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לכונן  חפצים  בדורנו  רבים  צעירים 

ההלכה  פי  על  זוגית  ברית  ביניהם 

המושתתת  היהודית,  והמסורת 

את  הדדי.  והכבוד  השוויון  אדני  על 

הם  שוויונית  לזוגיות  מחויבותם 

במעמד  ביטוי  לידי  להביא  מבקשים 

המשפטיים  ובהסדרים  נישואיהם, 

נתקל  זה  שרצונם  אלא  בו.  הכרוכים 

המשפחה  חוקי  של  בצורה  בחומה 

נקבעו  הצער  שלמרבה  בישראל, 

הלכתיים  פסיקה  לדפוסי  בכפוף 

נוקשים, שלא פעם סותרים את ערכי 

המוסר והחירות.

לאורך  ההלכה  פוסקי  לכך,  בניגוד 

הדורות ניחנו ברגישות כלפי הקשיים 

הרוח  והלכי  זמנם,  מציאות  שזימנה 

אפשרה  זו  רגישות  בה.  שהתחדשו 

עשיית שימוש במגוון כלים במטרה 

עגינות,  מפני  האישה  על  להגן 

הלכות  אחרות.  ופגיעות  גט  סרבנות 

למנוע  בכדי  נקבעו  רבות  ותקנות 

הנישואים  חיי  של  התדרדרותם  את 

להעמיק  מנת  ועל  שליטה,  ליחסי 

פתח דבר 

“עתה עם לבבי לכרות ברית”
 דברי הימים ב’, כ”ט, י’

וההדדיות  המחויבות  ערכי  את 

במסגרתם.

המונופול  פי  על  הנישואים  מודל 

את  מעניק  אינו  בישראל  הרבני 

החירות  למאוויי  הראוי  המשקל 

והשוויון היונקים מהמסורת היהודית 

ומערכי החיים המודרניים, וכופה דגם 

היעדר  נישואים.  של  ומחמיר  אחיד 

להינשא  הממלכתית  האפשרות 

במהלך  שעבוד  יחסי  שתמנע  בדרך 

במסגרת  חלילה  או  הנישואים,  חיי 

גירושים, הובילה אותנו בארגון ‘מבוי 

‘נישואים  מסלול  את  לייסד  סתום’ 

בפירוט  שיתואר  כהלכה’,  פרטיים 

בחוברת שלפניכם.

מחוץ  נישואים  לקידום  פעילותנו 

להלכה  בהתאם  הרבני  לממסד 

מתוך  נעשית  היהודית,  ולמסורת 

בישראל  הציבור  את  לחבר  מטרה 

ומוסרית,  מכילה  יהדות  של  לדרך 

המתמודדת עם אתגרי הזמן, ומהווה 

אבן שואבת לדור הצעיר.

בתיה

עו”ד בתיה כהנא-דרור, מנכ”לית עמותת ‘מבוי סתום’
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מבואתוכן עניינים 

מסלול ‘נישואים פרטיים כהלכה’ נועד לענות על הצורך של זוגות 

רבים בישראל המבקשים להינשא כדת משה וישראל, אך מחוץ 

לרבנות. 

בלעדיות  סמכויות  בידיו  מחזיק  הרבני  הממסד  כיום,  בישראל, 

בתחום הנישואים והגירושים, ונמנע מלהחיל פתרונות ליבראליים 

אי- את  מעצימה  זו  מציאות  והעגינות.  הגט  סרבנות  לבעיות 

ומעודדת  לנשים,  גברים  בין  היהודית  בהלכה  המובנה  השוויון 

תופעות פסולות כגון התנכרות וזלזול כלפי נשים, והפעלת לחץ 

על נשים להיכנע לסחיטה המוצבת כתנאי לקבלת גט.

כחלק מפעילותה הרחבה לפתרון תופעות העגינות וסרבנות הגט, 

ייסדה עמותת ‘מבוי סתום’ את מסלול ‘נישואים פרטיים כהלכה’. 

אינם  הם  לרבנות,  מחוץ  נערכים  שהנישואים  מכיוון  ‘פרטיים’, 

מוכרים במוסדות המדינה. עם זאת, הנישאים במסגרת המסלול 

יזכו למעמד “ידועים בציבור” שמקנה להם זכויות וחובות כמעט 

זהות לאלו של זוגות נשואים. 

‘כהלכה’: נישואיהם של בני זוג הנישאים במסגרת המסלול כשרים 

מנגנונים  שני  כולל  המסלול  האורתודוקסית.  ההלכה  פי  על 

הלכתיים שנועדו למתן את היעדר השוויון בין בני הזוג, ולמנוע 

עגינות וסרבנות גט: הסכם קדם-נישואים ותנאי בקידושין.

‘נישואים  מסלול  על  מפורט  מידע  למצוא  תוכלו  זו  בחוברת 

נוספות  סוגיות  ועל  וחסרונותיו,  יתרונותיו  על  כהלכה’:  פרטיים 

המשיקות לו.
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 המעמד האישי בישראל:
תמונת מצב

 סמכות בתי הדין הרבניים 
על תחום הנישואים והגירושים 

של  האישי  המעמד  על  בלעדית  סמכות  מעניק  בישראל  החוק 

יהודים לבתי הדין הרבניים הכפופים לרבנות הראשית.  אזרחים 

פי  נערכים בישראל על  יהודים  וגירושים של  נישואים  כך,  בשל 

והדיון בגירושים  ההלכה. רישום הנישואים נעשה דרך הרבנות, 

דרך  שהתחתנו  זוג  שבני  היא  המשמעות  הדין.  בתי  בידי  נתון 

הרבנות ומחליטים להיפרד, מחויבים על פי חוק לבצע את ההליך 

דרך בית הדין הרבני. 

אילו אפשרויות עומדות בפני בני זוג המעוניינים להינשא מבלי 

לערב את הרבנות בנישואיהם? 

להלן נסקור את החלופות השונות.

נישואים אזרחיים בחו”ל – פתרון מספיק?

החוק מכיר בנישואים שנערכו במדינה זרה, גם במידה ובני הזוג 

הינם אזרחי או תושבי ישראל. בניגוד לכך, כמעט בלתי אפשרי 

להתגרש במדינה שבני הזוג אינם אזרחיה או תושביה. 

