
:המיניםשוויוןשלוהעיקרוןבמשפחהצדק

האדםזכויות:יסוד-חוק-הצעתרקעעל

*שלוכרמלר"ד

מספרמזהמונחתהאדםשלהיסוד-זכויות:יסוד-חוקשללחקיקהחדשההצעה
לשםהכנתהלצורך,הכנסתשלומשפטחוק,החוקה-ועדתשליומהסדרעלחודשים
הצעותשלבשורההאחרונההיאזוהצעה.הכנסת-במליאתראשונהלקריאההגשה

,חוקהכינוןשלהמלאכהבמסגרת,בישראלהפרט-זכויותשלמקיפהמגילהלחוקק

סוףלקראת.11951משנתהררילהחלטתבהתאם,נפרדיםיסוד-בחוקי,פרקיםפרקים
האדם-בבגד:יסוד-חוקזאתבמסגרתנחקקהקודמתהכנסתשלכהונתהתקופת
אתמפרטאינוזהיסוד-חוק,זאתעםיתך.החוקתיותמחשיבותולהמעיטשאין,וחירותו
ושנכללו,העליוןהמשפט-ביתבפסיקתלהכרהשזכוהיסוד-זכויותשלהרשימהמלוא
האדם-כבוד:יסוד-בחוקאין,בפרט.האדםזכויותלמגילתהשונותבהצעותלעתמעת

בטיוטהאומנםכלולזהמעיןסעיף.השוויון-עקרוןאתבמפורשהמבטיחסעיףוחירותו

פיו-שעל,חריגלחוקקמוצעשבצידואלא,ומשפטחוק,החוקה-בועדתשנדונה
התנגרותעוררזהחריג."ולגירושיןלנישואיןוהיתראיסורבדינייפגעלא"היסוד-חוק
ישהאם,בשאלהנוקבפמיניסטידיוןובעקבותיה,בישראלהנשיםארגונימצדעזה

אתלהציגהיאזורשימהשלהמטרה.בכללותההיסוד-חוק-להצעתלהתנגדכךמשום

.זהדיתשלהפרמטרים

האשהוכויותשיווילחוק5סעיף.1

לקוחה,"וגירושיןלנישואיןוהיתראיסורבדינילפגועכדיזהיסוד-בחוקאין",הנוסחה
החוק-להצעתההסברבדברי.1951-א"התשי,האשהזכויותשיווילחוק5מסעיף
:נאמר

.למינהלהמכללה,למשפטיםהספר-בית,החוץמןמורה* 1
החוקה.למדינהחוקההצעתלהכיןומשפטחוק,חוקה-ועדתעלמטילההראשונההכנסת"

יובאוהפרקים,עצמובפנייסוד-חוקיהווהמהםאחדשכלבאופןפרקים-פרקיםבנויהתהיה
."המדינהלחוקתיתאגדויחדהפרקיםוכל,עבודתהאתתסייםשהוועדהבמידה,הכנסתבפני

מעוז'אראו,אדם-זכויותמגילתשללחקיקהקודמותהצעותשללסקירה.1743(י"תש)5כ"ד

.18ש"ה,69'בע,68(א"תקע)בישראלהמשפטשלהשנהספר"חוקתימשפט"
.9(ב"תשנ)אוממשלמשפט"מוגנותיסוד-זכויות:החוקתיתהמהפכה"ברק'א,למשל,ראו2
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כגת,ולגירושיןלנישואיןוהיתראיסורבדינילפגועבאהמוצעהחוקאין"
שהאיש,המתקדשת-והאשההמקדשהואשהאיש,כהןעלאסורהשגרושה

.3"מקבלת-והאשהגטהנותןהוא
פנחס,המשפטים-שרציין,הכנסת-במליאתראשונהלקריאההחוק-הצעתאתבהביאו

הראשונההנבחרתהממשלהשלהיסודבקוישנקבעלמהבהתאםהיאההצעהכי,רוזן
בהייוחובותבזכויותשוויון,האשהשלומלאגמורשוויוןיקוים"כי,ישראל-מדינתשל

החוקלתחולתהחריג,זאתעםיחד.'"החוקיםמערכתובכל,והמשקהחברה,המדינה
חייםשאנו",המשפטים-שרהוסיף,"נשכחאל".הממשלההרכבתבהסכםנכללהואגם

המונילארץובאיםעוליםיום-יום;במדינתנווקיבוצןגלויותחיסולשלסוערתבתקופה
מבעיותאחתהיאוהמוסריתהרוחניתוקליטתם,שונותוממסורותמתרבויותיהודים
זרמיםגםבתוכההכוללתבמדינהפועליםשאנוכן-כמונשכהאל.הקשותהיסוד

ידי-עלהמוצעהחוקלכן.שוניםוחוקיםשונהמסורתבעלישוניםודתייםלאומיים
.5"מקודשיםונוהגיםמנהגיםלפסולאולבטל,ממקומםהריםלעקורבאאינוהממשלה

עלכפרסלאלאשהמגיעהשוויון",גוריון-בןדוד,הממשלה-ראשאמרדומהבנימה
זהובמקרה,האדם-כבודצורךזהואלא-ובהגנתההארץבבניןהשתתפותה

,כן-פי-על-ואף."יחדגםוהגברהאשהצורךוהוא,העליוןבמובנוהאדם-כבוד

שגיטיןמשום,דתייםלאונישואיןגיטיןעלחוקלהכניסמוכנהאיננהזוממשלה"
.6"ישראלבביתגדולפרץוובשעהליצורעלוליםדתייםלאאורתיים

בקווים,הכנסת-במליאתגדולויכוחעוררה,hnplnאופיכבעלתשנתפסה,ההצעה

שבדיןההפליהעלהתקוממולהצעההמתנגדים.העכשוויהפמיניסטילדיוןהדומים

,העיגתודיני,והחליצההיבוםדינישלמרכזיותסוגיותבשתי,הגירושיןשלהדתי
הוזכרה,בנוסף.ונעדריה,השחרורמלחמתחללישלהאלמנותבגללהפרקעלשעמדו
שפיות-איבגללאיששלשנייםלנישואיםרבניםמאההיתרלקבלתשבעילהההפליה
הסובלאישעםנישואיןמקשרדומהבאופןלהשתחרריכולהאינהאשהכאשר,האשה
יכולהאינהשהאשהדין-בית"כי,עודציינהכהןרחלהכנסת-חברת.רוחממחלת
והגישה,8"מעיקרוופסולהאשהשוויוןלחוסרסמלהוא,בוחברהמלכתחילהלהיות
.'למשפחהדין-ביתלהקמתפרקשכללהפרטיתחוק-הצעת

