניינת למעשה שהיהא

 שמקנה ג� בנסיבות 110,סבגשלו בפסק די�  ב דיכובסקי על עמדתולמרות זאת שב הר
  111.אלה שבה� בני הזוג אינ� אזרחי ישראל או תושביה סמכות לבית הדי� הרבני

ההיסטוריה "על רקע ו, 112 של בית המשפט העליו�ישנההוא עשה כ� על בסיס פסיקה 
לרבות הדיו�  (בחוק שיפוט בתי די� רבניי�" סמכות" המרתקת של סעיפי ה"החקיקתית

לא היה "משל , פסק דינו של הרב דיכובסקי השיב את הגלגל לאחור). שהיה בכנסת בעניינ�
נגד דעתו החולקת של , ברוב דעות, עתירה שבה נתקבל" (פסק די� סבג בעול� ומעול�

 
  ).30.6.2004, פורס� בנבו (אלמונית' פלוני נ 1�53�1239) גדול(תיק   110
שהולכות , נכללה בו ג� הערה שכוונה כנגד תביעות הנזיקי� בגי� סרבנות גט, אגב פסק הדי�  111

, לדעתנו: "וכ� כותב הרב דיכובסקי בשלהי פסק דינו. ומתרבות בבתי המשפט לענייני משפחה
בי� בתי הדי� הרבניי� לבי� בתי המשפט , בתו� ישראל, במסגרת חלוקת הסמכויות הפנימית

 ובתביעת נזיקי� עקב סרבנות בתביעת מזונות מעוכבת מחמתו להינשאאכ� יש לדו� , למשפחה
ללא תלות בשאלה א� ענייני� אלו נכרכו בפועל במפורש , גט בבתי הדי� הרבניי� בלבד

עקב ההשלכות העשויות להיות לפסיקת בתי המשפט בנושאי� אלו וזאת , בתביעת הגירושי�
� "ראו בג. יו� בפני הרכב מורחב בבית המשפט העליו�סוגיה זו תלויה כ". על כשרות הגט

מ מייצג "הח: גילוי נאות( בית הדי� הרבני הגדול' פלונית ומרכז צדק לנשי� נ 3441/14
  . )את אחד העותרי�, ר סוז� וייס"ד ד"ע� עו, בעתירה זו

 זילברג ש� הותיר השופט, )1961 (2041, 2037ד טו "פ, בזל' מנהלי עזבו� בזל נ 252/61 א"ע  112
 אזרחי המדינה או תושביה אינ�את שאלת סמכות בית הדי� הרבני לדו� בעניינ� של בני זוג ש

, 1622 יב ד"פ ,יפו�אביב� תל,האזורי הרבני הדי� בית' נ קנול 135/58 �"ובבג" צרי� עיו�"ב
שאי� צור� שבעלי הדי� יהיו , מפי השופט זילברג, ש� קבע בית המשפט העליו�, )1958 (1623

�"בג ראו ג�.  לחוק4' על פי סאזרחי ישראל או תושביה לצור� סמכות בית הדי�  159/63 
 )1(כח ד"פ, גולדברג' נ גולדברג 323/73 �"בג; )1963 (2341, 2339 יז ד"פ, ורנר הרב' נ אילו�

  .104ש "לעיל ה, כובאניפרשת ; )1974 (563
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 לבית הדי� סמכות אי�ונקבע ש, ערעור הבעל על פסיקת בית הדי� הרבני, השופט רובינשטיי�
  ). בי חו�לגבי תוש

קבע הרב דיכובסקי שלבית הדי� הרבני יש סמכות לדו� , שהיבקבלו את ערעור הא
כגו� מת� צו עיכוב יציאה , וממילא בכל הסעדי� הנגזרי� הימנה,  שלהמזונותבתביעת ה

יעילי� על " מנופי לח�" להיות היה בה� כדיש) או פסיקת מזונות בשיעור גבוה(מהאר� 
  . המיוחלהבעל לתת לאשתו את הגט 

יש , דתית בשאלת הסמכותל שבי� הערכאה האזרחית – הגלוי והסמוי –מאבק ה מלבד
לא רק  – משפטיי�בפסק הדי� ביטוי לשימוש המושכל שעושה הרב דיכובסקי בכלי� ה

  .  על מנת להגיע לתוצאה הנראית יפה בעיניו–ההלכתיי� 
 מהמקרה סבגלכת שה מעגינותה מאבח� הרב דיכובסקי את היעל מנת לחל� את הא

 לחוק ומגייסו להתרת 4של סעי� " ההיסטוריה החקיקתית" תו� שהוא עומד על 113,שלפניו
מלמדת בעליל שהרב דיכובסקי עשה כל " בי� השורות"קריאת פסק הדי� ג� , אכ�. שהיהא

שה מעגינותה באמצעות יוכיוו� עיניו ולבו להתרת הא, שהיאשר לאל ידו להביא מזור לא
הלח� החוקיי� שנתוני� לסמכות בית הדי� הרבני בישראל במקרי� כגו� הפעלת אמצעי 

  . אלה
  : נית� בסו� פסק דינו, מסורבת הגט, שהיביטוי מפורש לחוסר האוני� של הא

שו� מדינה בעול� אינה יכולה להושיט לאשה סעד בתביעתה למזונות של 

שי� כאשר ה� גרו, על פי הדי� העברי' אשה יהודיה נגד אישה היהודי'
, הפורו� הנאות לדו� בתביעה זו הוא. אלא מדינת ישראל בלבד, אזרחית

  .ישראל –אחד ויחיד , איפוא

 נוקט הרב דיכובסקי בתחילת פסק הדי� אותההרטוריקה ". הטו� עושה את המוזיקה"ג� כא� 
הוא מפנה את שימת הלב לטענת , בראשונה. אינה מותירה מקו� לספק באשר למגמתו

ולאחר מכ� הוא , לימות קשה שחוותה מצד הבעל בשנות נישואיה�שה באשר לאיהא
כי לא ית� לה , לדבריה,  את האשה תו� שהוא מצהירמעג� שהבעל תשע שני�זה : "ממשי�

ליבו של �קשיהדי� השוני� בלונדו� לרכ� את �ניסיונותיה� של דייני בתי. גט עד יו� מותו

הדי� ולשחרר את האשה �יע בפני בית להופ– ועדיי� מסרב –והוא סרב ,  לא צלחוהבעל
המייצגת בעליל רגש כ� של , ג� השימוש ברטוריקה זו, כפי שנראה להל�". מעגינותה

מאפיי� את פסיקתו של הרב דיכובסקי ומעיד על  ,כאבה וסבלהכלפי , אמפתיה כלפי האשה
  . צער�לכאב� ול, אנושיותו לסבל� של מסורבות גטעל רגישותו ו

 
 הייתה ג� דעת מיעוט שביקשה להותיר את סבג כ� אי� הוא נמנע מלרמוז שבפסק די� אגב  113

 . סמכות בית הדי� הרבני לדו� בתיק על כנה
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 משפט כלליי
 בבתי הדי� הרבניי
החלת עקרונות . ט

 החלת עקרונות יסוד חוקתיי� בבית הדי� הרבני . 1

 בולטת לבקיאותו הרבה של הרב דיכובסקי ג� ה לשמש דוגמיכול הנזכר כובאני י�דק פס
שה בדוקטרינות ועהוא ולשימוש המושכל ש, לצד בקיאותו בהלכה, במשפט הכללי

ובעקרונות יסוד חוקתיי� לש� קידו� תוצאה ") נוכחות קונסטרוקטיבית"דוגמת (משפטיות 
  . ראויה בבית הדי� הרבני

על דר� זו אימ� לעתי� הרב דיכובסקי דוקטרינות משפטיות ועקרונות יסוד חוקתיי� 
  114.כל עוד אלה לא סתרו יסודות הלכתיי�, כמוב�. והטמיע� בפסיקת בית הדי� הרבני

דיכובסקי לדחות מעליו ולו מקצת נטה הרב , יש לית� את הדעת לכ� שבראשית הדר�
סבר שחוק הגנת , הלדוגמ, כ�. כבוד האד� וחירותו: העקרונות הגלומי� בחוק יסוד

הפרטיות וחוק האזנת סתר הנובעי� מעקרו� היסוד של צנעת הפרט אינ� חלי� כלל בבית 
  115.הדי� הרבני

,  עניי�לגופו של, למותר לומר שבגישה מצמצמת זו יש לעתי� לא רק עמדה מהותית
כוח , מעמד, סמכויות, שעיקרה מאבק על עצמאות, "מדיניות שיפוטית"אלא ביטוי ל

  . ושליטה
לגישה המצמצמת שמוציאה את עקרונות היסוד החוקתיי� , א� תהא עילתה אשר תהא

 להיות יכולותמבתי הדי� ונמנעת מהחלת� ) 116כל עוד אינ� נוגדי� את ההלכה, כמוב�(
  . י� המהותיהשלכות הרות גורל על הד

 
ה� מצד הדי� המהותי ה� מצד , זה קשה שבעתיי�" אימו�", כאשר מדובר בבית די� רבני  114

השופט אליקי� לעניי� זה ראו דברי . שבו פועלי� בית הדי� ודייניו" האקלי� החברתי"
 בי� שיפוט לזהות: בתי הדי� השרעיי�בהקדמה לספרו של הקאדי איאד זחלאקה , רובינשטיי�

מטבע� של מערכות דתיות שקשה לה� לקבל את המסגרות החקיקתיות ): "2009(ב 
וה� להיפתח לרוחות חדשות ושונות בתחומי� , שה� חילוניות ביסוד�, והפסיקתות האזרחיות

, הקדמתו של השופט רובינשטיי� לספרו של שוחטמ�, "בפתח הספר"ו ג� רא". שהזמ� גרמ�
  . טו' בעמ, כר� א, 33ש "לעיל ה

האזנות "הרב שלמה דיכובסקי ; )�"התש (322–321, 321ר יד "פד, )גדול(ראו לדוגמה ערעור   115
,  לותורה שבעל פה" האזנות סתר" שלמה דיכובסקי הרב; )�"תש (312, 299 יא תחומי�" סתר
:  כבוד האד� וחירותו בבית הדי� הרבני:חוק יסוד"קפל� ' ובהרחבה יחיאל ש; )ד"התשנ(סט 

  . )ט"תשסה( 145 ח קרית המשפט" איזו� בי� ערכי� יהודיי� מתנגשי� וזכויות אד� מתנגשות
. חייב הדיי� לפסוק רק על פי ההלכה, האי� צרי� לומר שכאשר העיקרו� החוקתי נוגד את ההלכ  116

ודברי התלמיד ] ה"הקב[=דברי הרב "שמבוססת על עקרו� (מעבר לעמדה ההלכתית 
). א ומקבילות"ע, סנהדרי� כא,  ראו לדוגמה בבלי–?  דברי מי שומעי�–] מחוקק בשר וד�[=

ראה ג� מכוח ההו, "חופש הדת"מסקנה זו מתחייבת ג� מכוח עקרו� היסוד החוקתי של 
אי� על דיי� מרות בענייני שפיטה זולת " לחוק הדייני� הקובעת ש12' המפורשת שקבועה בס

 ). השפיטה: יסוד� לחוק2' ס, המקביל' והשוו לס" (מרותו של הדי� לפיו הוא ד�
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שעמדה במוקד פולמוס בי� שתי ערכאות השיפוט היא סוגיית , דוגמא מצוינת לכ�
  . שימוש בראיות שהושגו באמצעי� פסולי� כגו� האזנות סתר –" פירות הע� מורעל"

כל רשות מרשויות "שמעוג� ג� בחוק היסוד ומחייב , מכוח עקרו� היסוד של צנעת הפרט
. ימוש בראיות שהושגו מכוח האזנת סתר בבית הדי� הרבניהיה מקו� לאסור ש, "השלטו�

   .לא זו הייתה עמדת בתי הדי� הרבניי� בתחילה
 – ה� במפורש ה� במשתמע –לימי� חזר בו הרב דיכובסקי מגישה זו והחל להחיל , אכ�

  117.שלו את עקרונות היסוד החוקתיי� ג� בפסיקתו
 שה� נכוני� , עקרונות חוקתיי�הבי� הרב דיכובסקי כי מעבר להחלת, בחכמתו הרבה

 הרחבתנית� להפו� את חוקי היסוד מנו� ל, כשלעצמ� ועולי� בקנה אחד ע� תורת ישראל
תו� שימוש בגישה הרווחת בחברה החרדית של (!)  סמכויותיה� של בתי הדי� הרבניי�

 בית יו של את הרחבת סמכויות118.מיד התוק� ושימוש בה להגנת המותק�" גזילת החנית"
, בי� השאר, עיג� הרב דיכובסקי, על סרבני גטרבות יותר י� הרבני בהפעלת סנקציות הד

את ו" כבודה" ולפיה יש להבטיח ככל שנית� את ,בחובה שמעוגנת ג� בחוק היסוד
  119.של האישה" חירותה"

  סמכות בית הדי� הרבני לפסול חקיקה ראשית וחקיקת משנה . 2

 סמכויות בית הדי� הרבני הרחבתזרחי לש� המשפט הא" חנית"ביטוי מופלא לשימוש ב
לפסול (!)  בית הדי� הרבנימצוי באחד מפסקי הדי� שבה� נדרש הרב דיכובסקי לסמכות 

  . בי� חקיקה ראשית ובי� חקיקת משנה–חוק 
עמדתו של הרב דיכובסקי ברורה , ולעומתו, הנשיא ברק הציב סימ� שאלה בעניי� זה

ית הכללית הוא מגיע למסקנה שסמכות בית די� רבני אגב שימוש בספרות המשפט. ונחרצת
  : וכ� הוא כותב. בפסילת חוק אינה שונה מסמכות כל בית משפט אזרחי אחר

וככזה הוא , בית הדי� הרבני הינו חלק מכלל המערכת השיפוטית בישראל
ככל שהדבר נדרש לצור� , רשאי וא� חייב לפרש דברי חקיקה אזרחיי�

משפט ובכל � פרשנותו של חוק מתבצעת בכל בית". הכרעה בסכסו� שבפניו

 
שיקולי : די� של גירושי��מגמה חדשה בנוגע לקיו� פסקי" קפל� 'שחיאל יראו בהרחבה   117

   .)2005 (153הערה , 657, 609  כאמחקרי משפט" רי וחוקי היסודמדיניות לאור המשפט העב
, החנית מיד המצרי�אתויגזול : "23יא , גישה זו מבוססת על הנאמר בספר דברי הימי� א  118

  . ומשתמש בה לצרכיו שלושל התוק� " כלי הנשק"המותק� נוטל את ". ויהרגהו בחניתו
בעניי� ,  ובטקסט הצמוד לה85ש "לעיל ה, 8455�64�1) גדול(תיק בראו לדוגמה את פסק הדי�   119

שג� בו עושה הרב דיכובסקי , מניעת סרב� גט מקבלת אוכל בכשרות מהודרת ושינה על מיטה
  . כבוד האד� וחירותו: יסוד�שימוש בחוק
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בית הדי� הרבני הגדול '  חוה בבלי נ1000/92� "בג, הנשיא שמגר" (די�� בית
בית משפט העוסק , על פי המצב החוקתי הקיי� כיו�). 254, 221) 2(מח 

מוסמ� להצהיר על , בפרשנות דברי חקיקה במסגרת סכסו� המתברר בפניו
הוא מוסמ� להצהיר כי . ותה נוגדת לחוק יסודבטלות הוראת חוק עקב הי

