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ה: אם הנישואין היו בי  לכאורה, המונח ״נישואין בטלים״ הוא בגדר סתירה מיניה ו
ו נישואין כל עיקר. אך המונח ״נישואין בטלים״ משמש כינוי נוח נ י  בטלים, אין לפנ
 לתיאור התופעה בה צדדים שערכו טכס־גישואין לא רכשו מעולם מעמד משפטי של
ית: נישואין בטלים כמוהם נ ת היא קיצו ה כי משמעות הבטלו י נ ח ל ; ל ב ו ק  בעל ואשד- מ
 כאפס וכאין, ואין הם גוררים אחריהם שום תוצאות משפטיות. כל בית־משפט רשאי
ת הנישואין, בכל הליך בו מתעוררת שאלת תקפם, לפי טענה של כל ת בטלו  לקבוע א

ת הנישואין כאילו לא היו קיימים מעולם, לכל דבר וענין  אדם, והוא רשאי לראות א
 ן

 1 לגבי הדין היהודי ראה: שרשבסקי, דיני כלשפזזה, מהתרה שניה, עמ׳ 51: ״קידושין שאינם
מ  תופסים פירושם:; הפעולה שהאיש והאשה חשבוה כקידושין או נישואין, אין בה, במו
 המשפטי, ולא כלום. אין הצדדים נחשבים כמקידשים או כנשואים, אלא כאילו לא נעשה
״. לתיאור הנישואין . . ת. ו  כלום ביניהם. לכן בעשה כזה אינו גורר אחריו בל תוצאות משפטי
D e Reneviite v. D e בפסק־הדין ,Lord Greene הבטלים בדין האנגלי, ראה דברי 

[1948] 1 A l l . E. R. 56, 60:Renci-ille 
"A void marriage is one that will be regarded by every court in any case in 
which the existence of the marriage is in issue as never having taken place 
and can be so treated by both parties to it without the necessity of any decree 
annulling i t . . . " 

 לעומת זאת, נישואין בני ביטול (voidable) הם נישואין תקפים המתבטלים כתוצאה
Cretney, :מהכרזת בית־משפט (על השינויים האחרונים במוסד זה במשפט האנגלי ראה 
! בדין הקנוני מקובל המושג putative marriage לתיאור נישואין בטלים . ( M . L . R 3 5 . 57 
 אשר הצדדים, או לפחות אחד מהם, כברו בתום לב שהם תקפים. מושג זה שימש במיוחד
Abbo, T h e :להכשרת מעמדם על הילדים כילדים לגיטימיים חרף בטלות הנישואין(ראה 
p. 169{ .11 ,:מושג זה נקלט בשיטות משפט ביבשת אירופה. ראה, Sacred Canons 
The Nullity of Mar-Wolff, Private I n t e r n a t i o n a l Law, 2nd ed., p. 385; Cohn, " 
, 64 L . Q . R  riage"באנגליה תוקן החוק להכשרת ילדים בנישואין פוטטיביים רק. 324,331 .

.Legitimacy Act  על־ידי 1959 ,
 ו
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יבת מעצם המושג נישואין  הנחה זו נראית גורפת מדי וחמורה מדי, ואינה מתחי
ת הנישואין מעיקרם היא שהצדדים מותרים נית של בטלו  בטלים. התוצאה הראשו
ך אין זאת אומרת שהדין אינו מייחס, ואינו צריך לייחס,  להינשא מחדש ללא גירושין. א
ת משפטית. יהיה זה משום הליכה עקבית מדי ומופרזת פקו  לנישואין הבטלים שום נ
ק ימנע עצמו מראש מלייחס לנישואין בטלים ־ ד  מדי בתלם של מושגים גרידא, אם ה

. a ובעות מנישואין תקפים, וזאת במקום שהצדק דורש זאת ת מן התוצאות הנ צ ק  מ

 ת הכת הרטרו  כך, למשל, האפשרות לתקוף כשרותם של נישואין בדרך אגב, לרבו
 אקטיבי של קביעת הבטלות, נראית דורשת סייגים מתאימים. ספק אם רצוי להרשות
 לאדם היודע שנישואיו היו בטלים לשמור ידיעה זו בקרבו פנימה, ולהשתמש בה

עלת מאותם נישואין *.  במפתיע כשהדבר נוח לו, ולאחר שהסיק את התו
 התפיסה לפיה נישואין בטלים כמוהם כאפס וכאין, ואפשר להתכחש לקיומם כאילו
ד , א , מתאימה אולי לעיסקה פרטית שבין אדם לחברו 8 ם ל ו ע  לא היו ולא נבראו מ
ת גושפנקא ציבורית. אם המדינה ל ב ק יה ב לה משפטית היוצרת סטאטוס ותלו  לא לפעו
ת עריכת הנישואין — ואין נפקא מינה אם הפועל מטעמה לצורך זה, היה  אישרה א
ב מסדר קידושין—בוצרה בזה ציפית מוצדקת שהנישואין אכן זכו  רשם אזרחי או ר

 2 במשפם הישראלי שאלה זו נבלעת, על־פי רוב, מבלי משים, בתחומי ההכרה ב׳׳ידועים
 בציבור כנשואים״, הכרה הבונה על החיים המשותפים של הצדדים, ואין נפקא מינה אם
 לא נישאו בכלל או שערכו נישואין בטלים. אך נותר בכל זאת תחום רחב מאוד בו אין
 משמעות לידיעת הציבור כי אם לקשר הנישואין הפורמלי, במיוחד כאשר מבקש אחד
 הצדדים לעזוב את חברו ולנתק את הקשר. שאלת תקפם של הנישואין, עשוית להיות

 במקרה זה בעלת חשיבות מכרעת.
.Cohn, op. dt., 324, 533 :3 ראה על בעיה זו 

 4 בדין היהודי מםוייגת האפשרות לטעון לפסלות ההסכמה, למשל, מחמת טעות הנובעת
 ממומים שהיו באשה, בטענה של ״סבר וקיבל״ (ראה שרשבסקי, עם, עמ׳ 55-54), ואף
 טענה לפסלות הקידושין מחמת פגם בצורה ניתנת עקרונית לריפוי על־ידי החיים המשו־
 תפימ, לפחות לצורך חיוב האשד, בגט מספק; פ׳ שיפמן, ספק קידושין כםשפנז הישראלי,
 עמ׳ 0»-61. בנישואין בני ביטול קיים באנגליה מוסד של Approbation, לפיו אם צד
 היודע על זכותו לדרוש ביטול נישואין, מתנהג בדרך המודה שהוא רואה את הנישואין
 כתקפים, הוא יהיה מנוע מלדרוש לאחר מכן את ביטולם. סייג זה שונה במקצת על־ידי

.Nullity of Marriage Act, 1971 *ה 
 5 ואכן, גישה המבקשת לשלול את הכוח של הכרזת בטלות לפעול למפרע, הסתמנה בתחילה
 בהכנת החוק לתיקון דיני העונשין (ריבוי נישואין), תשיי׳ט־-1959, כאשר המציעים ביקשו
 לקבוע כי אדם שנישא יהיה בחזקת נשוי, כל עוד לא יוכח על־ידו שנישואיו בוטלו או הופ
ם בנוסח אמנ . ק) . משעה שניתן פסק הדק״ (סעיף3לחו . . א ל  קעו, ו״אין רואים אותו כפנוי א
 אשר, בסופו של דבר, הוצע ואף נתקבל, עורפלה כוונה זו, מתוך שנקבע כי: ״מי שהיה
 נשוי״, אין רואים אותו כפנוי אלא משעת מתן פסקיהדין המבטל או המפקיע. על־ידי
 ניסוח זה הוחטאה המטרה המקורית לחייב אדם שלא היה נשוי אד נישא בנישואין בטלים,
 להשיג פסק־דין המכריז על בטלות נישואיו לפני שנישא בשנית. יצוית כי בדברי ההסבר
 להצעת החוק, ה״ח 315 תשי״ז, 310, 311 נאמר כי ״לענין העבירה הפלילית בסלים הנישואין
. ואדם יוכל לעריד את הנישואין החדשים רק לאחר . . ן י ד  הקודמים רק מעת פסק ה
 שההחלטה בדבר ביטול הנישואין הקודמים כבר ניתנה״. מתוך עיון בתיק משרד המשפטים
 מתברר כי המלים ״מי שהיה נשוי״, הוספו להצעת החוק מאוחר יותר, ואילו הטיוטא

 הקודמת לא כללה הגבלה זו הנוטלת את עיקר המשמעות מן הסיפא לסעיף 3 לחוק.
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 מאמרים

