רונ פרי**,
יחיאל ש' קפל***

תפסת מרובה לא תפסת*:
על העצמה באמצעות
דיני הנזיקין

 .1  ‰ÈÚ·‰ ˙‚ˆ‰ .‡  ‡Â·Óסרבנות גט   .2פתרונות חלקיי בדי הקיי
  .3נקודות התורפה של "פתרונות" בדר של רפורמה  ·˙È˙˘˙‰ .
 .1  ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÈÂÈÚ‰העצמה באמצעות דיני הנזיקי   .2העצמה קצרת
טווח לעומת העצמה ארוכת טווח  ‚ .1  ÌÂ˘ÈÈ .הצגת השאלה   .2מודל
 :Iתביעה בלתי מסויגת   .3מודל  :IIשלילת זכות התביעה   .4מודל :III
"שביל הזהב"  .ÌÂÎÈÒ

מבוא
בשני האחרונות נדרשו בתי משפט בישראל כמה וכמה פעמי לתביעות נזיקי של
מסורבות גט כנגד בני זוג 1.בקשות למחיקת על הס של תביעות כגו דא בתואנה של
היעדר עילה נדחו בזו אחר זו 2.בשלהי שנת  2004א נתקבלה – לראשונה בישראל –
תביעה של מסורבת גט כנגד ב זוגה 3.התובעת זכתה בפיצוי בס  325,000ש"ח בגי נזק
לא ממוני שנגר לה במש תשעה עשר וחצי חודשי סרבנות ,ולסכו זה הצטר תשלו

* יומא ,פ ,א; ראש השנה ,ד ,ב.
** מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה.
*** מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה.
אנו מודי לחברות מערכת "משפט ,חברה ותרבות" על הערותיה המועילות.
 1הרשימה עוסקת כמוב בבני זוג יהודי .המונח "גט" שמקורו במשפט העברי נוגע א ורק
לגירושי של יהודי.
 2ראו :תמ"ש )י( ) 'Á ' '‡ 12130/03לא פורס ;(31.5.04 ,תמ"ש )י( ˙ÈÂÏÙ 3950/00
' ‡) ÈÂÓÏלא פורס ;(2001 ,בש"א  54233/01תמ"ש )י( ˙ÈÂÓÏ‡ ' ÈÂÏÙ 9101/00
)לא פורס .(3.2.02 ,מעניי לציי כי לאחרונה דחה בית המשפט לענייני משפחה בראשו
לציו בקשה למחיקה על הס של תביעת נזיקי שהוגשה על ידי מסורב גט נגד בת זוגו
הסרבנית .ראו :תמ"ש )ראשל"צ(  ,ÈÂÓÏ‡ ' ˙ÈÂÏÙ 7030/01פורס במאגר נבו ).(11.12.05
 3לדיו ביסודות המשפטיי של תביעת נזיקי כנגד סרב הגט ראו :יחיאל קפל ורונ פרי "על
אחריות בנזיקי של סרבני גט"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכח .(2005) 773
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עונשי בס  100,000ש"ח 4.מיד לאחר שנית פסק הדי מסרה באת כוח התובעת
לעיתונאי כי "הפסיקה ...מעניקה לנשי קל מיקוח חשוב במשא ומת על גירושי ...
חשוב שבעלי ידעו מעכשיו שה ישלמו על כל יו שה מסרבי למלא פסק די שמחייב
אות לתת גט" 5.תביעת הנזיקי נחזית אפוא לכאורה כמכשיר להעצמת של מסורבות
גט :מכשיר רב עוצמה שמסורבת הגט רשאית לעשות בו שימוש כראות עיניה לש
הפעלת לח על ב זוגה הסורר .לעומת זאת אנו סבורי כי שימוש בלתי מרוס בדיני
הנזיקי עלול ,בחשבו סופי ,להסב נזק לעניינ של מסורבות גט ,וכי משו כ יש לבכר
מודל נזיקי מחושב ומבוקר המבטיח לה העצמה ממשית לטווח הארו.
בפרק א נדו בשורשיה של בעיית מסורבות הגט ונציג כמה מסלולי פתרו המצויי
מחו לדיני הנזיקי ,חלק נגזרי מ הסטטוס קוו ואחרי תלויי רפורמה .נראה כי
המסלולי הללו אינ אפקטיביי או אינ מעשיי  .מסקנת ביניי זו תחייב חיפוש אחר
פתרו חלופי .בפרק ב נפתח מודל תאורטי כללי של העצמה באמצעות דיני הנזיקי.
תחילה נראה כי תביעת הנזיקי עשויה לשמש מכשיר אפקטיבי להעצמת קרבנות של
דיכוי ,השפלה והתעללות .לאחר מכ נבחי בי העצמה ארעית לבי העצמה ארוכת טווח
ונטע כי העצמה ארעית אינה העצמה של ממש ,אלא אחיזת עיניי  .אדרבה :כאשר מס
העש מתפוגג ,מתברר לעתי כי חברות הקבוצה המוחלשת מצויות במצב גרוע משהיו בו
לפני המהל שנועד להעצימ ,בעוד שההישג המפוקפק מקד  ,הלכה למעשה ,אינטרסי
פוליטיי של גורמי אחרי  .בפרק ג נייש את המודל התאורטי הכללי במקרה המבח.
נראה כי שימוש משולל רס בכוח של דיני הנזיקי כנגד סרבני גט אמנ עשוי להעצי
את מסורבות הגט בטווח הקצר ,א הוא עלול להיות  self-defeatingבטווח הארו ,ונסביר
כיצד המודל שהוצע על ידינו מבטיח העצמה אופטימלית.

4

5

תמ"ש )י(  ,.Ù.Î ' .˘.Î 19270/03פורס במאגר נבו ) .(21.12.04לאחרונה נתקבלה
תביעה נוספת בגי נזקי סרבנות .ראו :תמ"ש )כ"ס( ÈÂÏÙ ÁÂÓ‰ ÔÂ·ÊÚ ' ˙ÈÂÏÙ 19480/05
 ,Ï"Êפורס במאגר נבו ) ,(30.4.06אלא שבאותו מקרה הוגשה התביעה נגד עיזבונו של
הסרב שנפטר לאחר כעשרי שנות סרבנות .מקרה זה שונה מעט מ המקרה הטיפוסי שבו
אנו מתמקדי כא ,במוב זה שהטלת אחריות על העיזבו אינה יכולה להיחשב להפעלת
לח על הסרב ,שאינו בי החיי .השופט צבי ויצמ ער להבחנה זו ומתייחס אליה בפסקה
 25לפסק הדי.
רותי סיני ועמיר ברקת "תקדי :סרב גט חויב לפצות את אשתו ב 425אל שקלי" ı¯‡‰
) ,(22.12.04א .6דברי דומי נאמרו על ידיה בתכנית האקטואליה "מהיו למחר" בערו
הטלוויזיה הממלכתי באותו היו ממש.
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א .הצגת הבעיה
 .1סרבנות גט
הניחו כי אלמונית ופלוני ,יהודי תושבי ישראל ,נישאו זה לזה כדת משה וישראל ,וכי
בשלב מסוי עלתה מערכת היחסי על שרטו .האישה מבקשת להתגרש מ האיש ,אול
זה אינו חפ בגירושי .בעיית "סרבנות הגט" נובעת מהצטברות של שלושה גורמי :
¯‡˘ ,˙Èסעי  1לחוק שיפוט בתידי רבניי )נישואי וגירושי( ,תשי"ג) 1953להל:
חוק שיפוט בתי די רבניי ( 6קובע כי לבית הדי הרבני סמכות ייחודית לדו בענייני
נישואי וגירושי של יהודי אזרחי המדינה או תושביה .סעי  2לאותו חוק מורה כי
נישואי וגירושי של יהודי ייערכו בישראל על פי די תורה .פירוש הדבר הוא שתביעת
גירושי בי יהודי אזרחי המדינה או תושביה נדונה בפני בית הדי הרבני הפוסק על פי
הדי העברי ,˙È˘ .במשפט העברי מת גט וקבלתו ה אקטי רצוניי  :מת הגט טעו
הסכמה מצד האיש ,וקבלת הגט טעונה הסכמה מצד האישה 7.פירוש הדבר הוא שהאיש
רשאי להימנע ממת גט ,˙È˘ÈÏ˘ .אישה המבקשת להתגרש ומנועה מלעשות כ מצויה
בתו תא משפחתי שהיא אינה חפצה להשתיי אליו ,והיא אינה יכולה להקי תא
משפחתי חדש .היא נותרת נשואה לגבר שעמו היא אינה מעוניינת לחיות עוד.
עד לנקודה זו נית לטעו כי מצב של נשי יהודיות אינו שונה מזה של גברי יהודי .
כש שהגט אינו יכול להינת אלא מרצונו החופשי של האיש ,הוא אינו מתקבל אלא

6
7

חוק שיפוט בתי די רבניי ,תשי"ג.1953
מקדמת דנא ברור ,כי הגט אינו יכול להינת אלא מרצונו הטוב והחופשי של האיש .בימי
הביניי התקבלה בחלק מתפוצות ישראל תקנה המכונה חר דרבנו גרשו ,האוסרת על
האיש לגרש את אשתו על כורחה .התקנה התפשטה תחילה בקרב יהדות אשכנז וצרפת .ראו:
אלימל וסטריי "ריבוי נשי וכפיית האישה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה האחת
עשרה ובמאה השתיעשרה"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓו  ;(1988) 118אלימל וסטריי "הגנת מעמד
הנישואי של האישה היהודייה בישראל :מפגש בי מסורות משפטיות של עדות שונות"
 ÌÈÏÈÏÙז  .(1999) 286284 ,273לאחר מכ התפשטה בתפוצות ישראל נוספות .ראו :מרדכי
עקיבא פרידמ ¯ ;(1986) 111 ¯È‰˜ ˙ÊÈ‚Ó ÌÈ˘„Á ˙Â¯Â˜Ó :Ï‡¯˘È· ÌÈ˘ ÈÂ·Èאריאל
רוזצבי „ ;(1990) 260258 ÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘Ó‰ ÈÈשלמה זלמ הבלי
"תקנות רבנו גרשו מאור הגולה בענייני אישות בתחומי ספרד ופרובאנס )לאור תשובות
הרשב"א ור' יצחק די מולינא מכתבי יד(" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂב ) 210205 ,200תשל"ה(;
שלמה שלמ הבלי "בירורי חדשי בענייני תקנות רגמ"ה ,ייחוס ,תחולת והתפשטות"
˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂיאיב ) 328326 ,317תשמ"דתשמ"ו(.
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מרצונה החופשי של האישה 8.מטע זה נראה לכאורה כי קיימת סימטריה בי הצדדי ,
ומכא שאי ביניה פער כוחות המצדיק התערבות .אול זוהי הצגה בלתי שלמה של
המציאות .בראש ובראשונה ,סרבנות גט מצד נשי היא נפוצה הרבה פחות מסרבנות גט
מצד גברי  .הפער הכמותי יוצר כשלעצמו הבדל בחומרה בי שתי התופעות .כמו כ מצבו
של מסורב גט אינו קשה כמו זה של מסורבת גט .מסורבת גט שחיה חיי אישות ע גבר
שאינו בעלה עוברת עבירה שתוצאותיה חמורות בהרבה מאלו שנוצרות כשמסורב גט נוהג
בדר דומה .בי היתר ,היא "אסורה לבעלה ולבועלה" 9,וצאצאי שנולדי לה מהקשר
האסור ה ממזרי  ,שאינ יכולי להינשא ליהודי  ,זולת לממזרי אחרי או לגרי 10.
מסורב גט שחי ע אישה אחרת איננו מנוע מלהינשא לה לאחר גירושיו מ האישה
הראשונה ,וילדיה המשותפי אינ ממזרי  .לבסו ,במקרי שבה האישה מסרבת
לקבל גט ,נית לפתור את בעייתו המוגבלת של האיש על ידי מת היתר נישואי )המאפשר
לו לשאת אישה נוספת( 11.פתרו כזה אינו קיי בעניינ של מסורבות גט .סיכומו של דבר,
פער הכוח בי הגבר לבי האישה בהלי הגירושי נוצר בעיקר משו שהנזק שנגר
לאישה מחמת סרבנותו של האיש עולה עשרת מוני על הנזק שנגר לגבר מחמת
סרבנותה של האישה.

 .2פתרונות חלקיי בדי הקיי
במקרי מתאימי נית להפעיל כנגד סרב גט סנקציות שונות כדי להניעו לחזור בו
מסירובו .סעי  6לחוק שיפוט בתידי רבניי מורה כי א בית די רבני ציווה בפסק די
סופי  ˙ÂÙÎÏאיש לתת גט פיטורי לאשתו או לכפות אישה לקבל גט פיטורי מאיש,
רשאי בית משפט מחוזי ,כתו  60ימי מיו מת הצו ,לפי בקשת היוע המשפטי
לממשלה ,לכפות במאסר לציית לצו .הוראה זו אינה מסמיכה את בית הדי הרבני להטיל
את הסנקציה בעצמו :הוא אמנ מוסמ לקבוע כי הדי העברי מורה שבנסיבות המקרה
"כופי" לגרש )א באמצעות מאסר( ,א לא ניתנה לו סמכות ביצוע עצמאית בשלב הטלת
המאסר .בחוק נקבע כי הטלת מאסר על סרב גט מותנית למעשה באישור של שני
גורמי חיצוניי  :היוע המשפטי לממשלה ,אשר מחליט א לבקש את מאסרו של
8
9
10
11

בתי הדי הרבניי בישראל גורסי שבמדינת ישראל האיסור לגרש אישה על כורחה חל על
כל היהודי ,מכל תפוצות ישראל .ראו :בנציו שרשבסקי „;(1993) 279 ,6763 ‰ÁÙ˘Ó ÈÈ
וסטריי ÏÈÚÏ ,הערה  ,7בעמ' .326308
רמב" ,גירושי י ,ד.
דברי ,כג ג; רמב" ,איסורי ביאה טו ,ז ,כא.
הסדר זה הוכר על ידי המחוקק כסייג לאחריות פלילית בגי עבירת הפוליגמיה )סעי 179
לחוק העונשי ,תשל"ז.(1977
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הסרב ,ובית המשפט המחוזי ,אשר מחליט א להיעתר לבקשה .נוס על שני מנגנוני
הבקרה הללו ,שעניינ הפעלת שיקול דעת נוס על ידי גור חיצוני ,קיי ג מנגנו
השהיה ,שמטרתו מניעת פעולה חפוזה :נית לייש את פסק הדי הרבני רק לאחר שחל
פרק זמ מסוי מיו מת פסק די סופי של בית הדי .מגבלות אלה מנעו הפעלה מהירה
ויעילה של סנקציית המאסר כנגד סרב הגט12.
יתר על כ ,לאור נוסח סעי  6לחוק שיפוט בתידי רבניי  ,היה בית המשפט המחוזי
רשאי "לכפות במאסר לציית לצו" רק א בית הדי הרבני ציווה "לכפות איש לתת גט" או
"לכפות אשה לקבל גט" ,ולא כאשר נית פסק די של גירושי שדרגתו נמוכה יותר ,דהיינו
פסק די של "חיוב"" ,מצווה" או "המלצה" לגרש 13.המחוקק קבע מגבלה זו כדי למנוע
חשש שהגט שיינת או יתקבל בעקבות השימוש בסנקציה יהא מעושה שלא כדי .כזכור,
הגט צרי להינת מרצונו הטוב של האיש ולהתקבל מרצונה הטוב של האישה .כאשר
נוקטי אמצעי כפייה כנגד סרב או סרבנית גט ,להוציא נסיבות מיוחדות שבה ההלכה
מאפשרת כפיית גט ,קיי חשש שהגט שיינת או יתקבל בעקבות השימוש באמצעי אלה
יהיה מעושה שלא כדי ,כלומר כפוי בנסיבות שבה הכפייה אסורה – ועל כ בלתי תק14.
בתי הדי הרבניי מיעטו לפסוק ש"כופי" לגרש היות שהדייני חששו כי א יכפו לתת –
או לקבל גט – באמצעות הסנקציה החמורה שבסעי  6כשאי ודאות הלכתית שקיימת
עילת גירושי שבגינה "כופי" לגרש ,הגט יהיה מעושה שלא כדי .עד לשנת תשנ"ה לא
נקבעה בחוק החרות דר נוספת לכפיית גט .בית המשפט העליו פסק כבר בשנות
החמישי כי סעי  6קובע מנגנו אקסקלוסיבי לכפיית פסקי גירושי ,ושלא נית להפעיל
כנגד סרבני גט סנקציות אחרות 15,ובכלל זה פסיקת "מזונות הפחדה" על ידי בית הדי

12

13
14
15

זרח ורהפטיג "כפיית גט להלכה ולמעשה" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂגד ) 210 ,153תשל"ו
תשל"ז(; שלמה דיכובסקי "בתי די רבניי ממלכתיי :בעיותיה והישגיה" „Ï‡¯˘È ÈÈ
יגיד ,יב )תשמ"ותשמ"ח(; יחיאל ש' קפל "מגמה חדשה בנוגע לקיו פסקידי של
גירושי :שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכא
Yehiel S. Kaplan, “Enforcement of Divorce Judgments by ;(2005) 636631 ,609
).Imprisonment – Principles of Jewish Law”, 15 Jewish L. Annual 57, 112-21 (2004
בג"  ,˘"ÓÚÂÈ‰ ' (ÛÂÎÂ¯Â·) ‚ÈÈÂˆÊÂ¯ 822/88פ"ד מב).(1989) 761760 ,759 (4
להשלכות אפשריות של החשש מפני גט מעושה שלא כדי ראו להל פרק ג.2.
בג"  ,ÌÈÏ˘Â¯È Ù"ÏˆÂ‰‰ ¯"ÂÈ ' ‚ÈÈÂˆÊÂ¯ 54/55פ"ד ט) ,1542 (3בייחוד בפסק דינו של
השופט ויתקו בעמ' .1559
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הרבני 16.הלכ הימנעות של הדייני מלפסוק ש"כופי" לגרש מנעה במקרי רבי
אפשרות של פתרו למצוקת מסורבות הגט17.
18
בשנת תשנ"ה נחקק חוק בתי די רבניי )קיו פסקי די של גירושי( .החוק חולל
מהפכה בדי הנוהג בנוגע לקיו פסקי די של גירושי בשלושה מובני  :ראשית ,הוא
הרחיב את מער הסנקציות שנית להפעיל כנגד סרב או סרבנית גט שאינ מצייתי
לפסק די של בית הדי הרבני המורה לה לית ,או לקבל ,גט .בהתא לחוק נית להוציא
כנגד הסרב צווי הגבלה שוני  ,לרבות צו השולל ממנו את הזכות לצאת מ האר ,לקבל
דרכו ,לקבל רישיו נהיגה ,לשמש במשרה על פי די ,לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר
על פי די או להפעיל עסק הטעו רישוי ,וכ צו מאסר .שנית ,החוק מסר את הסמכות
להטיל סנקציות כאמור לידי בית הדי הרבני בלבד .הכפייה מתבצעת ללא פיקוח של
מנגנו אזרחי חיצוני .שלישית ,החוק מאפשר לבית הדי לעשות שימוש בסנקציות
המנויות בו לא רק במקרי המועטי יחסית שבה נפסק ש"כופי" איש לגרש את אשתו
אלא בכל דרגה של פסק די של גירושי.
לכאורה ,החוק קובע אמצעי לכפיית גט מקו שבו הכפייה אסורה .בר בהצעת
החוק הובהר כי הבסיס ההלכתי להפעלת אמצעי אלה נגד סרבני גט הוא העיקרו של
"הרחקות רבנו ת " 19.בתשובה שבה נזכרו לראשונה ה"הרחקות" מנה רבנו ת סוגי
מסוימי של הרחקות חברתיות והסביר "שבזה אי כפייה עליו ,שא ירצה מקיי והוא לא
ילקה בגופו מתו נידוי זה )=הרחקה זו( ,א אנו נתפרד מעליו" 20.הרחקות רבנו ת ,
בניגוד למלקות בשוטי  ,לחר ולנידוי ,אינ פועלות על "גופו" של סרב הגט .נראה אפוא
שרבנו ת התכוו להבחי בי ההרחקות הנזכרות בתשובתו ,הפועלות באופ עקי ,דהיינו
על ידי מניעת טובה הצומחת לאד מיחסיו ע הבריות בחברה שבה הוא מצוי ,לבי חר

