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   מקרה ראשו� של גירושי� – קמהתקדי	 אב�: זרקור

  מיניי	 בישראלחד

  מאת

  * מייזלסיהודית

נת� בית המשפט לענייני משפחה פסק די� לגירושי� בי� בני זוג , לראשונה בישראל, 2012בסו� שנת 
פסק די� זה זכה לסיקור נרחב לא רק בעיתונות ובטלוויזיה בישראל אלא ג� בתקשורת . מיניי��חד

:  הסיבה לעניי� הציבורי הבינלאומי הנרחב נעוצה בפרדוקס המסקר� שיצר פסק די� זה1.הבינלאומית
באופ� אשר איננו , במדינה שבה נישואי� וגירושי� נשלטי� באופ� בלעדי על ידי הדי� והממסד הדתיי�

ושי� נוצרה לראשונה אפשרות לגיר, מאפשר לתושביה להינשא בנישואי� אזרחיי� בתחומי המדינה
  . אזרחיי� של בני זוג בעלי דת זהה שלא תחת הדי� הדתי

ודיני הנישואי� והגירושי� נתוני� לשליטה הבלעדית של דיני , בישראל לא קיימי� נישואי� אזרחיי�
 הפסיקה 2.כ� שנית� להינשא או להתגרש רק בהתא� לדי� הדתי של בני הזוג, המעמד האישי

וכ� נוצר פתרו� , אי� אזרחיי� שנעשו מחו� לגבולות ישראלהישראלית הכירה לאור� השני� בנישו
הכרה זו כללה ג� הכרה . אינ� רוצי� להינשא לפי הדי� הדתי מסוי� עבור אלו שאינ� יכולי� או

. באמצעות רישומ� במרש� האוכלוסי� כנשואי�, פורמלית בנישואי� אזרחיי� של זוגות בני אותו המי�
�, לפיכ�.  לגבולות המדינה איננה עוסקת בשאלת התרת הנישואי�אלא שהפרקטיקה של נישואי� מחו

היו , כפי שיוסבר להל�, )בניגוד לנישואי�(ולאור הקושי הרב הטמו� בגירושי� מחו� לגבולות המדינה 
ג� במקרה שבו הנישואי� עצמ� , הגירושי� עד לאחרונה כפופי� באופ� מוחלט לדי� הדתי של בני הזוג

  . ו� לגבולות המדינהנערכו באופ� אזרחי מח
לבני זוג בני עדות דתיות שונות הוענק פתרו� מסוי� באמצעות חוק שיפוט בענייני התרת נישואי� 

אשר העניק סמכות להתרת נישואי�  )חוק התרת נישואי�: להל�( 3)מקרי� מיוחדי� וסמכות בינלאומית(
בני זוג הטרוסקסואלי� בני אותה , ואול�. לערכאות האזרחיות בכל הנוגע לנישואי� של בני עדות שונות

 
  ) א"משפחה ת(ש "קמה בתמ� ייצגה את בני הזוג אב�.עורכת די� המתמחה בדיני משפחה וירושה   *

בו עוסק ש ,)קמה�אבפרשת : הל�ל( )21.11.2012, פורס� בנבו (משרד הפני�' פלוני� נ 11264�09�12
 זה ועל היותה פרקכה� על סיועה בכתיבת �ד חופית ב� עזרא"המחברת מבקשת להודות לעו. חיבור זה

  .פרק לסלילת הדר� שפר� פסק הדי� נשוא ההשותפ
 /Israel Awards Country’s First Gay Divorce, THE TELEGRAPH (5.12.2012) www.telegraph.co.uk ראו  1

news/worldnews/middleeast/israel/9723028/Israel-awards-countrys-first-gay-divorce.html.  
  .1953–ג"התשי, )נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2' ס  2
  .1969–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(חוק שיפוט בעניני התרת נישואי�   3
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ג� א� בחרו להינשא בטקס , עדה נאלצי� להתגרש בבתי הדי� הדתיי� של העדה שה� שייכי� לה
כל אות� זוגות בני אותה דת שנישאו למשל בנישואי� אזרחיי� בקפריסי� משו� שלא רצו , כ�. אזרחי

לבית  חייבי� לפנות לצור� הגירושי�מצאו את עצמ� , להחיל על עצמ� די� דתי מטעמי� אידאולוגיי�
שהמערכת , מיניי��לבני זוג חד, ע� זאת. אותו ממסד שניסו להימנע מהכפפת� אליו, הדי� הרבני

לא יכול המשפט הישראלי לתת את הפתרו� של התרת , הדתית כלל אינה מכירה ביכולת� להינשא
א� , ותו המי� יכולי� להירש� כנשואי� בני זוג בני א–נוצר מלכוד , משכ�. נישואיה� בבית הדי� הדתי

זוגות אלו . לא באר� ולא במדינה שבה נישאו, כלואי� לנצח בנישואי� אלה שכ� אינ� יכולי� להתגרש
  . ביכולת להתיר את נישואיה� ולהינשא מחדש, סבלו מפגיעה באוטונומיה שלה�

הכרה של הדי� ה�איבעקבות . פרדוקס זה הוא חלק מ� הדואליות של דיני המשפחה בישראל
 נוצר,  גיסא אלה מאיד��והענקת סעד של רישו� לנישואי,  גיסאמיניי� מחד� חד�בישראל בנישואי

 ,י� שנישאו מחו� למדינת ישראל ושנישואיה� לא עלו יפה חיו בפירודמיני�חדשהזוגות השבו מצב 
להגיש בישראל ה בדעתו  העל�אחד מהלא שכ� א� , א� במרש� האוכלוסי� נותרו רשומי� כנשואי�

  .שניי�: או ליתר דיוק, עד שכוכב אחד העז. תביעת גירושי�
פתרו� תקדימי וראשוני למלכוד שזוגות נשואי� בני אותו המי� היו כלואי� בו הגיע בדמות פסיקת 

בפסק די� זה קבע בית המשפט כי הערכאה האמונה על . קמה�אב�בית המשפט לענייני משפחה בעניי� 
לפסק הדי� יש השלכות ה� במישור . בני זוג בני אותו המי� היא הערכאה האזרחיתהתרת נישואי� של 

, הוא מאפשר לבני זוג בני אותו המי� לפרק נישואי� שעלו על שרטו�: הפרקטי וה� במישור הדקלרטיבי
הדיו� בהתרת . אבל בד בבד ע� כ� ג� מעורר דיו� על תוקפ� של נישואי� בי� בני זוג בני אותו המי�

שכ� א� , לרבות בשאלת עצ� קיומ�, אי� מחייב פעמי� רבות דיו� במהות� של הנישואי� עצמ�נישו
האופ� בו , לאור זאת. הרי שבני הזוג אינ� נשואי� ואי� צור� בהתרת הקשר, טקס הנישואי� חסר תוק�

� או היעדר הדיו, בתי המשפט דני� בהתרת נישואי� של בני זוג בני אותו המי� כולל ג� את הדיו�
  . בשאלת תוקפ� של נישואי� אלו, המכוו�

המורכב של דיני הנישואי� והגירושי� במשפט אתאר את השדה המשפטי , טר� אדו� בפסק הדי�ב
א� , את הפתרונות היצירתיי� שבתי המשפט בישראל נקטו עד כה, הישראלי אשר עמד ברקע פסק הדי�

 לנסות ולצמצ� במעט את הפערי� בי� דיני כדי, בדרכי� מהותיות וא� בדרכי� עוקפות ופרוצדורליות
את כ� ו, שעליו חלי� דיני� אלההחילוני ברובו הנישואי� והגירושי� הדתיי� בישראל לבי� הציבור 

הרצו� לתת פתרונות משפטיי� למצוקות של יחידי� לבי� הדילמה א� להסתפק בכ� או לתת המתח בי� 
את הבחירות שבה� בחר , כ� אנתח את פסק הדי�לאחר מ. ג� הכרה בתוק� של תצורות משפחתיות אלה

  . של פסק הדי�, המודעות או הבלתי מודעות, השופט ואת ההשלכות האפשריות

 הצגת הפרדוקס. א

מאחר שהדי� הדתי אינו מכיר ו ,בשל שליטתו של הדי� הדתי על ענייני הנישואי� והגירושי� בישראל
את ר טפהמשפט הישראלי .  אפשרות להינשא בישראללבני זוג מאותו המי� אי� כל, תמיני�חדבזוגיות 

ואפשר לה� לרשו� , י� להינשא בישראלמיני�חד מדיו� מהותי בסוגיית זכות� של בני זוג ועצמ
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על פי , ובלבד שנישאו במדינה שבה, נישואי� שנערכו מחו� לישראל במרש� האוכלוסי� הישראלי
עליו� להימנע מדיו� בשאלת תוקפ� המהותי של בכ� בחר בית המשפט ה 4.נישואי� אלה תקפי�, דיניה

 5כדי לא ליצור פיצול סטטוס, נישואי� אלה וקבע כי מדובר ברישו� לצרכי� סטטיסטיי� בלבד
עיד על היות� נשואי� באופ� מהותי לצור� קבלת זכויות או כדי להרישו� זה בינלאומי מבלי שיש ב

, כי מדובר ברישו� סטטיסטי פרוצדורלי בלבדבבוחרו לקבוע  6.� הנישואיססטטוח ו מכהטלת חובות
נמנע בית המשפט העליו� מקונפליקט חזיתי ע� , מבלי להכריע בשאלת התוק� המהותי של הנישואי�

ג� בהקשר זה נפער פער בי� , ע� זאת. מוסדות המדינה הדתיי� והסטטוס קוו בעניי� נישואי� וגירושי�
בפועל הרישו� לבי� העובדה ש, טטיסטי בלבדשלפיה מדובר ברישו� ס, הכרזה דקלרטיבית זו

  . יוצא באלהוכהטבות מס , כגו� משכנתא,  זכויות מהותיות רבות לבני זוג אלההסטטיסטי מעניק
שהיא מערכת , מערכת הכללי� של דיני המשפחה בישראל, מחד גיסא: מצב זה יצר אפוא פער

ש על דיני הנישואי� והגירושי� ומאפשר  ושבה הדי� הדתי חול7שמרנית שבה אי� הפרדה בי� דת ומדינה
ציבור שבוחר לחיות , מאיד� גיסא; ליהודי� להינשא ולהתגרש בהתא� לדי� היהודי הדתי בלבד

כמו למשל זוגות שבוחרי� לחיות כידועי� בציבור , מסורתיות�במסגרות משפחתיות ליברליות ואנטי
 שהחיל המחוקק הישראלי על הציבור דווקא קיומה של מערכת דיני� דתית ושמרנית. ללא נישואי�

יצרה את הצור� לצמצ� פער זה שבי� הדיני� לבי� הציבור ) על א� היותו ברובו חילוני(בכללותו 
לש� צמצו� כזה נדרשת הכרה נרחבת בזכות של אותו ציבור חילוני שלא להכפי� . שעליו ה� שולטי�

על ידי בחירה , ני� וכללי� דתיי� שמרניי�את עצמו למערכת של זכויות וחובות היונקות את חיות� מדי
 צור� זה יצר מערכת חילונית של זכויות וחובות בדמותו של 8.בתצורות משפחתיות ליברליות יותר

  9.ליברלי�שהוא מ� המפותחי� והנרחבי� במדינות העול� המערבי, מוסד הידועי� בציבור בישראל
לא רחק היו� שבו , מיניי��אי� חדמרגע שהכיר המשפט הישראלי באפשרות רישומ� של נישו

הקשר של בני זוג סוגיה זו של פירוק , ואול�. מיניות�התעוררה סוגיית אופ� הגירושי� במשפחות חד

 
  ).2006 (537) 3(ד סא"פ, מנהל מינהל האוכלוסי במשרד הפני�' ב ארי נ �3045/05 "בג  4
  ).1963(לפסק דינו של השופט זוסמ� ) ד(13'  פס,225ד יז "פ ,הפני��שר' פונק שלזינגר נ �143/62 "בג  5
פסיקה מאוחרת פתחה פתח ; ברק) 'מבדי( לפסק דינו של הנשיא 23' פס, 4ש "לעיל ה ,ב אריפרשת   6

 �6929/10 "ראו בג, לפחות בכל הנוגע לזכויות כלכליות חברתיות, להכרה מהותית רחבה יותר בנישואי�
: להל�) (20.3.2013, פורס� בנבו(וברא� ' לפסק דינו של השופט ג16' פס, בית הדי הרבני הגדול' פלונית נ

 ). 6929/10 פלוניתפרשת 
אי� "קובע כי ה, סעי� שמירת הדיני�, סעי� זה. 1391ב "ח תשנ"ס, כבוד האד� וחירותו: סודי� לחוק10' ס  7

 מאפשר לאות� דיני� ,"היסוד�יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של די� שהיה קיי� ערב תחילתו של חוק�בחוק
 רבות שבמקרי� אחרי� סייעו, לאחר המהפכה החוקתית וחקיקת חוקי היסוד, � להתקיי� ג� היו�ישמרני

  .למיגור האפליה
ידי המשפט בי� הדי� הדתי השמרני לבי� הבחירה בתצורות משפחתיות ליברליות  על צמצו� הפערי� על  8

דיני פנחס שיפמ� ; )1990( ואיל� 294  בי קודש לחול–דיני המשפחה בישראל צבי �ראו אריאל רוז�
  ).ה"התשנ (189 כר� ראשו� המשפחה בישראל

נרחב של הידועי� בציבור במשפט הישראלי ביחס למדינות ליברליות מערביות על מעמד� המשפטי ה  9
ניתוח ליברלי של ? כורח��נשואי� בעל"שחר ליפשי� ; 306' בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�רוז� אחרות ראו

 לביקורת על ההקלה בתנאי� להכרה ).2002 (786–785, 741 כה עיוני משפט" בציבור�מוסד הידועי�
 � ראו ,עצמ� לדיני הזוגיותאת בידועי� בציבור שלעתי� יוצרת יש מאי� זכויות למי שלא התכוונו להכפי

 ).2005 (120–89 בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה�הידועי�ג� שחר ליפשי� 
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 10שה� אקט מנהלי, בניגוד לנישואי�. נישואיה� רישו� זו שלי� נשואי� סבוכה בהרבה ממיני�חד
, שראל נישואי� אזרחיי� אינ� מוכרי�שאותו נית� לערו� מחו� לישראל וכ� לעקו� את העובדה שבי

 .שמציבה כל מדינה ומדינה תנאי� נוקשי�רק ב ל"שיפוטי שנית� לעורכו בחו� גירושי� ה� אקט משפטי
עדיי� הייתה מתעוררת שאלת , ג� אילו נית� לערו� את האקט השיפוטי של הגירושי� במדינה הזרה

ינה לפרק קשר נישואי� של בני זוג ההכרה של מדינת ישראל בסמכות הבינלאומית של אותה מד
הכרה בסטטוס שנוצר בחסותה של מדינה זרה אינו מקנה בהכרח לאותה שיטה סמכות ; ישראלי�

פורמליסטי � להיתלות באותו פתרו� מנהליהייתה אפוא  מדינת ישראל לא יכולה 11.להחליט על ביטולו
ר סעד מהותי של פירוק הקשר עליה לייצוהיה  ,של רישו� בלבד של אקט שנעשה מחו� לגבולותיה

מאחר שהטריבונל השיפוטי היחיד במדינת . � לשנות את רישו� הנישואיאפשרעל מנת שיהיה , עצמו
הוא , האו אזרחי תושבי מדינת ישראל,  בי� בני זוג יהודי��ישראל שלו הסמכות לתת סעד של גירושי

ערכאת השיפוט בני זוג של �ל גירושיהכיצד יינת� סעד ש. הבעיה במת� הסעד ברורה, בית הדי� הרבני
  ?  ביכולת� להינשאהמכיראינה כלל בעניינ� 

  אזרחיי� בישראל�קפ� של נישואיו ת–כללי המשפט הבינלאומי הפרטי . ב

  קפ� המהותי של הנישואי�ות. 1

 לאור. הלוא ה� הדי� הדתי, דיני נישואי� וגירושי� בישראל נשלטי� על ידי דיני המעמד האישי, כאמור
זוגות רבי� מצאו פתרו� לחסר זה באמצעות קיו� . זאת אי� בישראל אפשרות לקיי� טקס נישואי� אזרחי

נישואי� קפ� המהותי של ות. טקס הנישואי� מחו� לגבולות ישראל ורישומ� בישראל ע� שוב�
שני� רבות בפסיקה מש�  היה שנוי במחלוקת או אזרחיה אזרחיי� של בני זוג תושבי מדינת ישראל

בפסק די� שהכיר הכרה מהותית בנישואי� , 2006 הוכרע באופ� חלקי רק בשנת הוא. הישראלית
אזרחיי� אלה וקבע כי ג� זוגות שנישאי� בנישואי� אזרחיי� מחו� לישראל יוכלו להתיר את נישואיה� 

  .הדר� להכרה זו הייתה ארוכה, כפי שאציג בפרק זה 12.רק באמצעות בית הדי� הרבני בישראל

 
התופסי� את  ,די� הדתי היהודי והמוסלמיבניגוד ל, במשפט המערבי אקט הנישואי� הנו אקט מנהלי  10

, ידי הדי� הדתי הנשלטת על, במדינת ישראל. נישואי� כאקט פרטי שתוקפו אינו תלוי בפיקוח מדינתיה
 .הנו אקט מנהלי, בניגוד לנישואי� עצמ�, אקט רישו� הנישואי�

 משו� שאינה כוללת ,יתהיא פעולה מנהל, ידי פקיד הרישו� הנעשית על, פעולת רישו� הנישואי� בישראל  11
 בעוד שאלת הגירושי� כוללת הכרעות מהותיות ,קפ� המהותי של הנישואי�וכל הכרעה או בחינה של ת

 שר הפני� 'נ זלסקי �4916/04 "ראו בג. ולכ� מוגדרת כאקט שיפוטי, בדבר התוק� המהותי של הנישואי�
בעוד מדינות רבות מאפשרות . 249'  בעמ,5ש "לעיל ה, שלזינגר פונקפרשת  ;)19.6.2011, פורס� בנבו(

ידי כל מדינה  לצור� אקט הגירושי� נדרשי� תנאי� שוני� על,  טקס נישואי��למבקרי� זרי� לקיי� בה
שפט המ את ההבחנה בי� אקט משפטי לבי� אקט מנהלי הגדיר בית. ב"תושבות וכיו,  כמו אזרחות,ומדינה

�פקיד הבחירות לצור� הרכבת ועדה חקלאית למועצה המקומית רמת 'נ טרודלר �77/63 "העליו� בבג
כאשר ההחלטה היא של גו� מינהלי וביסודה : "באופ� הבא, )1963 (2515–2514, 2503ד יז "פ, השרו

