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הזוגיות והמשפחה:
ברית או חוזה?
הקדמה

מי משוגע להתחתן?
לכאורה ,אילו היה האדם יצור תבוני ,בעל רציונל טהור הפועל לפי היגיון ושכל בלבד ,אין סיכוי לכך שהיה
נושא אישה ,אלא היה פועל כשם שנוהגים מרבית בעלי החיים בטבע .ובאמת ,אין כל היגיון במחויבות
ושעבוד כה עזים הכובלים לאדם אחר ,כה שונה ומשונה .מדוע אם כן נוהגים בני האדם להשקיע את
אונם ומרצם ,כספם ומיטב זמנם בחיפוש אחר זוגיות אמת ,אחר נישואין והקמת בית יציב לאורך זמן,
קן משפחתי ובן זוג אחד ואין בלתו?  למה זה יבחר האדם בחיים כובלים המגבילים את חירותו האישית
והכלכלית?

מה קרה למשפחה?
למשבר פנים רבות
– וללא ספק הוא
קשור בעבותות
לתהליכים גדולים וכלל
עולמיים המעודדים
את התפרקות התא
המשפחתי

אין להתעלם מכך שמעמדה של המשפחה ,יוקרתם של הנישואין
והמבנה המסורתי והמקובל של המשפחה נשחקו ,ומאיימים
להישחק עוד ועוד עד דק .למשבר פנים רבות – וללא ספק הוא
קשור בעבותות לתהליכים גדולים וכלל עולמיים המעודדים
את התפרקות התא המשפחתי ,ביודעין ובלא יודעין ,ברצון או
בתת מודע .התרבות העולמית כיום מעוניינת לפרוק מעליה
את מוסרות החברה הישנה – את סמכות הדת וסמכות המדינה,
בדרך לעולם של שוויון מוחלט ,עולם על-מגדרי ,עולם ליברלי נטול גזענות ,ללא לאומיות ,בלי הבדלי
דת או מין .הדרך לעולם הזה עוברת דרך פירוק מעגל ההתחייבות הבסיסי של האדם – התא המשפחתי.

״

השינוי מורגש בכל מקום – החל מהשנים הקודמות לנישואין ,ועד לשנות הנישואין עצמן .בישראל
רבים הצעירים המוותרים מראש או בדיעבד על נישואין ,לאו דווקא ממניע אידיאולוגי נגד נישואין דתיים
ברבנות ,אלא פשוט מתוך חוסר רצון או חוסר אמון במחויבות לאורך זמן ,משיקולי עלות ותועלת או
מזווית ראייה אישית וצרה.

העולם שייך לרווקים
חלק מן הרווקים אינם ממהרים להתחתן ,מתוך אווירה ש'יש זמן' ,שיש לנצל את שנות הבחרות להנאות,
לטיולים ,ללימודים ולהתבססות כלכלית .הם מתכוונים להתחתן רק סביב שנות השלושים לחייהם ,ויש
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רבים שבשלב הזה כבר קשה להם ליצור זוגיות מחייבת והם נותרים רווקים.
חלקם בוחרים מראש בדרך של זוגיות שאינה מחייבת בשיטה של 'הורות משותפת' ,במסגרתה מוצאים
בן/בת זוג במצב דומה ,מביאים יחד ילד לעולם ללא קשר או מחויבות זוגית ,ולאחר לידת התינוק מחלקים
את הטיפול בו על פי הסכם שנחתם מראש.
נשים שמספרן עולה בוחרות לוותר על זוגיות מחייבת ,ומספקות את חשקן בהבאת ילד לעולם
בצורה של הורות משותפת ,כאמור ,או בהליך של קניית זרע .קיימת גם תופעה נרחבת של שאיבה
והקפאת ביציות ,לצורך הפריה והבאת ילד בהמשך החיים ,בלי להיכנס ל'לחץ' בתחום הזוגיות .גם אם
האישה בעלת הביציות תתבגר ואפילו תזדקן ,ניתן לשלם לאישה פונדקאית.
לאחרונה התיר בג"צ הליך של פונדקאות עבור שני גברים רווקים או חד  -מיניים .התרת הפונדקאות
עבור גברים רווקים צפוי להעלות את מספר הגברים הבוחרים מראש שלא להתחייב לקשר זוגי בידיעה
שבכל שלב הם יוכלו 'לרכוש' ילד תמורת כסף.

מתי נתגרש?
הגירושין ,פירוק החבילה ,הליך שנחשב בעבר לעניין שלילי ,עצוב וכואב אם כי מחויב במקרים מסוימים,
הפך בשנים אלו לעניין לענות בו ,אולי אפילו להתגאות בו ,והוא אורח כבוד בשיח של העצמה נשית.
הסיוע הכלכלי הנדיב שמעניקה המדינה למשקי בית חד-הוריים אמור לסייע למי שנקלעו למצב זה עקב
מות בן הזוג או גירושין ,אך בפועל הוא מעודד מציאות של נשים הבוחרות לתפקד כהורה יחידני .מיותר
לומר כי סיוע מקביל לא ניתן למשפחה רגילה.
והתוצאה :עלייה אינפלציונית במקרי הגירושין.
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עניין אחד עובר כחוט השני בין כלל התופעות האמורות.
המכנה המשותף ביניהן נוגע לתרבות השלטת ,תרבות
שהתמכרה לשיח הזכויות ,למימוש עצמי ,לעונג ,להעצמה
אישית ולחופש .התרבות הכללית מחנכת את האדם למצוא
את האושר ,את הטוב .ומהו הטוב? אין זה משנה מה יאמרו
האחרים ,מה נהוג ,מה עשו אבותיך או מה טובת החברה,
האומה והאנושות .אם הדבר מסב הרגשה נעימה ,גם אם
מדובר בהנאה רגעית וחולפת ,כאבק פורח וכחלום יעוף ,זה
הטוב ,אליו יש לשאוף ואותו יש להעדיף ,בניגוד לטובה הבאה ונובעת לאחר מאמץ מתמשך ומשמעות
עמוקה ,ומתוך תהליך המלווה בהשקעה רבה.

״

הגירושין ,פירוק החבילה,
הליך שנחשב בעבר
לעניין שלילי ,עצוב וכואב
אם כי מחויב במקרים
מסוימים ,הפך בשנים אלו
לעניין לענות בו ,אולי
אפילו להתגאות בו

כאן בונים!
נישואין ,חופה וקידושין ,הקמת בית והצמחת משפחה ,זו משימת חיים .יש בה עליות אך גם מורדות,
חלקים משמחים ומענגים לצד אתגרים מורכבים של זוגיות וחינוך ילדים.
אדם הניגש לזוגיות מתוך קלות דעת ,או לחלופין מתוך גישת חיים של 'בא לי' ו'מגיע לי' ,כאשר
הדבר היחיד העומד לנגדו זהו הוא עצמו ,יתאכזב לגלות שחיי הנישואין דורשים מהאדם לא מעט מאמץ,
השקעה ,ויתור והשקעת כוחות נפש ומאמץ לבנות ולשקם ,גם כאשר הרגש האנוכי אומר לפרק .או אז,
אדם כזה יוביל את עצמו לפירוק התא המשפחתי תוך גביית מחיר כבד מעצמו ,מבן או בת הזוג ,וכמובן
מהילדים המשותפים.
הווה אומר ,הבחירה בחיי זוגיות והורות מחייבת אתחול של עולם הערכים .היא מחייבת הבנה שמדובר
במשימת חיים ,שההצלחה בה וההנאה ממנה תלויות בעיקר במידת ההתגייסות וההתמסרות.

