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  הרהורים ברישום ישואין אזרחיים ותקת הציבור החיצוית 

   פלוי ' שר הפים 5384/16בעקבות בג"ץ 

    מאת

   ****סער בן זאב ואורי גורלי

ב. ההלכה בעיין הרישום  .. המקת בית המשפט1; א. עובדות פסק הדין ועיקרי ההכרעהמבוא. 
  . סטטיסטי גרידא?;2פוק שלזיגר;  . הלכת1; והתוקף של ישואין אזרחיים והביקורות עליה

. דרכים חלופיות לפתרון הבעיה שפסק הדין מעלה; (א) שימוש בפסיקה שיתה 4. תוצאה רצויה?; 3
בעיין אורן; (ב) צמצום הלכת פוק שלזיגר והיצמדות לכשרות לפי הדין האישי; (ג) רישום הזוג 

. מאפיייה של תקת הציבור 1; הדין. ג. תקת הציבור החיצוית בפסק ללא פיתוח ההלכה
. פסיקתו של השופט עמית בעיין תקת הציבור 3. הפעלת תקת הציבור החיצוית; 2החיצוית; 

   .סיכום .האויברסלית

  מבוא

הם בי זוג  פלויבעיין  עותריםה 1.או פסק הדין) פלוי(להלן: עיין  הפים שר'  פלוי 5384/16בבג"ץ  עוסקת וז הארה

להם ילדים מקשר הישואין עם הֵאם יש ו ,העותר היה שוי לאימה של העותרת .בפראג יםאזרחיבישואין ישאו ש

רישום סירב לרשום את הלפי ישואיהם. פקיד יש גם ילד משותף שולד  , שהיא בתו החורגת,עותרתולמשותפים. לעותר 

יקיון -בית המשפט דחה את העתירה בשל אי. רישומם העותרים כשואים ולכן פו העותרים לבג"ץ בבקשה שיחייב את

פעולה שבוצעה ה תפיסתאפשרית בתוקף של ישואי הזוג, תוך ההכרה שאלת הלבהערת אגב כפיים. פסק הדין מתייחס 

  .במדיה הזרה כפסולה לאור חריג תקת הציבור החיצוית

 פוק בהלכתשי הראשון ובע מאופן השימוש במאמר זה בקש לדון בשי קשיים מרכזיים העולים מפסק הדין. הקו

בפסק הדין. קושי שי ובע מיתוח תקת הציבור "האויברסלית" בפסק הדין, בהשוואה להלכה הקיימת בדבר  שלזיגר

  תקת הציבור החיצוית.

של רישום סדר הדיון יהיה כדלהלן. בפרק א' ציג את עובדות פסק הדין ועיקרי ההמקה. בפרק ב' ציג את ההלכה 

ישואין שערכו במדיה זרה, בקר את הבסיסים שעליהם שעת הלכה זו, ולאחר מכן ציע דרך לפתרון המתחים העולים 

מההלכה הקיימת, כפי שהם משתקפים בפסק הדין. בפרק ג' ציג את דוקטרית תקת הציבור החיצוית, סה להצביע על 

  , וציין את האופן שבו יש באמור כדי להשפיע על המקרה הדון. מיקומה הראוי של בחיה השוואתית במסגרתה

_____________________________________  

  .תשע"חהבשת הלימודים  הארת דיןסער בן זאב, סטודטית למשפטים וכלכלה באויברסיטת חיפה וחברת מערכת בכתב העת   *

  תשע"ח.הלימודים בשת ה הארת דיןאורי גורלי, סטודט למשפטים באויברסיטת חיפה וחבר מערכת   

 ברצוו להודות לעורכת כתב העת, ד"ר קארין כרמית יפת, על ההחיה, ובמיוחד לעו"ד שי אוצרי, על הערותיו המועילות לטיוטות הקודמות של  

  .הארה זו

  ).פלוי) (להלן: עיין 21.8.2017(פורסם בבו,  פלוי ' שר הפים 5384/16בג"ץ  1
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  ההכרעה ועיקרי הדין פסק עובדות. א

בפרק זה תאר בקצרה את עובדות המקרה והמקתו השיפוטית. במהלך כתיבת הארה זו התפרסמה כתבה המסירה את 

דים בשמותיהם האמיתיים, כפי שחשפו למען וחות הקריאה כה לעיתים את הצד 2מסך האלמויות מעל זהות הצדדים.

  בכתבה.

הדיון סב על עתירה שהגישו שמעון ועתליה ובה ביקשו להורות לפקיד הרישום במשרד הפים לרשום את ישואיהם 

שערכו בפראג. העותר איו אביה הביולוגי של עתליה, אך היה שוי לאימה הביולוגית במשך שלוש שים. במהלך 

בערך, עברה עתליה להתגורר בביתם, ובתקופה זו התפתחה מערכת יחסים זוגית בין שמעון לעתליה  2012ישואיהם, משת 

בעודה קטיה. ממערכת זוגית זו ולד לעתליה בן, בעוד שמעון שוי לאימה. יצוין כי לאחר הגשת העתירה, עדכו העותרים 

   3כי העותרת הרתה שוב לעותר.

בשת . כחודשיים לאחר גירושי העותר מאימה של עתליה, 2014משותפים בשת עתליה ושמעון חתמו על הסכם חיים 

פתחה חקירה גד שמעון בחשד לקיום יחסי מין בתוך  2015עוד יצוין כי בשת   ,4רשמו בי הזוג כשואים בעיר פראג.2015

טעתו של שמעון, כפי  5המשפחה כאשר עתליה הייתה מתחת לגיל ההסכמה הקבוע בחוק. החקירה סגרה מחוסר ראיות.

שהובאה בפסק הדין, היא כי עתליה היא שיזמה את קיום היחסים, בעת שהיה תון להשפעת משככי כאבים, שטל בשל 

  6פציעת עבודה שממה סבל.

 כאמור, פקיד הרישום במשרד הפים סירב לרשום את בי הזוג כשואים למרות תעודת הישואין שהוצאה בפראג.

גד החלטה זאת, טעו הן באי כוחם של בי הזוג הן באי כוחו של שר הפים כי עמדותיהם הסותרות  בעתירה שהוגשה

משרתות את טובת ילדיהם המשותפים של שמעון ועתליה. בי הזוג טעו כי הימעות מרישום תמע מהם לקבל הטבות 

ילוי עריות ולכן רישומם יביא לחשש ממזרות סוציאליות מהמדיה. באי כוח המדיה טעו, לעומת זאת, כי הישואין הם ג

   8וסף על כך טען כי רישום הישואין מוגד לתקת הציבור. 7של ילדיהם המשותפים תוך פגיעה בטובת הילד.

