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היהמקורוזהמימוש.ביניהםהקשראתפיזיתמימשוולאהיעקב:ובמנהגיה
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שלנכסכעיןהיא,הבת,שהכלהמשתמע.לוצדאינהרחלאך,לרחליעקבבין
הקנייןבעלנחשבהמשפחהאביאכן.שיחפוץלמילמסרההזכותולו,אביה

לזכותואחרביטוי.עסקאותבהםלעשותהיהיכולוככזה,ובעבדיובילדיו,באשתו
שלהשמוניםשנותתחילתעדתקףשהיה,בכללמצוימשפחתובבניהאבשל

שפגעמיכלפיבנזיקיןתביעהזכותלאבהמקנה,האנגליבמשפטהעשריםהמאה
בלבדלאבעמדההתביעהזכות.שירותיהםאבדןבשלובעבריובילדיו,באשתו

יתר.רכושו9היומשל,שנפגעואלהשהםאף,לעובדיואומשפחתולבניולא
מחזראועובדואתששידלמתחרהמעבידלתבועהיהזכאיהמשפחהאבי,כןעל

רבותשניםבמשךעמדהכזושתביעהלומרצריךאין.אותולעזובאשתואתששידל
הרכושיתזכותואתשיקפוהנישואין:ועוד.האישה10לזכותולאהבעללזכותרק
,לבעלההאישהאתשעבדוהם.בותלותהואתבהשליטתואת,באישההבעלשל

טזמשפטעיוני"וספרמשפט"כהן'נראו.יעקבידיעלמיצחקהברכהלנטילתבדומה8
פרידמן'דראובמקרא"ופירותיהמרמה"בכולללדיון;435(ב"תשנ)
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.85-92(ס"תש)המקראבסיפוריוחברהמוסרמשפט
perבמקורנקראוהללוהתביעות9 quod servitium amisit(העובדשירותיאבדן)אוper ~qilod

consortium amisit(האישהשירותיאבדן),1982-בבוטלווהןAdministration of

Justice

Act

.7-9,249-252(ו"תשמ)חוזההפרתגרםכהן'נראולפירוט.25(0)(1)
101330ER125(1745)Greenbank1

gansmore
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429TLR39(1923)~Gray:בעלהשידולבגיןלאישהגם
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Ch,1970Law.'-בבוטלוהשידולתביעות.7-8'בע Reform (Miscellaneous Pyovisions) Act

בעוולותמחודשלדיון.2שולייםהערת249'בע,9הערהלעיל,כהןראו,5,45533([נ8מ
10Somewhat:ראו"המשפחהטוהר"עללשמירהככלי Modest Proposal4!י,Corbett.1.יי

.Ariz33"New Career8Looking for7045Prevent Adultery and Save Families

:

Two Old

985(2001)1])5.

30



נישואיןהבטחתשלועלייתהירידתה

הבעלשלהדדישעבודהיוהםאחרבמובןאבל,מחייתהאתשהבטיחשעבוד
מהוויםהם-קתולייםבנישואיןלמשל-מסוימותובשיטות,זוכלפיזהוהאישה

.יהאאשרהנישואיןשלטבעםיהא,חרטהאפשרותללא,החייםלכלשעבוד

חדשותומשפחותהנישואיןבחייושוויוןחירות.ג

,מאזשחלפוהרבותהמאותובמשךולרחלללאהיעקבשלנישואיושמאזאלא
רכושואינהבת.דרמטיותתהפוכות,המערביבעולםלפחות,הנישואיןמוסדעבר
יכוללאישהבעלביןהנצחיוהאיחוד,בעלהשלרכושואינהואישה,אביהשל

.זמנילהיות
ילדיםהבאתשעיקרו,רכושי-פטריארכליכהסדרהנישואיןנתפסובעבראם
גידולנטלהיהשעליהן,לנשיםחברתיומעמדכלכליעוגןסיפקואשר,לעולם
שוויוןעלמושתתהנישואיןקשר.הדברשונההיום,הביתבענייניוהטיפולהילדים

.יותר12אפשריתאינהוביגמיה,הזוגןבנישנישלהרצוןשלהאוטונומיהועל
במוסד.שוויוניתבסיסעלזוגבניביןאהבהיחסיהממסדלהסדרהפכוהנישואין
מחיק:חילוןשלתהליך-אצלנולא-המדינותבמרביתהתחוללהנישואין

בוקיימתאינההחרטהשזכות,סגורמקשרהפכוהנישואין.המדינה14לחיקהדת
זכותהכולל,פתוחלקשר,אשמהעלאועילהעלומושתתתמאודמוגבלתשהיאאו

רקלא,בעיצומהוהמהפכה.5ן(אצלנולא,כאמור)עילהללאאפילו,צדלכלחרטה

הורחבהזו:אליוהכניסהזכותלגביגםאלא,הנישואיןמקשרלצאתהזכותלגבי
.מין6יאותובניזוגבניעלגםהמערביהעולםממדינות,אמנםקטן,בחלקוהוחלה

אוניברסיטת,דוקטורעבודת)האזרחיבמשפטזוגייםיחסיםשלחוזיתהסדרהליפשיץ,שראו11
,.5.א500:ראו"יחסחווה"כהנישואיןלתפיסת.(ב"תשס,לפילוסופיההחוג-אילן-בר

1225(1998).Rev.1."84ץ"Relational Contract85R.E . scott "MaITIageוש.
אך,ספרדמיהודיחלקואצלאשכנזיהודיאצלגרשוםדרבנוחרמידיעלהוגבלההביגמיה12

תמורותוסטרייך'אראו.נוספתאישהלשאתלגבריםהדתיהדיןמתירשבהםמקריםקיימים
בממדהביגמיהעברתלניתוח.(ב"תשס)מסורותביןמסע:העבריבמשפטהאישהבמעמד

הזכות,בנישואיםשוויון"ליפשמן'שראוווסטרייךשללספרוהתייחסותתוךהשוואתי
"העבריבמשפטהאישהבמעמדתמורותבעקבותהרהורים:קהילתיתואוטונומיהלהתגרש

.139(ג"תשס)כזמשפטעיוני
'א)אהבהעלמשפטים"לנישואיןאהבהביןבקשרהתמורותעל"מרין'יראומענייןלניתוח13

.227(ה"תשס,עורכותנוה'וחנפתלי-בן
14Coester "Fonnation of'

Marriage

" International .'

Encyclopedia

of.וש4ן
-

Waltjen-08510י].,]
Mגס1997)3 .A . Glendon,3.and Fwlily .

~

Ch075085:11ק.. Comparative Law (Boston, vol

"הגירושיםשלהאזרחיתההסדרהעל!ומיידלהתגרשברצוני"ליפשיץ'ואראומפורטלתיאור15

.671(ה"תשס)כחמשפטעיוני
משפטיתלרגולציהשבאלטרנטיבותוהכשלהמיןמאותוזוגבניביןנישואין"מרין'י16

שללשוויוןהזכות"(יצחקי)טמיר'מ;253(ב"תשס)זהמשפט"מינית-חדזוגיותשל
גבולות,זכויותעל"פריגת-בלכר'א;94(ס"תש)מההפרקליט"ולסביותהומוסקסואלים

שלהמפוספסתהזהותתעודת'"גולדשמידט'ח;539(ד"תשס)כזמשפטעיוני"ומשפחה

31ז"תשסןא"יהמשפט



כהןנילי

לא,לצערנו,ובה,הדתיהדיןידיעלהנישואיןנשלטיםשבה,בשיטתנואפילו

דרךוהמחוקקהמשפטבתימצאו,לנישואיןהזכותאתלממשזכאיאזרחכל
מעיןשהוא,בציבורהידועיםשלבמוסדההכרהידיעלהכניסהזכותאתלהרחיב

הדיןשמטילבהגבלותהכרוכותמהבעיותחלקפותרזהמוסד.פקסודהנישואין

לזכותיכול,להתחתןזכאישלאמי.הגירושיןזכותועללנישואיןהזכותעלהדתי
עםבצוותאחייםידיעלהנישואיןבקשרהכרוכותההנאהמטובותניכרבחלק
המונעהמכשולעלחלקיתלהתגברעשויה,להתגרשיכולהשאיננהומי.זוגבת

מהזכויותאחדות,כןעליתר.זוג17בןעםבצוותאחייםידיעל,להתחתןממנה
זוגובן,כך:מיניים-חדזוגבנישללטובתםגםאצלנוהוחלובציבורהידועיםשל
ילדיהאתלאמץהורשתהזוגובת;מהמעביד18הנאהטובתלקבלהורשהעובדשל
.לחיים19חברתהשל

,20לנישואיןהורותביןהניתוק,חדשותלקבוצותפתיחתו,הנישואיןמוסדאזרוח

ניתןשבההיחסיתוהקלות,פורמלייםנישואיןלצדפורמלייםלאבנישואיןההכרה

,הפעולהלחירות,המצפוןלחופש,האדםלזכויותמובהקביטויהם,להתירם

פועלתבנישואיןלהתחייבהחירותשלהרחבתה.ולשוויוןהפרטשללאוטונומיה
.מהםולצאתלהתחרטהזכותשללהרחבתהבמקביל
מובנתהיוםנראית,רצוילאמקשרלצאתהיכולתכלומר,להתחרטהזכות

עמדההחייםתוחלתשבהבתקופהלמדיטבעייםנראולנצחנישואין.מאליה
באופןהאחרונותהשניםבמאהעלתההחייםתוחלת.שנהארבעים,שלושיםעל

מיוםעובריםשאנוהארוכותהשניםבמהלך.לעלותצפויהעודוהיא,דרמטי
.זהויותלומראףאפשר,העדפות,בחירותמשניםאנו,מותנויוםעדלידתנו
בעקבות.ארבעיםבגיללהיותשהפכנומאלהשונים,עשריםבגילשהיינו,האנשים

אבל.תהפוכותלעבוריכולותעשריםבגילשעשינוהרגשיותהבחירותגם,זאת
,קצרזמןתוךגםאלא,שנהעשריםלאחררקלאהעדפותלשנותאפשר
מעברשלתהליךעוברכולוהעולם.הרגשבתחוםבהעדפותכשמדוברבמיוחד

.21דרישה-פי-על-לגירושיןאשמה-פי-על-מגירושין

"מיני-חדזוגידיעללאימונןבנוגעהפסיקהשלמשפטיותהשלכות-'ישראלימשפחת
מעמדםעלוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלהשפעתו"ביטון'י;217(ב"תשס)זהמשפט

מינית-חדנטייהבדברהדין"יונאי'י;401(ב"תשס)בהמשפטקרית"מיניים-חדזוגותשל
.531(ח"תשנ)דוממשלמשפט"לסוציולוגיההיסטוריהבין-