יש תקווה
אך גם אל מול פניה של המציאות ,לנוכח הנתונים והמגמות ,אין כל ספק כי טרם סר חינה של המשפחה
בישראל ,מוקדם להספידה ויש תקווה גדולה לשינוי מגמה ,לתנועה אל מקום של כבוד מחודש לערכי
המשפחה ,לזוגיות בריאה ,לבית של קיימא.
יש תקווה לנישואין שאינם כחוזה בעלמא בין שני בני זוג ,שבמסגרתו כל אחד מהשניים מתאמץ
להשיג עבור עצמו את התנאים הטובים ביותר מכוח ההתקשרות בין שני צדדי החוזה ,ותנאי 'פרישה'
מיטביים .יש בנו אמונה בחיים שבהם הנישואין הם ברית ,ברית כרותה בין השניים להקמת מפעל אידיאלי
משותף ,שבו שני הצדדים יפעלו בכל כוחם להצלחת המפעל המשותף ולהצלחתו של בן הזוג.
אני ואת ,או אנחנו ,זו השאלה .שניים החיים זה לצד זו  ,או שניים החיים זה עם זו והופכים יחד לאחד,
למשפחה.
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פרק א

אז למה לי חתונה עכשיו?
לא טוב להיות לבד
'לא טוב היות האדם לבדו'! קביעה זו ,המופיעה בתורה בפרשת בראשית ,מנסרת בעולם מראשית
הווייתו ועד היום .בניגוד למרבית בעלי החיים הזקוקים לבני מינם בעיקר כדי להתקיים ולהתרבות ,בני
אדם זקוקים לחברה מתוקף היותם בני אדם ,בני אנוש ,בעלי רגשות ושכל.
לבני האדם מעגלי חברויות בכל שלבי החיים ,מספסל הלימודים ,דרך השרות הצבאי או הלאומי,
במקום העבודה או בשעות הפנאי .אך המעגל הראשון הוא המעגל הזוגי ,בן ובת הזוג ,הקן המשפחתי.
שם ,בקן ,מצפה כל אדם ליציבות ,להבנה ,לחום ,לביטחון ולהקשבה.
כך אמרו חכמים במסכת אבות' :קנה לך חבר' .כדי 'לרכוש' חבר אמת יש לעמול ,אין זה דבר מובן
מאליו הבא 'חינם' ,אלא פרי עבודה קשה ששכרה בצידה! על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על קשר בין
שני בני זוג .ככל קשר מדובר על תהליך הדורש השקעה ,אך בזוגיות החיבור המתהדק והמתעצם מגיע
לשיא של דבקות זה בזו' ,ודבק באשתו והיו לבשר אחד' .הבשר האחד מתפרש הן לקשר הגופני ביניהם,
והן לפרי אהבתם – הילד שבו הם שותפים.

כרוניקה של אהבה
בתחילה ,לאחר שמתגלה ההתאמה,
הזרימה והנעימות המשותפת ,נבנה
הקשר החברי בין השניים .בעבר
היה מקובל כי קשרי נישואין נבנים
תוך דילוג על שלב החברות ,אך כיום
המציאות מורה כי השלב הזה מתבקש
כדי לבנות קשר הדוק ומעמיק.
הקשר החברי המתפתח פותח את שערי
הרומנטיקה ,השלב שבו האדם משקיע
זמן ומאמץ רב ,רגשי ומעשי ,ביצירת
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היכרות ומשיכה הדדית בין השניים .כאן יש חשיבות מרובה למתן מקום לרגשות המתעוררים ,מתן
תשומת לב הדדית והבעת חיבה במילים ,במתנה או במבט ,הכול כלול באהבה הרומנטית.
רגשות האהבה הרומנטית הם רגשות ממלאים ,מסעירים
וכובשים .הם עונים על צורך בסיסי של האדם לחברות,
ליחס אוהב ,לתשוקה ולתחושת נאהבות .אך אולי לצערנו,
גם לאהבה הרומנטית יש תאריך תפוגה .המנוע הפנימי שלה
מּונע בעיקר מתחושות חוסר ,ממענה לצורך ,ולכן באופן
פרדוקסלי דווקא כאשר מגיעים אל המנוחה והנחלה מתעורר
הצורך לריגוש חדש ,הנפש לא תתמלא ,היא זקוקה למעבר
לשלב הבא .כיצד מגיעים לאהבה שעליה נאמר 'מים רבים לא
יוכלו לכבות את האהבה ,ונהרות לא ישטפוה' (שיר השירים)?
מסתבר כי כדי להגיע למצב ששום זרמי מים לא יכבו את אש
האהבה ,יש צורך בחומר בעירה אחר לגמרי ,חומר שאינו קיים במחסני הרומנטיקה.

״

לאהבה הרומנטית יש
תאריך תפוגה .המנוע
הפנימי שלה מּונע בעיקר
מתחושות חוסר ,ממענה
לצורך ,ולכן באופן
פרדוקסלי דווקא כאשר
מגיעים אל המנוחה
והנחלה מתעורר הצורך
לריגוש חדש

השלב הבא ,תוצאת האהבה הרומנטית ,הוא החברות ,המורה על חיבור .מציאת החן ,ההתאמה,
הרגשות המשותפים ,מביאים את בני הזוג לחיבור ,לחברות ,לרצון לחיים משותפים ,להיות יחד לעד .לא
עוד סערת רגשות בלבד ,לא רק הנאה של רומנטיקה וחיזור הדדי כי אם הפנמה כי פשוט טוב לי עם בן
ובת הזוג .לא טוב היות האדם לבדו ,ועימו טוב ,טוב מאוד.
טוב לי ,אני חש שמח .נעים לי.
האם די בכך?

קח לך אישה ובנה לה בית
החברות מביאה לנישואין שהם קומה נוספת ,בה שני בני הזוג ממסדים את הקשר ביניהם באמצעות טקס
פומבי כדי לחיות יחדיו ולהקים משפחה .הנישואים קיימים כמעט בכל תרבות וחברה והם נחשבו תמיד
כצורת החיים הטבעית הרצויה והיציבה ביותר .המפורסמות אינן צריכות לראיה ,אך התורה מספרת על
ימי ראשית ההוויה ,על האהבה בין בני הזוג שכוחה גדול מאהבת ההורים ושכך דרכו של עולם" :על כן
יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד".
עם מתן תורה ,למדו בני ישראל כי לא מספיק לבסס את הקשר הזוגי על הסכם חוזי ויש ליצוק לקשר
זה משמעות של קדושה .כך נוספה למילה 'נישואין' המרמזת על קשר רם ונישא' ,כי ישא איש אישה',
המילה 'קידושין' המבטאת את קשר הברית המייחד את הנישואין היהודיים ועל כך אנו מברכים ' :ברוך...
מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין'.
רומנטיקה פחותה מאהבה ,וקשר חברות איננו כמדרגת קשר הנישואין .הנישואין כוללים את השלבים
הקודמים ,אך גם ממדים גבוהים של אחריות ,התחייבות ומסירות ,ומעל הכול קומה של קדושה.
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החברה מצפה מאיתנו להינשא,
ההורים לוחצים ,והאדם עצמו ,לפחות
מרבית בני האדם ,עדיין מבקשים
להינשא.
מה יש בו ,במוסד הנישואין,
אותו מנהג עתיק יומין ,שאין בחברות
הרגילה ,באהבה ובתשוקה הזוגית? מדוע
בוחרים בני האדם כבר אלפי שנים לחיות
במבנה זוגי משפחתי בצורה של נישואין,
ובישראל בצורה של חופה וקידושין? מדוע
זה בוחרים בני האדם 'לשעבד' עצמם לבן
זוג אחד למרבית שנותיהם ,שעבוד שיש
בו השלכות מוסריות כבדות ,אך גם
משפטיות וכלכליות?
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פרק ב

