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] פרק י: 
מסיבת החתונה

כאשר הגיע המועד הנכסף, מתקבצים ובאים כל בני המשפחה והידידים כדי לשמח 
יציאת הכלה מבית  לוותה  ביום שמחתם. בתקופת בית שני  ואת הכלה  את החתן 
הוריה לחופה בפרסום גדול: הכריזו על כך בתקיעת שופרות ותופפו בתוף שנקרא 
נזכר   iבמשנה באירוס.  השימוש  את  אסרו  שני  בית  חורבן  ערב  אולם  'אירוס', 
שהבתולה יצאה בהינומה וראשה פרוע, סביב הכלה הדליקו נרות, ולפניה ניגנו בכלי 
אפריון.  ומעליה  בהדסים  מעוטרת  מיוחדת  כורסה  על  נישאה  הכלה  שונים.  זמר 
במאה  אולם  באפריון,  השימוש  את  חכמים  אסרו   iכוכבא בר  מרד  כישלון  לאחר 
השלישית לספירה חזר והתיר רבי יהודה הנשיאi את השימוש בו. תוך כדי התהלוכה 
סתומה  החבית  הייתה  בתולה,  הייתה  הכלה  אם  יין.  של  חבית  הכלה  לפני  העבירו 
תרומה,  של  יין  הכילה  שהחבית  נהגו  אחרים  ובמקומות  סתום,  תחּה'  ש'ּפִ לסמל 
וזאת משום שכמו שתרומה היא 'ראשית' (במדבר יח:יב) אף בתולה היא 'ראשית'. 
אם הכלה הייתה בעולה, החבית הייתה פתוחה ככלה זו ש'פתחה' פתוח. במקומות 
רבים נהגו לחלק קליות בנישואי בתולה. כל הסימנים הללו נעשו כדי לזכור בעתיד 
שהיא נישאה בתולה. באשכנזi בימי הביניים התכנסו אצל החתן חבריו כדי ללוותו 
הכלה  להכנסת  כולם  פנו  לחופה  שליווהו  ולאחר  ובזמרה,  בשירה  לחופה  כך  אחר 
לחופה. הספרדיםi ועדות המזרחi נהגו שכאשר הגיע החתן לפתח הבית שבו נערכו 
הנישואין, הוא עלה לגג הבית והשליך אל תוך הבית פנימה כד מלא מים. הכלה צעדה 
ולאריכות  להצלחה  סימן  בכך  שיהיה  הוא  לכך  הטעם  המים.  שלולית  מעל  ועברה 

ימים, על-פי אותו המנהג למשוח מלכים על יד המעיין כדי שתימשך מלכותם.

סדר קידושין ונישואין בימינו

בימינו בטלו מנהגי חתונה רבים שהיו נהוגים בעבר, ומנגד התפתחו מנהגים חדשים, 
וכאן נציג את השלבים השונים של מנהגי החתונה כפי שנהוגים היום.

העדים.  לעיני  הכתובה  את  וכותב  החתן  עם  הרב  יושב  החופה  א.  לפני 
 iהחתן מקבל קניין על ההתחייבויות שבכתובה, ורק אז אצל האשכנזים
 iומקצת מהאשכנזים iועדות המזרח iהעדים חותמים. אצל הספרדים
הכתובה  נוסח  קריאת  לאחר  הקניין  את  מקבל  שהחתן  הוא  המנהג 
בחופה, ואז העדים חותמים. יש הנוהגים שגם החתן חותם על הכתובה. 
לחופה  מתחת  שיתפללו  מהם  ולבקש  והכלה  החתן  אל  לגשת  מקובל 

למען המבקשים רפואה, נישואין, פרנסה וכיוצ"ב.
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[
] החתן. מברכים את הורי החתן ב.

ירושלים. על לאבלות אות החתן, של בראשו אפר לתת הנוהגים יש ג.
מחזיק iהאשכנזים מהם אצל אחד שכל בשני שושביניו, מלּווה החתן ד.
שיתחיל המקפידים יש הכלה.  של ראשה את לכסות  הולך נר, בידו
השמאל ולא (המקרבת) הימין לבחירת כרמז הימנית ברגלו לצעוד
רעכטן 'מיטן (באידיש: ימין!' 'ברגל  מכריזים:  והשושבינים (הדוחה),
נקרא הכלה כיסא בפרחים. מעוטר מיוחד כיסא על יושבת הכלה פיס').
הוא לכיסוי הטעם הכיסוי). (כיסא 'דעקשטהול' אשכנז בקהילות
של בערכו מתעניינת אינה שהכלה להראות כדי או הצניעות, משום
לכיסוי שהטעם הסבורים יש הקידושין. במעשה מקבלת שהיא חפץ
זכר במנהג זה שיש כך. נראה אחר לחופה שתיערך הכנה בכך שזו הוא
יום בבוקר אביו עם הלך שהחתן הביניים, בימי iבאשכנז שנהגו למנהג
בימי iאשכנז חכמי לדעת  כי  הכלה,  של  ראשה  את  לכסות הנישואין
החתן שאין הנוהגים יש מהבוקר. מתחילה לחופה הכלה כניסת הביניים,
ומשליכים אותה מברכים הכלה הורי הכיסוי בעת הכלה. את מכסה
לערוך נוהגים צבעוניים). ניירות המשליכים (ויש חיטה זרעי עליה
כלל קשורה אינה שהחופה אף לחופה, מתחת האירוסין-קידושין את
הוא לכך הטעם הנישואין. חלק ממעמד היא אלא לאירוסין-קידושין,
והתקנתה החופה והכלה, או הבאת טלטולם של החתן את למנוע כדי
רק החופה את לפרוש הנוהגים יש אחדות בעדות הטקסים. במהלך

הקידושין. לאחר
הסמלי, ביתו  היא  החופה שכן הכלה, לפני ראשון, לחופה מגיע  החתן  ה.
המתנה של עת זו למלך'. דומה חתן הבא 'ברוך אותו בברכת: ומברכים

זו. תפילה בשעה לשאת וראוי רצון, היא שעת לכלה
בשירה הכלה של  פניה את לקבל והולכים כלה', 'לקראת מכריזים  ו.

שושבינותיה. מלווה על-ידי הכלה ובזמרה.
על אדיר 'מי כגון: פיוטים, לשיר אז הנוהגים ויש לחופה, נכנסת הכלה ז.
את הוא יברך הכול, על דגול מי הכול, על גדול מי הכול, על מי ברוך הכול,

נוספים. פיוטים שמוסיפים ויש הכלה', ואת החתן
שלוש החתן את שושבינותיה בליווי הכלה מקיפה iהאשכנזים אצל ח.
ההקפות את ללוות הנוהגים יש המנהג. על-פי פעמים, שבע או פעמים

פיוטים. ובאמירת בשירה
היא עממית (אמונה ירושלים לכיוון פניהם  החתן, לימין ניצבת הכלה ט.
הקהל בבית). ישלוט זה של השני במעמד רגלו על ודורך שמקדים שמי

זו. בשעה שנגלית השכינה כבוד משום רגליו, על עומד
להרהר להם ואומר כשרים עדים שני  מייחד  הקידושין מסדר הרב י.
הרב ופרט. כל פרט אחר לעקוב שעליהם מדגיש כן הוא כמו בתשובה,
תשובתה ולאחר להתקדש, מסכימה היא אם הכלה את שואל הוא
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] החיובית, הוא ממלא כוס יין המחזיק רביעיתi ומבקש מהחתן ומהכלה 
היין,  ברכת  את  מברך  הרב  שיברך.  בברכות  חובה  ידי  לצאת  שיתכוונו 
בתום  האירוסין-קידושין.  ברכת  את  ואחריה  הגפן',  פרי  'בורא  היינו 
הברכות טועמים החתן והכלה מעט מהכוס, ויש הנוהגים שהרב טועם 

מהיין גם הוא לפניהם.
שלו  היא  אם  טבעת,  לו  יש  אם  העדים  בנוכחות  החתן  את  שואל  יא.  הרב 
- קנה או קיבל במתנה, ואם ערכה שווה פרוטה. כמו כן הוא שואל את 
העדים אם הטבעת שווה פרוטה. החתן נוטל את הטבעת בידו הימנית, 
אומר  החתן  לאגודל.  הסמוכה  הימנית  ידה  אצבע  את  מושיטה  והכלה 
בקול רם: 'הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל', ועונד לה 

את הטבעת על אצבעה לעיני העדים.
ויש  מזכוכית,  כוס  שובר  החתן  הקידושין  מעשה  שלאחר  הנוהגים  יב.  יש 
הנוהגים שהחתן שובר את הכוס לאחר ברכות הנישואין. קודם השבירה 
תשכח  ירושלם  אשכחך  'אם  הפסוק:  את  אומרים  הקהל  ועמו  החתן 
כי שבירת הכוס מציינת  'מזל טוב',  ימיני' (תהלים קלז:ה). אין לצעוק 

את האבלות על חורבן ירושלים.
למנהג  חשוב.  אדם  בקריאתה  לכבד  וניתן  הכתובה  את  יג.  קוראים 
המקריא  כאשר  נעשית  סודר  קניין  קבלת   iהמזרח ועדות   iהספרדים
מגיע למשפט: 'וקנינא מיד החתן...' בסיום קריאת הכתובה נוהגים אצל 
הספרדיםi ועדות המזרחi ואצל מקצת מהאשכנזיםi שהעדים חותמים 
את  תמסור  שהכלה  רצוי  הכלה.  לידי  נמסרת  הכתובה  הכתובה.  על 
הכתובה להוריה, שמא תאבד באולם (חשוב לחתום על העתק המיועד 
להחזרה לאגף הנישואין במועצה הדתית לאחר הנישואין לצורך הכנת 

תעודת הנישואין, שתישלח לבני הזוג לביתם בדואר).
ומברך  חדשה  בטלית  מתעטף  החתן   iהמזרח ועדות   iהספרדים יד.  אצל 
את  גם  בכך  לפטור  ומתכוון  החדשה,  הטלית  על  'שהחיינו'  ברכת  את 
הנישואין (ואם החופה היא לפני שקיעת החמהi, מברכים קודם לברכת 
מעל  הטלית  את  ופורשים  בציצית'),  'להתעטף  ברכת  את  'שהחיינו' 
יין לכוס שבירכו עליה את ברכת  ראשיהם של החתן והכלה. מוסיפים 
לכבד  ונוהגים  הנישואין,  של  הברכות  שבע  את  ומברכים  האירוסין, 
ונותן  מהיין  שותה  החתן  הברכות  בסיום  חשובים.  אנשים  באמירתן 