יוכלו  האוכלוסין  במרשם  כנשואים  הרשומים  יהודים  לפיכך, 

להתיר את נישואיהם אך ורק דרך בית הדין הרבני. חשוב לחזור 

ולהדגיש: בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים במדינה זרה ונרשמו 

כנשואים במשרד הפנים, ייאלצו להתגרש בבית הדין הרבני, בין 

אם ערכו טקס חתונה אורתודוקסי ובין אם לאו. 

נישואים במדינה זרה מאפשרים הכרה בנישואים מצד מוסדות 

שבאפשרות  היתרון  טמון  בכך  לרבנות.  להזדקק  מבלי  המדינה 
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וברישום  נשואים,  של  הזכויות  בכל  יזכו  בה  שיבחרו  זוגות  זו. 

מעמדם. הדבר יקנה לקשר הזוגי בהירות משפטית חזקה מזו של 

מעמד ה”ידועים בציבור”, כפי שיוסבר בהמשך. כאמור, החיסרון 

בבית  בהתדיינות  הצורך  הוא  זרה  במדינה  נישואים  של  המרכזי 

דין רבני במקרה של פירוק הקשר.

 הליכי הפרידה במקרה של נישואים בחו”ל 

ורישומם במדינת ישראל

לשם  רבני  דין  בבית  מתייצב  זרה  במדינה  שנישא  זוג  כאשר 
הראשונה  אפשרויות.  שלוש  הדין  בית  בפני  עומדות  גירושים, 
ולחייבם  וישראל  משה  כדת  כנשואים  הזוג  לבני  להתייחס  היא 
בגט. השנייה היא לדרוש “גט לחומרא” )כלומר גט עקב מדיניות 
בספק.  כמוטל  הנישואים  לתוקף  התייחסות  מתוך  מחמירה(, 
מבחינת  פנויים  הזוג  בני  כי  לקבוע  היא  השלישית  האפשרות 
ההלכה. במצב זה אין צורך בגט, אך למרות זאת בית הדין יתיר את 
הנישואים מתוקף תפקידו כערכאה שיפוטית. במידה ובית הדין 
בוחר באפשרות זו, הדיון בנושאי רכוש, משמורת ילדים ועניינים 

משיקים נוספים ייערך בבית משפט לענייני משפחה. 

לעומת זאת, במידה ובית הדין מחליט לסדר גט רגיל או לחומרא, 
עולה האפשרות שעל פי בקשת אחד מבני הזוג בית הדין ידון גם 
בנושאים המשיקים. עניין זה תלוי בשאלה אם הוגשה קודם לכן 

תביעה בנושאים אלו בבית משפט לענייני משפחה. 

החלופה: מעמד ידועים בציבור

בית  בפסיקת  השנים  במרוצת  פותח  בציבור”  ה”ידועים  מעמד 
המשפט ובחקיקת הכנסת, לטובת המנהלים אורח חיים זוגי אך 
לנשואים  שווים  בציבור  ידועים  רבים  במובנים  נשואים.  אינם 
זוגית  מסגרת  לקיים  וביכולתם  ובחובותיהם,  בזכויותיהם 
הקובעים  שארות,  ויחסי  כלכלית  שותפות  הכוללת  ומשפחתית 

לעניין אחריות הורית, ירושה וכדומה.
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ב”ידועים  ברורים להכרה  נקבעו בחוק קריטריונים  לא  זאת,  עם 

הקריטריונים  בין  המשפט.  בתי  ידי  על  פותחו  והללו  בציבור”, 

על  המושתת  כלכלי  קיום  משותף,  בית  משק  ניהול  המרכזיים: 

זמן  למשך  אינטימי  קשר  וקיום  ובאמצעים  במאמצים  שיתוף 

משמעותי. 

קשר  בכך:  הוא  בציבור”  ל”ידועים  נשואים  בין  המרכזי  ההבדל 

ידי  על  לביטולו  עד  התקף  משפטי  סטטוס  הוא  הנישואים 

גירושים, ללא תלות בטיב חיי הזוגיות. לעומת זאת, ההכרה בבני 

העומדים  הזוגי  הקשר  במאפייני  תלויה  בציבור”  כ”ידועים  זוג 

למבחן בכל רגע נתון. הבדל זה מקנה יתרונות וחסרונות לכל אחת 

משתי החלופות.

נטל מוגבר של הוכחת הקשר הזוגי,  “ידועים בציבור” מוטל  על 

וחובותיהם  זכויותיהם  קבלת  לשם  לה  שיידרשו  עת  בכל  שחל 

של  ביותר  הבולט  החיסרון  הוא  זה  נטל  השונות.1  מהרשויות 

אחת  לא  כרוכה  הקשר  הוכחת  שכן  בציבור”,  ה”ידועים  מעמד 

בסרבול. בנוסף, נטל ההוכחה המוגבר עלול לגרום קשיים במצבי 

קיצון כגון גירושים, או אבדן כשירות משפטית של אחד מבני הזוג. 

זוג נשואים, שמעמדם האישי בהיר מכוח הרישום בתעודת  בני 

הזהות, נהנים מיתרון מבחינה זו על פני “ידועים בציבור”.

הכרה  מקנה  אינה  נישואים  קדם  הסכם  או  ממון  הסכם  על  חתימה  גם   .1
מוחלטת במעמד של “ידועים בציבור”. הסכם כזה יכול להוות ראיה לכוונות 
של בני הזוג לחיות כ”ידועים בציבור” וכן להסדיר סוגיות כלכליות, אך הוא 
משפטית  הכרה  שנדרשת  בשעה  הקשר  מאפייני  של  בחינה  מייתר  אינו 

בבני הזוג כ”ידועים בציבור”.
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הליכי הפרידה של “ידועים בציבור”

משותפים  חיים  בקיום  תלוי  בציבור”  “ידועים  מעמד  כאמור, 

בפועל. כפועל יוצא, “ידועים בציבור” שמחליטים להיפרד אינם 

היתרון  הזוגי.  הקשר  את  להתיר  כדי  משפטי  להליך  נדרשים 

החשוב ביותר הנובע מכך הוא הפטור מהצורך לעבור בבית דין 

רבני ממלכתי כחלק מהליך הפרידה. 