מתחייב אני –
זוגיות ונישואין כחוזה
חברים עד הכסף
בפרקי אבות קבעו חכמים כי על האדם 'לקנות' עבורו חבר' ,קנה לך חבר' .קביעה זו של חז"ל מבאר
הרמב"ם ,רבי משה בן מיימון ,באופן מעניין .לדבריו קיימים שלושה סוגי חברויות :חבר תועלת ,חבר
נחת וחבר מעלה .חבר תועלת ,כשמו כן הוא ,חבר שכל ההתחברות עימו סיבתה תועלת אישית לשני
הצדדים ,כשני שותפים בעסק כלכלי המפיקים מהשותפות
ברור לכול כי קשר
ביניהם רווח אישי .חבר נחת הוא חבר שההתחברות עימו
זוגי ונישואין שכל כולו
נועדה גם היא לתועלת אישית ,אם כי מדובר בחברות אמיצה
מושתת על רצונו של
יותר .חבר נחת הוא אדם שנעים להיות איתו ,וההתרועעות
אדם בבן או בת זוג בשל
עימו מסבה הנאה .זהו חבר שניתן לבטוח בו שישמור את
יופי חיצוני ,אינטרס
סודותיי ,ואין צורך להישמר ממנו בדיבור או במעשה.
כלכלי וכדומה ,הינם

״

נישואין התלויים על
בלימה ,עליהם נאמר
שאם בטל דבר

שתי הקומות הראשונות ,חבר התועלת וחבר הנחת,
שתיהן קיימות כמובן גם בברית הנישואין .אהבה כזו התלויה
בתועלת אישית ,בהנאה או אפילו על בסיס אמון ושמירת
סוד ,הינה אהבה התלויה בדבר .על אהבה כזו אמרו חכמים כי
אם בטל הדבר ,בטלה האהבה ,כמו אהבת אמנון את תמר .אמנון אהבה רק משום רצונו לספק את משיכתו
המינית אליה ,וכאשר פגה המשיכה ,פגה גם האהבה.
ברור לכול כי קשר זוגי ונישואין שכל כולו מושתת על רצונו של אדם בבן או בת זוג בשל יופי חיצוני,
אינטרס כלכלי וכדומה ,הינם נישואין התלויים על בלימה ,עליהם נאמר שאם בטל דבר ,תתבטל מהרה גם
האהבה .וכך ,קשר המושתת כולו על ההנאה הבאה לאדם כתוצאה מהשהות עם בת הזוג רק כי לא טוב
היות האדם לבדו ,אין לו יסודות איתנים לאורך זמן.
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התחייבנו זה לזו
חברות כעין זו דומה לחוזה .חוזה אינו רק שטר התקשרות כלכלי בין שני צדדים .חוזה הוא הסכם ,בכתב
או בעל-פה ,בין שני צדדים ,המחייב את השניים .כאשר פקע תוקף החוזה או שאחד מהצדדים מפר אותו,
כמו אותה אהבה התלויה בדבר ,בטל גם החוזה.
האם נישואין הם חוזה בין בני הזוג? גם ,אך לא רק.
אין ספק ,כפי שכל בניין גבוה דורש יסודות עמוקים,
גם הצלחת הנישואין והאהבה העליונה מחייבים
יסודות בסיסיים של מחויבות ,רצינות ,ועמידה בכללים
שבלעדיהם לא ניתן לקיים בית משותף .בלעדיהם ,זה
פשוט לא עובד ,והעסק מתפרק מאליו .בני הזוג לוקחים
על עצמם משימה משותפת שאחריות גדולה בצידה – דור
המשך ,ילדים שיישארו תמיד משותפים לשני בני הזוג .זו
מחויבות הדדית הדומה לחוזה בלתי כתוב בין השניים.
אך כאשר המקום החוזי ,המבט האישי האנוכי של
קשר הנישואין ,תופסים את מרכז החיים ,נוצר עיוות.
הטפל שגם הוא חשוב ,נעשה לעיקר והעיקר נעשה לטפל.
כיום מתחזקת בציבור תפיסה כזו ,הממעטת לראות את
הצד העליון במוסד הנישואין ולעסוק בו ,ומרבה להתמקד
בצד החוזי ,ברווח או בהפסד .דבר זה גורם נזק ,ריבוי גירושין או ויתור מראש על ניסיון לבנות בית משותף
ומחייב לאורך זמן.

״

ביטוי לעניין ניתן למצוא באופן בולט בשפה המשפטית בכל הנוגע
לתחום הנישואין ,הקרוי "ענייני
המעמד האישי" .הפסיקה בכללה מדגישה בעיקר את האוטונומיה
של כל אחד מבני הזוג .היטיב לבטא את הדברים השופט אהרן ברק:

המקום החוזי ,המבט
האישי האנוכי של קשר
הנישואין גורם נזק -
ריבוי גירושין או ויתור
לבנות
מראש על ניסיון
מוסד הנישואין נתפס כקשר חופשי בין שני יחידים ,תוך שמירת
בית משותף ומחייב
זהותם הנפרדת ופיתוח אישיותם העצמאית .הנישואין מבטאים
לאורך זמן
שיתוף פעולה ושיתוף של אינטרסים ,תוך שימור האוטונומיה של
כל אחד מבני הזוג ...אישיותם הנבדלת של בני הזוג אינה מתבטלת
1
מפני מוסד הנישואין ,והיא אינה נבלעת בו.

על כך הוסיף השופט יצחק עמית כי "חוזה הנישואין" אפילו לא מחייב נאמנות לבן או לבת הזוג.

 1אהרן ברק ,רע"א .8791/00
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קשר הנישואין אינו יוצר בעלות על גופו ורצונותיו של בן הזוג ,ומשבחרה אשת המערער
מרצונה החופשי לקיים קשר רומנטי עם אחר ,אין לבן הזוג הנבגד עילה וזכות תביעה כנגד בן
2
זוגו של האחר.
כך נוצר המצב שבמדינת ישראל היום קל יותר לפרק את קשר הנישואין מאשר לפטר עובד .ואכן ,על פי
תפיסת הנישואין כחוזה ,עצם השימוש במילה 'בגידה' הולך ויוצא מהלקסיקון ,ובמקומה הוכנסו מונחים
חדשים כגון' ,רומן'' ,סטוץ' או 'פרקטיקות מיניות' .על פי תפיסה חוזית שכזו ,תנאי החוזה אינם יכולים
לכלול כבלים מיניים והגבלות על גוף הצדדים לחוזה ,ובכל מקרה אין כל בעיה שבני הזוג יסכימו מרצונם
החופשי על צורת חיים המאפשרת קיום יחסים מיניים באופן קבוע מחוץ לנישואין.
על פי צורת ראייה כזו ,כפי שאדם אינו 'בוגד' בצד לחוזה ,כך אדם אינו 'בוגד' באשתו ,ואישה אינה
'בוגדת' בבעלה .לכל היותר הם מפירים חוזה ,הפרה שאינה מחייבת בהכרח את פירוק החבילה ובתי
המשפט בישראל נמנעים מלהטיל בגינה סנקציות.