16
17
18
19
20

ראו ,Ì˘ :בעמ'  1550מפי השופט זילברג ובעמ'  1559מפי השופט ויתקו .בהקשר זה ראו
ג :יחיאל ש' קפל "פתרו מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיי"  ËÙ˘Ó‰י
.(2006) 398396 ,381
פנחס שיפמ „ Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘Ó‰ ÈÈא  ;(1995) 297ורהפטיג ÏÈÚÏ ,הערה  ,12בעמ' ;210
אליאב שוחטמ "מעמד האישה בדיני נישואי וגירושי" ËÙ˘Ó·Â ‰¯·Á· ‰˘È‡‰ „ÓÚÓ
 ;(1995) 421 ,417קפל ÏÈÚÏ ,הערה  ,16בעמ'  ,398הערה .97
חוק בתי די רבניי )קיו פסקי די של גירושי( ,תשנ"ה.1995
ראו :הצעת חוק בתי די רבניי )קיו פסקי די של גירושי( ,תשנ"ד ,1994ה"ח ) 496דברי
ההסבר להצעת החוק(.
שו"ת ,ספר הישר ,כד .בנוגע להרחקות רבנו ת והיק תחולת ראו ג :אברה בארי
"הרחקות רבנו ת" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂיחיט ) 7473 ,65תשנ"בתשנ"ד(; ורהפטיג,
 ÏÈÚÏהערה  ,12בעמ' .162
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ונידוי ואמצעי ישירי אחרי  ,כגו מלקות בשוטי  ,הפועלי באופ ישיר ,ועל כ
השימוש בה אסור כאשר אי "כופי" לגרש21.
ממבט ראשו נראה כי הסמכתו של בית הדי הרבני להוציא צווי הגבלה שוני כנגד
סרבני גט היא מכשיר יעיל לפתרו בעיית הסרבנות ,אלא שבחיי המעשה עלולות להתעורר
שתי בעיות המעמעמות את זוהרו :ראשית ,הסרב עלול להתמיד בסירובו חר הסנקציות
המוטלות עליו .שנית ,בית הדי הרבני עשוי להימנע משימוש בסמכויותיו על פי החוק או
לבחור בסנקציות קלות יחסית ,בייחוד עקב חששות הלכתיי 22.

 .3נקודות התורפה של "פתרונות" בדר של רפורמה
)‡( ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÔÈ˘Â¯È‚Â ÔÈ‡Â˘È
הפתרו הקיצוני ביותר למצוקת של מסורבות הגט הוא החלפת המשטר הקיי של
נישואי וגירושי על פי הדי הדתי במשטר המכיר בנישואי ובגירושי אזרחיי  .נית
לחשוב על משטר אזרחיאקסקלוסיבי מהסוג המקובל בצרפת ,שבו נישואי וגירושי
מתבצעי א ורק בדר אזרחית ,ועל משטר אזרחיאופציונלי שבו כל זוג רשאי לבחור
א להינשא )ובמקרה הצור א להתגרש( בדר אזרחית או דתית .פתרו מ הסוג האחרו
)מסלול אזרחיאופציונלי( לבעיה הדומה לזו הנדונה כא הוצע בשלהי שנות התשעי ג
בלבנו ,שבה נוהג משטר נישואי וגירושי דומה לזה הקיי אצלנו כיו  23.הצעת החוק
הלבנונית נועדה ,בי היתר ,לצמצ את האפליה שממנה סבלו נשי מכוח דיני הנישואי
והגירושי הדתיי וקודמה על ידי כל התומכי בהעצמת נשי  24.ע זאת ,בעקבות לח
של הממסד הדתי )ובייחוד אנשי דת מוסלמי סוני ( ,ההצעה נזנחה 25.דעתנו היא כי ג
בישראל "פתרו" כזה הוא בלתי מעשי ובלתי יעיל ,וזאת מכמה טעמי :

21
22

23
24
25

בנוגע לרציונל ההלכתי של "מניעת טובה" כבסיס להרחקות רבינו ת ולהבחנה בי כפייה
ישירה לעקיפה בהקשר זה ראו :קפל ÏÈÚÏ ,הערה  ,12בעמ' ,Kaplan ;623622 ,619618
 ÏÈÚÏהערה  ,12בעמ' .9380
בשנת  2003למשל הוטלו סנקציות על פי החוק ב 60תיקי ,שעה שב 353תיקי שבה
התקבלו החלטות לחיוב בגט עדיי לא נית גט .ראוÔÂ˙˘Â„ – Ï‡¯˘È· ‰ÁÙ˘ÓÂ ÌÈ˘ :
) 59 ,56 ÈËÒÈËËÒרות הלפריקדרי וענבל קארו עורכות .(2005 ,יש להניח כי מספר התיקי
שבה בית הדי קבע שמצווה או המלצה לתת גט ולא נית בה גט גדול בהרבה.
Sherifa Zuhur, “Empowering Women or Dislodging Sectarianism?: Civil Marriage in
).Lebanon”, 14 Yale J. L. & Fem. 177, 183-85 (2002

˘ ,Ìבעמ' .198196 ,184181
˘ ,Ìבעמ' .205203 ,198197 ,186185
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ראשית ,משטר נישואי וגירושי אזרחיאקסקלוסיבי פוגע בחופש הדת ,שהרי הוא
שולל מ הבריות את הזכות להינשא על פי אמונת א שהדבר אינו נדרש לש מניעת
פגיעה בזולת )בדיוק כש שמשטר נישואי דתיאקסקלוסיבי עלול לפגוע בחופש מדת(.
השלטת מודל אזרחי של נישואי וגירושי על כלל האוכלוסיה בחברה רבתרבותית א
מנוגדת לפלורליז  ,שהוא ער ליברלי ראשו במעלה 26.קושי זה אינו מתעורר כמוב
במשטר אזרחיאופציונלי.
שנית ,א אצלנו נראה כי הרעיו של אזרוח הנישואי והגירושי – ולו במתכונת
האופציונלית – לא יצא מ הכוח אל הפועל בשל היעדר תמיכה פוליטית או ציבורית
מספקת .אדרבה :כל המודלי הקונסטיטוציוניי שנשקלו ברצינות בעת האחרונה
משמרי את המציאות המשפטית הנוהגת בענייני נישואי וגירושי .לדוגמה :סעי 164
להצעת החוקה של המכו הישראלי לדמוקרטיה מורה כי בית המשפט העליו לא יוכל
לבחו את חוקתיות של הוראות החוק העוסקות בסמכות של בתי הדי הדתיי ובעריכת
נישואי וגירושי בהתא לדי דתי 27.הצעת חוקה בהסכמה רחבה של ועדת החוקה ,חוק
ומשפט שהתפרסמה לאחרונה כוללת הוראה כללית של שמירת דיני )פרק  ,14סעי
 28.(1תאורטית ,העובדה שהוראות הנוגעות לסמכות בית הדי הרבני ולתחולת המשפט
העברי בענייני נישואי וגירושי לא תיחשפנה לביקורת שיפוטית אינה מונעת את שינוי
או סיוג על ידי המחוקק .ע זאת נראה כי הסכמת נציגי הציבור הדתי לאיסור על ביקורת
שיפוטית ניתנה בהנחה שע נטרול ה"סכנה" השיפוטית – ולנוכח כוח של המפלגות
הדתיות בזירה הפרלמנטרית – הסטטוס קוו לא יהא מאוי .
שלישית ,אפילו היה מתקבל הסדר נישואי וגירושי אזרחי ,תופעת סרבנות הגט לא
הייתה נעלמת כליל .ההכרה בקיומו של מסלול אזרחיאופציונלי לא הייתה יכולה למנוע
סרבנות גט מצד גברי שנשאו את נשותיה כדת משה וישראל לפני הרפורמה או – מתו
בחירה – לאחר הרפורמה 29.ודאי שלא נית במסגרת רפורמה חקיקתית לשי ק

26
27
28
29

שחר ליפשי "ברצוני להתגרש ומייד! על ההסדרה האזרחית של הגירושי" ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ
כח .(2005) 733732 ,671
 .http://www.idi.org.il/hebrew/article.asp?id=2668ע זאת ההצעה מתייחסת לכ
שהמחוקק יכיר בברית זוגיות ,מוסד שעליו נרחיב את הדיבור להל.
לנוסח ההצעה ראו .huka.gov.il/wiki/index.php :להצגת הוויכוח בעניי נישואי וגירושי
ראו ג את דברי ההסבר לפרק  ,1סעי  12ולפרק  ,2סעי .13
במחקר עומק שנער בשני  20001999בקרב האוכלוסיה היהודית בישראל הביעו רק 26%
מהנשאלי נכונות להינשא בנישואי אזרחיי .ראו" :יהודי ישראלי :דיוק – אמונות,
שמירת מסורת וערכי של יהודי בישראל ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂÎÓ‰ ,ÔÓËÂ‚ ÊÎ¯Ó "2000
 .(1990) 11 ,‰ÈË¯˜ÂÓ„Ïהשוו ÏÈÚÏ ,Zuhur :הערה  ,23בעמ'  :183הצעת החוק הלבנונית
לא הייתה יכולה לחסל את אפליית של נשי לפי הדי הדתי מכיוו שקבעה משטר
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לתוצאות הבלתי רצויות של התרת נישואי דתיי בניגוד להוראות הדי הדתי מנקודת
המבט של הדי הדתי עצמו )למשל ,ילדי אישה שלא קיבלה גט כדי מאד שאינו בעלה
ה ממזרי ( .בנסיבות אלה היה די תורה ממשי לחול על הלי הגירושי של יהודי
שנישאו כדת משה וישראל ,ובעיית הסרבנות הייתה ממשיכה להתקיי  ,א כי ככל הנראה
בהיקפי פחותי  30.א במדינות שבה משטר הנישואי והגירושי הוא אזרחיאקסקלוסיבי
עלולה להתעורר בעיית הסרבנות ,שהרי בני זוג יהודי אינ מנועי מעריכת טקס דתי ג
א המדינה אינה מכירה בתוקפו; וא לאחר הטקס הנישואי עולי על שרטו ,והאישה
מעוניינת בגט תק )נוס על התרת הנישואי האזרחיי ( האיש יכול להתעמר בה על ידי
הימנעות ממת הגט31.
)·( ·¯˙ÂÈ‚ÂÊ ˙È
"פתרו" קיצוני פחות מצוי לכאורה בהצעת חוק ברית הזוגיות ,אשר גובשה בשנת
 2004על ידי ועדה פרלמנטרית שהוקמה בהתא להסכמי הקואליציוניי  32.ההצעה
אמנ אינה מאפשרת נישואי או גירושי אזרחיי  ,א היא מכירה במסגרת משפחתית
אזרחית אלטרנטיבית הקרויה "ברית זוגיות" ,שבה מוחלות על הצדדי כל הזכויות
והחובות החלות בי בני זוג נשואי  ,זולת זכויות וחובות שמקור בדי דתי 33.הצעה זו
מקבעת מציאות שבה נישואי וגירושי יכולי להיעשות רק על פי די דתי ,ובה בעת היא
מבטלת )פרוספקטיבית( את מוסד הידועי בציבור ומאלצת בני זוג המבקשי לזכות
בסטטוס משפטי כלשהו להירש במרש הזוגיות 34.אמנ סיכוייה של הצעה זו טובי
מאלה של כל הצעה המאפשרת נישואי וגירושי אזרחיי  ,אול אי בכוחה לפתור את
בעיית הסרבנות .בדיוק כמו משטר נישואי וגירושי אזרחיאופציונלי ג ברית הזוגיות
היא אופציונלית .היא מיועדת למי שאינ יכולי או אינ רוצי להינשא על פי הדי

30
31
32
33
34

אופציונלי ולא אקסקלוסיבי של נישואי אזרחיי .לדיו בטענה שלפיה נית לאפשר גירושי
אזרחיי של מי שנישאו בנישואי דתיי ראו :ליפשי ÏÈÚÏ ,הערה  ,26בעמ' .735733
כאמור ,רוב מכריע של היהודי בישראל היו מבכרי נישואי כדת משה וישראל – אפילו
החלופה של נישואי אזרחיי הייתה קיימת.
לדיו בתביעות נזיקי שהוגשו על ידי מסורבות גט בצרפת ראו להל הערה  97והטקסט
הנלווה.
בוועדה היו חברי רוני בראו )ליכוד( ,רוני בריזו )שינוי( ,ניס סלומיאנסקי )מפד"ל( ויורי
שטר )האיחוד הלאומי( .ראו :ד"כ )תשס"ו( ,כנס מיוחד ,הישיבה ה 310של הכנסת ה16
).http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00634906.doc (1.3.06
למאפייני ההסדר המוצע ראו.http://www.idi.org.il/hebrew/article.asp?id=2378 :
˘ .Ìראו במיוחד סעי  11להצעה.
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הדתי 35.הואיל וגירושי של בני זוג שיבחרו להינשא כדת משה וישראל ייערכו א ה לפי
די תורה ,תופעת סרבנות הגט לא תיעל 36.
)‚( ˘È˙¯·Á ÈÂÈ
פתרו אפשרי אחר למצוקת של מסורבות הגט עשוי להיות פועל יוצא של שינוי
הדרגתי של המציאות החברתית .בני זוג עשויי להעדי לקיי מערכת יחסי זוגית
ולנהל משק בית משות בלא נישואי 37.א תופעה זו תהפו נחלת הכלל ,תיפתר מאליה
בעיית מסורבות הגט ,שכ בהיעדר נישואי לא יידרשו גטי .א בני הזוג לא נישאו כלל,
הרי שמנקודת המבט של המשפט העברי ה יכולי לסיי את חייה המשותפי ללא גט.
אול איננו רשאי לסמו על "פתרו" שכזה .מוסד הנישואי הוא מוסד בעל שורשי
עמוקי בחברה האנושית בכלל והיהודית בפרט .אי זה סביר כי בני האד  ,כול או
אפילו רוב  ,יוותרו לחלוטי על מסגרת זו .מוב כי ירידה בשכיחות הנישואי ,להבדיל
מהיעלמותו המוחלטת של מוסד הנישואי ,לא תפתור לגמרי את בעיית הסרבנות.

