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  על המרכז לזכויות הילד והמשפחה

את המרכז לזכויות הילד " שערי משפט" הקי� המרכז האקדמי 2004בשלהי שנת 

המרכז . והמשפחה כמרכז אקדמי ייחודי למחקר ומידע בנושא זכויות הילד והמשפחה

� בדילמות ובית יוצר לרעיונות חדשי� ולדיו, כנסי� וימי עיו�, מידע, מהווה מרכז מחקר

הקשורות ביחסי הגומלי� שבי� , משפטיות וחברתיות, שעל סדר היו� בסוגיות שונות

משפטי וחברתי בסוגיות , המרכז שוא� לקד� דיו� ציבורי. הורי� ומשפחה, זכויות ילדי�
עור� המרכז כנסי� וימי עיו� ומקד� , לש� כ�. הנוגעות לזכויות הילד ולענייני משפחה

  .ופרסומי� אקדמיי� בנושאי� קשורי�, הצעות חוק, מחקר

אלא ג� לאנשי דיסציפלינות אחרות , פעילויות המרכז מיועדות לא רק למשפטני�

  . השמי� במרכז מחקר� או פעילות� ילדי� ומשפחותיה�

מרצות במרכז , פריגת�ר איילת בלכר"רונה שוז וד' מנהלות המרכז הינ� פרופ

ס� בשרשרת פעילויות שהמרכז האקדמי המרכז מהווה נדב� נו. האקדמי שערי משפט

  . מקדמת במישורי� שוני�

  ").מחקר"לשונית דר�  (www.mishpat.ac.il: כתובת האינטרנט של המרכז

  חוקת המרכז לזכויות הילד והמשפחה

הכול בהתא� , ועליו לזכות בזכויות אד� בזכות ולא בחסד, הילד הוא אד�  .1

שמדינת ישראל , 1989ות הילד משנת � בדבר זכוי"להתפתחותו וברוח אמנת האו

 .חתמה עליה ואשררה אותה
בכל , יש להקפיד על מת� כבוד לילד ועל שיתופו לפי גילו ולפי כשריו המתפתחי�  .2

הדבר מתבטא ה� בזכות השימוע והטיעו� . ציבורי ומשפחתי הנוגע לו, עניי� חברתי

י� לסכסוכי� ובמת� משקל ראוי לדעותיו של הילד בהליכי� משפטיי� הנוגע
כולל התאמת שירותי� , וה� בהתייחסות החברתית הנאותה לצרכיו, במשפחה

הילד  הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו�ברוח דוח , ומתקני� לצורכי הילד

 ).ועדת כבוד השופטת סביונה רוטלוי (בחקיקה והמשפט ויישומ�
, כל סוגיה חברתיתזכויות הילד וטובתו צריכות להיות השיקול הראשו� במעלה ב  .3

יש לבחו� את זכויות הילד ג� , ע� זאת. ציבורית ומשפטית הקשורה לילד ולמשפחתו

. זכויות הילד נמצאות במרכז. התרבותית והקהילתית, לאור השתייכותו המשפחתית

זכויות חברי� אחרי� בתא , יש להביא בחשבו� ג� את זכויות ההורי�, אול�
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הבסיסית והחשובה ,  שהיא היחידה המרכזית,המשפחתי וג� את זכויות המשפחה

 . כגו� נפרד ועצמאי, ביותר בחברה
יש לשאו� להכריע בסכסוכי� בי� ילדי� לבי� הורי� במישורי� השוני� בדרכי�   .4

כי דרכי� אלה ייטיבו יותר ע� , מתו� הנחה, כגו� טיפול או גישור, אלטרנטיביות

ינויות פליליות בעבירות במסגרת כמו כ� יש לשאו� להעביר התדי. הילד והמשפחה

 .המשפחה לבית המשפט לענייני משפחה
  

  :יבואו על התודה והברכה

, בנימי� שרדני' פרופ, דיק� בית הספר למשפטי� במרכז האקדמי, אביעד הכה�' פרופ

על שותפות אמיצה , מרכז האקדמיל ה"מנכ, ליברמ�) הודי(יהודה ו מרכז האקדמיהנשיא 

  . בהגשמת� ועל תמיכה בהוצאתו לאור של כתב העתלרעיונות וסיוע פעיל
  .על עבודה מאומצת ומועילה, רכז המערכת, עד� כה�ד "עו