דינישלהאזרחיתהתיאוריהבראיבציבור-הידועיםליפשיץ'שראוומענייןמפורטלדיון17
.(ה"תשס)המשפחה

הראל'א;749(5)מחד"פ,דנילוביץ'נמ"בעלישראלאוירנתיביעל-אל94/721ץ"בג18

.195(כ"תשס)זהמשפט,"ההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלונפילתהעלייתה"
.64(5)נט,מ"הי'נחקק-ירוס01/10280א"ע19
,643(ה"תשס)כחמשפטעיוני"לדיוןפתיחהקווי:החדשההמשפחהעל"שיפמן'פ20

658-670.
.15הערהלעיל,ליפשיץ21
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נוסח]הנזיקיןבפקודתאצלנומצויהללולמגמות,חלקיכיאם,מענייןביטוי
להפרתשגורםמי,הנזיקיןלפקודת62סעיףלפי.("הנזיקיןפקודת":להלן)[חדש
הפרתגרםבשלבפיצוייםמחויבולהיות,הנפגעידיעללהיתבעצפוי,מחייבחוזה
עללהיתבעצפויהנישואיןחיוביאתלהפרלאישהשגורםמי,תאורטית.החוזה

הנזיקיןלפקודת(ב)62סעיףאולם.הנישואיןחוזההפרתגרםבשלהבעלידי
.כדיןמחייבלחוזהנחשבאינונישואיןחוזהזהסעיףפיעל.סייגלכךקובע
כלפיתביעהעילתלבעלאין,בעלהאתלעזובאישהמשדלפלוניאם,כלומר

שזיכההבעלשלכרכוש,קנייניכקשרבעברשנתפסמה.בנישואיושפגע,פלוני
חזקשהואלקשרהיוםהפך,באשתוהפגיעהבשלשלישיצדכלפיבתביעהאותו
,רגילהחוזיתזכותכלבושזוכהלמהזוכהאינוזהקשר:רגילחוזימקשרפחות
.22השלישיהצדשלפגיעתומפנילהגנהכלומר

שגרםשלישישצדלכךגורמת,הרגשבחירותמקורוהנישואיןשקשרההבנה

אסימטריהזהבענייןקיימתאמנם.הנפגעהזוגבןכלפיאחראיאינו,הקשרלהתרת

לקשרהצד:השלישיהצדשלאחריותולביןהנישואיןלקשרהצדשלאחריותובין
,השלישילצדאולם,מהנישואיןהנובעיםחיוביוהפרתבשלאחראיהנישואין
לפגועחירותמוקנית,זהבענייןהדתיהדיןשללציווייוכבולואינו,נשוישאינו
לצדלפחותאו)לצדדיםלשמריששבו,שבלבבענייןמדובר.קייםחוזיבקשר

.פעולהחופש(השלישי

הנישואיןבראינישואיןהבטחת.ד

אתאציג.הישראליבמשפטנישואיןהבטחתשלבמעמדהלדוןעתהאעבור
כיצד:בשאלותאעסוק.הנישואיןמוסדלביןבינההיחסואתלגביההדיניםמסכת

?הנישואיןהבטחתעל,הנישואיןמוסדעלשעברוהדרמטייםהשינוייםהשפיעו

לחרטהמחויבותביןהאיזוןנעשהכיצד?אצלנוכזוהבטחהשלמעמדהמה
?לעשותוראויוכיצדזהבעניין

נראהככלל.מחייבתחוזהומתמידמאזבישראלנחשבהנישואיןהבטחת

אישהשלתביעתהנדחתהשבו,(פורסםטרם)אליהו'נבדהני06/00920(ת"פ)א"בשראו22
נישואיןשהןהואמעניין.נישואיהלהרסגרמה,התובעתשלטענת,אחרתאישהכלפינשואה

לפקודת(כ)62'ס)חוזההפרתגרםשלהרחבההתחולהמכללמוצאיםעבודהיחסיוהן
והשכתהושביתה,כחוזהייחשבולאנישואיןידיעלהנוצריםהיחסים"כיקובעהנזיקין

לבעלרכושיותמעיןזכויותוהקנוביותרחזקיםשהיוקשרים.("חוזהכהפרתייחשבולא
ובעקבות,ולעובדלאישהשוויוןועלחירותעלהמושתתיםלקשריםהשניםעםהפכוולמעביד

וגרםחוזה,סטטוס"כהן'נ.רגיליםחוזייםמיחסיםיותרחלשים,האישיאופייםובשלכך
.304(ן"חש)לטהפרקליט"חוזההפרת

104(ג"תשמ)יגמשפטים"?מחייבחוזה-נישואיןהבטחת"שיפמן'פראומפורטלדיון23

מהדורה)כישראלהמשפחהדינישיפמן'פ;("?מחייבחוזה-נישואיןהבטחת":להלן)
חלבי'וסגרוסקופף'ע;("בישראלהמשפחהדיני":להלן)194-223(אכרך,ה"תשנ,שנייה

33ז"תשסןא"יהמשפט



כהןנילי

אם.עצמוהנישואיןקשרשלבבואהמעיןלהוותצריכההנישואיןשהבטחת
נישואיןהבטחתביןהיחסכילומרניתן,החוויםמעולםטכניבביטוילהשתמש

נישואיןהבטחת.מחייבלחוזהדבריםזיכרוןביןליחסמסויםבמובןדומהלנישואין
דבריםזיכרון.הנישואיןחוזההוא,המחייבהחוזהלקראתדבריםזיכרוןמעיןהיא

בכוונתתלויהכול.מחייבתוקףלוניתןתמידולא,הסופימהחוזהחלשנחשב
שפקודתקודםציינתי.נישואיןהבטחתלגביגםכך.דעתם24ובגמירתהצדדים
ייפלאלא.עצמו25הנישואיןחוזהלהפרתלגרוםשלישילצדמאפשרתהנזיקין

חוזהעלרקלאכחלחוזההפרתגרםשללתביעההחריגאתפירשהשהפסיקה
אתהוריםשידלושבו,אחדבמקרה.נישואיןהבטחתעלגםאלאעצמוהנישואין

הנימוק.ההוריםכלפיהחברהשלתביעתהנדחתה,חברתואתלאישהלשאתלאבנם
ניתןוחומרמקל,עצמוהנישואיןקשרשללהפרתולגרוםמותרשאם,היהלכך

העולההתחושה.הנישואין26הבטחתהוא,יותרהחלשהקשרלגביזאתלעשות
השעבודעלהרגשחירותעדיפה,מכךיותראףואולי,עצמםבנישואיןשכמוהיא

תוקףלהלתתראויזהאין,הבטחהניתנהאםאףכימשתמעגםומכאן,למחויבות
.כללתוקףלהלתתשלאראויואולי,מלא

הדין,בנישואיןטבעיבאופןשקשורענייןהיאנישואיןשהבטחתאףכייצוין
נישואיןהבטחתשלהתוקףסוגיית.האישיהדיןאינוהישראליבמשפטעליההחל

מכאן.האזרחיתמהמשפטחלקוהיא,המקובלהמשפטעקרונותפיעלנחתכה
הדיןביתשללסמכותוהכפופים"נישואיןענייני"כנחשבתאינהנישואיןשהבטחת

-אסימטריהקיימתזהבמובן.האזרחיים28המשפטבבתינדונהוהיא,הרבני
האופןלביןהדתיהנישואיןדיןאתהמאפיינתהנוקשותבין-פוטנציאליתלפחות
הדיןפיתוח.האזרחיבמשפטכולההנטועה,נישואיןלהבטחתלהתייחסניתןשבו
בעולםהנישואיןבמוסדשהתחוללוהתמורותאתלקלוטיכולנישואיןהבטחתלגבי

לשקףאפואיכולהנישואיןהבטחת.כיוםבוהטמונההיציאהחירותלרבות,המערבי
אך,מקדיםסימןלהםולהוות,ישראלבמדינתהרצוייםהנישואיםשלבבואתםאת

,אהבהעלמשפטים"'הלבשברון'לדגם"הגברהפיתוי'מדגם:נישואיןהבטחתשלהפרה"
.107'בע,13הערהלעיל

.22.8-43.8'ס,291-311(אכרך,א"תשג)חוזיםכהן'ונפרידמן'ד24
.22להערההנלווההטקסטלעילראו25
הפרתבגיןהחוזיתבתביעהלדיון.469(1)ד"תשלמ"פ,חזן'נרוזנברג72/1380(ם-י)'המר26

אכיפת"גביזון'רראולביקורת.40(1)לאר"פ,הזן'נרון75/473א"ע:נישואיןהבטחת
;282(1978)חמשפטים"ההנמקהוחובתנישואיןהבטחתהפרתבגיןפיצויים,המוסר

משפטים"נישואיןהבטחתהפרתעלבפיצוייםהחיובלשאלתעוד"שוחטמן'אראולתגובה
.109(ט"תשל)ט

הערהלעיל,וחלביגרוסקופף;194'בע,23הערהלעיל,כישראלהמשפחהדיני,שיפמן27
ביתשלסמכותובגדרנכללותאינןנישואיןלהבטחתהנוגעותהתביעותאך.110'בע,23

.בהןלדוןמיומנתהנראיתערכאה,משפחהלענייניהמשפט
יבד"פ,סידיס'נסידים55/1מ"בד;380ימ"פ,זילבר'נברגהויז54/1279(א"ת)א"ת28

1121,1143.
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שלהמחייבאופייהאתמכברלאזההמשפטביתהקשיח,בהמשךשנראהכפי
הנוהגיםהנישואיםשלבבואהלמעיןאותההפךסמליובאופן,הנישואיןהבטחת
.אצלנו29

ויקטוריה,רמברנדט,תהילה-היסטוריה,ספרות,משפט.ה

התלבטבזמנו:נישואיןהבטחתלגביהעבריהמשפטעמדתאתבקצרהאציג
.נישואיןלהבטחתמחייבמשפטיתוקףישבכללאםבשאלההעבריהמשפט
לקנייןנחשבשאינו,דבריםבקנייןמלווהכזושהבטחהמהעובדהנבעהקושי
צדשכלכךידיעלהקושיעלהתגברוהשניםבמשך.חוזהכריתתלצורךמספיק
הפרתשללמקרה,כספיתהתחייבותגםהשניהצדאתלשאתלהתחייבותהוסיף

עלחרםלהטילהבינייםימיבשלהינהגולהבטחהתוקףלהוסיףוכדי.ההבטחה

.אותה30שמפרמי
כךכדיעד,המוסריבמישורמחייבתנחשבהנישואיןהבטחת,כןעליתר

מובאתחתעניתבמסכת.למימושהלפעולכדימתגייסתהעליונהשההשגחה
:שלההמעשהסיפורשזה,והבורץהחולדהעלהידועההאגדה

