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  :רטוריקה בלבד, אכ�

  *תגובה למאמרו של אבישלו� וסטריי�

  מאת

**עמיחי רדזינר
  

לפיו פסק דינו של הרב ש ,הביקורת מתרכזת בטיעונו של אבישלו� וסטריי�

דיכובסקי הוביל לשינוי משמעותי בתו� מערכת בתי הדי� הרבניי� שלמה 

פסק הדי� לא  מלמד כי, לרבות זו שוסטריי� עצמו מביא, ניתוח הפסיקה. עצמה

וספק עד כמה הרב דיכובסקי , שינה מאומה בעמדה ההלכתית של בתי הדי�

ועל כ� אי� , פסק הדי� סובל מבעיות הלכתיות קשות. עצמו היה של� ע� דבריו

". רטוריקה שתכליתה השגת סמכות שיפוטית"ספק שמדובר בעוד מקרה של 

 לאחר שבית הדי� : שמדובר בפסק די� שנית� בדיעבדמשו�בעיות אלה נוצרו 

נכתב , � דרש הסברי� לכ�"כבר התיר את נישואי הצדדי� ללא גט ולאחר שבג

 להצדיק את מה שכבר לא נית� היה לתיקו� בידי בית הדי� כדיפסק הדי� דנ� 

הקשיי� ההלכתיי� . �"ומתו� הבנה כי יש לתת פסק די� שיניח את דעתו של בג

שאי לכ� � גרמו "רק בשל אימת בגבפסק הדי� וההבנה כי זהו פסק די� שנכתב 

 לזהות השפעה של פסק הדי� על פסקי די� מאוחרי� לו בבתי הדי� אפשר

 לשאלת הגירושי� ללא אש� בנישואי� אזרחיי� אשרה� , יתר על כ�. הרבניי�

. אי� חידוש של ממש בדברי הרב דיכובסקי,  לשאלת המזונות בה�אשרוה� 

בוד סמכות גור� לבית הדי� לפעול בו החשש מאישלפנינו עוד מקרה ברור 

  .בצורה קשה ביותר מבחינה הלכתית

  

 
ר אבישלו� וסטריי� בשתי "עיקרי הדברי� הכתובי� כא� נאמרו בתגובה על הרצאותיו של ד   *
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" בני נח"� "ובערב עיו� שהתקיי� באוניברסיטה העברית בירושלי� על אודות בג, 2012

 המשפטיי� אלא א� צוי� � הרבניי� שיאוזכרו להל� פורסמו במאגרי�פסקי הדי. 2013בינואר 
 .אחרת
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  פתיחה  .א

  ?בית הדי� הגדול או הרב שלמה דיכובסקי  .ב

  הביסוס ההלכתי של פסק הדי�  .ג

שאלת מת� גט לחומרא איננה ההיבט המשמעותי בפסק "הא� אכ�   .ד

  ?"הדי�

  ? חידוש–גירושי� ללא אש�   .ה

 ממנול פסק הדי� דנ� על פסקי די� מאוחרי� מנ� ניכרת השפעה שוהא  .ו

  ?בסוגיית עילת הגירושי�

  פסק די� בני נח וחובת המזונות בנישואי� אזרחיי�  .ז

  שיקולי סמכות בלבד, אכ�  .ח

  מילות סיו�  . ט

  פתיחה. א

 לכתוב תגובה על מאמרו החשוב "משפחה במשפט"כתב העת נתבקשתי על ידי מערכת 

חשוב לי לציי� כי התגובה נכתבה בהסכמתו . שלו� וסטריי�ר אבי"והמאתגר של ידידי ד

אי� זה חזו� נפר� שאנשי אקדמיה . ועל כ� הוא ראוי לכל שבח, ובברכתו של אבישלו�

אבישלו� ידע היטב שדעתי שונה , אכ�. מברכי� על תגובות המתנגדות לתזה שאותה הציעו

כולי� לשי� לב לכ� בקרא� את והקוראי� חדי העי� היו י, משלו בנקודות מפתח של טיעונו

   1.מאמרו של אבישלו�

איני מתכוו� לעסוק כא� בדבריו של אבישלו� על אודות ההבניה הראויה של יחסי בית 

הדי� הרבני ובית המשפט האזרחי ועל שאלת סמכות הדיו� בענייני הממו� בנישואי� 

ב דיכובסקי ובי� אי� לי ספק כי המקרה שלפנינו מדגי� שיתו� פעולה בי� הר. אזרחיי�

ג� א� בסופו של דבר שיל� בית הדי� הרבני מחיר גבוה מזה שהתכוו� הרב , הנשיא ברק

והפסיד את סמכות הדיו� בנושאי� הנלווי� לגירושי זוג שנישא בנישואי� , דיכובסקי לשל�

 הוביל לשינוי 3לפיו פסק דינו של הרב דיכובסקיש ביקורתי מתרכזת בטיעו� 2.אזרחיי�

איני מקבל את טיעוניו של אבישלו� .  בתו� מערכת בתי הדי� הרבניי� עצמהמשמעותי

 
 על נישואי� אזרחיי� בעקבות פרשת ?רטוריקה ומהות ירדו כרוכי� זה בזה"אבישלו� וסטריי�   1

 Amihai :המפנה למאמרי 42 ערההב, )2014–2013 (543 ז–ומשפחה במשפט " 'בני נח'
Radzyner, Problematic Halakha: Creative Halakhic Rulings in Israeli Rabbinical 

Courts, 20 JEWISH L. ANN. 103 (2013). 
וכפי שקבע בצדק בית הדי� הרבני , )35 ערהה, 1ש "לעיל ה, וסטריי�(כדבריו של שיפמ�   2

 ).36 הערה, ש�(בנתניה 
  . ")פסק הדי� דנ�": להל�( )11.11.2003, פורס� בנבו ('י' ח' נ' ש' ח 4276/03) גדול (תיק  3
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 וכי נית� 4,"ההכרה בנישואי� אזרחיי� היא חידוש דרמטי מצד בית הדי� הגדול"לפיה� ש

 5".סימני� לקליטת העמדה שבפסק הדי� בקרב זרמי� בבית הדי� הרבניי� האזוריי�"לראות 

  :לפיושהניסוח ודאי שאיני מקבל את 

. לפנינו מהל� של שינוי הלכתי מהותי במעמד� של הנישואי� האזרחיי�

פסק הדי� בעניי� בני נח מולי� אכ� למהפכה של ממש ביחס� של זרמי� 

מהפכה שניצניה משתקפי� , מסוימי� בבית הדי� הרבני לנישואי� האזרחיי�

 הכרה –ובמילי� אחרות ; בעילות הגירושי� ובזכויות הרכושיות של הצדדי�

   6.מהותית בנישואי� אזרחיי�

אלא רק חידד את ( של בתי הדי� ההלכתיתפסק הדי� דנ� לא שינה מאומה בעמדה , לדעתי

וספק עד כמה הרב דיכובסקי , )וכפי שאראה בהמש�, �"רגישות� לאפשרות של ביקורת בג

 ועל, פסק הדי� סובל מבעיות הלכתיות קשות, כפי שאטע� להל�. עצמו היה של� ע� דבריו

רטוריקה שתכליתה "לי אי� ספק שמדובר בעוד מקרה של , בניגוד לדברי אבישלו�, כ�

לאחר . יש לתת את הדעת שמדובר בפסק די� שנית� בדיעבד,  ועוד7".השגת סמכות שיפוטית

 נכתב 8,� דרש הסברי� לכ�"שבית הדי� כבר התיר את נישואי הצדדי� ללא גט ולאחר שבג

 מה שכבר לא נית� היה לתיקו� בידי בית הדי� ומתו� הבנה כי  להצדיק אתכדיפסק הדי� דנ� 

לעובדה כי מדובר בפסק די� ,  כפי שאטע� להל�9.�"יש לתת פסק די� שיניח את דעתו של בג

ושנכתב מתו� מטרה לשכנעו להותיר את הסמכות להתרת , המיועד לעיניו של הנשיא ברק

ה� למהות הטיעוני� העולי� בו וה� לדר� יש חשיבות רבה , נישואי� אזרחיי� בידי בית הדי�

מה ג� שהדייני� ,  ללא מת� משקל מכריע לנקודות אלהנו להביואי אפשר, בה ה� נכתבוש

  . החתומי� על פסק הדי� דנ� מצהירי� עליה� במפורש

 
  .545 'עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  4
  . ש�  5
 . ש�  6
בה� בחינת שמניתי מקרה זה לצד מקרי� אחרי� , 1 ש"לעיל ה, Radzyner ,במאמרי. ש�  7

 שלואופי השימוש ל באשרהמקורות ההלכתיי� שמציי� בית הדי� מביאה לסימני שאלה קשי� 
 בהלכה כדי לשמר או להשתמשאני מנסה להוכיח ש� היא שמדובר בניסיו� שוהמסקנה , בה�

ה היה מעי� מאמר מאמר ז. בה� היא שנויה במחלוקתשלכבוש סמכות שיפוטית במקרי� 
בשל הפרת הסכ� ' גט מוטעה'פסיקות : אביב�מלבוב לתל"עמיחי רדזינר המש� למאמרי 

" ואחרי�) 19.3.06 (9322�29�1) א"אזורי ת(הגירושי� בבתי הדי� הרבניי� בעקבות תיק 
 בתי הדי� במהל� מעי� שלבו עמדתי על השימוש הקיצוני ביותר ש, )2009 (155 לט משפטי�

 .זה
  ).2006 (496) 3(ד סא" פ,יפו�א"בית הדי� הרבני האזורי ת' פלונית נ �2232/03 "בג  8
  .17 ש"ראו להל� ה  9
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המעלי� סימני שאלה , בדברי� שלהל� אנסה להסביר בקצרה את הקשיי� שבפסק הדי�

 אי אפשר ,אנסה ג� להראות שבניגוד לדבריו של אבישלו�. ליועד כמה נית� בכלל לסמו� ע

תו� שאני בוח� , לזהות השפעה של פסק הדי� על פסקי די� מאוחרי� לו בבתי הדי� הרבניי�

 לשאלת אשרה� , לדעתי. עליה� הוא מסתמ� לצור� הוכחת טענתושאת פסקי הדי� 

אי� חידוש של ממש , נות בה� לשאלת המזואשרהגירושי� ללא אש� בנישואי� אזרחיי� וה� 

 וממילא פסק דינו לא השפיע כלל על הדייני� שפסקו בנושא לאחר 10,בדברי הרב דיכובסקי

בכ� .  לח� חיצוניבשלדומני שאבישלו� נת� משקל יתר לפסק די� שנכתב . מת� פסק הדי�

 שאכ� ייחסו לפסק הדי� משמעות 12,ר אריאל פיקאר" ולד11הוא מצטר� לנשיא ברק

  . א� דומה שמדובר במשאלת לב ולא במציאות של ממש, ת של ממשמהפכני

  ?בית הדי� הגדול או הרב שלמה דיכובסקי. ב

ממת� תשובה אחידה לשאלה כולו מאמרו באבישלו� נמנע . אפתח בעניי� סמנטי לכאורה

בחלק מ� . "נישואי בני נח"הפשוטה מי נת� את פסק הדי� על אודות נישואי� אזרחיי� 

אי� זו , אכ�.  לבדו"הרב דיכובסקי" ובחלק על "בית הדי� הגדול"א מדבר על המקומות הו

חתומי� פה ) שרמ�וב� שמעו� , הרבני� דיכובסקי(לכאורה שלושת הדייני� . שאלה פשוטה

שמו של הרב דיכובסקי בהוא הופיע , אול� כשפורס� פסק הדי� כמאמר, אחד על פסק הדי�

אנו . בר בפסק די� שכתב הרב דיכובסקי לבדו התשובה הפשוטה היא שאכ� מדו13.בלבד

 
כוונה "תה כא� לרב דיכובסקי יהיש הטענה � ולכ� איני יכול להסכי� ע,איני בוח� כליות ולב  10

). 48 ערההבובייחוד  560–559' עמב, 1ש "לעיל ה, יי�וסטר(על טענה זו  או לחלוק "סמויה
את טענתו של אבישלו� כי . א� דומני שיש להוכיח� בצורה משכנעת יותר, הדברי� אפשריי�

וכפי שאנסה ,  לקבל לדעתיאי אפשרכוונה זו התממשה ואכ� השפיעה על פסיקת בתי הדי� 
  . להראות להל�

אריאל ; )2007 (42, 40 ,68עור� הדי� " נפתחה הדר� לנישואי� אזרחיי� בישראל"ברק אהר�   11
ברק טע� כי פסיקתו ). 2009 (169 די� ודברי� ע� אהר� ברק :עושה הכובעי�בנדור וזאב סגל 

של הרב דיכובסקי מסירה למעשה את טיעו� הנגד המרכזי נגד יצירת מערכת נישואי� אזרחית 
  ).' א� אי� צור� בגט אזי אי� חשש ממזרי� וכושהרי(במדינת ישראל 

 מהות הנישואי� בעיניה� של פוסקי ההלכה במאה –' כדת משה וישראל'"אריאל פיקאר   12
 ).2009 (243, 207 ,12תרבות דמוקרטית " העשרי�

ע� זאת ). ז"תשסה (239 כז תחומי�" פ ההלכה"ההכרה בנישואי� אזרחיי� ע"שלמה דיכובסקי   13
חשוב להדגיש כי אי� זהות בי� המאמר . ה הוא מזכיר את שמות חבריו להרכבבהערת הפתיח

שנמצא , ההבדל המשמעותי הוא השמטת סיכו� המצב המשפטי בישראל. לפסק הדי�
חובת ל בנוגעהושמטה ג� קביעה חשובה ביותר , אגב כ�. בעמודי� הראשוני� של פסק הדי�

  .597' בעמ ,וראו להל�, המזונות
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טרח להזכיר פעמי� רבות , הרב אברה� שרמ�, יודעי� שלפחות אחד החתומי� על פסק הדי�

וחת� עליו רק בשל החשש , שהוא אינו עומד כלל מאחורי הטיעו� ההלכתי בפסק הדי�

רמ�  התנהלותו של הרב ש14.שהסמכות להתרת נישואי� אזרחיי� תועבר לבית המשפט

 אבל היא ודאי מלמדת אותנו שפסק הדי� 15,ואולי ג� הלכתית, מעלה כמוב� תמיהה אתית

כפי , והיא א� מקשה על טיעונו של אבישלו�, אינו מייצג באמת את דעת ההרכב שנת� אותו

אילו� כבד של בא� הרב דיכובסקי רומז שפסק הדי� נכתב ,  יתר על כ�16.שהוא עצמו מודה

 מהי 18.והוא א� אמר במפורש שאינו מייצג את דעתו האמתית 17,חשש מאיבוד סמכות

 
המרכז ה של "בשנתו� לשנת תשע:  פורס� לאחרונה כמאמר בבמה נוספתפסק הדי� דנ�  

תחת הכותרת , 38' בעמ,  חוג הנוער הדתי–איחוד שיבת ציו� ואיחוד עול� : הקהילתי
כ� שלצדו , על המאמר חתומי� שני מחברי�". גירושי� של בני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי�"

�,  היוע� המשפטי לשיפוט הרבני– שמעו� יעקבי ד"עו: "של הרב דיכובסקי מופיע מחבר נוס
מופיעי� ,  לעילתחומי�כמו במאמר מ, בהערה הראשונה למאמר�". הנהלת בתי הדי� הרבניי�

ד הרב "פסק הדי� אימ� חוות דעת של עו: "א� נוס� המשפט, שמות שלושת חברי ההרכב
י� דנ� באוס� מפסק הד" צפנת פענח"התפרס� הקטע על שיטת , במקביל". שמעו� יעקבי

, הרב יעקב דיכובסקי, פסקיו ומאמריו של הרב דיכובסקי שיצא לאחרונה לאור בעריכת בנו
נעזרתי בזה : "ריב כותב הרב דיכובסקי'  שבעמ24בהערה . לב שומע לשלמהתחת הש� 

ד יעקבי מחדד כמוב� "המידע על מעורבותו של עו". י"ש יעקבי נ"בעבודתו המקיפה של הר
והיא ג� מעלה , וא אביה האמתי של השיטה המחודשת המופיעה בפסק הדי�את השאלה מי ה

מידע זה אינו משפיע על , מכל מקו�. שאלות עקרוניות נוספות שלא כא� המקו� לעסוק בה�
הוא מעניק תוספת הסבר לעובדה כי כפי , יתר על כ�. הביקורת הכתובה למעלה בגו� המאמר

 .מי בהרבה ומי במעט, הדי� דנ� טרחו להתנער ממנוהדייני� החתומי� על פסק , שנראה להל�
עמדתו של הרב שרמ� בהתרת נישואי� כלשה� , אכ�. 42, 25 הערות, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  14

!). והגבר היה נשוי לאחרת(והוא א� דרש גט מזוג שחי יחד ללא נישואי� כלל , מחמירה ביותר
 המסתמכת על דעת� המחמירה ,נישואי� אזרחיי�בדבר מציג ש� את עמדתו אגב דיונו זה הוא 

הסכ� לחיי� משותפי� ללא נישואי�  "ראו בית הדי� הרבני הגדול. נקי�של החזו� איש והרב ה
' נ. י.לסז /7247) גדול(ערעור  (צח–צו, פט, טז מאמרי� ופסקי�: שורת הדי� " משמעותו–
 ). ט"תשסה, אברה� שינפלד עור�() .ש.ל

חוש� , לח� ערו�ראו שו(לכאורה א� לדיי� שהשמיע דעת מיעוט אסור לציי� זאת בפני הנידו�   15
לא אכנס לשאלה כיצד זה חלק מההרכבי� בבתי הדי� כיו� נוהגי� . )אסעי�  יט סימ�, משפט

קל וחומר שלדיי� שלכאורה חת� על דעת הרוב אסור , )לציי� את שמות בעלי דעת המיעוט
  .לצאת נגדה

 .564 'עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  16
 הערה, 1ש "לעיל ה, וסטריי�מובא אצל (  למאמרובהערת הפתיחה, 13 ש"הלעיל , דיכובסקי  17

וא נות� להערת הפתיחה של הרב דיכובסקי על אבישלו� ממעיט במשקל שה, לדעתי. )43
 . נסיבות כתיבת פסק הדי�

ו בבקשה ינפסק הדי� הזה נית� במצב נדיר שבו בג�צ פנה אל: "42' עמב, 11ש "לעיל ה, ברק  18
אי אפשר לתת . י�רחיזס� שבו נבהיר את היסודות ההלכתיי� של נישואי� אנולתת פסק די� 

  ".ודעתי האישית לא תואמת את מה שכתבתי. פסק די� כזה ברוב דעות
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אול� נית� לשער שדעתו האמתית . קשה לדעת בוודאות? דעתו האמתית של הרב דיכובסקי

א� בכלל , צור� בגטל בנוגע בעיקר, חדשנית הרבה פחות ממה שנית� להבי� מפסק הדי�

 "תרגומ�"ולא באמצעות (עצ� ההכרה ההלכתית בנישואי� אזרחיי� כשה� לעצמ� ל בנוגע

את זאת נית� ללמוד ה� מהשוואת פסק הדי� דנ� לפסק די� ). 19לחשש קידושי ביאה וכדומה

בו הוא מאשש את הגישה הרווחת והמסורתית ש, שכתב על הנושא הרב דיכובסקי בעבר

 וה� 20,")עיגו� במקו� שלא, גט ללא אזרחיי� נשואי� להתיר אי�("בבתי הדי� הרבניי� 

בו הוא דורש קיו� יחסי אישות כתנאי לתקפות� ש,  מאוחר יותר לפסק הדי� דנ�מפסק די�

   21)! (של נישואי� אזרחיי�

לכאורה כל מהלכו של .  סתירה פנימית קשהקיימתעל כ� יש להוסי� כי בפסק הדי� דנ� 

,  שפטר את הזוג מ� הצור� בסידור גט,פסק הדי� מיועד להצדקת התנהלותו של בית הדי�

וביצוע הגט , הקביעה כי כלל הנישואי� האזרחיי� שנעשו מבחירה אינ� זוקקי� גטולאישוש 

 כיצד מתיישבי� הדברי� ע� ההוראה 22.במקרה כזה הוא א� דבר שראוי להימנע ממנו

 
  .551–550' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�ראו   19
שלמה דיכובסקי : פסק הדי� פורס� כמאמר. לח/4431 תיק, אביב�לתב רבניה בבית הדי�  20

בו מובאת דעתו שמוב� שאי� זה המקו� היחיד ). א"תשמה (252 ב תחומי� "אזרחיי� �שואיינ"
הדי�  ,311644298�21�1) גדול(בתיק , למשל, מאוחרי� יותר, ונית� להביא מקורות נוספי�, זו

וש� הוא א� מציג גישה ,  למאמר266'  הציטוט למעלה לקוח מעמ).23.7.2001( 6, 2 והדיי�
' בעמ, וראו להל�, מסתמ� בפסק הדי� דנ�עליה הוא ש מזו "צפנת פענח"אחרת לגמרי לשיטת 

בו עמד הרב דיכובסקי על כ� ש, בניגוד לנושא חיוב במזונות בנישואי� אזרחיי�. 586–585
) 266–264' עמב, ל" ב הנתחומי�את דעתו המקורית נית� לראות בפסקו ב(ששינה את דעתו 

 אינוהרי שבמקרה דנ� הוא , )567 'עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�ראו (ועל הסיבות לשינוי זה 
הוא א� מפנה אליו בפסק הדי� דנ� כאחד המקורות , יתר על כ�(מסביר את סיבת השינוי 

 מציי� כי דעתו ואינו, לסיכו� המחלוקות על אודות מעמד� של הנישואי� האזרחיי� בהלכה
לעיל ( ביר לכ� הוא הערת הפתיחה שלובר סכי הסדומני , א� כ� ).]! [האישית ש� שונה לגמרי

 ).13 ש"ה
דומה שש� הרב דיכובסקי ). 22.7.2007 (4, 15 הדי� והדיי� ,015168958�21�1ראו בפסק הדי�   21

ברבות הימי� הנהיגו כל המדינות המתוקנות "לפיה שלא אימ� את קביעתו בפסק הדי� דנ� 
נית� לומר כי עקרונית ג� . בה� קיימת מעורבות של רשות שלטונית,  נישואי� וגירושי�סדרי

שהרי ש� הוא קובע שנישואי� אזרחיי� ללא ". ההלכה מכירה בתוקפ� המחייב של סדרי� אלו
� בנישואי "הדברי� מובני� לאור שיטת הרמב. "נישואי בני נח"קיו� יחסי אישות אינ� בגדר 

החושש למשל לקידושי  ("צפנת פענח"גדול א� ה� מתיישבי� ע� דברי אול� ספק , בני נח
 אוריתא "ובי'זרחיי� בתשובותיו של הרוגאצשאלת נשואי� א"ראו יצחק אהרו� שפירא . שטר

וה� ודאי אינ� מתיישבי� ע� הנחת הרב דיכובסקי הנותנת תוק� , ))ו"תשמה (רנא–רנ, טו רמח
קפ� וערכות אזרחיות דורשות קיו� יחסי� כתנאי לתוכי מ. לנישואי� המקובלי� היו� בעול�

  ! ?של נישואי�
וכאשר על פי כללי ההלכה אי� לדרוש גט מספק או : "242' עמב, 13 ש"הלעיל , דיכובסקי  22

מדיניות . ואי� זה נכו� לסדר גט פיטורי� כדת משה וישראל כדי להתיר נישואי� אל, לחומרא
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החוזרת למדיניות הרווחת בעבר ובהווה של ויתור על גט רק במקרי� , בסיכו� פסק הדי�

   23!?בה� אי� ביצועו אפשריש

או אפילו את , "בית הדי� הגדול"קשה לומר כי פסק הדי� מייצג את עמדת , אשר על כ�

וממילא זה יפליא אותנו לגלות שדווקא דייני� אחרי� אימצו את , עמדת מי מהחתומי� עליו

 לעילות הגירושי� באשר, להל� אטע� שהחידושי� הגדולי� שאבישלו� תולה בו. הכתוב בו

א� לפני כ� אסביר מדוע אי� זה סביר שבתי די� , ושי� כללאינ� חיד, וענייני הרכוש והמזונות

