
נישואי,הבטחתשל

אודיסאוס:ומשלהחוזהס Pפרדוא.
ההווהידיעלהעתידשעבוד

הסכמהעלהמבוסס ,האדםכבודשללערךבמיוחדנעלהביטויהואחוזה

בומכירה ,שלההמשפטבתיבאמצעות ,שהמדינה ,שנייםביןפרטית

הוא :החרבהשלביותרהנעליםהערכיםאתמגלםהחוזהאותו.ואוכפת

שנילפחותהמשמשמכשירבהיותואך ,הפרטשלשאיפותיואתמגלם

קובעיםחוזיםדיניפעולה.ושיתוףסולידריותגםמגלםהוא ,צדדים

הסנקציותמהקובעיםהםלחוזה.הסכמהההופכיםהתוקףתנאימהם

להסכמותהמדינהשלערכיהביןהיחסומה ,חוזהשמפרמיעלהמוטלות

מחייב.חוזההיאהבטחהכלולאהסכמהכללאאנשים.ביןפרטיות

ולעתים ,שביניהםלהסכמהמחייבתוקףלתתרוציםהצדדיםאיןלעתים

רשימההפרטית.להסכמהמחייבתוקףלתתלנכוןרואהאינההמדינה

בהקשרלאהבה,חוזהביןאולרגשחוזהביןהיחסבשאלתתתמקדזו

לתתראויאםתבחןהיא iנישואיןהבטחתובעיקרנישואיןחוזהשל

ביןהיחסמהתבחןהיא iהיקףובאיזה ,זהמסוגפרטיותלהסכמותתוקף

 .החברהשלערכיהלביןזהבענייןפרטיתהסכמה

 Iת Iהשתעבזאתמזגיםת Iהסירכ Iס Iא/זיסאר Iסיפ

את Iמעצמ (( Iשא Iשהך Iתרי, lpהמ Iכ I(רצאזםש(

בעתיזהחרטהת Iזכ

המבקשיםצדדים,שנישותפיםשלהרצוניתפעולההואחוזהכיציינתי

שכולהפעולה :החוזהפרדוקסזהו ,אכןזה.כלפיזהמרצונםעצמםלכבול

שעבוד.למעין ,למחויבות-חופשאותומכוחהופכתחופשירבצוןנטועה

מוקדםחופשירצוןשבוכליהעתי;דאתמשעבדההווהשבוכליהואחוזה

מאוחר.רצוןמשעבד

הרצוןשלגבולותיומהם ,בשאלההוגיםהתלבטוומעולםמאז

 ,המקורילרצונוכבולנותרשלולרצונושהשתעבדמיהאםלמשל,החופשי.

עלהידועבסיפורניזכרהבהמהשעבוד?עצמולהתירהואיכולשמאאו

חוזיםלזיניהקתזרהמופקזתתל-אביב.אוניברסיטתלמשפטים,הפקולטהפרופסור,

ולגיאהמועילותהערותיהעלהקרזפנהלז"רמוזהאניגיטר.בנושםעלהשוואתיים

למשפטיםבפקולטהשניתנוהרצאותעלמבוססזהמאמרבמחקר.החשובסיועועלרוב

 ; 2004בספטמרב-3בז"לאחיעזרזןזיןעורךשללזכרו ,האחתתל-אביב,באוניברסיטת

 . 2005בנובמרב-3ב ,וספרמשפטמועזוןזין,עורכילהשתלמותהמכוןבמסגרת ,השנייה

החופשי!.הרצוןשלבשאלהלדיוןבסיסהמשמש ,והסירנותאודיסאוס

להיתקלבקרובהואשעתידיודעהואמלחיו.עםבספינתושטאודיסאוס

 ,ביםחיותהן ,לפיתויהקסוםבקולןמשתמשותהסירנותבסירנות.

אודיסאוסבמעמקים,להטביעםכדיהמלחיםלבאתבשירתןומושכות

אתיאטמוהם ,הסירנותעםהמפגשלמקוםיגיעושכאשרלמלחיומורה

לתורןבאזיקיםיכבלוהם-אודיסאוסאת-ואותובדונג,אוזניהם

להםאלמאזיקיו,להתירולהםיורהשאפילובהםמתרההוא ,הספינה

עללפקודלאודיסאוסגורמותהמפתותהסירנותאכןלבקשתו,לשעות

חבליםעליוהוסיפוהמקוריתבמצוותוהםאך ,כבליואתלהתירמלחיו

הסכנה,עלגברווכך ,היטבאותווקשרו

מאוחר,לרצוןמוקדםרצוןביןקונפליקטמציגאודיסאוסשלסיפורו

אינוהמאוחרהרצוןראשית,סיבות:משתיהמוקדםהרצוןגורבשבו

לתוצאהיגרוםהמאוחרהרצון ,ושנית iהסירנותבפיתוימקורו-חופשי

להתעלםאפואמבקשאודיסאוסומלחיו,אודיסאוסמותשלהקטלנית

בשלגםאלא ,עצמועללהגןכדירקלא ,חופשיהלאהמאוחר,מרצונו

 ,ראוייםפטרנליסטייםשיקולים

חוזייםבהקשריםגםאךחוזי,בהקשרנטועאינואודיסאוססיפור

המאוחרהרצוןפניעלבחוזהמחויבלהיותהמוקדםהרצוןיגברמובהקים

הצדדיםשנייבקשוכןאםאלא ,ממנולהשתחררמהצדדיםמישל

ההווהשבוכליהואחוזההחוזה:פרדוקס ,כאמורזהו,ממנו,להשתחרר

 ,מאוחררצוןמשעבדמוקדםחופשירצוןשבוהעתי;דאתמשעבד

ב Pליעלבןשלהנישואיןהבטחתב.
בעברהאישהושעבוד

לרצונואדםשלהשתעבדותואתמדגיםוהסירנותאודיסאוססיפור

אחרתשאלהבעתיד,החרטהזכותאתמעצמושוללשהואתוךהמקורי,

שהואתוךהמילולי)(במובןלאחרלהשתעבדאדםיכולהאם ,היא

 ,הקודםלשעבודבניגודבעתיד.החרטהזכותאתמראשמעצמושולל

לנסיבותהקשורוזמנימוגבל ,אישילרצוןשעבודדרבשלבעיקרושהוא

ולזמןמוגבלבלתיבהיקףאחרשללרצונובשעבודמדוברכאןמסוימות,

מוסדשהרי ,בחיובהשאלהעלהשיבובעברכלל,קצובלאלעתיםארו,ך

היאהתשובהכיום ,החברתימהסדרחלק ,למעשה ,לגיטימינחשבהעבדות

 , 2בטלהוהיא ,הציבורלתקנתמנוגדתלאחרכלשהיהשתעבדותשלילית,

אבל ,הכלליםמשתניםועמם ,הערכיםמשתנים ,הזמניםשינויעםכידוע,

מהסדרחלקעבדותהייתהשבה ,האבותלתקופתנחזור ,שלנוהדיוןלצורך
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 istockphoto ,יס 7צ'

בהפרתהכרון ,ללבויעקבשלעבזותוסיפוראתלבחווכזי ,החמתי

נישואיו'.הבטחת

הצעירהבתו ,רחלבעבורשניםשבעבמשן ,זוזו ,ללבוהשתעבזיעקב

יעקבבעינינראהארוכה,שעבוזכתקופתנראהשבעינינומהלבו.של

II אחזיםכימיםII ~. לרחל.אהבתוהייתהרבהכה

אולם . 5I1ימימלאוכי"לאשתו, ,רחלאתיעקבביקשהתקופהבתום

לאההואוהנהקר':;ונויהיייהמקרא:מספרוכן .יעקבעלהעריםלבו

רימיתני?ולמהעמןעבזתיברחלהלאלי,עשיתזאתמהלבו:אלויאמר

מוכולבו . 6I1הבכירהלפניהצעירהלתתבמקומנוכויעשהלאלבו:ויאמר

שבעלהשתעבזיעקבעלכןלשםאבללאישה,רחלאתגםליעקבלתת

 . 7נוספותשנים

תמוהה.נראיתהיאמוזרניות,בעינייםהעסקהאתבוזקיםאנוכאשר

להשיאלבושלהבטחתותמורתללבויעקבמשתעבזשבו ,חוזהלפנינו

קיומובמהלןאבלרחל.היאהבתכיקבעוויעקבלבוליעקב.בתואת

אתליעקבומסרהבטחתואתבתרמיתהפרלבותקלה:אירעההחוזהשל

רחל.אתבמקוםלאה

המלאההתמורהאתללבושנתו ,שיעקבמורמוזרניתבאספקלריה

תמורתיעקבשלשעבוזוהואהחוזה .לאהאתלקחתחייבאינו ,רחלעבור

נכסלמכירתחוזהאינהנישואיושהבטחתגםברורלאה.תמורתולארחל,

בתזאת,לעומתאחרת;מכוניתלהחליףיכולהאחתמכוניתבר-חליפיו:

שהזהותלומרמיותראחרת.זוגלבתתחליףלשמשיכולהאינהאחתזוג

 .הנישואיוהבטחתשלמרכזימרכיבהיאהאישית

החברהבערכינעוצהלכןהתשובהללאה?יעקבכבולאפואמזוע

זהמימוש .ביניהםהקשראתפיזיתמימשוולאהיעקבובמנהגיה:זאז

קנייו.מעשהכאוהיההתרחש.הואאולםהטעיה.פרי ,בטעותהיהמקורו

עלזהבמקרהמאפילהפיזיהקשר . 8חזרהזרןממנואיו ,שהתרחשוכיווו

יעקבביוהנישואיוהפכו ,לבושלההטעיהלמרות ,ולכו ,יעקבשלכוונתו

תקפים.ללאה

הבטחהזוהילבו:עםיעקבשעשהלחוזההנוגעתנוספתתמיההוהנה

היאהבת, ,שהכלהמשתמע .לוצזאינהרחלאן ,לרחליעקבביולנישואיו

המשפחהאביאכו .שיחפוץלמילמסרההזכותולו ,אביהשלנכסכעיו

בהםלעשותהיהיכולוככזה ,ובעבזיובילזיו ,באשתוהקנייובעלנחשב

תקףשהיה ,בכללמצוימשפחתובבניהאבשללזכותואחרביטויעסקאות.

המקנה ,האנגליבמשפטהעשריםהמאהשלהשמוניםשנותתחילתעז

בשלובעבזיובילזיובאשתו,שפגעמיכלפיבנזיקיותביעהזכותלאב

אומשפחתולבניולאבלבזלאבעמזההתביעהזכותשירותיהם.אבזו

שורותשניס-עשר,שיר , 223 ) 1987תרגוס,טשרניחובסקיי(שאוזיסיאההומרוס

והעדפותרציונליותבדברלדיוןבסיסשימשוהסירנותאודיטאוססיפור . 200-165

 j. Elster Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality andבין-זמניות:סותרות
36-111 . Irrationality (Cambridge, 1979) esp. pp . 

A.T. von Mehren "A General Vie\v of Contract" International Encyclopedia 
, 01 COlllparative Law (Cambridge, Mass., vol. XII: Contracts in General 

99 . Ch. 1, A.T. von Mehren ed., 1982) 20-21 , esp. n . במשפטכזהחוזהבטלות

חוקיי(להלן:-1973גייתשל ,כללי)(חלקהחוזיסלחוק 30יטעלמבוסטתהישראלי

 .)"החוזיס

יד-ל.כט, ,בראשית

כ.כט,שם, 4

כא.כט,שם,

כה-כו. ,כט ,שם

שבחיייהראבןישראוולאהרחלשלבסיפורןומגוונתמעניינתלקריאהל.כז, ,כט ,שם

רביצקיי(רבראשיתספרנשותעלכותבותישראליותנשים-מבראשיתקוראות "לאה

שם, ,,,רחלבסיפוריוטודדרש ,רמז ,פשטרחל:שלייבארהפדיהיח ; 207 ) 2001 ,עורכת

רוזנרבגרי ; 234בעי ,שם ,"ובורחולדהטיפורשהופרה:ייהשבועהאלכסנדרתי ; 216יבע

עמיחיי(יעמיחייהודהשלעמדתוראואך . 246בעישם, ,ומשפחה"בחירהשלארכיטיפיסיי

אמש ,לאהאתוהנהעכשיובוקריישלפיהטו)מרובע , 264[תשכ"ה] 1948-196%שירים

אתעכשיו /תבל:דרךזויהיה.כךתמידזה /הליל.בחושךאותירימהלבןלא/רחל.היית

817בע"פבן-פורתהשופטתידיעלצוטטהשיר '.ירחלהייתואמשלאה /  ,י l!מנ'זנינו 76

שהציגנשוי,גרבבמרמהדברקבלתשלבעברההורשעשבו , 652-651 , 645 ) 3לא(ד"פ

מינית.לולהתמסרפלוניתאתהביאועל-כן ,גרושעצמו

טזמשפטעיוני "וטפרמשפטייכהןניראויעקב.ידיעלמיצחקהרבכהלנטילתבדומה

ירש~וגםהרצח~פרידמןידראובמקרא "ופירותיהמרמה"בכולללדיון ; 435ב)"(תשנ

 . 92-85(תש"ס)
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המשפחהאבי ,כןעל,יתר 9רכושוהיומשל ,שנפגעואלהשהסאף ,לעובדיו

אתששידלמחזראועובדואתששידלמתחרהמעבידלתבועהיהזכאי

רבותשניסבמשךעמדהכזושתביעהלומרצריךאיןאותו,לעזובאשתו

זכותואתשיקפוהנישואיןועוד: , lסהאישהלזכותולאהבעללזכותרק

שעבדוהסבו,תלותהואתבהשליטתואתבאישה,הבעלשלהרכושית

היוהסאחרבמובןאבל ,מחייתהאתשהבטיחשעבוד ,לבעלההאישהאת

למשל-מסוימותובשיטות ,זוכלפיזהוהאישההבעלשלהדדישעבוד

 ,חרטהאפשרותללא ,החייסלכלשעבודמהוויסהס-קתולייסבנישואין

יהא,אשרהנישואיןשלטבעסיהא

הנישואיןבחייושוויוןחירותג.