  המשפט בית המקת. 1

 ימוקיו לקביעה זו סמכים על 9עמידת העותר בתאי הסף של יקיון כפיים.-השופט עמית דחה את העתירה בשל אי

(ב) לחוק 351החוקיות שביחסיהם של העותרים. בקיום יחסי מין בין שמעון לעתליה יש משום עבירה לפי סעיף -אי

שה. במאמר מוסגר יצוין כי להשקפתו יש  21אשר לפיו אסורה בעילה של קרובת משפחה שטרם מלאו לה  10העושין,

פט מתייחס גם לעתליה כעותרת. דחיית העתירה על בעייתיות מסוימת בדחיית העתירה מטעמים אלו. ראשית, בית המש

הסף כמוה כאמירה שלפיה קורבן העבירה לא תוכל לבקש סעד מבית המשפט בשל העבירה שלכאורה בוצעה בה. שית, יש 

לתת את הדעת לכך שאף כי השופט עמית מתייחס לעתליה בכיוי "העותרת", בפועל יתוחו מתמקד במידה רבה בשמעון 

וך התעלמות מרצוותיה וממעשיה שלה בהשתלשלות האירועים. הסבר אפשרי לפסיקה זו הוא שהשופט עמית ובמעשיו, ת

_____________________________________  

   .10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1272562 )5.11.2017( 10ערוץ וי: אהבה אסורה" "פים אמיתיות עם אמון ל  2

  לפסק דיו של השופט עמית. 1, פס' 1לעיל ה"ש  ,פלויעיין   3

  שם.  4

  של השופט עמית. פסק דיול 4שם, פס'   5

  שם.   6

  של השופט עמית. פסק דיול 2שם, פס'   7

  שם.  8

  של השופט עמית. פסק דיול 4שם, פס'   9

 .1977–(ב) לחוק העושין, התשל"ז351ס'   10
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רואה פסול גם במעשי עתליה. אפשרות זו, המתעלמת מהיותה של עתליה קורבן, בעייתית גם היא, וותיר סוגיה זו 

  להתרשמות הקוראים. 

יה מגיע למסקה דומה ודוחה את העתירה מחמת היעדר יקיון השופט עמית המשיך ופסק כי גם ללא האיסור הפלילי ה

השופט עמית ביסס טעם זה על כך שקבע כי היחסים בין שמעון לעתליה הם בגדר גילוי עריות. הואיל ולדידו גילוי  11כפיים.

כי בעייו חל על כך הוא הוסיף  12עריות תפס כמעשה חמור ופסול בחברה הישראלית, הקשר הזוגי וגד את תקת הציבור.

המוסריות במקרה זה הביאו את השופט עמית לידי הקביעה כי -החוקיות ואי- גם העיקרון שלפיו לא ֵיצא מעוול שכר. אי

   13תאי הסף בדבר יקיון כפיו של העותר איו מתקיים.

תייחס בהערת הגם שהשופט עמית היה יכול לסיים את פסק דיו לאחר הקביעה האמורה, הוא לא הסתפק בכך, אלא ה

אגב לשתי סוגיות וספות: שאלת סמכותו של פקיד הרישום לשקול שיקולי תקת הציבור, ושאלת ההכרה בתוקף הישואין 

ובפסיקה  שלזיגר פוקלאור תקת הציבור. בהתייחסו לשאלה הראשוה, פתח השופט עמית את דבריו בצידוד בהלכת 

תוך הדגשת  15,זלסקיהשופט עמית הוסיף וציטט מהלכת  14שרד הפים.שבאה בעקבותיה בדבר תפקידו הטכי של רשם מ

  המילה "לכאורה" בפסק הדין שקבע כי פקיד הרישום לכאורה מוע מלשקול שיקולים של תקת הציבור:

 של האישי למצבו הוגע רישום פרט של המשפטית תקפותו בשאלת להכריע הרישום פקיד של סמכותו העדר"

 הם כי הימוק יסוד על גם ישואין לרשום לסרב הפקיד של סמכותו מגבלות על ,לכאורה, מצביעה אדם

  16".בישראל הציבור תקת את סותרים

בסופו של דבר לא הכריע השופט עמית בשאלת סמכותו של פקיד הרישום לשקול את שיקול תקת הציבור. זאת עקב 

עם זאת ציין השופט עמית,  17פגיעה בתקת הציבור.דחיית העתירה על הסף ועצם הספק אם ישואין כאמור עולים כדי 

מבלי לקבוע מסמרות בעיין, כי הכרה בסמכות זו תסדוק את ההלכה היציבה שלפיה סמכויות פקיד הרישום הן טכיות 

    18גרידא.

באשר לשאלת תוקף הישואין, הדגיש השופט עמית כי הכרה בתוקף הישואין כפופה גם היא לתקת הציבור. הוא 

דיר את תקת הציבור החיצוית ככוללת את העקרוות הבסיסיים ביותר של החברה, אשר לשם הגה עליהם יתן לדחות הג

פסקי חוץ מחייבים. במאמר מוסגר יצוין כי השופט עמית לא התייחס להבחה בין פסקי חוץ מחייבים ובין רישום ישואין 

    19קף הישואין שערכו במדיה זרה משל היה מדובר בפסק דין.או הכרה בתוקפם, אלא בחן את תקת הציבור בשאלת תו

השופט עמית ביקש לדון בשאלה  20חרף ההגדרה המקובלת לתקת הציבור החיצוית, אשר יתה בתחילת הדיון בושא,

אור השופט עמית בחן את תאי תקת הציבור האויברסלית ל 21אם ישואי העותרים מוגדים לערכי המוסר האויברסלי.

איסור והכרתן בישואי אב ובתו החורגת. מסקת בחיה זאת הייתה כי אין  22"מחקר אתרופולוגי" של חברות אורות,

_____________________________________  

 לפסק דיו של השופט עמית. 6פס' , 1לעיל ה"ש  פלוי,עיין   11

 לפסק דיו של השופט עמית. 7שם, פס'   12

 לפסק דיו של השופט עמית. 8שם, פס'   13

  לפסק דיו של השופט עמית. 10שם, פס'   14

  ).2011( 705) 3סד( , פ"דזלסקי ' שר הפים 4916/04בג"ץ   15

  לפסק הדין. 722, בעמ' 15, לעיל ה"ש זלסקילפסק דיו של השופט עמית, המצטט את עיין  12, פס' 1לעיל ה"ש  פלוי,עיין  16

 לפסק דיו של השופט עמית. 17, פס' 1לעיל ה"ש  פלוי,עיין   17

  .שם  18

  לפסק דיו של השופט עמית. 12, פס' 1, לעיל ה"ש פלויעיין   19

  לפסק דיו של השופט עמית. 10פס' שם,   20

  מית.לפסק דיו של השופט ע 14שם, פס'   21

 שם.  22
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בעיין במרבית המדיות, ולפיכך לדעת השופט עמית יש ספק אם מתקיימים התאים להחלת תקת הציבור  גורף

   23האויברסלית.

פט עמית, וצייה כי אין לאפשר לפקיד הרישום לסרב לרשום ישואין הצטרפה בהסכמה לעמדתו של השו חיות השופטת

הצטרף לחוות דעתו של השופט עמית, והשאיר את שאלת סמכותו של פקיד  מזוז השופט גם 24משיקולי תקת הציבור.

  25הרישום לשקול שיקולי תקת הציבור ב"צריך עיון", שכן אין היא דרשת להכרעה.

  עליה והביקורותאזרחיים  ישואיןשל  תוקףהו רישוםה בעיין ההלכה. ב

בפרק זה בקש להציג את הפסיקה ההלכה בעיין רישום ישואין אזרחיים במרשם האוכלוסין היא ותיקה ומושרשת. 