  . "נישואי בני נח" הכרה בנישואי� אזרחיי� כבדבריאמצו את הטיעו� ההלכתי האמור בו 

  הביסוס ההלכתי של פסק הדי�. ג

דברי (אבישלו� מייחד פסקה קצרה אחת בלבד למקור החשוב ביותר של פסק הדי� דנ� 

 הרחבתי את 25במאמרי. מעשה מבוסס כל החידוש של פסק הדי�עליו לש 24,)"ובר'רוגאצ"ה

 שאינו מאפשר פירוק נישואי� אזרחיי� ,הדיבור על הבעייתיות שבהסתמכות על מקור זה

כאחד המקורות הבעייתיי� ביותר , בפסק הדי� דנ�מלבד , ובצדק נתפס בכל מקו�, ללא גט

 דיכובסקי עצמו הציג נכונה את  הרב26.דווקא למי שרצה להקל בפירוק הנישואי� האזרחיי�

 
עלולה להביא לפרשנות מוטעית באשר לתוק� ההלכתי , קבועה של סידור גט בכל מקרה שכזה

 ".של נישואי� אלו
הדי� יבח� את האפשרות לביצוע גט פיטורי� ה� מבחינה הלכתית וה� �בית: "246' עמב, ש�  23

נישואי� בדר� אזי יותרו ה, במידה ולא נית� לסדר גט פיטורי� מבחינות אלו. מבחינה מעשית
 כוללת את ההבחנה בי� נישואי� "בחינה הלכתית"אפשר אולי לפרש בדוחק כי ". די��של פסק

א� דומני שקשה להגדיר עניי� עובדתי פשוט זה כדבר הנדרש , מבחירה לנישואי� מאילו�
 תמוה שההבחנה המרכזית כל כ� בפסק הדי� בי� נישואי� ומכל מקו�, לבחינה הלכתית

אפשרות סבירה יותר ליישוב הדברי� היא . מאילו� אינה נזכרת במסקנותיואי� לנישומבחירה 
מדוע זה , שא� נקבל את גישתו של הרב דיכובסקי ונמיר את הגט בפסק די� להתרת נישואי�

שהטריבונל המשפטי , המנהג האוניברסלי כיו� הוא"א� ? יהא צור� בבית הדי� הרבני
' עמב, ש�(כדברי הרב דיכובסקי , "רושי הצדדי�הוא המצהיר על גי, המוסמ� בכל מדינה

כדי לסכל הבנה זו ? מדוע זה לא ייקבע כי בית המשפט למשפחה יהיה בעל הסמכות, )244
אול� ג� כ� הסתירה .  ובכ� נשמרת סמכותו של בית הדי�,נדרשת החלטה הלכתית בכל תיק

  . והשיקול של שמירת הסמכות בולט לעי�, בעינה עומדת
  .555' עמב, 1ש "לעיל ה ,וסטריי�  24
25  Radzyner ,1 ש"לעיל ה.  
 2484�21�1) 'אזורי אש(ובתיק ; )1973 (110–109 בי� שגרה לחידוש ראו למשל יעקב לוינגר  26

שג� : " כ�"צפנת פענח"לשיטת המתייחס , )17.11.2005, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ
 וכמו שהיה קוד� מת� 'בני נח'במקו� שלא היו נישואי� כהלכת� הרי יש כא� נישואי� כדי� 

  ". א� כי הלכות הגט שוני� מגט רגיל, תורה והוא מחדש שג� בנישואי� כאלה יש לתת גט
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 "דעות המחמירי�"שיב� אותה תחת  בפסק די� קוד� כאשר "צפנת פענח"שיטת 

 הא� לא סביר 27).קפ� ההלכתי של הנישואי� האזרחיי� ומצריכי� בה� גטוהחוששי� לת(=

 ייחודי בכל מוב� מלמדת על מצוקה של הדיי� שהואלהניח שפרשנות כה בעייתית למקור 

� לצור� הצדקה בדיעבד "פסק הדי� דנ� נכתב בתגובה לדרישת בג, כאמור? יוהמסתמ� על

וזה ההסבר ההגיוני , של פסיקה שכבר נעשתה ומתו� חשש גדול לאיבוד סמכויות

וקשה , לדעתי יש להתייחס בחשד לחידושי� מעי� אלה.  של הרב דיכובסקיוליצירתיות

ובדברי (ובר 'כל המעיי� בדברי הרוגאצ, בסופו של דבר. לצפות שדייני� אחרי� יקבלו אות�

 שלטענת הרב דיכובסקי קיבלו את שיטתו לעניי� נישואי בני נח א� דחו את ,"רוב הפוסקי�"

  . יראה בנקל שאי� ה� יכולי� להוות בסיס אית� לשיטת פסק הדי� דנ�, )28דרישת הגט שלו

חסי ההלכה עסק לא מעט בי, יק'חיי� סולובייצ' פרופ, אחד מגדולי חוקרי ההלכה

בכמה מקומות הוא עוסק בשאלה כיצד . בה היא התפתחהשוהמציאות החברתית והכלכלית 

 קובע 30"יינ�" בפתח הדבר לספרו 29.נוכל לזהות השפעות חיצוניות על פסיקת ההלכה

בתחו� המשפט פועלי� לצד כוחות , דיסציפלינה אחרת כמו בכל"יק כי 'סולובייצ

עדר הוכחה יאול� בה, אישיי� או אידיאולוגיי��, לכליי�כ�חיצוניי� אימננטיי� ג� לחצי�

קרי מהיסק העולה מ� , עלינו להניח שהחידוש המשפטי נבע מהכוחות האימננטיי�, טובה

מהי הוכחה טובה לקיומ� של .  ואינו מושפע מגור� חיצוני לה�,המקורות ההלכתיי�

זיכרונות או , ותדעוב"ברור שההוכחה הטובה ביותר היא קיומ� של ? השפעות חיצוניות

 ההשפעות הללו ה� ה� שהדריכו את המשפט� אל, המלמדי� שאכ�, למשל מכתבי�

סולובייצ�יק . בה� יש לנו הוכחה מסוג זהשאול� ברור ג� שמעטי� ה� המקרי� ". ומסקנת

 ש�יש נראה וא "האופייני לבעל ההלכה  על �סטייה מקו המחשבהנצביעמציע שא� 

� שלגורמי� חיצוניי� היה משקל במקרה הזה בעיצוב נוכל להניח אכ�, בשיטתו פג� ניכר

 שהרי יש לנו ,יק' בפסק הדי� דנ� אי� לנו צור� במבחנו השני של סולובייצ.עמדתו ההלכתית

ובכל זאת . כאמור עדויות מפורשות של הדייני� שפסק הדי� אינו מייצג את עמדת� האמתית

 במקרה זה יש לנו סטייה ניכרת ג� מעמדתו .נוכל לחזק את הדברי� באמצעות מבחנו השני

בשימוש שנעשה במקור ההלכתי המרכזי של " פג� ניכר"הקודמת של הרב דיכובסקי וג� 

 
 . 257' עמב, 20ש "לעיל ה, "אזרחיי� �שואיינ"דיכובסקי   27
אני בוח� את המקורות , 1 ש"לעיל ה, Radzyner, במאמרי. 243' עמב, 13 ש"הלעיל , דיכובסקי  28

 . ריושהרב דיכובסקי מזכיר ומראה שא� לא אחד מה� תומ� בדב
" הריאה פלוגת"  :הלכתי דעת שיקול " ראו עדיאל שרמרלמקורות ולסיכו� ביקורתי של שיטתו  29

          ).א"תשעה( 101–99, 97 כח ישראל דיני "הביקורתי ההלכה ומחקר
 10–9 על גלגולה של הלכה בעול� המעשה – סחר ביינ� של גויי�: "יינ�"חיי� סולוביצ�יק   30

  . ל� לקוחי� ממקו� זההציטוטי� לה). תשס�גה(
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לשמ� שדומני שההסבר הטוב ביותר לכ� הוא נסיבות כתיבת פסק הדי� והמטרות . פסק הדי�

  . נכתב

ית בנישואי� סבור שהרעיו� של הכרה הלכת) וכמותו הנשיא ברק(נראה שאבישלו� 

 עשוי להתקבל על דעת� של דייני� ג� א� רעיו� זה הוא חידוש "נישואי בני נח"אזרחיי� כ

, אני מתקשה להאמי� בכ�. ללא כל מקור קוד� שיתמו� בו, שחידש הרב דיכובסקי מדעתו

ג� בעתיד סיכוייו , לדעתי. בינתיי�(וסבור שא� המציאות מלמדת כי החידוש לא התקבל 

   31).לא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי: א� כדברי עמוס, י�להתקבל קלוש

  שאלת מת� גט לחומרא איננה ההיבט המשמעותי "הא� אכ� . ד
  ?"בפסק הדי�

כפי שנשאל , א� אכ� זו עמדתו האמתית(אבישלו� מודע לכ� שעמדתו של הרב דיכובסקי 

 התקבלה על לא, לפיה אי� צור� בגט כאשר מדובר בנישואי� אזרחיי� מבחירהש) לעיל

הדרישה לגט , בראייתי: " התייחסותו לבעיה זו פשוטה32. הרכב שד� בנושאשו�דעתו של 

שאלת , מעתה. ... והיא איננה משקפת את דחיית העמדה שבפסק הדי�, היא צפויה ומסתברת

ההיבט המשמעותי בפסק די� בני  ... איננה ההיבט המשמעותי בפסק הדי�מת� גט לחומרא 

כמו ג� , ישואי� אזרחיי� כנישואי� היוצרי� סטטוס אזרחי המוכר הלכתיתנח הוא היחס לנ

 כפי 33".ההכרה במשטר של גירושי� ללא אש� כמדיניות הראויה לצור� התרת נישואי� אלו

וזו הייתה מדיניותו ,  אי� כל חידוש בכ� שגירושי� אזרחיי� אינ� דורשי� אש�,שאטע� להל�

 שבשל פסיקתו ,רור שכ� סבר ג� בית הדי� האזורילמעשה ב. של בית הדי� מימי� ימימה

 
31   �, 1ש "לעיל ה, וסטריי�(אגב כ� אעיר בקצרה כי ג� על הוכחתו של אבישלו� מחזקת השיתו

 שהיא ההוכחה המרכזית לטענתו כי ג� לפסק די� שנכתב משיקולי סמכות יכולה ,)560' בעמ
בפסיקות מאוחרות של בית הדי� הרבני היישו� בפועל של הדברי� : "להיות השפעה מהותית

והוויכוח סביב פסיקות אלו מלמדי� על קבלה עקרונית של עמדת הרב דיכובסקי מצד סיעה 
. נית� להראות שהדברי� אינ� כה פשוטי�". נכבדה בבתי הדי� הרבניי� ובי� חכמי ההלכה

 דבריו וא� רא( זה אליו מפנה אבישלו� בעניי�שלענייננו די לנו א� נעיי� בפסק הדי� היחיד 
 )3.10.2010, פורס� בנבו( פלונית' פלוני נ 764411/1 )'נתאזורי ( תיק, )64 הערהליד , ש�

): סו� סעי� ז( שני חבריו בהסכמתמשמעית �חד  בו קובע הרב ינאיאשר, )ר נתניה"בד: להל�(
די� מסכי� אני למסקנותיו של הרב שרמ� במאמרו בנוגע להלכת השיתו� שיש לראות בה כ"

מנהג '� ב"בהתא� לכללי� שקבע המהרשד, אכ�. ...ערכאות ואי� לראותה כמנהג המדינה
וראו דברי ". אני מצטר� לדעתו שאי� לראות בהלכת השיתו� כמנהג המדינה, 'המדינה

   .83 הערה, ש�, וסטריי� עצמו
   . 558–557 'עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  32
 . 563' עמב, ש�  33