כךואחר,האשהעלההללאתגומריםקורם",אמרהאידלסוןבבההכנסת-חברת
העוליםהמוניקליטתשלהעובדהחייבהלדעתה."ההלל-שיראתהסותרבהסבבאים

.191א"תשףח"ה3
.2004(א"תשי)9כ"ד4
.2807'בעמ,שם5
.2131'בעמ,שם6
וביןקונסטיטוציהלנוישאםבין,יסודיחוקהואזהחוק":צבי-בןיצחקהכנסת-חברכדברי7

.19'בע,2הערהלעיל,ברקגםראו.2125'בע,שם."עדייןלנואץאם
.2089(א"תשי)9כ"ד8
(א"תשי)8כ"דראוההצעהלנוסח.1951-א"תשי,האשהושוחקהמשפחהחוק-הצעת9

1529.



23האדםזכויות:יסודח"הרקעעלכמשפחהצדק

להגידמוטלהמדינהעל".וגירושיןנישואיןבעיניינישוויוניחוקשלקבלתויותרעוד

מציאותימצאוהנההבאיםוהעוליםהישובינהגאיךסופיתולקבועברוריםדברים
יסדירהחדשההווי;בעברמשחיואחרתלחיותאותםותדריך,זכויותלהםגםשתעניק

אתכינתהאילניתפייגההכנסת-חברת.!0"לבינהשבינוביחסים,במשפחהחייהםאת
אפואבאאינו",אמרההיא,"המוצעהחוק"."לרשלעג"-ו"כלאייםחוק"-כההצעה
רובבשבילביותרחשוביםשהםבענייניםהדתייםהדין-בתישלסמכותםאתלשנות
מנגנוןבכוח,הממשלהבכוח,המדינהבכוחעליהםמגןהוא,להיפךאלא,בארץהנשים

.!!"לרשותההעומדהמשטרה
החוק-הצעת",המשפטים-שרלדברי.הדתישבדיןלהפליההתכחשולאהחוקמציעי

הציבורשלגדולחלקשלברגישותוהתחשבותמתוך...ישראלבדינימלנגוענמנעת

תקנהולמצואלחפשיקדימואםהתורהגדולילעשותייטיבואך.אלהענייניםלגבי
מצבלסלקכדי-וחליצהעגונותהיתר-לעילשהוזכרוהבעיותלשתיותרופה
אלהלדברים.ב"בהלעמודיכולהואשאיןכגזירההציבורלרובהנראהדברים

איך,עצותלרבניםלערןצריכהאניהאם":פרסיץשושנההכנסת-חברתהתייחסה
שתמידבזההיתה[ישראלמסורתשל]וחיוניותהגדולתה...למציאותהחוקיםלהתאים

אתעכשיואתםגםהתאימו.להייםאותםלהתאים,למציאותהחוקיםאתלהתאיםידעה
ואלהתאימו;דתיתושאינההדתית,כולההישראליתהאוכלוסיהדרישתלפיהחוקים
להתנכרמנתעלכאילוחוקיםלפנינולהביאבאהשהיאהכנסתאתלהאשיםתבואו
.3ן"התורנייםלחוקים

באופןגםולו,יתקןאשרחוקלחוקקמוטבלאאםהשאלהנותרה,זאתכללאחר

המנדטוריהשלטתמןהמדינהשירשהבמשפטקיימתשהיתהההפליהאת,חלקי
ראשהתבטאכך.החדשההישראליתבחברההשוויון-עקרתאתיקדםואשר,והעותומני
ערךאיןוגירושיןבקידושיןיסורייםשינוייםבליביהטענהשוללאני...":הממשלה
:מימוןעדההכנסת-חברתאמרהוכך.!4"האשהנגדהחוקיותההפליותלביטול

לנשיםזכויותשיווישלהשאלהאתממצהאינההממשלהשהצעתפי-על-אף.."
-חברת,זאתעםיחד.5ן"...אלהראשוניםצעדיםבברכהמקדמתאני,המלאבהיקפה
אני":באומרה,לחוקהשלישיתבקריאהההצבעהמןמוצהרבאופןנמנעהרחלהכנסת
לשוויוןחוקיםחקיקתלהתחלתשהגענו,ליגדולהולזכותלכנסתגדולהלזכותחושבת

עלוליםשכן,הציבוראתלהטעותהעלולבדברחלקלקחתברצונישאיןומכיוון.האשה
.!6"זהחוקבעדמלהצביענמנעתי-לאשהזכויותשיווינותןזהשחוקלחשוב

.2120(א"תשי)9כ"ד10
.2122'בע,שם11
.2007'בע,שם12
.2117'בע,שם13
.2186'בע,שם14
.2092'בע,שם15
.2191'בע,שם16
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האשהזכויותמרוויחוקשלפועלו.2

שלההפליותלתיקוןבלבדוחלקיראשוןצעדבבחינתהיהאכןהאשהזכויותשיוויחוק
כשרותלענייןהאשהשלהזכויותשוויוןאתכעיקרוןקבעהחוק.המדינהבחוקינשים

ההוריםשוויוןאת,לקניין8ןהנשואההאשהשלהמלאהכשרותהלרבות,'משפטית7

.נשים20שלהירושהלזכויותביחסהפליהתיקןוכן,'ילדיהם9עלהאפוטרופסותלעניין
,הנישואיןריבויבעבירתאישוםבפנימוסלמיםשלחסינותםאתהחוקביטלכן-כמו

בענייניםכללעסקלאההוק.2!האשהשלכורחהבעלגירושיןשלעבירהוהוסיף
הוסדרואשרעניינים,העבודהבשוקולהפליתןהנשיםשלהכלכלילמצבןהנוגעים
.יותר22מאוחרתבחקיקה
התוצאה,יהודיותלנשיםביחס?האשהוכויותשיוויחוקשלפועלו,כןאם,היהמה

