
אתהרי

לימיוחדת
סקסאבלחסידית,והמוזיקהכשרהאוכלדתיים,שלהםהאורחים

אורתודוקסיםדתייםשלרביםזוגותהמוסכמות:עלתיגרקוראהחופה

הרבנות.התערבותבליאבלוישראלמשהכדתלהינשאבוחרים

משוחרריםהםאבל"רווק/ה",כתובעדייןשלהםהזהותבתעודת

עתידיותעגינותמבעיותשחיוניים,לאגירושיםלגבימדאגות

הגברשלקניינוהיאשהאישהוחהקונס

חלוץדינה חלוץדינה

שבהר־שורשממושבנוף■ה:״

ירושלים

$TS1$שבהרירושלים$TS1$

$DN2$שבהרירושלים$DN2$$1מו־תפאורההיהST$ומM$1ST$

$2ND$ומM$2ND$שלהנישואיםלטקסשלמת

היילמןוארםקורןעירית

בניוהכלה,החתןממודיעין.

לערר,30בנידתייםזוג

והרב,לחופה,מתחתעמדו

טקסניהלזהר,נעםפרופ׳

יין,עלברכהכוללכהלכתו,

החתןאמרבטרםברכות,ושבעשהחיינוברכת

ימי־תשכחירושליםאשכחר״אםהמשפט:את

ני״.

$TS1$.ימיני״$TS1$

$DN2$.ימיני״$DN2$חופהלטקסיבניגודשונה:היהאחרדבררק

נשמעלאהכלהשלקולהשבהםאורתודוקסיים

עםנעה־הזההטקסבהינומה,מכוסותופניה

באופןבטקסהשתתפהוהכלהמורמת,הינומה

להתקדשמסכימה״הרינילחתנה:ואמרהפעיל

גםענדהבטרםהתורה״,פיעלשהתנינוכפילך

טבעת.אצבעועלהיא

קונסרבטיבי,אורפורמיבטקסמדוברלא

עםלמהדרין,אורתודוקסיהלכתיבטקסאלא

שללקניינולהפוךלאלאישהשמאפשרטוויסט

משהואםגט,ממנהלמנועלומאפשרולאבעלה,

עלנישאווארםעיריתהאושר.אלבדרךישתבש

בטקס.הכריזהעצמהשהיאכפיבדיוקתנאי,

הראשוןתנאים:שניהתנינושלנו״במקרה

בןשאםאומרוהשניהגט,סירובזמןאתמגביל

קורהאםאולשוטה,אולצמחהופךנעלם,זוגי

אחרילעגונה,אותילהפורשיכולאחרדברכל

ביטולאתליזוםאפשרותליישקצובזמןפרק

טעוןהביטולהמקריםבשנילמפרע.הנישואים

עירית.אומרתדין״,ביתאישור

לפתור?אמורזדובעיותאילו

מעברועג־נות.גטסירובבעיות״שתי

ובייחודהזוג,לבניכוחנותןהזההפתרוןלכך,

נחיתותבעמדתנמצאתשמלכתחילהלאישה,

ולדרושהדיןלביתלגשתמשפטית,מבחינה

התנאיםלאוריבוטלושהקידושיןלקבועממנו

המוגדריםהתרחישיםמןאחראףאםהחתומים.

בתוקפםעומריםהקירושיןיתממש,לאבתנאים

כרגיל״.

אור־מטקסשונההיהשלבםהטקסבמד!

תודוקסי

$TS1$אורתודוקסי$TS1$

$DN2$אורתודוקסי$DN2$?רגיל

ההינומה,אתהרמתילחופהשעליתי״לפני

נראיתלהיותרצוניאתבכרלהפגיןרציתי

המ־עלליחיכהאדםחיי.שלהמשמעותיבטקס

דרגות

$TS1$המדרגות$TS1$

$DN2$המדרגות$DN2$היהכייחדיו,אליהועלינוהחופהשלפני

המשו־לביתנונכנסיםשאנולהרגישלנוחשוב

תף

$TS1$המשותף$TS1$

$DN2$המשותף$DN2$ונתןאותיקידששהואלאחרשוויוני.באופן

לו,להתקדשמסכימהשאניאמרתיטבעת,לי

פעילסובייקטהיותיאתביטאהשליוההסכמה

לונתתיאניגםהכתובההקראתלאחרבטקס.

