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 היוע� המשפטי לממשלה, �"גב: על משולש היחסי�

  ובתי הדי� הרבניי�

  מאת

*איל ינו�
  

 של שיח לא שגרתי שנער בי� עוזרו הבכיר של  תמלול ועיבודהואמאמר זה 

ד איל ינו� לבי� דייני� בכינוס דייני� שנער "היוע� המשפטי לממשלה דאז עו

  . על ידי הנהלת בתי הדי� הרבניי� לפני כמה שני�

היוע� המשפטי לממשלה ובתי הדי� , �"השיח עסק ביחסי הגומלי� שבי� בג

הלכי הרוח , הרבניי� והתפתח לחילופי דברי� שמה� נית� לעמוד על המחלוקות

קשיי� שמאפייני� , והקשיי� בתפר שבי� מערכת המשפט החילונית לזו הדתית

  . יחסי גומלי� אלה ג� כיו�

 חבר בית הדי� –הרב שלמה דיכובסקי ) 'מבדי(שבו נטל חלק ג� הדיי� , השיח

ובפרסומו יקנה ער ,  התאפיי� בפתיחות ובכנות נדירה–הרבני הגדול לשעבר 

  .מוס� במסגרת קוב� מאמרי� זה לכבודו של הרב דיכובסקי

 הקדמה  .א
 משולש היחסי	  .ב

 היוע� המשפטי לשיפוט רבני  .1
 היוע� המשפטי לממשלה  .2
 �"בג  .3

  ממשולש היחסי	הערות הנגזרות  .ג
 בתי הדי� הרבניי� כחלק בלתי נפרד ממערכת השפיטה  .ד
 בתי הדי� הרבניי� ביחס לבתי המשפט למשפחה  .ה

 
. ז" הדייני� התשסכינוס במסגרת 5.2.2007פי הרצאה שניתנה ביו�  הדברי� מעובדי� על   *

הערות .  את פרסו� ההרצאההברצוננו להודות להנהלת בתי הדי� הרבניי� על שאפשר
   .השוליי� נוספו על ידי המערכת

מר מני , משפטי לממשלה הדייני� שימש המחבר עוזר בכיר ליוע� הבכינוסבעת נשיאת דבריו   
 .כיו� מכה� המחבר כיוע� המשפטי לכנסת. מזוז
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 הקושי בקידו� יזמות חקיקה של הנהלת בתי הדי� הרבניי�  .ו
 הקריטריוני� המנחי� את היוע� המשפטי לממשלה בגיבוש עמדתו  .ז

  הקדמה. א

אבל יותר  . חשוב זהבכינוסא ולהשמיע דברי� וההזמנה לבאני מודה להנהלת בתי הדי� על 

שכ� לצערנו לא רבות ה� ההזדמנויות שלנו  ,חשוב לי ג� לשמוע, משחשוב לי להשמיע

  . רואה במפגש הזה הזדמנות הדדיתיואנ, לשמוע את ציבור הדייני�

 שוררי� בהשה� פועלי� באווירה , אפתח ואומר כי עבודת� של דייני בתי הדי� קשה

על אלה נוס� ו ,בענייני� שה� בנפש�, מתח ועוינות בי� מתדייני� מלאי תסכול ומרירות

אני יכול  ובכל זאת , מבטיח טובותאינוכל זה . תקשורתי של בית הדי��דימויו הציבורי

שמודעות ומאמ� מצד הדיי� יכולי� לרכ� את החוויה ולתרו� למעמדו של בית הדי� להעיד 

  .בעיני הציבור הרחב

ובתי הדי�  ע� המשפטי לממשלהוהי, �"בג: "הכינוסשא ההרצאה הוגדר בתכנית ונ

אני כמוב� לא אתיימר . סמינר שבועי במש� שנה שלמהעליו לקיי� נושא שנית�  ,"הרבניי�

נקודות מבט שעניינ� משולש היחסי� ,  הערותבכמהלהקי� ולמצות את הנושא ואסתפק 

  .הזה

  משולש היחסי�. ב

   לשיפוט רבניהיוע� המשפטי. 1

היוע� המשפטי של הנהלת  הואהשחק� הראשו� : חילה לשחקני� המרכיבי� את הזירהת

היוע�  1".היוע� המשפטי לשיפוט הרבני ": או כפי שהוא מתקרא בצדק, הרבניי�בתי הדי�

א� כפו� כיתר היועצי� , הוא חלק אורגני מהנהלת בתי הדי�המשפטי לשיפוט הרבני 

הוא . משלה ויחידות הסמ� ליוע� המשפטי לממשלה ולהנחיותיוהמשפטיי� של משרדי המ

מעמדו ייחודי ואי� דומה לו . במוב� החיובי של המושג, "סוכ� כפול"כעי� אמור לשמש 

הוא , הציבורי�כיתר היועצי� המשפטיי� בשירות המשפטי. בשירות המשפטי הציבורי

, מכרזי�, חוזי� :יטרטיב בצד האדמיניסי הדי�תמלווה את העבודה השוטפת של הנהלת ב

 – ייחודו מתבטא בשני כובעי� נוספי�. זמות חקיקהוקידו� י –בצד המהותי  ו,דיני עבודה

מתייצב בכל בנוס� הוא  ו,היוע� המשפטי לשיפוט הרבני משמש עוזר משפטי ראשי לדייני�

 
 .יוע� המשפטי לשיפוט רבניהד הרב שמעו� יעקבי "בעת נשיאת הדברי� שימש עו  1
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ות יתפקידו לה. "ידיד בית המשפט"כמעי� , � נגד בית הדי� הרבני"העתירות שמוגשות לבג

� בהבנת העמדות "להיות לעזר לשופטי הבג,  בי� שתי מערכות השפיטהחוליה מקשרת

את פסקי הדי� ואת רוח� מהזירה , ופסקי הדי� של בתי הדי� הרבניי� ולהעביר את המסרי�

. א� חשיבות� רבה, תפקידי� אלה אינ� מעוגני� פורמלית. ת לזירת השיפוט הרבנייצ"גבה

שהרי פסקי די� של , אי� זה מוב� מאליו. � בהנהיגו זאתטוב עשה בית המשפט העליו

את  תוקפי� , וה� בלבד,הצדדי� לתיקו, בעד עצמ�ה� ערכאות שיפוטיות אחרות מדברי� 

 יתהכיר בצור� בחולי �"גב,  כשמדובר בבתי הדי� הרבניי�אול�. יה�ומגני� על פסקי הדי�

 הנדוני� בפניו במסגרת עתירות של פסקי הדי�ה� לצור� הבנה טובה יותר , תיוו� נוספת

� יצ"גב במחלקת הכפרקליט. וה� לצור� בירורי� ומניעת חיכוכי� ככל הנית�� "לבג

 שמעו�  הרבד"עו,  צפיתי פעמי� רבות ביוע� המשפטי לשיפוט הרבני המדינהבפרקליטות

שופטי� רבי� היו שמחי� לו היה מי שמייצג . צפיתי והתרשמתי.  פועל בכובעו זה,יעקבי

אני רק יכול לקוות . אות� בפני שופטי בית המשפט העליו� כפי שהרב יעקבי מייצג אתכ�

� בפניכ�"שבאותו כישרו� הוא מייצג את עמדות הבג.  

  היוע� המשפטי לממשלה. 2

יו� של בתי ��מעורבותו בחיי היו. השחק� השני במשולש הוא היוע� המשפטי לממשלה

יוע� המשפטי לממשלה באה לידי ביטוי בשני השפעת ה. א� בכלל, הדי� מצומצמת מאוד

�"חקיקה והתייצבות בתיקי� עקרוניי� בבג: תחומי� עיקריי� . �לא אחת מתבקש היוע

 לסוגיות עקרוניות בנוגעלהתייצב ולהביע עמדתו , �"על ידי שופטי בג, המשפטי לממשלה

 ג� ביזמתוהיוע� המשפטי לממשלה רשאי לעשות זאת . שעולות מפסיקת בית הדי� הרבני

בכובעו זה הוא אינו מייצג את עמדת בתי הדי� בפני . א� הוא ממעט בכ�, ללא שנתבקש

אלה על � כמעי� חוות דעת נוספת "� אלא אמור לגבש עמדה עצמאית ולהציגה בפני בג"בג

היוע� המשפטי .  מעמדו נודעת לעמדתו חשיבות רבהשבשלמוב� . שהוגשו על ידי הצדדי�

 שות� קבוע לדיוני� המתקיימי� לקראת גיבוש עמדת היוע� לשיפוט הרבני משמש

ג� א� לא תמיד ,  וג� כא� יש לו תפקיד חשוב, בנוגע לתיקי� עקרוניי�המשפטי לממשלה

 לבתי הדי� בנוגע" נדה'אג"אני יכול להעיד כי ליוע� המשפטי לממשלה אי� . מתקבלת דעתו

ג�  לא אחת ,גיה העומדת על הפרק סולפיוהוא מגבש את עמדותיו עניינית , ופסיקותיה�

  .בניגוד לעמדת� של אנשי משרד המשפטי� העוסקי� בתחו�

ועל כ� יזמות , תחו� החקיקה משרד המשפטי� מוביל ומרכז את החקיקה הממשלתיתב

אמורות , כמו ג� הנהלת בתי המשפט, בדומה ליתר משרדי הממשלה, חקיקה של בתי הדי�

ה� מצד משרד , בעניי� זה יש מעט חריקות. י�לעבור דר� המסננת של משרד המשפט

 ואני מקווה שנצליח בתקופה הקרובה ליצור ,המשפטי� וה� מצדה של הנהלת בתי הדי�

  .דפוסי פעולה ועבודה המקובלי� על שני הצדדי�
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  �"בג. 3