הנשואההאשהשלהקנייןזכויותעלמגבלותשתישלביטולןהיתההחוקשלהעיקרית

בפירותהאישוקניין,נכסיהאתאפקטיביבאופןלמכוריכולתהחוסר:הדתיהדיןלפי
הרכושייםהיחסיםכלכיהעליוןהמשפט-ביתבפסיקתנקבע,בנוסף.שלה23המלוגנכסי
עלהדתיהדיןשלהתחולהנדחקהובכך,האזרחיהדיןפי-עליידונונשואיםזוג-בנישל

מכןלאחרהוסדרושבחוקהאחריםהעניינים.2'הרבנייםהדין-בבתיגם,אלהעניינים
,והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותחוקשלוהמפורטיםהמקיפיםבהסדרים

.1965-ה"התשכ,הירושהוחוק,1962-ב"התשכ
,אכן.משמעותיתיותרהיתהמוסלמיותנשיםשלמעמדןעלהחוקשלההשפעה

הדיוןבעתהחוקאתתיאראשר,ורה'רג'גאמיןהכנסת-חברידי-עלנצפתהזאתהשפעה
הערביםאצלהנוהגיםהאישותבעניינייסודיתהתערבות"-כראשונהבקריאהבו

כלפיבמפורשכווןהביגמיהעבירתנגדהחסינותביטול.25"בישראלהמוסלמים
שלהגירושיןאיסור.זו26עבירהבגיןוהרשעותאישומיםלמספרהביאואכן,מוסלמים

.להוק1סעיף17
.2סעיף18
.3סעיף19
.1965-ה"התשכ,הירושהלחוק156בסעיףבוטלאשר,4סעיף20
לחוק183עד175סעיפיםאת,היום,ראו.1936,הפליליהחוקפקודתאתתיקןאשר,8סעיף21

.1977-ז"התשל,העונשין
,ולעובדלעובדתשווהשכרוחוק,1954-ד"התשי,נשיםעבודתחוקאת,בעיקר,ראו22

שוויוןחוקלחקיקתולרקע,אלהחוקיםשלהאפקטיביותעללביקורת.1964-ד"התשכ
נטרם"הישראליבמשפטנשים"רדאי'פאתראו1988נ-ח"התשמ,בעבודההזדמנויות
.172(ב"תשמ)בישראלהנשיםמצבעל-במלכוד

ביןממוןיחסיצבי-רוזן'אראו;1528יבד"פ,הגעולהרבניהדין-בית'נהיטיס57/202צ"כנ23
.134(ב"תשמ)זוג-בני

'בע,שם,צבי-רוזןראו;765(2)כוד"פ,ירושליםהאזוריהרבניהדין-בית'נגור72/185צ"בג24
.381בם"תשמ"ס,עיסאווי'נישראל-מדינת79/775(א"ת)פ"ת

.2089(א"תשי)9כ"ד25
76/203פ"ע;773(1)כחד"פ,ישראל-מדינת'נמחאמיד73/596פ"ע,למשל,ראו26

;85(1)לזד"פ,ישראלמדינת'נגורה82/185פ"ע;189(1)לאד"פ,נאשף'נישראל-מדינת

.381כם"תשע"פ,עיסאוה'נישראל-מדעת79/775(א"ת)פ"ת
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גרשוםדרבנוחרםשכן,המוסלמיי2הדתיהדיןכלפיבעיקרכווןגםכורחהבעלאשה
.נשים28ריבוישאסרכשם,11-ההמאהבתחילתעודהיהודיבדיןזהאיסורהטיל
,למשל.לנשים29גבריםביןמפליםהמוסלמייםוהאפוטרופסותהירושהדיניגם

ילדיהלמשמורתזכותישלאםכיואם,האבשלהיאילדיםעלהטבעיתהאפוטרופסות
הפועלכי,זהלעניין,יצוין.מחדשנישאתהיאאםואתזכותמאבדתהיא,גירושיןלאחר
שלהסמכותקיימתעדייןירושהבענייני.בלבדחלקיהיההאשהזכויותשיוויחוקשל
עשויההאשהוהסכמת,הצדדים30בהסכמתהדתיהדיןלפילדוןהשרעיהדין-בית

פי-על-אף,מזויתירה.חיההיאשבההחברהשלהפטריארכליתהתרבותבלחץלהינתן
אתגםכעיקרוןמחייבבאפוטרופסותשהשוויוןקבעלצדקהגבוההמשפט-שבית

שלדין-פסקתקפהאשרעתירהדחההואפרטנישבמקרההרי,השרעייםהדין-בתי
לאחרהמנוחהאבשלמשפחהלקרובתילדשלהמשמורתנמסרהשלפיו,הדין-בית

.בשניתונישאהשהאם
,אידיאולוגיחוק"-כתוארהאשהזכויותשיווישחוקלמרותבי,האמורמןיוצא

פרשנותחברהזולתוצאה.מועטהיההאמיתיפועלו,32"חברה-סדרי-משנה,מהפכני
חוקהוראתכל"לפיה,1סעיףשלהסיפהלהוראתהעליוןהמשפט-ביתשלמצמצמת
."לפיהנוהגיםאין-משפטיתפעולהלכל,אשההיאבאשר,האשהאתלרעההמפלה
מעמדלחוקלהקנותכדיזובהוראהאיןכי,הפסוקהההלכהשררהרבותשניםבמשך
בדרךלשינויהואניתן,אחרחוקככלרגילמעמדבעלובהיותו,אחריםחוקיםעלעדיף

.יותר33מאוחרתרגילהחקיקה
כחברהמלכהןאשהפסילתנגדבעתידה,וקבעהמשפט-ביתחזר,לאחרונהאפילו

ואיסורלנשיםגבריםביןהשוויוןשהבטחתאף-עלכי,שקדיאלבעניין,דתיתבמועצה
רשאיתנוקשהחוקהבהעדר...",החוקתיתשיטתנושלהיסודמעקרונותהינםההפליה
-חלקיביטולוביןמלאביטולביןמכללאוביןבמפורשבין-ולבטללשנותהכנסת