עלכחותם׳שימניהאמירהאתוהוספתיטבעת,

זרועך׳״.עלכחותםלבך,

אידיאליסטיים?אואישייםמטעמים

ישראלבמדינתשהרבנותהרגשנווגם.״גם

ההלכ־המוסריות,עמדותינואתמשקפתאינה

תיות

$TS1$ההלכתיות$TS1$

$DN2$ההלכתיות$DN2$,מתקשיםעצמנואתומצאנווהליברליות

שנתפסבמהופועלעוולותשעושהמוסרלכבד

רבות".נשיםכלפיצדקכחוסרבעינינו

מתוסכלותכלזת

פסיכותרפיסטיתהיאקורןעיריתד"ר

ספיר,במכללתסוציאליתלעבודהומרצה

ברא־להתגלגלהחלאחרתלהתחתןוהרעיון

שה

$TS1$בראשה$TS1$

$DN2$בראשה$DN2$וכו־זו,אחרבזונישאוכשחברותיה

לן

$TS1$וכולן$TS1$

$DN2$וכולן$DN2$לידיבאותהןשבומהאופןמוטררותהיו

אזעדמאוחר.יחסית״התחתנתיבטקס.ביטוי

לקראתנבוכותעומדותחברותייאתראיתי

הפמיניס־המודעותבשללו,ייחלושהןהטקס

טית

$TS1$הפמיניסטית$TS1$

$DN2$הפמיניסטית$DN2$.בע־אותןמציבשהטקסהרגישוהןשלהן

מדה

$TS1$בעמדה$TS1$

$DN2$בעמדה$DN2$וכיזוגן,בנימולמשפטיתמבחינהנחותה





דתיותלא״נשיםקנרן:עירית

שהבעלרומנטיזהכמהחושבות

מבינותולאאותן,מקדש

הופכותשהןהיאשהמשמעות

שללרכושומשפטיתמבחינה

לאזהסמלי,משהולאזההבעל.

לגמרי"אמיתיזהבכאילו,

קורןעיריית

היילמןדם81

בחתונתם

אצלנו"לשר:כהנא־דרבתיהעו״ד

כאןאבלזכוכית,תקרתעלדיבורים

כשהאישהכברבטון.תקרתעלמדברים

ממנהשהיציאהברורלמערכתנכנסת

מידווקאבעלה.שלברצונותלויה

להתרחקצריךמההלכהלושאכפת

וגירושים"נישואיםבעניינימהרבנות

אתתופסותהןשבההדרךאתמשקףאינוהוא

ביוםמרועעצמןאתשאלוהןשלהן.הזוגיות

לאוקולןנראותלבלתיהופכותהןשלהןהגדול

נשמע״.

אותך?לקד!זהלאן

להקדישהחלטתיבחברותיי,התבוננות״מתוך

שבהןבדרכיםשעוסקאקדמילמחקרשניםארבע

הני־טקסאתומאתגרותמשנותדתיותנשים

שואים

$TS1$הנישואים$TS1$

$DN2$הנישואים$DN2$,מועברתשבוחוזהבמהותושהואהיהודי

בעלה.לרשותהאישהשלמיניותהעלהבעלות

לי׳״,מחודשאתה׳הריבשםבספריצאהמחקר

להתחתןרוצהעצמךשאתהחלטתמתי

אחרת?

סו־עםלהתמודדצריכהשאניברורלי״היה

גיית

$TS1$סוגיית$TS1$

$DN2$סוגיית$DN2$זאתועםבטקס,ביטוילירישבאההקניין

שנ־שלנווהמשפחותזוגיבןשלברצוןלהתחשב

תחתן

$TS1$שנתחתן$TS1$

$DN2$שנתחתן$DN2$אורתודוקסי״.הלכתיבאופןשיוכרבטקס

אתבבלחתןשהפביברבבקלותמצאתם

האלה?בתנאים

מרצהכשהיהזהרנעםפרופ׳את"הכרתי

ידעתיאילן.בברמגדרללימודיבחוגשלי

זוגות,כברחיתןוהואלרבנותמוסמךשהוא

הנוסח״.ואתהפורמטאתכברלוהיוולכן

משהכדתלהתחתןלךחשובחיהלמה

וישראל?