� בהחלטות בתי הדי� הרבניי� מוגבלת "התערבות בג. �"בגשחק� השלישי בזירה הוא ה

סטייה מהוראות חוק , פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי, של חריגה מסמכותלמקרי� קיצוניי� 

 או כאשר נדרש סעד מ� הצדק מקו� שהעניי� אינו בסמכותו של ,המכוונות לבית הדי� הדתי

� אינו ממהר "בג,  בניגוד לרוש� המצטייר אצל הדייני�2.בית משפט או בית די� אחר

ע� זאת לעתי� .  גילה לרוב איפוק רב�"בגבתיקי� אשר נחשפתי אליה� נראה כי . להתערב

 אינו מתערב בפסיקה �"בג.  בסמכותו ומתערב בהחלטות בתי הדי� הרבניי�משתמש �"בג

א� להשוות לתחומי� . סמכות וכללי הצדק הטבעי: גופא אלא באמצעות עילות הס�

� בהחלטות" בגו שלהתערבות, לערכאות שיפוטיות אחרות ולגופי ממשל אחרי�, אחרי� 

אול� כל מקרה של התערבות זוכה , רבניי� מועטה יחסיתשל בתי הדי� הובפסקי די� 

  .לבולטות רבה בשל הרגישות המובנת

  הערות הנגזרות ממשולש היחסי�. ג

עתירה המבקשת העליו�  כיו� עומדת בפני בית המשפט – שתלמויות וידע מקצועיה  . 1

ונדמה לי שזו ג� , ני חושביא 3.�טילחייב דייני� כדרישת ס� להיות בעלי תואר במשפ

אני כ� חושב שיש הצדקה לחייב את , מנגד. שיש הצדקה לדרישה כזו, עמדת המערכת

. משפחההמנהלי ובדיני �ציבור הדייני� להיות מעודכ� בהתפתחויות במשפט החוקתי

 היוע� המשפטי לשיפוט הרבני מרצה על חידושי פסיקה הכינוסהבחנתי כי בתכנית 

המלצתי להנהלת בתי הדי� היא ליזו� .  מספקאינו� ספק כי העניי� חשוב א� אי. וחקיקה

בהשתתפות מרצי� , השתלמות דייני� שנתית בתחומי המשפט החוקתי ודיני המשפחה

מבתי המשפט למשפחה וממשרד , מבית המשפט העליו�, חיצוניי� מהאקדמיה

 תהווה הזדמנות להשתלמות כזו א� יהיה ער� מוס� מהבחינה הזו שהיא. המשפטי�

  .ה� אשר יתרמו לכל הצדדי� המשתתפי� ב,לדיאלוג ושיח בי� המערכות

 מאמ� ולכתוב את פסקי הדי� ואת ההחלטות להשקיעלדעתי על הדייני�  – פה וסגנוש  . 2

וכעוזר ליוע� , בעבר, אני מציי� זאת מניסיוני שלי כמתמחה של שופט. מתו� מבט רחב

אמותיו ' ד� נשארי� באינ�ות ופסקי די� כבר מזמ� החלט. בהווה, המשפטי לממשלה

רבות מ� ההחלטות מגיעות . אנחנו חיי� היו� בעול� הרבה יותר דינמי. של התיק

 
   .השפיטה: יסוד�קחול) 4)(ד(15' ס  2
העתירה נדחתה בסופו . )14.8.2007, פורס� בנבו (שר המשפטי�' אב� נ�הר �10398/06 "בג  3

  .של דבר
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�" בגנו שלההחלטות מגיעות לשולח� היוע� המשפטי לממשלה או לשולח, לתקשורת .

על הדייני� לגשר בי� שפת ההלכה . של בתי הדי�" חלו� ראווה "ה�ההחלטות 

הצרכני� של , דבריש לזכור שבסופו של שכ� , בי� השפה של ימינותי� ל"השוו

אינ� בוגרי , אלה הגופי� שהזכרתישאלה המתדייני� עצמ� ובי� שבי� , ההחלטות הללו

  .שההחלטות לא תיוותרנה סתומות ובלתי מובנותכדי  מאמ� להשקיעעל כ� יש . ישיבות

ופי� ציבוריי� מחילי� על עצמ� כללי אתיקה בשני� האחרונות יותר ויותר ג – אתיקה  . 3

כ� לאחרונה הגישה ועדה בראשות השופט יצחק זמיר הצעה לכללי אתיקה . מחייבי�

על המדוכה יושבת עתה ועדה בראשות השופט  4.חדשי� לחברי כנסת ומנגנו� לאכיפת�

לאחרונה החל תהלי� של גיבוש  5.סגני שרי�ל שמגבשת כללי אתיקה לשרי� ו,שמגר

 קוד אתי חדש עליה וג� מערכת בתי המשפט קיבלה 6,ללי אתיקה לעובדי מדינהכ

דעתי היא כי על הדייני� להשתלב במגמה  7.שגובש על ידי ועדה בראשות השופט חשי�

רק , לש� המחשה.  מבעבר בכל הנוגע להתנהגות עובדי ציבורמקפידי� יותרכיו� . הזו

. רות אתיות ומשמעתיותפטי� בגי� עבֵ האחרונות סיימו את תפקיד� שלושה שובשני� 

הפעילו . הרבו להתייע� בענייני� אלה ע� היוע� המשפטי לשיפוט הרבני, המלצתי היא

  . אי� ספק–כשיש ספק : את הכלל הידוע

קיימי� כיו� שני נושאי� בעייתיי� בפ� המהותי של  – סוגיות בעייתיותבשנה זהירות מ  . 4

התניית גט בתשלו� פיצויי�  הנושא האחד הוא .זה בזההקשורי� , פסיקת בתי הדי�

הנושא  8.לבעל או בהתחייבות האישה שלא לממש זכויות ממוניות בתמורה לקבלת הגט
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 /www.civil-service.gov.il/NR )28.6.1987(נציב שירות המדינה  ידי נקבעו בעבר על

rdonlyres/0BE0C452-6F54-4702-A1FC-772CB14FC0B5/0/ethics.pdf. 
 .http://elyon1.court.gov.il/heb/ethics/klalim.htm ,2007–ז"התשס, כללי אתיקה לשופטי�  7

נוסח על ידי נשיא בית המשפט העליו� , 1993–ג"התשנ,  כללי אתיקה שיפוטית,הקוד הקוד�
 הראשוני� הוגשה הצעת חוק לעג� את כללי האתיקה ג�בעבר . דאז השופט מאיר שמגר

) 44' תיקו� מס( ראו הצעת חוק בתי המשפט . להעניק לה� מעמד מחייבדילשופטי� בחוק כ
  ).630/17/פ (2006–ו"התשס, )כללי אתיקה לשופטי�(

 של היוע� המשפטי חוות דעת(" פסיקת פיצוי כספי לבעל עבור הסכמתו לתת גט"ראו למשל   8
� "� בגילעני ,www.rbc.gov.il/legal_opinion/docs/21.doc )23.11.2006, לשיפוט הרבני

 העתירה .)31.5.2011, פורס� בנבו ( לערעורי�להגדוהרבני בית הדי� ' פלונית נ 2609/05
�  .נדחתה לבסו
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אלה נושאי� רגישי�  9.גט מעושה, השני הוא ביטול גט למפרע בטענה של גט מוטעה

אני . של מערכת בתי הדי� הרבניי�" נשק יו� הדי� "למעשההנושא השני הוא . ונפיצי�

. ממלי� מאוד להתייע� ע� היוע� המשפטי לשיפוט הרבני כשמגיעי� לצמתי� הללו

אי� לנהל את , מכל מקו� . למנוע נזק רבו בכוח,לעתי� אופ� העמדת הדברי� וניסוח�

 קיימות.  בית המשפט העליו� על גב� של המתדייני�ע�מאבק הסמכויות הלגיטימי 

ש� המאבק , בכנסת, בזירה הציבורית:  הזהדרכי� אחרות לגיטימיות לניהול המאבק

  .צרי� להתנהל וש� המאבק אכ� מתנהל

ה� בישראל אומר כי בתי הדי� הרבניי� , לפני שנעבור לשלב ההתייחסויות, לסיו� דבריי

ג� א� , תיקיומ� במדינה חילונית ודמוקרט.  הפורמליתחלק בלתי נפרד ממערכת השפיטה

אי� על גב� מורכבות של ערכאה דתית במדינה שרוב ה� נוש. ואינו מוב� מאלי, יהודית

הדבר מחייב מאמ� מיוחד מצד בתי .  ה� חילוניי�–אנשיה והאנשי� הנזקקי� לשירותיה 

. להתאמה להתפתחויות החברתיות והכלכליות של התקופהולהשתלבות , הדי� לעדכו�

 זו .יד� גיסאולשמור על המסורת מא, ההלכה תמיד ידעה ללכת במקביל לתקופה מחד גיסא

  .למעשה הציפייה ג� כיו� מבתי הדי� הרבניי�

  בתי הדי� הרבניי� כחלק בלתי נפרד ממערכת השפיטה. ד

  הערות והתייחסויות

 מעתי ביו� שישי שופט בדימוס שאומר שההגדרה של שר ש10:וריאל לביאארב ה

י של לגר הא� בתי הדי� ה� חלק אינט:ואלשאני  ".מג� חומות בתי המשפט "היאהמשפטי� 

הא� רואי� זאת כחלק ? �כהא� אנשי משרד המשפטי� רואי� את זה ? מערכת המשפט

להג� על חומות בית הדי� כפי שמגני� על , לממשלה גדרת התפקיד של היוע� המשפטיהמ

  ?חומות בית המשפט

  