כעיין  הרישוםולהראות את הבעייתיות בסיווג  ה,זרשערכו במדיה תוקף של ישואין בהכרה ברישום והעיין בהבעייתית 

  .ימםלהתמודד ע כיםקשיים בפסק דיו של השופט עמית וציע דר מעוררתר מכן דגים כיצד ההלכה הקיימת טכי. לאח

  . הלכת פוק שלזיגר1

היא ישאה בקפריסין לישראל שלזיגר, יהודי תושב  1961. בשת האזרחית בלגי וצרייה פוק שלזיגר הייתה גברת

לאחר שדחתה בקשתה לקבל אשרה לישיבת קבע  .הגיעה לישראל כתיירת 1961ורשמה כאשתו בבלגיה. בסוף שת  ,ישראל

תעודת זהות ישראלית שתכיר בישואיה.  להפיק להפתה ללשכת מרשם האוכלוסין בתל אביב בבקשה בישראל, היא 

 26סורבה, עתרה לבג"ץ בבקשה לרשום את ישואיה.כש

וב כי מרשם האוכלוסין בישראל הוא חומר סטטיסטי בלבד, השופט זוסמן בדעת ר קבעבעייה של גברת פוק שלזיגר 

פקיד הרישום איו צריך להידרש לתוקף הישואין,  ,לצורך רישום טקס הישואין 27ואין במרשם ערובה לכוות האמור בו.

ד לרשום טקס הישואין כדי לחייב את הפקי בראיה לכאורה לקיוםדי  28וכל עוד אין עולה חשד שתעודת הישואין מזויפת,

גברת משהציגה . פיולתפקידו של הרשם לרישום התעודה המובאת צמצמה אפוא את  שלזיגר פוקהלכת  29.את הישואין

  פיו תעודת ישואין, היה עליו לרשום את ישואיה.לפוק שלזיגר 

שוכע שאין תוקף השופט זילברג פסק בדעת מיעוט שאין לצוות על פקיד הרישום לרשום כשוי אדם שהוא מיצוין כי 

, שכן הוא משמש הלכה המרשם איו רק ביטוי טכי לכך שאדם עבר טקס ישואין כלשהו ,לגישתושלישואיו. זאת מאחר 

גישה זו בוגע למהות המרשם ממשיכה ללוות את  30.למעשה בסיס להסתמכות מצד רשויות המדיה והציבור בישראל

  .שלזיגר פוקהביקורת על הלכת 

. היא קיבעה את הרישום כעיין סטטיסטי תוקף הישואיןבין ובתודעה המשפטית הבחה בין הרישום  ההלכה יצרה

ולא  התרחבה,התבססה ו שלזיגר פוקהלכת  31תי של האדם.יהאמהמשפטי מעמדו שוגע ל תוקף הישואיןגרידא, לעומת 
_____________________________________  

  לפסק דיו של השופט עמית. 16פס' שם,   23

  שם, פסק דיה של השופטת חיות.  24

 שם, פסק דיו של השופט מזוז  25

  ).פוק שלזיגר) (להלן: עיין 1963( 242–241, 225) 1, פ"ד יז(פוק שלזיגר ' שר הפים 143/62בג"ץ   26

  . 244שם, בעמ'   27

  .248שם, בעמ'   28

  .258שם, בעמ'   29

  .239שם, בעמ'   30

  ).2007( 131, 129יא  משפט וממשלשלזיגר ודיי מרשם האוכלוסין" -איתן לבוטין "מגדל פורח באוויר: הלכת פוק  31
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 על פיקבע שרישום הלאום ייעשה  שליטין ם במרשם האוכלוסין. כך למשל, בעייזוגות הטרוסקסואלי רישום חלה רק על

קבע כי על בסיס  קדיש- בררבעיין  32;, ופקיד הרישום עדר סמכות לסרב לרושמוהודעה בתום לב של מוסר ההודעה

קבע שיש לרשום ישואין של בי זוג מאותו  ארי- בןבעיין  33יש לרשום הורות משותפת של זוג שים; ,רישום שעשה בחו"ל

מהפסיקה האמורה עולה תמוה ברורה שלפיה לפקיד הרישום אין סמכות להפעיל  34בסיס ישואיהם בחו"ל.המין על 

  שיקול דעת בוגע למעמדו או למצבו האישי של אדם. הפעלת שיקול דעת מסוג זה היא חריגה מסמכות.

  . סטטיסטי גרידא? 2

שים בלבד לאחר פסק  שבע דון, ששליט עייןבביקורת בפסיקה.  עוררה שלזיגר פוקהחת הסטטיסטיות של הלכת 

  מול חמישה:שופטים , פסק השופט לדוי בדעת מיעוט של ארבעה שלזיגר פוקהדין בעיין 

מבחיה מדיית וחברתית, החשובה לא פחות מן הבחיה הטכית  ,כיצד אפשר לבטל את ערך הרישום.] ..["

  .]..[ ים?רדיוים ארוכים ומ הצרה, אחרי שהכסת רגשה על ושא זה עצמו במשך

במובן פקודת העדות, וראה  'תעודה ציבורית'הם בבחית  –וגם רישומי הדת והלאום  –הרישומים במרשם 

  35."לי שאם כי אין הם ראיה לכאורה, עדיין הם בגדר ראיה כלשהי

מדעת  לא זו אף זו, 36עליון.הלפיה אין להקל ראש במשמעות הרישום, שבה ועלתה בפסיקת בית המשפט שהביקורת 

, יתן ללמוד כי השופטים מייחסים למרשם משמעות שלזיגר פוקהרוב בפסיקה לאורך השים, הגם שלא התגדה להלכת 

  :שליטמהותית, ולא סטטיסטית בלבד. כך למשל, פסק השופט ויתקון בעיין 

עלולה לפגוע בו היהודית  מדייות השוללת מאדם את הזכות לראות את עצמו כבן האומה.] ..["

במקרה  'לאום'ובבי־משפחתו מבחיה רוחית, חוקתית וכלכלית ואף להרחיקם מהארץ. אי־מילוי הפריט 

  37."]...[ מיוחד זה, פירושו הפליה קשה

כיצד יתן לראות  שאם לא כןלרישום יש משמעות מהותית,  ,מדברים אלה יתן ללמוד כי אף לדעת השופט ויתקון

  ה קשה?רישום הפליה כ-באי

. לגישתו, גם אם בעת שפסקה ההלכה בעיין קדיש- ברריתן לצרף את דבריו של השופט זועבי בעיין  לדברים אלו

שכן בעת שפסקה ההלכה בעיין,  38, לרישום הייתה משמעות סטטיסטית גרידא, כיום המשמעות אחרת,שלזיגר פוק

ואילו כיום עומד  40ייחס לה משמעות הוכחתית או ראייתית.אשר בית המשפט לא  39עמדה בתוקף פקודת מרשם התושבים,

_____________________________________  

  ).שליט) (להלן: עיין 1970( 477 )2(, פ"ד כגשליט ' שר הפים 58/68 ץבג"  32
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הרישום במרשם, כל העתק או תמצית ממו וכן כל תעודה שיתה לפי כי " 3בתוקף חוק מרשם האוכלוסין, הקובע בסעיף 

  לכן לגישתו, לרישום כיום יש משמעות שאין להתעלם ממה.  41".יה לכאורה לכוות פרטי הרישוםחוק זה יהיו רא

המרשם איו " ציין השופט רובישטיין כי ארי-בן בעייןביקורת.  שלזיגר פוקאף בשים האחרוות עוררה הלכת 

כפי שהשופט רובישטיין המחיש ". סטטיסטיקה גרידא, ולו השלכות פרקטיות וחברתיות בעיי הציבור, הרשויות והמחוקק

היוו הלכה למעשה כלי למאבק  שלזיגר פוקות שסמכו על הלכת העתיר בפסק דיו, בפרטו שורה ארוכה של דיוים בושא,

השופט רובישטיין אף חזר על ביקורתו זו בפסק דיו  42.כגון ישואין בין בי זוג מאותו המין על הכרה בסטטוסים חדשים

  43, אשר עסק במתן צו הורות פסיקתי, ולפסק דיו הצטרף בהסכמה השופט מלצר.מגד ממטבעיין 

יצרה בין תוקף לרישום, הביאה לידי הכרה  שלזיגר פוקעייו הרואות כי ההפרדה המלאכותית שהלכת  לסיכום,

    44פקטו בישראל בישואין שלא לפי הדין האישי החל על הישאים.- דה

גם בעייו, בקשתם של העותרים להירשם כשואים הוגשה רק לאחר שחתמו על הסכם חיים משותפים שזכה לאישור 

משמע לאחר שהזוג הסדיר את עיייו הזוגיים ואף זכה להכרה פורמלית בזוגיות מצד בית  45ית משפט לעייי משפחה,של ב

לכן ייתכן שבקשתם של בי הזוג  46המשפט, אשר צפויה לסייע בעדם לקבל זכויות ולחוב בחובות בדומה לבי זוג שואים.