  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט   עמיחי רדזינר

588  

אבל ג� הצלע הקודמת של . � ולפסק הדי� דנ�"החלה כל המערכה שהביאה לפסיקת בג

כ� , ככל שבית די� מחמיר יותר בדרישת הגט שלו, הרי לכאורה. הטיעו� אינה ברורה לי

  . עולה המשקל ההלכתי שהוא מייחס לנישואי� האזרחיי�

 שיש א�לפיה שדוש היחיד שקיי� בפסק הדי� דנ� הוא דווקא בנקודה ברור למדי שהחי

זהו חידוש מופלג , כאמור. אי� ה� דורשי� גט לפירוק�, סטטוס הלכתי לנישואי� אזרחיי�

מכל . כלל אינו תומ�, והמקור המובא כדי לתמו� בו, )ביחס לנהוג ברוב בתי הדי� באר�(

כי נישואי� אזרחיי� ה� , פיסת בני נח גורסתת"לא ברור כיצד נית� לדבר על כ� ש, מקו�

 לטעו� כי ומנגד 34,"כלפי יהודי� וכלפי לא יהודי� כאחד, סטטוס התק� אוניברסאלית

. שאינ� יהודי�לכלומר דווקא כ� להבחי� בי� יהודי� , "הדרישה לגט היא צפויה ומסתברת"

 – שהובאו לעיל דבר העולה מהשוואת הדברי�, יתכ� שג� אבישלו� מודע לקושי שבדברי

 ,לדברי� שכתב קוד� לכ� – "איננה ההיבט המשמעותי בפסק הדי�שאלת מת� גט לחומרא "

מה� דווקא עולה כי החידוש המרכזי של פסק הדי� הוא אכ� בהמרת הצור� בגט בפסק שו

  35".כמקובל בעול�", די� להתרת נישואי�

 הדי� דנ� ולבקש ביצוע בה� ניסו בעלי די� להסתמ� על פסקשג� במקרי� , כ� או אחרת

ג� כאשר היה מדובר במקרה של , טענת� נדחתה על הס�, פסק די� להתרת נישואי� ולא גט

   36.סרבנות גט קשה

  ? חידוש–גירושי� ללא אש� . ה

 את הטענה כי פסק הדי� ת מוחלטשלילהל ואי� באפשרותי לשלול ו איני יודע כ37,כאמור

ודר� הרוח מי , י� במקרי התרת נישואי� אזרחיי�דיו� בבתי הדב "אווירה"דנ� השפיע על ה

ה –בפרקי� ד, ע� זאת אנסה להראות כי הוכחותיו של אבישלו� להשפעה כזו. ידע

  . ה� בעייתיות למדי, מאמרושב

  :אבישלו� קובע כ�

בניגוד לכאורה לעמדה שהביע , בתי הדי� הרבניי� אמנ� מוסיפי� לדרוש גט

 ע� זאת מוצאי� אנו כי בתי די� .בית הדי� הגדול בפסק די� בני נח

) ולקביעת החובה לתת גט(משתמשי� להתרת הנישואי� האזרחיי� 

 
  .570' עמב, ש�  34
 . 554' עמב, ש�  35
אבישלו� מתייחס לדברי� . )א"התשע ( ודבר המערכת ש�5–3' בעמ, 26 הדי� והדיי�ראו   36

  . למאמרו40 ערהבה
  .10 ש"הראו לעיל   37
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בקריטריוני� אזרחיי� של גירושי� ללא אש� במצב של שבר בלתי נית� 

בכ� טמונה לא רק הכרה בתוק� הלכתי של . לאיחוי בחיי הנישואי�

א� כי (� אזרחית הנישואי� האזרחיי� אלא ג� אימו� תפיסת נישואי� וגירושי

  38.והכרה בה כתפיסה לגיטימית וראויה) בהתייחס לזר� מתו� בתוכה

אבישלו� ?  בבתי הדי� הוא חידוש הנובע מפסק הדי�"גירושי� ללא אש�"הא� השימוש ב

אול� בית הדי� מגדיר וממשיג כעת את ", עצמו מודע לכ� שמדובר בנוהג שקד� לו בהרבה

תו� התייחסות מפורשת למשטר הגירושי� המקובל , כהומאמ� אות� אל חיק ההל, הדברי�

וא� במקרי� המאוחרי� לפסק הדי� (במקרי� קודמי� ,  אכ�39."בשיטות המשפט המערביות

, "קריטריוני� אזרחיי� של גירושי�"לא נקשרו הדברי� ל) לרבות אלה שאבישלו� מציי�, דנ�

ות בפסק הדי� דנ� יש את הקישור לשיטות מערבי. אול� אי� זה משנה את התוצאה כלל

 לשכנעו כי וכדי, �"אלא נכתב לפי דרישת בג, לזקו� לעובדה שפסק הדי� אינו פסק די� רגיל

.  ועל כ� אי� לנהל דיו� שעלול לסכ� את סמכויותיו של בית הדי�,בית הדי� פעל כשורה

ממילא יש לקרוא את פסק הדי� הזה כמכוו� לשכנוע הנשיא ברק וכמדבר אליו בשפה 

נראה בעליל כי בית הדי� הרבני עשה "שיפמ� בטענתו כי ' לדעתי צודק פרופ. נת לוהמוב

 הכול כדי שלא לשמוט מידיו את –מאמ� ניכר לסגל את הרטוריקה שלו לציפיות האזרחיות 

ברק אכ� אימ� את פסק הדי� דנ� בשל הרטוריקה הליברלית וכי , "סמכות השיפוט בנושא זה

  . � מדובר ברטוריקה בלבד שאי� לה השפעה מהותיתאכ, לו כלומר אחרי הכ40.שלו

נית� להביא מקורות רבי� לכ� שבתי הדי� התייחסו מאז ומעול� לפירוק נישואי� , ואכ�

, ישואי� שנעשו כדת משה וישראללפירוק נאזרחיי� כאל נושא שאינו דומה כלל בעילותיו 

� היתר נישואי� לבעל או מת) שה או על הבעליעל הא(ואשר מאפשר חיוב וא� כפיית גט 

במקרי� רבי� קבעו הדייני� . בקלות רבה) שה במקו� עיגו�יוכ� מת� היתר נישואי� לא(

 לצור� הדיו� אפנה את 41."גירושי� לפי דרישה"עשה אפילו במקרה של ישכפיית הגט ת

 
 . 546' עמ ב,1ש "לעיל ה, וסטריי�  38
  .555–554' עמב, ש�  39
הנשיא ברק לדיני  על תרומתו של: דיני משפחה אזרחיי� שיצאו מ� הארו�"פנחס שיפמ�   40

איני ). 2009( 591–590, 575 עיוני� בעשייתו השיפוטית של אהר� ברק – ספר ברק" המשפחה
מדוע להניח כי . )58 הערה, 1ש "לעיל ה, וסטריי�(ה שהקשה עליו אבישלו� מבי� את הקושי

להבחנה בינ� לבי� ( היה חייב לאמ� דווקא גישה קיצונית יותר של גירושי� לפי דרישה �"בג
, מיד אנסה להראות מדוע יש סיבה טובה, יתר על כ�? )31 הערה,  ש�גירושי� ללא אש� ראו

לא לאפשר גירושי� , ואי� האזרחיי�בו עדיי� בית הדי� הוא המתיר את הנישש ,במצב הנוכחי
 .על פי דרישה

  . 53 הערה, ש�על הסיבה לפסיקה זו ראו . 31 הערה, ש�להגדרה ראו   41
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 ולפסק הדי� שדחה את פסק הדי� 42,הקוראי� רק לפסק דינו של הרב דיכובסקי שנזכר לעיל

תכ� שאבישלו� מייחס משמעות רבה לכ� יי. קורות נוספי� ייזכרו בסעי� הבא מ43.דנ�

אלא לכאורה בדר� השמרנית יותר של גירושי� , שפסק הדי� דנ� לא נקט גירושי� לפי דרישה

לנישואי� אזרחיי� כנישואי� היוצרי� "מתייחס  מסיק כי הוא אבישלו�ומכ� , לפי אש�

 הבה 45. ההסבר הפשוט לכ� הוא שיקול הסמכות לדעתי44".סטטוס אזרחי המוכר הלכתית

   – טענת העותרת הייתה כי. �"נזכור את הסיבות שבעטיי� הגיע התיק לבג

עצ� העובדה שבני זוג יהודי� נשואי� בנישואי� אזרחיי� שנערכו מחו� 

, לגבולות המדינה ואינ� נשואי� כדת משה וישראל אינה יכולה להוות

מכא� שההחלטה . נישואיה� האזרחיי�עילה להתיר את , כשהיא לעצמה

, שמבוססת על עצ� הנישואי� האזרחיי�, להתיר את הנישואי� שלא בהסכמה

   46.אינה חוקית ודינה להתבטל

לרבות זו (לאור העמדה הרווחת בבתי הדי� ,  ובצדק רב לעניות דעתי–העותרת הבינה 

לפי )  התרת נישואי�או( כי למעשה התבצעו כא� גירושי� –) שהביע בעבר הרב דיכובסקי

עצ� הפנייה לבית הדי� הגדול .  שה� היו נשואי� אזרחית בלבדמשו�וזאת רק , דרישה

משו� שהוא חשד , להבהרת עמדתו מלמדת כי דעתו של הנשיא ברק לא הייתה נוחה מכ�

שבית הדי� מתייחס רק לנישואי� : ובמילי� אחרות, ה הותרו הנישואי�ישזו הסיבה שבעטי

הרב דיכובסקי היה חייב לשכנע את ברק שלא כ� . ראל כאל נישואי� של ממשכדת משה ויש

  : כפי שמציי� ברק עצמו, והוא אכ� הצליח במשימתו, ה� פני הדברי�

כי במקו� שבני הזוג היהודי� אינ� זקוקי� לגט , הא� לא מתבקש מכא�

? אי� לבית הדי� סמכות לדו� בגירושיה�, כמו בפרשה שלפנינו, מחומרה

 לאור עמדתו של בית הדי� הרבני הגדול –כיו� .  זו קשה הייתה בעברשאלה

 
" שאלת נישואי� אזרחיי� ותקפ�" מאיר יששכר מזוז ראו ג�. 264–263' בעמ, 20 ש"הלעיל   42

  ).ו"תשמה(ח רכ–רכז, טו ריטאוריתא 
על בני זוג ) וא� כפיית גט(כבר ידוע הפסיקה המקובלת בשאלת חיוב גט : "36 ש"לעיל ה  43

ומובאי� הדברי� בפסקי די� , שאי� מניעה לחייב� בגט, שהתקשרו בנישואי� אזרחיי� בלבד
על  "יתה גישת� ראו למשל פנחס שיפמ� שזו הילדיו� ביקורתי בפסקי די� נוספי�". רבניי�

 .)1986( 227–221, 212 טז משפטי�" על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה, הזכות להתגייר
 .562'  בעמ58והערה  563' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  44
 .ח למאמר פרק, השוו להל�  45
 . 7 'פס, 8 ש"לעיל ה, �2232/03 "בג  46
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לעניי� (ה� נשואי� בעיניו , שנישאו מחו� לישראל, כי בני הזוג היהודי�

  48. אי� היא מעוררת כל קושי–פי המשפט העברי �על) 47היחס החיצוני

א העלה  הו1985�בו כבר בש, נראה שהנשיא ברק רומז כא� לאחד מפסקי הדי� שלו עצמו

א� בגדר , שאלה אחרת היא: "שכמותו העלתה כא� העותרת, )ולא הכריע(את הספק 

רק מהטע� שהנישואי� מחו� לישראל לא נערכו , סמכותו רשאי בית הדי� לצוות על גירושי�

 ואליו הוא מתכוו� ,ד את הרב דיכובסקיו לדעתי סימ� שאלה זה הטריד מא49".לפי די� תורה

 חשש שתישלל מבית הדי� הרבני ההי, אילולא פסק די� זה: "� פסק הדי� דנעלבאמרו 

 הרב דיכובסקי לא היה יכול לנסות להצדיק את 50".הסמכות להתיר נישואי� אזרחיי�

משו� שבכזה מקרה לא היה ספק שה� התאפשרו רק , הפסיקה של גירושי� לפי דרישה

הרי . ו של ברקודבר זה לא היה מתקבל על דעת,  שהיו אלה נישואי� אזרחיי�משו�

אשר . בו יתאפשרו גירושי� לפי דרישה בלבדשבנישואי� כדת משה וישראל אי� שו� מקרה 

  :פנה הרב דיכובסקי למסלול של גירושי� בשל קרע מתמש�, בלית בררה, על כ�

 פייתאי� צור� בעילות הלכתיות לכ, שבגירושי� ללא גט, עולה מ� הדברי�

� ובחוסר הסיכוי לשלו� בי, ו� המצבמסתפק באיבח, בית הדי� הרבני. הגט

, אזי, שאי� אפשרות להשלי� בי� בני הזוג, נוכח בית הדי�, כאשר. הצדדי�

, והגירושי� מבוצעי�, פרדייכול בית הדי� להגיע למסקנה שעליה� לה

עושה בית הדי� מאמ� , ג� בנישואי� אלו. מת� פסק די� לגירושי� באמצע

כאשר ... .ור קידושי� כדת וכדי�ולהביא� לסיד, להשלי� בי� הצדדי�

, לגירושי� ג� א� אי� עילות הלכתיות, שאי� אפשרות לחיי שלו�, מתברר

 
יחס ה"אי� פסיקה זו נוגעת ל, לדעת ברק. הכוונה היא להשלכות הנישואי� על צד שלישי  47