לכלה לשתות. אחר כך שוברים את הכוס.
ושוהים  ייחוד  לחדר  ביד  יד  צועדים  והכלה  החתן   iהאשכנזים טו.  אצל 
שם לבד לפחות חמש דקות, והעדים חייבים ללוות אותם לחדר ייחוד 
ולעמוד בחוץ מאחורי הדלת בכל הזמן הזה. אצל רוב הספרדיםi ועדות 

המזרחi אין חדר ייחוד, ובני הזוג נפנים לאולם השמחה.
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[
] הכלה? מרקדין לפני כיצד

כאילו וכלה חתן אמרו שכל המשמח iחז"ל לשמח חתן וכלה. היא iחכמים מצוות
המקננים החששות את להפיג ירושלים. השמחה נועדה מחורבות אחת חורבה בנה
חכמים מסופר על iהתלמודית בספרות המשותפים. בחיים מפני אי-התאמה בלבם
העממית כי במסורת בהדסים - לפניהם נופפו והכלה, שרקדו לפני החתן מפורסמים
על הכלה את שנשאו iמהחכמים והיו - המזיקים מפני לסגולה ההדסים שימשו
בשמחת וחשוב  מרכזי מקום  הריקוד  תפס  הדורות  במשך  הריקוד.  בעת כתפיהם 
iהחסידות תנועת הכלה. עם ורוקדים והכלה, החתן לפני רוקדים והכלה. החתן
בפרט. וכלה חתן ובשמחת בכלל, הריקוד  בחשיבות  הפליגה iהבעש"ט שייסד
היו המוזמנים. קהל ועמם  ובדבקות  בהתלהבות רקדו  מפורסמים  iאדמו"רים
העלו והם לזוג, קשר כל להם היה שלא מצווה', 'רקדני בהן שהשתתפו חתונות
יהודי אצל נפוץ שהיה הריקודים אחד גבוהה. רוחנית למדרגה הריקוד מעלת את
ממדים, עצומת חלה נשאו זה בריקוד החלה. ריקוד - טאנץ' 'חלה הוא iאשכנז
צלילי לקול והכלה החתן לפני הרוקדים יש כיום גם והכלה. החתן לפני רקדו ועמה
הריקוד מבצעים ובעת הראשים, מעל בוערים ניירות או משקה בקבוקי תזמורת, עם
שונים iחסידיים בחוגים שמחה. להרבות כדי וברגליים בידיים שונים תעלולים
בהפסק הכלה עם לרקוד גם הנוהגים יש סאטיריים. חרוזים החורז 'בדחן', מופיע
מהווי ידוע  הכלה, של בידה לגעת  שלא כדי מטפחת,  בהפסק ריקוד מטפחת. 
תלמידי רקדו  כך החמש-עשרה. המאה מן iומאשכנז אירופה במזרח החתונות 
מטפחת, וזוהי בהפסק הריקוד את טיפחה iהחסידית התנועה הכלה. החכמים עם
החתונה, שלקראת סיום הוא המנהג .iהחסידים בחצרות היום המקובלת עד הצורה
גם הנקרא מצווה', 'ריקוד ביד הכלה יד רוקד עם החתן הלילה, של הקטנות בשעות
לאחר הריקוד. את רוקדים ובעלה נידה) (שאיננה הטהורה הכלה כי טאנץ', 'כשר
בריקוד וקרובי משפחה אחרים. מטפחת עם הרבי ריקוד מצווה בהפסק נערך מכן
ריקוד - הבקבוק' 'ריקוד גם ידועים אירופה מזרח יהודי אצל רווקים. נוכחים לא זה
ריקוד המביע תיאור של הברוגז' - 'ריקוד יין, ראשו בקבוק שבו הרוקד מעמיד על
המצווה של במסגרת המתים'. תחיית 'ריקוד הוא המסיים והריקוד ריב והשלמה,
ושבורא טוב, להם מזל ולאחל והכלה, החתן את ולקלס יש לשבח וכלה חתן שמחת
יש והשמחה. האהבה  האושר,  ישררו ושבביתם הבניין, זה ישלים  בקניין  עולם
זאת' לקחה '...מאיש בפסוק: רמוזה טוב' 'מזל שבצירוף 'מזל' שהמילה הסבורים
יח:כב). טוב' (משלי מצא 'מצא אשה בפסוק: 'טוב' מצויה ב:כג), והמילה (בראשית
בית ימי בספרות כבר מוזכר המנהג זמר; בכלי לנגן נוהגים בשמחה להרבות כדי
חורבן לפני שנה ארבעים iהסנהדרין כשגלתה אולם ט:לט-מא), א' (מקבים שני
בכל לא התקבל זה איסור אולם בנישואין. זמר בכלי נגינה איסור iגזרו חכמים הבית,
המזרחi, לעומת ועדות iהספרדים באיסור החזיקו הביניים ובימי קהילות ישראל,
המנגנים לתזמורת החדשה בעת  אירופה מזרח  יהודי בקרב  שהתירו. iהאשכנזים
את ושימחו לעיר מעיר שסבבו עניים יהודים כלל בדרך שהיו 'כליזמרים', קראו
מיושבי מקצת נוהגים בימינו זעום. כסף סכום תמורת הקרואים ואת והכלה החתן
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] חורבן  על  האבל  מפאת  בלבד  בתוף  לנגן   iהאשכנזים-הפרושים בעיקר  ירושלים, 
לאחר  ובפרט  העתיקה,  העיר  בתחומי  במיוחד  קיימת  כך  על  ההקפדה  ירושלים. 
מגפת החולירע שפרצה בירושלים בשנת תרכ"ה (1895). בשאלת חלום שעשה אז 
אחד מחכמי ירושלים נאמר לו שהמגפה פרצה כי לא נמנעו מלנגן בתחומי ירושלים 
העתיקה, והייתה בכך פגיעה במקדש החרב. עקב כך אסרו גדולי ישראל שבאותו 
'באיסור  מקובנא,  אלחנן  יצחק  והרב  זוננפלד  יוסף  הרב  מבריסק,  חיים  הרב  הדור, 
יש  בנישואין'.  זמר  בכלי  לשורר  אישה  או  איש  יהין  לבלתי  מדרבנן  ולטותא  חמור 
רווח הנוהג  יהודי מזרח אירופה  גם בתחומי העיר החדשה. בקרב  המחמירים בכך 
למאורע  מתאימים  חרוזים  חרז  הוא  'מארשאליק'.  שנקרא  בדחן  בחתונה  לשתף 
כלולות  שירי  חוברו  השונות  ישראל  בקהילות  משפחותיהם.  ועל  והכלה  החתן  על 
עממיים וחדו חידות. את השמחה משלבים בסעודת מצווה, שבסיומה מברכים את 

ברכת המזוןi, ואחר כך חוזרים ומברכים את שבע הברכות.

על ההפרדה בין נשים לגברים בחתונה ובריקודים
לפי המקורות ההלכתיים, יש לערוך את מסיבת החתונה בהפרדה בין גברים לנשים. 
חז"לi מציינים שההפרדה בין המינים רמוזה בפסוקים שונים: בספר זכריה נאמר: 
'וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דויד לבד ונשיהם לבד משפחת 
'אז תשמח בתולה  ירמיהו כתוב:  בספר  יב:יב).  (זכריה  לבד'  ונשיהם  לבד  נתן  בית 
והזקנים   הבחורים   - הזכרים  היינו  לא:יב),  (ירמיהו  יחדיו'  וזקנים  בחורים  במחול 
- לחוד והבתולות לחוד. הפרדה הייתה בימי בית שני בשמחת בית השואבה, ששם 
ע"ב).  נא  סוכה   iבבלי) מלמטה  ואנשים  מלמעלה  יושבות  נשים  שיהיו  התקינו 
המשנהi מסבירה שהטעם לכך הוא 'כדי שלא יהיו מעורבין' (משנהi מידות ב:ה), 
סוכה   iלמשנה בפירושו  אולם   ,i'היד החזקה' בספרו   iהרמב"ם זאת  מסביר  גם  כך 
ה:א הוא מנמק את ההפרדה בטעם אחר: 'כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים'. לפי 
הסתכלות  איסור  איסורים:  בשני  כרוכה  זו  מעין  הסתכלות  ההלכתית  הספרות 
אורח   ,iברורה משנה  וראה  טו:לט,  (במדבר  עינכם'  אחרי  תתורו...  'לא  ככתוב:   -
חיים, סימן עה סעיף קטן ז), וכן באיסור הרהור - ככתוב: 'ונשמרת מכל דבר רע' 
(דברים כג:י), ועל כך אמרו חז"לi: 'שלא יסתכל אדם באישה... שלא יהרהר אדם 
ביום ויבוא לידי טומאה בלילה' (בבליi עבודה זרה כ ע"א). למעשה, קיים הבדל רב 
בין נשים לגברים, מותרת ישיבה  בין שני הטעמים; לפי הטעם של מניעת ערבוב 
נפרדת. אך לפי הטעם של איסור הסתכלות, אין להסתפק רק בישיבה נפרדת, אלא 
צריך לעשות מחיצה בין גברים לנשים. מבין הפוסקים המאוחרים ואצל פוסקי דורנו 
לעשות  יש  אלא  נפרדת  בישיבה  להסתפק  אין  הכנסת  שבבית  דעים,  אחידות  יש 
להיות  חייבת  שם  שגם  שסברו  יש  בחתונה  כגון  אחרות  בהתכנסויות  אך  מחיצה, 
מחיצה, ויש שפסקו שאפשר להסתפק בהפרדה גם ללא מחיצה. אשר  לריקודים 
מעורבים, הדבר כרוך באיסורים: איסור קרבה לעריות, איסור הסתכלות ואיסור 
הרהור. לכל הדעות יש להקפיד על ריקודים נפרדים, וגם כאן יש הסבורים שצריכה 
להיות מחיצה בין נשים לגברים. יש דעות מיעוט המתירות מעגל בנים בתוך מעגל 

בנות, במקרה שלא ניתן לקיים מעגלים נפרדים ויש חשש לריקודים מעורבים.
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[
] הנישואין בליל אישות יחסי

