
אתמרחיבההרבנותבג״ץ,לעמדתבניגוד

בחו״לאזרחייםנישואיםבתיקיסמכויותיה
אטינגריאיר אטינגריאיר

שניתנודיןפסקיארבעה

רבנייםדיןבבתיהאחרונהבשנה

מרחיביםאזרחיים,נישואיםבתיקי

סמכותאתמחלוקתמעוררבאופן

גירושים.שלבמקרההדיינים

מזמןלאשניתןדיןבפסקכך

נקבעבנתניה,הרבניהדיןבנית

אז־נישואיםשלבמקרהגםכי

רחיים

$TS1$אזרחיים$TS1$

$DN2$אזרחיים$DN2$משפטפיעללדוןניתן

בפירו־הברורנושאבכלההלכה

קם.

$TS1$.בפירוקם$TS1$

$DN2$.בפירוקם$DN2$במש־לרוןמוסמכיםהרבנים

מורת

$TS1$במשמורת$TS1$

$DN2$במשמורת$DN2$המזונותגובההילדים,על

למרותזאתהרכוש.ענייניוכל

שלפיהבג״ץ,שלמכוננתפסיקה

אזרחייםבנישואיםמדוברכאשר

כליידונוקפריסין״(,)״נישואי

רקבגירושיןהכרוכיםהעניינים

אזרחית.בערכאה

הרכבבחיפה,אוזרת,בפסיקה

שחורישראלהרבהדייןבראשות

פסקלתתהאחרוןבנובמברסירב

אזרחייםנישואיםלהתרתדין

שלמתמשכתסרבנותלמרות

בעלהכיהאשהותלונותהבעל
באלימות.בהנהג

12בעמודהמלאההכתבה

אזרחייםנישואיםבתיקיסמכויותמרחיבההרבנות
טכנידיןבפסקנעצרתלאלהתגרש,ומבקשיםבחו״לשנישאולזוגותבקשרהדייניםסמכותכיבג״ץ,לפסיקתבניגודקובעים,רבנייםדיןבבתישניתנודיןפסקי

אטינגריאיר אטינגריאיר

ואםאזרחית,התחתנתי״אם

למהאזבחירה,אזליהיתה

לאממשאניעכשיו?אותהאין

עושהאניבכללמהמבינה

שביטורדמזמרתכךברבנות״,

שהעלתהבקליפחבריהעםיחד

וזכהליוטיובהאחרוניםבימים

אלף21מ-ליותראתמולעד

ישרא־אלפיכמושביט,צפיות.

לים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$לפרקובחרובחו״לשנישאו

בביתלעבורנדרשההחבילה,את

יצאקצפהוהתרגזה.הרבני,הדין

ישראליםזוגבנישבוההליךעל

אזרחיתבחתונהשנישאויהודים,

כגרושיםלהירשםומבקשים

להצ־נדרשיםהפניםבמשרד

טייד

$TS1$להצטייד$TS1$

$DN2$להצטייד$DN2$הדייניםמטעםדיןבפסק

ביניהם.הזוגיהקשראתהמתיר

בי־כמקובלהתגרשהשביט

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$סיפו־עללהגיבובחרה

רה

$TS1$סיפורה$TS1$

$DN2$סיפורה$DN2$מבחינהאבלבהומור,האישי

מנהלתשהיאייתכןציבורית

ארבעהאתמול.שלהמלחמהאת

האחרונהבשנהשניתנודיןפסקי

קוב־אזורייםרבנייםדיןבבתי

עים.

$TS1$.קובעים$TS1$

$DN2$.קובעים$DN2$בקשרהדייניםסמכותכי

נע־לאבחו״לשנישאולזוגות

צרת

$TS1$נעצרת$TS1$

$DN2$נעצרת$DN2$אתהמתירטכנידיןבפסק

לאוגםלאשה,גברביןהקשר

במ־שנעשהכפילחומרה״ב״גט

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$אז־נישואיםשלמסוימים

רחיים.

$TS1$.אזרחיים$TS1$

$DN2$.אזרחיים$DN2$סערהמעוררותהפסיקות

בדיניהעוסקיםמשפטניםבקרב

משפחה.