 ללגיטימציה המשפטית הדרושה. יתכן, אמנם, שיש להפר ציפיה זו מסיבות כבדות משקל
 שלא היו ידועות בשעת מעשה. אך כשם שהמדינה היתד! שותפה בתהליך עריכת
 הנישואין, ובמתן גושפנקא לכשרותם, כך עליה להיות שותפה גם בקביעת בטלותם,
 בהכרזה שיפוטית מיוחדת, ואילו פגם שדבק בנישואין אינו מחייב בהכרח החזרת

 גלגל השעון אחורנית וראיית הנישואין כבטלים למפרע.
 אמנם התפיסה היסודית שהדין היהודי גילם לגבי מוסד הנישואין היתה של פעולה
 פרטית מובהקת, אך במרוצת הזמן הפכו הנישואין להיות טכס פומבי, שעריכתם
 הפרטית אסורה, אם כי לא בהכרת בטלה >׳. במציאות של המשפט הישראלי ניתן לומר
 כי עריכת נישואין | במשרד הרבנות, עריכה המלווה הן בפיקוח מוקדם על כשרות
 הנישואין והן בניהול הטכס על־ידי רב הבקי בפרטי הדינים, נוטעת בקרב הצדדים,

 שנישאו במסגרת זו בתום לב, אמונה שהנישואין נחשבים ככשרים ותקפים י,
 יתכן אמנם שבטלות ״הנישואין״ נעוצה באי־ קיום דרישה כה גלויה ויסודית של
 דיני הנישואין, עד שלמרות עריכת הטכס, שום אדם בר־דעת לא יניח שנקשרו נישואין
 מי־תוקף, אך במקרה זה, כגון שני גברים ״שנישאו״, לאחר שאחד מהם הצליח
 להסוות את זהותו המינית, מדוייק יהיה לכנות את התופעה בנישואין אפסיים או ״בלתי
 קיימים״ (nori-existent) שאין טעם לדרוש הכרזה שיפוטית כדי להצהיר על אי־קיומם,

.  אפילו אם הצד האחר היה תם לב לגמרי 8
. הצדדים ל י ל ע  אך, על־פי רוב, מקום שנערך טכס*נישואין אין הנישואין בסלים ב
 מוחזקים בעיני עצמם ובעיני זולתם כנשואים. ההכרזה על בטלות נישואיהם מעיקרא
 היא בפועל אחת הדרכים לפירוק הקשר שבקשר ביניהם מבהינד• עובדתית. אך המשפט
 איבו צריך ליצור פער גדול מדי בין המציאות לבין הנורמות החוקיות. זו גישתו של
 המחוקק בחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ״ט-1969, המגדיר
 ״התרת נישואין״ — ןלרבות גירושין, ביטול נישואין והכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם״
 (סעיף 6 לחוק). מבחינה פורמלית הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם אינה יכולה
. אולם ם י פ ק  להיכלל בגדר ״התרת נישואיך/ מושג המניח קיומם של נישואין ת
 אין המחוקק מתעלם מן המציאות. צאתה של הכרזתיבטלות המצהירה שנישואין
 לא תפסו מעולם, תלויה בשימוש שעושה נשיא בית־המשפט העליון בשיקול דעתו.
 שיקול דעת זה עשוי לחרוץ, לשבט או לחסד, את גורל הנישואין לגופם, ואילו הערכאה
 הדתית או האזרחית! לה מוקנה השיפוט, לעתים רק מספקת את הגושפנקא הפורמלית
. אך כיוון שלא ניתן לחזות מראש 9  להחלטה המהותית שנתקבלה על־ידי הנשיא עצמו

 6 ראה: פריימן, סדר קידושין ונישואין; שיפמן, שש, עמי 143-133,54.
 7 לצרכי ההכרה בנישואין הנערכ־ט בדרך פרטית, או, לפחות, לצורך הרישום במרשם
 האוכלוסין, נדרש 1אישור בדיעבד על־ידי בית־הדין המוסמך, אישור הבא במקום הביקורת

 המוקדמת בנישואין הנערכים במשרד הרבבות. ראה: פ׳ שיפמן, שס, עמ׳ 143-133.
 8 האבחנה בין matrimonium nullum^ matrimonium non exîstens מקורה בדין הקנוני
Wolff, p r i v a t e international ;וידועה לשיטות המשפט באירופה. על אבחנה זו ראה 

Jackson, The Formation and A n n u l m e n t of Marriage,Law, 2nd ed., pp. 79-80; 
85-86: Cohn, op. cit., 337-333 .על אבחנה זו במשפט הצרפתי, ראה:. nd ed.. pp2 

. M a r i a g e . Encyclopédie D a l l o t . 2° ed.. Droit Civil. 4: 673-694 
 9 על שיקול דעתו של הנשיא, ראה רשימתי בצשכ=יש, ב, עמי 416.
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 כיצד ישתמש הנשיא בסמכותו, הרי לפנינו נישואיו העלולים לבוא לקיצם על־ידי
 הכרזה שהם בטלים מעיקרם. אך מקרה זה אינו שונה מהותית מהכרזת בטלות בדרך
 כלל התלויה בתשובה הניתנת לשאלות עובדתיות ומשפטיות, לעתים מסובכות למדי,

 תשובה שאינה ידועה בהכרח מראש.
 שאלת הנישואין הבטלים היא שאלה מורכבת מאוד, ולא היה בכוונתי אלא לרמוז
 שאין חייבים לגרוס זהות בין נישואין בטלים לבין נישואין אפסיים. הזכויות ההדדיות
 של צדדים שנישאו בנישואין בטלים טעונות עיון ושיקול לגופו של ענין, מכלי להיות
 מוכתבות מראש על־ידי שיבוץ מעמד הצדדים לקטיגורית של בטלות המותק במהי יד

. י  אחת, את כל התוצאות המשפטיות של הנישואין 0
 אין להעלים עין מכך שטעמים דתיים המבקשים להמריץ צדדים החיים בחטא להיפרד
 מהר ככל האפשר, גורמים בדרך כלל לשלילת התוצאות המשפטיות מאותם נישואין
 אסורים ובטלים. אך מנקודת מבט הרואה את דיני הנישואין כביטוי למוסר החברתי
 נראה שיש למצוא איזון בין העקרון שהכרזת בטלות פועלת למפרע לבין השיקול שיש
 להגן על הציפיות של ״בני־זוג״ שפעלו בתום לב לפי המצב הנחזה למראית עין.
 מכלול התוצאות המשפטיות של נישואין בטלים הוא שאלה נכבדה ובמאמר זה
 ברצוני להתרכז בבעיית המזונות בלבד. לא נדון בניגודים הנוצרים עקב תחולת כללי
 המשפט הבינלאומי הפרטי בבית־המשפט האזרחי לעומת תביעתו של בית־הדין הרבני
 לתוקף אוניברסלי לדין התורה. מטעמים מעשיים נצטמצם לשני יהודים שנישאו זה לזה
 בישראל לפי דין תורה, אם כי הנישואין שביניהם לא תפסו לפי דין זה. לא נדון במזונות
 הילדים, זכות הנתונה להם, אף אם הוריהם לא היו נשואים זה לזה וכן לא נעסוק
 אלא בזכות האשה למזונות, כיון שלפי הדין היהודי אשה אינה חייבת, בדרך כלל,

. 1  במזונות בעלה 3

 ג. הצגת הבעיה

 הקביעה שנישואין הם בטלים היא מסקנה משפטית לגבי מסכת עובדתית מורכבת למדי.
 כללית אפשר לייחס את הפגם שהביא לבטלות הנישואין לשלושה מרכיבי2 יסודיים
 והם, הכושר לנישואין, צורת הנישואין וההסכמה לנישואין. העדר כושר של אחד
 הצדדים לנישואין, או העדר כושרם להינשא זה לזה, משמעותו ששום טכס, בשום צורה,
 אין בכוחו להשיא את הצדדים. בטלות הנישואין יכולה לנבוע גם מאי־מילוי תנאי

 10 דוגמא לתוצאה משפטית של נישואין בטלים אפשר למצוא בסעיף 9 לחוק לתיקון דיני
 העונשין (ריבוי נישואין), תשי״ט-1959, הקובע כי במשפט על עבירה לפי החוק הנ״ל,
 אין כופין להעיד ״לא בן זוג ולא מי שנישא לנאשם בנישואין שאינם תופסים״. אמנם
 ספק אם חידוש זה מוצדק. אי־כפיית בן־הזונ להעיד עד בן-זוגו מקורו ברצון למנוע
 פגיעה בשלום הבית (ראה הרנון, דיני ראיות, עמ׳ 87). אך האם יש מקום לשמור על

 שלום הבית בין מרבה נשים לאשתו השניה אותה נשא באיסור !
 11 ראה: שרשבסקי, שה, עמ׳ 367; הגדרת ״ילדי בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),