חדשותומשפחות
שחלפוהרבותהמאותובמשךולרחלללאהיעקבשלנישואיושמאזאלא

בת ,דרמטיותתהפוכות ,המערביבעולסלפחות ,הנישואיןמוסדעבר ,מאז

ביןהנצחיוהאיחוד ,בעלהשלרכושואינהואישה ,אביהשלרכושואינה

זמני,להיותיכוללאישהבעל

הבאתשעיקרו ,פטריארכלי-רכושיכהסדרהנישואיןנתפסובערבאס

היהשעליהן ,לנשיסחרבתיומעמדכלכליעוגןסיפקואשר ,לעולסילדיס

הנישואיןקשרהדבר,שונההיוס ,הביתבענייניוהטיפולהילדיסגידולנטל

וביגמיה , 11הזוגבנישנישלהרצוןשלהאוטונומיהועלשוויוןעלמושתת

ביןאהבהיחסיהממסדלהסדרהפכוהנישואין , 12יותראפשריתאינה

המדינותבמרביתהתחוללהנישואיןבמוסד , 13שוויוניבסיסעלזוגבני

הנישואין , 14המדינהלחיקהדתמחיקחילון:שלתהליך-אצלנולא-

מאודמוגבלתשהיאאובוקיימתאינההחרטהשזכות ,סגורמקשרהפכו

לכלחרטהזכותהכולל ,פתוחלקשר ,אשמהעלאועילהעלומושתתת

רקלא ,בעיצומהוהמהפכה , lSאצלנו)לא ,(כאמורעילהללאאפילוצ,ד

זואליו:הכניסהזכותלגביגסאלא ,הנישואיןמקשרלצאתהזכותלגבי

בניעלגסהמערביהעולסממדינות ,אמנסקטןבחל,קוהוחלההורחבה

 , 16מיןאותובניזוג

החזוהראת p (זיכרוודבריםמעיוהיאנישואיוהבטחת

ח(שנחשבדבריםזיכרווהנישואיו.חוזההואהמחייב,

הכו(מחייב.ף Pתו(וניתותמידהטופי,ו(אמהחוזה

(גביגםכךדעתם.ובגמירתהצדדיםבכוונתת(וי

נישואיוהבטחת

 ,ובה ,הדתיהדיןידיעלהנישואיןנשלטיסשבה ,בשיטתנואפילו

בתימצאולנישואין,הזכותאתלממשזכאיאזרחכללא ,לצערנו

במוסדההכרהידיעלהכניסהזכותאתלהרחיבדרךוהמחוקקהמשפט

חלקפותרזהמוסדפקטו,דהנישואיןמעיןשהוא ,בציבורהידועיסשל

ועללנישואיןהזכותעלהדתיהדיןשמטילבהגבלותהכרוכותמהבעיות

מטובותניכרבחלקלזכותיכול ,להתחתןזכאישלאמי ,הגירושיןזכות

ומי ,זוגבתעסבצוותאחייסידיעלהנישואיןבקשרהכרוכותההנאה

ממנההמונעהמכשולעלחלקיתלהתגברעשויה ,להתגרשיכולהשאיננה

מהזכויותאחדות ,כןעליתר , 17זוגבןעסבצוותאחייסידיעל ,להתחתן

כ,ך :חד-מינייסזוגבנישללטובתסגסאצלנוהוחלובציבורהידועיסשל

הורשתהזוגובת ; 18מהמעבידהנאהטובתלקבלהורשהעובדשלזוגובן

 , 19לחייסחברתהשלילדיהאתלאמץ

הורותביןהניתוק ,חדשותלקבוצותפתיחתו ,הנישואיןמוסדאזרוח

 ,פורמלייסנישואיןלצדיספורמלילאבנישואיןההכרה , 2סלנישואין

 ,האדסלזכויותמובהקביטויהס ,להתירסניתןשבההיחסיתוהקלות

הרחבתהלשוויון, ,הפרטשללאוטונומיה ,הפעולהלחירות ,המצפוןלחופש

הזכותשללהרחבתהבמקבילפועלתבנישואיןלהתחייבהחירותשל

מהס,ולצאתלהתחרט

היוסנראית ,רצוילאמקשרלצאתהיכולתכלומר ,להתחרטהזכות

תוחלתשבהבתקופהלמדיטבעייסנראולנצחנישואיןמאליה,מובנת

במאהעלתההחייסתוחלתשנה,ארבעיס ,שלושיסעלעמדההחייס

השניסבמהלךלעלות,צפויהעודוהיא ,דרמטיבאופןהאחרונותהשניס

 ,בחירותמשניסאנו ,מותנויוסעדלידתנומיוסעורביסשאנוהארוכות

שוניסעשריס,בגילשהיינו ,האנשיסזהויות,לומראףאפשרהעדפות,

הרגשיותהבחירותגסזאת,בעקבותארבעיס,בגיללהיותשהפכנומאלה

לאהעדפותלשנותאפשראבלתהפוכות,לעבוריכולותעשריסבגילשעשינו

בהעדפותכשמדורבבמיוחד ,קצרזמןתוךגסאלא ,שנהעשריסלאחררק

מגירושין-על-פי-אשמהמעברשלתהליךעוברכולוהעולס ,הרגשבתחוס

 , 21לגירושין-על-פי-דוישה

הנזיקיןבפקודתאצלנומצויהללולמגמות ,חלקיכיאס ,מענייןביטוי

מי ,הנזיקיןלפקודת 62סעיףלפי ,)"הנזיקיןפקודתיי :(להלןחדש][נוסח

מחויבולהיות ,הנפגעידיעללהיתבעצפוי ,מחייבחוזהלהפרתשגורס

אתלהפרלאישהשגורסמי ,תאורטיתהחוזה,הפרתגרסבשליסבפיצוי

הנישואין,חוזההפרתגרסבשלהבעלידיעללהיתבעצפויהנישואיןחיובי

חוזהזהסעיףפיעלסייג,לכךקובעהנזיקיןלפקודת )ב( 62סעיףאולס

אישהמשדלפלוניאס ,כלומרכדין,מחייבלחוזהנחשבאינונישואין

מהבנישואיו,שפגעפלוני,כלפיתביעהעילתלבעלאין ,בעלהאתלעזוב

כלפיבתביעהאותושזיכההבעלשלכרכוש ,קנייניכקשרבעברשנתפס

 Photos ,םוו'"
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מקשרפחותחזקשהואלקשרהיוםהפך ,באשתוהפגיעהבשלשלישיצד

כלומר ,רגילהחוזיתזכותכלבושזו?הלמהזוגהאינוזהקשררגיל:חוזי

 . 22השלישיהצדשלפגיעתומפנילהגנה

שלישישצדלכךגורמת ,הרגשבחירותמקורוהנישואיןשקשרההבנה

בענייןקיימתאמנםהנפגע.הזוגבןכלפיאחראיאינו ,הקשרלהתרתשגרם

שלאחריותולביןהנישואיןלקשרהצדשלאחריותוביןאסימטריהזה

הנובעיםחיוביוהפרתבשלאחראיהנישואיןלקשרהצדהשלישי:הצד

הדיןשללציווייוכבולואינו ,נשוישאינו ,השלישילצדאולם ,מהנישואין

בענייןמדורב .קייםחוזיבקשרלפגועחירותמוקנית ,זהבענייןהדתי

 .פעולהחופשהשלישי)לצדלפחות(אולצדדיםלשמריששבו ,שבלב

הנישואיןבראינישואיןהבטחת .ד

הישראלי.במשפטנישואיןהבטחתשלבמעמדהלדוןעתהאעבור

הנישואין.מוסדלביןבינההיחסואתלגביההדיניםמסכתאתאציג

מוסדעלשעברוהדרמטייםהשינוייםהשפיעוכיצד :בשאלותאעסוק

כיצד 1אצלנוכזוהבטחהשלמעמדהמההנישואין?הבטחתעל ,הנישואין

לעשותו?ראויוכיצדזהבענייןלחרטהמחויבותביןהאיזוןנעשה

ככלל . 2 'מחייבחוזהומתמידמאזבישראלנחשבהנישואיןהבטחת

הנישואיןקשרשלבבואהמעיןלהוותצריכההנישואיןשהבטחתנראה

ביןהיחסכי ,לומרניתןהחוזיםמעולםטכניבביטוילהשתמשאם .עצמו

דבריםזיכרוןביןליחסמסויםבמובןדומהלנישואיןנישואיןהבטחת

החוזהלקראתדרביםזיכרוןמעיןהיאנישואיןהבטחת .מחייבלחוזה

 ,הסופימהחוזהחלשנחשבדבריםזיכרוןהנישואין.חוזההוא ,המחייב

ובגמירתהצדדיםבכוונתתלויהכולמחייב.תוקףלוניתןתמידולא

נישואין.הבטחתלגביגםכך . 24דעתם

להפרתלגרוםשלישילצדמאפשרתהנזיקיןשפקודתקודםציינתי

שללתביעההחריגאתפירשהשהפסיקהייפלאלא . 2Sעצמוהנישואיןחוזה

הבטחתעלגםאלאעצמוהנישואיןחוזהעלרקלאכחלחוזההפרתגרם

אתלאישהלשאתלאבנםאתהוריםשידלושבואח,דבמקרהנישואין.

שאם ,היהלכךהנימוקההורים.כלפיהחברהשלתביעתהנדחתה ,חברתו

לעשותניתןוחומרמקל ,עצמוהנישואיןקשרשללהפרתולגרוםמותר

העולההתחושה . 26הנישואיןהבטחתהוא ,יותרהחלשהקשרלגביזאת

עלהרגשחירותעדיפהמכ,ךיותראףואולי ,עצמםבנישואיןשכמוהיא

זהאין ,הבטחהניתנהאםאףכימשתמעגםומכאן ,למחויבותהשעבוד

כלל.תוקףלהלתתשלאראויואולי ,מלאתוקףלהלתתראוי

טבעיבאופןשקשורענייןהיאנישואיןשהבטחתאףכייצוין

סוגיית .האישיהדיןאינוהישראליבמשפטעליההחלהדין ,בנישואין

אוהעובז)שירותי(אבזן per quod servitium amisitבמקורנקראוהללוהתביעות

per quod consortium amisit ב-בוטלווהן ,האישה)שירותי(אבךןAdministration 
) of Justice Act 1982 § 2(c)(I . נראולפירוטI תשמחוזההפרתגרםכהן)9-7ו)יי , 

252-249 . 

