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 הרב שלמה שפירא, אהרן כץ' הרב א, ליעזר איגראארב ה

  לוניפ :מערערה
 גדנ
  לוניתפ :משיבהה

 רך ההתרה וסדרי הדיןד, מכות ס– ת"דכישואין שאינם ננישואי ספק יהודים ות רהת :נדוןה

 סק דיןפ

 מים ליכים קוד והקער .א

לפני  בית  הדין  מונחת  החלטת  בית  הדין  האזורי  ובקשתו  להבהרה  ולהנחיות  לעניין 

 .התנהלותו בבקשת הצדדים לקבלת תעודת גירושין מבית הדין

 :עובדות תחילההת אבהיר נ

 צדדים  נישאו  ברומניה  ה.ריםוכהמשיבה  נולדה  להורים  נ.  יהודי  יליד  ישראל  ואהמערער  ה
 )9.7.1999(ט  "ה  בתמוז  תשנ"בכולאחר  מכן    )29.6.1999(ט  "ז  תשנו  בתמו"  בטנישואים  דתייםב

 .נישאו בנישואין אזרחיים

 :נכתב )8.12.2013(ד "בטבת תשע'  ההאזורי מיום ית הדיןבהחלטת ב

ד  בכסלו "כבמעמד  הדיון  שהתקיים  ב  ית  הדיןבני  פטענות  הצדדים  למ
יירה  בקהילה גהתה  אישהעולה  לכאורה  כי    )27.11.2013(ד  "תשע

ונגריה  והצדדים  נישאו  במסגרת  הקהילה ה–הניאולוגית  בבודפשט
 .הניאולוגית ברומניה

 . יור ניאולוגי על פי המקובל הוא גיור מן הסוג הרפורמיג

הרבנות  הראשית  לישראל  כגיורים  על י  יורים  אלו  ככלל  אינם  מוכרים  על  ידג
 .פי דין תורה

ענייני  הצדדים  בכל הסמכות  לדון  בו:  "[...]  ם  הבעל  בכתב  תביעתו  כותבג
הקשור  בגירושין  מסורה  לבית  הדין  הרבני  בישראל  ובין  היתר  משום  מתן  גט 

 ."ומראחל

לדון  בתיקי  הצדדים   ית  הדיןבסמכות  ין  ם  כך  הוא  אזי  עולה  שאלה  בעניא
 .שלפנינו

 בענייני  יפוטהשכאורה  יש  מקום  שהמעוניין  בדבר  יפנה  בהליך  לפי  חוק  ל
 .1969 –ט "תשכ) תומיאין־לבם וסמכות מקרים מיוחדי(התרת נישואין 
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ניתנת  בזאת  אפשרות  לצדדים  לטעון  בנושא ,  יחליט  בדבר  ית  הדיןבפני  של
 .זה

 .ית הדיןבהצדדים יגישו את תגובותיהם ל: התאם לאמורב

 :האזורי את החלטתו שבה נקבע ית הדיןבהוציא  )11.2.2014(ד "א באדר תשע"ייום ב

התקבלה   )3.12.2013(ד  "בכסלו  תשע'  למתאריך    ית  הדיןבעקבות  החלטת  ב
  הרבנות  הראשית –חוות  דעת  מנהל  מחלקת  אישות  וגרות    ית  הדיןבבפני  

פיה  תעודת  הגיור  של   שלתעודת  הגיור  של  האישה  ל  אודותעלישראל  
 . י הרבנות הראשית לישראל"אינה מאושרת ע ]פלונית[הגברת 

  גיור  בבית  דין התאם  לאמור  ולחומר  שבתיק  עולה  כי  האישה  עברה  הליךב
 . הרבנות הראשית לישראל ועולה ספק על יהדותהי ידל שאינו מוכר ע

ועל  הצדדים ,  מוסמך  לדון  בענייני  הצדדים  ית  הדיןבאין  ,  נסיבות  אלוב
 .לענייני משפחה ית המשפטבלפנות בהליך מתאים ל

גרו יסבתיקי  הצדדים  נמחקות  והתיקים  י  ית  הדיןבני  פתביעות  המונחות  לה
 ..] [.היום

 .ל החלטה זו הוגש ערעורע

. הערעור  את  דחה,  )1.10.2014(ה  "בתשרי  תשע'  זבהחלטתו  מיום  ,  הגדול  ית  הדיןב
 :ועד זה נכתבמהגדול מ ית הדיןבבהחלטת 

 .וריזהא ית הדיןבשל  הדיןק אינו רואה מקום להתערב בפס ית הדיןב[...] 

אינו  אלא  ספק אופן  עקרוני  כאשר  אחד  מבני  הזוג  אינו  יהודי  או  אפילו  ב
 .יוינהחוק לדון בעני פיל סמכות ע ית הדיןבל יןאיהודי 

 כסלוא  ב"תאריך  י  מורי  תל  אביבזהא  ית  הדין  בןדיצורך  העניין  יעוין  בפסק  ל
רובר פ'  הדיינים  הרב  נ  –    818617/1:  ספר  מיקתב)  18.11.2010(א  "תשעה

ה ישבא"שם  דנו  במקרה  כעין  זה  ממש  .  הדאיה  'אטיאס  והרב  י'  הרב  ב
ושם  מביאים "  שעברה  הליך  גיור  כפי  הנראה  בקהילה  הניאולוגית  בבודפשט

ץ  שמהם  עולה  שכל  עוד  לא  הוכח "את  המקורות  המשפטיים  וקביעת  בג
סמכות  לדון   ית  הדיןביהודים  לא  קיימת  ל  םהבוודאות  ששני  בני  הזוג  

 .בעניינם

  על  פי ו  המבקשת  לא  הצליחה  להוכיח  את  יהדותה  באופן  ודאיננדונב
מנהל  מחלקת י  ידל  בהתאם  לבירור  שנעשה  ע  וסמכים  והנתונים  שהגישההמ

שבו  נעשה  הליך  הגיור   ית  הדיןבאישות  וגירות  ברבנות  הראשית  לישראל  
 .נמצא ברשימת בתי הדין שמוכרים לרבנות ושלגביהם נערך בירור ינוא

שישנם  עוד  בתי  דין  כשרים  ברחבי  העולם  שלא  נמצאים  ברשימה  אך   יתכןי
 י  אפשראא  ידוע  לרבנות  על  כשרותם  ולא  נערך  בירור  לגביהם  כל  עוד  ל

 . לסמוך עליהם

ר  מעבר  למה  שנעשה  עד  כה  על תאין  את  הכלים  לברר  יו  אזורי  הית  הדיןלב
 דון  בתביעות  שהוגשו  למכות  סהחוק  לא  קיימת  לבית  הדין  הרבניפי  כן  על  

[...] 