?מעידמי:אמרה,שישאנהאחתלריבהאמונתושנתןאחדבבחורמעשה"

לימים.בדברעדיםוחולדהבור:הבחוראמר,וחולדהאחדבורשםוהיה
ואחד,ומתלבורנפלאחד.בניםשניוהוליד,אחרתונשאאמונתועלעבר

מתיםשבנינוזההואמעשהמה:אשתולואמרה.ומתחולדהנשכחו

."המעשההיהוכךכך:להואמר?משונהבמיתה

הטקסטלהלןראו,(פלוניתפרשת:להלן)209(6)נחר"פ,פלוני'נפלונית98/5258א"ע29
.ואילך69להערההנלווה

אתר-דעת"'לאההיאוהנהבבקרויהי'נישואיןהבטחתהפרת"קפלן'יראולפירוט30

htqp]/(ה"תשס,ויצאפרשת)186ורוחיהדותלימודי ://www.daat .ac .iUmishpat- ilrrVskirot

(ג"תשנ,רביעיתמהדורה)משפחהדינישרשבסקי'ב;2-186.ממת](851ןvisitedמס2007.4.25
היהודיתבקהילה,אירוסיןביטולשללמעשה,נישואיןהכטחתהפרתשלידועהפרשה.16-24

.תמריותמרונטורוצושמואלהזוגבנישלזוהיא,באיטליהעשרה-הששבמאהשהתרחשה
באיטליהמהקהילותגדולחלקהסעירההיא,הארוסעלחרםבהטלתכרוכההייתההפרשה
(ט"תשי)כחתרכול"ונטורוצו-תמריהגטשערורית"סימונסון'ש:גוייםלערכאותגםוהגיעה

בית'המרןשלמדרשומביתחדשיםגילויים-ונטורוצו-תמריהגטפרשת"גרטנר'צ;375
ספר"ונטורוצו-תמריהגטלפרשתזוטות"בונפיל'ר;ט(ח"תשמ)ד-ג16מוריה"'יוסף
פיעלאףזוגולבתגטלתתהזוגבןחויבדנןבמקרה.יט(ג"תשנ)סימונסוןלשלמהיובל
הנישואיןהבטחתשקולההיתהשבו,הקנוניבמשפטלכללהשוו.מאורסיםרקהיוהזוגשבני

עברייםידכתבילתצלומימהמכון,אוקוןליעלמודהאני.36הערהלהלן,עצמםלנישואין
,וכן,ולאסמכתאותזומעניינתלפרשהאותישהפנתהעל,והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבבית

.זובנקודהסיועועל,אביב-תלאוניברסיטת,למשפטיםבפקולטהמחקרעוזר,שטויירמןלתומר
עלעוזעמוסלסופרמודהאני.236'בע,7הערהלעיל,אלכסנדרראולהרחבה.א,ח,תענית31

.והבורהחולדהלסיפורההפניה

35ז"תשסןא"יהמשפט
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שלהנוסח.תקנהאיןהבחורשללמעשהו.כאןמסתייםהסיפור-י"רשאצל

:שונההתוספותבעלי

בדרךבורוהיה,אביהלביתלילךרוצההייתה,אחתבנערההיהמעשה"
.הן:לואמרה?ליתנשאיאעליךאניאם:ואמר,אחדבחורובא.ונפלה
.[...]אחרלאישתנשאלאוהיא,אחרתאישהישאלאשהואביניהןונשבעו
,גטלהוכתב.וקחנהחזורכןאם:לואמרה.המעשהכללאשתווסיפר
."הבתולהאתונשאוהלך

.אותהפיתהולאהבתולהשלכבודהעלהבחורשמר,התוספותבעליפיעל
הסיפורשלהלקח,מקוםמכל.זו32בנקודהברוראינוהסיפורי"רשפיעל

לצבורמאודקשה.פרטי-אינטימיבאופןרבותפעמיםניתנתנישואיןהבטחת.ברור
בסיפורנוהבחורכאשר.כזוהבטחהניתנהשאמנםלהראותכדיקבילותהוכחות
כךעלהסתמךאם,ממשלכךהתכווןלאאולי,לאישהלשאתהלבתולההבטיח

שלשכוונתוקיוותהאםגם,הבתולהואילו.להבטחהעדיםיהיווהבורשהחולדה
להציגעליהיקשה,הבטחתוהבחוריפרשאםלהביןיכלההסתםמן,רציניתהבחור
.כעדיהוהבורהחולדהאתמשפטבבית

נישואיןהבטחתבהפרתהכרוךהעלבון.שוניםהדברים,מעלהשלדיןבביתאבל
ואינולגיהינוםיורדברביםחברופניהמלבין.ביותרהחמוריםהחטאיםאחדהוא
יכולהוהיא,פועלתהאלוהיתההשגחהמקרהבכל.33דמיםשופךכאילו,עולה

אשתועםההבטחהמפרשלוהנישואיםשהואילמכאן.ובבורבחולדהאףלהסתייע
קשהעלבוןשהולידלריבההנישואיןהבטחתשלההפרהחטא-בחטאמקורם

מוסרלהיותיכולהאלוהיהעונש.מיתהלסכנתחשוףצאצאכל.יצלחולאהם-
לאישהגטמתןידיעלהנישואיןביטוללאחררקכלומר,העוולתיקוןלאחררק

.לריבההמקוריתההבטחהומימוש
צירשכל,34"תהילה"עגנוןשלהידועבסיפורולהיזכרראויהקשרובאותו
בהפרתשמקורהקללהרובצתתהילהעל.נישואיןהבטחתהפרתעלנסבעלילתו

בעוד,חסידששרגאשגילה,אביהבמצוותהופרוהאירוסין.חתנה,לשרגאאירוסיה

כדילכורירדהמיזמתההנערהשבו,יחיאל-בןנתן'רשלנוספתגרסהמציגהאלכסנדר32
סוחטוהוא,אנושבתשהיאנשבעתהיא,שדהשהיאסובראורחעובר,צימאונהלהרוות
ומעמידה,מחזריהאתדוחה,השבועהלמימושמצפההיאמכןלאחר.נישואיןהבטחתממנה
,אלכסנדר.גירושיןיוזמתהיא,העברסודאתלאישההבעלמסבירוכאשר.מטורפתפני

מהמאהכולייעקב'רשלזוהיאאלכסנדרשמציגהגרסהעוד.237-239'בע,7הערהלעיל
שלסיפורםעםוהבורהחולדהסיפוראת,ההנגדהדרךעלגם,הקושרת,עשרה-השמונה
.239-245'בע,7הערהלעיל,אלכסנדר.ולאהרחל,יעקב

.245ב,נחמציעאבבא33
נישואיןהבטחתהפרתבשלהעונששלהבעיה.קעח(1994)הנהעד"תהילה"עגנוןי"ש34

המנעולכפותעל"ימיהבדמי"בוכן,רטז'בעשם,"אמוניםשבועת"כעגנוןאצלחוזרת
.גה'בע,שם,"פשוטסיפור"וכ,ה(1978)
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נישאההיא.לחסידתינשאשבתודעתועללהעלותהיהיכולשלא,מתנגדהיההוא
בדברחלהבנה,מתבעלה:צרותאותהפקדואך,(לחסידוהפךמתנגדשהיה)לאחר

האסונות.(הבורסיפור)בהוטבעשקע,ביצהלתוךנפלאחרובן(החולדהקללת)
עונשזהווהבורהחולדהבסיפורוכמו,שרגאשלעלבונועלכעונשבאוהללו

למחילהחוזהידיעללכפרתהילהמבקשתשעליה,ההבטחההפרתעלמשמים
.הבאבעולםשתוקפו,שרגאעםהדדית

הבטחת.שמיםבידירקהייתהלאנישואיןהבטחתהפרתעלהסנקציה,כאמור
נדונהשבהםהמקריםהםורבים,המשפטשיטותבכללמחייבתנחשבהנישואין
.כזותביעה

בשםאישהידיעלבאמסטרדם1648בשנתהוגשהכזומפורסמתתביעה
טיפלה,אלמנהשהייתה,חירטייה.רמברנדט35הציורענקנגד,דירקסחירטייה
לאחררמברנדטעםלחיותנאותהוהיא,טיטוסובבנםססקיה,רמברנדטשלבאשתו
הפררמברנדט.לאישהאותהשיישארמברנדטלהמשהבטיח,ססקיהשלפטירתה

להלשלםאותוחייבהמשפטובית,תביעהנגדוהגישהחירטייה,ההבטחהאת
,מדיגבוהיםהמזונותשדמירמברנדטהחליטכשנתייםכעבור.ימיהסוףעדמזונות

נשיםלתיקוןלמוסדאותהלהעבירחירטייהשלושכניהאחיהעםקשרקשרוהוא

מדמייותרנמוכיםהיושלוהאשפוזשדמי-רוחלחולילמוסדכלאביתבין-
הנישואיןהבטחתאתראהההולנדיהמשפטשבית,לומרניתןלענייננו.המזונות
,חירטייהשלבעלההיהשלא,רמברנדטעלהטילוהוא,עצמםלנישואיןכשקולה

.אשתו36הייתהכאילו,חייהכללמשךאותהלזוןחובה
המאותבמהלךלמדישכיחותהיונישואיןהבטחתהפרתבשלתביעות
בגרסאותעצמועלחזרדירקסחירטייהשלהסיפור.עשרה-והתשעעשרה-השמונה
אותןפיתורביםשבמקרים,גבריםנגדנשיםלרובהגישוהתביעותאת:שונות

אתהבודקספר.בהםחזרומכןולאחר,נישואיןהבטחתתמורתמינילקשר
בשלתביעות875:הבאיםהנתוניםאתמציגהוויקטוריאנית37בתקופההנושא
1850השניםביןמרביתן,1970-ל1750השניםביןהוגשונישואיןהבטחתהפרת

,Life(40.1ב1969,0)35217-216 Work

-

and fimesעא:Haak Rembrandt.8.
הקנוניובמשפט,עצמםלנישואיןשקולהנישואיןהבטחתהייתההקנוניהמשפטפיעל36

Rל!Medieval:משודכיםשלנישואיןכפוהעתיק .H . Helmholz Marrage Litigation

,ch(1973.ת,73-25

England

(Cambridge;לאכיפתתחליףהיאקיוםפיצויישלפסיקתם
,רמברנדטנגדדיקרסחירטייהשלתביעתהבענייןשדןהדיןפסקמובאHaakאצל.הנישואים

.מזונותממנותבעהולחלופין,לאישהאותהיישארמברנדטכידרשהחירטייהכיעולהוממנו
(נישואיןבמקוםכלומר)"במקום"הדיןבפסק(רמברנדטעל)הנתבעעלמצוויםהשופטים