10 1330 Winsmore v. Greellballk (1745) 125 ER . עילתבהיסוסהוענקהמכןלאחר

מתביעות . Gray v. Gee (1923) 39 TLR 429בעלה:שיזולבגיןלאישהגסתביעה

ראו ,חוזההפרתגרסשלהתביעההתשע-עשרהבמאההאנגליבמשפטצמחההשיזול

 La\v Reform (Miscellaneousב-בוטלוהשיךולתביעות . 8-7יבע , 9הערהלעיל ,כהן
). Provisions) Act 1970, Ch. 33 §§ 4, 5 (Eng , הערת 249יבע , 9הערהלעיל ,כהןראו

 W.R. Corbettראו:ייהמשפחהטוהרייעללשמירהככליבעוולותמחוךשלזיון . 2שולייס
A Somewhat Modest Proposal to Prevent Adultery and Save Families: Two " 

985 ) 2001 ( . Old Torts Looking for a Ne\v Career" 33 Ariz. St. L.l . 
זוקטור(עבוזתהאזרחיייבמשפטזוגייסיחסיסשלחוזיתייהסךרהליפשיץישראו 11

 E.S .ראו:יייחסחוזהייכהנישואיןלתפיסת .)בייתשסבר-אילן,אוניברסיטת ,בפילוסופיה
) 1998 ( . Scott & R.E. Scott "Maaiage as Relational Contract" 84 Va. L. Rev 

1225 . 
ספר,דמיהוזיחלקואצלאשכנזיהוזיאצלגרשוסזרבנוחרסיךיעלהוגבלההביגמיה 12

וסטרייןאיראונוספת.אישהלשאתלגרביסהזתיהזיןמתירשבהסמקריסקיימיסאן

ערבתלניתוח .)ביי(תשסמסורותביןמסעהעברי:במשפטהאישהבמעמזתמורות

שוויוןייליפשיץישראוווסטרייןשללספרוהתייחסותתוןהשוואתיבממזהביגמיה

במעמךתמורותבעקבותהרהוריסקהילתית:ואוטונומיהלהתגרשהזכות ,בנישואיס

 . 139ג)יי(תשסכזמשפטעיוניייהערביבמשפטהאישה

אהבהעלמשפטיםיילנישואיןאהבהביןבקשרהתמורותייעלמריןייראומענייןלניתוח 13

 . 227תשסייה)עורכות,נוהיוחבן-נפתליי(א

14 D. Coester-Waltjen & M. Coester "Formation of Maaiage" lnternational 
, Encyclopedia oj Comparative La,v (Boston, vol. IX: Persons and Family 
3 ) 1997 , Ch. 3, M.A. Glendon ed . 

שלהאזרחיתההסזרהעלומייך~להתגרשברצוניייפשיץילישראומפורטלתיאור 15

 . 671(תשסייה)כחמשפטעיונייייסהגירוש

משפטיתלרגולציהשבאלטרנטיבותוהכשלהמיןמאותוזוגבניביןיינישואיןמריןיי 16

שללשוויוןהזכותיי(יצחקי)טמירמי ; 253ב)יי(תשסזהמשפטייחז-מיניתזוגיותשל

גבולות ,זכויותעלייבלכר-פריגתיא ; 94(תשייס)מההפרקליטייולסביותהומוסקסואליס

שלהמפוספסתהזהותתעוזת'ייגולזשמיזטחי ; 539ז)יי(תשסכזמשפטעיוניייומשפחה

ייחז-מיניזוגיךיעללאימוץבנוגעהפסיקהשלמשפטיותהשלכות-יישראלימשפחת

מעמזסעלוחירותוהאזסכבוזחוק-יסו:דשלהשפעתוייביטוןיי ; 217ב)יי(תשסזהמשפט

חז-מיניתנטייהבזברייהזיןיונאייי ; 401(תשסייב)בהמשפטקריתיינייסיחז-מזוגותשל

 . 531(תשנייח)זוממשלמשפטלסוציולוגיהייהיסטוריהבין-

זינישלהאזרחיתהתיאוריהבראיהיזועים-בציבורליפשיץישראוומענייןמפורטוןילז 17

ה)יי(תשסהמשפחה

721בגייץ 18 הראלאי 749; ) 5מח(זייפ ,זנילוביץ Iנמ IIבעלישראלאוירנתיביאל-על 94/

 . 195(תשסייב)זהמשפטייההומוסקסואליתהמשפטיתהמהפכהשלונפילתהעלייתהיי

 . 163 ,) 1 ( 2005עליוןתקךין ,פורסס)(טרסמ IIהינ'ירוס-חקק 10280/01אייע 19

 , 643ה)יי(תשסכחמשפטעיונייילזיוןפתיחהקוויהחזשה:המשפחהעליישיפמןיפ 20

670-658 . 

 . 15הערהלעילליפשיץ, 21

הפרתגרסשלהרחבההתחולהמכללמוצאיסעבוזהיחסיוהןנישואיןשהןהואמעניין 22

ייחשבולאנישואיןיזיעלהנוצריסהיחסיסייכיקובעהנזיקיןלפקוזת )ב( 62(סיחוזה

והקנוביותרחזקיסשהיוקשריס )ייחוזהכהפרתייחשבולאוהשבתהושביתהכחוזה,

ועלחירותעליסהמושתתלקשריסהשניסעסהפכוולמעביזלבעלרכושיותמעיןזכויות

חוזייסמיחסיסיותרחלשיס ,האישיאופייסובשלכןובעקבותולעוב,דלאישהשוויון

 . 304(תשיין)לטהפרקליטחוזהייהפרתוגרסחוזה ,סטטוסייכהןינרגיליס.

 104ג)יי(תשמיגמשפטים "מחייב?חוזה-נישואיןהבטחתיישיפמןפיראומפורטלזיון 23

(מהזורהבישראלהמשפחהזינישיפמןפי ;)"מחייב?חוזה-נישואיןייהבטחת(להלן:

חלבייוסגרוסקופףעי ;)"בישראלהמשפחהזינייי(להלן: 223-194א)כרן ,הייתשנ ,שנייה

אהבה,עלמשפטיםיייהלבישברוןלזגסיהגרביהפיתויימזגסנישואין:הבטחתשלהפרהיי

 . 107בעי , 13הערהלעיל

 . 8.43-8.22סי , 311-291א)כרן ,איי(תשנחוזיםכהןיונפריזמןךי 24

 . 22להערההנלווההטקסטלעיל,ראו 25

/1380 )ס-י(יהמר 26 בגיןהחוזיתבתביעהלךיון . l) 469ז(ייתשלמייפ ,חזןנ'רוזנברג 72

גביזוןירראולביקורת . l) 40לא(פייזחזן,נ'רון 473175אייענישואין:הבטחתהפרת

 ) 1978 (חמשפטיםייההנמקהוחובתנישואיןהבטחתהפרתבגיןפיצוייס ,המוסראכיפתיי

יינישואיןהבטחתהפרתעלבפיצוייסהחיובלשאלתעוזיישוחטמןיאראולתגובה ; 282

 . 109(תשלייט)טמשפטים
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Rembrandl, Hendrickje al an Open D 001; 1656-57; OiJ 0 11 Can vas 
דטנרבמר.לשוותישנמאחת

הנישואיןהבטחתאתראהההו(נדיהמשפטבית

רמברנדט,ע(הטי(והואעצמם,(נישואיןו(ה Pכש

(משךאותה(וזןחובהחירטייה,ש(בע(ההיהש(א

אשתוהייתהכאי(וחייה,כ(

והיא ,המקובלהמשפטעקרונותפיעלנחתכהנישואיןהבטחתשלהתוקף

ענייני IIכנחשבתאינהנישואיןשהבטחתמכאן , Z7האזרחימהמשפטחלק

בבתינזונהוהיא ,הרבניהזיןביתשללטמכותוהכפופים "נישואין

פוטנציאליתלפחות-אטימטריהקיימתזהבמובן , Z8האזרחייםהמשפט

שבוהאופןלביןהזתיהנישואיןדיןאתהמאפיינתהנוקשותבין-

פיתוחהאזרחי,במשפטכולההנטועה ,נישואיןלהבטחתלהתייחטניתן

במוטדשהתחוללוהתמורותאתלקלוטיכולנישואיןהבטחתלגביהדין

הבטחת ,כיוםבוהטמונההיציאהחירותלרבות ,המערביבעולםהנישואין

במדינתהרצוייםהנישואיםשלבבואתםאתלשקףאפואיכולהןינישוא

ביתהקשיחבהמש,ךשנראהכפיאך ,מקדיםטימןלהםולהוות ,ישראל

ובאופן ,הנישואיןהבטחתשלהמחייבאופייהאתמכרבלאזההמשפט

 , Z9אצלנוהנוהגיםהנישואיםשלבבואהלמעיןאותההפךטמלי

תהילה,-היסטוריהספרות,משפט,ה.
טוריה Pוירמברנדט,

בזמנונישואין:הבטחתלגביהעבריהמשפטעמדתאתבקצרהאציג

להבטחתמחייבמשפטיתוקףישבכללאםבשאלההעבריהמשפטהתלבט

שאינו ,דבריםבקנייןמלווהכזושהבטחהמהעובדהנבעהקושינישואין,

הקושיעלהתגרבוהשניםבמשך ,חוזהתתיכרלצורךמטפיקלקנייןנחשב

התחייבותגםהשניהצדאתלשאתלהתחייבותהוטיףצדשכלכךידיעל

נהגולהבטחהתוקףלהוטיףוכדי ,ההבטחההפרתשללמקרה ,כטפית

 , 30אותהשמפרמיעלחרםלהטילהבינייםימיבשלהי

כדיעד ,המוטריבמישורמחייבתנחשבהנישואיןהבטחת ,כןעליתר

חתעניתבמטכתלמימושה,לפעולכדימתגייטתהעליונהשההשגחהכך

שלה:המעשהטיפורשזה , 31והבורהחולדהעלהידועההאגדהמובאת

II שישאנהאחתלריבהאמונתושנתןאחדבבחורמעשה, 

אמר ,וחולדהאחדבורשםוהיהמעיד?מי :אמרה

אמונתועלעברלימיםבדרב,עדיםוחולדהבורהבחור:

ואחד ,ומתלבורנפלאחדבנים,שניוהוליד ,אחרתונשא

זההואמעשהמה :אשתולואמרהומת,חולדהנשכתו

היהוכךכךלה:ואמרמשונה?במיתהמתיםשבנינו

 , IIהמעשה

תקנה,איןהבחורשללמעשהו ,כאןמטתייםהטיפור-י IIרשאצל

 :שונההתוטפותבעלישלהנוטח

II אביהלביתלילךרוצההייתה ,אחתבנערההיהמעשה, 

אניאםואמר:אח,דבחורובא ,ונפלהבדרךבורוהיה

לאשהואביניהןונשבעוהן, :לואמרהלי?תנשאיאעליך

וטיפר ,] .. ,נאחרלאישתנשאלאוהיא ,אחרתאישהישא

וכתבוקחנה,חזורכןאםלו:אמרההמעשה,כללאשתו

 !'הבתולהאתונשאוהלך ,גטלה

תהיפולאהבתולהשלכבודהעלהבחורשמר ,התוטפותבעליפיעל

שלהלקח ,מקוםמכל , 3Zזובנקודהברוראינוהטיפורי IIרשפיעלאותה,

י-פרטי,מנטייאבאופןרבותמיםעפתנתינשואיןינהבטחת ,ברורהטיפור

 ,כזוהבטחהניתנהשאמנםלהראותכדילותיקבהוכחותלצבורמאודקשה

התכווןלאאולי ,לאישהלשאתהלבתולההבטיחבטיפורנוהבחורכאשר

ואילו ,להבטחהעדיםיהיווהבורשהחולדהכךעלהטתמךאם ,ממשלכך

להביןיכלההטתםמן ,רציניתהבחורשלשכוונתוקיוותהאםגם ,הבתולה

החולדהאתמשפטתיבבלהציגעליהיקשה ,הבטחתוהבחוריפרשאם

 ,היכעדוהבור

הבטחתבהפרתהכרוךהעלבוןשונים,הדברים ,מעלהשלדיןתיבבאבל

יורדברביםחברופניהמלבין ,ביותרהחמוריםהחטאיםאחדהואנישואין
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האלוהיתההשגחהמקרהבכל . 33דמיםשופךכאילועולה,ואינולגיהינום

והנישואיםשהואילמכאןובבור.בחולדהאףלהסתייעיכולהוהיא ,פועלת

הבטחתשלההפרהחטא-בחטאמקורםאשתועםההבטחהמפרשל

חשוףצאצאכליצלחו.לאהם-קשהעלבוןשהולידלריבההנישואין

 ,העוולתיקוןלאחררקמוסרלהיותיכולהאלוהיהעונש .מיתהלסכנת

ההבטחהומימושלאישהגטמתןידיעלהנישואיןביטוללאחררקכלומר

לריבה.המקורית

 , 34 "תהילהייעגנוןשלהידועבסיפורולהיזכרראויהקשרובאותו

קללהרובצתתהילהעלנישואין.הבטחתהפרתעלנסבעלילתוצירשכל

 ,אביהבמצוותהופרוהאירוסין .חתנה ,לשרגאאירוסיהבהפרתשמקורה

עללהעלותהיהיכולשלאמתנג,דהיההואבעודחסי,דששרגאשגילה

 ,לחסיד)והפךמתנגד(שהיהלאחרנישאההיאלחסיד.תינשאשבתודעתו

אחרובןהחולדה)(קללתבדרב,חלהבנה ,מתבעלהצרות:אותהפקדואך

עלכעונשבאוהללוהאסונותהבור).(סיפורבהוטבעשקעביצה,לתוךנפל

הפרתעלמשמיםעונשזהווהבורהחולדהבסיפורוכמו ,שרגאשלעלבונו

עםהדדיתלמחילהחוזהידיעללכפרתהילהמבקשתשעליה ,ההבטחה

הבא.בעולםשתוקפו ,שרגא

בידירקהייתהלאנישואיןהבטחתהפרתעלהסנקציה ,כאמור

הםורבים ,המשפטשיטותבכללמחייבתנחשבהנישואיןהבטחתשמים.