המיוחסת תפילה לומר הנוהגים יש  הנישואין. בליל  אישות יחסי לקיים מצווה
קיומה: אחרי  ברכה  לברך  בתולה, היא הכלה וכאשר המצווה, קיום  לפני   iלרמב"ן
כן אילת על חתום במעין בל ימשול זר עדן שושנת העמקים בגן אגוז צג 'ברוך אשר
זו ברכה אברהם'. של  בזרעו הבוחר ברוך הפרה לא וחוק בטהרה  שמרה אהבים
התנגד iהרמב"ם הדס. ועל יין כוס והיא נאמרה על בבל, iגאוני אצל בראשונה ידועה
והוא בשמחה, הקרואים בפני בפומביות נאמרה שהיא משום כנראה לאמירתה,
להיותה נוסף ספק, בלא לבטלה ברכה  '...היא זו  שברכה מתשובותיו באחת כתב
וטהרתה... ואסור למי הדת קדושת ומזניחת הצניעות מחוסר בו מנהג מגונה שיש
לאמירתה שהתנגדו היו  פנים'. בשום אליו לבוא צניעות או שמים  יראת בו שיש
בנושא היו שונים מנהגים .iוהתלמוד iהמשנה בספרות מופיעה אינה שהיא משום
מכיוון אך שונות, עדות אצל יותר מאוחרות בתקופות וגם העתיקה בתקופה זה
בתולה כלה עם אישות אותם. חשוב לציין שלאחר קיום יחסי נזכיר לא בטלו, שהם
לטהרת בשינוי קל דומה טהרתה וסדר דם, ראתה לא אם גם נידה, טמאה כמו הכלה
הטהרה, שלבי את הראשונה ועשתה בפעם דם ראתה אם אכן טו). פרק (ראה נידה
בשאלה מורה הוראה רב להיוועץ עם עליה דם, שוב ראתה השנייה שנבעלה ובפעם
לחיתוך שנזקקה אישה נידה. אולם או כדם כדם בתולים זה לדם להתייחס יש אם
לאחר נידה אינה שהיא הסבורים פוסקים יש שלה, הבתולים קרום של ניתוחי
ויש בשבעה נקיים ובטבילה, צורך ללא הניתוח, לאחר ומותרת לבעלה מיד הניתוח

חולקים.

דבש ימי משתה וירח  שבעת
היא הכלולות שמחת חובת הראשונים, הנישואים  הם אלה הזוג מבני כשלאחד
ששם יעקב,  של  הנישואין  שמחת הוא לכך שהמקור הסוברים יש  ימים.  שבעה 
שמשון מנישואי זאת  למדים אחרים כט:כז). (בראשית זאת' שבע  'מלא נאמר:
הסבורים יד:יב:יז). אך יש (שופטים משתה' ימי 'שבעת שגם שם נאמר: לדלילה,
'שבוע הזהב'. בשם זה שבוע נקרא רבים בפי רבנו. משה של אחת מתקנותיו שזו
הקשר את לחזק  וכן הוריה,  מבית הפרידה את הכלה על להקל  הוא לכך  הטעם
בגפם להסתובב או  מלאכה לעשות ולכלה  לחתן אסור  אלה בימים הזוג.  בני בין
הנוהגים יש ולשמוח.  לשתות לאכול, נאים, בגדים ללבוש עליהם לביתם.  מחוץ
ימי שבעת תום עד מתפלל בביתו אלא הכנסת, להתפלל בבית הולך אינו שהחתן
ברכת את מברכים אלה בימים הנערכת לחם הכוללת סעודה כל לאחר המשתה.
נקראות אלה  סעודות לכן  בחתונה,  שבירכו הברכות שבע  את  ובסיומה  ,iהמזון
הנאמרות שבע הברכות אחד חשוב בין הבדל שבע ברכות'. אולם יש 'סעודת בשם
מקדימים בחופה שבע ברכות'; ב'סעודת הברכות הנאמרות לשבע לחופה מתחת
אבל האחרות, הברכות שש את מוסיפים כך ואחר הגפן' פרי 'בורא ברכת את
'בורא את מברכים אחריהן ורק הברכות שש את מקדימים ברכות' שבע ב'סעודת
שאכלו אנשים סועדים מניין שיש בתנאי רק מברכים הברכות את שבע הגפן'. פרי
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] כולם לחם. בדיעבד, גם אם רק שבעה מהם אכלו לחם, והשאר עוגות או פירות. כמו 
כן צריך להיות בין המסובים  'פנים חדשות', היינו זכר מגיל שלוש- עשרה ומעלה 
שעדיין לא השתתף באף אחת מהסעודות שנערכו לרגל הנישואין, וגם אם רק נכח 
 iהספרדים חדשות'.  ל'פנים  נחשב  הוא  החתונה,  בסעודת  השתתף  ולא  בחופה 
ועדות המזרחi מקפידים שמי שהוא 'פנים חדשות' יאכל לחם, ולא יסתפק באכילת 
עוגות ופירות. אם אין 'פנים חדשות' אך לפחות יש שלושה זכרים שסועדים (כולל 
החתן), אז יברכו רק את הברכה האחרונה משבע הברכות - ברכת 'אשר ברא'. לפני 
להתוועד  המסובים  את  מזמין  שהמברך  היינו  'זימון',  כשעושים    iהמזון ברכת 
 iלפי המנהג האשכנזי ,( iנוסח הזימון מופיע בסידור לפני ברכת המזון) 'ולהודות לה
הוא מוסיף לזימון: 'דוי הסר וגם חרון ואז אלם בשיר ירן נחנו בעגלי צדק שעה ברכת 
אהרן. ברשות מרנן ורבנן ורבותי נברך לאלקינו שהשמחה במעונו ושאכלנו משלו', 
חיינו',  ובטובו  משלו  שאכלנו  במעונו,  שהשמחה  אלקינו  'ברוך  עונים:  המסובים 
והמזמן חוזר ואומר: 'ברוך אלקינו שהשמחה במעונו, שאכלנו משלו ובטובו חיינו', 
ואז מברכים את ברכת המזוןi. המזמן אומר את ברכת המזוןi על גביע של יין המכיל 
רביעיתi, והוא מגביה את הכוס בידו הימנית במשך כל אמירת הברכה. בסיום ברכת 
המזוןi אומרים את שבע הברכות על גביע אחר של יין המכיל רביעיתi, ונוהגים לכבד 
בכל ברכה משבע הברכות אדם אחר, והוא מברך כשהגביע של שבע הברכות בידו. 
הברכה האחרונה בשבע הברכות היא ברכת 'בורא פרי הגפן' הנאמרת על הכוס של 
ברכת המזוןi. המזמן שותה ממנה, אחר כך מערבב יחד את היין של שתי הכוסות 
ונותן לחתן ולכלה לשתות. חשוב לציין ששבעת ימי המשתה  במזיגה מכוס לכוס 
שבחופה  הברכות  ושבע  ביום  נערכה  שהחופה  ואפילו  החופה,  אחרי  מתחילים 
נאמרו בלילה, מונים שבעת ימי משתה מהיום שנכנסו לחופה ולא מהלילה. כמו כן 
אין לברך את שבע הברכות לאחר שבעת ימי המשתה, לכן אם התחילו את סעודת 
לברך  הספיקו  ולא  שמיני,  ליל  לתוך  נמשכה  והסעודה  השביעי  ביום  ברכות  שבע 
מבעוד יום, אין לברך שבע ברכות בסיום הסעודה בלילה. המנהג המקובל הוא שבני 
זו  המשפחה והחברים עורכים מדי ערב סעודת שבע ברכות בבית אחר, ובסעודה 
ב'פנים חדשות',  צורך  יש סעודות שאין בהן  ודורשים דברי תורה.  שרים, שמחים 
ומברכים בהן את שבע הברכות: בסעודה הראשונה שנערכת בסיום החתונה (אך אם 
החופה הסתיימה לפני השקיעה והחתונה הסתיימה בשעות המאוחרות של הלילה, 
צריך 'פנים חדשות') ובשתי הסעודות של שבת - בליל שבת ובשבת ביום, כי השבת 
שצריך  כתב   i'ערוך ה'שולחן  שלישית',  ל'סעודה  בנוגע  חדשות'.  ל'פנים  נחשבת 
'פנים חדשות', והרמ"אi כתב שלא צריך. גם ימים טובים (ראש השנה, ראשון של 
סוכות, שמיני עצרת, ראשון ושביעי של פסח ושבועות) נחשבים ל'פנים חדשות', 
בשבת    iהמזון בברכת  ובשחרית.  בערבית  הראשונות  הסעודות  בשתי  רק  אולם 
וביום טוב לא מקדימים לזימון את 'דוי הסר' וכו'. בשבת 'שבע ברכות', שהיא גם 
 iהאשכנזים אצל  לתורה.  עולה  החתן   ,iהמזרח ועדות   iהספרדים אצל  חתן'  'שבת 
היה נהוג בעבר שגם הכלה באה לבית הכנסת. היא הובלה לבית הכנסת על-ידי בנות 
משפחתה והושבה במקומה של הרבנית, כדי שלא לבייש כלה שלאמה אין מקום 
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[
] שאינה מי את לבייש שלא כדי  התפללה, לא הכלה סיבה  מאותה הכנסת. בבית

במתכונת המשתה ימי שבעת את לקיים גמורה חובה קיימת להתפלל. יודעת
את תואמת אינה הכלולות ליל  לאחר  מיד  דבש  לירח  זוג  בני  יציאת ולכן שצוינה,
שבעת בתום זאת לעשות עליהם דבש, לירח לצאת הזוג בני של ברצונם אם ההלכה.
יהודי בקרב יתרה. המשתה נחוג בחביבות של שבעת ימי האחרון היום המשתה. ימי
במרכז מים בקערת חיים דגים מניח הדגים'. החתן 'יום בשם נקרא זה יום סלוניקי
בני את מברכים הנוכחים פעמים. הקערה שלוש מעל ומדלגת קופצת והכלה החדר,

כדגים. וירבו שיפרו הזוג

נישואים אינם אלה שלשניהם זוג של נישואין שמחת
ראשונים

שלושה נמשכת ראשונים, נישואין אינם  אלה  שלשניהם לזוג, כלולות שמחת
יום בכל אין צורך להתכנס אולם לעבודה, לצאת הזוג אלה אסור לבני בימים ימים.
מברכים בסעודה שבע ברכות אין הימים הללו בשלושת לסעודת שבע ברכות, כי
אומרים שיש מניין גברים), אבל (בתנאי מהסעודה הראשונה שאחרי החופה חוץ

