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מבוא.א

מניחאינושהואתוךעגינותבכבליהתובעתאתהמנוחכבלחודשים237"
לרקום,ילדיםוללדתלהוסיף,שניתלהינשאהרשאיחופשיכאדםלחיותלה

מלשמועאוזנוהמנוחאטםבהםחודשים237.חייוסיפוראתולטוות
התובעתשלאצבעהעלהנישואיןטבעתהפכהבהםחודשים237.שוועתה
י".צווארהעלהנקלטבעת

מחד,פרייורונןקפלןיחיאלהמלומדיםביןוחריףמענייןויכוחניטש,לאחרונה
,גטלמסורבותנזיקיפיצוילעניין,גיסאמאידך,3ביטוןיפעתהמלומדתלבין,גימא
שישדומני.גטלהןלתתמסרבשהואאלא,נעלםולאידועשבעלןעגונותאותןהן

אתתחדדואף,אותוותפרההדיוןאתשתעשיר,לסוגיהשלישיתגישהלהעלות
התאביןמעניינתמפגשנקודתיציגהדיון.הנזיקיןדינימטרותשלבפועלהיישום

לענייניהמשפטביתביןהסמכויותלמירוץגםהקשורה,הנזיקיןלדיניהמשפחתי
.הרבניהדיןלביתמשפחה
דין-שפסקהואביטוןלביןופריקפלןביןבמחלוקתשנויהיהשלאנתון
להמריץעלול,הגטסרבנותעבורלאשתונזיקיפיצוילשלםהבעלאתהמחייב

.זהפיצויעלהאישהמצדויתורתמורתהגטאת,דברשלבסופו,לתתהבעלאת
.לתוקפוחשששישגט,דהיינו,כדיןשלאמעושהגטלהוותזהגטעלול,משכך
אתלגרשהבעלחייבשבגינםמקריםשלארוכהסדרהקיימתהיהודיתבהלכה
;4מסוימיםוהיגיינייםאישייםנתוניםעקבאשתועלמאוסהבעל:וביניהם,אשתו

אואישותיחסיעמהלקייםרצוןאי,האישהאתלפרנסהבעלשלמוכנותחוסר
ניתןמקריםבאותםרקכיסבורמהפוסקיםחלק.5כלפיההמופניתאלימההתנהגות

ישאםגם,אחריםבמקרים.כשריהיהוהגט,"אנירוצה"שיאמרעדהבעלאתלכוף
עלולכלשהיכפייההתקיימהואם,כןלעשותהבעלאתלכוףאיןלגירושיןעילה
כפייהשדווקאהסבוריםיש.לתקפותו6לחששובכךהגטלעישוילהביאהדבר
באמצעותעקיפהבצורהנעשיתהגטאכיפתואם,בעייתיתהיאהסרבןשלבגופו

רבנייםדין-בתיחוקגם.כשריהיההגט,ולחרםלנידויהדומותחברתיותסנקציות
לאכיפתמסוימותקשותסנקציותלהטילמאפשר7(גירושיןשלדיןפסקיקיום)

לפסק31'פס(2006.4.30,פורסםלא)פלוניעיזבון'נפלונית05/19480(ס"כשלום)ש"תמ1
.(סבא-כפרעניין:להלן)הדין

'שיחיאל:הנזיקיןדיניבחקרעוסקוהשניהעבריוהמשפטהמשפחהדיניבחקרעוסקהאחד2
.(2005)773-870כחמשפטעיוני"גטסרבנישלבנזיקיןאחריותםעל"פריורונןקפלן

פמיניסטיניתוח,נשייםעניינים"ביטוןיפעת:הנזיקיןדינישלפמיניסטיבניתוחהעוסקת3
.(2005)871-902כחמשפטעיוני"פריורונןקפלןליחיאלמענה-ביניהםהמסוכןוהפער

.אסימן,קנד,העזראבן,ערוךשולחן4
.גסימן,שם5
.כאסימן,שם6
.1995-ה"התשנ,(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדין-בתיחוק7
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אולעציריםהניתנותשונותהטבותמניעת;(צינוק)בידוד,מאסרוביניהן,הגט
רשיוןשלילת;דרכוןלקבלהאפשרותשלילת;הארץמןיציאהעיכוב;לאסירים
.ועודמסוימותלמשרותמינויעלהגבלות;הבנקחשבוןעלהגבלותהטלת;נהיגה

דיןבתישיפוטחוקמכוחבדיןקיימותשהיולסנקציותמתווספותאלהסנקציות
הגטלעישוימחשש,רבאינואלהבסנקציותהשימוש.8(וגירושיןנישואין)רבניים
.בציבור9מהידועיותרשכיחהואאך,מסוימיםבמקרים

יבקששעליו,נזיקידין-פסקשגםהינהוביטוןפרי,קפלןשלההנחה,כאמור
יכריזהרבניהדיןשביתלכךלגרוםעלול,המיוחלהגטמתןתמורתלוותרהבעל
קיים,לכךבהמשך.אסורהכפייהבבחינת,כדיןשלאמעושהגטכעלהגטעל

לשנינשואהתימצאהמעושההגטעלבהסתמךשתתחתןהאישהשמאחשש
(ימותמהםאחדאםאף,שניהםעללעולםאסורהתהיההיאההלכהלפי)גברים

.כממזריםיוכרזווילדיה
וישהמשפחהמדינימושפעיםלהיותהנזיקיןדיניעל,ופריקפלןשללגישתם

קייםשלאהסדר,מעושהמגטהחששעקבהנזיקיתלתביעהמיוחדהסדרליצור
:אמצעיםבשני,הנזיקיתהתביעהסיוגמשמעותוזההסדר.הנזיקיןבדיניכיום

,בהרבהקטןיהיהזהסכום.10התביעהסכוםעלממששלמגבלההטלת-האחד

.זומגבלהללאהתובעתלטובתלהיפסקשעשויהנזיקיהפיצוימסכום,נראהכך
דין-פסקכברנתןהרבניהדיןשביתבכךהתביעהשלהגשתההתנאת-השני
אפשרותוהיעדר,("כופין"אוחיוב)לפחותחיובשלמסוימתבדרגהגירושיןשל

אםובוודאי,"המלצה"או"מצווה"ברמתדין-פסקישלבמקריםתביעותלהגיש

.ן!בנדוןרבנידין-פסקכללניתןלא

עלהתבססוהסנקציות;1953-ג"התשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין-בתישיפוטחוק8

והדברים,הגטלכפייתנחשביםאינםאלהאמצעיםשלפיהן"תםדרבינוהרחקות"
תםרבינוהרחקות"באריאברהםראו.נוספיםפוסקיםידי-עלהדרךכהמשךהתקבלו

65יט-יחהעבריהמשפטשנתון"אישתולגרשבעלאילוץבדרכיחדשניותגישות-

"לאשתוכספיבפיצויהבעלחיובלאחרגטסידור"לביאאוריאל;(ד"התשנ-ב"התשנ)
.(ו"התשס)160,172בותחומין

153ד-גהעבריהמשפטשנתון"ולמעשהלהלכהגטכפיית"ורהפטיגזרחראולהרחבה9

;(05.1.14)הצופה"נזיקיןופיצוייגטסרבנות"בסדוד;שם,בארי;(ז"התשל-ו"התשל)

.הדיןלפסק3נ-12'פס,1ש"הלעיל,סבא-כפרעניין
העונשיהשיעור-העברייםהמזונותמדיניהשאובהמסוימתלקונסטרוקציהבהתאם10

.זולרשימהלהלן(א)(2)גבחלק,גישתםבהצגתבהמשךשנרחיבכפי,מוגבריםבמזונות
מהפוסקיםחלקדעותלפיהגטלעישוייביאלאהנזיקיןבדיניזוקונסטרוקציהשליישומה
.לפחות

שכללדין-פסק(א):גטלמתןלבקשהרבנידיןביתשלהתייחסותצורותכמהלמעשהיש11
זו-אשתואתלגרשהכעלעל"מצווה"כיהקובעדין-פסק(ב);לגרשלבעלמורהאינו
דינולפסקבדומה)לאשתוגטלתתהבעלעלחיובהקובעדין-פסק(ג);ברורההמלצהמעין
;(לפועלההוצאהשלכוחהזה-אותואוכףאינואךחיובהקובעאזרחימשפטביתשל

עללכפותכדידיןפי-עלשונותסנקציותלהפעילשישהקובעכופיןבדרגתדיןפסק(ד)
.הגטאתלאשתולתתולאוכפוהחיובאתלקייםהבעל
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התביעהאת,לדעתה,הופכתאשר,ופריקפלןשלגישתםנגדמתרעמתביטון
איןשלפיה,פמיניסטיתמבטמנקודתוזאת,המשפחהדינישללשפחההנזיקית
ביטוןמציעה,לכךבהמשך.המשפחהדיניעקבהנזיקיתהתביעהאתלהגביל
עלחריפהביקורתמותחתהיא.בתנאיםלהתנותהולאבמלואההתביעהאתלקבל
פוגעתשגישתםהעובדהוביניהם,פמיניסטייםהיבטיםמכמה-וזאת,ופריקפלן
שלאהדברפירושאםגםהנזקיותזכויותיהאתלמצותאםלבחורהאישהבזכות
הרווחהעלולוותרהגטאתלקבלאומעושהלגטהחששבשללהתגרשתוכל

בעייתיתאינטראקציההיוצריםופריקפלןנגדמוחהביטון,אמנם.הכלכלית

אחרתאינטראקציהמציעהעצמההיאאך;הנזיקיןלדיניהמשפחהדיניבין
,כלשונה,"הדכאנייםהמשפחהדיני"לשינוישתובילכזו,הדיניםמערכותבין

.הנזיקיןדינימכיווןשיופעללחץבאמצעות
המשפטבביתהכהןמנחםהשופטשנתןדין-פסקרקעעלמתחדדתהמחלוקת

להונפסקוגטמסורבתשלתביעתההתקבלהובו2יבירושליםמשפחהלענייני
שנישללדפוסירידתםעםניתןזהדין-פסק.ח"שמיליוןכחצישלבסךפיצויים

יותרמאוחר,נוסףדין-פסק.אליומועטההתייחסותבהםהייתהולכן,החיבורים
המשפטבביתוייצמןצביהשופטידיעלניתן,אלומאמריםכללהתייחסולאשאליו
שלעזבונונגדגטמסורבתשלתביעההתקבלהובוסבא13-בכפרמשפחהלענייני
פיצוייםונפסקו,גטלהלתתשניםעשרותמשךבעקביותסירבשהבעללאחר,בעלה

.ח"שאלף700-מלמעלהשלבשיעור
אתוהןופריקפלןשלהפטרנליסטיתהגישההןהמבקרתגישהיציגזהחיבור
צריכהאינהשהתביעה,היאידיעלשתוצגהגישה.ביטוןשלהפמיניסטיתהגישה
ישאלא,ופריקפלןשלכהצעותיהם,וסייגיםמחסומיםבאמצעותמסויגתלהיות
זוגישה,זאתעם.התובעתצעדיאתלהצרולאעקרוניבאופןבמלואהלקבלה

המנסרהדרךהסוגיהאתלבחוןישכי,אטען.פמיניסטיניתוחעלתתבססלא
להיותצריכהולאאיןכזונזיקיתלתביעהכיאדגיש.הנזיקיןדינימטרותשל

הדיןבביתהנדוניםהגירושיןלדיניזהבענייןדהיינו,המשפחהלדינישייכות

המשפטבית-התביעהאתלשכןהמחוקקבחרשבהלאכסניהרקאלא,הרבני
עלבהתבסס,במשפחהסכסוכיםיישוב-המרכזיתמטרתועל,משפחהלענייני
,גיסאמאידךוביטון,גיסאמחדופריקפלן.אלהסכסוכיםשלהמיוחדאופיים
הנזיקיןדיניביןלהתקייםשצריכההאינטראקציהלשאלתבאשרבעיקרחלוקים
דיניהם,המשפחהדינילבין,התביעהנדונהשם,משפחהלענייניהמשפטבבית

אינטראקציהמציעמהחיבוריםאחדכל.הרבניהדיןבביתהנדוניםהאישיהמעמד
,ופריקפלןשמציעיםהסוגמןלא,לאינטראקציהמקוםכמעטאין,לגישתי.אחרת

גטלמסורבותהפיצויסוגיית.אחרסוגמכללאוגםביטוןשמציעההסוגTDלא

.(ירושליםעניין:להלן)(2004.12.21,פורסםטרם).פ.כ'נ.ש.כ03/19270(ם-ישלום)ש"תמ12
.1ש"הלעיל,סבא-כפרעניין13
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,המהותייםהמשפחהדינילאורולאהנזיקיןדיניבאמצעותורקאךלהיבחןצריכה

הנזיקיןדינימטרותדרךהתביעהבחינת.הרבניהדיןבביתהאישיהמעמדדיניהם
הנזיקיןדינימטרותכללעםאחדבקנהעולההגטמסורבתשלמלאפיצויכיתעלה

שלהקמתושבבסיסהסכסוכיםיישובשלהמטרהעםגםומתיישבת,הקלאסיות
.כוותביעהמתבררתשלפניו,משפחהלענייניהמשפטבית

גטלמסורבותנזיקיפיצויבענייןמשפחהלענייניהמשפטבתיפסיקת.ב

היהלאשלכאורהאףעל,גטמסורבותידיעלנזיקיותתביעותהוגשולאבעבר
בתידנובהםאחדיםמקריםהיוהאחרונותבשנים.!4כןלעשותחוקימחסוםכל

תביעותכיומצאוגטבסרבנותשמקורןנזיקיןבתביעותמשפחהלענייניהמשפט
מהיעדרהסףעלהתביעהלמחיקתבקשותדחוולכן,בנזיקיןפיצויבנותאלו
ואותם,בסוגיהראשוניםסופייםדין-פסקישניהתקבלולאחרונהרק,אולם.!5עילה
.כעתנסקור

לענייניהמשפטמביתהכהןמנחםהשופטלפנינדוןאשר,ירושלים6ןבעניין
בעיקר,השוניםנזקיהעלגטמסורבתשלבתביעהדובר,בירושליםמשפחה
האישהתבעהענייןבאותו.גטלהליחןבעלהסירובעקב,הנפשיים-הרגשיים

,זאת,גטלהלתתבעלהסרבנותעקבח"שמיליוןשלושהעלשעלהכספיפיצוי
בעיקרהיופיצויהתבקשבגינםהנזקים.כןלעשותחייביהרבניהדיןשביתלאחר
הםהשניםבמהלךכי,טענההאישה.מוגבריםפיצוייםהתבקשוכן.17ממונייםלא
ניתןשלאטענוכולםוכמעט,ביניהםהמחלוקתאתשלשבוכדישוניםלרבניםפנו

,למעשה,לוואיןמרושעתהבעלשלהתנהגותווכי,זהבענייןבית-לשלוםלהגיע
אתלגרשלבעלקראהחרדיתהעדהץ"בדגם.לילדיםוכאבכבעללשמשכישורים

שחרתוארגונים,"לאשהיד"ארגוןר"יוולשעבר"לנשיםצדק"מרכזר"יו,וייססוזןד"עו14

ובמקריםירושליםבענייןהאישהאתשייצגה,הגטמסורבותבתופעתהמאבקאתדגלםעל

,בעברכיטוענת,בישראלגטסרבנינגדהכזקיותהתביעותבהגשתחלוצהוהייתהנוספים

כאלהתביעותלהגיששלאלהיעצואביב-תלמאוניברסיטתמומחים,1990שנתבסביבות
המשפטכיחהקמתשלפניכתקופהמדובר)דאזהאזרחי,המשפטשביתהואסבירשאךמפני

אתהרי"בנושאעיוןבערבנאמרודבריה.נזיקיתעילהכאןשאיןיקבע(משפחהלענייני
לזכויותבמרכזשנערך"גטמסורבותשלנזיקיותתביעות-וישראלמשהכדתלימסורבת
.06.5.17ביום,"משפטשערי"במכללתוהמשפחההילד

,פורסםטרם)אלמוני'נפלוני9!00/01(ם-ישלום)ש"תמ,01/54233(ם-ישלום)א"בש15
:להלן)(2001)29(1)א"התשסמ"פ,אלמוני'נפלונית00/3950(ם-ישלום)ש"תמ;(2002

.(2001פלוניעניין
.12ש"הלעיל,ירושליםעניין16
,החייםהנאותאבדן,לגטההמתנהבשנותוצערבדידות,סבל,בושה,נפשעוגמתובהם17

נוסף.לעולםילדיםולהביאלהינשאהסיכויואבדןבאוטונומיהפגיעה,מיניתהנאהובכללם
הרבניהדיןבביתהארוכיםההליכיםעלממוניפיצויהאישהתבעהאלוממונייםלאלנזקים
.ולמשפחתהלההבעלמצדפרנסהבהיעדרבהכנסותיההירידהועל,שניםכעשרשנמשכו
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אבהלא,לאשתוגטלתתהבעלאתחייבהרבניהדיןשביתלאחרשאףאלא.אשתו
הרבניהדיןפסקמתןלאחרשנתיים.דינו-פסקאתאכףלאהדיןובית,לתתוהבעל

נגדבנזיקיןתביעהוהגישהמשפחהלענייניהמשפטלביתלפנותהאישההחליטה
.בעלה

והפרתרשלנותבעיקר,קיימותעוולותעלהןתביעתהאתהשתיתההתובעת

שלפיהבטענה,"חוקיתהוראההפרת",העונשיןלחוק287סעיףשלחקוקהחובה
והן,הזו18הפליליתהחובההפרתמהווההרבניהדיןביתלהוראתהבעלציותאי
מעשיוכי,מצדו,טעןהבעל.נזיקיתעוולההינו,כשלעצמו,"עיגון"כיהטענהעל

שהתנהגותיוסכםאםאף,נזיקיתעוולהמהוויםאינםגטמלתתוהימנעותוומחדליו

,פיצוי-בתעוולהמהווהמטרהכלללאלחינםאישהעיגון,לדבריו.ראויהאינהזו
וברצונולהתגרשמרצונהאשתותחדלשבוליוםמייחלדווקאהוא,דנןבענייןאולם
.עוולהמשוםבמעשיואין,ולפיכך,תקיניםמשפחהלחיילחזור

סבר,פליליתהוראהאותהשלחקוקהחובההפרתבדברלעוולהבאשר
חקוקהחובההפרתבענייןהפסיקהלאורהצמצוםדרךעללפרשהישכי,השופט

הואהחיקוקשלהעוולהמיסודותאחדכי,צייןהשופט.עונשיותהוראותשל
זהכענייןואילו,היחיד-התובעשל"להגנתואולטובתו"מיועדלהיותהצורך
ושמירהציבוריסדרשלקולקטיבייםערכיםעללהגןדווקאהפליליהחיקוקנועד
להכריעלאבחרהוא,זאתלמרות.הפרטשלהאינטרסיםעללהגןולא,החוקעל

שהסיבהלהניחיש)דנןבענייןהתקיימהלאשהעוולהמלפסוקונמנעבעניין
הגיעמסקנהלאותה.(הרשלנותעוולתדרךהתקבלהממילאשהתביעההיאלכך

למניעתלחוק(3)3בסעיףהמעוגנתחקוקהחובהשהופרהלטענהבאשרהשופט
שלחקוקהחובההפרתשללטענהבאשר.199119-א"התשנ,במשפחהאלימות

בעוולהלהכרההדרךשעהלפיכיהשופטסבר,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק
היסודבחוקהמוגנותהזכויותכיאם,רחוקהעדייןפרטיםשביןביחסיםחוקתית
.ובניתוחן20הקיימותהעוולותבפרשנותומנחהמכווןכלילשמשעשויות

,זדונימעשהעלגםלהחילהניתןכי,השופטסבר,הרשלנותלעוולתבאשר
בכךאותההפרוהוא,לאשתוזהירותחובתחבהבעל.גטסרבנותעלובכללו
סירבהוא.הסבירלאדםהראויההתנהגותמסטנדרטומכווןניכרבאופןשסטה
במושכוארוכותשניםמשךבההיתל,להתגרשאשתולבקשתארוכותשניםבמשך
הזוגבניעלכידעתםאתחיווהרבניםשכלאףעל,אחרלרבאחדמרבאותה

הוראההמפר":כךקובע(העונשיןחוק:להלן)1977-ז"התשל,העונשיןלחוק287'ס18
לאותוומוסמךרשמיבתפקידהפועלאדםאופקידמאתאומשפטביתמאתכשורהשניתנה
."שנתייםמאסר-דינו,עניין

.1991-א"התשנ,במשפחהאלימותלמניעתחוק19
עצמאיתחוקתיתעוולהלגביהן,786-794'בעמ,2ש"הלעיל,ופריקפלןגםסבוריםכך20

בהחלתבעיהיש,לטעמם.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלחקוקהחובההפרתלגביוהן
ש"הלעיל,01/54233א"בשוהשוו.787-792'בעמשם,ופריקפלן;פרטיםעלכזותביעה

15.
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גטלתתשחייבוהגדולהרבניהדיןביתההלטתאתהפרובמיוחד,להתגרש

רגשינזקלגרימתצפיותקיימת,הענייןבנסיבותכי,וקבעהוסיףהשופט.לאשתו

מצופהשם,לאישהבעלשליחסיםבמערכתבמיוחד,בכבודהולפגיעהלאישה
.זראדםכלפיהמצופהמזויותר,ורווחתוהזוגבןרגשותכלפימיוחדתזהירות
הבעלאתהרבניהדיןביתשלחיובומיום,נקבעכך,למעשהנתבצעהזועוולה
.כןלפניולא,בגט

המשפטיההליךהתמשכותעלהפיצויכי,השופטסבר,הנזקראשילעניין
בהליכיםהמשפטהוצאותפסיקתבמסגרתלהינתןאמורהאבודהההכנסהובגין

השופטקיבל,ממוניים-הלאהנזקראשילשארבאשר.הרבניהדיןבביתשהתקיימו
אבדן,סבלבגיןפיצויזהבענייןלפסוקניתןאכן,לדעתו.התביעהטענותאת

בדינימוכרנזקכראשברגשותהפגיעהאתלהגדירויש,נוחותואבדןרווחה
האישהשלבאוטונומיהפגיעהכדיגםעולהגטלתתהסירוב,לדבריו.הנזיקין
גורמתובכךובחירותהבכבודהפוגעתזוהתנהגות.21עצמהאתלממשובזכותה

הואגטלתתהבעלשלהעיקשתלסרבנותונוסףכאשרבמיוחד,גדולנפשינזקלה
אך"יפנוכילהמשהבטיחתקווהבההציתהוא:ספוראיןפעמיםבאשתוהיתלגם
,בעוד,הגטבענייןפסקואתלקייםמתחייבכשהוא,אחרוןנוסףלרב"הפעםזו

ענייןכי,השופטקבעעוד.ההבטחה22אתלקייםכוונהכללוהייתהלא,למעשה

פיצוילתובעתפסק,לפיכך.מוגבריםפיצוייםלפסוקיששבומובהקענייןהואזה
,ח"ש000,325שלבסךגטליחןהבעלאתהרבניהדיןביתקייבשבההתקופהמן

.מוגבריםכפיצוייםח"ש000,100-לבתוספת
העומדתלמחלוקתהתייחסותלפסיקתוהקדיםהשופטכי,ולצייןלהוסיףהראוימן
האם,(המשפטקדםישיבתבמהלךזוסוגיהשהעליתיהגם)לקבועלילא":לפנינו
לאישהוימסורהבעליתרצהכךובעקבות,תתקבלבפניהמונחתוהתביעהבמידה
זהאין,השופטשללגישתו,דהיינו.23"לאאומעושהגטזהיהיה,המיוחלהגט

הבעלירצההתביעהקבלתבעקבותאםמשפחהלענייניהמשפטביתשלמעניינו
גטאוליליצורשעלולדבר,הגטמתןתמורתהתביעההשמטתשללהסדרלהגיע
.לגופההנזיקיתבתביעהלפסוקבבואוקבעכךהמשפטבית.כדיןשלאמעושה

משפחהלעניינימשפט-לביתכספיתתביעהאישההגישה,24סבא-כפרבעניין
לתתסירובובשל,לטענתה,שנגרמוממוניולאממונינזקבגיןכעלהעזבוןנגד
סירובו.בנדוןרבנידין-פסקשניתןלאחרואף,שנה20-מלמעלהבמשךגטלה

.15ש"הלעיל,2001פלוניבענייןגרינברגרציון-בןהשופטשלהחלטתוגםוהשוו21
לההיושלאבאישהמדוברהיהשאםלהניחיש.ילדיםשישההיוהזוגלבניכי,לצייןחשוב22

זמןכלילדיםלהולידהיכולתאיעלכישייתכןהרי,לאכללאומכךפחותאלאילדיםשישה
בענייןתוקףבמשנהנכוניםאוליוהדברים;יותרוגבוהנוסףפיצוימתקבלהיההגטעיכוב
.ילדיםללדתעודיכולהאינהוכעתלגטבציפייהחלפושלההפוריותששנותגטמסורבתשל

.הדיןלפסק4'פס,12ש"הלעיל,ירושליםעניין23
.1ש"הלעיל,סבא-כפרעניין24
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שאלתעלתהלאכללזהשבעניין,ספקאין.25ומילוליתפיסיתבאלימותגםלווה
אך.הנישואיןמכבלינשתחררההאישההבעלשבמותמאחר,מעושהלגטהחשש
.המשפטביתמצדהפתעהנכונהכאן

פיצויופסקהכהןהשופטשלבדרכועקרוניבאופןצעדוייצמןצביהשופט

.אשתוכלפיהתרשלהבעל,לגישתו.26ענייניםבכמההשונהגישתואףעל,לאישה
מהקשרהעוליםלענייניםבאשרזהירותחובתיוצרת,קבעכך,הנישואיןזיקת

לוולאפשרהזוגבןכלפיבכבודלנהוגחובהיוצרתהמיוחדתוהקירבה,האישי
בסיסהיאהכתווהגםיהודיםזוג-לבניבאשר.וסביר27תקיןחייםאורחלנהל

אתלכבדהתחייבותעצמועלהבעלנוטלשבאמצעותהמאחר,הזהירותלחובת
הבעלהפר,המשפטביתקבעכך,דנןבעניין.לרצונותיהולדאוגלצערהלא,אשתו

לבקשתהלהיעתררבותשניםמשךשסירבבכך,אשתוכלפיהזהירותחובתאת
באשתווהיתלבנדוןהרבניהדיןביתשלדינופסקאתלקייםאבהלא,ממנולהתגרש
בזכויותיהפגע,רגשינזקלאשתוגרםהוא.הגטאתלהייתןכישוואבהבטחות
ילדיםוללדתלהוסיף,לאחרלהינשאדרכהאתוחסםולפרטיות,לעצמאות,לחופש

ראשמתקייםכאןגםכיהמשפטביתסבר,לכךנוסף.ובנחתבשלווהחייהולקיים
.באוטונומיהפגיעהשלהנזק

287שבסעיףהחקוקההחובההפרתבדברהכריעלאהכהןהשופט,כזכור

לעומת.זועילהלקבלאין,לגישתוכי,עולההשיטיןביןמדבריו.העונשיןלחוק
ציבוריאינטרסגםתשרתפליליבדיןשהוראהאפשרכיוייצמןהשופטסבר,זאת
נועדהעונשיןלחוק287סעיףכי,קבעלכךבהמשך.הפרטשלעניינואתוגם
הפרטאינטרסלהבטחתגםאלא,השלטוןהחלטותשלקיומןלהבטחתרקלא

אתלאישהייתןשהבעללהבטיח-ולענייננו.ימומשאכןזכהשבודין-שפסק
.הרבניהדיןבביתכןלעשותחויבכאשרהגט

להתגוררועברההמשותפתהדירהאתילדיהעםעזבההאישה.1957בשנתנישאוהזוגבני25
הדיןלביתגירושיןתביעתהאישההגישהנישואיןשנות20לאחר.1969בשנתהוריהבבית

,הרבניהדיןבביתארוכהדיוניםמסכתולאחרנוספותשנתייםכעבור.יפו-אביבבתלהרבני
האישההגישה1996בשנת.כןעשהלאהבעל.אשתואתלגרשהבעלשעלהאחרוןקבע

עקב-לטענתו,לדיוניםהופיעלאהבעל.בירושליםהרבניהדיןבביתהגטלכפייתתביעה
1998בשלהי.מרכושוילדיוואתאשתואתנישלובהצוואהערךבינתיים.הבריאותימצבו

לחייבבמטרהמשפחהלענייניהמשפטלביתנזיקיתתביעההגישההאישה.לעולמוהלך
200,615כסךממונייםנזקים,עגינותהעקבשסבלההנזקיםבעבורבתשלוםהבעלעזבוןאת

עונשייםפיצוייםבתוספת,המשפטביתשלדעתושיקולפי-עלממונייםלאונזקיםח"ש
ומהמיטלטליןהכספיותמזכויותיומחציתלקבלדרשהוכן,ח"ש000,000,1בסךומוגברים

000,000,2שללסךהוגבלההתביעה.מזונותמתשלוםהתחמקותבגיןופיצוי,המשחשל

.אגרהמטעמיח"ש
מהןאחתואףרעותהעלגוברתאינהפסיקהשאףכך,זהותנמוכותערכאותבשתימדובר26

.השפיטה:יסוד-לחוק20'לסבהתאםמחייבתאינה
(2004)201(3)ד"תשסמ"פ,.מ.ק'נ.ס.ק00/18551(ם-ישלום)ש"תמגםראוכךעל27

.(2004פלוניתעניין:להלן)
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שללדעתםמסכיםאינוהואכי,מגלהוייצמןהשופטשלהדיןבפסקעיון
,כזכור.מעושהלגטחששליצורשעלולההרבניהדיןפסקדרגתבענייןופריקפלן
בפסקהסתפקוולא,בגטחיובלפחותיקבעהרבניהדיןפסקכידרשוופריקפלן
למנועכדי,זאת,לגרשלבעלהממליזןאו"לגרשהבעלעלמצווה"כיהקובעדין

לאבהםבמקריםגםכי,וייצמןהשופטסבר,זאתלעומת.מעושהלגטחשש
,נזיקיתעילההסרבןנגדתעמוד,גטלתתהבעלאתהמחייברבנידיןפסקניתן
כלללא,ארוכהלתקופהעיקשתגטסרבנותשלמיוחדיםבמקריםרקזאתאך

,עורךהואאותהובהבחנה,השופטשלאלהבדבריולעייןיש.והגיוניסבירטעם

בכלבנזיקיןעילהלהוותשיכולחיובבדרגתדיןפסקבין,הסברחסרתהנראית

רקכזועילהלהוותשיכול,יותרנמוכותחיובברמותדיןפסקלבין,לכאורהעניין

מכיוון,"דיקטוםאוביטר"מהוויםהללוהדברים,פניםכלעל.מיוחדיםבמקרים
הרבניהדיןביתשלדינופסקדנןשבעניין,הנתבעטענותחרף,מצייןשהשופט

.גטלתתחיובבדרגתהיה
לגרוםעלולהפיצוייםשלומופרזמוגזםסכוםפסיקתכי,וצייןהוסיףהשופט

,דהיינו,בהלכה"ממוןאונס"ב,למעשה,שמדוברמהטעםמעושהגטשללמצב
,לכאורה,רלוונטייםהיולאאלהדברים.כבדכספילחץבאמצעותהמושגבגט

להתעלםאיןאך,הבעלעזבוןנגד,כאמור,הוגשהשהתביעהמאחר,שלפניולעניין
נכונהשכאןאלא.עתידייםאחריםבתיקיםנפקותלהםלהיותשעשויהמאחרמהם

בגיןכפיצויואחידסביראמדןלאמץראוי,השופטשללדבריו:מסוימתהפתעה
שלחודשלכל,ח"ש000,3-כשלבשיעור,גטלמסורבתהנגרמתהנפשעוגמת
.שלפניובענייןפסקאכןהואוכך,הרבניהדיןביתהחלטתלאחרהגטלמתןסירוב