,  חמדיענבר, מירית ב� דוד, גיא אקוקה, שרו� איילו�, הלל אביחי: חברי מערכת כתב העת

  .שקד קוממי ולי קליי�, צליל עוקבי, טל מרגלית

  .עט� כר� זה לא היה יוצא לאורשלולא פרי , הכותבי� –ואחרוני� חביבי� 
  

  העורכי�



1 

 של ופסיקותיו האזרחיי� המשפט בתי, הרבני הדי� בית

  העורכי� דבר – דיכובסקי הרב

  מאת

∗∗,כה� עד�, *קוממי שקד
   ∗∗∗,שמואלי בנימי� 

∗∗∗∗,שוז רונה
  ∗∗∗∗∗פריגת�בלכר איילת 

 שלמה הרב דיי�ה – לערעורי� הגדול הרבני ד"אב של השיפוטי פועלול מוקדש זה כר�

  .דיינות שנות ושלוש שלושי� לאחר השיפוט מכס פרישתו לרגל – דיכובסקי

 נחשב, הרבניי� הדי� בתי דייני בי�מ הליברלית הגישה ע� המזוהה ,דיכובסקי הרב

� ,הסבוכות והעגונות הגיור לסוגיות פתרו� מציאת היתר בי� אפשר רשא דר� לפור
  .האזרחיי� המשפט בבתי ג� דבר ש�ל הפכו הרבני הדי� בבית ופסיקותיו

 הדי� בית ואב דיי� לשמש החל אז, דיינות למשרת דיכובסקי הרב נבחר 1974 בשנת

 הגדול הרבני הדי� בבית לדיי� נהמו בהמש�. ובאשדוד אביב� בתל האזוריי� הדי� בבתי

  . הגט ומסורבות העגונות של סבל� את להקל והחל

 הרב של והצלול ייחודי כמעטה קולו בלט הגדול הדי� בבית כהונתו במהל�

 בהתייחסותו הגט ומסורבות העגונות לסוגיית הלכתי פתרו� מציאת בזכות דיכובסקי

 הדי� פסקי ומאות הרבי� מאמריו 1.השונות המשפט מערכות שבי� המורכב למתח עדינה

, המשפט בתי את וה� הרבניי� הדי� בתי את ה� המנחות להלכות הפכו ידו מתחת שיצאו

  .לדי� שב�בי
 בתי לדייני גלוי במכתב דיכובסקי הרב קרא 2009 בינואר לגמלאות פרישתו לאחר

 ויתר �"בג כלפי מתלה� לא ניסוח ולנקוט הלקול פסוקמל לחשוש שלא הרבני הדי�

 
 ".משפט שערי "האקדמי המרכז, ג שנה נטסטוד ,מערכת חבר     *

 .במשפט משפחה העת כתב מערכת רכז, די� עור�     ∗∗
 .המשות� ועורכו במשפט משפחה העת כתב ומייסד יוז�, בכיר מרצה, ר"ד     ∗∗∗

 .במשפט משפחה העת כתב של משותפת עורכת', פרופ   ∗∗∗∗
 .משפטב משפחה העת כתב של משותפת עורכת, בכירה מרצה, ר"ד   ∗∗∗∗∗

21�022106561) גדול (תיק למשל ראו  1��י אזורי (תיק; )9.9.1999 (7, 1 והדיי	 הדי	 1� (  
1�21�64�054855317) גדול (ערעור; )21.2.2002, פורס� לא (064815061�, פורס� לא (2

028130870) ��י אזורי (תיק; )24.6.2001�25� ).20.12.1999, פורס� לא (1
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 את לכבד האזוריי� הרבניי� הדי� לבתי דיכובסקי הרב קרא כ� 2.האזרחיות הערכאות

  3.העברי במשפט מחייב תקדי� של היעדרו �חר הגדול הרבני הדי� בית החלטות
 לרגל משתתפי��ורב מיוחד כינוס משפט שערי מכללת קיימה 2009 מר� בחודש