  ו בסטטוס שלהם כזוג שוי.פקט- להירשם כשואים קשורה גם ברצום לקבל הכרה דה

ראה כי הפן המהותי בעתירה לא חמק מעייו של השופט עמית. אגב הדיון בחוסר יקיון כפיו של העותר, קבע השופט, 

ומהי אותה גושפקה אם לא סעד הרישום,  47ובצדק, כי מדובר ביסיון לקבל "גושפקא משפטית" לקשר הזוגי של השיים.

  הוא חסר כל משמעות? שלזיגר פוקשלפי הלכת 

  . תוצאה רצויה?3

פקטו בישואין אזרחיים - הביאה להכרה דהש היא ודאי הלכה רצויה עד מאוד מאחר שלזיגר פוקמבחית רבים הלכת 

 50מייים ומעמד הורי.- ואף ישואין חד 49היא אפשרה למעשה ישואין של בי דתות שוות, 48.בישראלמיית -ובהורות חד

לצד ההישגים הליברליים לכאורה  51לכת אלו הרחיבו למדי את הזכות לישואין ולחיי משפחה בישראל. תוצאות מרחיקות

של ההלכה, יודגש כי למרות הכרתה הסמלית בישואין שאים לפי הדין הדתי של הישאים, היא הותירה את מערכת 
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פי שים. כך למשל, גם אישה יהודייה ולכן לא פתרה את הבעיות שהדין האישי מציב ב 52הישואין כפופה לדין הדתי,

  53שישאה מחוץ לישראל ורשמה בישראל, עשויה להיות מסורבת גט, אף שלא בחרה להישא לפי הדין הדתי.

פקטו גם במסגרות ישואין שהן בעייתיות לא רק מבחית הדין -אפשרה להכיר דה שלזיגר פוקיתרה מזו, הלכת 

כך למשל, לכאורה על הרשם לרשום ישואין של גבר חית הדין הישראלי החילוי. האישי החל על הרשמים, אלא גם מב

אמם ראה שיש סבירות  54, ולכן אסורים לפי הדין הפלילי.הביגמיהלכמה שים, אף שישואין כאלה מקיימים את עבירת 

ר עשוי להגדיל את הסכה מוכה שאדם השוי לכמה שים יבקש לרשום במרשם את כל מערכות הישואין הללו, שכן הדב

שיועמד לדין, אולם ייתכן שאותו אדם יבקש להירשם במהלך ריצוי העוש, או לאחר שעש. הדין הישראלי אוסר ביגמיה 

מאחר שמדובר בתופעה המביאה לידי פגיעה במעמד האישה, שימור המבה הפטריארכלי בחברות שבהן היא הוגה, 

פקטו בישואין חותרת תחת התכליות של האיסור - להשקפתו, הכרה דה 55שה וילדיה.ולעיתים אף גזירת חיי עוי על האי

  הפלילי של ביגמיה, ובכך ותת יד לפגיעה חמורה במעמד האישה ובטובת ילדיה.

פרט לאיסור  .עריות גילויבדומה לעבירת הביגמיה, פסק הדין מושא ההארה עוסק בתופעה בעייתית לא פחות, והיא 

טעמים גטיים, ובהם  ,ישואי עריותישם גם טעמים חילויים לאסור  56ין בין קרובים מדרגה ראשוה,ל ישואשהדתי 

 57., הכרוך ביצול יחסי מרות ותלותבי משפחה ממין במשפחהולמוע זק למיי - הרצון לשמור את המשפחה כמקום א

למעשה, עקב הקשר הרגשי  58שים. 21מלאו לה  לפיכך ישו גם איסור פלילי לקיים יחסי מין בין בגיר לבת חסותו שטרם

והתלות שיחסים אלה עשויים להתאפיין בהם, יש הגורסים כי יש לאסור כליל יחסי מין מסוג זה, ולבטל את מגבלת הגיל 

  59שחוק העושין מציב כיום.

ה קטיה מביאים השופט עמית היה שותף לדעה כי האיסור הפלילי והפסול המוסרי שבקיום יחסי מין עם קרובת משפח

אך מפסק דיו ראה כי לו היו הדברים  60לכלל מסקה שהכרה בישואין אלה באמצעות הרישום היא פסולה מכול וכול.

יקיון כפיים, לא היה בסמכותו של פקיד הרישום -תלויים אך ורק בשאלת הסמכות, ואלמלא התמלאו תאי הסף של אי

   61למוע את רישום הישואין.

ה לרישום במקרים אלו מצליחה למוע מבית המשפט להגיע לתוצאה קשה במקרה הספציפי, אך להבתו דחיית העתיר

, היא מצליחה להתמודד רק עם המקרים שבהם הרשם מסרב לרשום את ראשיתהיא עשויה להיות בעייתית בעתיד. 

ת, ואין בסמכותו לשקול את העותרים, והם אלצים לפות לערכאה שיפוטית. הרשם איו אמור להפעיל כל שיקול דע

קובעת  שלזיגר פוקוכך, במקרים שבהם ירשום הרשם את המבקשים להירשם, כפי שהלכת  62שיקולי תקת הציבור.

_____________________________________  
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שעליו לעשות, הרישום ייעשה ללא הפרעה, ולבית המשפט לא יהיו כלים למוע אותו. כמו כן, פסיקה זו עשויה לעודד את 

"פיראטית", ושלא לרשום ישואין שלהערכתם יידחו עתירות בעיים בשל עילות סף. רשמי משרד הפים להוג בצורה 

, שימוש בעילת יקיון כפיים רלווטי שית 63פיראטיות זו עשויה לפגוע בוודאות המשפטית ובעקרון חוקיות הִמהל.

בירה פלילית או עם בקשה כשהעותר הוא מבצע העבירה, אך כיצד יתמודד בית המשפט עם בקשה לרישום שאיה כרוכה בע

  שתוגש על ידי האישה בלבד, שאיה גועה בעבירה פלילית? 

  מעלה הדין שפסק הבעיה לפתרון חלופיות דרכים. 4

 64במישרין, ומציב לה גבולות ברורים. שלזיגר פוקלהשקפתו, היה מוטב אילו השופט עמית היה בוחן את הלכת 

יות שבהן היה יכול בית המשפט ללכת, וסה לעמוד על היתרוות והחסרוות פרק זה בקש לבחון שתי דרכים חלופ- בתת

  על כה.  שלזיגר פוקשל כל אחת מהן. לבסוף בחן את ההשלכות האפשריות של רישום ישואי הזוג תוך הותרת הלכת 

  אורןשיתה בעיין  שימוש בפסיקה )א(

, שבה קבע כי אמם היא עוסקת ברישום לאום במשרד אורןין בית המשפט היה יכול להרחיב את הפסיקה שיתה בעי

לכן אין לצפות מרשם משרד  65הפים, אולם מדובר בהחלטה מהותית, שכן היא וגעת בסוגיה בעלת גוון ציבורי ואף פוליטי.