 כאשר הגו� ]... [ניסטריאליתיהרי היא החלטה מ, יסוד שיקולי� של מדיניות או תועלתניות� היא מושגת על
סמ� הטענות או העדויות �א� ורק על, סמ� העובדות של המקרה המיוחד�צרי� להחליט א� ורק על

כי אז הוא חייב לפעול באורח , ואינו רשאי להביא בחשבו� גורמי� ושיקולי� חיצוניי�, שהובאו בפניו
 )". judicially not judiciously(שיפוטי ולא שיקולי 

 ).חנבני פרשת : להל�) (2006 (496) 3(ד סא"פ, יפו� א"בית הדי הרבני האזורי ת' ונית נפל �2232/03 "בג  12
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.  החדשי�האחת היא קבוצת העולי�: י ישראל אשר נישאו בטקס אזרחי נחלקי� לשתי קבוצותאזרח
בעת שנישאו במדינה  מדינה אחרת � של ותושבי�שהיו אזרחי) או בני דת אחרת(זוגות יהודי� אלו ה� 
  ולאחר מכ� עלו לאר� כאשר ה� כבר נשואי�, אזרחיי� על פי חוקי אותה מדינה�בנישואיהאחרת 

תושבי מדינת ישראל אשר יוצאי� מגבולות אחרת ה� קבוצה הה. שי� לרשו� את נישואיה�ומבק
 אותה מדינה וחוזרי� כזוג ה של אזרחיי� שתקפי� על פי דיני� בנישואי במדינה אחרתנישאי�,  המדינה

משו� שהנסיעה אל מחו� לישראל נעשית לצור� זה , "נישואי קפיצה"אלה מכוני� . נשוי לישראל
  .בלבד

וכללה בעיקר , בשנות החמישי� של המאה הקודמתהקבוצה הראשונה הייתה הקבוצה המרכזית 
מרבית פסקי הדי� של אותה תקופה שניתנו לאחר . ל טר� עליית� ארצה"עולי� חדשי� שנישאו בחו

נחלקו דעות כבר אז . פניית� לבית הדי� לצור� סעד של פירוק הנישואי� עסקו בתוקפ� של נישואי� אלו
 נישואי�תוק� ה, על פי גישה אחת.  אלה�נישואיפטי� בנוגע לאופ� שבו יש לבחו� את תוקפ� של השו

 נישואי�את תוק� ה, אחרתעל פי גישה . נישואיה�ייבח� רק על פי די� מקו� האזרחות של הצדדי� בעת 
 � שלריכת תיבח� על פי די� מקו� ע� טקס הנישואיו שלצורת: יש לבחו� על פי שני קריטריוני� שוני�

  13.נישואי�כושר הצדדי� להינשא ייבח� על פי די� מקו� מושב� של הצדדי� בעת הואילו  ,נישואי�ה
לפי הגישה הראשונה שהציעו בתי ". נישואי הקפיצה"משתייכי� לקבוצת י� מיני�חד �נישואי

 )ישראל (מאחר שעל פי די� מקו� אזרחות� של בני הזוג,  אלה לעול� לא יהיו תקפי��נישואי ,המשפט
 � מאחר שטקס נישואי,תקפהאמנ� צורת הטקס , יהיעל פי הגישה השנ.  אזרחיי��אי� כל הכרה בנישואי
� איננה חד אול� שאלת כושר הצדדי� להינשא ,�מדינה שבה נערכו הנישואיה די�אזרחיי� מוכר על פי 

הדבר תלוי , )י�ושב� של הצדדמקו� מ (על פי הדי� החל במדינת ישראלמאחר שזו נבחנת . משמעית
א� הפרשנות שתינת� לשאלת הכושר תהיה מצמצמת ותיצמד לדי� . הכושרשנית� לשאלת בפרשנות 

נישואיה� האזרחיי� לא יהיו תקפי� הדי� הדתי כל הזוגות שאינ� רשאי� להינשא על פי הרי ש, הדתי
כ� . את הנישואי�ייתכ� שנית� יהיה להכשיר , א� נחיל פרשנות רחבה יותר על שאלת הכושר. מהותית

יהיו תקפי� א� ) שאינ� רשאי� להינשא על פי הדי� הדתי(בי� כה� לגרושה " נישואי קפיצה", למשל
  .הפרשנות שתינת� לשאלה הכושר תהיה מרחיבה ומקלה

 �קפ� של הנישואיותבי� הגישות לבחינת מש� שני� רבות לא הכריע בית המשפט העליו� ב
  היו מאחר שעל פי שתי הגישות,ההכרעה לא הייתה נחוצהעולי� החדשי� בנוגע ל. האזרחיי�

בית המשפט העליו� לא יכול ו ,תופעת נישואי הקפיצה הלכה והתרחבה. תקפי�בדר� כלל  �הנישואי
 נאל� בית המשפט העליו� להכריע 2006 בשנת .�תוק� הנישואישאלת להתחמק מהכרעה בעוד היה 

   14.נח בני� "ויו בגהידוע בכינ, � פלונית" בבגזובשאלה סבוכה 
 ישראלתושבי מדינת , הכשרי� להינשא כדת משה ישראל, בגבר ואישה יהודי�באותה פרשה דובר 

לאחר .  להינשא בנישואי� אזרחיי� בקפריסי�,� ככל הנראה מטעמי� אידאולוגיי, בחרואשר, הואזרחי
תביעה למת� פסק די� רבני בפנה לבית הדי� ההבעל . נישואי בני הזוג על שרטו�  עלוכמה שנות נישואי�

 
לפחות מבחינת , שאלת תוק� הנישואי�) ("1954 (179, 141ד ח "פ, סקורניק' סקורניק נ 191/51א "ע  13

הוא דבריו של השופט ויתקו� מרמזי� אולי כי "). תיבח� לפי החוק החל במקו� ובזמ� עריכת�, צורת�
מלבד ,  אחרי�בנוגע לענייני�ה לדי� מדינת הטקס תיעשה ג� יהפנישוכי ייתכ� , תיר את השאלה פתוחהומ

  . צורת הטקס
 . 12ש "לעיל ה, חבני נפרשת   14
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הרשאי " פנוי"נשואי� וכי הוא בבחינת  אינ�הצדדי� כלל שיצהיר בה ביקש כי בית הדי� ו ,הצהרתי
מאחר שמבחינתו נישואי� (האזורי אכ� קבע כי הצדדי� אינ� נשואי� בית הדי� הרבני . להינשא לאחרת

 שה� מאחר רשאי� להינשא לאחרי�  ועל כ� הבעל והאישה,)כדת משה וישראלכשרי� ה� רק נישואי� 
  . פנויי�במעמד של 

חשוב להתעכב על אחד ההבדלי� המשמעותיי� בי� פסק די� לגירושי� לבי� פסק די� המצהיר על 
 ,לכתחילהמ נישואי�לא היו שמשמעה " פנויי�"בני הזוג הנ� בבחינת שהקביעה . שני בני הזוג כפנויי�

שבני הזוג הקובעת  הפסיקה 15.�מוליד קשר הנישואי כל זכויות וחובות שומשכ� ה� מחוסרי�
הניצב בפני שמוכר כזוג בניגוד לזוג נשוי , "נישואי קפיצה"משמעה אפוא שלילת תוקפ� של " פנויי�"

זכויות שיש לה� נפקות רבה לאחר , �הזכויות הנובעות מקשר הנישואיכל  ביניה�התגבשו ש, גירושי�
האישה ערערה על החלטת בית הדי� שאי� פלא , � שתי הקביעותלאור ההבדל בי. תו� תקופת הנישואי�
אשר לצור� סיומ� נדרש ,  האזרחיי��בית הדי� הרבני התעל� מתוק� הנישואישהרבני האזורי בטענה 

  . � דיו� ג� בכל הזכויות הנובעות מהנישואי הכוללאקט שיפוטי
הטקס (לא היה צור� בסידור גט בית הדי� הרבני הגדול קיבל את ערעורה של האישה וקבע כי אמנ� 

 אול� על בית הדי� הרבני האזורי היה להתיר את ,)הדתי הדרוש להתרת נישואי� כדת משה וישראל
בית הדי� הרבני האזורי קביעת לאחר . נישואי הצדדי� באמצעות פסק די� ולא לקבוע כי ה� פנויי�

לא נית� היה להתיר שיו� בטענה עתרה האישה לבית המשפט העל,  הותרו בפסק די�נישואי� השלפיה
 העתירה הגיעה לידיו של נשיא בית המשפט 16.ה חוקיתנ ללא הסכמתה וכי ההחלטה איננישואי�את ה

שיח שניהל ע� הדיי� דייכובסקי �אשר בתחילתו של פסק הדי� מתאר דו, אהר� ברק, העליו� דאז
הדיי� דייכובסקי .  של סידור גט שלא בדר�נישואי�בשאלת סמכותו של בית הדי� הרבני הגדול להתיר 

מכוחה מכירה ש, )מכא� כינויו של פסק הדי�" (בני נח" הנקראת הלכת ,נסמ� על הלכה עתיקת יומי�
 נישואי�לפחות בכל הנוגע להשלכות ה,  האזרחיי� באופ� מהותינישואי�קפ� של הוההלכה בת
  .  אלהנישואי�י� להתיר ועל כ� בסמכות� של בתי הדי� הרבני,  צדדי� שלישיי�עלהאזרחיי� 

ייתכ� כי  . אזרחיי��הלכתית בנישואימבחינה דיי� דייכובסקי להכיר מעניי� לבחו� מדוע בחר ה
 של שמוני�החל משנות ה. י� הדי� הרבנייבת� ההולכת ומצטמצמת של הדאגה לסמכותהדבר נובע מ� 