,הנדוןבענייןכמו,מצטברהואשכאשראף,סבירהינוהמוצעהסכום,לגישתו
מעלותחורגאינושהסכוםמאחר,זאת.(!ח"ש000,711)גבוההוא,שנה20-לכ

המינימוםשכרעלעולהואינוהיישובמןאדםשלוממזונותיוהמינימלייםצרכיו
ולא,וסבירהמתונה,לדידו,היאזהאמדןפי-עלהפיצויפסיקת,לכן.במשק

הבעל,כאמורכאןושהרי,עתידייםבמקרים)מעושהכגטהגטלפסילתתביא
לאוייצמןהשופט.המוגבריםהמזונותלענייןופריקפלןשלהצעתםברוח,(נפטר
,בלבדאחידפיצויאלא(זדוניותהיוהבעלשפעולותאף)מוגבריםפיצוייםפסק

.הבאיםבמקריםגטלעישויחשששלסיבהמאותה,כמדיניות
טפחחושפיםענייניםבכמהאשר,בסוגיההללוהחלוצייםהדיןפסקירקעעל

המלאהההכרהכלפיהשונותהתיאורטיותבגישותלדוןנפנה,טפחייםמכסיםאך
האפשריוביישום,ביניהןובהבדליםגטמסורבתשלנזיקיתבתביעההחלקיתאו
.בפועלמהןאחתכלשל
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ופמיניזםפטרנליזם,הנזיקיןדינימטרותבין:בסוגיהשונותגישות.ג

בראיהנזיקיןדינימטרותשלהמנסרהדרךהסוגיהבחינת:הנזיקיתהגישה.1
משפחהלענייניהמשפטביתשלהסכסוכיםיישובכדברהמטרה

כללי(א)

ידיעלשאומץלזהבדומהפטרנליסטיפתרוןלאמץצורךכלאיןכי,היאגישתי
שנראהכפי.הגטלמסורבתוזעוםחלקיפיצויפסיקתהיאשתוצאתו,ופריקפלן

רינימטרותלרובמנוגדוהוא,היסודדילמתאתפותראינוגםזהפתרון,בהמשך
-בחסרלוקהביטוןשמציעההפמיניסטיהפתרוןגםכי,נראהזאתעם.הנזיקין

.הנזיקיןדיניממטרותחלקעםאחדבקנהעולהשאינומאחרוגםכשלעצמוגם
,חשיבותהאףעלאשר,יחסיתצרהגישההיאהפמיניסטיתהגישהכי,ונטעןנוסיף
התביעהבהיות.להמתנגדיםמעטלאאשר,בלבדמסוימתמבטנקודתמייצגתהיא

שלאאתלעשותהואהגיוניאך,נזיקיתתביעה,ובראשונהבראש,הדיוןמושא
מסורבתשלנזיקיתתביעהקבלתאםלבחון-האחרותהגישותשתיבעליעשו
פיצוי:הנזיקיןדינימטרותעםאחדבקנהעוליםאכןלתובעתמלאפיצויומתןגט

מסוגתביעההעברת.מתקןצדק;מחלקצדק;הרתעה;לקדמותוהמצבוהשבת
המשימהזושהרי,המציאותמחויבתהיאהנזיקיןדינימטרותשלהמנסרהדרךזה

אםלבחוןניתןמכןלאחררק.ובראשונהבראשלעמודהמשפטביתעלבה
אתזהבפרקנבחן,לפיכך.אחראוזהבפתרוןתומכתמסוימתמגזריתמבטנקודת
שהתובעתהעוולותמהןהשאלהבחינתכדיתוך,הנזיקיןדינימטרותדרךהסוגיה
הראויההתביעהעילתמהיהשאלהבבחינתנפתח.דנןבענייןבגינןלתבועיכולה

.הנדוןמהסוגבמקרים

?רשלנותרקאוהקוקהחובההפרתגם:מסגרתכעוולתגטסרבנות(ב)

מכיוון,עוולהשלורחבברורלמבנהלהיכנסצריכהגטסרבנותבגיןנזיקיתתביעה
ענייןלהיותיכולגטלתתסירוב.בנזיקיןעצמהבפניעילהאינהגטשסרבנות

מקריםבאותם,נפשיתהתעללותעקבהגטלמסורבתשנגרםרגשינזקשלפרטי
ירושליםבמקרישראינוכפי.28התעמרותכדיעולהשהסרבנותלגביהםשייקבע
עוגמתובהם,ממונייםלאבעיקרהיופיצויהתבקשבגינםהנזקים,סבא-וכפר
נזקים,למעשה,הםאלה-לגטההמתנהבשנותוצערבדידות,סבל,בושה,נפש

בדינימוכר-ורגשינפשינזק-התוצר.נפשיתמהתעללותכתוצאהרגשיים
,נפשיתהתעללותהיאהתשומה.29תביעהברכנזקעשוריםמשנייותרכברהנזיקין

.Cobin!0והשווראו28 Jewish Divo~re and the Recalcitrant Hasband - Re]iasal.אDavid
(1986)405.REL)4[[ש,ofEmotionaI Distress!!

"ח"
ח1

.

~ Give " Get as Intentional נזק29
רווחה,נוחות,נכסאבדן,חייםאבדן"כ[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת2'ספי-על,מוגדר

הדיןמפסקהחל".באלהכיוצאיםחיסוראואבדןוכל,מהםחיסוראוטוב-שםאוגופנית
הוכר,(גורדוןעניין:להלן)(1985)113(1)לטד"פ,גורדון'נירושליםעיריית83/243א"בע
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,המסגרתעוולותשלקיומןלבחינתמסדישמשזהניתוח.זאת30לבחוןישוכך
.דנןכעניין,חקוקהחובהוהפרתרשלנות

לקבלבאפשרותדנוסבא-כפרובענייןירושליםבענייןהמשפטבתי,כאמור

,הסכימוהשופטים.המסגרתעוולותשתיבסיסעלגטמסורבתשלנזיקיתמביעה

בכללהצדיקיש,אכן,לדעתי.הרשלנותעוולתשלקיומהלגבי,המקריםבשני
,בראייה,הרשלנותלעוולתבהתאםגטסרבנותבגיןבנזיקיןהתביעהאתפה
החייםמעצםהעולהמיוחדתזהירותחובתמקימיםלאשתובעלביןיחסיםכי

תקיןחייםאורחהזוגלבןלאפשרהחובהאתהכוללת,הקירבהויחסיהמשותפים
עשויהגטסרבנות.בסיסיכבודלהעניקחובהוכן,מזהלמעלהלאאם,וסביר
אנושהפגיעהופוגעתהאשהאתמצערתבהיותה,החובהכהפרתלהיחשבבהחלט

מהווהגטכסרבנותהמתויגענייןשכללומרכדיבכךאין.שלהובחופשבכבודה
וענייןירושליםעניין)קשיםמקריםשניבאותםבוודאיאך,הזהירותחובתהפרת

כדיבזדוןאובכוונהאין,וכאמור,אשתוכלפיהבעלהתרשל(סבא-כפי
לשלול

,נראה,כךעל.הנזקיסודאתממלא,כאמור,הרגשיהנזק.31זהיסודשלקיומואת
.מחלוקתאין

לחוק287סעיףהוראתלפיחקוקהחובההפרתשללעוולהעתהנעבור
הותיר,ירושליםבענייןהמשפטבית,כאמור."חוקיתהוראההפרת",העונשין
בנסיבותזועילהלאמץאיןכימדבריומשתמעאףואוליעיוןבצריךזוסוגיה
עשויותהעוולותששתיסברסבא-כפרבענייןהמשפטבית,זאתלעומת.העניין
.להצדקההניתנת,האחרונההגישהאתלקבלשיש,סבוראני.בענייננולחול
בדבר,העונשיןלחוק287סעיףלפיחקוקהחובהשלקיומהבדברמחלוקתאין

.העוולהשלאחריםיסודותבשניזהבענייןהיטבלעייןישאך.הנזקובדברהפרתה
'נאמין98/2034א"עגםראוזהלעניין.נוחותוחוסררווחהאכדןהגדרתדרךנפשינזק

.(אמיןעניין:להלן)(1999)69(5)נגר"פ,אמין
גםובכללה,זוגבבןהתעללותשלנפרדתעוולהלקבועשישטענואחרבמקום,אמנם30

הפרתאורשלנותשלהמסגרתעוולותעללהתבססצורךשיהיהבלא,נפשיתהתעללות
ובנימיןסינייובלראולהרחבה.עוולהבאותהגטלתתלסירובמקוםוליחן,חקוקהחובה

,הנזיקיןבדיניזוג-בבןהתעללותעםהתמודדותדרכי-'נפשעדמיםהגיעו'"שמואלי
במאזניוככרךלפרסוםהתקבל"ישן-חדשמודלהצעת-המשפחהובדיניהפליליבדין

ניליהשופטתוגם,12ש"הלעיל,ירושליםבענייןעצמוהכהןהשופטגםסבורכך;משפט
ענייןראו.נפשיתומהתעללותפיסיתמתקיפהנפשינזקעלהמושתתתנזיקיתבתביעהמימון
פרטיקולריתכהעוולהלקבועמקוםשישנראהשלאאלא.27ש"הלעיל,2004מלוניה

עוולהאיןכאשר,הנוכחיבמצב.ירושליםבענייןהתובעתשביקשהכפי,גטסרבנותשל
.לרשלנותובראשן,המסגרתעוולותלשתילפנותישכי,דומה,התעללותשלפרטיקולרית

ברובהמכירהכללעלבהתבססתוצאהלאותהלהגיעניתןהאמריקניבמשפטגםכי,נראה
(1):הבאיםהתנאיםבהתקייםנפשינזקשלבעילהזוגבןנגדאפשריתבתביעההמדינות

בניכחייהנקריםלמכשוליםביחסקיצוניבאופןוחריגהמחפירההזוגבןשלההתנהגות
אלהתנאים.לנזקההתנהגותביןסיבתיקשרקיים(3);חמורהנזק(2);יום-היוםבחייזוג

.שם,ושמואליסיניראולהרחבה,הגטסרבנותממקרילחלקולומתאימיםלהיותיכולים
.29ש"הלעיל,אמיןענייןכךעלראו31
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החיקוקכיהוא,חקוקהחובההפרתשלבעוולהאחריותלקיוםהתנאיםאחד

תנאי.התובעשל"להגנתואולטובתו"נועד,הנכוןפירושולפי,החובהשביסוד
הציבורלטובתנועדהואומתיזהמסוגהואהחיקוקמתיהשאלהאתמעוררזה

נועדושאלולכתחיליחששקייםעונשיותבהוראותעסקיכןכאשר.בלבדבכללותו
פסקוכברהשונותבערכאותהמשפטשבתיאלא.בלבדבכללותוהציבורלטובת
גםחקוקהחובההפרתעוולתאתלהחילעקרוניתמניעהשאיןמקריםשלבשורה

ובכלל,32מתקיימיםזוכעוולהאחריותלהטלתשהתנאיםובלכד,פליליתהוראהעל
לעייןיש.התובע-הנפגעשללהגנתואולטובתומכוונתההוראהכיהקובעהתנאיזה

עונשיותהוראותבהפרתגורפתשהכרהייתכן,אמנם.לגופוענייןכלולבחוןבדבר
עוולותתקראנההנזיקיןפקודתשלתוךלכךתביאחקוקהחובההפרתלעוולתכבסיס
הפליליהדיןשלמסוכןעירובייווצרוכן.אותןלחוקקכוונהכלהייתהשלארבות

העונשיןלחוק287שבסעיףההוראהתכליתאכןכי,נראהשלענייננואלא,והנזיקי
הפרטעללהגןוכןהרשותהחלטותשבכיבודהציבוריהאינטרסעללהגן:כפולה

פסקניתןשלטובתההאישהעללהגן-דנןובעניין;החלטותאותןניתנושלטובתו
בהםבמקריםגםחלהעונשיןלחוק287סעיף,אמת.גטלהלתתלבעלהמורההדין
שיעמודמיאיןממילאשאזאלא,הוראהאוהחלטהאותהנפסקהשלטובתוצדאין
הרבניהדיןביתכאשר,דנןבעניין.חקוקהחובההפרתעוולתלפילתבועהזכותעל

בראשואולי,גםהיאזוהחלטהאכןכי,דומה,לאשתוגטלתתהבעלאתמחייב
.בנזיקיןלתבועהמעוניינת,הנפגעת-האישהשללטובתה,ובראשונה
בעוולתאחריותלהטלתהאחרוןהתנאימתקייםאםבשאלהלדוןיש,לכךנוסף
המפורשתלתרופהההפרהבשלזכאיהאחרהאדםאיןאולם":חקוקהחובההפרת

זהתנאי."זותרופהלהוציאהתכוון,הנכוןפירושולפי,החיקוקאם,זובפקודה
חוקאםהשאלהאתמעוררהתנאי.שהוזכרוהדיןמפסקיבאיזהבהרחבהנדוןלא

שונותחובותשללהפרתןבהתאםנזיקיפיצוימעטיםלאבמקריםפסקוהמשפטבתי,ואכן32
,שמשביההמקומיתהמועצה'נועקנין80/145א"ע,לדוגמה,ראו.העונשיןבחוקהחקוקות

החיקוקכאשרכישקבעוקודמותהלכותנדחוזהדיןבפסק;(1982)113,114(1)לזד"ת
.מסויםניזוקלטובתולא"הציבורלטובת"למעשההואאזי,מוגדרבלתיציבורלטובתהינו

מהקבוצהחלקשהואניזוקלטובתגםפירושו"הניזוקלטובת"כי,למעשה,נקבעהדיןבפסק
,כולוהציבורעללהגןנועדהחיקוקאםגם,כזהבעניין.החיקוקמתייחסשאליהניזוקיםשל

בענייןרקלתבועיכולואינו,הציבורמןחלקשהואמכיוון,לתבוערשאיהספציפיהניזוק
א"בענתניהושושנההשופטתשלדינהפסק;ספציפיכניזוקלטובתולאאכןהואשהחיקוק

92/1730א"ע;(סולטאןעניין:להלן)(1984)169(3)לחד"פ,סולטאן'נסולטאן81/245

זהבטוטומנויימועדון02/3559א"ע;(1995)1218(1)95על-חק,מבראווה'נמצראווה
(א"תמחוזי)א"ת;(2004)873(1)נטד"פ,בספורטהימוריםלהסדרהמועצה'נמ"בע
שלההכרעהאיראואך,(1997)93-99'פס,330(2)97מח-תק,אמין'נאמין88/1016

(ם-ישלום)ש"תמ;29ש"הלעיל,אמיןעניין:בערעורדינו-לפסק12'בפסאנגלרדהשופט
ש"תמ;(2005סלוניהעניין:להלן)60-74'פס,(2005.8.31,פורסםטרם)'לנ'ל99/2160

הפרת"שירה-ברעדה;5'פס,(2005.8.9,פורסםטרם).פ.מ.ר'נ.מ.ז99/42273(א"תשלום)
.(1989,טדסקיגדעורך)27השונותהעוולות-הנזיקיןדיניבמסגרת"חקוקהחובה
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בעוולתתרופההמקנהתביעהעילתלשלולהתכוון,הנכוןפירושולפי,העונשין

הכרהכילטעוןניתן,לכאורה.גטמסורבתתביעתשלבענייןחקוקהחובההפרת
ולאיזוניםלמטרותבהתאםהמשפחהדינישלפועלםאתתשבשזותביעהבעילת
כלליהואהחיקוק,זאתעם.התקייםלאזהיסוד,ומשכך,להשיגמבקשיםשאלו

חיובהפרתשלענייןעלדווקאלהחילושלאהתכוונולאשמנסחיולהניחויש

אכןשהחיקוקכךעללהצביעלנתבעקשהויהיה,הרבניהדיןביתהורהשעליו

.33"זותרופהלהוציא"הנכוןפירושולפיהתכוון

הנזיקיןדינימטרותעםאחדבקנהעולהגטלמסורבותמלאבפיצויהכרה(ג)

,הנזיקיןדיניאוהמשפחהלדיניעניינהגטמסורבתשמגישהבנזיקיןתביעההאם
הנמצאמעשהעלבפיצוישעסקינןאף,לגישתי?השנייםשלשילובהיאשמאאו

עליונהחשיבותקיימתומשכך,נזיקיתהיאשהמלריההרי,המשפחהדיניבתחום
.הנזיקיןדינימטרותעםאחדבקנהעולהזותביעהבעילתהכרהאםלשאלה

לענייניהמשפטבביתתידוןזושתביעהקבעשהמחוקקמהעובדהלהתעלםאין
באכסניהדווקאנדונהשהתביעהשהעובדהאלא.בכדילא-וזאת,משפחה

שוניםדיןסדרי:הבאיםבענייניםורק"רגילה"נזיקיתמתביעהשונייוצרתזו
שליכולתועל,1969-ט"התשכ,זוגבניביןהתדיינותלהסדרחוקוהשלכת
ביתשלגבוההמוכנות;34מסוימיםבמקריםבתביעהההליכיםאתלעכבהשופט

שלשקיומםישתכנעהמשפטביתאםדווקאזהמצטבריסודמילויאיעקבתידחההתביעה33
האפשריותהדוגמאותאחת.בנזיקין"רגילים"פיצוייםשלקיומםמאייןעצמובחיקוקמעדים
אינוזהחוק.1992-ב"התשנ,(אזרחיותתביעות)סביבתייםמפגעיםלמניעתחוקהיאלכך

עלשמרמזמה,(עצמועלחוזרהמפגעכאשר)חריגיםבמקריםאלא,פיצוייםקבלתמאפשר
אחרסעדאלאפיצוישלסעדיינתןלאזהבחוקהמנוייםמפגעיםשבמקריהמחוקקכוונת

אףיתקייםזהיסוד,יחסיתנדיריםשהם,כאלהלמקריםפרט.(המפגעלהרחקתצוכגון)
זושכן,(מאסראוקנסשל)סנקציה,כללכדרך,צמודהשאליו,פליליבחיקוקמדובראם
חוקיעלהעבירהבעקבותהענישהבמישורלטפלאלא,בנזיקיןפיצוייםלשלולכוונתהאין

.שם,סולטאןענייןגםראוזהלעניין.בלבדהחברה
:כךקובע,1969-ט"התשכ,זוגבניביןהתדיינותלהסדרלחדק1'ס34

לפנינולדהשעילתןבין,אזרחיתתובענהאוקובלנהזוגו-בןנגדאדםהגיש(א).1"
,מנומקתבהחלטה,המשפטביתרשאי,נישואיהםבתקופתשנולדהוביןנישואיהם

לנכוןראהאםכתובענהאובקומלנההדיוןשלהמשכואותהילתואתלעכב
:מאלהאחדבשלכןלעשות

תביעהפיעל,שעהאותהעושהמוסמךדין-ביתאואחרמוסמךמשפט-בית(1)
,כאמורהאזרחיתהתובענהאוהקובלנההגשתלפנישהוגשהבקשהאו

;הזוגבניביןהביתשלוםלהחזרת

בהמשכואוהמשפטבקיוםהתוסעאוהקובלשלשענינוסבורהמשפטבית(2)
.שעהאותהמהמשכואוהמשפטמקיוםהצפויהביתלשלוםהנזקכנגדשקולאינו

ושלאבהחלטתוהמשפטביתשיקבעלתקופהיהיה(א)קטן-סעיףלפיעיכוב(ב)
מדילהאריך,מנומקתבהחלטה,רשאיהמשפטבית;חדשיםשלושהעלתעלה
העיכובאתלבטלעתבכלהואורשאישיקבענוספתלתקופההעיכובאתפעם

."לנכוןזאתלכשימצא
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כפי,הסכסוךיישובבאמצעותלהסדרהצדדיםאתלהביאמשפחהלעניינימשפט

בתביעותהחלהמהותיהדין,ודוק;זו35בערכאהבתביעותרבותפעמיםשקורה
לאורהתביעהאתנבחן,לפיכך.המשפחהדיניולא,בלבדהנזיקיהדיןהואזהמסוג

משפטבית-התביעהמתבררתבהלאכסניההתייחסותתוך,הנזיקיןדינימטרות
.משפטיותשאינןבדרכיםסכסוכיםליישבהעיקריתולמטרתו,משפחהלענייני
מטרותשלושעםמובהקבאופןאחדבקנהעולהגטלמסורבותמלאפיצוי
.מחלקוצדקהרתעה,לקדמותוהמצבוהשבתפיצוי:הנזיקיןדינישלקלאסיות
בצורותאותוהרואיםשישמאחרהדיוןאתלהרחיבצורךיהיהמתקןלצרקבאשר

.זו36מטרהעםאחדבקנהעולהמלאשפיצויתהאהמסקנהכאןגםאך,שונות

ויהושעארכלדןראוזומטרהעל;1995-ה"התשנ,משפחהלעניניהמשפטביתחוקפי-על35
431,438-441מגהפרקליט"1995-ה"תשנ,משפחהלענייניהמשפט-כיחחוק"גייפמן

(1995).
Glanville,4:ראוהנזיקיןדינימטרותעל36 ] . Williams, The Aims of the Law of Tort

,TORT LAW]0

~

HAK ENGLARD, THE hIILOSOPHY;(1195)137CURRENT LEGAL PROBLEMS

.8DAN;(1999,.ed0]3)13-5.NuTSFniLL4וטKIOWUI TORTS.7EDWARD;(1993)20-7

GEORGE

'

] . CnRlsnE, IAMES ] . MEEKS , ELLEN;(2000)25-12.

TORTS

00885,עLAW]7י0'

,.ed*4)6-5,THE .LAW

~

OF'

TORTS

אס

-

JOSEPH SANDERS . CASES AND MA~ZRIALS!נPRYOR.5
;(1994)311,330-333כגמשפטים"נזיקיןבדיניקיבוציתאחריות"פורתאריאל;2004)

לאקשייםשקיימיםמכיווןאולי,הנזיקיןדינימטרותלמנייתאחידהגישהלמצואקשה
PAGE:בכללהנזיקיןדינישלותפקידםמהותםבהגדרתמועטים

.

KEETON

i

ET

,

AL. , PROSSER.,ע
(1984,.ed5ש)7-1.TORTSאסWilliams ; AND KEETONהחמישיםבשנותהיריעהאתפרש

היאלקדמותוהמצבוהשבתהפיצוימטרתכיובהדגישוהנזיקיןדינימטרותאתבהציגו
העיקריותהמטרותאתמחלק,5-8'בעמ,שם,Gonka1.זודיניםמערכתשלהעיקריתהמטרה
,(הצדקפי-עלכהלשאתשחייבמיעלאחריותהטלת)צדק(2);הניזוקפיצוי(1):לשלוש
fairness(ההגינותעקרוןיישוםשלכתוצאההצדקאתתופשהואכאשר

(

נזקיםמניעת(3);:
,למעשה,זהותהנזיקיןדינישלמטרותמארבעשלוש,וחבריוChristieשללגישתו.עתידיים
;למעוולגמול;במזיקוקרוביוהקרבןשלעצמידיןעשייתמניעת)הפליליהדיןשללאלה

מיוחדת-לניזוקהמעוולמאתפיצוי-הרביעיתהמטרהרקואילו,(המעוולהרתעת
,הפיצוימטרתשללעליונותהבאשרWilliamsשלמסקנתועלמקשיםהם.האזרחילדין

העיסוקכיגםומציינים,הניזוקלפיצוייותרויעיליםזוליםמנגנוניםכיוםשקיימים,בטענה
משנה-במטרתמדובראםהשאלהאתמעלההיעילה-הכלכליתבהרתעהלאחרונההגובר

גושיםלשניהנזיקיןדינימטרותאתמחלק,12-13'בעמבעיקר,שם,Dobbs.כשלעצמה
עלדווקאאחריותמטיליםשלפיהם,גיסאמחדמתקןצדקאומוסריתאחריות:עיקריים
לתוצאהמכווןהכלכליהחכרתיהאינטרסאםאף,אחרולאהוא,העוולהאתשביצענתבע
בטובתובעיקרגםהמתחשבת,גיסאמאידךחברתיתמדיניותאוציבוריתותועלת;שונה

הינושהנתבע,למשל,לטעוןלפרטהמאפשרתאך,לפרטבצדקפוגעהדבראםאףהחברה

ישכיהמשפטביתאתלשכנעהיאאלוטיעוניםשלמטרתם.יעילנזקומפזר"עמוקכיס"
.מתקןצדקוביניהם,אחריםמהיבטיםמוצדקאינוהדבראםאףהכתבעעלאחריותלהטיל

GeorgeתRetcher,וכן,12-13'בעמ,שםראואלהגושיםשניביןאפשרייםלקונפליקטים

(1993)1658HARV. ]. REV106,Fctive Jasticefor ModernsB7ook Review: Cor;לניסיונות
שלגישתוראוהגישותביןלגשר

Englard

המשנהמטרותשתיאתDobbsבוחןבחיבורו;
שהגישהלכךמרמזהוא.אלהגושיםבראי,וההרתעההפיצוי-כלשונו,הנזיקיןדינישל

ומשכך,החברתיתומהמדיניותהציבוריתמהתועלת,רבהבמידהלמעשה,צמחההכלכלית
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שנפגעמיפיצוי,ובראשונהבראש,היאהנזיקיןדינישלהעיקריתמטרתם

המצבהשבת.לקדמותו38המצבשל,הניתןככל,והשבה;נזקו37עלמעוולה
כאלהבמקריםהמרכזישהסעדכך,אפשריתאינהלעתיםריאליתבצורהלקדמותו

ולהקלהנפגעתמצבאתלהיטיבעשויהכספיהפיצוישלפנינובסוגיה.פיצוי39הוא
אונפשייםטיפוליםמימוןידי-עללמשל,המציאותעםבהתמורדותההקשייםעל

תמידלא,זריםביןנזיקיןמתביעותבשונה,אך.בחייהחדשדףופתיחתאחרים
,בפרטגטסרבןבעלונגד,בכללהמשפחהבמסגרתנזיקיתתביעהבהגשתהמטרה

לקבלאפשרותגוזרתהמשפטיההליךשלמוגבלותו,לעתים.פיצוילקבלאכןהיא
.אחרמסוגבסעדים(רקאו)גםמעונייןשהניזוקבעוד,בלבדמסוימיםסעדים

הניזוקהשלרצוןלתארניתן,בכללרגשינזקובגין,בפרטגטמסורבתשלבתביעה
הדין.במזיקאחרתאוכזונקמהאףואוליהתנצלות,חרטהכגון,סעדיםלקבל

פיצוייםאלא,אלהסעדיםלקבללהמאפשראינו,מוגבלותועקב,הנזיקי-האזרחי
הליכים.40בזהוכיוצאחרטהלהביעלנתבעצולתתניתןלאשהרי,בלבדצואו
לידילהביאעשויים,משפחתיטיפולאוגישורכגון,הסכסוךליישובמשפטייםחוץ
לפיצוימעבר,הניזוקשלהאמיתייםהרצונות,רבותפעמים,שהם,אלהרצונותביטוי
הליךכמסגרתאוהמשפטיהדיוןבמסגרת)פשרהמוצעתכאשרגם,לפיכך.41כספי
,כולועלאףאוהפיצוימןמסויםחלקעלויתורהכוללת,(גישורכגוןמשפטיחוץ

,משפחהלענייניהמשפטביתשלהקמתוממטרותכעולה,הסכסוךיישובלצורך
שלבמטרהמדיקשהפגיעהאיןכי,דומה,הנזיקיתהתביעהשלהאכסניההוא

KEEIDN1.המתקןלצדק,רביםבמקרים,מנוגדתהיא

-

P
~

OSSER,20-26'בעמבעיקר,שם,
האחריותעלהמשפיעיםבגורמיםדניםבהיותםביותרהמלאההתמונהאתאולימציגים
שבהתנהגותהמוסריההיבט(2);יחידהלאכיאםעיקריתכמטרה,פיצוי(1):הנזיקית
בהכרהשמקורםמערכתייםשיקולים(3);המתקןלצדק,לדעתי,להקבילושניתן,הנתבע
שניתן,המשפטבתימהצפתהחששוביניהם,האנושיותהעוולותכלעללפצותניתןשלא

לספיגהצדדיםשליכולתםמידת(4);יעילה-כלכליתלהרתעה,לדעתי,כחלקםולולהקבילם
bear(הציבורכגון,רביםלגורמיםלפזרואוהנזקאת or dishfibutive loss10capacity(,גורם

,וענישהעתידינזקמניעת(5);יעילהכלכליתולהרתעההמחלקלצדקבחלקוולוהשייך
.והרביםהיחידלהרתעת,לדעתי,השייכיםגורמים

.[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת76'ס37
38KEEIDN1PROSSER

i

,89(2)מדד"פ,קורנהויזר'נמלך88/15נ"ד;20'בעמ,36ש"הלעיל,
,אנגלרדיצחק;(קורנהויזרעניין:להלן)לויןדבהשופטשלדינו-כפסק,(1990)12-115נ
שנייהמהדורה)571-584הכלליתהנזיקיןתורתהנזיקיןדיני,חשיןומישאלברקאהרן

המצויהנזיקיןדין:גוףבנזקיהפיצוייםהערכת"ברקאהרן;(1977,עורךטדסקיגד,מתוקנת
.(1983)243,249-251טמשפטעיוני"והרצוי

762(לת3ד"פ,ברדה'ננעים80/357א"בעברקאהרןהשופטשלדינופסק,למשל,ראו39

(1982).
שהשמצןתקשורתאמצעיעלכגון,מסויםמסוגהתנצלותעללצוות,לעתים,מאפשרהמשפט40

.מענייננואינםגםוהם,יחסיתונדיריםנקודתייםמקריםאלהאך,הרעלשוןחוקילפי,אדם
עלמשפטיציווי"שמואליבנימין:לילדהורהשגורםואחררגשינזקזהלענייןוהשווראו41

"?הטבעמשפטבעקבותהמדינהמשפטהילך:רגשיתהזנחהבגיןופיצוילילדוהורהאהבת
.(2005,עורכותנווהוחנהנפתלי-בןארנה)269,339-347אהבהעלמשפטים

299



שמואליבנימין

ומאפשרתלניזוקהמסייעתאכןפשרהאותהאם?מדוע.לקדמותוהמצבהשבת
ככללקדמותוהמצבאתולהשיבומהירהמכובדתבדרךבחייהזהפרקלסגורלה

שאינםנוספיםסעדיםגםואולי,גטמתןידיעלובראשונהובראשהיתרבין,הניתן
ביותרהטובהפתרוןוזהושנוצרבמצבהאמיתירצונהשזהומגלההיאבכך,כספיים
ככללקדמותהמצבאתלהשיבכדיהקיימותבנסיבותלהגיעיכולההיאשאליו
.הניתן
מלאנזיקישפיצוימאחר,דנןבענייןעקרוניבאופןמתקיימתההרתעהמטרתגם

לשאתלהםולגרוםגטלתתהמסרביםבעליםלהרתיעבהחלטעשויגטלמסורבות
.שגרמו42הנזקיםעלמלאפיצוימתןבאמצעותהתנהגותםשלהחברתיתבעלות

משוםוגם,הקונקרטיתבתביעההנתבע-הבעל-היחידהרתעתמשוםגםבכךיש
ובעלים,ופוטנציאלייםקיימים,אחריםגטסרבניבעליםהרתעת-הרביםהרתעת
בנסיבותהיחיד,למעשה,אלאביותרהיעילרקלאהנזקמונעהואהבעל.בכלל

בפסיקתולא,שלוםבדרכיהסכסוךאתשיסיימומשפטיים-חוץפתרונותגם.העניין
,מסוימיםבמקריםולו,אחדבקנהלעלותיכולים,אחרמסוגבהסכםאלאמלאפיצוי
,כאמור,שיצטרךלהניחויש,מצדולוותרייאלץהבעלגםשכן,ההרתעהמטרתעם