אותה סמכות . הוראת חקיקת משנה בטלה עקב היותה נוגדת לחוק ראשי
 –  עדאלה1113/99� "בג:  וראו עוד.עצמה מצויה בידי בית הדי� הרבני

השר לענייני דתות ' י בישראל נהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערב
) 5(השר לענייני דתות נג ' המסורתית נ התנועה 1438/98� "בג; 164) 2(נד

  ..].241) 5(שר הביטחו� נג '  שגיא צמח נ6055/95� "בג; 337

בדר� של סמכות ישירה , בית הדי� הרבני לא הוסמ�. נבהיר עוד את עמדתנו
בכ� לא נשתנה בית . לבטל דבר חקיקה, בחוק של מדינת ישראל, וראשונית

בית משפט שלו� או ,  משפט מחוזיג� בית. הדי� מיתר הערכאות המקבילות
  . לא הוסמכו בחוק לעשות כ�, בית די� לעבודה

בית המשפט העליו� קבע בדר� של פרשנות שהוא עצמו מוסמ� לבטל דבר 
, יחד ע� זאת... א� אי� הוראת חוק מפורשת המסמיכה אותו לכ�, חקיקה

�"בג" (בית הדי� הדתי הוא חלק אינטגרלי של מערכת השיפוט בישראל" 
 קיימת – לרבות בית הדי� הרבני –לכל הערכאות ). 248,  ש�1000/92

סמכות נגררת לדו� בתוקפו של דבר חקיקה כאשר הדבר נדרש לצור� 
  120...הכרעה בעניי� הנמצא בפניו בגדר סמכותו

ביקש הרב , ובתאוריות חוקתיות, באמצעות שימוש בפסקי הדי� של בית המשפט העליו�, כ�
הוא קבע כי תיקו� תקנות . את מוטת כנפיו וסמכותו של בית הדי� הרבנידיכובסקי להרחיב 

בבית המשפט לענייני משפחה " בקשה ליישוב סכסו�"סדר הדי� האזרחי בנוגע להגשת 
  121. ודינ� להיבטל,הותקנו בחוסר סמכות ולא נועדו אלא להצר את סמכות בית הדי� הרבני

  הצרת זכות הגישה לערכאות . 3

הכללית נמנע הרב דיכובסקי מפגיעה שלא לצור� " משפטית"כלתו האגב שימוש בהש
 –ביקשו לא מעט מעמיתיו הדייני� . בזכות הגישה של בעל די� לפנות לערכאות משפט

  .  פניית בעל די� לבית משפט אזרחי–" בכל מחיר"כמעט ,  למנוע–ועדיי� מבקשי� 

 
 ). 30.4.2007, לא פורס� (פלוני' פלונית נ 4280�21�1) גדול(תיק   120
 הקובע כי לא יהיה דבר 1995–ה"התשנ, ני משפחהי לחוק בית המשפט לעני25'  מכוח ס,זאת  121

  . בחוק זה שיביא לצמצו� סמכויות בתי הדי� הדתיי�
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תנאי שלפיו המש� הדיו� ) בדר� כלל כלפי האישה(לא אחת הדייני� מציבי� , לש� כ�
, בבית הדי� ומת� הגט מותנה בביטול כל התביעות התלויות ועומדות בבית המשפט האזרחי

 במקרי� 122.או בחתימה על התחייבות להימנע מלפנות לערכאה האזרחית כתנאי למת� הגט
לבית הדי� הרבני , ג� בענייני הרכוש, העברת כל הדיוני��קיצוניי� א� רמזו הדייני� שאי

  123."גט מוטעה"בהיותו , תגרו� שהגט יהיה פסול לאחר נתינתו
למותר לומר שכאשר חשש הרב דיכובסקי שיש בעיה הלכתית בפנייה לערכאה האזרחית 

, א� במקרי� אחרי�.  עמד בפר� והצטר� לחבריו הדייני�–" גט מעושה" כגו� חשש ל–
� אלא יותר ממאבקשהוטל על בעל הדי� לא נבע משיקול הלכתי טהור" איסור"כאשר ה

דברי� נחרצי� בעניי� , כדרכו, נטה הרב דיכובסקי לגישה שונה וכתב, לשמו על סמכויות
  : זה

אינני חושב . בתי הדי� הרבניי� נמצאי� במאבק מתמיד על סמכויותיה�

שא� לא כ� לא , הצד החלש להעביר את הדיוני� לבית די� רבני' אילו�'ש

י� רבני שמשתמש בכוח שנית� לו לפי בית ד... היא דר� ראויה, יקבל גט
על מנת לכפות צד זה או אחר שלא להתדיי� בערכאה ... חוקי המדינה

גור� לכריתת הענ� שעליו אנו יושבי� ולערעור סמכותו של , אזרחית חוקית
   124.הרבני ג� בנושאי� של איסור והיתרבית הדי� 

 
שמנהל בית הדי� " מלחמת המאס�"תופעה זו נפוצה במיוחד בשני� האחרונות במסגרת   122

ראו . ייני משפחההרבני נגד הגשת תביעות נזיקי� בידי מעוכבות גט בבית המשפט לענ
ובהרחבה , )11.3.2008, פורס� בנבו (פלוני' פלונית נ 7041�21�1) גדול(תיק : לדוגמה

על סידור ִגטי� לאחר תביעות : 'לא המדרש עיקר אלא המעשה'"במאמרו של עמיחי רדזינר 
על עצ� התופעה ). 2015 (5מה משפטי� " נזיקי� ועל מדיניות הפרסו� של הפסיקה הרבנית

 בנזיקי�על אחריות� " פרי  ורונ�קפל�יחיאל ראו בהרחבה , עות נזיקי� נגד סרבני גטשל תבי
ניתוח , ענייני� נשיי�"ותגובתה של יפעת ביטו� , )2005 (773 כח עיוני משפט" של סרבני גט

 871 כח עיוני משפט" מענה ליחיאל קפל� ורונ� פרי – פמיניסטי והפער המסוכ� שביניה�
הדור הבא של תביעות נזיקי� בגי� ": רבי� של בנימי� שמואלי בסוגיה זוובמאמריו ה ;)2005(

 153 מא משפטי�, "של קלברזי ומלמד" כלל האחריות"סרבנות גט כדי להשיג את הגט ו
 כז מחקרי משפט, "? התדיינות או חסינות–תביעת נזיקי� בי� בני זוג  "בנימי� שמואלי; )2011(

  ).2007 (285יב  המשפט "י נזיקי למסורבות גטפיצו"בנימי� שמואלי ; )2011 (139
פסיקות גט מוטעה בשל הפרת : אביב�מלבוב לתל"לעניי� זה ראו בהרחבה עמיחי רדזינר   123

על התנגדותו החריפה של  .)2009( 155  לטמשפטי�" הסכ� הגירושי� בבתי הדי� הרבניי�
 .25' בעמ, 51ש "ראו במאמרו לעיל ה" גט מוטעה"הרב דיכובסקי לשימוש בעילת 

, 57ש "לעיל ה, מצוטט על ידי שיפמ�). 9.9.1999, לא פורס� (022106561�21�1) גדול(תיק   124
 .34 הערה 130' בעמ
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קר בחריפות רבה פסק די� של שבו בי, ביטוי לעמדה זו נת� הרב דיכובסקי ג� בעניי� אחר
 עילת הביטול הייתה פניית .למעלה משנה לאחר שנית�, שביקש לבטל גט, בית הדי� האזורי

שעמדה בניגוד לסעי� בהסכ� הגירושי� ,  לחינו� הילדי�בנוגעהאישה לבית המשפט 
הרב דיכובסקי ראה בכ� ניסיו�  125.שהגישו הצדדי� לבית הדי� הרבני קוד� מת� הגט

  :וביקר את החלטת בית הדי� האזורי במלי� חריפות, "ק את הגט כב� ערובהלהחזי"

כיצד נית� להטיל ספק בכשרות . ל"על פסק הדי� הנ הופתענו והשתוממנו
 באר� ישראל ובכל –בכל בתי הדי� בישראל ? שנה ורבע לאחר שנית�, הגט

  קיי� סדר ביטול מודעות והפרת נדרי� ושבועות בכדי למנוע כל–העול� 
בסיו� סידור הגט מוכרז כי יש . צל של נדנוד ספק בדיבור כלשהוא נגד הגט

 ובעצמו וכיצד יכול בית הדי� בכבודו, חר� שלא להוציא לעז על הגט
   ?להוציא לעז על גט שנית�

א� למרבה הצער לא , ג� ביקורת חריפה זו מבטאת את אומ� לבו של הרב דיכובסקי, כאמור
דר� "העומדות בניגוד ל, תופעות פסולות בתכלית. תיו הדיני�תמיד נשמעו דבריו בי� עמי

עדיי� קונות לה� ,  שביקש הרב דיכובסקי לשרש ולהעביר מ� העול�126,בהלכה" המל�
 . שביתה אצל חלק מהדייני�

וחלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג בבתי הדי� " חזקת השיתו�"החלת   . 4

  הרבניי�

 הייחודית של הרב דיכובסקי הוא חלוקת הרכוש נושא נוס� שבו באה לביטוי גישתו
וימי הדיו� בו , נושא זה נדו� הרבה בפסיקה. השוויונית בי� בני זוג ג� בבתי הדי� הרבניי�

  . כשנות דור
ומערכת היחסי� הרגישה שבי� , בכלל" דת ומדינה"כמו בסוגיות רבות אחרות בענייני 

ד המחלוקת המהותית בדבר החלת לצ, בית הדי� הרבני ובתי המשפט האזרחיי� בפרט
שלעתי� , עד כדי כ�. החזקה בבית הדי� ניצבת ג� שאלת עצמאותו של בית הדי� הרבני

, ג� כאשר שני בני הזוג הסכימו לחלוקה שוויונית" חזקת השיתו�"נמנעו בתי הדי� מהחלת 

  127.)!(ובלבד שבית הדי� לא יחלק את הנכסי� לפי הנהוג בערכאה האזרחית

 
' בעמ, 57ש "לעיל ה, בא אצל שיפמ�מו). 28.5.1997, לא פורס� (56006448�21�1) גדול(תיק   125

  .50 הערה 136
 הא� כולנו מדברי� בש�", בדבר הספק שהציע לעמיתיו הדייני�, ראו ג� שאלתו הרטורית  126

 .136' בעמ, 57ש "לעיל ה, אצל שיפמ� ,124ש "לעיל ה, 22106561�21�1תיק ". ?אותה הלכה
 288) 3(ד מז"פ, בית הדי� הרבני הגדול לערעורי�' בעה� נ 609/92� "לעניי� זה ראו ג� בג  127

  . והמקורות שנזכרו ש�) 1993(
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 שקבע שבכל מקרה , המפורס�128בבלי י�דק בית המשפט העליו� בפסבדחתה גישה זו נ
  .בבוא� לחלק רכוש של בני זוג" חזקת השיתו�"ג� בתי הדי� הרבניי� חייבי� להחיל את 

 מתח מיותר בי� – פע� נוספת –ויצרה , פסיקה זו עוררה ביקורת חריפה מכיווני� שוני�
   .הדתית והאזרחית, שתי מערכות השיפוט

מ� לשיטתו ביקש הרב דיכובסקי ג� להתאי� את פסיקת בתי הדי� למציאות השוררת נא
  . בי� שתי ערכאות השיפוט בסוגיה זו" לעשות שלו�"ג� לנסות ו, בימינו

 129.ג� בבתי הדי� הרבניי�" הלכת השיתו�"מסיבה זו הציע הרב דיכובסקי להחיל את 
אומדנא שבדעת בני "הרחבה של אלא יש בה " יש מאי�"הלכה זו אינה יוצרת , לשיטתו

הוא מביא תימוכי� לה מכמה  על מנת לבסס עמדה זו. המוכרת היטב בהלכה היהודית" אד�
שמקובל " תנאי�"בי� השאר הוא עומד על נוסחו המקובל של כתב ה. שדות במשפט העברי

ל וא, ישלטו בנכסיה� שווה בשווה" ובו נאמר כי שני בני הזוג ,בקרב האוכלוסייה הדתית
  ". יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה כי א� ידורו באהבה ובחיבה

הוסי� הרב דיכובסקי קטע , תחומי�על מאמרו המקורי שנדפס בכר� יח של כתב העת 
 –ושולב כעת , כתגובה לדברי הרב שרמ�, כר� יט, גדול וחשוב שהופיע בכר� שלאחר מכ�

קוב� מאמריו של הרב , " שומע לשלמהלב"בנוסח המאמר שנדפס ב –כחלק אינטגרלי 
  130.דיכובסקי

על הכרתה מקרוב של  מבסס הרב דיכובסקי את עמדתו בי� השאר" מלא"בנוסח ה
משקפת השקפה הרווחת בימינו בכל ' הלכת השיתו�'לא רק ש"המציאות הישראלית 

, כדי שבני הזוג יחיו יחד באהבה, החוגי� אלא שיש בה ג� תועלת לחיי משפחה תקיני�
, על אחת כמה וכמה כשיש הסכמה בי� בני הזוג לחלוקת נכסי� לפי חוק זה. אחווה ורעות

  ". ?למה נימנע מכ�
מסיבה זו לא קיבל הרב דיכובסקי את דעת הרוב בבית הדי� האזורי שנמנע מלאמ� את 

הוא מעביר ביקורת , אגב כ�". חזקת השיתו�"הסכמת הצדדי� לחלוקת הנכסי� ביניה� לפי 
  ". צדקנות יתירה"ורואה בה , על עמדת בית הדי� האזורי,  מעודנתחריפה א�

הלכת "החלת , לדעתו". תקנת הציבור"בסיס נוס� לגישתו הוא עקרו� היסוד בהלכה של 
, בי� בני זוג" תחרות ומריבות, קנאה" למנוע ויש בה כדי, משווה בי� בני הזוג" השיתו�

� הוא נות� דעתו להשלכות הצפויות על בעשותו כ". תקנת הציבור"וממילא הריהי בכלל 

 
 ראו עוד זרח ורהפטיג .)1994 (221 )2(ד מח"פ, בית הדי� הרבני הגדול' בבלי נ 1000/92� "בג  128

 189 כר� א דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות" שיתו� נכסי� בי� בעל ואשתו"
  ).ז"התשכ(

 תחומי�" ? הא� דינא דמלכותא–' הלכת השיתו�'"וראו מאמרו . 128ש "לעיל ה, בבלי� "בג  129
  . )מז' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה=() ח"התשנ (18יח 

 .ס' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה  130



  לדמותו של דיי� בישראל ": להציל עשוק מיד עושקו"  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

61  

ידוע שנושא חלוקת הרכוש והפסיקה השונה של בתי הדי� : "חלוקה לא שוויונית של הרכוש
הרבניי� והאזרחיי� מביאי� לידי קנאה ושנאה ונושא זה הוא אבי אבות מרו� הסמכויות בי� 

בדבר " אומדנא" קיימת אי� היה נית� לומר שבבלי י�דק א� לפני פס". מוסדות המשפט
 אינושלפיה בית הדי� הרבני " מסורת" קיימת מעי� – ולהפ�, חלוקה שווה של הנכסי�

סבור הרב , בבליהרי שלאחר הלכת ,  שוויוניותחלוקהמחלק את הנכסי� בי� בני הזוג 
ולפיכ� , שיחולק בדר� כלל בשווה,  לרכושבאשר" אומדנא"דיכובסקי שנוצרה מעי� 