,רמברנדטנמלטבכךכימצייןHaak.חייהלכללשנהגילדרס200שלסכוםלתובעתלשלם
מחובתו,(הביתבעבודותלחירטייהלסייעשבאה)שטופלםבהנדריקייההתאהבשבינתיים

,35Haak,אק.217:ראו.לאישהחירטייהאתלשאת supra note.הכנסייתיהכלללעניין
.673,682-685(1)כאר"פ,מרום'נמרום66/401א"בעקיסטרהשופטשלסקירתוגםראו

37,Vfctorian England (VKglnia"1Courtship, Olass and Gender4~Frost Promises Broke.ם
(1995.
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;רווקותברובן,והנמוךהבינונימהמעמדנשיםידיעלהוגשוהתביעותרוב;1900-ל

פסקו-גברים-המושבעיםוחברוהשופטים,הקרבןתפקידאתשיחקוהתובעות

הציעוכאלהתביעות;כיאותתפקידןאתשמילאוזמןכל,הנשיםלטובתכללבדרך
הוויקטוריאניתבאנגליהלהגיעיכלולאשאליו,נמוך-הבינונימהמעמדלנשיםפורום
אפילואו,דיןעורכותאושופטותלשמשיכלולאהן:מגדרןובשלמעמדןבשל

הדיבורבשטף,וכעדותכתובעותלהצטייןיכלוהןאבל.מושבעיםכחברחברות
אפשרההתביעה;הנתבעים-הגבריםעלהאפילורביםובמקרים,ובחכמתןשלהן
.38בתביעתןוהצליחוההזדמנותאתנטלומהןורבות,יזמהלנקוטלהן

לאחראףואולי,השנייההעולםמלחמתעדלוודאיקרוב,המערביבעולם

הבטחתבעקבותהבתוליםאבדן.לנישואיןבתולותלהגיעאמורותנשיםהיו,מכן
זכהעצמהלהציעיכלהלאשכבר,האישהשלבמעמדהלפגיעהגרםהנישואין
גבוההפיצוייםסכוםהיההאישהפותתהשבהםבמקריםאכן.לאחרוטהורה
מופעלהיותהפכועצמםהמשפטים.פיתויהיהלאשבהםמהמקריםבהרבה

שלנמרצתובפעילותמיניתבפוריטניותשהצטיינהבתקופה:קהלמושךציבורי
תביעותהתבררושבהם,המשפטבתיהפכו,הפרטצנעתשלבנושאיםהצנזורה

אינטימייםפרטים,מגבלותוללאחי,גלויבאופןשחשפו,פומביותבמות,כאלה
.'9התובעתשלניסיונהלהיעדראו;לניסיונוהנוגעים

נישואיןהבטחתשלירידתה.ו

כאלנישואיןהבטחתהפרתבגיןלתביעותלהתייחסהחלוובהדרגהמסויםבשלב
,הושפעזהכל.40המשפחהערכיועלהנישואיןמוסדעלוכאיום,סחטניותתביעות
עצמאותן.האישהולמעמדהאזרחלזכויותהנוגעיםהדרמטייםמהתהליכים,כמובן

,בעקבותיההמיניוהחופשההולדהעלהשליטה,נשיםשלוהכלכליתהמשפטית
לשינוייםהביאו,עצמםהנישואיןשלובנוקשותםהפורמליבאופייםהכרסוםגםכמו
.41נישואיןהבטחתשלבמעמדהגם

רגשעלהנישואיןמושתתים-המערביבעולםהדגםלפילפחות-כיום
שיקוליעלאוהרכושיהצדעלערוךלאיןעולהאלהשלוחשיבותם,ואהבה
נישואין.לאישהחברתיומעמדכלכליתמשענתתמידאינםזוגלבןנישואין.הילודה
אתהמביאהשהאישההרכוש.לאישההפתוחההיחידההקריירהבהכרחאינם

שהפרתמכאן.בנישואיןבהכרחתלויהאינההורות.בתוליהעודאינולנישואין
משמעותהאין,הזוגבניביןמשותפיםחייםלהקדמואפילו,נישואיןהבטחת
שלמסגרת,כןעליתר.הטובשמהנפגםכיאולאישהרכושינזקנגרםכיבהכרח

קק.3810-9
",Frost, ibid.

,Frost.39-25:ראוציבוריכתאטרוןהמשפטביתעל39 ibid, at

pp

.
40(1990)203.Econ.

~
] Org.116"Brinig "Rings and Promises4ן.ו.

,37Frost,ויקק.41177-172 sapra note.
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הורותשגםכשם,מנישואיןבנפרדלהתקייםיכולהאהבהשבסיסםמשותפיםחיים
חברות.להינשאכיוםממהריםאינםרביםזוגות.מנישואיןמנותקתלהיותיכולה

מצדנישואיןהבטחתניתנהכיבהכרחמשמעותםאין,יחדחייםואפילו,אינטימית
כוונהללאאך,בציבורכידועיםיחדזוגותחייםרביםבמקרים.הזוגבןאובת

.לזו42זהנישואיןלהבטיחכוונהללאאףוממילא,להתחתן
לעיצובןשנוגעמהבכלהפורמליזםירידת,האינטימיותהמסגרותשלהפלורליזם

עלגםבהכרחהשפיעואלהביחסיםהאהבהשלומרכזיותהמסגרותאותןשל
,פורמליבאופןכללבדרךניתנתאינהזוהבטחה.נישואיןהבטחתשלמעמדה

אפילו.43לקיומהחותכותראיותלהציגקללאמדוברשבהןהאינטימיותובנסיבות
בשלבאחריותהנושאמיהולקבועקושיקיים,כזוהבטחהניתנהכידעתנונחה

ואולי,חברתואתלשאתלאשהחליטזההואההבטחהמפרהאם:ההבטחההפרת
?ההבטחה44מןבצדקלהתנערבהתנהגותהלוגרמההזוגבתדווקא

כהלתחוםתפלוש,המשפטבתיבאמצעות,שהמדינהרצויהאם,ובכלל

שמוטבאומחייבתתהיהכזושהבטחהראויהאם,אחרותבמילים?45אינטימי
בלאמלאהחרטהלהםולאפשר,בלכדלצדדיםזהבענייןההחלטהאתלהשאיר
?ראשםמעלתרחףפיצוייםתביעתשלבדמותהדמוקלסשחרב

אתלשאתאותולהמריץעשויהנישואיןהבטחתמפרעלאחריותהטלת

הפרתבגיןהתביעהשלמעולהלהשתחררכדיוזאת,בהמאסאפילו,זוגובת
מלכתחילהרעועשבסיסםנישואיםשממריץכללהאם:השאלהוכאן.ההבטחה

גם,כזושתביעההעובדהנוכחסחטנותמעודדאינוכזהכללהאם?רצויכללהוא
שבו)השישיםמשנותדיןבפסק,אכן?מכתיםמשהובהיש,כשלגצחהנתבעאם

זילברגהשופטציין,(הנישואיןהבטחתאתכלפיושהפרהאישהגברתבעדווקא

ביתסירב,384במשפחהדינים,(פורסםלא).א.כ'נ.פ.ק01/29491(א"ת)ש"בתמ42
ידועיםהיוהזוגבניכיספוריםחודשיםבמשךמשותפיםחייםשלמקיומםלהסיקהמשפט
המחוקקשללהיטותוכיטענהוקיימת.הגברידיעלנישואיןהבטחתניתנהכיוכן,בציבור
:רצונםנגדנישואים,למעשה,עליהםכופהנשואיםכעיןשלזכויותבציבורלידועיםלהבטיח

.72-74'בע,17הערהלעיל,ליפשיץ
.236-238'בע,29הערהלעיל,פלוניתבפרשתיה'פרוקצהשופטתדבריראואלהקשייםעל43
התביעה.121-122'בע,23הערהלעיל,"?מחייבחוזה-נישואיןהבטחת"שיפמן44

המבטיחאתלשחררהיכוליםלכלליםכפופהחוזיתהבטחהשכלאלא,הפרהעלמבוססת
צידוקלשמשיכולהרגילמסחריבחוזההתובעשלמוקדמתהפרה,למשל.מהתחייבותו

יכולההתובעידיעלחשובהעובדהגילוי-איכןכמו.הנתבעידיעלהחוזהשלקיומו-לאי
למשל.נישואיןהבטחתשלהפרתהלגביגםכך.הנתבעידיעלקיום-לאיצידוקלשמש

שהטעיהנקבע,(ממןפרשת:להלן)652,658-659(2)מזד"פ,טריקי'נממן91/416א"בע
מהבטחתוהמבטיחשללשחרורולהביאיכוליםלהבטחהתנאישלקיומו-איאותרמיתאו

.(האמורבמקרההתקיימולאאלה)
M:השוו.22הערהלעיל,כהן;367-370'בע,24הערהלעיל,וכהןפרידמן45 .M. Shultz

(1982).Rev.1.Cal70"New Model

:

for State Policy)ע:Contracbal Ctrdering of

Marriage

11scott. supra note4יscou;204.
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ביותראהודותשאינןהתביעותממיןהיא"נישואיןהבטחתהפרתבגיןהתביעהכי
.46"הדוחהמןמשהו,תמידכמעט,בהיש[...]