ב .התשתית העיונית לפתרו
 .1העצמה באמצעות דיני הנזיקי
)‡( ÈÏÏÎ
במובנה הרחב "העצמה" היא כל שינוי לטובה במצבו של אד המצוי בעמדת נחיתות
או חולשה :כלכלית ,חברתית ,משפטית או אחרת .באחד המובני הצרי  ,המתאי יותר
לענייננו" ,העצמה" פירושה מת או השבה של תחושת ההערכההעצמית ,הכוח והשליטה
על החיי לפרטי חלשי או מוחלשי  38.טענתנו היסודית הראשונה היא שדיני הנזיקי

35
36
37

˘ .Ìראו בדברי ההסבר להצעה.
השוו  ÏÈÚÏהערה  3029והטקסט הנלווה.
עיינו :ראלי סער "ירידה של  35%בשנה במספר הנישואי בישראל" :(22.1.06) ı¯‡‰

38

&http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=673395&contrassID=1
.subContrassID=1&sbSubContrassID=0
Peter B. Edelman, “Toward a Comprehensive Antipoverty Strategy: Getting Beyond
the Silver Bullet”, 81 Geo. L.J. 1697, 1746 (1993); Elizabeth McCulloch, “Let Me
Show You How: Pro Se Divorce Courses and Client Power”, 48 Fla. L. Rev. 481, 484
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ה אחד מ האמצעי המבטיחי ביותר להעצמת של קרבנות תקיפה ,התעללות ,דיכוי
והשפלה בכלל ומסורבות גט בפרט.
דיני הנזיקי מטילי על כל אד חובות שונות הנוגעות להתנהגותו כלפי הזולת ,וה
מחייבי את מי שהפר את חובתו )ה"מעוול"( לפצות את הנפגע מ ההפרה על נזקו 39.אנו
נוהגי לומר כי החובות שהפרת מקימה זכות תביעה בנזיקי ה חובות מכוח הדי,
להבדיל מ החובות שהפרת מקימה זכות תביעה בדיני החוזי שה חובות שמקור
בהסכמה בי הצדדי  ,הג שהבחנה זו אינה מדויקת 40.כאמור ,דעתנו היא שנית וראוי
להתייחס להעצמה כאחת ממטרות דיני הנזיקי בעת החדשה .אול על מנת להגשי
מטרה זו בצורה המיטבית יש לבחו בכל סוג של מקרי א תרומתה של תביעת נזיקי
להעצמה עולה על פגיעתה בקרב ,במידה שקיימת כזו .עלינו לברר אפוא אילו ממאפייני
התביעה עשויי לתרו להעצמת קרבנות תקיפה ,התעללות ,דיכוי והשפלה ,ואילו
ממאפייניה עלולי דווקא להפריע בכ .בהמש נראה כי הפוטנציאל המעצי של תביעת
הנזיקי ניכר בחמישה מישורי  (1) :הייצוג; ) (2הגשת התביעה והמשכה; ) (3ניהול
ההלי; ) (4תוצאות ההלי מנקודת המבט של הקרב המסוי ; ) (5תוצאות ההלי
מנקודת המבט החברתית 41.לאחר מכ נבח מאפייני מסוימי של תביעת הנזיקי
העלולי לפגוע באפקט המעצי  ,בייחוד במישור של ניהול ההלי.
)·( ÔÈ˜ÈÊ‰ ˙ÚÈ·˙ Ï˘ ‰ÓˆÚ‰ ÈÏÏÂÁÓ ÌÈÈÈÙ‡Ó
] ‚ÂˆÈÈ Ô˙Ó [1לחברה בקבוצה מוחלשת בידי בעל מקצוע מיומ הוא לדעתנו בעל
השפעה מעצימה .נכו הוא שבקבלת ייצוג יש משו העברה של חלק מ השליטה בגורלו
של המיוצג אל זולתו 42.אול העברת השליטה היא מוגבלת למדי ,נעשית מרצו ,והיא

39
40
41
42

(1996); Carrie A. Savage, “Culture and Mediation: A Red Herring”, 5 Am. U. J.
).Gender & L. 269, 281(1996
השווW. Page Keeton, Dan B. Dobbs, Robert E. Keeton & David G. Owen, Prosser :
).& Keeton, On Torts 1 (5th ed. 1984

רונ פרי "להיות או לא להיות :הא זו השאלה? תביעות נזיקי בגי 'חיי בעוולה' כטעות
קונספטואלית"  ÌÈËÙ˘Óלג .(2003) 566 ,507
ראו והשווLeslie Bender, “Tort Law’s Role as a Tool for Social Justice Struggle”, 37 :
).Washburn L.J. 249 (1998
עיינוWilliam P. Quigly, “Reflections on Community Organizers: Lawyering for :

Empowerment of Community Organizations”, 21 Ohio N.U. L. Rev. 455, 474 (1994):
“Empowerment means people seizing control of their own life choices… Following a
”.lawyer is not empowerment
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מיועדת כל כולה לחזק את כוחה של הקרב בזירה שבה בחרה להילח  .הייצוג מעניק
לקרב בת ברית הבקיאה ב"רזי המשחק"; קול נוס ,רהוט ,מהוקצע ומכובד 43.עורכת די
מיומנת מסירה מהקרב חלק ניכר מ הלחצי הקשורי בניהול המערכה ,ובמקרי רבי
מעניקה לה משע נפשי חיוני ה בבית המשפט וה מחו לו44.
במוב זה הפרקטיקה של דיני הנזיקי היא בעלת חשיבות לא מבוטלת .בניגוד
למכשירי משפטיי )או לא משפטיי ( אחרי שזמינות תלויה במידה רבה בעוצמתו
הפיננסית או הפוליטית של ה"צרכ" ,תביעת נזיקי היא אמצעי שווה לכל נפש .א הדל
שבדלי יוכל לזכות בייצוג מקצועי הול א עילתו מבוססת ונזקו ממשי ,שהרי נית
לקבוע ,כפי שנעשה בפועל בהרבה מאוד מקרי  ,כי שכר הטרחה של בא כוח התובע לא
ישול מראש ,אלא יותנה בקבלת התביעה ,וכי גובהו יהא תלוי בשיעור הפיצויי
שייפסקו 45.כמו כ כאשר מדובר במאבקי הנוגעי להגנה על זכויות אד או לענייני
אחרי בעלי חשיבות ציבורית מיוחדת )דוגמת המקרה שבו עסקינ( ,ארגוני שוני
ועורכי די פרטיי עשויי לספק לקרב סיוע משפטי 46.pro bono
איננו טועני כמוב כי ייצוגה של מסורבת גט מתמצה בתביעת נזיקי כנגד הסרב .יש
להניח שרוב המסורבות היו מיוצגות עוד קוד לכ בפני בית הדי הרבני .בר העובדה
שמסורבת גט הייתה מיוצגת ג בשלב מוקד יותר של המאבק אינה גורעת כחוט השערה
מ האפקט המעצי של הייצוג בתביעת הנזיקי .הייצוג יכול לפעול את פועלו בשני
השלבי  .יתר על כ ,נראה לנו כי תרומת הייצוג בתביעת הנזיקי להעצמת האישה עשויה
להיות רבה מתרומת הייצוג שהיה לה בתביעת הגירושי ,שהרי לפחות על פי ניסיו העבר

43

השווAustin Sarat, “The Law is All Over’: Power, Resistance and the Legal :
)Consciousness of the Welfare Poor”, 2 Yale J.L. & Human. 343, 363-364 (1990

44

Nathalie Rosiers, Bruce Feldthusen & Oleana A. Hankivsky, “Legal Compensation for
Sexual Violence: Therapeutic Consequences and Consequences for the Judicial
).System”, 4 Psychol. Pub. Pol’y & L. 433, 439-440 (1998
על כ ראו ,בי היתרPeter Karsten, “Enabling the Poor to Have their Day in Court: :
The Sanctioning of Contingency Fee Contracts, A History to 1940”, 47 DePaul L. Rev.
231 (1998); Kristin A. Porcu, “Protecting the Poor: The Dangers of Altering the
) .Contingency Fee System”, 5 Suffolk J. Trial & App. Adv. 149 (2000נראה כי באנגליה
הסכ שכר טרחה המותנה בתוצאות שכיח פחות .ראוJoanne Conaghan, “Tort Litigation :
).in the Context of Intra-Familial Abuse”, 61 Mod. L. Rev. 132, 140 (1998
השוו Luke W. Cole, “Environmental Justice Litigation: Another Stone in David’s
)) Sling”, 21 Fordham Urb. L.J. 523, 543 (1994מתייחס למאבקי סביבתיי ,אול

45

46

)המחבר מתייחס להעצמה באמצעות ייצוג של עניי(.

האנלוגיה ברורה(.
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תביעת הנזיקי מוגשת על ספו של ייאוש מוחלט .בנסיבות אלה לתמיכה ולעידוד מצד
גור מקצועי המציע יוזמה חדשה ותקווה חדשה יש ער מוס .לבסו ,אי להתעל מכ
שתביעת נזיקי יכולה לשמש כמכשיר להעצמת של קרבנות תקיפה ,התעמרות ,דיכוי או
השפלה מסוגי שוני  ,ולא רק של מסורבות גט .עבור חלק ניכר מ הקרבנות הללו תביעת
הנזיקי היא ההזדמנות הראשונה – ואולי ג האחרונה – ליהנות מייצוג.
] [2בכל הנוגע ל ‰Î˘Ó‰ÏÂ ‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰דיני הנזיקי מעניקי לקרב חופש בחירה
מלא 47.ברצותה תעמוד על זכויותיה ,וברצותה תוותר עליה .שיקול הדעת שמעניקי דיני
הנזיקי לקרב אינו נתו לה בדר כלל במסגרת המשפט הפלילי שבו ההחלטה לפתוח
בהליכי ולהמשי בה מתקבלת על ידי עובדי ציבור 48.יתר על כ :השליטה במהל
חייה של הקרב נשללה ממנה כאשר נחשפה למעשה העוולה בניגוד לרצונה .בתביעת
הנזיקי מתהפכות היוצרות :השליטה המלאה על פתיחת ההלי והמשכו מצויה בידיה,
והחלטתה נכפית על המעוול .להיפו זה יש משמעות סימבולית עזה ,בייחוד במקרי של
תקיפה ,התעמרות ,דיכוי או השפלה ,שכ בהגישה את התביעה מתנערת התובעת מסטטוס
"הקרב הפסיבי" .היא מחזירה לעצמה את השליטה על חייה ,מתעמתת בלא מורא ע
המעוול ונלחמת באופ אקטיבי על זכויותיה ועל כבודה49.

47

48

49

השווStanley Ingber, “Rethinking Intangible Injuries: A Focus on Remedy, 73 Cal. L. :
Rev. 772, 807 (1985): “[Bringing suit] may give the depressed plaintiff a sense of
control over his life”; Daniel W. Shuman, “When Time Does Not Heal: Understanding
the Importance of Avoiding Unnecessary Delay in the Resolution of Tort Cases”, 6
Psychol. Pub. Pol’y & L. 880, 891 (2000): “The process control that allows an injured
person to decide whether to institute a tort claim… may contribute both to a litigant’s
”.sense of fairness and an injured person's control over his or her life
Leslie Bender, “Frontier of Legal Thought III: Feminist (Re) Torts: Thoughts on the
;)Liability Crisis, Mass Torts, Power, and Responsibilities”, Duke L.J. 848, 881 (1990
Bruce Feldthusen, “The Civil Action for Sexual Battery: Therapeutic Jurisprudence?”,
) .25 Ottawa L. Rev. 203, 216, 233 (1993ודוק :במקרי מסוימי המוגדרי בחוק רשאי

הנפגע לפתוח הלי פלילי באמצעות קובלנה פרטית .ראו במיוחד סעי  68לחוק סדר הדי
הפלילי ]נוסח משולב[ ,תשמ"ו ,1986ס"ח  .43כמו כ חוק זכויות נפגעי עבירה ,תשס"א
 ,2001ס"ח  183מעניק לנפגע עבירת מי או עבירת אלימות חמורה זכות להביע עמדתו
בכתב לפני קבלת החלטה על עיכוב הליכי נגד הנאש )סעי  (16ולפני קבלת החלטה על
עסקת טיעו )סעי  ;(17ההחלטה הסופית – בשני המקרי – נותרת בידי רשויות התביעה.
השוו ביחס לקרבנות תקיפה מיניתDaniel W. Shuman, “The Psychology of :

Compensation in Tort Law”, 43 Kan. L. Rev. 39, 58 (1994): “In repudiating her
assailant’s power to silence her through shame, guilt and fear, the rape victim who
launches a civil suit rejects her attacker’s dominance and re-asserts her right to self-
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] ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ [3מעצי את קרב העוולה בארבעה אופני לפחות :ראשית ,בכפו
למגבלות שה טכניות בעיקר )כללי הפרוצדורה( נתונה לקרב בהלי האזרחי שליטה
מלאה על אופ ניהולו 50.היא רשאית להחליט א תעלה לדוכ העדי  ,אילו עדי נוספי
לזמ ,אילו ראיות להציג ,איזו תרופה לדרוש וכולי 51.נכו הוא שחלק מ ההחלטות
הנוגעות לניהול ההלי מתקבלות על פי המלצה מקצועית של באת כוח התובעת ,אול
בסופו של דבר עורכת הדי היא שלוחה; אי היא יכולה לפעול ללא הסכמת השולחת או
בניגוד להנחיותיה .א בכ נבדל המשפט האזרחי מ המשפט הפלילי ,שבו מידת
השליטה של הקרב על אופ ניהול ההלי אפסית .חשוב לציי כי חוק זכויות נפגעי
עבירה ,תשס"א 2001לא שינה באופ ממשי את מידת השליטה של הקרב על דר ניהולו
של ההלי הפלילי52.
מוב כי במקרה של סרבנות גט תביעת הנזיקי – הבאה לאחר התדיינות בפני בית הדי
הרבני – אינה ההזדמנות הראשונה של הקרב לשלוט בהלי נגד המעוול .בר כאמור
לעיל באשר לייצוג ,העובדה שלקרב הייתה שליטה על ניהולו של הלי משפטי קוד
אינה גורעת מ האפקט המעצי של השליטה על ניהול תביעת הנזיקי .על כל פני  ,יש
לזכור כי תביעת נזיקי עשויה לשמש ג להעצמת קרבנות מסוגי אחרי  ,שלא נהנו קוד
לכ ממידה דומה של שליטה.
שנית ,במסגרת ההלי האזרחי ניתנת לקרב הזדמנות הוגנת להשמיע את קולה ולספר
את סיפורה לציבור בדרכה הייחודית 53.אמנ יש הטועני שמנגנוני אלטרנטיביי

50

51
52

53

” .determination and sexual autonomyביחס לקרבנות במקרה של ניצול מיני של ילד ראו
˘ ,Ìבעמ'  ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivsky ;59הערה  ,44בעמ' .439
אי זאת אומרת שהקרב חייבת לשמר בידיה את מלוא השליטה .בדר כלל היא תמסור בידי
עורכת די או עור די את ניהול ההלי .אול ג במקרה כזה ההחלטות האסטרטגיות
צריכות להתקבל על ידי הקרב ,ובא כוחה אינו יכול לפעול בלי אישורה )הג שהוא אמור
להשיא עצה(.
 ÏÈÚÏ ,Feldthusenהערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;216הערה  ,49בעמ' .72
הזכות היחידה שניתנה לקרב במסגרת ההלי הפלילי עצמו )להבדיל מ ההחלטה על סיומו,
 ÏÈÚÏהערה  (48היא הזכות שהצהרתו בכתב על הנזק שנגר לו בעקבות העבירה תובא לפני
בית המשפט לאחר ההרשעה לצור הדיו בגזר דינו של המורשע )סעי  .(18לעומת זאת
בגרמניה החוק מאפשר לקרב בעבירות מסוימות להעמיד תובע מטעמו לצד התובע הציבורי
בהלי הפליליChristine Van Den Wyngaert (ed.), Criminal Procedure Systems in the :
).European Community 144 (1993
השווRebecca E. Zietlow, “Giving Substance to Process: Countering the Due Process :
Counterrevolution”, 75 Denver U.L. Rev. 9, 32 (1996): “Process also may serve as a
means of empowerment for the disempowered. A formal hearing allows a person an
” ÏÈÚÏ ,Bender ;arena in which to voice her concerns and air her grievancesהערה ,48
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ליישוב סכסוכי ) (ADRמעניקי לקרב הזדמנות נאותה יותר לבטא את כאבה ואת
כעסה 54,אול הזדמנות כזו ניתנת – כשלצדה יתרונות נוספי – ג בהלי האזרחי.
ואמנ  ,במחקר שבח את המניעי להגשת תביעות נזיקי בידי קרבנות תקיפה מינית
התברר כי מרבית התביעות הוגשו ממניעי תרפויטיי  ,ובה שאיפת הקרבנות לספר את
סיפוריה ,ולא ממניעי כספיי  55.ע זאת אנו מסכימי כי ראוי להסב את תשומת לב
של בתי המשפט ושל עורכות הדי לכ שבמקרי מהסוג הנדו כא יש לגלות רגישות
לצור של הקרב בהשמעת סיפורה בדרכה ובהקשבה של בית המשפט לסיפור מיוחד זה
על מנת להגביר את האפקט המעצי של ההלי 56.עורכות די המייצגות קרבנות צריכות
להניח לה ,במידת האפשר ,להתבטא בדרכ – בסדר הנראה לה ובסגנונ הייחודי– 57
ובתי משפט צריכי לתת משקל רב להתבטאות האותנטית של הקרב במסגרת פסק
הדי 58.במקביל יש לצמצ את השפעת של גורמי משתיקי  .לדוגמה :עדות מומחה
היא בדר כלל חיונית לביסוס תביעה בגי נזק נפשי כש שהיא חיונית במקרי אחרי .
ע זאת מקובל לחשוב שעדות כזו נוטה להשתיק ,או לעמע  ,את קולה של הקרב היות
שהיא נחשבת מרכזית וחשובה יותר בהלי האזרחי ,ומפני שהיא מציגה את מה שאירע

בעמ' “Tort litigation provides a place for victims to tell their stories to the :862
” ÏÈÚÏ ,Shuman ;publicהערה  ,47בעמ' “[The process] provides an opportunity to :891
tell an important story in a culturally meaningful context that manifests that society
” ÏÈÚÏ ,Conaghan ;values the litigantהערה  ,45בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;160הערה ,49

54
55
56

57
58

בעמ'  .64אכ ,ג במשפט הפלילי עשויה הנפגעת לעלות לדוכ העדי ,אלא שחקירתה
במשפט הפלילי נועדה לשרת בעיקר את האינטרסי של התביעה הפלילית ,ובהתא לכ
היא מתנהלת .במשפט האזרחי יש לקרב גמישות רבה יותר בהצגת הסיפור .חשוב עוד יותר,
במקרי רבי אי לקרב הזדמנות לספר את סיפורה בהלי פלילי פשוט מכיוו שאי מתנהל
הלי כזה כלל .סרבנות הגט היא דוגמה מצוינת.

Carrie Menkel-Meadow, “Whose Dispute Is It Anyway?: A Philosophical and
).Democratic Defense of Settlement (In Some Cases)”, 83 Geo. L.J. 2663, 2688 (1995
 ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivskyהערה  ,44בעמ' .433
ש ,בעמ'  .444443עיינו גTom R. Tyler, “The Psychological Consequences of :
Judicial Procedures: Implications for Civil Commitment Hearings”, 46 Smu L. Rev.
)) 433, 439-440 (1992אנשי מייחסי חשיבות רבה ליכולת להשמיע את טענותיה ולהציג

את עמדותיה ג כאשר ה מודעי לכ שמה שיש לה לומר לא ישפיע על החלטתו של
הגור המחליט ,בענייננו – בית המשפט(.
 ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivskyהערה  ,44בעמ' .447446
˘ ,Ìבעמ' .448
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לקרב מזווית שונה ,חיצונית ,מדעית ,אובייקטיבית ,ועל כ – מנוכרת 59.פתרו אחד
שהוצע לבעיה זו הוא להעמיד במרכז הבמה – ה במהל הדיו ה בפסק הדי – את
עדותה של הקרב ולהתייחס לעדות המומחה כאל מעי "תרגו " של העדות העיקרית
משפתה המיוחדת של הקרב לשפתו של בית המשפט60.
אנו מודי כי בהקשר המיוחד של סרבנות הגט תביעת הנזיקי מספקת לקרב
פלטפורמה מוגבלת יחסית להצגת סיפורה היות שההלי מתנהל בדלתיי סגורות 61.אמנ
בתי המשפט לענייני משפחה נוטי לפרס את פסקי דינ  ,א הדבר נעשה תו השמטת
פרטי מזהי של הצדדי  ,ונראה לנו כי לעתי קרובות הצגת הסיפור כשהיא לעצמה
יכולה לסייע בהעצמת הקרב רק א הסיפור מוצג לקהל כסיפור אישי שלה ,ולא כסיפור
סתמי שגיבוריו עלומי  .למרות זאת איננו סבורי שהגבלת הפרסו של סיפורה של
מסורבת הגט תפגע באופ ממשי בהעצמתה .השבת תחושת ההערכה העצמית ,הכוח
והשליטה לקרב אינה מחייבת את הצגת הסיפור לכולי עלמא .די בכ שהקרב זוכה לספר
את הסיפור בדרכה הייחודית לגור ניטרלי ומכובד המאזי לו בנפש חפצה .יתר על כ,
פרסו נרחב מדי עלול דווקא לגרוע מ האפקט המעצי של התביעה :כפי שנראה
בהמש ,ניהול ההלי בדלתיי סגורות ממזער לפחות השפעה שלילית אחת של התביעה
על תחושת הכוח והשליטה של הקרב62.
שלישית ,באמצעות תביעת הנזיקי הקרב מאלצת את הפוגע להגיע לפורו ציבורי
ניטרלי ולהצטדק על מעשיו .המעוול נדרש להכיר בערכה של הקרב ,להאזי לדבריה
ולהתמודד את ברצינות וביסודיות 63.רביעית ,הקרב מגייסת – לש ניהול מאבקה כנגד
המעוול – את כוחו הכופה של השלטו .הקרב זוכה לגיבוי של מערכת המשפט והשיפוט,
והיא נהנית מ הלגיטימציה הציבורית שממנה נהנית מערכת זו64.