אני אומר . ובתי הדי�  בתי המשפט"להג� על חומות" השאלה היא מה פירוש :איל ינו

 תפקידו של שר המשפטי� הוא לא רק 11. מייצג את שר המשפטי�ואיני שליי פה את עמדת

 תפקידו של שר המשפטי� הוא ג� לחולל .לבצר את חומות בתי המשפט ובתי הדי�

 אמור להיות המג� האוטומטי של בתי אינוהוא . רפורמות במערכת בתי המשפט ובתי הדי�

 
  ).11.3.2008,  בנבופורס� (פלוני' פלונית נ 7041�21�1) גדול(ראו למשל תיק   9

 .צפת�אב בית הדי� הרבני בטבריה  10
 .כ ציפי לבני כשרת המשפטי�"יהנה חהבעת נשיאת הדברי� כ  11
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� להיות מי שמג� ומשמש חי� מפני החכמה היא למצוא את האיזו� בי. המשפט ובתי הדי�

�  ודימוי� לקעקע את תדמיתאינו אלאשהמניע שלה� , אינטרסנטיות, התקפות לא ענייניות

לבי� ,  מערכת שלטו� החוק כלפי האזרחי� את דימויה של המערכות השלטוניות אושל

�  כשמדברי� על בתי.כמו בכל מערכת אחרת, קד� ולשנות דברי� שדורשי� שינוי להצור

הא� לצאת . "שמור על חומת בתי הדי�ל " בביטוי הכוונהיהשאלה הגדולה היא מה, הדי�

או שנתפסת כהחלטה שהיא נגד בתי  � מחליט בניגוד לעמדת בתי הדי�"נגד כל החלטה שבג

ל ואו שיש בה ביט, במוב� הזה שהיא משנה סדרי עול� של נטילת סמכות מסוימת, הדי�

דעתי היא שאי אפשר לומר ששר המשפטי� או א� לשובה הת ?החלטה כלשהי של בית הדי�

. צרי� לבחו� את הדברי� עניינית. הגנה גורפתבתי הדי� עצמ� צריכי� להג� על כל דבר כזה 

פסק דינה בפרשת סימה ביה 'כתבה השופטת פרוקצשקל לסתור את מה איני חושב ש

 מבחינה  ולארהלא מבחינה משפטית טהו,  שהוא הנושא שכרגע עומד על הפרק12,אמיר

שבית המשפט בעניי� להכריע עתה הא� באמת הגיע הזמ� : ולשאול אפשר לחלוק. עיונית

 בי� מסוי� בכלל נדמה שיש נתק. בל זו סוגיה אחרתא?  במש� עשרות שני� ממנוהתעל�

ני בטוח כמה דייני� קראו את פסק הדי� במקור וכמה מה� ניזוני� יא :המערכות

  .מהתקשורת

� "שבג, שזה אולי ג� תפקידו של היוע� המשפטי לשיפוט הרבני אני סבור, ל כל פני�ע

 שיש לו השפעה והוא משנה סדרי ,שהוא באמת פסק די� חשוב מאוד, כמו סימה אמיר

וידעו   שיקראו אותו במקורכדיצרי� להיות מופ� לכל הדייני� , כפי שנאמר פה, עול�

 
ד "פ, בית הדי� הרבני הגדול בירושלי�' אמיר נ �8638/03 "בג (אמירבמרכז העתירה בעניי�   12

עמדה למבח� שאלת סמכותו של בית הדי� הרבני לפסוק במחלוקת )) 2006 (259) 1(סא
 ביתר שאת את עתירה זו מדגימה. ניה�ירכושית בי� בני זוג לאחר שת� הלי� הגירושי� ב

על פיה שהפרקטיקה . מאבק הסמכויות בי� בית הדי� הרבני לבי� הערכאה השיפוטית האזרחית
להסמי� את בית הדי� הרבני לדו� , מכוח הסכמה,  היא כי נית�אמירנהגו טר� פסק הדי� בעניי� 

 מקור הסמכות להסמכתו של בית הדי� הרבני לדו�. כבורר בסכסוכי� בענייני המעמד האישי
 ואול� פרקטיקה זו חיה והתקיימה במש� שני� רבות כאשר ברקע מרחפת , ברורוכבורר אינ

  .כל אותה העת שאלת החוקיות בדבר
 עלתה השאלה א� הסכמת הצדדי� לדו� בנושא מסוי� שאינו חלק מהדי� האישי אמירבפרשת   

הסמכות הסמכות היא "בית הדי� הטעי� כי . מסמיכה את בית הדי� הרבני לדו� בעניי�
 הדי� סדר שוחטמ� אליאב" (העקרונית המוקנית לבית הדי� ולא סמכות מכח חוק הבוררות

 בשבתו כבית די� גבוה , בית המשפט העליו�ואילו, ))2011 (1480 ג כר� הרבני הדי� בבית
כי אי� לבית הדי� הרבני סמכות להכריע במחלוקת כבורר , יה'פסק מפי השופטת פרוקצ, לצדק

 וכי אי� ,וררות בי� בעלי הדי� בעניי� שעל פי טיבו אינו בתחו� סמכותו על פי די�ח הסכ� בומכ
�בית המשפט : לשו� אחר. בהסכמת הצדדי� כדי להקנות לבית הדי� הרבני סמכות לדו� בסכסו

ח החוק וג� לא ואמר את דברו בלשו� חדה וברורה בקבעו כי אי� לבית הדי� הרבני סמכות מכ
 עוברת ,משכ�. פרת תניה חוזית שלאחר הסכ� גירושי� עסקינ� שכ� בה,סמכות נמשכת

  ).1480' בעמ, ש�(הסמכות לנושא דנ� לבית המשפט ולא לבית הדי� 
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ימה אמיר אינו סות� את הגולל על פסק די� ס, אגב. להתמודד נכו� ע� הטיעוני� שבו

ני מצדד בעמדתו של היוע� י אני מדגיש שאוכא�, הסמכות של בית הדי� לדו� בבוררות

 בית הדי� הרבני הגדול על ידיהמשפטי לשיפוט הרבני או בקביעה שניתנה לאחרונה 

יה הוא אמרת ' פסק הדי� של השופטת פרוקצשלמעשהשקבע , בראשותו של הרב דיכובסקי

  .אגב

  

 קובע שבוררות הנעשית על ידי אינו שפסק הדי� 14ני אמרתיא 13:יכובסקידלמה שהרב 

קראתי לזה איסור . פסק הדי� קובע שאסור לדייני� לעסוק בבוררות. בית הדי� הרבני פסולה

על ידי וררות שנית� בדיעבד  בשל פסק" חפצא"אי� זה נוגע ל. "חפצא"ולא איסור " גברא"

אלא באמצעות העילות   נית� לביטולאינופסק כזה . מסמכות החריגהלמרות ,  רבניבית די�

   15.אינה רלוונטית לביטול הפסק  וא� אחת מה�– לחוק הבוררות 24המפורטות בסעי� 

  

 אמורה לנהל סוג כזה של מאבק מעל דפי אינהני חושב שמערכת ממלכתית  א:איל ינו

 מושקעי�אכ� . כנסתת החקיקה בזיר –אלא יש זירה שהיא מיוחדת לעניי� הזה , הפסיקה

לדעתי הפרשנות של היוע� המשפטי לשיפוט הרבני , אגב 16.מאמצי� כרגע בזירה הזאת

ה� פוגעי� במאמ� ,  ראשית–  פוגעי� בשני מאמצי�17ופסק הדי� של הרב דיכובסקי

בבית המשפט העליו� בנושא הזה ושטר� נפסק שמתנהל , מקביל,  כרגע בתיק אחרהמושקע

 רוצה שהיוע� המשפטי  וג�היוע� המשפטי לשיפוט הרבני רוצה להתייצב ושבו 18,בו

הדבר פוגע א� , שנית .ענקת הסמכות הזאתהלממשלה יתייצב ויביע עמדה התומכת ב

 מוכני� לשחק לפי כללי אינ� מסר האומר כי בתי הדי� בשדרו,  בכנסת החקיקהבמאמצי

ה� רוצי� , לק ממערכת השפיטהרוצי� להיות ח, מצד אחד, הדייני�. המשחק המקובלי�

ה� ו, הייררכייאול� ה� אינ� מקבלי� את הה, להיות חלק ממערכת בתי המשפט במדינה

 אלא, בכל דבר אפשר למצוא חילוק ופלפולאנחנו יודעי� ש ."הבה נתחכמה לו"עושי� 

� מקבל "בג. יש לכבדה  בעינינו הוא שג� החלטה שאינה מוצאת ח� הבסיסיהכללש

 בהחלטות ובסמכויות של �" של בגדווקא התערבותו . לגופי� שוני�בנוגע החלטות קשות

 
 .חבר בית הדי� הרבני הגדול  13
 .)14.5.2006, א פורס�ל (פלוני' פלונית נ 5305�24�1) גדול( יקת  14
... דארעא לעפרא רבני ד"בי י"ע שנית� הדי� פסק את עושה אינה, לדעתי �"הבג פסיקת"  15

 איסור – 'חפצא' איסור ולא, 'גברא' איסור זה אבל, בבוררות לעסוק לדיי� שאסור אומר �"הבג
 . ש�".זה לנושא הלכתי במינוח נשתמש א� – המעשה בטלות ולא, הבורר האד� על

חלק מה� . הצעות חוק שעלו בתקופת נשיאת הדברי�ב� וימדובר בהסכמי� קואליציוני  16
 .אוזכרי� להל�מ

 .ש�  17
 ).7.4.2008, פורס� בנבו (בית הדי� הרבני הגדול' לונית נפ �9608/03 "בג  18
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.  גדולה כל כ� ביחס לכמות הענייני� שמובאת בפניואינה,  בניגוד לדימוי,בתי הדי� הרבניי�

אזכיר כי .  לסמכות שנתונה לו וליכולת שלו להתערבבאשר מגלה איפוק די מרשי� �"בג

עכשיו צרי� להבי� מה .  מבטל חוקי� של הכנסת�"בגאנחנו מצויי� עתה בעיד� שבו 

  .חידוש עצו� מבחינה משפטיתבכ� אי� , ה כתבה'שהשופטת פרוקצי

  

יה הלכה ועקרה דבר שקיי� עשרות שני� '� על פי כ� השופטת פרוקצא :רב דיכובסקיה

 לצור� ההכרעה זאתיה לא הייתה חייבת לעשות 'השופטת פרוקצ. בהינ� יד אחת

  .דבר צרי� לבוא על תיקונו בחקיקהה. זאתזאת עשתה ובכל , המשפטית

  

כב� , זאת האמתו, ת אותנוס לנו נראה שהמערכת המשפטית תופ19:נחו� פרובר רבה

  .חורג

  

 ,עצמ� ב� חורגבבתי הדי� רואי� . ני סבור כי במידה רבה מדובר ביחס הדדיא :יל ינוא

גות הזאת נובעת מהכלאה של החרי, בי� היתר.  ב� חורגבכ�ולכ� המערכת המשפטית רואה 

היה צרי� ,  וכדי שלא תיווצר התחושה של חריגות, הכלאה מובנת מאליהאינהזו . מערכות

כדי  . החריגותלהישארותפאסיביות תוביל  .תהיה השתלבותש כדילפעול באופ� אקטיבי 

 .ליצור סינכרוניזציה בי� המערכות צרי� להרבות במפגשי� מהסוג שאנחנו עכשיו מקיימי�

צרי� להרבות בהשתלמויות הדדיות ששופטי בית המשפט העליו� שעוסקי� בתיקי� יישמעו 

 מערכת היחסי� צריכה להיות .עליכ� להיות פתוחי� לדיאלוג את�.  אתכ� דיאלוגיקיימוו

,  גבוהאינוצרי� להבי� שכל עוד הדימוי הציבורי של בתי הדי� , סמכויותל אשר. הדדית

בשל בעיות , יש קושי להעביר נושאי� לטיפולו של בית הדי� .יהדבר בעיית, בלשו� המעטה

  .של דימוי וכ� בשל בעיות אמתיות שיש לתת עליה� את הדעת

 הדיאלוג הזה אינ� בבחינת עמדה כי דבריי הנאמרי� במסגרתאני מוצא לנכו� להדגיש 

אלא נאמרי� במסגרת , פורמלית של היוע� המשפטי לממשלה או של משרד המשפטי�

לדעתי מערכת המשפט החילונית בכלל ובית המשפט . לוג פתוח וכ� ביני לביניכ�דיא

  ג�נובעשבו מצוי בית הדי� הרבני הקושי . בתי הדי�הבעיה העיקרית של העליו� בפרט אינ� 

בתי הדי� נהני� ממונופול בתחו� , מבחינת המדינה. מיחסי הכוחות בחברה הדתית פנימה

אבל מבחינת האוטוריטה הדתית בעול� . שהחוק מקנה לה�מונופול , בגזרה מצומצמת, צר

מה , יש לבתי הדי� מתחרי�.  נהני� מהמונופול הזהאינ�בתי הדי� , הדתי והחרדי הפנימי

 ,דבריי כני�. להוביל מהלכי� ולהתעדכ�, דייני� לקבל החלטות אמיצותשאולי מקשה על ה

 
  .אביב�אב בית הדי� הרבני בתל  19
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 ולכ� אני מנצל את ההזדמנות ,פתוחי� לשמוע את הדברי�, הדייני�, תחושתי היא כי את�

  .הזאת כדי להשמיע�

  

או ,  ציבוריח� לבשל שהדיי� יזיי� את האמת שלו א� אומ� פירושוה :רב פרוברה

ואותה הוא אומר ג� כשלפעמי� זה לא , אומ� פירושו שאד� כפו� לאמת שלו, לחלופי�

ה שאני ממ אשנהשמשמעותו היא  ומ�א, דברי�לפי ? מה פירוש אומ�? אחרי�לנראה 

  .את מה שהציבור רוצה את�ו – האמת של עצמי –באמת מאמי� 

  

אי� זו , אול� לדעתי,  זו אכ� דר� אפשרית להציג את משמעות המילה אומ�:איל ינו

בדיוק כמו , וג� ההלכה. הרב ודאי יודע שהאמת יש לה פני� רבות. המשמעות הנכונה

יש כוח דהיתרא . שמאי ויש בית הלליש בית , יש בה צדדי� לכא� ולכא�, המשפט החילוני

הרי לא כל הרכב דייני�  .אחרת ויש כתפיי� רחבות שמסוגלות לקבל החלטה כזו או 20,עדי�

  . וכ� ג� לא כל הרכב שופטי�,מקבל החלטה זהה בכל עניי�

אמת "� יאת� אומר. "דוגרי"אני מנצל את ההזדמנות הזאת לדבר אתכ� , הדייני� בותיר

אנחנו יודעי� שיש פוסקי הלכה כאלה . אבל זו ססמה, סלחו לי ".מסיניתורה למשה "ו" אחת

יש יהודי  .אי� אמת אחת,  ומנהגי� אחרי�היש מנהגי� כאל, ויש פוסקי הלכה אחרי�

 – מעיל קצרעוטה  כיפה סרוגה והחובשויש יהודי , מעיל ארו�עוטה  כיפה שחורה וחובשש

  .כל אחד והאמת שלו

  

  .שניה� ע� אות� תפילי� . תפילי� שניה� מניחי� אות�:קהל

  

. י" יש תפילי� של רבנו ת� ויש תפילי� של רש:תפילי� אנחנו יודעי�אשר ל�  ג:איל ינו

תורה ירדה למשה מסיני ובאה לחדר הזה בלי שהיא עברה בדר� הוש, להגיד שיש אמת אחת

לא היו , ונהתה נכיהרי א� האמירה הזאת הי. לדעתי זו אמירה לא רצינית? כל מיני דברי�

  .מחלוקות בהלכה

  

  .בדברי� עקרוניי�  אי� מחלוקת:הלק

  

  . דברי� עקרוניי�ה� יודע מה איני :יל ינוא

  

 
כלומר בעת מחלוקת , כוחו של ההיתר חזק יותרא כי ימשמעות המונח ה. א"ע , ברכות ס,בבלי  20

 .המתירה,  המקלהיש להעדי� את החידוש שבגישה, אשר לה שתי אפשרויות פסיקה
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חוששי� ,  שיש עוד בתי די� ויש עוד סוגי אנשי�שהיות ני הבנתי מדברי�א :רב פרוברה

ה זאת טעות שעוד לא קמ .ולכ� אנו מחמירי�, די� שלנו מהתייחסות� לפסיקותינוהבתי 

 דיי� .אי� לנו חשש מבתי די� אחרי�. אי� לכ� כל שחר. אני אומר ל� את כל האמת. כדוגמתה

יש לו  :יש לו לדיי� א� ורק דבר אחד. ודע כל מי שחי את המערכתי� כ . חושש מה יגידואינו

ש י.  יכול לסטות ממנואינווהשולח� ערו� שהוא  כפי שהתגבשה במסורת הפסיקה הסופית

יש כללי� כיצד להכריע . סיקה סופיתפאבל יש בסופו של דבר  ,מחלוקות בהלכה

  .יש דברי� שאי אפשר לחלוק עליה� .במחלוקות

� ג, בכל מערכות בתי הדי�, ל בפסיקהדבדברי� העקרוניי� לעול� לא תראה הב

ולא מרשי� אותו , לא מטריד אותו, הדיי� כולו נתו� וכפו� לאמת. רשמיי�ההפרטיי� וג� 

, הרבה יותר קל היה לדיי� להיות ע� הציבור. זה הכול, אלא כפיפותו לאמת, האד� ברחוב

זה נראה יפה וזה , "ציבורי"לתת פסק די� הנקרא , האדרב, להיות ע� העדר כמו שאומרי�

 אינוהוא , לאמת שלו פיפות הדיי�כאבל בגלל . קל יותר לעשות  היהכ�. הרבה יותר מקל

כי הוא מקשיב , הוא כפו� לאמת .כללי� ברורי� ה.בומל  יכול לחדש דברי�אינוהוא  .המנס

  .זאת אמת לאמתה.  זז מהאמת שלואינוהוא , לה

  

מבחינת נוטי� להחמיר כי אתה מבהיר שהתחושה שאת� , חשובהתשובת�  :איל ינו

 אתה מחזק עוד ע� זאת.  בשל תחרות ע� בתי הדי� הרבניי� הפרטיי� אינה נכונההפסיקה

שלמעשה אי� כל חשיבות להתפתחויות חיצוניות שבעבר , מתהקייהתחושה יותר את 

   .השפיעו על התפתחות ההלכה

  

  !תורה ש לנו די� י:קהל

  

 ,"אמת היא רק אחתה"; "ורה למשה מסינית: " אבל כשאת� באי� ואומרי�:יל ינוא

 לאור� השני� שההלכה ידעה להתאי� הרי יש התפתחויות? "היא אחת האמת"ב מה הכוונה

  .אליה�את עצמה 

  

לכל התפתחות יש  .יש טעות בגישת�. אמת נותנת פתרונות לכל מה שצרי� ותה א:קהל

  .פתרונות

  

 כביכול המותווי�תי הדי� שלנו פוזלי� לכיווני� בלפיה ש הטענה 21:רב שמעו יעקביה

 –בתי הדי� הרבניי� בישראל  –תי הדי� שלנו  ב.נובעת מחוסר ידע, על ידי בתי די� חרדיי�

 
 .הנהלת בתי הדי� הרבניי�, רבניההיוע� המשפטי לשיפוט   21
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ראשוני� ל ,� ברחבי העול�ייכל בתי הדי� החרדבלרבות , כל העול� היהודיבנחשבי� 

