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להדרכת  כשהגעתי 
כלות ברבנות, היו שני 
לי",  שהפריעו  דברים 
מספרת עדי )שם בדוי(, 
40, ממרכז הארץ. "קודם כל, המדד  בת
ריכה אמרה לי ש'כשהגבר שלך מגיע 
צריכה  שאת  מה  עבודה,  מיום  הביתה 
לעשות כאישה - זה לשתוק'. היא אמרה 

דשהוא חוזר אחרי יום קשה אחרי שבל
בלו לו את המוח, אחרי שעמד בלחצים 
קשים, ולכן אני, כאשתו, צריכה קודם 
כל להיות בשקט, לפחות למשך שעה. 

דאחר כך, לדבריה, אני כבר יכולה לה
תחיל לדבר, אבל במידה. לא להעמיס 
עליו יותר מדי עם הבעיות והצרות שלי. 
מובן שאני צריכה לפנק אותו בארוחה 
טובה ובכל מה שגבר צריך כשהוא חוזר 

תשוש מיום עבודה". 
איך הגבת למשמע הדברים?

"גיחכתי. לא הרגשתי צורך לענות לה 
כי זה ממילא לא היה משנה שום דבר. 
הייתי גם צריכה לעבור את הקטע הזה 

כדי לקבל אישור להינשא". 
הפנים  בוועדת  יתקיים  )שני(  מחר 

דוהגנת הסביבה בכנסת דיון מהיר בנו
שא הדרכות כלה המתבצעות במסגרת 
הרבנות, וחוקיותן. הדיון ייערך ביוזמת 
הח"כים יוליה מלינובסקי, מרב מיכאלי, 
יואל רזבוזוב, מיכל רוזין וטלי פלוסקוב. 

"עם פתיחת עונת החתונות, פניות רבות 
המגיעות מכלות לעתיד מצביעות על 
כאוס, בלבול, חדירה לפרטיות ואפליה 
ברישום לנישואים בהקשר של הדרכת 
בבקשה  מלינובסקי  ח"כ  כתבה  כלה", 
לעריכת הדיון. "הדרכת כלה היא נוהג 
כהתניה  האחרונים  בעשורים  שהחל 

הד רבים,  במקרים  נישואים.  דלרישום 
רכת הכלה יכולה להיות חוויה מלמדת 
וחיובית עבור הכלות, אולם לצד זאת, 

דהאופן שבו הדרכות אלה נכפות על הכ
דלות, אידהסדר בכל הנוגע לאופיין, לת
יוצר אנטיגוני ביצוען,  ולתנאי  דכניהן 

מהמטרה  הפוך  ופועל  הממסד  נגד  זם 
העיקרית". 

"בשנת 2004 הגיש המרכז לפלורוליזם 
בג"ץ בדרישה לבטל את הדרכות הכלה 
שנשים יהודיות נאלצות לעבור במסגרת 

דרישום הנישואים ברבנות. בעקבות עתי
רה זו החליטה מועצת הרבנות הראשית 
לישראל להוציא הנחיה שלפיה הדרכות 
כלה יכללו רק הדרכה בעניינים הקשורים 

)החו הקידושין  טקס  לעריכת  דישירות 
פה(, בלי להטיף לשמירת מצוות ולקרוא 
לאישה למלא את תפקידיה 'המסורתיים'. 

דבעקבות ההנחיה, משך המרכז לפלורולי
דזם את עתיירתו לבג"ץ", כתבה ח"כ מי
"מהתלו הדיון.  לעריכת  בבקשה  דכאלי 

נות הרבות בנושא אנו למדים כי לא רק 

שהרבנות איננה עומדת מאחורי תגובתה 
לבית המשפט, אלא כי בשנים האחרונות 
בחלק מהמקומות הוחמרו הכללים בדבר 
הדרכות הכלה וכי קיים חוסר אחידות בין 

דהמועצות הרבות והשונות בתוכני ההד
דרכה, באורכה ובעלויותיה, וכן אין סט
דנדרטיזציה של מדריכות הכלה, בהכש

רתן ובקריטריונים להכרה מצד הרבנות 
הראשית". 