59
60
61
62
63

64

ראו למשלMelanie F. Griffith, “Battered Woman Syndrome: A Tool for Batterer?”, :
).64 Fordham L. Rev. 141(1994
 ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivskyהערה  ,44בעמ' .448 ,445

סעי )68ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,תשמ"ד") 1984ענייני משפחה ...יידונו
בדלתיי סגורות"(.
ראו להל פרק ב)1.ג(.
 ÏÈÚÏ ,Benderהערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivsky ;862הערה
 ,44בעמ'  ÏÈÚÏ ,Ingber ;439הערה  ,47בעמ' “[Bringing suit give the plaintiff] the :807
” ÏÈÚÏ ,Shuman ;satisfaction of being able to confront his injurerהערה  ,47בעמ' ;891
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,49בעמ'  .64המעוול נדרש להאזי לדברי ולהתמודד עמ מכיוו
שהדבר חיוני לצור ניהול ההגנה.
רכיב זה קיי ,במידה מסוימת ,ג בהליכי פליליי .אול יש לזכור כי בעוד שבהלי
הפלילי בית המשפט מגויס בעיקר לטובת האינטרס הציבורי ,והגיבוי נית בעיקר למדינה,
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] [4הכוח העיקרי של תביעת הנזיקי נעו ·˙ ‰˙ÁÏˆ‰ ˙Â‡ˆÂמנקודת הראות של
הקרב המסוי  .הצלחה בתביעת נזיקי פירושה הטלת אחריות על הנתבע על בסיס ההכרה
בכ שביצע מעשה עוולה וחיובו בתשלו פיצויי לתובעת .סיו מוצלח להלי הוא בעל
כמה סגולות מנקודת המבט של הקרב :בראש ובראשונה ,הצלחה בתביעת הנזיקי )קרי
הטלת אחריות( מספקת לקרב הכרה ציבורית בכ שנעשה לה עוול .ההכרה הציבורית
נותנת אישור ותוק לתחושת העוול הפרטית שלה ועל ידי כ מסייעת לשיקומה65.
כמו כ הצלחה בתביעה מזכה את הקרב בפיצוי ומעמיסה נטל קורלטיבי על הפוגע.
לשו אחר :דיני הנזיקי נוטלי מ הפוגע ומעניקי לקרב באופ סימולטני 66.להעברת
הכס יש שני יתרונות :אבסולוטי ויחסי .מכיוו שמטרת הפיצוי היא להשיב את מצב
הקרב לקדמותו ,העברת הכס אמורה לנטרל ,או לצמצ  ,את החולשה שנוצרה אצל
הקרב מחמת מעשה העוולה .מעבר לכ ,העברת הכס מחוללת שינוי ביחסי הכוחות בי
הקרב למעוול :האחת מתחזקת והאחר נחלש .התמורה היא בראש ובראשונה כלכלית,
אול יש לה ,בלי ספק ,ג השפעה פסיכולוגית חיובית67.

65

66
67

בהלי האזרחי בית המשפט מגויס לטובת האינטרס הפרטי והגיבוי נית במישרי לתובעת.
יתר על כ ,במקרי רבי )כגו מקרי של סרבנות גט( אי מתנהל הלי פלילי כלל ,והקרב
אינה יכולה ליהנות מ הגיבוי הציבורי אלא באמצעות תביעה אזרחית.
 ÏÈÚÏ ,Benderהערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Conaghan ;877הערה  ,45בעמ' Des ;160 ,140
 ÏÈÚÏ ,Rosiers, Feldthusen & Hankivskyהערה  ,44בעמ' ÏÈÚÏ ,Feldthusen ;442 ,433
הערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;218217 ,212הערה  ,47בעמ' Bruce Feldthusen, ;890
“Discriminatory Damage Quantification in Civil Actions for Sexual Battery”, U. Tor.
).L. Rev. 133, 135-36 (1993

נית לכאורה לטעו כי סרב גט יהא ג סרב תשלו ,אול חוב פסוק נית למימוש במערכת
ההוצאה לפועל .ראו :חוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז ,1967ובייחוד סעי .6
יימצא בוודאי מי שיטע כי א הפיצוי משול מתו הקופה המשותפת ,תשלומו ייגרע מ
הסכו העומד לרשות האישה .לשו אחר :הסכו הנכנס אל כיסה האחד הוא סכו שיצא,
בסופו של דבר ,מכיסה השני .תשובתנו לטענה זו משולשת :ראשית ,לא השתכנענו כי החוב
הפסוק ייפרע מתו הקופה המשותפת .החוב הרי נוצר בשלב שבו בני הזוג מנהלי את
חייה בנפרד ,ונית למנוע שינויי חדצדדיי במצב הרכוש שנצבר במהל הנישואי.
שנית ,ג א סכו מסוי נגרע מתו הקופה המשותפת – תביעת הנזיקי מבטיחה שסכו
זה יימצא כולו בידי האישה ,בעוד שאילולא הוגשה התביעה היה א הוא מועמד לחלוקה
בי שני בני הזוג .שלישית ,אפילו הייתה האישה מקבלת ומפסידה את אותו הסכו בדיוק אי
אפשר להתעל משאלת העיתוי .את פיצויי הנזיקי יכולה האישה לקבל באופ מידי ,בעוד
שחלוקת הרכוש בי בני הזוג )שרק במסגרתה מפסידה האישה לכאורה את הסכו
שהרוויחה( עשויה להתבצע כעבור זמ לא מבוטל .למשל ,חלוקת הרכוש בי בני זוג
שעליה חל הסדר איזו המשאבי לפי חוק יחסי ממו בי בניזוג ,תשל"ג ,1973מתבצעת
רק ע פקיעת הנישואי )סעי  5לחוק זה(.
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יתרה מזאת ,הנטל הכספי המושת על הפוגע בצירו הפגיעה בשמו הטוב בעקבות
ההכרזה הרשמית על היותו ב עוולה עשויי לספק את רצונה של הקרב בגמול הול ,
בייחוד במקרי שבה ידו של המשפט הפלילי קצרה מלהושיע" .ענישת" המעוול
מפחיתה באופ ניכר את תחושות הזע והתסכול של הקרב ומסייעת לה להתגבר על
המאורע המזיק 68.אמנ קיומו של ביטוח אחריות 69עלול להקהות את עוקצה של
הסנקציה ,שכ על פי מחקרי של פסיכולוגי חברתיי הקרב חשה סיפוק מרבי כאשר
הפיצוי משול על ידי המעוול עצמו ולא על ידי צדדי שלישיי  70.לכ נטענה הטענה כי
אי לאפשר כיסוי מלא של האחריות בנזיקי באמצעות ביטוח ,וכי יש לחייב את המעוול
לשל מכיסו לפחות חלק מ הסכו שנפסק לחובתו בתביעת הנזיקי 71.אול ככל
שמדובר בנזקי שמקור במעשה מכוו ,דוגמת הנזקי שבה עסקינ כא ,הבעיה אינה
מתעוררת כלל ,שהרי נזקי כגו דא ממילא אינ בני ביטוח72.
לבסו ,ככל שמדובר במעשי עוולה נמשכי – דוגמת סרבנות הגט – ההצלחה
בתביעת הנזיקי עשויה להמרי את המעוול להפסיק את ביצוע העוולה .א בית המשפט
פסק כי התנהגותו של הנתבע היא בגדר עוולה ,והלה ממשי בביצועה ,הריהו צפוי לשאת
באחריות א בגי הנזקי הנוספי שנגרמו לתובעת מאותו המועד ואיל.

68

69

70
71
72

 ÏÈÚÏ ,Conaghanהערה  ,45בעמ' ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivsky ;160 ,140
הערה  ,44בעמ'  ÏÈÚÏ ,Feldthusen ;142הערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;212211הערה
 ,49בעמ'  .51איננו טועני כמוב שענישה פלילית אינה יכולה להפחית את תחושות הזע
והתסכול של הקרב ולסייע לה להתגבר על הפגיעה ,אול אי בכ כדי לגרוע מ האפקט
המעצי של סנקציה אזרחית .יתר על כ ,המשפט הפלילי לא תמיד מספק את רצונה של
הקרב בגמול .לעתי המעשה שהסב נזק אינו "פלילי" כלל )בשל היעדר מחשבה פלילית,
טיב האינטרס שנפגע וכו'( .לפעמי התיק נסגר בשל היעדר ראיות המספיקות להרשעה או
בשל חוסר עניי לציבור .במקרי רבי בית המשפט אינו משתכנע שאשמת הפוגע הוכחה
מעבר לספק סביר .במקרי אחרי הסנקציה הפלילית המוטלת על הפוגע קלה מדי מנקודת
המבט של הקרב.
"ביטוח אחריות" הוא הסדר ביטוח המכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד ג' )בעיקר
אחריות בנזיקי(Gary T. Schwartz, “The Ethics and the Economics of Tort Liability .
) ;Insurance”, 75 Cornell L. Rev. 313 (1990ראו עוד :רונ פרי "על סיכו ,ביטוח וחוזי
ביטוח"  ÌÈËÙ˘Óלה .(2005) 682681 ,675
André deCarufel, “Victims’ Satisfaction with Compensation: Effects of Initial
Disadvantage and Third Party Intervention”, 11 J. Applied Soc. Psychol. 445, 452
).(1981
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,49בעמ' .6765

השוו סעי  26לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א ;1981שחר ולר -‡"Ó˘˙ ,ÁÂËÈ·‰ ‰ÊÂÁ ˜ÂÁ
 1981כר א  .(2005) 600561ראו ג ˘ ,Ìבעמ' .185182
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] [5כאמור לעיל ,פוטנציאל ההעצמה של דיני הנזיקי חורג אל ˙ÂÏÂ·‚Ï ¯·ÚÓ
 .ÌÈÂÒÓ‰ ÍÂÒÎÒ‰הצלחתה של תביעת נזיקי בסיטואציה עובדתית מסוימת משדרת מסר
חרי של מורת רוח חברתית ואיו ברור בהטלת סנקציה לקטגוריה שלמה של מעוולי
בכוח .בכ היא מצמצמת את נכונות של המעוולי הפוטנציאליי לבצע מעשי עוולה מ
הסוג שבגינו הוטלה אחריות ,משנה את מאז הכוח בינ לבי הקרבנות הפוטנציאליי
ומעצימה את האחרוני  .יתר על כ ,הצלחתה של תביעת נזיקי מעודדת עוד ועוד קרבנות
מסוגה של התובעת המסוימת לתבוע את עלבונ בבית המשפט ועל ידי כ להיחל
ממצוקת .כוח של הדברי יפה ג לענייני הנדוני בדלתיי סגורות )כמו תביעות
נזיקי בגי סרבנות גט( ,שהרי ההשפעות שתיארנו לעיל נובעות מ ההד הציבורי של
התביעה ותוצאותיה ,וה אינ תלויות בחשיפת זהות הצדדי .
)‚( ÔÈ˜ÈÊ‰ ˙ÚÈ·˙ Ï˘ ‰ÓˆÚ‰ ÈÏÎÒÓ ÌÈÈÈÙ‡Ó
אי להתעל מכ שכמה ממאפייניו של הלי הנזיקי עלולי דווקא לפגוע באפקט
המעצי של התביעה .חומרת ההשפעות השליליות היא תלוית הקשר ,ועל כ לא נית
לקבוע באופ גור את יחס להשפעות החיוביות .כל אימת שמתבקשת העצמה של
קרבנות מסוג מסוי  ,יש לבחו א ס ההשפעות החיוביות של תביעת נזיקי על קרב
מאותו הסוג יעלה על ס ההשפעות השליליות א לאו .נראה לנו שבסיטואציה שבה
עסקינ חשיבות של המאפייני המפריעי להעצמה פחותה.
ראשית ,במהל ההתדיינות נאלצת הקרב לתת פומבי למידע אינטימי ,ולעתי קרובות
מבי 73.ההיחשפות הפומבית עלולה לגבות ממנה מחיר אישי לא מבוטל .לעומת זאת
במקרי של סרבנות גט האישה כבר חשפה את רוב המידע הפרטי במסגרת ההלי
שהתנהל בבית הדי הרבני .אי ספק כי הנזק ה"שולי" הכרו בחשיפת המידע בשנית אינו
גדול כמו הנזק הכרו בחשיפה הראשונה .יתר על כ ,ההיחשפות בהקשר הנדו כא היא
ממילא מוגבלת ,שכ ג הדיו בבית הדי הרבני )שבו נדונה תביעת הגירושי( וג הדיו
בבית המשפט לענייני משפחה )שבו נדונה תביעת הנזיקי( מתנהלי בדלתיי סגורות74.
שנית ,במהל ההתדיינות עומדת הקרב בפני התקפה מסיבית על אמינותה בידי עורכי
הדי המיומני של הצד שכנגד 75.ע זאת אפשר להבטיח שבאי הכוח של הנתבעי

73
74
75

 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,47בעמ' .887
ראו :תקנה מח לתקנות הדיו בבתי הדי הרבניי בישראל ,תש" )"הדיו בענייני אישות
מתנהל בדלתיי סגורות"(; סעי )68ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,תשמ"ד1984
)"ענייני משפחה ...יידונו בדלתיי סגורות"(.
 ÏÈÚÏ ,Feldthusenהערה  ,48בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;220הערה  ,47בעמ' .887
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יימנעו מעריכת חקירה נגדית תוקפנית ,משפילה או מאיימת של הקרבנות 76.למעשה ,בית
משפט ישראלי חייב לעשות כ על פי חוק 77.זאת ועוד :בכל הנוגע למסורבות גט נדמה כי
הנתבע יתקשה בלאו הכי לערער את אמינות גרסתה של האישה לגבי התנהגותו ,שהרי אי
ציות לפסק די של גירושי הוא דבר גלוי וברור .ייתכנו כמוב עימותי בדבר שיעור הנזק,
א השפעת השלילית על האפקט המעצי של תביעת הנזיקי נראית לנו זניחה כל עוד
עצ קיומו של מעשה העוולה ועצ קיומו של נזק )שהוא את אחד מיסודות העוולה( אינ
מוטלי בספק .לבסו ,בדומה לאמור לעיל באשר לחשיפת המידע האינטימי ,אנו סבורי
כי האפקט השלילי השולי של הניסיו לפגוע באמינותה של מסורבת גט בהלי האזרחי
קט בהשוואה לאפקט השלילי של הניסיו לקעקע את אמינותה במסגרת הלי הגירושי
בבית הדי הרבני.
78
שלישית ,תמיד קיי סיכו לדחיית תביעה שיש בה ממש .בנסיבות אלה לא רק
שהתובעת תצא מבית המשפט בידיי ריקות ,אלא שהיא תיוותר אבלה וחפוית ראש:
דחיית התביעה פירושה חוסר אמו של בית המשפט בגרסתה ,הצגתה כשקרנית וחשיפתה
לתביעה אזרחית נגדית על ניהול הליכי סרק .אפס כי בכל הנוגע לתביעות נזיקי של
מסורבות גט חשש זה אינו גדול ,שכ העובדות המקימות את עילת התביעה ניתנות
להוכחה בנקל79.
רביעית ,ההתדיינות גורמת לקרב להתמקד בסבל שהיה מנת חלקה ,להרהר בו ולשוב
להרהר בו במקו להמשי בחייה 80.עובדה זו עלולה למנוע שיפור במצבה ובמקרי
מסוימי לגרו להחמרה .אול א כא נראה לנו שמצב של קרבנות מעשי עוולה
נמשכי  ,דוגמת מסורבות הגט ,שונה מזה של קרבנות אחרי  .כל עוד מעשה העוולה
נמש ,ובענייננו – כל עוד לא נית לתובעת הגט שהיא כה חפצה בו – הקרב תמשי
ותהרהר בסבל הנובע מהתנהגותו של המעוול בי שתתנהל תביעת נזיקי ובי שלאו.