   66הפים להכריע בסוגיות מהותיות כל כך באמצעות הרישום.

ותר מסיבות המקרה שבו או דים. שם דובר בעתירה לרישום לאום שלא היו ייחודיות י אורןאמם הסיבות בעיין 

הלאום ה"ישראלי", ואילו בעייו העותרים דרשו להירשם כשואים, ולא ליצור סטטוס  –היה קיים ברשימת הלאומים 

אב חורג וביתו, יש חדש לחלוטין. עם זאת, או טועים כי יתן להקיש מפסיקה זו גם לעייו, שכן גם ברישום ישואי 

לתפיסתו, יש להכיר בכך שבמקרים  67פקטו בסטטוס זוגי חדש, שמדית ישראל לא הכירה בו קודם לכן.- למעשה הכרה דה

שבהם הרשם דרש להכרעות חשובות ומשמעותיות, אין מוטלת עליו חובה לרשום את המבוקש, וזאת כדי להימע מהכרעה 

רעה בדבר רישום ישואי העותרים מורכבת יותר מהמקרה הרגיל של רישום ישואין, פקטו בעיין מורכב. לדעתו, ההכ- דה

ואף מורכבת יותר מרישום ישואין האסורים על פי הדין האישי כגון ישואי וצרי ויהודייה או ישואין של בי אותו המין. 

עולה מפסק הדין, הישואין מעוררים זאת, עקב יחסי המרות בין השיים והעבירה הפלילית הכרוכה ביחסיהם. כפי שאף 

סוגיות החורגות מהמעמד האישי של העותרים, ומציפים דילמות מתחום הדין הפלילי ואכיפתו על העותרים. יודגש שאמם 

, ולכן לכאורה בעת מתן פסק הדין לא הייתה ביחסי הזוג עבירה פלילית, אולם בית המשפט הכיר 21העותרת עברה את גיל 

קתו בכך שכאשר מערכת היחסים בין אב לביתו החלה בהיותה קטיה, אל לו להיח כי השפעתו עליה, זה מכבר בפסי

  21.68והתלות שלה בו, יתפוגגו עם הגיעה לגיל 

במאמר מוסגר, וכעדות לעומק הדילמות המשפטיות שישואי העותרים מעוררים, יצוין שישה הצעת חוק תלויה 

  21.69ין במשפחה שמעורבים בהם יחסי מרות, גם לאחר שהפגע עבר את גיל ועומדת המבקשת לאסור קיום יחסי מ

_____________________________________  
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ולקבוע שמבחיה מהותית ישואי העותרים יוצרים סטטוס  אורןבפסיקה בעיין  לדעתו, השופט עמית יכל להשתמש

  שוי במחלוקת, ולכן יש לדחות את עתירתם. 

  האישי ןהדי לפילכשרות  והיצמדותהלכת פוק שלזיגר  צמצום )ב(

גישה אפשרית וספת היא קביעה כי הרשם יחויב לרשום רק זוגות אשר יש להם כשרות להישא לפי דים האישי. גישה 

, מאחר שהיא מציבה כלל ברור שאיו דורש פרשות מורכבת. עם זאת, אורןזו קלה יותר ליישום מהרחבת הפסיקה בעיין 

, מאחר שהיא מצמצמת מדי את היכולת לרשום זוגות שישאו אורןעיין לדעתו גישה זו טובה פחות מהרחבת הפסיקה ב

אך למרות חיתות זו,  70בישואין אזרחיים, ומוגדת לפסיקות קודמות שרשמו זוגות שלא הייתה להם הכשרות להישא.

  ן.במקרה ד כמו ןיאשר באופן עקרוי איה שוללת רישום ישוא ,פלויבעיין  גישה זו עדיפה לטעמו מגישת בית המשפט

אף שהצעתו תצמצם את ההכרה בישואין שערכו במדיה זרה, להשקפתו אין בה פגיעה של ממש במערכת היחסים 

הכרה בישואין של מי שהם ככלות הכול אזרחי ישראל ותושביה, איה מבטלת את - אי comity.(71ובימוסים בין מדיות (

ת היחידה שלה היא שעל הזוג לא יחולו המשמעותיות המשפטיות שמדית תוקפם במדיה שבה ערכו. הפקות המעשי

אף אגליה ומדיות הקוטיט אין מייחסות משקל של ממש לימוסים בין מדיות,  72ישראל מייחסת לזוגות שואים.

   73ודוגלות בגישה מצמצמת אף יותר מזו שהצעו.

  ההלכה פיתוח ללא הזוג רישום )ג(

יקיון -שלא לפתח את ההלכה בכיוון המוצע, והבחירה היא רק בין דחיית העתירה על יסוד אי אם בית המשפט יבחר

כפיים ובין קבלת העתירה, אולי היה מוטב לקבל את העתירה. למרות הקשיים שבהכרה במחויבות המשפטית לרשום את 

מלהשתמש מע יל בית המשפט להוכיהיה  קבלת העתירה ייד על על כה, שלזיגר פוקישואי העותרים ובהותרת הלכת 

בו חרג שהפיראטי של רשם משרד הפים  מעשההכשר ל לתתמעת מהייתה פסיקה שכזו  בעילת סף. כפי שהראיו לעיל,

תחושת המוסר, דווקא ב פוגע, ככל שהמקרה הדון על כך . וסף(בהחה שאין מפתחים את ההלכה כאמור) מסמכותו

ק להתמודד עם הבעיה באמצעות חקיקה אותה אשר תסדיר את אפשרותם של קרובי את המחוק המריץהכשרתו עשויה ל

לעקוף במדיה זרה. בעוד בית המשפט דרש  ןואת דרכי ההכרה ברישום ישואי , או את האיסור להישא,שאימשפחה לה

ים והסמכות להסדיר , למחוקק הכלאת ההלכה הקיימת ואת הדין האישי כדי שלא להכיר בישואין שראים לו בעייתיים

  במישרין.את המקרה 

פקטו בישואי עריות המערבים יחסי -מביאה לתוצאות קשות כגון הכרה דה שלזיגר פוקלסיכום, ראה כי הלכת 

מרות בין אב לביתו החורגת. תוצאה זו הביאה את השופט עמית לידי הליכה בדרך של דחיית העתירה על הסף, שאיה דרך 

מצליחה לתפוס רק את המקרים שבהם הרשם מסרב לרשום את ישואי הזוג, סירוב המהווה התהגות  טובה דיה, שכן היא

  פיראטית החורגת משיקול הדעת המוקה לרשם, ומתאימה רק למקרים שבהם העותרים פעלו באופן פלילי. 