שלאהמחשבהבעלי,ושלשליההורים״עבור

גדלתינסבלת.בלתיהייתהברבנותנ־נשא

אורתודוק־לאדםנשואהאניאורתודוקסי,בבית

סי

$TS1$אורתודוקסי$TS1$

$DN2$אורתודוקסי$DN2$אנישכזוובתורדתי,חייםאורחמנהלתואני

שנשיםמההזה,הטקסשלהמשמעותאתמבינה

רומ־זהכמהחושבותהןמבינות,לאדתיותלא

נטי

$TS1$רומנטי$TS1$

$DN2$רומנטי$DN2$שהמשמ־מבינותולאאותן,מקרששהבעל

עות

$TS1$שהמשמעות$TS1$

$DN2$שהמשמעות$DN2$לרכושומשפטיתמבחינההופכותשהןהיא

זהבכאילו,לאזהסמלי,משהולאזההבעל.של

הפסי־בעמדהתמידהןזהובגלללגמרי,אמיתי

ב־ת.

$TS1$.הפסיבת$TS1$

$DN2$.הפסיבת$DN2$רומנטילאנוראשזהאומריםאנשיםהרבה

הכ־גםאבלהחתונה,לפניגירושיםעללחשוב

תובה

$TS1$הכתובה$TS1$

$DN2$הכתובה$DN2$חושביםלאאנשיםרומנטי.דברלאהיא

זהאבלמהטקס,חלקוזהבארמיתזהכיזה,על

הזוגובניישתבששמשהולמקרהחוזההכלבסך

לגירושים״.יגיעו

מאהבההסכם

ישראלאזרחיכלמחויביםלהיוםנכון

באמצעותוישראלמשהכדתלהתחתןהיהודים

אתאוטומטיתהופכיםאלהנישואיםהרבנות.

והואהמקדשהואבעלה:שללרכושוהאישה

תוכללאהיאלשחררה,ירצהלאואםהמגרש,

ממנו.להשתחרר

נוחלאמרגישיםדתייםזוגותויותריותר

היותהועםהנישואים,בטקסהבעלעליונותעם

זוגותהכתובה.פיעלבהגדרה,קנייןהאישהשל

ומבק־דתייםמטעמיםלהלכההמחויביםאלה,

שים

$TS1$ומבקשים$TS1$

$DN2$ומבקשים$DN2$זאתלעשותדרךמצאווכדין,כרתלהינשא

שמאפשריםתיקוניםבאמצעותאמונתם,פיעל

עולםאתיותרטובשישקףטקסלערוךלהם

וגםיותר,שוויונייםנישואיםחיישלהם:הערכים

מגרשהגברעודלאיותר:שוויונייםגירושים

הדדי.בכבודפרידהאלאמגורשת,והאישה

עו־כהלכהלהינשאהמבקשיםהזוגותבפני

מדות

$TS1$עומדות$TS1$

$DN2$עומדות$DN2$עלחתימההיאמהןאחתאפשרויות,כמה

עלשהוקםגוףצהר,ארגוןשיזםמאהבה״״הסכם

במטרההדתיתמהציונותרבניםידי

לחילונים.דתייםביןהידברותליצור

בעלנישואיםטרוםבהסכםמדובר.נו

במקרהשלפיווהלכתי,משפטיתוקף

אתשמעכבהזוגבןעלפרידה,של

ן^ןךן
כסףשלנכבדסכוםלשלםהתהליך

יקטןהסכוםחודשיים.מזונותכדמי

פעולהישתףהואכאשרמשמעותית]ה

השני.לצדגטויעניק

מסתפקיםלאהדתייםהזוגותרוב

פותרשאינוכיווןצהר,שלבהסכם

בעייתאתלאוגםהקנייןבעייתאת

תרדמתהיעלמות,רקעעלהעגינות

סרבנותאתרקאלאנפש,מחלתאו

שהואבכךסחיטה,שלבמקרההגט

הסיבהזאתמשתלמת.ללאהסחיטהאתהופך

אחרים,פתרונותמבקשיםרביםדתייםשזוגות

יותר.מקיפים

שקטה,מהפכהכמונראהזההדתיברחוב

בלבדזושלאכיווןהיקפה,מהברורשלא

הר־דרךעובריםלאמהפכנייםזוגותשאותם

בנות,

$TS1$,הרבנות$TS1$

$DN2$,הרבנות$DN2$במ־כנשואיםנרשמיםלאגםשהםאלא

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$.בנישואיםשהתחתנוהזוגותרובהפנים