.הגטאתלתת,הסכמהמאותהכחלק
הצדדיםכלאתקושרמחלקצדק.דנןבענייןמתקיימתהמחלקהצדקמטרתגם

אתרקולא)בחברהוההטבותהמשאביםושארהעושרלחלוקתהפוטנציאליים

וכך,יחסיותשלקריטריוןפי-על(והניזוקהמזיק,הספציפייםהישיריםהצדדיםשני
דןאינוהמחלקהצדק.43חברתיותמטרותלקידוםכמכשירבמשפטשימושעושה

להיחשבעשויותבוודאינשים.חלשיםמולכוחבבעליאלאובעשיריםבענייםרק
גטמסורבותונשים,פמיניסטיותתפישותפי-עלרקולא,גבריםלעומתכחלשות
,פגיעלמגזרמשחייכתגטמסורבתאישה.כולן44עלזהבהקשרלעלותיכולות
אתולקדםכאלהלנשיםלסייעאינטרסיהיהשלחברההראויומן,ועשוקחלש

Dobbs,710(4ו05750((=5ושש113-107(1970)42 ;

Gun

)oI~

CALABRESI

'בעמ,36ש"הלעיל,

"הנזיקיןבדיניהיעילהההרתעהגבולותעל"גלעדישראל;36ש"הלעיל,פורת;19-21
.(1993)421כבמשפטים

43Dobbs,13-14'בעמ,שם.
,גבריםלעומתנשיםשלחלוקתיתתפישהכמבטאנחמניבענייןהדין-פסקתפישתלמשלראו44

מוגזמתועלותלגיטימיותחוסרבדברהטענותדחיית:'יותרעולהזהלי'"פז-קרןצחיאצל
;(2005)541,546-565זוממשלמשפט"הפרטיבמשפטהשוויוןקידוםכלפיהנטענות

לגיטימיתאינההנזיקיןדיניבאמצעותעושרשלמחדשחלוקהלקדםניסיוןשלפיהלתפישה
Elizabethראו,מתקןצדקלהשיגהיכולתתחתוחותרת Anderson, Com

~

)ensation within

,.Chapman ed.,178(ת306יCOftW?ENSATDR

Y

IunICE;ל,the Limits of Reliance Alone

ראוולאסמכתאותחלוקתיותמטרותלקדםיכולהפרטיהמשפטאםבשאלהלדית.1991)
אריסטוראו,מתקןצדקלביןבינוולשוני,מחלקצדקלהגדרת.555-558'בעמ,שם,פז-קרן

Ernestנ.Weir~ib,;(ה"התשמ,ליבםג"יתרגם)116-120ניקומאכוסמהדורת-אתיקה

(2002)356-349.7.]TORONID052ט.י,Nutshellם"

Corrective

. Justice,2-ו1בפרקים

.)Nutshell:להלן)למאמר
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משאבים)העושרשלצודקתהקצאה.גטלהןלתתהמסרביםהבעליםמולעניינן
תומכים,החזקיםהשבוןעללחלשיםמשאביםלהקצותוהרצון,בחברה(ונטלים

הגדולהפעראתמעטלאזןיכולההנזיקיתהתביעה,ואדרבה.גטמסורבותבפיצוי
גטמסורבתשלעניינהקידוםאם,לכךנוסף.גטסרבנותשלבמצבבמיקוחהקיים
.טובמה-הסכסוךיישובשלבדרךדווקאביותרהטובהבצורהביטוילידייבוא

שבבסיסןמטרותהן,מחלקוצדקהרתעה,שנדונוהאחרונותהמטרותשתי
היאכזולא.(בכוחהמעוולים)והרבים(בפועלהמעוול)היחידהתנהגותהכוונת
שכן,קמעאנרחיב,דנןבסוגיהוליישומהזולמטרהבאשר.המתקןהצדקמטרת
נזיקיפיצויאםנבחן.ותפישתהזומטרהשלמהותהבדברגורפתהסכמהאין

לתיאוריותהשונותהגישותלפיזומטרהעםאחדבקנהעולהגטלמסורבת
.המתקןלצדקבנוגעהקיימות
,בעיקר,לבחוןישלסכסוךהפתרוןשאתמלמדת45המתקןהצדקמטרתבחינת
המזיקגרםשבולאירועומהותה,46והניזוקהמזיק-הצדדיםשניבזהותבהתחשב

,זהעיקרוןלפי.לאירועהחיצונייםומאנשיםמנתוניםבהתעלם,דהיינו,לניזוקנזק
,באשמונזקלניזוקגרםהמזיקאם,(לנזקהישיריםהצדדים)בפרטיםהמתמקד

יתקןשהמזיקהואצודקשכן,לניזוקבגינופיצוילשלםבחובהשיישאהראוימן

שלזכותועללהגנהההצדקה.שגרםהעוולאתיאזןובכךלניזוקשגרםהנזקאת
מלהפריעלהימנעחובה)הנתבעעלהמוטלתחובהשללקיומהלהצדקהזהההתובע

המתקןהצדקעקרוןלפי.הדדיותובחובהבזכותמדוברשכן,(הזכותלבעלומלהזיק
היהשבולמצבלהשיבוכדימלאפיצויהניזוקאתלפצותהמזיקעל,האריסטוטלי

בעיקר,הנזיקיןדינישלובמיוחד,הפרטי-האזרחיהדיןשלעיקריתמטרהזוהי,ספקללא45
Emest'פרופשללגישתובהתאם WeirKibעל.והקנטיאניהאריסטוטליהצדקעלהנשענת
HARV85,To~i.[.:למשל,ראוזומטרה Theoty"ן

~

etcher, Faitness and utili~y.ץGeorge

.OF

.

LEG.72,Iheory OfSrricf Liability4,Epstein.1!Richard;(1972)564-537,537.REV

OF_ס0ז391.5(1975); LEG.74,Epskill, Intentional Ha~nss.4Richard;(1973)151.STIID

Christopher;(1989)485.REV.].טVAL23,1שעWeinrib , Undkrstanding Tolt.נErnest

439.UCLA ] . REV37,abaity for Increasing Risks1Schroeder, Corrective
~
astice.א

;(1992)449.IOWA ] . REV77.To~t Law,0Stephen Pewy . Ihe Moral Foundation;(1990)

(1992)625.REV.]א/

Iow

'

11

,Wright Substantive Oorrective Justice.לל,Englard ; ffichard

פורתאריאל;28'כעמ,38ש"הלעיל,וחשיןברק,אנגלרד;11-20'כעמ,36ש"הלעיל

"תיאורטיתמבט-מנקודתהעליתהמשפט-ביתשלפסיקתופי-עלהרשלנותעוולת:נזיקיןדיני"
;(1997)373,376-381צבירוזןאריאלבעריכתו"תשנבישראלהמשפטשלהשנהספר

ווינריבשללגישתו;(2001)275,278-281כדמשפטעיוד"ואינטרסיםרשלנות"פורתאריאל
hereinafter((1995)21,19,6,5IDEA:ראו,בנדון 'OF PRIVA~E LAWשלד.WEBgRB.7_ERNEST

.[Emest;(1992)403.IOWA ] . REV77,Weinrib, Corrective Justice.7
~

RIVATE .JLAW); Emest

Ernest;(%19)297-2771.]!]Du]aא,sses~ of: Corrective, J~sticeW7einrib, The Gains ~andia

,Corrective Justice0יlity, Qnd the~

Emerging

ConsensusW7einrib, (Jorrelativity, PerSOKU.נ
)hereinafter: Correlativity((1%2)107LhwיעnFOREftCN. INQU~ES2;Weinrib . Nutshell

DW.שם,אריסטוראו,מחלקצדקלביןכינוההבחנהועלאריסטואצלהמתקןהצדקעל.
.ווינריבשלבלשונוCorrelativity~-העקרון46
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,בלבדוהניזוקהמזיקעללהשפיעאמורההנזיקיתהאחריות,דהיינו.העוולהלפני
בעלאוליהואווינריבארנסט.לניזוקהמזיקשגרםהצדקאיתיקוןהואופירושה

במידהלאאף,להתחשבמוכןהואאיןשכן,זהלענייןביותרהקיצוניתהגישה

שלאשמתועלהמבוססיםהצדדיםשביןליחסיםפרטאחרהיבטבכל,פחותה

הווינרביהמתקןהצדק,אשםעלנשעןבהיותו.שעשהאתלתקןחובתוועלהמזיק
משטרעל,דהיינו)אשםעלמבוססיםשאינםאחריותמשטרילקבלמוכןאינו

המתקןהצדק,זופורמליסטיתגישהפיעל,מכךיתירה.47(רשלנותשלאחריות
,היאהרתעה.הרתעהכגון,ציבוריותומטרותכללייםעקרונותעםמתיישבאינוגם

אתלתקןמנסההמתקןשהצדקבעוד,עתידפניצופה,התנהגותהכוונת,למעשה
העושרשלצודקתבהקצאהמתחשבאינוגםהמתקןהצדק,כאמור.בעבר48שאירע

מרכזוזה.והחזקיםהעשיריםחשבוןעלולחלשיםלענייםלהקצותוברצוןבחברה
.ההרתעהכמו,עתידפניצופה,כאמור,הואשגם,דווקאהמחלקהצדקשל

למי?נגרםנזקאיזה:הבאותהשאלות,כךאם,הואהמתקןהצדקשלעניינו
הצדקלפי,לפיכך?הנזקלתיקוןהאחריותמיעל?לנזקגרםמי?הנזקנגרם

ולאפחותלא,לושגרםהנזקבגובהבדיוקהניזוקאתלפצותהמזיקעל,המתקן
ודווקא,יותרולאפחותלא,לושנגרםהנזקעלפיצוילקבלהניזוקועל,יותר

שנגרםהנזקאתמתקןלניזוקמהמזיקהמועברהפיצוי,למעשה,לכן.מהמזיק
מבחינתוצדקהמזיקמבחינתצדק:לשנייםלחלקניתןהמתקןהצדקאת.מהעוולה
הניזוקשלמצבואתלהשיבשעליוגורסהמתקןהצדק,המזיקמבחינת.הניזוק

לתקןכדילונפסקהפיצוי,הניזוקמבחינת.כלפיושעוולזההואשהרי,לקדמותו

שאםלטעוןלכאורהניתן,זאתעם.האשםעקרוןעםאחדבקנהעולהמתקןצדק,כללבדרך47
שלמטעמיםאחריותעליולהטילאין,במעשיואשםשהיהמבלישעשהאתעשההמעוול

המעוולאםשלפיהן,תיאוריותהמקדמיםיש,לכךנוסף."מפשעחף"זהשהרי,מתקןצדק
עליואזי,הפעילותמןכלליבאופןנהנההואאך,(מעביד,למשל,אלא)הישירהמזיקאינו

ראו.בפועלשמשלםמישלאינושהאשםאףמתקןבצדקמדוברועדיין,באחריותלשאת
Dobbs,יע.:ראולאשםמתקןצדקביןנוספותלהבחנות.15'בעמ,36ש"הלעילKenneth

(1999)91,52,POLICY!ש

~

SOCIAL

.

PFnLOSOPHY16,Simmons, Negligence.
פוטנציאלייםמזיקיםתעודדהאחריותהטלת(יעילההרתעהשל)כלכלי-הרתעתיבניתוח48

אתמאמציםאם,לכךבהקשר.אשםתלויתרקאינהוהרתעה,אופטימליבאופןנזקיםלמנוע
LeaEed(הנדלרנדהשופטשלהידועהנוסחתו Hand(,כלכלית-יעילההרתעהעלהמכוססת,

יינתןלאולכן,רשלנותאין,הנזקמתוחלתגבוהותהנזקשלהמניעההוצאותכאשראזי
גבוהותמניעההוצאותלדרושכלכליהיגיוןשאיןההנחהעלכהתבסס,זאת.ולהיפך,פיצוי

,נראהזאתלעומת.338-340'כעמ,שם,Dobbs,למשל,ראוהנוסחהלסקירת.הנזקמתוחלת
הוצאותכאשראףהניזוקאתלפצותהמזיקאתלחייבישאפומתקןצדקשלשעקרונות
להוציאצורךהיהאםגם,האחרוןכלפיוול?שהראשוןמאחר,הנזקמתוחלתגבוהותהמניעה
תולהאינושווינריבמכיוון,מהנזקלהימנעכדיסכירותכלתיאףואוליגבוהותהוצאות

ביןהאפשריהמתחעל.הנזקאתלמנועכדילשאתהמזיקעלהיהשבובנטלהעוולהאת
א"ע;19-21'בעמ,שם,Dobbsראוצדקשלעקרונותלביןיעילההרתעהשלעקרונות

דינולפסק14-16'בפסבמיוחד,(2004)498(2)נחד"פ,ישראלמדינת'נחמד94/5604
.ריבליןאליעזרהשופטשלדינולפסק3-6'ובפסברקאהרןהנשיאשל
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שלמרכזיכבסיסמתקןצדק.בכפועווללאעלניזוקהואשהרי,העוולאת
.הישראלית49בפסיקההוכרהפרטיהמשפט
שקיימותאף.שלפנינוהדיוןבמרכזהעומדהמיוחדלסכסוךעתהנחזור
;50המשפחהבדיניהציבוריוהמשפטהפרטיהמשפטלמשקלבאשררבותמחלוקות

בסכסוכיםבהכרעהכללייםוחברתייםציבורייםמשיקוליםלהתעלםשאיןואף
ובוודאי,להתחשבישבהםמהשיקוליםחלקרקשאלוהרי,משפחהדינישעניינם

בכללהימצאחייבשלהםשגרעין,מתקןצדקשלפרטייםמשיקוליםלהתעלםאין
הדיןכעיקרהמתקןהצדקאתלראותניתן,למעשה.פרטיםשניביןנזיקיסכסוך

,לפיכך.לקדמותוהמצבלהשבתהסיבהאוליטמונהבו,הנזיקיןדיניובתוכו,הפרטי
מוניסטיתלגישהמחויביםנהיהולא,לווינריבבדומהקיצוניתגישהנאמץלאאםגם

מסוימת,התייחסותלמצואנבקש,51להתחשבישבוהיחידהואהמתקןהצדקלפיה
לאשמשקלוחשיבותבעלכשיקול,נזיקיסכסוךבכלהמתקןהצדקלעקרון,לפחות
לא,לגישתנו.הרתעהאומחלקכצדקאחריםמשיקולים,יותראףולפעמים,פחות
שלהכלכליהניתוחעםבצוותא,כיוםהמהווה,המתקןהצדקמעקרוןלהתעלםניתן

הנזיקיןובדיני,בכללהפרטיבמשפטהדומיננטיותהתיאוריותמשתיאחת,המשפט
זובדרךלהוהגורםגטלהלתתבסירובלאשתוהמזיק,בעלניצב,בענייננו.בפרט
הנזק.מתקייםדווינריבאליבאהקורלטיביותשעקרוןעולהמכאן.מתמשךנפשינזק

(3)נגר"פ,מ"בעאחזקותפידיאס'נמ"בענשווקרשתותבייבסט98/3668א"ע,למשל,ראו49

,לויןדבהשופטשלדינופסק,38ש"הלעיל,קורנהויזרבענייןגםעיינו.(1999)180,191
,שהזיקמתהיותרעלישלםשלא,המעוולעםגםצדקבעשייתהצורךשלמסויםובמובן

.בךגבריאלהשופטשלהמיעוטדעתגםראו
פ"עבעקבותוהמשפחההפליליהמשפט:לציבוריפרטיבץ"ברשקוליאור'פוגץדנה50

המשפטביןההבדללחידוד;(2003)7כמשפטמחקרי"ישראלמדינת'נפלונית98/4596
לעיל,פז-קרןראו,משפחהבעניינידווקאלאו,נוספותולאסמכתאותהציבורילמשפטהפרטי

.543-546'בעמ,44ש"ה
לצדקובדרישתובהשלכותיו,המוניסטיתבתפישתומדיקיצוניאכןווינריבכידומהשהרי51

לאלהחיצונייםשיקוליםגםלפסולאין.אחרתמטרהכלחשבוןועלמצבבכל,תמידמתקן
מאשראחרתקובעאכןעצמוהחוק,לעתים.לנסיבותבהתאם,וזאת,הצדדיםשנישבין
,הרעלשוןאיסורחוק:לכךדוגמאות.אחריםעקרונותלטובתממנוומתעלםמתקןצדק

זכותוכמובןרקלאהביטויחופשאתמסוימיםבמקריםמבכרזהחוק.1965-ה"התשכ
לצדקשייךאינושכוודאיעיקרון-לדעתהציבורוכותכמוכןגםאלאהמפרסםשל

מזכותמתעלםאינואך,הזכויותביןמאזןאחריםובמקרים,טובלשםהזכותעל-מתקן
,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםחוקכגון,מוחלטתאחריותשלמשטרים;לדעתהציבור
או,1980-ם"התש,פגומיםלמוצריםהאחריותחוקכגון,מוגברתאףואולי,1975-ה"התשל
שאינם,[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת41א'בסהמעוגנתכלבידי-עלהתקיפהעוולתלמשל

לתופעהמסוימתהתייחסות.אותםסותריםאףואולימתקןצדקשלעקרונותעלמבוססים
,Weinribראו.ווינריכאצללמצואניתןזו Nutshell,ישזהבהקשר.5כפרק,44ש"הלעיל

אחריםגורמיםנכנסיםשם,השילוחיתהאחריותתופעתאתאךהביטוחגורםאתגםלציין
עם.44'בעמ,36ש"הלעיל,Englardראו.ניזוקמולמזיקלפנינועודאיןוכךהמזיקלנעלי
פיצוישלבמקריםרלוונטיאינוהללוהגורמיםאומהחוקיםאחדלאאףכילצייןיש,זאת

.גטלמסורבות
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קשראתלסייםיכולהאינהוהיא,גטלהליחןבעלהסירובעקבלאישהנגרםהנפשי
בהפרתביטוילידיבאהמזיק-הבעלשלאשמו;בעלההסכמתללאבעצמההנישואין

הנפשיתובהתעמרותוהגטאתלהליתןבסירובואשתוכלפילושישהזהירותחובת
הרווח.הבעלשלאשמועקבלאישהשנגרםההפסדעלמלמדיםאלהכל,בה

הגורמת,הגטאתלתתסרבנותומכוחקונהשהואהשליטהעמדתהואהמזיק-לבעל
שהצדקמאחר.הנישואיןמכבלילהשתחרריכולתהולחוסרהאישהשללעגינותה
,בלבדוהניזוקההמזיקשלהמבטמנקודתהסוגיהעללהביטמציעהווינרביהמתקן

ובהיות(ובעתידכעת)גטמסורבותאחרותבנשים,הענייןלצורך,להתחשבאין
,משפטיתמדיניותבשיקולילהתחשבשאיןכפי,מצומצמתאונרחבתהתופעה

אלהכל.סרקולתביעותחלקלקלמדרוןחשש,המשפטבתילהצפתהחששכגון
,לקדמותוהמצבבהחזרתורקאךלהתמקדיש.המתקןהצדקלפימקוםלהםאין

הספציפיהבעלשנטלמהעללאישה(חלקיולא)מלאפיצויפסיקתבאמצעות
.52לאותוהא.בהבפגעוהספציפיתמהאישה
.ווינריבידיעלשהוצגמזהלגמריאחרבאופןבעיקרוהמתקןהצדקאתהרואיםיש
.(פלטשר'ורג'ג'פרופשלהיאזהבהקשרהבולטותהגישותאחת (George:

Fletcher

צדשכלהסיכוניםמבחינתהנגזרתמתקןצדקשלתפישההיאפלטשרשלתפישתו
Reciprocal(הדדייםסיכונים:הענייןבנסיבותמוחלטתאחריותוהגוזרת,למשנהוגורם

Risks(צדדי-חדבסיכוןרעהואתמסכןהואכאשרישלםהמעוול.הדדייםבלתיאו

בלתיסיכוניםקיימיםשלפנינובענייןכי,עולהמגישתוכי,דומני.53הדדיובלחי
האישהואילו,גטלהליתןבסירובולהומזיקהאישהאתמסכןהבעלשכן,הדדיים
הדדייםשהסיכונים,לטעוןניתן,לחלופין.דומהבדרךהבעלאתלסכןיכולהאינה

ועקב,להתגרשהבעלסירובעקבהדדייםלבלתיבפועלהופכיםהםאך,מלכתחילה
בפיצוילתמוךישכיעולהזומגישהגם,לפיכך.האישהמצדדומהסירובהיעדר
.כלפיה54יוצרשבעלההדדיהבלתיהסיכוןעקב,הגטלמסורבתמלא

הנזיקיתהתביעהתתבררבהבאכסניההמתחשב,השונותלגישותיו,מתקןצדק
אופשרהלקבליוכל-העיקריותובמטרותיומשפחהלענייניהמשפטבית-

שנעשההעוולשלאמיתיתיקוןזובדרךומהווה,לניזוקהמסייעהדבראםגישור

ולהטבותמסלהטבותבדומה,גטלמסורבותכלכליתהטבהשוםאיןשבישראללצייןיש52
בפיצויחשיבותמשנהשקייםכך,הוריות-חדלאמהות,לדוגמה,הניתנותאחרותסוציאליות

.אלהלנשיםמלא
53ietcher,לעקרוןהגישהאתפלטשר"שכלל",מכןלאחר;537-564'בעמ,45ש"הלעיל

ראו.לאחריותכבסיס"דומיננטיות"ה
~

etcher,36ש"הלעיל.
לעיל,IUONKAלדברי.(1055ה181)הגינותשלכנגזרתכלליתבצורההצדקאתשהציגוהיו54

מןאוזניחאינוהגורם(2);לנזקספציפיגורםלאתרניתן(1):כאשר,7'בעמ,36ש"ה
הסיכוןאתלהפחיתבכוחהיכולתלפחותישולמעוול(3);כמקובלתופשתשהחברההסוג
להטילשישהיאהתוצאהכיעדמשתנהההגינותמאזן,תוצאותיואתאואותולאייןאו

נזיקייםפיצוייםלהצדיקניתן,זותפישהלפיגם.הניזוקעללהותירהולאהמעוולעלאחריות
.אלותנאיםבקלותמקייםהמעוול-הבעלשכן,גטלמסורבת
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הצדדיםבשניועניינוהתנהגותמכווןאינוהמתקןשהצדק,כאמור,בהנחה.לה

זואך,לניזוקהפיצויפסיקתדרךעלשלאיתיישבהסכסוךאםשגםהרי,לסכסוך
כך,שלפנינוהרי,הנפגעת-התובעתעבורביותרהטובהואוליהטובההדרךתהיה
.אמיתימתקןצדק,לינדמה
-הקיצוניתגישתושלהנכבדומקומה,המתקןהצדקגישתשלמרכזיותהאףעל
,בפרטהמתקןוהצדק,בכללהנזיקיןדינימטרותבשיחווינריבשלמשהו
לגישותמשקלכלנתנהלאהישראליתשהפסיקהלומרמדויקבלתיזהיהיה

,חברתיותמטרותלקידוםכמכשירהמשפטתפישתשבבסיסןאינסטרומנטליסטיות

שלמזומעודנתגישהלאמץאכןיש,לגישתי.55פלורליסטיותלגישותלכךונוסף
ולובחשבוןלהביאהגט-מסורבתאשתולביןבעלביןהנזיקיהסכסוךעל.ווינריב

דווקא,מכךיתירה.הכולחזותהמתקןבצדקלראותאיןאך,מתקןצדקשלגרעין
כפי,אחרותלגישותווינריבביןאמיתיפעריהיהלאגטלמסורבותפיצוישלבעניין

בענייןביניהןולעמתאותןליישםומהניסיוןהשונותהגישותמהצגתמידשניווכח
.גטלמסורבותפיצוישל

,הנזיקיןלדיניפלורליסטיותלגישותמנוגדתווינריבשלהמוניסטיתגישתו
מהןמילהכריעואזכולןהנזיקיןדינימטרותאתבצוותאלבחוןהמנסות
באותןאחתמטרהמאשרביותרלהתחשבניתןאםאו,הענייןבנסיבותעדיפה

הוצגהפלורליסטיתגישהשלליישומהביותרהידועותהררכיםאחת.נסיבות56

הקומפלימנטריתהגישהאתומציגווינריבאתהמבקר,אנגלרדיצחק'פרופידיעל
)Complementarity(,שלהשונותהמטרותביןליישבדרכיםלמצואיששלפיה

,התפישותשל(פשרהדווקאולאו)הרמוניההניתןככלליצורוכך,הנזיקיןדיני
חזותהואמתקןצדק,ווינריבלפי,כאמור.57הנזיקיןדינישלוהמטרותהגישות

.552-553'בעמ,44ש"קלעיל,פז-קרלראולאסמכתאות55
Schwartz:.ן1%ע1הז%זזןושלך041ןי!ן(and1:למשלראו56 , Mixed

'

Theories

~

- ofErtlaJw0817ן

JULES ] . COLEMAN . RISKS AND WRONGS;(1997)1801~TEX. ] . RE75,lce7עאCorrective

בין"זהבשביל"למצואלצורךבאשרבמאמריוEpsteinשלגישתוראוכן;211-197(1992)
Posner.4ffichard,ענייןבאותוPosnerשלוגישתו,45ש"הלעיל,מתקןלצדקמחלקצדק

(1972)29.

LEG

. STUD'017.ו,Yaeo~y ofNegligence4.
57

"
Philosophical Basis

for

Pluralismם

Complementarity

as',0Izhak Englard, Ihe Idea

183(1995..Owen ed.ן)~osoplncAL .FOUNDA~IONS OF TORT

.

' LAW (DavidP19אל14117,!ח;

Englard,שמציגכפיהקומפלימנטריתהגישהעללביקורת.85-92'בעמ,36ש"הלעיל
שלמדרשוומבית,טורונטומאוניברסיטתלויןאבנר'פרופשלמאמרוראו,אנגלרדאותה

[.ש!IURIS.260-249דוינריב

.

OF.7.4שעו,14(אPrivate"ןAvner Levin, Quantum Physics

אינוווינריב.הנזיקיןלדיניפלורליסטיבסיסשלקיומוהמכחישיםישכי,יצוין;(2001)
שלהשונותהמטרותערבובכימהטעםלהמתנגדהוא,כאמור,אך,כזואפשרותמכחיש

שכלולכי,סבוראנגלרד,זאתלעומת.קוהרנטיותלחוסר,הניגודיותמתוך,יביאהנזיקיןדיני
שלמסוימתמידהלהשיגעשוייםדווקאהשונותהמטרותפי-עלהנזיקייםהעקרונותופיתוח

ראוווינריבעלאנגלרדשללביקורת.שם,Englardראולהרחבה.הנזיקיןבדיניקוהרנטיות
.36ש"הלעיל,Englardגם
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צדק,אנגלרדלפי.מתקןצדקשלנקודהולאתרלמצואישנזיקיסכסוךובכל,הכול
כגון,הנזיקיןדינישלאחרותלמטרותגםבימהלתתיש,הכולחזותאינומתקן
השלמהולהשיגלנסותישזואתזוסותרותהמטרותוכאשר;והרתעהמחלקצדק

.בפיסיקהבורנילסוהפילוסוףהפיסיקאישלתורתוברוח,ביניהן
משמעותיתכהאינהלאנגלרדווינריבביןהמחלוקתשלפנינובענייןכי,דומהאך

דינימטרותביןהצלבהקיימתגטלמסורבתנזיקיפיצויבעניין.יישומיתמבחינה
ניגודאוסתירהואיןעקרוניבאופןמתמלאותכולןכי,נראה,דהיינו.הנזיקין
במקריםסותרהואואין,גטסרבנותשלענייןבכללחולצריךהמתקןהצדק.ביניהן
עניין,שראינוכפי.אחריםבמקריםלקרותשעלולכפי,האחרותהמטרותאתאלה
,העוולותשתי.הנזיקיןבפקודתהמסגרתעוולותשתילגדרנכנסגטסרבנותשל

הפרת-אשםשלמשטרעללמעשהמבוססות,חקוקהחובהוהפרתרשלנות
במשטר.הנזיקיןלפקודתחיצוניבחיקוקהחקוקההחובההפרהאוזהירותחובת
בחשבוןלהביאישאכן,מוחלטתאומוגברתאחריותשלולא,רשלנות-אשםשל
שאינןגישותלדחותיש.ווינריבלגישתבעיקר,ניתןשרקהיכןהמתקןהצדקאת

שיקולים,ובראשונהבראש,בוחנותאלאהמתקןלצדקכללעצמןלהתאיםמנסות
בראש,יתקןשהמעוולצורךקייםשכן,הצדדיםשנישביןליחסיםחיצוניים
אכןהואהאשםהסדר,ווינריבלפי.הניזוקכלפישביצעהעוולהאת,ובראשונה

הפרתה,החובה-מתקןצדקעללכלראשיתמבוססוהואלרשלנותהבסיס
לצדקשייכותלהיותלכאורהחייבת,בענייננולפיכך.58השתייםביןהסיבתיוהקשר
להתעלםאפשרואי(ווינריבשלכגישתו,בובלעדיתהתחשבותלאאםגם)המתקן
.ממנו59
,כללמתקןבצדקלהתחשבאיןלעתיםכי,מצדו,מסבירפורתאריאל'פרופ

מזואףיותרקיצוניתשגישתונראהובכך,בלבדמועטתבצורהבולהתחשבאו
שבהםמקריםיש,פורתלדעת.ווינריבשללזוקוטביתובוודאי,אנגלרדשל

הצדדיםשנישביןליחסיםהחיצונייםבשיקוליםדווקאלהיותצריכהההתמקדות
לדעת.בכללאם,מועטמשקללתתישהמתקןולצדק,והניזוקהמזיק,הישירים

58Nutshell,5מא

"
.4'בס44ש"הלעיל,ו,

לאשכן,מדויקתאינהזובנקודהווינריכשלגישתוכי,טועןגלעדישראל'פרופאמנם59
בנקודהנבחנת-הזהירותחובתהפרת-שההתרשלותמכיוון,מתקןבצדקכאןמדובר
Exמסוימת .Anteצריךהיהאוידעהיותרולכל,שלוהניזוקיהיהמיידעלאעודהמזיקשבה
ניזוק-מזיקהקשרבעוד;בלבד(בכוח)הפוטנציאלייםהניזוקיםקבוצתמהיולצפותלדעת
Exבדיעבדרקנעשה Post(דיניבנושאבמושבגלעדישראל'פרופשנשאדבריםמתוך
אילן-ברבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהאנגלרדיצחק'פרופלכבודשנערךככנסנזיקין
נראיתשהיאאף,גלעדשלזוביקורת,הגטסרבנותעניין,דנןבענייןאך.(05.12.21ביום
האישה-הניזוקמיהולחלוטיןברורשכאןמכיוון,רלוונטיתאינה,עקרוניתמבחינהנכונה

אוהילדיםכגון,נוספיםפוטנציאלייםניזוקיםישאםגם.אחרתולאהיא,הגטמסורבת
בראייתגםהמתקןהצדקלבחינת.העיקריתהניזוקהמקרהבכלהיאהאישה,המשפחהבני

Ex Ante,ראוPorat, Questioning the Idea of correlativity "
; Weinrib 's Theory of4שת

(2001)174-172,161.LAW)ע

~

iniOREnCAL~

INQGRES

2,Corrective Justice.
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אלא,לסכסוךהצדדיםבשניורקאךלהתחשבאיןשבהםהמקריםאחד,פורת

תועלתנייםולשיקוליםיעילהלהרתעהקשור,אחריםבגורמיםבעיקרואוליגם
כדי,'אאם,למשל.'גלצדתועלתגורמת'בכלפי'אשלהרשלנותשבובעניין
לאכדי'בשלבמכוניתפוגע,למשל)'ב-לנזקגורם,'ג-לנזקמלגרוםלהימנע