אגב כ� הוא מוסי� שהדברי� נכוני� . בתי הדי� הרבניי� יסכימו לכ�לגישתו אי� כל מניעה ש
שחל על זוגות שנישאו לאחר חקיקת חוק יחסי " הסדר איזו� המשאבי�" לבאשרשבעתיי� 

על חוקי הכנסת יש מקו� להחיל יותר את הכלל "שכ� , 1973–ג"תשלה, ממו� בי� בני זוג
  ".דינא דמלכותא

אימו� גישתו יביא לשינוי בפסיקה הנהוגה בבתי הדי� הרב דיכובסקי אינו נרתע מכ� ש
 131,"שליטת בני הזוג בנכסי� עשויה להשתנות מתקופה לתקופה"הוא סבור ש. הרבניי�

 הקובע –" התנאי� שטר"בהיותו ער לכ� ש: להפ�". הלכה למשה מסיני"ואי� היא 
 מחמת אי� לראות כמוקצה" הוא סבור ש– "שווה בשווה", משותפת בנכסי�" שליטה"

השיתו� אינו ... איסור את ההשקפה הרווחת בי� בני דורנו לשיתו� נכסי� בחיי המשפחה
 כולל משפחותיה� –ג� במשפחות חרדיות , הנוהג הוא, למעשה... נטע זר בכר� בית ישראל

והוא מוסי� ומעיד ".  לראות את האשה כשווה לבעל ברכוש המשפחה–של גדולי תורה 
, י באלפי תיקי ירושה מה� תיקי� של המשפחות החרדיות ביותרישבת: "עדות מכלי ראשו�

ולא מצאתי אפילו מקרה אחד שבו נדרשה האשה לוותר על חלקה בעיזבו� בעלה לטובת 
אינני ... למעט זיווג שני או פטירת הבעל זמ� קצר לאחר הנישואי�, היורשי� לפי די� תורה

  132."?ולהסכי� לכ� אחרי מותו, מבי� מדוע יש להתקומ� נגד שיתו� נכסי� בחיי הבעל
היא אומדנא " הלכת השיתו�" שלפיה 133,הדיי� הרב שרמ�, בתגובתו לדברי עמיתו

   :מוסי� הרב דיכובסקי הערה נוקבת, (!) "חוקות הגויי�"הנסמכת על 

מקובל ג� אצל שלומי ] שווה בשווה, בנכסי�[=אני סבור שעניי� השיתו� 
 –כל אחדש מאתנו . � מורי הוראהכולל בבתיה� של דייני, אמוני ישראל

 רואה את אשתו כשותפה מלאה –ואני אומר זאת מתו� ידיעה ברורה 
   ".שלי�ושל�,  שלי–שלי "ולא יעלה על דעתו לומר לה , לרכושו

 
  . סה' בעמ, ש�, לב שומע לשלמהככותרת הפרק בספרו   131
    . סז' בעמ, ש�  132
אינה מעוגנת  – הלכת השיתו�"הרב אברה� שרמ� תגובה שהופיעה לראשונה במאמרו של   133

  ).ט"התשנ (217, 205 יט תחומי� "בדיני ישראל
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הדברי� אמורי� ביתר שאת וביתר עוז בחוגי� חרדיי� שבה� האשה עובדת 

אמר הבעל דווקא ש� ראוי שי. לפרנסת המשפחה והבעל יושב ולומד
ובוודאי שלא יעלה על דעתו לראות את , " שָלְ� הוא–שלי ושלכ� "לאשתו 

אי� כא� עניי� לחוקות הגויי� אלא , לכ�... רכוש המשפחה כשיי� לו בלבד
 . עניי� למנהג המדינה בכל אתר ואתר

כמה רבי שלמה איכא בבי : "134 על משקל האמור בלשו� חכמי�–על כגו� דא נית� לומר 
איפה ישנ� עוד דייני� כמו הרב דיכובסקי שאומרי� וכותבי� ? "למא דהלכתאדינא ובע

   ?בלי לגור מפני איש, דברי� כה נוקבי�
והימנעותו הזהירה , בדר� אופיינית להליכתו בדר� אבולוציונית ולא רבולוציונית, אכ�

 ,עמדה חריגה זו שלא הייתה מקובלת על עמיתיו,  בדר� מהירה מדי"חידושי�"מהטמעת 
הצעה לחכמי התורה לעיו� ולשיקול "ו בתחילה רק כיהובאה על ידש, דייני בית הדי� הרבני

  136.ג� בפסק די� שכתב, בזהירות המתבקשת,  לימי� הטמיע אותה135."דעת נוס�
  : והוא חות�

ומתו� אלפי תיקי ירושה שבה� דנתי לא היה ג� , נער הייתי ועדיי� לא זקנתי
מדובר ג� ... י� הבני� בלבד לפי די� תורהתיק אחד שחילקנו את העיזבו� ב

כולל , בתיקי ירושה של משפחות חרדיות ומדקדקות בקלה כבחמורה
שה� לכאורה בניגוד , בכל אות� צווי ירושה. משפחות של גדולי תורה

ביצענו בהסכמת הצדדי� הקנאות מתאימות על מנת לחלק את , להלכה
הלכת ... א מדיני הירושהמדיני הקנייני� ג� א� ל, העיזבו� לפי ההלכה

  . השיתו� מקובלת בבתי המשפט זה עיד� ועידני�

 הדבר טעו� עיו� ובירור הלכתי –ג� א� נחליט שהיא בניגוד לדי� תורה 
 הרי בהסכמת הצדדי� אי� שו� בעיה הלכתית כפי שאי� שו� בעיה –מקי� 

  . כאמור לעיל, הלכתית בהסכמות של ירושה

אי� . דו� בכ� היא צדקנות מיותרת ומזיקההימנעות בית הדי� הרבני מל

לשכוח את ההשלכות המסוכנות העלולות לצמוח מכ� למעמד בתי הדי� 

  . ודי לחכימא ברמיזא, הרבניי� ומהפקעת ענייני הממו� והרכוש מסמכות�

 
 ".כמה יוס� איכא בשוקא: "ב"ע, פסחי� סח, ראו בבלי  134
 . 30' בעמ, 129ש "לעיל ה, תחומי�ראו מאמרו ב  135
  ).1997, ס�לא פור (34923�21�1) גדול(תיק   136
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בניגוד . יני�יבי� עמיתיו הד, לעתי� נוקבת, עמדת הרב דיכובסקי עוררה ביקורת, כצפוי
 נרמזו באשר לסכנה הרובצת לפתח בית הדי� א� יתמיד "חכמי�"כל הג� לא , לתקוותו

  ". חזקת השיתו�"בסירובו לדחות את החלת 
הרב , ביטוי לעמדה החולקת נית� במאמר תגובה שכתב עמיתו בבית הדי� הרבני הגדול

אינה מעוגנת בדיני  –הלכת השיתו� ): "ששמה מדבר בעדה(תחת הכותרת , שרמ�
של הרב [=אי� לקבל את הצעתו ומסקנותיו " כותב הרב שרמ� ש במאמר זה137."ישראל

 שעליה סמ� הרב דיכובסקי "אומדנא"לעניי� ה". על פי משפטי התורה וההלכה] דיכובסקי
 שנישאו סמכו מ� הסת� על ההסדר שקבוע בחוק גשמכוחה טע� כי בני הזו, את דבריו

ג� א� בני הזוג נישאו : "הוסי� הרב שרמ�, המדינה לעניי� חלוקת� השווה של הנכסי�
] יצירת הפסיקה וחוק יחסי ממו�" חזקת השיתו�[=במדינה שאזרחיה כפופי� לחוקי� אלו 

  138."אסור יהיה לדו� כמות� בכ�, ומוכרחי� לקיימ� בכפיית המדינה ומערכת המשפט
 הרואה בהימנעות בית הדי� האזורי ,הרב שרמ� חולק על דברי הרב דיכובסקי: יתר על כ�

כ� היא ההלכה ואי� לזוז "וסובר ש" צדקנות מיותרת ומזיקה" "הלכת השיתו�" על פי מלדו�

צדדי� שמסכימי� כי בית הדי� יחלק נכסיה� לפי , לדעת הרב שרמ�: לא זו א� זו". ממנה
לא מצאנו כל " ו139,על איסור תורה לפנות לערכאות, לא פחות, עוברי�" הלכת השיתו�"

בית די� שיקבל על ", לדעת הרב שרמ� ".ש דיכובסקי"מקור או אסמכתא לקביעתו של הר
בניגוד קיבל על עצמו לדו� , לדו� על פי הלכת השיתו�, צדדי�האפילו בהסכמת , עצמו

ולבית הדי� אסור לקבל , אסור לה� לקבל זאת על עצמ�, הצדדי�. למשפטי התורה ולהלכה

שכתב שכל " ות יעקבשב"ת "ולא נחה דעתו עד שהביא את דברי בעל שו". זאת על עצמו
אינו : היינו, הוא" לאו דיינא "–דיי� המקבל את הסכמת הצדדי� לדונ� על פי חוק אזרחי 

  140)! (יכול להיחשב כחפצא של דיי�
בחלו� השני� הוברר כי עמדת הרב דיכובסקי , למרות דברי� נוקבי� וחריפי� אלה, אכ�

, "הלכת השיתו�" שכוחה של המציאות מלמדת. ג� על דעת בתי הדי�יותר ויותר נתקבלה 
הול� , מועד חקיקת חוק יחסי ממו� בי� בני זוג, 1973שחלה רק על זוגות שנישאו עד שנת 

על , יותר ויותר, בתי הדי� הרבניי� החלו להורות,  א� כפי ששיער הרב דיכובסקי141.ותש

 
  .133ש "לעיל ה  137
  . 211' בעמ, ש�  138
  . 212' בעמ, ש�  139
 . 213' בעמ, ש�  140
לאחר חקיקת חוק  ג� אזרחיי�מוחלת על זוגות שנישאו בנישואי� " חזקת השיתו�", ועדיי�  141

  . � דתיי�זוגות שנשואי� בנישואישכ� חוק זה תק� רק ל, יחסי ממו�
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, מתשהולכת ונעל, "חזקת השיתו�"א� מכוח , חלוקה שוויונית של הנכסי� בי� בני הזוג
  142."איזו� המשאבי�"וא� מכוח חוק יחסי ממו� והסדר 

 – בקרב מבקריו של הרב דיכובסקי – שנדמתה, חלוקה שוויונית זו, בי� כ� ובי� כ�
הלכה , הלכה ונהייתה נפוצה יותר ויותר, �שיש להישמר ולהתרחק מה, "לחוקות הגויי�"

צטר� ג� הרב שרמ� בחלק מ� המקרי� ה:  יתר על כ�143.בבתי הדי� הרבניי�, למעשה
  144."הלכת השיתו�"לעמדת הרב דיכובסקי שהחילה את 

  פסיקת ריבית והצמדה בבית הדי� הרבני . 5

ע� בתי המשפט האזרחיי� , שלא לצור�, גישתו של הרב דיכובסקי להימנע מעימות מיותר
ג� כא� לא נרתע . באה לביטוי ג� בהחלת דיני פסיקת ריבית והצמדה בבית הדי� הרבני

בית הדי� נדרש לעניינו של . ועמד כנגד חבריו להרכב,  שנותרה דעת מיעוט,עת דעתומהב
. בעל שתבע להחיל את דיני ההצמדה והריבית האזרחיי� ג� על תביעתו בבית הדי� הרבני

הדייני� שרמ� ובר שלו� סברו כי עצ� העברת הדיו� לבית הדי� הרבני מאפשרת לבית הדי� 
  .  האזרחי ולהכריע בעניי� פיצויי ההצמדה רק לפי די� תורההרבני להתעל� מהוראות הדי�

כי העברת הסמכות לבית הדי� הרבני לדו� , בדעת מיעוט, סבר הרב דיכובסקי, לעומת�
, בתיק עדיי� אינה מקנה לו סמכות לדו� לפי די� תורה ג� בעניי� פיצויי ההצמדה והריבית

הרבני לדו� בעניי� חלוקת הרכוש לפי על בית הדי� , לדעתו. בהיעדר הסכמה ספציפית לכ�
  . הוראות חוק יחסי ממו� בי� בני זוג

ותביעת הבעל לפסוק לזכותו פיצויי , עמדת הרב דיכובסקי נותרה במיעוט, כאמור
מכוח , � נדחתה"ג� עתירה שהגיש הבעל לבג. הצמדה וריבית מכוח הדי� האזרחי נדחתה

 ,)בהסכמת השופטי� ביניש ופוגלמ�(י� שהביע אותה השופט רובינשטי,  המסורתיתהעמדה
בית משפט .  הקבועי� בדי� הדתילאיסורי�באופ� טבעי כפופי� בתי הדי� הרבניי� "ולפיה 

 
  . ובעקבותיו הלכו ג� אחרי�, את הלכת השיתו� הרב דיכובסקי עצמו החיל  142
ד "פ, פלוני' פלונית נ 5416/09� "בגבביטוי לכ� נית� ג� בדברי השופט אליקי� רובינשטיי�   143

שופטי בית משפט זה יכולי� להעיד כי בתי הדי� מחילי� את "): 2010(י ' פס, 484) 3(סג
בתי הדי� , בבליוכא� אולי הלכנו כברת דר� מאז פרשת , במוב� זה.  ממו�הוראות חוק יחסי

הדבר מתיישב ע� תפיסות ההגינות שבחברת . אינ� מתנגדי� עקרונית להחלת חוק יחסי ממו�
   ".ימינו

פסק הדי� ). 22.3.2004, פורס� בנבו( פלוני' פלונית נ 1�24�2201 )גדול (תיק: ראו לדוגמה  144
עזרא , הדייני� שלמה דיכוסקי, ייני בית הדי� הרבני הגדול שהיו בהרכבהתקבל בהסכמת כל ד

 .בר שלו� ואברה� שרמ�
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או שיש לה� השלכות באיסורי זה לא יורה לה� כיצד לפסוק בשאלות תורניות מובהקות 
 145."שאינ� במומחיותו – תורה

  בכתובההגבלת סכו� החיוב . י

ומימוש� הלכה , מופרזי� שנכתבי� בכתובותהכומי� יקר ג� את תופעת הסבהרב דיכובסקי 
ביטוי לכ� נית� באחד מפסקי הדי� שבה� נדרש האיש לשל� . למעשה במקרה של גירושי�

 שאי�בית הדי� האזורי שד� בנושא סבר . לגרושתו ס� של מיליו� שקלי� שנכתב בכתובה
  . יבותוולכ� על הבעל לקיי� התחי, מדובר בסכו� מוגז�

ואגב כ� קרא לתיקו� גדול , הוא ביטל את החיוב המוגז�. לא כ� סבר הרב דיכובסקי
בעיית : "מציאותלעל הפער הגדול שבי� התאוריה , כמו בעניינות אחרי�, בהעירו, בנושא

ובפרט בעדות , במקרי� רבי�. הכתובות המוגזמות מתעוררת לא לראשונה בבתי הדי�
ובהגיע עת , לפי גימטריות או צירופי מספרי�, בה סכומי עתקנהגו לנקוב בכתו, מסוימות

הדברי� בלטו במיוחד בכתובות . פקודה עומד הבעל בפני חיוב אדיר הרבה מעבר לכל מושג
, ל עד פרוטה אחרונה"שבה� הודה החת� שקבל את כל הסכו� הנ, לפי נוסח יהדות ספרד

ואפשר ,  כא� הודאה וקני� אודיתאאמנ� מבחינת ההלכה יש. דבר שכמוב� לא היה ולא נברא
דיננו וזעק שהחתימוהו כמעט בכפיה על אבל לא פע� עמד החת� בבית , לחייבו בכ�

התחייבות מוגזמת לכבוד הכלה ומשפחתה ועל הודאה שקבל את הסכו� עד פרוטה 
  146".ולא בא לידו דבר, למרות שכול� ידעו שלא קבל מאומה, אחרונה

ביסס הרב דיכובסקי ג� עמדה זו ה� על , � בני הזוגכמו בסוגיית חלוקת הממו� בי
: וג� כא� ניכרת בקיאותו בפסיקת�, ה� על פסיקת בתי המשפט האזרחיי�, מציאות החיי�

יכול אד� להתחייב ג� סכו� אסטרונומי במסגרת . אינו מוגבל בעקרו�, עניי� תוספת כתובה"
אלא שצרי� להביא בחשבו� . בותא� נעשה לפי כללי ההתחיי, והחיוב יהיה לגיטימי, תוספת

וכ� , את הלח� שבו נמצא החת� דקות לפני כניסתו לחופה ואת הרצו� להרשי� את הנוכחי�
בכדי להסיק שמדובר יותר בהתחייבות של , את משפחת הכלה הדוחקת בחת� ובמשפחתו

. 'הרי מדובר בכבוד בלבד, מה מפריע ל� להתחייב': לא פע� שמעתי אומרי� לחת�. כבוד
שרכוש הצדדי� , ידוע לכל. רי� להביא בחשבו� שבימינו יש טע� נוס� להגבלת הכתובותצ

 
על ). 6.2.2008, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול לערעורי�' פלוני נ 7078/05� "בג  145

 מעורבות –? צ"� או בד"בג"ראו בהרחבה אביעד הכה� , � בסוגיות הלכתיות"התערבות בג
ספר ( 395 יד משפט ועסקי�" היקפה ותוצאותיה, מגבלותיה: יות הלכתיותשיפוטית בסוג

  ). 2012 ,היובל לכבוד אמנו� רובינשטיי�
הרב בוארו� הצטר� לפסק ). 2.9.2007, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 1687�24�1 )גדול(תיק   146

   .דינו של הרב דיכובסקי נגד דעתו החולקת של הרב בר שלו�



  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט   אביעד הכה�

66  

דבר זה נעשה לפי .  או לפי הלכת השיתו�חוק יחסי ממו� בי� בני זוגמתחלק בשוה לפי 
מבלי לשי� לב לזכאות ההלכתית של כל אחד מ� הצדדי� ומבלי , פסיקת בתי המשפט

ג� א� בית די� רבני , � ומזומ� לאכו� חלוקה שוויונית� מוכ"בג. להתחשב בפסיקת בתי הדי�
כגו� זכויות סוציאליות וזכויות , חלוקת הרכוש כוללת ג� זכויות עתידיות. סבור אחרת

קשה מאוד להניח שחת� סביר יסכי� . וג� מוניטי� שרכש אד� בתקופת נישואיו, פנסיה
זרחי ולפי פסיקת בתי ג� לחלק את נכסיו לפי החוק הא, ללקות בכפליי� או בשלושה

שהוא יוותר במקרי� רבי� ג� ללא , התוצאה היא. וג� לשל� כתובה בסכו� עתק, המשפט
נכנסת לא פע� בהגדרת כתובה , כתובה החורגת מ� האמור לעיל, לכ�. כותנתו לעורו

הנטוע ה� בעול� המעשה ה� ברצו� להימנע , כל אלה הוסי� טע� שלישיעל ". מוגזמת
מ� : "שתביא למאסרו ולשלילת חירותו בלא תוחלת של ממש,  באישמפגיעה שלא כדי�

ל שוא� "שהסיכוי כי המערער ישל� את הסכו� הנ, המסמכי� שהוגשו לנו עולה בבירור
אי� טע� לפסוק לחומרא . המערער שקוע בבו� כספי ואפשרויותיו מצומצמות למדי. לאפס

קרוב ]. שהיהא[=יועיל למשיבה ולא , ולחייבו בסכו� עתק שרק יוביל אותו לבית הסוהר
שאילו היה יודע המערער שההתחייבות בכתובה תעמוד לו לרוע� ותאל� אותו , לודאי

 ."לא היה מתחייב, לפשוט את כותנתו וג� להיכנס למאסר

  ביטול גיור למפרע�אי. יא

אחד מפסקי הדי� החשובי� בהלכות גיור שהוציא מתחת ידיו הרב דיכובסקי נוגע לסוגיית 
שהגיע עד לבית המשפט , שלימי� עמדה במוקדו של פולמוס ציבורי גדול" טול גיורבי"

  147.הגבוה לצדק
 ביקש בית 148,במקרה שנדו� לפני הרב דיכובסקי בשבתו כדיי� בבית הדי� הרבני הגדול

בית הדי� . שנה(!)  30�ה במש� כי של א� שהוחזקה כיהודיההדי� האזורי לבטל את גיור
בעת , ה הסתמ� על דברי הא� שלפיה� בשעת קבלת המצוות שלההאזורי שפסל את גיור

  .  בלבד"מסורתית"התכוונה להיות , הגיור
 שב וניתח הרב דיכובסקי את יסודות הלי� 149,בבטלו את פסק הדי� של בית הדי� האזורי

אחת הסוגיות הראשונות שעסק בה� , הגיור ואת מקומו של הלי� קבלת המצוות במסגרתו

 
  . 38ש " לעיל ה,5079/08� "בג  147
  . שצז–שסז' בעמ, כר� א, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה  148
בהערה שהוסי� לאחרונה . נזהר הרב דיכובסקי מלהסיק מפסק די� זה מסקנה גורפת, כדרכו  149

מדגיש הרב דיכובסקי כי , )שסז' בעמ, כר� א, ש� (לב שומע לשלמהלפסק די� זה בחיבורו 
אול� אי� , יש בפסק הדי� קביעת עקרונות בנושא... נוגע למקרה הספציפיפסק הדי� שכתבתי "

וכל מקרה , בו משו� קביעה גורפת לכל המקרי� בה� מתעוררי� ספקות ביחס לתקפות הגיור
זהירותו של הרב . שצו, שצא' מבע, ראו ג� דבריו ש�". ומקרה יש לבדוק ולהכריע לגופו
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 חלק אינה בפסק דינו שב על עמדתו משכבר הימי� שלפיה קבלת מצוות 150.בישבו על מדי�
שמונע מבית הדי� להיזקק לגיורו של אד� שאינו מוכ� " תנאי ס�"ממעשה הגרות אלא רק 

  : חד כתער, בדר� הילוכו משלח הרב דיכובסקי ח�.  עול מצוותעליולקבל 

,  די� לא מוסמ�נשות שלמה ושמשו� התגיירו בפני בית: נשווה לנגד עינינו
ה� . היה לה� מניע ברור להינשא למל� ולמנהיג הע�. בית די� של הדיוטות

ברור שיש כא� אומדנא גדולה שלא התכוונו ... עבדו עבודה זרה אחר גיור�
  ... מלכתחילה לשמור מצוות

היינו , ואולי ג� בפני, בטוחני שא� היה בא עניינ� בפני בית די� רבני בימינו
ה� הרי עשו את . יור למפרע ועושי� את ילדיה� גויי� גמורי�פוסלי� את הג

  ... עבדו עבודה זרה ובנו לה במות :הדבר החמור ביותר

ואסור , וא% על פי כ� לא נית� היה לפגוע בגיור� ולהוציא� מכלל ישראל
  . אפילו להעלות על הדעת שאינ� נחשבות כחלק מע� ישראל

 ומדובר – שברגע הטבילה לש� הגיור חה ברורההוכבהיעדר : משמעית� מסקנתו ברורה וחד
ג� א� לאחר מכ� , אי� לפסול את הגיור, לא הייתה קבלת מצוות –בדקה או בשניות בודדות 

בעת ] נוכח[=כיצד יכול בית הדי� האזורי שלא היה " :וכ� הוא חות�. חזר בו המתגייר
ייתה קבלת מצוות לקבוע בביטחו� שברגע הגיור לא ה(!!)   שנה30�וכעבור כ, הגיור
  " ?כראוי

  :בהמש� דבריו יוצא הרב דיכובסקי נגד הניסיו� להטיל דופי בבתי הדי� המיוחדי� לגיור

ובעקבותיו עמיתי , ] שנה30�שפסל את הגיור בחלו� כ[=בית הדי� האזורי 
כבית די� , עיפרו בעפר את בית הדי� המגייר, ]הדיי� הרב שרמ�[=א "שליט

  . ... 'וכוקלי דעת , שאינו מוסמ�

 ]הרכב מיוחד של בית הדי� שעסק בגיור[=ל "להווי ידוע כי בית הדי� הנ
ביצע את הגיורי� עשרות בשני� בכל ההרכבי� של בתי הדי� בתל אביב 

 
ראו לדוגמה . במשנתו באה לביטוי ג� בהקשרי� אחרי�" ליברליות"דיכובסקי לבל יגלו פני� 

אי� בדיו� זה : "1הערה , תקמ' בעמ, ש�, "האינטרנט בהלכה"דברי� שכתב בפתח מאמרו על 
ידת הצור� לא כא� המקו� לדו� במ. משו� מת� הכשר לשימוש פסול וטמא במכשיר האינטרנט

תועלת �עזר ורב�להרחיק ולנדות מכשיר שבלחיצת כפתור יכול הוא לעבור מביותו רב
... הדיו� כא� הוא הלכתי בלבד. לנושאי� חיוביי� והכרחיי� אל הפיכתו למקור הרס וחורב�

 . 152ש "וראו להל� ה". ובהנחה שמדובר באינטרנט כשר
 .36 ש"טקסט הצמוד להה, ראו לעיל  150
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כיצד נית� לפסול ... בה� ישבו גדולי הדייני� גדולי תורה ומופלגי� ביראה
  ? ואולי ג� לבזות בית די� שעליו סמכו גדולי עול�

" ההשקפה הברורה שיש להקפיד על קבלת מצוות"על , החוזרת ונשנית, הדגשתולצד 
יש להימנע מקבלת גרי� שאינ� מקבלי� מצוות כראוי או שאי� לנו "וש, תנאי להלי� הגיורכ

מכא� ועד לפסילה של גיור : "כותב הרב דיכובסקי, "ביטחו� גמור בנכונות� לקבל מצוות
אני מתקשה לקבל את ... רחוקה הדר�,  כיהודי� שנה הוחזקו30ושבמש� , שכבר נעשה

דבר זה אינו מתיישב ע� ציווי . ההשקפה שיש לחטט במשפחתו של גר עד לאל% דור
   ".ואינו מתיישב ע� החזקה שנוצרה במש� השני�', ואהבת� את הגר'התורה 

תקוותו של הרב דיכובסקי שעמיתו להרכב הרב שרמ� יקבל את עמדת הרוב בהרכב בית 
בחלו� זמ� קצר אישר . נכזבה) הרב בר שלו� הצטר� לדעתו של הרב דיכובסקי( הגדול הדי�

 פסק די� נוס� שנית� – ע� שני עמיתיו להרכב אחר של בית הדי� הרבני הגדול –הרב שרמ� 
אגב כ� הוטל דופי באלפי מתגיירי� ובני . על ידי דיי� אחד בבית הדי� האזורי באשדוד

ונוצרה סערת רוחות , חמורה בכבוד� של דייני� ורבני�נעשתה פגיעה , משפחותיה�
אביב אישר את �� התערב בעניי� ובית הדי� הרבני בתל"ציבורית ששככה רק לאחר שבג

  151.כשירות הגיורי�
חתימת דבריו של הרב דיכובסקי בסיו� פרק זה מעידה פע� נוספת על הדר� המיוחדת 

שלא  ולה לקרב את הגר לאחר גיורו בכדימצווה גד: "והייחודית שכבש לו בעולמה של הלכה
  . נצא ונלמד, א� פירושא הוא,  ואיד�152".'ואהבת� את הגר'כפי שנאמר , ייפול מאיגרא רמא

  "נישואי בני נח"הכרה בנישואי� אזרחיי
 כ. יב

בני "נקודת ציו� מרכזית נוספת בפסיקתו של הרב דיכובסקי היא פסק הדי� בעניי� נישואי 
, ונסתפק,  לא נארי� בו כא�154,הרחב בפסק די� זה בהקשרי� שוני� בשל הדיו� 153."נח

  .בהפניית שימת הלב לכמה נקודות עקרוניות שבה� עוסק מאמרנו ,בקצירת האומר

 
 .38ש "לעיל ה, 5079/08� "בג  151
ג� כא� אי� לטעות ולסבור , ע� זאת. שצז' עמב, אכר� , 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה  152

כ� למשל הוא פרס� רק לאחרונה ". כוחא דהיתרא"כובסקי שיטת שבכל מקו� ינקוט הרב די
הרב שלמה דיכובסקי : מאמר התומ� בהמש� המנהג של טבילת גרות בפני שלושה דייני�

בשונה מעמדות הלכתיות , זאת). ה"התשע (199 לה תחומי�" טבילת גיורת בפני בית די�"
והאשה מטבלת '"ינסקי 'יכל טיקוצמ: לעניי� זה ראו בהרחבה. שסבורות כי נית� להקל בדבר

והמקורות שנזכרו ) ח"התשס (65 כא אקדמות"  טבילת אשה לגרות בפני בית די�–' את האשה
  . 149ש "וראו לעיל ה. ש�

�"פסק הדי� אומ� בבג). 11.11.2003, פורס� בנבו ('י' ח' נ' ש' ח 4276/03) גדול(תיק   153 ,
לצור� הקביעה שלפיה בית הדי� הרבני מוסמ� להתיר נישואי� אזרחיי� של שני שהשתמש בו 
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שהיו יכולי� להינשא , אזרחי המדינה ותושביה, עניינו של פסק הדי� בבני זוג יהודי�
וע� שוב� לאר� , פריסי�כדת משה וישראל א� העדיפו להינשא בנישואי� אזרחיי� בק

בניהולו , "טקס קידושי� פרטי"בהמש� קיימו באר� . נרשמו במרש� האוכלוסי� כנשואי�
בשלב מסוי� . וה� החלו בהליכי פירוד, ע� השני� עלו נישואיה� על שרטו�. של רב רפורמי

והאחרו� קבע בפסק די� הצהרתי כי הצדדי� אינ� , פנה הבעל לבית הדי� הרבני האזורי
במענה לשאלות הבהרה קבע בית הדי� האזורי כי בני ". כדת משה וישראל"ואי� זה לזה נש

  . הזוג פנויי� להינשא לאחרי� ללא צור� בגט
שה ערערה לבית הדי� הרבני הגדול בטענה שכדי להביא את הנישואי� האזרחיי� יהא

 דת משה וישראלכואי� די בקביעה כי בני הזוג אינ� נשואי� , לכלל סיו� נדרש אקט שיפוטי
בית הדי� הגדול קיבל את ערעור האשה וקבע כי . כדי להתיר את קשר הנישואי� האזרחיי�

בית הדי� האזורי היה יכול להוסי� שורה אחת בפסק דינו ולציי� בה כי הוא מתיר את 
  . ודי היה בכ� כדי לעשות את הצדדי� לפנויי�, הנישואי�

  . תפסק די� זה חשוב מכמה בחינו, לענייננו
, האזרחית והרבנית, במישור הפרוצדורלי ובמערכת יחסי הגומלי� שבי� שתי הערכאות

פסק די� " בהלי� נדיר כשלעצמו של כתיבת – �"לבקשת בגנענה הרב דיכובסקי 
אי� זה דבר . רכוו והחוקי אינו ברור כל צ156ההלכתי,  הלי� שמקור תוקפו155,"משלי�

חות� פסק די� ומודיע תוכנו , "מניח את עטו "– או בית המשפט –שכיח שלאחר שבית הדי� 
 וודאי 157."פסק די� משלי�"הוא נזקק בשנית לכתיבת , "ק� ממקומו"ולאחר ש, לצדדי�

 
) 3(ד סא"פ ,יפו א"ת האזורי הרבני הדי� בית' נ פלונית 2232/03� "ראו בג. בני זוג יהודי�

496) 2006 .(  
154   �) 159ש "להל� ה(רדזינר ו) 160ש "להל� ה(ראו לדוגמה בכר� זה מאמריה� של וסטריי

 . ובמקורות שנזכרו ש�
  ". משלי�"הלי� זה מעיר הרב דיכובסקי עצמו בפתח פסק דינו ה" נדירות"על   155
אי� בית , לפי שיטת המשפט העברי", 1172' בעמ, כר� ב, 33ש "לעיל ה, כפי שכתב שוחטמ�  156

בוודאי שאי� חברי . הדי� מוסמ� לא להוסי� ולא לגרוע מתוכנו של פסק הדי� לאחר שזה נית�
עדי� שאינ� ודינ� כ, בית הדי� רשאי� לחזור בה� ממה שנקבע בפסק הדי� שעליו ה� חתומי�

" סתירת הדי�" בנוגע ל1183–1172' בעמ, וראו ש� בהרחבה". יכולי� לחזור בה� מעדות�
שלכאורה לא נתקיימו , ועל פי הכללי� שנקבעו לעניי� זה בהלכה, במעמד שני הצדדי�

" פסק הדי�"במקרה דנ� הכתרת , "בעזרת הש�"הג� שנהוג לעשות דברי� הרבה . בענייננו
 . שכ� המהות קובעת ולא הש�, אינה נותנת מענה אמתי לסוגיה זו" הבהרה"המשלי� בכותרת 

 דיו�"קיומו של מאפשרת , ג"התשנ,  קכט לתקנות הדיו� בבתי הדי� הרבניי� בישראלקנהת  157
 טענות חדשות או ראיות חדשות"נתגלו בתנאי שרק וג� זאת , "פסק די� חדש"ועל " מחדש

 – ועל פני הדברי� לא היו כאלה בענייננו –" בדיו� הקוד�] לבית הדי�[=שלא היו ידועות לו 
א� ,  תופעה זו ידועה ג� במקרי� אחרי�".משלי�פסק די� "ה� מדברות כלל במכל מקו� אי� ו

כ� למשל היה בפסק דינו של דיי� בית הדי� הרבני האזורי באשדוד בעניי� . כי נדירי� למדי
ובלא , "ק� ממקומו"והדיי�  ,פסק הדי� נכתב ונחת�, לאחר שסיי� מלאכתו. ביטולי הגיור
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במקרה , וודאי שאי� זה שכיח שבית הדי� הרבני יעשה כ� בעקבות בקשת הערכאה האזרחית
   .את עמדתו" יבהיר"כי , �"זה בג

 ממחישה –� "ופט ברק בעת הדיו� בבגבקשת הש שבאה כתגובה ל–היענות חריגה זו 
את תחומי ככל שנית� שמעדיפה לצמצ� דר� , בנתיבות הפסיקהשל הרב דיכובסקי  את דרכו

בשונה מיחסי הגומלי� המתוחי� , ביניה�" לעשות שלו�" והחיכו� בי� שתי ערכאות השיפוט
  158.בהקשרי� רבי� אחרי�יחסי גומלי� אלה שמאפייני� 

עשרות , ביטוי נוס� למאבקו ההול� ונמש� של הרב דיכובסקי יש בו מהותיבמישור ה
  . לבצר את מעמד בית הדי� הרבני ולהרחיב את סמכויותיו, בשני�
 שפסק דינו של הרב דיכובסקי אינו מבטא 159, רדזינרמיחיא� נקבל את דעתו של ע, כ�

ל ההלכה ובתי הדי� הרבניי� לסוגיה המהותית ש� של ביחסמהותי שינוי כלל ועיקר 
  . בלבד" רטוריקה"אלא , נישואי� אזרחיי� ומעמד� ההלכתי

 סמכותו של הרחבתל לֵש� והכו, הלכתיות� שימוש בכלי� רטוריי� ועטיית מחלצות מעי�
והיא משתלבת היטב במגמתו של הרב דיכובסקי , יש בה עניי� כשלעצמה, בית הדי� הרבני

תו מפני המבקשי� לנגוס לבסס ככל שנית� את מעמדו של בית הדי� הרבני ולבצר או
   .בסמכויותיו

 –המה " נישואי� אזרחיי�" ו–שהנישואי� , בדומה לחכמי הלכה אחרי�, במקו� לקבוע
על " התרת�"וממילא אי� צור� ב, "כעפרא דארעא"אינ� תקפי� מבחינה הלכתית והרי ה� 

כתי מסוי� תוק% הלקבע הרב דיכובסקי כי יש לנישואי� אזרחיי� אלה , ידי בית הדי� הרבני

 ענייני –מכיוו� שמדובר ביהודי� . א% שלש� התרת� אי� צור� בגט" נישואי בני נח"כשל 
  .לבית הדי� הרבני לש� התרת�ה�  זקוקי� –בכלל זה " נישואי בני נח"ו, שלה�" נישואי�"ה

 
הוציא דיי� בית , את פסק הדי� ולנמק את הצור� בכ�" י�להשל"שהודיע מראש כי בכוונתו 

שנשלחו לצדדי� " החלטות משלימות" כמה – לא ברור מכוח איזו סמכות –" ד� יחיד"כ, הדי�
5079/08� "ראו בג. בפקס וכללו אמירות קשות ביותר נגד בתי הדי� לגיור והעומדי� בראש� ,

הועד  1265/11� "בג: משלי� בערכאות אזרחיות ראו לדוגמה" פסק די�"על . 38ש "לעיל ה
� "בג; )12.11.2012, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה' הציבורי נגד עינויי� בישראל נ

בשני המקרי� האחרוני� , אכ�. )2003 (729) 2(ד נז"פ, די��לשכת עורכי' אמיר נ  10455/02
לא כ� ". סיי� מלאכתו"וממילא טר� " פסק די� משלי�"מראש שיית� שפט הודיע בית המ

דנ� שבה� בית הדי� סיי� " בני נח"במקרה של פסק הדי� בעניי� ביטולי הגיורי� ובעניי� 
שב ורק בעקבות פניית בית הדי� הרבני הגדול " ק� ממקומו", חת� על פסק הדי�, מלאכתו

  ". פסק די� משלי�"וכתב 
ש "לעיל הראו . � נוס� למערכת היחסי� המיוחדת בי� הנשיא ברק לרב דיכובסקייש בה שיקו  158

103 .  
תגובה למאמרו של אבישלו� : רטוריקה בלבד, אכ�"עמיחי רדזינר : במאמרו המופיע בכר� זה  159

� ). 2014–2013 (579ז – ומשפחה במשפט" וסטריי
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 בישלו�א� נקבל את עמדתו של א, מקל וחומר, חשיבות יתרה יש לפסק די� זה
 שנת� הרב הלכתית בהכרה ה– ולא רטורי בלבד – מהותיינוי  שלפיה יש ש160וסטריי�

למרות , כפי שמציי� וסטריי�". נישואי� אזרחיי�"לתקפות� של , ולו בדר� עקיפה, דיכובסקי
 להיות בוודאי השלכות יכולותלעמדה זו , חלחולה האטי של גישה זו למערכת בתי הדי�

  .חדבמישור החברתי והמשפטי כא, רבות חשיבות ומשמעות
הרב ,  שאלת מעמד� ההלכתי של נישואי� אזרחיי�מלבד, כפי שציי� וסטריי�: זאת ועוד

 גושפנקה מעי� – בנסיבותיו המיוחדות של המקרה שלפניו –דיכובסקי נות� בפסק דינו 
בשונה מהעמדה הרווחת " (ללא אשמה"לאפשרות פירוק� של הנישואי� ג� " הלכתית"

המוכרת בדי� היהודי עשויה " עילת גירושי�" שלפיה רק קיומה של 161בהלכה היהודית
 בסוגיות חלוקת אזרחיותדוקטרינות ומאמ� אל חיקו ) לשמש מצע לפירוק קשר הנישואי�

  . הרכוש וחובת המזונות שבנישואי� אזרחיי�
שאי� להקיש , שלא כדת משה וישראל, מדובר במקרה מיוחד של נישואי� אזרחיי�, אכ�

ולו חלקי או נקודתי , אימו�, ועדיי�. ת משה וישראלמקרי� אחרי� של נישואי� כדמה� על 
  . היא בוודאי מהל� רב חשיבות" גירושי� ללא אש�" של דוקטרינת

הרחבת סמכויות בתי הדי� הרבניי
 ושיכו� המתח בינ
 לבי� בתי . יג
 המשפט האזרחיי�

של הרב דיכובסקי בנתיבות ההלכה מבליט פע� נוספת את דרכו " בני נח"פסק הדי� בעניי� 
כל ימיו עשה הרב דיכובסקי לביצור מעמד� של בתי הדי� הרבניי� ולחיזוק . והמשפט

  . וכ� בדברי� שנשא תדיר על פה, � בפסקי די�הה� במאמריו , כ� בדברי� שכתב 162.כוח�

 
על שאלת ? רטוריקה ומהות ירדו כרוכי� זה בזה"בישלו� וסטריי� א: מאמרו המופיע בכר� זה  160

 משפחה במשפט" ' בני נח'ההכרה ההלכתית בנישואי� אזרחיי� ומשמעותה בעקבות פרשת 
 ). 2014–2013 (543ז –ו

161  � . 57ש "לעיל ה, לנושא זה ראו בהרחבה וסטריי
זוכי� " בית"מ". חו�"ה� מ" בית" הרבניי� הממלכתיי� סופגי� ביקורת חריפה ה� מבתי הדי�  162

שחלק מה� סבורי� שפעולת� , חכמי ההלכה, בתי הדי� לא אחת לביקורת חריפה מעמיתיה�
מערערת ,  שא� מתערב לעתי� בפסיקותיה�,�"מכוח החוק החילוני וכפיפות� לביקורת בג

מיחי רדזינר בעניי� זה ראו בהרחבה ע. קי הדי� שלה�במידה רבה את תוקפ� ההלכתי של פס
" חו�"מ). לא פורס�" (הרשמי הדי� בבית הפרטי במשפט הדיו� למשמעות: �"לבד �"בג בי�"

הסבורי� שאי� מקו� במדינה דמוקרטית , זוכי� בתי הדי� לביקורת חריפה מגורמי� שוני�
שאינו רוצה בכ� להתדיי� בפניה� ובוודאי לא לכפיית מי , "חסות המדינה"לקיו� בתי די� ב

 ). להבדיל מבתי די� וולונטריי� ופרטיי�(
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לא נמנע מלבקר את עמיתיו שביקשו לא אחת , ואולי דווקא משו� כ�, למרות זאת
בכל כוח� ולמנוע העברת דיו� בנושא מסוי� לבתי " ז בקרנות מזבח בית הדי�לאחו"

שעליו מהלכת כל העת מערכת היחסי� " החוט הדק"בהכירו היטב את . המשפט האזרחיי�
הבי� הרב דיכובסקי כי גישה , העדינה והשברירית בי� בתי המשפט ובתי הדי�

דו של בית הדי� בעיני המחוקק  לערער את מעמ יש בה כדימעי� זו" אימפריאליסטית"
  163.ובמקרי� קיצוניי� א� להביא לכריתת הענ� שעליו יושב בית הדי�, החילוני

כל השני� : "לא ייפלא אפוא כי בדברי פרדתו מבית הדי� נת� ביטוי ג� לנושא חשוב זה
השתמשתי . הובלתי מאבק ביחס לסמכויות בית הדי� ולא עשיתי זאת בהתלהמות ובצעקנות

פסקי . נחלתי הצלחות לא מעטות'  וברו� ה164משפטי שהשתמשו בו בתי המשפטבנשק ה
די� מתלהמי� לא רק שמחטיאי� את המטרה אלא גורמי� לא פע� לעקירה רבתי של 

לפעמי� ג� כדאי שלא להיכנס לעימות ע� בית המשפט בתיק אחד כדי שלא . סמכויות
   165."לגרו� חורב� גדול יותר בדברי� רבי� ועקרוניי�

 "וידועי� לשבטיכ�". יד

  : �"בבואו למנות את תכונות הדיי� וסגולותיו מפרש הרמב

ובמה יהיו ; אלו שרוח הבריות נוחה מה�, )ש�" (וידועי� לשבטיכ�"
, וחברת� טובה, ונפש שפלה, בזמ� שיהיו בעלי עי� טובה, אהובי� לבריות

  .ומשא� ודיבור� בנחת ע� הבריות

המעיי� באורח חייו של .  לכלל השבטי�–" שבטיכ�"לא ללא נאמר א" וידוע לשבטו: "ודוק
מחד גיסא היה ב� בית בבתי  .אחד" שבט"הרב דיכובסקי ידע כי לא הגביל עצמו רק ל

 נכנס ויצא ומאיד� גיסא 166,המדרש הנודעי� לש� ולתהילה ובבית� של גדולי חכמי התורה
 בפורומי� שוני� של וכ�, ש� הורה שני� רבות, בשערי הפקולטות ובתי הספר למשפטי�

  . לשכת עורכי הדי�

 
 .30ש "ראו לעיל הטקסט הצמוד לה  163
יש כא� יותר מרמיזה למקרי� הרבי� שבה� ביקש הרב דיכובסקי לעג� את סמכותו של בית   164

 . הדי� דווקא מתו� עיו� בהוראות החוק האזרחי
  .22–21'  בעמ,51ש "לעיל ה, רב דיכובסקיה  165
 . 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמהשמופיעות בחתימת ספרו " הסכמות"ויעידו על כ� ה  166
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, "מקל"או " מחמיר"כ" דיי�"שופט או " לתייג "– הרווח כל כ� –אשר על כ� הניסיו� 
התמונה מורכבת הרבה יותר ,  כרגיל167.לא יצלח ג� במקרה זה, "אקטיביסט"או " שמר�"

  .ממה שנראה במבט ראשו�

 רוחב דעת. טו

אי� הוא מסתפק בתנאי , שפורטו לעיל, בישראל� למנות את תכונת הדיי� "בבוא הרמב
� מוסי� תכונה "הרמב. בחכמת התורה" חכ� מופלג"שלפיו על הדיי� להיות  מאליו�הברור

ולמגינת לב לא כל יושבי על מדי� , שלא תמיד ניתנת לה שימת הלב הדרושה, נדרשת נוספת
  . רוחב דעת: ניחני� בה

 כגו� 168, משאר חכמותקצתיודעי� , הדעה מרובבעלי : "�"ובלשו� הזהב של הרמב
רפואות וחשבו� ותקופות ומזלות ואיצטגנינות ודרכי המעונני� והקוסמי� והמכשפי� והבלי 

  ". עבודה זרה וכיוצא באלו כדי שיהיו יודעי� לדו� אות�
לא מדובר , "כדי שיהיו יודעי� לדו� אות�", �"כפי שעולה מהנימוק שמביא הרמב

שתקל על הדיי� לדו� כהלכה , "הוויות העול�"כל ידיעה באלא ב, "סגורה"ברשימה 
  ". די� אמת לאמתו"ולהוציא מלפניו 