היום חתונה ,מחר גירושין
כמובן ,אין פגם כשלעצמו בדאגה לרווחה כלכלית במקרה של
גירושין .כידוע ,ההלכה התעסקה בכך רבות .אך כאשר כל פני
הנישואין מקבלים גוון של חוזה ,מקסום רווחים ומזעור נזקים,
כולל השגרה של עריכת הסכמי ממון המתארים את חלוקת
הרכוש במקרה של פירוד ,יצירת 'מסלול בטוח' לגירושין
וכפייתם על הצד השני ,וכל זאת כאשר בני הזוג טרם נישאו,
יש בכך טעם גדול לפגם .חשבו על כך ,בני זוג שאמורים
להיות מאוהבים ודבקים זה בזה מעט לפני נישואיהם ,באותם
ימים שבהם הם חיים 'על פסגת העולם' ,חולמים זה על זה ומצפים למימוש הקשר המשותף בחתונה
הקרבה ,וחלף זאת הם יושבים אצל עורך דין ומנסחים את חוזה הפרידה ביניהם עוד טרם נישאו.

״

חשבו על כך ,בני זוג
שאמורים להיות מאוהבים
ודבקים זה בזה מעט לפני
נישואיהם ,יושבים אצל
עורך דין ומנסחים את
חוזה הפרידה ביניהם עוד
טרם נישאו

 2י' עמית ,ע"א  .8489/12עפ"י פסיקתו של יהודה פרגו ,ת"א .14657-11-09
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פרק ג

והיו לבשר אחד –
ברית הנישואין
אשר נשבענו שנינו
"והיא חברתך ואשת בריתך" (מלאכי ב ,יד)
נישואין אינם חוזה ,אלא חברות עמוקה וברית קדושה .גם ברית ,בדומה לחוזה ,נערכת בין שני צדדים ,גם
היא כוללת חובות ,אחריות ומחויבות ,לצד שכר ותגמול .ובכל זאת ,מרחק גדול יש בין נישואי 'חוזה' לבין
נישואי 'ברית' .אם נישואי חוזה דומים לחבר התועלת או חבר הנחת ,אותה אהבה התלויה בדבר ,נישואין
כברית מכוונים לבניית קשר שבנוי על הסוג השלישי והעליון של החברות' ,חברות המעלה' ,שהיא חברות
עמוקה על בסיס ערכים משותפים .קשר כזה ,הנבנה על ידי מאמץ רב ,השקעה הדדית ובניית הקשר
הזוגי ,יבנה אהבה שאינה תלויה בדבר שאינה בטלה ,אהבה שעליה
נאמר ששום מים רבים שבעולם לא יוכלו לכבות אותה ונהרות לא
ישטפוה .זו אהבה המבטיחה יציבות ,אהבה שבה משברים הם פתח
והזדמנות לעלייה ובניין ,וכל נפילה היא פתח להתחדשות ופריחה.
בחוזה יש שני צדדים .בברית ,שנינו הופכים לדבר אחד ,שותפים
מלאים לצורך שליחות או משימה גדולה ,מזדהים זה עם זה הזדהות
עמוקה .ברית אינה קשר סתמי או מקרי כחוזה שהיום נכתב ומחר
פג תוקפו .ברית היא יצירת קשר ,אמון יוצא דופן ומחויבות עמוקה.
ומשכך ,הפרת הברית היא חטא קשה מנשוא .אינה דומה הפרת
חוזה שהיא עניין טכני להפרת ברית שהיא בגידה ומעילה באמון.

כדי לבנות לגובה – בונים יסודות
על פי ההלכה ,כאשר זוג מבקש להינשא עורכים ביניהם טקס אירוסין ,הלא היא נתינת הטבעת כדת משה
וישראל .לאחר מכן ,מתקיימים הנישואין תחת החופה המסמלת את הכניסה לבית ולחיים משותפים.
במעשה הקניין של הקידושין ,כאשר החתן מוסר את הטבעת לכלתו ואומר לה 'הרי את מקודשת לי',
היא מסכימה להתייחד רק לו ובכך נכרתת הברית ,יצירת הקשר העמוק בין בני הזוג עוד לפני החיים
הממשיים והמשותפים יחד .כפי שהבטיח הקב"ה לעם ישראל כי 'נישואיו' עימם אינם עתידים להתבטל
– 'וארשתיך לי לעולם' .כך ,עם הקדמת יצירת הקשר המחייב לפני עונג החיים המשותפים ,מבינים בני
14

הזוג כי בדומה לבניית מגדל גבוה ,ראשית לכול יש להקים
יסודות עמוקים ,יציבים ואיתנים .לפני הנישואין באה
כריתת הברית ,האחריות והמחויבות ,שהיא היא הערובה
לחיי אהבה פורחים ויציבים.
חכמים כינו את האירוסין בשם 'קידושין' ,ובכך לימדו
אותנו שקשר הברית בין בני זוג הינו קדוש ,מרומם ועוצמתי.

״

כאשר החתן מוסר את
הטבעת לכלתו ואומר לה
‘הרי את מקודשת לי’,
היא מסכימה להתייחד רק
לו ובכך נכרתת הברית,
יצירת הקשר העמוק בין
בני הזוג עוד לפני החיים
הממשיים והמשותפים יחד

למטבע שני צדדים .חומרת הפרת הברית גדולה ,כמוה
כבגידה וכחילול .אך מנגד עוצמת הברית כה גדולה שהיא לעולם
אינה בטלה מאליה .לכן ,גם אם אחד מבני הזוג מעל ,בגד והפר את הברית ,הברית אינה כחוזה שפג מאליו ,ויש
לכתוב גט הכורת את הקשר ,כאותו ענף חי שנכרת ומת .ובכן ,אף על פי שהתורה מאפשרת גירושין במקרה
הצורך ,בכל זאת בעיניה של התורה הגירושין אינם עוד הליך פורמלי של ביטול התקשרות חוזית ,כאותו קיקיון
שהיום בא ומחר הולך .הגירושין הם שבר ,עליהם נאמר שכל המגרש אשתו ראשונה ,אפילו מזבח מוריד עליו
דמעות ,להורות שאין כאן דבר רגיל או שגרתי ,אין כאן סיום פרוצדוראלי של חוזה ,כי אם מציאות של שבר,
מציאות שהיינו שמחים לו הייתה נמנעת ,ביטול הוויה עמוקה ,שבירה של עולם גדול שהיה ואיננו.

הרגל של אשתי כואבת לנו
כאשר בני זוג חיים בתודעה של נישואין כברית ,אין כאן הוא והיא ,יש רק אנחנו .לטוב ולמוטב ,בעליות
ובירידות .הטובה האישית גם היא קיימת ,אך היא הטפל אל מול העיקר ,והעיקר הוא המשימה והאידיאל
של הקמת הבית ,השקעה ונתינה בבית ,לפני בדיקת שורת הרווח האישית ,ואף שאין ספק שסוף הטובה
לבוא כפליים .העיקר הוא המשך שלשלת הדורות ,הנחת לבנה נוספת בחורבות ירושלים ,חיים של אהבה,
אחווה ,שלום ורעות.
כאשר בני זוג חיים
"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו
לבשר אחד".