השלושיםבשנותשתחילתו,הדרגתיבתהליךביטלובעולםרבותבמדינות
האנגליהמחוקק.47נישואיןהבטחתהפרתבשלהתביעהעילתאתהברית-בארצות

בחקיקהנקבעבבדובד,מחייבתחוזהאינהנישואיןהבטחתכי1970בשנתקבע
.49מתנותלהשבתוהסדרההבטחהבעקבותהוציאשצדהוצאותבגיןפיצוישלהסדר

חברתי-המשפטימעמדהאתששיקפו,עברולימיםהדהמחוקקראהזובתביעה
שלהמחייבהתוקףנטילתשלהמשמעות.שובלבלישחלפוימים,האישהשלהנמוך

.לרגשותיהם:אחדלדברמשועבדיםהמבטיחהאושהמבטיחהיאהנישואיןהבטחת
ענייןאין-המשפטבתיבאמצעות-למדינה.להבטחתםמשועבדיםאינםהם

אתלהסדירמהצורךהתעלמותאיןאמנם.כשלעצמןזהמסוגבהבטחותלעסוק

ההפרהלשאלתקשרבליזאתאך,זהבענייןשהתעוררוהכספיותהמחלוקות

,המחברתמציגה199050משנתבמאמרכילצייןמעניין.בכךהכרוכהוהאשמה
האמריקניהשוקהתנהגותביןעינייםמאירתקורלציה,(18תא8)בריניגמרגרט
שלהמפוקפקמעמדהלביןאירוסיןלצורךיהלומיםטבעותלרכישתהנוגעבכל

עלייהחלההשלושיםמשנותשהחלמסתבר.נישואיןהבטחתהפרתבשלהתביעה
עשוייםכימציינתהמחברת.אירוסיןלצורךיהלוםטבעותברכישתפנומנלית

מפולתבעקבות-אוהיהלומיםמחירירידתכגון,הסבריםכמהלכךלהיות
בניירותולא,מיטלטלברכושלהשקיערצון-1929בשנתיורק-בניוהבורסה

לעלייהביותרהמשכנעההסבראך.להתמוטטשעלולים,בבנקיםהמוחזקיםערך
בגיןהתביעהשלבביטולה,המחברתלדעת,נעוץ1935-1960בשניםהדרמטית

למקרהפרטיתבטוחהבמעיןצורךיצרהתביעהביטול.נישואיןהבטחתהפרת
בןאםהאישהשלבידיהלהישארשאמורה,היהלוםטבעת.ההבטחההפרתשל

.(טמסיטפרשת:להלן)129,131(4)יטר"פ,פחיתה'נטמסיט64/461א"ע46
הערהלעיל,פלוניתבפרשתריבליןהשופטשלדינופסקראוזהבענייןהשוואתיתלסקירה47

29,229-231.
48(.888)1533.Ch,1970Law Reform

,

(Miscellaneous-

P

~

visions) Act(להלן:Reformש%]"

"1970Provisions) Actשמקורה,השידולתביעתאתגםביטלזהחוק.((5ט00ת11500118ג
נישואיןהבטחתהפרתשלהעילה.10הערהלעיל.הבעלשלקניינוהיאהאישהכיבתפיסה
Family~25,1891:ראו,באירלנדגםבוטלה Law Actהסדרקובעאיריחוקלאותו4'ס
Law:בסקוטלנדוכן.ההוצאותנושאאתמסדיר7'וסמתנותלהשבת Reform (Husband

1984and Wife) (Scotland) Act.ראוהאירוסיןמתנותהשבתלגבי:Tushnet "Rules of.8

Practical1?100or!001"Glassman.0.4;2583(1998)1.1Ytale107"Engagement

Who Gets the Ring Back-0011ז-ז-Newח,

~

Courtship, and Heartbreak.00[0ץ,Guide

ל[1(2004)47

~

Bu

~

Women12"Following % Broken Engagement.
493,255,1970)140)Law Reform (Miscellaneous Provisions.בישראלהמתנותהשבתלעניין

האזרחיתהחקיקהלאורנישואיןהבטחתהפרתבגיןאירוסיןמתנותהשבת"פרימר'דראו

.329(ם"תש)ימשפטים"החדשה
5040Brinig , supra note.
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שוב1960שנתשמאזמסתברוהנה.כזוכטוחהמשמשת,ההבטחהאתיפרזוגה
לכךוהסיבה,אירוסיןלצורךיהלוםטבעותברכישתהאמריקניבשוקירידהחלה

בנישואיןתלוייםבלתיהפכומינייםיחסים,העבודהלשוקנכנסונשים:ברורה
,ההבטחהמימושאתשיבטיחובעירבוןאובבטוחהוהצורך,להםבהבטחהאו

עלאלא,אירוסיןטבעותעלכיוםנשענתאינההיהלומיםתעשיית.חיוניאינוכבר
.אחרותלמטרות,אחריםתכשיטים

לתחולתהוהסייגההבטחהשלהחוזימעמדה-הישראליהמשפט.ז

.הישראליתלפסיקהנחזורנישואיןהבטחתשלמעמדהלגביהזההרקעסביב
חליםלא,דברשללאמתואך,מחייבחוזהנחשבתנישואיןהבטחתכיציינתי
.הרגיליםהחוזייםהכלליםעליה

בגיןהפיצוי,שנית.51אכיפתהעללצוותאין,האישיאופייהנוכח,ראשית
בןהיהלו,הייתהשבובמצבהתובעתאתשיעמיד,קיוםפיצוייאינוהפרתה
שנפסקיםפיצוייםהמאפיינים,הסתמכותפיצוייאלא,לאישהאותהנושאזוגה
ממשאלבבתוםשלאבושחוזרמי,למשל.חוזהשאינההבטחההפרתבגין
במצבשיעמידוהופיצוייםכלומר,הסתמכותפיצויילשלםכללבדרךצפוי,52ומתן
לושהיהבמצבלהעמידושאמורים,קיוםמפיצויילהבדיל,ומתן53למשאשקדם
הממשיהנזקעיקרם,התביעהבגיןפוסקיםהמשפטשבתיהפיצויים.החוזה54קוים

נפסקים,ובושהצערשעניינם,הכללייםהנזקיםעלואילו,בפועלהוצאות-שנגרם
.למדי55נמוכיםסכומים
ישראלימשפטבביתרמברנדטאתדירקסחירטייהתובעתהייתהשלו,מכאן

שנגרםהממשיהנזקעלואףלהשנגרםהצערבגיןמסויםלסכוםזוכההייתההיא
כפי,ממנהשנמנעוהמזונותבגיןפיצוילקבליכולההייתהשלאנראהאך;לה

.להשנפסק
הנזיקיתלהגנהזוכהאינהנישואיןהבטחת,לעילשציינתיכפי,שלישית
חוזההפרתגרםשלהעוולהבאמצעותהחוזיתלזכותכללבדרךהמוענקת
.56הנזיקיןלפקודת62בסעיףהקבועה

-החוזיםחוק":להלן)1970-א"תשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםלחוק(1)3'ס51
.("תרופות

.החוזיםלחוק12'ס52
.621-642'בע,24הערהלעיל,וכהןפרידמן53
פיצוייגםלפסוקנדיריםבמקריםסמכותהמשפטלכתיישהאחרונההפסיקהלפיכיאם54

289(3)נור"פ,מ"בעוהשכרהלבניהרעננה.מ.ר.ע'נמ"בעבניןקל00/6370א"ע.קיום

בפרשתפתוחההשאירהאשר,זהכענייןברקהנשיאשלעמדתועל.(בניןקלפרשת:להלן)
.76הערהלהלןראו,פלונית

.116'בע,23הערהלעיל,וחלביגרוסקופף55
.25-26להערותהנלווההטקסטלעיל56
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להגנהזוכהאינההיא.החוזיםדינישלהספרבתחוםנמצאתנישואיןהבטחת
להגנהזוכהאינהאףוהיא;(קיוםפיצוייללא;אכיפהללא)הצדדיםביןחזקה

ביןעדיןאיזוןלשקףהמנסה,חלשהחוזיתזכותזוהי.שלישיצדידיעלמפגיעה
.שברגשבענייניםהפעולהחופשלבין,שניתנהלהבטחההמחויבות

והעצימהשהלכה,ביקורתעוררההבטחהשלהחלקיהמחייבהתוקףאפילואך
הבעיהאתשהעלה,שיפמןפנחסשלעמדתולאורבמיוהד,האחרונותבשנים
.57ההדרגתיביטולהאתוהציע,זובתביעההכרוכה

שלבעמדתההשינויעלחלביוסלהגרוסקופףעופרמצביעיםמענייןבמאמר
שהתחוללהמהתמורה,השארבין,הנובע,אלהבתביעותהמשפטיבטיפולהפסיקה
השינוי,לטענתם.58גברים-נשיםליחסיהנוגעיםהמוסרייםובקודיםהאישהבמעמד
לפיתויקרבןשנפלההאישהעללהגןראוישבו"הגבריהפיתוי"מדגםמעברמשקף

ללאהפכההאישהשלצניעותהשאלת,זהדגםפיעל."הלבשברון"לדגם,גברי
."בושה"בגיןכלליפיצוילפסוקצורךאיןולכן,בהתמסרותבושהכלאין.רלוונטית
.התביעהשללקיומההצידוקשאלתאתשאת-ביתרעוררואלהשינויים

החופשעםמתיישבתהיאשאיןעלוהצביעוחורובפסיקההתביעהשלמבקריה

,זאתעם.לסחטנותפתחפותחתוהיאקשותהוכחהבעיותמעוררתשהיא,59הרגשי
התשעיםבשנותהישראליתהפסיקהחורה,שהועלוהקשיםהשאלהסימנילמרות

עדייןנישואיןהבטחת,ראשית:הבאותההלכותאתוקבעההקודמתהמאהשל

.23הערהלעיל,שיפתן57
.23הערהלעיל,וחלביגרוסקופף58
הנישואיןחירותביןסתירהשאיןמצייניםוחלביגרוסקופף.23שולייםהערת113'בע,שם59

השיטהמבקשתחירותכמהעדהיאהשאלהאולם.ההבטחההפרתבגיןהעילהשללקיומה
.משפטיתאחריותכלללהטילשאיןהיאמלאהחירותשלמשמעותה.להבטיחהמשפטית

פיצוייבהטלתומסתפקמאכיפההפוטרזההוא,חלקיתחירותהמבטיחבינייםשפתרוןמובן
הכללכמו)הסתמכותפיצויירקהמטילזההוא,יותרגדולהחירותאףהמבטיחפתרון.קיום
ולו,חוזיתמחויבותעםמתיישבתאינהמלאהחירות,כאמור.(נישואיןהבטחתלגביהנוהג
אוהשניהצדלעמדתקשרללאחרטהזכותשלמתחייבמשמעותהמלאהחירות.חלקית
הנישואיןמקשרעילהללאיציאהחירותלאפשרלנטייההדוקקשרקשורהדבר.המדינה
ניתן,הצדדיםמןאחדרצוןפיעלהנישואיןפירוקאתלאפשרהיאכיוםהנטייהאם.עצמו
טרםהזוגמבניאחדלכלגםדומהיציאהחירותלהעניק-וחומרמקל-שראוילטעון

היאשאלה.פיצוייםלתשלוםלאאףחוזיתמחויבותהיעדרמשמעותהכזוחירות.נישואיהם
שנישואיןשייקבעזהבמובן,עצמוהנישואיןחוזהלגביגםרלוונטיתאינהכזוחירותאם

שקובע,הנזיקיןלפקודת(ב)62'סהשוו)מחייבמשפטיתוקףלהםואין,חוזהמהוויםאינם
לחירותהנוגעככל.(22להערההנלווההטקסטלעיל:שלישיצדשלאחריותולגבירקזאת

מסגרתשללשאלותהנוגעבכלאך.במערבלאמצושנוטיםהכללזהאכן-היציאה
קיימתהיאואם,נישואיןהבטחתהמולידותבמערכותקיימתאינהשלרוב)המשותפתהחיים
,(42הערהלעיל-בציבורידועיםשלבזכויותיהםהכרוכותבעיותלעוררעשויההיא