הגדול  בהחלטתו  מיום   דיןית  הבו.  הגדול  להבהרת  החלטתו  ית  הדיןבה  פנתה  שנית  לישאה
 :ר על החלטתו ומוסיףזח )29.12.2014(ה "בטבת תשע' ז
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כל מ,  ית  הדיןבאף  שהצדדים  הסכימו  להשאיר  זאת  לשיקול  דעתו  של  ו[...]  
ין  כל   אסמכות  לדון  שובו  הגיע  למסקנה  כי  אין  ל  ית  הדיןבמקום  אחר  ש

 .חשיבות להסכמת הצדדים

נע  ממנה ימלא    ית  הדין  ב–    אחרה  לחזור  ולעשות  גיורישיש  רצון  לא  םא
 .למקום הנכון כדי לעשות גיור זהת ועליה לפנו

 .האזורי את תביעות הצדדים ית הדיןבהגדול מחק  ית הדיןבהמשך להחלטת ב

ית בבקשה  ל  )'תוארו  אזכ'הבעל  (הגיש  המערער    )20.10.2014(ה  "ו  בתשרי  תשע"כיום  ב
 ית  הדיןבלנשיא    ית  המשפטבובל  פנה  על  פי  הנוהל  המק.  למשפחה  להתרת  נישואיו  המשפט

 .הגדול לקבלת חוות דעת הלכתית בעניין התרת נישואי הצדדים

 :ןבוארון כדלהל 'ניתנה החלטת הרב צ )22.6.2015(ה "בתמוז תשע' היום ב

ל  בתאריך "נוימן  ז'  ר  הר"הרהי  שה  התגיירה  ברומניה  ונישאה  שם  על  ידיאה
 .)29.9.1999(ס "ט בתשרי תש"י

ל הרי  לכ,  ית  המשפטבהחליט  בשעתו  להעביר  ל  ית  הדיןבבין  איך  ני  לא  מא
מבלי  לקבוע  עמדה  כל (  פיטורין  מספק  משום  חומר  אשת  אישט  צריך  ג  ותפחה

 .)שהיא ביחס ליהדות

 .יש להזמינם כאן בהקדם לסידור גט לחומרא, על כןו

החלטה   )1.9.2015(ה  "ז  באלול  תשע"יה  ניתנה  ביום  ישכ  הא"נוספת  של  ביה  עקבות  פניב
 :זו לשונהשנוספת של הרב בוארון 

 . ד רובין הנכבד מחוסרת הבנה"ודעת ובקשת עוה

בדוק  אם  אין  צורך  בגט   ל–מועברות  אלינו  לעיון    יתר  נישואיןהיקי  בקשות  ת
בלא  גט   ואכן  בנדון  שלפנינו  לדעתנו  אין  להתיר"  ולו  מספק"ההלכה    ל  פיע

 חוק  ל  פיעאו  מערכאה  אחרת    יןית  הד  מביתר  נישואיןהנתן  ייאחר  מכן  ל[...]  
 [...] 

ה אישה, האזורי  לסידור  גט  פיטורין  ית  הדיןבעקבות  הוראת  הרב  בוארון  הופיעו  הצדדים  בב
בסופו  של  דבר  הגיעו  הצדדים .  ית  המשפטבסירבה  להתגרש  עד  שיסתיימו  העניינים  שביניהם  ב

מות  הצדדים  ונתן את  הסכ  ית  המשפטבאישר    )8.1.2018(ח  "א  בטבת  תשע"כיום  בו  להסכמות
חל על נושא הגירושין  ינו אןדיהק פס: "ית המשפטבבפסק  דינו  כתב .  להסכם  תוקף  של  פסק  דין

 ."של בית הדין הרבנית ייחודיהשהינו בסמכותו 

, האזורי  ית  הדיןבהופיעו  הצדדים  ב  )22.1.2018(ח  "בשבט  תשע'  וח  "שבט  תשע'  יום  וב
כנהוג על ידי , ם מעשה בית דין ללא תעודת גירושיןוהופק לצדדי.  סודר  בין  הצדדים  גט  לחומרא

לקבלת  תעודת  גירושין ה  אישהבעקבות  פניית  .  מסדר  גט  לחומרא  ית  הדיןבבמקרים  ש  ית  הדיןב
 .איך ינהג במקרה שלפנינו, להורות לו האזורי ית הדיןבפניית  בית דיננובהתקבלה 

  שיהדותו מוטלת בספקסמכות להתיר נישואי בני זוג שאחד מהם אינו יהודי אוה. ב

 : השאלה העומדת לפנינו היא לאור הפסיקות הסותרות לכאורה

החלטתו  אושרה   ור  שאין  לו  סמכות  להתיר  הנישואיןבהאזורי  שקבע  בע  ית  הדיןבביעת  ק
 .שהובנה אחרת –אחר זמן  ל)ד הגדול"בביה(חלטת הרב בוארון  וההגדול ית הדיןבב
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הרי ,  ית  המשפטבהחליט  בשעתו  להעביר  ל  ת  הדיןיבכתב  שאין  הוא  מבין  איך    לטה  זוחהב
קבוע  עמדה  כל  שהיא  ביחס   לליוב(  ות  צריך  גט  פיטורין  מספק  משום  חומר  אשת  אישפחהל  לכ

 . )ליהדות

ק  לאחר  מכן רי    וכשאין  להתיר  בלא  גט  רב  בוארוןהש  לציין  שבהחלטה  מאוחרת  קבע  י
משמעות  הדברים  שהחלטתו   –ק  חו  ל  פיעאו  מערכאה  אחרת    ית  הדיןמבהיתר  נישואין    נתןיי
אך  אינה  נוגעת  לקביעה  מי  היא  הערכאה ,  לחומרא  ם  החובה  לסדר  גט  פיטוריןצרק  לעניין  ע  יאה

 . המוסמכת להתיר הנישואין

ית בכנראה  הבין  שאין  לו  סמכות  להתיר  הנישואין  והסמכות  היא  של    ית  המשפטבם  זאת  ע
 יאה אומרת שהסמכות להתרת הנישואין שכל אחת צדדים בין שתי ערכאותהפלו נמעתה ו. הדין

 . של הערכאה המקבילה

הדברים  האמורים  להלן  נכתבו  בעבר  בפסקי  דין .  אור  האמור  חובה  עלינו  להבהיר  הדבריםל
 .ונת הנוגע לעניינארבים ונבאר 

המגדיר  את ,  1953  –  ג"תשי,  )נישואין  וגירושין(ניים  בוק  שיפוט  בתי  דין  רח  ל1עיף  ס
ניני  נישואין  וגירושין  של  יהודים  בישראל  אזרחי ע  ":קובע,  ית  הדין  הרבניסמכות  השיפוט  של  ב

 ."המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים

אזרחי ,  בישראל,  הודיםי:  ית  הדיןבה  תנאים  לצורך  קביעת  סמכות  ושמחוקק  הצריך  שלה
 . המדינה או תושביה

שוהים הוג  זני  בבשהרי  מדובר  ,  אחרוניםהים  תנא  המתקיימים  שנישאין  חולק    מקרה  דנןב
מתקיים  שהרי  אף  שאין  ספק   נואיראשוני  האלא  שהתנאי  ,  בישראל  ושניהם  אזרחי  ישראל

כל ל  הליך  גיורה  כנראה  לא  תקף  על  פי  דין  תורה  וע,  ריהוכהמשיבה  נולדה  נ  –  שהמערער  יהודי
 ית  הדיןבר  כפי  שכתב  להתברה  יכול  ינהאובנסיבות  העניין  ה  מהות  גיורה  לא  התברר  פנים