76
77
78
79
80

 ÏÈÚÏ ,Des Rosiers, Feldthusen & Hankivskyהערה  ,44בעמ' .447
סעי  2לחוק לתיקו סדרי הדי )חקירת עדי( ,תשי"ח.1957
 ÏÈÚÏ ,Conaghanהערה  ,45בעמ'  ÏÈÚÏ ,Feldthusen ;160הערה  ,48בעמ' .221
התובעת נדרשת להציג פסק די של בית די רבני שלפיו האיש חייב לגרשה )או ש"כופי"
אותו לגרש( ולהראות שהגט לא נית עד ליו הגשת התביעה .מחלוקת עשויה להתעורר,
אולי ,לעניי שיעור הפיצויי.
Deborah K. Hepler, “Providing Creative Remedies to Bystander Emotional Distress
)ÏÈÚÏ ,Ingber ;Victims: A Feminist Perspective”, 14 N. Ill. U. L. Rev. 71, 101 (1994

הערה  ,48בעמ' .807806
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חמישית ,הלי הנזיקי הוא הלי ממוש ותובעני ה מבחינה מנטלית ה מבחינה
כלכלית .מוב שככל שההלי קצר יותר השפעתו הרעה קטנה יותר ,ומכא שקיצור ההלי
עשוי לשפר את האפקט המעצי של התביעה.
נית לכאורה להוסי ולטעו כי הציפייה לפיצויי תלויי נזק בתו ההתדיינות עלולה
לפגוע בשיקומה הפיזי ו/או הנפשי של הקרב .ההטבה הצפויה עלולה לעודד את הקרב
להיוותר במצב של מסכנות א כי לא תמיד באופ מודע ,שהרי ככל שמצבה יהא גרוע
יותר הפיצוי שייפסק לטובתה יהא גבוה יותר .מצבה של תובעת המעורבת בתביעת נזיקי
עלול שלא להשתפר עד לסיו ההתדיינות או המשא ומת לפשרה .תאוריה זו זכתה לכינוי
"נירוזת הפיצויי " ) 81.(compensation neurosisמחקרי שנעשו בעבר הראו שהנזק
שנגר לקרב בעקבות מעשה העוולה מחלי רק לאחר תו ההלי 82.המצדדי בתאוריה
של נירוזת הפיצוי יטענו שמדובר בראיה לכ שהציפייה לפיצוי היא גור המעכב את
השיקו  .בר העובדה שמצב התובעת משתפר רק לאחר תו ההלי אי פירושה בהכרח
שהציפייה לפיצוי עיכבה את השיקו  .פירוש אפשרי אחר לאות הממצאי הוא
שהצלחתה של תביעת הנזיקי היא בעלת אפקט משק או מעצי  .לשו אחר :השיפור
נובע מ ההשפעה הפוזיטיבית של ההצלחה בתביעה ולא מחיסול ההשפעה הנגטיבית של
ההלי 83.יתר על כ ,קיימי מחקרי אחרי המלמדי כי הציפייה לפיצויי נזיקי ‡‰È
מעכבת את תהלי השיקו  .לדוגמה :מחקר שנעשה על אודות נפגעי תאונות הראה כי
נפגעי שהגישו תביעות נזיקי לא גילו במהל ההתדיינות סימני כאב חמורי מנפגעי
שלא הגישו תביעות כאלה 84.מחקרי אחרי הראו שאצל רוב הנפגעי שבחרו להגיש
תביעות נזיקי החיי שבו למסלול הרגיל עוד במהל ההתדיינות 85.אמת ,קיימי ג
מחקרי שהראו כי סיו מוצלח של ההלי וא זכייה בפיצויי לא שיפרו ,לפחות לא
באורח מהותי ,את מצבה של הקרב 86.אול המחקרי הללו עסקו בשיקו נפגעי גו ולא
בהעצמה מהסוג שבו אנו עוסקי כא .למעלה מכ ,מחקרי כאלה מלמדי לכל היותר
שהפוטנציאל המעצי של ההלי אינו מתמצה בסיומו המוצלח .א תהלי ההתעצמות
81
82
83
84
85
86

 ÏÈÚÏ ,Heplerהערה  ,80בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;90הערה  ,47בעמ' .888887
המחקר הראשו שבו הוצגה התופעה היה ככל הנראה מחקרו של מילר:
) .“Accident Neurosis”, 1 Brit. Med. J. 919, 923 (1961לסקירת מחקרי נוספי ראו:
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,47בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;888הערה  ,49בעמ' .5352
השוו ,Ì˘ ,Shuman :בעמ' .5655
Henry Miller,

Cornelius J. Peck, Wilbert E. Fordyce & Richard G. Black, “The Effect of the
Pendency of Claims for Compensation upon Behavior Indicative of Pain”, 53 Wash. L.
).Rev. 251, 261-71, 276, 277 (1978
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,49בעמ' .53
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,47בעמ'  ÏÈÚÏ ,Shuman ;889888הערה  ,49בעמ' .5453
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הוא הדרגתי ,ודאי שלא נית להבחי בשינוי דרמטי ברגע סיו ההתדיינות או המשא ומת
לפשרה.
יהא זה אפוא מדויק יותר לומר שבמקרי שבה יש לתביעת הנזיקי השפעות
שליליות על תהלי השיקו של הקרב ,השפעות אלה אינ נובעות מ השאיפה לפיצוי,
אלא מתוצאות לוואי אחרות של ההלי ,כגו פגיעה בפרטיות ובאמינות התובעת,
הרהורי חוזרי ונשני במאורע הנזק והתשה מנטלית וכלכלית .מכל מקו  ,נית לצמצ
לפחות חלק מ ההשפעות הללו על ידי קיצור ההלי 87.יתר על כ ,מחקרי מראי כי
ההתדיינות מסבה לנתבע מתח ,תסכול ,כעס ,קשיי ריכוז וא נדודי שינה 88.א הקרב
תהא מודעת לכ שהימשכות ההלי מסבה עגמת נפש ממשית ג למעוולה ,הדבר עשוי
להקל עליה ולשפר את הפוטנציאל המעצי של תביעת הנזיקי .חשוב מכול ,בכל הנוגע
לתביעות נזיקי בגי סרבנות גט החשש מפני השפעות שליליות של ההתדיינות על הקרב
אינו רב מטעמי שהובהרו לעיל .על כ תביעת הנזיקי נחזית כמכשיר אידאלי להעצמתה
של המסורבת.

 .2העצמה קצרת טווח לעומת העצמה ארוכת טווח
טענתנו היסודית השנייה מבוססת על ההבחנה בי העצמה לטווח ארו )long-term
 (empowermentלבי העצמה ארעית ) .(short-term empowermentמוב כי א אנו
מבקשי להעצי יחיד או קבוצה ,נשא להעצמת המרבית :בי שתי פעולות מעצימות
עדיפה ,מטבע הדברי  ,זו המחוללת שיפור רב יותר במצב של היחיד או של הקבוצה
שהעצמת מתבקשת .על כ אי חולק .ההבחנה בי העצמה ארוכת טווח לבי העצמה
ארעית נועדה להבהיר ולהדגיש את רוחב היריעה של בחינת האפקט המעצי של כל
פעולה .העצמה ארוכת טווח היא פעולה בעלת אפקט חיובי "נקי" · .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËהעצמה
ארעית היא פעולה בעלת אפקט חיובי · .¯ˆ˜‰ ÁÂÂËבהמשכו של תתפרק זה נחדד את
ההבחנה בי העצמה ארוכת טווח להעצמה קצרת טווח ונטע כי פעולה כלשהי ,לרבות

87

88

קיצור ההלי מצמצ את ההתשה המנטלית והכלכלית ואת תקופת ההתמקדות בסבל .עבור
מסורבות גט קיצור ההלי מחזק ג את אחת ההשפעות החיוביות של התביעה :בהנחה
שהזכייה מייצרת תמרי למת הגט ,קיצור ההלי מקצר את תקופת ההמתנה לגט .כדי לקצר
את ההלי נית למשל לקבוע שבתיקי מסוגי מסוימי הדיו ייפתח בסמו למועד הגשת
התביעה ויתנהל באופ מרוכז וללא דחייה עד השלמתו.
 ÏÈÚÏ ,Shumanהערה  ,47בעמ' .894
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הענקת זכות משפטית ,המתבצעת לש העצמת קבוצה או יחידי תגשי את ייעודה א –
ורק א – יש בכוחה לשפר את מצב בטווח הארו89.
בידוד האפקט המעצי של פעולה מסוימת בסמו למועד ביצועה והתמקדות בו
עלולי להביא לסיכול מטרתה האולטימטיבית של הפעולה .לכל פעולה העשויה להעצי
את הקרב או קבוצה של קרבנות בטווח הקצר עלולות להיות השפעות שליליות בטווח
הארו .לא נית להניח כי ההשפעות הללו לעול תהיינה זניחות בהשוואה להשפעה
החיובית המידית .לכ לא נית להתעל מה לחלוטי .א לפעולה ה"מעצימה" שננקטה
יש השפעות שליליות מהותיות ,בטווח הארו ה עלולות לנטרל ולמחוק את ההשפעה
החיובית המידית; בחלו זמ אנו עלולי לגלות כי מצבה של הקרב לא השתפר,
ובמקרי מסוימי א החמיר .על כ לדעתנו העצמה ארעית אינה ראויה להתקרא העצמה
כלל.
מטעמי דומי איננו רשאי לדחות על הס פעולה מסוימת א ורק מפני שבטווח
הקצר היא אינה מיטיבה ע הקרב .פעולה שאינה משנה את מצב הקרב בטווח הקצר ,או
אפילו מחלישה אותה ,עשויה להניב יתרונות כבדי משקל בטווח הארו .מכיוו שפעולה
נתונה יכולה להיחשב לפעולה מעצימה א ורק א יש לה אפקט חיובי "נקי" בטווח
הארו ,ג פעולה שיש לה השפעה שלילית בטווח הקצר עשויה להיחשב לפעולה
מעצימה א יתרונותיה בטווח הארו עולי על חסרונותיה בטווח הקצר.
הדיו במחיר שנשי עלולות לשל בטווח הארו בגי ניסיונות העצמה אינו ייחודי
לענייננו ,והוא מאפיי ג את השיח הפמיניסטי הפרגמטי .השאלה המעניינת תמיד היא א
הנזק שעלול להיגר לנשי בטווח הארו גדול מ התועלת שתצמח לה מפעולה
מסוימת .דוגמה אחת נוגעת למעמד של נשי הרות ,יולדות ואימהות לילדי קטני בדיני
העבודה 90.מחד גיסא ,מת הקלות והטבות במציאות החברתית הקיימת אמור לשפר את
מצב של הנשי מפני שהוא מאפשר לה לשמור על מקו עבודת ,להתמיד בעבודה
ולהתקד בה .מאיד גיסא ,מת הקלות והטבות כאמור עלול לגרו למעסיקי להעדי
להעסיק – או לקד – גברי  ,לפחות במשרות מסוימות .כמו כ הוא יוצר את הרוש

89

90

ראו למשל את הטרמינולוגיה שבה נעשה שימוש אצל Elizabeth Bachman, “Shooting
Down the Phoenix: Shaw v. Reno and the Controversy over Race-Conscious
Districting”, 22 Fordham Urb. L.J. 153, 163 (1994); Troy M. Yoshino, “Still Keeping
the Faith?: Asian Pacific Americans, Ballot Initiatives, and the Lessons of Negotiated
).Rulemaking”, 6 Asian L.J. 1, 65 (1999

ראו למשל :חוק עבודת נשי ,תשי"ד.1954
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שנשי  ,בהיזקק לעזרה מיוחדת של המשפט ,ה חלשות בהשוואה לגברי  91.הפתרו
האידאלי לדילמה הזו מצוי לכאורה בשינוי של המציאות החברתית .א גברי ייטלו חלק
שווה בטיפול בילדי קטני  ,המשפט לא יצטר להתמקד בהגנה על נשי  .נשי לא
תיחזינה כחלשות ולא תופלינה על ידי מעסיקי  .לכ עיקר המאמ צרי להיות מופנה
לשינוי המציאות החברתית 92.אול פתרו שכזה מתעל מהיות של היריו ולידה,
להבדיל מהורות ,תופעות נשיות ייחודיות .כמו כ הוא מתעל מהאפשרות שהשינוי
המתבקש בחלוקת נטל ההורות בי שני בני הזוג עלול להיות הדרגתי ולהימש זמ רב.
בנסיבות אלה נית לשקול מת הקלות מסוימות לנשי  ,ובלבד שהתועלת שתצמח לה
מכ בטווח הארו תעלה על ההשפעות השליליות.
בעיה דומה מתעוררת לגבי העדפה מתקנת בתחו התעסוקה 93:מחד גיסא ,מדיניות
של העדפה מתקנת פתחה ,ועודנה פותחת ,בפני נשי נתיבות מקצועיות שבעבר היו
חסומות בפניה .מאיד גיסא ,נשי המכהנות במשרות שנוהגת בה העדפה מתקנת
עלולות להיתפס אצל עמיתיה וא אצל הציבור כבעלות כישורי פחותי מאלה של
גברי המכהני במשרות דומות .במילי אחרות :הזדמנויות התעסוקה של נשי ה רבות
מבעבר ,אול דימוי העצמי – בכל הקשור לכישוריה המקצועיי – עלול להיפגע .רדי
) (Radinסבורה כי התועלת שנשי מפיקות ממדיניות של העדפה מתקנת עולה על הפגיעה
האפשרית בדימוי העצמי ,ומכא שהעדפה מתקנת רצויה 94.אנו סבורי שכל עוד שוק
העבודה מפלה נשי לרעה ,נדרש תיקו של כשל השוק באמצעות העדפה מתקנת .כל עוד
ההעדפה המתקנת נתפסת כתיקו של כשל שוק ,לאמור הטיה הפועלת לרעת נשי חר
כישוריה ,פגיעתה בדימוי של נשי עובדות צריכה להיות מזערית .התועלת עולה בבירור
על הנזק .צורת הניתוח של רדי דומה למעשה לזו שאנו מציעי כא :כדי לקבוע א
פעולה מסוימת לטובת אוכלוסיה מוחלשת היא רצויה ,יש לבחו את האפקט המעצי
ה"נקי" שלה בטווח הארו.
העצמה ארעית לא רק שאינה ראויה להיקרא העצמה ,אלא שהיא טומנת בחובה סכנה
גדולה לעניינ של היחידי החלשי או המוחלשי  .הטע לכ הוא שהעצמה ארעית

91
92

93
94

ראו למשלMargaret Jane Radin, “The Pragmatist and The Feminist”, 63 S. Cal. L. :
Rev. 1699, 1707 (1990); Herma Hill Kay, Ensuring Non-Discrimination, in Text,
).Cases and Materials on Sex-Based Discrimination 566-572 (2nd ed., 1988

השוו דפנה הקר "מעבר ל'בתולה זקנה' ול'סקס והעיר הגדולה' :רווקות כאפשרות חשובה
לנשי ויחסו של המשפט הישראלי אליה"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכח ) (2005) 914910 ,903עוסקת
בחלוקה הבלתי שוויונית של נטל הטיפול בילדי ובהשפעתה על כוח של נשי בשוק
העבודה(.
ראו למשל :סעי 18א לחוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה.1975
 ÏÈÚÏ ,Radinהערה  ,91בעמ' .1707

434
1/20/2008 1:34 PM z:\books\mh&t\07-10-25\11-kaplan&perry.doc

תפסת מרובה לא תפסת:
על העצמה באמצעות דיני הנזיקין

יוצרת מראית עי של הישג ושל פתרו ,המסיטה את תשומת הלב הציבורית מהמש
קיומה של הבעיה ,ובכ תורמת להנצחתה .נניח למשל כי בקרב ציבור מסוי קיימת בעיית
עוני חריפה שמקורה בשיעור אבטלה גבוה .המאבק למע שיפור מצבה של קבוצה זו יכול
להתמקד בטווח הקצר .נית למשל להציע הגדלה של התמיכה הממשלתית במובטלי
באמצעות הרחבת הזכאות לקצבאות אבטלה ושיעור .השיפור הארעי במצבו של הציבור
החלש ישתיק את קולות המחאה הבאי מתוכו וידחק את הבעיה לקר זווית א ששורשיה
רק ילכו ויעמיקו .בטווח הארו האוכלוסיה הנתמכת תגדל ,והממשלה תתקשה להמשי
לתמו בה בשיעורי דומי ה מסיבות תקציביות וה מסיבות פוליטיות .ראייה לטווח
ארו הייתה עשויה להניב פתרונות טובי יותר לבעיה .לדוגמה :אד שאינו כשיר
מבחינת השכלתו וניסיונו לעבודות נדרשות במשק יקבל קצבת אבטלה א ורק א ישתת
בהכשרה מקצועית מתאימה אשר תאפשר לו להיקלט בשוק העבודה ולפרנס את עצמו
ואת משפחתו.
בטר נעבור ליישו הטענות העקרוניות על הבעיה המיוחדת של מסורבות הגט אנו
מבקשי להציע נקודה נוספת למחשבה :א לאחר שקלא וטריא הגענו למסקנה שפעולה
מסוימת היא אמנ בעלת אפקט מעצי לטווח הקצר ,א היא אינה מבטיחה העצמה
לטווח הארו ,עלינו לבחו היטב את מניעיה של אלה שקידמו את ביצוע אותה הפעולה.
אילו הייתה השאיפה להעצי את הקרבנות בראש מעייניה  ,היה עליה לבחור בדר
המבטיחה שינוי חיובי נקי בטווח הארו .משלא עשו כ מתעורר החשד כי פיה ולב
אינ שווי  :מניעיה המוצהרי אינ למעשה המניעי האמיתיי  .אי ספק בעינינו כי
לעתי נובעת הבחירה בהעצמה ארעית מטעות בשיקול דעת או מחוסר ידע .אול לעתי
מקורה בהעדפה ברורה של הטווח הקצר משיקולי זרי  .לכ כאשר אנו נתקלי בפעולה
המתיימרת להעצי את החלש ואינה עושה זאת למעשה ,עלינו לנסות ולזהות את הכוחות
העומדי מאחוריה ולתהות שמא תמיכת העזה בהעצמה הארעית נועדה לאמיתו של דבר
לשרת את האינטרס שלה עצמ  .הוא הדי כאשר בי שתי פעולות בעלות אפקט מעצי
לטווח הארו הועדפה דווקא זו שהשפעתה החיובית על הקרבנות הייתה קטנה באופ
ניכר מזו של החלופה שנדחתה )או החלופות שנדחו(.