עם זאת, גם “ידועים בציבור” עלולים להיזקק לסוגיות משפטיות 

יכולים  ראייה  והסדרי  משמורות  רכוש,  ענייני  פרידה.  בעת 

להתברר באמצעות הליכי גישור ופשרה או בבית משפט לענייני 

בהסכם  מראש  לעגן  אפשר  רכוש  ענייני  כי  לציין  יש  משפחה. 

ממון.

מסלול ‘נישואים פרטיים כהלכה’ משלב חיים במעמד אזרחי של 

התקף  וישראל,  משה  כדת  נישואים  טקס  עם  בציבור”  “ידועים 

על פי ההלכה. על בני זוג הנישאים על פי ההלכה מוטלת החובה 

להתגרש על פי ההלכה. על עניין זה יורחב בהמשך, בפרק העוסק 

במסלול ‘נישואים פרטיים כהלכה’. 

חשוב לשים לב כי בנוסף לאפשרות להתגרש כהלכה באופן פרטי, 

קיימת לזוג שנישא באופן פרטי גם האפשרות לפנות לבית הדין 

הממלכתי ולבקש שיתפוס סמכות על הגירושים, על אף שהזוג 

אינו רשום כנשוי. זהו יתרון במקרה שאדם שנישא באופן פרטי 

יכול לפנות לבית הדין  בן הזוג המסורב  זוגו, שכן  מסרב גט לבן 

הממלכתי, וזה עשוי להפעיל סנקציות על הסרבן. עם זאת, חשוב 

לשים לב כי באותה מידה יכול בית הדין לתפוס סמכות כאשר אין 

סרבנות גט, גם ללא הסכמה של שני בני הזוג.
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זכויות וחובות “ידועים בציבור” )הרחבה(
 להלן מידע על אודות הבדלים בין נשואים לידועים בציבור 

במספר סוגיות עיקריות.

חוק יחסי ממון )אצל נשואים( מול הלכת השיתוף )אצל 

“ידועים בציבור”(

“חוק  פי  על  נעשית  נשואים מתגרשים, חלוקת הרכוש  זוג  כשבני 
וכן  ברכוש  שותפים  הזוג  בני  כי  הקובע  זוג”,  בני  בין  ממון  יחסי 
בחובות שצברו במהלך נישואיהם. כאשר “ידועים בציבור” נפרדים, 
“הלכת   – מקביל  הסדר  פי  על  נעשית  ביניהם  הרכוש  חלוקת 
כלומר  כ’הלכה’,  אלא  בחוק  מעוגנת  שאיננה  השיתוף”  חזקת 
חלוקה  קובעת  השיתוף”  “חזקת  גם  המשפט.  בבתי  מקובל  נוהג 
שוויונית של הנכסים ושל החובות שנצברו על-ידי בני-הזוג במהלך 
ו”חזקת  חייהם המשותפים. ההבדל העיקרי בין “חוק יחסי ממון” 
השיתוף” מקורו בהבדל שהוזכר לעיל בין מעמד הנישואים, התקף 
עד לביטולו הרשמי, ובין מעמד ה”ידועים בציבור”, התלוי בכל עת 
בטיב הקשר. במקרה של מחלוקת, החלת ‘הלכת השיתוף’ תלויה 
בהוכחה לכוונת השתתפות בנכסים בפני בית המשפט, ובהערכת 
השופטים את המאמץ המשותף, משך החיים המשותפים ואופים, 

וכיוצא בזה. 

מס הכנסה

קיימים שני סוגים של חישוב מס הכנסה ליחידה משפחתית: חישוב 
מצטרפות  הזוג  בני  שני  של  וההוצאות  ההכנסות  שלפיו  מאוחד, 
האחד לשני, וחישוב נפרד, שלפיו לכל אחד מבני הזוג נערך חישוב 
זוג נשוי נערך על פי הסוג המיטבי מבין  נפרד. חישוב המס עבור 
ייעשה  החישוב  בציבור  לידועים  ואילו  נפרד,  או  מאוחד  השניים, 

תמיד בנפרד. 

נקודות הזיכוי לצורך חישוב מס הכנסה, הניתנות לזוג הנשוי, אינן 
ניתנות לידועים בציבור. כך, למשל, “ידועים בציבור” אינם מקבלים 
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המעמד האישי בישראל: תמונת מצב

נקודות זיכוי עבור בן זוג שאינו עובד מסיבות בריאותיות, עבור בן 
ובגין  במוסד,  המוחזק  זוג  בן  החזקת  עבור  הפנסיה,  גיל  מעל  זוג 
זיכוי  נקודות  לגבי  ולפנסיה.  חיים  לביטוח  הזוג  בן  של  תשלומים 

הכנסה עבור ילדים, אין הבדל בין זוג נשוי לבין “ידועים בציבור”.

חוק פיצויי פיטורין 

כאשר אחד מבני זוג הנשואים כחוק מתפטר ועובר לרגל נישואיו 
לישוב בישראל שבו גר בן-זוגו, הוא יקבל פיצויים ממקום עבודתו 

כאילו פוטר, מה שאין כן אצל “ידועים בציבור”. 

זוגיות, משפחה, והורות

כך  משפחתם  שם  את  לשנות  יכולים  בציבור”  ”ידועים  שם:  שינוי 
שיהיה זהה לזה של בן או בת הזוג. 

משפטי  ליחס  זוכה  בציבור”  ל”ידועים  שנולד  ילד  ילדים:  רישום 
זהה לזה של ילד שנולד להורים נשואים. רישום ילד כבנו של “ידוע 
ייעשה על פי הצהרת בני הזוג, ושם משפחתו יקבע לפי  בציבור” 

החלטתם.

טיפולי פוריות: “ידועים בציבור” זכאים למימון טיפולי פוריות כמו 
זוגות הנשואים כחוק.

פונדקאות: בסוגיה זו אין הבדל בין נשואים לבין “ידועים בציבור”.

אימוץ: עקרונית, השירות למען הילד מפרש את החוק כך שאימוץ 
היועץ  הנחיות  לאור  בפועל,  נשואים.  זוג  בני  ידי  על  רק  אפשרי 
יכול  זוג נשוי הרוצה לאמצו,  ילד שלא נמצא  המשפטי לממשלה, 

להימסר לאימוץ ל”ידועים בציבור”.