,מזויתירה."מפלההוראהלחוקקהיאורשאית,האשהזכויותשיוויחוקהוראותאת
,אביב-תלהעירשלהראשילרבהבוחרבגוףמלכהןנשיםפסילתנגדבעתירהבדונו

.176'בע,169(3)לחר"פ,סולטאן'נסולטאן81/245א"ע,למשל,ראו27
השפעהתחתבמקומותחיואשר,המזרחעדותעלתחולתולגבי.האשכנזיםעדותעלחלהחרם28

.71-76(ז"תשל,שניהמהדורה)מששההדינישרשכסקי'כראו,מוסלמית
נשיםמתוך"בישראלהשרעיהדין-ככיחהמוסלמיתהאשהמעמד"ליש'א,כלליבאופן,ראו29

.(1993-צפויפרסוםמועד,שוקן)(זמנישם)מאמריםאסופת-וטשפחהשוטון
.1965-ה"התשכ,הירושהלחוק(א)155סעיף30
אתנימקהמשפט-בית.1193טר"פ,בעכוהמוסלמיהשרעיהדין-בית'נבריה54/187צ"בג31

האםבהפליתמדוברהיהלאולכן,הנשיםשתיביןנתגלעהמשפטישהסכסוךבכךהחלטתו
המשפחתיתמקרבתהנגזרבמשמורתאתכתההאשהפתיווותורהכיברורואולם.האבלעומת
בילדהטיפולשינותיבאמצעותכללבדרךמתממשתטבעיתלאפוטרופסותזכותווכי,לאב

.ביתובמתהנשיםשמספקות
.1537,שם,סריסבעניןמלברג'החכלשון32
תלהשומהפקיד'נלובינסקי61/337א"ע33

-

.408-409'בע,403סזד"פ,אביב-ביבא
הו'נשקטסל87/153צ"בבגברק'השדברי34

.275'בע,221(2)מבד"פ,דחותלעטיניר"
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לעיקרון"חזק"משקללייחסישכיאחתבנשימההמשפט-ביתקבע,פורזבעניין

אסיפהמינוי-הפסילהביסודשעמדלשיקול"חלש"ומשקלהשוויוןשלהחוקתי
הכוללגוףידי-עלשייבחררבכיהחששנוכח,תפקידהאתכראוילמלאשתוכלבוחרת
ענייןלנואין",זאתעםויחד-הראשיתהרבנותמצדפעולהלשיתוףיזכהלאנשים

פסקהאלההעתירותבשתי.העליונה35עלהעקרונותאחדשלידושבהבהתנגשות
בהלכותוהעמיקשהפליגלאחר,פסולההיתהאכןההפליהכי,לבסוףהמשפט-בית

אך.האמוריםהציבורייםלתפקידיםנשיםמינויעלהלכתיאיסורכלמצאולאהרבנים
הלכתית-דתיתנורמהעלמבוססתההפליההיתהשאילו,השיטיןמביןמשתמע

למרות,המפלותהמינהליותההחלטותאתמבטלהמשפט-ביתהיהלא,משמעית-חד
והיתראיסורדינילעניין-האשהזכויותשיווילחוקהחריגלביןבינןהיהשלא

.כלום36ולא-ולגירושיןלנישואין
דין-בפסקניכרתהעליוןהמשפט-ביתשלהאמורהבגישהמפנהנקודת,זאתעםיחד
שיווילחוקמיוחדמעמדניתןאכןכי,הדעההובעהשבו,נכובעניין,לאחרונהשניתן
מוקדםחוקשלמכללאביטולבדברהכלליתלהלכהחריגהמצדיק,האשהזכויות

אשרחוקיםשנישנשקולעתכלהםנכוניםאלהדברים":מאוחרבחוקסתירהידי-על

אתהנושאתהמאזנייםלכףמשקליתראףלימןישדנןבמקרהאך.כיניתםסתירהתיתכן
החייםאתהמעצבעיקרון,ומרכזיחשובערךמשקףזהחוק.האשהזכויותשיוויחוק

שיקיףהדיןמןאשרערךעלמצהירהאשהזכויותשיוויחוק.מתוקנתכמדינהבמדינתנו
,זהחוקהסותרדברמפורשותנקבעשלאמקום,כן-על.שלנוהמשפטמערכהכלאת

הדגשה]"המיניםביןהשוויון-עקרוןאתהתואם,לחוקפירושלהעדיףישהרי
.37[במקור

האדםשלהיסוד-זכויות:יסוד-חוקבטיוטתהשוויון-עקרון.3
.

,האחד:גורמיםשנישלתוצאההיההאשהזכויותשיוויחוקשלהמצומצםהפועל
.לחוקיוחסאשרהרגילהמעמד,השני;בחוקנכללואשרהענייניםשלהצרהההגדרה
זכויותשלמקיףהסדרכוללתהאדםשלהיסוד-זכויות(יסוד-חוק-להצעתהטיוטה
תרבותמבחינתביותרחשובהמשמעותבעלשהוא,כללישוויוןסעיףלרבות,שונות
,כן-כמו.בחברההמיניםשוויוןשללסוגייהומעברמעל,שלנוהמשפטבשיטתהשיח
אך.החוקה38מןכחלק,עליוןנורמטיבילמעמדתזכהאשרבחקיקהספקכלללאמדובר

'בע,309(2)מבד"פ,יפו-אביב-תלעיריתראשלהטשלמה'נפורז88/1,87/953צ"בג35
336.