במעונו'. 'שהשמחה בהם

בצחוק, היו ביניהם שהקידושין הטוענים ואישה איש
מקודשת? האישה האם

שני בנוכחות ואמירה קידושין מעשה ועשה שנים שלוש-עשרה לו שמלאו מי
גדולה, אם היא האישה - בהסכמת ההלכתיים שנסקרו לעיל על-פי הכללים עדים,
האישה ג), פרק (ראה נערה או  קטנה כשהיא שלה  האפוטרופוס בהסכמת או
שם ולא נכח מניין היה לא האירוסין-קידושין, ברכת נאמרה לא אם מקודשת, גם
ואמירה. עדים קידושין, מעשה הם: לקידושין ההכרחיים הדברים שלושת כי רב.
תקפים. לא יהיו הקידושין לא היו, אם גם מניין ורב, ברכה, הדברים: שאר שלושת
שהמשפט דורש משום וכד', בהצגה בצחוק, נעשה שהמעשה טענתם תועיל להם
להסכמה מידה אובייקטיבי קנה הם מהווים נעשו, הם אובייקטיביים שאם כללים
אחר לאדם תינשא האישה ואם כמקודשים, ייחשבו הם לכן לקידושיהם, הדדית
מיד תזרוק האישה אם  אולם ממזרים. ילדיה יהיו ילדים, ותלד  גט קבלת ללא
היא פרוטה, לפחות ששווה ממנו שקיבלה אחר חפץ כל או שקיבלה הטבעת את
לו. כמקודשת  תיחשב לא  והיא לו, להתקדש רוצה היא שאין  בכך דעתה מגלה 
יחייב הרבני הדין בית ש(צ)חוק’. ‘קידושי ההלכה בלשון נקראים אלה קידושין
הראשית הרבנות מועצת תקנת היינו ירושלים', 'חרם על-פי וזאת להתגרש, אותם
מי לנישואין. הקידושין בין להפריד אסור שלפיה ,1950 - תש"י משנת בישראל
כך ומזונות, ואחר פיצויים לה ולשלם אשתו-ארוסתו את לגרש חייב על כך שעובר

.(iכוהן הוא אם (מלבד לאישה ולשאתה לקדשה לחזור
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] טקס נישואין פרטי במדינת ישראל
 טקס נישואין פרטי הוא טקס שבו קידש רב והשיא בני זוג על-פי כללי ההלכה, לבני 
הזוג לא הייתה כל מניעה הלכתית מלהינשא על-פי דין תורה, אולם הם לא פעלו 
לפי הנוהל לעריכת נישואין הקיים במדינה, היינו לא עשו רישום לנישואין כנדרש. 
אף שבני הזוג על-פי ההלכה היהודית ייחשבו כנשואים זה לזה, לא יזכו נישואין אלה 
להכרה על-פי המשפט הישראלי. הסיבה לכך היא שמכיוון שבני הזוג לא פעלו על-

פי ההסדרים הקבועים בחוק לעריכת הנישואין, יש בנישואין אלה כדי לסתור את 
תקנת הציבור, וכל החיובים ממנו בטלים. לכן לא קמות החבויות והזכויות ההדדיות 
יכולים  אינם  אשר  זוג  בני  בין  פרטי  נישואין  טקס  אולם  אלה.  מנישואין  הנובעות 
 iכוהן כגון  לנישואיהם,  תוקף  יש  הלכתית  מבחינה  אך  תורה,  דין  על-פי  להינשא 
הדין  לבית  פנו  שהם  אסמכתא  יציגו  הם  אם  האוכלוסין  במרשם  יירשמו  וגרושה, 

הרבני על שתי דרגותיו, אך הוא לא הכיר בנישואיהם.
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] יא: פרק

של ההלכתי מעמדם
ושל אזרחיים נישואין
ללא יחד החיים זוגות

נישואין
אזרחיים? נישואין מהם

מדינה.  אותה של החוק על-פי הוראות נישואין המתקיימים הם אזרחיים  נישואין
בפני לחתום נדרשים הזוג ובני לכך, שהוסמכה רשות בפני נערכים הללו הנישואין
להינשא זה לזה, ועם הסכמתם את מביעים הם שבו הצהרתי אותה רשות על מסמך
החובה מוטלת  הרשות על  לנשואים. החוק לפי ייחשבו הם  המסמך על החתימה 
קיימות מדינה. באותה המתנהל נישואין של רשמי בפנקס נישואיהם את לרשום
ויש בית המשפט, היא המוסמכת הרשות שבהן והפיליפינים, כמו ספרד מדינות,
כמו במדינות בעיריות. נערכים שהנישואים ארצות-הברית מדינות ברוב כמו מדינות
ובמדינות נישואין. שהוסמכו לערוך נוטריונים נערכים על-ידי הנישואים קולומביה
צורה מיוחדים. אזרחיים רישום מתבצעים במשרדי הנישואים ותאילנד גרמניה כמו

החמש-עשרה. מהמאה באירופה נהוגה אזרחיים, נישואין היינו נישואין, של זו

אזרחיים נישואין של ההלכתי תוקפם
בכך לנהוג מאז החלו הפוסקים גדולי אצל נדון אזרחיים של נישואין ההלכתי תוקפם
נישואין על רק נסב שהדיון ולהדגיש לציין חשוב החמש-עשרה. במאה באירופה
לפי שהרי יהודים לנוכרים, בין תערובת בנישואי ולא בין יהודים, שנערכו אזרחיים
הבעיה תוקף הלכתי. כל יהודים לשאינם יהודים בין לנישואין היהודית אין ההלכה
ההלכתיות הדרישות את כממלאים  נראים  אזרחיים  נישואין  אחד שמצד היא
עדים הקידושין, מעשה המרכיבים:  שלושת את הכוללות לקידושין,  המינימליות

אזרחיים: בנישואין גם למצוא ניתן שלושתם ואת ואמירה,
הצורות משלוש בכל אחת לעשות אפשר הקידושין את מעשה - קידושין מעשה
לאישה, מהאיש מתנות יש נתינת אזרחיים גם בנישואין וביאה. שטר כסף, הבאות:
כקידושי שכמוה נישואין הצהרת על חותם  הוא  כן כמו כסף. כקידושי זה והרי
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] שטר, ועל יסוד הנישואין הללו הם חיים יחד כבעל ואישה, וקיימת הוראה הלכתית 
הקובעת: 'חזקה אין אדם מישראל עושה את בעילתו בעילת זנות' (בבליi גיטין פא 

ע"ב).
עדים - אם נכחו במעמד שני עדים, הממלאים את התנאים של עדים כשרים, הרי 
מתמלאת בכך הדרישה ההלכתית. אולם גם אם לא נכחו שם שני עדים כשרים, יש 
בקרב חכמי ימי הביניים כאלה הסבורים שאם עובדת נישואיהם של בני הזוג ידועה 
בעיר, גם לעדים כשרים המתגוררים בעיר, הרי הדבר נחשב כאילו היו העדים בשעת 
הקידושין. זאת בהסתמך על דבריו של ר' שמעון בר צמח דוראן (התשב"ץ), שהיה 
מגדולי החכמים בצפון אפריקה במאה הארבע-עשרה, שכתב: 'וכיוון שיש ישראלים 
כשרים לעדות בעיר עמהם, ויודעין שהם מתייחדין אמרינן עדי יחוד הן הן עדי ביאה 
וחיילי קידושין משעת בעילה' (שו"ת תשב"ץ, ג, סימן מז). היו מחכמי ימי הביניים 
שהקלו עוד יותר וסברו שמספיק 'אם הוחזקו באותן הקידושין ועומדין בחזקת איש 
ואשתו אע"פ שאין להם עדי קדושין ולא עדי יחוד שלא נתייחדו בפני עדים כשרים 
הואיל ומוחזק במקומן בחזקת איש ואשתו הרי חזקה זו כמו עדות ברורה' (ר' ישעיה 
מטראני מחכמי איטליה בסוף המאה השלוש-עשרה, והובאו דבריו בשלטי גיבורים 
באלפס לקידושין תרנ"ט). לנוכח שיטות אלה של חכמי ימי הביניים, היו שביקשו 

להחיל דעות אלה גם על נישואין אזרחיים.
אמירה - הצהרת הבעל וחתימתו כמוה כאמירת: 'הרי את מקודשת לי'.

אם כן, ניתן לזהות את שלושת התנאים ההכרחיים לקידושין בהלכה גם בנישואין 
בו  תראה  ההלכה  גם  אזרחיים,  בנישואין  שהתחתן  שמי  לקבוע  ולפיכך  אזרחיים, 

נשוי כדת וכדין.
למסקנה  ולהגיע  שונה,  בגישה  גם  אזרחיים  לנישואין  להתייחס  ניתן  זאת  לעומת 
ובין  ההלכה  שדורשת  הקידושין  מעשה  בין  השוני  הבלטת  מתוך  וזאת  הפוכה, 
לפי  הנדרש  הקידושין  שמעשה  משום  זאת  אזרחיים.  בנישואין  כביכול  יישומה 
ההלכה, הנעשה בכסף, בשטר או בביאה, הוא יוצר קידושין, הווי אומר שעד מעשה 
הקידושין בני הזוג לא נחשבו כלל לבעל ואישה, ואין כל תוקף ומשמעות לחייהם 
את  משנה  בלבד  והוא  הקידושין  מעשה  רק  כאלה.  היו  אם  אז,  עד  המשותפים 
מעמדם האישי. מה שאין כן נישואין אזרחיים, המהווים רק אישור רשמי לעובדת 
המשותפים  בחייהם  הייתה  הקידושין  יצירת  אותם;  יוצר  הוא  ואין  נישואיהם, 
ההצהרה,  על  וחתימתם  ואישה,  בעל  להיות  לזה  זה  האישית  בהסכמתם  או 
לטעון  מקום  שאין  כך  לנישואיהם.  הוכחה  רק  מהווה  האזרחיים,  הנישואין  היינו 
של  משפטית  חלות  היוצר  מעשה  היינו  קידושין,  מעשה  יש  אזרחיים  שבנישואין 
אדם  'אין  החזקה:  את  עליהם  להחיל  מקום  אין  כן  כמו  בהלכה.  כנדרש  קידושין 
זו היא כעין הנחה, שכל עוד  זנות', משום שחזקה  מישראל עושה בעילתו בעילת 
שבהם  אזרחיים,  בנישואין  אולם  קיימת.  החזקה  ההפך,  מוכיחות  אינן  העובדות 
בני הזוג לא פנו גם לנישואין דתיים, הרי הם סותרים בכך את החזקה האמורה, כפי 
הארבע- במאה  אפריקה  צפון  מחכמי   (iהריב"ש) ששת  בר  יצחק  ר'  זאת  שניסח 

עשרה, בהתייחסו לעניין המומרים בספרד, וכך כתב: 'כיון שהתנו בנישואין בחקות 
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[
] אלא וישראל משה כדת קידושין לשם דעתם שאין פירשו כאילו הרי העמים...