 תשי״ט-1959.
 12 שרשבסקי, עמ, עמ׳ 124. בנסיבות מיוחדות עשויה אשה להיות חייבת במזונות בעלה
 מדין צדקה. ראה לאחרונה: המי ת״א 804/72 ששירא נ׳ ששירא, פ״מ פ׳ 213. (חיוב אשה

 במזונות בעלה המשותק).
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 פורמלי, אותו ביתן |למלא בעתיד בעריכת טכס נישואין חדש, אך יתכן שעצם ההסכמה
 לנישואין לוקה בפגם יסודי, כגון, טעות, מרמה או אונס, פגמ שבעטיו אין תוקף

 לנישואין.
 לעצם עריכת טכם הנישואין הבטל עשויים להתלוות אלמנטים עובדתיים נוספים בעלי
 משמעות משפטית, לגון חיים משותפים, הבטחת נישואין, הצהרות הדדיות וכר. מבחינת
 המצב המנטלי של הצדדים יש להבחין בין מקרה שבו שני הצדדים היו ערים לבטלות
 הנישואין לבין מקרה ששניהם היו תמי־לב, ותיתכן כמובן האפשרות שרק אחד מן

 הצדדים היה תם־לב.
 גס המקרים בהם דורשת אשה מזונות, ונתקלת בטענת הגבר לבטלות הנישואין,
 אינם עשויים מעור אחד. יש להבחין בין מקרה בו הסכסוך נוצר על רקע הפגם שהביא
 לבטלות הנישואין לבין מקרה בו רקע הסכסוך שונה לגמרי, והגבר מנסה לגייס לעזרתו

 את בטלות הנישואין'כהגנה בתביעת מזונות.
 ההבדלים העובדתיים הללו עשויים להיות בעלי חשיבות משפטית. לפיכך כדי לשוות
 לדיון קונקרטיות ודיוק, נפתח בדוגמא שאת מרכיביה נשנה מדי פעם במהלך הדיון

 כדי לבדוק את השפעת השינוי בנתונים על התוצאה הסופית.
 גבר ואשה נישאו; במשרד הרבנות כדת משה וישראל. לימים עזב הגבר את האשה
 והיא מגישה נגדו תביעת מזונות לבית־המשפט. במפתיע טוען הגבר להגנתו, ואף מוכיח,
 כי אינו יהודי. המסקנה המתבקשת היא שהנישואין לא תפסו: הם התיימרו להערך
 לפי דין תורה, אך דין זה, אינו מכיר בנישואין בין יהודי ולא־יהודי. לכאורה, למסקנה זו

 מצטרפת מסקנה נוספת: ״הבעל״ אינו חב תשלום מזונות ל״אשתו״.
 אין צריך לומר שתוצאה זו גורמת עמל לאשה שהאמינה בתום לב שהיא נשואה
 לאותו אדם. החוטא1 יוצא נשכר והוא נפטר מתשלום מזונות לאשה אותה הצליח
 להןליך שזלל «. אך עמדתו של הדי! הנוהג, לכאורה, אינה מוטלת בספק: לפי הדין
 היהודי נובעת זכותה; של אשה למזונות ממעמד הנישואין, ומכאן שתנאי מוקדם לזכות
 המזונות הוא, שהזכאית היא אשתו כדת וכדין של החייב *!. אפשר שגישתו של הדין
 היהודי הפוסל נישואי תערובת לא תתקבל בדיון על תקפם של נישואין אזרחיים שנערכו
 מחוץ לישראל, נישואין עליהם מתבקשת תחולת כללי המשפט הבינלאומי הפרטי, אך,
 כאמור לעיל, הפעם ענין לנו בבישואין שנערכו בישראל גופה ובדין הישראלי הפנימי.
 אף החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי״ט-1959, לא הביא שינוי בנושא זה.
 לפי חוק זה חייב אדם במזונות בן־זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, ורק אם
 לא חל עליו דין אישי, יהיה תייב במזונות בךזוגו לפי החוק. אד אין החוק קובע שום
 הוראה המחייבת אדם במזונות מי שאינו בן־זוגו, אלא שנישא לו בנישואין שאינם

 תופסים. |
 ו

 3נ אס נגרם לאשר. נזק־ממון עשויה היא אמנם לזכות בפיצוי על ימוד עוולת תרמית לפי
 סעיף 56 לפקודת 'הנזיקין [נוסח חדש]. ראה: ע׳׳א 609/68 אספרנפ נתן נ׳ עכדאללה,
 פד״י כ׳׳ד (1) 1.455על האספקט הפלילי, ראה: מ׳ גוריאריה, ״התחזות לדמות פיקטיבית —
 התראות כאחר או מידמה״, כשפשיס, ה (תשל״ד), עמ׳ 685. בהעדר תרמית אפשר, אולי
 בנסיבות מתאימות,! לבסס חובת פיצוי של הגבר על יסוד עוולת הרשלנות לפי סעיף 35

 של הפקודה הנ״ל. |
 14 שרשבסקי, שס, עמי 51.

 ו
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 חקיקה מפורשת המסמיכה את בית־המשפט להעניק לפי שיקול דעתו מזונות לאשר.
 אפילו אם הנישואין היו בטלים, קיימת במספר מדינות אחרות״, אך בישראל נדחתה

 הצעה כזאת על־ידי הכנסת״.
 יש לשים לב לכך שבדוגמא הנזכרת לקו הנישואין בפגם בכושר. מכאן שאין אפשרות
 לנישואין תקפים בין הצדדים. מקרה שונה הוא כאשר הטענה הנטענת כלפי תקפם
 של הנישואין היא שההסכמה לנישואין לקתה בפגם יסודי. הנטיה של הדין היהודי היא
 שלא לראות את הנישואין במקרה זה כבטלים מעיקרם אלא, לכל הפחות, לחייב בגט
 מטעמי ספק ». במקרה אחד שנדון בפני בית־הדין הרבני טענה האשה שבעלה העלים
 ממנה לפני הנישואין שהוא סובל מפיגור שכלי ומחלות רוח. במקרה זה בקבע שאף
 לפי הדעה הרואה את הנישואין כספק תופסים ספק בטלים, יש יסוד לפי הדין לחייב
. בעיה דומה עשויה 1 8  את הגבר במזונות, כיון שהאשה.מעוכבת מחמתו להינשא לאחר
 להתעורר כאשר הטענה הנטענת היא שהנישואין לא נערכו בצורה הנכונה, כגון,
 שהעדים לפניהם נערך הטכס היו עדים פסולים בדרגה הפוסלת את הנישואין כבטלים
 מעיקרא. במקרה זה עלול להתעורר הספק שמא אפשר לראות את הצדדים כמקודשים
. יש גורסים שאם האשה ״ ט ג  בקיחשי־ביאה, ספק שבעטיו תהיה האשה זקוקה ל
 זקוקה לגט, יהיה חייב הגבר במזונות אם לא בבית־הדין הרבני, הרי בבית־המשפט

.  האזרחי °־
 אך אם נחזור לדוגמא של אשה שנישאה ללא־יהודי, בהאמינה בתום לב שהוא יהודי,
 הנישואין בטלים ללא כל ספק. היסוד לתביעת מזונות אינו יכול להיות קשר נישואין
 שוודאי לא נקשר בין הצדדים. לפיכך יהיה עלינו לנסות למצוא טכניקה משפטית

 אחרת באמצעותה ניתן לזכות את האשה במזונות.

ם המשותפים י ח החי ו נות מכ ו  ג. מז

 אפשר לטעון כי מעמדם של בבי־זוג שנישאו בנישואין בטלים וחיו חיי אישות
 כבעל וכאשה, לא יהיה גרוע יותר ממעמד ה״ידועים בציבור כבשואים״, אשר כלל

 15 חוקים מעין אלו קיימים באנגליה ובמספר מדינות בארצות־הברית. באנגליה, זכות המזונות
 לאשת שנישאה בנישואין בטלים מוענקת כסעד במסגרת צו המכריז על בטלות הנישואין.

 אם כי המלומד ברומלי מעיר:
"It is highly doubtful whether the court will be prepared to make any order 

25,in favour ol a party who contracted a marriage knowing it was void" (Note 
at p, . ) . 4 4 9 . op. cit 

. לגבי ארצות־הברית p p , 66-68. Cretney, Principles of Family L a w  יראה גם: 1974 ,
Clark, T h e L a w of Domestic Relations i n the U n i t e d States, 1968, :ראה 

. p , .Wolff, op. c i t . 351 : . P P .ל החוקים השונים ביבשת אירופה, ראה ע 1 3 - 1 3 7 
 16 בדיון על החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי״ט-1959, הציע ח׳׳כ שלמה הלל
 שחובת המזונות בין בני־זוג תחול אף אם יש פגם פורמלי בנישואי בני־הזוג, אד הצעה זו

 נדחתה (ראה: דכה׳׳כ, כרך 26, עמ׳ 1145-1143).
 דג שרשבסקי, שפ, עמ׳ 56-52.