36Fuman RighO1Chaftdtb

~

g61Raday Genwier Equaddy hwlwaet.1.שניהנההרצאה
.1992דצמבר,ירושלים,אדםזכיותמגילתשלחקיקהלקראת,קנדי-ישראליכינוסבמסגרת

.764'בע,749(4)מדד"פ,לעבודההארציהדין-בית'נמע87/104צ"בבגבך'השמפי37
על.1982משנת,הקנדיתהזכויותמגילתשלבהשראה,היתרבין,נוסחההיסוד-חוקטיוטת38

המשפט-ביתשלהדין-פסקיועל,בכללשםהחוקתיהשיחתרבותעלזומגילהשלההשפעה



27האדםזכויות:יסודח"הרקעעלכמשפחהצדק

שובמעוררת,האשהזכויותשיתילחוק5לסעיףבנוסחוזההחריגבהלכלולההצעה

,חריפותביתרועודהאשהזכויותשיוויחוקחקיקתשלבהקשרשעלושאלותאותן
.מיוחדחוקתימעמדבעלתשתהיהבחקיקהיעוגןשהחריגמשום
הכנסתבדברישמובאיםלאלהלהפליאדומיםהעכשוויהדיוןשלהפרמטריםכיאם
שעברוהשניםארבעיםשבמשךנדמה,האשהזכויותשיוויחוקשלחקיקתולקראת

לנישואיןהדתייםהדיניםתוךאלהמובניתבשוויוןהפגיעהשלהמהותנתעמעמה,מאז

,נענתהלאהשעהלצרכיהדתיהדיןאתלהתאיםלרבניםהקריאה,זאתעםיחד.וגירושין
נוכחומתחדדהולך"בהלעמודיכולהציבורשאיןגזירה"בתורזהדיןשלואפיונו
הגוברוהניכור,בחברההנשיםשלמעמדןבדברהרווחותבתפישותשחלוהשינויים

הנישואיןעלהממוניםהמוסדותכלפי,הצעירהדורובעיקר,החילוניתהחברהבקרב
-וילדיםנשים,גברים-האנשיםאלפישלהאישיהמעמדבעיותכיונדמה.הדתיים
התמודדותיצריכוהןאף,לשעברהמועצות-בריתמארצותהאחרוןהעליהבגלשעלו

.הסוגייהעםמחודשת

וגירושיןלנישואיןהדתישבדיןההפליה.4

יצירתהאיננהוגירושיןנישואיןענייניעלהדתיהדיןשלההגמוניה,הוזכרשכברכפי
שלהנבחריםמוסדותיהשלחיוביתמהחלטהנבעהלאהיא.ככזוישראל-מדינתשל

מןאחדבתורנותרההיאאלא,המדיניתבעצמאותההמתחדשתהיהודיתהחברה
האימפריהשלהמשפטשיטת.ישראל-בארץהעותומניהשלטוןשלהאחרוניםהשרידים

-דתייםובמסורותבמנהגיםהתערבות-אישלמדיניותידי-עלאופיינההעותומנית
הונצחהזומדיניות.השונותהדתיותלעדותאישותבענייניאוטונומיהומתן,שבטיים

גםשנעשהכשם,פלשתינה-ישראל-ארץעלהבריטיהמנדטשלהשלטוןידי-על
.1922,במועצההמלךלדבר65עד47בסימניםועוגנה,אחרות39בריטיותבמושבות

מביאה,שוויון-אישלדפוסיםהמסורתיתהמשפחהתוךאלמובניםשכאשרברור
חברתיתלתשתיתמשפטיתגושפנקאמתןשללתוצאההתערבות-אישלמדיניות

מסורתיותבנורמותמלהתערבנרתעלאהישראלישהמחוקקפי-על-אף.שוויונית-בלתי
הנישואיןענייניעלהיהודיהדיןלתחולתמלאאישורנתןהוא,המוסלמיהמיעוטשל

רבנייםדין-בתישיפוטבהוק,האשהזכויותשיוויחוקחקיקתלאחרכשנתייםוהגירושין
.1952-ב"התשי,(וגירושיןנישואין)

עלמושתתת,האחריםהדתייםוהמסורותהמנהגיםבלכמו,המסורתיתהיהודיתהדת
פי-עללכאורה,תשיםגבריםביןהתפקידיםחלוקתבדברשוויונית-בלתיעולםהשקפת
בעוד(והכלכליהמדיני)הציבוריבתחוםהואהאיששלהקיוםמרחב.הביולוגיטבעם

Mahoneyראו,בפרטהמיניםשוויוןשלבענייניםהעליק "The Constitutional Law of

759(1992)IntemaftwnalLaw a~ndi'oWks24"CanadaפוEquality

Freeman:4נראו.מייקה'וג:זימבאבווה,טנזניה,קניה,לדוגמא39 "Measuring Equality.4ן
Women's Legal Capacity and t?onstitutional RidhtsמסComparative Perspective

.1418kditC3ommonweaNh .: Law .~ Bd1990"Five tJommonwealth Countries18



שלו'כ28

אשהמעמידיןאין",כך.המשפחהביתשלהמוגןהפרטיבתחוםהואהאשהמקום
יוצאלהיותאיששלודרכוביתהבתוךיושבתלהיותאשהשלדרכה"וכן,40"במלכות
לשוןהואבעל.האישלמרותהאשהכפופההפרטיהתחוםבתוךשגםאלא.'ן"לשוק
מעשיהכלותעשהממנומוראעליהויהי".ציות42חובתלוחייבתוהאשה,אדנות

.43"שישנאמהכלומרחקתלבובתאוותמהלכתמלךאושרכמובעיניהויהיהפיו-על
הייבוםבדיניעדייןניכריםשסימניה,המקראבתרבותהדתיהדיןשלמקורו
הוא,היבם,תורה-דיןלפי.ילדיםלהולידמבלינפטרשאישבמקרההחלים,והחליצה

,כןלעשותחפץאינואם.היבמההיא,אחיואלמנתאתלאשהלקחתחייב,הבעלאחי
הואזהלדיןהמקור.היבםאותהחילץלאעודכללאחרבנישואיןהאלמנהאסורה
המשפחתיהנצרשללהנצחהעליונהחשיבותיששבהופוליגאמיתפטריארכליתבחברה

הואנשויאפילו,האלמנהאתלאשהיקחשהיבםמניעהואין,לעולמושהלךהאיששל
אסורשהייבוםהיא,י"תשמשנתדירושליםחרםלפי,בישראלהרבנותתקנת.לאחרת

אותהוזורקתהיבםשלמרגלונעלהיבמהחולצת,חליצהבטכס.בחילוץוחייביםלגמרי
אשרלאישיעשהככה",בוזשלבאמירה,היבםפניכנגדהארץעליורקתכשהיא,לארץ
.44"אחיוביתאתיבנהלא