פסקי הדי� שלנו נלמדי� בכל . משמעי�זה חד. כול� מתיישרי� לפי הקו שלנו .במעלה

נובעת  , הפזילה כביכולבדברדעה שהשמעת  ה.ומהווי� דוגמה לש� ולתפארת, מקו�

ההשקפה , השקפה החרדיתהקיימת . סיקהערבוב תחומי� בי� ענייני השקפה לבי� ענייני פמ

יחס למדינה ל באשריתכנו חילוקי דעות י. בענייני דעות השקפה הכלליתהלאומית ו�הדתית

בענייני� של אב� העזר . היתר מכירה בשמיטהל באשרלציונות וא� חילוקי דעות הלכתיי� ו

 –ד� לחברו � בהלכות שבי� אג.  קיימי� חילוקי דעותאי� – דיני המשפחה ההלכתיי� –

   . קיימי� חילוקי דעותאי� –וש� משפט חהלכות 

� של "ני הבדפא מעט בלופעתי הפני כניסתי לתפקידי כיוע� המשפטי לשיפוט הרבני ל

 .ובי� בדיני חוש� משפט דיני אב� העזרבהיה זה בי� . כעור� די� וטוע� רבני העדה החרדית

זה עניי� של אי�  .י� את עצמ�סעיניה� בה במידה שה� תופבבתי הדי� שלנו קדושי� 

נית� לומר כי קיימי� חילוקי , היתר מכירת קרקעות לנכרי בשמיטהל אשר. השקפת עול�

ני אב� יאי� חילוקי דעות השקפתיי� בעני. בענייני� שלנו זה ממש לא כ�. דעות בי� רבני�

חושבי�  � אינ� ה.ינ� דוגמטיי�א, כל הדייני� שלנו, דייני� שלנוה. העזר וחוש� משפט

מאז מעמד הר  וכאילו לא השתנה שו� דבר, תמול אחר הצהריי� ירדה התורה מסיניארק ש

מ� במוב� הרחב עבתו�  יי�חכל הדייני� . ומבחינת העול� הזה מבחינת אורח החיי�, סיני

 ית המשפט העליו�בע� זאת כש� שב. כא� ועכשיו, כול� מודעי� לחיי� המודרניי�. ביותר

כ� ג� , עקרונות חוקתיי� ואי� בה�ר, בחוק ינ� כתובי�א� א� שגסיי� ברי� בסידיימי� ק

כה חושבי� הדייני� כ. קיימת דר� מחשבה אופיינית לשופט האמו� על שיטת משפט אצלנו

י זה גמרא וללמוד אחרי זה רללמוד אח .ונ� ללמוד תורה ח,משחר ילדותו, דיי�. אצלנו

, אולי זה לא מוצא ח� בעיני כמה אנשי� .הלכה הוא פוסק על פי זה. זו דר� חשיבתו. פסיקה

הדייני� מיישמי� את ו, החיי� עצמ� מתחדשי�. בעיני חלק מ� הציבור אולי זה נראה יש�

, ה� עושי� זאת ברגישות רבה. מבלי לסטות ימינה או שמאלה, מציאותה לפיההלכה 

� תו� מחויבות חדל מוא� הכ. מתו� רצו� לעשות צדק ע� ציבור המתדייני�, ביעילות מרבית

  .משמעית להלכה הכתובה והמסורה

  בתי הדי� הרבניי� ביחס לבתי המשפט למשפחה. ה

. אחד מחפש חומרותלא  וא� ,כולנו פוסקי� כבית הלל ,אשית ר22:שינפלד' רב אברה� צה

 ש� –ניגוד לחוק האזרחי  ב,ג� לא לבית הדי� הגדול, אחד סמכות לשנות הלכותלא לוא� 

 
 .אביב�אב בית הדי� הרבני בתל  22
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ג� אחרי , נחנו רואי� שבית המשפט העליו�א. אינו מוגבלש כמעט � העליובית המשפט

תק� את לשהדר� הנאותה היא לנסות  הזכרת. אינו שש לשנות הלכות ,בעי� שנהש–שי�יש

� "מיד אחרי פסק הדי� בבג. מה שעשינו זה בדיוק. הפרלמנטרי, ישור הציבורימב המצב

ת החוק כחלק עהוגשה הצ  אפילו23.צעת חוק לההוכ� נוסחו, יר התכנסו הדייני�מסימה א

 תיה סמכוהבית הדי� תלש חת� הסכ� קואליציוני מפורש הקובע נ.מההסכ� הקואליציוני

ג� של ועדת השרי� , עברנו את כל המשוכות .כמו בירושות, שיפוטית בהסכמת הצדדי�

נחנו כבר א. עצרה החקיקהנברגע האחרו� . ג� של חלק גדול ממשרד המשפטי�וחקיקה ל

הביא למימושו של הסכ� להגורמי� הציבוריי� לא הצליחו . ב לשנה מפסק הדי�קרו

בר למעשה על ומד. אשר מטרתו לעג� בחוק מצב שהיה קיי�, שקו�, ישר, קואליציוני אמי�

לא  – רב דיכובסקיהמגבלה שציי� הבמסגרת התיקו� ג� את עלינו יבלנו ק. סכמההסמכות ב

פסולי די� , קטיני�ל בנוגע על עצמנו מגבלות נוספות כמו כ� קיבלנו .להוציא כתבי סירוב

 מוכני� ואי�מבזי� אותו , חלוטי�לופר הההסכ� הקואליציוני . כל זאת לשווא. חוקי עבודהו

. הסכ� הקואליציוניהלתה דרישה להסכי� לקבל הרבה פחות מ� עא� . אפילו להתקד� בו

  .ה בהיבט הזהז.  בבית הדי�יקי� שכבר נידונותת האהציל לבנסיבות הללו אי� מנוס מ

י� שבו חויבה אישה לשל� לבעל פיצוי לאחר  הדת פסקאתתי נני  א:נקודה נוספת

, שאי אפשר היה לחייב את הבעל בגירושי� היה צבמה.  הדיו� בפנינו היה בהסכמה24.הגט

הבעל דרש שני מיליו� וחצי דולר כדי לתת  .משמעית�חד, טגונפסק שהבעל לא חייב לתת 

 שב התיק לדיו� ,במסגרת� ד� בית הדי� הגדול בנושאש, לאחר מאמצי� מרובי�. את הגט

שני הצדדי� התחייבו בקניי� וסכי� לתת את הגט הבעל ה, בסופו של דבר .בבית הדי�

, פסקנו שישי� אל� שקל. וכמה  לבעל פיצויי�י�מגיע א� מפורש שאנחנו נפסוק לאחר הגט

, בפסק הדי�הבעל זכה . שפטיות שהבעל הוציאסכו� אשר לא כיסה ולו את ההוצאות המ

על נושא זה עושי� את  25.�"כעת את הבגעל כ� מגישי�  .את הפיצוילא קיבל  בל הואא

 עשרי� שנה טגהאישה הזאת לא הייתה רואה  .י� סיוע משפטינועל זה נות, יהיהשערור

 ית הדי�בש, זאתהכנענו את הבעל לתת גט על סמ� ההתחייבות ש. לולא המאמצי� שלנו

  .יפסוק בשאלת הפיצוי

ש לכאורה י, א� הבעל במקרה דנ� לא יקבל את הכס�. כא� אני עובר לנקודה נוספתמ

א� . ל סמ� זה שבית הדי� יפסוק לו את הפיצויי�עק רגט נית� שהמשו�  ת הגטאלפסול 

 � במקרה השני של אותו תיקג.  מ� הסת� לא היה נות� את הגט,הבעל היה יודע שירמו אותו

 
 סמכות שיפוט בהסכמה בעני� –תיקו� ) (נישואי� וגירושי�( שיפוט בתי די� רבניי� קצעת חוה  23

 .2006–ו"התשס, )אזרחי וסמכות נלווית
  ). 1.6.2003 (8, 4 והדיי� הדי� 011688860�21�2) א"זורי תא(תיק   24
 .8ש "לעיל ה, �2609/05 "בג  25
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א ל. די� ט יתעלמו מהסכמי� בי� בעליפ לא ייתכ� שבתי המש26ישואי�נבו עיכבנו את הש

די� ה� כבוררי� וה� כסמכות שיפוט לאחר הית בייתכ� שצדדי� יסכימו במפורש על סמכות 

ית� בהסכמה נהגט הרי . מכ� יבטל בית משפט את סמכות בית הדי� לדו� בדבר ולאחר, הגט

 בעניי�יש .  מחדש ממציאי� את הגלגלאיננו .וטעהמכה של גט וזאת ההל, על בסיס מסוי�

של ביטול הסכמי� יש השפעה על  לות הבלתי נסבלתלק. ויש הלכות קורות בפוסקי�מ

כאשר . כל כ� אבל לא בצורה בוטה, � בעברגהיו מקרי� של הפרות הסכ�  .כשרות הגט

  . ומהפרקליטותע גדול כל כ� מבתי המשפטוא קיבלו סילהייתה התעלמות מהסכ� 

  