אלא לו כנשואה אינה כן, אם וגיטין, קידושין בתורת שאינן כוכבים עובדי כדרכי
להחיל ניתן ו). סימן iהריב"ש (שו"ת וקידושין' כתובה בלא פילגש כמו אצלו שהיא
כן כמו קידושין כלל. מעשה בהם שאין כך אזרחיים, נישואין על אלה גם דבריו את
ולסמוך במעמד הקידושין, כשרים שני עדים של בתחליף להימצאותם להסתפק אין
בכך להסתפק אין ובוודאי כשרים, עדים לשני בעיר ידועה נישואיהם שעובדת כך על
שתי לנוכח  כלל. כשרים עדים כאן שאין כך קידושין, באותם 'הוחזקו' הזוג שבני 

שונות: דעות הפוסקים בין קיימות שהוצגו התפישות
ההלכה, על-פי  גם התקפים  נישואין אזרחיים בנישואין לראות  יש  - א דעה
משום מחמירה  לדעה  נחשבת זו  דעה וכדין. כדת בגט  ורק אך להתירם  וניתן 
ממנו ילדיה אחר, לאדם גט ותינשא לא תקבל האישה שאם היינו השלכותיה,
'הגאון המכונה שברוסיה מדווניסק רוזין יוסף רבי תמך זו בדעה ממזרים. יהיו
שרבו 'אע"פ שכתב: אונטרמן יהודה הרב לישראל הראשי הרב וגם הראגוצו'בי',
טעמים עוד בצירוף רק ומתירין איש אשת חומר מפני חוששין אנו המתירין,

יג). רביעי שער מיהודה, אונטרמן, שבט יהודה (הרב להיתר'
בגט, ואפילו צורך אין להתירם וכדי אזרחיים, לנישואין הלכתי תוקף כל - אין ב דעה
של טעות  למנוע כדי וזאת מספק, גט היינו לחומרה גט ולדרוש להחמיר אין 
נחשבת זו הלכתי. דעה תוקף יש אלה שלנישואין לחשוב העלולים עוד אנשים
ותינשא גט תקבל לא האישה שאם  אומר הווי תוצאותיה,  בגלל מקלה לדעה
הראשי הרב בתקופתנו זו תמך בדעה ממזרים. לא יהיו ממנו ילדיה אחר, לאדם
לישראל הנשאת 'אשה כתב: וכך עוזיאל, מאיר הרב לציון' 'הראשון לישראל
גט... הואיל ובנישואין בלא מבעלה יוצאת כפנויה... היא של גויים הרי בערכאות
משפטי עוזיאל, ב, שו"ת עוזיאל, מאיר (הרב קידושין' של בהם חלות אלה אין

יד). סימן העזר אבן
ולפי זה ולבדוק את מניעיו, לגופו, אזרחיים נישואין של לבחון כל מקרה יש - דעה ג

לא. הלכתי או להם תוקף לתת להחליט אם
ארצות נישואין דתיים, כמו בהם שנאסרו וארצות מקומות יש להבחין בין - ד דעה
וארצות מקומות ובין בנישואין אזרחיים, להינשא רק חויבו ששם אירופה מזרח
בהרבה שמקובל כפי אזרחיים, נישואין על נוסף דתיים נישואין מנעו שלא
ובפרט באותם בעולם, רבים ובמקומות אירופה של האחרים מקומות בחלקים
לכן לדתיים. נישואין אזרחיים בין  את הבחירה לבני הזוג שמשאירים מקומות
שהנישואין לקבוע אלא בֵררה אין הדתיים הנישואין שנאסרו מקומות באותם
באותם המקומות א). אולם דעה (כמו ההלכה על-פי תקפים גם האזרחיים יהיו
בנישואין אזרחיים, הסתפקו שם והיהודים הדתיים, הנישואין נאסרו בהם שלא

ב). דעה (כמו הלכתי כל תוקף לא יהיה אלה אזרחיים לנישואין
רוצה לתת גט אינו שהבעל היינו - עיגון ובמקום מספק, גט לדרוש - יש דעה ה
משה תמך בדורנו הרב זו בדעה גט. בלי האישה את אפשר להתיר שנעלם - או

עג-עה). סימנים העזר, אבן חלק משה, אגרות (שו"ת פיינשטיין
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] הנוהג הקיים בבתי הדין הרבניים בארץ בנוגע 
לנישואין אזרחיים

על הנוהג הקיים בבתי הדין הרבניים בארץ כתב ב"צ שרשבסקי: 'על אף הספקות 
אזרחיים,  נישואין  של  מקרה  בכל  בארץ  הדין  בתי  נוהגים  הנ"ל  והאפשרויות 
מיוחדים  קשיים  אין  ואם  ואישה  כבעל  בחברה  ידועים  והיו  יחד  חיו  הצדדים  אם 
אלא  אחרת  או  אחר  עם  לנישואין  היתר  לתת  לסרב  הדין,  לפי  לגירושין  להביאם 
לדרוש גט מספק, ז"א מתוך חשש קידושי ביאה ועל יסוד החזקה שאין אדם עושה 
וגם כדי למנוע כל אפשרות שאשת איש תצא בלא גט... אם  זנות  בעילתו בעילת 
לפי העובדות קיים חשש מבוסס של עיגון האישה, למשל אם האיש נטש אותה 
ונמצא בחוץ לארץ במקום שאי אפשר בשום פנים להביאו למתן הגט או כתובתו 
אינה ידועה או אם לא ידוע אם הוא עודנו בחיים או במקרים חמורים דומים, ישקול 
בית הדין בדבר לפי כל השיקולים האפשריים למתן הקלות להתרת עגונות. בדרך 
כלל, אם אחרי בדיקת כל העובדות יבוא בית הדין למסקנה שיש מקום להקל, לא 
תקבל  היא  אלא  אזרחיים,  בנישואין  רק  נשואה  הייתה  אם  כעגונה  אישה  ישאירו 
יזכו איש ואישה  כי בכל אופן... בשום פנים לא  את היתר הנישואין... יש להדגיש 
הנשואים בנישואין אזרחיים בלבד לכל זכויות כספיות אשר מקורן בנישואין כדת 
משה וישראל... החזקה ''אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות'' אינה מיועדת לבסס 
תביעות כספיות, אלא כל מטרתה רק לדאוג לטהרת המשפחה ולמנוע נישואי אישה 
אם לא בטוח שהיא איננה אשת איש. אולם הספק הזה, שמשום חומרא דורש מתן 
גט אחרי נישואין אזרחיים, אינו יוצר עובדה של נישואין (כי אז הגט היה דרוש לא 
רק מספק), אלא קיים רק ספק של קידושין ומתוך ספיקא לא מוציאין ממונא' (ב"צ 

שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים תשמ"ד, עמ' 108-107).

תוקפם האזרחי של נישואין אזרחיים במדינת ישראל
קובע:   1953  - תשי"ד  וגירושין)  (נישואין  רבניים  דין  בתי  שיפוט  לחוק   2 סעיף 
נשללת  לכן  תורה'.  דין  על-פי  בישראל  ייערכו  יהודים  של  וגירושין  'נישואין 
גם  ישראל,  במדינת  יהודים  של  אזרחיים  נישואין  לעריכת  החוקית  האפשרות 
בין שני  נישואין  אם הם אזרחי מדינה אחרת. אולם אין החוק מונע עריכת הסכם 
הצדדים, מעשה הנחשב לעניין חוזי רגיל, שניתן לעשותו כי לא תהיה לו כל השפעה 
על שינוי מעמדם האישי לפי החוק. זוג שהתחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל (גם אם 
אחד מבני הזוג לא יהודי, ועלה לישראל מתוקף חוק השבות) יירשם במשרד הפנים 
ובתעודת הזהות כזוג נשוי, ובני הזוג יהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות שהמדינה 

מעניקה לזוגות נישואים.

'נישואי קפריסין' 'נישואי מקסיקו' ו'נישואי פרגוואי''
יהודים ישראלים שבחרו להינשא בנישואין אזרחיים, האמור לעיל חל גם עליהם. 
יהודים ישראלים הנישאים בנישואין אזרחיים מעדיפים להינשא בקפריסין, משום 
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[
] בצורה זרים, אזרחים הם הזוג בני כאשר גם נישואין לערוך מאפשרת שקפריסין

הכרוכות העלויות כן  כמו המדינות. לשאר יחסית מכבידים נהלים  וללא פשוטה
המושג התפתח  ומכאן מרוחקות, ממדינות יותר זולות ובטקס בשהייה בטיסה, 
וב'נישואי מקסיקו' ב'נישואי גם המדינה הכירה לאחרונה עד קפריסין'. 'נישואי
להינשא כי הארץ את  לעזוב צריכים היו לא הישראלים הזוג שבני היינו  פרגוואי',
אחרת, במדינה הנמצא כוח  מיופה נוטריון בפני מינו הם אלא  לגבולותיה, מחוץ
לבני נשלחה הנישואין ותעודת הזוג, בני של ובמקומם בשמם הנישואין את שערך
והשתמשנו כאן בדרום אמריקה, במדינות היום עד קיים נוהג זה הזוג בפקסימיליה.
זו, בשיטה שהתגלו הרבים הזיופים לנוכח ופרגוואי. מקסיקו מדינות של בדוגמה רק
הזוג מבני אחד לפחות כן אם אלא אלה, נישואין של בתוקף להכיר המדינה הפסיקה

באותה מדינה בעת ביצוע הנישואין. נכח

ישראל במדינת וקונסרבטיביים רפורמיים נישואין
התנועה קרן 47/82 (בג”ץ לבית המשפט העליון עתרה מתקדמת ליהדות התנועה
גם יסמיך הדתות ששר כדי ואח’), הדתות שר נגד ואח’ בישראל מתקדמת ליהדות
את עתירתה. דחה בית המשפט אולם ההלכה, דרישת נישואין על-פי רבניה לבצע את
אינם קונסרבטיביים, או רפורמיים רבנים היינו אורתודוקסיים, שאינם שרבנים כך
רבנים על-ידי  המנוהל חתונה טקס  לכן ישראל. במדינת  נישואין לבצע מורשים 
בנישואיהם, תכיר שהמדינה הזוג מבקשים ואם בני ישראל, במדינת מוכר אינו אלה