 18 תיק 252/תשי״ד, פד״ר א׳ 75-74,65; פ׳ שיפמן, שש, עמ׳ 99-98.
 19 פ׳ שיפמן, שמ, עמ׳ 61-60.

 30 פ׳ שיפמן, עם, עמ׳ 125-124.
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 לא ערכו טכס נישואין. אך דא עקא, בניגוד לחוקים אחרים בהם השווה המחוקק, לצורך
 מתן זכויות כלכליות וסוציאליות שונות, את מעמד ה״ידועים בציבור כנשואים״ למעמד
 בני־זוג נשואים, הרי לענין זכות המזונות הותיר המחוקק את קשר הנישואין החוקי
 כעילה היחידה לתביעת מזונות על־פי דין. יתכן כי דעתו של המחוקק היתה שחיים
 משותפים בין גבר לאשה שלא נישאו, עשויים אמנם להקנות לצדדים זכויות מםויימות
 כלפי צדדים שלישיים, אד חיים משותפים אלו, כשהם לעצמם, אינם יוצרים זכויות
 הדדיות בין בני־הזוג עצמם, כגון: זכות מזונות. הווה אומר: לא הרי הגנתו של המחוקק
 על ה״ידועים בציבור כנשואים״ כלפי חוץ כהרי הגנתו עליהם כלפי פנים. קשר החיים
 המשותפים אינו מחייב את הצדדים עצמם הרשא־ם להפסיקו בכל עת שירצו, וכשם
 שהקשר נוצר ביניהם כתוצאה משיתוף כך הוא חדל כתוצאה מפירוד. רק אם החיים
 המשותפים המשיכו!בפועל להתקיים עד למאורע הרלבנטי, במיוחד מות אחד הצדדים,
/ זכויות היונקות מן הרעיון שאחד הצדדים  הם מקנים זכויות מסויימות כלפי צד ג

. 2  הביע את רצונו לראות בחברו את בךזוגו למעשה, אם כי לא היה בן־זוגו להלכה 1

 למסקנה זו הגיע השופט ברנזון בפסק ־הדין יגר נ׳ פלכיץ ״ :
 ״פעם ידועים בציבור כבעל ואשד! לא לעולם הם בעל ואשה. מצב זה של ידועים
 בציבור הוא דבר שבעובדה וככל עובדה אחרת גם זו עשויה להשתנות ולהתבטל,
- לפי הנסיבות. אם אהד מהם אינו רוצה להמשיך בחיים המשותפים, אין לכפותם

 עליו. אז מקיץ הקץ על מה שהיה ונשאר רק מה שהוסכם ביניהם״.

 ואשר לטענה כי יש להסיק מעצם החיים המשותפים הסכמה מכללא של הגבר לשאת
 * במזונות האשה, אומר השופט ברנזון:

.. ה אינני רואה כיצד אפשר להסיקו מנסיבות החיים המשותפים. ז כ  ״הסכם מכללא 1
 לכל היותר הייתי מבין שהוא חייב לזונה ולפרנסה כל זמן שהם ממשיכים לחיות
 כבעל וכאשה. סביר הוא שבל זמן שהאשה היה עם גבר לא תסכים לחיות עמו
 ולמלא כלפיו את תפקידיה וחובותיה כאשה, בלי שתהנה מהזכויות הרגילות של

. ־  אשד! נשואה. אבל לא כן, כאשר דרכיהם נפרדות״ ג

 מכאן יש להסיק שגבר שחי עם אשד. ללא נישואין אמנם אינו זכאי לדרוש ממנה

 21 ראה דברי ח״כ אזניות דכה״כ, כרך 26, עמ׳ 1145-1144.
 22 ע״א 563/65, 2ד״י :כ׳ (3) 244, 248-247.

 23 דעה דומה מובעו1נ בדין וחשביז ועדה על דיני משפחה בקוויבק, שם הוצע לקבוע כי:
(Article 174): "de facto consorts owe each others support fcis long as they 
live together". j 

 ובדברי ההסבר נאמר:
"This Provision is new [aw corresponding to the Committee's decision to 
give limited effect to de facto unions. On this subject, it believed it necessary 
to restrict the right to support as regards de facto consorts to the period of 
cohabitation... it seemed to the Committee an exaggeration ta impose on 
de facto consorts an obligation to provide future support" (Civil Code Re-
vision Office, Committee on the law on person and on the family, Report 
on the family, Montreal 1974, Part one, pp. 445-446). j 
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 שתחזיר לו את הסכומים ששולמו לה על ידו במזונותיה, אולם אין האשת זכאית לדרוש
 ממנו מזונות בעתיד.

 לשון אחרת: הסכמתם של הצדדים לחיות כבעל ואשד. אינה אומרת, כשלעצמה,
 שרצונם היה ליטול על עצמם זכויות וחובות המקבילות לאלה שנוטלים על עצמם
 בני־זוג הנשואים זה לזה. אדרבא, אי־עריכת טכס נישואין מצידם מלמד, לכאורה,
 שהצדדים היו רוצים, או מוכנים היו להסתפק, בקשר בלתי מחייב. האפשרות שהגבר יזנח
 את האשד. בהשאירו אותה ללא תמיכה מספקת היא סיכון שהיה, או צריך היה להיות,
 סיכון מחושב. אם רצונם של הצדדים היה לחייב עצמם הדדית, מן הדין שיבליטו

.  רצון זה בהסכם מפורש*2
 שוב בנושא שלפנינו הבעיה היא שונה, ומקורה בכך שנערך בין הצדדים טכס נישואין
 בו הביעו את רצונם להינשא, כלומר ליטול על עצמם את החיובים ההדדיים הנובעים
 מנישואין, אך האשה לא היתה ערה לבטלות הנישואין. ממילא לא התעורר אצלה הצורך
 לדרוש הסכם מפורש המבטיח את זכות המזונות, כי היא סמכה על הדין המעניק לה

 זכות זו.

 ד. מזונות מכוח מניעות

 ניתן לטעון כי, בדוגמא הנזכרת לעיל, הגבר שהציג עצמו כיהודי יהיה מנוע מלטעון
 כלפי האשה שאיננו יהודי, אחרי שהאשה סמכה על דבריו, נישאה לו ושינתה בזה את
 מצבה לרעה. אפשר לומר כי בעקרון המניעות ניתן להשתמש גם אם הגבר לא הוליך
 שולל את האשד! והאמין בטעות כי הוא יהודי, עובדה שאי־נכונותה נתגלתה לו
 מאוחר יותר. גם במקרה זה לא נראה צודק שהגבר יורשה לכפור במצגו הקודם, הגפ

 שנעשה בתום לב.
 עם זאת, השימוש בדיני מניעות כדי להשתיק טענתו של אדם שנישואיו היו בטלים
 מעיקרם, יוצר קושי. מבחינה עקרונית, מקובל שאין מניעות יכולה לחתור תחת עקרון
 מהותי הנעוץ בתקנת הציבור. אם תקנת הציבור דורשת לראות את הנישואין כבטלים,
 אין לעקוף מטרה זו על־ידי שימוש בדיני מניעות. לשון אחרת, כוחה של מניעות
 אינו יכול להיות גדול יותר מכוחה של הסכמה מפורשת, וענין שלא ניתן להסכים עליו,
 אי אפשר להיות מנוע מלעורר אותו. אין צריך לומר כי אם הנישואין היו בטלים, אין
 בני-הזוג רשאים להסכים ביניהם על ראייתם כתקפים. ממילא טענה לבטלות הנישואין

 אינה יכולה להיות מושתקת על־ידי מניעות ״2.
 אולם אפשר היה לומר שעקרון המניעות יפעל רק לשם המטרה המצומצמת
 של חיוב הגבר במזונות האשה, חיוב, שעליו, כשלעצמו, ניתן להסכים, מבלי
 שיוענק לאשה סטאטוס של נשואה מכח מניעות. כלומר, לכל דבר ייחשבו
 הנישואין כבטלים, חוץ מענין המזונות. יוצא מכאן שבתביעת מזונות יושתק

 24 דעה אחרת: פרידמן, ״הידועה בציבור בדין הישראלי״, עיוני משפט, ג, עמ׳ 459, ה״ש 58.
Cf. Bromley, Family L a w , 4th ed., pp. 67-69; Jackson, T h e F o r m a t i o n and A n - 25 
n u l m e n t of M a r r i a g e , 2nd. ed., pp. 136-137; Tolstoy, "Marriage by Estoppel", 