הסכםביניהםערכורבנותעוקפיאורתודוקסיים

בציבור,בידועיםהלאומיבביטוחונרשמואזרחי

שלהזכויותכלאתכמעטלהםשמבטיחמעמד

קורן.מסבירהמלכוד״,פה״ישנשואים.זוגות

אבלאזרחייםבנישואיםהתחתנתםאם״גם

חוקפיעלכנשואים,הפניםבמשרדנרשמתם

ברבנות".להתגרשמחויביםתהיועדיין



גורדיס:ששוןבןטליה

מוסמךרבדורשת"הרבנות

המונופולעללשמורבשביל

נחוץ.לאזההלכתיתאבלשלה,

ועשינואותנו,חיתןשליאבא

עצובלמהדרין.הלכתיתחתונה

היהודיםמדינתשדווקאבעיניי

שאנשיםהיחידההמדינההיא

חתונהבהלהתחתןיכוליםלא

עיניהם"כראותיהודית

ואבישיטליה

גורדיסששבן

הגלולזתבליל

כך,כריערתאוצהוצוברתהולכתהתופעה

אתוניצלולדאוגהחלוהראשיתברבנותשגם

שנ־לפנילהכניסכדיבכנסתהפוליטיכוחם

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$זוגשלפיוהנישואים,לפקודתפליליסעיף

דיווחולאלרבנות,מחוץפרטי,באופןשהתחתן

שלבעונשלשאתעלוללרשויות,נישואיועל

אותו.שחיתןהרבגםוכךמאסר,שנתייםעד

והרבנותהדתותמשרדדוברבר,דניאל

מור־הלכתיתבסוגיהשמדובראומרהראשית,

כבת.

$TS1$.מורכבת$TS1$

$DN2$.מורכבת$DN2$לדוןבמטרהוערהבעברמינתה״הרבנות

נישואים,קדםהסכמישלההלכתיבתוקפם

קנםשלמנגנוןישנובכולם,לאאםשבחלקם,

הואבנושא״,החלטותהתקבלוטרםאךכספי,

לרישוםדואגשאינומילעכשיו״נכוןאומר.

עבירהעובראכןחוק,פיעלשלוהנישואים

פלילית״.