כזו.תביעהנדונהשבהםהמקרים

אישהידיעלבאמסטרדם 1648בשנתהוגשהכזומפורסמתתביעה

 ,אלמנהשהייתה ,חירטייה . 35רמברנדטהציורענקנגד ,דירקסחירטייהבשם

לחיותנאותהוהיא ,טיטוסובבנםססקיה ,רמברנדטשלבאשתוטיפלה

שיישארמברנדטלהמשהבטיח ,ססקיהשלפטירתהלאחררמברנדטעם

 ,תביעהנגדוהגישהחירטייה ,ההבטחהאתהפררמרבנדטלאישה.אותה

כשנתייםכעבורימיה.סוףעדמזונותלהלשלםאותוחייבהמשפטובית

אחיהעםקשרקשרוהוא ,מדיגבוהיםהמזונותשדמירמברנדטהחליט

כלאביתבין-נשיםלתיקוןלמוסדאותהלהעבירחירטייהשלושכניה

המזונות.מדמייותרנמוכיםהיושלוהאשפוזשדמי-רוחלחולילמוסד

הנישואיןהבטחתאתראהההולנדיהמשפטשבית ,לומרניתןלענייננו

שלבעלההיהשלא ,רמברנדטעלהטילוהוא ,עצמםלנישואיןכשקולה

 . 36אשתוהייתהכאילו ,חייהכללמשךאותהלזוןחובה ,חירטייה

המאותבמהלךלמדישכיחותהיונישואיןהבטחתהפרתבשלתביעות

עצמועלחזרדירקסחירטייהשלהסיפורוהתשע-עשרה.השמונה-עשרה

שבמקרים ,גבריםנגדנשיםלרובהגישוהתביעותאת :שונותבגרסאות

חזרומכןולאחר ,נישואיןהבטחתתמורתמינילקשראותןפיתורבים

הנתוניםאתמציג 37הוויקטוריאניתבתקופההנושאאתהבודקספר .בהם

 1750השניםביןהוגשונישואיןהבטחתהפרתבשלתביעות 875הבאים:

ידיעלהוגשוהתביעותרוב ;-1900ל 1850השניםביןמרביתן ,-1970ל

אתשיחקוהתובעות ;רווקותרבובןוהנמו,ןהבינונימהמעמדנשים

כללבדרךפסקו-גברים-המושבעיםוחברוהשופטים ,הקרבןתפקיד

הציעוכאלהתביעות ;כיאותתפקידןאתשמילאוזמןכל ,הנשיםלטובת

באנגליהלהגיעיכלולאשאליוהבינוני-נמו,ןמהמעמדלנשיםפורום

שופטותלשמשיכלולאהן :מגדרןובשלמעמדןבשלהוויקטוריאנית

להצטייןכלויהןאבל .מושבעיםבחברחברותאפילואו ,דיןעורכותאו

האפילורביםובמקרים ,ובחכמתןשלהןהדיבורבשטף ,וכעדותכתובעות

נטלומהןורבות ,יזמהלנקוטלהןאפשרההתביעה ;הגברים-הנתבעיםעל

 . 38בתביעתןוהצליחוההזדמנותאת

אףואוליהשנייה,העולםמלחמתעדלוודאיקרוב ,המערביבעולם

הבתוליםאבדןלנישואין.בתולותלהגיעאמורותנשיםהיומכן,לאחר

לאשכבר ,האישהשלבמעמדהלפגיעהגרםהנישואיןהבטחתבעקבות

פותתהשבהםבמקריםאכן .לאחרוטהורהזכהעצמהלהציעיכלה

פיתוי.היהלאשבהםמהמקריםבהרבהגבוההפיצוייםסכוםהיההאישה

שהצטיינהבתקופהקהל:מושךציבורימופעלהיותהפכועצמםהמשפטים

הערהלעילוחלבי,גרוסקופף i194בעי , 23הערהלעילבישראל,המשפחהזינישיפמו, 27

ביתשלסמכותובגזרכללותנאינוישואיונלהבטחתהנוגעותהתביעותאן . 110בעי , 23

 .בהולזוומיומנתהנראיתערכאהמשפחה,לענייניהמשפט

ביפייזסיזיס,נ'סיזיס 1/55בזיימ i380יפיימזילבר,נ'ברגהויז 1279/54(תייא)תייא 28

1121 , 1143 . 

הטקסטלהלוראופלונית),פרשת(להלו, 209 ) 6נח(פייזפלוני,נ'פלונית 5258/98עייא 29

ואילן. 69להערההנלווה

אתר-זעתלאהיייוהיאבבקרוהנהיישואיונהבטחתהפרתייקפלוייראולפירוט 30

 http.llwww.daat.ac.il/mishpat-ivri /[תשסייה)ויצא,(פרשת 186ורוחיהזותלימוזי

22.12.2005 i(skirot/186-2.htm] (last visited on מהזורהמשפחהזינישרשבסקיבי)

 . 24-16תשנייג)רביעית,

עוזעמוסלסופרמוזהאני . 236בעי , 7הערהלעילאלכסנזר,ראולהרחבהא.ח,תענית, 31

 .והטרהחולזהלסיפורההפניהעל

כזילבורירזהמיזמתההנערהשבובו-יחיאל,נתורישלנוספתגרסהמציגהאלכסנזר 32

סוחטוהואאנוש,בתשהיאנשבעתהיא ,הך!!'שהיאסורבאורחעורבצימאונה,להרוות

מחזריה,אתזוחההשבועה,למימושמצפההיאמכולאחרישואיו.נהבטחתממנה

גירושיו.וזמתיהיאהערב,סוזאתלאישההבעלמסבירוכאשרמטורפת.פניומעמיזה

יעקברישלזוהיאאלכסנזרשמציגהגרסהעוז . 239-237בעי 7,הערהלעילאלכסנזר,

עםוהבורהחולזהסיפוראתההנגזה,זרןעלגםהקושרת,השמונה-עשרה,מהמאהכולי

 . 245-239בע' , 7הערהלעילנזר,אלכסולאה.רחליעקב,שלסיפורם

 . 245בח,נמציעאבבא 33

נישואיוהבטחתהפרתבשלהעונששלהבעיהקעח. ) 1994 (הנהעזתהילהייייעגנוושייי 34

המנעולכפותעלימיהייבייבזמיוכורטז,בעישםאמוניםיי,ביישבועתעגנוואצלחוזרת

נה.בעישם,פשוטיי,ובייסיפורה, ) 1978 (

35 217 216-) 1969 , B. Haak Renlbrandt His Lije, Work and Times (London . 
הקנוניובמשפטעצמם,לנישואיושקולהנישואיוהבטחתהייתההקנוניהמשפטפיעל 36

 R.H. Helmholz Marriage Litigation in Medievalמשוזכים,שלנישואיוכפוהעתיק
25-73 , 11 . iEng/and (Cambridge, 1973) ch תחליףהיאקיוםפיצויישלפסיקתם

זיקרסחירטייהשלתביעתהבענייושזוהזיופסקמובא Haakאצלהנישואים.לאכיפת

ולחלופיולאישה,אותהיישארמרבנזטכיזרשהחירטייהכיעולהוממנורמרבנזט,נגז

במקוםייייהזיובפסקרמרבנזט)(עלהנתבעעלמצוויםהשופטיםמזונות.ממנותבעה

 Haakחייה.לכללשנהגילזרס 200שלסכוםלתובעתלשלםנישואיו)במקום(כלומר

לסייע(שבאהשטופלסבהנזריקייההתאהבשבינתייםרמרבנזט,נמלטבכןכימצייו

 Haak, sllpra noteראו,לאישה.חירטייהאתלשאתמחובתוהבית),בעבוזותלחירטייה

217 . 35, at p . 401/66בעייאקיסטרהשופטשלסקירתוגםראוהכנסייתיהכלללענייו 

 . I) 673, 685-682כא(פייזמרום,נ'מרום

37 G. Frost Promises Broken, Courtship, C/ass and Gender in Victorian Eng/and 
) 1995 , Virginia (. 

38 9-10 . Frost, ibid, at pp . 
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 ,הפרטצנעתשלבנושאיםהצנזורהשלנמרצתובפעילותמיניתבפוריטניות

שחשפו ,פומביותבמות ,כאלהתביעותהתבררושבהם ,המשפטבתיהפכו

אולניסיונההנוגעיםאינטימייםפרטים ,מגבלותוללאחי ,גלויבאופו

 , 39התובעתשלניסיונהלהיעזר

[ושואוןהבטחתשלורודתהו.