L וראה גם: ע״א 241/57 פלטיאל נ׳ פלטיאל, פד׳׳י י״ג .84 599. . Q . R . 245 
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 הגבר מלטעון שהנישואין בטלים, אך בהיותו פנוי, יוכל למשל, להינשא לאשת
 אחרת, מבלי שיעבור בזה עבירת ביגמיה. לעומת זאת, האשד. — ברצותה להינשא
 לאחר, תפסיד און זכותה למזונות, מבלי שתוכל להשיג לעצמה פיצוי כלשהו המקביל
 לזכויות אשה נשואה הזכאית לגט מבעלה. האשה תפסיד את מזונותיה כיון, שאם
 יש לראותה — מכוח דיני מניעות — כנשואה לגבר הראשון, הרי לפי הדין היהודי אשת
 איש הנישאת לאחר, מאבדת כתוצאה מנישואין אסורים ובטלים אלו את זכויותיה
 מבעלה הראשון, לרבות זכות המזונות. אמנם במקרה שלפנינו הדין היהודי אינו רואה
 אותה כנשואה, אבל אותה אשה לא תורשה לטעון דבר והיפוכו באותה תביעה גופה.
 כלומר, האשה לא תורשה לטעון שהגבר מנוע מלטעון שאינו נשוי לה, בבואה לדרוש
ך בעת ובעונה אחת מנוע גם מלטעון שיש להחיל עליה את הדינים  ממנו מזונות, א
 ההלכתיים החלים! על אשה נשואה הנשאת לאחר. על בסיס דיני מניעות, היסרדותה
 מאותו גבר אינה מזכה אותה בפיצוי כלשהו אם רואים בה נשואה החייבת שלא ״למרוד״
 בו, ובודאי אם תאים אותה כפנויה. קושי זה מבליט את העובדה שהשימוש בדיני
 מניעות אינו המכשיר המשפטי המוצלח ביותר לפתרון בעיות מהותיות, אף שלעתים,
 בדלית ברירה, עושים בהם בתי־המשפט שימוש כדי להתגבר על קשיחותה של תוצאה

. 2  ־ משפטית בלתי רצויה 6

 אולם אף לגבי עצם הזכות למזונות, השימוש בדיני מניעות אינו פותר את כל הבעיות.
 נניח שהגבר טוען לבטלות הנישואין בטענה שהעדים לפניהם נערך הטכס היו עדים
 לא־כשרים שפסלותם שוללת את תוקף הנישואין לפי הדין היהודי״. נניח גם שאין
. במקרה זה לא היה שום מצג מטעה 2  לראות את הצדדים כנשואים מכוח קידושי ביאה 8
 מצד הגבר, וההנחה היא ששני הצדדים היו תמי לב ולא היו ערים לבטלות נישואיהם.
 אך השימוש בטענה פורמלית שכזאת מצד הגבר, ברצותו להיפטר מתשלום מזונות,
 צורם את האוזן. אין לומר כי הגבר מנוע מלכפור בתוקף הנישואין, כיון שהעובדות
 היו ידועות, או בלתי ידועות, לשני הצדדים במידה שווה. יש להניח אמנם שבני־הזוג
 הציגו עצמם מאוחר יותר כנשואים זה בפני זה, אך ניתן לומר ששניהם סמכו על טכס

 הנישואין כמקנה להם מעמד משפטי של בעל ואשה, ולאו דווקא על המצג ההדדי >ז2.

 26 ראה: פ׳שיפמן,׳ ״התנגשויות דינים בקביעת ההשתייכות הדתית״, משפטים, ו (תשל״ה),
 עמ׳ 119-117,41.

 27 ההנחה היא שלא היו בשעת הסכם עדים אתרים מלבד אותם עדים שהיו פסולים מדאורייתא.
 אם פסלותם של! העדים היא רק מדרבנן צריכה האשה גט מספק: רמכ׳׳מ, הלכות אישות,
 פ״ד ה״ו; שריש אה׳׳ע, סי׳ מ״ב ס״ב; פ׳ שיפמן, כפק רץדדטץ פמשכט הישראלי, עמ׳ 53-52.
 28 ראה, למשל, מ.א. ת״א 876/71 הלפוץ נ׳ הלפת, פ״מ פ״א 567, בו נדחתה תביעת אשה
 למזונות, לאחר שנתברר כי בטכס הקידושין שנערך בבלגיה במסיבה משפחתית לא נכח
 אלא עד כשר אחד. בית־המשפט הביע את מורת רוחו מכך ״שעמדתו המוסרית של הנתבע

. מפוקפקת״ על־ידי הימנעותו מפסיקת הוצאות לטובתו. .  נראית.
"If two people with the same source of information assert the !same truth, or 29 
agree to assert the same falsehood at the same time, I cannot •see how either 
can be estopped as against the other from asserting differently" (Crown v. Crown 

.[1935] P. 120, 127) 
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 מזונות האשה בנישואין בסלים

 ה. מזונות מפוח הבטחה מכללא

ת ו נ ו ז ת מ ע י ב ת ם ל י י ז ו ח ם ה י ג י י ס  1. ה

 טענה אחרת מבקשת לבסס את חובת הגבר לשאת במזונות האשה על יסוד הבטחה
 מכללא 0«. אכן, מן החיים המשותפים, כשלעצמם, אין להסיק חיוב מצד הגבר למזונות
 האשה אחרי שדרכיהם נפרדות. אולם מטכס הנישואין שנערך ביניהם אפשר להסיק
 הסכמתם לקבל על עצמם את כל החיובים ההדדיים שהדין מייחם לנישואין, לרבות חיוב
 הגבר במזונות האשה, אף לאחר פירוד. אפשר לומר כי על היחסים החוזיים שבין
 הצדדים חל הדין האזרחי, להבדיל מן הסטאטוס הנשלט על־ידי הדין האישי«. לשון
 אחרת, אף אם הנישואין היו בטלים, הרי הסכמת בני־הזוג להינשא לא מאבדת מערכה

 לצורך דיני החוזים.
 השתתת חיוב הגבר במזונות האשד. על יסוד דיני החוזים מציבה אף את הגבולות
 הראויים לחיוב זה. אם היו שני הצדדים ערים לבטלות נישואיהם, כלומר לא רק לעובדות
 המבטלות כי אם גם למשמעותם המשפטית, ספק אם יש מקום למסקנה שהתכוונו ליטול
 על עצמם חיובים הנובעים מנישואין תקפים. ביודעם על בטלות הנישואין, יש לצפות
 מהם כי• אם התכוונו לחייב עצמם הדדית, יערכו הסכם מפורש. אמנם אפשר לטעון
 טענה נגדית: עריכת הטכס מצתים, ביודעם על בטלות הנישואין, לא היתה מכוונת
 אלא ליצור התחייבויות הדדיות של בני־זוג נשואים. לכן, שאלת הסקת קיומו של הסכם
 מכללא בנישואין שבטלותם היתד. צפויה מראש, תלויה בבדיקת נסיבות הענין. אולם ככל
 חוזה אפשר שהחוזה יהיה נגוע באי־חוקיות. חוזה הסותר את תקנת הציבור הוא חוזה
 בטל, אך בקביעת התוכן של המושג ״תקנת הציבור״ נפסק לא אחת כי בית־המשפט
ך>• 2». צ ר  לא יראה עצמו קשור בהכרח בהשקפות הדין הדתי, כי אם במה שנראה בעיניו כ
 יש להניח, למשל, שביהמ״ש לא יראה נישואי תערובת כבוגדים את תקנת הציבור»,
 עד כדי שלילת הערך החוזי של ההתקשרות שבין הצדדים, להבדיל, למשל מיחסים
 שבין קרובים בקירבת דם (אם כי אולי לא כל סוגי העריות לפי הדין היהודי) שההת
 קשרות ביניהם תיחשב, כנראה, כפסולה אף מבחינת המושג החילוני של תקנת הציבור.
 הוא הדין, כמדומה, להתקשרות בין אשד. נשואה עם גבר אחר, לפחות כאשר חיי הנישואין

 30 לכאורה אפשר היה לטעון כי לפי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי״ם-1959,
 סעיף 12(ב), נדרש כתב בהסכם למזונותיו של בגיר, אך נראה כי אין הכוונה אלא להסכם
 המשנה זכות המזונות במסגרת החוק, ראה: ע״א n p 507/61״s נ׳ יזניק, פד״ ט״ז 925,
 928. ואילו ההסכם אותו מבקשים להסיק מעריכת הטכס יוצר זכות מזונות למי שאינו בן־

 זוג, זכות שאינה כלולה בחוק הנ״ל.
 31 על בעיה מקבילה במסגרת המשפט הבינלאומי הפרסי, ראה: לבונטין, על נישואיו וניתשיץ
 הנערכים מחוץ למדינה, עמ׳ 33, הערה 49. וראה ה׳׳ש 43 להלן, על קונסטרוקציה הסכמית