ג .יישו
 .1הצגת השאלה
העצמה באמצעות תביעת נזיקי של נשי שחוו דיכוי ,השפלה או התעללות אינה
רעיו חדש ואינה מיוחדת למקרי של סרבנות גט .ברבות השני נעשה בדיני הנזיקי
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שימוש רב לקידו עניינ של נשי שסבלו מתוקפנות גברית ,והמטרה העיקרית של
התביעה מנקודת מבט של התובעות הייתה תרפויטיתשיקומית יותר מאשר כספית 95.בי
היתר הוגשו תביעות נזיקי בגי מעשי אונס ,תקיפה מינית ,גילוי עריות ,התעללות בתקופת
הילדות ,אלימות בתו המשפחה וניצול של יחסי מרות להשגת טובות הנאה מיניות96.
לכאורה נית להוסי לרשימה זו ג את סרבנות הגט.
שאלת אחריותו של סרב הגט כלפי אשתו בנזיקי א היא אינה שאלה חדשה .היא
נדונה בפני בתי משפט אזרחיי בצרפת כבר לפני חמישי שנה 97.בתי המשפט דהת לא
זיהו קושי מיוחד בתביעותיה של מסורבות הגט וזיכו אות פע אחר פע בפיצויי
נזיקי 98.אלא שהדי בצרפת ,לפחות בהקשר זה ,שונה מהדי הישראלי :ראשית ,לעקרו
האחריות הכללי הקבוע בסעי  1382ל 99,Code civilשעליו הושתתו תביעותיה של
מסורבות הגט ,אי אח ורע במשפט הישראלי מבחינת היק תחולתו המושגית .עוולת

95
96

97

 ÏÈÚÏ ,Feldthusenהערה  ,48בעמ' .211210
ראו והשוו ÏÈÚÏ ,Conaghan :הערה  ,45בעמ'  ÏÈÚÏ ,Feldthusen ;140139הערה  ,48בעמ'
Heather Tonsing, “Battered Women Syndrome as a Tort Cause of Action”, ;208205
) .12 J.L. & Health 407, 426-443 (1998לשימוש בתביעות נזיקי על ידי קרבנות דיכוי,
השפלה והתעללות במשפט הישראלי ראו למשל :ע"א  ÔÈÓ‡ ' ÔÈÓ‡ 2034/98פ"ד נג )69 (5
)) (1999פיצוי על נזק נפשי עקב הזנחה על ידי הורה(; תמ"ש )י( .Ó.˜ ' .Ò.˜ 18551/00
)לא פורס) (7.6.04 ,פיצוי לאשה שסבלה התעללות פיזית ,דיכוי והשפלה מצד בעלה(.
Trib. civ. Metz (27.4.1955), J.C.P. 1960.II.11632; Trib. civ. Seine (22.2.1957),
Gaz.Pal. 1957.1.246, J.C.P. 1957.II.9892; Trib. civ. Grenoble (7.5.1958), Gaz.Pal.
) 1958.2.98, J.C.P. 1960.II.11632; Paris (4.2.1959), J.C.P. 1960.II.11632החלטות

הטריבונל האזרחי במ ,הטריבונל האזרחי בגרנובל והטריבונל האזרחי בפריז נזכרו יחדיו
בכר של שנת  1960של ה .(J.C.P.ראו ג את פסק דינו של בית המשפט לקסציה באותו
עניי ;Cass. civ. 2e (13.12.1972), D.S. 1973.Jur.493 :וכ ז'א קלוד נידא "עמדת של
בתי המשפט האזרחיי בצרפת כלפי תביעות נגד בעלי יהודיי למסירת גט" „ Ï‡¯˘È ÈÈי
יא ,שפה )תשמ"אתשמ"ג(; David M. Cobin, “Jewish Divorce and the Recalcitrant
Husband – Refusal to Give a Get as Intentional Infliction of Emotional Distress”, 4
J.L. & Rel. 405, 415 (1986); H. Patrick Glenn, “Where Heavens Meet: The
) .Compelling of Religious Divorces”, 28 Am. J. Comp. L. 1, 13-14, 26-28 (1980נראה

98
99

כי תביעות נזיקי כנגד סרבני גט הוגשו כבר במחצית השנייה של המאה התשע עשרה
ובראשית המאה העשרי במושבות הצרפתיות בצפו אפריקה .ראו ,Ì˘ ,Glenn :בעמ' .32
למע הסר ספק – "גט" הוא מונח שמקורו במשפט העברי ,והוא מכוו א ורק לגירושי של
יהודי.
הסעי מורה כ" :כל אימת שהתנהגותו של אד גורמת נזק לאחר ,חייב מי שהנזק נובע
מאשמתו ]היינו – כוונה או התרשלות[ לפצות את הניזוק".
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הרשלנות ,שהיא עקרו האחריות המקי והרחב ביותר בחוק הישראלי ,כוללת מרכיב
שאינו קיי בסעי ") 1382חובת זהירות"( ,המאפשר צמצו של האחריות על יסוד
שיקולי מדיניות .שנית ,מערכת האילוצי הדוקטרינליי שעל פיה מתווי בתי המשפט
את גבולות האחריות בנזיקי אינה זהה בשתי השיטות .כשבוחני את יחסי הגומלי בי
עקרו האחריות האזרחית לבי עקרונות וכללי משפטיי אחרי  ,יש לזכור שהעקרונות
והכללי המקובלי בכל אחת מהשיטות )ה בתו דיני הנזיקי וה בענפי משפט
רלוונטיי אחרי ( שוני  .הבדל חשוב נעו בכ שבישראל החיל המחוקק על נישואי
וגירושי של יהודי את השיפוט של בית הדי הרבני ואת הדי העברי ,בעוד שבצרפת
חלי על נישואי וגירושי משפט ושיפוט אזרחיי חילוניי ) 100וממילא נוהגת הפרדה
בי דת למדינה( 101.שלישית ,בישראל ,שלא כמו בצרפת ,שוקלי בתי המשפט ג שיקולי
מדיניות שבתי המשפט הצרפתיי מנועי מלשקול 102.רביעית ,יש להניח שבתי המשפט
בצרפת לא היו מודעי כלל לבעייתיות שעלולה להתעורר בעקבות פסיקת לאור עקרונות
המשפט העברי שעליה נעמוד להל 103.לאור כל זאת ספק גדול הוא א פסיקת בתי
המשפט בצרפת מצביעה על הכיוו המדויק של פתרו בעיית מסורבות הגט במסגרת הדי
הישראלי .בהמשכו של פרק זה נבח מנקודת המבט התאורטית את שלוש התשובות
האפשריות לשאלת אחריות בנזיקי של סרבני הגט וננסה לשכנע כי התשובה שהוצעה
על ידינו בעבר היא המשרתת בצורה המיטבית את עניינ של מסורבות הגט.

 100ראו בייחוד  .C. civ. §§ 74-75, 229-245לפני המהפכה הצרפתית ענייני מעמד אישי נדונו
במסגרת המשפט והשיפוט הדתיי )בדומה למצב הנוהג כיו בישראל( .ראוÏÈÚÏ ,Glenn :
הערה  ,97בעמ'  7והאסמכתאות המובאות ש.
.Loi de 9 décembre 1905, D. 1906.4.1; Const. Fr. art. 2 101
 102ראו למשלEfstathios K. Banakas, “Tender is the Night: Economic Loss – the Issues”, :
) .Civil Liability for Pure Economic Loss 1, 17 (1996והשווImmanual Kant, :

Metaphysical Elements of Justice xxxii (John Ladd tr., 2nd ed., 1999): “...in Roman or
Civil law systems... the judges’ role is simply to apply the decrees that are given to
”.them and their role is reduced to that of bureaucratic functionaries

 103קושי דומה מעורר ג פסק דינו של בית המשפט העליו של הולנד המכיר בזכותה של
מסורבת גט לפיצויי נזיקי ) .(NJ 1982 No. 489פסק הדי נזכר אצל Martin B. Cohen,

& “The Right to a Get in Dutch Law”, 32 Bulletin, Int’l Ass’n of Jewish Lawyers
) .Jurists 10 (1983-1984הוא הדי בהצעות שהועלו מעת לעת בספרות האמריקנית להטלת

אחריות על סרב הגט )ראו להל הערה  .(120ודוק :כפי שהסברנו  ,ÏÈÚÏנישואי וגירושי
בצרפת מתבצעי על פי המשפט האזרחי החילוני .ע זאת יהודי בצרפת רשאי להינשא
ג בנישואי דתיי ,ובמקרי שבה הנישואי נכשלי – ה עשויי לחפו בגט תק.
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 .2מודל  :Iתביעה בלתי מסויגת
בהתא למודל הראשו ,יש להטיל על סרב הגט אחריות כלפי האישה על פי
העקרונות הרגילי של דיני הנזיקי והתרופות ובהתעל מעקרונות המשפט העברי
הנוגעי לגירושי .את המודל הזה אימ למעשה השופט מנח הכה מבית המשפט
לענייני משפחה בפסק הדי הנזכר בפתח רשימה זו 104,והוא זכה בשל כ לדברי קילוסי
מצדה של יפעת ביטו 105.ממבט ראשו נראה כי גישה זו היא בעלת הפוטנציאל הגדול
ביותר להעצמת של מסורבות גט .היא מעניקה לה פיצוי מלא על סבל ,ובה בעת
מפעילה לח אפקטיבי על סרבני הגט ,אשר עשוי להמריצ לחדול מסרבנות .
ע זאת לדעתנו זוהי העצמה קצרת רואי וקצרת טווח .הנחת היסוד שלנו היא שרצונה
הבסיסי של מסורבת הגט הוא לקבל גט תק ולהשתחרר מקשר בלתי רצוי ע ב זוגה106.
דא עקא ,בהתא לדי העברי חייב הגט להינת מרצו ולהתקבל מרצו .ניסיו לכפות מת
גט )או קבלת גט( בניגוד לעקרונות המשפט העברי עלול להפו את הגט למעושה שלא
כדי .הפעלת לח כספי על אחד מבני הזוג לש מת הגט או קבלתו )"אונס ממו"( א
היא נחשבת לכפייה 107.עובדות אלה ה בעלות חשיבות רבה בענייננו .לאור השקפות
העול של חכמי הלכה חשובי ולאור המדיניות הנקוטה בבתי הדי הרבניי בישראל
בנוגע לגט מעושה ולאונס ממו בגירושי עלול גט שנית לאחר פסיקת פיצוי בנזיקי
לטובת האישה על ידי ערכאה אזרחית ,או בשל חששו של האיש מפני תביעת נזיקי
שהוגשה לערכאה זו ,להיחשב בעיני הדייני בבתי הדי הרבניי כמעושה שלא כדי .א
נעניק לאישה זכות תביעה בנזיקי תו התעלמות מחשש זה ,עלול שכרה לצאת בהפסדה:

104
105
106
107

תמ"ש )י(  ÏÈÚÏ ,19270/03הערה .4
יפעת ביטו "ענייני נשיי ,ניתוח פמיניסטי והפער המסוכ שביניה"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכח
.(2005) 901 ,871
בתתפרק ב)3.ד( נתייחס לנסיבות שבה הנחה זו אינה מתקיימת.
תיק מב 1530/פד"ר טו  ;179172 ,145תיק /224תשנ"ג פד"ר טז  ;270264 ,260שו"ת,
בצלאל אשכנזי ,טו; שו"ת ,יריעות שלמה ,כב; שו"ת ,שושני לדוד ,אב העזר נז; שו"ת,
ש אריה ,צד; "גט מעושה" ‡ˆ ˙È„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜Èה תשגתשה )תשי"ג(; אליקי ג
אלינסו "סירוב לתת גט" סיני סט ,קלה ,קלו )תשל"א(; יהודה דוד בליי "הצעה לפתרו
בעיית בעל המסרב להתגרש" ˙ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Âלא קכד ,קכז )תש"(; ורהפטיג ÏÈÚÏ ,הערה
 ,12בעמ'  ;165164שמואל יהודה לאנדעסמא "בירור הבסיס ההלכתי לחוק הגירושי
החדש במדינת ניו יורק"  ‰È¯ÂÓטז )גד( קפגקפד סח ,עאעה )תשמ"ח(; בנימי רבינובי
תאומי "אונס עצמו בגירושי"  ÌÚא רפז ,רצט )תשי"ח(; Moshe Meiselman, Jewish
).Woman in Jewish Law 109-110 (1978
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היא אולי תזכה בפיצויי נזיקי ,א לא תזכה בגט המיוחל .ההעצמה ,ככל שקיימת כזו ,היא
ארעית בלבד .וא כ ה פני הדברי  ,מה הועילו חכמי בתקנת ?
תשובה אפשרית אחת לטיעו זה היא שמטרת האחריות בנזיקי אינה להטיל סנקציה
על הסרב בגי סרבנותו ,אלא לפצות את האישה על נזקה .וא אי מדובר בסנקציה בגי
הסרבנות – אי בכוחה לגרו לעישוי הגט 108.אול תשובה זו אינה משכנעת .מעול לא
טענו ,ואיננו טועני א עתה ,שבכל מקרה ומקרה הפעלת לח על הסרב כדי להמריצו
להסכי לתת גט תהא המטרה היחידה )או אפילו העיקרית( של הטלת האחריות .בר
אחריות אזרחית היא – בלי ספק – סוג של סנקציה .על כ אי חולק בי התאורטיקני של
דיני הנזיקי 109.אנשי הגישה הכלכלית לדיני הנזיקי ,שהיא הגישה שהשפעתה על
הפסיקה הישראלית הייתה ועודנה הרבה ביותר 110,רואי במאפיי זה של האחריות
האזרחית המאפיי העיקרי 111.אול ג מי שסבורי שמטרת של דיני הנזיקי היא
לפצות ניזוקי או לתק עוולות שנוצרו באינטראקציות בילטרליות) 112או כל מטרה אחרת
שאינה  (defendant-orientedיסכימו שהטלת אחריות על המזיק היא סנקציה ממונית.
ממאפיי זה של האחריות האזרחית לא נית להתעל  ,וג הדגשת מאפייניה האחרי לא
תוכל להעלימו .לכ הטלת אחריות בנזיקי עלולה לסכ את תוקפו של הגט מנקודת המבט
של המשפט העברי בלי קשר לכוונתה המדויקת של התובעת או למודל העיוני שאנו
מבקשי להעמיד ביסוד של דיני הנזיקי113.

 108ביטו ÏÈÚÏ ,הערה  ,105בעמ' .891

 109ראו למשלPeter Cane, “Retribution, Proportionality, and Moral Luck in Tort Law”, :
).The Law of Obligations 141 (P. Cane & J. Stapleton eds., 1998

110
111
112
113

אריאל פורת "עוולת הרשלנות על פי פסיקתו של בית המשפט העליו מנקודת מבט
תיאורטית" ) Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰˘‰ ¯ÙÒאריאל רוזצבי עור( ,(1996) 383 ,373
הערה .31
ראו למשלSteven Shavell, Economic Analysis of Accident Law, 277-278 (1986) :
)ובעצ לכל אורכו של הספר(.
כאשר פעולה של א' משפיעה על ב' )בי כשהיא לעצמה ובי כשהיא משתלבת בגור אחר(,
לפנינו אינטראקציה בילטרלית .א פעולתו של א' משפיעה על ב' ועל ג' ,מדובר בשתי
אינטראקציות בילטרליות.
לפיכ טענתו של השופט הכה בתמ"ש )י(  ÏÈÚÏ ,19270/03הערה  ,4בפיסקאות 20 ,4
לפסק הדי ,שלפיה "במסגרת התביעה שבפני ,אי מדובר בקביעת סנקציה נוספת כנגד סרב
הגט ,שתכליתה לזרז את מת הגט ...אלא א ורק בהשלכות הישירות הנובעות מאי מת
הגט ,על זכות האישה לפיצויי נזקיי" ,נראית לנו בעייתית .ג א המטרה הרשמית של
התובעת היא לזכות בפיצוי על נזקי עבר ,לא נית להתעל מ ההיבט העונשיהרתעתי של
הטלת אחריות על הנתבע .למעשה ,באת כוח התובעת באותו מקרה הודתה שמטרת התביעה
היא הרתעה .ראו  ÏÈÚÏהערה  5והטקסט הסמו לה.
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תשובה אפשרית שנייה לטענתנו שלפיה הטלת אחריות נזיקית בלתי מרוסנת על סרב
הגט אינה מבטיחה למסורבת העצמה ארוכת טווח ,היא שהכרה באחריות כזו הייתה
מחייבת את בתי הדי "למצוא פתרונות יצירתיי שמקור בהתייחסות אחרת ,חדשנית,
מתחשבת יותר בנשי " 114.במילי אחרות :א בתי המשפט לענייני משפחה ידונו
בתביעות נזיקי של מסורבות גט בהתעל מ החשש ההלכתי ,בתי הדי הרבניי פשוט
ייאלצו להתאי את עצמ – וכפועל יוצא ג את הדי שעל פיו ה פוסקי – להתפתחות
זו .לדעתנו ,זוהי הערכה אופטימית ובלתי מציאותית בעליל .אי זה סביר כי בתי הדי
הרבניי  ,שלה הקנה המחוקק סמכות שיפוט  ˙È„ÂÁÈÈבענייני גירושי של יהודי  ,יסטו –
מחמת לח חיצוני – מעמדת העקרונית בנוגע לחשש מפני גט מעושה שהשלכותיו
מנקודת המבט הדתית חמורות מאוד .איפכא מסתברא :לנוכח החשיבות הרבה שמייחסי
הרבני והדייני לחשש ההלכתי יש להניח שה יעשו כל שביכולת ובסמכות כדי
למנוע את מימושו .תגובת בית הדי הרבני להטלת האחריות בנזיקי עלולה לפגוע
באינטרס של מסורבת הגט בטווח הארו.
נית לחשוב על שורה של תוצאות אפשריות – ובלתי רצויות – להתעלמות מ החשש
מפני גט מעושה בקביעת גבולות אחריות בנזיקי של סרבני גט .בית הדי הרבני עלול
לדרוש ממסורבת הגט במפורש או במשתמע למשו את תביעת הנזיקי )או להימנע
מהגשת תביעה כזו בעתיד( כתנאי להמש הדיו בתביעת הגירושי או לסידור הגט .זוהי
אפשרות ריאלית למדי ,שנעשה בה שימוש לא מכבר .בהחלטה שניתנה באביב תשס"ד
 2004חיווה בית הדי הרבני האזורי בירושלי את דעתו על תביעת נזיקי תלויה ועומדת
של מסורבת גט שתביעת הגירושי שלה נדונה בפניו .הרב אברה כלאב ציי ש כי א
ייפסקו לטובת האישה פיצויי בתביעת הנזיקי "מבלי שביה"ד יחייב את הבעל לגרש את
האשה והוא ימנע מלעשות כ" ,בית הדי לא יוכל לסדר גט לאישה ג א האיש יסכי
לכ ,כי הגט יהיה כפוי שלא כדי 115.והרב אברה צ' שינפלד הצטר לעמדה זו בקבעו
כי כל ניסיו לאל את האיש להתגרש בטר פסק בית הדי שהוא חייב לתת את הגט ושיש
לכופו על כ" ,הוא למעשה כפיה על גט שלא כדי .בנסיבות אלה ,הגט יחשב לגט
מעושה ,שאינו גט ,והוא בטל מ התורה".
א תביעת הנזיקי נתקבלה במהל הדיו בתביעת הגירושי ,עלולי דייני בית הדי
לעשות אחת משתיי  .הדוגלי בגישה המקלה עשויי להסכי לסידור הגט בתנאי
השמי לאל את תביעת הנזיקי .בתחילת שנות השמוני הפנה הרב יעקב הלוי פולטורק,
רב קהילה בצרפת ,את השאלה להל לרב שמואל ואזנר :בני זוג יהודי תושבי צרפת