״

בתודעה של נישואין
כברית ,אין כאן הוא והיא,
יש רק אנחנו .הטובה
האישית גם היא קיימת ,אך
היא הטפל אל מול העיקר

החיים מורכבים .נישואין הם אתגר הדורש מאמץ ועבודה
רבה .אין תעודת ביטוח או מתכון מנצח לנישואין מושלמים,
ולא לחינם קבעה התורה את הדרך לפרק את החבילה כאשר
העסק לא עובד .ובכל זאת ,בנישואין מתוך ברית ,ולא נישואין של חוזה ,נוצרת התשתית הנכונה לבניית
יסוד מוסד לחיי משפחה בריאים ויציבים .אלו חיים בהם אדם דבק באשתו עד שלא ניתן להפריד ביניהם,
עד שהם נהפכים ממש לבשר אחד .מסופר על אבי האסירים הרב אריה לוין שהיה נוהג לומר כי 'הרגל
של אשתי כואבת לנו' .כבר דרשו הדרשנים כי הגימטריה של המילה 'אחד' ,שווה לגימטריה של המילה
'אהבה' ,ללמדך שאהבה אמיתית היא אהבה העושה את שני הצדדים לדבר אחד ממש .דווקא נישואין
כעין אלו הנעשים על בסיס של נתינה לפני הקבלה ,אידיאל ושליחות לפני ההנאה האישית ,הם הנישואין
שיחזיקו לאורך זמן ,הם הנישואין שבהם האהבה תבער תמיד כאש התמיד.
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פרק ד

בין כתובה להסכם ממון
קדם נישואין
מדוע כתובה?
בעבר ,כפי שהיה נהוג ומקובל בכל החברה האנושית ,היה הבעל אמון על פרנסת הבית ,והאישה על גידול
הילדים ותחזוקת הבית והמשפחה .שלמות הבית המשפחתי ,כעקרון יסוד במסורת ישראל ,העסיקה
רבות את חכמי ישראל ,ובשורה ארוכה של דיונים עסקו חז”ל בשאלת מחויבות הבעל לאשתו בתחום
הכלכלי ,מחויבות הכוללת מזון ,לבוש ,וצורכי הגוף והנפש .וכן במחויבות של האישה כלפי בעלה.
במסגרת זו ,על פי מסורת ישראל על החתן לחתום על שטר הכתובה לפני שני עדים ,בטרם ייכנס
לחופה .בשטר הכתובה חותם החתן על התחייבויות רבות – לזון ,לפרנס ,לכלכל ולדאוג למלבוש,
התחייבויות שעניינן קיום תקין של חיי הנישואין .עיקר הכתובה הוא ההתחייבות הממונית למקרה
גירושין או פטירת הבעל ,התחייבות המשעבדת את כל רכושו של הבעל ,בין מיטלטלין ובין נדל”ן ,בין מה
שיש לו כעת ובין מה שהוא עתיד לרכוש בעתיד ,הכול משועבד לאשתו ,שהיא ראשונה לכל דבר .חכמי
ישראל ראו חשיבות גדולה בשטר הכתובה ,ואסרו על אדם לחיות עם אשתו כל עוד אין ברשותה כתובה.
חלק מפוסקי ההלכה סברו כי מקור שטר הכתובה מדין תורה ,וחלקם סבורים כי זו תקנת חכמים עתיקה.

כתובה בעולם מודרני
המציאות המשתנה גרמה לכך שכיום מרבית הנשים עובדות גם הן מחוץ לבית ומכלכלות את פרנסת
המשפחה ויש לכך משמעות גם על פי ההלכה ,במקרי גירושין או תביעות מזונות .פוסקי ההלכה בדורות
האחרונים התייחסו לכך בפסיקותיהם בענייני גירושין ומזונות.
כיום ,המשפט הנהוג בארץ בדיני משפחה מחייב את בתי הדין הרבניים לנהוג על פי המקובל בדין
האזרחי ,כפי שנפסק בפסיקת בג”ץ הקרויה ‘הלכת בבלי’ ,המבטאת את המציאות הנהוגה אצל רוב
מוחלט של הזוגות .בהתאם לכך ,יתחלק רכושם של בני הזוג שווה בשווה במקרה גירושין ,למעט רכוש
שרכש אחד מבני הזוג לפני נישואיהם או מתנה וירושה שקיבל אחד מבני הזוג במהלך שנות הנישואין.
במקרים מסוימים רכוש זה לא יתחלק בין בני הזוג.
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הסכם ממון קדם נישואין
נוסף על כך ,החוק מאפשר לבני זוג ,בהתאם לתפיסת הנישואין החוזית ,לערוך לפני הנישואין ‘הסכם
ממון’ מפורט לגבי אופן חלוקת הרכוש במקרה גירושין .את ההסכם יש לכתוב עם עורך דין ושופט
בבית משפט מעניק להסכם תוקף של פסק דין .כיום קיימים ארגונים דתיים המציעים ואף ממליצים
לבני זוג לערוך הסכם כזה לפני החתונה ,כדי להימנע מסכסוכים ארוכים ומייגעים בנוגע לרכוש במקרה
גירושין .דוגמה לדבר‘ ,הסכם מאהבה’ שניסחו רבני צהר ,שם מפצירים בזוגות לחתום על ההסכם טרם
נישואיהם.
לא ניכנס כאן לקושי ההלכתי שמעלים חשובי הפוסקים ביחס לעריכת הסכם כעין זה .בפן הערכי
מכל מקום ,מדובר לדעתנו ברעיון לא טוב .הסכמי ממון אלו נובעים מתפיסת הנישואין כחוזה ,ועצם
הרעיון לשלוח בני זוג מאוהבים לעורך דין ולשופט כדי לאשר לפני הנישואין את סעיפי ההיפרדות
ביניהם ,חלוקת הדירה ותכולתה ,הרכב ושאר הנכסים ,עלול לפגום ביצירת הקשר ולהיות בבחינת נבואה
המגשימה את עצמה ,ולהוות גורם המעודד גירושין ,כפי שנבאר להלן.

במה שונה הכתובה?
לכאורה ,גם הכתובה היא סוג של הסכם קדם נישואין –
הסכם ממון בין בני הזוג שבו משתעבד החתן בסכום מסוים,
אותו ייתן לכלתו במקרה שימות או בגירושין ,שטר עליו
חותם החתן דקות ספורות לפני שנכנס לחופה ,שטר
שלמרבה הפלא אף נהוג בקהילות ישראל להקריא בקול
תחת החופה!
ובכן ,אף על פי שיש בשטר הכתובה ממד של הסכם
ממוני חוזי ,שעבוד כלכלי והתחייבויות ממוניות ,רב
מאד המרחק בין שטר הכתובה לבין הסכמי ממון קדם
נישואין.

״

הכתובה היא סוג של
הסכם קדם נישואין –
הסכם ממון בין בני הזוג
שבו משתעבד החתן
בסכום מסוים ,אותו ייתן
לכלתו במקרה שימות או
בגירושין ,שטר עליו חותם
החתן דקות ספורות לפני
שנכנס לחופה

כידוע ,גירושין אינם עניין נעים ,ופעמים שהם מגיעים לכדי סכסוך משפטי מתמשך על אופן חלוקת
הרכוש ועל משמורת הילדים .חוק יחסי ממון והסכמי הממון לא נועדו לפתור מחלוקות בין בני זוג ובכך למנוע
גירושין ,אין בהם שום התעסקות בשלום הבית ,בבניין הבית .תחת זאת ,מתמקדים הסכמי הממון במטרה
להקל ולזרז הליך גירושין של בני זוג שכבר מבקשים להתגרש .העניין חשוב כשלעצמו ,אך ,כאמור ,כל מהות
הסכמי הממון היא להקל על הגירושין ,וכאשר כותבים הסכם כעין זה לפני הנישואין ,יש בכך טעם רע.
גם הסכמי קדם נישואין כגון ההסכם של ארגון ‘צהר’ ,הקובע קנס על אחד מבני הזוג המעכב
את הגירושין ,מביאים נזק יותר מאשר תועלת .מקרי סירוב הגט אינם רבים ,ובמרבית המקרים בתי
הדין מטפלים בהם כראוי ובמלוא התקיפות .מאידך גיסא ,החתימה על ההסכם עלולה דווקא לעודד
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גירושין במקום לנסות להתמודד ולפתור את המשבר,
כאשר כל אחד מבני הזוג יודע כי יש בסלו ‘כלי נשק’ נגד
הצד האחר.
לעומת זאת ,בנוגע לכתובה קבעו חכמים שכל עניינה ופרטי
הדין שבה נועדו כדי ש’לא תהיה קלה בעיניו להוציאה’.
כלומר ,כל מהות הכתובה היא דווקא לבסס את יסודות
הבית ,ולגרום לכך שהגירושין לא יהיו עניין פעוט הנעשה
כלאחר יד אלא לאחר מחשבה מעמיקה ,ללא פזיזות הבאה
מרגשות כעס ותסכול ,וכך ממילא למעט במקרי הגירושין
לטובת המצבים הנצרכים לכך באמת.