, יים  התנאי  ששני  בני  הזוג  יהודיםקולא  התיה  האזורי  בהחלטתו  ולפיכך  המבקשת  ספק  יהודי
על  פי   לצורך  סמכות  השיפוט  של  בתי  הדין  הרבנייםיה  ין  היא  נחשבת  יהודיאך  כנראה  כי    שכן

 .)309) 4(פד יח , בית הדין הגדול 'סן נ ב214/64 ץ"גבהשווה ( חוק זה

נהגו  בתי  הדין  להורות  על  התרת  נישואיהם  של  בני  זוג  גם  אם  אחד  מהם  אינו עבר  בכן  א
 ברם  כיום.  ה  לגירושין  בבית  הדיןשל  והגישו  בק"אם  נישאו  בנישואין  אזרחיים  בחו,  יהודי

מכאן ו,  ו  שהוא  ספק  יהודי  אאחד  המבקשים  שבפניו  אינו  יהודיי  כשבית  הדין  מגיע  למסקנה  כ
על  אף   נו  להורות  על  כךיתבצר  מאנ,  ית  הדיןבן  סמכות  ללא  התקיים  התנאי  החוקי  הנותש

' איר  סרגובי  נמ(  9476/96  ץ"וזאת  לפי  פסיקת  בית  המשפט  העליון  בבג,  הסכמה  של  המבקשים

פסק  דין  זה  קובע  שבמקרה  שאחד  הצדדים .  ))796)  20  (06דאור  פ(בית  הדין  הרבני  האזורי  ירושלים  
ף  אם  שני  הצדדים  הסכימו א,  לדון  בהתרת  הנישואיןאינו  יהודי  החוק  אינו  מסמיך  את  בית  הדין  

 . להתרת נישואין זו לא יהא תוקף חוקי, אף אם התיר בית הדין את הנישואיןו. לסמכות בית הדין

 ית  הדיןבשבנסיבות  המקרה  שלפנינו  אין  ל  האזורי  בהחלטתו  ית  הדיןבאמור  צדק  האור  ל
  גליא  ששני  הצדדים  יהודים  וצריכים ואף  אם  כלפי  שמיא.  סמכות  על  פי  חוק  להתיר  הנישואין

 .ישואיהםנת אלהתיר  ם גט פיטוריןה
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  )בנישואין שאינם כדין תורה(א בגט לבגט וש –סמכות בית הדין להתרת נישואי יהודים  .ג

נבאר  תחילה  באיזה  אופן  מממש .  לפני  שנמשיך  לבאר  מהי  חובת  בית  הדין  במקרה  שבפנינו

 . ופועל להתיר נישואין )כשזו קיימת(בית הדין את סמכותו 

סמכות  לדון  ולהחליט  לגבי  גירושיהם  של  בני  זוג  יהודים  במדינת  ישראל  היא  של  בית ה
 –  ג"תשי,  )נישואין  וגירושין(  לחוק  שיפוט  בתי  דין  רבניים  1כפי  שקובע  סעיף  ,  הדין  הרבני

בשיפוטם עניני  נישואין  וגירושין  של  יהודים  בישראל  אזרחי  המדינה  או  תושביה  יהיו  :  "1953
 ." הייחודי של בתי דין רבניים

משה ת בין שנישאו במדינת ישראל כד :ירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראלבגפיכך ל
המצריכים  נוכחות  שני  בני ,  ין  בנישואין  אזרחיים  ב–  או  מחוץ  למדינת  ישראלישובין  שנ  וישראל

ל  לצורך "נסעו  לחו  שבני  זוג  ישואי  ניןב,  שנעשו  כחוק  המדינה  שממנה  עלו  בני  הזוג,  הזוג
נישואין  – ל"ישאו  נישואין  אזרחיים  בחונש]  ל"תושבי  חו[ני  זוג  בלה  של    איןבו,  עריכת  נישואים

בין  ששניהם  היו ,  בין  ששניהם  היו  יהודים  בעת  הנישואין;  אומי־להמוכרים  על  פי  החוק  הבין
רי  והתגייר  אחרי וכ  זוגו  נהתגיירו  או  שאחד  מהם  היה  יהודי  ובן  כךר  רים  בעת  הנישואין  ואחוכנ

משה ת  ובין  שלא  ערכו  נישואין  כד  משה  וישראלת  נישואין  כד  כךר  בין  שערכו  אח;  הנישואין
  :וישראל

בסמכותו הייחודית של בית  יאההתרת הנישואין  – כיוון שבעת הגירושין שניהם יהודיםמ
 . הדין

או   פיטוריןט  ג  ידיל  אם  ע  ופן  הגירושין  והתרת  הנישואיןאת  אמחוקק  לא  קבע  הם  זאת  ע
בר  זה  גם  הוא  בסמכות  בית  הדין  שהוא  הקובע  אופן  הגירושין  והתרת  הנישואין ד.  באופן  אחר

 . בכל מקרה לגופו

. בלבד  ראלשיוה  ת  משוק  במדינת  ישראל  הם  כדהחש  לציין  שהנישואין  של  יהודים  על  פי  י
תוקף  הלכתי  ותוקף יש  לנישואין  אלו    –ראל  שיוה  ת  משלפיכך  מי  שנישא  במדינת  ישראל  כד

ש  להם  במקום  עריכת  הנישואין  תוקף י  –ל  "בחו  משה  וישראלת  נישואין  כד,  לעומת  זאת.  חוקי
 . הלכתי בלבד ולא תוקף חוקי

שהם  נישואין  באמצעות   'פרגוואי'או    'קסיקומישואי  נ'או  '  גיליםר'ישואין  אזרחיים  נ
נם  לעניין  תוקפם ומא.  י  הפרטיאומ־להם  בעלי  תוקף  חוקי  בכפוף  לתנאי  המשפט  הבין  ,התכתבות

 .ההלכתי דן בית הדין בכל מקרה לגופו

דעת  חלק מהפוסקים יש לנישואין אזרחיים שנערכו בין יהודים גם תוקף הלכתי לשכיוון  מ
לבני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים  טוריןט פינוהג בית הדין לסדר ג, )לכל  הפחות  של  ספק  קידושין(

לא מצינו בפוסקים מי שחושש לנישואין  'מקסיקו'או  'רגוואיפאי ישונ'ב. בלבד בארץ מולדתם
 .פיטוריןט פיכך נוהג בית הדין להתירם בלא גלהלכתיים ו

 ? אימתי –מכוח הסכמה  מכותס .ד

  לחוק  עדיין  יכול  בית  הדין 1יש  לציין  שאף  במקום  שבו  אין  לבית  הדין  סמכות  על  פי  סעיף  

 :אין וגירושין הקובע לחוק נישו9לקנות סמכותו מכוח סעיף 

שר  בהם  אין  לבית  דין  רבני  שיפוט א  [...]  הודיםיענייני  המעמד  האישי  של  ב
חר  שכל  הנוגעים  בדבר לאיהא  לבית  דין  רבני  שיפוט  ,  יחודי  לפי  חוק  זה

 .הסכימו לכך
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יש  לבית ,  מקרה  שכזה  אם  שני  הצדדים  הסכימו  לסמכות  בית  הדין  לדון  בתביעת  הגירושיןב
ינם אזרחי אש הודיםים שני הצדדים א יאהסמכות זו , ית לדון בהתרת הנישואיןהדין  סמכות  חוק