ה, ואף איה להשקפתו, הדרך שבה הלך השופט עמית עשויה שלא לאפשר התמודדות עתידית עם מקרים מסוג ז

מתיישבת עם הדין הקיים, שכן לא ברור מפסיקתו מדוע אין לרשום את ישואי העותרים, אך אין קושי לרשום ישואין של 

_____________________________________  
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בי אותו המין, למשל. ולכן, אף שמוטב בעייו לו היה בית המשפט מע מלהורות על רישום ישואין המערבים יחסי מרות 

  איה טובה. כה ברורים, הדרך שבה הלך השופט

  הדין בפסק החיצוית הציבור תקת. ג

מטרת בו עשה שימוש בתקת הציבור החיצוית בפסק הדין. שבפרק זה בקש להציג את הקשיים העולים מהאופן 

תקת  ימה תחילה להכרה בורמה זרה. גדיר כסייגשל חריג תקת הציבור החיצוית  תפקידוהפרק היא להבהיר את 

הפסיקה והספרות הרלווטית. לאחר הסקירה הכללית, בקש להזכיר כי תקת הציבור  לפיכה ות ומה תהציבור החיצוי

כדי שלא תמצא פוגעת בצדק החיצוית משמשת חריג "למען הצדק", ומכך מתחייב שתופעל באופן יחסי במקרים מסוימים 

תיות יותח את הבעי במשפט המשווה יםשווה את פסיקתו של השופט עמית למודלים המקובל . לבסוף,בסופו של דבר

, שהיא הקריטריון ההשוואתי שהציג השופט עמית בפסק הדין, וסביר את הקושי "תקת הציבור האויברסאלית"שב

  העולה מיתוח החריג בפסק הדין.

  החיצוית הציבור תקתמאפיייה של  .1

, ויתן להשתמש בה במקרים בין לאומי הפרטיהדוקטריה בדבר תקת הציבור החיצוית היא חלק מכללי המשפט ה

 75בתחולתו של דין זר כדין העיין, 74מתבקש שלא להכיר בתוקפו של פסק חוץ כאכיף במדית ישראל,שבהם בית המשפט 

עקרוות, בהשקפות על תקת הציבור החיצוית אמר בפסיקה: "עייה ב 76או בתוקפם של ישואין שערכו במדיה זרה.

 77".חוץ מחייבים- ות מפיהם פסקיחלד של החברה ושל המדיה, שהם כה עקרויים וכה בסיסיים עד שראה ובאיטרסים

שפירא הגדיר את תקת הציבור החיצוית ' אף פרופ 78מדובר אפוא בדוקטריה הוגעת לערכי יסוד של החברה והמדיה.

 או "עיקרי אורח 79שוים של צדק והגיות",בתור "ערכים חברתיים בסיסיים, עקרוות מוסר מושרשים ומושכלות רא

   80החיים של החברה המקומית".

כללי ברירת הדין מבטאים בעיקרו של דבר יחס של כבוד לורמה הזרה, המבוסס על הרציול של ימוסים בין מדיות 

)comity,(81  ורמה הזרה, הוא למעשה מחיל עליה ביקורתה, דוחה את השכן אם בית המשפט המקומי, כזרוע של המדי

שיפוטית וקובע שהורמות הישראליות עולות על הורמה הזרה. בכך הוא פוגע בעקרוות של שוויון, הדדיות וימוסים בין 

  82מדיות.

_____________________________________  

  ).אשכר) (להלן: עיין 1994של השופט חשין ( פסק דיול 8, פס' 641) 3מח(פ"ד , אשכר ' היימס 1137/93ע"א   74

  .)סקלאר) (להלן: עיין 2011( 765 ,735) 1סה(פ"ד , סקאלר ' יוביר 4655/09ד"א   75

  .26, לעיל ה"ש פוק שלזיגרעיין   76

 של השופט חשין. פסק דיול 9, פס' 74לעיל ה"ש , אשכרעיין   77

 שם.  78

 ).1975( 530, 509ד  עיוי משפטעמוס שפירא "הכרה ואכיפה של פסקי חוץ"   79

  .532שם, בעמ'   80

81 . 11, 14 (2010)EVR L.AVIS D U.C., 44 LawsComity as Conflict: Resituating International Comity as Conflict of Childress,  .Donald E 

https://ssrn.com/abstract=1576633 SSRN vailable ata.  

 םא בהסכמה, מתוך ימוסילפיה אין ריבון אחד משרת ריבון אחר אלשהיגיון של ימוס והחה  יםביסוד כיבוד הורמה הזרה עומדוהואיל  82

באמצעות הכרה  וביןוהדדיות, קבע גם הכלל שלפיו מדיה זרה לא תפעיל ורמות פליליות או פיסקליות של מדיה אחרת, בין באכיפה 

  חוץ. באופן מסורתי תפסו פעולות שכאלו כמשרתות את האיטרסים של המדיה הזרה.-בפסק
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בדבר ימוסים בין מדיות, שכן במסגרתה בית משפט במדיה  דוקטרית תקת הציבור החיצוית היא אפוא חריג לכלל

הפסיקה קבעה כי הפעלת תקת הציבור החיצוית צריכה  83אחת דרש להכריע עד כמה ראוי תוכו של דין מדיה אחרת.

כאשר התוצאה של החלת הכלל הרגיל פוגעת ממש בסדר הציבורי שלפיו או  84להיעשות "רק כאשר אין מוס מהדבר",

חשובה מאחר שיתן להסיק ממה כי יש להפעיל זו הבחה  86,"צדק"מטעמי  חריגמדובר בחריג שהוכר בפסיקה כ 85יים.ח

   , ובאופן יחסי, כפי שסביר בהמשך הפרק.את התקה במקרים חריגים בלבד

מתקיים  רציולה .סבלים לכפות על רשויות המדיה לפעול על פי כללים בלתי איןהוא כי  הדוקטריה שביסודהרציול 

גם מתקיים  הוא ם אשר מיו לעיל.יכללי הדין הזר אים מתיישבים עם העקרוות הבסיסיבמקרים של ברירת דין כאשר 

ובכך להורות לרשויות הסמך על דין הוגד את תקת הציבור החיצוית, חוץ  להכיר בפסקמתבקש כאשר בית המשפט 

אם בשי המקרים האמורים רשויות המדיה מתבקשות לשרת את הריבון הזר, ם. יערכי החברה הבסיסיאת  להפרהאכיפה 

במקרים מסוג זה הגיוי להחיל את חריג תקת הציבור כדי להתיר לרשויות המדיה  87הזרה. הורמה להחיל את עליהן

  להימע מלבצע פעולות אקטיביות המוגדות לערכי היסוד של החברה.

  הפעלת תקת הציבור החיצוית. 2

בהתחשב באופייה המצומצם של תקת הציבור החיצוית, כמתבקש מהיותה חריג לכלל בדבר ימוסים בין מדיות, 

או איזון שוה שערך המחוקק הזר לעומת המחוקק ובין הדין הישראלי, שוי בין הדין הזר הלכה מרכזית בעייה קובעת כי 

   88ת תקת הציבור החיצוית.באמצעו לא בהכרח יביאו לדחיית הורמה הזרה ,הישראלי

 89צרה בהרבה מתקת הציבור הפימית. ה זותקמאפייים אלה של תקת הציבור החיצוית מביאים לכלל מסקה ש

, כגון סעד של עשיית דין עצמי בחוזה שכירות פרטי או שהיה ברגיל סותר את תקת הציבור הפימית לפיכך צעד משפטי

 הפעלתה צריכה להיעשות תוך תיישב עם תקת הציבור החיצוית.בכל זאת עשוי לה תחרות שאיה מידתית,- תיית אי

דרשות מיוחדת יהסתכלות פימית על ערכי החברה בישראל, ללא הכלומר  ,בחית הערכים הבסיסיים של החברה והמדיה

אים שוקלים את עקרון דיים ש ןדוגמאות לפגיעה בעקרוות בסיסיים ה .אחרותעקרוות המקובלים במדיות ללכללים ו

   90טובת הילד, או מפלים מטעמי דת, גזע או לאום.