״

 כל מהות הכתובה היאדווקא לבסס את יסודות
הבית ,ולגרום לכך
שהגירושין לא יהיו עניין
פעוט הנעשה כלאחר
יד אלא לאחר מחשבה
מעמיקה ,ללא פזיזות
הבאה מרגשות כעס
ותסכול

חכמים אפילו קבעו כי אדם אינו יכול להקצות מראש מיטלטלין לטובת סכום הכתובה ,אף שלכאורה
מדובר ברעיון חיובי המבטיח את תשלום הכתובה במקרה הצורך באופן מהיר .המטרה היא דווקא
להקשות על הליך הגירושין ,ולא לאפשר גירושין מתוך כעס וגחמה של רגע .אם תשלום הכתובה מגולם
בנכס מסוים במקרה סכסוך או כעס הדדיים ,עלולה אפשרות התשלום הזמינה לגרום למעשה פזיז של
גירושין .כאשר תגיע ההתפכחות לאחר מכן היא עלולה להיות לאחר מעשה שקשה ואף בלתי אפשרי
לתקנו.

הכתובה – היסוד האיתן של הבית
כזכור ,לפני ההתחייבות הממונית במקרה גירושין מכילה הכתובה את ההתחייבות הממונית והערכית
של הבעל לכלכל ,לאהוב ולכבד את אשתו ,התחייבות העוסקת בבניין הבית והעצמתו .מרבית הכתובה
לא עוסקת בכלל ביום שאחרי ,אלא בחיים עצמם ,בבניין בית הבנוי על אדנים של אחריות ומחויבות,
השקעה ורצינות של הבעל כלפי אשתו ,העתידה להיות אם ילדיהם המשותפים .הקשר הטבעי של האם
לילדיה פרי בטנה ,מקבל במעמד זה את אחריות האב הסמוך ובטוח שאלו ילדיו בזכות ברית הנישואין.
הנה ,למרות מטרתה הברורה של הכתובה שתהא ביטחון כלכלי עבור האישה במקרה פטירה או
גירושין ,כל פרטיה ועצם תיקונה מכוונים דווקא למיעוט מקרי הגירושין ,ולהעצמת האהבה והחיבור בין
איש לאשתו.
ובכן ,למרות הדמיון בין הכתובה לבין הסכם הממון ,מה
רב המרחק ביניהם .בעוד בכתיבת הסכם הממון ,מעט לפני
החתונה ,עוסק כל צד ברצון לקבל ככל האפשר במקרה של
פרידה וגירושין ,עיקר כתיבת הכתובה רגע לפני הכניסה
לחופה עוסקת ברצונו של אדם לתת ככל האפשר לאשתו
החדשה ,בהתחייבות לכבדה ,לכלכלה ולהלבישה ,ועל כל
צרה שלא תבוא לאפשר לה ולילדיהם להתפרנס בכבוד.
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״

הסכם קדם נישואין עוסק
בפירוד בין בני הזוג,
בבניית ‘היום שאחרי’,
ואילו כל מהותה של
החופה ,והכתובה בתוכה,
היא חיבור עוצמתי ובר
קיימא בין בני הזוג

ברצון להשקיע יחד בבית הזה שזה עתה קם ,בהבנה כי אהבה גדולה מתבססת על יסודות עמוקים של
קבלת אחריות ,מחויבות ,רצינות ונתינה אין-סופית .ובמילים אחרות ,הסכם קדם נישואין עוסק בפירוד
בין בני הזוג ,בבניית ‘היום שאחרי’ ,ואילו כל מהותה של החופה ,והכתובה בתוכה ,היא חיבור עוצמתי ובר
קיימא בין בני הזוג.
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פרק ה

‘משפחה חדשה’
עד כה עסקנו בשני מבנים של קשר הזוגיות והנישואין :ברית לעומת חוזה ,שותפות וחיבור עמוק
לעומת חיי נישואין הבנויים כשותפות עסקית .משפחה הבנויה על יסוד קשר עמוק אל מול משפחה
המבוססת על הסכם .לקראת סיום ,חובה עלינו להתייחס בקצרה לתהליכים המתרחשים בעולם
ובמדינת ישראל ביחס למשפחה ,תהליכים המאיימים לערער את רעיון המשפחה ולפרק אותו
מיסודו.
התפיסה הרואה את מבנה המשפחה כמבנה חוזי ,שאינו מחייב באופן מלא ומעודד כל צד לחשוב בעיקר
על טובת עצמו ,קנתה זה מכבר שביתה בשיח הציבורי-משפטי בישראל .בפיה של הפסיקה והחקיקה
בישראל ביחס לזוגיות ונישואין טבוע כבר מזמן שיח הזוגיות החוזית .שיח זכויות ,מאבקי כוח ושוויון ,הם
כנגד הן ,והן כנגד הם .ארגונים שונים פועלים ליצירת שיח
שיח זכויות ,מאבקי כוח
של מאבק כוח ושנאה בין המינים .זכויות האישה והעצמתה
ושוויון ,הם כנגד הן ,והן
נמדדות בהשוואה להתנהלות הגברית ,תוך מחיקת הייחוד
כנגד הם .ארגונים שונים
הנשי .ערכי הנאמנות והאחריות ההדדיים ,בעיקר מול
פועלים ליצירת שיח של
הילדים ,נשחקו עד דק .גבר יכול למכור את זרעו ,ואישה את
מאבק כוח ושנאה בין
הביצית שלה ולהשכיר את רחמה ,ולהיפטר מאחריותם כלפי
המינים
ילדיהם רק כדי לספק את רצונם של אחרים לחוות הורות
בלי המחויבות של ברית הזוגיות .התפיסה החוזית של הנישואין הפכה את הילדים למוצר שקונים בבנק
הזרע או בחוות פונדקאות ,ודרדרה את כולנו לשפל מוסרי המחזיר אותנו לתקופה שבה סחרו בבני אדם.
תהליך זה מסכן את החירות הבסיסית שלנו ,היות שהשייכות של ילדים למגדליהם במשפחה הסכמית
תלויה בהחלטת המדינה וכך הופכת המדינה לאב ולאם של הילדים ,וכפי שהיה מפורסם השיר שהושר
בימי השלטון הקומוניסטי :סטלין אבינו ,רוסיה אימנו ,הלוואי והיינו יתומים.