הדיי� יש להניח ש 17;יסמכותו של בית הדי� הרבנלכרס� ב בית המשפט העליו� עשרי� החלהמאה ה
בית ישלול ממנו ,  האזרחיי��א� בית הדי� הרבני לא יכיר בתוקפ� של הנישואי חשש שדייכובסקי

יהודי� שבחרו להינשא בדר�  של בני זוג �גירושיהנלוות להמשפט העליו� את הסמכות לדו� בתביעות 
שמר את ללבית הדי� הרבני שוב ייתכ� שג� ח. תביעות מזונות ותביעות משמורת, כגו� תביעות רכוש, זו

 כדת משה  אזרחיי� שבה� קיי� חשש הלכתי לקידושי�� נישואילאות� מקרי� שבה� התקיימוהסמכות 

 
 ,ת הנובעות מהקשר הזוגיזוג שאינ� נשואי� א� חיי� כידועי� בציבור יכולות לצמוח זכויו אמנ� ג� לבני  15

 . במיוחד בכל הנוגע לפסיקת מזונות, זכויות אלה קשות יותר להוכחהא�
  משו� שאישה שאינה נשואה אינה זכאית למזונות על,יש להניח כי האישה לא הייתה מרוצה מפסק הדי�  16

) משה וישראללעומת הקושי שבגירושי� בנישואי� כדת (פי הדי� הדתי ולכ� הקלות שבה הותרו נישואיה 
 .י הדי� הדתי"את הזכות למזונות עפ שללו ממנה

' אמיר נ �8638/03 "בג; )1994 (591) 4(ד מח"פ, בית הדי הרבני הגדול בירושלי�' לוי נ �6103/93 "בג  17
הדי הרבני �בית 'נ שרגאי �206/70 "בג ;)2006 (259) 1(ד סא"פ, בית הדי הרבני הגדול בירושלי�

 ).1970 (487) 2(ד כד"פ, ירושלי�, הגדול
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ל מנת שחלילה ילדיה של האישה מגבר ע, גט לחומרא,  על פי ההלכה, יש לסדר במקרה כזה18.וישראל
  . ממזרי� לאור הספק שבקידושי��אחר לא יהיו ממזרי� או ספק

את הדר� להכרה סלל  וכ� ,ברק אימ� בזרועות פתוחות את עמדתו של הדיי� דייכובסקיופט הש
משהערכאה שלה הסמכות הייחודית פסק הדי� קובע כי . מסוימת בתוקפ� של נישואי� אזרחיי�

 נישואי� ברי כי ה, אזרחיי��קפ� המהותי של נישואיו מכירה בתנישואי�קפ� של ובישראל להכריע בת
 על פי כללי � הנישואי� של בשאלת אופ� בחינת נוס� על כ� הכריע השופט ברק ג�19.תיתתקפי� מהו

דהיינו בחינת הצורה על , היגישה השניבהתא� להמשפט הבינלאומי הפרטי וקבע כי הבחינה תיעשה 
יחד . � הטקס ובחינת הכושר על פי די� מקו� מושב� של הצדדי� בעת הנישואיו שלפי די� מקו� עריכת

או בשאלה א� יש להחיל " כושר" פרשנות המונח ה שלבית המשפט העליו� לא הכריע בשאל, תע� זא
מאחר שבאותו מקרה ממילא היו בני הזוג , "כושר"את הדי� של מקו� עריכת הנישואי� ג� על שאלת ה

  . מיניי��בניגוד לבני זוג חד, הדי� החל במדינת ישראלכשרי� להינשא זה לזו על פי 
משמעית בשאלת תוקפ� של נישואי� בי� בני זוג אשר הדי� �לא הכריע חדבני נח � "ג� בג, א� כ�

בניגוד לבני זוג שיכלו להינשא כדת משה וישראל  ,במדינת ישראל מונע מה� להינשא בתחומי המדינה
�. וכ� ג� לעניי� נישואי� בי� בני זוג בני אותו המי�, כ� לעניי� נישואי תערובת .א� בחרו שלא לעשות כ

קפ� ו הכלל הבינלאומי החל על בחינת תקריאה של פסק הדי� כפשוטו מורה כי לאור ההכרעה לעניי�
, לפי האמור בפסק הדי�. י�מיני�חד בי� בני זוג �לכאורה אי� תוק� לנישואי,  אזרחיי�נישואי�של 

יש כושר  רק א� לבני הזוג  בי� בני זוג בני אותו המי� יהיו תקפי� מהותית במדינת ישראלנישואי�
 שבני זוג מאותו כיוו� שכדי, משוכה פרשנית לא פשוטהזוהי . להינשא לפי דיני המעמד האישי שלה�

פרשנות הכושר צריכה להיות , המי� יוכלו להיות מוכרי� כבעלי כושר להינשא על פי די� מדינת ישראל
   20.ביותררחבה 

 פתח משמעותי להכרה  מכס השיפוט הוא הותירתו של השופט ברקשיטר� פר, יחד ע� זאת
 בו קבעש, נח בני� "שבועות בודדי� לאחר שנת� את פסק דינו בבג. י�מיני�חד �מהותית בנישואי

נת� ,  האזרחיי� על ידי בחינת הכושר על פי די� מקו� המושב� כי יש לבחו� את תוק� הנישואיכאמור
נישא ש, אזרח ותושב ישראל,  נדו� עניינו של יהודיאותו מקרהב 21. ברק פסק די� בדיני ירושההשופט

בעל חודשיי� לאחר נישואיה� נפטר ה.  אזרחיי� ברומניה� בנישואי,אזרחית רומניה, אישה נוצרייהל
שני בניו של המנוח קיבלו צו ירושה המכריז עליה� כיורשיו הבלעדיי�  .מבלי שהותיר אחריו צוואה

היא זכאית ששל צו הירושה בטענה  לענייני משפחה לביטולו לבית המשפטהאישה עתרה . של המנוח
ת בי. ח היותה ידועתו בציבורולחלופי� מכ ולמחצית מ� העיזבו� מכוח נישואיה למנוח בעת פטירתו

במסגרת אותו  .המשפט העליו� ניצב בפני שאלת תוקפ� של נישואי� אזרחיי� אלה לצור� זכויות ירושה
 נישואי�הנ�   שה� נישואי תערובת"צהנישואי קפי"להכריע בשאלה א� הנשיא ברק פסק די� נדרש 

להועיל במקרה זה ללא לא יכולה הייתה  נח בני� "הכרעתו בבג. התקפי� מהותית לצור� חוק הירושה

 
 נישואיה� תקפי� וה� זקוקי� ,אול� א� ה� נישאי�, פי הדי� הדתי כגו� כה� וגרושה שה� מנועי חיתו� על  18

 . לגט לצור� התרת�
 .ברק) 'בדימ( לפסק דינו של הנשיא 27' פס, 12ש "לעיל ה, בני נחפרשת   19
כשיר לעריכת פעולות , כשיר בשכלו,  מעל גיל הנישואי�–  הכרה בעצ� כושרו של אד� להינשא:כגו�  20

  .להבדיל מכושר להינשא דווקא למושא נישואיו, 'משפטיות וכו
 ).9607/03פלוני פרשת : להל�) (2006 (726) 3(ד סא" פ,פלונית' פלוני נ �9607/03 "בע  21
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שכ� הדי� היהודי איננו מכיר בנישואי תערובת ולפיכ� אי� , הנדרש מבני הזוג" כושר"הכרעה בשאלת ה
קבע כי , בפסק די� מרתק זה, הנשיא בדימוס ברק. לבני הזוג הללו כושר להינשא על פי הדי� האישי

 נית� לבחו� את תוק� הנישואי� על פי תכליתובחינת לצור� הרי ש, מאחר שחוק הירושה הנו חוק אזרחי
הבוחני� ה� את הכושר של הצדדי� להינשא וה� , )מקו� עריכת הטקס (י�נירת הדי� האמריקיכללי בר

ברק כי אילו נאל� להכריע מציי�  באמרת אגב 22. הטקסלו שאת צורת הטקס על פי די� מקו� עריכת
 בענייני נישואי�י� ג� לצור� בחינת תוק� הנירת הדי� האמריקיתכ� שהיה מאמ� את כללי בריי, בנושא

מיניי� �באמירה זו יש פתח להכרה עתידית אפשרית מבחינה מהותית בנישואי� חד 23.המעמד האישי
   24.ני� מכירי� בנישואי� אלהשנערכו בי� ישראלי� במדינה שבה הדי

  רישו� הנישואי� האזרחיי� מבלי להכיר בתוקפ�: דר� עוקפת. 2

נאל� המשפט הישראלי להתמודד ע� הפער בי� העובדה שבישראל לא מוכרי� , בני נח� "עוד טר� בג
נישואי� אזרחיי� לבי� העובדה שזוגות רבי� יותר ויותר בוחרי� להינשא מחו� לישראל בנישואי� 

בית המשפט העליו� בחר שלא להתעמת באופ� ישיר ע� שאלת ההכרה המהותית בנישואי� . רחיי�אז
שאפשרה להקל את מצוקת� של אות� יחידי� שנזקקו לפתרו� באופ� פרטני , אזרחיי� ויצר דר� עוקפת

בשל רגישות פוליטית או רצו� שלא לפתוח בחזית מול , ככל הנראה, בחירה זו נעשתה. ומצומצ�
  .כלי העזר שגויס לצור� כ� הוא המשפט המנהלי.  הדתיהממסד