,אמנם,פורתלדברי.'גלטובתהוא'ב-לגרם'א-שהנזקאזי,('גאתלדרוס
שהנזקבכך'ג-לשישהתועלתבעקבותרשלןאינו'א-שנחרצותלקבועאין

ולו,להתחשביש'אשלהפעולהאתמעריכיםכאשראך,לוולא'ב-לנגרם
שלפנינובעניין.60'גכלפינזקמנעהוא'בכלפישבפעולתובכך,מסויםבאופן
הישיריםבצדדיםלהתעמקיש,ואכן,שלישייםלצדדיםרלוונטיותכלכמעטאין

להיותצריכהלאווינריבשללזופורתשלגישתושביןלמחלוקתשגםכך,בלבד
שלמקרהזאתבכלבענייננולשרטטניתןאםגם,לכךנוסף.י6זהלענייןהשלכה

ולו,לינראהלא,אשתוכלפיהגטסרבןשלמהרשלנותלהרוויחהעשוי'גצד
ולרוקנההמתקןהצדקמטרתאתלבטלשיש,נאותהמשפטיתמדיניותשלמטעמים
להתחשבוישמהרשלנותלהרוויחשעשויכזהשלישיצדשישמכיווןרקמתוכן

לענייןרקאלא,כזהלענייןהתכווןלאפורתשגם,דומה.בניזוקהמאשריותרבו
בסופו,כוונההמזיקשפעולתמכךהרוויח,הפוטנציאליהניזוק,'גצדאותושבו
אםגם,כןאם.דנןלסוגיה,נראהכך,הזרהסיטואציה,אחרמישהוכלפי,דברשל
באישהלכלראשיתלהתמקדהדיןעל,מסוימיםאינטרסיםשלישייםלצדדיםיש

.גטלהלתתמהסירובוהעיקריתהמרכזיתכניזוקה
,להתחשבצורךשקייםיסכימושהכוללהניחשניתןעולהלעילהאמורמכל

לכך.גטלמסורבותנזיקילפיצויבאומרמתקןצדקשלבגרעין,מסוימתבצורהולו
מדגישיםאחריםשבמקריםאינסטרומנטליסטיותבגישותהתומכיםאלהגםיסכימו
.והניזוקהמזיק,לעוולההישיריםהצדדיםשביןליחסיםשמעברעקרונות

עולהגטלמסורבתמלאפיצוישפסיקת,היאזהבסעיףמהדיוןהעולההמסקנה

שנערך,אנגלרדיצחק'פרופלכבודבכנסהםגםנאמרופורתאריאל'פרופשלדבריו60
צדשלבאינטרסיםלהתחשבות.05.12.21ביוםאילן-ברבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטה

.165-172'כעמ,למאמר2פרק,שם,Poratראוהמתקןהצדקעקרוןלצד'ג
;שלישייםצדדיםבנמצאואיןהזוגבניביןרקבאמתהואהסכסוך,דנןבעניין,לכאורה61

שלבציבורידועיםאוילדיםכגון,שלישייםצדדיםמעורביםלהיותעשוייםזהבסכסוך
.הגטמסרבנותירוויחושלישייםשצדדיםמצבלתארשקשהדומהאך,האישהאוהבעל
שלבציבורידועכגון)'גלצדלהזיקדווקאעלולהכזורשלנותשבוענייןלתאריותרסביר

אחריםשלישייםצדדיםלגבילפחותנייטרליתולהיות(הזוגבניילדיאוהגטמסורבתהאישה
אינטרסביןבפועלאפשרימאבקשייתכןנראהשלאכך,(הבעלשלבציבורידועהכגון)

,הזוגכנישלהילדים.יינתןלאשהגטשלישיצדשלאינטרסלביןהגטאתלקבלהאישה
שגםמכיוון,זהבהקשריורידוולאיעלולא,(שלישייםצדדיםלאאךמשנייםאולי)כניזוקים

בצדדיםלהתחשבישאםברורלאואף;הבעל-האבמסרבנות,לשערניתןכך,סובליםהם
שהואחשששישהגטמתןלאחראחרמגברהאישהשלעתידייםילדיםכגק,שלישיים
נולדולאשעדייןלילדיםלהתייחסניתןאםברורלא.לממזריםלהיחשבשעלולים,מעושה

."קיימים"צדדיםשניביןנזיקיבסכסוךשלישיכצד,יקרההדברוכאשראםספקויש
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ביתהקמתשלהמרכזיתהמטרהגםכללבדרך.הנזיקיןדינימטרותעםאחדבקנה
עםמתיישבת,סכסוכיםיישובשהיא,התביעהנדונהשם,משפחהלענייניהמשפט
.אלומטרות

במטרתלהתחשבישאךהמשפחהלדיניהנזיקיןדיניביןלאינטראקציהמקוםאין(ד)
לתביעההאכסניה

:כךמסבירבסרודהרב

הגט'שאלתהיאכאןהמתעוררתביותרהחמורהההלכתיתהבעיה"
מתמודדאינו('ש'ב-ירושליםבעניין)המשפטבית...'המעושה

לילא':בסמכותואינוזהנושאכימסבירהוא;גלויבאופןזובעיהעם
יתרצהכךובעקבות,תתקבלבפניהמונחתוהתביעהבמידההאם,לקבוע
הדיןבתי.'לאאומעושהגטזהיהיה,המיוחלהגטלאישהוימסורהבעל

דעתםליחןשיצטרכוהםהדורוגדולי,בכךלעסוקהמוסמכיםהםהרבניים
הקושיטמון,כמובן,כאן.בהולהכריעהרגישהההלכתיתהשאלהעל

מבלי,הנזיקיןבדינימכריעהמשפטבית:הדיןבפסקהמתעוררהמרכזי
שלהאפשריותההשלכותעםלהתמודדומבליובסמכותבאחריותלשאת
.('ש'ב-במקוראינהההדגשה)62"הגטכשרותבמישורדינופסק

כתביעהמשפחהלענייניהמשפטבביתבתביעהלדוןהשופטיםעל:הנותנתהיאאך

דינימטרותעםאחדבקנהעולההיאאםורקאךולבחון,נזיקיןבדיני"טהורה"
עםלהתמודדוהסמכותהאחריות.הסכסוכיםיישובשלהמטרהועםהנזיקין

הדיןביתשלאכןהן,הגטכשרותבמישורלתביעהשיהיוהאפשריותההשלכות
."העבודהחלוקת"אכןזו.בלבדהרבני

לדיוןפוטנציאלמציגגטסרבנותבגיןנזיקיפיצויפסיקתשלהעניין,לכאורה
דרךבמיוחד,המשפחהלדיניהנזיקיןדינישביןליחסבאשרכמוהומאיןמעניין
שיקוליםגםלשקולניתןשבמסגרתםמשפטייםלשיקוליםהנתונה,הרשלנותעוולת

.כזהלדיוןהמתאיםהענייןזהאיןשלדעתיאלא.המשפחהשבדיני
העולהכזולא,המשפחהלדיניהנזיקיןדיניביןבאינטראקציהצורךאין

העולהכזוולאהנזיקיתהתביעהאתלסייגהמציעיםופריקפלןשלמגישתם
בדיניללוחמהכאמצעיהנזיקיןבדינילהשתמשהמציעהביטוןשלמגישתה
מתבררתבהבאכסניהלהתחשבות,כאמור,פרט,הרבניהדיןבביתהמשפחה
האופייניתסכסוכיםיישובשלובמטרה(משפחהלענייניהמשפטבית)התביעה
לענייניהמשפטביתשלסכסוכיםיישובשלבמטרההתחשבות:ודוק.זולערכאה
הדין!לא-המשפמהדינישלהשלכהאך,כן-התביעהנדונהשבומשפחה
להיותצריךולא,מקוםואיןהנזיקיןדיניהואזהמסוגבתביעותהחלהמהותי

.9ש"הלעיל,בס62
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כלפיאחתמערכתלהפנייתאוהמשפחהלדיניהנזיקיןדיניביןלמאבק,מקום
,סבא-כפרבענייןכמו,העיזבוןנגדבתביעותלאבוודאי,לנגחהבמטרההשנייה

.63ירושליםבענייןכמו,החיהבעלנגדבתביעותלאגםאך
,מכךיתירה.מעושהלגטחששישאםאףהנזיקיתהתביעהאתלקבליש,לפיכך

שם,עיזבוןנגדתביעהשלבענייןבמלואההתביעהאתלקבלישכיספקכלאין
תביעה,האישהשלהנפשיסבלההואזותביעהשלעניינה.מעושהלגטחששאין

דין-ביתמעשהשלענייןכאןאין.הנזיקיןבדיניתימוכיןלהישבהחלטאשר
שיקוליובמכלולבחשבוןלהביאשחייבמי.בזהוכיוצא,מקביליםהליכיםאו
התובעתעל.בלבדהתובעתהיא,האישיהדיןעלהנזיקיתהתביעההשלכותאת

-בהפסדהשכרהייצאשמא,דהיינו,ופריקפלןמפניושמחריעיםאתלשקול
,גיסאמחד,הגוניםפיצוייםלהלשלםהבעלאתשמחייבדין-פסקשתקבל,משמע
להיפטרכדישיינתןבמקרים,הרבניהדיןביתידיעללמעושההגטהפיכתבמחיר
ויסרבעמדתואתיקשיחהבעלשמאהחששאתגםלשקוליש;הנזיקימהחיוב

אשרשיקוליםאלהכל.הפיצוייםתביעתבעקבותנקמנותכמעשהגטלהליחן
שלמדיניותלשיקולילהפוךלהםואל,בלבדהתובעתידיעלשיישקלוהראוימן

.המשפטביתשלאוהמחוקק
דיני"בללוחמההמשמשתחרבמעיןהנזיקיןבדינילראותאין,זאתעם

,הנזיקיתהעוולהיסודותהתקיימואם.ביטוןשלכדעתה,"הדכאנייםהמשפחה
,(בזהוכיוצאתורםלאשםכפוף)בגינהמלאסעדגליתןהתביעהאתלקבליש

כגון,הנזיקיןבדיניהמוכריםנוספיםבמנגנוניםשימושעקרוניבאופןולאפשר
הדיניםמערכותשתיביןליצורביטוןשמבקשתהאינטראקציה.64מוגבריםפיצויים

.בהמשךשיפורטונוספותמסיבות,הענייןממיןושלאמופרזתהיא
שהדברככל,הנזיקיןלדיניהמשפחהדיניביןקורלציהשתהיהשרצוי,ספקאין
צורךואין,הללוהדיניםמערכותשתיביןבמאבקעוסקיםאנואיןאך;אפשרי
מטעמיםהנזיקיןדיניבמערכתסייגיםליצוראין.העליונהעלידהמהןמילהכריע
כאמצעיהנזיקיןבדינישימושגם,גיסאמאידך.המשפחהדיניבמערכתשמקורם
מאבקויצירת,הרבנייםהדיןבבתימשתקפיםשאלוכפיהמשפחהבדיניללוחמה
מסוימתברגישותפסולאין:ודוק.ראוייםאינם,אלהדיניםמערכותביןמלאכותי

בדחותובירושליםמשפחהלענייניהמשפטמביתגרינברגרציון-בןהשופטשכתבונפי63
כספילפיצויהינההתביעה":גטמסורבתשלנזיקיתתביעהשלהסףעללמחיקהבקשה
[שנגרם]שנגרמההיאשהטענהככל.בלבדובנזיקיןבנזיקיןעילהבסיסעלוזאת,בלבד

גטמתןלאיקשורההמזיקהשההתנהגותהעובדה,הבעלשלהתנהגותובגיןנזקלאישה
בישראליהודיםשלוגירושיןנישואיןענייני'שללתחוםהנזיקיתהעילהאתמכניסהאינה
ביצועבאיהמחדלאםגם,הדיןבתישלהבלעדיתשבסמכותם'תושביהאוהמדינהאזרחי

,2001פלוניתענייןראו,"הדיןביתשללסמכותונתוןעצמואשרמעשההינוהזה'אקט'ה

.15ש"הלעיל
עיוןמחייבת,בפרטגטסרבנותשלובעניין,בכללוהעונשייםהמוגבריםהפיצוייםשאלת64

.נפרדוחיבורנוסף
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בתאהמשפטיתלהתערבותשיהיוולתוצאותהמשפחתילתאהנזיקיןדינישל

מפנילסגתצריכיםאינםהנזיקיןדיניאםגם,כלומר.ולהשפעותיההמשפחתי
שהתביעהבעובדהלהתחשבעליהםשבהםמקריםישנםבוודאי,המשפחהדיני

אםגםהמשפחתיבתאלהתחשבשעליהם,מכאן;המשפחהבתוךהיאהנזיקית
,כללבדרך,בדונםמשפחהלענייניהמשפטבתיעושיםזאת.המשפחהבדינילא

בדיןהעוסקיםהמשפטשבתימצפיםשאנוכפיממש,במשפחהאזרחיותבתביעות

שנעשובעכירותלהכריעבבואםשוניםמשפחתייםבשיקוליםיתחשכוהפלילי
חליםשאינםהאישיהמעמדלדיניבהתאםדניםהםשאיןאף,המשפחהבתוך

מזההמששההלענייניהמשפטביתשאם,מכאן.בנזיקיןחליםשאינםכפיבפלילים
,גטמסורבותשלטעוניםבמקריםאפילו,הצדדיםביןהפעריםעללגשראפשרות

השפעותיהנטולותאחרותבדרכיםהסכסוךאתלפתורמאמץכללעשותעליו
לבהתשומתאתיסבשהשופטבכךפסולגםאין,לדעתי.הנזיקיתהפסיקהשל
הגטבמישור,תביעתהתתקבללרלהיווצרשעלולהההלכתיתלבעיההתובעתשל

,הגטעלבהסתמךאחרמגברלהשנולדו,ילדיהייהפכושמאולסכנההמעושה
לדוןהמשפטביתעל,צלחוולאמוצואלהשדרכיםמרגע:יודגשאך.לממזרים
.המשפחהבדיניהתחשבותוללא"הנחות"כלללאהנזיקיתבתביעהולפסוק

?העוולהביצועתחילתיוםמהו:הפיצוילחישובהקובעהמועד(ה)

כללהטילאין,הרשלנותבעוולתגטסרבנותבשלהנזיקיתהתביעהמשהוכרה
ידיעלשאומצוולכלליםופריקפלןשללהצעתםבניגוד,הפיצויעלמגבלה

חקוקהחובההפרתבעוולתכמושלא)סבא-וכפרירושליםבמקריהמשפטבתי

,רגשינזקשלפרטימקרההואגטליחןשסירובבכךהכרה.(להלןשנראהכפי
התביעהכילמסקנהמובילה,שחוותהנפשיתהתעללותעקבהגטלמסורבתשנגרם

שעלהרבניהדיןביתקבעשבוהמועד:נוסףמפןהאישיהמעמדמדינימנותקת
המועדהואזהמועד."סרבנות"הלתחילתהרשמיהמועדהוא,גטלתתהבעל
גישתי.65לתובעתהפיצויחישובלצורךירושליםבענייןהשופטעינילנגדשעמד
אכןאם.ירושליםענייןכמובמקרהלאבוודאי,במקומהאינהזושקביעה,היא

למועדנפקותתהיהתמידלא,כאמוררגשינזקהואלתובעתשנגרםהנזקמקור
לאשבהםמקריםיש,אמנם.לאשתוגטליחןהבעלאתהרבניהדיןביתקייבשבו
לחסוםאיןאך;"רשמית"ההגטסרבנותמועדלפנינפשינזקכללתובעתנגרם

הרבהואפילו)לפניהחלהרגשיהנזקכיולהוכיחלטעוןהאפשרותאתמהתובעת

האישהתוכלבהםמקריםקיימים.סרכןהבעלהוכרזשכוהרשמיהמועד(לפני
מועדלפניעודומחדליוהבעלממעשיכתוצאהונפשירגשינזקשסבלהלהוכיח
הנזיקיןדיני.למציאותבהכרחקשורואינוהדיוןבמועדאחתלאהתלוי,זהרשמי

ואולי,הרבניהדיןביתשלהדיןפסקלמתןקודםרשלנותעוולתביצעהבעלכילומראין"65
,12ש"הלעיל,ירושליםענייןראו,"אחרבגורםלתלותיש,זהלמועדקודם,הרשלנותאת
.86'בפס
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עודכלמתגבשתאינההעוולהשלפיה,פרשנותלקבלאין!זומסקנהמחייבים
הושלנותעוולתשלעניינהאם,הגטאתליחןהרבניהדיןביתשלחיובהיהלא
להחלטתהרשמיהסירובטרםעודשחלהבאישהארוכהנפשיתהתעמרותהוא
אתמשךהבעל,כאמור.וזועקברורהדברירושליםענייןכגוןבעניין.הדיןבית

אחרבזה,פסקוהרבנים.החלטתםאתשיקייםחוזרותבהבטחותלרבמרבאשתו
הדיןשביתלהניחיש.פיהםאתהמרההבעלאך,להתגרשהזוגבנישעל,זה

לתתכדילאשתוגטליתןלבעלהחיובקביעתאתרבותשניםמשךהשהההרבני
לאוכדי,שוניםרבניםלפניהתדיינויותאותןלאחרלתתואמיתיתהזדמנותלו

ביקורתלמתוחכדיאיןאלובדברים,ודוק.66הגטאתלתתפסוללחץעליולהפעיל
משהבעלאך;הראויהכבודבכל,לעשותצריךהיהכך,להיפך.הרבניהדיןביתעל
אתלהליתןכןרצוןללאלרבמרבאשתואת"משך"כיוהובררהגטאתנתןלא
החיובמועדטרםרבומןהחללאשתושהסבהנפשישהסבלהואברורהרי,הגט

תקופתבעבורגםלאישהפיצויכעתלפסוקשלאהיגיוןכלאיןממילא.הגטבמתן
:כיקבעעצמומשפחהלענייניהמשפטבית.זוהתעמרות

המוטלתהזהירותחובתאתהנתבעהפר,'הסבירהאדם'למבחןבהתאם"
.הראויההתנהגותמסטנדרטומכווןניכרבאופןוסטה,אשתוכלפיעליו
בההיתל,להתגרשאשתולבקשתארוכותשניםבמשךשסירבבכך,זאת
מחוויםכשכולם,אחרלרבאחדמרבאותהבמושכוארוכותשניםמשך
החלטתאתמשהפר-וביחוד,להתגרשאלהזוגבניעלכי-דעתם

,סביראדםכלכיספקאין.לאשתוגטלתתשחייבוהגדולהרבניהדיןבית
....בכבודהולפגיעהלאישהרגשילנזקתגרוםזוהתנהגותכיצופההיה

מליתןוהמתמשכתהעיקשתסרבנותוולצד,פשעעלחטאמוסיףהנתבע

איןפעמים.'ושובלך'בומשכה,בכחשסובבה,בההיתל,לאישההגט
,אחרוןנוסףלרב'הפעםזואך'יפנוכילהמשהבטיחתקווהכההצית,ספור

כלהואנעדר,זאתהואמבטיחבעודאך,פסקואתלקייםמתחייבכשהוא
וחוזרהנתבעשב,לגירושיןפוסקזהרבמשגם.זוהבטחהלקייםכוונה

קל.חלילהוחוזר-אחרתהלכתיתסמכותשובשמציעתוך,לסרבנותו
,שחשהוהכאבהביזוי,ההשפלה,הצער,התובעתשלנפשהמפחאתלשער
,הגדולהרבניהדיןביתגם....רבותפעמיםעצמועלשחזר,שכזההליךבכל
בפסקשקבעתוך,הבעלהתנהגותידי-עללאישהשנגרמולנזקיםהיהער
לאישהגטליתןהנתבעאתומחייבהדיןביתחוזרבו,03.2.2מיוםדינו

התנהגותוידי-עללאישהגורםהבעלכי,תםדרבינוחרםאתעליוומטיל
באדרתמתעטףובילדיובאשתוהמתעלל'באדםמדוברוכי'והשפלהביזוי'

.('ש'ב-במקוראינןההדגשות)67"'צדקנותשל
.9ש"הלעיל,בסגםהשוו66
.85-ו60,81'פסמתוך,12ש"הלעיל,ירושליםעניין67
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מיוםרקקמההרשלנותעוולתכיהשופטלקביעתסתירהמשוםישאלהבדברים

מסכתכל,שלומדבריושעולהכפי,שהרי,בגטהבעלאתחייבהדיןשבית

להתלשהחלמאזלפחות)כןלפני,בעיקרואולי,גםהתרחשההנפשיתההתעללות
;רבותשניםבמשךנזקיםנגרמושלתובעתכך,(שוואהבטחותלהולהבטיחבה

בניתוח,מסביריםופריקפלןגם.פיצוי-בתלהיותאמורהזותקופהגםממילא

כוחואתהמנצלשבעלספקאין"כי,(הזהירותחובתהפרת)ההתרשלותיסוד

היהסבירשבעלכפיכלפיהנוהגואינוממשינזקלהמסבבאשתולפגועכדי
והוא,גטלתתהדיןביתמטעםהחיובטרםעודהחלהכוחניצולוהרי;68"נוהג
התרחשדומהדבריםמצב.הרבניהדיןלפסקהציותבאירקבהכרחמתבטאאינו
פיצוי,הרשלנותלעוולתבהתאם,לפסוקמקוםהיהשםוגם,סבא-כפרבענייןגם

הייתהלו.גטליחןהחיובממועדרקולא,לאישההנפשיהסבלגרימתמתחילת
,בחוקמוגדרתזוכיצדלבחוןצורךהיה,גטסרבנותשלונפרדתעצמאיתעוולה
אך.אחרתלקבועהיהניתןלא-הרבניהדיןפסקממועדרקהייתהתחולתהואם
מהתעללותשנגרםרגשיבנזקומדובר,הרשלנותבעילתמתבררתהתביעהעודכל

לפניכזהנזקנגרםאם.לנזקשגרמההתעללותאותההחלהמתילבחוןיש,נפשית
.פיצוי-ברלהיותעליו,בגטהחיובשלהרשמיהמועד
לבחוןיש.בגטהחיובשלפניתקופהבגיןפיצוילפסוקישענייןבכללא:ורוק

,זותקופהבגיןלפיצויסרקמתביעותלהיזהרשישומובן,לנסיבותיוענייןכל
קודםהזוגבניביןסכסוךהיהאמנםשבהםמקריםעללחשובניתןבהחלטשכן

.התרשלותכדיעלולאהבעלפעולותאך,בגטהחיובלמועד
,לעתים,להוכיחטכניתבעיהשלמקיומהמתעלמיםאנואיןכי,לצייןחשוב

שהיאככל,זולבעיהואל,טכניתבעיהשזואלא,העוולהשלתחילתהמועדאת
עוולהשלרביםבמקריםקיימתזובעיה.המהותיהדיןקביעתעללהשפיע,קיימת
מיוםנזיקיתבאחריותהבעלאתלחייביש,הנזיקיהמהותיהדיןפיעל.נמשכת
להוכיחתצליחלאהתובעת-שהאישהמקריםיהיוואם,העוולהביצועתהילת
מתןשטרםלחלקבאשרולו,תביעתהאתלהוכיחבקושיתיתקלהיא,זהמועד

אשרהמהותימהדיןלשנותכדיאלובדבריםאיןשכאמוראלא,הרבניהדיןפסק
.במקומוועומדקיים

הטלתעקבלהיווצרשעלולהההלכתיתמהבעיהלהתעלםלנואל:ויודגש
.גטבמתןהמחייבהרבניהדיןביתידיעלהדיןפסקמתןטרםכספיותסנקציות

להצדיקישדווקארבותפעמים,הנזיקיןדינימבחינתכי,הואטועניםשאנוכל
דיניעםלאינטראקציהמקוםשאיןומאחר,הגטלמסורבתפיצוימתןשלזותוצאה

שהיא,היהודיתההלכהשלהמבטמנקודת,אכן.זותוצאהלאמץיש,המשפחה
גטשלכניהכזהבענייןלהתעוררעלולה,הרכניהדיןכביתהחללדיןהבסיס
שלדיןפסקרקשלפיו,ופריקפלןשהעלולסייגהרקעזה,שראינוכפי.מעושה

.852'בעמ,2ש"הלעיל,ופריקפלן68
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,נוספיםבסייגים,להכשיריכולגבוההבדרגהגטלתתהמחייבהרבניהדיןבית

.הנזיקיתהתביעהאת
מבחינהלכאורהבעייתייםששניהם,מישוריםבשניקדימהצעדלצעודניתן
השניוהמישור,הרבניהדיןביתשלדינופסקדרגתהואאחדמישור.הלכתית

קדימהלצעודמציעסבא-כפרבענייןוייצמןהשופט.העוולהלתחולתהמועדהוא
,כאמור.השניבמישורגםקדימהלצעודמציעיםאנווכאן,הראשוןבמישור
,כךלצורךמספיקלגרש"מצווה"שלבדרגהדין-פסקשגםסברוייצמןהשופט
וייצמןהשופטשלזוגישה.זובנקודהופריקפלןשלבגישתםנוגסהואובכך

הבעלשעלדעתומגלההריהו,לגרש"מצווה"שקובעהדיןביתאםשכן,מוצדקת
,כזהבמצב.אתרעלזאתלאכוףמעונייןהדיןביתאיןשוניםמטעמיםאך,גטלתת
באשתומהתל,סבא-כפרענייןאוירושליםענייןכגקקשיםבמקריםולו,הבעלאם

במקריםשלפחות,מכאן.אשתוכלפישהתרשללקבועלאסיבהאין,אותהומשפיל
האפשרותלצורךלהספיקעליו,לגרש"מצווה"שהקובעדיןפסקישאם,קשים
בחלק.וייצמןהשופטשלכהצעתו,מעושהלגטחששללאנזיקיןפיצויילאשר

כיולהוכיחמלנסותהתובעתמןעקרוניתלמנועאין:נוספתהתפתחותהצעתיזה
התלה,הרשלנותלעוולתבהתאםהרגשילנזקלהשגרמה,הנפשיתההתעמרות

.בגטהחיובמועדלפי
דווקאולאוההתעמרותתחילתממועדהפיצויאתלחשביששלפיה,הטענה

תחילה.הנזיקיןדינימטרותעלבהתבססלהצדקהניתנת,בגטהחיובממועד
ביתידיעלהדיןפסקניתןבטרםהתקופהעלפיצויבהיעדר:ההרתעהלמטרת

עודכלבאשתונפשיתלהתעמרשלאהבעלבפנימחסוםכליהיהלאהרבניהדין
שניםבמשךלפעוליוכלוהוא,גטלהלתתהרבניהדיןבביתרשמיתחויבלא

,מכךיתירה.סבא-וכפרירושליםבמקריהבעליםשעשוכפיממשבאשתוולהתל
בעלים.היחידבהרתעתרקולאהרביםבהרתעתגםלפגועצפויזהדבריםמצב
כלשאיןידיעהמתוך,דומהבדרךלפעוליוכלו,אחריםפוטנציאלייםגטסרבני
ולא,בגטהרשמיהחיובלמועדהקודמתהתקופהבגיןכךאחרשייתבעוחשש
.מועדאותולפניגטלתתתמריץלהםיהיה

גטמסורבותנשיםשללקידומןבדאגהזהבענייןשמתבטא,המחלקהצדק
הפיצויביןהפער.זותוצאההואגםמחייב,בחברהחלשהשכבההמהוות

,ביותרמשמעותילהיותיכולולאחריובגטהחיובשלפנינפשיתהתעמרותבגין

תקופתכלבגיןפיצויפסיקתמחייבתהעושרשלצודקתחלוקה.שראינוכפי
.ההתעמרות
והשבתהפיצויומעקרוןהמתקןהצדקמטרותמבחינתגםעולהזומסקנה

לא,לושגרםהנזקבגובהבדיוקהניזוקאתלפצותהמזיקעלאם.לקדמותוהמצב
,יותרולאפחותלא,לושנגרםהנזקעלפיצוילקבלהניזוקועל,יותרולאפחות

שהסבלמקום,גטבמתןהחיובממועדרקהגטלמסורבתפיצוייםשפסיקתהרי
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עםאחדבקנהעולהאינה,מהמקריםבחלקולו,לכןקודםרבזמןהחלהנפשי
.והפיצויהמתקןהצדקמטרות
נתמכתבגטהחיובשלפניהתקופהעללתבועהאפשרותשלילתכי,שיטענויש
קיימתבגטהחיובלאחר.סרקתביעותלמנועובצורךמשפטיתודאותליצורבצורך
אתולמסורעתהעדשנהגמכפיאחרתלהתנהגהבעלעלשלפיהשיפוטיתהכרעה
פסקבמתןישממילא.הדיןפסקאתמקייםשאינוהריכןיעשהלאואם,הגט
.סרקתביעתולמנועמשפטיתודאותליצורוכךהדבריםמצבאתלהבהירכדיהדין
לעקרוןבניגודעומדתסרקתביעותולמנועמשפטיתודאותליצורשהשאיפהאלא
לקבלןצורךיהיהדנןבענייןנקבלןואם,הנזיקיןדינימטרותולשארהמתקןהצדק

מדובר,לעתים,כאמור.זוגובבןאדםשלנפשיתהתעללותשלאחריםבמקריםגם
לבטלכדיאלהבנימוקיםשישנראהולא,הפיצויגובהמבחינתעצוםבהבדל
אתהיטבלבחוןהמשפטביתעל,כאמור.הפיצוימלואאתולקבללתבועאפשרות

משפטיתויציבותודאותלחוסרבחששלהפריזאיןאך,וענייןענייןבכלהנסיבות

ובמסננותמתאימיםבכלים,כללבדרך,מצוידיםהמשפטבתי.סרקולתביעות
הנזיקיןדינימטרותכלשבומצבכיודומה,אלהחששותשלהתגשמותםלמניעת
,יודגש.עקרוניבאופןלסגתאלהנימוקיםשעלמשמעותוהתובעתלימיןעומדות

מוטלורכיביההעוולהחלקיכללגביהסתברויותבמאזןההוכחהנטלממילאכי
החיובמועדלפניפיצוי-ברנזקלהוכיחעקרוניתאפשרותשמתןכך,התובעתעל
.בפועלזאתלהוכיחתוכלתובעתשכלפירושואיןעדייןבגט

שהקביעההרי,מבורכתהייתהירושליםבענייןשהפסיקהשבעודמבאןעולה
רשאיותאינןשנשיםכך,בלבדהגטחיובממועדהפיצויאתלפסוקשישהגורפת
מטרותשלהמבטמנקודתמאודבעייתית,בגטהבעלחויבלאעודכללתבוע

חששהיהלאשם-סבא-כפרבענייןיותרעודחריפההבעיה.הנזיקיןדיני
מפניהחשש.עזבונונגדהוגשהוהתביעהנפטרשהבעלמאחר,גטלעישויאמיתי

סכוםלקבועוהרצון,עתידייםבמקריםהפיצוילפסיקתלהיותשעשויותהתוצאות
בכל,מצדיקיםאינם,עיזבוןנגדתביעהשלמקריםעלגםשיחולפיצוישלאחיד
מיוםפיצויפסיקתבדמותהנזיקיןדיניבמטרותהכפולההפגיעהאת,הראויהכבוד
הפיצוישיעורעל"תקרה"בדמותהפיצויעלמגבלהוהטלתבלבדבגטהחיוב

.החודשי
היאכיצדלבחוןצורךהיה,גטסרבנותשלפרטיקולריתעוולהנקבעתהייתהלו

לעוולתהפנייה,הנוכחיבמצבאך.והחלתהקיומהתחילתמועדלענייןמוגדרת
.כזותוצאהמחייבתהרשלנות
ביןכלשהועקרוניהבדללהיותצריךלאהרשלנותדינימבחינת,מכךיתירה
בסירובשמקורהנפשיתהתעללותעקבהרגשיסבלהעלאישהשמגישהתביעה
ובלבד,גטהאתשקיבלהלאחרהמוגשתזולבין,הסרבנותבזמןהמוגשת,גטלתת

.הבעלבהתרשלותשמקורההנפשיתמההתעללותרגשינזקשסבלהשתוכיח
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שסבלההנזקעלפיצוילתבועיכולההאישהכי,עולהלעילמהאמור.ועודזאת
פעםפיצויוקיבלהתבעהאםגםהרשלנותעוולתעלבהתבססהבעלסרבנותעקב

רגשינזקבגיןתביעההיאשהתביעהמאחר.ונמשכההלכההגטסרבנותאך,אחת
בקנהעולהשהיארקלאזוגישה.זאתלשלולאין,נפשיתהתעללותעקבנמשך
תביעותהגשתלעודדרצוןגםבהשישאלא,דין-ביתמעשהעקרונותעםאחד

כפי,אחדבקנההעולהדבר,נפשיתמהתעללותכתוצאהרגשינזקעלהמושתתות
.69הנזיקיןדינימטרותעםלעילשראינו

נזיקיתלתביעהיפהכהעדזהבסעיףהנאמרשכללהדגישחשוב,לבסוף
,חקוקהחובההפרתשלבטענהלתביעה.דווקאהרשלנותעוולתעלהמבוססת
תחילתיום.הפיצוייםולחישובהעוולהתחילתלמועדהנוגעבכלשונהתוצאה
תחילתיוםולאבגטהבעלאתהרבניהדיןביתחייבשבוהיוםהואזועוולהביצוע

הפרוהבעלהרבניהדיןפסקמשניתןשרק,הואלכךהטעם.הנפשיתההתעללות
.העונשיןלחוק287לסעיףבהתאםחוקיתהוראהמפרשהבעללומרניתן,אותו
ביתכהצעת,לגרש"מצווה"שלברמהדיןפסקיספיקלאגם,הנראהככל,כאן

.סבא-כפרבענייןהמשפט

?בתביעותהמשפטבתיולהצפתחלקלקלמדרוןחששיוצרתהתביעהקבלתהאם(ו)

חשיבותשישואף,ווינריבשלמזויותרמעודנתגישהלקבלישלדעתי,כאמור
גםלבחוןוישאינסטרומנטליסטיותגישותגםלפסולאין,המתקןלצדקרבה

האם:הבאותהשאלותשתיובהן,אפשריותמערכתיותלבעיותהקשורותסוגיות
שסופוחלקלקלמדרוןלגרוםעלולהגטסרבנותבגיןהנזיקיתהתביעהקבלת
ממצבלחשושישהאם70?גטמסורבותשלרבותבתביעותהמשפטבתיהצפת

71?בעליהןנגדגטמסורבותנשיםבידירווח"נשק"לייהפכובנזיקיןתביעותשבו

ישמהןושבאחתשונהבאופןלעוולותהמתייחסותמשפטשיטותכיןהשוניכלעם,כצרפת69
הוכרהאכן,גטסרבנותבגיןנזיקיתתביעההוכרהשם,איןובאחרתמהמדינהדתהפרדת

תבעהוהיאהדיןפסקלאחרגםגטלהלתתסירבשבעלהאישהשלכזו"חוזרת"תביעהאף
Talia,ראועוד.נדחהדין-ביתמעשהבטענתהבעלשערעורבעודוזכתהשנית Einhorn

THE .INTERNATIONAL ARENAאו!Jewish Divo~ve "
the Intetnational .'