 
 לעניי� עמדת הרב דיכובסקי באשר 152ש "יל סו� ה וכ� לע64ש "ראו לעיל בטקסט הצמוד לה  167

מעי� זה ראו דברי� שאמר השופט " תיוג"מפני להסתייגות . לטבילת גיורת בפני בית הדי�
אילה , אהר� ברק (14–13 ספר מצאוצוטטו ב, המשנה לנשיא בית המשפט העליו�, אליהו מצא

על הזהירות שיש לנקוט בעניי� זה ג� בשדה ). 2015,  עורכי�� גלעדירענ ושרו� חנס, יה'פרוקצ
 Aviad: ראו לדוגמה, "מחמיר"או " מקל"ולהימנע מתיוג פשטני של חכ� הלכה כ, ההלכה

Hacohen, Religious-Zionist Halakhah – Is It A Reality Or Was It A Dream?, in 
RELIGIOUS ZIONISM POST DISENGAGEMENT: FUTURE DIRECTIONS 315 (Chaim I. Waxman 

ed., 2008) ; על יחסו של הרב –' יו� ליו� יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת'"אביעד הכה� 
פרשת  (428 פרשת השבוע" עובדיה יוס� למערכת המשפט בישראל ולבני החברה הקיבוצית

 ).ד"התשע, וירא
לשו� המעטה זו אפשר ". ר החכמותמשאקצת יודעי� "� דייק וכתב "יוש� אל לב שהרמב  168

ויהא זה ביטול , את הדיי� שלא יעסוק כל ימיו בלימוד שאר החכמות" להזהיר"שהיא באה 
: ואפשר שא� חבוי כא� לקח גדול, תורה ובריחה מתפקידו העיקרי להגות בחכמת התורה

אלא על הדיי� לדעת שאי� הוא יודע ,  אינ� מעיקר חכמת הדיי�–" שאר חכמות"מכיוו� ש
" קצת"וצרי� שידע , ולא ידמה בלבו שא� בה� עולה מעלתו על מעלת שאר מומחי�, "מקצת�"

, המתייצבי� לפניו שאלות ראויות" שאר חכמות"ולהציב בפני המומחי� ב" ידע לשאול"כדי ש
 . שבהיעדר כל ידיעה בתחו� עיסוק� תימנע ממנו האפשרות לשאל�
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חכ� משפט וחכ� ", ר מנח� ֵאלו� זכור לטוב"מו,  מורגל היה169,מרגלא בפיו
שכתב בפירושו , הגאו� רבי אליהו מוילנה –א "עניי� זה את דברי הגר לצטט ב170,"במשפט

  ): 4 ו(לספר משלי 

בכדי שלא יהיה די� ג� בטבעו של עול� כי� להיות בקיאי� הדייני� צרי
לא יצא אמת , יני� א� שיהיה בקי בדי� תורהידא� לא יהיה בקי בענ, מרומה
ולכ� צרי� הדיי� ... כלומר א� על פי שיפסוק אמת לא יהיה לאמתו, לאמתו

  .יני עול�ייני תורה ופיקח בעניהיינו חכ� בענ... להיות בשניה� בקי

המעיי� . בסקי חכ� גדול הוא לא רק בחכמת התורה אלא ג� בהוויות העול�הרב דיכו
כ� בהוויות משפט . במסכת יצירתו יגלה ממנה ובה את רוחב דעתו ג� בהוויות העול�

   .שוני� ומגווני�, וכ� בתחומי דעת רבי�, ישראל והעמי� שאינו משפט התורה
אותו של הרב דיכובסקי רוחב דעת זה מתבטא ג� בבקי, כפי שהראינו לדעת לעיל

, נוהג הוא לא רק לתת דעתו לעמדת ההלכה, ג� במאמריו, ג� בפסקי דינו. במשפט הישראלי
הרב דיכובסקי , על דר� הכלל 171.עמדת המשפט הישראלי בנדו�למבקש להשוותה ג� אלא 

פסיקת בתי המשפט אלא מעיי� ג� בכתביה� של מלומדי משפט עיו� באינו מסתפק רק ב
 –א� דבריו זוכי� לעיונ� . מתו� כ� הוא מקיי� עמ� דיאלוג מתמיד 172.� בהמשתמשו

ליבו� ודיו� זה מתחוורת השמועה ומתבררת , אגב עיו�. הרבה יותר מדברי דייני� אחרי�
  . הסוגיה והכול נמצאי� נשכרי�

 נגד עינוי הדי�. טז

בבתי הדי� " �עינוי הדי" נגד – לא תמיד בהצלחה –הרב דיכובסקי להיאבק כל ימיו ניסה 
ויש הטועני� , רכת המשפט האזרחיתערעה חולה זו מאפיינת כידוע ג� את מ. הרבניי�

 
 749 )1(ד מה" פ,מר יצחק שמיר, ראש הממשלה'  נבסקי'רז'ז 1635/90 �"בג: ראו לדוגמה  169

 ).1994 (23'  פס,265 )2(ד מח"פ ,הממונה על הכותל המערבי' הופמ� נ 257/89 �"בג; )1991(
 .25ש "ראו לעיל ה  170
, כר� א, 24ש " הלעיל ,לב שומע לשלמה:  ראו לדוגמה בעלמא.הדוגמאות לכ� רבות מספור  171

  .)לעניי� קבילות ראיות שהושגו בהאזנת סתר(קלו ' בעמ
שבו מצטט הרב , 36ש " הנזכר לעיל הי�דק הבעלמא פסוראו לדוגמה . נז' בעמ, כר� א, ש�  172

ברכיהו , ב� ציו� שרשבסקי, פלטיאל דייק�,  זילברגדיכובסקי מספריה� וממאמריה� של משה
נידונות ג� עמדותיו של הרב דיכובסקי בספרות , "תמונת מראה"כ. צבי�ליפשי� ואריאל רוז�

ש "לעיל ה, שיפמ�: ראו לדוגמה. המחקר המשפטית הרבה יותר משל אלה של דייני� אחרי�
אבישלו� , ובמאמרי� שוני� שחיברו מנח� ֵאלו�, פי המפתח בערכו של הרב דיכובסקיל, 57

�  . צבי ואחרי�� אריאל רוז�, עמיחי רדזינר, יחיאל קפל�, שחר ליפשי�, ברכיהו ליפשי�, וסטריי
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כתב הרב , שלו" איגרת הפרדה"ב, מכל מקו�. יותרא� הרבה ה המצב חמור מסגרתשב
כאילו דיי� צרי� לראות את הדחיפות בהוצאת פסק די� : "דיכובסקי דברי� נכוחי� בעניי� זה

 ולדברי הרופאי� יש צור� בניתוח או טיפול רפואי שוכב בבית החולי�חלילה ב� משפחתו 
ג� א� יבקש להתייע� ע� חכמי רפואה או ע� גדול . ועליו להחליט מיידית בדבר, דחו�

בשו� . ולכל היותר ימי� ספורי�, לכל היותר שעות, יעשה את זה בטווח של דקות, בתורה
המתדייני� שוכבי� על שולח� .  לא שני�ובוודאי, פני� לא ימתי� שבועות ולא חודשי�

  ".הניתוחי� ואסור באופ� מוחלט לגרור את פסק הדי� מעבר למינימו� ההכרחי ביותר
פעמי� הרבה הוא . חס ושלו�, עינוי הדי� אינו נובע תמיד מעצלנות: למע� הסר ספק

לבית ולא אחת הוא משמש אמצעי במאבק הסמכויות שבי� בתי הדי� , "יראת הוראה"נובע מ
ותוצאות הימנעותו של בית , פעמי� שנפשו של האחרו� נקעה מכ�, אכ�. המשפט האזרחי

  173.הדי� מקבלת הכרעה היו מזיקות הרבה יותר

  דיי� כבעל די�. יז

שמשו� מה לא נכלל בדברי� , נוס� כא� קטע חשוב" לב שומע לשלמה"בקטע שפורס� ב
  : בסקיוכ� מוסי� הרב דיכו, "תחומי�"שהתפרסמו בכתב העת 

נוכחתי לא פע� לדעת כי יש משמעות לפסיקה ההלכתית כאשר הדיי� 

  . מרגיש את הכאב והצער של בעלי הדי�

שינו את , בעיקר בנושאי� של אכיפת גט, היו מקרי� שדייני� שנטו להחמיר
טעמ� כשמסובב הסיבות הביא אות� עצמ� או בנותיה� להתדיי� בפני 

אפשר היה לראות . � או של בנותיה�בפירוק המשפחה שלה, דייני� אחרי�
בעליל כיצד אותו דיי� המחמיר לאחרי� נטה למצוא את הצדדי� להקל או 

  ". לאפשר אכיפת גט בתיק האישי שלו או של קרוביו

בהמש� מביא הרב דיכובסקי עדות מפי רופאה על חכ� הלכה שהתנגד לשימוש באלחוש 
התיר לה , בחדר הלידה ונאנקה מכאבי�שלו הייתה  א� כאשר בתו, אפידורלי בשעת הלידה

 
 וראו .)1972 (608 )1(ד כו"פ, יפו�אביב�תל, הדי� הרבני האזורי�בית' קידר נ 29/71� "בג  173

 ג משפטי� "?פיות לאסורי� בנישואי��  תל–בית המשפט העליו� "אטינגר משו� ביקורתו של ש
 נח�על הצור� במאבק נגד עינוי הדי� ראו ג� דבריו הנוקבי� של השופט מ). ב"התשל (428

פ "בש; )1978 (239–238 ,225 )2(ד לב"פ, מדינת ישראל' ורטהיי� נ 188/77פ "עבֵאלו� 
  ).1992 (694–693, 677 )1(ד מו"פ, מדינת ישראל' אביד� נ 5700/91
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פשוט צרי� להיכנס . תה כא� צביעות חס ושלו�ילא הי: "ומסיימת אותה רופאה. את הדבר
  . "לעתי� לנעליי� של האחר ולחוש את כאבו בכדי להכריע בשאלות כה רגישות

  : על דברי� אלה הוסי� הרב דיכובסקי

תדייני� כאילו מדובר בבני עליו לחוש את המ. כ� בדיוק אני רואה את הדיי�

 עליו לחוש את הכאב ואת הסבל שעוברות נשי� ושעוברי� .משפחתו
  ! אולי יגיע למסקנות אחרות, א� יחוש זאת בעצמו. גברי�

של הדיי� חוזר ועולה ג� בהקשרי� אחרי� " ב� משפחתו" ל–" בעל הדי�"דימוי זה של 
  . הלכהויש לו שורשי� עמוקי� ב, בפסיקתו של הרב דיכובסקי

רבי שמעו� ב� צמח  –� " נזקק התשב174 באחת מתשובותיו המופלאותהכ� לדוגמ
 יכפהלעניינה של אישה שביקשה מבית הדי� כי ) ו"המאה הט, אפריקה�ספרד וצפו�(דורא� 

  ". שונאת את החיי�"לפי שהיה מרעיבה ומצערה הרבה עד שהיא , את בעלה לתת לה גט
בי� שאר . � לתביעתה"נענה הרשב, בעניי� זהא� שגדולי הדורות שלפניו החמירו 

 –" בעל הדי�"כאשר : לאמור, " לא הווי אמרי הכי–ואילו הוות דידהו : "נימוקיו הוא כותב
 ,כל החומרות" נעלמות"� ולפתע פתא,  היא בת� של הדייני�–ובמקרה זה מעוכבת הגט 

  . והדייני� הופכי� כל אב� על מנת לחלצה מ� המצר
זק� "ת "בעל שו, אהר� וואלקי�' ס� לגישה זו מצוי באחת מתשובותיו של רביטוי נוקב נו

שה ישד� בעניי� הדחת שוחט ממשרתו בשל רינו� שיצא עליו שהוא מתרועע ע� א, "אהר�
  : בדחותו את בקשת ההדחה כותב הרב וואלקי�175.מסוימת

וג� , ]השוחט המקומי[=ב דמתא "והנה א� כי מכוער הדבר מאד לפני שו
רחוק הנני נרעש ונפחד לשמוע כזה על משרת בקודש שנצר� להיות אני מ

, אחד יותר על סת� בני אד�] חלק[=שכ� ] ביראת שמי�[=ש "מצוי� ביר
את האלקי� אני ירא , בבואי לחתו� עליו די� תורה, ]בכל זאת[=ז "אבל בכ

ולירד לחייו לקפח פרנסתו דההוא גברא דתלי , לשפו� עליו את כל חמתי
וכל  [=וכל גופא מרתע בי, ]שתלויי� בו ילדי�, של אותו אד� [=ביה טפלי

 
  . 76ש " לעיל ה,דנתי בתשובה זו בהרחבה במאמרי. סימ� ח, חלק ב, �"ת התשב"שו  174
, זלמ� סורוצקי�' ר, התשובה נכתבה לגיסו. סימ� ל, יורה דעה, מהדורא תניינא, ת זק� אהר�"שו  175

 הדחת איש –קופה של שרצי� "לדיו� בה ראו בהרחבה אביעד הכה� . )1934(ד "בשנת התרצ
) ג"תשסה, פרשת שלח (126 פרשת השבוע" ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת

וראו עוד לסוגיה זו פסקי דינו של השופט ; )386 ' בעמ,12ש "לעיל ה, פרשיות ומשפטי�=(
� "עש; )13.9.1996, פורס� בנבו (מדינת ישראל' שאלו� נ 8585/05פ "ע, רובינשטיי�

7542/05� "בג; )24.6.2007, פורס� בנבו (נציבות שירות המדינה' בוגייסקי נ 4203/07 
 ). 11.2.2007, פורס� בנבו (שר התחבורה, מר מאיר שטרית' פורטמ� נ
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להיות שוחט ולשחוט אב לבני� ובעל לאשה על יסוד שמועות ] גופי נרתע

ממנו [=לעצמי מיניה דידיה גופא ] קל וחומר[=ו "ולמדתי ק, קלוטות כאלו
 –] רועדות[= א� ידיו מרתתות –ב ששוחט בהמות "השתא שו, ]עצמו

ולא רק , אני שבאתי לשחוט נפשות אד�] כל שכ�[=ש "כ, השחיטתו פסול
היא� אוכל לשוחטו בשעה שעל פי די� , מרתת] גופי[=ידי אלא כל גופאי 
וא� התורה , הא� אפשר להתחסד יותר מהתורה עצמה, תורה אי� יסוד לזה

ואנ� , חסה למצוא זכות על חשוד לעריות לומר עליו שאינו חשוד לשחיטה
  ? היתכ�, ונאסור] קו�ואנו נ[=ניקו� 

בעל הדי� מביאה אותו להימנע מקבלת של של חכ� ההלכה ע� כאבו וצערו " הזדהותו"
 לעול� אילו היה מדמה באותואפשר שלא היו , החלטות שיפגעו שלא לצור� באותו בעל די�

  . הדיי� שב� משפחתו הקרוב הוא זה שניצב לפניו

 בשפה ברורה ובנעימה. יח

ולשו� בת ימינו , שמייחד את הרב דיכובסקי הוא לשונו הבהירה והברורהמאפיי� בולט נוס� 
  ". לישנא דרבנ�"שמובנת ג� למי שלא גדל בעולמה של תורה ואינו אמו� על , היא

 ולא אחת 176,"לישנא דרבנ�"הרב דיכובסקי בקי ורגיל ב: ושלא יהיה ספק קל שבקלי�
  . בי בתי מדרשותהמיועדי� ליוש" רבניי�"א� עושה בה שימוש בכתביו ה