 העליו� המשפט בית נשיא גילה בכינוס 4.השיפוט מכס דיכובסקי הרב של פרישתו

 לשופט להתמנות דיכובסקי לרב הציע 1994 בשנת כבר כי ברק אהר�' פרופ לשעבר

 לאחר אול�. מובהק כמשפטאי אליו הגדולה הערכתו מתו� זאתו, עליו�ה המשפט בבית

�  .דיי� לשמש להמשי� דיכובסקי הרב בחר, רבותיוב שנוע

 של זמני למנהל דיכובסקי הרב מונה, כשנה לאחר פרישתו מכס הדיינות, 2010בשנת 

 את נווטל היטב דעיי הרב כי שסברו, רבי� בעיני מבור� נמצא המינוי. הרבניי� הדי�� בתי

. קבע של למינוי זה מינוי הפ� 2011 בשנת. זה מכיוו� ג� הרבני הדי� בית ספינת

 ארבע לאחר, הרבניי� הדי� בתי כמנהל מתפקידו דיכובסקי הרב פרש 2014 באוגוסט
  5.כהונה שנות

 נוגע חלק� אשר מאמרי� תריסר כולל, קיסדיכוב הרב לכבוד המוקדש, זהכפול  כר�

 רוב� א� ,בעקיפי� לכ� קשור וחלק� לפסיקותיו או דיכובסקי הרב של לשיטתו במישרי�

 כס על בהנהגתו ביטוי לידי שבאה ,הלכתיתה�הרוחנית לדרכו הדוק קשר קשורי� ככול�

 קריאתו מחשבתית פתיחות, הלכתי אומ� בפסיקותיו גילה דיכובסקי הרב. הדיינות

 של לסבל� הרבה תורגישו. לדיי� נצרכות הכה תכונות – תדיר המשתנה המציאות

 בה� לפגוע העלול המשפטי בהלי� ילדי� של לטובת�, גט למסורבות, במצוקה הנתוני�

  .לפניו עמדו אשר המגווני� ובדיוני� הרבות בפסיקותיו ביטויי� קיבלו אלה כל –

 נושאי� שלושה המאפייני� מרכזיי� חלקי� לשלושה חלקל נית� בכר� המאמרי� את
 ראייה זווית המעניק נוס� ומאמר, הדי� בבית בשבתו יי�הד מתמודד שעמ� מרכזיי�

   .הפסיקה להלי� יותר פנימית

, המשפחתי בתא הצצות בעיותל הרבניי� הדי� בתי של ביחס� עוסק הראשו� חלקה

 ה� גורל הרות החלטות. אות� הסובבי� לבי� בינ� וה� עצמ� המתדייני� זוגה בני בי� ה�

 על מונח כבד עולו, לבינה בינוש בסוגיות תדיר וסקהע ,הרבני די�ה בית של חלקו מנת

  .ממש נפשות דיניכב הדני� הדייני� כתפי

 
 /www.globes.co.il 21.1.2009 גלובס" �"לא ואל תתגרו בבגתפסקו לקו"נוע� שרביט   2

news/article.aspx?did=1000418926. 
התקדי� במשפט " זרח ורהפטיג  של תקדי� מחייב במשפט העברי ראועל היעדרו .ש�  3

 ).�"התש–ט"התשל (105ז – ושנתו	 המשפט העברי" העברי
" משפטמדע ושערי "� המרכז האקדמי קי של דביזמתו נער� דיכובסקיהכינוס לכבוד הרב   4

 .אביעד הכה�' פרופ
 הדי� בבתי שליטתה את מחזקת לבני, הראשי הרב ע� ויכוח בעקבות "אטינגר יאיר  5

 .www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2406854 14.8.2014 האר� "הרבניי�
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, שלו� להנהיג מנת על הבז זה כבוד לנהוג זוג בני של והטבעית הברורה החובה

 ובה�, שוני� חיצוניי� גורמי� של סעדלו לתמיכה לעתי� נדרשת יניה�ב ורעות אחווה
 א�. המשפחה את סובבי�ה המקצוע אנשי כ�ו ובי�הקר �החברי, הזוג בני משפחות

 אליאב .קשות השלכות לעתי� ולכ� ,שונות סיבותמ וז חובה מפר הצדדי� אחד לעתי�

 האלכ מקרי�ב נכונה טפלל תפקידו אתו הרבני הדי� בית של חובותיו את סוקר 6שוחטמ�

 לאפשר דיכ רבי� הלכתיי� מקורותב ד� הוא .הדי� בית שערי אל דרכ� את מצאו אשר

 פותח רחבה הלכתיה המבט. במצוקה הנמצא הזוג ב�ל וצודק מהיר מענה לתת דייני�ל

 בדיו� וממשי� שונות מבחינות זוגו בב� לנהוג זוג ב� מחייב העברי שהמשפט יחסב

 הדי� בית לעש הלכתיי� ופתרונות אלי� זוג ב� במחיצת חיי� של ספציפיי� מקרי�ב

  .אלו בעיותב בטיפול לנקוט

, המשפחה בתו� ג� ובה�, השוני� החברתיי� במישורי� נשי� זכויות של �קרנ יתעלי
 והתייחסות הכרה דרישת וע� חדשות סוגיות ע� להתמודד הרבניי� הדי� בתי את המביא