Arena

, )

" PRIVAT~ LAW (2000..eds,.8101JUrgen Basedow(149-148,135LIBER A

~acoRed KURT
;SEHR-;אן'ז

יהודיםבעליםנגדתביעותכלפיבצרפתהאזרחייםהמשפטבתישלעמרתם"נידריםקלוד
האדםלזכויותהאירופיהדיןבית.(ג"התשמ-א"התשמ)שפהיא-יישראלדיני"גטלמסירת

אזרחימשפט-ביתידי-עלפיצוייםלשלםשחויבגטסרבןשלצרפתנגדעתירהדחהאף

,France,:צרפתי European Commission of Human Rights82ם.י
~

1018.80Application

202,199(1984February(39-35.80,and Reports000ראועוד;1085בtEinhornבעמ,שם'
האזרחיהמשפטביתהורהאף,המדינהמןדתהפרדתקיימתשבהן,מהמדינותבחלק.145

לאחרהנזיקיהסעדהיהזה-גטולתתהרבניהדיןביתהוראותעםפעולהלשתףלבעל
'בעמ,שם,Einhornראו.בהולנד,למשל,כך.לאשתוזהירותחובתחבהבעלכיהקביעה

.בסוגיההבלעדיתהסמכותהרבנייםהדיןלבתיבישראלשכן,רלוונטיהדבראיןלענייננו.148
.160'בעמ,8ש"הלעיל,לביאראו.במפורשמכךחוששלביאהרב70
יKEETON6ראוהמשפטבתימהצפתהחששעל71

-

P~OSSER,23-24'בעמ,36ש"הלעיל.
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היוםסדרעללהעלותהשישסוגיההיאהגטמסורבותסוגיית,דעתילעניות

מדובר.פמיניסטייםמטעמיםדווקאולאו,שיותרכמהנזיקי-והמשפטיהציבורי
מוצאאינורביםבמקריםאשר,הנפשייםסבלותיותחתהנאנקבאוכלוסייהבמגור
מיצוימהווה,שסבלוהנזקעללתבועאלולנשיםאפשרותמתן.אלהלכאביומזור
החששאםגם,לכךנוסף.להגבילהואין,הנזיקיןדיניבאמצעותשבדיןוכותשל

שלהגבלתןלהצדיקהעשויתקףשיקולהינובתביעותהמשפטבתיהצפתמפני
מדוברשאיןנראהעדייןשכן,לכךהמתאיםהענייןשלפנינוהענייןאין,תביעות
קיימים.לערכאותלהגיעשעלוליםמקריםשלאלפיםבמאותאואלפיםבעשרות
ביןנעהאמיתישהמספרלהניחיש.הגט72מסורבותלמספרבאשרסותריםנתונים
בתילהצפתמוחשיתסכנהקיימתאםגם,כךעלנוסף.73אלפיםלכמהמאותכמה

אתלקבלנטולא,מכךחששולא,כללבדרך,המשפטשבתיהרי,בתביעותהמשפט
לחששבסיסאיןכי,כללבדרך,במפורשציינוואף,אחרים74במקריםגםהטענה

צריךזולטענהלכן.75זהשיקולבגיןלגיטימיותתביעותלחסוםיסודכלואיןזה
.בכללאם,נמוךמשקללהיות

בהתאםגטמסורבותשלנזיקיןבתביעותעקרוניתלהכירישכי,עולהזהמפרק
הקוקהחובההפרתעוולתאוהרשלנותעוולתעלבהתבססהנזיקיןדינילמטרות
.לאשתוגטלתתשחייביהרבניהדיןביתשלדינופסקאתהבעלהפרתשעניינה
מהתובעת,בלבדהרשלנותבעוולתהתביעהבמסגרת,לשלולשלאאףהצעתי

בהבעלהשלהנפשיתמההתעמרותלהשנגרםהרגשישהנזקלהוכיחאפשרות
.בגטהחיובמועדלפניעודהחל

.בסוגיההאחרותהגישותשתישלביקורתיתלסקירהנעבורכעת

.875'בעמ,3ש"הלעיל,ביטון72
שבעלהפסקהדיןשביתבאישהרקמדוברהאם:"גטמסורבת"בהגדרתמחלוקתקיימת73

ושמא?(מכךפחותגםאוומעלהחיוב)דין-פסקשלרמהבאיזו-כןואם,לגרשהחייב
ההליכיםאתעיכבאו,בתביעתהפסקטרםהדיןוביתלהתגרשהמעוניינתאישהבכלמדובר
התביעהאם,כאמור,לגישתי.אחרותבדרכיםהסכסוךלפתרוןהצדדיםאתלהפנותבניסיון
משמעותאין,רגשינזקהגורמתנפשיתהתעללותשלבטענה,הרשלנותעוולתעלמבוססת
יששםשממילא,חקוקהחובההפרתלפילתביעהבניגוד,זאת,זהלענייןלהגדרהמעשית
להניחיש,גטסרבנותשלנפרדתעוולהלחוקקיבחרהמחוקקאם.רבנידיןבפסקצורך

.זועמימותתפזרהחדשההעוולהשהגדרת
בית'נדעקהעלי93/2781א"עכךעלראו.ורשויותיההמדינהנגדנזיקיןבתביעותכגון74

.אורתאודורהשופטשלדינולפסק23'פס,(1999)526(4)נגד"פ,חיפה,"כרמל"החולים
,מ"בעאופק'נסובוג93/292א"ע;135'בעמ,29ש"הלעיל,גורדוןעניין,למשל,ראו75

,וינשטייןשלוםחברת'נמ"בעיםושרותיסחר95/1565א"רע;(1994)717(3)מחד"ת
96/188ץ"בג;מצאאליהוהשופטשלדינולפסק20'פס,(2000)760(4)2000על-חק

דינהלפסק10'פס,(1998)721(3)נבד"פ,השלוםהמשפטביתנשיאסגן'נצירינסקי
עלהכספיתההגנה-חוקתיותעוולותארז-ברקדפנה;כהן-שטרסברגטובההשופטתשל

ציזיקאדם'נמ"בעאשדודרכבמפעלי81/593א"עראואך;(1994)169החוקתיתהזכות
ישזהחששעקבכילויןשלמההשופטהדגיששם,(1987)169,195-196(3)מאד"פ,ל"ז

.הנזיקיתהאחריותשלגבולותיהאתהיטבלהגדיר
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הפטרנליסטיתהגישהעלביקורת.2
פריורונןקפלןיחיאלשלהפטרנליסטיתהגישההצגת(א)

חשששישמאחר,הנזיקיתלתביעהסייגיםלקבועמציעיםפריורונןקפלןיחיאל

,התובעת-לאישהמלאפיצויעליורההמשפטוביתהתביעהתתקבלשאםרציני
פסקעלתוותרהיאשלפיה,האישהעם"עסקה"ללהגיעמוכןיהיההבעלאזי
מעושהלגטשיינתןהגטאתלהפוךהעלולמעשה,הגטמתןתמורתהנזיקיהדין
בסך,היותרלכל,תהיהשהתביעההואמציעיםשהםהעיקריהסייג.כדיןשלא

דיןבביתשייפסקו,המזונותשיעורביןההפרשבגובה,רהיינו,"מזונותתוספת"
"עונש"השיעור,דהיינו)מופרזים-לא-כי-אם-מוגבריםמזונותשיעורלבין,רבני

סייג.הבעל77עללהשיתפוסקיםתשובותלפישניתן,76("עונשיים"הבמזונות
שלדיןפסקנתןהרבניהדיןשביתלאחרתוגששהתביעההואמציעיםשהםנוסף

דרך"ב"כופין"דרגתשדרגתוגירושיןשלדיןפסקשהיא,מסוימתבדרגהגירושין
,בנזיקיןאחריותכגון,סנקציההסרבןעללהטילניתןאזשרק,לגרשחיובאו"בררה
כללהפעילבעיהאיןממילא"כופין"ב)הגטבתוקףפוגעתאינההסנקציהוהטלת
הבעלאתמחייבאינוהרבניהדיןביתשלהדיןפסקאם,זאתלעומת.(סנקציה

לבעלממליץאו"לגרשהבעלעלמצווה"כירקקובעאלא,לאשתוגטלתת
,לדעתם,לאפשראין,בנושארבנידיןביתשלדיןפסקכללאיןאםובוודאי,לגרש

.כללהתביעהאת
על,קפלןלרעת.המשותףממאמרםכעולה,ענייניםבכמהנחלקוגםופריקפלן
שבהןלנסיבותבאשרהן,הפיצוילפסיקתהמידהלאמותבאשרהן-הסייגים

-התשלוםאופןלגביוהןלפסוקשניתןהסכוםלענייןהן,כזהפיצוילפסוקניתן
המוצעיםהסייגיםאתיפנימוהמשפטבתיאםדי,פריולדעת;בחקיקהלהיקבע
המוגשותתביעותעללהחילאיןהללוהסייגיםאתכי,עודסבורפרי.במאמר

,(הגירושיןבהליכיהתנהגותובעקבות,למשל)הגטמתןלאחרעבר-סרבןנגד
כי,סבורפרי,לכךנוסף.זהמסוגבתביעותגםלהחילםשישסבורקפלןואילו
וכלגטלקבלהסיכוימןשנואשהאישהשלתביעהעלהסייגיםאתלהחילאין

להלתתהסירובבשלבעברלהשנגרמוהנזקיםבגיןפיצוילקבלהואמבוקשה
אחרגברעםאולבדלחיותחפצהוהיאהפוריותגילאתעברהאם,למשל)גט
ישזהבענייןגםכי,סבורקפלןבעוד;(לממזרותחששכברואין,נישואיןללא
.בהמשךעמדתהאתלשנותעשויהשהאישהמאחר,הסייגיםלהחלתמקום

הרכיבאזי,120הואמוגברים-עונשייםמזונותושיעור,100הואהמזונותשיעוראם,לדוגמה76
הנזיקישהפיצויבעוד,20הואמופרזיםלאכיאםמוגבריםעונשייםמזונותבאותםהעונשי

.כהרכהגבוהגםלהיותועשויהמזונותלגובהכללשייךאינו"טהור"ה
אתהמחבריםמזכירים,לכךכדומה.הכצוגהלויאייזיקיצחקהראשיהרבתששתלפי,כך77

חיובשלדרךנוקטאזרחימשפטביתכאשרשלפיה,פינשטייןמשההרבשלהקונסטרוקציה
הדיןביתלפסוקהיהשיכוללמה(וכמותיתמהותית)ערךשווההמזונותושיעור,במזונות

שלאמעושהאינומכןלאחרשיינתןהגטכילומרניתן,זהמשיעורבמקצתגבוהאוהרבני
.כדין
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היסודדילמתאתפותרתאינהופריקפלןשלהצעתם(ב)

סרבניבעליהןאתבנזיקיןהתובעותנשיםכלפיבעייתיופריקפלןשלפתרונם

;מיקוחאמצעיהנזיקיתהתביעהמשמשתלהןאשרבגטהמעוניינותאלההן:הגט

הפתרוןיישום.סבלותיהןעלנזיקיבפיצויאלאכללבגטמעוניינותשאינןאלההן
.עיזבוןנגדבתביעותשמדוברככלמתאיםואינויותרעודבעייתי

תקבל,לחץכאמצעיהנזיקיתהתביעהבאמצעותגטלקבלהמבקשתהאישה
שבמקריםלהניחיש,אזאו.ופריקפלןשמציעיםהפתרוןלפייחסיתנמוךפיצוי
.הגטמתןתמורתהדיןפסקעלבוויתורהבעלעם"לסחור"תוכללאכללהיארבים
האחרוןעלממשילחץאמצעייהווהלאנמוךפיצויהמקנהדיןשפסקמאחר,זאת

הגטסרבןהבעלאתבנזיקיןהתובעותהנשיםרוב,כאמור.בעינהתיוותרוהבעיה
אמיתימכשוליהווהמאודנמוךופיצוי,בגטאלאבפיצוידווקאלאומעוניינות
אתימנעהצעתםתתקבלאםבהליךלפתוחהשליליהתמרצן.זומטרהלהשגת

,אמת.המיוחללגט,דברשלבסופו,להביאהעשויה"עסקה=אותהשלהבשלתה
,מעושהשהגטלקבועעלולהדיןשביתמכיוון,פיפיותלחרבלהפוךעלולהדבר

כלהכשלתמשמעותובהליךהפתיחהאי;ייפסקאכןשכךברורלא,מנגדאך
ואינוהאישהענייניאתמקדםאינושבוודאימה,כזועתידית"עסקה"לאפשרות
ולאבפיצוישמעוניינותנשיםשלמיעוטלאותו,אמנם.המיוחלהגטלהשגתמסייע

שלאסיבהכלאיןולכן,חשובאינוהגטממילאבעיניהןאך;יפריעלאהדברבגט
מסוגבמקריםהתביעהאתלסייגשלאמציעאכןפרי,כאמור)מלאמפיצויייהנו
בתביעותלכן.מעושהלגטחששאיןממילאעיזבוןנגדבתביעות,ועודזאת.(זה

,סבא-כפרבענייןוייצמןהשופטשהגבילכפי,הפיצוייםאתלהגבילסיבהאיןכאלה
להגבילמקוםאיןמעושהלגטחששבהיעדר.ופריקפלןשלגישתםעלבהסתמך

,אמנם.בחייםעודוהגטסרבןשבהםאחריםלמקריםאחידותליצורכדיהפיצויאת
כךאך,עיזבוןנגדתביעהשלמקריםעלגישתםאתליישםהציעולאופריקפלן
.גישתםשבאימרץהסכנותאחתאתממחישוהדבר,סבא-כפרבענייןהשופטעשה

פסיקתלידיתביאאכןאם,ופריקפלןשמציגיםהקונסטרוקציהכי,עולהמכאן
שכעת,בפיצויולאבגטהמעוניינותלנשיםהןתויק,מאודחלקייםפיצויים
לנשים(קפלןשלגישתוביישום)והן,ניכרבאופןתיחלששלהןהמיקוחיכולת

על,בלבדחלקיפיצויתקבלנהאלהשהרי,בגטולאמלאבפיצויהמעוניינות
גטלמסורבותמתאימהאינהגםהצעתם,כאמור.מעושהלגטהחששהיעדראף

.הבעלעזבוןאתהתובעות

כפטרנליזם-לתביעהסייגיםלקבועההצעה(ג)
התובעתהאישהבפנימציבהוא.ביותרחשובמאמרהואופריקפלןשלמאמרם
.בהפסדהלצאתעלולששכרה,כאמור,אותההמזהירגדולאזהרהתמרורבנזיקין

.ותיזהראותותקרא-הרוצה.המאמרשלתפקידולהסתייםהיהאמורכאןאך
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בפיצוייםיסתפקולאאכןהנשיםרוב:ברביםלגלותווישמוצדקזהחשש,אכן
בעצםיוסרהמכשול,לגישתיאך.גטלקבלוירצו,שיהיוככלגבוהים,הנזיקיים
הגטשלהאפשריתלבעיהמודעיםיהיודיןשעורכידי:האמורהמאמרפרסום

ובכך-זולבעיהתובעותשללבןתשומתאתיסבושופטיםגםואולי,המעושה
סכומיהגבלתואתהנזיקיההליךסיוגאתאופןבשוםמצדיקהדבראין.דיינו

בתביעהלהתקבלשעשויהמלאהנזיקימהפיצויבהרבההנופליםלסכומיםהפיצוי
לאתוכלהשנייםאזהרותאתבחשבוןלהביאשתבקשתובעת."רגילה"נזיקית
נזיקיתתביעהלהגישהברירהגםעומדתובפניה,כללבנזיקיןתביעהלהגיש

בסייג(המשפטביתאוהמחוקקמאתהכתבהוללאהחופשימרצונה)העומדת
המוגדל-הענישתיהמרווחעלהנזקגובהאתלהעמיד-קרי,מציעיםהםשאותו

כמאמרופריקפלןשלמאמרםאתמותירהיהעדייןכזהמצב.בלבדהמזונותשל
.78בפטרנליזםנגועשיהאמבלירבההשיבותבעל

ישהגטעישויבעייתבשלכי,הגורסתמוחלטתבגישהבחרולאופריקפלן
הסמכותאתלהעבירהציעולאגםהם.כליל79הנזיקיתהתביעהאתלחסום

ברורשכן,בעייתיתהיאגםופריקפלןכלפיביטוןשלביקורתהשלהמוצאנקודת,זאתועם78
פיצויתקבלשאמנםבאישהלפגועלא-ראויהבהחלטאלאנפסדתהייתהלאשכוונתם

.מעושהלגטחששעקבהגטאתלהפסידעלולהאך
ידי-על(מאמרםפרסוםלאחר)לאחרונהזהבענייןשהושמעההתקיפההדעהכפי,למשל79

.8ש"הלעיל,לביאראו,בטבריההאזוריהרבניהדיןבביתדיןביתאב,לביאאוריאלהרב
לפי"כדיןשלאחיוב"לנחשבמשפחהלענייניהמשפטבביתהחיובכימסבירלביאהרב

לפיכדיןאינוהחיוב.בהלכהבסיסלוואיןהרבניהדיןבביתנעשהלאשהואמכיוון,ההלכה
חיוביבגדרנכנסאינוכעגונהחיהשבהןהשניםבגיןהאישהשלשנזקהמכיוון,העבריהדין
לכדיהמגיע,גטלתתכספילחץמשוםאלא,צערבגיןחיובכאמתבכךואין,המזיקאדם

שיקולמהווהאלא,מפורשתאחרתחקיקהבכל,לדעתו,מעוגןאינוגםהחיוב."ממוןאונס"
המשפטביתשלהדיןפסק.תסייעלאהיאכזוחקיקהתהיהאםוגם,בלבדהשופטשל

ייחשבשהגטברורולכן,גטלתתהבעלאתלחייב,לדעתו,ביסודונועדמשפחהלענייני
חיובנחשבהיההחיובאםאף,לדבריו.בתביעההגירושיןענייןהוזכרלאאםאף,למעושה

פורמליתהיאגטלתתלאלץכדינועדלאשהחיובשטענהמכיוון,מעושהיהיההגט,כדין
הכפייהשאמצעיעד,בהסכמהלסדרויבקשוהזוגבניאםאףגטיסדרלאהדיןכיח.בלבד
אףכאנוסנחשבהבעל.שובאותולתבועיהיהשניתןהבעלעלהאיוםגםובהם,יבוטלולא
להעביר"היחידההדרך.הדיןפסקשללפועלהוצאהשלפעולהכלנקטהלאהאישהאם
בכל.הממוןחיובאתלגמריולבטלהמשפטבביתהתביעהאתלמחוקהיא"הגזרהרועאת

נפשינזקהואהאישהשלנזקהכייובןאכןאם:בשתייםלענותניתןכךעל,הראויהכבוד
שמדוברייתכן,האזרחיתבחקיקההמעוגנת,רשלנותעוולתבמסגרת-הבעללהשגורם
,מידשייסקרו,בסוהרבדיכובסקיהרבידיעלהמוצגותהדעות,ואכן.זאתבכלכדיןבחיוב

לביתאיןשאחרת,כךסבורותבוודאי,הרבניהדיןבביתולוכזותביעהלקבלהמאפשרות
המשפטביתשלהדיןפסקתמידלא,לכךנוסף.כאלהבתביעותלדוןסמכותכללהרבניהדין

מעוניינתהאישהשבהםמקריםישנם,כאמור.גטליחןהבעלאתלהביאנועדמשפחהלענייני
,בגטמעוניינתהאישהשבהם,אחריםבמקרים.להתחתןכללרוצהואינה,בגטולאבפיצוי
,הסכסוךאתליישבלנסותמשפחהלענייניהמשפטביתעשוי,המקריםרוב,כאמור,ואלה
רביםשבמקריםולהאמיןנאיביתגישהלאמץמקוםאין,אמנם.הבסיסיתממטרתוכעולה
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הדיןלביתמשפחהלענייניהמשפטמביתגטסרבנותבגיןנזיקיןבתביעותלדון

.80הרבני

המשפטשביתלצפותניתןאך,זולחיקזהיחזרווהבעלשהאישהכזובדרךייפתרהסכסור
גטלתתהבעלמצדהסכמההכוללמוסכםבהסדרהסכסוךאתליישבינסהמשפחהלענייני
העבריבדיןגםהמוכרנזיקיןאב,צערשלנזקהואלאישהשנגרםהנזק,מכךיתירה.לאישה

שמדוברייתכןגטלמתןלחץאמצעיאכןהיאהתביעהתמידשלאומכיוון,הכלליבדיןוגם
לאישהיורההרבניהדיןשביתחוששלביאהרב:מכךויותר.כדיןזאתבכלשהואבחיוב
שלרוכםלגביאזי,המצבזהשאםדומהאך.הגטלסידורכתנאיהנזיקיןתביעתאתלמשוך
לקבלאכןמטרתה,המקריםשלרובםברוב.הנחלהואלהמנוחהאלהאישהתגיעהמקרים

כללחששזהאיןכאלהבמקריםלכן.הנזיקיהפיצויעלויתורשל"עסקה"תמורתהגטאת
אתשיסדרוהוא"עסקה"אותהלביצועאחראיעצמוהדיןביתשכן,לבעיההפתרוןזהו-
npos"1"מאותהכתוצאהמעושהשהגטיקבעמכןשלאחרחששכלאיןלכן,הגט

בירושליםהגדולהרבניהדיןבביתדיןביתאב,דיכוכסקישלמההרבלאחרונהשהציעכפי80
הואבכךעוסקדתישאינומשפטביתשבומצב,לדבריו.(מאמרםפרסוםלאחרכןגם)

מסרםשהחוק,הגירושיןמענייניחלקשהיא-גירושיןלאכוףבסמכותהתערבותשלמצב
,בלבדמתוןבאופן,לדידו,יתבצע,הרבניהדיןבביתבממוןהחיוב.בלבדהרבניהדיןלבית
צעדי"דיכובסקישלמהראו,הפיצוייםסיוגלענייןופריקפלןשלגישתםאתשמזכירמה

דיןפסקכיסבורדיכובסקיהרב.(ו"התשס)173כותחומין"גטסרבניכנגדממונייםאכיפה
להכשיריכול,"כופין"שלבדרגהלאאםגם,לאישהגטלתתהמחייברבנידיןביתשל

ובהתאםהרכניהדיןבביתייפסקואלהאםרקוקייםשרירהדבר,לדעתו,אך,נזקייםפיצויים
הגט,הגטלביןבינוקשרואיןעקיףהינוהכספיהאילוץכאשר,לדבריו.מסוימיםלתנאים

-ממוןאונס.מסוימיםבמקריםהגטאתפוסלאינוישירכספיאילהןגםאך.מעושהאינו
הממוןאונסכאשר,דיכובסקיהרבלדעת,אולם.פסולכללבדרך-בממוןהבעלכפיית
עשויהואהנאנסשלכלכליתלהתמוטטותמביאואינומתוןהואהרבניהדיןביתידי-עלבגט

גםלפסוקניתן,גטלכפייתדיןבפסקמדובראם)גטלחיובדיןבפסקכשמדוברכשרלהיות
לבתייש,לביאמהרבבשונה,נראהכך,וזאת,לדבריו.(כלכליתהבעלאתשימוטטופיצויים
שגרם,ובושתנזק,צערהנזיקיןאבותבגיןולחייבוהגטסרבןאתלקנוססמכותבימינוהדין

אפשרותלפי.הבעיהלפתרוןביותרמעניינתאפשרותמתווהדיכובסקיהרב,לבסוף.לאשתו
:הכספיהאילוץמןישחררלאהגט,בלבדהרבניהדיןבביתלדעתורלוונטיתהיאשגם,זו

למחול,הגטמתןלאחר,האישהתוכלואז,הגטמתןלאחרגםבתוקפולעמודימשיךזה
עתידילאיוםחששיהיהשלאכדי,בלבדפעמי-חדבאופןתהיההמחילה.זהחיובעללבעל
בבית:ושוב-מוגבלותכספיותסנקציותהגטסרבןעללהטיליהיהניתןאם":אחרלחיוב
,העברבגיןכספיחיוב:כשרהלכתיללחץנוסףמכשירלנוישהרי-כלבדהרבניהדין

יוכלשלאכדי,בלבדפעמיחדיהיהזהכספישחיובלקבועניתן.הגטיסודראםשיימחל
עללהטילהדיןביתיוכלזובדרך.בעתידלחיובומחששנלחץשהואלותרהסרכןהבעל
,מילתאלמיגדרקנסכ"וכמו,לאשהשגרםוהבושתהצער,הנזקבשלפעמיחדחיובהסרבן
,בסדודהרבכילצייןיש;177'בעמ,שם,"הגטלסידורכמנוףבזהלהשתמשמכןולאחר
יעקביצחקהרב)חכמיםארבעהשלתשובותשלכמצטברמניתוחכי,סבור,9ש"הלעיל
הרב;רי,ה,הלוישבטת"בשווואזנרהלוישמואלהרב;קלו,ח,יצחקמנחתת"בשווייס

ת"בשוה"הדאיעובדיהוהרב;יטסימןסוף(ב"התשנ)הימיניעמודבספרוישראלישאול
,וזאת,נזקייםפיצוייםלשלםבחיובאף,מעושהיהיהלאהגטכיעולה(צו,ועבדיישכיל
דיןובפסק(2);לעתידבפיצוייםולא,תביעהשל"סגור"וקצובבסכום(1):מדוברכאשר
אםברורלא.כפייהאיןאםגם,לאשתוגטלתתהבעלאתשמחייבהרבניהדיןביתשלקיים

,ופריקפלןשללזודומההצעתוואז,משפחהלענייניהמשפטבביתלדידותידוןהתביעה
.דיכובסקיהרבשלכהצעתוהרבניהדיןלביתכןגםלהעבירהמציעשהואאו

320



גטלמסורבותנזיקיפיצוי

התערבותכילגרוסהייתהיכולה(הלכתימכיווןשלא)אחרתאבסולוטיתגישה
בראש,עלולים,הסרבןהבעלאתבנזיקיןלתבועוהאפשרות,זהבתחוםהמשפט

ואףהגטמסורבותהנשיםלמכלולאףואוליעצמהלאישהלהזיק,ובראשונה
הייתהכזואבסולוטיתשגישהייתכן.81הנישואיןעצםכגוןחברתייםלאינטרסים

המשפטתפקידכיהסבורות,למשפטתועלתניותגישותעםאףאחדבקנהעולה
באותםמינימליתהתערבותכדיתוך,בחברהאישיים-הביןהיחסיםאתלהסדירהוא

.לזולת82ממשילנזקגורמיםמניעתהאוההתנהגותכאשרורק,יחסים
,ניסוהם.תועלתניתאוהלכתית,מוחלטתבגישהבחרולאופריקפלן,כןאם
אך,משפחהלענייניהמשפטביתבמסגרתודווקא,לבעיהמזורלמצוא,זאתבכל

מכאןאך;ברורהתובעתבאזהרתהצורך,אמנם.מקובלאינומציעיםשהםהפתרון
,קפלןשמציעכפי,בחקיקהכאלהסייגיםולקבועלהתערבלמחוקקקריאהועד

עדייןהדרך,פרישקוראכפי,זוסייגיםבדרךלילךלשופטיםהקריאהואפילו
משלמותשנשיםהמחירמןמתעלמיםופרישקפלןכךעלקובלתביטון.רחוקה

,לחופשהאישהמצדמהתקווהמתעלמיםהם,לדעתה.83הסימבוליתוממשמעותו
.הנזקיותתביעותיהןיאוינולולשלםתיאלצנהשנשיםומהמחיר

הצעותיהם.פמיניסטיתמבטמנקודתרקלאגישתםאתלתקוףניתן,לדעתי,אך
מקריםעלאףולהחילםלתביעהסייגיםלקבועקפלןשלהצעותיוובמיוחד)

ולאבפיצויהמעוניינתתובעתשלמקריםעלואףעבר-סרבןנגדתביעהשל
ההצעות.יתרבפטרנליזםנגועות,84(בהמשךדעתהתשנהשהיאמחשש,בגט

,כאמור.בנדוןלדעתהלשאולמבלילמעשה,האישהעל,כביכול,להגןמנסות

לאישהלאפשרישאך.לתודעההבעיהבהבאתהיאהמאמרשלהעצומהחשיבותו
לאייןשעלולהנזיקיתתביעהלהגישברצונהאםלעצמהלהחליטבכוח-התובעת

תובעשלבסיסיתובאוטונומיהבחירהבחופשמדובר:ויודגש.לאואם,הגטאת

כפיפמיניסטיבעניין(רקלאאו)דווקאולאו,(חוקתיתזכותשהיא)פוטנציאלי
אתלסייגמבקשיםופרישקפלןמאחר,פטרנליסטיתמבטמנקודתביטוןשטוענת
.להתגרשהמבקשתבאישהפגיעהלמנועכדי,הנזיקיההליךתוצאת

פחותלאבתובעלפגועהנזיקיתהתביעהעלולהאחריםבמקריםגם,מכךיתירה

הכוונתשלושיקוליםלחוזההצדדיםביןצדקשיקולי"פורתאריאלזהלענייןהשוו81
,פורתלדברי.(1999)647,657-667כבמשפטעיוני"ישראלשלהחוזיםבדיניהתנהגויות
להיותנועדושלאהבטחותכגון,(החוזיםדיניבראיית)מסויםבתחוםהמשפטהתערבות
הבטחתוהפרתבגיןלשלםעלולשהואיודעאדםשאםמכיוון,נזקליצורעלולה,שפיטות

.כלללהבטיחשלאמלכתחילהעלולהוא,זאתככלשפיטיהיהושהדברמשפטית-הלא
Jeremyלמשלאחזוהתועלתניתבגישה82 Bantham,התשעוהמאהעשרה-השמונההמאהבן-

Johnח11ן-ו,עשרה Stuartטס4110ם(א70110וראו,שלאחריובדורשחי.EREMY BANTHAM1

(1789)PRB~CIPLES OF MORALS AND LEGISLATIONהמשפטלתורתמבואאנגלרדיצחק;ש1נ
22(1991).