 דומה המוסקת מן החיים המשותפים של צדדים לא־נשואים על שיתוף נכסים ביניהם.
 32 ע״א 337/62 רייזנפלד נ׳ יעקובסון, פד״י י״ז 1009, 1025; ע״א 563/65 ינר נ׳ פלכיץ,
I. Englard, Religious Law in the Israel Legal System, :פד״י כ׳ (3) 224. וראי. במיוחד 

.pp. 168-177 
 33 השווה: בג׳׳צ 143/62 שלזינגר נ׳ שר הפניפ, פד״י י״ז 225, 241; ע״א 373/72 טפי נ׳ מדינת

 ישראל, פד״י כ״ח (2) 7.
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 של אותה אשה טרם נתערערו ללא תקנה ״. גם במקרה זה של פסילת החוזה רשאי
 בית־המשפט, ״במידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה, לחייב את הצד השני
ש להניח שבית־המשפט יודרך במקרה זה י s .  בקיום החיוב שכנגד כולו או מקצתו״ 3
 בראש ובראשונה' על־ידי הערכת התנהגותם של שני הצדדים. אם ידעה האשד. על
 האיסור, דומה שלא רצוי לזכותה בפיצוי כלשהו, אולם יתכן שאין לקבוע בזד. מסמרות,
 ולמשל נערה צעירה ותמימה שנתפתתה לגבר מתוך קלות־דעת וחוסר נסיון, תימצא
. אולם אפילו היתד. האשד. תמת־לב, הקושי הוא שזכות המזונות היא s a ראויה לסעד 
 זכות מתמשכת והולכת, אשר הזכות המקבילה לה היא שירותיה הטובים של האשד.
 לבעלה— ״מעשי'ידיה״ בלשון המקורות—ואילו בית־המשפט רואה את הקשר במגונה
 וטעון התרה מיידית״. לכן, יתכן שהאשה תאלץ להסתפק, במקרה הטוב, בפיצוי

 חד״פעמי ותו לא י|3.
 אולם נניח כי] הגבר טוען לבטלות הנישואין בטענה כי אשתו לא היתד. כשירה
 להינשא לו בין כיוון שלא היתד. יהודיה, ובין מפני שלפי ההלכה היתד. עדיין בגדר
 אשת־איש, כגון שנתגרשה מבעלה הקודם רק בגירושין אזרחיים. השתק ודאי אין כאן,
 כי הסיבה לבטלות נעוצה באשה דווקא, אשר הציגה עצמה — ולו גם בתום לב—
 כבשירה להינשא.' הטענה שיש לחייב את הגבר במזונות על יסוד הבטחה• מכללא,
 עלולה להיתקל בתשובה לפיה אפילו היתד. הבטחה, הרי היא לוקה בהטעיה או בטעות
. יכול הבעל לטעון שהוא סבר לתומו שהאשה כשירה  המזכה את הגבר בהשגת ביטול«3
 לנישואין, אך משנודעו לו העובדות לאשורן זכאי הוא לטעון: אי־אפשי בלא־יהודיה
 או באשת־איש. או מזוית ראיה אחרת, יכול הבעל לטעון: הבטחתי מכללא למזונות
, ם י פ ק  ניתנה על יסוד ההנחה המוטעית שהנישואין שנערכו בינינו הם נישואין ת

 ואילו בפועל הנישואין היו בטלים מסיבה התלויה באשה.
 אם בטלות הנישואין נובעת מפגם שבצורה, ניתן פגם זה לתיקון, אם יחזרו הצדדים
 ויתקדשו שנית, בצורר. כשרה. לכן אין הטעות עילה לביטול ההסכם ». אך אם בטלות
 הנישואין נובעת מאי־יהדותו של הגבר, אשר סבר בתום לב כי הוא יהודי, הרי אף

 34 ראה: ה״ש 45 'להלן.
 35 חוק החוזים (חלק כללי), תשל״ג-1973, סעיפים 31,30.

 36 השווה: ע״א 609/68 אספדנש נתז נ׳ עכדאללה, פד״י כ״ד (1) 455.
 37 מעין זה טעמו;של הדין היהודי לשלילת זכות המזונות בנישואי איסור. החשש הוא שמתן
 המזונות יגרום!שהאשה ״תתעכב״ אצלו, אד כיוון שמטרת הדין היא להמריץ את הצדדים
 להתגרש, לא ^זכה האשה למזונות אלא אם כן היא מוכנה להתגרש והוא מעכב את

 מתן הגט. ראה! שרשבסקי, שם, עמ׳ 318-317.
 38 השווה אבחנתו.של השופט זילברג בע״א 563/65 ינר נ׳ פלביץ, ה״ש 32, בעמי 252: ״חוקי
. כי אין זה נוגד את טובת הכלל אם הידועה .  הידועה בציבור מחייבים אותנו להניח.
 בציבור תקבל 1״שיפוי״ כספי בעד הנזק שנגרם לה עקב יחסיה עם האיש, אבל נוגד גם
 נוגד את טובת'הציבור אם יוכר תקפם המוסרי, וממילא החוקי, של הסכמם הגוררים אחריהם

 את יצירת היחסים...״.
 39 ראה: סעיפים 14 ו־15 של חוק החתים (חלק כללי), תשל״ג-3ד19.

 40 וראה סעיף 14 (ג) של החוק הנ״ל:
 ״טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון

 הטעות והצד השני הודיע לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן״.
j 
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 מזונות האשת בנישואין בטלים

 אם יש להניח כי לולא הטעות לא היה מתקשר עם האשד. היהודיה, הרי הצד השני
 לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך ולכן לא יבטל בית־המשפט את החוזה אלא ״אם
 ראה שמן הצדק לעשות זאת״ (ואם ראה לבטל את החוזה רשאי לזכות את הצד התמים

 בפיצויים)».
 כללו של דבר: אין זה צודק שגבר יוכל להיפטר מתשלום מזונות לאשר. שנישאה לו,
 כאשר אותה אשד. לא ידעה, ולא היתד. צריכה לדעת, על בטלות הנישואין2*, ואילו
 המשכת הקשר שביניהם אינה נוגדת את תקנת הציבור כפי שהיא מצטיירת בעיני בית־
 המשפט החילוני. בנסיבות אלו נוצרה ציפיר, מוצדקת אצל האשד, שלא תושאר ללא
 תמיכה מספקת. ציפיה זו יכול שתהיה מוגנת על יסוד הבטחתו מכללא של הגבר, אם

 הבטחה זו אינה נוגדת דיני החוזים לגבי טעות ואי־חוקיות.
 יש לציין שלאחר תקופה ארוכה של חיי נישואין, הגיעה האשה לגיל מבוגר, וסיכוייה
 להינשא פחתו במידה ניכרת. פיחות עשוי לחול אף בערכה בשוק העבודה, אם האשד.
 לא פיתחה לעצמה קריירה עצמאית, בהיותה עסוקה בניהול משק הבית וגידול הילדים,
 במשך תקופה ארוכה. מכאן שסיכוייה של האשד, לשמור על רמת חייה הקודמת, ואפילו
 רמת־חיים פחותה, בין על־ידי עבודה מחוץ לבית ובין על־ידי נישואין מחדש, עלולים

 להצטמצם במידה מכרעת ».

ת ו נ ו ב במז ו י ח ת ה פ ו ק  2. ת

 עם זאת, הקושי העיקרי נעוץ בשאלה עד מתי תהיה זכאית האשה במזונות. גם בנייזוג
 נשואים כדת וכדין, זכות המזונות של האשד. פוקעת עם הגירושין. אין זה מתקבל
 על הדעת שזכותה למזונות של אשד, לא־נשואה תהיה גדולה יותר מזכות אשד. נשואה.
 פתרון אפשרי, לכאורה, הוא לומר שכשם שזכות האשד. הנשואה פוקעת עם הגירושין,

 41 סעיף 14(ב) לחוק הנ״ל. אמנם חברי ד״ר קרצ׳מר העירני כי איץ הכרוז לפרש את הידיעה,
 או חובת הידיעה, של הצד השני, הדרושה לפי סעיף 14 לחוק, כתנאי לזכות הביטול של
 החוזה מחמת סעות, כמתייחסת לעצם הטעות כי אם ליסודיותה (״וניתן להניח שלולא
 הטעות לא היה מתקשר בחוזה״), אלמלא כן — לדעתו — מאבד סעיף 14(א) את עיקר
 החידוש שבו, עקב הוראת סעיף 15 לחוק המטילה חובת גילוי רחבה מאוד שהפרתה מזכה
 בביטול החוזה עקב הטעיה. עם זאת דומה כי הדעה המקובלת גורסת שבמקרה של טעות
 משותפח אין זכות בטול אוטומטית לפי סעיף 14. ראה: ז׳ צ׳לטנר, דמי חוזים של מדינת