כדיןביטוימוצאתורהדיןשלהפטריארכלייםהמקורותמןהנובעהכפולהמוסר

נוספיםענייניםלשלושהביחסהישראליבמשפטוגירושיןנישואיןענייניעלהחלהדתי
התרתשלהמשפטיתהפעולה(2);רבנידין-בביתכדייןלכהןהכשרות(1):עיקריים

הדבריםאתנפרט.הממזרותם-ותוצאתו,איש-אשתאיסור(3)-ו;הנישואיןקשר

.לאחדאחד
,אשה;משמע.הרבניתהדין-בביתכדייןמלכהןהאשהפסולההדתיהדיןמכוח
יהודיםשלגירושץענייניעלבדיןלשבתמוסמכתלהיותיכולהאינה,אשההיאבאשר

בדיןאין.זוגת-בנילהשיאהמשפטיתהכשרותחסרהשהיאכשם,ישראלז4-במדינת

.ה,אמלכים,ם"רמב40
.א,יחפרשה,רכהבראשית41
.226-228(ן"חש)לחולקודשבין-בישראלהמשפחהדיניצבי-רוזן'א42
.יח,סואישות,ם"רמב43
Biale,עששתןגופו120-311(1984)וכן;226,232,שם,שרשכסקיראו44 Womm and.א.

כבנינטרםאלוני'שראו,חליצהטכסשעברהאשהשלההשפלהתחושתשלאישילתיאור
.56-58(ו"תשל)אדם

,שם,שרשבסקיראו.הגירושיןלעילותביחסכפולהנורמהשלרביעיענייןלכךלהוסיףניתן45
גירחתביעתפלק'זוכן;285-316

~
זולהפליהאיןואולם.(ג"תשל)ישראלבדיוהאשהמצדץ

,הסכמהלגיבושומתן-במשאכרוכיםהגירושיןמשפטירובבפועלשכןרבהמעשיתמשמעות
הרצון,קרי)ההסכמהככללנדרשתעדיין,לגירושיןשבדיןעילהקיימתכאשרגם,מקוםומכל

.לקבלתוהאשהושל,הגטלמתןהאיששל(החופשי
,(וסדריההסמכהתנאי)הדייניםלתקנות2-ו1תקנות;1955-ו"התשט,הדייניםלחוק3סעיף46

.לרבנותבהסכמהכדייןלהתמנותהכשירותאתמתנות1955-ו"התשט
,תערובתנישואישלההתרהעלהמחוזיהמשפט-ביתכשופטתבדיןלשבתעשויההיאכיאם47

.1969-ט"התשכ,(מיוחדיםמקרים)נישואיןהתרתבעניינישיפוטחוקלפי



29האדםזכויות:יסודח"הרקעעלבמשפחהצדק

בתפקידאובמוסדנשיםשלוהייצוגההשתתפותזכותלגבידומההגבלהשוםהישראלי
.אחרממלכתי

הגירושיןוהןהנישואיןשהןבכךגםניכרתהאשהשלהמוגבלתהמשפטיתכשרותה
בטכסהןושותקסבילתפקידממלאתהאשה.האיששלמשפטיתפעולהבמהותםהם

החשיבות,אלהטכסיםשלהסמליתלמשמעותמעבר.'הגירושין9בטכסוהןהנישואין
שהואכפי,הדין-ביתשלשיפוטימעשהאיננוהגירושיןשאקטהיאהנורמטיבית

,יכולהדין-בית.עצמםהזוג-בנישלמשפטיתפעולהאםכי,אחרותמערביותבשיטות
דברשלבסופואך,זאתלכפותאולחייבאו,וקבלתוהגטמתןעללצוות,היותרלכל

עםיחד.ובקבלתוהגטבנתינתהזוג-מבניאחדכלשלהרצוניתהפעולהעדייןדרושה
שלמזהגדולבנישואיןהאשהאתולעגןהגטאתלתתלסרבהאיששלכוחו,זאת

.בהמשךשנראהכפי,איש-אשתאיסורשללחומרהביחסהמהותיהדיןבגלל,האשה
שלוכפייהלחיובהעילותלגביבדיןהבחנהמולידלאישביחס"מעושה"לגטהחשש

אפשרייםאינםשהגירושיןשמאחר,היאהמעשיתהתוצאה.האשהלעומתהאישעלגט

שלמזהכבדהאישרצוןשלהמשפטישהמשקלומאחר,הצדדיםהסכמתללאבפועל

ההסכמהלגיבושומתן-במשאיותרחזקהמיקוחמעמדתנהנהשהואהרי,האשה
השרירותיתלסרבנותווכן,לסחטנות-ממנויותר-אותההחושףדבר,לגירושין
.הגט50אתמלתת

התיראשר,התורהדיןשלהכפוללמוסרביטויהואאיש-אשתשלהחמורהאיסור
שלמאוחרתבתקנה,הוזכרשכברכפי,נאסרהנשיםריבוי.לאישנשיםריבויעתבאותה
מדרבנןלאיסורביחסמדאורייתאהאיסורשלהיתירההחומרהאך,גרשוםדרבנוחרם

האשהאם("רבניםמאההיתר")שנייםלנישואיןהיתרלקבליכולשהאישלכךמביאה
האפשרותאתממנההשוללתנפשבמחלתלקתהשהיאאו,לאתרהאפשרותואיןנעלמה
באותןשנייםלנישואיןהיתרלקבליכולהאינההאשהואילו,הגטלקבלתרצוןלגבש

.עילות51
בבחינתשהןמשפטיותנורמותבשתינתמךאיש-אשתשלהאיסור,מזויתירה

,הרב"היאהרושמתשהרשותקובע1919,(רישום)והגירושיןהנישואיןלפקודת2סעיף48
קובע1981-ם"התש,לישראלהראשיתהרבנותלחוק(6)2סעיף."ישראלדינילפיבנישואין

."נישואיןרושםכרבלכהןלרבכשירותמתן"הואהראשיתהרכנותמועצתמתפקידיאחדכי
יחסישלוהזכויותהחובותמערכתאתהמגלמת-הכתובהעלהאישחותםהנישואיןבמעמד49