בחו”ל. אזרחים בנישואים להינשא עליהם

נישואין ללא זוגיות
בעת העולם בתרבויות ידועה הייתה נישואין ללא משותפים חיים של התופעה
זה. בנושא שעסקו חמורבי, בחוקי בבל ובאשור היו חוקים רבים בחוקי העתיקה.
הקדום במזרח  'פילגש'. נקראה נישואין ללא גבר עם שחיה אישה אלה בחוקים 
היו ילדיה זכויות וגם החוקית, האישה של למעמדה זהה היה הפילגש של מעמדה
(בראשית אברהם אצל הפילגש גם בתנ"ך נזכרת החוקיים. הילדים לזכויות שוות
שופטים אצל וכן יט-כ), (שופטים בגבעה פילגש לו:יב), (בראשית אליפז כה:ו),
iהתלמוד לפי ועוד). יא:ג א מלכים  ה:יג; ג:ז, ב שמואל  ח:לא; (שופטים ומלכים
בלא פילגשים ובקידושין  בכתובה 'נשים הוא: לפילגש אישה בין ההבדל  הבבלי,

כא ע"א). סנהדרין iבבלי) וקידושין' כתובה

מותרת? פילגש האם
למלך, סבור שפילגש מותרת רק iהרמב"ם זו. ביניהם בשאלה הראשוניםi נחלקו 
ישראל גבול מכל (המלך) לוקח בהלכות מלכים: 'וכן תורה' 'משנה בספרו כתב וכך
קידושין אלא ובלא כתובה בלא ופילגשים וקידושין בכתובה נשים נשים ופילגשים
הל' ,iרמב"ם) בפילגש' אסור  ההדיוט אבל לו ומותרת אותה  קונה בלבד בייחוד
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] מלכים ד:ד). כך הוא כתב גם בספר 'המצוות': 'הזהיר שלא לבא על אשה בלא כתובה 
וקידושין והוא אמרו "לא תהיה קדשה מבנות ישראל'' (דברים כג:יח) וכבר נכפלה 
האזהרה בזה העניין בלשון אחר והוא אמרו: ''אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה 
לא  מצוות  המצוות,  ספר   ,iרמב"ם) יט:כט)...'  (ויקרא  זמה''  הארץ  ומלאה  הארץ 
תעשה שנ"ה). כלומר, לפי הרמב"םi ב'ספר המצוות' הקֵדשה היא זונה (גם בתנ"ך 
במקומות אחדים שני המונחים הללו מופיעים יחד, ראה בראשית לח:טו, כא ועוד, 
וחוקרי המקרא העלו השערות שונות להבחנה בין זונה לקדשה). לפי פירושו, אסור 
מהתורה לקיים יחסי אישות עם אישה שלא במסגרת של קידושין, ואין כל חשיבות 
לשאלה אם מדובר ביחסים אקראיים או קבועים. העונש על כך לשני בני הזוג שעשו 
זכרים,  (יהודים  כשרים  עדים  וששני  אסור,  שהמעשה  בידיעה  היינו  במזיד,  זאת 
מעל גיל שלוש-עשרה, שפויים, שאינם קרובי משפחה ביניהם או לאחד מבני הזוג) 
הזהירו אותם סמוך מאוד למעשה שלא יעשו אותו, והם אמרו להם 'אף על פי כן', 
 iיענישו אותם בשלושים ותשע מלקות iועשו מיד את המעשה, במקרה זה בית דין
(ואם האישה היא נידה העונש לשניהם הוא גם כרת). מכאן המסקנה שלפי שיטת 
הרמב"םi בהלכות מלכים וב'ספר המצוות', פילגש אסורה. גם מרש"יi ניתן להבין 
שפילגש אסורה, וזאת מפירושו לשני פסוקים בתורה. בתורה כתוב: 'אל תחלל את 
בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה' (דברים יט:כט), והוא מפרש שם: 
'במוסר בתו פנויה לביאה שלא לשם קידושין'. לפי פרשנותו של רש"יi, הפסוק מגביל 
ו'נערה'  'קטנה'  בעודה  שלו  באפוטרופסות  שהיא  שאף  בתו,  על  האב  סמכות  את 
(ראה פרק ג), אין הוא רשאי למסור אותה לגבר לביאה שלא לשם קידושין בכל צורה 
שהיא, בין שמדובר במעשה חד-פעמי ובין שבמשהו קבוע. דהיינו הסמכות היחידה 
הנתונה לאב היא רק להשיא את בתו. בפסוק אחר נאמר: 'לא תהיה קדשה מבנות 
לזנות'. כאן  'מופקרת מקודשת מזומנת   : כג:יח). רש"יi מפרש  (דברים  ישראל...' 
ולא  עצמאותה  את  הגבילה  והתורה  עצמה,  ברשות  העומדת  ב'בוגרת'  מדובר  כבר 
התירה לה שתהיה מופקרת-מקודשת, היינו שתקדיש את עצמה לזנות, וכבר ראינו 
לעיל בפסוק הקודם של'הזנותה' היינו זנות, הכוונה ליחסי אישות מחוץ למסגרת 
אף  אסורה,  שפילגש   iרש"י של  מפירושו  אפוא  יוצא  שהיא.  צורה  בכל  הנישואין 
 iורש"י  iהרמב"ם של  מדבריהם  'פילגש'.  המילה  את  במפורש  מזכיר  לא  שהוא 
יוצא שפילגש היא גם זונה וגם קדשה. אולם קביעה זו מעלה סתירה ברמב"םi, כי 
בספרו 'משנה תורה' בהלכות איסורי ביאה, הוא עושה הבחנה בין 'זונה' ל'קדשה', 
וכך כתב: 'מפי השמועה למדנו שהזונה האמורה בתורה היא כל שאינה בת ישראל, 
או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו אסור השוה לכל או שנבעלה 
לחלל... וכן הבא על הפנויה, אפילו הייתה קדשה שהפקירה עצמה לכול אף על פי 
שהיא במלקות לא נעשית זונה ולא נפסלה מן הכהונה' (רמב"םi, הל' איסורי ביאה 
יח:א-ב). אנו רואים אפוא שהוא מבחין בין המונחים 'זונה' ל'קדשה', לכל מונח יש 
את ההלכות הקשורות אליו, ואין לכל אחד זיקה כלשהי למונח 'פילגש'. ועל כך העיר 
הראב"דi, 'אבל המייחדת עצמה לאיש אחד אין בה לא מלקות ולא איסור לאו והיא 
הפילגש' (השגות הראב"דi על הרמב"םi, הלכות אישות א:ד). הרמב"ןi מחזק את 



[124][125]

[
] ישראל ושאר גדולי דבריו מ'כלב וגדעון והוא מוכיח את שפילגש מותרת, העמדה

כל בפני בפרהסיה היה אומר לא אסור היה אם ופילגש בגבעה פילגשים, שנשאו
המיוחסות iהרשב"א (תשובות בפרהסיה' חמיו אל הולך היה ולא ''פילגשי'' ישראל
'לא בפסוק אסרה שהתורה והרמב"ןi מה iהראב"ד לדעתם של רפ"ו). סימן iלרמב"ן
זנות לאסור לפילגש, אלא הכוונה אין כג:יח), (דברים מבנות ישראל' קדשה תהיה
שלא לבית דין אזהרה הוא 'כי שם: לתורה בפירושו iהרמב"ן שכתב מקצועית, כפי
שתתקן הדרך לזימה או על בעיניים דרכים בפרשת להיות אחת מבנות ישראל יניחו
iהראב"ד שלפי מכאן הפתח'. על יושבת  זרים ארצות  כמנהג זונות של קובה לה

אחד. רק לאיש עצמה את מייעדת היא כי מותרת והרמב"ןi, פילגש

הביניים? בימי היהודים אצל פילגשות נהגה האם
וזאת המוסלמיות, בארצות שחיו היהודים אצל הביניים בימי רווחה הפילגשות
מוסלמי כל רשאי לפי הקוראן, המוסלמית. של החברה הסביבתית ההשפעה מכוח
כך השפחות. מן הגבלה ללא נוספות נשים לו שהותרו הנשים ארבע מלבד לו לקחת
רווחה הפילגשות טאריק. צבאו ושר נוצייר אבן מוסא ספרד כובשי וגם מוחמד, נהג
עקב מכך הושפעו הזהב תור בתקופת והיהודים בספרד, האצילות בקרב במיוחד
זאת לעומת זו. בתקופה הערבית האצילות עם והתרבותיים החברתיים קשריהם
שם iהראשונים והדיונים בנושא זה אצל אשכנזi לא רווחה הפילגשות, יהודי בקרב
היו מעורים בחוגי לא iאשכנז שיהודי היא לכך הסיבה רק במישור התיאורטי. היו
הכנסייה בעיני אף לצנינים שהיו מנהגיהם, את סיגלו ולא המקומית, האצילות
גם הפילגשות נעלמה אירופה, ומרכז  ספרד על הנצרות  השתלטות עם הנוצרית.
אקטואלית, מלהיות שאלה הפילגשות חדלה הביניים ימי ספרד, ובסוף יהודי אצל
,iקארו יוסף רבי של אי-התייחסותו  מתבהרת זה רקע על בלבד.  עיונית ונשארה
i'ערוך ל'שולחן ב'מפה' iהרמ"א לפילגשות בספר, וגם ,i'ערוך ה'שולחן ספר מחבר
אומרים אליו יש וטובלת אישה אליו מייחד 'אם וכתב: תיאורטי לכך באופן התייחס
"לא תהיה משום על זה ולוקין שאסור וי"א בתורה הפילגש האמורה שמותר והיא

א). סעיף כו סימן ערוךi, אבן העזר '(שולחן קדשה''