״

על שלחן הכנסת
חוקים שעברו בכנסת כמו חוק 'משפחות חד-הוריות' – שהוחלף בכינוי 'הורה עצמאי' ,וחוקים
נוספים הנמצאים בהליכי חקיקה מפוררים את מבנה המשפחה כמבנה מהותי פירור אחר פירור.
החקיקה והפסיקה ,ברוח השיח המערבי פרוגרסיבי ,אינה רואה את המשפחה כתא משפחתי אלא
כקבוצה של פרטים הדרים יחד בבית אחד .כך ,בין השאר ,הצעת חוק שכבר עברה כמה שלבי חקיקה
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מבקשת לראות קטין כאישיות עצמאית ונפרדת מהוריו,
ולאפשר לו להגן על עצמו משפטית נגד החלטות של
הוריו לגביו .הצעת חוק נוספת שנעצרה ברגע האחרון
בידי הפורום של הארגונים לחיזוק המשפחה היא חוק
אלימות כלכלית ,המכניס את בית המשפט להתנהלות
השגרתית הביתית ויוצר איום מתמיד ומשתק על שגרת
החיים במשפחה.

״

החקיקה והפסיקה ,ברוח
השיח המערבי פרוגרסיבי,
אינה רואה את המשפחה
כתא משפחתי אלא
כקבוצה של פרטים הדרים
יחד בבית אחד

הקולות העמלים על פירוק המשפחה המסורתית ומבכרים את הזוגיות ההסכמית על פניה של
זוגיות הברית והמחויבות העמוקה ,טוענים בגלוי ובסתר כי המשפחה היא גורם ארכאי ומיושן המגביל
את חופש הפרט ,נוטל את חירותו של האדם ומצמצם את זכויותיו המשפטיות ,החוקתיות והאזרחיות.
באופן אבסורדי ,האמת הפוכה לחלוטין .התפיסה ההולכת ומתחזקת לכיוון הזוגיות ההסכמית מביאה
עמה בהכרח התערבות קיצונית ,הרסנית ודורסנית של המדינה ובית המשפט אל תוך הבית פנימה,
ואפילו לתוככי חדר המיטות .ראיית תא משפחתי כאוסף של מרכיבים בודדים החיים יחדיו באופן
הסכמי ,מכניסה את התפיסה הרואה את 'הכול שפיט'
הזוגיות ההסכמית מביאה
עמוק פנימה למקום בו היה לאדם החרות לנהוג לפי
עמה בהכרח התערבות
בחירתו ואמונתו .המחשבה כי החוק ובית המשפט יקבעו
קיצונית ,הרסנית
מה השם הראוי לילד וכמה כסף או זמן הורים צריכים
ודורסנית של המדינה ובית
להשקיע במתן חוגים וכד' ועל חשבון מי ומה או מה טיב
המשפט אל תוך הבית
היחסיים הגופניים הראויים בין איש לאשתו היא מפחידה.
פנימה
חיזוק הכוחות הפועלים לחיזוק המשפחה כברית המחברת
את כל השותפים בה בקשר שהוא הרבה מעבר לחוזה הסכמי היא צו השעה.

״

משפחה לסתור
עניין נוסף שיש לעמוד עליו הוא העיקרון שרעיון פירוק המבנה המסורתי של המשפחה ,אב ואם ,זוג
הורים נשואים המחויבים מעשית וערכית זה לזה ,בעלי סמכות הורית על ילדיהם הביולוגיים ,עובר כחוט
השני בכל מבני 'המשפחות החדשות' הקיימות כיום .מקורו בתפיסה הערכית הפוסטמודרנית ששמה
למטרה לפרק כל מבנה מקובל ומסורתי ,לטובת האינדיבידואל ,תוך פירוק שיטתי של כל המסגרות
הקיימות ,בראשן מבנה המשפחה ,הזהות והמגדר.
לאחר תעמולה ארוכת שנים בדבר זכויות החד-מיניים ,בשנים האחרונות קיים עיסוק מוגבר במבנים
נוספים שקשה בתחילה להאמין כי הם אכן קיימים .מדובר בעיסוק מוגבר בלגיטימיות של הפוליאמוריה,
'נישואים פתוחים' או 'נישואין מאפשרים' ,בהם בני זוג מבלים במודע עם בני זוג אחרים לצורך הנאה
ופורקן מיני ,ושבים לאחר מכן לבן הזוג המקורי .בעיתונות וברשת ניתן למצוא כתבות מחמיאות על
מועדוני חילופי זוגות או 'משפחות' שבהן חיים יחדיו מספר גברים ונשים ה'נשואים' כולם אלו לאלו,
נישואין שבהם השותפים למשפחה החדשה מוצגים כגיבורים ואמיצים ,פורצי דרך ומושאי חיקוי.
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התקשורת החילונית הליברלית בישראל פועלת להכשיר
כל שרץ ולהציג את התופעות המחרידות הללו באור חיובי,
מודרני ומושך ,לצד הכינוי החינני שהוצמד לכל אלו' ,משפחה
חדשה' ,כאומר ,המשפחה המסורתית היא ישנה ומשמימה,
לצד האור והאושר הצפוי במבני המשפחה החדשה .כאמור
לעיל ,דווקא 'המשפחה החדשה' היא המזמנת בעתיד הנראה
לעין התערבות ופלישה חודרנית של המדינה ובתי המשפט.
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״

דווקא ‘המשפחה החדשה’
היא המזמנת בעתיד
הנראה לעין התערבות
ופלישה חודרנית של
המדינה ובתי המשפט

הזמנה למסע החיים
ולסיום אנו מזמינים אתכם למסע מרגש ומאתגר של החיים
כי בעצם מה אנחנו מחפשים בחיים?
להרגיש את מי שאנחנו ,להרגיש את כל החלקים שבנו – בעוצמה!
בנישואין ,זו לגמרי לגמרי החבילה!
אדם קרוב אליי אמר לי בשם המטפל שלו שכשהוא התחתן הוא הרגיש כמו קפיצה מהקצה של העולם,
בלי שיהיה מישהו שיתפוס אותו למטה.
ובאמת ,אם אתם מחפשים אקסטרים אמיתי...
כזה שישנה את החיים שלכם!
אקסטרים שלא מתאים לפחדנים –
נישואין זה לגמרי מה שאתם מבקשים!
כי כדי להיות ביחד באהבה אמיתית וגדולה ,אין פשרות.
ויש שיחות שהלב שלך צונח ,כמו בקפיצת בנג'י.
שאתה מת מפחד!
שאתה מפרפר מהמחשבה לא להיות אהוב.
ויש רגעים שאתה עומד מול עצמך ,וזה הדבר הכי מלחיץ שעשית.
ומודה מול שניכם בדברים שלא העזת לומר לעצמך עד היום.
ויש רגעים שזה מרגיש שעוד רגע הסירה מתהפכת.
ויש רגעים שאתה מתחיל לפקפק בקיומו של חבל שקושר אותך לאנשהוא..
ואחרי הרגעים האלה ,אם הייתם מוכנים לשהות לרגע בפחד –
אתם מוצאים את עצמכם נאחזים זה בזו ,ומתחבקים ובוכים
וצוחקים!!
אוי ,כמה צוחקים.
וזו כל פעם מחדש ,חוויה של פעם בחיים!
חוויה של נשמה שעפה לשמיים.
של אוויר בכנפיים!
חוויה של אחדות אדירה
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של אהבה מטורפת!
של ידיעה שעם המופלא הזה שלצידי אני יכולה הכול!
ושתמיד נתפוס בסוף אחד את השני.
נישואין זה אקסטרים של החיים!
וזה ריפוי אדיר לכל הכאבים שבנו.
זה אושר אמיתי!
אתה לומד מהו אומץ באמת.
אתה מגלה את עצמך.
וזה לא בא עם כבלי בטיחות או חגורות הצלה שנותנים לך באיזו אטרקציה בחו"ל.
זה בא עם אמון בו  /בה בעיניים עצומות!
זה בא עם אמונה –
שאנחנו ביחד יכולים לנצח הכול!
מאחלת לכל מי שקורא את זה ,להיות מספיק אמיץ!
להשתחרר וליהנות במהרה מהאקסטרים הכי טוב של החיים –
נישואין!
(אלירז פיין)
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בוחרים