“ידועים  אצל  אף  מתקיימת  הרך  הגיל  חזקת  הרך:  הגיל  חזקת 
בציבור” וזאת בהתאם לקביעת החוק שלפיה טובת הילדים עד גיל 

6 לגור עם אמם.2 

נושא זה נמצא כעת בתהליכי שינוי.  .2
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נישואים וגירושים בהלכה היהודית
חופה וקידושין

טקסים  שני  של  שילוב  היא  כיום  הנוהגת  היהודית  החתונה 
ידי  על  נעשים  הקידושין  וחופה.  קידושין  נפרדים:  היו  שבעבר 
זו  בטבעת  לי  מקודשת  את  “הרי  ואמירת  לאישה  טבעת  נתינת 
האישה  ייחוד  היא  הקידושין  משמעות  וישראל”.  משה  כדת 
לאיש המקדש, ואיסורה על שאר העולם. כניסת בני-הזוג לחופה 
מסמנת את תחילת נישואיהם – כניסתם לחיים משותפים בבית 
אחד. במעמד החופה הבעל נותן לאשתו את שטר הכתובה, שבו 
מפורטות החובות שבהן מחויב הבעל כלפי אשתו על פי ההלכה. 
ובעת  החופה  במעמד  הנוכחים  עדים  שני  חותמים  הכתובה  על 
הקידושין. כשרותם של העדים על פי ההלכה היא תנאי לתקפות 

ההלכתית של הקידושין והנישואים.

אי-השוויון בנישואים בהלכה
שוויוני.  איננו  היהודית  בהלכה  הנישואים  מוסד  ביסודו, 
א-סימטריות זו מקבלת ביטוי מובהק בהליך הגירושים ההלכתי: 
גירושים על פי ההלכה תלויים ברצון הבעל, בעוד שאינם תמיד 
לעגן  כוח  הבעל  בידי  נותנת  זו  מציאות  האישה.  ברצון  תלויים 
את אשתו על ידי סירוב למתן גט. בנוסף, אישה עלולה להיקלע 
לעגינות גם ללא כוונת זדון של הבעל, במקרה שבו הוא נעדר, או 

הופך לא כשיר למתן גט, כגון עקב מחלה או תאונה. 

שונות  והנהגות  תקנות  תיקנו  ההלכה  חכמי  הדורות  לאורך 
במגמה להגן על האישה בתוך מערכת הנישואים. חכמי המשנה 
שעוגנו  אשתו  כלפי  שונות  חובות  הבעל  על  הטילו  והתלמוד 
עגונות  לגבי  הגאונים.  ידי  על  הורחבו  ואלו  הכתובה,  במסגרת 
הנהיגו חכמים כבר מתקופת חז”ל מדיניות הלכתית מקילה. כלי 
מרכזי נוסף שתיקנו חכמים על מנת לאזן את האפליה נגד נשים 

בהלכה בתחום הנישואים הוא כפיית גט.
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כפיית גט וטענת “מאיס עליי”

לכפיית  המוצדקות  העילות  מהן  בשאלה  נחלקו  ההלכה  פוסקי 

גט. בימי הגאונים ועד המאה ה-12 נהגה ההלכה שלפיה במידה 

והאישה חפצה באופן חד-צדדי בגירושים בטענת “מאיס עליי”, 

עמו,  לחיות  עוד  רוצה  איננה  והיא  עליה  מאוס  שבעלה  כלומר 

כופים על הבעל לתת לה גט. כפיית גט בשל רצון האישה להתגרש 

כלפיה,  תם  רבנו  של  הנחרצת  התנגדותו  בשל  ופחתה  הלכה 

אשר קבע שגט שניתן בנסיבות אלו פסול, שכן הוא נחשב ל”גט 

קהילות  ברוב  שנתקבל  ההלכה  ספר  ערוך”,  ב”שולחן  מעושה”. 

ישראל, נפסק כדעתו. 

מעמד האישה בתחום הנישואים והגירושים כיום 

על אף ניסיונותיהם של פוסקי הלכה שונים להיטיב עם הנשים, 

מעמדן הנחות בהלכה נותר בעינו. גבר המעוניין להתגרש ואשתו 

מסרבת לקבל גט, יכול לקבל אישור המכונה “התר מאה רבנים” 

סובלת  גט  מסורבת  אישה  זאת,  לעומת  שנייה.  אישה  לשאת 

להתחתן  התר  לקבל  באפשרותה  אין  ראשית,  כפולה:  מנחיתות 

מחדש. שנית, ההלכה אוסרת עליה כל מערכת יחסים זוגית עם 

גבר אחר בזמן היותה מסורבת גט. במקרה ואישה מפרה איסור 

זה, ילדיה ייחשבו ממזרים ולא יוכלו להתחתן על פי ההלכה. 

מדיניות הפסיקה בבתי הדין הרבניים 

בישראל מחזיקים  הדין הרבניים  הגדול של הדיינים בבתי  רובם 

החשש  גט.  כפיית  בסוגיית  ביותר  מחמירה  פסיקה  במדיניות 

מכפיית גט מדרבן את הדיינים להימנע מלחייב את הבעל במתן 

בין  האדיר  בפער  משתקפת  זו  מציאות  מחיר.  בכל  כמעט  גט 

נכון לשנת   382( מספרם הרשמי של סרבני הגט על פי הרבנות 

2017(, אל מול אלפי תביעות גירושים של מסורבות גט בפועל. 

כגון  קשים  במצבים  גם  גט  מחיוב  נמנעים  מהדיינים  גדול  חלק 

כחלק  האישה.  של  שנים  ארוכת  ועגינות  הבעל  מצד  אלימות 
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זו הדיינים ממעטים לעשות שימוש בכלים העומדים  ממדיניות 

וקל  בנק,  חשבון  והקפאת  נהיגה,  רישיון  שלילת  כגון  לרשותם 

וחומר שאינם ממהרים לשלוח סרבני גט למאסר.
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פתרון הלכתי משולב הסכם ותנאי בקידושין 

 פתרון הלכתי משולב: 
הסכם קדם-נישואים ותנאי בקידושין 

ההחמרה במצבן של נשים המעוגנות על ידי בעליהן עוררה פוסקי 

לבעיה.  הלכתיים  פתרונות  למציאת  האחרונים  בדורות  הלכה 

בסעיף זה יוצגו שני כלים ששילובם מספק להבנתנו מענה הולם 

לסרבנות גט ולעגינות: הסכם קדם נישואים ותנאי בקידושין.