עושה  שהייתי  סיכוי  אין  "בדיעבד, 
שוב הדרכת כלה. זה מטופש, אין לזה 
נוגד את הדברים  גם  וזה  ערך בעיניי, 
שאני מאמינה בהם", ממשיכה עדי. "לא 
הרגשתי מושפלת באותו מעמד, אבל זה 
עצם  מיושנת.  תפיסה  זו  אותי.  הצחיק 
העובדה שיש הדרכת כלות ואין הדרכת 

חתנים, זו אפליה חשוכה ומיושנת. אגב, 
דיומיים לפני החתונה, המדריכה התקש

רה אלי כדי לוודא שאני לא במחזור, וזה 
דתפס אותי קצת בשוק. הרגשתי שנכנ

סים לי ממש לתחתונים". 

 מדריכה בת 20 
"קודם כל, אנחנו הדמוקרטיה היחידה 
בעולם שאין בה נישואים אזרחיים, ושמי 
שרוצה לזכות בהכרת המדינה לנישואים 
חייבת לעבור דרך הרבנות", אומרת ח"כ 
הזה  "המוסד  הציוני(.  )המחנה  מיכאלי 
מנצל את הכוח המטורף שיש לו בידיים 
כדי לייצר דיכוי מאוד מוחשי של נשים. 
הרבנות מתנה את החתונה בזה שתבואי 

לתפוס 
הכלה

הן מתבקשות לנקוב בתאריך המחזור שלהן, 
נשאלות על עברן המיני ומקבלות הנחיות 

לשמירה על התא המשפחתי תוך קיום 
"תפקידיהן המסורתיים" ד בעקבות עדויות 

של צעירות רבות על המתרחש בהדרכת כלות 
ברבנות, יעלה מחר הנושא לדיון בוועדת הפנים 
של הכנסת, שתנסה לברר האם מותר להתנות 
רישום לנישואים בהשתתפות במפגשים הללו 

אילנה שטוטלנד

ח"כ מרב מיכאלי )בתמונה(: "הם מייצרים 
מסגרת שמודיעה לך מה תפקידך כאישה, 
ואין להם זכות להגיד לך את זה. הם עושים הדרכה 

שהיא הטפה מיסיונרית, גם דתית גם פטריארכלית, 
וגם נכנסים לעניינים אישיים וערכיים מאוד - דבר 

שאין להם זכות לעשות. אני אדרוש בדיון לבטל בכלל 
את ההדרכות האלה ושזה לא יהיה תנאי לנישואים"
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ילהדרכת כלות. מי יגיד לי מה אני צרי
כה לעשות בתור כלה? כמו כן, אין כאן 

ישוויון. אין הדרכת חתנים, כמו שיש הד
שמו מסגרת  מייצרים  הם  כלות.  ירכת 

דיעה לך מה תפקידך כאישה, ואין להם 
יזכות להגיד לך את זה. הם עושים הד

רכה שהיא הטפה מיסיונרית, גם דתית 
וגם פטריארכלית, וגם נכנסים לעניינים 
אישיים וערכיים מאוד - דבר שאין להם 
לבטל  בדיון  אדרוש  אני  לעשות.  זכות 
בכלל את ההדרכות האלה ושזה לא יהיה 

תנאי לנישואים". 
"התחתנתי ברבנות ולא הסכמתי ללכת 
למקווה, ואז הרב אמר לי ש'אם את רוצה 

ישאפטור אותך ממקווה, תסכימי להדר
כת כלות'", מספרת מאי בינסטוק-אורון 

)31(, יועצת תקשורת מתל אביב, שניי
שאה לפני שלוש שנים. "הרב הפנה אותי 
למישהי, הגעתי אליה הביתה, זו הייתה 
שנה,  לפני  רק  שנישאה   20 בת  בחורה 
ואז היא התחילה לספר לי על זוגיות, על 
שמירת נידה, מה זה עושה לזוגיות, שזה 

ימפתה את הבעל ומחזק את הקשר האינ
טימי. באותו זמן כבר הייתי בזוגיות חמש 
בן  שנים, מתוכן גרתי ארבע שנים עם 
זוגי, ואילו בחורה צעירה שנישאה לפני 
בית  לה משק  היה  לא  כן  ושלפני  שנה 
משותף עם גבר - פתאום מלמדת אותי 

יעל זוגיות. מובן שיש בזה גם פגם שמ
כריחים אותי ללמוד את הדברים האלה, 

כשלא ביקשתי זאת". 
מה בעיקר חרה לך? 