ה י שאלת רישו� נישואיה� של אישה בלגית נוצריבו נדונה ש25,שלזינגר�פונקבפסק הדי� בעניי� 
 בי� הרישו� הפורמלי של הנישואי� בית המשפט העליו�הבחי� ,  בקפריסי� שנישאואזרח ישראליו

רש� פקיד מבפסק הדי� נקבע כי ל .� של הנישואי�במרש� האוכלוסי� לבי� הדיו� המהותי בתוקפ
פקיד הרישו� של משרד הפני� וכי על , האוכלוסי� אי� סמכות לדו� בתוקפ� המהותי של נישואי�

דעת הרוב . נישואי� בכל מקרה שבו הומצאה לו ראיה לכאורה על עריכת אי�הזוג כנשובני לרשו� את 
מאס� " שתפקידו של פקיד הרישו� הנו תפקיד של בפסק הדי� קבעה כי יש לבצע את הרישו� מאחר

נקבע , ואול�. ו כל סמכות שיפוטיתי בלבד לצור� ניהול ספר תושבי� ולא ניתנה ביד"יסטטיסט
  . נישואי�כדי להעיד על תוקפ� המהותי של ההסטטיסטי  ברישו� מפורשות כי לא יהיה

ב� י� בפרשת מיני�חדאי�  רישומ� של נישו,2006 נובמברב, אותה הדר� התאפשר לראשונהב

 שנישאו בקנדה ,הותושבי אזרחי ישראל, מי�הבני זוג מאותו כמה זוגות של  באותו מקרה דובר ב26.ארי
. ביקשו מפקיד הרישו� במשרד הפני� לרשו� את נישואיה�, כאשר שבו לישראל". נישואי קפיצה"ב

פט להורות למשרד הפני� ביקשו מבית המשבה ו� "לבגהגישו עתירה ה� , משזה סירב לעשות כ�
בהסתמ� על תעודות הנישואי� הקנדית שבה , לשנות את רישומ� במרש� האוכלוסי� מרווקי� לנשואי�

 את שיקול הדעת של  אשר שללהפונק שלזינגרתו� הסתמכות על הלכת , בית המשפט העליו�. אחזו
�חדנישואיה� של הזוגות ה ג� את ובכלל זה, על רישו� נישואיה� של כל הזוגותהורה , פקיד הרישו�

 
  .ברק) 'ימבד( לפסק דינו של הנשיא 18–16' פס, ש�  22
 .ברק) 'בדימ( לפסק דינו של הנשיא 23–22' פס, ש�  23
ספר " על תרומתו של הנשיא ברק לדיני המשפחה: דיני משפחה אזרחיי� שיצאו מ� הארו�"פנחס שיפמ�   24

  ). 2010, עורכי�' איל זמיר ואח (593–591, 575  עיוני� בעשייתו השיפוטית של אהר ברק–ברק 
  .249' בעמ, 5ש "עיל הל, שלזינגר פונקפרשת   25
  .4ש "לעיל ה ,ב אריפרשת   26
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התנגדה לרישו� נישואי� אלה בטענה שאי� מדובר בנתו� דעת המיעוט באותו פסק די�  .י�מיני
 וצהרה כלפי רשויות המדינה וכלפי אזרחיה כי זהאלא שיש ברישו� נישואי� משו� ה, סטטיסטי בלבד

   27.א והטבות מס כגו� משכנת,טובות הנאהורישו� זה ג� מאפשר לקבל , הסטטוס של הצדדי�

  גירושי� של זוגות הנישאי� בנישואי� אזרחיי�. 3

סמכות� הייחודית של כפופי� ל נשלטי� על ידי הדי� הדתי ו�ג� ענייני הגירושי, �כמו ענייני הנישואי
תושבי ,  של בני זוג יהודי��הסמכות הייחודית לדו� בענייני גירושי, יהודי�בנוגע ל 28.בתי הדי� הדתיי�

וזאת ללא תלות במקו� הנישואי� של בני הזוג או , נתונה לבית הדי� הרבני, האו אזרחי אלמדינת ישר
,  אזרחיי� מחו� לישראלנישואי�שאות� בני זוג יהודי� שנישאו ביא משמעות הה 29.באופי הטקס

נאלצי� לפנות מוצאי� את עצמ�  ,כדי להימנע מהכפפת� לממסד הדתי, לעתי� מטעמי� אידאולוגיי�
שכ� אי� ערכאה שיפוטית אחרת , �קשר הנישואיבמקרה שבו ה� מעונייני� בפירוק י� הרבני לבית הד

    . גירושי�סעד של לה� במדינת ישראל שמוסמכת להעניק 
". נישואי קפיצה"בתחילה מלהכיר בתוקפ� של האזורי  ת הדי� הרבניי ב נמנענחבני בעניי� , כאמור

הכרה �זה הבי� כי א� ידבקו בגישה של איהערעור בעניי� ייתכ� שבית הדי� הרבני הגדול אליו הגיע 
, ואכ�. לדו� בגירושי� של קבוצה הולכת וגדלה זו עלולה להישלל מבתי הדי� הסמכות, בנישואי� אלה
א� ,  כדת וכדי��אמנ� לא הכרה מלאה כנישואי,  אלהנישואי� בתי הדי� הרבניי� ב הכירובסופו של דבר

למותר לציי� .  והצור� בהתרת��נוגע למעגל החיצוני של הנישואישיוו לה� הכרה לפחות בכל ה
 נישואי�תה הכרה בי הי� אזרחיי� שבוצעו מחו� לישראלההכרה של בתי הדי� הרבניי� בנישואיש

 בתי הדי� הרבניי� אינ� מכירי� בעצ� האפשרות של זוגיות בי� בני זוג המשתייכי� .�יהטרוסקסואלי
 במקרי� שוני� 30. זכר הוא מהאיסורי� החמורי� ביותר בדת היהודיתהאיסור על משכב. לאותו המי�

 וא� התייחסו 31,העירו בתי הדי� הרבניי� כי אינ� מכירי� ג� בזוגות בני אותו המי� כידועי� בציבור
הרציונל שעמד מאחורי ההכרה בנישואי� אזרחיי� ,  כ�32.סטייה או מחלהאל לנטייה מינית זו כ

אי� כל כושר  ג� לבני זוג בני אותו מי�. קיי� במקרה של זוגות בני אותו המי�הטרוסקסואליי� איננו מת
 המצרי� ,קידושי� במקרה זהל כ� שלא יכול להתקיי� כל חשש , על פי ההלכה היהודיתזה לזהלהינשא 

שהכרת�  דמיינובתי הדי� הרבניי� לא  מכא� שסביר להניח כי 33.פיקוח הלכתי על פירוק הקשר
   34.י�מיני� חד )ובגירושי�(י� עלולה לשמש בעתיד יסוד שעליו תיבנה ההכרה בנישואי� בנישואי� אזרחי

 
לדיו� בזכויות הסוציאליות והכלכליות אשר לה� זוכי� . י לפסק דינו של השופט רובינשטיי�–ט' פס, ש�  27

  .בספר זה" זכויות כלכליות לזוגות מאותו המי�"או עירא הדר ר, מיניי��בני זוגות חד
  ).נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 2' ס  28
 ).נישואי� וגירושי�( לחוק שיפוט בתי די� רבניי� 1' ס  29
ת  יחס� של ההלכה והקהילות היהודיו:ב ומול�"יהדות ויהודי� על להט"או ירו� ב� נאה  רלהרחבה בסוגיה  30

  .בספר זה"  סקירה היסטורית– לסביות וטרנס, להומוסקסואליות
 ).16.3.2011, פורס� בנבו (פלונית' פלוני נ 835722/2) 'אזורי חי(תיק   31
 ).18.7.1999, פורס� בנבו ( פלונית'פלוני נ 2109�13�1) א"אזורי ת(תיק   32
 16" � של הזכות לגירושי� בישראלי� כמקרה מבחמיני�חדגירושי� "ראו איילת בלכר פריגת וצבי טריגר   33

  ). פורס�טר�(
 . 34' בעמ, ש�  34



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  יהודית מייזלס

338 

אבקש להבהיר כי בתי הדי� הדתיי� הוסמכו לדו� רק , קמה�אב�בטר� אצלול לדיו� בנוגע לתקדי� 
התרת הנישואי� היחידה שהסמכות בנוגע אליה ניתנה למערכת בתי . בבני זוג שה� בני אותה עדה דתית

נישואי� שבה� כל אחד מבני הזוג שיי� לעדה דתית ,  האזרחיי� היא התרת נישואי התערובתהמשפט
אלמלא ניתנה למערכת בתי המשפט האזרחיי� הסמכות להתיר קשרי  35.אחרת או שניה� חסרי דת

בני זוג נשואי� השייכי� לדתות שונות לא היו יכולי� להתיר את קשר הנישואי� , נישואי� אלו
   36.לעול�

מיניי� �לאיזו ערכאה שיפוטית אמורי� לפנות בני זוג חד:  האמור לעיל עולה אפוא השאלהמכל
  .בסוגיה זו נדו� כעת? א� ברצונ� להתגרש

 מיניי� ראשוני� במדינת ישראל�� חד גירושי– קמה�מקרה אב�. ג

 צור� לדו� ברור היה כי זהו רק עניי� של זמ� עד אשר יהיה, מיניי� בישראל�מרגע שנרשמו נישואי� חד
קיימי� ג� , פרט לער� הדקלרטיבי הקיי� בצור� של בני זוג להתיר קשר של נישואי�. באופ� התרת�

כל אלה . שכ� יש בסטטוס כדי להשפיע על הזכויות המהותיות של בני הזוג, צרכי� פרקטיי� וכלכליי�
 לעשות כ� כל עוד  הוא לא יוכל,א� אחד מבני הזוג מבקש להינשא לאחרלעובדה ש, כמוב�, נוספי�

     37.שכ� יהיה בכ� משו� ביגמיה, הוא רשו� כנשוי לאד� אחר

בישראל בהיעדר הכרה של מוסדות הדת .  הלי� גירושי� במדינה זרהלבצעלא נית� , כאמור
נותרו , לפיכ�. לא נית� להתיר את הנישואי� ג� תחת מוסדות אלו, בנישואי� בי� בני זוג בני אותו המי�

 אתגר את קמה�בני הזוג אב�מקרה של ה .ללא יכולת להתגרשו� חי� נשואי� בעל כורנימי�חדבני זוג 
מיניי� להתגרש לאחר שנישואיה� הוכרו ונרשמו במדינת �השאלה היכ� וכיצד יכולי� בני זוג חד

    . ישראל
 אזרחיי� �נישאו בנישואיאשר , הואזרחי תושבי מדינת ישראל, יהודי�באותו מקרה דובר בבני זוג 

להתגרש בקנדה מאחר שלא לא יכלו בני הזוג .  נישואיה� על שרטו�שני� עלומספר לאחר . קנדהב
 לאור זאת ה� עשו שימוש באמצעי� הקיימי� לה� .עמדו בתנאי הסמכות השיפוטית של המדינה
נושאי� הסדיר את החתמו על הסכ� פירוד אשר  ה�. במשפט הישראלי כדי להתיר את נישואיה�

 במסגרת פסק הדי� המאשר את ההסכ� .לענייני משפחהית המשפט ה� ואישרו אותו בבהממוניי� ביני
 שלה� נישואי�ביניה� ביקשו בני הזוג מבית המשפט לענייני משפחה כי יורה על שינוי רישו� ה

 
המשפט האזרחי להתיר את נישואי התערובת מבלי שהמדינה  חשוב לציי� שהמחוקק הסמי� את בית  35

העובדה שאות� בני זוג זוכי� לסעד של התרת , יחד ע� זאת. הכירה בתוקפ� המהותי של נישואי� אלה
מעיד על כ� שהנישואי� אינ� " גרוש"ל" נשוי"לה� במשרד הפני� משתנה מהנישואי� באופ� שהרישו� ש

  .בטלי� מעיקר�
 ג� במקרי� אלו בתי, יש להבהיר). לאומית� מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(חוק שיפוט בעניני התרת נישואי�   36

שפט המ חוק התרת נישואי� במקרי� מיוחדי� מחייב את בית, הדי� הדתיי� אינ� מחוסרי סמכות כלל
פי  על, הדי� הדתי אליו שיי� כל אחד מבני הזוג על מנת לברר א� בכל זאת לענייני משפחה לפנות לבית

המשפט לענייני משפחה יפנה את בני  בית, כ�א�  ו,צריכי� הלי� גירושי� דתיאינ� בני הזוג , אותה הדת
 .די� דתי הזוג להתגרש באותו בית

  .1977–ז"שלהת,  לחוק העונשי�176' סהאסורה לפי   37
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 המלצה למשרד הפני� כתב במסגרת פסק דינושופט בית המשפט לענייני משפחה . במשרד הפני�
 משרד 38.את המציאותעוד למחוק את הרישו� של בני הזוג כנשואי� מאחר שהרישו� אינו משק� 

והודיע לצדדי� כי אינו יכול לערו� שינוי ברישו� ללא פסק די� המלצת בית המשפט התעל� מהפני� 
   ).קרי בית הדי� הרבני(מ� הערכאה המוסמכת בישראל למת� פסקי די� לגירושי� 

א� רשומי� כנשואי� ,  היומיומיתנפרד במציאות חיי� ב–מצב דואלי בלית בררה חיו הצדדי� ב
קמה במסע להתיר את קשר הנישואי� ביניה� במדינה �משכ� יצאו בני הזוג אב� .במרש� האוכלוסי�

בניגוד לרישומ� (אשר איננה מוכנה להצהיר על תוקפ� המחייב , שבה לא יכלו להינשא מלכתחילה
  .ואשר אי� בה מסלול של נישואי� או גירושי� אזרחיי�) טוטוריהסט

� לדווסמכת שמדינת ישראל קבעה שהיא המללכת תחילה לערכאה השיפוטית השניי� ניסו 
 לבית הדי� גירושי�הצדדי� הגישו תביעת . האזרחי וה אמדינה תושבי , של בני זוג יהודי�גירושי�ב

,  את המלכוד שאליו נקלע בית הדי� הרבניכא� יש להבהיר.  זו ולו על מנת להוכיח כי מיצו דר�הרבני
  . � נשואי� הכרה בכ� שההמשמעגירושי� לבני זוג אלה סעד של שכ� הענקת 

 בני הזוג את הדר� המשפטית שלבית הדי� הרבני קיצר ובפועל , המציאות עלתה על כל דמיו�
� גירושי�התביעה לע� הגשת . לרישו� להשגת מבוקש� בכ� שהתעל� כליל מתביעת� וא� סירב לקבל

, גירושי�מזכירות בית הדי� הרבני לפתוח תיק לסירבה , בניגוד לכל תביעה אחרתו, לבית הדי� הרבני
 מתאימה "רובריקה"אי� ש בטענה כל זאת, לקבל את התביעה וא� לגבות אגרה בגי� פתיחת התיק

הבהירו לפיכ� במזכירות בית הדי� ". האיש"ל" בעל "בי�אלא רק " בעל"ל" בעל"במחשב לתביעה בי� 
בני הזוג . כי עליה� לפנות להתייעצות ע� היוע� של בתי הדי� הרבניי� בנוגע לפתיחת התיקלצדדי� 

משלא . א� נותרו ללא מענה, בחו� את מצב תביעת�לבבקשה   ביומומדי יו�פנו לבית הדי� הרבני 
  .המשפט לענייני משפחהלבית הגישו בני הזוג תביעת גירושי� , נעשה בה דבר

, ראשית: טעמי�תה תקדימית מכמה י שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה היגירושי�תביעת ה
מנוגד לסעי� ה בי� בני זוג יהודי� לערכאה אזרחית באופ� גירושי� תביעת הוגשהראשונה שהפע� הזו 
זו , שנית. די� הרבני המעניק את הסמכות הבלעדית לכ� לבית ה, לחוק שיפוט בתי הדי� הרבניי�1

דו� י� באופ� שחייב את בית המשפט למיני�חד בי� בני זוג גירושי�הפע� הראשונה שמוגשת תביעת 
   .נעשה כא� דבר שיש להתירובעצ� תוקפ� של הנישואי� ולהצהיר כי 

התעקשה במהל� הדיו� כי הסמכות הייחודית לדו� , ייצגה את עמדת המדינהאשר , הפרקליטות
 מתביעת בני הזוגתשובה להתעלמות בית הדי� הרבני נמנעה מלספק  לבית הדי� הרבני ונהנתובתביעה 

. י�מיני� חד הנישואי� ההכרה שלו בחוסר יכול להעניק לה� סעד בשל אינוולעובדה שבית הדי� הרבני 
רות הלפרי� קדרי '  פרופיתחהשפ" ההכרה�תזת אי"ביססו את תביעת� על ,  לעומת זאת,בני הזוג

 
נמנה על מקימי , עוזי אב� הוא פרופסור לכימיה ).18.7.2011, לא פורס�(אב ' קמה נ 3739�06�11ס "תה  38

�צ "כיה� כחבר הכנסת מטע� מר, הכור הגרעיני בדימונה ש� שירת כמדע� בכיר והגיע לדרגת סג� אלו
 זכה אב� 1996שנת  ב.ישראלי והיה להומוסקסואל המוצהר הראשו� בבית הנבחרי� ה�15 בשלהי הכנסת ה
לאחר שזו סירבה לאפשר  אוניברסיטת תל אביב נגד, האגודה לזכויות האזרח באמצעות, בתביעה שהגיש

של חברי סגל  הטרוסקסואלי� לקבל אות� זכויות לה� זכאי� בני זוג, עמית קמה ,לב� זוגו באותה עת
בחוג לתקשורת במכללה האקדמית עמק  2008מרצה מאז , ר לתקשורת"מית קמה הוא דע .האוניברסיטה

חבר בוועד המנהל של האגודה , ב"ל הראשו� של אגודת הלהט"היה למנכ, יזרעאל ובמכללת ספיר
מחקריו עוסקי� , "הפורו� ללימודי נכויות ומוגבלויות בישראל"הישראלית לתקשורת ובוועדת ההיגוי של 

   .'נכי� וכו, מהגרות עבודה,  הומוסקסואלי�–בקבוצות מיעוט שונות 
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ערכאה שיפוטית , לפי תזה זו 39". לקראת השלמה–דיני משפחה אזרחיי� נוסח ישראל "ה במאמר
מאחר שבית הדי� , ולענייננו. קטגוריה משפטית רק א� היא מכירה בתוקפה המהותילדו� במוסמכת 

מופקעת ממנו הסמכות ולמעשה , הרי שאינו מוסמ� לדו� בה�, מיניי��חד הרבני איננו מכיר בנישואי�
לבית המשפט לענייני משפחה משמעה הענקתה סמכותו של בית הדי� הרבני שלילת  40.נושא זהלדו� ב