לאשניתןמפורט,דיןבפסק

בנתניה,הרבניהדיןבביתמזמן

נישואיםשלבמקרהגםכינקבע

משפטפיעללדוןניתןאזרחיים,

בפירו־הכרוךנושאבכלההלכה

קם.

$TS1$.בפירוקם$TS1$

$DN2$.בפירוקם$DN2$במש־לדוןמוסמכיםהרבנים

מורת

$TS1$במשמורת$TS1$

$DN2$במשמורת$DN2$המזונותגובההילדים,על

למרותזאת,הרכוש.ענייניוכל

שלפיהבג״ץ,שלמכוננתפסיקה

אזרחייםבנישואיםמדוברכאשר

כליידונוקפריסין"(,)״נישואי

רקבגירושיןהכרוכיםהעניינים

דיןבביתולאאזרחיתבערכאה

הרבו־לגילוייםה״מתכחשרבני

שיים

$TS1$הרבושיים$TS1$

$DN2$הרבושיים$DN2$הנישואים״.סטטוסשל

המהפכנית,בפסיקתםואולם,

ההל־כימנתניההדייניםטוענים

כה

$TS1$ההלכה$TS1$

$DN2$ההלכה$DN2$בהתקשרותמכירההיהודית

כךומשוםזוג,בניביןאזרחית

הגי־היבטיבכללדוןגםניתן

רושין.

$TS1$.הגירושין$TS1$

$DN2$.הגירושין$DN2$בבתיאחריםהרכביםשני

הרחי־וחיפהאביבתלשלהדין

קו

$TS1$הרחיקו$TS1$

$DN2$הרחיקו$DN2$לדוןהסמכותאתונטלולכת

כפיהבעלים,שהציבוב״תנאים״

פיעלגירושיןבהליכישנעשה

בראשותהרכבבחיפה,ההלכה.

סירבשחורישראלהרבהדיין

דיןפסקלתתהאחרוןבנובמבר

למ־אזרחייםנישואיםלהתרת

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$הב־שלמתמשכתסרבנות

על

$TS1$הבעל$TS1$

$DN2$הבעל$DN2$נהגבעלהכיהאשהותלונות

כיקבעהדיןביתבאלימות.בה

הדיינים,לטענת

מכירהההלכה

אזרחיתבהתקשרות

גםלדוןניתןולכן

ומזונותבמשמורת

כיבג״ץקבע2006ב-

״נישואייתירוהדיינים

ידונולאאךנוח״,בני

הנכרכיםבעניינים

הגירושיןבתהליך

נשים:זכויותארגוני

הדברמשמעות

שנישאהאשהשכל

מסורבתהיאבקפריסין

בפוטנציהגט

כלומרבגט",לחייבםמניעה״אין

פיעלכנשואיםאליהםלהתייחם

בתיהסתמכוהיום,עדההלכה.

מקלותשיטותעלרבנייםדין

הנישואיםאתוהתירובהלכה

בליגםמטעמם,דיןפסקידיעל

הבעל.הסכמת

נשיםזכויותלמעןארגונים

חדשפרקשזהווטועניםמוחים

הר־הדיןבתישמנהליםבמאבק

בניים

$TS1$הרבניים$TS1$

$DN2$הרבניים$DN2$סמכויותיהם.להרחבת

ראשהלפרין־לדרירותפרופ'

האשהמעמדלקידוםרקמןמרכז

אמרהבר־אילן,באוניברסיטת

דרמטית,בהתפתחותש׳׳מדובר

לשליט־מכפיפיםהדייניםשבה

תם

$TS1$לשליטתם$TS1$

$DN2$לשליטתם$DN2$אלפיעשרותאותםאתגם

במ־להתחתןלאשבחרוזוגות

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$.אשההיום,עדהרבנות

אזרחייםבנישואיםשהתחתנה

שלמהאפשרותמוגנתהיתה

כלהיוםגט.ומסורבותעגינות

היאבקפריסיןשהתחתנהאשה

בפוטנציה״.גטמסורבת

שו־אליאבהפרופ'לעומתה,

חטמן,

$TS1$,שוחטמן$TS1$

$DN2$,שוחטמן$DN2$ומר־עברילמשפטמומחה

צה

$TS1$ומרצה$TS1$

$DN2$ומרצה$DN2$מברךמשפט,שעריבמכללת

רואה״אנימנתניה.הדיןפסקעל

שזהחושבאניחיובי.דברבזה

שהיתה,החוקכוונתאתמשרת

לה־ולאשרוצהלמילאפשר

כריח

$TS1$להכריח$TS1$

$DN2$להכריח$DN2$בפנילהתייצבאחדאף

שביתלאזההרבני.הדיןבית

לה־מהנשים,זכויותשללהדין

פך.