החדשה בעת הפילגשות
השש- במאה הפילגשות. נעלמה אירופה על הנוצרית הכנסייה השתלטות בעקבות
טרנט ועדת ובהחלטת הפילגשות, את לבער הנוצרית הכנסייה הצליחה עשרה
ההלכה פוסקי גדולי אצל גם העם. שכבות  כל  על הפילגשות נאסרה 1563 בשנת
בכך לראות המגמה בדבריהם ובלטה בעניין, התיאורטיים הדיונים נמשכו היהודים
השמונה- במאה iאשכנז חכמי מגדולי  ,iעמדין יעקב הרב  היה דופן יוצא איסור.
באיסורים להיכשל לא כדי פילגש  עם  לחיות  לאדם  להתיר שהמליץ עשרה,
לא היו נכשלים בוודאי להיתר מפורסמת פילגש הייתה שאילו ' חמורים. וכך כתב:
כדי בפילגש'', אדם  ''מותר  ברבים לדרוש שיש בעיני נראה היה  לפיכך  בחמורות,
על גדולות ממכשולות מסתלקות היו ובוודאי יום. בכל חמורות מעֵברות להצילן
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] שאילת  (שו"ת  נכר...'  אל  ובבנות  ובקדשה  ובנידה  איש  באשת  יתגרו  ולא  כן  ידי 
יעב"ץ, ב, סימן טו). אולם דעתו לא התקבלה, והיא נותרה כמעט כעמדת יחיד מול 
האוסרים. בסוף המאה התשע-עשרה הציע הרב אליהו חזן, מגדולי חכמי מצרים, 
להתיר פילגשות לאלה שנפרדו מנשותיהם וחוקי המדינה מעכבים את גירושיהם, 
וכן לאנשים שנאלצו לנסוע למרחקים לתקופה ממושכת, וכך כתב: 'אז ודאי למצווה 
ייחשב להתיר לו לייחד אשה ישראלית עם התנאים הצריכים ובראש כולם שתטבול 
לנידתה כדי שלא יבואו לייחד לו גויה' (שו"ת תעלומות לב, ג, סימן לב). גם הצעה זו 
לא זכתה לתמיכת הפוסקים, והם התנגדו לה. לפני יותר מחמישים שנה דן בנושא 
הרב יעקב משה טולדנו, מגדולי הרבנים במרוקו, שאחר כך בשנים 1961-1954 כיהן 
כשר הדתות בממשלת ישראל. הוא הציע לאפשר לכל זוג הרוצה להתחתן שיבחר 
בקשרי פילגשות במקום בקשרי אישות, כדי שהאישה לא תזדקק לקבל גט במקרה 
שהנישואין ייכשלו ולמנוע מצב שבעלה ישאיר אותה עגונה (אוצר חיים, ו, עמ' 209), 
אולם הצעה זו כקודמותיה לא התקבלה על-ידי גדולי הפוסקים במדינת ישראל, כך 

שנותרה בעינה העמדה האוסרת את הפילגשות.

מעמדה של הידועה בציבור במשפט הישראלי
במדינת  הישראלי.  במשפט  בציבור'  נקראת  'ידועה  העברי  במשפט  הפילגש 
ישראל לא קיים חוק המגדיר מי היא ידועה בציבור והמסדיר את מעמדה. קיימים 
בשנות  כבר  לפניו  שהובאו  זה  בנושא  בתביעות  שדן  המשפט,  בית  של  דין  פסקי 
השישים. פסקי הדין שניתנו במשך השנים, בצד תיקונים בחוקים אחדים - בעיקר 
בית  בציבור.  הידועה  של  למעמדה  החוקית  התשתית  את  מהווים   - סוציאליים 
המשפט מגדיר ידועים בציבור: 'בני זוג המופיעים בציבור כזוג החי חיים משותפים 
כבעל ואישה - חיי אישות וניהול משק בית משותף'. בע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר 
ניתן פירוש למונחים 'חיי אישות' ו'ניהול משק בית משותף': 'חיי אישות' - מדובר 
אהבה,  חיבה,  של  יחס  על  המושתתים  לאישה,  בעל  בין  כמו  אינטימיים  בחיים 
מסירות ונאמנות, המראה שבני הזוג קשרו את גורלם זב בזה'. ב'ניהול משק בית 
בקשר  בשני  אחד  הדבקים  ואישה  בעל  בין  וכמקובל  'כנהוג  היא  הכוונה  משותף' 
של גורל חיים כשהאישה משמשת כעקרת בית'. די בשני התנאים האמורים: חיים 
משותפים כבעל ואישה וניהול משק בית משותף כדי לראותם כידועים בציבור, ואין 
כל חשיבות לשאלה אם הציבור חשב אותם לנשואים זה לזה או שידע שלא קיים 
קשר נישואין ביניהם. לפי הגדרה זו קיים גם 'ידוע בציבור', ולפי פסיקות מאוחרות 
יותר של בית המשפט מאמצע שנות התשעים, הידועים בציבור אינם חייבים להיות 
רווקים,  להיות  צריכים  אינם  הם  כן  כמו  מיני.  חד  זוג  גם  אלא  דווקא,  ואישה  גבר 
גרושים או אלמנים, אלא אפילו שהם נשואים בנפרד לאדם אחר, אין זה מונע מהם 
להיות ידועים בציבור. בית המשפט לא קבע משך זמן מזערי כדי להחיל עליהם את 
ההגדרה של ידועים בציבור, אלא כל מקרה נדון לגופו, ובאחרונה החיל בית המשפט 

את ההגדרה לאחר שהתרשם שהתנאים לכך קוימו, גם לאחר חודשים ספורים.



[126][127]

[
] הישראלי לפי המשפט הידועים בציבור זכויות

בציבור הידועה של אוטומטית בזכות הכיר לא המשפט בית 2003 שנת סוף עד
היה אם למעט  נשואה, לאישה שיש כמו המשותפים, חייהם בתקופת למזונות 
המשפט בית קבע 2003 שנת בסוף שניתן דין בפסק הצדדים. בין למזונות הסכם
של לזכויותיה זהות למזונות בציבור ידועה של שזכויותיה כבג"ץ, בשבתו העליון
הלכת לפי תהיה ביניהם המשותף הרכוש חלוקת פירוד של במקרה נשואה. אישה
אצל ההוכחה לשיתוף כשנטל יב), ממון (ראה פרק יחסי חוק לפי נכסים ולא שיתוף
חלה עליהם שהלכת השיתוף נשואים זוגות על מאשר יותר הוא כבד ידועים בציבור
צוואה, השאיר הנפטר נפטר, אם מהם כשאחד לתאריך 1.1.74). עד נישאו הם (כי
אותו לרשת זוגו  בן זכאי  צוואה, אחריו השאיר לא הוא אם הצוואה.  לפי  הולכים
בתנאי ,1965 התשכ"ה - 52 לחוק הירושה, על-פי סעיף  וזאת לו, נשוי  היה כאילו
שקיבלה אחדים תיקונים בחוקים בעקבות אחר. נשוי לאדם היה לא מהם שאיש
כשל היא חוקים אותם בציבור לעניין ידועים שזכאותם של במפורש נקבע הכנסת,
קצבת בנושאי זכויות הזוג, בן של המשפחה שם את לשאת הזכות כגון: נשוי, זוג
הגנת פנסיה, לקבלת  זכויות שארים, וקצבאות גמלאות פרישה, קצבת  תלויים,
מוגן. אולם כדייר שנפטר הזוג בן בדירת ולהתגורר להמשיך זכאות לעניין הדייר -
הטבה למשל, נשוי. לזוג בציבור ידועים של המעמד בין הבדל יש אחרים בנושאים
נולדו כן אם אלא ידועים בציבור, ניתנת לבני זוג נשוי אינה לזוג הניתנת במשכנתא
בצה”ל; סדיר משירות בציבור ידועה לאישה פטור אי-מתן משותפים; ילדים להם
לקבל יוכל שלא ישראלי, אזרח של זר  זוג לבן התאזרחות  הליך לעניין אי-שוויון

לו. נשוי עוד אינו כל לאזרח הזוגיות בינו קשרי ישראלית מכוח אזרחות

בציבור ידועים של המשפחה שם
כדלהלן: ,1956 - תשט"ז השמות, לחוק 16 סעיף נוסח היה (1996) תשנ"ו שנת עד
עלול החדש הוא שהשם אם סבור הסעיפים... שם לפי לפסול בחירת רשאי 'השר
ביקשה זה  סעיף  על בהסתמך ברגשותיו'. או הציבור בתקנת לפגוע או  להטעות 
לצרף לשם בעלה של בציבור מהידועה למנוע מבעלה, בנפרד שחיה אישה נשואה,
עלול שזה בטענה  בעלה, של המשפחה שם את בציבור הידועה של  משפחתה
בית ביגמיה. עֵברת עובר נשים והוא שתי שלאיש יש לחשוב הציבור את להטעות
את החוק תיקנה (1996) תשנ"ו בשנת והכנסת טענתה, את דחה המשפט העליון
נבחר הטעם שהשם מן שם השר 'ואולם לא יפסול הבא: המשפט לו את והוסיפה

בציבור'. ידועים בין קשר עקב

גט? צריכה לקבל שנפרדה ידועה בציבור האם
אם אבל בציבור שלה, מהידוע נפרדת כשהיא גט לקבל צריכה בציבור אינה ידועה
ואחר משה וישראל כדת נשואים היו היינו שהם ואישה, כבעל חיו בעבר הזוג בני
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] פרידתה  בעת  גט  לקבל  חייבת  האישה  בציבור,  כידועים  לחיות  וחזרו  התגרשו  כך 
ללא  אחר  לגבר  ילדים  תלד  היא  ואם  לשעבר,  מבעלה  היינו  שלה,  בציבור  מהידוע 
קבלת הגט, הילדים שייוולדו יהיו ספק ממזרים. על בני הזוג לפנות למזכירות בית 

הדין הרבני במקום מגוריהם לקבלת הנחיות מתאימות.

מעמדם ההלכתי של ילדי הידועים בציבור
מכיוון שאין בהלכה היהודית את המושג 'ילד לא חוקי', ילד שנולד מחוץ למסגרת 
במסגרת  שנולד  ילד  כמו  בדיוק  זכויות  לאותן  זכאים  ממזר  ילד  או  הנישואין 
הנישואין. כך שזכויותיו של ילד שנולד להורים ידועים בציבור שוות לפי המשפט 
העברי ולפי המשפט הישראלי, לזכויותיו של ילד שנולד להורים נשואים. כשרותו 
של הילד להינשא תלויה בהוריו; אם הם אסורים זה על זה באיסור עריות הילד יהיה 

ממזר, אם הם מ'איסורי קדושה', כגון כוהןi וגרושה, הילד יהיה חלל (ראה פרק ה).