  .משו� סמכותו הטבועה לדו� בתביעות בי� בני זוג ובענייני המעמד האישי
. קמה� אימ� את עמדת� של בני הזוג אב�)השופט יחזקאל אליהו(בית המשפט לענייני משפחה 

י� אינ� מיני�חד על פי די� תורה נישואי� כי מאחר ש, כמותו בצעד אמי� ותקדימי מאי�,הוא קבע
 לבית הדי� הרבנילא נתונה ,  אלה אינ� תקפי� וא� עולי� כדי חטאנישואי� משכב זכר אסור ו,מוכרי�

מאחר שהערכאות האזרחיות כי  עוד קבע בית המשפט 41. לדו� בתביעת הגירושי� של בני הזוגהסמכות
,  ולאור הסמכות הטבועה של בית המשפט לענייני משפחה,י�מיני�חד הכירו בזכויותיה� של זוגות

.  לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדי� הרבנינתונההסמכות הטבעית למת� פסק די� לגירושי� 
 המעניק במקרי� מיוחדי� את הסמכות לדו� ,נישואי� אנלוגיה מחוק התרת ר�בית המשפט א� ע

השופט אליהו קבע כי אמנ� חוק התרת . ת המשפט לענייני משפחה בנישואי תערובת לביגירושי�ב
 אול� נית� ללמוד מהחוק שכאשר קיי� 42,נישואי� אינו חל במקרה שלנו מאחר ששני הצדדי� יהודי�

הסמכות מוענקת לבית המשפט לענייני ,  אשר התרתו אינה בסמכותו של בית הדי� הרבנינישואי�קשר 
  .משפחה

 פסק הדי� ,אול�ו. שבה ד� השופט באופ� יסודי ומקי�, שאלת הסמכות עמדה הדי�בבסיס פסק 
נראה כי עובדות המקרה . נישואי�קפ� המהותי של הושאלת תל) ייתכ� כי מתו� בחירה(חסר התייחסות 

אב� וקמה .  לשופט שלא לדו� בשאלה המהותומה אפשרקר עמית "עוזי אב� וד' הספציפי של פרופ
 את השופט מלדו� בשאלת הדי� המהותי  לכאורהבכ� פטרוו, בהסכמה גירושי�הגישו את תביעת ה

גיע לפתחו של בית המשפט מקרה שבו אחד הצדדי� תובע אילו ה. י� אלועשיחול על תביעות מ
 לא היה מנוס 43, וטוע� כי לנישואי� אי� תוק� והנ� בטלי� מלכתחילה ואילו הצד השני מתנגדגירושי�

שאלה ה במסגרת זו א� הייתה צריכה להידו�. י� אלוע מגירושי�יעות מדיו� בשאלת הדי� שיחול על תב
שכ� רישו� , תכ� שכלל אינ� תקפי� מהותיתי שינישואי� בגירושי�א� בכלל נית� להתנגד לתביעת 
  .גירושי� אינו כמו רישו� נישואי�

דנה ראשונה שערכאה שיפוטית הפע� ה היזומשו� ש, האחת: משתי סיבותאפוא פסק הדי� תקדימי 
פע� ראשונה שבני זוג הי הזומשו� ש, אחרת ה;מינית�משפחה חדבאופ� מהותי בתביעת גירושי� ב

זה הייתה  עד למת� פסק די� תקדימי ;אשר שניה� יהודי� התגרשו בישראל בפני ערכאה אזרחית

 
 ).2001 (105 יז מחקרי משפט"  לקראת השלמה–דיני משפחה אזרחיי� נוסח ישראל "קדרי �רות הלפרי�  39
, בית הדי הרבני הגדול 'נ משול� �673/89 "בג ;)1995 (578) 2(ד מט"פ, פלוני' פלונית נ 3077/90א "ע  40

  ).1991 (594) 5(ד מה"פ
  .כוכביתש "לעיל ה, קמה�אבפרשת   41
–ט"התשכ, )לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(לחוק שיפוט בעניני התרת נישואי� ) 2)(ב(�1ו) ב(1' ס  42

1969. 
 .21ש "לעיל ה, 9607/03 פלוניפרשת בבדומה לטענה שעלתה   43
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לבית  נתונה, התושבי המדינה או אזרחי, הסמכות הייחודית לדו� בענייני הגירושי� של בני זוג יהודי�
  44.הדי� הרבני

 נישואי� צעד משמעותי בהכרה מהותית בשוויו� זכויות וב על כ�פסק דינו של השופט אליהו היה
 אזרחיי� לבני זוג גירושי�תח לסלילת מסלול ל !ֶ תח!ָ י� בישראל וא� מיני�חדשל בני זוג 

� בשאלות  לדובית המשפט אלא להניח כי אילו נאל� לא נותר. הטרוסקסואלי� במדינת ישראל
מכא� החשיבות הרבה לעובדה . ה נולדי לא הפסק די� זה כלליתכ� שי, נישואי�הסבוכות של תוק� ה

 להתמודד ע� בית המשפט התקדימית הוגשה בהסכמה באופ� שלא איל� את גירושי�שתביעת ה
 .אשר המדינה טענה לה, התנגדות לעצ� הסמכות בלבדאלא רק ע� , התנגדות בפ� המהותי של הדי�

   45.י�מיני�חד הנישואי�להכרה מהותית בקיצור הדר� ההישג המשמעותי ביותר בפסק הדי� הוא 

 קמה�בעקבות מקרה אב�. ד

�חד של בני זוג גירושי� להגשת תביעות פר� את הסכר קמה�אב� בפרשתפסק דינו של השופט אליהו 

פסק הדי� .  נוספי� בסוגיה ולא חל� זמ� רב עד שניתנו פסקי די�,י� לבית המשפט לענייני משפחהמיני
 בהסכמה של זוג גברי� שנישאו גירושי�י� עוסק א� הוא בתביעת מיני�חד הגירושי�השני בסוגיית ה

  במקרה זה46.)השופט שילה(והוא נית� על ידי בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב , בניו יורק
אשר עוסק בהתרת נישואי� בי� ,  במקרי� מיוחדי�נישואי�ח חוק התרת ו הצדדי� את התביעה מכהגישו

ל לחול במקרה זה אינו יכו נישואי� חוק התרת בפסק הדי� נקבע כי 47.בני זוג בני עדות דתיות שונות
  . אול� לבית המשפט לענייני משפחה אכ� הסמכות לדו� בתביעה זו, מאחר ששני הצדדי� יהודי�

אפשרות ראשונה : זוו� בתביעה לדבפסק דינו מונה השופט שילה שלוש אפשרויות באשר לסמכות 
 נישואי� מכיר באינוהדי� בישראל שכ� , היא שלא קיימת ערכאה בישראל המוסמכת להתיר נישואי� אלו

;  לבית הדי� הרבני מאחר ששני הצדדי� יהודי�נתונה הסמכות –יה יהשנ; בי� בני זוג בני אותו המי�
  .ערכאות האזרחיות ל נתונההסמכות – השלישית

מאחר שבני הזוג אינ� יכולי� להתגרש כי  שולל את האפשרות הראשונה ומסבירלה השופט שי
שכ�  ,נישואי�מדינת ישראל לדו� בהתרת הלאי� זה סביר כי לא תהיה סמכות , בה נישאושבמדינה 

. נישואי� ובכ� תפגע באוטונומיה שלה�ה�  להשתחרר מתוצאה זו תשלול מ� הצדדי� את האפשרות
בו אזרחי ישראל שבע כי מקו� ו במקרי� מיוחדי� וקנישואי�נלוגיה מחוק התרת ר� אוהשופט שילה ע

המחוקק הסדיר עבור� פתרו� ולא הפנה , ל ולא נית� להתיר את נישואיה� בבית די� דתי"נישאו בחו

 
בפרשה זו עמד השופט . וברא�' לפסק דינו של השופט ג38–37' פס, 6ש "לעיל ה, 6929/10 פלוניתפרשת   44

זוג בני אותה  הדי� הדתי לדו� בעניינ� של בני וברא� על כ� שנפתחה הדר� לקראת שלילת סמכות בית'ג
� " זאת בהסתמ� על בג,הדי� נגד אחד מבני הזוג בו יש חשד להטיה מובנית של ביתשהדת מקו� 

 ).27.12.2011, פורס� בנבו (בית הדי השרעי לערעורי� בירושלי�' לונית נפ 2621/11
מיניי� תהיה ככל הנראה באימו� הערת האגב של הנשיא � אוסי� כי לדעתי דר� המל� להכרה בנישואי� חד  45

אהר� ברק בפסק דינו בעניי� הכרה בנישואי תערובת לצור� חוק הירושה ואימו� כללי המשפט ) 'בדימ(
  .י ג� בענייני המעמד האישינמי האמריקהבינלאו

  ).2013 פלוני�פרשת : להל�) (8.12.2013, פורס� בנבו (פלוני� 52224�11�13) א"משפחה ת(� "תה  46
 ).לאומית�מקרי� מיוחדי� וסמכות בי�(חוק שיפוט בעניני התרת נישואי�   47



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  יהודית מייזלס

342 

בית המשפט , אשר לאפשרות השנייה.  במדינה שבה נערכונישואי�אות� לבצע את תהלי� התרת ה
 של בני זוג מאותו המי� בהתבסס על הניתוח נישואי�הדי� הרבני לדו� בהתרת סמכות בית שולל את 