 .ישואיהםנת אלהתיר  ית הדיןבמכות סת אקבלים מהם וישראל או תושביה 

ביעת קת  אצד  היהודי  הוודאי  מבני  הזוג  מבקש  הו  הדות  אחד  הצדדים  מוטלת  בספקים  א
כל ל  ידון  בהתרת  נישואיו  ע  ית  הדיןבפק  יהודי  אינו  מתנגד  שסא  וצד  שההאף  ש  מעמדו  האישי

מוריס   323/73ץ  "גבאו  למשל  ר('  נוגע  בדבר  'ואהמאחר  שבן  הזוג  השני  ,  לפי  הדין  הדתי  פנים

 ית  הדיןבין  לא,  כאמור  לעיל,  רי  שלפי  פסק  דין  סרגוביה)  563  )1(ד  כח"פ,  רינה  גולדברג'  גולדברג  נ
  כדברי ,ית  הדיןבי  הסכים  לסמכות  אף  שהצד  השנ,  9לדון  בקביעת  מעמדו  על  פי  סעיף    סמכות

 :)בית הדין הרבני האזורי ירושלים' נ איר סרגובימ( 9476/96ץ "גב

 מכות  סבין  ויחודית  ימכות  סיןב  –  דתיים  הדין  התי  בל  כל  שמכותםס
 אור(  דבר  בנוגעים  הל  שעדתית  הו  אדתית  ההשתייכותם  בותניתמ  –  קבילהמ
 ית  בל  שדה  עו  את  דן  בינו  ארדב  בנוגעים  הצדדים  החד  אםא.  )עיל  ל19  סקהפ
 .יפוט שמכות סדין הבית ליןא, דתי הדיןה

 טערוך  גל  ית  הדיןב  וכלי'  פק  נשויס  'ואהמעמדו  האישי    שיהודי  הצדהלפי  כ,  הכזמקרה  ב
, שכלפיו  אין  לראות  את  הצד  השני  כנוגע  בדבר[הלכתי  הו  האישי  דעממת    איקבעש  פיטורין  לחומרא

חוקית   –ד  "ולכן  רשאי  ביה,  רטי  של  כל  צד  אף  אם  נוצרו  עקב  נישואיו  למשנהואיסורים  הלכתיים  הם  עניינו  הפ

שליך  גם  על  מעמדו ידבר  ה.  ]ל  פי  ההלכהע[ינו  נשוי  אעמד  של    מ–ל  המבקש  היהודי    ש]לעסוק  בכך
השלכה [  על  פי  דין  תורה  אין  הוא  נשוי  כל  פניםל  שע,  ל  מי  שנפל  ספק  ביהדותושדתי  ההאישי  

ין  היא  קיימת אומה  גם  ש  חוקית  –"  נוגע  בדבר"כתי  בלבד  ולכן  אין  בה  כדי  לראותו  הל  בהיבטועקיפה  בלבד  

דבר זה ראוי שיעשה . ]ץ  סרגובי  את  הסמכות  מבית הדין"לל  בגששמכוחה  ,  לפי  האפשרות  שאין  הוא  יהודיכ
חכים  להתרת מהם  שאלא  ,  באופן  מיידי  במקרה  שבני  הזוג  נפרדו  וממשיכים  בחייהם  בנפרד

על  פי  הפרוצדורה  שקבע  המחוקק  להתרת ,  הליך  שיכול  להימשך  זמן  רב  ת–  נישואין  חוקית
 . נישואין אלו

אך  במקום  שנפל  ספק  ביהדותם ,  תרון  זה  יועיל  רק  במקום  שאחד  מבני  הזוג  יהודי  בוודאיפ
ולפיכך ,  אינו  יכול  לעמוד  על  טיבו  ית  הדיןבכגון  ששניהם  התגיירו  בגיור  ש,  של  שני  בני  הזוג

אף   ו]"מעמד  אישי  של  יהודים"ינו  אעמדו  האישי  מולכן  [  מעמד  של  ספק  יהודי  ואהמעמד  שניהם  
 . לחוק9ף לפי סעיף  א]שאין לו אף כלפי האחד מהם[סמכות  ית הדיןבסכמתם לא תועיל להקנות לה

שמתקיימים כ[במדינת  ישראל    ית  הדיןבשסמכות    מכל  מקום  עולה  מכל  האמור  לעיל  הואה

 . םיאומי־ליןבבין נישואין הלכתיים בין נישואין חוקיים , ואיןיא להתיר נישה] תנאי הסמכות

מתיר  בין  את  תוקפם  ההלכתי  ובין  את  תוקפם  החוקי  של  הנישואין   ית  הדיןברוב  הפעמים  ב
וקפם  ההלכתי  או תת  אמוסמך  להתיר  את  הנישואין  מצד  אחד  בלבד  דהיינו    ית  הדיןבולפעמים  

 . לגופו את צורת התרת הנישואין קרהמבע בכל קו ית הדיןב. וקפם החוקי של הנישואיןתת א

 משמעותו –' מעשה בית דין' .ה

מעשה ,  המנהג  הקבוע  בבתי  הדין  הוא  שאחרי  מתן  הגט  נותן  בית  הדין  לצדדים  שתי  תעודות

 .בית דין ותעודת גירושין

אשתו  בפני  עדים לפיטורין  ט  פסק  דין  הלכתי  הקובע  שהבעל  נתן  ג  ואהעשה  בית  דין  מ
ה  גרושה  על  פי  דין  תורה  וקובע  מתי  ולמי ישפסק  דין  זה  קובע  שהא.  ושים  זה  מזווהצדדים  גר
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איה רוא  ההה  ישוהנה  מדינא  דגמרא  הגט  שניתן  לא.  על  פי  הדין  הדתי  שאינלהה  אישהתוכל  
 . ה גרושהיששהא

תובתה  וכדאיתא   כאת  הישבאמצעות  הגט  גובה  הא:  הישעיקר  הדין  הגט  נשאר  ביד  האמ
 הוא  גם  גטה."  הוציאה  גט  ואין  עמה  כתובה  גובה  כתובתה:  ")א  במשנה"עט    פ–ב  "פח  ע(בכתובות  

א עינב':  אמרה    –  וכי  תימא  דקרעינן  ליה:  "הגמראה  רמשא  )ב"עט  פ(ש  "עיי  –  ראיה  על  גירושיה
שלא  יאמרו  עלי  אשת  איש ,  שתירשיהיה  בידי  לראיה  שנתג:  "י"כתב  שם  רשו"  '.לאנסובי  ביה

 ."היא

ונהגו :  ")וסדר  הגט  אות  פב(א  "וכדכתב  הרמשה  איהים  הגט  ביד  הנה  בזמן  הזה  אין  נותנו
 ."ואין לשנות, עכשיו שהרב המסדר הגט גונזו אצלו ואינו נותנו ביד האשה

יה  הוכחה תהה  כדי  שישביד  הא  ית  דיןבמשכך  חובת  הרב  המסדר  את  הגט  לתת  מעשה  ו
ק "ם  סש(  ת  שמואלייאו  הבוהב  )ק  ד"סב  סימן  קמזר  עהן  אב(ז  "וכדכתב  הט,  י"בידה  שהתגרשה  כדמו