י"אותה בחורה דיברה בעיקר על הע
על  לביני,  שבינו  האינטימיים  ניינים 
מחזור, על כל מיני טקסים שהם כל כך 

מת עוד  שהם  שהופתעתי  ימיושנים, 
מדע  כמו  לי  נשמע  זה  בכלל.  קיימים 
בדיוני. למשל, היא הסבירה לי איך אישה 
צריכה לעשות בדיקה כדי לדעת שהיא 
טהורה ולא במחזור, ואם היא לא בטוחה 

י- היא צריכה ללכת עם איזו ערכת בדי
קה מיושנת אל הרב ושהוא יקבל החלטה 
אם היא יכולה להיות במצב אינטימי עם 

בעלה". 
היית הולכת שוב להדרכה כזאת?

מנו הייתי  עוד  זמן.  בזבוז  זה  י"לא, 
דברים  על  לצחוק  לא  והתאפקתי  מסת 
שהיא לקחה ברצינות תהומית. זה אולי 
רלוונטי לאנשים מסורתיים כמוה, אבל 
לא למישהי שמאז ומתמיד ניהלה אורח 
חיים חילוני כמוני. אני גם חייבת להודות 
שבדיעבד לא הייתי עושה את החתונה 

ברבנות".
"פנתה אלי עמותת 'עתים' המסייעת 

ילציבור הישראלי מול שירותי הדת בי
שראל, והעלתה בפניי את נושא הדרכות 
הכלה", מספרת ח"כ מלינובסקי )ישראל 
ביתנו(. "מחר בדיון אני רוצה להבין כמה 
סוגיות: מה מקור הסמכות להדרכות כלה 
בחוק, ואם אין מקור סמכות בחוק - אולי 
זה בהלכה? והאם זה מחייב או לא מחייב? 
ואם מחייב, אז שיהיו כללים, כי לא יכול 
להיות מצב שבו כל מועצה דתית או רב 
כמו  תפיסתם.  לפי  זאת  עושים  מקומי 
הדרכות  לעשות  רשאית  בכלל  מי  כן, 
כלה, ומה מותר ואסור לשאול בהדרכות 

אלה?". 
ומפרטת  ממשיכה  מלינובסקי  ח"כ 
בחורה  למשל  "יושבת  כיום:  המצב  את 
בת 27 שחיה עם החבר שלה כמה שנים, 
ואז שואלים אותה האם היא בתולה, והיא 
משקרת ואומרת שכן. יש בנות שנשאלות 
שאלות אינטימיות כשהן נמצאות רק עם 

יהרבנית; ולפעמים עושים הדרכות קבוצ
יתיות עם עוד כמה בנות, ואז הבנות מרגי

שות עוד יותר לא נעים וחדירה לפרטיות. 
מההדרכות  סובל  הכי  החילוני  הציבור 
האלה, כי לבחורה דתייה לא יבלבלו את 
המוח, אבל אם באה בחורה חילונית ויש 

רב נוקשה - יעשו לה את המוות". 
־את חושבת שצריך לבטל את ההד

רכות האלה?
"קודם כל, בעיניי זה לא צריך להיות 
חובה, הרבנות צריכה להציע זאת לכלות 
ולא להכריח כתנאי לנישואים. זה צריך 

ילהיות ברוח טובה, בלי כפייה ובלי שא
לות פוגעניות. אני גם לא מבינה למה כן 
לכלות, ולמה לא לחתנים? אולי זה לא 
פחות חשוב גם לצרף את בני הזוג לדבר 

יהזה, שגם הם ילמדו על הערך המשפח
תי, על כבוד האישה. גם הגברים צריכים 
לדעת את זה. כרגע זה משהו פרוע ופרוץ, 

ואני מקווה מאוד שנשמע תשובות". 

י"כנראה שתהיה בדיון מהומה", משע
רת ח"כ מלינובסקי, "ואני אומרת לח"כים 
הדתיים: 'אל תעשו מזה בלגן'. אנחנו לא 

ינגד, אנחנו רוצים להבין. הרי אתם לא רו
צים שאנשים יברחו להתחתן בקפריסין. 
לדעתי, הדרכות כלה צריכות להיות כמו 
טקס חינה. אם את רוצה, את עושה; אם 
לא, אז לא. כל מה שבא בכפייה - זה אף 

פעם לא טוב". 