ATJ ישראל, עמי 187 ואילך; ר׳ גורי, ״לטעות שבהוראת הטעות״, הפרקליט, כ״ט, עמ׳ 
 42 השווה הסייג לענין ביטול פעולות משפטיות של קטין: סעיף 6 לחוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות, תשכ״ב-1962; וראה: אנגלרד, ״חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,

 תשכ״ב-1962״, פירוש לחוקי החוזים, עמ׳ 52-49*
 43 קושי דומה, אם כי חריף פחות, קיים לגבי הזכויות הרכושיות של אשה שנישאה בנישואין
 בטלים. חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל״ג-1973, אינו הל אלא על בן־הזוג החוקי. אך
 יש להניח שהאשה הלא־בשואה תוכל למצוא את תקנתה במסגרת הפרזומפציה לטובת
 שיתוף נכסים, שבנתה הפסיקה על יסוד החיים המשותפים של בני־הזוג, חיים שאינם
 תלויים בקיומו של קשר נישואין תקף. והשווה פסק־דינו של בית־המשפט העליון בע״א
 429/67 אלוכיץ נ׳ קואופרטיב להובלת משאות ״הנמל החדש׳׳ כע׳׳מ (לא פורסם). וראה

. p , .A1255. 31 A . L . R . 2 ־  בענין זה הערה ב
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 מאמרים

 הרי כך זכות האשד, הלא־נשואה תפקע עם מתן הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם,
י.  הכרזה שהיא לכאורה אנלוגית לגירושין 4

 אך אפילו נתעלם מן השיקול הפורמלי לפיו להבדיל מגירושין, הצהרה על בטלות
 נישואין מעיקרא אינה יוצרת מצב משפטי חדש, אלא נתייחס אליה כמנתקת בפועל
 את הקשר העובדתי, מכל מקום, אין להתעלם מן השיקול המעשי. זכות המזונות של
 אשד. נשואה אינה יכולה לבוא לקיצה באורח חד־צדדי על־ידי הגבר. הגירושין המפקי
 עים את המזונות אינם ניתנים אלא אם הוסכם בין הצדדים להתגרש, הסכם המגדיר
 את זכויותיהם ההדדיות, ושעשוי לפצות את האשד. על הפקעת קשר הנישואין. הזכות
 עשויה לפקוע אף! אם הצליח הבעל להראות עילת־גירושין על־פי דין, לפיה יחייב
 בית־הדין את האשד, בגירושין. לעומת זאת, הכרזה על בטלות נישואין יכולה להיות
 מושגת בקלות על־ידי הגבר, ואם כך מה הועילו חכמים בתקנתם להגן על אשה

 תמת־לב ז ן
 אם מבקשים אבו לדמות בין השניים ולהתייחם לזכות המזונות החוזית של האשה
 הלא־נשואה כאילו היתה זכות מזונות על־פי דין של אשה נשואה, זכות המזונות אינה
 יכולה לפקוע כתוצאה מיזמתו החד־צדדית של הגבר. תנאי זכות המזונות החוזית יהיו
 כאותם תנאים החלים על המזונות על־פי דין. הווה אומר: זכות המזונות מותנית
 בין היתר בכך שהפירוד לא בגרם באשמתה של האשה, שהאשה אינה מרוויחה בעצמה
 די פרנסתה, ושאינה מסרבת ללא הצדקה לחדש את החיים המשותפים. מאליו מובן
 כי אם האשד. נישאה מחדש לאחר, או עשתה מעשה שאילו היתה בשואה היתה בגדר

 חייבת גט, תפקע זכותה למזונות.
 אפשר שיטען הטוען כי דרך זו לוקה במלאכותיות רבה. כך, למשל, אם אותה אשד.
 פנויה קיימה יחסי־מין עם גבר אחר, וזאת לאחר ש״בעלד.״ זנח אותה ללא צידוק,
 דינה יהיה כדין אשת־איש שבגדה בבעלה ושהפסידה מזונותיה. לכך, לכאורה, אין הצדקה.
 אולם טענה זו מתעלמת מן הקונסטרוקציה המשפטית לחובת הגבר במזונות האשה.
 קונסטרוקציה זו רואה בעריכת הטכס משום הסכמה הדדית של הצדדים לקבל על
 עצמם את מכלול החיובים הנובעים מנישואין תקפים, לרבות הסכמת האשה לחובת־
 נאמנות לגבר. פקפוקים על הטעם בשלילת זכות המזונות יכול החולק להשמיע גם
 כלפי אשד, נשואה שחיתה עם גבר זר, לאחר שיחסיה עם בעלה נתערערו באשמתו
 ללא תקנה״•. אך באותה מידה אפשר להשיג על העדר חובתה המקבילה של אשה
, או בזכותה של אשה אמידה לקבל מזונות מבעלה י  לזון את בעלה בנקיבות מתאימות 8
 מיעוט י האמצעים י*\ הווה אומר: השגות כנגד תנאי המזונות במבנה החוזי של הני

 ן

 44 זו אמנם דעתו של Cohn, ה״ש 1 לעיל, בעמ׳ 539.
 45 לגבי חוקיות הבטחת נישואין, בנסיבות מעץ אלו, היתה דעתו של בית־המשפס שאין
. מעורערים מיסודם ולא .  לפסלה מטעמי אי־חוקיות, אם היו חיי הנישואין של המבטיח ״.
 נשאר ביניהם.I . אותו קשר של חיבה ונאמנות הדדית, שעוד יכול היה להיפגע על־ידי
 ההתקשרות...״ (ע׳׳א 337/62 רימפלד נ׳ יעקוכסין, פד״י י״ז 1009, 1019; ע״א 4/66 פדן

 נ׳ הלמוט, פד״י כ׳(4) 337, 364; ע״א 649/70 הדמום נ׳ פרץ, פדיי ב״ה (2) 35).
 46 ראה ה״ש 12 לעיל.

 47 ראה ע״א 61/71¡ בהן נ׳ כהן, פד׳׳י כ״ה (2) 327, וראה הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה
 (מזונות) (תיקון:!, תשל״ה-1975 (ה׳׳ח 1168 תשל״ה, 174).
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 מזונות האשה בנישואין בטלים

 שואין הבטלים מופנות, לאמיתו של דבר, כנגד דיני המזונות בנישואין תקפים וכשרים.
 קושי עלול להיווצר אם האשה מבקשת להפסיק את החיים המשותפים בטענה
 שהנישואין הם בטלים. דומה שאין מקום לזכות את האשה במזונות ללא הגבלה מראש
 של זמן, ויחד עם זאת להצדיק את סירובה לחדש את החיים המשותפים. עם זאת דומה
 שאין לנהוג באשה במקרה זה כאילו זנחה את בעלה לאחר שמאסה בו ונחנה עיניה
 בגבר אחד. יותר מוצדק להשוות את מעמד אשה זו לאשה המתגרשת מבעלה ללא אשם
 מצידה. אשד. זו זכאית לפיצוי לפי שיקול דעת בית־הדין ״. אף כאן מתקבל על הדעת
 להעניק לאשה פיצוי לפי שיקול דעת בית־המשפט. הנתונים הראויים להיות מובאים
 בחשבו! הם במיוחד התנהגותם של הצדדים, אורך חיי הנישואין ומצבם הכלכלי של
 שני הצדדים. אין להניח שפיצוי זד. יחזיר את מצב האשד. לקדמותו, אולם פיצוי חלקי
 על ההפסד הכלכלי שנגרם לאשר. מן הראוי שינתן לד- הבסיס החוקי לחובת פיצוי זה
 יהיה שוב תנאי מכללא המיוחם לצדדים בשעה שערכו את טכס הנישואין. לפי תנאי זה
 זכויות הצדדים בשעת הפסקת החיים המשותפים יהיו מקבילות לזכויות בני־זוג

 המתגרשים זה מזה.