נישואיוהבטחתהפרתבגיולתביעותלהתייחסהחלוובהזרגהמסויםבשלב

 , 40המשפחהערכיועלהנישואיומוסזעלוכאיום ,סחטניותתביעותכאל

האזרחלזכויותהנוגעיםהזרמטייםמהתהליכים ,כמובו ,הושפעזהכל

עלהשליטה ,נשיםשלוהכלכליתהמשפטיתעצמאותוהאישה,ולמעמז

הפורמליבאופייםהכרסוםגםכמו ,בעקבותיההמיניוהחופשההולזה

הבטחתשלבמעמזהגםלשינוייםהביאועצמם,הנישואיושלובנוקשותם

 , 41נישואיו

עלנישואיוהמושתתים-המערביבעולםהזגםלפילפחות-כיום

עלאוהרכושיהצזעלערוךלאיועולהאלהשלוחשיבותם ,ואהבהרגש

חברתיומעמזכלכליתמשענתתמיזאינםזוגלבונישואיו ,הילוזהשיקולי

הרכושלאישה,הפתוחההיחיזההקריירהבהכרחאינםנישואיולאישה,

תלויהאינההורותבתוליה,עוזאינולנישואיואתהמביאהשהאישה

חייםלהקזמואפילו ,נישואיוהבטחתשהפרתמכאובנישואיו,בהכרח

לאישהרכושינזקנגרםכיבהכרחמשמעותהאיו ,הזוגבניביומשותפים

הטוב,שמהנפגםכיאו

להתקייםיכולהאהבהשבסיסםמשותפיםחייםשלמסגרת ,כועליתר

זוגותמנישואיו,מנותקתלהיותיכולההורותשגםכשם ,מנישואיובנפרז

יח,דחייםואפילו ,אינטימיתחברותלהינשא,כיוםממהריםאינםרבים

הזוג,בואובתמצזנישואיוהבטחתניתנהכיבהכרחמשמעותםאיו

 ,להתחתוכוונהללאאך ,בציבורכיזועיםיחזזוגותחייםרביםבמקרים

 , 42לזוזהנישואיולהבטיחכוונהללאאףוממילא

מהבכלהפורמליזםיריזת ,האינטימיותהמסגרותשלהפלורליזם

אלהביחסיםהאהבהשלומרכזיותהמסגרותאותושללעיצובושנוגע

ניתנתאינהזוהבטחהנישואיו,הבטחתשלמעמזהעלגםבהכרחהשפיעו

קללאמזוברשבהוהאינטימיותובנסיבות ,פורמליבאופוכללבזרך

 ,כזוהבטחהניתנהכיזעתנונחהאפילו , 43לקיומהחותכותראיותלהציג

מפרהאםההבטחה:הפרתבשלבאחריותהנושאמיהולקבועקושיקיים

הזוגבתזווקאואולי ,חברתואתלשאתלאשהחליטזההואההבטחה

 ? 44ההבטחהמובצזקלהתנערבהתנהגותהלוגרמה

לתחוםתפלוש ,המשפטבתיבאמצעות ,שהמזינהרצויהאם ,ובכלל

אומחייבתתהיהכזושהבטחהראויהאםאחרות,במילים ? 45אינטימיכה

חרטהלהםולאפשרבלב,דלצזזיםזהבענייוההחלטהאתלהשאירשמוטב

ראשם?מעלתרחףפיצוייםתביעתשלבזמותהזמוקלסשחרבבלאמלאה

לשאתאותולהמריץעשויהנישואיוהבטחתמפרעלאחריותהטלת

התביעהשלמעולהלהשתחררכזיוזאת ,בהמאסאפילוזוגו,בתאת

שבסיסםנישואיםשממריץכללהאם :השאלהוכאוההבטחה,הפרתבגיו

נוכחסחטנותמעוזזאינוכזהכללהאם ?רצויכללהואמלכתחילהרעוע

 ,אכומכתים?משהובהיש ,כשלגצחהנתבעאםגם ,כזושתביעההעובזה

אתכלפיושהפרהאישהגמתבעזווקא(שבוהשישיםמשנותזיובפסק

הבטחתהפרתבגיוהתביעהכיזילברגהשופטצייו ,הנישואיו)הבטחת

כמעטבה,יש ],',[ביותראהוזותשאינוהתביעותממיוהיאיינישואיו

 , 46 "הזוחהמומשהו ,תמיז

בשנותשתחילתו ,הזרגתיבתהליךביטלובעולםרבותבמזינות

הבטחתהפרתבשלהתביעהעילתאתבארצות-הבריתהשלושים

אינהנישואיוהבטחתכי 1970בשנתקבעהאנגליהמחוקק , 47נישואיו

הוצאותבגיופיצוישלהסזרבחקיקהנקבעבבזובז , 48מחייבחוזה

ראהזובתביעה , 49מתנותלהשבתוהסזרההבטחהבעקבותהוציאשצז

שלהנמוךהמשפטי-חברתימעמזהאתששיקפו ,עמולימיםהזהמחוקק

שלהמחייבהתוקףנטילתשלהמשמעותשוב,לבלישחלפוימים ,האישה

אחז:לזממשועבזיםהמבטיחהאושהמבטיחהיאהנישואיוהבטחת

בתיבאמצעות-למזינהלהבטחתם,משועבזיםאינםהםלרגשותיהם,

איואמנם ,כשלעצמוזהמסוגבהבטחותלעסוקענייואיו-המשפט

 ,זהבענייושהתעוררוהכספיותהמחלוקותאתלהסזירמהצורךהתעלמות

 ,בכךהכרוכהוהאשמהההפרהלשאלתקשרבליזאתאך

בריניגמרגרט ,המחברתמציגה 5°1990משנתבמאמרכילצייומענייו

) Brinig (, בכלהאמריקניהשוקהתנהגותביועינייםמאירתקורלציה

שלהמפוקפקמעמזהלביואירוסיולצורךיהלומיםטבעותלרכישתהנוגע

חלההשלושיםמשנותשהחלמסתבר ,נישואיוהבטחתהפרתבשלהתביעה

מציינתהמחמתאירוסיו,לצורךיהלוםטבעותמכישתפנומנליתעלייה

אוהיהלומיםמחיריריזתכגווהסמים,כמהלכךלהיותעשוייםכי

ברכושלהשקיערצוו- 1929בשנתבניו-יורקהבורסהמפולתבעקבות-

להתמוטט,שעלולים ,בבנקיםהמוחזקיםערךבניירותולא ,מיטלטל

 ,נעוץ 1960-1935בשניםהזרמטיתלעלייהביותרהמשכנעההסבראך

ביטולנישואיו,הבטחתהפרתבגיוהתביעהשלבביטולה ,המחמתלזעת

ההבטחה,הפרתשללמקרהפרטיתבטוחהבמעיוצורךיצרהתביעה

אתיפרזוגהבואםהאישהשלביזיהלהישארשאמורה ,היהלוםטבעת

חלהשוב 1960שנתשמאזמסתמוהנהכזו,בטוחהמשמשת ,ההבטחה

והסיבה ,אירוסיולצורךיהלוםטבעותמכישתהאמריקניבשוקיריזה

תלוייםבלתיהפכומינייםיחסים ,העבוזהלשוקנכנסונשיםברורה:לכך

אתשיבטיחובעירבוואובבטוחהוהצורך ,להםבהבטחהאובנישואיו

עלכיוםנשענתאינההיהלומיםתעשייתחיוני,אינוכמ ,ההבטחהמימוש

אחרות,למטרותאחרים,תכשיטיםעלאלא ,אירוסיוטבעות

החוזומעמדה-הושראלוהמשפטז.
לתחולתהוהסווגההבטחהשל
לפסיקהנחזורנישואיוהבטחתשלמעמזהלגביהזההרקעסביב

שללאמתואך ,מחייבחוזהנחשבתנישואיוהבטחתכיציינתיהישראלית,

 ,החוזייםהרגיליםהכלליםעליהחליםלאזבר,

הפיצוי ,שנית , 51אכיפתהעללצוותאיו ,האישיאופייהנוכח ,ראשית

 ,הייתהשבובמצבהתובעתאתשיעמיז ,קיוםפיצויאינוהפרתהבגיו

המאפייניםהסתמכות,פיצוייאלא ,לאישהאותהנושאזוגהבוהיהלו

בושחוזרמי ,למשלחוזה,שאינההבטחההפרתבגיושנפסקיםפיצויים
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 ,הסתמכותפיצויילשלםכללבדרךצפוי , 52ומתוממשאלבבתוםשלא

מפיצויילהבדיל , 53ומתולמשאשקדםבמצבשיעמידוהופיצוייםכלומר

שבתיהפיצויים . 54החוזהקויםלושהיהבמצבלהעמידושאמוריםקיום,

הוצאות-שנגרםהממשיהנזקעיקרםהתביעה,בגיופוסקיםהמשפט

סכומיםנפסקים ,ובושהצערשעניינםהכלליים,הנזקיםעלואילו ,בפועל

 . 55למדינמוכים

משפטבביתרמברנדטאתדירקסחירטייהתובעתהיהשלו ,מכאו

הנזקעלואףלהשנגרםהצערבגיומסויםלסכוםזוכההייתההיאישראלי

המזונותבגיופיצוילקבליכולההייתהשלאנראהאך ;להשנגרםהממשי

לה.שנפסקכפיממנה,שנמנעו

להגנהזוכהאינהנישואיוהבטחת ,לעילשציינתיכפי ,שלישית

גרםשלהעוולהבאמצעותהחוזיתלזכותכללבדרךהמוענקתהנזיקית

 . 56הנזיקיולפקודת 62בסעיףהקבועהחוזההפרת

אינההיאהחוזים.דינישל~ר ?Iהבתחוםנמצאתנישואיוהבטחת

והיאקיום);פיצוייללאאכיפה;(ללאהצדדיםביוחזקהלהגנהזוכה

חוזיתזכותזוהישלישי.צדשלבהפגיעתומפנילהגנהזוכהאינהאף

לביו ,שניתנהלהבטחההמחויבותביועדיואיזוולשקףהמנסהחלשה,

 .שרנגשבענייניםהפעולהחופש

שהלכה ,ביקורתעוררההבטחהשלהחלקיהמחייבהתוקףאפילואך

שהעלה ,שיפמופנחסשלעמדתולאורבמיוחד ,האחרונותבשניםוהעצימה

במאמר . 57ההדרגתיביטולהאתוהציעזו,בתביעההכרוכההבעיהאת

שלבעמדתההשינויעלחלביוסלהגרוסקופףעופרמצביעיםמענייו

מהתמורה ,השארביוהנובע, ,אלהבתביעותהמשפטיבטיפולהפסיקה

נשים-ליחסיהנוגעיםהמוסרייםובקודיםהאישהבמעמדשהתחוללה

ראוישבו IIהגבריהפיתוי IIמדגםמעברמשקףהשינוילטענתם, . 58גברים

פיעל . IIהלבשברוו"לדגם ,גרנילפיתויקרבושנפלההאישהעללהגו

בושהכלאיו .רלוונטיתללאהפכההאישהשלצניעותהשאלת ,זהדגם

אלהשינויים ."בושה"בגיוכלליפיצוילפסוקצורךאיוולכו ,בהתמסרות

התביעה.שללקיומההצידוקשאלתאתביתר-שאתעוררו

מתיישבתהיאשאיועלוהצביעוחזרובפסיקההתביעהשלמבקריה

פתחפותחתוהיאקשותהוכחהבעיותמעוררתשהיא , 59הרגשיהחופשעם

הפסיקהחזרה ,שהועלוהקשיםהשאלהסימנילמרות ,זאתעםלסחטנות.

ההלכותאתוקבעההקודמתהמאהשלהתשעיםבשנותהישראלית

 . Frost, ibid, at pp . 25-39ראו,ציבוריכתאטרוןהמשפטביתעל 39
40 ) 1990 ( 203 . M.F. Brinig "Rings and Promises" 6 1.L. Econ. & Org . 
41 172-177 . Frost, sllpra note 37, at pp . 
29491(תייא)שייבתמ 42 ביתסירב , 384במשפחהזינים ,פורסם)(טרםא,ב, '(פ,ק, 01/

יזועיםויההזוגבניכיספוריםחוזשיםבמשךמשותפיםחייםשלמקיומםלהסיקהמשפט

המחוקקשללהיטותוכיטענהוקיימתהגרב.יזיעלנישואיןהבטחתניתנהכיוכן ,בציטר

נגזנישואים ,למעשה ,עליהםכופהנשואיםכעיןשלזכויותבציטרליזועיםלהבטיח

 . 74-72בעי , 17הערהלעיל ,ליפשיץרצונם,

יבע , 29הערהלעילפלונית,בפרשתפרוקצייההשופטתזרביראואלהקשייםעל 43

238-236 . 

התביעה . 122-121יבע , 23הערהלעיל ,"מחייב!חוזה-נישואיןהבטחתיישיפמן 44

המבטיחאתלשחררהיכוליםלכלליםכפופהחוזיתהבטחהשכלאלא ,הפרהעלמבוססת

ציזוקלשמשיכולה ,רגילמסחריבחוזההתובעשלמוקזמתהפרה ,למשלמהתחייבותו.

יכולההתובעיזיעלחשובהעובזהאי-גילויכןכמוהנתבע.יזיעלהחוזהשללאי-קיומו

למשלנישואין.הבטחתשלהפרתהלגביגםכךהנתבע.יזיעללאייקיוםציזוקלשמש

416אייבע שהטעיהנקבע ,ממן)פרשת(להלן' 659-658 , 652 ) 2מז(זייפטריקי, fנממן 91/

מהבטחתוהמבטיחשללשחרורולהביאיכוליםלהבטחהתנאישלאייקיומואותרמיתאו

האמור).במקרההתקיימולא(אלה

 M.M. Shultzהשוו, . 22הערהלעיל ,כהן ; 370-367יבע , 24הערהלעיל ,וכהןפריזמן 45
. Contractual Ordering of Marriage: A Ne\v Model for State Policy" 70 Cal " 

11 L. Rev. (1982) 204; Scott & Scott, Sllpra note . 
461אייע 46 טמסיט).פרשת(להלן' 131 , 129 ) 4יט(זייפ ,פחימה fנטמסיט 64/

הערהלעיל ,פלוניתבפרשתריבליןהשופטשלזינופסקראוזהבענייןהשוואתיתלסקירה 47

231-229 ,29 . 

48 ). Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970, Ch. 33 § 1 (Eng 'להלן)

" 1970 La\v Reform (Miscellaneous Provisions) Act "(. אתגםביטלזהחוק

העילה . 10הערהלעילהבעל.שלקניינוהיאהאישהכיבתפיסהשמקורה ,השיזולתביעת

יס . Family La\v Act 1981 , § 2ראו,באירלנ,דגםטטלהנישואיןהבטחתהפרתשל

וכןההוצאות.נושאאתמסזיר 7יוסמתנותלהשבתהסזרקובעאיריחוקלאותו 4

השבתלגבי . La\v Reform (Husband and Wife) (Scotland) Act 1984בסקוטלנז,

 R. Tushnet "Rules ofEngagement" 107 Yale L . 1 . ) 1998 (ראו,האירוסיןמתנות
, 2583; A.O. Glassman "1 Oo! Or 00 1? A Practical Guide to Love, Courtship 

and Heartbreak in Ne\v, York - or - Who Gets the Ring Back Follo\ving a 
47 ) 2004 ( . Broken Engagement" 12 Blljf. Wonlen 's L.l . 