מה שאני נחשפתי אליו במשרד תו� ל השאלה הראשונה אני יכול להשיב מע :יל ינוא

ק שהועלו כדי ו במסגרת הדיוני� שהתקיימו אחרי פסק הדי� סביב הצעות הח,המשפטי�

 שבמסגרת ,אני חושב שפה הייתה טעות טקטית מצד בתי הדי� ".עטרה ליושנה"להחזיר 

זיכרוני אינו מטעה א� , "עטרות"כבר ניסו לצר� עוד כמה "  ליושנהעטרה"הניסיו� להחזיר 

דעתי היא כי לא נסת� הגולל על הצעות  .אינני זוכר את הפרטי� המדויקי�היות ש ,אותי

לא רק  .יש משמעות משפטית מוגבלת, עובדה שזה כתוב בהסכ� הקואליציוניל. החוק האלו

ההסכ� הוא בי� , ל הסכמי� קואליציוניי�בהתחייבויות ש, אלא באופ� כללי, בנושא הזה

ההסכ� הקואליציוני יחייב את . ההסכ� אינו מחייב את הממשלה כממשלה. מפלגות

על הגורמי� המשפטיי� של הרשות , בנוס� .יש לה רצו� להוציאו לפועלא� הממשלה 

בו באי� מפלגות שלכ� אנו נתקלי� הרבה פעמי� במצב . המבצעת לאשר את חוקיות ההסכ�

אז מסתבר כי קיימת בעיה למלא , ראשי מפלגות בדרישה לממש את ההסכ� הקואליציוניו

כל כ�  מוצקה ה אסמכתאינו ההסכ� הקואליציוני כשלעצמו :כ� אני אומר ל.את הדרישה

. אות� ה� רוצי� לקד�שהצהרה של הצדדי� שאלה הנושאי� , אלא הוא יותר קריאת כיוו�

ככל הנראה קיימת . ממשי� לעמוד על הפרק,  ידיעתילמיטב, נושא הבוררות ותיקו� החוק

במקו�  לדעתי העניי� אינו מתקד� כי.  ההצעה הזאתלקבל אתנכונות במשרד המשפטי� 

ניסו שני הצדדי� ,  הדבר הרזה והמצומצ� של להחזיר את אותה סמכות שנלקחהלקבל את

  . אנו תקועי�וכא� , להרחיב את היריעה

תלוי כי נדמה לי  – יצויי� לאחר מת� גט וביטול גט למפרע פסיקת פ–  לעניי� השניאשר

מצד , קיימות חוות דעת רציניות מאוד.  א� לא בשתיי�27,ועומד לפחות בעתירה אחתהוא 

 
, אברה� שינפלד עור�( יב שעו מאמרי� ופסקי�:  שורת הדי�ו"ס/9322) א"אזורי ת(תיק   26

  ).ו"התשס
  .8ש "לעיל ה, �2609/05 "בג  27
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 לסוגיית ביטול גט בנוגע 29,אנשי משרד המשפטי� של אחרמצד  ו28אחד של הרב יעקבי

, יעקבי רבה –כמדומני . בחינתנוזו לא הוכרעה מה סוגי.  לסוגיית התנאי�בנוגעוכ� , למפרע

היוע� המשפטי לממשלה מתייצב בתיקי�  א� לא הוכרע א� –תק� אותי א� אני טועה 

עצ� ההתייצבות של היוע� המשפטי לממשלה בתיקי�  לעקיימת מחלוקת . האלה א� לאו

ככל הנראה בעקבות פסקי הדי� , הנושאי� האלה כרגע. עליו לגבש עמדתו בעניי� .הללו

ע� לפני מת� החלטות יאני מציע להתי .ה� נושאי� חמי� ורגישי�, מדבר עליה�שהרב 

פעמי� רבות ניסוח הדברי� מעלה ומפיל את הנושאי� . שהמשמעויות שלה� דרמטיות

 קשה למערכות שחיות ,בבוטותא� ה� מוצגי� כי , השאלה אי� מציגי� את הדברי�. האלה

אי� לנסח את , צרי� לחשוב יצירתית. אות�מחו� למערכת ההלכתית הרבה פעמי� לקבל 

הדברי� ואי� להכניס אות� למסגרות שמערכות הפועלות מחו� למערכת ההלכתית יוכלו 

כי אלה הדברי� שהיו� מערערי� , ברור כי צריכי� להיות רגישי� מאוד לנושא. לחיות את�

ומול � "וג� את היחסי� הרגישי� ממילא מול בג ג� את המעמד של בתי הדי� הרבניי�

  .הציבור החילוני

  

בתי הדי� אינ� צריכי� להתייע� אתי בגרעי� הקשה של . ש כא� בעיהי :הרב יעקבי

, א� בית הדי� חושש שבמקרה הזה מתעוררת שאלה בדבר כשרות הגט. הפסיקה ההלכתית

  .זאת הסמכות המהותית של בית הדי�.  להתעל� מכ�אי אפשר

  

מי שחי בי� כלא אב� בשאלה ההלכתית עצמה שייוועצו א התכוונתי ל, �כא :יל ינוא

ולגבולות הגזרה , אחרומודע לשיח המשפטי מצד אחד ולשיח ההלכתי מצד  שני העולמות

, שתעד� את הפינות, פחות מסוימת ל,אני חושב שיכולה להיות ל� תרומה .של המערכות

 נשארות אינ�שכ� היו� החלטות  , ויש לדברי� האלה לפעמי� חשיבות,תשיי� את הקצוות

יוע� משפטי ל המגיעות ;גיעות לתקשורתמה, ודאי החלטות כאלה .אמות התיק' בד

י חושב שאתה יכול אנלכ� . מגיעות לכל מיני גופי� ועמותותו� " המגיעות לבג;לממשלה

השיח במערכות האחרות שעובדות ע�  הדינמיקה וע�בגלל ההיכרות של� , להיות יוע� טוב

  .כמוב� לא בשאלה ההלכתית גופא.  בתי הדי� הרבניי��עבמקביל על הנושאי� האלה 

 
של היוע� המשפטי לשיפוט ',  ואחד הגדול"ביה'  פלונית נ�2609/05 "בגחוות דעת בעניי�   28

 צי�"מחלקת בג, לפרקליט המדינה' אל סגנית בכירה א, )ד הרב שמעו� יעקובי"עו(הרבני 
  ).23.11.2006) (סירקיס�אודית קורינלדי ד"עו(

ראש תחו� ייעו� במשרד של ',  ואחגדולד ה"ביה'  פלונית נ�2609/05 "בגחוות דעת בעני�   29
 צי�"מחלקת בג, לפרקליט המדינה' אל סגנית בכירה א, )ר פר� סגל"ד (המשפטי�

 ).26.12.2006) (סירקיס�אודית קורינלדי ד"עו(
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  זמות חקיקה של הנהלת בתי הדי� הרבניי�והקושי בקידו� י. ו

לא תוספת  31.חוקי� ברורי� שנועדו להקל על המתדייני�  קיימי�30:רב אליהו ב דהה

בת  לטואזה ל, א� לבתי הדי� יש אפשרות להטיל סנקציות נגד סרבני גט. סמכות לבתי הדי�

א� סמכויות אלו . בשביל� מסכנות שאי� לנו פתרו� אחר �זה לטובת אות� נשי ,בתי הדי�

אז נקל   כי, פועלות על סרבני הגטאינ� הסנקציות הרגילות  כי לבתי הדי� הרבניי�תתווספנה

אי� , יחיד דיי� מופקד שעליה�א� אנחנו הולכי� ומרחיבי� את הנושאי� . על הנשי� הללו

ככל שתיקי� רבי� יותר יטופלו על ידי  . על המתדייני�כי א� הדי� יעל בתהדבר בא להקל 

בסופו של  .יותר תשובות יתקבלו מהרוה ,יטופלו תיקי� רבי� יותר באותו יו�  כ�,יחידדיי� 

  . הקשי� ביותר יקבלו שירות טוב יותרה�רגעיבלינו אאי� בה בתי הדי�לקוחות , דבר

 הסבל של הנשי� אתמטרתי היא להקל הרי . חקיקהאני מתוסכל כשאני מתחנ� לתיקוני 

 כדי. ני יכול לחדור דרכהישא,  ואני נתקל בחומה בצורה במשרד המשפטי�,מסורבות הגט

אני נאל� להביא הצעת חוק בפני חבר כנסת , ועדת השרי� לחקיקה" מכשול"להתגבר על 

אי� ב שבו  כ� למעשה נוצר מצ32.חילוני ולשכנע אותו שזו הצעת חוק יעילה�פרטי

חוסמי� ולהביא חוק ממשלתי לוועדת שרי� לחקיקה  – חלק מ� הממשלה –מאפשרי� לי 

  .אותי לפני כ�

  

ה� מהצד שלנו וה� מהצד , בעניי� זה יש מעט חריקות,  אני חוזר על דבריי:איל ינו

ואני מוסי� שאני מקווה שנצליח בתקופה הקרובה .  הצד של הנהלת בתי הדי�–שלכ� 

אבל , ני יודע א� זה מניח את דעת�י א.סי עבודה מקובלי� ומוסכמי� בתחו� זהליצור דפו

  .לי�"משמיעי� לפעמי� ג� שרי� ומנכ, תלונה מהסוג שאתה כרגע משמיע

נער� דיו� בלשכת היוע� המשפטי לממשלה בנושא של אמצעי� , א� אני זוכר נכו�

לא , "as is"ת לא התקבלה  או לפחו,נדמה לי שההצעה שלכ� ירדה .נוספי� נגד סרבני גט

כגו� בעיות  ,סיבות שונות שלא ניכנס אליה� פהמ שמדובר בבתי הדי� הרבניי� אלא משו�

איני סבור שיכולת לקבל את הרוש� שהיוע� המשפטי . היסוד והשלכותיה�של חוקי 

 
  .ל בתי הדי� הרבניי� דאז"מנכ  30
 .1995–ה"התשנ, )קי די� של גירושי�קיו� פס(חוק בתי די� רבניי�   31
 הרחבת אמצעי האכיפה כנגד – תיקו�) (קיו� פסקי די� של גירושי�(י� רבניי� הצעת חוק בתי ד  32

ראו ג� רקע נוס� להגשת הצעת החוק במסמ� . 1366/17/פ, 2006–ו"התשס, )סרב� הגט
הרב , חוות דעת של היוע� המשפטי לשיפוט רבני" (גיוו� אמצעי האכיפה נגד סרבני גט"