הגמשת הכלל, שכן  91,מזהירה מפי שימוש גמיש מדי בחריג תקת הציבור החיצויתאף הפסיקה בהקשר זה יודגש כי 

ריג מטעמי דוקטריה חה יותעצם הלכן  93בוודאות המשפטית. תפגע 92שום,יילוקשה להגדרה ו טול צורהשהוא מטבעו 

, ולדעתו 94תים דירות בלבדייש להפעיל את הדוקטריה לעשמסקה כלל לים ת מביאמהגדרתה המצמצ בצירוףצדק 

   .רישום איו מה עם מקרים אלה

_____________________________________  
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  .770, בעמ' 83פסברג, לעיל ה"ש   89
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מטעמי צדק, שימוש בה חייב לקדם תוצאה צודקת. מתחייבת מכך  חריגמתוקף היותה של תקת הציבור החיצוית 

 דוגמה ליחסיות בהפעלת החריג יתן למצוא 95ת הציבור החיצוית באופן יחסי ותלוי הקשר.יש להפעיל את תקשמסקה 

(בשוה מעייו, שם דון תוקפם של גירושין, לא רישומם).  בית המשפט עייה של עולה מפרסב שבו דון 96,שאוליאן בעיין

המיר את דתו  שבעלה המוחכבטלים, מאחר על גירושיה לפי הדין הפרסי  כריזביקשה מבית המשפט לה גברת שאוליאן

ולאחר מכן חזר ליהדותו וישא שית. בית המשפט הסכים להכיר בכך שגירושי  על כורחה,לאסלאם כדי להתגרש ממה 

מוח ישא שית, שהעם זאת, מאחר  97הצדק מחייב שלא להכיר בגירושין.שמאחר  ,האישה בטלים מתוקף תקת הציבור

ה כדי יכך תקת הציבור מחייבת הכרה בישואיו לאשתו השילפיה מירושתו. יישול אשתו השי משמעההפעלת החריג 

מאחר שהאישה הראשוה לא קטה הליכים להוכחת כי  ההשופטת דורר קבע 98.מבחיתהמע מתוצאה שאיה צודקת ילה

שמתקיימים  אףכי  קבעה. באופן זה יישואין בין המוח לאשתו השיל שאין תוקףהיא מושתקת מלטעון  בטלות הגירושין,

  ולת החריג, אין ליישמו מטעמי צדק, המחייבים החלה יחסית:התאים לתח

מבחית הצדק החברתי יש לשים את תרעומתה ] ...[ מבחית הצדק המופשט אין פסק הגירושין ראוי להכרה"

יים ששתו, בחברה בכללה את כל הזכויות שרכשו, והשיושל האשה על כף מאזיים אחת, ובכף השיה 

  99."ואצל צדדים שלישיים, מכוח הפסק האמור

העוול אשר כלומר , הפגיעה מידתבחית טעמי הצדק יש לשקול כמה גורמים. הראשון הוא עת במהאמור יתן להסיק כי 

זו השקילה והחריג,  מהפעלתגרם יהפגיעה בצדק שת הוא השי. , וזו בחית הצדק המופשטהחריג יופעל לא אם ייגרם

עשות כאמור במשורה ותוך הפעלת יעל ידי הפעלת החריג צריכה לה ןפגיעה בהוערכי צדק,  ןגם ה ויציבות ודאות .היחסית

כבוד הדדי לדעתו, בין מדיות.  םבשל חריגה מערך הימוסי הזרה במדיה הפגיעהמידת  הואשלישי הגורם השיקול דעת. 

של זהירות בעת הפעלת החריג, שמא ייתפס בית מידה מסוימת המקומי להוג  את בית המשפטבין ערכאות זרות מחייב 

  המשפט הישראלי כמפגין מעין עליוות כלפי דייה של המדיה הזרה. 

 אםלדעתו,  .הכלל חורגת מהחות היסוד בדבר שוויון בין מדיות וכבוד הדדי להשקפתו, וכפי שטען בהמשך, הרחבת

. עליה להיות צפויה לשמש חריג "למען הצדק", עליה לאמץ מאפייים של חריג מסוג זה תקת הציבור האויברסלית

. ליתוח תקת הציבור בפסק הדין חסרה במיוחד מופעלת במשורה, במקרים חריגים ורק אם היא משרתת עשיית צדק

עם זאת, העותרים צפויים  לתקת הציבור. מוגדיםצהיר כי היחסים בין העותרים הההתייחסות לטובת הילד. בית המשפט 

ישן אקט הישואין, בטלות , גם אם ישם שיקולים טובים להכריז על שאוליאןכפי שראיו בעיין ולגדל ילדים משותפים, 

סיבות טובות שלא לעשות כן. לפיכך ייתכן שהיה מקום לשקול בפסק הדין הפעלה יחסית בלבד של הכלל, או הימעות 

  א לתוצאה בלתי צודקת בסיבות העיין.מלהפעיל אותו אם הוא יבי

ה היא לפרשו ייתן לראות כי תקת הציבור היא חריג אשר הטי ,מבחית ההלכה והספרות המרכזית בושא ,לסיכום

מסוים מעשה שלאומי. כדי להצהיר -תיו החמורות במישור כללי המשפט הביןיות ומשמעומהמצומצ והגדרת בשלבצמצום, 

של המדיה והחברה. בשלב שי יש לבחון  פוגע בערכי היסודכהחיצוית, יש לראותו בשלב ראשון  סותר את תקת הציבור

רי איזון שוה בין ערכים מתגשים, או שמא מדובר בסתירה פאם מדובר בפגיעה של מה בכך, כלומר , צמת הפגיעהועאת 

  שויים לרסן את הפעלתו של הכלל.הע ערכים מוגדיםמשמעותית ובלתי סבלת. בשלב שלישי יש לבחון אם ישם 

_____________________________________  
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  האויברסלית עיין תקת הציבורבפסיקתו של השופט עמית . 3

השופט עמית הציג בפסק דיו שאלה: האם יתן שלא להכיר בתוקף הישואים הזרים בשל פגיעה בערכי מוסר בסיסי 

יו "תקת הציבור ואויברסלי? את התקה שהתשובה על שאלה זו מצריכה ליישם הוא אף מכה בפסק ד

הוא בוחן את הסוגיה באמצעות סקירה משווה של דיים זרים בעיין תוקף ישואי קרובים שאין בייהם  100האויברסלית".