 : לשונוו וז )ז

ואין  הרב ,  אשה  שנתגרשה  צריכה  כתב  מבית  דין  שנתגרשה:  ז"וכתב  בט"
ולא  דמי  לקיום  שטרות  דכאן  מוציא  אותה ,  נאמן  להעיד  על  זה  יחידי

מחזקתה  לכן  צריכה  היא  מעשה  בית  דין  ואז  יכולה  להראות  בכל  מקום  אשר 
 ."תבוא שהיא מגורשת

 )נאסימן    ח  חייםרוא(תשובת  החתם  סופר    תאשהביא    )ק  ח"סדר  הגט  סב(ובה  י  תשתחעיין  בפו
 :שכתב

הנה  לפי  מה  שנוהגים  עכשיו  שגונזים  הגט  אצל  הרב  המסדר  רק  שנותנים ו
ותו כתב בא להתיר אשה איון שכ [...] י"אשה  כתב  פיטורין  שנתגרשה כדמול

, י  כתבםדהוה  ליה  מפ,  א  יועיל  חתימת  עדיםלל  כן  עשת  איש  באהמוחזקת  
 [...] לושה דיינים ש –מעשה בית דין א אלא דוק

לפי  זה  מעשה  בית  הדין  שנותן  בית  הדין  הוא  פסק  דין  הלכתי  שנותן  בית  הדין  וכפי ו
ה האיששופסק דין הלכתי זה מוכיח לכל מאן דבעי , שנהגו בתי הדין בישראל מימות עולם

 .לאחר מדין תורהא הינשלמותרת 

, לא  רק  במקום  שהצדדים  נישאו  ורשומים  כנשואים  ת  דיןיביוציא  מעשה    ית  הדיןב
כגון  נישאו ,  י  בנישואין  הלכתיים  ולא  נערכו  נישואין  על  פי  חוק"אלא  אף  אם  נישאו  כדמו

י  ספק  קידושין  בין  בני "ספק  נוצר  עהין  שבואף  במקום  שיש  ספק  נישואין  .  ל"י  בחו"כדמו
 .אם שניהם יהודים כנידון דידןובין במקום שספק הקידושין נובע מהספק . זוג יהודים

 משמעותה – גירושיןת עודת .ו

על  פי  החוק  בית  הדין  הרבני  הוא  היחיד  המוסמך  לקבוע  את ,  והנה  כפי  שכתבנו  לעיל

 . תוקפם החוקי של הגירושין בין על פי החוק בישראל ובין על פי החוק הבין־לאומי

רשמית  של ן  ת  תעודת  גירושיצורך  הפקעת  הנישואין  וקביעת  הגירושין  על  פי  חוק  ניתנל
1919,  )רישום(בהתאם  לפקודת  הנישואין  והגירושין    תעודת  גירושין  "מדינת  ישראל  שכותרתה

." 

לשם  נישואין  יש ,  תעודה  זו  לצורך  רישום  בלבד"  :ם  בשולי  תעודה  זו  נרשם  כדלהלןג
 ." לתעודה זו גם את מעשה בית הדין נוסף, להציג
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הפקעה חוקית של הנישואין ולצורכי רישום  יא ה זותעודהשצמה משמע עתעודה הלשון מ
 . להפקיע הנישואין ההלכתיים דיכואין בתעודה זו  ותו לא

המעידה  שהמחזיק  בה  גרוש  על  פי  דין   עשה  בית  דין  אינו  אלא  תעודה  הלכתיתממו  כן  כ
 .שמעמד זה נקבע רק באמצעות תעודת גירושין, ראיה כלל למעמדו על פי החוקו אין בותורה 

 : והתנהלות בית הדין בהוצאת תעודה אחרי גירושין תהיה בכל מקרה לגופ 

, שנישואיהם  צריכים  התרה  בין  על  פי  דין  בין  על  פי  חוק,  י"בני  זוג  שנישאו  בישראל  כדמוב
י  ותעודת "יוציא  בית  הדין  אחרי  סידור  הגט  מעשה  בית  דין  המורה  על  התרת  הנישואין  כדמו

 .ן החוקייםגירושין המורה על התרת הנישואי

, פרגוואיויקו  קסכגון  נישואי  מ,  בני  זוג  הנשואים  רק  על  פי  חוק  ולא  על  פי  דין  תורהב
אך  חובת  בית ,  אין  מקום  להוצאת  מעשה  בית  דין  ןכול  פיטוריןט  הגירושין  לא  יערכו  באמצעות  ג

י על  יד  או  נישואין  החוקיים  וזה  יכול  וצריך  להיות  באמצעות  תעודת  גירושיןהת  אהדין  להתיר  
ית ב.  חליף  לתעודת  גירושיןתוא  השבו  נכתב  שפסק  דין  זה  ,  הוצאת  פסק  דין  המתיר  הנישואין

 .ל"ואכמ, דיניותו במקרים אלו בכל מקרה לגופומת אקובע  הדין

לאחר  סידור  הגט   יכךפול,  לחומרא  פיטוריןט  בתי  דין  לערוך  ג  נישואים  אזרחיים  מנהגב
אך במקום שבית הדין קובע שאין על פי . ת גירושיןמוציא  בית  הדין  גם  מעשה  בית  דין  וגם  תעוד

יתיר  בית  הדין  נישואין  בפסק  דין  המהוה  תחליף ,  פיטוריןט  דין  תורה  צורך  להתרת  נישואין  בג
 .לתעודת גירושין ולא יוציא מעשה בית דין

 :הוא הדיןו

 בית  הדיןלאים    הבשם  על  פי  חוקו  גרשהתי  ועל  פי  חוק  ו"ל  כדמו"או  בחוישבני  זוג  שנב
, בידם  מעשה  בית  דיןן  יית  ופיטוריןט  בית  הדין  יתיר  נישואיהם  בג  –  י"להתיר  נישואיהם  כדמו

רושים  ואין   גםהני  הזוג    באומי־ליןבשעל  פי  החוק  הון  את  מכיוז.  אך  לא  יוציא  תעודת  גירושין
שהרי  באמת  בית ,  ולפיכך  אין  מקום  להוצאת  תעודת  גירושין,  צורך  להתיר  גירושיהם  החוקיים

 .לא התיר הנישואין האזרחייםהדין 

שאין  לו  סמכות  חוקית   ית  דיןב,  י"ל  כדמו"ני  זוג  התגרשו  בבית  דין  מוכר  בחובקרה  שובמ
ומשכך  אין  מקום ,  פיטוריןט  אין  צורך  שבית  הדין  יסדר  ג,  גרשתבאים  לפנינו  לה  םהו,  במקומו

ביד ן  ייתוסמכותו  על  פי    ית  הדיןבאך  את  הנישואין  החוקיים  יתיר  ,  גם  להוצאת  מעשה  בית  דין
 .הצדדים תעודת גירושין בלבד

 הגירושין  ונישואין  הפקודת  בקבע  נירושין  געודת  תוצאת  הן  זה  שלייענ  :וסיף  ונאמרנ
 :פקודה השון להלןל, 1919) ישוםר(

[...] 