נעים להכיר
איפה המשפחה שלי?
שלמות המשפחה היא אחד הערכים המקודשים ביותר במסורת ישראל .במשך כל הדורות שמר עם
ישראל על ייחודו דרך שלמות המשפחה.
המשפחה ,נוסף על היותה היסוד של החברה והמדינה ,היא מקום הגידול הטבעי והבריא ביותר
לפרט .במסגרת המשפחתית האדם מתחבר לזהותו ,מקבל את ההעצמה הראשונית שלו ולומד את
הזכות והחובה שבנתינה .אלפי שנים של אנושות מתפתחת ,אין-ספור מחקרים ,בירורים וחיפושים
עצמיים הסתיימו תמיד באותה מסקנה :המשפחה היא מקור האושר.

משפחה במשבר
בעולם המערבי מתרחש תהליך של שבירת ערכי המשפחה המסורתיים ,תהליך זה מחלחל גם לתוך
החברה הישראלית ואף לתוך המגזר הדתי-לאומי.
בשיח שנוצר רבים חוששים לדבר על משפחה טבעית ,אמא אבא וילדים ,שכן הבעת עמדה כזו חושפת
אותם לניסיונות השתקה ולביקורת קטלנית :הומופובים ,חשוכים או סתם חסרי רגישות לאחר.
ההשלכות הן קשות :ריסוק מושג ה'משפחה' וייחודו קידום הצעות חוק הפוגעות במשפחה
בדרכים שונות הכרה ב"תאים משפחתיים" לא טבעיים – דבר העשוי להוביל בהמשך לסחר ברחמן
של נשים ומתן הכשר והעצמה לניכור מובנה של ילדים מהוריהם.
בשורה התחתונה ,המשפחה ,היסוד המרכזי ששמר על קיומו של עם ישראל במשך כל הדורות,
נתונה תחת מתקפה אינטנסיבית ועומדת לפני סכנה קיומית ממשית.

בוחרים להעמיק .בוחרים לעשות .בוחרים במשפחה
נכון ,ידוע ש"משפחה לא בוחרים" ,אך במציאות של ימינו ,שבה ניתן ליצור מציאות של חיים בלי
משפחה או משפחה הסכמית לפי בחירה ,אנו נדרשים לבירור והעמקה בסוגיה זו ,ולחידוש פניה של
המשפחה .דיוק עולם הערכים של המשפחה ותרומתה לפרט ולכלל במציאות החדשה ,מוביל אותנו
למסקנה שהמשפחה היא הבחירה הטובה ביותר ,עבורנו ,עבור ילדינו ועבור החברה הישראלית כולה.
תנועת "בוחרים במשפחה" מבקשת ליצור שיח יהודי ,מקצועי וחיובי בנושא המשפחה .שיח שורשי
שיתמודד עם תפיסות העולם הזרות וייתן מענה מעמיק ויסודי למצב הקיים ,שאינו מאפשר ביקורת
ומתייג את כל מי שחושב אחרת כחשוך וכאויב הקדמה.
לשם כך ,אנו מעוניינים לרתום את כל מי שדמותה של מדינת ישראל ועתיד המשפחה היהודית
חשובים לו .יחד נשמיע אמירה ברורה בסוגיות השונות המשפיעות על המשפחה.
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מבית בוחרים במשפחה ומרכז אחווה

להזמנת חוברות התקשרו 073-2865858
או שלחו מייל family@mercazachva.org.il
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חותם יהדות על סדר היום
ארגון חותם בנשיאות הרב יעקב אריאל שליט”א ,חתן פרס ישראל ,הוא ארגון
אקטיביסטי הפועל לשימור וטיפוח צביונה היהודי של מדינת ישראל .הארגון פועל
בזירת ההסברה ובתחומי המשפט והחקיקה במטרה להשפיע על סדר היום הציבורי
ועל הזהות היהודית של המדינה.

תחומי הפעילות של חותם
נושאי הליבה שבהם אנו פועלים להבטחת צביונה היהודי של מדינת ישראל וחיזוק הזהות התורנית-
לאומית של הציבור הדתי:

שמירת השבת
במרחב הציבורי

הבטחה כי הגדרת המעמד
האישי ונישואין וגירושין
במדינה יהיו כדת משה
וישראל

חיזוק ושדרוג מערך
הכשרות הממלכתית

ביסוס ,פיתוח והנגשה
של תפיסות דתיות
לאומיות בסוגיות שעל
סדר היום

העצמת מערך הגיור
הממלכתי

חיזוק מעמדה של
הרבנות הראשית
כסמכות הלכתית
לאומית עליונה

העצמת השירות הלאומי
ועידוד בנות דתיות לבחור
בו כמסגרת המשך

אנו ,בחותם ,פועלים בשלל דרכים כדי להשפיע בזירה הציבורית הרחבה ,להעמיד את היהדות על סדר
היום הציבורי ולהעניק לציבור הדתי לאומי כלים שיסייעו בביצוע התפקיד הגדול שמוטל עליו ,פיתוח
ושימור הזהות היהודית  -הנשמה של המדינה.
במסגרת זאת אנו מפתחים אסטרטגיות מתאימות ,משתמשים בכלים מגוונים של הסברה ,פועלים אל
מול מקבלי החלטות ומשנים את המציאות בשטח.
הצטרפו לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו:

054-2937871
ותוכלו להתעדכן בפעילויות ובאירועים ,לשלוח לנו רעיונות ולקחת חלק פעיל בעשייה
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'למה לי חתונה עכשיו?'
הנישואין כברית  -מסע החיים
רווקות מאוחרת ,ריבוי מקרה גירושין ,ואף ויתור על הקמת משפחה ,הן כבר מזמן
לא סוגיות פרטיות .הבחירה בחיי זוגיות והקמת משפחה בעידן שבו המימוש
העצמי הוא הערך המוביל מחייבת אתחול מחדש של עולם הערכים.
בחוברת זו אנו מזמינים אתכם להבנה עמוקה של ברית הנישואין ומשמעותה
שהיא חדשנית מחד ועתיקה ומבוססת על המקורות מאידך .בחוברת זו אנו
מציעים לנוער ,להורים ולמחנכים סט ערכים יהודי שמתמודד עם תפיסות
העולם העכשוויות ומציג להם חלופה יהודית מלאת תקווה ושמחת חיים.
“בוחרים במשפחה" הינו ארגון חברתי שהוקם על ידי מרכז "אחווה" ופעילים
חברתיים ,במטרה לחזק ולקדם את ערכי המשפחה בחברה ובמדינה ,מול מגמות
הפירוק של התא המשפחתי בארץ ובעולם .האמונה העומדת בבסיס הארגון היא
שמשפחה יש רק אחת ,והיא מקור זהותו חוסנו ואושרו של היחיד ואבן היסוד
בבניין החברה והעם.

הצטרפו אלינו!
יחד נחזיר את המשפחה הביתה,
למקום אליו היא שייכת – המרכז של האדם,

הלב של החברה.
לפרטים והצטרפות:
family@mercazachva.org.il
office@chotam.org.il

בוחרים
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