  . שעניינו החיובי� ההדדיי� שבי� בני הזוג"הפנימי
 . 29 'פס ,ש�  48
). 1985 (398, 393) 4(ד לט"פ, אביב�בית הדי� הרבני האזורי בתל' שמואל נ �148/84 "בג  49

: הרב דיכובסקי היה יכול ללמוד למקרה דנ� כיצד נחה דעתו של השופט ברק באותו מקרה
שכ� עיו� בפסקי הדי� של בתי הדי� הרבניי� בעניי� שלפנינו , לנו צור� להכריע בשאלה זו אי�"

. בל גטכי היות� של הנישואי� אזרחיי� לא שימש עילה יחידה לחובתה של העותרת לק, מעלה
שעניינו , 'על סמ� יתר החומר שבתיק', בי� השאר, כי צו הגירושי� נית�, בית הדי� האזורי מציי�

בנוס� לכ� לא נראה שבמצב 'כי , ובית הדי� הרבני הגדול ציי� במפורש; היחסי� בי� הצדדי�
 ."'או לשק� את חייה� בשותפות להבא, הפירוד שביניה� כיו� יש מקו� להמש� חיי שלו�

דיני משפחה אזרחיי� "שיפמ� ; 43 ש"לעיל ה, "על הזכות להתגייר "שיפמ�או ביקורתו של ור
 .587' בעמ, 40 ש"לעיל ה, "שיצאו מ� הארו�

 .13 ש"לעיל ה  50
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שאי� מקו� להשאיר את הצדדי� בקשר , עשוי בית הדי� להגיע למסקנה

   51.ג� ללא הסכמה, ובית הדי� מורה על התרת הנישואי�, פורמלי אזרחי

בה� ש ,שלא כמו בגירושי� לפי דרישה, אשיתר. דר� זו אכ� הצליחה לשכנע את הנשיא ברק

כא� ,  א� מתחוור לו שהצדדי� נשואי� אזרחית בלבדתבית הדי� מפרק את הקשר אוטומטי

כפי שהוא מפעיל בכל מקרה של גירושי� , בית הדי� מפעיל שיקול דעת בכל מקרה לגופו

  :כ� מציג ברק את הדברי�. הבא לפניו

כו כדת משה וישראל מקימה עילה הא� עצ� העובדה שהנישואי� לא נער

עובדת הנישואי� האזרחיי� . התשובה היא בשלילה? להתיר את הנישואי�

הדבר אינו עולה בקנה אחד . עילה לגירושי�, כשלעצמה, אינה יכולה להוות

ע� ההכרה בתוק� הנישואי� במשפט הישראלי וע� כיבוד הזכות לחיי 

נישואי� אזרחיי� לא יכולה עמדתו השלילית של הדי� הדתי ביחס ל. משפחה

הכרה . להוביל להתרת קשר נישואי� שנער� בחסותו של הדי� האזרחי

אי� בה משו� התחשבות ראויה בדי� שבחסותו נערכו , בעילת גירושי� כזו

מעצ� צורת , אי� לראות בנישואי� אזרחיי�, כמו כ�. הנישואי� האזרחיי�

, אוטומטית, זכות מיידיתכלי הנות� בידי כל אחד מ� הצדדי� , היווצרות�

בפסק הדי� הרבני . דומה כי זו ג� גישתו של בית הדי� הרבני. להתרת�

. המשלי� צוי� במפורש כי עצ� הנישואי� האזרחיי� אינה עילה לגירושי�

אי� לראות . על בית הדי� הרבני לעשות מאמ� להשלי� בי� הצדדי�, אכ�

 על כ� עצ� היות הנישואי� .בנישואי� האזרחיי� א� נישואי� לצור� גירושי�

   52.אינה עילה לגירושי�" כדת משה וישראל"ולא " אזרחיי�"

, " הגטפייתאי� צור� בעילות הלכתיות לכ" שהרב דיכובסקי קובע כי במקרה דנ� א�, שנית

 מהווה וישראל משה כדת בנישואי� שג�, יצויי�: "הוא לא נמנע מלהוסי� מיד לאחר מכ�

 כפי 53".לגירושי� די� פסק למת� עילה, לשינוי סיכוי וסרוח מוחלט פירוד של המצב

א� בעזרת� נית� ,  הדברי� אינ� פשוטי� כלל בבתי הדי� הרבניי�54,שאבישלו� עצמו מציי�

ובי� , והתרת נישואי� אזרחיי� בכלל, לטעו� כי אי� הבדל משמעותי במיוחד בי� המקרה דנ�

 
 .245' עמב, ש�  51
 . 33 'פס, 8 ש"לעיל ה, �2232/03 "בג  52
דומה כי בנקודה זו . 14 'פס, 8 ש"לעיל ה, �2232/03 " בגוורא. 246' עמב, 13 ש"הלעיל   53

בו מתנגד ברק להשוואה מוחלטת של , 34 'פס, השוו ש�. מעבר לנדרש הרב דיכובסקי החמיר
  .נישואי� אזרחיי� לנישואי� כדת משה וישראל

 . 33 הערה, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  54
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לפיה מתבצעת הקלה ש אי� כא� גישה וממילא, מקרי גירושי� בנישואי� כדת משה וישראל

  . גדולה א� ורק בשל עובדת היות הנישואי� אזרחיי�

לסיו� נקודה זו אציי� כי בדבריו של הרב דיכובסקי בפסק הדי� דנ� קיימת סתירה 

לאחר שהרב . ודומני כי ג� פתרונה נעו� בנסיבות כתיבת פסק הדי� וכאמור לעיל, פנימית

לגבי בני זוג שאי� חלי�  "55:הוא מציי�, ישואיה� של בני נחדיכובסקי מציג את משמעות נ

יכולי� ה� להתגרש זה מזה ללא כל , וה� נשואי� כדינ� של בני נח, עליה� דיני הקידושי�

ומיד הוא מסביר כי ". 'כל זמ� שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה פורשי�, 'עילת גירושי�

הוא המצהיר על , פטי המוסמ� בכל מדינהשהטריבונל המש, המנהג האוניברסלי כיו� הוא"

אבל במדינות רבות . ניחא". ואי� מסתפקי� בפירוד הפיזי שבי� בני הזוג, גירושי הצדדי�

ללא כל עילת "המציאות המשפטית היא שאכ� בית המשפט יכול לפרק את נישואי הצדדי� 

:  במילי� אחרות? נדרש בית הדי� באר� לבדוק את סיכויי שלו� הביתאפוא מדוע ."גירושי�

, וא� זהו המצב במדינות רבות, א� ההלכה מוכנה להכיר לשיטתו בגירושי� לפי דרישה

� חוסר הסיכוי לשלו� בי"על איתור  ו"אבחו� המצב"מדוע הוא עדיי� מתעקש על 

  56!?"הצדדי�

מנ� ניכרת השפעה של פסק הדי� דנ� על פסקי די� מאוחרי� והא. ו
  ? בסוגיית עילת הגירושי�ממנו

 אשר לדעתו 57אבישלו� מביא א� שני פסקי די� מאותו הרכב בבית הדי� הרבני בחיפה

  ?הא� באמת כ� ה� פני הדברי�. מסתמכי� על פסק הדי� דנ�

כל הקורא את פסק הדי� יכול להיווכח שג� א� פסק . נתחיל בפסק הדי� הראשו�  .1

. תיישבי� עמו בשו� דר�הרי שמוזכרי� בו ג� מקורות אחרי� שאינ� מ, הדי� דנ� מוזכר בו

 כדי לתמו� במסקנת פסק די� 58,מוזכר פסק דינו של הרב דיכובסקי משנות השבעי�, למשל

 אישות חיובי שו� לו שאי� כיו� מספק ממו� מוציאי� אי� במזונות לחיובו בנוגע: "קדו� יותר

 
 .244' עמב, 13 ש"לעיל ה  55
 .592–591' בעמ, לעיל  56
, )ד"אב(ייני� נהרי הד, )23.1.2008, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 2177�21�1) 'חיאזורי  (תיק  57

הדייני� נהרי , )2.6.2010, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 583236/1) 'אזורי חי (תיק; יגודה ושני
 אולי יש עניי� בעובדה .55, 52 הערות, 1ש "לעיל ה, וסטריי�ראו ג�  .יגודה ומייזלס, )ד"אב(

 . כי הרב אברה� מייזלס הוא חתנו של הרב דיכובסקי
 . 95 ערהה, 1ש "לעיל ה, וסטריי�ראו . אבישלו� מודע לנקודה זו. 20ש "הלעיל   58
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 הדי� כיצד נית� ליישב זאת ע� פסק, וא� כ�,  מסקנה זו מקבל בית הדי� בחיפה59."כלפיה

אשר , )וע� דיונו של אבישלו� על השפעתו על חיוב המזונות בפסקי די� מאוחרי� לו(דנ� 

לנישואי� אזרחיי� "או מתייחסי� , "חיובי אישות"לפיו נישואי� אזרחיי� ודאי יוצרי� 

 !?כלשונו של אבישלו�, "כנישואי� היוצרי� סטטוס אזרחי המוכר הלכתית
 אול� 60,א� כי בהסתייגות, ה מזכיר את פסק הדי� דנ�נכו� הוא שבית הדי� בחיפ, שנית

ע� .  העובדה הפשוטה שכא� היה מדובר בזוג שממילא חי בנפרד כשבע שני�מ�הדבר נובע 

זאת קריאה כוללת של פסק הדי� מלמדת שדעת הדייני� היא כי נישואי� אזרחיי� ה� 

א את פסק הדי� ואת  כל הקור61.ואי� צור� כלל בפירוד ממוש�, כשלעצמ� עילת גירושי�

יוכל לראות זאת ,  פסקי די� של בתי די� רבניי�כמהלרבות , המקורות השוני� המובאי� בו

הוא פסק די� , החוזר בשלושה מקומות שוני�, די א� אציי� כי מקור מרכזי בפסק הדי�. בנקל

  : אשר קבע בי� היתר, של בית הדי� הגדול

 פירושה גט לקבל' כפי על ההחלטה עצ� כי הנזכרת לטענה מקו� כל אי�

 רק הוא לגט דצריכי� זה כי, כנשואי� נחשבי� היות� דבר קבע שבית הדי�

' ה מיו� בפסק הדי� עוד הדבר פירש האזורי שבית הדי� וכמו, וחששא מספק

  62.גירושי� לתביעת עילה מהווי� אזרחיי� נשואי� כי ח"תשי תמוז

  : הכוללי� ציטוט מפסק הדי�, אלהעיקר הוכחתו של אבישלו� הוא מילי� , זאת ועוד

ה שנבנתה בפסק די� בני נח היא ידווקא הקונסטרוקצי, מבחינת בית הדי�

בית הדי� הרי התיר את הנישואי� : שמצדיקה את כפיית הגט על האישה

 
 ).20.5.1960 (379–378, 369,  גשל בתי הדי� הרבניי� בישראלדי� �פסקי 89/�"ערעור תש  59
יש , אמנ�: "ובר'הוא מציי� את הדעה הרווחת שאינה מקבלת את חידושו הגדול של הרוגאצ  60

פת מקו� לבעל הדי� לחלוק ולומר שישראל אחר מת� תורה מעמד חדש לו ואינו רק קומה נוס
� אי� הוית נישואי� בישראל ללא "שכתב שלדעת הרמב' עיי� משפטי עוזיאל סימ� נד. על ב� נח
א� מוב� שחשוב לו להדגיש כי הוא אינו מקבל את החידוש ". ל בזה"ואכמ. קידושי�

 שכא� מדובר בנישואי� אזרחיי� א�זאת , ולפיו אי� צור� בגט, המשמעותי של פסק הדי� דנ�
ג בחרו שלא להינשא כדת משה וישראל וג� הצהירו על כ� קוד� נישואיה� בני הזו: "מבחירה

 . "בתי הדי� נהגו להצרי� גט בכל מקו� שהדבר אפשרי, אמנ�. בנישואי� אזרחיי�
מסתייג בית ("טוע� כי בית הדי� הסתייג מדרכו הראשונה , 561' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  61

הדברי� ודאי אינ� . והציג את פסק הדי� דנ� כשיטה עדיפה") 'ספק קידושי�'השוואה להדי� מה
הוא חוזר , באותה פסקה ממש, מיד לאחר שבית הדי� מסכ� את שיטת פסק הדי� דנ�. נכוני�

לפי מה שבארנו באריכות יש אפשרות לחייב את האשה לקבל את : "לשיטתו הראשונה ואומר
כפי שנתבאר לעיל בנישואי� אזרחיי� יש : "י� הוא חוזר ואומרוא� בסיכו� פסק הד, "גיטה

 . "ולכ� מצריכי� גט מספק, ספק שמא חלו קידושי�
  . 373' עמב, 59 ש"לעיל ה  62
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הרי הוא מבקש , המסרב לסידור הגט בטענת שלו� בית"ומכא� ש, האזרחיי�

לכ� נית� . � לאו הרי הוא מעגנולאל� את ב� הזוג לשעבר להנשא בשנית וא

  63."לכפות על ביצוע הגירושי� לחומרא או מספק

בו ש, אבישלו� אינו מצטט את המשפט הקוד� מפסק הדי�,  ראשית:הוכחה זו לוקה בכפל

שהרי ה� נפרדו ובגדרי , התרוקנו מתוכנ�, של בני הזוג נשוא דיוננו, חיי הנישואי�: "נאמר

כ� עולה מ� המקורות , אכ�". דעת� שנישאו בנישואי� אזרחיי�ג� לפי , בני נח ה� כגרושי�

אי� מסתפקי� בפירוד הפיזי "בני נח ל בנוגעאול� לפי הרב דיכובסקי כיו� ג� , הקדומי�

קרו� ימציי� בית הדי� כי ע, מיד לאחר הקטע שמצטט אבישלו�,  שנית64!?"שבי� בני הזוג

ולשיטתו הדברי� אינ� ,  שהביא לעיל עולה מהמקורות, המוביל לכפיית גט על הסרב�,זה

הדברי� נאמרי� במפורש בפסק הדי� , אכ�. נעוצי� כלל בחידוש שחידש הרב דיכובסקי

  :אליו הוא מפנהש 1960משנת 

 ספק מטע� לא, מדינא גט כלל בעי דלא במקו� שא� מצינו כ� על יתר

 שוי אחד שצד מפני אלא, ולחומרא ולעז חששא משו� לא וא� הדי� מעיקר

 השני הצד יכול ולכאורה, גט בלא להנשא לו א"וא דאיסורא חתיכה אנפשיה

 להתבזות לו למה דאיסורא חתיכא אנפשיה דשוי ומשו�, ולו לי מה לומר

 מזה הפסד לו אי� בא� הגט נתינת על דכופי� הוא הדי� ז"בכ, גט בנתינת

   65.סדו� מדת על דכופי� ומשו�

במקו� שמ� הדי� אי� צור� בגט כלל מצאנו שא� , יתר על כ�: תרגו� חופשי[

 לא בשל ספק בעיקר הדי� וא� לא בשל החשש שמא יאמרו שיש גירושי� –

אלא רק משו� שמי שהעיד על , ללא גט או בשל קיומה של דעה מחמירה

ובכזה מצב לכאורה .  לאחר ללא גטאעצמו שהוא נשוי אינו יכול להינש

הלי� סידור גט רק משו� שב� יכול ב� זוג לומר שאינו מעוניי� להתבזות ב

 בכל זאת נית� לכפות את סידור –זוגו אמר דבר שאינו נכו� מבחינת ההלכה 

ובכזה מצב נית� להפעיל , הגט על הסרב� משו� שלא נגר� לו כל הפסד מכ�

את הדי� שקובע כי נית� לכו� אד� לעשות חסד לחברו א� הדבר אינו כרו� 

  ].מבחינתו בשו� נזק

 
 .561' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  63
� הקוד�סו� הסעי, ראו לעיל  64 . 
 .374' עמב, 59 ש"לעיל ה  65



  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט   עמיחי רדזינר

596  

האזכור של פסק הדי� דנ� בו .  פסק הדי� השני מחיפה תמוהה א� יותרההסתמכות על  .2

 הבעל הזכיר אותו שבא כוחו שלוברור למדי כי הוא נזכר רק משו� , הוא שולי ביותר

הוא מוזכר בראשונה בשל ). כמו שמציי� בית הדי�, 65בסעי� (בסיכו� שהגיש לבית הדי� 

 ולפיה ההלכה נותנת תוק� ,) כל חידוששאי� בה( לקביעה המשפט שיש בו המהווה אסמכת

פח#ת לנישואיה� של בני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי� מבחירה ביחס לכאלה שעשו זאת 

 רוב לדעת":  אול� אפילו משפט זה מובא בהמש� לפסקה הפותחת במילי�66.מאילו�

לה כיצד מילי� א". הלכתית מבחינה תוק� בה� אי�, לכשעצמ� אזרחיי� נישואי� הפוסקי�

הכרה בתוקפ� של "מתיישבות ע� המסקנה שהסיק אבישלו� ולפיה פסק הדי� תומ� ב

  ? "נישואי� אזרחיי� כנישואי בני נח

 בית כתבו: " נזכר פסק הדי� דנ� מדובר באזכור שולי לחלוטי�שבהג� בפע� השנייה 

 את להמשי� מסרב הצדדי� אחד כאשר כלל בגט צור� שאי� ל"הנ הדי� בפסק הגדול הדי�

 כי רעיו� זה עולה מעצ� בית הדי�מציי� א� מיד בהמש� הדברי� , "נח בב� וכמו, הנישואי�

כלומר , העניי�לחיזוק [= ולפיה כל דרישת הגט היא לרווחא דמילתא ,הפסיקה השגרתית

 שלמעשהמוב� ( בלבד ] ולמע� יציאת ידי חובת דעות המיעוט המחמירותלמע� הסר כל ספק

ולאחר מכ� מארי� בית הדי� , ")דמילתא לרווחא גט בקבלת ההאש את מחייב הדי� בית"

  . מה� עולה כי אי� כל מעמד הלכתי לנישואי� אזרחיי�שבמובאות מדברי פוסקי� שוני� 

בית הדי� : " ומה� הוא גוזר מסקנה מרחיקת לכת, את דברי בית הדי�67אבישלו� מצטט

ר "י� דומי� לאלו שנקבעו בבדקובע כי יש להתיר את הנישואי� האזרחיי� על פי קריטריונ

שבר בלתי נית� לאיחוי בקשר : או, בלשונו של בית הדי�, חוסר סיכוי לשלו� בית: בני נח

עדר שלו� י מה שאומר בית הדי� על הכלשהציטוט שהוא מביא הוא , דא עקא". הנישואי�

ו בית ולא לחינ� ש� אות(והוא נכתב לאחר נימוק מרכזי הרבה יותר , בית כעילת גירושי�

ולפיו לנישואי� אזרחיי� אי� כלל תוק� , וחצי  התופס כשני עמודי�,)הדי� כנימוקו הראשו�

, זאת ועוד". גט לקבל המסרב הצד את לחייב נית�"וממילא , הלכתי לדעת רוב הפוסקי�

נימוק שיכול להביא לחיוב , "עדר שלו� ביתיה"לאחר מכ� מובא נימוק חמור בהרבה מ

 הגובל במעשה הדי� בבית הודתה האשה: "אי� כדת משה וישראלשה בגט ג� בנישויהא

 
 במעשה מצהירי� זו בדר� להנשא הבוחרי� זוג בני":  זההמשפט המצוטט מפסק הדי� דנ� הוא  66

 בכ� ".הנישואי� בקדושת חפצי� אינ� וה� הנישואי� של הדתיי� בכבלי� מעונייני� שאינ� זה
, 42 ש"הלעיל , ראו למשל מזוז). ג� א� היו שחלקו על הבחנה זאת(ל חידוש כידוע אי� כ

  .22 ערההג ורכ' בעמ
 . 562' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  67
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 בהיותו כיעור מעשה בהחלט מהווה הלילה בשעות בצימר זר גבר ע� ייחוד. גמור בכיעור

  68".חשו� מקו�

שני פסקי הדי� "לפיה שאיני יכול לקבל את מסקנתו של אבישלו� , אשר על כ�

ה שנבנתה יקליטה מהותית של הקונסטרוקציל, אולי ניצני�, מצביעי� על סימני�... הנזכרי�

   69".ר בני נח על ידי בתי הדי� הרבניי�"בבד

  פסק די� בני נח וחובת המזונות בנישואי� אזרחיי�. ז

א� כא� . אבישלו� מציע כי ג� סוגיית המזונות בנישואי� אזרחיי� הושפעה מפסק הדי� דנ�

פסק , יד שהוא מביא כהוכחה לכ�ואני סבור כי פסק הדי� היח, אני מתקשה להסכי� לדעתו

יתכ� שהוא א� מהווה ראיה יו,  אינו יכול לתמו� בה70,הדי� של בית הדי� הרבני בנתניה

  . בעניי� זהטיעונו המרכזי של אבישלו�את לסתור 

 ראשית יש לציי� כי פסק הדי� דנ� אומר במפורש שאי� חובת מזונות בנישואי� אזרחיי�

משו� שהוא מופיע רק בפסק הדי� המקורי , חלק מ� הקוראי�תכ� שהדבר נעל� מעיני י י)!(

מעיניו של אבישלו� ,  מכל מקו�71.ולא בפרסומו כמאמר בידי הרב דיכובסקי בתחומי�

 , וכדי להתמודד ע� הבעיה הוא מקבל את טענתו של בית הדי� בנתניה72,הדבר לא נעל�

 במאמר מ� השני� "ה זוהרב דיכובסקי חזר בו מעמד" וכי 73,"אמרת אגב"ולפיה מדובר ב

מדובר במאמר שעל פי כותרתו מתבקש היה , ראשית.  העיו� במאמר זה מאל�74.האחרונות

ובכל זאת אזכור כלשהו נעדר ממנו , שיזכיר את פסק הדי� דנ� שנכתב בידי אותו מחבר

 
 בגידתה בדבר טענתו את הוכיח הבעל: "לפני כ� בית הדי� א� הגדיר זאת באופ� חמור יותר  68

 ."חשבונו על זר גבר ע� בצימר בלילה שהתה כי ...בדיו� הודתה האשה, האשה של
  .ש�  69
, בר והיא מוצגת כמחייבת גט'פסק הדי� יש דיו� בשיטת הרוגאצול'  א'פסב. 31 ש"הלעיל   70

למרות שאי� גדר של איסור אשת איש , בהתא� לכ�: "בניגוד למסקנתו של הרב דיכובסקי
מכל מקו� יש כא� גדר שהיא מיוחדת לבעלה והיא צריכה , כלפי אחרי� בנישואי� אזרחיי�

 ".ממנו גט כדי להפקיע את הדי� הקנייני שיש לו עליה
  ?כפי שנראה מיד, הא� משו� שהרב דיכובסקי שינה את דעתו בסוגיה זו  71
 .568 ,556–555 'עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�   72
נקל להבי� מדוע נאל� בית הדי� בנתניה לטעו� . בפסקת הסיו�, 31 ש"הלעיל , ר נתניה"בד  73

משו� שאמירה מפורשת זו של בית הדי� הגדול מהווה לו בעיה קשה בבואו לטעו� כי , זאת
 .79 ש"וראו להל� ה, ובת מזונות בבית הדי� הגדולדווקא יש ח

" בתי הדי� הרבניי� ובתי המשפט האזרחיי� "שלמה דיכובסקי: המאמר הוא. 567' בעמ, ש�  74
 291–287, 261  דמאזני משפט" הרהורי� על תחומי החיכו� שביניה� בענייני משפחה