 ירושפ

 כתוב  הןיינ  עם  אלבדמ,  לקמן  דפירוש  הבא  המונח  להא  יו  זפקודהב .2
 : חר אירוש פחייבי

, הרב[...]  פירושה  הפקיד  המסדר  את  הקידושין  "  הרשות  הרושמת"
 [...]ואין לפי דיני ישראל ישבנ

 ואין נישישוםר
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 ת  אכתבה  בקידושין  הור  סידשעתן  בישואי  נל  כרשום  תרושמת  הרשותה .3
  [...] באים הפרטיםה

 ;הישהא ובעל הל שגוריהם ממקום ועדהה, יד השלחמ, גילה, שםה) א(

 ;הורים הל שוריהםג ממקום ויד השלחמ, שםה) ב(

 ;עדים הל שיד המשלח ושםה) ג(

 .ואיןישנ המקוםן ונישואי האריךת) ד(

 ישואין נישום רל כל שהעתקיםבה יעשה מ

 רשות  הייבתח,  ישואין  נישום  רל  כל  שהעתקים  הארבעה  לשרא .4
 :רושמתה

 ;רישום הפנקס בחד אשמורל) א(

 ;ודש חל כסוף במחוז הל עממונה הל שמשרדו לחד אשלוחל) ב(

  [...]שלום תמורת תהישא לחד אהעתק ובעל לעתק המסורל) ג(

 ירושין גישוםר

, ירושין  גישום  רגבי  לוהגת  נהא  ת4־  ו3  סעיפים  בנקבעה  שפרוצדורהה .5
 ).ב(3 סעיף בנדרשים הפרטים הרישום בורך צהא ילא שלאא

 רישום הל שעתק הקבל לזכותה

 שיגיש  כלו  שגירושין  הו  אנישואין  הרישום  מעתק  הקבל  לכול  ידם  אלכ .6
   [...]גרה אישלם וחוז מותו אל שמחוז הל עממונה המשרד לקשהב

 מדינת  בירושין  געריכת  למוסמכת  הרשות  ההוא  שרבני  הדין  הית  שבו  זפקודה  מולהע
 רישום ובגירושיןהת  ארשום לליו עגירושין הידור  סם  עלפיכךו,  רושמת  הרשות  הם  גוא  השראלי

 .פקודה ל3 סעיףשב' דו'  ב', ארטים פשמוייר

 6ו־)  ג(4  עיפים  ספיל.  ירושיהם  גם  עצדדים  לניתנת  הירושין  הגעודתתוכן    תוא  הרישוםה
 דרוש  למבקשים  הלם  שכות  זלפיכךו,  גירושין  הם  עירושין  געודת  תקבל  לתגרש  מל  כל  שכותוז
 . זו מה זרושים גצדדים ושהירושין גערכו נאכן שמעידה הירושין געודת תלקבלו

 נישואין  וירושין  גישום  רגבי  לניתנה  שנדטורית  מקודה  פיא  ההגירושין  ונישואין  הקודתפ
 היתי  הגירושין  וישואין  נעריכת  ליחידה  החוקית  השהסמכותכ,  מנדט  הזמן  בוק  חי  פל  ענערכוש
. נימ'עות  החוק  הי  פל  עמכות  סדין  הבתי  להיתי  הפקודה  הוצאת  הרבע.  דתי  הדין  הית  בלש
 רץ  אל  עמועצתו  במלך  הדבר  ל51  סעיף  בם  גהמשך  בדתיים  הןדי  הבתי  לוקנתה  הו  זמכותס
 .מדינה הקמת החרי אם גמשיך הה זוקי חמצבו. 1947–1922 שראלי

 –  )אומית־למקרים  מיוחדים  וסמכות  בין(פ  חוק  שיפוט  בענייני  התרת  נישוראין  "ע  סמכותה .ז
 כשיש צורך בגט וכשאין בו צורך

, דין  שגיורה  של  המבקשת  תקף  על  פי  ההלכהמעתה  בנידון  דידן  אם  היה  מתברר  לבית  ה

הסמכות  לדון  בהתרת  נישואיהם  של  שני  בני  הזוג  היהודים  הייתה  של  בית  הדין  ולכך  אחרי 

סידור  גט  פיטורין  המפקיע  את  נישואיהם  ההלכתיים  היה  בית  הדין  מוציא  תעודת  גירושין 

שות  אחרי  דיון קביעה  זו  צריכה  להיע.  המתירה  את  נישואיהם  על  פי  החוק  הבין־לאומי

ובירור  והוצאת  פסק  דין  שהמבקשת  יהודייה  על  פי  דין  תורה  ומשכך  התרת  הנישואין  של 

 .היא בסמכות בית הדין, בני זוג אלו
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כתב   נ)ירושלים,  הרבנות  הראשית  והמועצה  הדתית  דגנימין  גיתיה  נב,  359/66ץ  "גב(ץ  גיתיה  "בגב
ם  לא או  של  מגיש  הבקשה  לנישואין  הדותית  אשל  רושם  הנישואין  לבדוק  ו  מכותו  וחובתסש

 . ניתן פסק דין של בית דין רבני בנושא זה

 . וא הדין שבית הדין הרבני מחויב בדברה

פיכך  מוטל  עלינו  תחילה  לבדוק  אם  מתקיים  בפנינו  התנאי  הראשון  המקנה  לבית  הדין ל
ותה  של  האישה פסק  דיננו  בנוגע  ליהד.  דהיינו  אם  שני  בני  הזוג  יהודים,  סמכות  לדון  בגירושין

 . עמדם הדתי של נישואים אלומל עו משה וישראלת ישליך על תוקפם ההלכתי של נישואיה כד

חד אכיוון  שמ,  הישש  לפקפק  בגיורה  של  האיעל  פי  ההלכה    שקבע  ית  הדיןבחרי  שאנם  אומ
נעשו   ש–  זרחייםהאישואין  הנת    אמכות  להתיר  סית  הדיןבמשולל    הודיק  יפ  סא  הואלו  ני  זוגמב

מקרה  זה ב.  ל  פי  חוק  בתי  דין  רבניים  ע–  אומי־לתוקף  חוקי  על  פי  הדין  הבין  להם  ושניהברומ
מקרים  מיוחדים  וסמכות (לפי  חוק  שיפוט  בענייני  התרת  נישואין    יאההדרך  להתרת  הנישואין  

ית בלפיכך  הפנה  .  )תרת  נישואיןהשיפוט  בענייני  החוק  :  להלן  גם(  1968    –  ט"התשכ,  )אומית־לבין
 . להתרת נישואיהם ית המשפטברי את הצדדים להגיש בקשה להאזו יןהד

החוק   וןלשלהתרת  נישואין  על  פי  חוק  זה  וזו  ק  ובה  עלינו  לבדוק  מהי  הדרך  שקבע  המחוקח
 :ונלעניינ תכהנצר

יני  התרת  נישואין  שאינם  בשיפוטו  הייחודי  של  בית  דין  דתי  יהיו נע )א( .1
אלא  אם )  בית  המשפט  –ה  בחוק  ז(בשיפוטו  של  בית  משפט  לעניני  משפחה  

 .כן על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות השיפוט לבית דין דתי

[...] 