סימטרילאקשר

מטעםחופותלערוךמורשהשאינואף

פילוסופיההמלמדזהר,נעםפרופ׳הרבנות,

ההלכהשלפילוסופיהוכןומדיניתמוסרית

חיתןכרב,גםומוסמךאילןברבאוניברסיטת

דתייםבנישואיםזוגותכמההשניםבמרוצת

לזה״מעברוארם.עיריתבהםאלטרנטיביים

בפילוסו־עוסקאניפמיניסטית,תפיסהלישיש

פיה

$TS1$בפילוסופיה$TS1$

$DN2$בפילוסופיה$DN2$הקידרקנייןשלוהבעייתיותההלכה,של

אומר.הוארב״,זמןאותימעסיקהשין

החדש?הניפוחנוצראיד

ידיעלהתבקשתיהבריתבארצות״בביקורי

הםזוגו.ולבתלוחופהלסדרשם,שגרדודי,בן

מוטרדיםוהיומסורתיהלכתיטקסרצודתיים,

איךבעצם,שאל,הואבקידושין.הקנייןמעניין

שלמה.אותהולהשאירהעוגהאתלאכולאפשר

אתיכילשלאוגםכהלכתוטקסגםלערוךאיך

במנ־נזכרתירגעבאותוהאלה.הפורענותזרעי

גנון

$TS1$במנגנון$TS1$

$DN2$במנגנון$DN2$המאהבשלהיאפריקהבצפוןבושהשתמשו

בקירו־תנאילגבי20ה־המאהובראשית1971

שין

$TS1$בקירושין$TS1$

$DN2$בקירושין$DN2$,התנאי".אתוניסחתיוגירושים

מנופח?הואואיךהתנאימהו

הבעלאתמחתיםאניהחופה״לפני

לע־הבהרה׳שטרעלעדיםשניבפניוהאישה

ניין

$TS1$לעניין$TS1$

$DN2$לעניין$DN2$שהמיליםמוצהרשבובקידושין׳,תנאי

החופהתהתשייאמרווישראל׳משה׳כרת

גםוהכלהתנאי׳,עלכ׳קירושיןמתפרשות

בכ־רקלהתקדשמסכימהשהיאמבהירההיא

פוף

$TS1$בכפוף$TS1$

$DN2$בכפוף$DN2$בטקס:ועונהבשטר,המפורטיםלתנאים

עלשהתנינוכפילךלהתקדשמסכימה׳הריני

התורה׳״.פי

חאוב-טימלי,הפתרוןלדעתךזההאפ

תנאי?ולהומיךקידושיןקנייןלעשות

לאמלכתחילהפשרה.בעינייזאת״לא,

מי"כלזהר:נעםפרופ'הרב

מקובלקידושיןבסקסשמתחתנת

משליטה,לסבולפוטנציאללהיש

ידיעלשמגובותואלימותסחיטה

שלכוחביחסימדוברהמדינה.

ב׳פרוטה׳נקניתהאישהשעבוד.

פרוטה'"אובישווי

למסדלאישה,לאובוודאילאיש,מציעהייתי

לאישהיוצרזהקידושין.קנייןבושישקשר

גט".וסרבנותעגינותשלבפוטנציהמלכודת

מלכודת?איזו

ישמקובלקידושיןבטקסשמתחתנתמי״כל

ואלימותסחיטהמשליטה,לסבולפוטנציאללה

שלכוחביחסימדוברהמרינה.יריעלשמגובות

נכתבקידושיןמסכתשלהראשוןבפרקשעבוד.

בש־אוב׳פרוטהבעלהידיעלנקניתהאישהכי

ווה

$TS1$בשווה$TS1$

$DN2$בשווה$DN2$ומשתחררתלנו,המוכרתהטבעתפרוטה׳

מגרשההואאםאומתכשהאישרקמהשעבוד

היאעצמה,אתלשחררדרךשוםלהאיןמרצונו.

ילדוכלאחרגברכלעלחמורבאיסוראסורה

םימט־לאזהממזר.הואאחרמקשרלהשייוולד

רי,

$TS1$,םימטרי$TS1$

$DN2$,םימטרי$DN2$האיש״.עלשחלדומהדבראין

היהודיותהנשימרוגשעדייןלהאידאז

מתחתנותוחילוניות,דתיותבישראל,

ברבנות?

מצטמצםזאתשעושותהנשיםשיעור״אמנם

איךנכונה:מאודהשאלהעדייןאבלבהדרגה,

יכולאניכגברלזה?מסכימותהנשיםשדובזה

מסכימיםגבריםאיךהשאלה:אתגםלהוסיף

שלהם?״לזוגיותרוציםשהםהבסיסזההאםלזה?

זאת?בכללמהאז

זו־שקשריםתרבות,בכלחברתילחץ״יש

גיים

$TS1$זוגיים$TS1$

$DN2$זוגיים$DN2$שהחברההמתכונתפיעליהיוומשפחתיים

המ־לזוגותמציעהייתילגיטימציה.להנותנת

תחתנים

$TS1$המתחתנים$TS1$

$DN2$המתחתנים$DN2$הקשרשלהרומנטיבשלבשוב:לחשוב

למרותחלילה,גירושיםשיהיוצופיםלאזוגות

יתגרשו״.מהםששליש

פמיניסטיםחתנים

זהר,פרופ׳שחיברבקידושין,התנאיבסעיף

כהנא־דרור,בתיהעו״דגםהיוםמשתמשת

״מבויעמותתבראשהעומדתדתייהאישה

קו־כהנא־דרורעגונות.התרתלמעןסתום"