שלמה : של מאמר קוד�) י�ונוספו לו שני פרק(מעשה מדובר בפרסו� מעודכ�  ל.)ה"תשסה(
 . )ד"תשסה( 51 כד תחומי� "חיכו� תחומי – המשפט ובתי הדי� בתי "דיכובסקי
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אי� כל טענה של הרב , ובעקבות זאת, שנית?  האי� נקודה זו אומרת דרשני75.לחלוטי�

, לפיה השינוי בעמדתו נבע מתפיסה מחודשת של סטטוס הנישואי� האזרחיי�שדיכובסקי 

הרב דיכובסקי אומר במפורש . ככל הנראה בבסיס טענתו של אבישלו�המונח הסבר 

והוא התחבט בשאלה זו כבר לפני , שהשיקולי� והמקורות לחיוב מזונות ידועי� לו זה מכבר

ו בסוגיה היו פסיקת בית המשפט העליו� הגורמי� לשינוי עמדת,  לדבריו76.עשרות שני�

 � המקורות לחיוב המזונות שהוא מציי� 78. ודעתו של הדיי� הרב אליעזר שפירא200377מסו

ולכ� נית� לומר במידה רבה של ודאות שאי� כל קשר בי� פסק , חוזרי� ג� בפסק הדי� בנתניה

  . כעת נעבור לעיי� בפסק הדי� מנתניה. הדי� דנ� ובי� חיוב המזונות

  : כותב אבישלו� כ�560' בעמ

הדברי� ? כיצד נקלטו הדברי� בפסקי די� מאוחרי� לפסק די� בני נח, א� כ�

המשקפי� ג� יחד את ההכרה בנישואי� , באי� לידי ביטוי בשני תחומי�

,  האחד:האזרחיי� כנישואי� היוצרי� סטטוס ג� מנקודת המבט ההלכתית

הכרה בזכויות ממוניות הנגזרות , ניהש.. .החלת� של עילות גירושי� אזרחיות

  . לחובת מזונותובעיקר בנוגע, מקשר הנישואי� האזרחיי�

ההיבט המשמעותי בפסק די� בני נח הוא היחס לנישואי� אזרחיי� : " הוא כותב563' ובעמ

  ".כנישואי� היוצרי� סטטוס אזרחי המוכר הלכתית

אמנ� בסעי� א . כלל  בטוחלא?  בנתניה ג� הבי� כ� את פסק הדי� דנ�הא� בית הדי�

לפי , בהחלט קיימת הכרה"לרבות הקביעה כי לפיו , הוא מסכ� את עמדת פסק הדי� דנ�

 פסק ע�בית הדי� בנתניה אינו מגלה הסכמה ". בנישואי� הללו כנישואי בני נוח, הדי� העברי

יש בבואו לקבוע כי ,  שתהא אשר תהא דעתו עליו,מהסיבה הפשוטהעליו הדי� או מחלוקת 

עליו להציג קוד� , "בני נח"� "לו סמכות לדו� בשאלות הרכוש והמזונות בניגוד לדברי בג

 
. נכתב עוד טר� נכתב פסק הדי� דנ�) ש� (תחומי�בהסבר סביר היה יכול להיות שהמאמר   75

ל המאמר מתייחס הרב דיכובסקי לפסק אול� קשה לקבל הסבר זה משו� שבשתי הגרסאות ש
 שנית� כחודש לאחר שנית� פסק ,)2003 (213) 2(ד נח"פ, פלוני' פלונית נ 8256/99 א"רעהדי� 

 הוא א� מציי� כי כל הפרק על מזונות בנישואי� אזרחיי� תחומי�בגרסת המאמר ב. הדי� דנ�
 . �"נכתב בהשראת פסק הדי� הזה של בג

  .20 ש"הלעיל , במאמרו  76
פסק הדי� הזה . )75ש "הלעיל  (8256/99 א"רעבר על מד, 287' בעמ, 74 ש"הלעיל , דיכובסקי  77

 וממילא יצר את החיוב "המדינהמנהג " בית הדי� בנתניה את בשבילג� המקור ששינה הוא 
  .כ' פס, 31 ש"הלעיל , נתניהר "בד: במזונות בנישואי� אזרחיי�

 . 289' עמב, 74 ש"הלעיל , דיכובסקי  78
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� עמדה " שהרי פסיקת בג79,� ולהסביר מדוע הוא סוטה ממנו"ל את הבסיס של אותו בגוכ

 בסעי�,  מכל מקו�80.חוסר סמכותו של בית הדי�ל באשרשה יבמרכז טענתה של הא

נושא העומד בלבו של הדיו� המשפטי , � אזרחיי�המוקדש לשאלת המזונות בנישואי

  : קובע בית הדי� בנתניה,המתנהל ש�

ניתנה בעקבותיו ובהשראתו של " צ בני נוח"בג"המכונה בש� , פסיקה זו

א� הוסי� ובנה על גביו ... המשלי� של כבוד בית הדי� הגדול' פסק הדי�'

לכתי חדש למת� הוא ראה בקביעה זו כבסיס ה. ומשמעותי ביותר נדב� נוס�

! לבני זוג שנישאו בנישואי� אזרחיי�' נישואי�'של ) 'סטאטוס'(מעמד אישי 

  81.קביעה שעליה כפי הנראה ג� בית הדי� הגדול לא מילל ולא פילל

תכ� שנית� להעמיד אוקימתות שונות כדי להבחי� בי� הסטטוס שחידש בית המשפט יי

אול� דומני שבדברי� אלה קובע בית הדי�  82,העליו� ובי� זה שאליו התכוו� הרב דיכובסקי

סטטוס "חס לנישואי� אזרחיי� יבנתניה שהוא דווקא אינו מבי� כי הרב דיכובסקי התכוו� לי

המנסה להציג את חובת המזונות בנישואי� , וממילא פסק דינו, "ג� מנקודת המבט ההלכתית

על כ� איני מבי� . י�לא יהיה בנוי על ההנחה שיש בה� סטטוס הלכתי של נישוא, אזרחיי�

 
הא� סמכות� של בתי הדי� הרבניי� לדו� בגירושי� : "31 'פס, 8 ש"הלעיל , �2232/03 "בג  79

של יהודי� ישראלי� שנישאו מחו� לישראל בנישואי� אזרחי� משתרעת ג� על ההיבטי� 
בית הדי� בנתניה מתמודד ". התשובה על שאלה זו היא בשלילה? הממוניי� של הגירושי�

שאי� הוא הרכב , טיעו� מרכזי אצלו. ד של פסק דינו– בסעיפי� גבעיקר, באריכות ע� עמדה זו
 ".מדובר כא� באמרת אגב שאיננה מחייבת" הוא כי ,הדייני� הראשו� או האחרו� שמעלה אותו

והדבר , �"בה� סירב בית הדי� לקבל את עמדת בגש אחרי�טיעו� מעי� זה עלה ג� במקרי� 
� "השפעת בג: �"� לבד"בית הדי� הרבני בי� בג"רדזינר ראו לעת עתה עמיחי . זוקק דיו� נפרד

מאז . )2011 (36 הערה 285, 271 יג משפט וממשל "מעמדו ההלכתי של בית הדי� הרשמיעל 
נכתבו הדברי� הגיעה ג� הנהלת בתי הדי� למסקנה כי בתי המשפט דווקא לא סבורי� כי איסור 

ד "פ, ית הדי� הרבני הגדול בירושלי�ב' אמיר נ �8638/03 "הבוררות בכל תחו� שנזכר בבג
' עמב, ע"כנס הדייני� תש "עדכוני פסיקה"ראו שמעו� יעקבי . הוא אוביטר, )2006 (259) 1(סא

 .  לעיל73 ש"הוהשוו ל. 186–185
  .31 ש"הלעיל , נתניהר "בדעמוד הראשו� של ראו ב  80
 .556' בעמ, 1ש "לעיל ה, וסטריי�הדברי� מובאי� אצל .  יט'פס, ש�  81
אפשרות סבירה לדעתי להסבר הסתירה בי� קטע זה לבי� הנאמר לעיל היא שכמו פסק הדי�   82

הרב , למעשה( בית הדי� הרבני ג� פסק די� זה נועד בעיקרו לש� שמירה של סמכותו של, דנ�
, זה נועד להשיב לו אות�ו,  לשמר את סמכויות בית הדי�כדידיכובסקי כתב את פסק הדי� דנ� 

העובדה שהדייני� רואי� עצמ� ככותבי� ). �"בידי בג, שלא כדי� לדעתו, לאחר שנלקחו ממנו
, � של פסק הדי� נאמרת במפורש בפסקת הסיו,פסק די� שמטרתו היא בי� היתר ביסוס סמכות

  . 568' עמב ,ש�אשר חלק ממנה מובא 
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להכרה מלאה בנישואי� "לפיה בית הדי� בנתניה מצטר� שאת מסקנתו של אבישלו� 

  83".אזרחיי� כנישואי� שיש לה� תוק� הלכתי

אבישלו� מודע היטב לכ� שהמקורות לחיוב מזונות בנישואי� אזרחיי� שמביא בית הדי� 

 ופסק הדי� דנ� ,קורות ותיקי� ה� מ84,כמו ג� אלה שמביא הרב דיכובסקי במאמרו, בנתניה

ר "שמא הקביעה שבבד"הוא מנסה לטעו� כי התשובה לשאלה , ובכל זאת. אינו נזכר ביניה�

 85.היא חיובית" ?וזו האחרונה א� נובעת ממנה, בני נח משפיעה על השאלה הממונית

ש "זו המסתמכת על האנאלוגיה לדברי ר,  אל השנייה:אבישלו� טוע� שתי טענות? כיצד

 לא אתייחס כא� משו� שדומני שג� אבישלו� מודה שאת הקישור לפסק הדי� דנ� 86,שקאפ

 הטענה 87.דברי דייני נתניה או דייני� אחרי�בואי� הוא נתמ� בשו� דר� , עשה מדעתו

. ה את חובת המזונות כשלעצמיוצרתההכרה בנישואי� אזרחיי� איננה "הראשונה טוענת כי 

 למידת התפשטותו של המנהג המקבל את 'סימ�'היא משמשת : ע� זאת הכרה זו משמעותית

דומני שדברי� אלה ". הנישואי� האזרחיי� ואת מכלול ההיבטי� הממוניי� הנלווי� אליה�

שהרי הוא טוע� שההשפעה אינה , אליו מנסה אבישלו� לטעו�שד בקישור וממעיטי� מא

. חיוב מזונות בנישואי� אזרחיי�של היו� כ לנוהגמהווה אינדיקציה בלבד מהותית אלא 

,  נאמרת במפורש בציטוט שמביא אבישלו� לצד דבריו אלה"יצירה"ל "גילוי"ההבחנה בי� 

  : א� כדי לחדד את הדברי� כדאי להביא את המשפטי� שקדמו לאותו ציטוט

כפי שפסק " פשט בכל המדינה"ברור ש' ינהמנהג מד'רק כאשר קיי� 

לפי המשפט .  לפנינונית� יהיה לחייב במזונות כפי שנתבאר, �"הרמב

איננו כפו� לסטאטוס האישי של בני הזוג עבור ' מנהג המדינה', העברי

  ! יצירת חיוביי� ממוניי�

 
�80581) 'אזורי טב(תיק  ,כ� נית� להוסי� את דברי בית הדי� הרבני בטבריהעל . ש�, וסטריי�  83

 הערה, 1ש "לעיל ה, הנזכר אצל וסטריי� ,)24.6.2009, פורס� בנבו (האשה'  נהבעל 21�1
,  אומר ש� במפורש כי מבחינת ההלכה אי� תוק� לעצ� הנישואי� האזרחיי�בית הדי�. 100

 בהלי� שנישאו זוג בני בי� שנוצרו וחובות זכויות של במערכת מכיר הדי� בית, זאת למרות"ו
 . "בלבד אזרחי

 .74 ש"הלעיל   84
 . 569' עמב ,1ש "לעיל ה, וסטריי�  85
 .570' עמב, ש�  86
כלו� יעלה על הדעת שה� היו מחייבי� בעל שנשא את אשתו כדת משה וישראל , ובכל זאת  87