בהיבטיםהכרוכההמשותפתהחייםמסגרתשלמורכבותהנוכחשליליתהיאבעינייהתשובה
כקהילהבנישואיןמענייןלדיון.ילדיםלגידולהנוגעותבשאלותקרובותולעתים,רכוששל

בהסדרימתמקדהדיון)אלהערכיםהמקדמיםמשפטייםלהסדריםהכפופהשוויוניתליברלית
.439-511(ה"תשס)דרכיםפרשתעלקניןדגן'חראו,(הרכוש
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מיאך,ולבטלה,במעמדהשינוילחוללרצויאמנם.הישראליבמשפטמחייבת
.60המשפטבתיולא,המחוקקהואכזהשינוילערוךשמוסמך
למוסרמנוגדתבהיותה,תקפהאינהנשויזוגבןשלנישואיןהבטחת,שנית
שלהנישואיןחייהיוההבטחהמתןבעתכייוכחכןאםאלא,הציבורולתקנת
הסתירההבטחהמתןבעתכייסתבראם,זאתעם.61תקנהללאמעורעריםהמבטיח

תרמיתבשלבנזיקיןלתבעוההבטחהמקבלתתוכל,נשויהיותועובדתאתהמבטיח

.62שוואמצגאו
מקבל:מובןהתרמיתחריג?חריגיוואתהאחרוןהכללאתלהסבירניתןכיצד
ולכן,יודעאינושעליוהנישואיןבקשרלפגיעהשותףאינוהלבתםההבטחה

משתיתהואשעליוהנזיקיןדינישלבמישורלאודאי,נגדותפעללאהציבורתקנת
.63תביעתואת

ידיעלנישואיןהבטחת:מעורעריםהנישואיןשבולמקרההנוגעלחריגואשר
הכנהמהווהאףהיא.הנישואיןבמוסדפוגעתהיאכי,תקפהאינהנשויזוגבן

שאיןברור,מעורעריםכברהמבטיחשלהנישואיןחייכאשראך.ביגמילקשר
יהיהזהשבמצבחששאיןאף.אותםמסכנת,לאישהזוגובתאתלשאתההבטחה

.ביגמיהלמעיןמעשיתוקףשיינתןכך,במקבילהקשריםבשנילהמשיךפיתוי
מקשרלהשתחררקושיאחתלאקייםהישראליבמשפטכילהעירישזהבעניין
הנותןבציבורידועיםשלהמוסד.דיןמכוחהמוטלותמגבלותבשלהנישואין

,כורחמתוךנולד,יורה-דהלהתממשיכוליםשאינםפקסו-דהלנישואיןתוקף
תוקףלתתמוכןהמשפטבית.הנישואיןמקשרלצאתהחופשעלהמגבלותקרי

היאאזההנחה.לאחריםנשואיםהזוגבניאםגם,בציבורידועיםשללמוסר

:ביגמיהמעיןשלמצבכאןמתקייםבפועל.מעורעריםשלהםהנישואיןשחיי

פקטו-דהונישואין(תוכןמכלריקיםוהםממומשיםשאינם)יורה-דהנישואין

'בע,44הערהלעיל,ממןפרשת;169,176(מת2ר"פ,אבטליון'נשיפברג89/647א"ע60

הבטחת"שיפמןוכן204'בע,23הערהלעיל,כישראלהמשפחהדיני,שיפמןבעקבות;657
שלהעיקריתהמעשיתהמשמעות.112'בע,23הערהלעיל,"?מחייבחוזה-נישואין
לאנזקיםעלתביעהתהיהשלא,באנגליהלמצבבדומה,היאהעילהשלהמומלץביטולה
הוצאותכגיןולפיצוימתנותלהשכתתביעהתתאפשרעדייןאך,(נפשינזקבעיקר)ממוניים

להערותהנלווההטקסטלעיל:עליוובהסתמךהמשותףהחתונהמיזםלטובתהוציאשצד
48-49.

;244(3)כד"פ,פלבית'ניגר65/563א"ע;1009יזד"פ,יעקובסון'נריזנפלד62/337א"ע61

:להלן)90(1)לאד"פ,ספיה'נחאיק75/116א"ע;337(4)כד"פ,הלמוט'נפרץ66/4א"ע

.(האיקפרשת
א"ע;קיסטרהשופטשלדינובפסק617,627-628(1)כד"פ,שדה'נבדש65/174א"ע62

,אלמונית'נפלוני74/386א"ע;(נתןפרשת:להלן)455(1)כדד"פ,עבדאללה'ננתן68/609
.383(1)לד"פ

כלפיתקףלהיחשבהחוזהעשויזהבמקרה.בלבדאחדלצדהידועהחוקיות-לאידומההדבר63
פרידמן'ד,ד"תשס)חוזים"פסולחוזה"גרוסקופף'ע.האשםהצדכלפיולבטל,התםהצד

.487-494(גכרך,עורכיםכהן'ונ
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מצבעםלהסכיןהמחוקקמוכןתמידלאאמנם.64("האמיתיים"הנישואיןשהם)
,כמו,נשויאינוהזוגשבןלמקרהבציבורהידועיםהגדרתמוגבלתלעתיםלכן.זה

דןאינושהמחוקקבמקוםאך.65ירושהמכוחזכויותהענקתשלבמקרה,למשל
שבובמקרהגםבציבורידועיםשלזכויותלהעניקהמשפטבתימוכנים,בכך

:מקבילהבעיהמעוררנישואיןהבטחתשלהמקרה.66לאחריםהזוגבנינשואים

מוכנים,ביגמי-מעיןלמצבלהכנהאוביגמי-מעיןלמצבתוקףממתןלהימנעכדי
נישואיכאשררק,נישואיןהבטחתשלהמחייבבכוחהלהכירהמשפטבתיהיו

.תקיניםהנישואיןשבובמקרהלאאך,מעורעריםהיוהמבטיח
עדותמשוםנשויאדםידיעלנישואיןבהבטחתאיןאםלתהות,כמובן,ניתן

תלויהההבטחהחוקיותכיהבהירוהמשפטבתיאולם,67המעורעריםנישואיועל
מןמעורעריםהמבטיחשלהנישואיןחייהיוההבטחהמתןבעתאם:בנסיבות

לקיוםסיכויהיהעדייןאםאך.חוקיתההבטחה,לשיקומםתקווהללא,היסוד
הנישואיןהבטחתהרי,ביניהםהקרעלאיחויהתקווהפסהולא,הזוגבניביןהקשר
.הציבור68לתקנתומנוגדתמוסריתבלתיהיא

הנישואיןהבטחתשלעלייתה-פלונית.ח

עובדות.1
הייתה,נשויגברידיעלשניתנהנישואיןהבטחתבטלותבדברזואחרונההלכה
'נפלונית98/5258א"בע,2004יוליחודשבראשית.כשנהלפניעדתקפה

לענייןרובבדעתכיאם)זהלענייןאחדפההעליוןהמשפטביתפסק,פלוני69

,לאחרתנשויבהיותו,לפלוניתפלונישנתןנישואיןהבטחתכי(הסופיתהתוצאה
.מעורעריםהמבטיחשלהנישואיןיחסיהיולאאפילו,מחייבת
ואבנשויופלוני,בלודסיגריותבמפעלמזכירהשימשהפלונית:העובדותואלו
להנולד,התחתנהפלונית.קשרביניהםנוצר.מחלקהכמנהלשםעבד,לילדים

קנה,אותהפרנספלוני.מבעלהבנפרדחייתההנישואיןתקופתמרביתאך,ילד
אתמימןואףמבעלהלהתגרשאותהעודדהוא.בנהעלמתנותוהרעיףרכבלה

,מבעלהשתתגרשלאחרכילההבטיחהוא.הגירושיןבהליךדינהעורכישכר
מימשלא,מבעלהשהתגרשהאף.משפחתיקןיבנוויחד,מאשתוהואיתגרש

ומסכל,להמקנאשהואתוך,הקשרביניהםנמשך,זאתלמרות.הבטחתואתפלוני
ובניגוד,החמישיתבפעם,לפלוניהרתהגירושיהלאחר.מצדההתנתקותניסיוןכל

.267-360'בע,17הערהלעיל,ו"ליפש64
.1965-ה"תשכ,הירושהלחוק55'ס65
.493(5)נדד"פ,מקפתקרן'נכץ98/233א"ע;102טזד"פ,פסלר'ני"מ61/384א"ע66
.223'בע,29הערהלעיל,פלוניתבפרשתברקהנשיאדבריראוד6
.92'בע,61הערהלעיל,חאיקפרשת;35,40(2)כהד"פ,פרץ'נהלמוט70/649א"ע68
.29הערהלעיל,פלוניתפרשת69
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.ההיריוןאתלקייםביקשההפעם,הפלהביצעהשבהןהקודמותהפעמיםלארבע
.כבתושהוכרזה,בתילדההיא.לאישהלשאתהמהסכמתובוחזרזהרקעעל

הנזקבגיןבפיצוייםלחייבוביקשהפלונית.הקשרסופיתביניהםנותקזהבשלב
כלליסכוםאושתינשאעדלחודששקלאלף:ההבטחההפרתבשללהשנגרם

.ח"ש000,35לפלוניתלשלםפלוניאתחייבהשלוםמשפטבית.ח"ש000,35של
להבטחתתוקףשאיןבקבעוהפסקאתרובבדעתביטלהמחוזיהמשפטבית

נוגדהדברשכן,מעורעריםאינםשנישואיו,נשויגברידיעלשניתנהנישואין
(יה'ופרוקצברקהשופטים)רובבדעתהעליוןהמשפטבית.הציבור70תקנתאת

שקבעה,המחוזיהמשפטבביתרובינשטייןהשופטתשלהמיעוטדעתאתאימץ
עודכלאך,נישואיןהבטחתהפרתשלהעילהאתיבטלשהמחוקקרצויכיאמנם
המשפטבית.נשויגברידיעלניתנהאפילו,מחייבתהנישואיןהבטחת,בוטלהלא

.להשנגרםהנפשיהסבלבשלבעיקר,ח"ש000,35שלכוללסכוםלפלוניתפסק

ההבטחהשלהכשרתה.2

,חדשהאידאולוגיהלהציגהזדמנותהרובלדעתסיפקפלוניתבפרשתהדיןפסק
למעמדההנוגעבכל,הפסיקהשלהקודמתבעמדתהבהתחשב,מהבמובןמפתיעה

מוקציתנישואיןהבטחתהפרתשלהעילהנחשבהבעבראם.נישואיןהבטחתשל
להבטחהמלאהלגיטימציהמעניקההרובדעת,הלגיטימיותגבולועלמיאוסמחמת