 
ר הרב אהר� "כתב מוראו דברי� ש, בימינו" לישנא דרבנ�"על ההתחבטות בשימוש ב  176

. כתיבת דברי תורה בסגנו� הול� ִהָנה בדורנו בבחינת עבודה קשה שבמקדש: "ליכטנשטיי�
המחיצה בי� , בתקופה שבה הייתה לשו� הקודש מיועדת כמעט בלעדית לדברי� שבקדושה

וכתיבת מילי דאורייתא בלישנא דרבנ� הייתה , שפת הרחוב לשפת בית המדרש הייתה ברורה
נוצר מצב חדש , א� ע� תחיית השפה העברית וחדירתה לכל מרחבי החיי�. אליהמובנת מ
א� , בחלק�, שה�(בפני תלמיד חכ� ב� זמננו קיימת קשת רחבה של דרכי התבטאות . לחלוטי�

 שכול� שייכות –הרחוב , האקדמיה,  בית המדרש–השאובות מעולמות שוני� , )דרכי חשיבה
. וכול� מעורות בהווי שאותו תלמיד חכ� מושרש בו, ברמה זו או אחרת, ללשו� הקודש

הבחירה בגוו� מסוי� או שילוב כמה גווני� להרצאה ולליבו� הוויות דאביי ורבא הפכה להיות 
ואפילו השואפי� , ישנ� המתעלמי�. והיא מחייבת מודעות ותשומת לב, אפשרות של ממש

. המקובלת' עברית הרבנית'והממשיכי� לכתוב חידושי תורה ב, מהתפתחות הלשו�, להתעל�
הרצ� ע� מסורת הדורות והזיקה לבית היוצר של דברי� שבקדושה ,  בעיקר–יתרונות גישה זו 

פרט לסלידה . ולא כל אחד רוצה בכ�, לא כל אחד מסוגל לכ�. החסרונות, א� כמו כ�; ברורי�
 אני מ� המליצה מורגשת אצל רבי� נימה של מלאכותיות בהצבת מחיצות בי� השפה שבה

הזיקה , ומעבר למישור האישי. מתייחס לדברי תורה לבי� זו שבה אני נעזר בכל תחו� אחר
 שכ� חדירת השפה –על ידי נתק מסוי� מההווה ומ� העתיד , במידה מסוימת, לעבר נקנית

א� זה , 'הספרות התורנית'רבי� היו משתמשי� כא� בביטוי (הכללית לעולמ� של ספרי הלכה 
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 כמו ג� בהרצאות על פה שהוא מרצה בפני קהל –בפסקיו ובהרבה ממאמריו , אכ�
שתהא ,  משתדל הרב דיכובסקי לנקוט לשו� עברית בת ימינו–שאינו אמו� על לשו� זו 
  177. בעיני רוב בני אד�"ספר החתו�"מובנת לכל ולא תיוותר כ

נה רק אמצעי טכני להעברת מסרי�  בחירה ברובד לשו� אי178,כפי שכתבו הוגי� רבי�
בחירתו של הרב דיכובסקי בלשו� בת . תכלית ומטרה, אלא משקפת לעתי� קרובות ג� מהות

שלצד דבקותו במקורות העתיקי� , מלמדת על זהותו של הדובר, עכשווית ועדכנית, ימינו
למזוג את יינ� הטוב והיש� של המקורות ההלכתיי� לקנקנה המתחדש של הוא מבקש 

  . כא� ועכשיו, ההלכתית והמשפטית בישראל ובימינו, מציאות החברתיתה
 במטבעות לשו� 179 הרב דיכובסקימשתמש, א� לא במקרה, במקרי� רבי�: יתר על כ�

  180.מובהקי� שאינ� מורגלי� על לשונ� של רוב עמיתיו מקצועיי��משפטיי�

 
וכיצד , 'ספרות תורנית'על ' ב� איש חי'וה' אבני נזר'מה ידעו ה. הבעיה שלנובדיוק ממחיש את 

, ישנ�. היא תהלי� המתעצ� לנגד עינינו ופוק חזי מאי עמא דבר) ?היו מתייחסי� לביטוי
ומאמצי� את ,  בזר� המילולי הכללי–וא� מרצונ� ,  א� שלא מדעת�–הנסחפי� , מאיד� גיסא

ג� לדר� זו יתרונות ברורי� . ל כרעיה ככלי להבעת דברי תורההעברית המודרנית על קרבה וע
, דיוק, סדר, בהירות: וה� כמה מאפייני� של סגנו� זה,  ה� הקשר לדור לדורשיו ולקוראיו–

; 'מכופתרת'ולעתי� א� , הכתיבה המסודרת.  ואפילו מסוכ�–א� ג� לכיוו� זה מחיר ברור . 'וכו
 כל אלה –מדעי והמשפטי למחצה לשליש ולרביע המינוח ה; ההתבטאות הצלולה והצרופה

ה� מאפייני� עול� שבו אובייקטיביות . נוטי� לינוק מאווירה אקדמית ולהשרותה
ויש בה� כדי להפיג את ; אינטלקטואלית הכרוכה בשמירת מרחק מסוי� נערצת כער� עליו�

אחרית "( "ובדחילו ורחימ'  של גישה לדבר ההלהט היוקד של בית המדרש ואת חרדת הקודש
  )).ב"תשנה (84 מדרי� לכתיבת חיבור תורני" דבר

. ל מראשית דרכו בעול� המעשה"לו� זבעניי� זה נזכיר אנקדוטה שסיפר לנו השופט מנח� אֵ   177
התעורר פע� דיו� , בראשית שנות החמישי�, בשעה שכיה� כמזכיר ועדת הכספי� בכנסת

, בו אש המשפט העבריבערה שכבר אז , לו�אֵ . בנושא כלכלי שהיו לו שורשי� במשפט העברי
ר פסק די� של בית הדי� הרבני יזכהואגב כ� , סקר בפני הנוכחי� את עמדת ההלכה באותו נושא

וביקש , �"כ חנ� רובי� איש מפ"ח, משתמה הישיבה פנה אליו חבר הוועדה. שעסק בנושא
 ובשמחה והמציא לו לו� נענה כמוב� לבקשה ברצו�אֵ . לעיי� בפסק דינו של בית הדי� הרבני

: ואמר, השיב לו את פסק הדי�, לו�כ רובי� אל אֵ "כעבור שבוע ניגש ח. לאלתר את פסק הדי�
א� שמא יכול כבודו . אני באמת מודה ל� שכבדתני בקריאת פסק די� זה חשוב זה. תודה רבה"

ש "הלעיל , "חכ� המשפט: מנח� אלו�"ראו ג� הכה� ". ?לעברית', לשו� בני אד�'לתרגמו ל
  .43–42' בעמ, 25

, 57ש "לעיל ה, שיפמ�; )1994 (15–11 פילוסופי� מאמר לוגיראו לדוגמה לודוויג ויטגנשטיי�   178
  . 40ש "לעיל ה, "בעזרת הש�", הכה�; 35–15' בעמ

וע� זאת , בשני� האחרונות החלו מטבעות לשו� מעי� אלה לחדור יותר ויותר לפסיקה הרבנית  179
 הברוכות מאוד –" עקבותיו"ברבי� מפסקי הדי� ניכרי� . אי� למהר ולהסיק מכא� מסקנות

� אלה של פסקי בקטעי, ד שמעו� יעקובי"עו,  של היוע� המשפטי לשיפוט הרבני–לדעתנו 
השפעתו על תוכ� פסקי הדי� וסגנונ� ניכרת יותר ). תורני�"הלכתי"להבדיל מחלק� ה(י� הד

 .104ש "וראו לעיל ה. � בפסקי די� אלה"ובמקרי� רבי� היא מונעת התערבות של בג, מבעבר
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ועל דוקטרינת " נוכחות קונסטרוקטיבית"הוא מדבר בפסקי הדי� שלו על , הלדוגמ, כ�
" זיקה טריטוריאלית"על ; "פורו� נאות"ו" תנאי ס�"על ; חריגה מסמכות, ”ultra vires“�ה
דה "או " דה פקטו" המ-חלת ועל נורמה" תכלית החקיקה" על 181;"זיקה אוניברסלית"ו

 ובו הוא 182,"מידתיות בכפיה לגט"את אחד ממאמריו הכתיר בש� . א באלה וכיוצ"יורה
 183.ניסוח משפטי מובהק, "ה שצריכה להיות פרופורציונית לתוצאהכפי"מדבר על 

ובמונחי� , יותר" מקצועית"במאמריו השוני� א� ניכרת הרחבה של השימוש בלשו� 
 אחידות ,עד מדינה, חופש הפרט, דוגמת קבילות ראיות, השגורי� על לשו� משפטני�

   .פגיעה בפרטיות ועוד, נורמטיבית
" משפטיות"הערות , אגב הילוכו בנתיבות ההלכה, ילא אחת מעיר הרב דיכובסק

יש לשי� לב שפירוש המושג , בהקשר זה: "העיר  במקו� אחדהכ� לדוגמ. למהדרי�
אינו תוא� את הפירוש ' חוסר סמכות מקומית'] שמופיע בתקנות הדיו� בבית הדי� הרבני[=

 מקומית לסמכות אי� כא� כל כוונה לעריכת הבחנה בי� סמכות. למושג זה במשפט האזרחי
ומשפט זה אינו מכיר , תקנות הדיו� מבוססות על המשפט העברי, כידוע. בינלאומית

הטוע� שאי� : הינו כפשוטו, הפירוש כא�. בגבולות טריטוריאליי� להחלת הדי� העברי
מקו� הדיו� הוא בעיר , לא רק משו� שלדעת הנתבע, סמכות לבית הדי� שבאותו מקו�

עליו , משו� שלדבריו מקו� הדיו� הוא בעיר אחרת מחו� לישראלאלא ג� , אחרת בישראל
  184."לאר��לפרט לאיזה בית די� יש סמכות מקומית בחוצה

', רשימה סגורה'הא� ההגבלות המנויות בחוק הינ� בגדר  "185:במקו� אחר הוא תוהה
ובהמשכו . של חוק שיפוט בתי די� רבניי�" ההיסטוריה החקיקתית"ומדבר על  186"א� לאו

פרשנות חוק הינה : "אגב ציטוט מפסיקת בית המשפט העליו�, פסק הדי� הוא כותבשל 
). 513, 477) 2 (כג הפני� שר' שליט נ 58/68 �"בג(החוק הינו יצור החי בסביבתו . דינמית

, העדכנית, בבואו לתור אחר המשמעות הנכונהחקיקה חדשה מאירה ומדריכה את הפרש� 
ובפרט שהיה , משבא חוק בתי די� קיו� פסקי די� לעול�: "ומכא� מסקנתו, "לחקיקה ותיקה

 
דומני שטר� , שזכה לספרות עצומה, הישראלית והכללית, "לשו� המשפט"בשונה ממחקר   180

  . חקר מקי� שיטתי על לשו� פסקי הדי� של בתי הדי� הרבניי�נעשה מ
 .98ש "לעיל ה, סג/4485) גדול(ראו לדוגמה תיק   181
 ).ז"התשס (300 כז תחומי�" מידתיות בכפיה לגט"הרב שלמה דיכובסקי   182
על יישו� ). 2010 (וקתית והגבלותיההפגיעה בזכות הח: מידתיות במשפטראו אהר� ברק   183

פרשת " עקרו� המידתיות במשפט העברי"עקרו� המידתיות במשפט העברי ראו אביעד הכה� 
 Aviad Hacohen, The Principle of: ובהרחבה; )ט"התשס, פרשת ויקרא (342 השבוע

Proportionality and its Reflections in Israeli and Jewish Law, JEWISH LAW ASSOCIATION 

Sinclair and Larry . Daniel B( 63 OLUMEVONFERENCE CORDHAM FHE T :XXIIITUDIES S
) 2012, . edsRabinovich .  

  .98ש "לעיל ה, סג/4485) גדול(תיק   184
  .85ש "לעיל ה, 8455�64�1) גדול(תיק   185
  ). בדפוס (שפת המשפטעל השימוש במונח זה ראו ר� לוסטיגמ� ומיכל אהרוני   186
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שוב אי� מקו� לפרשנות המצמצמת של ,  לדבר המל� במועצה56זה לאחר שבוטל סימ� 
ה המסורה כאילו סמכות האכיפה היחיד,  בחוק השיפוט עצמוהשופטי� זילברג וויתקו�

ניסוחי� מעי� אלה  ".ובתנאי שבית הדי� פסק על כפיה, לגבי פסק די� לגירושי� היא מאסר
והיו יכולי� , אינ� שכיחי� כלל ועיקר לא בתוכנ� לא בסגנונ� בפסקי הדי� של שאר הדייני�

בפסק די� של , )ואולי פחות נאה הימנו(ובאותו סגנו� ממש , בקלות למצוא את מקומ�
  . יתערכאה אזרח

דומה שהלשו� והסגנו� אינ� רק ענייני� צורניי� אלא מבטאי� ג� , כפי שציינו לעיל
הדתית ,  ללשו� המשפט נועדה לקרב בי� הערכאות– בלשו� ובסגנו� –הקרבה . מהות

   .ולא להרחיק ביניה�, והאזרחית
לא : "וכתב,  מבתי הדי� ייחד הרב דיכובסקי מקו� ג� לנושא זהובאיגרת הפרדה של

שורות בודדות .  ולעתי� ג� בעברית משובשת187'טלגראפי'חת פסקי הדי� ניתני� בנוסח א
... של חייב או פטור חורצות גורל משפחות מבלי שיש יכולת מינימאלית להבי� מדוע ולמה

והתוצאה ,  בזי� השופטי� לפסקי די� אלו–� " בעיקר לבג–א� התיק מגיע לבית משפט 
  ".ברורה

 קיימת במשפט העברי חובת הנמקה של פסקי ל דר� הכלל אי�עדומה ש, מעיקר הדי�
הרב דיכובסקי בתו� עמו הוא יושב , כאמור לעיל: ויתרה מזו.  א� ג� איסור אי� כא�188.די�

עלול להביא לאבד� הוא ו, "ליראיו' סוד ה"הריהו כ, ויודע היטב כי פסק די� שאינו מנומק
 שמי� ולמחשבה שהדייני� פוסקי� לחילול ש�, אמו� הציבור במערכת השיפוט הרבני

ולהוזיל את ערכ� של בתי הדי� בעיני , ולא מתו� מקורות ההלכה" ככל העולה על רוח�"
, לפיכ� קרא לעמיתיו הדייני� לקיי� את מצוות תקנות הדיו�. ערכאות השיפוט האזרחיות

  . לעמוד על קיומה, ולמרות הפטור שקיי� בהלכה לחובת ההנמקה

 
פסקי די� "בדומה לפסקי די� רבי� הניתני� בבית המשפט העליו� ומכוני� בעגה המשפטית   187

עיינו בטעמי הערעור ונחה דעתנו שאי� מקו� : "משו� שכול� מתמצי� במשפט אחד" (החָ נָ 
. ג� בבית הדי� הרבני ניתנו אלפי פסקי די� שכול� מתמצי� בשורות ספורות, ")רבותנולהתע

שבמסגרתו עברתי על אלפי פסקי די� של בית הדי� הרבני , במחקר שעשיתי לפני כשני עשורי�
פרט . הוברר לי כי כ� המצב ג� בבית הדי� הגדול לערעורי�, הגדול בשנות השבעי� והשמוני�

כמעט שלא נמצאו פסקי די� שיש ) ל"שהבולט בה� היה הרב עובדיה יוס� זצ(לדייני� בודדי� 
א� , לפחות בחלק מ� המקרי� נכתבו נימוקי� באות� תיקי�, לטענת יודעי דבר. בה� ממש