הסכם קדם נישואים

קשת  מצד  לתמיכה  זוכה  אשר  גט  סרבנות  למניעת  מרכזי  כלי 

הוא  כיום  האורתודוקסי  בעולם  הלכה  ופוסקי  רבנים  של  רחבה 

השלכות  לקבוע  היא  ההסכם  של  מטרתו  נישואים.  קדם  הסכם 

כספיות לסרבנות גט, וכתוצאה מכך להפחית את כדאיותה. 

קיימים מספר נוסחים של הסכמי קדם נישואים. ההסכם המוצע 

ארגון  ידי  על  נוסח  כהלכה”  פרטיים  “נישואים  מסלול  במסגרת 

לכבוד הדדי”  בין ה”הסכם  מבוי סתום, כשילוב, בשינויים קלים, 

זזון  בן  דוד  ד”ר  הרב  ז”ל,  קנוהל  אלישיב  הרב  ידי  על  שחובר 

ארגון  של  וה”הסכמאהבה”  לבמור,  רחל  ד”ר  הרבנית  והטוענת 

הלכה  ונשות  אנשי  של  עבודתם  פרי  הם  אלו  הסכמים  “צהר”. 

ומשפטנים מומחים בהלכות נישואים וגירושים. ההסכם מופיע 

עיקרי  הנישאים”(.  זוג  בני  בין  )“הסכם  לחוברת  כנספח  במלואו 

ההסכם מפורטים להלן.

ההסכם הדדי. כאשר אחד מהצדדים מעונין בגירושים, באפשרותו 

לשלוח הודעה על רצונו להתגרש. אם לאחר תקופה מסוימת הזוג 

ההסכם,  את  להפעיל  ניתן  השני,  הצד  סרבנות  בגלל  נשוי  עדיין 

והסרבן יישא בהשלכות הכספיות כאמור בהסכם.

תהליך  לעבור  הצדדים  הסכמת  את  כולל  ההסכם  שיקום.  ניסיון 
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של שיקום הנישואים, למשך תקופה 

מוגדרת, לפני הפעלת הסעיף הכספי 

בהסכם.

ההסכם מבוסס על  המנגנון ההלכתי. 

עם  המוגדלים”.  ה”מזונות  מנגנון 

צד  כל  מתחייב  הנישואים  תחילת 

לשלם לצד השני דמי מזונות מוגדלים 

למשך כל תקופת הנישואים. בד בבד, 

כלומר  “למחול”,  מסכימים  הצדדים 

לוותר, על גביית המזונות המוגדלים. 

אם ביקש אחד מהצדדים להיפרד אך 

האמורה  התקופה  בחלוף  נשוי  נותר 

ויוכל  הוא,  מחילתו  תופקע  בהסכם 

לאכוף את ההסכם. 

הגדרת סיום הנישואים. ההסכם מנתק 

הסדרת  ובין  גט  מתן  בין  הקשר  את 

כגון  לגירושים  הנלווים  הנושאים 

הילדים.  ואחזקת  הרכוש,  חלוקת 

הנישואים  לסיום  הסכמה  כי  מובהר 

בהסכמה  צורה  בשום  מותנית  איננה 

תוקפו ההלכתי של ההסכם 

)הרחבה(

קיימת  נישואים  קדם  להסכמי  אמנם 
שמרניים,  חוגים  מצד  התנגדות 
הגט  את  פוסל  ההסכם  שלטענתם 
שניתן בעקבותיו בהיותו “גט מעושה”, 
הרבים  ההלכה  פוסקי  לדעת  אולם 
ההלכתי  המנגנון  בהסכם  התומכים 
בכשרות  פוגע  לא  מוגדלים”  “מזונות 
אינם  המוגדלים  המזונות  שכן  הגט, 
את  הופך  אשר  “קנס”  בגדר  נחשבים 
הדין  בית  אם  השאלה,  למעושה.3  הגט 
הרבני יסכים לסדר גט, כאשר יש הסכם 
בהרכב  כן  אם  תלויה  נישואים,  קדם 
הדיינים שיושבים בבית הדין ובתפיסת 

עולמם.4

ההסכם  על  החתימה  עצם  זאת,  עם 
של  מהאפשרות  להרתיע  עשויה 
סרבנות גט. בנוסף, בכוחה של חתימה 
להרים  נישואים  קדם  הסכמי  על 
תרומה חשובה ליצירת נורמה חברתית 

השוללת שימוש בנשק סרבנות הגט.

3.  ראו, למשל, הרב משה פיינשטיין, איגרות משה, אבן העזר ד, קו: “]...[ שאם יגרשנה 
ויהיה גט כשר  ליפטר מחיוב זה ]של מזונות מוגדלים[ אין זה בחשיבות גט מעושה 
לכתחילה”; לפי הרב יצחק הרצוג, לחץ כלכלי מתון אינו הופך את הגט למעושה – ראו 
שו”ת היכל יצחק, אבן העזר קנח; וגם אם קיים חשש לכפייה שלא כדין, הסכמת הבעל 

מראש מכשירה את הגט, לפחות בדיעבד – ראו רמ”א, אבן העזר סימן קלד, סעיף ד.

להסכמת  מכשול  להוות  עשוי  אינו  נישואים  קדם  הסכם  מקרה  בכל  כי  להדגיש,  יש   .4
בית הדין לסדר גט. וזאת גם אם לבסוף בית הדין יסרב לסדר גט, )אלא אם כן יבוטל 
ההסכם ויוחזר הכסף ששולם מכוחו(, החתימה על ההסכם לא מרעה את מצבו של 

תובע הגירושים.
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על הנושאים הנלווים. כמו כן, קיימת 

אפשרות להסכים מראש על הערכאה 

שבה יתבררו הנושאים הכרוכים.

תוקף משפטי

יש לחתום על ההסכם בפני נוטריון, 

בפני בית משפט לענייני משפחה, או 

בפני בית דין. לאחר מכן ניתן לאכוף 

לאחר  לפועל,  בהוצאה  ההסכם  את 

ללא  דין,  פסק  של  תוקף  שיקבל 

התדיינות על תוכנו בבית משפט או 

בבית דין. 

תנאי בקידושין
אפשרות  היא  תנאי”  על  “קידושין 

)מסכת  במשנה  כבר  המוזכרת 

היא  משמעותה  ב’(.  ג’,  קידושין 

שתוקף הקידושין מותנה בקיום תנאי 

מסוים שנקבע בשעת הקידושין. אם 

הנישואים   – מתקיים  אינו  התנאי 

פוסקים  היו  הדורות  לאורך  בטלים. 