מחייבתנישואיןשהבטחתבכךספקמטילהאינההרובדעת.הפרתהבגיןולתביעה

כדילמחוקקפונהאינוהוא.ברקהנשיאסובר,ראויגםכך.במשפטנוותקפה
והגדלתשפיטותהרחבתשללמדיעקביקושבפסיקתו-ברקהנשיא.7'שיבטלה

הבטחהככלכזולהבטחהמחייבתוקףלתתראויכימדגיש-אחריות72תחומי
הוא.73"המשפחתיהביתסףעל"נעצריםאינםהחוזיםדינישכן,אחרתחוזית
ההתחייבותמהפרתהנובעיםלנזקיםהזוגמבנימילחשוףהצדקהאין"שמטעים

עלאקראיבאופןליפולצריכיםאינםוהנזקיםהעלויות.לעזרתםיבואשהמשפטבלי
גםכך.74"החוזייםהאחריותכללילפיאםכי,(החלשהצדכללבדרך)הצדדיםאחד

.362(8)כומחוזידינים,(פורסםלא)איטם-שושןבן'נגרינשטיין96/166(א"ת)א"ע70
,פלוניתפרשת.כךלשםלמחוקקשופטיםפנובעכרכימציינתיה'פרוקצהשופטתכיאם71

והיא,אחרתבשאלהרפהבלשוןלמחוקקפונהברקהנשיאאולם.235'בע,29הערהלעיל
,שם.הציבורלתקנתמנוגדתתיחשבנשויאדםידיעלנישואיןהבטחתשבהןהנסיבותמהן
.224'בע

הלבתוםחובתהפרתבשלהאחריותהרחבת:חוזיםדינישלמהתחוםאחדותדוגמאות72
83/579א"ע;441(1)מגד"פ,מ"בעמשהרביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד:ומתןבמשא

הרחבת;54הערהלעיל,בניןקלפרשת;278(2)מבד"פ,מ"בעגבסואחים'נזוננשטיין
השופט)57(1)מדד"פ,גת'נבוטקובסקי86/692א"ע:דבריםזיכרוןבדיניהאחריות

90/1635ץ"בג:פוליטייםהסכמיםשלהשפיטותוהרחבת;(המרחיבהלעמדההסכיםברק

.749(1)מהד"פ,הממשלהראש'נבסקי'רז'ז
.220'בע,29הערהלעיל,פלוניתפרשת73
.שם,שם74
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נישואיןהבטחתלהוצאתמשפטיאוחברתי,מוסריטעםאין":יה'פרוקצהשופטת

נישואיןהבטחתהפרתבגיןהחוזיתהעילה[...]המשפטשלהתפרשותומתחום
.75"הבטחהמהפרתנפגעזוג-בןשבהםלמצביםכמענהונחוצהאפואהיאראויה
מהווההפרתושאיןהואברקהנשיאלפיייחודו:מיוחדבחוזהשמדוברנכון
.76(ממוניושאינוממונינזקבגין)בפיצוייםלהסתפקועליו,אכיפהעילת

מספיקיםנימוקיםשימשולאהרגשוחירותזהמסוגבהבטחותהכרוךהערפל

להשתחררושניתן,שעבודאינםעצמםשהנישואיםהעובדה.התביעהלצמצום
גםדומהכלללהחילשראוי,הרובשופטיאתשכנעהלא,פיצויהללאמהם
בשנימפתיעההתוצאה.מנישואיםיותרחלשחוזהשהיא,נישואיןהבטחתעל

לעמדתהמוחלטבניגודעומדתהיא-פורמליהואהראשוןהמובן:מובנים
בתקופה-מהותיהואהשניהמובן.התשעיםשנותשלהפסיקהשלהעקבית

מתחזק,עצמוהנישואיןמקשרלהשתחררהזכותלהרחבתבחתירההמתאפיינת
חירותצמצוםידיעלניכרתבצורהנישואיןהבטחתשלמעמדהפרדוקסליבאופן
שלהפסיקהשלהעקביהקואתמשקףריבליןהמיעוטשופטאכן.ממנההיציאה
מתביעהההסתייגותשביסודהמהותייםהערכיםאתמבטאגםוהוא,התשעיםשנות

אמותלהחילהקושיועל,הלבלצוההבטחהתוקףביןהסתירהעלמדברהוא.זו
המחייבהחוזיכוחהאתלבטללמחוקקממליץהוא.רגשענייניעלחוזיותמידה
והמתנותלנישואיןההכנההוצאותלהשבתתביעהולאפשרהנישואיןהבטחתשל

אך.העילהעומדת,המחוקקהתערבלאעודכלהנוכחיבשלב.לקראתםשניתנו
שם)גירושיןבמקרהכזהנזקראששאיןכשם.נפשינזקעל,לדעתו,לפצותאין
.נישואיןהבטחתשלבמקרהלאגםוחומרמקל,(כמהפיחמורלהיותהסבליכול

להעניקניתן,מוסיףהוא,שוואמצגכרוךההבטחהבהפרתכאשרמיוחדיםבמקרים

.78דנןבמקרהלאאך,הנזיקיןדיניבמסגרתנפשיסבלעלפיצוי

נשוימבטיחכלפיתביעה-הסייגהסרת.3
ביתהצדיקכיצדלבדוקעתהנעבור.נישואיןהבטחתשלמעמדהעצםעלכהעד

הבחנההייתהלאזהלעניין)נשויגברידיעלשניתנההבטחהשלתוקפההמשפט
הנישואיןמעמדעםאחדבקנההדברעולההאם.(המיעוטלדעתהרובדעתבין

.235-236'בע,שם75
כגין)הסתמכותפיצוייהםהראוייםהפיצוייםכיהגורסתיה'פרוקצלשופטתבניגודאולם76

בדונו,סתוםזהענייןברקהנשיאמשאיר,238-239'בע,שם,(ממוניושאינוממונינזק
,המתאימיםבמקריםקיוםפיצוייאףלהעניקפתחנמתחכך.220'בע,שם,סתםבפיצויים

.54הערהלעיל,בניןקלפרשתראו.החוזיםלחוק12'סלגבישנעשהכפי
'בע,29הערהלעיל,פלוניתפרשת;829,832(1)לבר"פ,דרור'נדרור77/264א"ע77

,הסתםמןלגירושיןהנלווההרכושבהסדראולם.ריבליןהשופטשלדינובפסק233-234
.בעלהידיעלננטשה,למשל,שהאישההעובדהבחשבוןמובאת

,בישראלהמשפחהדיני,שיפמןבעקבות,זאת.231-234'בע,29הערהלעיל,פלוניתפרשת78
.198-199'בע,23הערהלעיל
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פלונישלהנישואיןלהבטחתתוקףשמתןהעובדהלגביומה?הישראליבמשפט
?אשתוכלפילהתחייבותובולטתבסתירהעומד

נישואיןקשרילסיוםביחסהחברתיתבגישה",ראשית:ברקהנשיאאומרוכך

הפכושגירושיןבכךהכרהישנה[...]משמעותיותתמורותחלוהגירושיןולתופעת
משקפתאינהלנישואיןמחוץזוגיקשרמפניהסלידהגם[...]החייםממציאותחלק
.79"היוםשלהישראליתהחברהשלגישתהאת

אדםולשאתלהתגרשמתחייבנשויאדםכאשרכיחזקהלהפעילראוי,שנית
.80אינטימייםבפרטיםמיותרחיטוטלמנועכדיוזאת,תקיניםאינםנישואיו,שלישי

הנישואיןלמסגרתמחוץקשריםהיוצרנשוילאדםחסינותלהעניקאין,שלישית
אתמטילהואבאשר,זולהתנהגותהכשרנותןאףהפטור".הבטחותפיזורתוך

.81"האחרהצדעלכולםוהסיכוניםההפסדים
.82"הציבורבתקנתמעוגנתהבטחהולקייםבדיבורלעמודהחובהגם",רביעית
,לגירושיןהנוגעבכלליברליזציהחלהאם:קושימעוררתהראשונהההנמקה

ולאפשרלנישואיןהקודםבשלבגםמקבילהליברליזציהלהחילראוילאהאם
להימנעהמבקשת,השנייהההנמקה?מנישואיןיותרחלשמקשרקלהיציאה

מבקשתהיא.משכנעת,לכאורה,נשמעת,אינטימייםבפרטיםמיותרמחיטוט
אתאינטימיבאופןהפורשתתאטרוןלבמתהמשפטביתיהפוךשבומצבלמנוע

מחיטוטזהמסוגבתביעהלהימנעניתןכלוםאך.ההבטחהמפרשלהנישואיןחיי
עללהצביעירצהלהבטחתושיתכחשנשוישנתבעלהניחסביר?אלהבפרטים
להצביעתבקשהתובעתואילו,מאומההבטיחשלאלשכנעכדינישואיותקינות

החלתהאםאפואספק.הבטחהניתנהשאמנםלשכנעכדיהמעורעריםנישואיועל
המשפטשבית,מיותרחיטוטאותותמנענשויזוגבןשלהבטחתועלהתביעהשל
.מפניוחרדכה

ההבטחהקדושתשלברעיוןמעוגנותהן:דומותוהרביעיתהשלישיתההנמקות
:כולההשאלהכלהריזואך.ההבטחהמקבלשל(נזקיו)הסתמכותועלוההגנה

שגרםמיעלאחריותמטילההסתמכותכלולא,מחייבתוקףניתןהבטחהלכללא
?מחייבתוקףזהמסוגלהבטחותלתתראויהאם.לה

הערכה.4
הקרבתשלבדרךתבואלאהנישואיןמוסדעלההגנה"כימצייןברקהנשיא
שימושנעשה"קורבן"במילה.83"נישואיןהבטחתלהפרתקורבןשלזכויותיו

הבטחתהפרתשלהעילהכיראינו.כאישה,לתובעתהיאשהכוונהברוראך,ניטרלי

.222-223'בע,29הערהלעיל,פלוניתפרשת79
.223'בע,שם80
.224'בע,שם81
.שם,שם82
.223'בע,שם83
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עללרובכאלהתביעותהוגשוכישראל.לנשיםבפועלשיוהדהעילההיאנישואין
ידיעלכזואחתתביעהבצרפתהוגשההאחרונותהשניםוחמשבארבעים.נשיםידי

דיברנושעליהן,רבותסיבותלנשיםהתביעהשללייחודה.נדחתההתביעה.גבר84

,בגבריםנשיםשלתלותןעלמבוססשהיה,הישןהחברתיבמבנההנעוצות,קודם
.הבחוליןמיתוסקידושועללנשיםגבריםביןוהכלכליהחברתיהשוויון-איעל