.884-885'בעמ,3ש"הלעיל,ביטון83
.868-ו780-781,805,836'בעמבעיקרראו,2ש"הלעיל,ופריקפלן84
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אינהואףנחסמתאינהלתבועהאפשרותועדיין,יחסיםלהרוסואףבנתבעמאשר

קיימתהייתהשם,המשפחהבמסגרתלתביעותבאשרבמיוחדנכוןהדבר.מסויגת

.85והישראליאמריקני-האנגלובמשפטזוגבניביןתביעותמפניחסינותבעבר
משפחתיתמיחידהחלקהםואשתושהבעלהיההאנגליבמשפטזולחסינותהרציונל

of"(אחת Personצ"
,האמריקניבמשפט.עצמונגדעוולהמבצעאינוואדם,("עע

ההרמוניהעל,ביתשלוםעללשמורמהרצוןוגם,דומהמסיבהנבעההחסינות
בהדרגהובוטלההלכהזוחסינות.מחירבכלכמעט-המשפחהשלוהשלמות
בחלק.העשריםהמאהשלהשניבשלישבעיקר,הברית-בארצותהשונותבמדינות
בשנתבוטלההחסינותבאנגליה.86קיימתעודההחסינותהברית-ארצותממדינות

מתירהאנגליהמחוקקכיאם,כפנוייםזוגבנישלדינםזהלענייןכי,ונקבע1962

הרצוןבשלמסוימיםבמקריםזוגבניביןבתביעותהליכיםלעכבהמשפטלבתי
קיימתהייתההישראליבדיןגם,לכךבדומה.המשפחתיתהתאשלמותעללשמור

חוסרעלבהתבסס,זוגבניביןבתביעותחסינותהנזיקיןלפקודת(א)18בסעיף
לאיכביטוי,זוגבניביןיחסיםעלהפרטיהמשפטעקרונותאתלהחילהרצון
זוחסינות.האמריקניתבדיןלמצבבדומה,המשפחתיבתאגורפתלהתערבותרצון

סעיףקבעכאןגם.זו893-בניביןהתדיינויותהסדרחוקחקיקתעם1969-כבוטלה
לשלוםהצפויגדולנזקעקבההליכיםאתלעכברשאיהמשפטביתכיזהלחוק1

משפחהלענייניהמשפטובית,שימושכלזובזכותנעשהלאפקסו-דהכיאם,הבית
זוגבןרשאישנהאותהמאז,כןאם.90החוקיםבספרמתהאותמעיןבכךראהאף

למשל,במשורהכיאם,שימושנעשהזובזכות.זוגובןנגדנזיקיתתביעהלהגיש

נוספיםובמקריםכורחה92בעלאישהבגירוש,י9נישואיןהבטחתהפרתבעניין
אם.רכוש93השחתתאותקיפהלמשל,זוגובןממעשיזוגלבןנזקנגרםשבהם

.304-311'כעמ,41ש"הלעיל,שמואלי85
עיינו86

?

Defensible Defenseג1"ם:Haley, The Parental Tort'

Immunity

Doctrine.]חטר

HAYDAN . TORTS AND1DOBBS

&

PAUL.8"04;(1996)602-598,5751]1]RICH.30ע

6-441א(ש045.,2001)

,

CoftwFENSAflON,543-545'בעמ,36ש"הלעיל,[5אא"0:וכן;

,E4PS~ED.11RICHARD;(2001)449,TORTSאסLSA4ND MAERL45פ],Joas ] DIAI~fOND

688-668,AL. .,

TORTS

: I CASES

ANDI

'

PROBLEMS

FRANKזם

J

. VANDAIL

I

;(1999)614-613,TORTS

(2003,.ed""2).
87(

"
Ch,1962401)Husband.48(ם8 and Wife(01חחמ"Law.

.801'בעמ,2ש"הלעיל,ופריקפלןראו88
.[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת(א)18'סאתביטלזהלחוק3'ס;34ש"הלעיל89
להחלטתוג'פס,(2000)147(1)2000מש-חק,פלונית'נפלוני98/81233(א"תשלום)ש"תמ90

.שוחטשאולהשופטשל
מש-תק,בסיליאן'נאהרון99/105841(א"תשלום)ש"תמ;32ש"הלעיל,סולטאןעניין91

.(אהרוןעניין:להלן)(2002)332(2)2002
.(1995)369לחעליוןדינים,מצראווה'נמצראווה92/1730א"ע92
,אהרוןעניין;(2001)83(3)2001מש-תק,פולק'נפולק96/64901(א"תשלום)ש"תמ93

.27ש"הלעיל,2004פלוניתעניין;354'בעמ,91ש"הלעיל
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זהלמעשהבוטלההחסינותבישראלוגםהברית-ארצותמדינותברוב,באנגליה,כן
ביטולהועם,למדיפטרנליסטיהיההחסינותשמאחוריהאידיאולוגיהבסיס.מכבר

המחוקקולאהפוטנציאליהתובעהואלאואםנזיקיתתביעהלהגישהאםששוקלמי
יחסיםעלהרסניותהשפעותלהיותעלולותנזיקיותלתביעות,אמת.המשפטבתיאו

התובעביןישירעימותמהווהנזיקיתתביעה:המשפחהבמסגרתרקולא,נמשכים
אךבתביעהיזכההוא-בהפסדוכששכרולצאתהתובעעלול,לעתים.לנתבע

נשפטוהואבקרבןפגעמעוולאותוכאשר.אנושהמכהיספגוהנתבעעםיחסיו

זההואולאבהליךשפתחזההואשלאולטעון"להצטדק"הקרבןיוכל,בפלילים

שלבעונשולהקלהמשפטביתעלולהשפיעלנסותגםיוכלהוא;אותוהמנהל
אתיגישברצותו:התובעבשליטתכולוכלנמצאהנזיקיההליך,זאתלעומת.הפוגע

המנהלזההוא,לתבועבחראם.אותהימשוךוברצותואותהינהלברצותו,התביעה
צדשאינה"הקלעיםמאחורי"דמותשלתפקידהאינוותפקידוישירבאופןאותה
והפוגעהמאשימההיאהמדינהשם,הפליליהדיןמןבשונה,זאת.לעימותישיר
אינוזהחשש,ועדיין.ההליך94בניהולמעמדכלכמעטאיןולקרבן,הנאשםהוא
.כללבדרך,כאלהתביעותהגשתמונע
צעדיהאתלהצרגםואיןזוגבניביןנזיקיתתביעהלחסוםאיןכיום,כןאם

הנזיקיתהתביעהאתלעקרניתןלא,דהיינו.מציעיםופרישקפלןכפי,ולהגבילה
דינילפימבחינתהרצוילאלמצבתיקלעהתובעתשלפיהם,פטרנליסטייםמטעמים
מסורבותשלמוצדקוהלאהעצוםהסבל.התביעההגשתבעקבותהאישיהמעמד

שלמהתחוםבוודאותהענייןאתמוציא,נפשיתבהןמתעלליםשבעליהן,הגט

,בנזיקיןלתבועברצותהאםלבחורהאישהעל."משפחתיתהרמוניהעלשמירה"
.לאואם,ומלאיםשלמיםפיצויים

הנזיקיןדינימטרותמולהגישהבחינת(ד)

ביותרחלקיפיצויפסיקתדרךעלהנזיקיתהאחריותאתלצמצםבחרוופריקפלן
.לקדמותוהמצבוהשבתהפיצרילמטרתמנוגדהדבר.התובעתהגטלמסורבת

להעירישכאןאך,אפשריותתביעותמסייגיםהנזיקיןדינישבהםמקריםיש,אמנם

בפסיקהתמידבאהסיוג,האחת:מסוימתבמידהבזוזוהתלויותהערותשתי
דואגתהפסיקה,דהיינו.בהולהכרההתביעהלקמלתהמקדמייםהתנאיםמןכחלק
רק,לעתים,זאתאך,בגינובתביעהולהכירמסויםנזיקיבענייןולהרחיבלחדש

נרחבתהכרהבפועלהמסייגים,ומצמצמיםמצרים,מסוימיםתנאיםבהתקיים
זוגבניביןנזיקיתתביעהלסייגמנסיםופריקפלן,כאןואילו;הפסיקהידי-על

עדאםגם)החוקמכוחמלכתחילהוקיימתשחיה,בפרטרגשינזקובגין,בכלל

,עבירהנפגעיזכויותחוקמכוחלוהמוקמתיחסיתמבחינהרבותהלאלזכויותכפוף94
להשפיעלאואףההליךאתלנהלהעבירהלקרבןמאפשראינוהואשגם,2001-א"התשס
.לכךחריגהינהפרטיתפליליתקובלנהכי,יצוין;ממשיבאופןעליו

323



שמואליבנימץ

.95מסוימיםבתנאיםבהלהכירצורךשאיןכזו,(בפועלולאבכוחרק-לאחרונה
החסינותאתלבטלמציעיםהיוופריוקפלן,כוותביעהמפניחסינותהייתהאם

.מוצדקאינווהסיוגדנןהענייןזהלא,כאמור,אך;ניחא,שהציבוהתנאיםבהתקיים
אך,גטסרבנותבגיןנזיקיתתביעההגשת,גיסאמחד,לאפשרמנסיםופריקפלן

ממוניהלאהנזקבגיןבעיקרוהנפסקהסעדאת,גיסאמאידך,ניכרבאורחלהגביל
נמוכיםפיצויים,כללבדרך,פוסקיםהמשפטבתיאמנם:ודוק.התובעתשסבלה
תוחלתקיצוראוחייםתוחלתאבדןעלפיצויכגון,ממונייםלאנזקבראשייחסית
,אחרענייןבשוםלתקרהכפופהאינהממונילאנזקפסיקת:אדרבהאך;96חיים
דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםהסדר-מפורשיםחקיקתייםהסדריםלשניפרט

ובכל,(מוגברת98אחריות)פגומיםלמוצריםהאחריותוהסדר(מוחלטת97אחריות)
הדעתעלהיעלה.זהנזקבראשיחסיתצנועיםסכומיםפוסקיםהמשפטבתי,זאת
כאשרבעיקר,גטמסורבתשלבענייןודווקאהקייםמןיותרעודזהפיצוילסייג

99!?אחריםנזקראשי,כללבדרך,ואיןממוניאינוכולוהפיצוי

הפסיקהסייגהאחתלא.המסויגתהאחריותבסוגעניינההשנייהההערה
קביעתעםאך;מסוימיםתנאיםבהתקייםהתביעהעילתאתבהתנותהתביעות
אלומשוכותהתובעמשעבר,דהיינו,התביעהבעילתוההכרההעקרוניתהאחריות

שבהםמקריםלמצואניתןלא.מלאלפיצויזכאיהוא,הנדרשיםבסייגיםועמד
לראשיבאשרמגבלהעליומוטלת,תביעהשללקיומהבסייגיםעמדשהתובעאף

מקרים.מסוימיםמוגדרים,בודדיםבמקריםאלאזכאיהואלהםוהסעדיםהנזק
אלההיו,כאמור,לכךונוסף.בחקיקהדווקאנקבעוכאלהסייגיםהיושבהם
ולא,מוגברתאומוחלטתאחריותשלמשטריםהמחוקקאימץשבהםמקרים
.הגטמסורבותשללענייןבדומה,רשלנותשללמשטרהשייכיםמקרים

הכירהשבהן,הנזיקיןבדינישוניםמתחומיםבולטותדוגמאותכמהקיימות
בענייןמדוברהיהאך,מצמצמיםתנאיםבהתקייםחדשהתביעהבעילתהפסיקה
היהמקריםבאותם.קיימתקונסטרוקציהשלבסיוגולא(הפסיקהכפייציר)חדשני

משנתהישראליהדיןפיעלבנזיקיןזוגובןאתלתבועיכולזוגשבןראינועקרוניבאופן95
.(גטסרבנותבגיןפיצויקבלתלצורךזובדרךבפועלבחרולאנשיםעתהשעדאלא)1969

.(1966)455(2)כר"פ,חסן'נשנער61/15א"ע,למשל,ראו96
הםזהבענייןהפיצוילהגבלתהטעמים.1975-ה"התשל,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםחוק97

;לאשםקשרללא,דרכיםבתאונתהניזוקיםכללפיצוישמטרתו,סוציאליחוקהחוקהיות

,765(1)נהד"פ,דיין'נהכלליתההסתדרותשלחוליםקופת99/398א"ע,למשל,ראו
767-768(1999).

שבחוקלזהדומההסדרקייםכאןגם.1980-ם"התש,פגומיםלמוצריםהאחריותחוק98
.דרכיםתאונותלנפגעיפיצויים

האזרחיהקודקסהיא,2006-ו"התשס,ממונותדיניחוקהצעת)ממונותדיניחוקהצעתגם99
httpהאזרחיתהחקיקהמרביתאתלהחליףהעתידהחדש ://www.justice.gov.iUNR/rdonl

mamonot.pdf/0/B2E2AIBB03C5-1/985-41190-234חוקהצעת:להלן,05ץ4,1ק(]888914-ת
ממונילאנזקבגיןהפיצוישיעוראתלהותירמציעה,החוקלהצעת488'בס,(ממונותדיני

.בענייןמסמרותקובעתואינה,ומקרהמקרהבכלהמשפטביתשלדעתולשיקול
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בענייןהעיקריתהתביעהעילתכמו)הרשלנותעוולתשלחדשהבתולדהמדובר
היהשנפסקוהפיצוי,הנזקראשיעלסיוגהוטללאמקריםבאותםאך,(הגטסרבנות

הולדה;!וינשטיין00עניין-רשלנישוואמצג:דוגמאותאותןבין.מלאפיצוי
;'אלסוחה02עניין-המשנילמעגלטהורנפשינזק;ויצוב101עניין-בעוולה

עניין-הורהידי-עלילדשלרגשיתהזנחה;103פריימןעניין-שופטרשלנות

השופטקבעהחמישיםשנותבאמצע.(1954)1317חד"פ,קדימה'נוינשטיין54/106'המ100
הרשלניהשוואמצגהוא,הרשלנותעוולתשל"סניף"במעיןלהכירישכי,אגרנטשמעון

היטבלהגדירלנכוןמצאהשופט.ביותרגדולחידושמשוםבכךהיה.הפסיקהתוצר-
ולא,בלבדמסוימיםבתנאיםבולהכירובכךרשלנישוואמצגשללקיומוהקריטריוניםאת
במהלךנעשתההעסקה(א):ומחמיריםמצטבריםקריטריוניםבחמישהמדובר.מקרהבכל

ההיקף(ג);הנזקנגרםשבגינהמסוימתלמטרההייתהההודעה(ב);העסקיםשלהרגיל
;אנשיםשלמוגדרלסוגמכווןהמצג(ד);מראשלהגדרהניתןהכלכליהנזקשלהמירכי

.מלאפיצוילקבלניתןאלהתנאיםבהתמלא.המצגעלהסתמכותשתהאידעהנתבע(ה)
כי,העליוןהמשפטביתקבעזהבעניין.(1986)85(2)מד"פ,כץ'נזיצוב82/518א"ע101

שלמרות,רופאהשלרשלניגנטיייעוץבעקבותחמורושכליגופניפגםעםילדנולדכאשר
כי,חששבלאלעולםילדיםלהביאלהוריםייעצהבמשפחהגנטיותמחלותשלהיסטוריה
.פרשהבאותהכמומאודחמורבפגםכשמדוברדווקאזאתאך,תוכרהילדתביעת

,(אלסוחהעניין:להלן)(1990)397(3)מדד"פ,דהאןהמנוחעיזבון'נאלסוחה88/80א"ע102
כגון,הראשיהנפגעשללקרוביםדהיינו,טהורמשנילמעגלנפשינזקהוכרזהבעניין
כזותביעה.פיצוי-ברשהואכנזק,ובגסיסתובפציעתושחזודרכיםבתאונתנפגעשלקרוביו
McLoughlin,בעניין,באנגליה,הקודמתהמאהשלהשמוניםשגותבאמצע,בעברהוכרה

[1982]12ג!מ.א.298(8.[):ראו

McLoughlin

, O'Brian;שנותבתחילתלכךובדומה

שביקשואלהבפרשיותהמשפטבתיאך,גדולחידושמשוםבכךהיה.בישראלהתשעים
.כזובתביעהלהכרהיחסיבאופןמאודקשיחיםקריטריוניםכמהקבעוסרקתביעותלמנוע

:אלסוחהבענייןשמגרהנשיאשלהחדשניתבפסיקתוהבאיםהקריטריוניםנקבעובישראל

,נפשמחלת-פסיכוזהכדיהעולותמהותיותתגובותרקכללתביעהכברשהוכרהנזק(א)
נפשיותפגיעותשל,משכםמבחינתמשמעותייםואףוקשיםברוריםמקרים-נוירוזהאו

קירבהנדרשת,כללבדרך:הקירבהמידת(ב);נפשמחלתכדיעולותאינןאםגם,רציניות
קירבהשלאחריםמקריםבפניהדלתאתסוגראינושמגרהנשיאכיאם,בלבדראשונה
להניחישאך,אחריםמקריםהוכרולאהיוםעד.ראשונהלקירבהדומיםלהיותהעשויים
לגילבמורהאובגננתאףואולי,פיסיתשנפגעמיאתשגידלהבדודה,לדוגמה,שמדובר

,ישירההתרשמות(ד);לאירועובזמןבמקוםקירבה(ג);וכולי,ספרביתילדיכלפיהרך
כתוצאהנגרםהנזק(ה);שנימכליהתרשמותגםלחלוטיןפוסלאינושמגרהנשיאכיאם

ראוהסוגיהעל.מלאפיצוילקבלניתןהללוהתנאיםבהתמלא,כאןגם.פתאומיממאורע

קופת95/7836א"ע;(1992)470(מתוד"פ,חיפהעירית'נשסיידרעיזבון89/642א"עגם
תנאיםלקביעת;(1998)199(3)נבד"פ,תמי(און)עיזבון'נהכלליתההסתדרותשלחולים

GreenbergוStamey,143ג.590,58824א.).Super:ראוהאמריקניתבפסיקהמסוימים

~

Of

TORTS

(ם2

-

RESTAIEhdQINT;(1989).Cal815,81424771א,La Chusa(1958);71181י

לעיל,Dobbs;365'בעמ,54'ס,36ש"הלעיל,Keeton1Prosser:וכן;4365(3)(1965)
.841'בעמ,310'ס,3ש"ה

רשותבבקשת.(2001.3.12,פורסםלא)פרידמן'נישראלמדינת00/2315(ם-ימחוזי)ע"בר103
,זיילרורדימוסהשופטבירושליםהמחוזיהמשפטביתנשיאבראשותהרכבחשערעור

לשופט[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת8'בסהמוקניתהחסינותבקיוםבעייתיותקיימתכי
החדשנידינובפסק.(צורויהודיתחשיןדודהשופטיםגםישבובהרכב)נזיקיתתביעהמפני
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אפואהרחיבההפסיקה.מלול05ןעניין-סיכוןהגברתבגיןפיצוי;;אמין04

אתמתנהשהיאתוך,לכןקודםמוכרותהיושלאבעילותוהכירהמקריםבאותם

,ענייןשללגופו,שקיבללמרותכזובתביעההעקרוניהדיוןעצםאתהמשפטביתאפשר
כזובתביעהלדוןהעקרוניתהאפשרותאת.הסףעלהתביעהאתלמחוקהמדינהבקשתאת
כתוצאהלצוץשעלולותבעיותלעקוףשמטרתםמרכזייםסייגיםבשניהמשפטביתתלה

סייג.יתרוהרתעת"שופטשופטשופט"בעיית,השיפוטלעצמאותחששובהן,זומהלכה
,השופטלמעשיעצמאיתשילוחיתבאחריותבלבדהמדינהאתלתבועהאפשרותהינואחד
לתיקוןחוקעםאחדבקנהעולהזהסייג,עקרונית.אישיתכתביעהעצמוהשופטאתולא

נגדרקתביעהלהגישניתןשלפיו,2026ת"ס,2005-ה"התשס,(10'מס)הנזיקיןפקודת
מאודקיצונייםבמקריםרק"בתביעהההכרההינושניסייג.עוולהביצעכשעובדהמדינה

כקביעתמספקותאינןשאולי,דוגמאותבשתימדגיםהמשפטבית."מאודבוטהרשלנותשל
פקודתהוצאתהמשפטביתלדברי:דרךשלתחילתהמהוותהןאך,קריטריוניםשלשורה
אכןלהוצאתההנדרשיםהתנאיםאםראויהבדיקהללאלפועלההוצאהראשידי-עלמאסר

לאהמאסרשפקודתעודמה)שגגה,היותרלכל.היא(הפרשהעובדותהיואלה)התקיימו
ההליכיםסיוםלאחרשניםעשרדיןפסקמלתת,לדוגמה,שנמנעשופטאך;(לכסוףבוצעה
לביןהשופטחסינותעללשמורהרצוןביןאיזוןכאןנעשה.בוטהבאורחכרשלןמוחזק
בתביעהאפשריתהכרהשלדרךעל,המדינהמרשלנותשנפגעלמיפיצוילאפשרהרצון
הואשכן,וחדשנותחשיבותהדיןבפסקיש.המדינהנגדורק,דווקאבוטהרשלנותבגין
החסינותתחתחסינותהפסיקהבאמצעותוקובע,חסינותהמקנהקייםסעיף,למעשה,עוקף

ישכאןגם.בלבדוקיצוניותמיוחדותבנסיבות-זאתאך,בחיקוקהקיימתהמוחלטת
.מלאפיצוילקבלניתןמתקיימיםמשאלהאך.והגבלהסיוגידי-עלהמוקההגדולחידוש

המשפטביתשלבהחלטתושמדוברמאחר,השפיטה:יסוד-לחוק20'סלפיכי,להדגישיש

נפסקואףולאחרונה,יותרהנמוכותהערכאותכלפיבלבדמנחהבהלכהמדובר,המחוזי
.לכךמעברכאןנאריךולא,הנמוכותבערכאותבסוגיהסותריםדיןפסק

בתביעההכרהכי,משהועמום,כלליבאופןנקבעזובפרשה.29ש"הלעיל,אמיןעניין104
כמו,ומיוחדיםנדיריםבמקריםרקאךאפשריתרגשיתהזנחהכגיןהוריונגדילדשלנזיקית
בקריטריוניםהחוסרואתהעמומההאמירהאתאמנםביקרנואחרבמקום.פרשהבאותה
בתביעההכרה,לכלראשית,ישכאןגםאך,41ש"הלעיל,שמואלי,התביעהלקבלתברורים

.מלאפיצויייפסק,התמלאומשאלה.בלבדמסוימיםבתנאיםאךהחדשנית
בפרשה,(2005)4239(1)2005על-חק,מלול'נחיפהכרמלההוליםצית02/7375א"ע105

להוכיחניתןלאאםשלפיו,סיכוןהגברתשלנזקבראשהעליוןהמשפטביתהכירזו
מסוימתהסתברותישאך,לנזקהעוולהביןהעובדתיהסיבתיהקשראתהסתברויותבמאזן

הגברתבעדגםפיצוילקבליהיהניתן,לתובעהסיכוןאתמסויםבאחוזהגביראכןשהנתבע
(א):ההלכהלהחלתתנאיםכמהזובפרשהגםמונההעליוןהמשפטבית.גופאהסיכון

הדברדרוששבהםבמקריםייעשה,הסיכוןהגערתשיעוראתלהעריךכדי,באומדנאשימוש
ומשמעותיממשיסיכוןגורםהיווהשהנתבעכךעללהצביעצורךיש(ב);צדקאילמניעת

שלושת.ולבארלהציגהתובעשעלהמדעיותהראיותמירבמבחן(ג);מזעריאוזניחולא
התובעעל:רביעימבחןלכךלהוסיףניתן.הדין-לפסק30-ו26'בפסנקבעוהמבחנים
גרם,עוולתייםשחלקם,לנזקמוכריםסיכוןגורמימביןמיבשאלהמוכניתודאותאילהוכיח
בנימין,שוניםמטעמיםזוהלכהכיקרנואחרבמקום.26'פסראו,התובעשללנזקובפועל
,סיכוןהגברתעל:מדיעמומה-'העמומההסיבתיות'"פוקסוקמילשפירארון,שמואלי

לפרסוםהתקבלכגמשפטמחקרי"צדקעלהמבוססתכלליתוהערכההסתברויותמאזן
נזקראשמוכרוכאשר,תלםכאותו,בעיקרון,העליוןהמשפטביתהולךכאןגםאך;(2007)

הסיכוןהגברתשיעורבעכורלהתקבלאמורוהפיצוי,מוחלטבאופןמוכרשהואהריכזה
.כולו
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מןאחדבכלאלובתנאיםהתובעמשעמדאך;בלבדמסוימיםבתנאיםהתביעה
מכוחזכאיהיהלוסעדכלולקבללתבועהיהיכול,ובדומיהםשהוזכרוהמקרים

שנקבעוומוצדקיםנקודתייםלמקריםפרט,כאמור)הגבלהכלללא,הנזיקיןדיני
עלמגבלהתוטלשבו,אחרענייןכל.06ן(הרשלנותבעוולתלאולעולם,בחקיקה

פיצוי-הנזיקיןדינישלהעיקריתמטרתםאתנוגד,מסויםנזקבראשהפיצויגובה
קפלןשלנסיונם,לפיכך.וניתןאפשרישהדברככל,לקדמותומצבווהשבתהנפגע

ניסיוןהוא,הפסיקהבאמצעותבמיוחד,הנזיקיןדיניפי-עלהפיצויאתלצמצםופרי
.הנזיקיןדיניהולכיםשבההמקובלתהדרךעםאחדבקנהעולהשאינו,בעייתי
,כאמור?המתקןהצדקעםאחדבקנהעולהופריקפלןשלגישתםהאם
רקהוא,גטסרבנותבגיןנזיקיפיצוישלבענייןהחל,המהותיהדין,לגישתנו
,זותביעהעללהשפיעצריכיםאינםהאישיהמעמדדיני.הנזיקיןדינימערכת

עולהאינהופריקפלןשלהפטרנליסטיתהמבטנקורת.ופריקפלןשמציעיםכפי
יחסיםבמכלוללהתחשב,לגישתם,יששכן,המתקןהצדקמטרתעםאחדבקנה
כאשרכיגורס,ופרידקפלןאליבא,הפטרנליזם.הצדדיםשבין,נזיקילא,אחר
בשלבמחסוםלהיתקלעלולההיאהרבניהדיןבביתגטלקבלהאישהתפנה

במילים.למעושהשיינתןהגטאתותהפוךלרועץלהשתעמודהנזיקיתהתביעה
;אלוצדדיםשביןוהעתידייםהנמשכיםביחסיםלהתחשביש,לגישתם,אחרות

קיימתשתהיהאושקיימתנזיקית-לאיחסיםבמערכתבהתחשבותאפואמדובר
הצדקעקרוןעםאחדבקנהעולהאינהשגישתםממילאעולהמכאן.הצדדיםבין

בקנהעולהאינהגישתם.הנזיקילאירועבצדדיםרקלהתחשביששלפיו,המתקן
.יותרמהותיתאולי,אחרתמסיבהגםהפיצוימטרתועםהמתקןהצדקעםאחד

הנמוךפיצוילקבלהתובעתהאישהמסוימיםבמקריםעלולה,שלגישתםמאחר
הנזקשהוא,העוולשלאמיתיתיקוןיהיהלא,להשנגרםמהנזקניכרבאופן

הצדקלפי,כאמור.גטלתתשבסירובהנפשיתההתעללותעקבשסבלההרגשי
ולאפחותלא,לושגרםהנזקבגובהבדיוקהניזוקאתלפצותהמזיקעל,המתקן
להצעתם.יותרולאפחותלא,לושנגרםהנזקעלפיצוילקבלזכאיוהניזוק,יותר
ואילו,הנזקמשוויבפחותהניזוקה-האישהאתיפצההמזיק-הבעל,ופריקפלןשל
הדברהיהלו.אחרמגורםההפרשעלשתפוצהבלאהנזקמשוויפחותתקבלהיא

,המצבזהמשאיןאך.ניחא,הגטאתלקבלסיכוייהאתמשמעותיתבצורהמקדם
.בעייתיתגישתם

.המחלקהצדקמטרתעםחלקיבאופןאחדבקנהעולהופריקפלןשלגישתם

מדיניותשיקולישלמטעמיםכללמתקבלתאינההתביעהשבהםמקריםגםשישנםמובן106
,לאחרונהעדהאבודותבשניםהשתכרותאבדןשלהנזקראשלענייןהמצבהיהכך.משפטית

,00/140א"בעשנהפך,(1982)533(4)לוד"פ,גבריאל'נגבריאלעזבון81/295א"ע
בירושליםהעתיקהבעירהיהודיהרובעופיתוחלשיקוםהחברה'נאטינגרעזבון01/550
נזיקיתאחריותמוטלתאיןכיברורהקביעהישכאןאך;(2004)486(4)נחר"פ,מ"בע
.גיסאמאידךהפיצויוצמצום,גיסאמחדאחריותהטלתואין,כלל
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לפיכך.מעושהמגטחששללאלתבועגטמסורבותלנשיםלאפשרהיאמטרתם
חלשהלקבוצההנחשבת,הגטמסורבותהנשיםלקבוצתלסייעמאמרםנועד

אםברורזהאיןכלל,לעילשצויןשכפי,אלא;הגטסרבניהבעליםלעומת
לא,כאמור)היסודדילמתאתויפתור,דברשלבסופו,בעדןהדבריסייעאכן

,כאמור,בנוסף.(בפיצוי107דווקאהמעוניינותלנשיםולאגטהמבקשותלנשים

,ממונייםלאנזקבראשייחסיתנמוכיםפיצויים,כללבדרך,פוסקיםהמשפטבתי
כהקבוצהשלבענייןודווקא,יותרעודזהכזהנזקבראשפיצוילסייגהיגיוןואין

.ממוניאינוכולוהפיצויכאשרובעיקר,גטמסורבותכגוןחלשה
מטרתעם,מלאבאופןלאלפחות,מתיישבתאינהגםופריקפלןשלגישתם
ולגרום,גטלתתהמסרביםבעליםלהרתיעשישהרי,זודמטרהאליבא.ההרתעה

וחיובםאחריותהטלתבאמצעות,התנהגותםשלהחברתיתבעלותלשאתלהם
היוופריקפלןאם,אמנם.להןשגרמוהנזקיםבגיןלנשותיהםפיצוייםבתשלום
האישהאתלפצותאיןהגטלעישויהחשששלההלכתיתהבעיהשעקבסבורים