ראת

$TS1$קוראת$TS1$

$DN2$קוראת$DN2$לעשותשלאלהינשאהמבקשיםלזוגות

מגדירההיאשאותםורבניה,הרבנותדרךזאת

עברייהאישהכל״תדעבפרהסיה״.ה׳״מחללי

שמאותובישראל,וישראלמשהכדתשמתחתנת



אומרת.היאלגמרי״,שלהבגברתלויההיארגע

חייביםאמונתםפישעלאלהיעשוומה

וישראל?משהכדתלהינשא

טבעתרב,עםדתי,בטקסלהתחתן"אפשר

ולהימנעלרבנותלהיכנסלאצריךרקופרחים,

אישהכלהפנים.במשרדכנשואיםמלהירשם

קורבןהיאכנשואהונרשמהבישראלשנישאה

וביןדתייהשהיאביןהמערכת,שלפוטנציאלי

חילונית״.שהיא

נגדלצאתלדקשהלאדתייהכאישה

הרבני?המממד

בנישואיםהדתיהמונופולנגדפועלת״אני

האפליהנגדגםוכךדתית,הכרהמתוךדווקא

מהםנבצראשרבאזרחיםהמדינהנוהגתשבה

לבתילגרוםרוצהאניישראל.במדינתלהינשא

וליישםליצורבראשםולעומדיםהרבנייםהדין

ומ־העגונותלבעיותראוייםהלכתייםפתרונות

סורבות

$TS1$ומסורבות$TS1$

$DN2$ומסורבות$DN2$.ועלפמיניזםעלדיבוריםאצלנוישהגט

תקרתעלמדבריםאנחנוכאןאבלזכוכית,תקרת

כשהיאוכברהגברשלקניינוהיאהאישהבטון.

תלויהממנהשהיציאהברורלמערכת,נכנסת

עלמוותריםרביםזוגותולכןבעלה,שלברצונו

גדולה,יותרעורהבעיההלכהלשומריהתענוג.

להתרחקצריךמההלכהלושאכפתמידווקאכי

וגירושים״.נישואיםבעניינימהרבנות

בתופעה?מדוברכמהעד

המונישבהוגדלההולכתלתופעהערה״אני

הרבניתהמערכתאתלהכניסמוכניםלאצעירים

זואחרות.בדרכיםלהינשאומעדיפיםלחייהם

המ־עללרבנותשישהמונופולהתקוממות.ממש

עמד

$TS1$המעמד$TS1$

$DN2$המעמד$DN2$ליהדות,הקטסטרופותאחתאתיצרהאישי

קל,זהלהתחתןברגליים.מצביעיםוהצעירים

שליכשהבתהגירושים.היאהגדולההקטסטרופה

בני־תתחתןשהיאכריהכלאעשהלפרקה,תגיע

שואים

$TS1$בנישואים$TS1$

$DN2$בנישואים$DN2$כןאםאלאברבנות,ולאאחרים,הלכתיים

אבלבגירושים,לתנאיהתיקוןאתתקבלהרבנות

להפוךדאגההרבנותלהפך,יקרה.שזהמצבאין

החוק".בחסותלעברייןלהנכנעשלאמיאת

הרבנותאתשעקן?בגללנתבעבברמישהו

לחופה?בדרך

נועדהחוקמתה.אותזולא,ליהידוע"לפי

לבי־הצעההגשנוהקודמתבכנסתלהפחיד.יותר

טול

$TS1$לביטול$TS1$

$DN2$לביטול$DN2$,לפניהרבההתפזרההכנסתאזאבלהסעיף

נתקע״.וזהזמנה,

ברגלייםשמצביעיםהזוגותאתמאפייןמה

הרבנות?נגד

שללנושאיםמודעיםשמאודבזוגות״מדובר

ושומ־גיסא,מחדליברלייםדתייםומרינה,דת

רי

$TS1$ושומרי$TS1$

$DN2$ושומרי$DN2$אורתודוקסיתמודעותעםגיסא,מאירךהלכה

שמובי־גבריםלגלותמרגשהכיפמיניסטית.