 ומתפתחת ההולכת הכרהה, כ� לע נוס�. זו בערכאה ג� הזוג בני שני בי� שווה משפטית

 .המשפחתית המסגרת בתו� מעמד לילד ניקהמע לילד עצמאיות בזכויות ובעול� אר�ב

 בית את מצרי� והדבר, במיוחד רבה חשיבות לעתי� לכ� יש גירושי� של בסיטואציה

  .בפניו הניצב לאתגר להיענות הדי�

 שרה של מאמרה. מחדש בחינה לעבור צריכי� הלכתיי� עקרונות עתי�ל, כ�

 כנגד בגט תנאי להתנות הבעל זכות של ההלכתי קרו�יהע את לבחו� מציע 7'מרקובי�

 בעניי� הוריה� בי� המאבק כדי תו� הילדי� בזכויות, זו זכות מהפעלת, אפשרית פגיעה

 בגישה תמיכתו את דיכובסקי הרב מגלה בה�ש רבות בפסיקות נעזרת 'מרקובי�. הגט
, הגט תנאי להתנות הבעל של זכותו את המגבילה, הפוסקי� בקרב זה לעניי� המקלה

  .הילדי� של בזכויותיה� פוגע שאינו והול� הוג� תרו�פ מציאת לצור�

 רוצה כ� ועל באיש� מאסה כי לטעו� בלבד לאישה המאפשרת ,"עלי מאיס"ה טענת

 לא הדייני�ש מנת על 8.מנח� ב� יאיר יהודה הרב הדיי� של במאמרו נדונה, גט היא

 רחבמה קרסו, "עלי מאיס "טענת את לקבל א� זו קריטית בהחלטה טעות לכלל יבואו

 די� הכרעות לצד "עלי מאיס"ה טענתל להיקלע הדייני� יכולי� שבה� רבי� מקרי�

  .שוני� מקרי� באות� לפעול כיצד הדי� לבתי למעשה ומציע, השוני� הדי� בבתי שניתנו

 
–2013 (85 ז–ו שפטבמ משפחה" לגירושי� כעילה נשי� נגד אלימות "שוחטמ� אליאב  6

2014.( 
 ז–ו במשפט משפחה" הילד זכויות מול בגט תנאי� להתנות הבעל זכות"' מרקובי� שרה  7

167) 2013–2014.( 
 הרבניי� הדי� בתי פסיקת על –' !?חרב כשבויות בנותי את ותנהג' "מנח� ב� יאיר יהודה  8

 ).2014–2013 (217 ז–ו במשפט משפחה" מבוררת באמתלא 'עלי מאיס' בטענת



 העורכי� דבר  ד"התשע–ג"ז התשע–משפחה במשפט ו

4 

 הרבניי� הדי� בתי שבי� אינטראקצייהב עוסק זה בכר� המאמרי� של השני חלקה

 רבה מתיחות שוררת הערכאות שתי בי� כי סוד זה אי�. משפחה לענייני המשפט בתי ובי�
  9.מביניה� למי הניתנות הבלעדיות בסמכויות פגיעה כדי עד

 הסכי� כי עד, השלו� כבוד גדול .יהדותב החשובי� העיקרי� אחד הוא השלו� ער�

  10.הזוג בני שלו� להשכי� כדי ולו המי� על שמו שיימחה עול� של ריבונו

 ג� אז כמו 11.בע� שלו� להשכי� ,היתר בי�, המנהיג של ותפקיד היה קד� בימי

 ג� נמצא – ני�והדיי י�השופט – החוק קיו� על האמוני� של יה�תפקיד בי�, היו�

  .לאשתו איש בי� ובייחוד לחברו אד� בי� שלו� השכנת

 ביקש 12 לגמלאותשפרש לחבריו הדייני� בעת בסקי הפרדה שכתב הרב דיכובמכתב

בי� היתר את , ראייה זאת היא שהביאה.  האזרחיותבערכאות  להתגרותלאמעמיתיו ש

 בוועדה להשתת�נשיא בית המשפט העליו� לשעבר אהר� ברק להציע לרב דיכובסקי 
,  הדי� הרבניי�בתי לבי�  המשפט לענייני משפחהבתי שתגשר על נקודות החיכו� בי�

 ה� דיכובסקירב  יש להניח ג� שעמדותיו של ה13. הסמכויותרו�ימ  את בעייתתפתורשו

 את מקבלי ההחלטות למנותו כאמור למנהל בתי הדי� הרבניי� כדי לסייע הביאוש

  . הערכאות השונותשבי� המתחי�בגישור על 

 עלינו קוד�, )המתדייני� (בתחתוני� ביותר הטובה בצורה שלו� להשכי� מנת על א�

 של דר� מציע �15קפל יחיאל 14.)השונות הדיו� ערכאות (בעליוני� שלו� להשכי� לדאוג

 האמצע דר�. הזוג בני של האישות בחיי העוסקות השונות השיפוט ערכאות בי� שלו�

 צור�ל האזרחי המשפט לבית האישה פניית בעיית סביב סבה במאמר המוצעת והפשרה

 גטל חשש הרבני די� בית לפי היוצרת, הגט סרב� בעלה נגד גבוהי� נזיקי� פיצויי קבלת

 
 ).1995, שנייה מהדורה (21–20 א כר� בישראל המשפחה דיני שיפמ� פנחס למשל ראו  9
 אמר, בקדושה שנכתב הגדול שש�, שלו� גדול: ישמעאל רבי תני": ט, ט רבה ויקרא  10

 ".לאשתו איש בי� שלו� להטיל כדי, במי� ימחה הוא ברו� הקדוש
, משנה ראו. שלו� ורוד� שלו� אוהב שהיה הכה� אהר� למשל מפורס� היה השלו� בדר�  11

 .ד–ג, יב נת� דרבי אבות; יב, א אבות
 .3 ש"ה לעיל  12
" לעליו� דיכובסקי את הצעתי: "חוש� לשעבר העליו� המשפט בית נשיא "ענבל בר או�  13

1News5.3.20092  מחלקה ראשונה =docId?xasp.ArticlePrintVersion/il.co.1news.www 
1=subjectID&195148.  

 א� מה – שלו� גדול :חורי אמר קפרא בר: "ט ,ט רבה ויקראב האמור על בפרפרזה זאת  14
 ולא מחלוקת ולא וריבות מצות ולא תחרות ולא שנאה ולא קנאה לא לה� שאי� העליוני�

, )2 כה איוב ('במרומיו שלו� עושה') דאמר ההוא (=ד"הה, שלו� צריכי� – רעה עי�
 )".וכמה כמה אחת על (=ו"עאכ הללו המדות כל בה� שיש התחתוני�

: העברי המשפט עקרונות לאור בישראל גט סרבנות בגי� נזיקי� תביעות "קפל� יחיאל  15
 ז–ו במשפט משפחה" שלו� המשכינה לפשרה הדי� לבית המשפט בית בי� דעות מחילוקי

263) 2013–2014.( 
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 ערכאות של יסיונותנ גוררת זו בעיה. הלכתית מבחינה ולהפס ,כדי� שלא מעושה

 בני בי� הנזיקי� תביעותב לטיפול האחריות את לעצמ� לנכס המתרס צדי משני השיפוט
 הרב של הצעתו את ג� מציג הוא קפל� שסוקר השוני� הפתרונות במסגרת. הזוג

  .הבעיה לפתרו� דיכובסקי

 טבע� מעצ� כ� ועל ,רבה בדינמיות מתאפייני� המשפחה שדיני הוא ומקובל ידוע

 משפטית עילה כל לא 16הפסיקה פי על א�". הדיו� סופיות" כלל בה� שיי� תמיד לא

 בשאלה בהירות� ואי בלבול לעתי� יש הקיי� במצב. מחדש תיק של פתיחתו מאפשרת

 בעקבות זאת בוח� 17כה� יצחק. לא ואילו מחדש תיק פתיחת לבסס יוכלו עילות אילו

 עילה אינהש רכושית עילה "על )19ואמיר 18לוי( בפסיקה נקבעו אשר הלכות שתי

 אינ� וככאלה, )גירושי� בהסכ� שיפוי תניית כגו� (כרכושיות שסווגו עילות – "נמשכת

 הערכאה באותה תיק של מחדש פתיחתו את המאפשרת עילות דהיינו, נמשכות עילות
 עילת "עקרו� של חודשתמ בבחינה הצור� את ועוררו – האחרונה ההחלטה על החתומה