 כלכלי במקום הלכתי 
"המציאות היום היא שהרבנות מעבירה 

יהדרכת כלה לכל אישה שמגיעה להתח
יתן", אומר עו"ד אלעד קפלן, יועץ משפ

טי בעמותת "עתים" . "קודם כל, הדרכת 
כלה אינה שוויונית. היא ניתנת לנשים 
ולא לגברים. הדרכת כלה גם לא מהווה 
איזשהו חסם מפני נישואים בדין תורה. 
כלומר, ההלכה לא מונעת מאישה שלא 
משה  כדת  להינשא  כלה  הדרכת  עברה 
לקחה  הרבנות  זאת  בכל  אבל  וישראל, 
על עצמה סמכות שלא ניתנה לה בחוק, 
לחייב כל אישה לעבור הליך חינוכי. אם 
הרבנות תציע לנשים המעוניינות בכך 
לעבור הדרכה, יהיה אפשר לראות זאת 
שיעורים  כפיית  זאת,  לעומת  כברכה. 
אינטימיים על כלל  בנושאים  חינוכיים 
אנשים  ומרחיקה  נדרשת,  אינה  הנשים 

מהיהדות". 
שהגיעו  הפניות  על  בבקשה  ספר 

לעמותה. 
י"קיבלנו פניות של נשים שנתקלו במ
יסגרת אותה הדרכת כלה בחדירה לפר

אינטימיות  שאלות  אומרת  זאת  טיותן. 
ולפעמים גם הטפה דתית. המטרה שלנו 

יהיא לדאוג ששירותי הדת במדינת יש
ראל יהיו קשובים ומכבדים, ולמנוע מצב 
סמכויותיה  את  מרחיבה  הרבנות  שבו 
באופן לא שוויוני וכזה שפוגע בציבור". 
יעמותת "עתים" פועלת בנושא הדר
פו  - "קולך  ארגון  בשיתוף  כלה  יכות 

לקידום  הפועל  דתיות",  נשים  רום 
יופיתוח מנהיגות נשית רוחנית, והעמ

החיים  באורחות  הנשית  השותפות  קת 
היהודיים. לצורך בדיקת המצב בשטח, 

ינאספו עדויות מנשים שהתחתנו לאח
רונה וסיפרו על חוויותיהן בהדרכת כלה 
שעברו דרך הרבנות. "נכנסתי למפגש 
ברגשות מעורבים, כמישהי שבאה מבית 

ידתי, יודעת כבר אילו בחירות היא הול
כת לעשות ולא מעוניינת שיטיפו לה", 
סיפרה אחת הנשים. "המדריכה הייתה 
מקסימה, היא הייתה פתוחה איתי מאוד 

יושאלה כמה מעניין אותי לדעת על הד
עות השונות בהלכה וכמה הייתי רוצה 
להעמיק. בחרתי לא להעמיק, כי זה לא 
היה בראש מעייני בטרם החתונה. הייתה 

ילי הרגשה מעט מוזרה להיפתח מול מי
שהי ששאלה אותי שאלות, החל ממהי 
מחויבות בשבילי ומה אני יכולה לספר 
וכלה  הארוס שלי,  עם  הקשר שלי  על 
בשאלות אינטימיות על עברי וניסיוני 

יהמיני. היא עשתה הכל בטוב טעם, בע
דינות וזהירות יתרה, אך עדיין ההרגשה 
מאוד מוזרה להיפתח בפני מישהו שאינו 

קרוב אלייך". 

ולא  נשים  סיבה לחייב רק  "אין שום 
זוגות, לעבור הדרכה לקראת החתונה", 
מרכז  מנהלת  חדדיטאוב,  קרן  אומרת 

י"קולך". "ראשית, ההדרכה אינה רלוונ
אורח  על  שומרים  שאינם  לזוגות  טית 
חיים דתי. כמו כן, פעמים רבות ההדרכה 
היא פולשנית. נשים מדווחות על חוסר 
נעימות להשיב לאישה זרה על שאלות 
לגבי המחזור החודשי, או ניסיונן המיני. 
בנוסף, אין כל צורך הלכתי בהדרכה זו. 
השאלה אם אישה עברה הדרכה או לא, 
אינה משפיעה על תוקפם של הנישואים. 