בני  הזוג   מוגשה  לבית  המשפט  בקשה  להתרת  נישואין  ואחדה )1( )א( .3
פק ביחס להשתייכותו של אחד מבני הזוג לעדה  סו התעוררא [...] הוא  יהודי

או   פנה  סגן  נשיא  בית  המשפטי  [...]  )  בן  דת  מוכרת–בחוק  זה  (אמור    כדתית
ורך   צכדי  שיקבע  אם  יש,  לראש  בית  הדין  הנוגע  בדבר,  כתבבשופט  מוסמך  

די  שבן  הזוג  שעליו   כ,ולו  מספק,  בגירושין  על  פי  הדין  הדתי  שלפיו  הוא  דן
 ;)יה פני–בחוק זה (חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש 

[...] 

כאמור   גירושיןבש  צורך  יבע  ראש  בית  הדין  או  דיין  מוסמך  כי  ק )ג( 
התרת  הנישואין   לעביר  בית  המשפט  את  הבקשהי  [...]  )1)(א(בסעיף  קטן  

, להחלטה  בדבר  הגירושין  וכדי  שיקבע  את  המועד  לדיון,  לבית  הדין  הדתי
בית  הדין  סמכות  שיפוט  בענינים   לואולם  אין  בהעברת  הבקשה  כדי  להקנות

נתונות  לו  על  פי  כל  דין בית  הדין  יהיו  הסמכויות  הל;  הכרוכים  בגירושין
 .לצורך הגירושין

  כאמור אין  צורך  בגירושיןקבע  ראש  בית  הדין  או  דיין  מוסמך  כי   )ד( 
 .דון בית המשפט בבקשה להתרת הנישואיןי) [...] 1)(א(בפסקה 

 –העולה  מהאמור  הוא  שבמקרה  שברור  שאחד  מן  הצדדים  יהודי  והשני  אינו  יהודי  
רחיים  ואין  הם  נשואים  נישואין  דתיים  הסמכות  להתרת שנישואי  הצדדים  הם  נישואין  אז

והוא  הערכאה  היכולה  להוציא  פסק  דין  המתיר  את .  נישואיהם  הוא  בסמכותו  של  בית  המשפט
הצדדים ו במקרה שאחד הצדדים יהודי והשני ספק יהודי או ששניהם ספק יהודיםאך . הנישואין

צריכים אחרת  שלדעת  דיין  בית  הדין    בצורה  ערכו  נישואיןי  או  אף  אם  "ערכו  נישואין  כדמו
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ולבית , יעביר  בית  המשפט  את  הבקשה  להתרת  נישואין  לבית  הדין,  התרה  בגט  פיטורין  לחומרא
 . הדין תהיה הסמכות להתרת נישואין ולגירושין על פי חוק זה

, במקרה  זה  סמכות  בית  הדין  תהיה  רק  לגבי  הגירושין  ולא  לעניינים  הכרוכים  בגירושין
 המקנה לבית הדין סמכות ן רבנייםא לחוק שיפוט בתי די4ות בית הדין על פי סעיף בדומה לסמכ

 . לדון בעניין בני זוג יהודים שאינם תושבי הארץ ואזרחיה

לבית  הדין  יהיו  הסמכויות  הנתונות  לו "אך  לגבי  התרת  הנישואין  של  הצדדים  קובע  החוק  
  שהסמכות  החוקית  להתרת  הנישואין לפיכך  ברור  שבמקרה  זה".  ושיןעל  פי  כל  דין  לצורך  הגיר

ממילא  בית  הדין  הוא  גם  המוסמך  להוציא  תעודת  גירושין  או  פסק  דין  המתיר ,  היא  של  בית  הדין
סמכות  בית  הדין  במקרה  זה  היא  על  פי  חוק .  את  הנישואין  שישמש  תחליף  לתעודת  גירושין

 .השיפוט בענייני התרת נישואין

ת  הנישואין  היא  באמצעות  פסק  דין  המעלה  את נראה  שבמקרה  זה  הדרך  הראויה  להתיר  א
פסק .  דהיינו  שעקב  ספק  ביהדותו  של  אחד  הצדדים  סודר  גט  פיטורין  לחומרא,  העובדות  בקצרה

  של  הצד  שלגביו –  יהודי  או  לא  יהודי  –דין  זה  מתיר  את  הנישואין  בלי  לקבוע  מעמדו  האישי  
 . נפל ספק

שבשוליה ,    על  פי  פקודת  הרישוםהדרך  השנייה  היא  באמצעות  הוצאת  תעודת  גירושין
". תעודת  גירושין  זו  אינה  ראיה  ליהדותם  של  הצדדים...  הגירושין  לחומרא  נערכו  ב"ייכתב  

רבנים ,  ל"ל  כל  פנים  בחוע,  במקרים  רביםלדעתנו  הוספת  הערה  זו  היא  הכרחית  מפני  ש
דיעה שסמכות על סמך הי, מסתמכים על תעודת גירושין שנתן בית הדין הרבני כדי לקבוע יהדות

ומשניתנה  תעודת  גירושין  יש  בה  כדי ,  בית  הדין  להתיר  נישואין  היא  רק  כששני  הצדדים  יהודים
 . להוכיח על יהדותם של הצדדים

 . מכל מקום הדרך הראשונה עדיפה

לאחר  פניית  בית  המשפט  קבע  הרב  בוארון  בהחלטתו  שיש  מקום ,  ומעתה  נהדר  לנידון  דידן
ובאמת  יש  לפקפק  מבחינה הלכתית .  י  אם  אכן  חלו  בגט  פיטורין"מו  את  ספק  הנישואין  כדלהתיר

אם  צריכה  גט  פיטורין  אפילו  לחומרא  מפני  שיש  ספק  גדול  מאוד  אם  חל  הגיור  וגם  אי  נימא 
ולה  שמי  שסידר שהרי  מעיון  בכתובה  ע,  י"שחל  הגיור  יש  להסתפק  אם  חלו  נישואין  כדמו

 . י"ק אם נערכו נישואין כשרים כדמופקפהקידושין אינו בקי בטיב קידושין ולפיכך יש ל

ושל  בית  הדין  הגדול  שדן ,  שלא  סידר  גט  לחומרא,  אולי  זה  היה  טעמם  של  בית  הדין  האזורי  בתחילה(
בית  הדין  הגדול   אחרי  החלטת  שהרי  גם,  ואולי  מפני  שהאישה  לא  רצתה  להתגרש,  בערעור  ושהסכים  עימו

או  מפני  שבאותה  עת  התברר  שלבית  הדין  אין ,  יים  של  הצדדיםמיאנה  לסידור  גט  עד  שיסתיימו  העניינים  הרכוש
חוק  השיפוט  בענייני  התרת  נישואין    מצריך  את וסמכות  ההתרה  על  פי  ,  אין  וגירושיןסמכות  על  פי  חוק  נישו

  .)הפרוצדורה שקבע המחוקק וכמפורש בלשון החוק

מרא וכפי הוראת בית ולכן סידר בית הדין גט פיטורין לחו, עם  זאת  מהיות  טוב  אל  תיקרי  רע
גם  הרב  בוארון  בהחלטתו :  נוסיף  ונאמר.  י"הדין  הגדול  על  הצד  הרחוק  שהמשיבה  נשואה  כדמו