 במעמד הפגיעה את שאת ביתר קיבעו אלו הלכות .הנוכחית במתכונתה" ההמשכיות

 סמכות את הדי� מבתי שוללות ה� שכ�, הרבניי� הדי� בתי של והשיפוטי המשפטי

 לדעתו הקיימת לבעיה נותפתרו שני מציע א� רהמחב. השני ההתדיינות בגל השיפוט

 קורא האחר ואילו, הנמשכת העילה מוסד את מרחיב האחד הפתרו�. הנוכחי בדי�

  .לביטולו

 אשרב הרבניי� הדי� בתי בתו� המתרחשי� בשינויי� עוסק זה בכר� השלישי החלק

 המשפט מערכת בתו� פתרונות במציאת, הזוג בני בי� ליחסי� הקשורי� שוני� לנושאי�

  .הדי� בתי בתו� חדשות מגמותוב האזרחית
 ומסורבות עגונות נשי� של למצוקת� מזור במת� הרבניי� י�הד בתי של אחריות� על

 עבר אל הופנתה רבה וביקורת, רבות דוברמ אלו נשי� על הרבה השפעת� ועל גט

 עומדי� אשר הרבי� ההלכתיי� בפתרונות י�די משתמשי� שאינ� על הדייני�

 – דווקא האזרחיות המערכות של �תרומת את 21במאמרו מציג הכה� אביעד 20.לרשות�

 
 ).1968 (583, 561) 2(כב ד"פ, שמעוני' נ נר'לוזק 246/66 א"בע אגרנט הנשיא דברי  16
 המשפחה בדיני מחודש עיו� ?נמשכת כעילה המשפחתי הרכוש חלוקת עילת "כה� יצחק  17

 ).2014–2013 (381 ז–ו במשפט משפחה" בישראל
 ).1994 (591) 4(מח ד"פ, בירושלי� הגדול הרבני הדי	 בית' נ לוי 6103/93 �"בג  18
 ).2006 (259) 1(סא ד"פ, בירושלי� הגדול הרבני הדי	 בית' נ אמיר 8638/03 �"בג  19
 העליו� המשפט בית של דינו בפסק שצוטטו כפי שילה יצחק השופט דברי את למשל ראו  20

 פנחס; )1968 (37, 29) 1(כב ד"פ, אברה�' נ לממשלה המשפטי היוע� 164/67 א"בע
 אביעד ;)2012 (142–115 וחברה הלכה, במשפט עיוני�: אחדי� ודברי� אחת שפה שיפמ�

 ,ניצבי� פרשת (358 השבוע פרשת" גט סרב� של משפחתו על סנקציות הטלת "הכה�
 ).ט"התשס

 המשפטי והיוע� הכנסת, המשפט בתי של תפקיד�: עגונה זו אי� – תרצו א� "הכה� אביעד  21
 ).2014–2013 (431 ז–ו במשפט משפחה" לממשלה
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 המשפטי והיוע� בחקיקה הכנסת ג� אלא �"בג או האזרחיי� המשפט בתי רק לא

 אחרי� וחברתיי� משפטיי� במרחבי� השימוש דר� נשי� �לאות סעד מת�ב – לממשלה
 האזרחיות המערכות יכולות בה�ש דרכי� כמה בוח� המאמר .סבל� את להקל מנת על

, מקיפה תמונה המאמר נהמק בכ�. השוני� במקרי� �התערבות מידת ואת לפעול

 הכבד העול את מעליה� להסיר בנסות� הגט מסורבות של לרשות� כיו� העומדת, אזרחית

 בבית בהלי� סיומ� לצור� בבעל לחלוטי� כמעט ותלויי� עוד רצויי� שאינ� נישואי� של

  .הרבני הדי�

 – אשתו כלפי הבעל שחייב המצוות משלוש אחת את חוקר 22מרגלית יחזקאל

 הבעל של כולל די כחיוב שנראה מה את מחודשת בחינה ובוח�–" עונה"ה מצוות

 כדי בנושא הירושלמי בתלמוד ולסוגיות האמוראי� לדברי פונה מרגלית. וז במצווה

 מערכת לעומת כי וסבור, עונהה מצוות של הקוגנטיות על מחודשת הסתכלות להבליט
 של המיטות בחדר ששמתרח מהב שפחות כמה להתערב מעדיפהה ,החילונית המשפט