שם משפחה ושם פרטי של ילדי ידועים בציבור
בסעיף 3 לחוק השמות, תשט"ז - 1956, נאמר: 'ילד מקבל מלידה את שם משפחת 
הוריו... אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו, מקבל מלידה את שם משפחת 
אמו, זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך או שהאם 
הייתה ידועה בציבור כאשתו...' לגבי שם פרטי נקבע בסעיף 4 לחוק: 'שם פרטי ניתן 
לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו... אולם ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו 

ואף אינה ידועה בציבור כאשתו, ניתן לו שם פרטי על ידי אמו בלבד'.
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] וזכויות חובות יב: פרק

הנישואין מחמת
והן הנישואין לתקופת הן הדדיות, וזכויות חובות של מערכת יוצרים הנישואין
שיקול ללא חפוזים נישואין למנוע נועד הדבר מוות. או גירושין עקב ביטולם לאחר
היהודית ההלכה פירוקם. ועם הנישואין בתקופת הזוג מבני אחד כל על ולהגן דעת,
הערכה וכבוד של יחס מתוך הנובעת ההדדית, הנתינה של חשיבותה מדגישה את

המשפחה. במסגרת המשותפת המטרה להגשמת הדדי,

חובות הבעל
.iחכמים מדברי ושבעה שלושה מהתורה בעשרה דברים: אשתו כלפי מתחייב הבעל
בתורה כתובות אלה חובות אישות. ויחסי ביגוד מזונות, הן מהתורה החובות שלוש
שלפניו בפסוק כא:י). (שמות יגרע' וענתה לא כסותה 'שארה עברייה: אמה בנושא
כל שמשפט למדים הפסוקים משני  (שם:ט). לה' יעשה  הבנות 'כמשפט נאמר:
'ואשר ככתוב: מזונותיה אלו 'שארה' הדברים:  שלושת באלה הוא ישראל בנות
יחסי לקיים חיוב הוא ו'ענתה' לביגוד, הכוונה 'כסותה' ג:ג), (מיכה עמי' שאר אכלו
בעונה חל רק האישות יחסי שקיום היינו 'עונה', השם גם ומכאן מעת לעת, אישות
היא מלשון 'עונה' שהמילה מפרשים אחרים נידה. איננה שהאישה בזמן מסוימת -
עיקר חכמיםi הן: מדברי החובות שבע עינוי. גורמת אישות יחסי כי מניעת עינוי,
ולמגורים, זכאות למזונות האלמנה זכות קבורתה, פדיונה, כתובה, רפואתה,
מדברי שהן החובות דכרין. בנין וכתובת שיתחתנו עד למזונות רווקות בנות
התחייבות למעט בימינו, הכתובה בנוסחאות במפורש מופיעות אינן iחכמים
הטעם הקודמים. בדורות הכתובה בנוסחאות הופיעו הן אולם כתובה, לעיקר הבעל
בשטר רמוזות הן אולם בכתובה, רע דבר להזכיר שלא כדי הוא בימינו לאי-הופעתן
'ואפרנס', במילה רמוזות שהן האומרים ויש עליה', צרכיה 'וכל במילים: הכתובה

בכתובה. במפורש הוזכרו שלא גם אלה פרנסתה, צורכי כל את הכוללת

מזונות א.
קוסמטיקה, צורכי כגון אישיות, להוצאות כסף לה ולתת אשתו את לכלכל חייב הבעל
עמו 'עולה הכלל: לפי  נבחנת האישה זכאית שלה הכלכלית הרמה  וכד'. מספרה
הוא עשיר, מבית ובעלה עני מבית באה היא אם אומר: הווי עמו'. יורדת ואינה
מבית בא והוא עשיר מבית  באה היא אם בביתו. כלכלית שהייתה לרמה מתחייב
בתנאי כל זה בבית אביה - לה כפי שהורגלה חיים רמת בעלה חייב לספק לה עני,
אם אולם  עשירים.  שאינם ובין שעשירים  בין משפחתה,  בני כל אצל נהוג  שכך 
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] במשפחתה היה נהוג, שאלה שהיו במצב דומה לזה של בעלה הסתפקו ברמת חיים 
על-פי יכולתם הכלכלית ולא מעבר לזה, אף היא אינה יכולה לדרוש מבעלה לספק 
בעלה  של  הכלכלי  מצבו  מה  ידעה  שהיא  מכיוון  ליכולתו,  מעבר  כלכלית  רמה  לה 

כשנישאה לו, לכן יש לראות בנישואיה הסכמה לחיות עמו כפי שמצבו מאפשר.

בעל המסרב לשלם מזונות
בעל המסרב לזון את אשתו, בית הדין מתרה בו, ואם הוא עומד בסירובו, הוא יחויב 
במתן גט לאשתו. אולם אם אין ביכולתו לזון אותה, כגון שחלה או ירד מנכסיו, אם 
לא  בישראל',  עני  'כמידת  למחייתה  הדרוש  המינימום  את  לה  לספק  מצליח  הוא 

יחייבוהו במתן גט, ואם הוא אינו יכול לספק גם זאת, הוא יחויב במתן גט וכתובה.

אישה שלוותה כספים או שמכרה מרכושה לצורך 
מזונות

המזונות מהווים צורך קיומי עכשווי, ואם האישה לא תובעת את מזונותיה לצורכי 
יכולה  אינה  האישה  לכן  עליהם.  כמוותרת  נחשבת  היא  בכך  הרי  ולעתיד,  ההווה 
אם  אך  לשעבר'.  אוכלים  'אין  כי  התביעה  הגשת  שעד  לתקופה  מזונות  לתבוע 
דעתה  גילתה  היא  בכך  למזונותיה,  כספים  לוותה  היא  לתביעתה  שעד  תוכיח  היא 
המבקשים  כל  לכן  הלוואותיה.  את  לשלם  יחויב  ובעלה  מזונותיה,  על  ויתרה  שלא 
לסייע לה, טוב שיעשו זאת בדרך של הלוואה. אם עד התביעה היא מכרה מרכושה 
להתפרנס  חייבת  אינה  שהיא  משום  מצדה,  כוויתור  הדבר  ייחשב  למזונותיה, 
מרכושה, ויש מקום להניח שהיא העדיפה לסבול מאשר לספר על כך לבית הדין, לכן 

רואים אותה כמוותרת על מזונותיה.

אישה שעזבה את הבית, או אישה שבגדה בבעלה, 
האם היא זכאית למזונות?

חובת מזונות של הבעל כלפי אשתו קיימת כל עוד אשתו עמו. לכן אישה שעזבה 
עשתה  שהיא  האישה  תוכיח  אם  ואולם  למזונות.  זכאותה  את  מאבדת  הבית  את 
זאת מסיבה מוצדקת, כגון שבעלה מתנהג באלימות כלפיה, או שהוא הומוסקסואל 
כזה  במקרה  ממנו'.  'המניע  כי  מזונותיה  את  תאבד  לא  היא  עליה,  מאוס  הוא  ולכן 
אם היא עובדת, אין הבעל רשאי לקזז את משכורתה מדמי המזונות, כי ממילא הוא 
אינו זכאי ל'מעשה ידיה' (ראה להלן), וגם לא ל'מותר מעשה ידיה', שזו המשכורת. 
אולם כשהיא עמו בבית, מחייבים אותה ב'מעשה ידיה', ואז בעלה רשאי לקזז את 
והוכיח  מזונות,  בחובת  עמד  ולא  הבית  את  עזב  בעל  אם  ממזונותיה.  משכורתה 
למזונות.  זכאותה  את  האישה  תאבד  ממנה',  'המניע  וכי  לעזיבתו  גרמה  שאשתו 
אישה שבגדה בבעלה וקיימה יחסי אישות עם גבר אחר, וקיימת הוכחה של ממש 
על קיום יחסי אישות, תאבד את זכותה למזונות. ואולם אם אין הוכחות של ממש 

לבגידתה, אלא קיימות רק ראיות נסיבתיות, היא לא תאבד את זכאותה למזונות.
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[
] בעלה? את לפרנס חייבת אישה האם

גם האישה. של וברכושה בהונה תלויה אינה  לאשתו הבעל שחייב מזונות חובת
הבעל אולם אם האמורים. הכללים לפי במזונותיה בעלה חייב האישה אמידה, אם
לאשתו הבעל לתת מזונות של באפשרותו ואין חמור ששורר מצב אבטלה או חלה,
בעלה מדין את אמידה לפרנס אישה תחויב בישראל, עני המזערי של אפילו בשיעור
יחייב את הבעל הדין שיגרשה, ובית מבעלה זכאית לתבוע האישה צדקה. עם זאת

גט. במתן

גרושה? לאישה מזונות חובת יש האם
מחויב הבעל אינו נשואים. לכן הם עוד כל לאשתו בעל חובה של מזונות היא חובת
לגרושתו לשלם הבעל ביניהם התחייב הגירושין כן בהסכם אם אלא גרושתו, את לזון
לעתים לגירושין. קשר ללא האב על חלה לילדים מזונות חובת זאת עם מזונות. דמי
כמזונות הרואים בעיני והדבר מתפרש לילדים, מזונות  דמי מקבלת גרושה אישה

לאישה.

ישראל? במדינת מזונות האישה תובעת היכן
מזונותיה את לתבוע בחירה זכות יש לאישה מזונות, לאשתו לשלם מסרב בעל אם
רבים הבדלים שיש מכיוון הרבני. הדין בבית או משפחה לענייני המשפט בבית
לדוגמה: הדיון. תוצאות על השלכות לכך יש ועוד, הדין בסדר ראיות, בדיני ביניהם
הרבני הדין מבית יותר מזונות גבוהים נוטה לפסוק משפחה לענייני המשפט בית
לתוספת המזונות מצמיד את הדין הרבני אולם בית יוקר המחיה, למדד ולהצמידם
בית במשק. הנחתמים הקיבוציים ההסכמיים לפי לשכירים המשולמת היוקר
בית הדין אולם בתביעה, להכרעה עד זמניים מזונות פוסק משפחה המשפט לענייני
משפחה, לענייני בבית המשפט הראיות. כל בפניו הובאו עוד לא כל מכך נמנע הרבני
ועליהם הצדדים שני של הכספי המצב גילוי חובת קיימת הרבני, הדין מבית בשונה
ציינו, ואחרים שלא אלה הבדלים מחמת בתצהיר. הנתמכת הרצאת פרטים להציג
ולבעל משפחה, לענייני המשפט בבית להתדיין  לאישה שעדיף התפישה רווחת
שדנה ולערכאה לשנייה, אחת מערכאה תביעה להעביר ניתן לא הרבני. הדין בבית
אם למעט זו בתביעה הקשורה עתידית תביעה בכל לדון נמשכת סמכות יש בעניין
הסכימו בני הזוג אם שני חדשה, או תביעה כך נוצרה עילת נדחתה ואחר התביעה
בית בין הבחירה זכות לעיל, שציינו  כפי אחרת. לערכאה  הדיון להעברת ביניהם
את הקדים הבעל אם אולם הדין הרבני נתונה לאישה, לבית משפחה לענייני המשפט
במזונות, הדיון את בתביעתו וכרך הרבני הדין לבית גירושין תביעת והגיש האישה
מלהגיש מנועה תהיה והאישה לבית הדין הרבני, תינתן הייחודית השיפוט סמכות
האישה תטען אם אולם משפחה. לענייני המשפט לבית למזונות תביעתה את
המזונות, ובכריכת הגירושין בתביעת כנות לחוסר משפחה לענייני המשפט בבית
המשפט בבית מזונות  לתבוע האפשרות את בפניה לחסום כדי רק  נעשו שהם