לים

$TS1$שמובילים$TS1$

$DN2$שמובילים$DN2$שאמרבחוראצליהיהמזמןלאהמהלך.את

לאשתושתגרוםלמערכתלהיכנסמוכןלאשהוא

אובצבאייעדרהואחלילהאםעגונה,להישאר

מרגשזהבתרדמת.ויישארדרכיםבתאונתייפצע

מלכ־איךמבינהלאאניהעניין,בדיוקזהכיאותי

תחילה

$TS1$מלכתחילה$TS1$

$DN2$מלכתחילה$DN2$כזו״.לסיטואציהבריאראשעםנכנסיםהם

שלההדדיהכבודהפכםעלדעתךמה

צהר?רבני

ההסכםעליו.לחתוםממליצהלאאני״אישית

סחי־מתוךגטסרבנותלמנועבאצהררבנישל

טה,

$TS1$,סחיטה$TS1$

$DN2$,סחיטה$DN2$הואולכןבקידושין,תנאיכולללאהואאבל

בתרדמת.שהואאונעלםשהבעלבמקרהעוזרלא

אתמתקןלאהואאבלהדרי,כבודלוקוראים

בגירושים״.השוויוןאיביותר:הבסיסיתהבעיה

קהדרץבלירב

בירושליםגדלוגורדיסששוןבןוטליהאבישי

בבנימדריכיםהיושניהםממלכתי־דתי.בבית

ובי־)היא(במדרשהלימודשנתואחריעקיבא,

שיבה

$TS1$ובישיבה$TS1$

$DN2$ובישיבה$DN2$,)הכירו.שםהמודיעין,לחילהתגייסו)הוא

בירוש־ארנוןיגאלבמשרדדיןעורכתהיאהיום

לים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$ועו־בפילוסופיהשנילתוארסטודנטוהוא

בד

$TS1$ועובד$TS1$

$DN2$ועובד$DN2$הורים29בנישניהם״מולד".המחקרבמכון

שלהם,החתונהטקסחודשים.שבעהבתלאלה,

שנים.ששלפנינערךרבנות,ללאהואגם

בטקסאחרמשהוהפריעהזוגמבניאחדלכל

הקנייןענייןהפריעלההרגיל:האורתודוקסי

הפריעלולנשים,הראשיתהרבנותשלוהיחס

אפשרותלושאיןהעובדהכלומרהכפייה,עניין

כהלכהדתיטקסהתוצאה:הטקס.אתלבחור

מבליבציבור,בידועיםהשנייםהוכרושלאחריו

״התחושההפנים.במשרדכנשואיםלהירשם

שמבו־נישואיםלכונןרוציםאנחנושאםהייתה

ססים

$TS1$שמבוססים$TS1$

$DN2$שמבוססים$DN2$להתחתןיכוליםלאאנחנובינינו,שוויוןעל

לאהראשית״הרבנותטליה.אומרתברבנות",

עוב־היוםושנשים2016ב־שאנחנובזהמכירה

דות

$TS1$עובדות$TS1$

$DN2$עובדות$DN2$משלהן".דעתשיקוללהןוישועצמאיות

הרעיון?אתהעלהמשניכםמי

אבישיעלה,שזהמרגעאבלזוכרת,לא״אני

יותרלזהורחףלושנכוןמהשזהמאודמהרהבין

הפ־קשה,נוראליהיההתלבטתי,נוראאניממני.

חיד

$TS1$הפחיד$TS1$

$DN2$הפחיד$DN2$ממנה,חלקשאניהמערכתנגדלצאתאותי

תערוךשההלכהמעדיפההייתידתיים.אנחנוכי

שנבחרההפרוצדורהאבלאחרת,בצורהנישואים

מצרקניין.שלפרוצדורההייתהדורותדורילאורך

שניומצדהמסורת,אתלהמשיךחשובליהיהאחד

שוויוני״.גםשיהיהמסורתיטקסלעשותרציתי

איד?

השוותהשהיאכךמהדש,הכתובהאת״ערכנו

למניעתתנאיםוהוספנושנינו,שלהמעמדאת

בהלמצואשאפשרבדתהיופיגט.ולסירובעגינות

כאלה,להצעותקשובהלאהרבנותאבלפתרונות,

מתנגדיםלאאנחנושותפים.להיותרצינולאולכך

הרבנות".שלולקיפאוןהדתיתלכפייהאלאלדת,

בנשואים?רשומיםלאשאתםלךמפריע

בזהנחמדמשהוישהפריע,קצתזה"בהתחלה

היוםנשואה.שאתרשוםשלךהזהותשבתעודת

נשואיםאנחנומבחינתיכייותר,לימפריעלאזה

ועניין״.דברלכל

אתכםשיחתןרבלמצואקשהלכםהיה

הרבנות?לדעתבניגודי

הרבנותברב.צורךשוםאיןהלכתית״מבחינה

המונופולעללשמורבשבילמוסמךרבדורשת

אתצריךלאוגםנחוץ,לאזההלכתיתאבלשלה,

הל־טקסיהיהשהטקסכדיהמרינהשלהחותמת

כתי.

$TS1$.הלכתי$TS1$

$DN2$.הלכתי$DN2$יהודיתחתונהועשינואותנו,חיתןשליאבא

מדינתשדווקאבעינייעצובלמהדרין.הלכתית

יכוליםלאשאנשיםהיחידההמדינההיאהיהודים

עיניהם״.כראותיהודיתחתונהבהלהתחתן