ת נישואין ח ט ב ח הפרת ה נות מכו ו  ו. מז

 קונסטרוקציה חלופית אותה ניתן להציע כדי לזכות אשה בפיצוי על נזק הנגרם לה
 כתוצאה מבטלות הנישואין הוא: הפרת הבטחת נישואין. כל הבטחת נישואין טומנת
 בחובה מכללא הצהרת המבטיח על כשירותו לנישואין. לשון אחרת, הבטחת נישואין
 אין משמעותה רק הבטחת הגבר לערוך טכס נישואין עם האשה, כי אם לשאתה בנישואין
 תקפים. גבר שנישא לאשה בנישואין בטלים אינו מקיים בזה את הבטחתו להיות נשוי
. אם תוקף הנישואין נכשל מסיבה התלויה בגבר זכאית האשה לתבוע ממנו פיצוי 4 9 ה  ל

 על הפרת ההבטחה, כאשר הנזק שנגרם לד. הוא שלילת זכויותיה כאשה נשואה.
 הלכה זו נפסקה באנגליה בפרשת shaw v. Shaw™. בענין זה הסכימו הצדדים
 להינשא ואף נישאו, אך רק לאחר מותו של הגבר נתברר במפתיע לאשה כי נישואיה
 עמו היו בטלים, כיון שבשעה שנישא לה היתר. אשתו הקודמת עוד בחיים. בית־המשפט
 לערעורים פסק כי האשד. זכאית לתבוע מן העזבון פיצוי בגין הפרת הבטחת נישואין
 מצד הגבר המנוח, פיצוי המחושב על יסוד הזכויות שהיו מגיעות לאשה מן העזבון
 אילו היתד. נשואה למנוח, בית־המשפט לא קיבל את הטענה שההבטחה היתה בלתי־
 חוקית, כיוון שהאשה היתה תמת־לב ולא ידעה על בטלות הנישואין. אפשר לציין
 כי אילו ידעה האשד. על בטלות הנישואין, ניתן היה לראותה כמוותדת על קיום ההבטחה

 48 תיק 90/תשי״ד, פד׳׳ר א׳ 137,129; פ׳ אלון, חקיקה דתית, עמ׳ 167-165.
: p , .nd. ed2 33: ראה. Johnson, Family L a w , 49 

"A marriage is void if one of the parties to it is already married... This rule 
may cause great hardship to a woman who may learn only many years later 

'. Her remedy is to sue the man forthat her marriage is 'void for bigamy 
breach of promise of marriage, for the ineffective ceremony that was solemnized 
did not amount to fulfilment of the contract to marry...". 

. [ Q . B 2 1 9 5 4 1 . 429 50 
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ם ן  מאמרי

 לנישואין תקפים ומסתפקת בחיים משותפים גרידא אפילו אם עצם ההבטחה היתד! חוקית.
ב באותו מצב ל ־ ת מ  משמעותה הכללית של הלכה זו היא שבפועל יש להעמיד אשד, ת
 בו היתד, עומדת ן אילו היתד, נשואה כדין למנוח. אמנם בנסיבות בהן הגבר לא ידע
, לא תשמש ת הנישואין, ואין בידו לקיים את הבטחתו  ולא היה עליו לדעת על בטלו
עת פיצויים, כיון שרואים את הגבר כאנוס ואת החוזה ת ההבטחה עילה לתבי ר פ  ה

.  כמסוכל »

זק הנגרם ת סיכול או אונס שכזאת, יש לקבוע את הנ נ ע  כאשר לא תוכל להישמע ט
ת הנישואין. הנזק הנגרם הוא שלילת הזכויות להן היתד, ח ט ב  לאשה כתוצאה מהסרת ה
ל האשה פיצוי שווה־ערך לזכויות ב ק  זכאית אילו היתד.' נשואה לגבר. משמע, למעשה ת
נות העתידיים של האשה ו , אך לגבי זכות המזונות דרושה הסתייגות. המז  אשד, נשואה »
 יסודם בקשר הנמשך שבין הצדדים. לגבי האשה אפשר לטעון שאין היא יכולה, מכוח
ת נישואין, להמשיך לדרוש את המשכת הקשר שבין הצדדים. ח ט ב ה ! ת ר פ  העילה על ה
: חובתה להקטין את הנזק על־ידי נסיון להינשא מחדש. הפיצוי שיכול ת ר ח  לשון א
 שינתן לה יהיה מבוסם על הערכה ממשית של הפיחות שחל בערכה ב״שוק״ הנישואין

 והעבודה. \

עת זכויות רכושיות 03, ת הבטחת נישואין עשויה ליצור, כמדומה, גם יסוד לתבי ר פ  אך ה
 או תביעות מן העזבון על יסוד הזכויות שהיו מגיעות לאשה אילו היתה בשואה לאותו
עת האשד, לפיצוי כאשר הנישואין היו בטלים,  אדם. אך היא יוצרת גם יסוד חלופי לתבי
 ואין ברצונה להמשיך בחיים המשותפים. לפיכך הזכויות המגיעות לה כאשד, נשואה
ם שהוזכרו לעיל — או על יסוד הבטחתו של הגבר המשתמעת י ג י י ס ל ! ף ו פ כ — ה ו ל תנ נ  י
כת הטכס לקבל על עצמו כלפיה חיובי־אישות המקבילים לחיובים בנישואין  מערי
 תקפים, או על יסו1 הבטחתו הקודמת של הגבר לערוך עמה נישואין תקפים שיצמיחו לה

 לפי הדין זכויות שוות.

ם י ר ו ס  ז. נישואין א

״ יפה עקרונית, ועוד מקל וחומר, ם י ל ט נות בנישואין ב ו  הקונסטרוקציה החוזית למז
ת שהנישואין היו נישואי־איסור. מ ח ות מ נ ו  גם בנישואין תקפים, בהם אין זכות למז
 באחד מן המקרים' הללו, נישואי כהן וגרושה, ראה עצמו בית־המשפט העליון נאלץ

 51 סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א-0ד19.
Law Reform 52 אך באנגליה בוטלה לאחרונה הביעה על הפרת הבטחת נישואין על־ידי ה־ 
 Act, 1970 (Mkceiianeous Provisions). ^א כאן המקום לדון בשאלה באילו גסיבות
 אפשר לראות בך,בטחה לנישואין משום חוזה לאור הוראותיו של חוק החוזים (הלק כללי),

 תשל״ג-1973, שןיתק עצמו מן המשפט המקובל.
 53 ראה ה״ש 43 לעיל.

 54 על דעה דומה בהלכה לגבי נישואין אזרחיים, ראה: משפסי עוזיאל, ח״ד, סי׳ ע׳׳ז, וראה
 גם: רודנר, משבטי אישות, קל״ח-קמ״ב; ש׳ שילה, דינא דמלכותא דינא, עמ׳ 173• גישה
 מיוחדת ויוצאת דופן כלפי נשואי תערובת מיצאים בדברי ר׳ יעקב ריישר, לפיה על אף
 שאין קידושין תופסים בנכרית, ׳׳מכל מקדם נראה דיש בה מנהג אישות לענין הרבה דברים״
 (שו״ת שכרת יעקב, חלק או״ח, חלק א׳, סי׳ כ׳). ראה בענין זה: ש׳ שילה, ״נשואי תערובת

 בהלכה׳׳, דעות, ל״ט, עמ׳ 253-252.
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 מזונות האשה בנישואין בסלים

 להגיע למסקנה שאין בכוחו להרהר אחר שלילת המזונות מן האשה. ״כאלה הם דיני
 המעמד האישי בישראל, אך אין בידי להושיע״ — התבטא השופט זוםמן °°. הקושי
 במקרים אלה נעוץ בכך שהסמכות בעניבי גירושין והענינים הכרוכים בהם נתונה בידי
 בית־הדין הרבני, ולכן יתכן שבית־המשפט יאלץ בעל כרחו לענות אמן אחר פסק־דינו
 של בית־הדין הרבני», לעומת זאת בנישואין בטלים, כאשר עילת המזונות היא חוזית,
 הענין כלל איננו מעניני המעמד האישי, ולכן רשאי בית־המשפט להפעיל את העקרונות
 המקובלים עליו כפי שנראה צודק בעיניו. שאלה מענינת היא האם יכולה אשה שנישאה
 לאדם בנישואין אסורים, כאשר הגבר העלים ממנה שהנישואין הם אסורים, לתבוע את
 הגבר על הפרת הבטחת נישואין. גדר הספקות הוא: האם יש לראות את הגבר כמי
. ם י פ ק , או רק כמי שהבטיח נישואין ת ם י ר ש  שהבטיח לאשה לשאתה בנישואין כ

 שאלה זו אפשר להניח לעת מצוא.

 55 ע״א 571/69 כהנא נ׳ כהנא, פד״י כ״ד(2) 549.
 56 אולם אם תתקבל הגישה החוזית, אפשר לומר שפסק־דינו של בית־דין רבני השולל מזונות,
 יצר מעשה בית־דין רק לגבי זכות המזונות כזכות נישואית אך לא כזכות חוזית. והשווה
 טכניקה מעין זו בע״א 173/69 כבר נ׳ בכר, פד״י כ״ג (1) 665. לגבי נישואין שבין כהן
 וגרושה נפסק בבג״צ 51/69 תדניצקי נ׳ פיית הדין הרמי הגדול ואח׳, פד״י כ״ה (1) 7,
 שאין לקרוא את סעיף 2 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג-1953,
 כמטיל את איסור כהן לגרושה, שהינו דתי גרידא במקורו ובמהותו, על כלל היהודים בישראל.
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