 /www.rbc.gov.il/legal_opinion, לחוות הדעת 1ש� בהערה , )28.8.2007, שמעו� יעקבי
docs/15.doc.  
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 שמדובר בהצעה של בתי הדי� מפניהצעה לדו� ב מוכ� ואינו, אטו�, לממשלה חסו�

   .הרבניי�

  

 בתי הדי� מופלי� לרעה ,נקודה אחת: ברצוני להעלות שתי נקודות 33:רב ישראל שחורה

פי  אמנ� הקמת� על.  בתי המשפט למשפחה–בהשוואה למערכת המשפט המקבילה לנו 

א� בפועל נתנו לה� את כל , החוק לא באה לתקו� את בתי הדי� ולא לגרוע מסמכויותיה�

 האמצעי� הללו הקנו לבתי המשפט 34.ת סיועבעיקר את כל הנושא של יחידו, האמצעי�

 לא העלה על דעתו שבתי הדי� הרבניי� המטפלי� בנושאי� זהי� איש. למשפחה כוח רב

 את היחס המפלה של משרד מאודהמבליטה , אחת וגמהדזאת . יקבלו ג� ה� יחידות סיוע

ראוי בכל הנוגע להשתלמויות שציינת כי היה : קודה שנייהנ. המשפטי� אל בתי הדי�

לא נוכחתי שמבקשי� השתלמויות משופטי בית המשפט למשפחה בנושא . שיערכו לנו

י נא. שה� צריכי� לשפוט לפי הדי� העברי, בנושא של חוקי המשפחה, ממוני� עליוה� ש

 ל פי הכללי�עמקורותיו ומיודעי� את החוק  ינ�אופטי� שבה שחושב שאי� מערכת בעול� 

 א� . אב� העזר או אבל אינ� יודעי� שולח� ערו�35,"בסקישרש"אולי ה� קוראי� קצת  .שלו

  .ולה� זה מותר, למוד את זהללא ציפו מה� שיתחילו 

  

אומר , לכינוס שלה�א� שופטי בתי המשפט למשפחה יזמינו אותי  .אתה צודק :יל ינוא

  .זה נימוק להיפטר מהצור� לערו� השתלמויות אצלכ�אי� אבל . דברהאת אותו לה� 

ההגנה הטובה שמי� שהזדמ� לי לשוחח ע� דייני� התעוררה אצלי התחושה  ממעט הפע

להסביר ,  לתרו� את חלקימטרתי בכינוס זה היא. לא תמיד זה יעיל, היא ההתקפהביותר 

אינני חושב שפעלו באופ� ראוי כאשר נתנו  .ברי� שמבחינתנו ה� טעוני� הבהרהדולהבהיר 

  . נתנו אות�לאשלבתי הדי� לבית משפט למשפחה אמצעי� 

 בפיקוחרוב השני� היו .  שני�כשלושבתי הדי� הדתיי� כפופי� למשרד המשפטי� 

שר אהרבה יותר מ .אני חושב שהמעבר למשרד המשפטי� היה חשוב ביותר .משרד הדתות

 אי� .זהו מעבר נכו�, עצ� המעבר יש בו אמירה מסוימת .האדמיניסטרטיבי, בהיבט הארגוני

 רווחי� הדבר כבר הצמיח .י� לא תהיה חלק ממשרד המשפטי�כל סיבה שמערכת בתי הד

 על פני, סיוע שהזכיר הרב שחורהבאשר ליחידות .  נוספי�מסוימי� ועוד יהיו רווחי�

.  לא נראה שצרי� להיות הבדל בי� בתי המשפט למשפחה לבי� בתי הדי� הרבניי�הדברי�

הפעלת לחצי� על משאבי� של פעמי� רבות הנושאי� הללו ה� תוצאה של הקצאת 

 
  .אב בית הדי� הרבני בחיפה  33
  .2011–א"התשע, )יחידות סיוע( חוק בתי די� דתיי� לאחר מת� ההרצאה התקבל  34
 ).1993, מהדורה רביעית (בישראל דיני המשפחהבנציו� שרשבסקי   35
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הידוע כאחד המנהלי� , ני סמו� ובטוח שהרב ב� דה�א. המערכת שמקצה את המשאבי�

  .ידע כיצד להסדיר את יחידות הסיוע, המוערכי� במערכת הממשלתית

  

 שהיא התייחסות ויש איז  ממשלהישרדשלמהתחושה  לווה אותנומ 36:הרב דוד מלכא

עליו מסתכלי� , לנושל מה שבא מהכיוו� תחושה שכ יש ג�. לא שווה למערכת בתי הדי�

 שבית י�ניינע שיש לו השלכות ל37,יש הצעות חוק בנושאי� כמו חוק מידע גנטי. בחשדנות

.  נותני� סמכות לבית הדי�שאי�, י�אאו תביעת אבהות שלא לצור� נישו, עוסק בה�הדי� 

שרד מב .בנק הזרעהוא בנוגע לניהולו של , בו ישירות והיינו מעורבי�, ושא שטיפלנו בונ

ע ונקבעו ר בנושא הזה כדי לקבוע נהלי� לניהולו של בנק הזהרבה מאודהמשפטי� דנו 

, בכל זאת. ואישר נת� את חוות דעתו,  עבר על כל החומר38ר מיכאל ויגודה"ד. הנחיות

 הנושא 39.� העבר מישני� בנקי הזרע בבתי החולי� עובדי� לפי נהלי� .ושא נשאר תקוענה

  40. רבותלותפרו� ויש תק

� צרי� אה כל כ� מפריע שלבתי הדי� תהא סמכות לקבוע מ, לעניי� חוק מידע גנטי

בוע אבהות לצור� קית הדי� הסמכות לבמדוע מונעי� מ ?לעשות בדיקת רקמות או לא

 ישראל ייערכובשנישואי� וגירושי�   קובע41לחוק נישואי� וגירושי� 2עי� סהרי ? נישואי�

 אי� סמכות לבתי הדי� א�צד נית� לערו� נישואי� מבחינת די� תורה כי. לפי די� תורה בלבד

אפשר לקבוע א� הנישואי� האלה  על פיה�ש, נתוני� הלקבוע את הדברי� שה� בבסיס

שלוח זוג  ל לפני חמש שני� היה זה בסמכות בית הדי�ד ע?היות כשרי� או לאלוכלו י

  .לבדיקת רקמות

, ויש לה� ראייה ענייניתבחקיקה שמעורבי� קיימי� אנשי� נוספי� במשרד המשפטי� 

כי מזווית ראייה   לעניי� בנק הזרע ייתכ�.שמי� רגל לכל נושאש כאלואבל יש תחושה שיש 

 
  .דיי� בית הדי� הרבני בפתח תקווה  36
–ח"התשס, )עריכת בדיקות גנטיות לקשרי משפחה) (3' תיקו� מס(מידע גנטי הצעת חוק   37

' תיקו� מס( כחוק מידע גנטי 22.7.2008הצעת החוק התקבלה בכנסת ביו� . 158ח "ה, 2008
 .736ח "ס, 2008–ח"התשס, )3

מעמד מי שנולד מבנק "ראו ג� מיכאל ויגודה . ראש תחו� משפט עברי במשרד המשפטי�  38
 ).ז"תשס ה,מצורע�פרשת תזריע( 282  השבועפרשת" זרע

לא נקבעו א� לא , הכללי� בדבר ניהול� של בנקי הזרע באר�"ויגודה מציי� במאמרו ג� כי   39
הוא , ש�,  למאמרו3בהערה ". ל משרד הבריאות"כי א� בחוזר פנימי של מנכ, בחקיקת משנה

חוזר , ' הזרעה מלאכותיתוהנחיות לביצוע, כללי� בדבר ניהולו של בנק זרע'"מאזכר את ה
  ."13.11.1992 מיו� 34/92' עדכו� אחרו� בחוזר מס. 29.6.1979מיו� 

 מושא,  הדייני�כינוסלאחר מועד . 38ש "לעיל ה,  במאמרו של ויגודה2–1 ערותראו למשל ה  40
" מלאכותית הזרעה לביצוע והנחיות זרע בנק של ניהולו בדבר כללי�"התקבלו , דברי� אלה

  ).2007 (20/07  משרד הבריאות– הכללי חוזר המנהל
 .1953–ג"תשיה, )נישואי� וגירושי�(חוק שיפוט בתי די� רבניי�   41
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אי אפשר ללכת ,  אנשי� חשוכי ילדי�;קיי� שיקול הומניטרי, חילונית, באמת כללית

של ,  עוברי�גור� שיש פה שאלה של כשרות הדבר ,מנגד. ולדרוש מה� דרישות הלכתיות

י� מדברי� עעלימי� מ .גור� שנישואי� לא יהיו כשרי� הדבר. תקלה לכל הציבור וז, ולדות

נושא של באני אומר ג� .  יד ומממנת את הדברי� האלה לזהוהמדינה נותנת, שאסור שייעשו

שלא תהיה פגיעה בסמכויות בתי   קבע42המשפט למשפחה יתבלחוק  25 סעי�, סמכויות

  .אול� בפועל הדברי� נעשי� אחרת ,הדי� הרבניי�

אכ� אנו רואי� . ה בחשיבה של השופטי� עצמ�סמע� זה צרי� לשנות קצת את התפיל

 מנסי� לפגוע ואינ�כויות מי� סמ חוסאינ�, כבדי� את בית הדי� הרבנימיש שופטי� שש

 שבית המשפט למשפחה הוק� אחרי בית הדי� שא�אול� הראייה הכללית היא  .בבתי די�

  .  הרבניבית הדי� תייחסות היא שהוא מעלהה, יהרבנ

  