, "ואשר  לאחר  מכן  יינתן  היתר  נישואין  מבית  הדין  או  מערכאה  אחרת על פי חוק"השנייה  קבע  
ל   אף  שבית  הדין  משול–  שלא  הוכחה  יהדות  המשיבה  –במקרה  שלפנינו  ,  אך  כפי  שביארנו

סמכות  להתיר  את  הנישואין  על  פי  חוק  נישואין  וגירושין  הוא  מוסמך  להתירם  על  פי  חוק 
 . השיפוט בענייני התרת נישואין 

חוק שיפוט בענייני ל) ג(3 אילולי היה מוסמך בית הדין לעניין זה לפי סעיף יוער כי גם
שפט  העביר הרי  שמרגע  שבית  המ,  )מקרים  מיוחדים  וסמכות  בין־לאומית(התרת  נישואין  
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נראה  כי  בית  הדין  הרבני  היה  מוסמך  לדון  בעניין  גירושיהם ,  זאת  אל  בית  הדין  הרבני
נוסח [חוק  בתי  המשפט  ל)  ב(ו)  א(79וזאת  לפי  סעיפים  ,  ולהוציא  להם  תעודת  גירושין

 : 1984 –ד "תשמ, ]משולב

מצא  בית  משפט  שאין  הוא  יכול  לדון  בעניין  שלפניו  מחמת  שאינו  בסמכותו 
, והוא  בסמכותו  של  בית  משפט  או  של  בית  דין  אחר,  ת  או  הענייניתהמקומי

בית  המשפט  או [...]  רשאי  הוא  להעבירו  לבית  המשפט  או  לבית  הדין  האחר  
 .לא יעבירנו עוד, בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור

פסק  הדין  אינו  חל  על "מכל  מקום  לאור  האמור  לעיל  יש  לקבוע  שלשון  בית  המשפט  
ג  לחוק 3  היא  על  פי  סעיף  "ן  שהינו  בסמכותו  הייחודית  של  בית  הדין  הרבנינושא  הגירושי

 . לחוק בתי דין רבניים1השיפוט בענייני התרת נישואין ולא על פי סעיף 

המצב  המשפטי  הקיים  אילץ  את  המבקשים  להגיש  בקשה  להתרת  נישואין  לבית  המשפט 
חוק לקבלת חוות דעת מאת בית סגן נשיא בית המשפט פנה בהתאם להוראות ה. לענייני משפחה

לאחר  קבלת  חוות  הדעת  נקבעה  סמכות  בית  הדין  לדון  בעניין  הגירושין ,  הדין  הרבני  הגדול
 דון  בתביעה  זומשכך  בית  הדין  אף  לא  נזקק  להסכמת  האישה  לסמכותו  והיה  יכול  ל.  בלבד

 .ולסדר גט פיטורין אף לפני שענייני הממון הגיעו לידי סיום

תחתים  שהיה  על  המבקשים  לעבור  ושגרמה  להימשכות  ההליכים  במשך צר  לנו  על  דרך  הח
יש  להצטער  שבנסיבות  העניין  אין  מספיקה  הסכמת  הצדדים  כדי .  לא  אנו  יצרנו  אותה.  זמן  רב

 .להקנות תוקף חוקי לסמכות בית הדין להפרדת הקשר שביניהם

 מסקנות

 :המסקנות העולות מהאמור לעיל הן כדלהלן

שואין  של  יהודים  בישראל  הם  בסמכותו  הייחודית  של  בית  הדין גירושין  והתרת  ני .א

 .הרבני

בית  הדין  הרבני  משולל  סמכות  להתיר ,  אם  אחד  מבני  הזוג  אינו  יהודי  או  ספק  יהודי .ב

הפרוצדורה  המשפטית  במקרים .  הנישואין  מכוח  חוק  בתי  דין  רבניים  נישואין  וגירושין  

 .משפט למשפחהאלו היא הגשת תביעה להתרת נישואין לבית ה

גם  הסכמת  הצדדים  לתת  סמכות  לבית  הדין  להתיר  את  הנישואין  אין  בה  כדי  להקנות  .ג

 .סמכות לבית הדין

הסמכות  היא  להתיר  בין  את  הנישואין  הדתיים ,  במקרים  שבהם  יש  לבית  הדין  סמכות .ד

 .ובין את הנישואין החוקיים

דין  שהוא  פסק  דין  המתיר  את אחרי  התרת  הנישואין  בגט  בית  הדין  מוציא  מעשה  בית   .ה

 .הנישואין הדתיים ותעודת גירושין המתירה את הנישואין החוקיים

בית  הדין  קובע  בכל  מקרה  לגופו  אם  יש  צורך  להתיר  בין  את  הנישואין  הדתיים  ובין  .ו

 .את הנישואין החוקיים ובאיזה אופן יותרו הנישואין במקרה זה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

13 

  לחוק  בתי  דין 1  הנישואין  על  פי  סעיף  במקום  שבו  אין  סמכות  חוקית  להתיר  את .ז

אם  אחד  הצדדים ,  יוכל  בית  הדין  להתיר  את  הנישואין  הדתיים  בגט  לחומרא,  רבניים

כדי  לקבוע  מעמדו  האישי ,  מהצדדים  יהודי  ושניהם  מסכימים  להתרת  הנישואין  הדתיים

 .של הצד שהוא יהודי ודאיההלכתי 

  הסמכות  להתיר  את  הנישואין  החוקיים סידור  גט  כשלעצמו  אינו  מקנה  לבית  הדין  את .ח

 .ולהוציא תעודת גירושין

ובית  המשפט  פנה  לבית  הדין  לקבוע ,  אם  נערכה  פנייה  להתרת  נישואין  לבית  המשפט .ט

  הסמכות  לדון –ובית  הדין  קבע  שאכן  יש  לסדר  גט  לחומרא  ,  אם  נצרך  סידור  גט  לחומרא

רך  בסידור  גט  אפילו  לחומרא אם  נקבע  שאין  צו.  בעניין  הגירושין  היא  של  בית  הדין

 .הסמכות היא של בית המשפט

בית  הדין  משולל  סמכות  חוקית ,  מכיוון  שבמקרה  שלפנינו  לא  הוכח  שהאישה  יהודייה .י

אך  מכיוון  שנקבע ,  לדון  בגירושי  הצדדים  או  בהתרת  נישואיהם  מכוח  חוק  בתי  דין  רבניים

לחומרא  הסמכות  להתיר  הנישואין   שנצרך  סידור  גט  )כאמור'  לאחר  פנייה  לבית  המשפט  וכו(

 .מכוח חוק השיפוט בענייני התרת נישואין  היא של בית הדין

לבית  הדין  הסמכות .  על  פי  הוראת  בית  הדין  הגדול  סידר  בית  הדין  האזורי  גט  לחומרא .יא

 .להתיר אף את הנישואין האזרחיים וכן גם להוציא תעודת גירושין

פסק  דין  שישמש  תחליף  תעודת  גירושין  ושיצוין  בו הנישואין  יותרו  באמצעות  הוצאת   .יב

 .שפסק הדין אינו קובע דבר לגבי יהדותם של הצדדים

 .ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים

 ).8.5.2018(ח " באייר תשעג"ניתן ביום כ
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