פגעהאכן,הזוגבניביןאינטימיקשרשלקיומולאחרבמיוחד,כזוהבטחההפרת

.להינשאהאישהשלבסיכוייהנואשותבעבר
לחזקשלנובעידןדווקאמקוםהיש?כיוםגםכזועילהעללשמורראויהאם

היאבעברשבהםבמקריםגם,ולהרחיבהנישואיןהבטחתהפרתשלהעילהאת
ביןשוויון,הפרטחופשהםשערכיה,בחברהלכךהצדקההיש?הסףעלנדחתה
?מיניוחופשההולדהעלשליטהנפוציםושבה,המינים

,בעילהמשמעי-חדבאופןהתומכת,הרובעמדת.מאודגדוליםהשאלהסימני
.ההבטחהשלכשלעצמוהמחייבהערךעלכלומר,קנטיאני-מוסריבסיסעלנשענת
,הציבורתקנתאתההבטחהנוגדתאפילו-ברקהנשיאמציין-טכניבאופן
הנפגעאם,החוזהקיוםשלסעדלתת-החוזיםלחוק31סעיף-הדיןמאפשר
פלוניעללאכוףשאיןברור.כןלעשותומוצדק,החוזהפיעלחלקואתקיים
כאן.85לאכיפהכתחליףבפיצויאותולחייבניתןאך,בחוזהחלקואתלקיים
קיצונימקרהלתארוקשה-דורשהצדק".בהסכם86חלקהאתמילאהפלונית

.87=נזקיהעלתפוצההמערערתכי-שלפנינומהמקרה
קרבןהיאהנפגעת.ההבטחההפרתשלקרבןבנפגעתרואההרובעמדת
עדייןקיימיםלשוויוןהחתירהלמרות.חברתיקרבןגםאבל,האישיותנסיבותיה
.88מופנםאינוהשוויוןערך.לנשיםגבריםביןנרחביםוכלכלייםחברתייםפערים
בחברה.כפולמוסרעדייןקייםזהובעניין,המגוריםכלנחלתאינומיניחופש

בנישואיןעדייןהרואותגישותורווחות,למשפחהמרכזימעמדמוקנההישראלית

,תמורה-האישהמצדמשותפיםלחייםובנכונות,נשיםשלעצמילמימושכלי
השלכותיהכשלנותרבותית-רבבחברה.הנישואיןהבטחתאלמלאניתנתהייתהשלא

הנלווההטקסטלהלןראותובעיםגבריםלגבי.ריכליןהשופטשלדינובפסק,228'בע,שם84
.100-102להענות

,63הערהלעיל,גרוסקופףראו.פרשנותפריוהוא,החוזיםלחוק31'בסקבועאינוהסעד85
.629-632'בע

.ברקהנשיאשלדינובפסק224-226'בע,29הערהלעיל,פלוניתפרשת86
.226'בע,שם87
והואשוויוןעלמושתתאינוהנישואיןמוסדימינושלהמערביתבחברהגםכילטענה88

כאפשרותרווקות:'הגדולהוהעירסקס'ול'זקנהליכתולהמעכר"הקר'דראונשיםמדכא
אלא.903(ה"תשס)כחמשפטעיוני"אליההישראליהמשפטשלויחסולנשיםחשובה

עדייןהנישואיןאופציית,הנישואיןמוסדעלהביקורתלמרות,המאמרשמצביעשכפי
למרכזיותה.נדרשתלאופציהרווקותלהפוךכדיניכריםשינוייםודרושים,עדיפהנחשבת

משפחתיותבין:בישראלמשפחות"אוי'ביז-פוגל'סראוהישראליתבחברההמשפחהשל
.134-135,162-163(1999)פוליטיקה,מגדר,מין"מודרניות-לפוסט
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לאלנשיםגורל-הרותלהיותיכולותוהן,אחידותאינןנישואיןהבטחתהפרתשל
.מעטות89

.שכיחענייןהןעבודהבמקומותגבריםידיעלנשיםשלמיניותהטרדות
פלוניתעבדהשבו,הסיגריותבמפעלמנהלהיהשלנובמקרהשפלונינשכחבל

נטלההיא.נשויפלוניכיביודעהבקשרהחלהשפלוניתננון.יותרזוטרהכעובדת
פלונישלמבחינתו.לאישהאותהיישאכילההבטיחפלוניאך,סיכוןעצמהעל
חלפההאבותתקופתאך.תנאיופיעלפקסו-דהביגמיהשלמצבעםלוהיהנוח
,גברים:האומרנשואיםלגבריםאזהרהתמרורמציבהמשפטובית,מכברזה

.בהבטחותיכםהיזהרו
בצורהנשמרלהבטחה-ממחויבות-חרטהלביןשחלף-לרגש-שעבודביןהאיזון
כפייה;פלוניתאתולשאתאשתואתלגרשהמבטיחעל,חלילה,כופיםאין:הולמת

חלשה,מאוחרתמחויבותלטובתהנישואיןבמוסדאנושהפגיעהרקלאהיאכזו
פלוניעלמטיליםאיןגם.הפרטבחירותקשהפגיעהובראשונהבראשהיא;יותר

פלוני.מתממשתההבטחההייתהלו,הייתהשבובמצבפלוניתאתשיעמידפיצוי
שתינשאעדלחודשח"ש1000דרשהפלונית.פלוניתשלבמזונותיהחייבאינו

על:מההבטחהמלאההתנערותמאפשריםאין,שניומצד.זאתקיבלהולא,לאחר
בסכוםפיצוי,הצערבגיןכללייםפיצוייםבתשלוםהחרטהאתלפדותהמבטיח

.במיוחדגבוהלא
רוחותאתמבטאהוא.נסיגההואפלוניתבפרשתהדיןפסק,אחרמכיוון

הוא.נישואיןבאמצעותעצמןאתלממש,כביכול,יכולותנשיםשבהן,העבר
.החוקיתהאישהכלפישהיומההבטחותמתעלםהוא.לסחטנותפתחפותח
הבעלכלפיהחוקיתלאישהתביעהעילתעתהלעמודעשויההדיןפסקלפיהאם

הסותרותההבטחותשתיהאם?הזוגבתעםמהקשרלחדולההבטחהאתשהפר
האישהכלפילהבטחהדווקאעדיפותלהעניקראויואולי?בעינןלעמודיכולות
?החוקית

כלפיהבעלשלהסותרותההבטחות.זהבענייןניטרלינשארהמשפטבית
למכירתנוגדותבעסקאותמדוברהיהכאילו,עומדותבעינןזוגובתוכלפיאשתו
חליםאינםהנוגדותהעסקאותכלליאך,עדיפההראשונה,זהבמצב,עקרונית.נכס

לאלאכוףניתןלאוממילאהואיל.90אותםלאכוףניתןשלאבחוזיםמדוברכאשר
.לקייםההתחייבויותמביןאיזושיחליטהואהבעל,ההבטחהאתולאהנישואיןאת
לאשכלפיומיאתלפצותחייבהמתחייב,נוגדתעסקהכללגביכמו,מקוםמכלאך

נפגעהדקבמקרההתובעתכיה'ברנזהשופטמציע,466'בע,62הערהלעיל,נוףכפרשת89
,משחייכתהיאשאליה,הבבליתבעדה"כיבאמרו,זוגהבןידיעלההבטחהמהפרתקשות
להינשאסיכוייה[...]מקרבםמנודהממשוהיא,הטובשמהניזק,משפחתהקרוביובחוג
."משתייכתהיאשאליהובעדהבסביבתההשורריםהמושגיםבשלגם[...]בהרבהפחתו

ביחסיםהתערבותכהן'נראונכסיםהעברתלביןבחוזיםועדיפותאכיפהביןהיחסלשאלת90
.208-215(ו"תשמ)חוזיים
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עליוולכן,אשתוכלפיהתחייבותואתלקייםהחליטהכעל.ההתחייבותאתקיים
.הננטשתזוגובתאתלפצות

?שמרנותאוליברליות.5

סייגללאהמכירדה,האחד:חדשנייםרכיביםשניפלוניתבפרשתהדיןלפסק
המכירזה,השני;למהדריןלכשרהאותהוהופךנישואיןהבטחתהפרתשלבעילה

.לאחרנשויהמבטיחכאשרגםבה
?שמרניתאוליברליתעמדהמבטאהואהאם?המשפטביתשמבטאהמגמהמה

הבטחתהפרתבשלבתביעהההכרהעצם,לכאורה-הראשוןלרכיבבאשר
להעניקהמבקש,החוזיםחופששלהליברליהעיקרוןעםאחדבקנהעולהנישואין
אינהכזובתביעההכרה,שנימצד.בחוזהעצמםאתלכבולהחירותאתלצדדים

השוויוןועקרוןהרגשחירותעלהמבוססתליברליתעמדהעםאחדבקנהעולה

גישהפיעל,אחרותבמילים.זהבענייןהמדינהשלמעורבותוהדוחההמיניםבין
לייחסולא,הפרטשלהמלאההחירותבתחוםהנישואיןהבטחתאתלמקםראויזו
.91מחייבמשפטיתוקףלה

המשפחהערךשבה,שמרנית-המסורתיתהעמדהפיעל,השנילרכיבובאשר

.המבטיחשלנישואיולביןההבטחהביןהסתירהבשללתביעהמקוםאין,עדיף
לעמודיכולותשבו,ליברליתעמדהזהרכיבבענייןהדיןפסקמשקף,אחרמצד
ההכרה.זוגובתכלפיוהבטחתואשתוכלפיהבעלשלמחויבותוזובצדזו

ולהגשיםרגשותיואתלממשהבעלשלחירותואתמאשרתההבטחהשלבתוקפה
שמוסדבכךמכירההיא.הנישואיןמקשרהנובעתהמחויבותלמרות,עצמואת

הצביעלא"שפלוניכךעלובהסתמך,זהמכיווןדווקאאך.ופגיעמורכבהנישואין
אפשר,92"החוקיתהזוגבתעםביחסיולפגיעההביאההנישואיןשהבטחתכךעל

ניתנתמשתמעבאופןשכן,אחורהרבותשניםאותנומחזירהמשפטשביתלזמר
.בפועלתלביגמיהגושפנקאכאן

בשאלהכרוכההיא.משמעית-חדאינהפלוניתבפרשתהדיןפסקאתונערכתי
תמריץלשמשאוקייםלמצבלהגיבעליוהאם:המשפטיהכללשלתפקידומה

נישואיןהבטחתהפרתבשל(גבריםכללבדרך)המחייבכלל,בהקשרנו?94לשינוי
ובפרט,בכללבחברהוגבריםנשיםשלבמעמדםהפעראתרביםבמקריםמשקף

הראויההגזרהבדברההכרעהשלפיהלעמדה.59הערהלעיל,עצמםמהנישואיןלהבדילזאת91
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