 114ביטו ÏÈÚÏ ,הערה  ,105בעמ' .895
 115תיק גירושי )בד"ר אזורי י( ) 'Ò ' 'Ò 000766955211לא פורס ,כה באייר תשס"ד(.
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התגרשו בגירושי אזרחיי  .לאחר מכ סירב האיש לתת לאישה גט )כדת משה וישראל(.
האישה תבעה פיצויי נזיקי בבית משפט צרפתי ותביעתה נתקבלה .האיש לא שיל את
הסכו שנפסק לחובתו בשל היעדר יכולת כלכלית ,ולאחר מכ הסכי לתת גט .הא קיי
חשש שהגט שיינת בנסיבות אלה יהא מעושה שלא כדי? הרב ואזנר פסק שקיי במקרה
זה אונס ממו הפוג ברצו המגרש .הוא קבע שנית לסדר גט במקרה זה רק לאחר
שהאישה תוותר לאיש על החיוב בנזיקי ותודיע לבית המשפט האזרחי הצרפתי שמחלה
לו על חיוב זה .בשלב זה יהיה נית לפנות לבעל ,המשוחרר מעול חיובו בנזיקי ,ולבקש
ממנו לתת גט מרצונו החופשי 116.יש להניח כי רב הקהילה פעל על פי הנחייתו של הרב
ואזנר ,שהרי אילולא התכוו לעשות כ לא היה פונה אליו מלכתחילה .במילי אחרות :א
הוטלה על סרב גט אחריות בנזיקי בגי סרבנותו ,אזי – לפי הגישה המקלה – האישה
תחויב לוותר על הסכו שנפסק לטובתה או להשיב לאיש כל סכו שנתקבל על פי פסק
הדי כתנאי להמש הדיו בנושא הגירושי או לסידור הגט 117.בנסיבות אלה מסורבת הגט
אולי תוכל לזכות בגט תק ,אול לא ייוותרו בידיה כספי הפיצויי 118.
דייני הדוגלי בגישה מחמירה יותר עלולי להימנע מסידור הגט לאחר הטלת
אחריות בנזיקי על הסרב .זוהי המסקנה הבלתי נמנעת מ האמור בפסק הדי של בית
הדי הרבני האזורי שנזכר לעיל ,והיא מופיעה א בפסיקת של חכמי הלכה .כאשר נשאל
הרב יצחק יעקב וייס לגבי תוקפו של גט שיינת לאחר קבלת תביעת נזיקי כנגד סרב גט
בבית משפט צרפתי ,מסקנתו הייתה שבנסיבות המקרה שהובא בפניו ייחשב הגט כמעושה
שלא כדי 119.בארצות הברית הציעו כמה מלומדי לעשות שימוש בתביעות נזיקי בעילה
של גרימה מכוונת של נזק נפשי לצור פתרו מצוקת מסורבות הגט 120.בתי המשפט
האזרחיי אמנ נמנעו בדר כלל מקבלת תביעות שכאלה 121,א במקרה אחד לפחות

116
117
118
119
120

שו"ת ,שבט הלוי ,ה ,רי )תשמ"ג(.
לתמיכה בגישה זו ראו ג :אוריאל לביא "סידור גט לאחר חיוב הבעל בפיצוי כספי לאשתו"
˙ ÔÈÓÂÁכו )תשס"ו(  .170 ,160הרב לביא הוא דיי בבית הדי הרבני האזורי טבריהצפת.
מצב הדברי הטוב ביותר הוא זה שבו האישה מקבלת גט תק ושומרת בידה את כספי
הפיצויי .הוויתור על הפיצוי או השבת הפיצוי מותירי את המסורבת בלי הכס ובלי שאיש
ערב לכ שהסרב אכ ייאות לתת לה גט.
שו"ת ,מנחת יצחק ,ח ,קלו )תשמ"ג(.
ראוSteven F. Friedell, “The First Amendment and Jewish Divorce: A Comment on :

Stern v. Stern”, 18 J. Family L. 525, 532-33 (1979-1980); Barbara J. Redman, “Jewish
Divorce: What Can Be Done in Secular Courts to Aid the Jewish Woman?”, 19 Ga. L.
).Rev. 389, 416-425 (1985
 121ראו למשל .Perl .v Perl, 512 N.Y. S. 2d 372, 376 (1987) :לגבי המגמה הכללית של
הפסיקה בארצות הברית בסוגיה זו ראו ÏÈÚÏ ,Cobin :הערה  ,97בעמ' Irving A. ;421415
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פסק בית משפט במדינת ניו יורק כי מסורבת גט זכאית לפיצוי בעילה הנזכרת 122.על
ההכרה בזכות התביעה נמתחה ביקורת בתואנה כי גט שנית לאחר שבית משפט אזרחי
הטיל על הסרב אחריות בנזיקי בגי סרבנותו ,עלול להיחשב כמעושה שלא כדי; ולכ
כשתפנה האישה בסופו של דבר לבית הדי הרבני ותבקש ממנו להסדיר את הגט ,הוא
עלול להימנע מעשות כ 123.בנסיבות אלה תיוותר מסורבת הגט ע פיצוי כספי א בלי
הגט המיוחל.
הנה כי כ ,הטענה שלפיה בתי הדי יתאימו עצמ למציאות שבה בתי משפט אזרחיי
מזכי מסורבות גט בפיצויי נזיקי תו התעלמות מדיני הגירושי העבריי אינה אלא
עורבא פרח .א קיי חשש שמא הגט ייחשב למעושה שלא כדי בעקבות פסיקת פיצויי
נזיקי ,בית הדי הרבני לא יסכי לסדר את הגט או יתבע ויתור על הפיצוי שנפסק .את
מחיר קוצר הרואי של חסידי המודל הראשו תשלמנה א ורק מסורבות הגט .התוצאה
מתמצה במימרה הידועה של חכמינו הקדמוני " :תפסת מרובה לא תפסת"124.

 .3מודל  :IIשלילת זכות התביעה
לאחר שזיהינו את הבעייתיות שמעוררת תביעת נזיקי בגי סרבנות גט מנקודת מבטה
של המסורבת עצמה ,אנו עלולי להיגרר למסקנה קיצונית מדי שלפיה יש למנוע לחלוטי

Breitowitz, “The Plight of the Agunah: A Study in Halacha, Contract, and the First
Amendment”, 51 Md. L. Rev. 312, 397-398 (1992); Michelle Greenberg-Kobrin, “Civil
Enforceability of Religious Prenuptial Agreements”, 32 Colum. J. L. & Soc. Probs.
359, 389 (1999); Edward S. Nadel, “New York’s Get Laws: A Constitutional
Analysis”, 27 Colum. J. L. & Soc. Probs. 55, 69 (1993-1994); Lisa Zornberg, “Beyond
The Constitution: is the New York Get Legislation Good Law?”, 15 Pace L. Rev. 703,
727, n. 117 (1995); Irving A. Breitowitz, Between Civil and Religious Law: The Plight
) .of the Agunah in Modern Society 239 (1993לביקורת על מגמה זו ראוGreenberg- :
 ,Ì˘ ,Kobrinבעמ' .390389
.Weiss v. Goldfeder (unpublished, S. Ct. N.Y., 26.10.90) 122
 123ראו ÏÈÚÏ ,(1992) Breitowitz :הערה  ,121בעמ'  ÏÈÚÏ ,(1993) Breitowitz ;407406הערה
 ,121בעמ'  ÏÈÚÏ ,Cobin ;239הערה  ,97בעמ'  ÏÈÚÏ ,Greenberg-Kobrin ;422415הערה
 ,121בעמ' David. J. Bleich, “Jewish Divorce: Judicial Misconceptions and ;392
Possible Means of Enforcement”, 1984 Conn. L. Rev. 201, 287 (1984); Linda S.
Kahan, “Jewish Divorce and Secular Courts: The Promise of Avitzur”, 73 Geo. L.J.
193, 210 (1984); Barbara N. Fox & Henry C. Krasnow, “Secular Solutions to Obtain a
).Jewish Divorce”, Ill. Bar J. 274, 280 (1988

 124יומא ,פ ,א; ראש השנה ,ד ,ב.
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הגשת תביעות כאלה .ייתכ כי רבני ודייני בעלי השקפה מחמירה מאוד בעניי הגט
המעושה יצדדו במסקנה זו ,אול לדעתנו זהו מפלט קל ובלתי הכרחי לחרדי מפני גט
מעושה .חשוב מכ ,בשלילת זכות התביעה בנזיקי בגי סרבנות גט אי משו העצמה של
המסורבת ,לא העצמה לטווח קצר ,וודאי שלא העצמה לטווח ארו .הרי הבחירה בדר זו
משיבה אותנו אל נקודת ההתחלה :מסורבת הגט כלואה בתו מסגרת משפחתית שהיא
אינה חפצה להשתיי אליה ,והיא מנועה מהקמת משפחה חדשה .היא אינה יכולה לעשות
דבר כדי להתגבר על מצוקתה .הבעיה היסודית נותרת על כנה.
אילו סברנו כי הבררה היחידה של מסורבת הגט היא בי הגשת תביעת נזיקי וויתור על
הגט שבו היא חפצה )מודל  (Iלבי ויתור על תביעת הנזיקי לטובת הסיכוי לזכות בגט
תק )מודל  ,(IIהיינו ככל הנראה נאלצי להודות שמדובר ב ,Hobson’s choiceדהיינו
בחירה בי חלופה גרועה לחלופה רעה .א אחת מה אינה מעצימה את מסורבת הגט.
הראשונה ,מכיוו שההעצמה הארעית מתפוגגת לנוכח תוצאותיה ארוכות הטווח ,והשנייה
מכיוו שהיא אינה משפרת כלל את מצבה של מסורבת הגט .שתי אלטרנטיבות קוטביות
ובלתי רצויות אלו מציבות אתגר רציני לפני כל המעונייני בטובת של מסורבות גט ,ואנו
בכלל .

 .4מודל " :IIIשביל הזהב"
המודל השלישי שפיתחנו במקו אחר נועד לאפשר למסורבת הגט לזכות בפיצויי
נזיקי בלי להפסיד את הסיכוי לקבל גט תק 125.במאמרנו הראשו עסקנו בהרחבה
בשאלת סמכותו של בית משפט לענייני משפחה לדו בתביעות נזיקי של מסורבות גט
ובעילות התביעה שבה נית לעשות שימוש בהקשר זה .מדובר בשאלות בעלות חשיבות
מעשית רבה .ע זאת איננו רואי טע לשוב ולדו בה כא ,ולו בקליפת אגוז ,שכ
תכליתה של רשימה זו היא להציע תשתית עיונית למאפיי העיקרי של ההסדר המוצע ,ולא
להציג את פרטיו המשפטיי ה"טכניי " המענייני בעיקר את עורכות הדי והשופטות.
הדיו המפורט מצוי כאמור בהישג ידה של כל קוראת שעשויה למצוא בו עניי.
הבעיה שעמה נדרשנו להתמודד מתעוררת בעיקר כאשר מסורבת הגט מעוניינת לקבל
גט תק והיא תובעת פיצויי נזיקי לפני שנית לה גט כזה .בנסיבות אלה קיי חשש ממשי
שהגט שיינת בעקבות הלח הממוני ייחשב כמעושה שלא כדי .הצעתנו הראשונה הייתה
שמסורבת גט תוכל לזכות בפיצויי נזיקי רק כאשר נית פסק די של גירושי על ידי בית
די רבני ,ודרגת פסק הדי היא "כופי" או "חיוב" לגרש ,ולא דרגה נמוכה יותר )"מצווה"
או "המלצה"( .הטע להגבלה זו בנוגע לזכות התביעה בנזיקי הוא שבנסיבות מסוימות
 125קפל ופרי ÏÈÚÏ ,הערה  ,3בעמ' .869868 ,784781
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רשאי בית די רבני ,על פי עקרונות המשפט העברי ,להפעיל סנקציות כספיות או אחרות
כנגד סרב גט ואלו אינ פוגעות בתוק הגט; א נית להפעיל סנקציות כאמור א ורק
כאשר דרגת פסק הדי של גירושי היא "כופי" או "חיוב" לגרש.
בדרגת "כופי" נית להטיל על הסרב כל סנקציה )לרבות סנקציה ממונית דוגמת
אחריות בנזיקי( ,ואי בכ כדי לפגוע בתוק הגט .על כ אי מניעה להטיל אחריות
בנזיקי על פי אמות המידה הרגילות על מי שבית די רבני קבע ש"כופי" אותו לגרש.
בדרגת "חיוב" נית לחייב את הסרב בתשלו כס שהוא חייב ממילא לשלמו על פי די,
וא כתוצאה מחיובו בתשלו סכו זה ,כגו תשלו דמי הכתובה ,או תשלו מזונות
לאשתו ,הוא מסכי לתת גט לאשתו – הגט תק .דר כפייה זו קרויה לעתי "כפייה בדר
בררה" .כאשר בית די רבני נוקט דר זו בנסיבות המתאימות ,אי כל קושי בנוגע לתוק
הגט .לכ כדי להסיר את החשש מפני גט מעושה שלא כדי ,הצענו שבמקרה שבו פסק
הדי של הגירושי הוא בדרגת "חיוב" לגרש ,ישולמו פיצויי הנזיקי למסורבת הגט על פי
קריטריוני המקובלי במשפט העברי בנוגע למזונות 126.החיוב לשל פיצויי נזיקי
ייחשב בעיני המשפט העברי )א כי לא מנקודת המבט האזרחית( חיוב בתשלו מזונות,
שהוא חיוב מוכר ותק על פי הדי הדתי .הכפייה תיחשב ל"כפייה בדר בררה" ,והגט
שיינת בעקבותיה לא יהא מעושה.
בר האישה זכאית ממילא לתשלו מזונות .א כ ,מהי הרבותא בתביעת הנזיקי?
הרב הרצוג סבר שנית לחייב את הסרב בתשלו מזונות "מוגדלי שאינ מופרזי ",
דהיינו מזונות רגילי בצירו סכו כס שאינו כבד מנשוא )"מהרס"( בהתחשב באמצעי
הפיננסיי של הסרב 127.מכיוו שתוספת בשיעור זה לחיוב המזונות אפשרית על פי
ההלכה ,אי היא פוגעת בתוקפו של הגט כאשר הסכו הנוס נפסק על ידי ·.È·¯ ÔÈ„ ˙È
כמו כ הרב משה פיינשטיי קבע בהזדמנויות אחדות שכאשר בית משפט אזרחי נוקט דר

 126מכיוו שהפתרו המוצע ש מושתת על תשלומי מזונות ,וחיוב המזונות הוא חיוב הנובע מ
הנישואי המוטל על האיש כלפי האישה ולא על האישה כלפי האיש ,אי בכוחו לסייע
למסורבי גט )היינו גברי שנשותיה מסרבות לקבל מה גט( .לעובדה זו נתייחס להל.
 127שו"ת ,היכל יצחק ,אב העזר ,א ,אד .הרב הרצוג ד ,בי היתר ,בעניינו של סרב "שעפ"י
)=שעל פי( הדי אי לכופו" ופסק שמותר להפעיל עליו לח באמצעות חיובו בתשלו
מזונות מוגדלי שאינ מופרזי .עיינו והשוו שרשבסקי ÏÈÚÏ ,הערה  ,7בעמ'  ,329הערה
 ;13ורהפטיג ÏÈÚÏ ,הערה  ,12בעמ'  ;165דניאל רדצרסדופר" ,דיני גירושי והפרדה –
דרכי לכפיית גט"  ÂÏ˙Îיג ) 318 ,314תש"( .ג בית הדי הרבני הגדול הציע בעבר
הבחנה דומה :באשר לחיוב כספי שהוא קנס גדול ,ש"לא נער לפי שיעור דמי כלכלה" קיי
חשש גט מעושה שלא כדי; חשש זה איננו קיי בנוגע לחיוב בסכו סביר ולא מופרז של
מזונות במקרה שבו הבעל התחייב לשל לאשתו מזונות בשיעור מסוי א יתחרט ולא יית
לה גט )ערעור טז ,.· ‰˘È‡‰ ' .‡ ÏÚ·‰ 47/פד"ר ב ) 14 ,9תשט"ז((.
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של חיוב האיש בתשלו מזונות ,ושיעור המזונות שווה ער למה שהיה יכול לפסוק בית

די רבני ,או גדול במקצת משיעור זה ,הגט שיינת לאחר מכ אינו מעושה שלא כדי128.

על פי הקונסטרוקציה שהצענו – הנסמכת על פסיקותיה של הרב הרצוג והרב פיינשטיי
– יוכל בית משפט אזרחי בישראל לפסוק פיצויי נזיקי ששיעור כשיעור הרכיב העונשי
במזונות עונשיי  ,כלומר אותו סכו שהיה בית די רבני יכול להוסי למזונות כ שהיו
מוגדלי א לא מופרזי  129.נית לפסוק סכו אחד מצטבר בגי כל תקופת הסרבנות
שקדמה לפסק הדי ופיצויי עתיי מאותו יו ועד למת הגט .הואיל ובנזקי לא ממוניי
שאינ ניתני לכימות מדויק עסקינ ,נדמה לנו כי דיני הנזיקי והתרופות יכולי לסבול
את התאמת סכו הפיצוי לעיקרו הלכתי זה .על אחת כמה וכמה משו שבטווח הארו
ההפרש בי מזונות מוגדלי למזונות רגילי יהפו לסכו ניכר .הטלת אחריות בנזיקי על
הסרב עשויה לתת מזור )חלקי( לסבלה של מסורבת הגט ,ובה בעת לתת לסרב תמרי
נוס שיתעצ ככל שינקפו הימי לתת גט לאישה .הגט שיינת ,בסופו של דבר ,יהא תק,
ובכ יוגש רצונה הבסיסי של מסורבת הגט.
דר הביניי היא הדר הרצויה .זוהי הדר היחידה שמעניקה למסורבת הגט עוצמה
ממשית לטווח הארו .מ העבר האחד מצויי כל היתרונות של תביעת הנזיקי כמכשיר
להעצמת מסורבות גט :התובעת מלווה על ידי אשת מקצוע מיומנת ואסרטיבית ,שולטת
על פתיחת ההלי ,על המשכו ועל ניהולו ,משמיעה את סיפורה ,מאלצת את ב זוגה
הסורר להגיע לפורו ניטרלי ולהתמודד ע האשמותיה ,מגייסת לצדה את כוחו הכופה
של השלטו ,זוכה להכרה ציבורית בכ שנעשה לה עוול ,משפרת את מצבה הכלכלי על
חשבונו של הסרב ,מספקת את רצונה בגמול הול וכ הלאה .יתר על כ :מכיוו
שהפתרו שהוצע על ידינו מושתת על תשלומי מזונות ,וחיוב המזונות מוטל על האיש
כלפי האישה ולא על האישה כלפי האיש ,אי בכוחו לסייע למסורבי גט .במוב זה דווקא
המודל שלנו מצמצ את פער הכוחות בי המיני בהלי הגירושי 130.הוא מעניק לאישה
כלי רב עוצמה שאינו נתו בידי האיש .מ העבר השני ,נשמר הסיכוי להגשמת רצונה
האולטימטיבי של האישה בקבלת גט תק .למעלה מכ ,תביעת הנזיקי עשויה לקד את
מת הגט בלי לפגוע בתוקפו .לכ המודל שלנו הוא היחיד המבטיח העצמה לטווח ארו.