יאם מדינת ישראל מעוניינת להעצים זו
יגות, טוב תעשה אם תיתן להם את האפש
ירות לבחור בהדרכה הלכתית, חינוך לזו

גיות או חינוך כלכלי, ולא תכפה עליהם". 
־מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגו

בה: "הטענות המוצגות בכתבה מוכרות 
למשרד. אנו פועלים לתקן את הבעיות 
שהובאו בפנינו. כחלק מאותם תיקונים, 
פועל המשרד לשירותי דת עם מדרשת 
אנו  כלות.  להדרכת  להכשרה  'נשמת' 
נמצאים בתהליך שבסופו כל הליקויים 

יתוקנו". ד

מאי בינסטוק־אורון )בתמונה(: "הבחורה 
דיברה בעיקר על עניינים אינטימיים, על כל 
מיני טקסים שהם כל כך מיושנים שהופתעתי שהם 

עוד מתקיימים בכלל. זה נשמע לי כמו מדע בדיוני. היא 
הסבירה לי איך אישה צריכה לעשות בדיקה כדי לדעת 
שהיא טהורה, ואם היא לא בטוחה - היא צריכה ללכת 

עם ערכת בדיקה אל הרב ושהוא יקבל החלטה"

"ההדרכה לא צריכה 
להיות חובה". ח"כ 

מלינובסקי 
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זו לא חתונה קתולית
ענת משה

שנת 2018, וברחבי מדינת ישראל עדיין מתבקשות - ליתר 
דיוק, נאלצות - כלות לעתיד לעבור הדרכה לפני הנישואים 
בידי מדריכות, שכל קשר בינן לבין שנת 2018 הוא מקרי בהחלט. 

יהעדויות, כפי שמובאות בכתבה זו וכפי שכל אישה שנישאה באמצ
עות הרבנות יודעת, מעלות חשד כי רוב המדריכות האמונות על 
איפשהו בתחילת המאה שעברה,  נתקעו  בישראל  הכלות  הדרכת 

ודבר המהפכה הפמיניסטית פשוט לא הגיע לאוזניהן. 
ימובן שהבעיה של הרבנות עם נשים הרבה יותר עמוקה, ונשים מו
יפלות על ידה כל אימת שהן פוגשות בה – בגיור, בנישואים, בגירו

שים ואפילו בקבורה. אבל בהדרכת כלות, המסרים המפלים מגיעים 
באופן מזוקק יותר, ללא מסיכות. אמירות כמו “תשבי בבית ותבשלי 

ילבעלך”, “תני לו שקט ואל תדברי יותר מדי” ואפילו “אל תביאי חב
רות הביתה כי בעלך עלול להתפתות” - הזויות ככל שהן נשמעות 
- מקובלות לגמרי בין כותלי הרבנות במסגרת השיעורים המועברים 
לכלות המיועדות. אלה אמירות בעייתיות מכל הסיבות המובנות, 
שאין טעם לפרטן, וגם בגלל האופן שבו הן משרטטות מיהי אישה 

“טובה” ומי פחות. 
זה לא שהרעיון להדריך נשים וגברים לקראת חיי הנישואים הוא 

יפסול; במקום טיפול זוגי אחרי שהיחסים מתחילים להתפרק, הדר
כה בנושאי זוגיות לפני שבאים השגרה והילדים, יכולה להיות רעיון 
לא רע, כשהוא מיועד לשני המינים. אבל ההדרכה שניתנת כיום לא 
מספקת כלים לזוגיות בריאה, אלא הטפה לשמירת מצוות - שלא 

ירלוונטיות לנשים חילוניות רבות - וכלים להקטנת האישה במער
כת היחסים ושמירת המבנה הפטריארכלי הנושן. אם הרבניות רוצות 

ילחיות בביתן פנימה כנשים קטנות ושתוקות – זכותן. שלא ינסו לה
יחיל את התפיסה האנכרוניסטית על צעירות, חילוניות ברובן, שעו

מדות להקים בית, בתקווה שוויוני, בישראל.
הבעיה היא שלנו - החילוניות. רוב הכלות המיועדות החילוניות, 
ואני מודה שגם אני נהגתי כך כשהתחתנתי, עדיין מעדיפות לשתוק 
מול הרבניות העורכות את אותן הדרכות, אף שהמסרים שלהן עושים 
עוול לנשים, העיקר שנוכל לקבל את אותו אישור מיוחל להינשא. 
לכן, הפתרון צריך להיות הדרת הרגליים מהדרכת הכלות ברבנות, 
גם אם זה אומר הלכה למעשה לוותר על חתונה ברבנות - עד שלא 
תשתנה התפיסה של המוסד הזה כלפי נשים. יש היום אלטרנטיבות, 
והכנסת הרבנות לחיי הנישואים שלנו היא כבר לא הכרח. זו לא 

חתונה קתולית. ד
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