שהדיאלוג בי� משרד , וכבר עמדנו על זה כמה פעמי� היו�, ה לא סודז :יל ינוא

 הגיע שהואני חושב  א.רבניי� בענייני חקיקה לוקה בחסרההמשפטי� לבי� בתי הדי� 

פסי�  עללות את העגלה הזאת העלנקודה שבה חייבי� לעשות מעשה בתחו� הזה כדי ל

כ� יד מי שזה לאבל כמי שנמצא .  נתו� בידיי שליאי� הדברכמוב� . ענייניי� ופרודוקטיביי�

אני מקווה שבשנה . זה שעובר בכל מיני דרכי�מסר ליח להעביר צאקווה שא, ונתו� בידי

  . הבעיה הזאת תהיה מאחורינו, א� תזמינו אותי לפה, הבאה

  בגיבוש עמדתולממשלה  הקריטריוני� המנחי� את היוע� המשפטי. ז

מגובשת לא בהכרח בשל של היוע� המשפטי לממשלה רוש� שחוות הדעת  נוצר :קהל

שנתונה במחלוקת , השקפת עול� מסוימת, מסוימתנדה 'אילוצי� משפטיי� אלא בשל אג

 עולה כי –עליו דיברנו ואחרי� שקראתי ש� סימה אמיר "בג – רבה מקרי�מה. ציבורית

שאלה כלא ו יוו� חשיבהכזה נראה יותר כ.  על הוראות חוק ומשפטהפסיקה איננה נשענת

. שקפת עול� שנתונה במחלוקתהב וציבורית  במחלוקתהנתונהשאלה  זוהי. חוקתית טהורה

� לחוות " ומתבקש על ידי בגאשבהמשפטי לממשלה יוע� המה� הקריטריוני� של , א� כ�

להתייצב  לשיפוט רבניהמשפטי וע� יעל ה ,המבוססת על הוראת חוק א� אי� דעה ?דעה

תבקש בחוות הפוסק כפי ש �" ובג,נחנו מרגישי� פה שקולנו לא נשמעא. ולומר את דברו

  . לממשלהדעת של היוע� המשפטי

  

 
  .1995–ה"התשנ, חוק בית המשפט לעניני משפחה  42
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בתי הדי� הרבניי� ה� , דווקא בניגוד לערכאות שיפוטיות אחרות, בר ראשו�ד :יל ינוא

באמצעות היוע� המשפטי , �" הערכאה השיפוטית היחידה שקולה כ� נשמע בבגלמעשה

יוע� המשפטי ל אשר. עושה זאת בכישרו� רב, שכמו שאמרתי,  הרב יעקבי– לשיפוט הרבני

היוע� המשפטי לממשלה ש קרה א� . הדיוני� ה� ענייניי�,ככל שאני יכול להעיד, לממשלה

עולה בקנה אחד ע� עמדת� של חלק מאנשי משרד המשפטי� שהוצגה שאינה קיבל עמדה 

קריטריוני� המנחי� את היוע� ל אשר. ני חושב שזו ראייה נכונה של הדברי�יולכ� א, ופניל

נטייתו הבסיסית היא לא להתייצב , אני חושב שהיוע�, המשפטי בבואו לגבש עמדה

ובעיקר כאשר היוע� המשפטי לשיפוט הרבני נמצא , בעיקר כשהצדדי� מיוצגי�, בתיקי�

מחליט לצר� את היוע� א שלפעמי� בית המשפט אל .�יש� להבהרות ולהסברי� ככל שצר

שאלה , פעמי� מדובר בשאלה שהיא רחבה יותרל. ואז אי� לנו בררה אלא להתייצב, כצד

תפקידו שמולכ� היוע� רואה . שיש לה השלכות רוחב הנוגעת באינטרסי� ציבוריי� חשובי�

הרבניי� ולעתי� במקרי� אלה אני חושב שלעתי� הוא מצדד בעמדת בתי הדי�  .כ� להתייצב

 רואה את עצמו כפו� באותה נגזרת של מקרי� שבה� הוא מתייצב אינונכו� שהוא . לא

 נוקט עמדה הפוכה אינוא� כי מוב� שהוא . לעמדת בית הדי� הרבני" התייצבות יוע�"כ

היוע� המשפטי . משמעית שהוא פשוט לא נכו��דבר זה אני יכול להגיד לכ� חד. בכוונה

אני  .לבתי הדי� וקט עמדה הפוכהנוא הלא בקלות  .עניינית ומקבל החלטהבוח� את הדברי� 

ואני מציע שתשאל את היוע� המשפטי לשיפוט , בסיס או יסוד במציאות טענהלחושב שאי� 

  .הרבני ואת מנהל בתי הדי� הרבניי� שנמצאי� בדיוני� האלה

  

משלה מתייחס אלינו ד איל ינו� כי היוע� המשפטי למ" אני מסכי� לדברי עו:הרב יעקבי

ולכ� ייתכנו , נקודת מבטו שונה משלנו, כמוב�. וללא דעה מוקדמת,  ענייניתהתייחסות

 הכריע לראוי המקרה הה זי�א סברתי ש43� שעסק בהגנת הפרטיות"בבג. חילוקי דעות

 די� הביתב 44פרטיות הגנת הוק חחולת תיינוה, עותרת הדי יל עמועלית המרכזית השאלהב

יסיתי נ. ור� החיוב בגטצבית הדי� כתב שהוא אינו נזקק לתמונות ל וואילה, אתז. רבניה

הדגשתי . צדקת עמדתיבהמשפטי לממשלה   את היוע�ואחר כ�צי� "שכנע את מחלקת בגל

 אות� בלא אמדינה ות דל שמחלוקות בהכריע לקו� מי�א, דיניות מל שעניי�כ, דעתילכי 

 עלי בבי� שספציפית המחלוקת בפסוק לשראי אפ כרעה הותה אבלעדי שונקרטיי� קקרי�מ

שייכתב בתשובה שמקרה זה  הוסכ� ע� זאת. במקרה זה עמדתי לא התקבלה, לצערי. די�ה

הפרקליטה שייצגה  .א� מיד לאחר מכ� תיכתב העמדה העקרונית, ינו מחייב הכרעהאמנ� א

לה נראה , את היוע� המשפטי באותה עתירה אמרה לי שא� שדבריי נכוני� עקרונית

 
  ).2006 (581) 1(סאד "פ ,בית הדי� הרבני האיזורי בנתניה' פלוני נ  �6650/04 "בג  43
 .1981–א"התשמ  44
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כשמעייני� בפסק הדי� של הנשיא . שהנשיא ברק ירצה לכתוב פסק די� בסוגיה המשפטית

רור כי פסק הדי� צועד ירואי� בב, מול העמדה שהוגשה מטע� היוע� המשפטיאל ברק 

אני לא אהבתי את עמדת היוע� המשפטי . עקב בצד אגודל, בעקבות עמדת היוע� המשפטי

לשבח� של , ע� זאת אני חייב לציי�. הדי� הרבניי� הפגיעה שהייתה צפויה בבתי בגלל

. שה� לא כתבו כי יש לבטל את פסיקת בתי הדי� הרבניי� באותה פרשה, ש ואנשיו"היועמ

  .תזה משפטית טהורהא� ה� כתבו 

 , נגד פסק די� של בית הדי� הגדול45�" הגיש עתירה לבגעור� די�שבו , במקרה אחר

היו ג� , ל בבית הדי� בחיפה"א אטלס זצ"בו של הגרשאישר את פסילתו מלייצג בפני הרכ

חילוקי דעות משפטיי� בי� עמדת היוע� המשפטי לממשלה לבינינו בגזרה מוגבלת של 

 מחלתו של בשל, ג� כא� התעוררו נסיבות שלא הצריכו הכרעה במחלוקת המשפטית. העניי�

במקרה זה .  מייצוגעור� הדי�בו נפסל ששמנעה ממנו ממילא לשבת בתיק , ל"הרב אטלס זצ

ה� נתונות במחלוקת שא� , עוררמ שהעותרי מעת שהשאלות כקיבל היוע� את עמדתי 

זאת אכ� העמדה שהגיש היוע� . י� מקו� לדיו� בעתירה לגופהא, הפכו תאורטיות, משפטית

  . והעתירה נדחתה,�"המשפטי לבג

  

לה שאלות כבדות תיק לא פשוט כלל שמע,  ימי�כמהמלפני  וגמהדאת� לכ�  :יל ינוא

ביקש מהיוע� המשפטי  בית המשפט העליו� .דייני� באופ� אישיהשמעורב בו אחד ומאוד 

תר כי קיבלנו את עצתו של יבי� ה –ואנחנו הודענו לפני כמה ימי� , לממשלה להתייצב בו

זה לא כל כ� פשוט לבוא לבית משפט שמבקש לקבל . תייצב בתיק הזהנשלא  –הרב יעקבי 

לכ� אני .  מעונייני� להתייצבאיננווע� המשפטי לממשלה ולהשיב כי אנחנו את עמדת הי

אומר שהרוש� שנוצר אצל מי מכ� שאנחנו ממהרי� לדחו� את עצמנו או למצוא את עצמנו 

כולל , ת ממשיות לכ�ווגמאדש י. וא מוטעה ה,� לבתי הדי� הרבניי�"בזירה שבי� בג

, סופו של דברב. ה מקו� לומר את דברנו הי�שייתכ� שכ, בתיקי� שה� תיקי� גבוליי�

צרי� לזכור שאנחנו המשפטני� נהני�  .י התיקי� האלה מסתתרי� ג� אנשי�רמאחו

כ� ג� ל. ש אנשי� שבשביל� זה כל עולמ� י ובסו�,נהני� מהפלפולי�, מהשקלא והטריא

 החלטנו ,הדברי�א ללבות את למתו� רצו� , מתו� התחשבות בעניי� הזה, בתיק שהזכרתי

  .לא להתייצב
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