 128שו"ת ,אגרות משה ,אב העזר ,א ,קלז; ד ,קו .על פסיקת הרב פיינשטיי הסתמ ג הרב
הראשי לישראל ,הרב שלמה עמאר ,באחת מתשובותיו :שו"ת ,שמע שלמה ,א ,אב העזר,
יא.
 129בכל דרגות פסק די של גירושי ,כולל מצווה או המלצה לגרש ,וא כאשר לא נית פסק די
של גירושי ,תוכל האישה לתבוע בערכאת שיפוט מוסמכת מזונות המגיעי לה על פי די.
 130לדיו בפער הכוח ראו  ÏÈÚÏהערות  109והטקסט הנלווה.

445
1/20/2008 1:34 PM z:\books\mh&t\07-10-25\11-kaplan&perry.doc

רונן פרי ,יחיאל ש' קפלן

למודל המוצע יש לכאורה שני חסרונות :ראשית ,אי בכוחו לסייע לאישה הסובלת
ממצוקה קשה ומתמשכת א בית הדי לא פסק שהאיש "חייב" לתת גט או ש"כופי" אותו
לגרש .שנית ,להוציא מקרי שבה נקבע ש"כופי" את האיש לגרש שיעור החבות של
הנתבע נקבע בכפו לקריטריוני הנוגעי לפסיקת מזונות .אנו מכירי בחסרונות הללו
א סבורי כי אי להפריז בחשיבות .
באשר לחיסרו הראשו ,אנו מקווי כי בעתיד תגבר נכונות של בתי הדי הרבניי
בישראל לקבל טענת "מאיס עלי" ,המהווה עילה ל"חיוב" לגרש כשיש "אמתלא מבוררת"
לתחושת המיאוס של האישה 131,וזאת ברוח פסיקתו הליברלית של הרב דיכובסקי בעניי
‡· 132.¯ÂˆÔבנסיבות שבה נית פסק די בדרגת "חיוב" ,נית להשתמש באמצעי של
כפייה בדר בררה .לכ הגברת הנכונות לקבל טענת "מאיס עלי" תאפשר שימוש רחב יותר
ג במסלול של תביעת הנזיקי במתכונת המוצעת כא.
באשר לחיסרו השני איננו משוכנעי כי קיי פער בי סכו הפיצוי שהיה נפסק
לטובת מסורבת הגט על פי אמות המידה הרגילות המשמשות לקביעת גובה הפיצוי בגי
נזק לא ממוני במקרי אחרי  ,לבי הסכו שייפסק לטובתה על פי הצעתנו 133.ההבדל בי
 131לדיו נרחב בעילת גירושי זו ראו קפל ופרי ÏÈÚÏ ,הערה  ,3בעמ' .844838
 132תיק נד) ¯Âˆ Ô·‡ ' ¯Âˆ Ô·‡ 68/לא פורס ,יד בכסלו תשנ"ה( .לתמצית הפסק ראו ÔÈ„‰
) 3 ,2 ÔÈÈ„‰Âתשס"ג( .עמדתו של הרב דיכובסקי מקלה את נטל ההוכחה של "אמתלא
מבוררת" שמכוחה טענת מאיס עלי תיחשב כנה .בעקבות פסק די זה כתב השופט מ' חשי
כי "נתחולל שינוי שלממש בגישתה של ההלכה לעילת הגירושי של 'מאיס עלי' .נתחזקה
במאוד הנטייה להיטיב ע האישה ולהחמיר ע האיש" :בג" ,ÈÏ‡Ù¯ ' ÈÏ‡Ù¯ 1371/96
פ"ד נא) .(1997) 210 ,198 (1איננו משוכנעי שאכ חל שינוי כה דרמטי בגישת של בתי
הדי – ה מפני שהדיו המשפטי נסמ במידה רבה על נסיבותיו המיוחדות של המקרה ה
משו שההנמקה של הרב דיכובסקי הייתה שונה מזו של שני הדייני האחרי שדבקו
בתפיסה השמרנית .ראו :קפל ופרי ÏÈÚÏ ,הערה  ,3בעמ'  ,843הערה .233
 133הסכו שנפסק בתמ"ש ) 19270/03י( ÏÈÚÏ ,הערה  4עולה בהרבה על זה שהיה נית
לפסוק על פי הצעתנו .מדובר בפיצויי בסכו כולל של  425,000ש"ח בגי תקופת סרבנות
של  19.5חודשי )דהיינו כ 21,800ש"ח לכל חודש של סרבנות( .אול מעבר לבעייתיות
שעלולה להתעורר מנקודת המבט של המשפט העברי חשוב להבי שמדובר בסכו חריג א
מנקודת המבט של דיני הנזיקי .סכו זה עולה באופ ניכר על הסכומי שמקובל לפסק
בגי נזקי נפשיי טהורי .הוא דומה ,מבחינת סדר הגודל ,לסכומי הנפסקי בגי כאב
וסבל לאנשי הסובלי מפגיעות גופניות קשות ומייסרות למש כל ימי חייה .ראו למשל:
ת"א )חי'( ) ‰ÙÈÁ "ÏÓ¯Î" ÌÈÏÂÁ ˙È· ' ÏÂÏÓ 1058/94לא פורס ,(2002 ,בפסקה נ"ד
לפסק הדי .באותו מקרה פסק בית המשפט לילדה שסבלה מקוואדריפלגיה ספסטית קשה
ומפיגור שכלי בינוני עד חמור למש כל חייה מחמת רשלנות רפואית סכו של 500,000
ש"ח בגי כאב וסבל .בי היתר נטע ש כי התובעת לא תוכל להקי משפחה וליהנות
מהחיי בשל מוגבלותה.
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שני המודלי הוא בעיקרו בדר ולאו בהכרח בתוצאה .למע הזהירות נוסי כי א קיי
פער בי הסכומי – אי הוא מהותי .על כל פני  ,חשוב לזכור כי האפקט המעצי של
תביעת הנזיקי אינו מתמצה א ורק בקבלת פיצוי מלא .כבר הראינו לעיל כי א במקרי
של תקיפה מינית הקרבנות תובעות את התוקפי בנזיקי בעיקר ממניעי תרפויטיי ולא
ממניעי כספיי  .מרבית היתרונות של תביעת הנזיקי כמכשיר להעצמת נשי שנפלו
קרב לדיכוי ,להשפלה או להתעללות מצד גברי נשמרי ג במודל שלנו.
למרות זאת לא על הכול הסכמנו .לקראת סו הדר נתגלעו בינינו חילוקי דעות לגבי
כמה וכמה סוגיות יישומיות .היות שרשימה זו מבקשת לתת תוק עיוני למודל דוקטרינלי
שהוצע על ידינו בעבר ,ולא לתאר ולהסביר באריכות את כל מאפייניו של אותו מודל,
איננו רואי צור לשוב ולדו בטעמי המחלוקת .ע זאת כדי להשלי את התמונה נציג
בקצרה את שלוש הפלוגתאות העיקריות :ראשית ,רונ פרי סבר כי את הסייגי לאחריות
בנזיקי של סרבני גט אי להחיל על תביעות המוגשות כנגד סרב עבר לאחר מת הגט,
בעוד שיחיאל קפל גרס כי יש להחיל ג על תביעות כאלה .המחלוקת נגעה בעיקר
לשאלת השפעתו של איו ערטילאי )שאינו קונקרטי( בהגשת תביעה לאחר מת הגט על
התנהגות של גברי בהליכי גירושי 134.שנית ,רונ פרי סבר כי אי להחיל את הסייגי
שמקור במשפט העברי על תביעת נזיקי של אישה שנואשה מ הסיכוי לקבל גט
והמבקשת א ורק לפצותה על הנזק שאימת הגט הסב לה בעבר .הדוגמה הקלסית היא זו
של מסורבת גט שעברה את גיל הפוריות ואינה חוששת מהולדת ממזרי והמעוניינת
לחיות לבד או ע גבר אחר ללא נישואי .לעומת זאת יחיאל קפל סבר כי אי לאפשר
למסורבת הגט להיקלע למצב שיחסו בפניה את האפשרות לזכות בגט תק א תשנה את
עמדתה בשלב מאוחר יותר .המחלוקת התמקדה אפוא בשאלת הלגיטימיות של התערבות
פטרנליסטית 135.שלישית ,יחיאל קפל סבר כי יש לקבוע את גבולות האחריות של סרבני
גט בחקיקה מיוחדת ,בעוד שרונ פרי סבר כי יש להותיר את העניי בידיה של בתי
המשפט136.
בשולי הדברי אנו מבקשי לשוב ולהדגיש כי ההתחשבות בעקרונות היסוד של
המשפט העברי בענייני גירושי נועדה א ורק להבטיח ששכרה של האישה )פיצויי נזיקי(
לא יצא בהפסדה )אי קבלת גט תק( .אנו גורסי כי יש להתאי את גבולות האחריות
האזרחית לעקרונות המשפט העברי  ‡Ïמפני ששנינו סבורי שהתוצאה המתקבלת
מהתאמה כזו היא התוצאה האידאלית מנקודת מבטה של אישה המבקשת להשתחרר

 134קפל ופרי ÏÈÚÏ ,הערה  ,3בעמ' .810807
 ,Ì˘ 135בעמ' .811810
 ,Ì˘ 136בעמ' .837836
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מכבלי הנישואי או מנקודת המבט החברתית ,אלא משו שבמצב המשפטי הקיי כיו
כל "פתרו" אחר עלול להזיק לאינטרסי של מסורבת הגט ושל הציבור החפ בהפסקת
סבלה יותר מאשר להועיל .ביקשנו להציע את הפתרו המעשי הטוב ביותר לבעיה כאובה
במסגרת ההסדר המשפטי המצוי .בקבלת המגבלות שמקור בדי הקיי כנקודת מוצא לא
התכוונו להצדיק כש שלא התכוונו לבקר ,ואי לייחס לנו בשו אופ כוונה שכזו.

סיכו
בפרק א הצגנו את הבעיה של סרבנות הגט .הסברנו מה ה הסנקציות שבה נית
להשתמש במקרה של סרבנות בהתא לחקיקה העוסקת במישרי בתופעה זו ,וטענו כי לא
תמיד יש בכוח לשנות את התנהגותו של הסרב .כמו כ הראינו כי החלפת המשטר הקיי
של נישואי וגירושי במשטר המכיר בנישואי וגירושי אזרחיי לא רק שאינה ריאלית
במציאות הפוליטית הישראלית ,אלא שלא היה בה כדי לפתור את בעיית הסרבנות בקרב
מי שנישאו כדת משה וישראל לפני הרפורמה או – מתו בחירה – לאחריה .ג שינוי
בתפיסה החברתית של מוסד הנישואי לא היה פותר את הבעיה אלא א היה מוביל את כל
הזוגות להימנע מנישואי ,אפשרות שאינה נראית לנו סבירה ,לפחות בטווח הנראה לעי.
מסקנות אלה מחייבות את כולנו לנסות ולחשוב על פתרונות בלתי שגרתיי למצוקת של
מסורבות גט.
בפרק ב הצענו תשתית עיונית למודל הדוקטרינלי שפיתחנו במאמר קוד  .התמקדנו,
מטבע הדברי  ,במאפיי העיקרי של ההסדר שהוצע על ידינו ,ולא בפרטי המשפטיי
ה"טכניי " .ההסבר העיוני נשע על שני אדני  .ראשית ,דיני הנזיקי ה אחד מ
האמצעי המבטיחי ביותר להעצמת של קרבנות תקיפה ,התעללות ,דיכוי והשפלה,
בכלל ,ומסורבות גט ,בפרט .הפוטנציאל המעצי של תביעת הנזיקי ניכר בחמישה
מישורי  (1) :הייצוג; ) (2הגשת התביעה והמשכה; ) (3ניהול ההלי; ) (4תוצאות ההלי
מנקודת המבט של הקרב המסוי ; ) (5תוצאות ההלי מנקודת המבט החברתית .איננו
מתעלמי מכ שכמה ממאפייניו של הלי הנזיקי עלולי דווקא לפגוע באפקט המעצי
של התביעה .על כ כל אימת שבוחני את אפשרות השימוש בדיני הנזיקי כמכשיר
להעצמת קרבנות ,יש לבחו היטב את הסתברות ההשפעות השליליות ואת עוצמת .ניסינו
להראות כי בכל הנוגע לתביעות נזיקי בגי סרבנות גט החשש מפני השפעות שליליות של
ההתדיינות על הקרב אינו רב .לפיכ תביעת הנזיקי נחזית כמכשיר אידאלי להעצמת של
מסורבות גט.
שנית ,פעולה כלשהי ,לרבות הענקת זכות משפטית ,המתבצעת לש העצמת קבוצה
או יחידי תגשי את ייעודה א – ורק א – יש בכוחה לשפר את מצב בטווח הארו.
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בידוד האפקט המעצי של פעולה מסוימת בסמו למועד ביצועה והתמקדות בו עלולי
להביא לסיכול מטרתה האולטימטיבית של הפעולה .העצמה ארעית לא רק שאינה ראויה
להתקרא העצמה ,אלא שהיא טומנת בחובה סכנה גדולה לעניינ של היחידי החלשי או
המוחלשי  .הטע לכ הוא שהעצמה ארעית יוצרת מראית עי של הישג ושל פתרו
המסיטה את תשומת הלב הציבורית מהמש קיומה של הבעיה ובכ תורמת להנצחתה.
בשולי הדברי הסברנו כי א לאחר בחינה מעמיקה נית להסיק שפעולה מסוימת היא
אמנ בעלת אפקט מעצי לטווח הקצר ,א היא אינה מבטיחה העצמה ארוכת טווח,
עלינו לבחו היטב את מניעיה של מי שקידמו את ביצוע אותה פעולה ,שכ אילו הייתה
השאיפה להעצי את הקרבנות באמת ובתמי בראש מעייניה  ,היה עליה לבחור בדר
המבטיחה שינוי חיובי נקי בטווח הארו.
בפרק ג יישמנו את המסקנות התאורטיות במקרה המבח :בדקנו א ובאיזו מידה נית
להשתמש בדיני הנזיקי לש העצמה ארוכת טווח של מסורבות גט .נית להציע שלוש
תשובות לשאלת אחריות בנזיקי של סרבני גט .בהתא למודל הראשו יש להטיל על
הסרב אחריות על פי העקרונות הרגילי של דיני הנזיקי והתרופות ,ובהתעל מעקרונות
המשפט העברי הנוגעי לגירושי .לכאורה ,גישה זו היא בעלת הפוטנציאל הגדול ביותר
להעצמת של מסורבות גט .הבעיה היא שלאור עקרונות המשפט העברי גט שנית לאחר
שהופעל על הסרב לח )לרבות לח ממוני( הוא מעושה שלא כדי .לכ בית הדי הרבני
עשוי לדרוש ממסורבת הגט למשו את תביעת הנזיקי )או להימנע מהגשת תביעה כזו(
כתנאי להמש הדיו בתביעת הגירושי או לסידור הגט .וא התביעה התקבלה עלולי
הדייני לסרב לחלוטי לסדר את הגט או להתנות את סידור הגט בכ שהאישה תוותר על
הסכו שנפסק לטובתה או תשיב לאיש כל סכו שנתקבל על פי פסק הדי כתנאי להמש
הדיו בנושא הגירושי או לסידור הגט .בכל אחד מ המקרי שכרה של המסורבת יוצא
בהפסדה :במקרה הטוב היא מקבלת גט א אינה שומרת בידה את הפיצויי  ,ובמקרה הרע
היא אינה מקבלת גט כלל .המסקנה היא אפוא שהמודל הראשו מציע למסורבת הגט
העצמה ארעית ולא העצמה לטווח ארו.
בהתא למודל השני ,יש למנוע לחלוטי הגשת תביעות נזיקי שעילת סרבנות גט.
המודל הזה מסיר לחלוטי את החשש מפני גט מעושה .אול הבחירה בו משיבה אותנו
אל נקודת ההתחלה בלא פתרו של ממש למצוקת של מסורבות גט .האמת ניתנת
להיאמר :שלילת אחריות אינה מעצימה את מסורבות הגט אפילו בטווח הקצר.
המודל השלישי שפיתחנו במאמר קוד מאפשר למסורבת הגט לזכות בפיצויי נזיקי
בלי להפסיד את הסיכוי לגט תק .במקרי שבה מסורבת הגט עודנה מעוניינת בקבלת
גט תק והיא טר קיבלה גט כזה ,הצענו לאפשר תביעת נזיקי רק א בית הדי הרבני נת
פסק די של גירושי בדרגת "כופי" או "חיוב" לגרש .מקרי שבה נית פסק די בדרגת
"כופי" אינ מעוררי קושי מיוחד ,שכ בנסיבות אלה כל אמצעי הכפייה כשרי  .כאשר
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נית פסק די בדרגת "חיוב" ,אמנ לא נית להשית על האיש נטל ממוני בגי סרבנותו ,א
נית ,עקרונית ,להשתמש בטכניקה של כפייה בדר בררה ,המבוססת על חיוב האיש בקיו
חובה המוטלת עליו ממילא על פי המשפט העברי כל עוד הנישואי נמשכי  ,כגו חובת
תשלו המזונות .במקרה כזה הצענו לאפשר פסיקת פיצויי ששיעור כשיעור הרכיב
העונשי במזונות עונשיי  ,כלומר אותו סכו שהיה בית די רבני יכול להוסי למזונות
החודשיי של האישה כ שהיו מוגדלי א לא מופרזי  .זוהי הדר היחידה המעניקה
למסורבת הגט עוצמה ממשית בטווח הארו :מ העבר האחד מצויי כל היתרונות של
תביעת הנזיקי כמכשיר להעצמת מסורבות גט ,ומ העבר השני נשמר הסיכוי להגשמת
רצונה האולטימטיבי של האישה בקבלת גט תק .תביעת הנזיקי במתכונת שהוצעה על
ידינו א עשויה לקד את מת הגט בלי לפגוע בתוקפו .אנו ערי לכ שהמודל שלנו אינו
ח מפגמי  ,א אנו סבורי כי אי להפריז בחשיבות  ,בייחוד לאור יתרונו העצו על
שתי האלטרנטיבות.
סיכומו של דבר :בבחינת פוטנציאל ההעצמה של יחידי חלשי או מוחלשי
באמצעות מכשיר משפטי נתו יש להביא בחשבו לא רק את התוצאות המידיות של
השימוש במכשיר זה ,אלא ג את השפעת השימוש בו על אות היחידי בטווח הארו,
הואיל והעצמה מקסימלית לטווח הקצר עלולה בחשבו כולל להסב לה נזק .סו מעשה
במחשבה תחילה.
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