חלק מהלכת תקת הציבור החיצוית, ולמיטב איה ברגיל  השוואתיתבחיה קרבת דם. זאת, אף שמסקירתו לעיל עולה כי 

   אויברסלית" מעולם לא הוזכר בפסיקה או בספרות.ידיעתו המוח "תקת הציבור ה

היותן שיקול  בהכרח שוללת את לאבהלכה עד כה,  ולא שקל עמדותיהן של שיטות משפט אחרותהעובדה שלהשקפתו, 

תקת הציבור החיצוית מוגדרת באמצעות ערכי היסוד של כפי שטעו לעיל,  תקת הציבור החיצוית. ביישום רלווטי

האדם. לדעתו, אין כבוד  כגון שאים מצויים רק בשיטה בישראלית ערכים בסיסייםגם  בה כלליםולכן ראל, מדית יש

בו מדיות שקיומה של פגיעה בערכים דמוקרטיים תוך בחית האופן  אתבמסגרת בחית תקת הציבור,  לשקול,מיעה 

  . פגעילהעשויים ערכים אלו  ןבהשרשו את היקף הערכים, משמעותם והדרכים יפ אחרות

לעומת  .מצא בסיסי בשיטתויכי י תמחייב האי ,בסיסי בשיטות משפט אחרותל חשבכלל מסוים שהעובדה עם זאת, 

בסיסי במדיות אחרות. לדוגמה, החירות להתגרש עשויה ל הוא חשברלווטי אם  לאבסיסי בשיטתו, ל הוא חשבאם  זאת

  בישראל לא הוכרה חירות שכזו.  ואילו, אחרתתפס כחירות בסיסית בשיטת משפט ילה

לפי  קודת מוצא לבחית תקת הציבור לתפיסתו, שימוש ראוי בקריטריון ההשוואתי שהציע השופט עמית עשוי להיות

או ערכים אחרים שקיימים בשיטתו, אשר עליהם יתן ללמוד מבחיה השוואתית. כפי שטען  הלך הרוח הציבורי בישראל

סליים עשויה להצביע על רבסיסיים של החברה בישראל. בחית ערכים אויבהערכים יבור הוגדרה כלעיל, תקת הצ

צמת הפגיעה ובמובן ע וביןעל המתרחש בישראל, בין במובן בסיסיות הערכים  עיד, אשר יש בו כדי להקוצזוס מתפתח

ראה  אם כי ,איסורים מוסריים ית כמודל אליטי לבחיה מחדש שלתקבל בפסיקה האמריקה מסוג זהבהם. מודל 

וגדים את המוסר הבסיסי אלה האו כ יםה כדי לצמצם איסורים מסורתיתבחית הערכים האויברסליים עשל פייהשה

הפכה ההלכה קודמת אשר אסרה קיום יחסים  בוש 101,לורס בעייןית לכך היא הפסיקה האמריק הבחברה. דוגמ

זכותם של אשים בוגרים לקיים ל )emerging awareness(מודעות מתפתחת  ישהכי ם. הימוק שיתן הוא יהומוסקסואלי

  קשרים מייים בהסכמה. 

עולה כי הואיל ורוב מדיות העולם אין אוסרות איסור גורף על אדם שווה את האמור לדבריו של השופט עמית. מדבריו 

בלבול ב יםבחיה זו מותירה את הקורא 102אויברסלית.מתקיימים תאיה של תקת הציבור ה איןתו החורגת, יבהישא לל

היה פוסל את הדבר איסור אויברסלי פוץ,  קיום מקרה שלתה כי בימסוים. יתן לתהות אם כוותו של השופט עמית הי

ים אשר יכאמור, בחיה זו איה שלמה ללא בחית הרכיבים הישראל ת.רישום הישואין מתוקף תקת הציבור האויברסלי

, ובמילים אחרות, השאלה אם מדובר בערכים בסיסיים של הציבור הישראלי איה יכול להיות מוכרעת על בסיס קרו לעילס

עולה השאלה אם היה השופט עמית מרכך את  ן,הישואי את מאשרים הזרים הדיים היו לו מגד. בחיה השוואתית גרידא

   מקובלת.התהגות התהגות שכזו ברואות  מדיות העולםש מכיוון בחית תקת הציבור החיצוית

_____________________________________  

שתמש השופט הבו ש "הגיע המוח "תקת הציבור האויברסליתשמכאן יש לשער  .של השופט עמית פסק דיול 14, פס' 1, לעיל ה"ש פלויעיין   100

  ובו שתמש להלן. ,ית בהמשך פסק הדיןעמ

101  Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 571–572 (2003): “In all events we think that our laws and traditions in the past half century are of most 

relevance here. These references show an emerging awareness that liberty gives substantial protection to adult persons in deciding how to 

conduct their private lives in matters pertaining to sex”.  

 לפסק דיו של השופט עמית. 16פס' , 1, לעיל ה"ש פלויעיין   102
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. פסק הדין בוחן את דיי ארה"ב, של תקת הציבור האויברסלית דרך הבחיהל וגעקושי וסף העולה מפסק הדין 

. עם זאת, ספק אם התכוון בית המשפט לבחון ןאמת האג בדבר הכרה בתוקפם של ישואיאת קדה וואגליה, אוסטרליה 

בחית קיומו של  מדיות המכירות באיסור מסוים.ה יתידי מי הייו עלדרסלי על ידי "ספירת ראשים", את המוסר האויב

איסור או היתר איה מוציאה את הצורך לבחון לגופו של עיין את עוצמת הפסול או הפגיעה בערך המוגן על פי ערכי מוסר 

ביסוד הערך, ואופן יישומו במדיות השוות, ורק על פיה של הרציול ש בחיה איכותיתמהותיים. בחיה זו צריכה להיות 

יתן לעמוד על המוסר האויברסלי. ראוי לציין כי מכל מקום הידרשות לקריטריון "מוסרי" טומת בחובה שאלות סבוכות 

 או ודאי.  הוגעות לטבעו של מוסר ומהותו, ולפיכך ספק אם בחיה מוסרית אויברסלית צפויה לשמש קריטריון משפטי יעיל

לסיכום חלק זה זכיר כי העמימות המאפיית את תקת הציבור החיצוית בישראל עשויה להביא להרחבת יתר שלה, 

וזאת אף על פי שהיא צריכה להיות חריג מצומצם ביותר לכלל של הכרה בפסק דין זר. לכן, להשקפתו, השימוש בתקת 

יו, צריך להתחשב בכך, ויש להשתמש בה לריכוך תקת הציבור הרגילה הציבור האויברסלית, שאותה הציג השופט בפסק ד

 ולא כדי להרחיב את היקפה.

  סיכום

הייתה סטטיסטית טכית  שלזיגר פוקבהארה קצרה זו ביקשו להראות כי אף שהרטוריקה המשפטית של הלכת 

פט העליון להשיג הישגים ליברליים היא יצרה תוצאות מהותיות. אמם היא אפשרה לבית המש טען כברש כפיגרידא, 

למשל) אולם היא מציבה בפיו דילמות קשות, המביאות לתוצאות משפטיות בעייתיות מבחיה  ארי-בןמשמעותיים (בעיין 

  דוקטרירית. כך קרה בעייו. 

לכת ככל היתן כדי בעיין זה, יכר כי השופט עמית לא רצה להורות על רישום ישואי הזוג, וראה שהיה מוכן להרחיק 

, שלזיגר פוקלהימע מהכרה זו. כפי שטעו, היה עדיף אילו השופט עמית היה מתמודד במישרין עם הבעייתיות של הלכת 

  בין בדרך של צמצומה ובין בדרך של חיוב משרד הפים לרשום את ישואי העותרים.

לתקת הציבור האויברסלית. להבתו, מדובר  קודה שייה שהעליו בהארה זו געה להתייחסותו של השופט עמית

בקריטריון השוואתי שהשופט עמית ביקש להוסיף לבחיה של תקת הציבור החיצוית. לדעתו, אף שבחיה זו איה חלק 

מהאופן הרגיל של בחית תקת הציבור החיצוית, היא עשויה להוות שיקול רלווטי וחשוב, וזאת כל עוד היא תיבחן 

  במאפייי חריג תקת הציבור, שהוא חריג למען הצדק שצריך להיות מופעל בצמצום. בהתחשב 

 

  

 

  