49 2, 3 §§ , 1970 Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act . השבתלעניין

לאורנישואיןהבטחתהפרתבגיןאירוסיןמתנותהשבתייפרימרזיראובישראלהמתנות

 . 329ם)יי(תשימשפטיםייהחזשההאזרחיתהחקיקה

50 40 Brinig, supra note . 
החוזיםחוקיי(להלן' 1970א,ייתשל ,חוזה)הפרתבשל(תרופותהחוזיםלחוק ) 1 ( 3יס 51

 .)ייתרופות-

החוזים.לחוק 12יס 52

 . 642-621יבע , 24הערהלעיל ,וכהןפריזמן 53

פיצוייגםלפסוקנזיריםבמקריםסמכותהמשפטלבתיישהאחרונההפסיקהלפיכיאם 54

 289 ) 3נו(זייפ ,בע"מוהשכרהלבניהרעננה ,מ,ע,ר fנבע"מבניןקל 6370100אייעקיום.

בפרשתפתוחההשאירהאשר ,זהבענייןרבקהנשיאשלעמזתועלבנין).קלפרשת(להלן,

 . 76הערהלהלןראו ,פלונית

 . 116יבע , 23הערהלעיל ,וחלביגרוסקופף 55

 . 26-25להערותהנלווההטקסטלעיל 56

 . 23הערה,לעילשיפמן 57

 . 23הערהלעיל ,וחלביגרוסקופף 58

הנישואיןחירותביןסתירהשאיןמצייניםוחלביגרוסקופף . 23שולייםהערת 113יבע ,שם 59

מבקשתחירותכמהעזהיאהשאלהאולםההבטחה.הפרתבגיןהעילהשללקיומה

אחריותכלללהטילשאיןהיאמלאהחירותשלמשמעותהלהבטיח.המשפטיתהשיטה

ומסתפקמאכיפההפוטרזההוא ,חלקיתחירותהמבטיחבינייםשפתרוןמובןמשפטית.

פיצויירקהמטילזההוא ,יותרגזולהחירותאףהמבטיחפתרוןקיום.פיצוייבהטלת

מתיישבתאינהמלאהחירותכאמור,נישואין).הבטחתלגביהנוהגהכלל(כמוהסתמכות

קשרללאחרטהזכותשלמתחייבמשמעותהמלאהחירותחלקית.ולו ,חוזיתמחויבותעם

ללאיציאהחירותלאפשרלנטייההזוקקשרקשורהזרבהמזינה.אוהשניהצזלעמזת

רצוןפיעלהנישואיןפירוקאתלאפשרהיאכיוםהנטייהאםעצמו.הנישואיןמקשרעילה

גםזומהיציאהחירותלהעניק-וחומרמקל-שראוילטעוןניתן ,הצזזיםמןאחז

לאאףחוזיתמחויבותהיעזרמשמעותהכזוחירותנישואיהם.טרםהזוגמבניאחזלכל

 ,עצמוהנישואיןחוזהלגביגםרלוונטיתאינהכזוחירותאםהיאשאלהפיצויים.לתשלום

סי(השוומחייבמשפטיתוקףלהםואיןחוזה,מהוויםאינםשנישואיןשייקבעזהבמובן

הנלווההטקסטלעילשלישי,צזשלאחריותולגבירקזאתשקובע ,הנזיקיןלפקוזת )ב( 62

בכלאךבמערב.לאמצושנוטיםהכללזהאכן-היציאהלחירותהנוגעככל .) 22להערה

המוליזותבמערכותקיימתאינה(שלרובהמשותפתהחייםמסגרתשללשאלותהנוגע

שלבזכויותיהםהכרוכותבעיותלעוררעשויההיאקיימתהיאואם ,נישואיןהבטחת

מסגרתשלמורכבותהנוכחשליליתהיאבעינייהתשובה ,) 42הערהלעיל-בציבוריזועים

לגיזולהנוגעותבשאלותקרובותולעתים ,רכוששלבהיבטיםהכרוכההמשותפתהחיים

משפטייםלהסזריםהכפופהשוויוניתלירבליתכקהילהבנישואיןמענייןלזיוןילזים.

זרכיםפרשתעלקניןזגןח'ראו ,הרכוש)בהסזרימתמקז(הזיוןאלהערכיםהמקזמים

 . 511-439ה)יי(תשס
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אמנםהישראלי,במשפטמחייבתעדייןנישואיןהבטחתראשית,הבאות:

הואכזהשינוילערוךשמוטמךמיאך ,ולבטלה ,במעמדהשינוילחוללרצוי

 , 60המשפטבתיולאהמחוקק,

מנוגדתבהיותהתקפה,אינהנשויזוגבןשלנישואיןהבטחת ,שנית

חייהיוההבטחהמתןבעתכייוכחכןאםאלא ,הציבורולתקנתלמוטר

כייטתרבאםזאת,עם , 61תקנהללאמעורעריםהמבטיחשלהנישואין

מקבלתתוכל ,נשויהיותועובדתאתהמבטיחהטתירההבטחהמתןבעת

 , 62שוואמצגאותרמיתבשלבנזיקיןלתבעוההבטחה

 :מובןהתרמיתחריגחריגיו?ואתהאחרוןהכללאתלהטבירניתןכיצד

אינושעליוהנישואיןבקשרלפגיעהשותףאינוהלבתםההבטחהמקבל

הנזיקיןדינישלבמישורלאודאי ,נגדותפעללאהציבורתקנתולכן ,יודע

 , 63תביעתואתמשתיתהואשעליו

נישואיןהבטחתמעורערים:הנישואיןשבולמקרההנוגעלחריגואשר

היאהנישואין,במוטדפוגעתהיאכי ,תקפהאינהנשויזוגבןידיעל

כברהמבטיחשלהנישואיןחייכאשראךביגמי,לקשרהכנהמהווהאף

 ,אותםמטכנתלאישה,זוגובתאתלשאתההבטחהשאיןברורמעורערים,

כך ,במקבילהקשריםבשנילהמשיךפיתוייהיהזהשבמצבחששאיןאף

ביגמיה,למעיןמעשיתוקףשיינתן

כישואי,הבטחתהפרתשלהעילהכחשבהבעבראם

זעתהלגיטימיות,גבולועלמיאוסמחמתצית Pמו

ולתביעהלהבטחהמלאהלגיטימציהה Pמעכיהרוב

בכי Pספמטילהאיכההרובזעתהפרתה.בגי,

במשפטכופה Pותמחייבתכישואי,שהבטחת

קושיאחתלאקייםהישראליבמשפטכילהעירישזהבעניין

המוטדדין,מכוחהמוטלותמגבלותבשלהנישואיןמקשרלהשתחרר

יכוליםשאינםדה-פקטולנישואיןתוקףהנותןבציבורידועיםשל

לצאתהחופשעלהמגבלותהואכורח,מתוךנולד ,דה-יורהלהתממש

ידועיםשללמוטדתוקףלתתמוכןהמשפטביתהנישואין,מקשר

שחייהיאאזההנחהלאחרים,נשואיםהזוגבניאםגם ,בציבור

 :ביגמיהמעיןשלמצבכאןמתקייםבפועל ,מעורעריםשלהםהנישואין

ונישואיןתוכן)מכלריקיםוהםממומשים(שאינםדה-יורהנישואין

מוכןתמידלאאמנם , 64 )"האמיתייםייהנישואין(שהםדה-פקטו

הידועיםהגדרתמוגבלתלעתיםלכןזה,מצבעםלהטכיןהמחוקק

הענקתשלבמקרה ,למשל ,כמונשוי,אינוהזוגשבןלמקרהבציבור

בתימוכניםבכ,ךדןאינושהמחוקקבמקוםאך , 65ירושהמכוחזכויות

בנינשואיםשבובמקרהגםבציבורידועיםשלזכויותלהעניקהמשפט

כדימקבילה:בעיהמעוררנישואיןהבטחתשלהמקרה , 66לאחריםהזוג

 ,מעין-ביגמילמצבלהכנהאומעין-ביגמילמצבתוקףממתןלהימנע

 ,נישואיןהבטחתשלהמחייבבכוחהלהכירהמשפטבתיהיומוכנים

הנישואיןשבובמקרהלאאך ,מעורעריםהיוהמבטיחנישואיכאשררק

תקינים,

משוםנשויאדםידיעלנישואיןבהבטחתאיןאםלתהותכמובן,ניתן,

חוקיותכיהבהירוהמשפטבתיאולם , 67המעורעריםנישואיועלעדות

שלהנישואיןחייהיוההבטחהמתןבעתאם :בנטיבותתלויהההבטחה

חוקית,ההבטחה ,לשיקומםתקווהללא ,היטודמןמעורעריםהמבטיח

התקווהפטהולא ,הזוגבניביןהקשרלקיוםטיכויהיהעדייןאםאך

ומנוגדתמוטריתבלתיהיאהנישואיןהבטחתהרי ,ביניהםהקרעלאיחוי

 , 68הציבורלתקנת

הנישואיןהבטחתשלעלייתה-פלוניתח.
עובדות . 1

 ,נשויגברידיעלשניתנהנישואיןהבטחתבטלותבדברזואחרונההלכה

5258א"בע , 2004יוליחודשרבאשיתכשנה,לפניעדתקפההייתה /98 

(אםזהלענייןאחדפההעליוןהמשפטביתפטק , 69פלוני Iנפלונית

פלונישנתןנישואיןהבטחתכיהטופית)התוצאהלענייןרובבדעתכי

שלהנישואיןיחטיהיולאאפילומחייבת, ,לאחרתנשויבהיותו ,לפלונית

 ,מעורעריםהמבטיח

נשויופלוניבלו,דטיגריותבמפעלמזכירהשימשהפלוניתהעודבות:ואלו

 ,התחתנהפלוניתקשר,ביניהםנוצרמחלקה,כמנהלשםעבד ,לילדיםואב

פרנטפלונימבעלה,בנפרדחייתההנישואיןתקופתמרביתאךיל,דלהנולד

מבעלהלהתגרשאותהעודדהואבנה,עלמתנותוהרעיףרכבלהקנה ,אותה

לאחרכילההבטיחהואהגירושין,בהליךדינהעורכישכראתמימןואף

שהתגרשהאףמשפחתי,קןיבנוויחד ,מאשתוהואיתגרש ,מבעלהשתתגרש

תוך ,הקשרביניהםנמשך ,זאתלמרות ,הבטחתואתפלונימימשלא ,מבעלה

הרתהגירושיהלאחר ,מצדההתנתקותניטיוןכלומטכל ,להמקנאשהוא

ביצעהשבהןהקודמותהפעמיםלארבעובניגוד ,החמישיתבפעם ,לפלוני

מהטכמתובוחזרזהרקעעלההיריון,אתלקייםביקשההפעם ,הפלה

ביניהםנותקזהבשלב ,כבתושהוכרזה ,בתילדההיאלאישה,לשאתה

בשללהשנגרםהנזקבגיןבפיצוייםלחייבוביקשהפלוניתהקשר,טופית

35שלכלליטכוםאושתינשאעדלחודששקלאלף :ההבטחההפרת ,000 

ביתח,"ש 35,000לפלוניתלשלםפלוניאתחייבהשלוםמשפטביתח,"ש

להבטחתתוקףשאיןבקבעוהפטקאתרובבדעתביטלהמחוזיהמשפט

הדרבשכןמעורערים,אינםשנישואיו ,נשויגרבידיעלשניתנהנישואין

רבק(השופטיםרובבדעתהעליוןהמשפטבית , 70הציבורתקנתאתנוגד

המשפטבביתרובינשטייןהשופטתשלהמיעוטדעתאתאימץיה)'ופרוקצ

הפרתשלהעילהאתיבטלשהמחוקקרצויכיאמנםשקבעההמחוזי,

אפילו ,מחייבתהנישואיןהבטחת ,בוטלהלאעודכלאך ,נישואיןהבטחת

35שלכוללטכוםלפלוניתפטקהמשפטביתנשוי,גרבידיעלניתנה ,000 

לה,שנגרםהנפשיהטבלבשלבעיקר ,ח"ש

ההבטחהשלהכשרתה . 2

אידאולוגיהלהציגהזדמנותהרובלדעתטיפקפלוניתבפרשתהדיופסק

בכל ,הפטיקהשלהקודמתבעמדתהבהתחשב ,מהבמובןמפתיעה ,חדשה
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הפרתשלהעילהנחשבהבעבראםנישואין.הבטחתשללמעמדההנוגע