תנאי  בעשיית  להשתמש  שהציעו 

על מנת למנוע עגינות. הצורך בתנאי 

קדם- הסכם  על  נוסף  בקידושין 

תמיד  שלא  מכך  נובע  הנישואים 

תוקף הלכתי )הרחבה(

עמ’  קז  )יבמות  בגמרא  כתוב  אמנם 
זאת  ואימרה  בנישואין”,  תנאי  “אין  א(: 
מהווה בסיס לרוב ההתנגדויות להתנות 
קידושין בתנאים כלשהם. עם זאת, על 
שמשמעות  תוספות,  בעלי  פירוש  פי 
להתנות  רגילות  “אין  היא:  האימרה 
במשך  הלכה  חכמי  הציעו  בנישואין”, 
הדורות הצעות שונות לתנאי בקידושין. 
אלא  גורף  כפתרון  לא  הוצעו  ההצעות 
כפתרון למצבים מסוימים, כגון במקרה 
עמיטל,  יהודה  )הרב  מומר  אח  של 
את  מחייב  דין  בית  כאשר  או   ;)2006
כן  לעשות  מסרב  והוא  גט  לתת  הבעל 
אליעזר  )הרב  מסוימת  תקופה  במשך 
יעזוב  הבעל  אם  או   ;)1966 ברקוביץ, 
רשותה,  בלי  ממושך  לזמן  האישה  את 
או יסרב לקבל עליו דין תורה, או יחלה 
וכדומה  מדבקת  במחלה  רוח,  במחלת 
או   ;)1924 משנת  קושטא  רבני  )תנאי 
כאשר הבעל קיבל פסק גירושים מבית 
)הצעת  גט  נותן  אינו  אך  אזרחי  משפט 

רבני צרפת משנת 1907(.5

למרות ההתנגדות שהובעה מלכתחילה 
יש  הדורות,  במשך  שונות  להצעות 
רגליים לטענה שבדיעבד, במצבים קשים 
של עגינות, ניתן יהיה להסתמך על “תנאי 
בקידושין” על מנת להכריז על הקידושין 
כבטלים למפרע וכך לשחרר את האישה.

לסיקור היסטורי של הצעות התנאי במשך הדורות ראה: תהילה בארי, היסוד הנפשי   .5
הנדרש לכינון הקידושין בהקשרן של טענות ה’טעות’ וה’תנאי’ )עבודה לקבלת תואר 
“דוקטור לפילוסופיה” אוניברסיטת בר אילן- הפקולטה למשפטים, רמת גן, התש”ע(; 
 ;Bernard Jackson, ed., Agunah: The Manchester Analysis )2011( Vol. 1, pp. 85-147
כן ראה: הרב מתתיהו ברויד וד”ר רחל לבמור, “החוט המשולש לא במהרה ינתק: הסכם 

תנאי בקידושין, הרשאה לכתיבת גט ותקנת קהל”, תחומין לז )תשע”ז(, עמ’ 228.
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בכוחו של ההסכם למנוע עגינות, למשל במצבים של אי-שפיות, 

סרבנות עיקשת, נעדרות או בריחה מהארץ. 

עשיית התנאי היא חלק בלתי נפרד מהקידושין, ועל כן יש לחתום 

על “שטר התנאה” לפני טקס הקידושין ובסמוך אליו ככל האפשר. 

שבמעמד  רצוי  ההתנאה.  שטר  על  יחתמו  הקידושין  עדי  שני 

הקידושין עצמו יצהירו בני הזוג שהם נישאים בכפוף לתנאי.

עיקרי התנאי

על-פי התנאי, כל עוד לא התקיים אחד המצבים המוזכרים בשטר 

שעליו חתם הזוג, האישה תיחשב מקודשת. אם התקיים לפחות 

להדגיש  יש  למפרע.  בטלים  יהיו  הקידושין  מהמצבים,  אחד 

אלא  זו,  התנאה  סמך  על  מאליהם  מתבטלים  אינם  שהקידושין 

יתבטלו אך ורק על סמך קביעת בית דין. 

נוסחו המלא של התנאי שאנו ממליצים עליו מופיע כנספח בסוף 

נוסחים אחרים של שטרי התנאה.  גם  כי קיימים  נציין  החוברת. 

מומלץ להתייעץ עם הרב מסדר הקידושין או עם סמכות הלכתית 

לפני חתימה על כל שטר התנאה.

ההסכם המשולש

הרב  הציעו  התנאי,  של  בתקפות  ספק  שיוטל  האפשרות  בגלל 

משולש”,  “הסכם  לערוך  לבמור  רחל  וד”ר  ברויד  מתתיהו  פרופ’ 

הכולל עשיית תנאי בקידושין כמתואר לעיל, ועוד שני מרכיבים 

נוספים.6 הראשון, שימנה הבעל בעת הקידושין את כל מי שיראה 

את חתימתו על ההסכם כשליח לכתיבת הגט: המינוי מסויג למצב 

כולל  ההסכם  בנוסף,  אשתו.  את  לגרש  לאדם  יורה  הדין  בית  בו 

מתן הרשאה מהבעל לבית דין, על סמך תקנת קהל, להפקיע את 
הקידושין אם יסרב לתת את הגט תוך פרק הזמן הנקוב.7

6. הפניה מלאה למאמרם בנושא מופיעה בהערה הקודמת.
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“נישואים  מסלול  דרך  המתחתנים  הזוגות  לכל  מציעים  אנו 

פרטיים כהלכה” לחתום, בנוסף על הסכם קדם נישואים למניעת 

עגינות, על ההסכם המשולש )מצורף כנספח(, תוך הקפדה על 

הנוסח ועל אופן הביצוע, על מנת לרכוש את ההגנה שהוא נותן 

בפני עגינות.

קבילות התנאי בבתי הדין

מסתבר שרוב בתי הדין בישראל כיום, הן של המדינה והן פרטיים, 

לא יכירו לכתחילה בתוקף ההלכתי של התנאי. עם זאת, בשעת 

סכנת  בפני  תעמוד  תנאי  על  שהתקדשה  ואישה  במידה  הדחק, 

לחלצה  כדי  בתנאי,  שיכיר  דין  בית  יימצא  הנראה  ככל  עגינות, 

תתפשט  בקידושין  תנאי  שעשיית  שככל  לקוות  יש  מעגינותה. 