מכא� פונה . ההכרה�תזת איתו� שימוש ב, קמה�אב� עניי�המקי� שער� השופט אליהו בפסק דינו ב
�חד נישואי� שעה שנישואי�לדו� בהתרת ההשופט לדו� בשאלת סמכותו של בית המשפט האזרחי 

נישואי תערובת והימנעותו של המשפט מלהכריע  פסק הדי� מקיש משאלת .י� לא הוכרו בישראלמיני
קפ� המהותי של ולא הכריע בתהישראלי הג� שהמשפט  ומבהיר כי  אלהנישואי�קפ� המהותי של ובת

 של נישואי� הסמכות לדו� בהתרת ה עדיי� מוקניתלבית המשפט לענייני משפחה, נישואי התערובת
 קובע כי לבית המשפט פסק הדי�, לאור זאת. ה� במרש� האוכלוסי�רכי הרישו� שלוזוגות אלה לצ

ובכלל כ� ג� לגירושי� של זוגות נשואי� , רכי רישו� בלבדו לצגירושי�לענייני משפחה הסמכות לדו� ב
  .מיניי��חד

נישואי בכל הנוגע ל.  נקייה מספקותאינהנישואי התערובת נכונה א� להאנלוגיה שער� שילה 
 נישואי�התרת הבלמחוקק בררה אלא ליצור טריבונל שיפוטי שיהיה מוסמ� לדו�  התי לא הי,תערובת

 מאחר שסמכות בתי הדי� הדתיי� בישראל מותנית בכ� ששני בני וזאת, של בני זוג בני עדות שונות
לפחות במקרי� שהגיעו לפתחו של ,  במקרה של בני זוג בני אותו המי�,אול�ו. הזוג יהיו בני אותה הדת

שני הצדדי� לאותה עדה דתית באופ� שקיימו את כל תנאי הסמכות של השתייכו , שפט עד כהבית המ
 במיוחד ,נישואי�הדי� המהותי שיש להחיל על התרת הפסק הדי� א� תהה בשאלת . בית הדי� הרבני

� אב�כמו במקרה של , א� לא הכריע בכ� מאחר שבאותו מקרה, בה� צד אחד יסרב להתגרששבמקרי� 

  . היו בהסכמהושי�גירה, קמה
אשר  ב נמנע ג� הוא מהכרעהי�מיני�חד בי� בני זוג גירושי�פסק הדי� האחרו� שנית� בסוגיית ה

 נסיגה  יש משו�סעד שנית� בסופו של דבר בפסק הדי�ב,  ואול�.נישואי�תוקפ� המהותי של הל
, נות זוג לסביותעסק בבזה פסק די�  48.י�מיני�חד הגירושי�ת היבהתפתחות הפסיקתית בסוגימסוימת 

 בניגוד לפסקי .ארצות הבריתב אזרחיי� במדינת קונטיקט שנישואי�שנישאו ב, יהודיות אזרחיות ישראל
, נישואי בנות הזוג עלו על שרטו�.  במשרד הפני� בישראלנישואיה� ה� לא רשמו את ,הדי� הקודמי�

ית המשפט קבע כי מאחר ב.  לבית המשפט לענייני משפחהנישואי�ואחת מה� הגישה תביעה להתרת 
פסק די� להתרת נישואי� אינו רק התרה פורמלית , שבנות הזוג לא רשמו את נישואיה� במשרד הפני�

אלא ,  כפי שנעשה בשני פסקי הדי� הקודמי� שעסקו בתביעה מעי� זו,טכנית לצור� שינוי המרש�
מבית המשפט שיכריע מקרה כזה היה מצופה  ב.נישואי� תוקפ� של הבדברמדובר בהכרעה מהותית 

אלא . נישואי� לש� ההכרעה בהתרת הלעשות כ� שכ� כעת עלה בפניו הצור� ,נישואי�בסוגיית תוק� ה
קבע , נישואי�לאחר שסקר את פסיקת בית המשפט העליו� שנמנעה מלהכריע בתוק� ה, שבית המשפט

דעתו לכ� את  נת� בית המשפט לא, ע� זאת. כי על הסוגיה הזו להיפתר באמצעות רפורמה חקיקתית
 לא הוכרעה בבית המשפט העליו� רק משו� שטר� עלה בפניו נישואי�ששאלת תוקפ� המהותי של ה

 לדיו� לצור� מת� סעד מהותי בבית נישואי�שאלת תוק� העלתה בה� שבמקרי� . הצור� בהכרעה כזו
קפ� של וע לת בנוג,נח בני בפרשת הוא עשה זאת. בית המשפט ד� והכריע בסוגיה, המשפט העליו�

קפ� ותבנוגע ל וכפי שהוכרע 49 באמצעות פרשנות כללי המשפט הבינלאומי הפרטי,"נישואי הקפיצה"

 
  ).19.2.2014, פורס� בנבו(אלמונית ' נ פלונית 56248�10�12) א"משפחה ת(ש "תמ  48
 .12ש "לעיל ה, בני נחפרשת   49
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 על ידי בית המשפט  אפואהסעד שנית� 50.ח חוק הירושהושל נישואי התערובת לצור� מת� סעד מכ
את מבלי שהתיר  וז,לענייני משפחה באותו מקרה היה פסק די� המצהיר כי בנות הזוג כלל אינ� נשואות

, בכ� הכריע בית המשפט. לא היו  של השתיי� כללנישואי�הצהרה זו כמוה כהצהרה שה. נישואי�את ה
נראה כי מדובר בנסיגה . תקפי�היו  לא נישואי�כי ה, על א� קביעתו שאינו מעוניי� להכריע בסוגיה זו

התיר את הנישואי� מקורה שכ� הקביעה שאי� צור� ל, מיניי��של ממש ביחס לתוקפ� של נישואי� חד
  .בהנחה שה� מחוסרי תוק� מהותי

פסקי די� אלה מדגימי� כיצד בשעה שהמחוקק הישראלי נמנע מלהתמודד ע� הדרישה ליצירת 
בתי המשפט ה� שנדרשי� לתת מענה לדפוסי , האפשרות של נישואי� אזרחיי� בתחומי מדינת ישראל

פט לא יכול היה להמשי� ולהתעל� משאלת כפי שבית המש. המשפחה המתפתחי� במדינת ישראל
התוק� המהותי של נישואי� אזרחיי� של אזרחי ישראל הנישאי� מחו� לישראל ולהותיר קבוצה הולכת 

מיניי� שמגיעי� לפתחו ללא יכולת �כ� ג� לא יכול היה להותיר את הזוגות החד, וגדלה זו ללא מענה
  ).ג� א� רק לצורכי רישו� (לפרק את אותו קשר נישואי� שהוכר על ידי המדינה
מעניי� יהיה לראות את בתי המשפט יוצקי� תוכ� , משנוצר הפתח לגירושי� אזרחיי� בבתי המשפט

במיוחד באות� מקרי� שבה� הגירושי� יתבקשו שלא בהסכמת שני הצדדי� ויהיה , למסלול גירושי� זה
מקרי� (תרת נישואי� שאלה מעניינת היא א� החוק לה. צור� בהוכחתה של תביעת הגירושי�

ישמש מקור משפטי שממנו נית� יהיה ,  המטפל בגירושי� של בני זוג מעדות דתיות שונות51,)מיוחדי�
וזאת בכל הנוגע לתוכנ� המהותי של הסדרי , מיניי��להקיש ג� על התרת נישואי� של בני זוג חד

י� אזרחיי� בי� בני זוג בני שאלות נוספות עולות בנוגע לתוכ� שייצקו בתי המשפט לגירוש. הגירושי�
על א� , הא� ה� יאמצו את הגישה התומכת בהחלת די� מקו� עריכתו של טקס הנישואי�: אותו המי�

במיוחד א� בני הזוג יעברו להתגורר במדינה שאינה מכירה בתוקפ� , הביקורת שהובעה כנגד גישה זו
 בתי המשפט יקבלו את הצעתו  הא�53? או בשל חוסר הזיקה של הצדדי� לאותו די�52של הנישואי�

� " ויאמצו את עילת הגירושי� שנקבעה על ידי בית המשפט העליו� בבג54בפסק דינו, של השופט שילה
דהיינו קרע בלתי נית� , בנוגע לבני זוג יהודי� הטרוסקסואלי� שנישאו בנישואי� אזרחיי� 55נח בני

ידרש פרק זמ� מינימלי של פירוד טר� הא� י?  כיצד ייצקו תוכ� אל תו� מונח זה– וא� כ�? לאיחוי
הא� די יהיה בהצהרת אחד הצדדי� שלא ? הא� תהיה זו שיטת גירושי� ללא אש�? התרת הנישואי�

ועוד כהנה וכהנה ? הא� יהיה צור� בייעו� או גישור חובה טר� הגשת תביעה? נית� לאחות את הקרע
  .שאלות

במאבק לקידו� זכויותיה� של בני זוג מאותו  הנו פסק די� פור� דר� קמה�אב�פסק די� , לסיכו�
� בשאלת הגירושי� של בני זוג חד, לראשונה, קמה אתגרו את בית המשפט� בני הזוג אב�. המי� בישראל

וג� , מיני� פסק הדי� היה הראשו� שהתיר גירושי� של זוג חד: התוצאה הייתה מהפכנית. מיניי� יהודי�
משסכר זה נפר� על ידי נציגי קהילת .  שיפוט אזרחיתהראשו� שאפשר לזוג יהודי להתגרש בערכאת

  .ייתכ� כי נסללה ג� הדר� לגירושי� אזרחיי� במדינת ישראל, ב"הלהט
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