הרובדעתהלגיטימיות,גבולועלמיאוסמחמתמוקציתנישואיןהבטחת

הרובדעתהפרתה.בגיןולתביעהלהבטחהמלאהלגיטימציהמעניקה

כךבמשפטנו.ותקפהמחייבתנישואיןשהבטחתבכךספקמטילהאינה

הנשיא . 7שיבטלה!כדילמחוקקפונהאינוהוא .ברקהנשיאסובר ,ראויגם

תחומיוהגדלתשפיטותהרחבתשללמדיעקביקושבפסיקתו-ברק

הבטחהככלכזולהבטחהמחייבתוקףלתתראויכימדגיש- 7ןאחריות

 . 73 "המשפחתיהביתסףעליינעצריםאינםהחוזיםדינישכן ,אחרתחוזית

מהפרתהנובעיםלנזקיםהזוגמבנימילחשוףהצדקהאין"שמטעיםהוא

צריכיםאינםוהנזקיםהעלויות .לעזרתםיבואשהמשפטבליההתחייבות

אםכי ,החלש)הצדכלל(בדרךהצדדיםאחדעלאקראיבאופןליפול

טעםאיןיייה:יפרוקצהשופטתגםכך . 74 "החוזייםהאחריותכללילפי

שלהתפרשותומתחוםנישואיןהבטחתלהוצאתמשפטיאוחברתי ,מוסרי

אפואהיאראויהנישואיןהבטחתהפרתבגיןהחוזיתהעילה ] ...נהמשפט

 . 7S "הבטחהמהפרתנפגעבן-זוגשבהםלמצביםכמענהונחוצה

הפרתושאיןהואברקהנשיאלפיייחודומיוחד:בחוזהשמדורבנכון

ושאינוממונינזק(בגיןבפיצוייםלהסתפקועליו ,אכיפהעילתמהווה

 . 76ממוני)

נימוקיםשימשולאהרגשוחירותזהמסוגבהבטחותהכרוךהערפל

שעבו,דאינםעצמםשהנישואיםהעובדה .התביעהלצמצוםמספיקים

שראוי ,הרובשופטיאתשכנעהלא , 77פיצויללאמהםלהשתחררושניתן

מנישואים.יותרחלשחוזהשהיא ,נישואיןהבטחתעלגםדומהכלללהחיל

היא-פורמליהואהראשוןהמובןמובנים:בשנימפתיעההתוצאה

התשעים.שנותשלהפסיקהשלהעקביתלעמדתהמוחלטבניגודעומדת

הזכותלהרחבתבחתירההמתאפיינתבתקופה-מהותיהואהשניהמובן

שלמעמדהפרדוקסליבאופןמתחזק ,עצמוהנישואיןמקשרלהשתחרר

ממנה.היציאהחירותצמצוםידיעלניכרתבצורהנישואיןהבטחת

שנותשלהפסיקהשלהעקביהקואתמשקףריבליןהמיעוטשופטאכן

ההסתייגותשביסודהמהותייםהערכיםאתמבטאגםוהוא ,התשעים

הקושיועלהלב,לצוההבטחהתוקףביןהסתירהעלמדרבהואזו.מתביעה

לבטללמחוקקממליץהוארגש.ענייניעלחוזיותמידהאמותלהחיל

להשבתתביעהולאפשרהנישואיןהבטחתשלהמחייבהחוזיכוחהאת

עודכלהנוכחיבשלבלקראתם.שניתנווהמתנותלנישואיןההכנההוצאות

נפשי.נזקעל ,לדעתו ,לפצותאיןאך .העילהעומדת ,המחוקקהתערבלא

פיחמורלהיותהסבליכול(שםגירושיןבמקרהכזהנזקראששאיןכשם

מיוחדיםבמקריםנישואין.הבטחתשלבמקרהלאגםוחומרמקל ,כמה)

פיצוילהעניקניתןמוסיף,הואשווא,מצגכרוךההבטחהבהפרתכאשר

 . 78דנןבמקרהלאאך ,הנזיקיןדיניבמסגרתנפשיסבלעל

נשוימבטיחבלפיתביעה-הסייגהסרת . 3

הצדיקכיצדלבדוקעתהנעבור .נישואיןהבטחתשלמעמדהעצםעלכהעד

לאזה(לענייןנשויגברידיעלשניתנההבטחהשלתוקפההמשפטבית

אחדבקנההדברעולההאםהמיעוט).לדעתהרובדעתביןהבחנההייתה

תוקףשמתןהעובדהלגביומההישראלי?במשפטהנישואיןמעמדעם

כלפילהתחייבותובולטתבסתירהעומדפלונישלהנישואיןלהבטחת

אשתו?

קשרילסיוםביחסהחברתיתבגישהראשית,ייברק:הנשיאאומרוכך

בכךהכרהישנה ] ...נמשמעותיותתמורותחלוהגירושיןולתופעתנישואין

מחוץזוגיקשרמפניהסלידהגם ] ...נהחייםממציאותחלקהפכושגירושין

 . 79 "היוםשלהישראליתהחברהשלגישתהאתמשקפתאינהלנישואין

647אייע 60 בעי , 44הערהלעיל ,ממןפרשת ; 176 , 169 ) 2מו(זייפ ,אבטליוןנ'שיפברג 89/

הבטחתיישיפמןוכן 204יבע , 23הערהלעיל ,בישראלהמשפחהזיני ,שיפמןבעקמת ; 657

 . 112בעי , 23הערהלעיל'יי,מחייבחוזה-נישואין

למצבבזומה ,היאהעילהשלהמומלץביטולהשלהעיקריתהמעשיתהמשמעות

תתאפשרעזייןאן ,נפשי)נזק(בעיקרממונייסלאנזקיסעלתביעהתהיהשלא ,באנגליה

המשותףהחתונהמיזסלטובתהוציאשצזהוצאותבגיןולפיצוימתנותלהשבתתביעה

 . 49-48להערותהנלווההטקסטלעילעליו:ובהסתמן

337אייע 61 / 563אייע ; 1009יזפייזןיעקובסוןנ'ריזנפלז 62 /  ; 244 ) 3כ(זייפ ,פלביץנ'יגר 65

/116אייע ; 337 ) 4כ(זייפ ,הלמוטניפרץ 4/66אייע (להלן: l) 90לא(זייפ ,ספיהנ'חאיק 75

חאיק).פרשת

/174אייע 62 62כ(זייפ ,שזהנ'בזש 65 8-627 ,617 (l קיסטרהשופטשלזינובפסק; 

386אייע ;נתן)פרשת(להלן: l) 455כז(זייפ ,עבזאללהנןנתן 609/68אייע / נ'פלוני 74

 . l) 383ל(זייפ ,אלמונית

תקףלהיחשבהחוזהעשויזהבמקרהבלבז.אחזלצזהיזועהלאי-חוקיותזומההזבר 63

זי,דיי(תשסחוזים "פסולייחוזהגרוסקופףןעהאשס.הצזכלפיולבטל ,התסהצזכלפי

 . 494-487ג)כרן ,עורכיסכהןןונפריזמן

 . 360-267יבע , 17הערהלעיל ,ליפשיץ 64

 .-1965הייתשכ ,הירושהלחוק 55ןס 65

/384אייע 66  . 493 ) 5נז(זייפ ,מקפתקרןנןכץ 233/98אייע ; 102טזזייפ ,פסלרנ'מ"י 61

 . 223יבע , 29הערהלעילפלוניתןבפרשתמקהנשיאזבריראו 67

/649אייע 68  . 92בעי , 61הערהלעילחאיקןפרשת ; 40 , 35 ) 2כה(זייפ ,פרץ 'נהלמוט 70

 . 29הערהלעילפלוניתןפרשת 69

/166א)יי(תאייע 70  . 362 ) 8כו(מחוזייסנזי ,פורסס)(טרסשושן-איטסבןנ'גרינשטיין 96

הצזזיסשלפלוניותסאתלאלשס ,ופלוניפלוניתשלשמותיהסאתהחושף ,זהזיןפסק

 .העליוןהמשפטבבית

 ,פלונית.פרשתכןלשסלמחוקקשופטיספנובעמכימציינתפרוקצייההשופטתכיאס 71

והיא ,אחרתבשאלהרפהבלשוןלמחוקקהנפוברקהנשיאאולס . 235יבע , 29הערהלעיל

 ,שםהציבור.לתקנתמנוגזתתיחשבנשויאזסיזיעלשואיןינהבטחתשבהןהנסיבותמהן

 . 224יבע

הלבתוסחובתהפרתבשלהאחריותהרחבתחוזיס:זינישלמהתחוסאחזותזוגמאות 72

22נייזומתן:במשא 579אייע ; l) 441מג(זייפ ,בע"ממשהרביבנ'בע"מיולסבית 82/ /83 

הרחבת ; 54הערהלעיל ,בניןקלפרשת ; 278 ) 2מב(זייפ ,בע"מגבסואחיםנןזוננשטיין

692אייעזבריס:זיכרוןבזיניהאחריות (השופט l) 57מז(זייפ ,גתנ'בוטקובסקי 86/

1635ץייבגפוליטייס:הסכמיסשלהשפיטותוהרחבתהמרחיבה);לעמזההסכיסברק / 90 

 . l) 749מה(זייפהממשלה,ראשנןבסקי Iרז Iז

 . 220יבע , 29הערהלעיל ,פלוניתפרשת 73

שס. ,שם 74

 . 236-235 'בעשם, 75

(בגיןהסתמכותפיצוייהסהראוייסהפיצוייסכיהגורסתיהיפרוקצלשופטתבניגוזאולס 76

בזונו ,סתוסזהענייןמקהנשיאמשאיר , 239-238בע' ,שם ,ממוני)ושאינוינממונזק

 ,המתאימיסבמקריסקיוספיצוייאףלהעניקפתחנפתחכן . 220יבע ,שס ,סתסבפיצוייס

 . 54הערהלעילבנין,קלפרשתראוהחוזיס.לחוק 12יסלגבישנעשהכפי

/264אייע 77 בעי , 29הערהלעיל ,פלוניתפרשת ; l) 829, 832לב(זייפ ,זרורנ'זרור 77

 ,הסתסמןלגירושיןהנלווההרכושבהסזראולסריבלין.השופטשלזינובפסק 234-233

בעלה.יזיעלנטשהנ ,למשל ,שהאישההעובזהבחשמןמובאת

המשפחהזיני ,שיפמןבעקבות ,זאת . 234-231 'בע , 29הערהלעיל ,פלוניתפרשת 78

 . 199-198יבע , 23הערהלעיל ,בישראל

 . 223-222יבע , 29הערהלעיל ,פלוניתפרשת 79
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להתגרשמתחייבנשויאדסכאשרכיחזקהלהפעילראוי ,שנית

מיותרחיטוטלמנועכדיוזאת ,תקיניסאינסנישואיושלישי,אדסולשאת

 , 80אינטימייסבפרטיס

למסגרתמחוץקשריסהיוצרנשוילאדסחסינותלהעניקאיושלישית,

באשר ,זולהתנהגותהכשרנותואףהפטורייהבטחות,פיזורתוךהנישואיו

 , 81 "האחרהצדעלכולסוהסיכוניסההפסדיסאתמטילהוא

בתקנתמעוגנתהבטחהולקייסבדיבורלעמודהחובהגסיי ,רביעית

 , 82 "הציבור

הנוגעבכללירבליזציהחלהאס :קושימעוררתהראשונהההנמקה

הקודסבשלבגסמקבילהליברליזציהלהחילראוילאהאס ,לגירושיו

מנישואיו?יותרחלשמקשרקלהיציאהולאפשרלנישואיו

בפרטיסמיותרמחיטוטלהימנעהמבקשת ,השנייהההנמקה

יהפוךשבומצבלמנועמבקשתהיא ,משכנעת ,לכאורה ,נשמעת ,אינטימייס

שלהנישואיוחייאתאינטימיבאופוהפורשתתאטרוולבמתהמשפטבית

בפרטיסמחיטוטזהמסוגבתביעהלהימנעניתוכלוסאך ,ההבטחהמפר

עללהצביעירצהלהבטחתושיתכחשנשוישנתבעלהניחסביראלה?