בקרב הציבור, תוכשר הקרקע לקבלתו על ידי בתי דין בעתיד.

כפי שכותבת ד”ר תהילה בארי: “יתרונו של ההסכם בכך שהוא עצמו יוצר   .7
שלושה צדדים של ספק. כך, למשל, אף אם אנו חוששים ומסופקים שמא 
האיש והאישה גם יחד מחלו על תנאם, וגם מסופקים שמא האיש ביטל את 
השליחות, הרי שעדיין יש מקום לסמוך על הפקעת קידושין ]...[ ]ו[גם אם 
אנו מסופקים אם ניתן לסמוך על תקנה כללית של הפקעת הקידושין, הרי 
שיש בסיס רחב יותר לסמוך על תנאי מפורש המעניק כוח של הפקעה ]...[ 
יתרונו של ההסכם המשולש טמון לדעתנו בכך שמן הבחינה המהותית, ענפי 

ההיתר משפיעים זה על זה באופן ההופך אותו לשלם הגדול מסך חלקיו.
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מסלול נישואים פרטיים כהלכה

‘נישואים פרטיים כהלכה’ נישאים כדת  זוגות הבוחרים במסלול 

משה וישראל ומוגדרים כאיש ואישה לכל דבר מבחינת ההלכה 

ישראל,  במדינת  רגילים  מנישואים  בשונה  אך  האורתודוקסית. 

נישואיהם נערכים באופן פרטי: מבלי לערב את הרבנות, ומבלי 

לרשום את הנישואים במרשם האוכלוסין. לפיכך, מבחינת הדין 

יוגדרו כבעלי מעמד של  זוג הנישאים דרך המסלול  האזרחי בני 

“ידועים בציבור”. 

המנגנונים  שני  עומדים  כהלכה’  פרטיים  ‘נישואים  מסלול  בלב 

ההלכתיים ‘הסכם קדם נישואים’ ו’תנאי בקידושין’. אנחנו מאמינות 

בתופעת  ביעילות  להילחם  מסוגל  ביניהם  שהשילוב  ומאמינים 

סרבנות הגט ובבעיית העגינות, וליצור עולם מתוקן יותר. 

איך זה מתבצע בפועל?

להינשא  לזוגות  לאפשר  נועד  כהלכה’  פרטיים  ‘נישואים  מסלול 

באופן פרטי. ההליך מלווה על ידי עורכות הדין של ‘מבוי סתום’ 

וטכניים.  בירוקרטיים  מכשולים  על  בהתגברות  לסייע  מנת  על 

מבחינה מעשית, זוגות המעוניינים להינשא דרך מסלול ‘נישואים 

פרטיים כהלכה’ יעברו חמישה שלבים:

פגישת ייעוץ

בשלב הראשון בני הזוג יגיעו לפגישת ייעוץ עם עורכת דין מטעם 

במסלול  המרכיבים  כל  על  הסבר  יקבלו  הזוג  בני  סתום’.  ‘מבוי 

‘נישואים פרטיים כהלכה’. גם לאחר פגישה זו באפשרותם לחזור 

לשאלות ולבירורים נוספים.

בעלות  השתתפות  דמי  בתשלום  כרוכה  ייעוץ  לפגישת  הגעה 

סמלית כתמיכה בפעילות העמותה.

1
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בירור כשירות לנישואים על פי ההלכה 

על מנת לברר את כשירות בני הזוג לנישואים בני הזוג יעברו הליך 

בירור רווקות, ובמקרה הצורך גם בירור יהדות, באמצעות בית דין 

פרטי העובד בשיתוף עם עמותת ‘מבוי סתום’. 

חופה וקידושין 

האורתודוקסית,  ההלכה  לפי  קידושין  בטקס  יינשאו  הזוג  בני 

מסדר  ידי  על  או  העמותה,  מטעם  המומלץ  רב  ידי  על  שייערך 

חתונה  קיום  לשם  הדרישות  הזוג.  בני  בחירת  פי  על  קידושין 

)גברים(  עדים  שני  של  ונוכחתם  כתובה,  עריכת  הן  כהלכה 

כשרים )שומרי מצוות( בטקס הקידושין, שבו על האיש לקדש 

את האישה בטבעת שקנה בכספו. נוסף על כך, זוגות הנישאים 

הסכם  על  יחתמו  כהלכה’  פרטיים  ‘נישואים  מסלול  באמצעות 

קדם נישואים ועל שטר התנאה והרשאה.

הנפקת תעודת זוגיות 

בני  עבור  תונפק  החתונה  לאחר 

הזוג תעודה שמעידה על כך שערכו 

אין  וישראל.  משה  כדת  קידושין 

רישום  לצורך  מעמד  זו  לתעודה 

היא  אך  הפנים,  במשרד  נישואים 

של  קשר  בהוכחת  לסייע  צפויה 

‘ידועים בציבור’ בפני הרשויות. 

פרסום דבר הנישואים 

דרך  הנישאים  זוגות  של  נישואיהם 

כהלכה’  פרטיים  ‘נישואים  מיזם 

יפורסמו על ידי עמותת ‘מבוי סתום’ 

מידת  את  להם  להעניק  מנת  על 

הזוגיות  תעודות  הראויה.  הפומביות 

הכתובה )הרחבה(

הכתובה היא חוזה המפרט את חובותיו 
עליו  החלות  אשתו,  כלפי  הבעל  של 
היא  החובות  אחת  נישואיהם.  מתוקף 
במקרה  לאישה  המועבר  כסף  סכום 
של גירושים או אלמנות. עריכת כתובה 
פי  על  מהחופה  נפרד  בלתי  חלק  היא 
תקנת חכמים. יש מחלוקת הלכתית אם 
הכתובה  בנוסח  שינויים  לערוך  מותר 
מכיוון  בארמית(.  )הכתוב  המקובל 
שלכתובה תוקף משפטי, אנו ממליצים 
לחתום גם על הסכם ממון, שיסדיר את 
היחסים הכלכליים בין בני הזוג בהתאם 
לרצון הזוג, ולאו דווקא כאמור בכתובה 

המסורתית.