$TS1$.להפך$TS1$

$DN2$.להפך$DN2$שהתחתנהבאשהרואים

ומ־כנשואהאזרחייםבנישואים

תחשבים

$TS1$ומתחשבים$TS1$

$DN2$ומתחשבים$DN2$כנשואה״.בה

נישואיםמתיריםאיךהשאלה

לתשו־זכתהבישראלאזרחיים

בות

$TS1$לתשובות$TS1$

$DN2$לתשובות$DN2$הרבניהדיןוביתבג״ץשל

ברא־הרכבקבע2006ב-הגדול.

שות

$TS1$בראשות$TS1$

$DN2$בראשות$DN2$בתיקברקאהרןדאזהנשיא(

כינוח״(בני״בג״ץלכינוישזכה

ביתשלהגישהאתלאמץיש

מעמדישלפיההגדול,הדין

קפריסין,לנישואיבהלכהמסוים

בה־להתירםיכוליםהדייניםאך

ליך

$TS1$בהליך$TS1$

$DN2$בהליך$DN2$דיןפסקיחסית:ומהירפשוט

הותר.הקשרכיהקובע

ז?דיןבתיכיקבעברקהשופט

הנכרכים״ב״ענייניםידונולא

עלמשמורתכמוהפרידהאחר

שח־משוםרכושוענייניילדים

זקה

$TS1$שחזקה$TS1$

$DN2$שחזקה$DN2$מביתזאתהמבקשבעלעל

בכנות״,פועל״אינוהואכיהרין

אתלרעהלנצלמנסהכלומר

הרבניהדיןוביתהיותהדין.בית

כתקפיםהנישואיםאתרואהלא

לכלשידועהרימלכתחילה

לא־ייתנולאשהדייניםהצדדים

שה

$TS1$לאשה$TS1$

$DN2$לאשה$DN2$יישמרותמידכלשהן,זכויות

לגבר.יתרון

במקרהדןבנתניההדיןבית

בקפ־שהתחתןיהודיםזוגשל

ריסין

$TS1$בקפריסין$TS1$

$DN2$בקפריסין$DN2$-שנילוונולדו1998ב

הב־הגישחריג,בצעדילדים.

על

$TS1$הבעל$TS1$

$DN2$הבעל$DN2$הדיןלביתגירושיןתביעת

נושאיאתאליהוכרדהרבני
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חתונה

אזרחית

ישראליםזוגות

בחו״לשמתחתנים

שהיויהודים

להינשאיכולים

ברבנות

יכוליםשלאיהודים

וגרושה,)כהןברבנותלהינשא

ואחרים(חיתוןפסולי

מוכחת,אינהיהדותם

שאחדאובספקמוטלת

יהודיאינוהזוגמבני

1jm inertm1

אוזראזרחעם

חד־מינייםנישואים

מהמתחתנים

נישאיםבחו״ל

בקפריסין

אשתקד.בחו״ל,אזרחיתחתונה

בכתבהלנאמרקשראיןלמצולמים

חחטחמשפחהארגוןנתונים:

לפנותבמקוםוהרכוש,המזונות

לענייניהמשפטלביתבמקובל

בסמכותכפרההאשהמשפחה.