לחלוטיןמנוגדהיההדבר,גטמסורבותשלנזיקיןתביעותהסףעללדחותויש

,בהרתעהלפגועעלולהפיצויגובהשלמשמעותיסיוגגם,אולם.ההרתעהלמטרת
,גטלתתהמסרביםהבעלים-הרכיםבהרתעתוהןהנתבע-היחידבהרתעתהן

לידי,היותרלכל,להביאםעלולשסירובםיידעואלה.והקיימיםהפוטנציאליים
;חסרהרתעת,למעשה,זוהי.עוולתםעלביותרחלקיבאופןפיצוילשלםחובה

הנובעהחיסרוןעללעלותעלולהגטלתתמהסירובשיפיקוההנאהכזהבעניין
לתתולסרבלהמשיךאותםלהניעעלולהדבר.הנזיקיהפיצויאתלשלםמהחובה

.הסירובהמשךעלבעתידשובלתבועהאפשרותתוכרלאאם,במיוחד,הגטאת

הפמיניסטיתהגישהעלביקורת.3
הפטרנליסטיתהגישהעלוביקורתהביטוןיפעתשלהפמיניסטיתהגישההצגת(א)

כלפיוהןופריקפלןשלהדבריםהצגתאופןכלפיהןמתרעמתביטוןיפעת

המגבלותשלהמסגרת"בתוךכולונעשהידיהםעלהדבריםניתוח,לדעתה.תוכנם
נשיםשלזכויותיהןעלמטיליםהמשפחהשדיניפמיניסטיות-והאנטיהדכאניות
נחזהשהואלמרות,כוחןאתושוללנשיםמדכאמאמרם,לדעתה.108"יהודיות

נזיקיתבתביעה,עקרוניובאופןלכאורה,מצדדבהיותו,נשיפרולהיותלכאורה

לדיניהנזיקיןדיניביןהכוחותיחסישלניתוחמציעהעצמההיא.גטמסורבותשל
שלהנזקיותתביעותיהןשלפיה,פמיניסטיתמזוויתהישראליבמשפטהמשפחה
במלואןיתקבלוהן-להיפךאלא,המשפחהדינילתנאיתוכפפנהלאגטמסורבות
להגיעיש,לדעתה.לנשיםהמשפחהדינישליחסםלשינוימנוףלהוותכדיבהןויהיה

לראותרוצהשהייתהמציינתהיאכיאם,הדיניםמערכותשתיביןולהבנהלדיאלוג

.זולרשימה(ב)(2)גחלקראו107
.871'בעמ,3ש"הלעיל,ביטון108
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מתקוממתביטון.הדכאנייםהמשפחהדינילשינויכמכשירהנזיקיתהתביעהאת
רגשיותמשאלותלהתנתקמהקוראיםופריקפלןשלהמובלעתבקשתםבשלגם

,בסוגיההמשפטיהמצבאתנכוחהולראות,גטכמסורבותנשיםשלסבלןבדבר
מתעלמיםופרישקפלןכךעלקובלתהיא.לדבריהפמיניסטית-אנטישהיאבקשה

,לחופשהאישהשלומהסיכויהסימבוליתוממשמעותומשלמותשנשיםמהמחיר
קפלן,לדבריה.הנזיקיותתביעותיהןיאוינולולשלםתיאלצנהשנשיםמהמחירוכן
תביעהזכויותשלמראשהגדרהידי-עלנזיקייםעולםסדרילשנותמנסיםופרי

דיניעלגובריםהמשפחהדיניכימבוססתלאבדרךקובעיםואף,קיימותנזקיות
הנחתם,לדעתה.המשפחהדינילפילחיוביםמוכפפותהנזיקיותהזכויותוכיהנזיקין
נכונהאינה,ומפיצהגטמסורבתלהיותמאשרגטלקבלתמידתעדיףהאישהשלפיה
עצמאייםמניעיםלהויש,המשפחהדינישלשליחהאינההנזיקיןתביעת.בהכרח
מצרהגםהיא.מהמזיקשסבלהנזקבגיןהניזוקהפיצוי,ובראשונהבראש,שהם
ניתןשהיהמזהניכרבאופןנמוךופריקפלןשלהצעתםפי-עלשהפיצויכךעל
לכלמוצדקופריקפלןשלטיעונםהיהאםגםכי,סבורהביטון.הנזיקיןדיניפי-על

השונותהאפשרויותביןלבחורהמוחלטתהזכותאתלנשיםליחןמקוםהיה,אורכו
שיהיוהנחהמתוך,הדתפי-עלגטלקבליכולתןלעומתהנזיקיתתביעתןמיצוי-

.להתגרשהאפשרותפניעל,שניםשלעינוילאחרכלכליתרווחהשיעדיפונשים
לראותפמיניסטירצוןמתוך,הנזיקיתהתביעהאתלקבלמקוםיש,לדעתה,לפיכך
.הרבניהדיןבביתהמשפחהדינילשינוימכשירהנזיקיןבדיני

אחתדיניםמערכתהפניית-מפניומתריעהשהיאחטאבאותו"חוטאת"הגישה(ב)
אחרתדיניםמערכתלניגוח
,טוענתהיאופריקפלןלביןבינההמחלוקתגדראתבמאמרהמציגהביטוןכאשר
דיניאתאליהםוהכפיפוהמשפחהדינילטובתבמחלוקתהכריעוהםכי,היתרבין

לדיניהנזיקיןדיניאתלהכפיףואיןאנכיולאאופקיביחסמדובר,לדעתה.הנזיקין
כמנוףבהםלהשתמשואףשלהםהמרחבאתהנזיקיןלדינילתתאלא,המשפחה
פי-עלהמדוכאתהאישהבמעמדשמדוברככל,העברייםהמשפחהדינילקידום

היאואכן.התביעהשלנזקיים-עצמאייםמניעיםעלמדברתלכאורהביטון.זהדין
,המשפחהעניינישללשליחההנזיקיתהתביעהאתהופכים"ופרישקפלן,מתריעה

מתעלמיםהםכךכדיתוך.ראויגטשלהסופיתהמטרהלהשגתבלבדלכלי
הניזוקהפיצויובראשונהבראשהואשעניינם,התביעהשלהעצמאייםממניעיה

ממנהשנגזלווהרווחההטובשלערכםאתיפדהאשר,המזיקמןשסבלהנזקבגין
היאשהרי;מקיימתנאה,לשיטתי,אין,דורשתהיאאשראת.109"התנהגותובשל

,שינוי-זהמסוגתביעותשלהאמיתיתמטרתןעלבמאמרהושובשובמצהירה
מדובראין.הרבניהדיןבביתהשורריםהדכאנייםהמשפחהדינישל,עקיףאוישיר

.889'בעמ,שם109
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בניסיוןאלא,לשכנעמנסהשהיאכפי,הדיניםמערכותביןובהרמוניהבדיאלוג

ייקראלאלזאת.הרבניהדיןבבית,כלשונה,הדכאנייםהמשפחהדיניאתלנגח
דינילשינוישליחההתביעהשללהיותהמשוועתשביטוןבכך.דיאלוגאוהרמוניה
לשנותשביקשו,ופריקפלןשללזהדומהבחטא"חוטאת"היא,האישיהמעמד

לאלהיזהריש.האישיהמעמדבדיניאפשריתפגיעהלמנועכדיהנזיקיןדיניאת
מניסיוןאףאלא,ופריקפלןידיעלהמוצעזהכמו"אינטראקציוני"מניסיוןרק
דינילשינוילמכשירולהופכההנזיקיתהתביעהאתלנצלביטוןשמציעהזהכמו

להגיעוניתן,כשלעצמםעומדיםהנזיקיןדיני.הרבניהדיןבביתהאישיהמעמד
נקודת,מכךיתירה.הפמיניסטיתהמטרהללאגםביטוןמכוונתשאליהלתוצאה
כגון,שוניםחוגיםמצדאנטגוניזםגםוגוררתיחסיתצרההיאהפמיניסטיתהמבט
כהכללה,דכאנייםהמשפחהשדיניבאמרההיטבלעייןגםיש.מחוקקיםאודיינים
,הדיןפסקיובתוצאותהרבנייםהדיןבתיבמערכתלשפרמהישאכן,לטעמי.גורפת
מהישאך,גטמסורבותלענייןבוודאי,לפועלוהוצאתםאכיפתםלענייןגםכמו

.אחרותבמערכותגםלשפר

בתביעהמקוםאיןהרסנייםהדיןכתימערכתהכסתשמטרתם"פוליטיים"לשיקולים(ג)
נזיקית

טענתה,הרבנייםהדיןבבתילנשיםליחסבאשרעקרוניבאופןצודקתביטוןאםגם
קפלןשלטיעוניהםלביןבינהלהבחיןוחשוב,לחלוטין"פוליטית",למעשה,היא

טענתהמדוע.לרוחהאינםאלהאםגם,"מקצועית"הבמסגרתהנשארים,ופרי
הרבנייםהדיןלבתימאפשרתהמשפטשיטתשאם,הואלכךהטעם?פוליטית
,חברתית-משפטיתמדיניותשיקולישבמסגרתהרעיוןאתלקבלקושיקיים,לפעול
גיוסשעניינושיקולבחשבוןיובא,(מאודחשוביםהםאםגם)יהיואשריהיו
לוומעניקבמפורשבומכירהמשפטאשרמוסדלהביסבמטרהאחדמשפטיענף

זהכותבבעיניאםגם,זאת.וגירושיןנישואיןבענייניייחודיותשיפוטסמכויות
הנזיקיןדינימטרותביןאין.סמכויותיואתלהצראולבטלוהיהעדיףאחראו

אוהרבנייםהדיןבתיבמערכתאוההלכתיבדיןמאבקשלומוקניתידועהמטרה
,בכללאם,להיעשותצריכהכזוהכרעה.אחרתלגיטימיתמשפטיתמערכתבכל
.המחוקק110ידי-על

העוליםלגיטימייםפמיניסטייםבשיקוליםמדוברכי,הטועןשיטעןייתכן
אולשבורהצורךבדבר,'בעיקר11הרדיקליהפמיניזםמכיוון,לבקריםחדשות

,Weinribראובפסיקהמחלקצדקלשיקוליהמתנגדתלביקורת110 Private Law,45ש"הלעיל,
מצדקכעולהביטוןשלגישתהאתלתפושניתןשכן,לענייננונכונהזוביקורת.211'בעמ

.הבאבחלקשנפרטכפי,מחלק
::למשלראו111

~

. MacIGnnon, Feminism, Marxism, Method, and the StateנCatherine

635CIfLTURE AND SOC~iTY1אOUWAL OF WOMEN78,Toward Feminist Jurisprudence

(1983).
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בין,עוסקהפמיניזם.נשיםכלפילדכאנייםהנחשביםמוסדותהיסודמןלשנות
את,השוויוןבשם,לשבורומנסה,ובמשפחהבחברההכוחמוקדיבזיהוי,היתר

הפמיניזם.לחלשנזקלגרוםעלולשהדברמקוםהכוחבעלישלהמסורתיתשליטתם

בשוניהתמקדותעלהמבוססתהמגדריתההסתכלותאתבמיוחדמדגישהרדיקלי
הנשיםמעמדעלזהשוניובהשפעת,לנשיםגבריםביןהכוחותביחסיהמטריאלי

ובמשפחהבחברהחלשותקבוצותשלמכפיפותלהתנערותשואףזהזרם.בחברה
הנצחתמשמעהמערכתיתהתערבותאיכיהבנהמתוך,יותרחזקותלקבוצות

,ומלאכותיתמגדריההיררכייהלהשמידשאיפההואשוויון,זולגישה.הכוחפערי
אינו,הרדיקליזהבעיקר,הפמיניזם.וטבעייםקיימיםחברתייםמגדרהבדליולא
מהפכותלביצוע,מהממסדחלקשהם,המשפטבתיואתהמחוקקאתלרתוםשש

,אמוריםהדברים.ענייניוקידוםלמעןכזואפשרותמבטלאינוהואכיאם,ושינויים
של"השלישיהגל"לעתיםהמכונה)מודרני-הפוסטהפמיניזםכלפי,ובעיקרגם

,בעיקרוקוראהמשפטבאמצעותפעריםלתקןשניתןהרעיוןנגדהיוצא(הפמיניזם
מאחרכיהסבורותפמיניסטיותתיאוריותקיימות,אכן.חברתיתלמהפכה,זהבעניין

לא,הגבריםבידימסורתיבאופןנתונים,בפרטבהוהשלטון,בכללשהמדינה
ביטוןכי,דומהאך.לשינויבמאבקיעילמכשירוכמוסדותיהבמדינהלראותניתן

מערכתהפנייתידיעל,ובאמצעותוהמשפטדרךשכזומהפכהלעריכתקוראת
גישותלאותן,למעשה,מצטרפתהיאבכך.רעותהכלפיאחתלגיטימיתשיפוטית

גבריםביןלפעריםגורםהיותהאףעל,המדינהכיהסבורותרדיקליותפמיניסטיות
המסורתיתהכוחהנצחתבביטולביותררציניתפקידלשחקצריכהדווקא,נשיםלבין

והתוותההמשפחהמוסדאתשעיצבהזושהיאמאחרבעיקר,ובמשפחהבחברה
המדינהשלפעולותיהאתמגנותאלהגישות:מסויםפרדוקסבכךיש.מבנהואת

ובו,מעוותתחברתיתהנצחהושלדיכוישללסוכנתשהפכהבכךאותהומאשימות
ברית-כבעלתאותהומקבלות,ותמורותמהפכותבביצועבתמיכתהמעוניינותבזמן

מערכתלהפנות,כאמור,הואהניסיון,לענייננו,כאן.לשוויון112במאבקאפשרית
הנחשבתאחרתבמערכת,יותרומקובלתלליברליתביטוןבעיניהנחשבת,אחת
מוסדותבאמצעותשינויליצורניסיוןממשזהאיןאך.ודכאניתלחשוכהידה-על

שלבמוסדותהנדונה,ניזוקהשלפרטיתתביעהלנצלניסיוןכאןיש-המדינה
בעייתיהדבר.בהרחבההבאבחלקשנראהכפי,מגדרייםכללייםלצרכים,המדינה
.עצמהבתובעתלפגועדברשלבסופועלולזהניצולשכן,ביותר
"חוטאת"ביטוןעדיין,לגיטימיתפמיניסטיתבגישהמדובראםגם:ועודזאת

עושהואינההדיניםמערכותביןלהפרידקוראתהיאשכן,ופרימקפלןיותרעוד
.המערכותביןהאינטראקציהבשבחמראשדיברוהםבעוד,בעצמהכן

הקייםהמתחשבשל,בשטחסימניםלהיששכבר,אפשרותמלשרטטמנוסאין
עלולה-הרבניהדיןוביתמשפחהלענייניהמשפטבית-הדיניםמערכותבין

.(1993)5,12-13יחמשפטעיוני"פמיניזםמהו"פיסם'מאוון;שם112
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נזיקיותתביעותכלפיהרבניהדיןביתמצדאנטגוניזםלגרורביטוןשלזוכמוגישה

שאינולתחוםחודרמשפחהלענייניהמשפטשביתהבנהמתוך,למשל,כאלה

במישוריםעולהכךשגםטענה,סמכותובתחוםשאינםבענייניםומתערבבסמכותו

שהפסיקהחששקיים"כי,מזהיראףבסדודהרב.הסמכויות113מירוץעקבשונים
לגטחששיוצרהדין-שפסק,יקבעוהדורפוסקיכי,יתכן:בומרנגתגובתתעורר
חיובמפסיקתבעתידלהימנעצורךהרבנייםהדיןבתייראוזאתובעקבות,מעושה

חזיתשפתיחתייתכן,אכן.'14"זומערכהתסתייםבדיוקהיאךלדעתקשה.לגט
,הפמיניזם115(בגללדווקא,ואולי)בשםאםגם,גליברישהמערכתנגדמפורשת

ייצאוכך,"מלחמההכרזת"שלתחושהבשל,זאת,תועלתמאשריותרנזקתביא
נגועהשאינהנזיקיתגישהמתוךדומותלתוצאותלהגיעניתן.בהפסדההתביעהשכר

מסוימתקבוצהשלאינטרסים,במובהק,לקדםמנסהואינהפוליטייםבשיקולים
.התביעהבאמצעותאחרתדיניםמערכתלשנותבניסיון

שלהסכסוכיםיישובבדברהמטרהאתלסכלועלולההמתקןלצדקמנוגדתהגישה(ד)
משפחהלענייניהמשפטבית

.הנזיקיןדיניורקאךהואזהמסוגבתביעותהחלהמהותיהדין,לגישתי,כאמור
שמציעיםכפי,התביעהעללהשפיעצריכיםואינםיכוליםאינםהאישיהמעמדדיני
למאבקכמכשירהנזיקיןבדינילהשתמש,גיסאמאידך,ניתןשלאאלא.ופריקפלן

המנסה,ביטוןשלהפמיניסטיתהמבטנקודת.ביטוןשמציעהכפי,המשפחהכדיני,-

המשפחהבדינילמלחמהאינדיווידואליותניזוקותאותןשלתביעותיהןאתלרתום
.המתקןלצדקמנוגדת,הרבנייםהדיןבתישלהדיכוינגד"חרב"כמעין,כולם

הטוען,9ש"הלעיל,בסהרבלמשלראוירושליםבענייןהמשפטביתכלפיכזולטענה113
שפעלהרבניהדיןביתשלתפקודועלברורה-אך-מרומזתביקורתמותחהמשפטביתכי

המשפטביתשלראותומנקודתהמצופהלתוצאההגיעולאביותראיטיכקצבזובסוגיה
במידהלפחות,לעצמווליטול'פיקודלתפוס'השופטהחליט"אזאו.משפחהלענייני

משפחהלענייניהמשפטביתהתערבותבדברכלליתלטענה;"וסמכותםתפקידםאת,מה
.80ש"הלעיל,דיכובסקיהרבראו,גטלמסורבותנזיקיתתביעהשלבעבייןלולאבעניינים

לענייניהמשפטבתיעלקשהביקורתמתחגם,הגדולהרבניהדיןבביתדיין,דיכובסקיהרב
במרכזשנערך"ומציאותחזון:משפחהלענייניהמשפט-ביתלהקמתעשור"בכנסמשפחה
.06.6.22,המשפטיםמשרדבשיתוף"משפטשערי"במכללתוהמשפחההילדלזכויות
לענייניהמשפט-שבתיהיאשלנוהבעיה.לחיותלמדנווביקורותיוץ"בגעם",לדבריו
אתומשניםהרבנייםהדין-בתיעלביקורתמותחים,'קטןץ"בג'כעצמםרואיםמשפחה

."והחלטותיהםקביעותיהם
.שם,בס114
לשעבר)"לנשיםצדק"מרכזבראשהעומדת,וייססוזןד"עושלדבריהאתזהלענייןראו115

התובעתשלבשמהירושליםבענייןהתביעהאתשהגישה,("לאשהיד"ארגוןר"יוגם
תקדים"בבחינתהואירושליםבענייןהכהןהשופטשלהדיןפסקכייותרמאוחרוטענה
'היהודיתבהלכהשמקורובסכסוךלהתערבמוכן'האזרחיהמשפטשביתהמכריזישראלי
ח"ר)90קולך"גטסרבןבעלנגדנזיקיןתביעת"וייססוזן,"קווהסטטוסאתמעטומזיז
.(ה"התשס'אאדר
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מערכתכלפיגםאלא,המזיקכלפירקלאהרתעה"להרוריח",למעשה,מנסהביטון

אליבאבעיקר,המתקןהצדקלעקרוןבניגודעומדזהניסיון.הרבנייםהדיןבתי
המשפטאתלהפוךהמנסה)אינסטרומנטלישיקולבכלהתחשבותהפוסל,דווינריב
הצדדיםשביןהישיריםמהיחסיםחלקשאינו,(חברתיותמטרותלקידוםלמכשיר
פתיחת.ספציפיתלעוולהספציפיתתרופהבמתןרקלהתמקדישלפיוואשר,בלבד
גישתה,אמנם.י[המתקן6לצדקמנוגדתבוודאיהמשפחהדינימערכתנגדחזית
הניזוקותאינןהןאך,הבאותהגטלמסורבותורווחהמזורלהביאעשויהביטוןשל

אחדבקנהעולהאינהועתידייםאחריםבמקריםהתחשבות.הנדוןהספציפיבמקרה
.מידשיפורטכפי,מכךלהפסידעלולההספציפיתכשהניזוקהבעיקר,מתקןצדקעם

שרואהכפי,הפורמליסטיתהמתקןהצדקגישתעם"הסוףעדנלך"לאאםגם
אתלקבלקשה,הנזיקיובהיבטהצדדיםביןביחסיםרקנתמקדולא,ווינריבאותה
מתקבלתנראיתהרתעתייםבשיקוליםהתחשבות,למשל,כך.ביטוןשלגישתה
גםבאהרתעהשבשיקוליהואלכךהטעם.ביטוןשלגישתהמאשרהדעתעליותר

ולא-לדיוןעומדתשסוגייתוספציפימזיקאותו-היחידהרתעתשלהשיקול

אתווינריבשלתפישתועםאחדבקנהעולהאינהביטוןידיעלהמוצגתשהגישהייתנן116
,ביטוןאותושמציגהכפי,לתביעההאמיתיהמניעאם.נוסףמהיבטאףהמתקןהצדק
לגיטימיזהמניעאםאף,הרבנייםהדיןבבתימאבקאלא,הנזיקיתהעוולהתיקוןאינו
להביאואיןולכןבלבדאחדצדשלמניעשהואמכיווןבולהתחשבאין,התובעתכעיני
ובמילותיו,המזיקעלאחריותלהטילאםבשאלההכרעהלשםהנשקליםהשיקוליםבכלל
specifyingשbe:ווינריבשל the nau~e of the injustice . the only normative factors18"

both parties . . .corrective justice10are those that apply equally4460881יעconsidered

only one party. By paying10reJects conslderations whose justificatory force extends

effect be allowing one of theתוone-sided considerations , the law wollld81(608ת0ש

.demarcate the boundary between their respective nonnative positionsשtwo parties

"this unilateral basis08bilateral interaction canfiot be set8tThe faif terms ofראו

Weinrib, Correlativitf,עודראו;117-130'בעמ,45ש"קלעיל,Weinreib, Nutshell

Theבדוגמת,והלאה166'בעמ,59ש"הלעיל,Poratאצלכךעלוראו;45ש"הלעיל

TV Pyogram Caseראוויינריבשלזוגישתועללביקורת.למאמרו2בפרקבהדןשהוא
CORNELL ] . REV81,141קSimmons, Book Review: Justi

~

cation !" Private.,וKenneth

,Distributive

~
oundation of Corrective Justiceש

~

7,Hanoch Dagan;(1996-1995)698

(2000-1999)138.MICH. ]. REV98;שלהאמיתיתמטרתהאםכילומריש,אחרמכערן
,מסוימיםכמקריםולו,הנזיקיתהתכיעהעלולה,המיוחלהגטהשגתאכןהיאהתביעה
והתחפרותהנתבע-הבעלמצדאנטגוניזםיצירתידי-עלזומטרהולסכלפיפיותכחרבלפעול
הוצאהבהליכימהםלגבותשניתןממשייםנכסיםלואיןאםבמיוחד,הגטאתלתתבסירובו
מיצירתהחששכלפיPoratשלתפישתואתזהלענייןוהשוו.הנזיקיהדיןפסקשללפועל
לצדק,לכאורה,חיצונישיקולשהוא)הרתעהשלכשיקולבמקורוהנתפש,מגננתיתרפואה
tשיקוליעלהנשעןמתקן (Ex Postמתקןצדקשלכשיקול~EX Anteכזהשיקול,זולגישה
עדיףשלחולהמאחרהתכיעהקבלתנגדדווקאשהואמתקןצדקשלכשיקוללהישקליכול
סרבנותשלבענייןגם,זולגישהבהתאם.ביותרהטובהטיפולאתיקבלשהואמראשלדעת
גםשייכותלוישאלאכללישיקולרקאינוהכעלאצלאנטגוניזםליצירתהחשש,הגט

Exמתקןצדקשלכשיקולבולהתחשביש,משכך.הספציפייםלניזוקההמזיקביןליחסים

Porat dtnte,172-174'עמ,למאמר3בפרק.

333



שמואליבנימין

לצדקמסוימתשייכותהרתעהשלשיקולי,ממילאעולהמכאן.הרביםהרתעתרק
מטרההיאההרתעה,מכךיתירה.פורמליסטיותשאינןגישותלפילפחות,מתקן

,נראההרבנייםהדיןבבתיהמאבקששיקולבעוד,הנזיקיןדינישללגיטימית
.הנזיקיןדינילמטרותשייךושאינוהענייןממיןשאינופוליטיכשיקול,כאמור

הצדקעקרוןעםאחדבקנהעולהביטוןשלשגישתה,זאתלעומת,נראה

בחברההעושרלחלוקתהפוטנציאלייםהצדדיםכלאת,כאמור,הקושרהמחלק
,יחסיותשלקריטריוןפי-על(והניזוקהמזיק,הספציפייםהצדדיםשניאתרקולא)

מטרתה,שראינוכפי.חברתיותמטרותלקידוםכמכשירבמשפטשימושעושהוכך
המסרביםהבעליםמולוהפגיעהחלשהמגזרשהןהגטמסורבותלנשיםלסייעהיא
הדיןביתאתשתופשתכמיגםגישתהאתלראותניתן,מכךיתירה.גטלהןלתת
ומקנההאישהאתהמגבילהחזקכצדהאישיהדיןאתוהמיישםהמייצגהרבני
ומעוכוח

"
גישהבגישתהלראותניתן,אלהמבטמנקודותאחתכלפיעל.לבעלד

שהגישה,היאהבעיה,פניםכלעל.מחלקצדקשלעקרונותעםאחדבקנההעולה
לעקרוןבניגודולעמודהמתקןהצדקאתלרמוסעלולהביטוןידיעלהמאומצת

נשיםשהרי,מבחינתההמקקההתוצאהשתושגעדנשיםוכמהכמהשלהפיצוי
,להןישולמושלאהפיצוייםאתוגםהמיוחלהגטאתגםלהפסידעלולותאלה

.מידנעמודכךעל.מהמקריםבחלקולו,דברשלבסופו
אנגלרדוגםוחברתיים1117ציבורייםמשיקוליםלהתעלםאין,לגישתי,אמנם
;מתקן18ןוצדקמחלקצדקבצוותאלהשכיןמנסהקומפלימנטריתגישהשהציע

אתבמפורשלהעדיף,לדעתי,יש,מתנגשיםהשנייםאמנםאםשלפנינובענייןאך
כללשל,לאותו,מיוחלפוטנציאליאינטרסלהעדיףנכוןזהיהיהלא:המתקןהצדק
אינטרסיםפניעל,ביותרחשובהואאםוגםמחלקמצדקנובעהואאםגם,הנשים

ממחלוקותלהתעלםאין,כאמור.קונקרטייםבמקריםספציפיותנשיםשלמוחשיים
הםביטוןשלשיקוליה.המשפחהבדיניוהציבוריהפרטילגביהניטשותרבות
כשייכתהסוגיהמראייתבלעדיבאופןהנגזרים,רחביםמחלקצדקשיקוליאולי

-אומרהווה,הפרטישבמשפטצדקמשיקולילהתעלםאיןאך,הציבורילמשפט
בראש,להישקלאלהשיקוליםעל,לדעתי.גופםהצדדיםשניביןביחסיםכלקודם

.המשפטביתלפניהמובאסכסוךבכל,ובראשונה
העומדת,סכסוכיםיישובשלהמטרהאתגםלסכלעלולהביטוןשלגישתה

אתלשנותמציעהאינהביטון,אמנם.משפחהלענייניהמשפטביתלרגליכנר

שימושבהםלעשותברצונהישאך,שהםכמותלהשאירםאלאהנזיקיןדיני

מצדאנטגוניזםליצוררקלאעלולההיאבכך.הרבני-ההלכתיבדיןלהיאבקכדי
עלולהשהיאאלא,הסמכויותבמירוץנוספתחזיתלפתוחשעלולדבר,הדיינים

מסורבותשלבנזיקיןתביעותלקבל,מודעבלתיבאופןולו,שופטיםלעודדגם

.170-172'בעמבעיקר,למאמר2בפרק,שם,יתפסקגםראו117
.57ש"השלידבטקסט,לעילראו118
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הסכסוךאתלפתוררצוןמתוךולאהרבניהדיןאתלשנותרצוןמתוךדווקאגט

,הפיצויגובהעלוהןהפסיקהתוצאותעלהןלהשפיעעלולזהדבריםמצב.הנזיקי
.נזיקייםלהיותצריכיםהמשפטביתידיעלהנבחניםשהשיקוליםאף

ליישובבסיכויאפשריתלפגיעהחששעולהביטוןשלמגישתה,למעשה
חשובותמטרותשהן,לגישורההליךלהפנייתאופשרותלהשגת,דהיינו,סכסוכים
מסורבותידיעלשתוגשנהלתביעותאם.משפחהלענייניהמשפטבביתביותר

קבלתבאמצעותהרבניהדיןבביתההלכתיהדיןשינוישל,סמויהמטרהישגט

התביעהקבלתדרךעלהליךבסיוםלתמוךצפוישהדברהרי,הנזיקיתהתביעה
ככלהבעיהאתלהציףכדי,וזאת,גישורוללאפשרהללא,דווקאהמשפטית

מהמטרותלאחתלחטואעלולמשפחהלענייניהמשפטשבית,נמצא.שניתן
.הוקםשלשמןהעיקריות
שהיאוברור,נשיםנגדפועלתשהיאחשודהאינהבוודאישביטוןאף,מכךיתירה

האפשרותעםהפמיניסטיתגישתהאתמעמתיםאםכי,דומה,להןלסייעמנסה
אובפשרהיסתיימוגטמסורבותשל(יותרואולי)נתונותתביעותעשרותשכמה
אותםבכלשבומצבתעדיףשהיאנראה,הגטלעישויחששיהיהלאוכךבגישור
הקרבתשלבמחירגםזאת,פיצוימתןעלשיורוסופייםדין-פסקייינתנומקרים
,למעשה.כולןהגטמסורבותהנשיםלכלכוללפתרוןמזבחעלספציפיותניזוקות
;ובפיצויהמתקןבצדקאנושותלפגועהעלולמחלקצדקשלרעיוןמקדמתהצעתה

פיצויעלויתורשל"עסקה"לויסכימושיתבעושנשיםרקלא,תתקבלגישתהאם
אלא,בעסקהחלקואתיקייםהבעלאם,דברשלבסופו,פיצוילקבלשלאעלולות

לגישת.הרבניהדיןבביתכמעושהייחשבגיטןאםבבעיהלהיתקלעלולותשהן
הרבנייםהדיןבתיהצפתואף,נשיםוכמהלכמהיקרהאם,רצויכזהמצב,ביטון
הדיןבתישלפיומצביגרורשהדברמאחר,מבחינתהחיוביתמגמהכאןתהווה
ספציפיבענייןאחרתבדרךהסכסוךיישוב.יוםשלבסופוהבעיהאתלפתורייאלצו

אנואיןאך.כמכלולהפמיניסטיתהמבטנקודתאתישרתולאהבעיהאתיציףלא
.חמורכהנזקאחתאישהולותספוגנשיםשלמטרותיהןמזבחשעלמעוניינים
מאבקשלואחרותפמיניסטיותלשאלותהיגררותללאהנזיקיןבדינישימוש

בפועל,להביאהואגםעשוי,המשפחהדינישלהלבאורילדיכויהנזיקיןדיניבין
אם.יותרמושכלתבדרךואולי,ביטוןמסברתשעליומהסוגלשינוי,ולמעשה
הרבנייםהדיןבתישמערכתלהניחיש,ביומויוםלדברייהפכוכאלהתביעות
אך.כאלהתביעותעקבשייווצרמעושהלגטלחששפתרוןממילאלמצואתיאלץ

ביטוןפיעלהמיוחללשינויכמכשירבולחפורקרדוםהנזיקיןדיניאתלהפוךאין
אתלעשות"הנזיקיןלדינילאפשריש.מציגההיאשאותההפמיניסטיתלגישה
ממילא(מבחינתהרקולאביטוןשלמבחינתה,המיוחל)שהשינויוייתכן,"שלהם
.יבוא19ןבוא

,חזקלעומתחלששלבמצבהיאגםהעוסקת,הורהנגדילדלתביעתדומהזהדבריםמצב119

335



שמואליבנימין

הנזיקיןדינישלפמיניסטיניתוחנגדבהכרחלצאתכדיבדברייאין:ויובהר
המתקןהצדקבגבולותהנותריםשינוייםמציעזהניתוחעודכל,עקרוני20נבאופן

דינילגבולותמחוץיוצאביטוןשלהפמיניסטיהניתוח.הנזיקיןדיניובגבולות
.ספציפיותניזוקותשלחשבונןעלאחרותניזוקותעלומשליךהנזיקין

לבעייתמוסכםהלכתיפתרת:העיקריתלבעיהכמעקףנזיקיתתביעה.ד
הגטמסורבות

,למעשה,מדוברשכן,מטרידגטמסורבותשלנזיקיןבתביעותהדיוןכילהודותיש

עלהמוסכםאחדהלכתיפתרוןמציאתאיבעייתהיא,האמיתיתלבעיה"מעקף"ב

התביעה,שראינוכפי,מכךיתירה.הגטמסורבותבעייתלפתרוןהפוסקיםכלל
בטווח.מסוימותגישותפיעללפחות,הלכתיתמכשלהלהוותעלולההנזיקית

יורוהרבנייםהדיןבתיכןאםאלא)המצבאתלסבךרקהתביעהעלולההארוך
כוהשבמצב"עסקה"אותה-הגטסידורתמורתהפיצוייםעללוותרלאישה

גםאך.(עצמוהדיןביתבחסותונעשיתמוצעתמשהיאהגטלעישויתביאלא
,ההלכתיתמהבחינהלפתרונוולאהמצבלסיבוךתביאאכןהנזיקיתהתביעהאם
עם.פמיניסטיאופטרנליסטישאינונזיקיניתוחעלבהתבסס,לקבלה,לדעתי,יש

שהבעיהלזכורישעדיין,הנזיקיןדינישלבעצמאותםלהתחשבשישואף,זאת

.לעמודישועליה,הגטמסורבותשלההלכתיתהבעיההיאהעיקרית
ראוייםפתרונותלהמחפשיםרבותששניםקשהבעיההיאהגטמסורבותבעיית
נמצאוהמדינהמןהדתמופרדתשבהןמשפטיותבשיטות.121ההלכהבמסגרת
בית:בחקיקה22ןוחלקםבפסיקהחלקם,שוניםבמישוריםלבעיהישיריםפתרונות
האזרחיתחובתועלבהתבסס,לאשתוגטלתתלבעלהורהבהולנדאזרחימשפט

משפחהלעניינימשפטבתי;!הגט23לענייןאשתועםפעולהלשתףהבעלשל
אםלנשותיהםניכריםכסףסכומילשלםלבעליםהוראותנתנוובאוסטרליהבאנגליה

עדייןהיאהמוצאנקודת,זאתעם.הילדזכויותהעצמתשללוואיתוצרליצורעשויהאשר
.41ש"הלעיל,שמואליראו.וניזוקמזיקשבהנזיקיתתביעה

Feminist:בנדרלסלישעורכתזהכמו,למשל120

Theory

חס

~

Lawyeri Primerג

.

