
משפט ופלילים

בניגוד לפסיקות קודמות, בית המשפט העליון קבע כי אישה בקשר
ביגמי היא קורבן עבירה

בעקבות הפסיקה, הורה בית המשפט לרשות האוכלוסין לבחון מחדש מתן מעמד לאישה שנישאה
בקשר פוליגמי כשהיתה קטינה. בפסק הדין נכתב כי "לא ניתן להתעלם מן ההבחנה בין הקורבן לבין

מחולל העבירה"

בר פלג וחן מענית
06:02, 09 בנובמבר 2022

בית המשפט העליון קבע בשבוע שעבר כי אישה שנישאה בקשר פוליגמי היא

קורבן עבירה, והורה לרשות האוכלוסין לבחון מתן מעמד בישראל לפלסטינית

הנשואה לישראלי, לאחר שבעלה נשא אישה שנייה בניגוד לרצונה. זאת, בניגוד

לפסיקות קודמות בהן קבעו שופטי העליון כי העובדה שהבעל נישא לאישה

נוספת אינה שיקול הומניטרי המצדיק מתן מעמד.

החוק בישראל אוסר על נישואים פוליגמיים, והעונש המרבי בגין העבירה הוא

חמש שנות מאסר. בהתאם לכך, מדיניות רשות האוכלוסין קובעת כי לא יינתן

מעמד למי שחיים בתאים משפחתיים פוליגמיים — על מנת שלא להכשיר את

העבירה. "הגישה העקרונית המצדדת במאבק בתופעה של נישואין ביגמיים היא

ראויה. אולם, דומה שבמקרה זה לא ניתן להתעלם מן ההבחנה בין מי שהיא

קורבן העבירה לבין מי שמחולל אותה", נכתב בפסק דין שכתבו השופטים דפנה

ברק־ארז, יעל וילנר ועופר גרוסקפוף.

הערעור שהגיע לפתחו של העליון הוגש על החלטת הוועדה המייעצת לשרת

הפנים מ–2019, לדחות את בקשתה של אישה פלסטינית ואמא לילדים

ישראלים למעמד קבע בישראל. האישה, שהתחתנה עם בעלה בשנת 1997

בעת היותה בת 17.5 כשבן זוגה מבוגר ממנה בעשור וכבר היה נשוי לאחרת.

לאחר שעזב את אשתו הראשונה בשנת 2009 הגישו בני הזוג בקשה למעמד

לאשה במסגרת הליך לאיחוד משפחות ומשנת 2011 היא החזיקה, במשך

כעשור, היתרי שהייה מתחדשים.

לאחרונה בעלה נשא אישה נוספת, בניגוד לרצונה ומאז השניים נפרדו, והבעל

עבר להתגורר עם האישה החדשה והפסיק גם לסייע לעותרת כלכלית. האישה
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החליטה שלא להתגרש בבית הדין השרעי בשל איומים שהופנו כלפיה.

בהחלטה לדחות את בקשת האישה למעמד, שהתקבלה ב–2019, נכתב כי "לא

ניתן לאחוז את המקל בשני קצותיו, האחד — משהגיעה ארצה ונכנסה לתוך

קשר ביגמי הקימה תא משפחתי, אז המבקשת לא מצאה לנכון לנתק את הקשר

הזוגי אלא נותרה בו שנים רבות ולבסוף קיבלה היתרי שהייה חוקיים במסגרת

אותו קשר נישואין עם בעלה, אזרח ישראל. ואילו מהצד השני, משהבעל לקח

אישה שנייה, מבקשת האישה לראות בקשר הביגמי כבעייתי ואירוע שלילי אשר

אותו היא מבקשת למנף לטובתה ולקבל היתר שהייה במנותק מבעלה".

בערעור שהגישה האישה, תחילה למחוזי ולאחר מכן לעליון, נכתב כי ההחלטה

שהתקבלה בעניינה לא התייחסה למכלול השיקולים ולכך שהנישואין נכפו על

האישה, שהיתה קטינה בעת שנישאה לגבר כאישה שנייה ולא ידעה שנישואי

ביגמיה אסורים בחוק. לדבריה לאחר שהגבר נשא אישה שנייה בנוסף לה וללא

ידיעתה ב–2017 הדבר פגע בה. עורכות דינה טענו כי העבריין העיקרי, בעלה,

יוצא נשכר מכך שאשתו שאינה מעוניינת בקשר עמו תורחק מהמדינה אם לא

תוארך אשרתה.

"יש כאן היגיון בסיסי. מי שבסופו של דבר ניזוק זה הקורבן שלא רק שלוקחים

אישה נוספת על פניה, אלא גם מגרשים אותה מהארץ כשיש לה ילדים ונכדים.

נמאס לו והוא רוצה אותה בחו"ל אז הוא לוקח אישה נוספת", אמרה השופטת

וילנר. השופטת ברק־ארז שאלה את נציג המדינה, עו"ד אבי טוויג, "כשגבר לא

רוצה שאשתו תהיה בישראל הוא פשוט מתחתן עם אישה אחרת?". עו"ד טוויג

ענה כי יש נשים שכן מקבלות את מערכת היחסים הפוליגמית. לבסוף אמרה

ברק־ארז לנציגי המדינה כי בית המשפט סבור שיש לבחון מחדש את בקשתה

כיוון שהוועדה לא התייחסה לכלל הנסיבות. "זה יכול להיות בהסכמה ויכול להיות

לא בהסכמה" אמרה.

סוגיית מתן מעמד לאשה בנישואים ביגמיים נדונה פעמיים בשנה האחרונה

בבית המשפט העליון. באפריל דחו השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויוסף אלרון

בקשה של אישה למעמד. בפסק הדין קבע השופט מינץ כי העובדה שהבעל

נישא לאשה נוספת לאחר שנישא למערערת הוא אינו שיקול הומניטרי. "הפכתי

וחזרתי והפכתי ובדקתי את טיעוני המערערת ולא נמצא בהם טעם נוסף, מעבר

לעצם העובדה שלה ולבעלה ילדים משותפים, לכך שמתקיימים בעניינה טעמים

הומניטריים מיוחדים", קבע מינץ. במקרה אחר שהגיע לפתחו של ההרכב שאול

שוחט, גילה כנפי-שטייניץ ונעם סולברג, קבע השופט שוחט כי לאישה אין כל



טעם הומניטרי לקבל מעמד בישראל וכי "כל בקשתה נטועה בנסיבות הטבעיות

לקשר הביגמי אליו נכנסה המשיבה מרצונה, כאשר נישאה לבעלה".

"מדיניות רשות האוכלוסין איננה מסייעת לנשים לצאת מתאים משפחתיים

פוליגמיים אלא מעצימה את שליטת הגברים על נשותיהם", נמסר ל"הארץ"

מטעם עורכות הדין הגר שחטר ועדי לוסטיגמן ממשרד עו"ד לוסטיגמן ובלנק

שייצגו את המערערת מטעם עמותת סנט איב. "בהינתן הכרזת המדינה על

המלחמה בפוליגמיה לשם הגנה על נשים וילדים, רשות האוכלוסין איננה

רשאית למקד את מלחמתה זו בנשים והילדים. על הרשות להכיר בנשים בתאים

משפחתיים פוליגמיים כקורבנות עבירה, כפי שקבע בית המשפט, ולהתייחס אל

הדבר כאל טעם הומניטרי כבד משקל בעת בחינת בקשה להסדרת מעמד, כפי

שנעשה ביחס לעבירות אחרות בעלות אופי מגדרי, כאלימות במשפחה או סחר

בבני אדם".