ואפילו,הכתובהעלחותמתאינההאשה.עדיםשניבנוכחות-אחידהסכםכמעין,הנישואין
החתןשם,החופהתחתרבידי-עלהקידושיןבעריכת.החתימהבמעמדבהכרחנוכחתאינה
ואילו,"וישראלמשהכדתלימקודשתאתהרי"באמירהאותהומקדשהכלהאצבעעלטבעת

הגירושין,בדומה.36-35,7'בע,28הערהלעיל,שרשכסקי.דבראומרתאינההכלה
כאמירהלאשההגטאתנותןהוא.האישהוראותלפיסופרבידיהגטכתיבתידי-עלמבוצעים

באופןהגטאתלקבלהאשהעלואילו,"אדםלכלומותרתזהבגטממנימגורשתאתהרי"
,העזראבןע"שו;329,שם.דבראומרתאינהשובכשהיא,אותולקחתמבליפסיבי

.ד"קנ,ט"קל-ד"קכ
.138-140'בע,42הערהלעיל,צבי-רוזן;295-296,שם,שיפמןראו50
.141,שם,צבי-רוזן51
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יחסיקיימהכלומר,"בעלהתחתזינתה"אשראיש-אשת,ראשית.הפרתועלסנקציות
הןאסורההינה,הניאוףאיסורעלבכךועברהמנישואיןזוגה-בןשאינואישעםאישות

הוא,אישותחייאיתהלחיותלהמשיךלבעלהאסור,אחדמצד.בועלהעלוהןבעלהעל
יתןהדין-שביתבכךעליהזאתכופיםהגטאתלקבלמסרבתהיאואם,אותהלגרשחייב
.שלה53למאהבלהינשאמותרתאיננההיא,שנימצד.מחדש52להינשאהיתרלו

ילדעלחלאינוזהדין.הממזרותבדיןגםניכרתהניאוףאיסורשלהכפולההנורמה
אשהנתעברהאםאך.מנישואיןאשתושאינהמיעםנשויאיששלמיחסיםשנולד
שלהמשמעות.ממזריהיהשיוולדשהילדהרי,מנישואיןזוגה-בןשאיננומאישנשואה
,בקהללבואהתורהמןאסורהממזר.הילדשלהנישואיןכושרעלהגבלההיאהדבר

,מזויתירה.לגראוכמותולממזררקומותר,לישראלבנישואיןאסורהואכלומר
.5'אחריהםובילדיהם,הממזריםבילדיגםדבקהממזרותשבפסולהאישיבמעמדהפגיעה

.מולידיוואביואמושלהאסורהמעשהבשלהילדשלחברתינידוימעיןזהו
גטבקבלתהאשהשלהתלותאתמחריפותאיש-אשתאיסורשלאלהקשותתוצאות

לובשתהעגינות.כושליםנישואיןשלבמקרההאידיהםחייהאתלשקםשתוכלמנתעל
איןאךשנפטרבאישאו,ונעלםאשתואתשנטשבאישמרוברלפעמים.שונותצורות
המשפטיתהכשרותבעלשאיננונפשכמחלתשלקהבאישמדוברלפעמים.לכךהוכחה
ברובאך.לגיסתוחליצהלתתהמשפטיתהכשרותבעלשאיננוקטיןביבםאו,גטלתת

ומנצל,שרירותיבאופןגטלתתשמסרבבאישמדוברהיוםישראל-במדינתהמקרים
נשיםשלמקריםגםקיימיםשוודאילמרות.כן55לעשותהמשפטיכוחואתלרעה

מנועאיננוגטמסורבאומעוכבשהואהאיש,גטלקבלשרירותיבאופןהמסרבות
מחרןאשהעםחייםשלהמעשיהפיתרוןקייםלדידו.חייואתלשקםמידהבאותה

אתלקבלמנישואיןאשתולכשתסכיםלזוזהלהינשאכושרםעלהגבלהללא,לנישואין
נשיםביןביולוגיהבדלקיים,ועודזאת.לילדיהםהממזרותשלהסיככןוללא,הגט

מיחסיםילדיםללדתתוכלנההןשבההתקופהאתהקוצבהפוריותבגילאילגברים
.הגטמעוכבתשלמצוקתהאתוהמחריף,חדשים

רקדרוששזהמשוםרבניםמאהבהיתרצורךואין,הריך-ביתידי-עלההיתרניתןזהבמקרה52
הדין-שבתינראה.312-133'בע,28הערהלעיל,שרשבסקי.לומותרתהראשונהאשתוכאשר

צובמתןמאשר,אלהמעיןבמקריםלאיששנייםנישואיןהיתרבמתןיותרמקיליםהרבניים
לפיאזרחימאסרבאמצעותנאכףגטלכפייתצו.שם,שם,צבי-רוזן.גטלמתןהאישנגדכפיה
.רבנייםדין-בתישיסוטלחוק6סעיף

אתאסרהאשרמגבילהפסקהגירושיןמתעודתלמחוקהעליקהמשפט-ביתהורהמקריםבשני53
צ"בגראו.לפרטיותובזכותםהצדדיםשלהנישואיןבכושרפגיעהבגלל,בועלהעלהאשה

'נבכר72/295צ"בג;433(2)כסר"פ,שבע-בארהאזוריהרבניהדין-בית'נפלומת74/212
.568(1)בזד"פ,רחובותהאזוריהרבניהדין-בית

.59,346'בע,28הערהלעיל,שרשבסקי54
.102'בע,44הערהלעיל,Bialeהשוו55



31האדםזכויות:יסודח"הרקעעלבמשפחהצדק

וגירושיןבנישואיןלשוויוןוהזכותבמשפחהצדק.5

,הנישואיןבמשךהמשפטייםליחסים,נישואיןקשרליצירתהנוגעבכללשוויוןהזכות
כך.הבינלאומיותבאמנותהאדםשלהיסוד-מזכויותכאחתהוכרה,הנישואיןולהפקעת

:1948משנת,האדםזכויותבדברהאוניברסאליתלהכרזה(1)16סעיףקובע

,race10due11ת11860אof full age , without anyתסש0ש"Men and

.found family10marry and0!nationality or religion, have the right

!8marriage, during marriage and1088equal rights106%א81סThey are

."dissolution5א

דומהברוחקבע,1966משנת,ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברלאמנה(4)23סעיף

השוויוןלהבטחתמתאימיםאמצעיםלנקוטהאמנהעלהחתומהמדינהכלעלחובה

.האמור
בסעיף,1979משנת,נשיםנגדההפליהצורותכלביעורבדברהאמנהקובעת,בפרט

בכלנשיםנגדהפליהלבערהחובההאמנהעלהחתומהמדינהכלעלחלהכי,(1)16
את,היתרבין,ונשיםגבריםשלהשוויוןבסיסעלולהבטיח,וגירושיןלנישואיןהקשור

:האלההזכויות

;marriage110תenter10The sarne right8נ)"

marriage110ת

:

enter10spouse and801005010The same right freely(6)

;only with their free and full consent

8The!ט1 same rights and responsibilities during marriage and(0) ת615801860.