תבקשהתובעתואילו ,מאומההבטיחשלאלשכנעכדינישואיותקינות

ספקהבטחה,ניתנהשאמנסלשכנעכדיהמעורעריסנישואיועללהצביע

אותותמנענשויזוגבושלהבטחתועלהתביעהשלהחלתהאסאפוא

מפניו,חרדכההמשפטשבית ,מיותרחיטוט

קדושתשלברעיוומעוגנותהודומות:והרביעיתהשלישיתההנמקות

הריזואך ,ההבטחהמקבלשל(נזקיו)הסתמכותועלוההגנהההבטחה

הסתמכותכלולא ,מחייבתוקףניתוהבטחהלכללא :כולההשאלהכל

תוקףזהמסוגלהבטחותלתתראויהאס ,להשגרסמיעלאחריותמטילה

מחייבו

הפרתשלהשלכותיהכשלכורב-תרבותיתבחברה

הרות-להיותיכולותאחיזות/והואיכוכישואיוהבטחת

מעטותלאלכשיםגורל

הערכה . 4

שלבדרךתבואלאהנישואיומוסדעלההגנהייכימצייורבקהנשיא

 "קרבוייבמילה , 83נישואיו"הבטחתלהפרתקורבושלזכויותיוהקרבת

ראינו ,כאישה ,לתובעתהיאשהכוונהברוראך ,ניטרלישימושנעשה

 ,לנשיסבפועלשיוחדהעילההיאנישואיוהבטחתהפרתשלהעילהכי

השניסוחמשבארבעיסנשיס,ידיעללרובכאלהתביעותהוגשובישראל

נדחתה,התביעה , 84גברידיעלכזואחתתביעהבצרפתהוגשההאחרונות

הנעוצות ,קודסדיברנושעליהו ,רבותסיבותלנשיסהתביעהשללייחודה

אי-על ,בגבריסנשיסשלתלותועלמבוססשהיה ,הישוהחברתיבמבנה

הבתוליו,מיתוסקידושועללנשיסגרביסביווהכלכליהחרבתיהשוויוו

 ,הזוגבניביואינטימיקשרשלקיומולאחרבמיוחד ,כזוהבטחההפרת

להינשא,האישהשלבסיכוייהנואשותבעברפגעהאכו

שלנובעידודווקאמקוסהיש ?כיוסגסכזועילהעללשמורראויהאס

שבהסבמקריסגס ,ולהרחיבהנישואיוהבטחתהפרתשלהעילהאתלחזק

חופשהסשערכיהבחברה,לכךהצדקההישהסף?עלנדחתההיאבערב

מיניווחופשההולדהעלשליטהנפוציסושבה ,המיניסביושוויוו ,הפרט

חד-משמעיבאופוהתומכת ,הרובעמדתמאוד,גדוליסהשאלהסימני

כשלעצמוהמחייבהערךעלכלומר ,מוסרי-קנטיאניבסיסעלנשענת ,בעילה

ההבטחהנוגדתאפילו-ברקהנשיאמצייו-טכניבאופוההבטחה,של

סעדלתת-החוזיסלחוק 31סעיף-הדיומאפשר ,הציבורתקנתאת

לעשותומוצדק ,החוזהפיעלחלקואתקייסהנפגעאס ,החוזהקיוסשל

לחייבניתואך ,בחוזהחלקואתלקייספלוניעללאכוףשאיוברורכו,

 , 86בהסכסחלקהאתמילאהפלוניתכאו , 85לאכיפהכתחליףבפיצויאותו

כי-שלפנינומהמקרהקיצונימקרהלתארוקשה-דורשהצדקיי

 , 87 "נזקיהעלתפוצההמערערת

היאהנפגעתההבטחה,הפרתשלקרבובנפגעתרואההרובעמדת

לשוויווהחתירהלמרותחברתי,קרבוגסאבל ,האישיותנסיבותיהקרבו

ערך ,לנשיסגרביסביונרחביסוכלכלייסחרבתייספעריסעדייוקיימיס

קייסזהובענייוהמגזריס,כלנחלתאינומיניחופש , 88מופנסאינוהשוויוו

ורווחות ,למשפחהמרכזימעמדמוקנההישראליתבחברהכפול,מוסרעדייו

לחייסובנכונות ,נשיסשלעצמילמימושכליבנישואיועדייוהרואותגישות

הבטחתאלמלאניתנתהייתהשלא ,תמורה-האישהמצדמשותפיס

הבטחתהפרתשלהשלכותיהכשלנורב-תרבותיתבחרבההנישואיו,

 , 89מעטותלאלנשיסהרות-גורללהיותיכולותוהו ,אחידותאינונישואיו

ענייוהועבודהבמקומותגבריסידיעלנשיסשלמיניותהטרדות

שבו ,הסיגריותבמפעלמנהלהיהונשלבמקרהשפלונינשכחבל ,שכיח

כיביודעהבקשרהחלהשפלוניתנכוויותר,זוטרהכעובדתפלוניתעבדה

אותהיישאכילההבטיחפלוניאך ,סיכוועצמהעלנטלההיאנשוי,פלוני

עלדה-פקטוביגמיהשלמצבעסלוהיהנוחפלונישלמבחינתולאישה,

תמרורמציבהמשפטובית ,מכרבזהחלפההאבותתקופתאךתנאיו,פי

בהבטחותיכס,היזהרו ,גבריסהאומר:נשואיסלגרביסאזהרה

נשמרחרטה-ממחויבות-להבטחהלביושעבוד-לרגש-שחלףביוהאיזוו

ולשאתאשתואתלגרשהמבטיחעל ,חלילה ,כופיסאיוהולמת:בצורה

לטובתהנישואיובמוסדאנושהפגיעהרקלאהיאכזוכפייהפלונית;את

בחירותקשהפגיעהובראשונהבראשהיא ;יותרחלשה ,מאוחרתמחויבות

שבובמצבפלוניתאתשיעמידפיצויפלוניעלמטיליסאיוגסהפרט,

שלבמזונותיהחייבאינופלוני ,מתממשתההבטחההייתהלו ,הייתה

קיבלהולא ,לאחרשתינשאעדלחודשח"ש 1000דרשהפלוניתפלונית,

המבטיחעלמההבטחה:מלאההתנערותמאפשריסאיו ,שניומצדזאת,

לאבסכוספיצוי ,הצערבגיוכללייספיצוייסבתשלוסהחרטהאתלפדות

במיוחד,גבוה

אתמבטאהואנסיגה,הואפלוניתבפרשתהדיופסק ,אחרמכיווו

באמצעותעצמואתלממש ,כביכול ,יכולותנשיסשבהוהערב,רוחות

כלפישהיומההבטחותמתעלסהואלסחטנות,פתחפותחהואנישואיו,

תביעהעילתעתהלעמודעשויההדיופסקלפיהאס ,החוקיתהאישה

בתעסמהקשרלחדולההבטחהאתשהפרהבעלכלפיהחוקיתלאישה
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ראויואוליבעינן?לעמודיכולותהסותרותההבטחותשתיהאםהזוג?

החוקית?האישהכלפילהבטחהדווקאעדיפותלהעניק

הבעלשלהסותרותההבטחותזה.בענייןניטרלינשארהמשפטבית

בעסקאותמדוברהיהכאילו ,עומדותבעינןזוגובתוכלפיאשתוכלפי

כלליאך ,עדיפההראשונה ,זהבמצב ,עקרונית .נכסלמכירתנוגדות

לאכוףניתןשלאבחוזיםמדורבכאשרחליםאינםהנוגדותהעסקאות

 ,ההבטחהאתולאהנישואיןאתלאלאכוףניתןלאוממילאהואיל . 90אותם

כמו ,מקוםמכלאךלקיים.ההתחייבויותמביןאיזושיחליטהואהבעל

אתקייםלאשכלפיומיאתלפצותחייבהמתחייב ,נוגדתעסקהכללגבי

עליוולכן ,אשתוכלפיהתחייבותואתלקייםהחליטהבעלההתחייבות.

הננטשת.זוגובתאתלפצות

S . שמרנות?אוליברליות

ללאהמכירזה ,האחדחדשניים:רכיביםשניפלוניתבפרשתהדיןלפסק

 ;למהדריןלכשרהאותהוהופךנישואיןהבטחתהפרתשלבעילהסייג

לאחר.נשויהמבטיחכאשרגםבההמכירזה ,השני

ליברליתעמדהמבטאהואהאםהמשפטיביתשמבטאהמגמהמה

בשלבתביעהההכרהעצם ,לכאורה-הראשוןלרכיבבאשר ?שמרניתאו

חופששלהליברליהעיקרוןעםאחדבקנהעולהנישואיןהבטחתהפרת

בחוזה.עצמםאתלכבולהחירותאתלצדדיםלהעניקהמבקשהחוזים,

לירבליתעמדהעםאחדבקנהעולהאינהכזובתביעההכרה ,שנימצד

מעורבותוהדוחההמיניםביןהשוויוןועקרוןהרגשחירותעלהמבוססת

אתלמקםראויזוגישהפיעל ,אחרותבמילים .זהבענייןהמדינהשל

תוקףלהלייחסולא ,הפרטשלהמלאההחירותבתחוםהנישואיןהבטחת

 . 91מחייבמשפטי

ערךשבה ,המסורתית-שמרניתהעמדהפיעל ,השנילרכיבובאשר

לביןההבטחהביןהסתירהבשללתביעהמקוםאין ,עדיףהמשפחה

עמדהזהרכיבבענייןהדיןפסקמשקף ,אחרמצדהמבטיח.שלנישואיו

אשתוכלפיהבעלשלמחויבותוזובצדזולעמודיכולותשבו ,לירבלית

חירותואתמאשרתההבטחהשלבתוקפהההכרה .זוגובתכלפיוהבטחתו

המחויבותלמרות ,עצמואתולהגשיםרגשותיואתלממשהבעלשל

ופגיע.מורכבהנישואיןשמוסדבכךמכירההיאהנישואין.מקשרהנובעת

שהבטחתכךעלהצביעלא"שפלוניכךעלובהסתמך ,זהמכיווןדווקאאך

לומראפשר , 9ן"החוקיתהזוגבתעםחסיויבלפגיעההביאההנישואין

ניתנתמשתמעבאופןשכן ,אחורהרבותשניםאותנומחזירהמשפטשבית

 . 93בפועללביגמיהגושפנקאכאן

iJ כרוכההיא .חד-משמעיתאינהפלוניתפרשתהדיןפסקאתערכתי

קייםלמצבלהגיבעליוהאםהמשפטי:הכללשלתפקידומהבשאלה

גברים)כלל(בדרךהמחייבכלל ,בהקשרנו ? 94לשינויץתמרילשמשאו

שלבמעמדםהפעראתרביםבמקריםמשקףנישואיןהבטחתהפרתבשל

ולציפיותהנישואיןלקשרהנוגעבכלובפרט ,בכללבחרבהוגבריםנשים

שנשים ,סטריאוטיפמקבעאמנםהואהקיים.למצבמגיבכזהכלל .ממנו

המיוחלהשוויוןאיןעודכלמוצדקהואאך ,ממנולהשתחרררוצותהיו

בוטלההמדינותברובשבהבארצות-הבריתשנערךמחקר ,אכן .ממומש

הבטחתהפרתשלהעילהביטולשלשהמהלךכךעלמצביע ,העילה

 . 95ברורהאינהותועלתו ,רבותנשיםשלרכושייםבאינטרסיםפגענישואין

זהבמצבהקיים.המצבעלמגיבהפלוניתבפרשתהדיןבפסקהרובדעת

 ,מסורתיות ,מסוימותובקבוצותבמלואו,מוגשםאינוהשוויוןרעיוןשבו

ראויםקרבנות ,קרובותלעתים ,הןנשים ,בקרובלהגשימוסיכויאיןאף

נישואין.הבטחתהפרתמפנילהגנה

נישואיןהבטחתהפרתשלהעילהאתהמבטלכלל ,זאתלעומת

בעקבותנישואיהםאתלממשאםלהחליטהסמכותאתהזוגלבנימעניק

הלבשלתיקונומדינתית.מעורבותוללאסנקציהללאזאת ,ההבטחה

רגשיתהתנתקותבאמצעותאלאכספיתתביעהבאמצעותיהיהלאהשבור

רצוימצבלשקףמבקשוהוא ,שינויץממריכזהכללהכאובה.מהפרשה

 .מעמדןאתלבססכדיבנישואיןתלויותתהיינהלא ,גבריםכמו ,נשיםשבו

להחלתוהמוקדמיםשהתנאיםשעהלהחילומוצדקאםהיאגדולהשאלה

שקיימותושעה ,הבשילולאעדיין-לנשיםגבריםביןבפועלשוויון-

שביסודו.האידאולוגיהאתמקבלותןנשאיבאוכלוסייהנרחבותקבוצות

למצעראו ,העילהאתלבטלהמבקשפלוניתבפרשתהמיעוטשלדינופסק

 . 223בע'שם, 80

 . 224בעישם, 81

שם.שם, 82

 . 223בעישם, 83

הנלווההטקסטלהלוראותובעיםגבריםלגביריבליו.השופטשלזינובפסק , 228בעישם, 84

 . 102-100להערות

 , 63הערהלעילגרוסקופף,ראופרשנות.פריוהואהחוזים,לחוק 31יבסקבועאינוהסעז 85

 . 632-629בעי

דבק.הנשיאשלזינובפסק 226-224בעי , 29הערהלעילפלונית,פרשת 86

 . 226בעישם, 87

והואשוויוועלמושתתאינוהנישואיומוסזימינושלהמערביתבחברהגםכילטענה 88
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