דומני ? כאשר לפי ההלכה הוא פטור מה�, במזונות אזרחיי� בשל התחייבות מכללא
, וסטריי�והשוו . )אכ, יג' פס, 31 ש"הלעיל , ניהר נת"בדראו  על הבחנה זו .שהתשובה ברורה

 .83 הערה, 1ש "לעיל ה



  תגובה למאמרו של אבישלו� וסטריי�: רטוריקה בלבד, אכ�  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט 

601  

 שפסקו זכויות ירושה –ט "� והמבי"המהרשד, ל" המהריב–גדולי הפוסקי� 

שו את קיומו של הסטאטוס האישי לא דרומזונות בנישואי האנוסי� בספרד 

כל שנדרש היה . הפורמאלי כתנאי הדרוש לצור� יצירת הזכויות הללו

 הא� הוא אכ� פשט בכל המדינה או שמא רק –בחינתו של מנהג המדינה 

הרשמית  � שיש לראות בהכרה"לצור� בחינה זו כתב המהרשד. ברובה

החוק . 'דינהמנהג מדינה שפשט בכל המ'בנישואי� הללו כמציאות של 

נמצא שההכרה בסטאטוס האישי של נישואי האנוסי� . מחייב את כול�

כלומר . בלבד' מנהג המדינה'נועדה כאמצעי בלבד לבחינת היקפו של 

כגילוי על המנהג שיוצר את הזכויות ולא . הסטאטוס כאמצעי ולא כמטרה

  88.כיוצר עצמאי

סטטוס הנישואי� של בני הזוג אי� קשר בי� העובדה שאיננו מכירי� ב, במילי� אחרות

 89.שנישאו אזרחית לבי� העובדה שנישואי� אלה יוצרי� מערכת של חובות וזכויות ממוניות

,  הדיו� שלנו הוא דיו� בדיני ממונות90:נוכל לנסח זאת במילותיו של בית הדי�, א� תרצו

נו ואי� הבדל כלל בי� המקרה של, באב� העזר, כלל ולא בדיני משפחה, בחוש� משפט

בה� מכירה ההלכה בכוחו של מנהג המדינה ליצור שלמקרי� אחרי� במשפט האזרחי 

  91.חיובי� ממוניי�

אלא לכל היותר הסתמכות על , ג� אבישלו� מודה שהשפעה מהותית אי� כא�, א� כ�

 בהקשר של 92.אול� דומני שא� זה אינו כא�. כפי שנעשה בפסק הדי� דנ�, זיהוי המנהג

 93,חיי� פסק הדי� דנ� מוזכר רק כגור� שמפריע לטיעונו של בית הדי�מזונות בנישואי� אזר

 בית הדי� בנתניה תומ� יתדותיו ,כפי שכבר נאמר לעיל. א� בשו� מקו� לא כגור� מסייע

וכפי שהוא עצמו , לרבות פסיקה ותיקה של בתי הדי� הרבניי�, במקורות רבי� אחרי�

,  לגבי זכויות ממוניות בנישואי� אזרחיי�ראיית מנהג המדינה כבעל תוק� מחייב "94:מציי�

  ".בבית הדי� הרבני' פני� חדשות'איננה בבחינת 

 
 . השלישית במקורושתי ההדגשות הראשונות ה� שלי .  יט'פס, 31 ש"הלעיל   88
 .83 ש"ההשוו לעיל   89
 בנוגעאופי החיוב והיקפו ולא ל בנוגע כא היא 'בפסההתחבטות .  יג'פס, 31 ש"הלעיל   90

  . שאלת מקורול
 –' סיטומטא קני�'"  קליינמ� 'ש מנהג המדינה והיקפו ראו למשל רו�ל אשר.  ה'פס, ראו ש�  91

 האזרחי במשפט ויישומי� עיוני בסיס – העברי במשפט הקני� בדרכי הסוחרי� מנהגי
    ).2008( 243 כד משפט מחקרי" המודרני

, וסטריי�ראו . אבישלו� עצמו מודה שאי� זה המקור המרכזי לבית הדי� בנתניה בנקודה זו  92
 .83הערה , 1ש "לעיל ה

 . 598–597' בעמ, ראו לעיל  93
 . יד'פסראש , 31 ש"הלעיל   94
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 על הכרתו אפואבית הדי� מצהיר "נית� לסכ� ולומר כי אבישלו� צודק באמרו כי 

 א� יש להדגיש כי הכרה זו 95,"במערכת החובות והזכויות הממוניות שבנישואי� אזרחיי�

וכפי שאומר , מכוח דיני המשפחה שעליה� מבוסס פסק הדי� דנ�היא מכוח דיני החוזי� ולא 

  :  במשפט הסיו� של פסק דינובית הדי� בנתניה

על פי די� תורה נישואי� אזרחיי� עשויי� ליצור חיובי� , כפי שהראנו לדעת 

ממוניי� הדדיי� מכוח מנהג המדינה וה� מבוססי� על דיני החוזי� של 

   .המשפט העברי

   סמכות בלבדשיקולי, אכ�. ח

 הממחיש את הפער שבי� שורת הדי� ההלכתית 96לאחרונה נית� בבית הדי� הגדול פסק די�

כפי , פער שמתקיי� ג� בפסק הדי� דנ�, �"איו� בגב הנתו�ובי� דר� פעולתו של בית הדי� 

  :אלה ה� העובדות כפי שה� מתוארות בפסק הדי�. שטענתי לעיל

מתו� בחירה וה� בפירוד פריסי� הצדדי� נשואי� בנישואי� אזרחיי� בק

האשה מבקשת לנהל מו�מ . הבעל מבקש להתגרש לאלתר. כשבעה חודשי�

ב�כ הבעל טענה שאי� כח . ויש ג� אפשרויות נוספות מלבד גרושי�

בנישואי� אזרחיי� במצב של פירוד למנוע את סדור הגט ג� ללא עילה 

האשה טע� כ "ב .נוספת והביאה לכ� אסמכתא מפסק בית הדי� הגדול

 עתה אלא רק אחר שתקבל את המגיע תשהאשה לא מסכימה להתגרש לע

  .�ל פי ההסכ� שחתמו ואושר בבית הדילה ע

שה עושה י האבאת כוחה שלג� .  הבעל מסתמכת על פסק הדי� דנ�באת כוחו של, כלומר

  :זאת

 שבו נקבע 12.11.03 כ המערערת מציינת לפסק ביה�ד הגדול מתארי�"ב 

זרחיי� ביה�ד האיזורי יכול לחייב את הצדדי� להתגרש א� שבנישואי� א

 לעשות זאת לאחר דיו� מעמיק מפורט � א,ללא הסכמה וללא קיו� עילה

  . היה קצר ותמציתי13.7.11 לדבריה הדיו� שקד� לפסה�ד בתארי� .וכוללני

 
 .575' עמב, 1ש "לעיל ה, וסטריי�  95
יצחק ,  הדייני� הרבני� ציו� אלגרבלימאת, )21.10.2012 ,לא פורס� (862867/2) גדול(תיק   96

  . ד שירי מלכה שהעבירה את פסק הדי�"תודתי לעו. עזר איגראאלמליח ואלי
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ש ומה מעניי� להיווכח כי הוא עושה שימו, בית הדי� הגדול דוחה דרישה זו לדיו� מעמיק
 תו� שהוא מעתיק ממנו פסקאות ארוכות 97,שעליו ג� אבישלו� הסתמ�, בפסק הדי� מחיפה

  ):שלא אביא� כא�(

לאחר העיו� נראה שבנישואי� אזרחיי� הלכתית ביה�ד אינו נזקק לקיי� דיו� 
י� העילות לחיוב בגט והיטיבו להגדיר את הדברי� בבית הדי� האיזורי נבע

 ונעתיק 374בית הדי� הגדול בפד�ר ח�ג ע� פסק   ע�פ583236/1 חיפה בתיק
  "...בכ� מסתיימי� הנישואי�, די א� צד אחד חפ� בגירושי�... "את דבריה�

הוא היה מפרק את , אילו היה בית הדי� יכול לפעול על פי שורת ההלכה כפי שהיא, כלומר
פשי לפעול אול� הוא אינו חו.  שה� נישואי� אזרחיי� בלבדמשו�וזאת רק , הנישואי� מידית

  :לפי ההלכה

� לפיה לא נית� לחייב גירושי� על סמ� "יחד ע� האמור ולאור פסיקת בג
בנידוננו מתחייב ממשבר ומכשלו� , עילת נישואי� אזרחיי� כשלעצמה בלבד

יצויי� כי מעיו� ... 98הנשואי� ומהפירוד הממוש� שחייבת האשה להתגרש
... בו התברר לבית הדי�עולה שהתקיי� דיו� ארו� וממצה ש... בפרוטוקול

ב ומשו� כ� רשאי בית הדי� "אי� כל צל של ספק שאי� כל סיכוי לשלו]ש[
וזוהי כוונת בית הדי� הגדול ... לחייב את האשה בגירושי� הלכתית וחוקית

כ המערערת שצרי� לקיי� דיו� מעמיק מפורט "בפסק הדי� שמציינת ב
תגרש ואי� סיכוי וכוללני היינו כדי לברר שצד אחד נחוש בדעתו לה

  ...ב"לשלו

, לדעתי כאמור. �"אי� ספק שהשימוש בפסק הדי� דנ� נעשה רק בשל פסיקת בג, הנה כי כ�
  .�"רק מתו� החשש מפני פסיקת בגפסק הדי� דנ� נכתב ג� הוא 

  מילות סיו�. ט

תכ� שהיו פסקי די� שאינ� יי. איני בוח� כליות ולב ואיני נביא, כפי שחזרתי ואמרתי לעיל

תכ� שפסק יא� י. יתכ� שיהיו כאלה בעתידיו, הושפעו מפסק הדי� דנ�אכ� דועי� לי ואשר י

 
עמד נוסח של פסק הדי� ששהע� זאת נית� לראות . 57 ש"הלעיל , 583236/1) 'אזורי חי (תיק  97

 . מפורט מזה שפורס� במאגרי� המשפטיי�היה בפני בית הדי� הגדול 
ית הדי� מקורות לכ� שג� בנישואי� כדת משה וישראל לא הייתה בעיה במקרה זה כא� מביא ב  98

מקרה שההלכה מחמירה בו יותר ,  שמדובר בנישואי� ראשוני� לבני הזוגא�, שהילגרש את הא
 .592' בעמ ,והשוו לעיל. מאשר בנישואי� שאינ� ראשוני�
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 מסוימת שבאופ� מודע או שאינו מודע השפיע על הדייני� שכתבו את "אווירה"הדי� יצר 

אול� , גלוי לנומ� התכ� כי ה� הושפעו ממנו יותר יוי, שלושת פסקי הדי� שאבישלו� מציי�

  . לי נראה שלא. תכ�יי. כתוב את הדברי� במפורשחששו מסיבות שונות ל

 כי לפסק הדי� דנ� השפעה מכרעת על פסיקת להוכיחא� דומני שעל השאלה א� נית� 

, המקורות שאבישלו� מביא אינ� מלמדי� על כ�. בתי הדי� יש לענות בשלילה ודאית

, �אות� הביאו בפסקי הדישהמקורות שודומני שעלינו לתת לכותביה� את הקרדיט 

א� ניזכר לרגע . ה� ה� המקורות שהנחו אות� בפסיקת�, שלמעשה אי� בה� חידוש ניכר

הא� אנו מזהי� בפסקי הדי� סטייה :  נוכל לשאול את עצמנו99,יק'במבחנו של סולובייצ

או שימוש בעייתי במקורות שהובאו כמקור , ניכרת מפסקי הדי� של בתי הדי� בעבר

ועל כ� איני רואה שו� סיבה טובה להניח כי לפסק הדי� , דומני שהתשובה שלילית? לדברי�

 שמצהיר על עצמו שנכתב בנסיבות ייחודיות וכדי להצדיק בדיעבד פעולה שכבר –דנ� 

ושעושה שימוש מניפולטיבי בעליל במקור ההלכתי המרכזי שכביכול מהווה לו , נעשתה

  . הייתה השפעה של ממש על פסק די� כלשהו שנכתב לאחריו–בסיס 

 
   . גפרק, לעיל  99