רבותמדינות.זהמסעיףהסתייגותתוך,1991בשנתזואמנהאישררהישראל-מדינת
אחרותמוסלמיותומדינותבנגלדש,תימןלרבות)זהמסעיףהןאףהסתייגואחרות
.(השרעיהדיןחלשבהן
הציבור-תקנתאתהנוגדותתופעותהשורשמןלעקרהרצוןביןמתחשקייםספקאין

פתרוןנמצאהמערבבמדינות.והמסורתהדתמנהגיאתלכבדהרצוןלביןהמודרנית

נישואיןבענייניהחילוניהמשפטלביןהדתיהדיןביןלבחורבאפשרותזהלמתחחלקי
מעמדםאתהשוואשרחוקיםשלשורהנחקקה60-וה50-הבשנותבישראל.וגירושין

מאפשריםאלהחוקים.נשואים56זוג-בנישללמעמדם,"בציבורידועים"זוג-בנישל
למניעותחלקיפיתרוןומספקים,וענייןדברלכלכמעטזוג-כבנילנישואיןמחוץחיים
ישירקשרקשורותבהכרחשאינןהנישואיןכושרעלדתיותמהגבלותכתוצאהחיתון
,הרושםמתקבלשניםבאותןבפסיקהשנדונוהמקריםמן.'המיניםלשלהשוויוןלעניין

שאטהף'נ;459(ג"תשל)גמשפטעיומ"הישראליבדיןבציבורהידועה",שרידמן'ד,ראו56

'ח;484(ג"תשל)גמשפטעיורי,"וזכויותיהמעמדה,הגדרתה-כאשתובציבורהידועה"
.119(ו"תשל)1משפטים"בציבורהידועזוג-בן"שלח

איסורכגון)הדתיהדיןמכוחהנישואיןחופשעלמיוחדותהגבלותהישראליבמשפטקחמות57
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לישראלהגיעואשרזוגותשלחיתוןלמניעות,היתרבין,מענהנתנואלהשחוקים
להינשאהישראליהמשפטבמסגרתאפשרותכלאין,זאתעםיחד.השואה58כשורדי

שלאזרחיתמערכתשלבהנהגההציבוריוהדיון,שוויוניתדיניםמערכתבתוךולהתגרש
האחרונותןהשניםבעשריםהיוםמסדרירדהדתיתלמערכתבמקבילוגירושיןנישואין

שלידוקצרהכיעד,שורשייםכההםהדתיבדיןהדרושיםהשינוייםכימסתבראך
אפשרותקיימתשבהןאחרותשבארצותלצייןמעניין.אותםלחוללהרבניהממסד
העגינותלבעייתפתרונותנמצאו,אלהבענייניםלדתיאזרחישיפוטביןהבחירה
מיוחדיםחוקיםלחרקקהמחוקקשנחלץעד,האזרחייםהמשפט-בתיפסיקתבמסגרת

.הדתיים59היהודייםהממסדיםבלחץדווקא,האזרחייםהמשפט-בתיידי-עלהמוחלים
ההכרהעלמושתתתוגירושיןנישואיןבעניינילשוויוןבזכותהבינלאומיתההכרה

.והמדינה60החברהשללהגנהובזכותההחברהשלהטבעיהיסודתאבתורבמשפחה
מעמיקהלהתייחסותזכתהלאהיא"טבעית"כמסגרתנתפשהשהמשפחהמשום

,החברהשלהיסודיחידתאומנםהיאהמשפחה,זאתעםיחד,צדקשלתאוריותבמסגרת

המשפחהבתוך.במדינההאזרחלהיותשעתירמיאתראשוניבאופןמעצבתוהיא
הראשונההלימודחוויתאם.החברתייםיחסיהםשלהיסודשיעוריאתהילדיםלומדים
שינחההצדקשחושלהניחסביר,שוויוניים-בלתייחסיםשלדגםפי-עלהיאשלהם
בהליכי,אשההיאבאשר,האשהשלהפגיעות.מיסודוולקויפגוםיהיהבבגרותםאותם

בדרךלסחטנותוחשיפתה,האיששלרצונובשררתתלותה,הדתיהדיןפי-עלהגירושין
למרקםמזיקותהן.האשהשלצרתהרקאינם,כושליםנישואיןשלהבבליםמןלחופש
בחברהצדקעללדברניתןלא.בילדיםגםניכריםוסימניהן,המשפחהיחסישלהכולל

.המשפחה61בתוךלצדקהדעתאתלתתמבלי

להגבלותמעכר(חלוצהאוגרושהעםכהןשלהנישואיןואיסור,דתיים-ביןתערובתנישואי
הזכות"רובינשטיין'אראו.העריותואיסורהביגמיהאיסור,הנישואיןגילשלהאוניברסליות

.433(ג"תשל)גמשפטעיווי"לנישואין
שרמשלזינגרפונק62/143צ"בג;141חד"פ,סקורניק'נסקורניק51/191א"ע,למשל,ראו58

.645(4)כד"פ,הפניםשר'נזמולון66/73צ"בג;225יזד"פ,הפנים
Relations-(תיקון1990בשנתנחקקיורק-ניובמדינת59 Act0*אתהסמיךאשר,0ש0ם

המניעהאתהמבקשהסירלאעודכללגירושיןדין-פסקמלתתלהימנעהאזרחיהמשפט-בית
דומהתיקון1985כשנתנחקקבקנדה.הגטמתןידי-על,זוגו-בתשלמחדשלנישואיןהדלית
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