,Leslie Bender

(1994,.Saul Levmore ed(244-235TORT LAW,0and Tort, !" FOUNDATTON.
ל"בשנהגטלמסורבותהלכתייםפתרונותלנושאהוקדשועיוןימישלושה,לדוגמה,כך121

כנס.אילן-ברובאוניברסיטתנתניההאקדמיתבמכללה,"משפטשערי"במכללת:ה"התשס
,ו"התשסל"בשנה"משפטשערי"במכללתנערךגטלמסורבותנזיקיפיצויבענייןנוסף

והןו"והתשסד"התשסל"בשנהחיפהבאוניברסיטתהןלסוגיהיוחדובכנסיםומושבים
זובסוגיהודייניםרבניםשלעולמיכנס.ו"התשסל"בשנהנתניההאקדמיתבמכללה

שחלקלאחר,האחרוןברגעובוטלז"התשסשנתבתחילתבישראללהתקייםאמורהיה
בפתרונותדיוןהכולל,בנושאנוסףכנס.הכנסלצורךלישראלהגיעכברמהמשתתפים

.נשיםארגוניכמהידי-על,2007במאיירושליםבמוזיאוןנערך,הלכתיים
122~Einho,144-146,149-151'בעמ,69ש"הלעיל.
.הדתיהדיןביתשלהמוקניתלסמכותהאזרחיהמשפטביתשלמשלימהחיובסמכותמעיןזו123
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נאכףהברית-בארצותמשפטבתיבכמה,כאמור;מסויםזמןתוךגטלהןייתנולא

לצורךאזרחיולארבנידץבביתדווקאלהתדייןהצדדיםאתהמחייב,בכתובהתנאי
לפתרוןיותררביםכליםהרבניהדיןשלביתבהנחה,בוררותהסכםכאכיפת,הגירושין
,הישראליתהמשפטבשיטת.בחקיקהפתרונותעוגנואףמהמדינותובחלק,הבעיה
ביתידי-עלאפשריתאינההגטבמתןישירהוהתערבותמהמדינהמופרדתאינההדת

הבלעדיתבסמכותםמצויהגירושיןשנושאמאחר,זאת.משפחהלענייניהמשפט
תביעהבאמצעות,כזועקיפההתערבותאםהיאהשאלה.הרבניים124הדיןבתישל

,(יחסיתשמעטותלהניחיש)מהנשיםשחלקייתכן,אמנם.ראויהאכןהיא,נזיקית
מדובראיןבפועלואז,ביטוןשטוענתכפי,הגטמתןעלהנזיקיהפיצויאתיעדיפו

ששימושמכךלהתעלםניתןלא,דברשלבסופו,אך;כללהגטלענייןבהתערבות
לחץכאמצעי,מאודגבוההבסבירותלהניחישכך,לאחרונהנעשהנזיקיתבתביעה

.ההלכתיתהבעיהפתרוןלשם,הרבנייםהדיןבתיעלואולי,הבעלעלנוסף
במישורלכלראשית,הבעיהלפתרוןהצעותברצינותאפואלבחוןיש

חלקן,ההלכתיתהבעיהלפתרוןהאחרוןבדורהועלורבותהצעות.ההלכתי125

ההלכהפוסקיידי-עלכללבדרךהתקבלולאאלההצעות,לדאבוננו.ביותריצירתי
אחתעללאאףלהסכמהלהגיעהצליחולאשהםכךעללהצרויש,בכללותם
,זוכאובהבסוגיהקיימותביותרועניפהרבהוכתיבהרבהמחשבה.הללומהדרכים

וחלק,והבעיותמהנסיבותחלקכלפירקרלוונטימהפתרונותחלקכילומרישאך
בין.בדיעבד26ןהקיימותבעיותלפתרוןיסייעולא,לכתחילהרקיפהמהפתרונות

רטרואקטיביתקידושיןהפקעת:127אקדמיהואנשיפוסקים,רבניםשלהצעותאותן

בחיקהנתיניםהיביםהאמצעיםעקב,בישראלדווקאיותרטובזובנקודההמצב,לעתים:ודוק124
,1995-ה"התשנ,(גירושיןשלדיןפסקיקיום)רבנייםדיןבתיחוקמכוחרבנייםדיןלבתי

השופטתשלדבריהזהלענייןוראו.בישראלהרבנייםהדיןבתיידי-עלדווקאהגטלכפיית
הגדולהרבניהדיןבית'נ'ס'מ04/6751ץ"בבגדינה-לפסק13-ו9'בפסיה'פרוקצאיילה

.(2004)2078(4)2004על-חק,לערעורים
סרבןשלמפורסםענייןבאותודינו-בפסקזילברגהנשיאמ"מידי-עלשנאמרוהדבריםואלה125

בדיניהלכותקובעזהמשפטביתאין,דברסוף":מותוליוםעדבכלאשנה33שישבגט
,מעלותיהעל-הישראליתהמציאותאבל,הולמתושאינהעטרהזוכיהואיודע.ישראל

עגינות...המלומדיםהרבניםלכבודכמולנוידועה-יחדגםוסכנותיהצרותיה,מגרעותיה
הארץאתעזבשבעלהישראליתיהודיהלכלצפויה,אכזריתיותרעודואולי,זהמסוג
להתרתהלכתיתדרךולמצואלטכסאיפואההכרחמן.גטלהלשלוחשמסרבאו,ונעלם
67/164א"ע,"ביניהםלהפרידבמפגיעמחייבותהמסיבותבוענייןבכל,האשהעיגוןככלי

הנשיאהצטרפוזולקריאתו.(1968)29,47(1)כבר"פ,אברהם'נלממשלההמשפטיהיועץ
ביתבענייןדינו-בפסקהדבריםאתמביארובינשטייןאליקיםהשופט.לנדויוהשופטאגרנט
.מכןלאחרשניםעשרותזולקריאהומצטרף,שם,הגדולהרבניהדין

עקרונותיו,מקורותיו,תולדותיו-העבריהמשפטאלוןמנחםראוולאסמכתאותלפירוט126
אליקיםהשופטשל(במיעוט)המאלףדינו-פסק;(ח"התשל,שנייהמהדורה)428שניחלק

.שם,הגדולהרבניהדיןביהבענייןרובינשטיין
חלקאבכניןדורון-בקשיאליהו:למשל,ראובהםולדיוןלפתרונותבאשרלאסמכתאות127

מוניק;(ג"התשס)246-272בהלכהמהפכותקירשיורם;(א"התשס-ב"התשמ)סגסימן,ג
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בהתבססאוגטלתתיסרבלאשהבעלבכךמותניתשהכתובההרעיוןעלבהתבסס

;128מלכתחילהתפסולאולכן=טעותמקח"בבחינתהיושהקידושיןהרעיוןעל

הוא(חכמיםדעתעל=)דרבנןאדעתאהמקדשכל"שלמטעםקידושיןהפקעת
כך-129"(הקידושיןאתחכמיםוהפקיעו=)לקידושיןרבנןואפקעינהו,מקדש

עקבהקידושיןביטול;הללוהקידושיןאתולהפקיעלבטלוכוחסמכותשלחכמים
שימוש;תנאיעלוגטתנאיעלקידושיןמתן;(עדכשרותכגון)בכשרותםבעיה

זיכויגט;מסוימותבנסיבותגטלתתהבעלאתלהכריחהמאפשרתהגאוניםבתקנת
מכיווןמסוימיםתנאיםבהתקייםבגטהבעלאתלזכותיכוליםהדיןבתישלפיו-

אםהבעליחויבשבולתשלוםנישואיןקדםהסכםעריכת;במצווהבזיכויושמדובר
.ועוד;הגירושיןבענייןהדיןביתפסיקתאתעצמועללקבלבעתידיסרב

ומסקנותסיכום.ה

מסורבתאישהשלנזיקיתתביעהלענייןשונותמבטנקודותהוצגוזהבחיבור
מבקרת,הנזיקיןדינילמטרותבהתאםהסוגיהאתהבוחנת,גישתי.בעלהנגדגט
שלהפמיניסטיתגישתהואתפריורונןקפלןיחיאלשלהפטרנליסטיתגישתםאת

יישובבדברוהמטרההנזיקיןדינימטרותלאורוגםכשלעצמןגם,ביטוןיפעת
.משפחהלענייניהמשפטבית-לתביעההאכסניהשבבסיסהסכסוכים
בזמננוהעגונותלבעיתהלכתייםפתרונות-הדלותזעקהוילהודיאנהגולדברג-זיסקינד

כפיית"הכהןישובשאר;(ו"התשס,עורכיםבנובעןומשהלואיסשמואל,גולינקיןדויד)
תחומין"הראשיתהרבנותתקנות"ורהפטיגזרח;(ן"התש)195יאתחומין"הזהבזמןהגט
תורה"לגרשהמסרבבעלבעייתלפתרוןהצעה"כלייךדודיהודה;(ה"התשנ)81סו

פי-עלופריקפלןהסתמכושעליהלזוהקרובההצעההמציע,(ן"התש)קכד,לאפהשבעל
לפתרוןאפשריתדרך-קידושיןהפקעת"שוחטמןאליאב;והרצוגפינשטייןהרבנים
זילברגמשה;(ז"התשנ-ה"התשנ)349כהעבריהמשפטשנתון"?הגטמעדככותבעיית

ריסקיןשלמה;(ח"התשנ,ירושלים)239זילכרגמשהכהבי"הממזריםבעייתתיפתרכיצד"
נחמיהזלמןהרבתגובת,(ב"התשס)191כבתחומין"לעגונותפתרון-קידושיןהפקעת"

הרבשלתגובתו,(ג"התשס)158כגתחומין"לעגינותפתרוןאינהקידושיןהפקעת"גולדברג
הרבשלנוספתותגובה(ג"התשס)161כגתחומין"עיגוןמונעההפקעהכוח"ריסקיןשלמה

בחברההאשהמעמד"קירשיורם;165'בעמ,שם"גטללאקידושיןהפקעתאין"גולדברג
אסופת,התמורותעידן:הדתיתהציונותבתוך,"והישגיםמאבקים-דמות-הציונית
;(ד"התשס,עורכיםהראלוישראלכהןאשר)386,403-408המרזבולוןלזכרמאמרים

ליחששברכיהו;(ד"התשס)194נדתחומין"סעדתמקחבטענתנישואיןהתרת"בסדוד

;(ד"התשס,ביבנהכרםישיבת)317הכרםמפירות"מיניהולקידושיןרבנןאפקעינהו"
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:

SOIIRCES (Blu Greenberg

Einhorn,בענייןרובינשטייןאליקיםהשופטשלדינו-פסק;140-144'בעמ,69ש"הלעיל
.דינו-לפסקח'בפסבעיקר,שם,הגדולהרבניהדיןבית

אתשמפר,בהשמתעלללבעללהינשאמסכימההיאאםהאישהנשאלהאילוכיסבירשכן128
.לכךמסכימההייתהלאהיא,גטלהלתתושמסרבחובותיו

.2,ציבמותבבלי129
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,ביטוןשללזויותרקרובהנראיתזהבחיבורשהוצגההמבטנקודת,אמנם

קיימת,אמנם.לחלוטיןשונההמבטנקודת.התוצאהמבחינתרקנכוןהדבראך
ניתוחיםסמךעלשוניםכותביםהגיעושאליהמסוימתתוצאהשללקיומהחשיבות
.כשלעצמהאמירהכברוזו,פמיניסטישאינוונזיקיפמיניסטי,שוניםמשפטיים

שתוצאההסיכויאתהמחזקתהצלבהעלמעידהשונותמגישותדומהמסקנההסקת
דרך(רק)ולארחבנזיקיבמבטהסוגיהעללהסתכלשראויעודמה;יותרנכונהזו

עלולהואףבקונסנסוסנתונהשאינהאחתראייההמשקף,הפמיניסטיהזרםעיני
-זאתכלאך.ומחוקקיםדייניםובקרבמהקוראיםחלקבקרבלאנטגוניזםלגרום

בעלנגדבנזיקיןתביעה.בתוצאהוהןבדרךהןשונותהגישות,למעשה.לכאורהרק
באופן,לגזורצריכהבחינתהולכן,משפחהלענייניהמשפטבביתנדונהגטסרבן
ביתשלכמטרההסכסוכיםוביישוב,גיסאמחד,הנזיקיןדיניבמטרותעיף,טבעי

,לתמונהמחוץלהיוותרהמשפחהדיניעל.גיסאמאידך,משפחהלענייניהמשפט
המטרותכלתוגשמנהוכך,מלאלהיותהפיצויעל.כמושפעיםולאכמשפיעיםלא

נזיקיתלתביעהזהמסוגתביעהביןהיחידההבדל.הנזיקיןדינישלהקלאסיות
ושהתביעה,משפחתיבתאשמדוברבכךלהתחשבהצורךהואאזרחימשפט-בבית

,כןאם.סכסוכיםיישובהעליונהשמטרתומשפחהלענייניהמשפטלביתהוגשה
בעבירותבדיוןהפלילייםהמשפטבבתישנעשהכפי)במשפחהעדינההתחשבות

הנזיקיתהתביעהבמסגרתסכסוכיםיישובבמטרתהתחשבותוכן(המשפחהבתוך
או,הרבניהדיןבביתהנדוניםהאישיהמעמדלדיניהנזיקיןדיניהכפפתאך,כן-

,גיסאמחדופריקפלן.לא-הראשוניםבאמצעותהאחרוניםעללהשפיעניסיון
ופריקפלן:רעותהעלאחתמערכתשללהשפעהלהביאניסו,גיסאמאידךוביטון

האישיהמעמדדיני,למעשה,המשפחהדיני-אחתדיניםבמערכתהשתמשו
ובכך,הנזיקיןדיני-אחרתדיניםמערכתעללהשפיעכדי-הרבניהדיןבבית
ועתידיתמאוחרתמתוצאההחששעקבוזאתלעוותהגרמוואףלסייגהביקשו

-אחתדיניםמערכתלרתוםניסתהביטון;הראשונההדיניםבמערכתבעייתית

ולשנות-המשפחהדיני-אחרתדיניםבמערכתלהיאבקכדי-הנזיקיןדיני
מסוכניםהדיניםמערכותביןהאינטראקציהסוגישני."דכאניות"התוצאותיהאת

מהחקיקההעולה,כאןוהטבעיתהיחידההאינטראקציה,כאמור.מוצדקיםואינם
דיניביןהיא,משפחהלענייניהמשפטבביתתידוןבנזיקיןזושתביעהשקבעה
כאןהמגולמיםהמהותייםהמשפחהלדיניולא,הסכסוכיםיישובלמטרתהנזיקין

.הגטמתןאיאומתןידי-על
לרוב,למעשה,מנוגדופריקפלןשמציעיםשהפתרוןבעובדהראשלהקלאין
וכךהמשפחהבדיניהמידהעליתרמתחשביםופריקפלן.הנזיקיןדינימטרות
חשובמאמרםכי,לצייןיש,זאתעם.השונותובמטרותיהםהנזיקיןבדיניפוגעים

עקבבנזיקיןהתובעתהאישהבפניאזהרהתמרורמציבשהואמאחר,כשלעצמו
בקריאהולא,המאמרתפקידלהסתייםאמורבכךאך.מעושהלגטהמאוחרהחשש
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,חששאותועקבהנזיקיתהתביעהאתולהצרלסייגלמחוקקאוהמשפטלבתי
.ועיקרכללהיסודדילמתאתפותרשאינופתרון

ביטון.המתקןהצדקעםבעיקראחדבקנהעולהאינוביטוןשלהפתרון
,"דכאניים"ההמשפחהבדינילהילחםכוללבניסיוןהמידהעליתרמתמקדת
,וזאת.לאותוהא,מיוחלפתרוןרקכעתשהוא,כוללפתרוןלמען,כלשונה

.בעליהןאתהתובעותמסוימותלנשים,דברשלבסופו,יזיקפתרוןאותואםאף
בית-הנזיקיתהתביעהשלובאכסניההנזיקיןדיניבמטרותהמתחשבתגישה

אםגישוראופשרהלקבלתוכל-העיקריותומטרותיומשפחהלענייניהמשפט
פיעל.ביותרהטובהבדרךלהשנגרםהעווליתוקןובכך,לניזוקהמסייעיםאלה
לפי,לכאורה,כולןשלגבי,הגטמסורבותהנשיםבמכלוללהתחשבאין,זוגישה
אופשרהללאזואחרבזותתקבלנהשהגישוהנזיקיןשתביעותעדיף,ביטוןגישת
למטרתמנוגדתביטוןשלגישתה.עוזהבמלואהבעיהאתשיעוררבאופן,גישור
נגדחוצץלצאתכדיבכךאין.משפחהלענייניהמשפטביתשלהסכסוכיםיישוב
מחוץשיוצארקלאביטוןשלהפמיניסטיהניתוחאך;בכללפמיניסטיותגישות

עלאףאולי,אחריםמזיקיםועלניזוקותעלמשליךגםאלא,הנזיקיןדינילגבולות
אנטגוניזםליצורעלולאףזהניתוח,מכךיתירה.ספציפיותניזוקותשלחשבונן
מאחורישעומדמהכיייאמראם,הרבניהדיןבביתדייניםובקרבמחוקקיםבקרב
.הדיןבבית"הדכאנייםהמשפחהדיני"במאבקהואכזונזיקיתתביעה

פשרההסכםבאמצעותהסכסוךשלכולללפתרוןלהגיעיהיהניתן,לעתים
זהובכלל,הסכסוךסיוםאתלאפשר,השופטשלבפיקוחו,שיוכלגישוראו

יוכלוההסכמהמכוח.הגטעישויאתשתמנעזהירהבדרךוזאת,גטלמתןהסכמה
,התנצלותכגון,אחריםסעריםולכלוללתובעתפיצויפסיקתעללוותרהצדדים
הכול,המיוחלהגטאתלתתמוכנות-לכלומעל,מסוימתרכושחלוקת,חרטה
איןמקרהבכל.הצדדיםביןהסכסוךיישובהיאהעיקריתשהמטרההבנהמתוך
התביעהאתלקבלויש,מעושהלגטחששישאםגםהנזיקיתהתביעהאתלסייג

התוצאותמפניהתובעתאתלהזהירהמשפטביתשעלייתכן.במלואההנזיקית
תפקידוזהאולי.יותרהרחוקבטווח,זותביעהקבלתשל,מבחינתה,האסוןהרות
הפשרהדרכיכלמוצוואם,מכךיותרלעשותשאין,נראהאך;כוחהבאשל

,המעושההגטאפשרותבדברלאזהרותשועהאינהוהתובעתהאפשריותוהגישור
.לגופההנזיקיתבתביעהלדוןיש

לאפשרמקוםיש,לגישתי,הרי,משפחהלענייניהמשפטבתילפסיקתבניגוד
הנפשיהסבלתקופתכלבגיןהרשלנותעוולתעלבהתבסספיצוילדרושלתובעות
גרמהאכןהבעלשלשההתנהגותיוכיחואם,גטלמתןהחיובמיוםרקולאשסבלו
התעללותעקברגשילנזקכתביעותשעסקינןמאחר,זאת.זהמועדלפניגםלנזק

עניין)בפסיקההיוםעדשנדונוהמקריםובשני-להתחילהעשוינזק,נפשית
כלעל.הגטבמתןהחיובטרםעוד-בבירורהחלאכן(סבא-כפרוענייןירושלים
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.אחרת130הדרךבהמשךשיוחלטהנמנעמןלא.המשפטבתיפסקוכךלא,פנים
חקוקהחובההפרת,השנייההמסגרתעוולתעלהמתבססתתביעה,זאתלעומת

שלהוראתואתהבעלהפרשלפיהבטענה,העונשיןלחוק287לסעיףהמתייחסת
,גטלתתהחיובמיוםפיצויפסיקתדווקאמחייבת,לאישהגטלתתהרבניהדיןבית
.העוולהמתגבשתשאז

תביעתאתלמשוךלאישהיורההרבניהדיןשביתחששקייםאם:ויודגש
שכן;הבעיהפתרוןדווקאאלאחששבכךשאיןהרי,הגטלסידורכתנאיהנזיקין

כלאיןלכן,הגטאתשיסדרוהוא"עסקה"אותהלביצועאחראיעצמוהדיןבית
פותריםנמצאנו."עסקה"מאותהכתוצאהמעושהשהגטיקבעמכןשלאחרחשש

לאממילאיהיהשייוותרהחשש.בגטהמעוניינותלנשיםבאשרהיסודדילמתאת

יקבלו,לאזהרותישעולאהן:בגטולאבפיצוישמעוניינותנשיםלאותןרלוונטי
לגבי.הרבניהדיןבביתהגטסידורלכדייגיעולאוממילאהמלאהפיצויאת

.לגטרלוונטיותשאיןמכיוון,כללחששאין,העיזבוןנגדתביעות
שלאגםמחייב,המתקןוהצדקהפיצויובראשן,הנזיקיןדינימטרותיישום

,מסוימתבמידהשעשהוכפיופריקפלןשהציעוכפי,הפיצויגובהאתלסייג
יותרהגיוני,כלשהיהגבלהמאומצתכבראם.סבא-כפרבענייןהמשפטניח

כבעניין,גטלתתסירובשלשנהלכלח"שאלף100-מיותרבגובהפיצוילפסוק
כלעל,לטענתנו.סבא-כפרכבעניין,לחודשח"ש000,3בגובהולא,ירושלים

הפיצויגובהסיוגללא,נזיקיןבתביעתאחרדיוןלכלבדומה,לגופולהידוןעניין

.מלכתחילה(ממוני-הלא)הנזיקי
בגיןרבותתביעותתוגשנהבהתקופהשלבפתחהנמצאיםשאנולהניחיש

שהתובעותלקוותויש,בעיקרהחיוביתזומגמה.גטלתתסירובעקברגשינזק
לנקוטאםבשאלההשוניםהשיקוליםאתנכונהלשקולישכילואלהבמקרים
זובסוגיהלדוןמקוםשיש,הינההאחתההערה.הערותבשתיאסיים.כזהמהלך
(1):הבאיםבהקשריםגםזובסוגיהלדוןניתן.הנזיקיןדינישלבהקשררקלא

סרבנותשלבענייןובכתובההנישואיןבחוזהמכללאתנאיםהפרתעקבחוזיפיצוי
,זאתעם.131חוזההפרתלהוותעלולהגטשסרבנותההנחהעלבהתבסס,זאת,גט

מאחר,מהדעותחלקלפילפחות,מעושהלגטחששהפיצוייעוררכאןשגם,נראה

מחייבתאינהמשפחהלענייניהמשפטביתשלהחלטתו,השפיטה:יסוד-לחוק20'סלפי130
,משפחהלענייניאחריםמשפטבתיגםמנחותאינןאלוהחלטות,לפיכך.מנחהאינהוגם
לענייניהמשפטבבתימוכרתבעיהעלמצביעהדבר.מהןהתעלמותלראותקשהכיאם

הובעהכךעל.הלכותשליחסימיעוטולכן,ערעוריםשליחסימיעוטבעייתהיא,משפחה
שאולהשופטשלוהןהעליוןהמשפטמביתדורנרדליהבדימוסהשופטתשלהןביקורת
לענייניהמשפט-ביתלהקמתעשור"בכנסגן-ברמתמשפחהלענייניהמשפטמביתשוחט

"משפטשערי"במכללתוהמשפחההילדלזכויותבמרכזשנערך"ומציאותחזון:משפחה
.דיוננוממסגרתחורג,כשלעצמוהחשוב,שהענייןמובן.06.6.22,המשפטיםמשרדבשיתוף

הדתבהןבמדינות)אזרחימשפטבביתגטלאכוףלאפשרותבאשרהחוזיבהיבטדיוןוראו131
.146-148'בעמ,69ש"הלעיל,Einhorn:(מהמדינהמופרדת
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ביתסמכות(2);הפיצוי132ניתןשמכוחוהמשפטילענףחשיבותאיןזהשלעניין

פקודתמכוחבין,גטליתןהצוהפרתבגיןבתשלוםהבעלאתלחייבהרבניהדין

דיניחוקבהצעתחדשההוראה-מרתיעצובאמצעותוביןמשפט133-ביתבזיון ממונות34ן
בשאלהדיון(3);מעושהלגטהחששלקוםעלולזהבענייןשגםייתכן,

בגיןעצמאיתלתבועואףאביהםנגדאמםלתביעתלהצטרףיוכלוהזוגבניילדיאם
.בבית35ןהקשההאווירהעקבלהםשנגרם,העקיףאוהישיר,הנפשיהנזק

ועלהנזיקיןדינישלעצמאותםעללשמורשישאףשעלהינההאחרתההערה
שהבעיהלזכוריש,נזקיהעלפיצויולקבללתבועניזוקהשלהטבעיתהאפשרות
שלא,הגטמסורבותשלההלכתיתהבעיההיא,דברשלבסופו,כאןהעיקרית

בד,הלכתייםבאפיקיםלהתמודדישעמה,שלהןהנישואיןקשראתלהתירניתן
רבותהצעות.הגטסרבןנגד(אחרתאו)נזיקיתתביעהכגון,"מעקף"בלדיוןבבד

פוסקיידי-עלהתקבלולאאלהאך,ההלכתיתהבעיהלפתרוןהאחרוןבדורהועלו
לשיםכדי,רבהברצינותאלההצעותלבחוןיש.שונותמסיבות,בכללותםההלכה

.היקפהאתלצמצםלפחותאו,לבעיהקץ
מסורבותשלנזיקיןבתביעותלפסוקסמכותהרבניהדיןלביתאיןהנוכחיבמצב

,למצערחלקיבאופן,נפתרתהייתהשהבעיהייתכן,כזוסמכותבידיוהייתהלו.גט
הסמכותאך.ורבניםדייניםבקרבלאחרונההנשמעותמקלותדעותלאותןולו

שתפקידואף,זהמשפט-וביתולוואי.משפחהלענייניהמשפטביתבידינתונה
שניסינוכפי,למטרותיהםבהתאםהנזיקיןדיניאתוליישםנזיקיתבתביעהלפסוק

כזהמשפטבית.והבסיסיתהראשוניתלמטרתונאמןייוותר,זהבחיבורלהראות
הסעדהואהגטשבהםבמקריםדהיינו)לכךהמתאימיםבמקריםולו,יימנע

דין-פסקממתן(להשגתומעקףרקמהווההנזיקיתוהתביעה,המבוקשהאמיתי
עלהסכסוךאתליישב,זאתתחת,ויצליח,לתובעתבנזיקיןפיצוייםהמקנהסופי
.הצדדיםשלרצונםלשביעותגטמתןהכוללהסדרהשגתידי

ולא(חוזיםכגון)הרצונייםהחיוביםבדיניגםמרכזיעיקרוןהואהמתקןהצדק,בנוסף132
'בעמ,81ש"הלעיל,פורת,למשל,ראו.(נזיקיןכגון)רצונייםהבלחיהחיוביםבדינירק

649-650.
ראו.ובהולנדבאוסטרליה,הברית-בארצות,באנגליהמשפטבבתיבעברשנעשהדבר133

Einhorn,150'בעמ,69ש"הלעיל.
,אכיפהצוהמשפטביתנתן"כי,הקובע,99ש"הלעיל,ממונותדיניחוקלהצעת499'ס134

לאשבויוםכלבעדשיקבעסכוםלשלםהמפראתבצולחייבלנכוןמצאאם,הוארשאי
."(מרתיעצו-זהבסעיף)האכיפהצואתהמפריקיים

,החקוקההחובההפרת)כלפיהםהאברשלנותבגיןישירהתביעהלהיותעשויהכזותביעה135
,(זהבענייןלטובתםנועדלאשהחיקוקמכיוון.לגביהםרלוונטיתתהיהלא,להניחיש

.29ש"הלעיל,אמיןענייןראו,שבההסייגיםעל,לעילשנזכרהאמיןלפרשתבדומה
,המשניבמעגלשנגרםהנפשיהנזקבמישורעקיפהתביעהגםלהיותעשויהכזוותביעה
הסייגיםעל,102ש"הלעיל,אלסוחהעניין,לעילשנזכרהאלסוחהלפרשתבדומהאולי

.חמורנפשינזקלהוכיחהצורךובהם,שכההקשים
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