2

3

4

5
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privatemarriage.( של הזוגות יועלו לאתר האינטרנט של המיזם

org(, בהשמטת פרטים העשויים לשמש לשם גניבת זהות.

הליכי פרידה של זוגות שנישאו דרך מסלול ‘נישואים 
פרטיים כהלכה’

אנו מאחלות לכל זוג שנישא במסגרת המסלול זוגיות מאושרת. 

במידה ובאופן מצער נישואי בני זוג שנישאו דרך המסלול ייקלעו 

להיבט  והן  ההלכתי  להיבט  הן  מודעים  להיות  עליהם  למשבר, 

המשפטי-אזרחי של גירושי מי שנישא כהלכה באופן פרטי.

שנישאו  זוגות  של  מעמדם  האזרחי  המשפט  מבחינת  כאמור, 

בטקס פרטי הוא של ‘ידועים בציבור’, והם אינם נדרשים להליך 

משפטי על מנת להתיר את הקשר ביניהם. יחד עם זאת, מבחינה 

הלכתית בני-זוג שנישאו בטקס קידושין כהלכה מחויבים להסדיר 

היא  זה  במקרה  המלך  דרך  הלכתי.  באופן  ביניהם  הפרידה  את 

סידור גט בבית דין פרטי, או בבית דין רבני. במקרה של סרבנות 

גט, או של חוסר כשירות או נפקדות ממושכות של בן הזוג, בית 

הדין יוכל להפעיל את התנאי בקידושין על מנת למנוע עגינות.
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האם קיימת סכנת מאסר או רישום פלילי לבני זוג 
הנישאים באופן פרטי? 

סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין )רישום( קובע: “כל שאינו 

דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין 

או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים”. לכאורה, 

על- רישום  ללא  פרטיים  שנישואים  היא  הדברים  משמעות 

ומסדר  הנישאים  הזוג  בני  מצד  פלילית  עבירה  היא  הרבנות  ידי 

הקידושין, עבירה הנושאת עונש מאסר. אם כי במישור העקרוני 

אין אפשרות לבטל לחלוטין את קיום הסיכון הזה, יש לציין שני 

דברים: ראשית, החוק איננו מיושם בפועל. נכון להיום לא ידוע 

על אף מקרה של אישום פלילי בגין נישואים פרטיים, וזאת על 

שנית,  שבשגרה.  כדבר  פרטיות  חתונות  נערכות  שבישראל  אף 

על פי הפרשנות המשפטית שמציע ארגון ‘מבוי סתום’, פקודת 

המורשים  רבנים  על-ידי  שנערכו  נישואים  על  רק  חלה  החוק 

לסדר קידושין על-ידי הרבנות. לפי פרשנות זו נישואים במסגרת 

מסלול ‘נישואים פרטיים כהלכה’, אינם מנוגדים לחוק. עם זאת, 
פרשנות זו טרם הועמדה למבחן והתקבלה על ידי בית המשפט. 8

 )2017 )משנת  היועץ המשפטי לממשלה  לציין שעל-פי עמדת  מן הראוי   .8
כל  על  חלה  והגירושין  הנישואין  פקודת  סתום’,  ‘מבוי  לעמדת  המנוגדת 
מי שנישא על פי “הדין הדתי הרלוונטי”, ובכלל זה יהודים שנישאו על-פי 

ההלכה. עם זאת לעמדתו אין תוקף משפטי מחייב.
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לסיכום
היעדר השוויון בין האישה והאיש בתחום הנישואים והגירושים 

בעלת  פעם  ולא  מטרידה  בעיה  היא  בהלכה  אחרים  ובנושאים 

השלכות קשות. רבים מפוסקי ההלכה לאורך הדורות היו מודעים 

ולצמצומן.  לפתרונן  לחתור  שונות  בדרכים  וניסו  אלו  לבעיות 

כנגדם התקיימו ומתקיימות עדיין בעולם ההלכה מגמות אחרות, 

מלהיות  רחוק  עדיין  כיום  בהלכה  האישה  מעמד  מכך  וכתוצאה 

תופעות  כנגד  להתמודדות  הכלים  סיבה  מאותה  רצון.  משביע 

מקובלים  ואינם  שלמים  אינם  שהצענו  והעגינות  הגט  סרבנות 

על חלק גדול מפוסקי ההלכה. למרות זאת, אסור שקשיים אלו 

ירפו את ידי מי שמייחלים לשינוי המצב מלפעול במידת האפשר. 

אנחנו מאמינות שבדומה למה שהתרחש במהפכות אחרות בעבר 

– גם כאן השינוי יצמח מלמטה. תקוותנו היא שאימוץ הדרגתי של 

הפתרונות ההלכתיים למניעת סרבנות גט ועגינות על ידי ציבור 

מנהיגיו  ואת  ההלכה  עולם  את  לבסוף  שיצעיד  הוא  והולך,  גדל 

בדרך לתיקון.
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נספח א’ - הסכם קדם נישואים
הסכם קדם נישואים –א'  נספח  
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נספח א’ - הסכם קדם נישואים
הסכם קדם נישואים –א'  נספח  
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נספח א’ - הסכם קדם נישואים
הסכם קדם נישואים –א'  נספח  
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נספח א’ - הסכם קדם נישואים
הסכם קדם נישואים –א'  נספח  

7 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34

הסכם 'החוט המשולש' עם תנאי בקידושין –נספח ב'   
הרב מתתיהו ברויד וד"ר רחל לבמורחובר ע"י   
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נספח ב’ – הסכם ‘החוט המשולש’ עם תנאי בקידושין
 נישואים פרטיים כהלכה
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מיזם ‘נישואים פרטיים כהלכה’ בהובלת עמותת ‘מבוי סתום’ מאפשר 
לזוגות להינשא בטקס חתונה יהודי, על פי ההלכה האורתודוקסית, 
מחוץ לרבנות. המסלול כולל מנגנונים למניעת סרבנות גט ועגינות, 
והוא מיועד לבני זוג המחויבים לחתונה כהלכה, ועם זאת שואפים 

לנישואים אחראיים, הוגנים ושוויוניים.

עמותת ‘מבוי סתום’ פועלת משנת 1996 למען נשים עגונות ומסורבות 
גט. העמותה מעניקה ייצוג משפטי ותמיכה אישית לנשים, ופועלת 

במישור הציבורי לקידום פתרונות לבעיית סרבנות הגט בישראל.