הללובנושאיםלדוןהדיןבית

עמרתאתקיבלהריןביתאך

הפסיקה,למרותכייצויןהבעל,

אלהבימיםמקיימיםהזוגבני

זהואםביניהםלהסדרמו״מ

לער־מתכוונתהאשהיצלח,לא

ער

$TS1$לערער$TS1$

$DN2$לערער$DN2$הגדול.הרבניהריןלבית

מק־כאןאיןכיטענה,האשה

־ה

$TS1$מקה$TS1$

$DN2$מקה$DN2$והש־היותואשה,בעלשל

גיים

$TS1$והשגיים$TS1$

$DN2$והשגיים$DN2$בנישואיםמרצונםנישאו

חזרהריןביתואולםאזרחיים,

בע־הגדולהדיןביתקביעתעל

ניין

$TS1$בעניין$TS1$

$DN2$בעניין$DN2$כיוכתבקפריסין,נישואי

הריןלפיהכרה,קיימת"בהחלט

כנישואיהללובנישואיםהעברי,

TS1$$תוקףTS1$$תו־להםשישכלומרנוח״,בני

להערתביחסבהלכה.מסוים

בע־הכנותחוסרעלברקהשופט

ניינים

$TS1$בעניינים$TS1$

$DN2$בעניינים$DN2$,הדייניםכותביםהנכרכים

באמרתכאן״מדוברכימנתניה

מחייבת״.שאיננהאגב

כיסבורשוחטמןפרופ׳בעור

ולאפתיחותגילההמשפטבית

כה־בתיהעו״ראומרתשמרנות,

נא

$TS1$כהנא$TS1$

$DN2$כהנא$DN2$,סתום״״מבוימנכ״ליתדרור

הדין״בתיכיגט,מסורבותלמען

גטסרבנותידיהםבמויוצרים

לדבריה,קיימת״.שאינהבמקום

מסמכו־לחרוגהדיןבתי״מגמת

תם

$TS1$מסמכותם$TS1$

$DN2$מסמכותם$DN2$שאיןבמקוםלהחמירבמטרה

עגונותנשיםולייצרצורךבכך

ולצדקלמוסרלהלכה,מנוגדת

בלגיטימיותמכרסמתהאנושי,

לקיצםומובילההדיןבתישל

בהתרתייחודיתסמכותכבעלי

אנושוביהודים.שלנישואים

אזרחייםנישואיםגםכינוכחים

הדיןביתבפניהסיניםאינם

הרבני״.

שנייהאשהלשאתנכהשאשתולגבראישרורבנים

לגברבאחרונההתירבחיפההרבניהדיןבית

לקתההראשונהשאשתולאחרשנייהאשהלשאת

״איןכיפסקוהדייניםהריונה.בזמןמוחיבאירוע

)אלאהראשונילמצבהשתחזורטבעפיעלסיכוי

שלמהלישראל,הראשיהרבמשמים(״.נסיהיהאם

הגדול,הרבניהריןביתכנשיאגםהמכהןעמאר,

ההחלטה.אתלאשראםאלהבימיםלהחליטאמור

שבונדירבמקרהאלאבתקדים,מדוברלא

לאלעולםלגבריםמתיריםהמדינהמטעםדיינים

בישראל,החוקלפישנייה.אשהלשאתלנשים

ביתבהיתרנעשההדבראםאלאאסורה,הביגמיה

הדיןבתיבמערכתהדין.ביתנשיאובאישורדין

ב״ארבעה־ניתניםכאלההיתריםכיל״הארץ״אמרו

חמישה

$TS1$ב״ארבעהחמישה$TS1$

$DN2$ב״ארבעהחמישה$DN2$בשנה״.מקרים

אטינגריאירהבעלהדין,בביתשנדונוהעדויותפיעל

אבלשנים,שלושבמשךבמסירותבאשהטיפל

לה־בחיפההדיןלביתתביעההגישהוא2009ב-

תיר

$TS1$להתיר$TS1$

$DN2$להתיר$DN2$ביןטוען40בןהגבר,שנייה.אשהלשאתלו

ונב־ורבו,פרומצוותלקייםרוצההואכיהשאר,

צר

$TS1$ונבצר$TS1$

$DN2$ונבצר$DN2$מצבהבגללאשתועםהמצווהאתלקייםממנו

והנפשי.הגופני

בי־שחור,ישראלהרבבראשותהדיינים,הרכב

קש

$TS1$ביקש$TS1$

$DN2$ביקש$DN2$להשיבכדיהשארביןממצבה,להתרשםתחילה

להתייצבכדידעתהעלעומדתהיאאםלשאלה

ויתרדברשלבסופואךההלכה,פיעלגטבסידור

העדים.ועלהרפואיותהדעתחוותעלוהסתמך

שלהאפוטרופסיתכיהיתר,ביןציינו,הדיינים

הבעללבקשתהתנגדות״איןלהם:כתבההאשה

נישואיך.להיתר

אטינגריאיר

עמוד 2