,  ופורסמו לימי� בספריה� של הדייני� שישבו בדי�אלה לא צורפו לפסק הדי� שנמסר לדי�
  . ודומיו) ד"התשנ (עזר משפטלדשמידט דוגמת חיבורו של הרב הדיי� אליעזר גו

במשפט חובת ההנמקה "על חובת ההנמקה במשפט העברי ראו בהרחבה אליאב שוחטמ�   188
, 33ש "לעיל ה ,ובחיבורו הגדול; )�"תשה–ט"תשלה( 319ז – ושנתו� המשפט העברי" העברי
א "רע ראו ;וגיה זו התייחס ג� השופט אליקי� רובינשטיי�לס. 1139–1129' בעמ, כר� ב

ארדה '"ראו עוד רועי שויקה ). 2004 (17) 5(ד נט"פ, נציגות הבית המשות�'  נשכטר 8996/04
  ).ט"התשס, פרשת וירא (334 פרשת השבוע"  על חובת ההנמקה–' נא ואראה
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פסקי דינו המנומקי� ". נאה קיי�"אלא ג� " נאה דרש"קי לא רק הרב דיכובס, אכ�
ובנויי� לתלפיות מבחינה , הלכתיי��עובדתיי� ומשפטיי�, פורטי� כל סוגיה ליסודותיה

של בית הדי� הרבני ה� בעיני ציבור מתדייני�  כל אלה העלו את קרנו. לוגית וסגנונית כאחד
לצד מילוי החובה לנמק את פסק הדי� , זאת. משפטהה� בקרב חוקרי משפט וה� בקרב בתי 

  . ובכ� להגביר את אמו� הציבור בשפיטה
.  הוא נוקטשאותהלצד סגנונו הייחודי של הרב דיכובסקי ראוי לציי� ג� את הרטוריקה 

שעסקו בי� השאר " ספרות ומשפט"בשני� האחרונות נערכו לא מעט מחקרי� על , כידוע
  189.ות העול� של השופט היושב בדי� בסגנונוספיבלשונ� של פסקי הדי� ובהשתקפות ת

היה וייער� מחקר . דומה שטר� נער� מחקר מקי� דומה בכל הנוגע לפסיקת בתי הדי�
 אותו פסק הטלו לדוגמ. אי� ספק שפסיקתו של הרב דיכובסקי תתפוס בו מקו� חשוב, כזה

   :הנפתח כ�, די� שנזכר לעיל בעניי� סרב� הגט

הבעל אוט� . כפיה�גט בכלא במאסר�ל סרב�שבע שני� רעות יושב בע
וכי יש , אוזניו משמוע בקול מורי� שקבעו כי הוא חייב לית� גט לאשתו

הבעל ישב בבידוד מספר רב של פעמי� והוטלו עליו כל . לכפותו על כ�
הבעל ממשי� .  הכל ללא הועיל–ההגבלות האפשריות המפורשות בחוק 

שועה לתחנוני האשה לשחררה בגט מאמ� את ליבו ואינו , לתת כת� סוררת
  . י"פיטורי� כדמו

בנוס� לשנות ההתדיינות שקדמו לפסק , שבע שני� מרות חלפו על האשה
   190.ועדיי� אי� רואי� אור בקצה המנהרה, הדי�

המהדהד ג� פסיקות של , דומה כי אי� עוד דיי� בבית הדי� הרבני הנוקט סגנו� מעי� זה
  . שופטי� בבית המשפט האזרחי

 תוכחה מלב אוהב. יט

אומ� לבו של הרב דיכובסקי מתגלה ג� בדברי התוכחה שהשמיע מעת לעת כלפי עמיתיו 
כלפי חו� הג� הרב .  ביקורת לשמה אלא מלב אוהבנועדה להיות לא –תוכחה זו . הדייני�

 
  ).2007 (משפט וספרות בעיד� דיגיטלישולמית אלמוג : ראו לדוגמה  189
כרמלה בוחבוט : "בוחבוטהשוו לפתיחת פסק דינה המפורס� של השופטת דורנר בעניי�   190

ביישוב הקט� שבו היא מתגוררת . עשרי� וארבע שני� התעלל בה בעלה. הייתה אישה מוכה
פ " ע;"כול� ידעו על כ� ושתקו, אחיותיו והסביבה, אחיו, הורי בעלה. היה זה סוד גלוי

  ).1995 (647) 3(ד מט"פ, ינת ישראלמד' בוחבוט נ 6353/94
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א� כלפי פני� לא נמנע , עצמאות� וחשיבות�על , דיכובסקי בחירו� נפש על בתי הדי�
  . ג� כשהדברי� לא תמיד נעמו לאוזני שומעיו, ביקורתלהשמיע דברי 

מהוראות שהופנו " להתעל�"יצא נגד מנהג� של בתי הדי� האזוריי� , הלדוגמ, כ�
 של בית הדי� הגדול להורות הלכה לבתי די� ו את סמכות191.כלפיה� מבית הדי� הגדול

י� השאר על וב,  ביסס על כמה אדני�192,שאינה פשוטה כלל ועיקר מצד ההלכה, אחרי�
 קבלת הע� מרצו� את סמכותו ועל היותו מעי� –" קיבלו עלייהו"סמ� עקרו� היסוד של 

  193.לושמבחינה הלכתית הכרעותיו מחייבות את הכ,  אדו� המקו�–" מרא דאתרא"
אגב כ� הוכיח במלי� חריפות למדי את אות� מדייני בית הדי� האזורי שכופרי� בסמכות 

  : בית הדי� הגדול

וא� , ית הדי� הרבני רואי� את עצמ� כפופי� ישירות לבורא עול�דייני ב
ואינ� , אזי ה� מסתלקי� מדיו� בתיק, לדעת� טעו דייני בית הדי� הגדול

 השקפה זו מולידה תקלות רבות 194.מוכני� לדו� בו נגד מצפונ� ההלכתי
  ... בעבודתה של מערכת בתי הדי� הרבניי�

 
, ראו דיכובסקי. שכתב בעת פרישתו מבית הדי�" דהאיגרת הפר"ביטוי קצר לכ� נית� ג� ב  191

במקרה אחד שנזכר . ג� בעניי� זה התמונה מורכבת, אכ�. 7סעי� , 22' בעמ, 51ש "לעיל ה
הדייני� , הצטר� הרב דיכובסקי לעמדת שני עמיתיו, 59ש "לעיל ה, 7787/זנ) גדול(תיק , לעיל

הצדיק את סירובו של בית הדי� האזורי ברחובות למלא אחר החלטת בית , צימבליסט ושרמ�
י� לבית הדי� א� הותיר את אכיפת פסק הד, הדי� הרבני הגדול שחייב את האישה בקבלת גט

מהדהדי� דברי , ג� לאור�, ועדיי�, )ראו פסק הדי� ש�(אמנ� מדובר בנסיבות מיוחדות . האזורי
הביקורת הנוקבי� של הרב דיכובסקי באותו פסק די� נגד הרכב קוד� של בית הדי� הגדול 

לא מקובל בדי� : "והצדקתו את סירוב בית הדי� האזורי לכפות על האישה לקבל את הגט
, לפעול בניגוד לצו מצפונו] ה" א–בית הדי� האזורי , במקרה זה[=ד "לאכו� על בי, תורה

 –במקרה זה  [=ד הקובע את החיוב בגט"הנוהג המקובל הוא שאותו בי. ולהלכה הנראית לו
ת הדי� ג� א� מדובר בהרכב של בי – ת די�בי... הוא עצמו אוכ� את פסק דינו, ]ד הגדול"ביה

, ]ה" א–בית הדי� האזורי  [=חרת די� אומטיל את המלאכה על בי, ת כ� הנמנע מלעשו–הגדול 
 דברי� נוקבי� אלה אינ� עומדי� תמיד במבח� ."וג� בניגוד לחוק. פועל בניגוד להלכה

 .ואי� כא� מקו� להארי� בה�, המציאות
: רי�הדי� הגדול לערעו�יפו ובית�אביב�רבנות תל, הרב עוזיאל"לעניי� זה ראו עמיחי רדזינר   192

 ).2004 (137, 129 כא מחקרי משפט" מחזה בארבע מערכות
, מאמר זה הופיע בנוסחי� שוני�. מז–מה' בעמ, כר� ב, 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמהראו   193

הרב ; )ד"תשלה( 18 ח מורשהראו . והוא מ� המאמרי� הראשוני� שפרס� הרב דיכובסקי
, אביעד הכה�, חיי� באר (165 מנחה למנח�" ?דעת תורה מ� התורה מניי�"שלמה דיכובסקי 

  ). ח"התשס, חנה עמית עורכי�
ראו (ואולי דיי� מקל וחומר ,  לרבות דיי�–המזכה אד� " חופש הדת"יש כא� רמז למתח שבי�   194

י� מרותו של הדאי� על דיי� מרות בענייני שפיטה זולת : "1955–ו"התשט,  לחוק הדייני�12' ס
 בהימנעות מעשיית מעשה שנראה בעיניו סותר את השקפת עולמו הדתית –") לפיו הוא ד�
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על� מהחלטת בית הדי� הגדול משו� א� נניח שבית הדי� האזורי יכול להת
הרי באותה מידה נצטר� לאפשר ג� לספרא דדיינא , ה"שהוא כפו� רק לקב

ולהימנע משיתו� פעולה בפסק די� , שהוא תלמיד חכ� לפעול לפי מצפונו
נצטר� לאפשר לו , כמו כ� א� הוא תלמיד חכ� גדול. מוטעה לפי דעתו

  . בור שבית הדי� טועהלהימנע מנקיטת צעדי� נגד החייב א� הוא ס

ואיש " בוקה ומבולקה"הרי כל מערכת המשפט תהפו� ל, א� נעשה כ�
על כורח� שהדיי� אינו יכול ללכת לפי מצפונו ודעתו . הישר בעיניו יעשה

  . והוא הדי� שאינו יכול ללכת נגד בית הדי� הגדול, כשהרוב נגדו

אבל , מציק לויש לדיי� אפשרות להתפטר מתפקידו א� מצפונו , בכל מקרה
אי� אפשרות להמשי� ולהחזיק בתפקיד ומצד שני לחבל בדעת הרוב או 

  195.ד הגדול"להתעל� מפסק הדי� של ביה

 196,שלו" איגרת הפרדה"דברי� אלה מצטרפי� לדברי� נוקבי� שכתב הרב דיכובסקי ב
 גדולי"ובמיוחד ב(שבה רמז לאלה מעמיתיו הנוהגי� להיווע� בסמכויות שמחו� לבית הדי� 

  :וכ� הוא כותב 197,קוד� שה� פוסקי� את פסק�") הדור

האחריות היא .  הדבר כולל ג� מפי אנשי� גדולי�–" לא תגורו מפני איש"
יש הבדל גדול בי� מי שיושב ... וג� הסמכות היא שלכ�] הדייני�[=שלכ� 

בדר� , בנוס�. בדי� לבי� מי שבאי� אליו בשאלה ללא האנשי� העומדי�
משו� שהתיק אינו נמצא , טי אינו יורד לפרטי פרטי�כלל המשיב התיאור

שאלה על פרט אחד מתו� תיק מסוע� . בפניו והשואל מסתפק בשאלה קצרה
   198.ומסוב� עלולה לגרו� קבלת תשובה לא מתאימה

 
, לבי� היות� של הדייני� בשר מבשרה של מערכת השיפוט הממלכתית המחייבת אות�

 . לציית לסמכותו של בית הדי� הגדול, לכאורה
  . מז–מו' בעמ, בכר� , 24ש "לעיל ה ,לב שומע לשלמה  195
 . 3סעי� , 21' בעמ, 51ש "לעיל ה, דיכובסקי  196
" התייעצות שופטי�"והשלכותיה ראו דוד חשי� , על האפשרות של שופט להיווע� באחרי�  197

 ). ט"התשס, פרשת חוקת (350 פרשת השבוע
, � במשנה תורה"בהביאו ראיה מדברי הרמב. זהג� בהמש� דבריו ש� הוא רומז לעניי�   198

והיו , "מזדווגי� זוגות זוגות לעיי� בדי�"שלפיה דייני הנפשות היו , )הלכה יג, פרק יב(סנהדרי� 
  . ל"וד". ולא ע� אחרי�, התייעצות פנימית בינ� לבי� עצמ�"מקיימי� 
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 ולא אחת הרבה –" עצה"דומה שהתופעה של דייני� שנזקקי� ל, למרות דברי� נכוחי� אלה
והיא מעוררת , מחו� לבתי הדי� טר� פסה כליל מ� העול� מפיה� של אנשי� –למעלה מזה 

  . ה� במישור ההלכתי ה� במישור החוקי והחוקתי, שאלות קשות

 אחרית דבר. כ

את התרומה שתר� הרב דיכובסקי למערכת בתי הדי� נית� למצות בארבעה מישורי� 
  ":שוני�

הרב ונתו כתב במהל� כה. הוא מישור פסיקת הדי�, ול�כוהחשוב שב, המישור הראשו�
אלפי פסקי די� שיש בה� אוצר בלו� של הלכות בכל תחומי סמכותו של בית דיכובסקי 

  . הדי�
תר� הרב דיכובסקי לייעול מערכת בתי הדי� ה� בשני� , מישור הניהוליה, המישור השני

ה� בהכנת הבחינות לדייני� ובדיקת� וה� ,  בתי הדי� הרבניי�ל"האחרונות שבה� כיה� כמנכ
  . רת דייני� צעירי� ועידוד�בהכש
להעשרת השיח של הרב דיכובסקי תרמו מאמריו הרבי� , "אקדמי"מישור הה, שלישיב

  .ההלכתי והמשפטי בנושאי� העומדי� על סדר יומה של מערכת השיפוט הרבני, התורני
 של –הלא רשמי  –" דוברה"ו" ַדָ$ָרה"יכובסקי ג� שימש הרב ד, "ציבורי"במישור ה

ה� בדברי� שנשא על , ה� בכתיבתו. מקצועיי� וכלליי�,  הדי� בעשרות פורומי�מערכת בתי
  . ל� של בתי הדי�נשא הרב דיכובסקי ברמה את דג, פה

הניסיו� להערי� את פועלו ורישומו בתולדות הדי� הרבניי� באר� צרי� פרספקטיבה 
על התנהלות בתי מוקד� מדי להערי� א� ג� לאור� זמ� יוכר רישומו . היסטורית רחבה יותר

עבר לרגע בשמי בתי הדי� וכיוו� � או שמא מדובר במעי� עו� שחל�, הדי� ועל תוכ� פסיקת�
  . שנסתלק לא הותיר אחריו רוש� ממש לבאי� אחריו
 ולאחר שהודה לעמיתיו בבית 199,י�דִ בחתימת פסק הדי� האחרו� שכתב בשבתו על ִמ 

לעשות ': לכולנו מטרה אחת,  של דברבסופו: "כתב הרב דיכובסקי, הדי� ולטועני� לפניו
ג� א� לא תמיד לשביעות רצו� , בכדי למלא את תפקידי כהלכה, עשיתי הכל. 'צדקה ומשפט

  ".כול�
בבית הדי� וחוצה , בעשייתו הגדולה, הנהגת קהילה וניהול בתי הדי�, לצד הרבצת תורה

  .כו ילכו בדרכוו א� ממשיכי דרימי� יגיד. עשה הרב דיכובסקי ג� צדקה ג� משפט, לו

 
 . 104ש "לעיל ה, הקדש מוסאיו�עניי�   199