  .לחלוטי� שונה מגמה נוקטת הדתית שהמערכת הרי, הזוג בני

 נוגעת הרבניי� הדי� בתי בי�ל האזרחיי� המשפט בתי בי� מפורסמת מחלוקת

 גט כזה במקרה דורשי� הרבניי� הדי� בתי. אזרחיי� נישואי�ל ההתייחסות סוגייתל

. הזוג בני של רצונ� כנגד ,הדתי בדי� הללו הנישואי� את מעגני� למעשה ובכ� לחומרא

 כי נקבע ושבו דיכובסקי הרב בראשות בהרכב שנית� ,"נח בני" בעניי� הרבני הדי� פסק

 בידי הנישואי� של שיפוטית התרה א� אלא גט צרי� אינו אזרחיי� בנישואי� נישאה זוג

 .לסוגיה בישראל הרבניי� הדי� בתי בגישת ממש של למהפכה היה 23,הרבני הדי� בית

 השונות האפשרויות, הרבי� הקונפליקטי� י�מובא 24וסטריי� אבישלו� של במאמרו
 מתו� כי טוע� וסטריי�. דיכובסקי הרב מפי זו בהלכה כול� י�הטמונ ,אחת ותקווה

 א� לתהות נית� עוקבי� במקרי� "נח בני "להלכת הדייני� יתר של למעשה התייחסות�

 לנכס נועדהש בעלמא אצטלה א� זוהי י�א שמא או ,זו הלכה מאחורי כוונה יש בכלל

 לכאורה התעלמות� בשל ג� כי וסטריי� טוע� עוד. יותר רחבות �דיו זכויות הדי� לבתי

 של במקרה לחומרא גט מלפסוק כיו� בפועל הימנעות��באי זו מהלכה הדייני� של

 של קריטריוני� דוגמת – אחרי� אזרחיי� עקרונות של קבלה יש עדיי�, אזרחיי� נישואי�

 – המזונות וחובת הרכוש חלוקת בסוגיות אזרחיות דוקטרינות וקבלת אש� ללא גירושי�

  .הרבני הדי� בית כותלי תו� אל

 
 משפחה" היהודית בהלכה בהסכמה זוג בני י�ב אישות יחסי הסדרת "מרגלית יחזקאל  22

 ).2014–2013 (505 ז–ו במשפט
 ).11.11.2003, בנבו פורס� ('י' ח' נ' ש' ח 4276/03) גדול( תיק  23
 ההלכתית ההכרה שאלת על? בזה זה כרוכי� ירדו ומהות רטוריקה "וסטריי� אבישלו�  24

–2013 (543 ז–ו במשפט משפחה" 'נח בני 'פרשת בעקבות ומשמעותה אזרחיי� בנישואי�
2014.( 
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 העליו� המשפט בית לנשיא דיכובסקי הרב בי�" נח בני "בפרשת הפעולה שיתו�

 .הגדול הרבני הדי� בית עמדת את מייצג אינוש יכול אזרחיי� נישואי� בעניי� ברק אהר�
 הרב של פסיקתוש נטע� וסטריי� של למאמרו 25רדזינר עמיחי של התגובה במאמר

 הדי� פסק שכ�, שכזה די� פסק דרש שרא ונקודתי חריג מקרה לאור היתננ דיכובסקי

 ומתו� נעשתה שכבר פסיקה של בדיעבד הצדקה לצור� �"בג לדרישת בתגובה נכתב

 הרבני הדי� שבית רדזינר טוע� שהלמע .סמכויות איבודמ הרבני הדי� בית של גדול חשש

 התרת� בדר� למצער או אזרחיי� בנישואי� הכרהל דרכו בתחילת א� נמצא הגדול

 וסקירת הלכתיי� נימוקי� באמצעות להראות מבקש רדזינר. אלו נישואי� של) פירוק�(

 על החתו� עצמו דיכובסקי הרב של מדבריו וא� הרבני הדי� בתי דייני של התנהלות�

 ושזה – "שיפוטית סמכות השגת שתכליתה רטוריקה "רק באמת שזוהי, �הדי פסק

 של נגד לתגובת זכתה רדזינר של תגובתו 26.במאמרו וסטריי� שהעלה שחש למעשה
  27.וסטריי�

 ההנדונ האזרחיי� המשפטיי� מוסדותה בי�ל הרבניי� הדי� בתי בי� היחסי� הסדרת

 שפטיהמ ליוע� בכיר יוע� רי�הדב כתיבת בעת ששימש מי 28,ינו� איל של ברשימתו

 נוצרה הרשימה. וטעונה מורכבת היא, לכנסת המשפטי היוע� הוא וכיו� לממשלה

 הרב היתר בי� נכח בוש, 2007 בשנת דייני� סוניבכ נאמרש דברי� שיח מתו� במקור

 היוע� של והפעולה החשיבה דרכי את מאיר ,השוני� חלקיו על ,השיח. דיכובסקי

, המקבילה לערכאה יחסו את, הרבניי� הדי� בתי להחלטות געבנו לממשלה המשפטי

 המשפטי היוע� של העז הרצו� את ובעיקר ,משפחה לענייני המשפט בית היא הלא

, מאיד� הרבניי� הדי� ובתי הרבני לשיפוט המשפטי היוע� ושל מחד �"ובג לממשלה
 באופ� תמבטא אישה בכ� הרשימה של ייחודה. ואמתי מלא להפעו שיתו�ב לעבוד

 מאיד� המחבר ושל מחד הדייני� של והעמוקות הכנות מחשבותיה� את ביותר הישיר

  29."תלמוד צריכה ,חכמי� תלמידי של חולי� שיחת "בבחינת

 השיפוט כס מאחורי למתרחש חטופה הצצה מספק 30יעקובי רפאל השופט, לבסו�

 .לו הרצוי וו�לכי הדי� את להכריע מנת על השופט בידי כשרי� האמצעי� כל א� ובוח�

 
 משפחה" וסטריי� אבישלו� של למאמרו תגובה: בלבד רטוריקה, אכ� "רדזינר עמיחי  25

 ).2014–2013 (579 ז–ו במשפט
 .במאמרו 110 ערהלה הסמו� בטקסט, 24 ש"ה לעיל, וסטריי�  26
 605 ז–ו במשפט משפחה" רדזינר מיחילע תשובה: והדיי� הדי� על "וסטריי� אבישלו�  27

)2013–2014.( 
�"בג: היחסי� משולש על "ינו� איל  28 ,�" הרבניי� הדי� ובתי לממשלה המשפטי היוע

 ).2014–2013 (615 ז–ו במשפט משפחה
 .ב"ע, יט זרה עבודה, בבלי  29
 משפחה" שופטי� ותחבולות שיפוטיי� הרכבי� על –' להטות רבי� אחרי' "יעקובי רפאל  30

 ).2014–2013 (637 ז–ו במשפט
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 התוצא להשיג מנת על האמתית לדעתו בניגוד הרוב לדעת שופט של הצטרפותו הא�

 מוסרית פגיעה למעשה זו שמא או ,בדי� המותרות תחבולות בגדר היא מאמי� הוא שבה
 שונות לגישות הצצה המספקי� די� פסקי לושהבש נעזר יעקובי ?השפיטה במוסד

 נראה לכאורה. במותב בישב� האזרחיי� פטהמש בבתי השופטי� בידי המוחזקות

 של מהתייחסותו א�, בלבד הפסק נתינת בשעת השופטי� יצירת פרי ה� אלו שתחבולות

 עוג� למצוא שיש דומה 31,המשפט בתי לחוק) ב(80 לסעי� מצא אליהו השופט

  32.עצמו בחוק א� אלו לתחבולות

 לכמה נחלק ואה שא� ,העברי המשפט של עמדתו את יעקובי מביא כ� על נוס�

   .זה עניי�ב דיכובסקי הרב של דעתו את מציג ג� ובה� ,שיטות

  

 האקדמית הכתיבה עול� את תעשיר זה בכר� המאמרי� סדרת כי תקווה כולנו
 המשפט ובבתי הרבניי� הדי� בבתי המשפחה בדיני העולות חשובות בבעיות והמעשית

  !ומהנה מועילה קריאה. האזרחיי�

 
 .1984–ד"התשמ, ]משולב נוסח[  31
 המקומית לתכנו	 ועדההו' מ נ"חברה קבלנית בע'  רובינשטיי	 ושותאברה� 3730/03א "דנ  32

  ).29.5.2003,  בנבופורס� (ולבניה חולו	
 


