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בדיון בוועדת הפנים של הכנסת, נערך 
דרך  שנעשות  הכלה  הדרכות  על  דיון 
כתנאי  חתונתן,  לפני  לכלות  הרבנות 
במסגרת  ברבנות.  הנישואים  לרישום 
נשים  של  קשות  עדויות  עלו  הדיון 
שנשאלו שאלות על עניינים אינטימיים 
על  הנישואים  לחיי  "עצות"  קיבלו  וכן 
לשאלה  במענה  המדריכה.  השקפת  פי 
מהי הסמכות שבגינה מפעילה הרבנות 
משרד  נציג  השיב  אלו,  הדרכות 
בדבר  שאלות  עולות  כי  המשפטים 
בעניינים  הרבנות  של  ההנחיה  חוקיות 

שאינם נוגעים לטקס הנישואים עצמו.

לשכות הרישום לנישואין ברחבי מדינת 

לקראת  הדרכות  מנהיגות  ישראל 
הדרכות  הרבנות.  במסגרת  נישואין 
אלו, אשר נקראות בדרך כלל "הדרכות 
כלה", הן בגדר חובה, והרישום לנישואין 
אף  על  בהן,  בהשתתפות  מותנה 
שלכאורה אין חובה הלכתית בהדרכות 
כהלכתם.  נישואין  קיום  לצורך  אלו 
מעוניינות  הכלות  בהן  מקרים  ישנם 
הזוגיות,  לחיי  בנוגע  שונות  בהדרכות 
הדרכות  בו  האופן  זאת,  לצד  אולם 
אלו נכפות על הזוגות הבאים להינשא, 
לאופיין,  הנוגע  בכל  השורר  ואי-הסדר 
מרירות  יוצר  ביצוען,  ולתנאי  לתכניהן 
היהודי  הממסד  כלפי  ואנטגוניזם 
אמור  הוא  אותה  והיהדות  בישראל 

לייצג. גם מן ההיבט החוקתי והמשפטי 
ישנן בעיות ותקלות בכל הנוגע לקיומן 
בראשן,   – אלו  הדרכות  של  ואופיין 

היותן מונהגות בחוסר סמכות.

במהלך דיון בכנסת, שהתקיים בוועדת 
הפנים, עלו עדויות על הנעשה במסגרת 
ח"כ  גם  הרבנות.  של  הכלה  הדרכות 
הלא  החוויה  את  שיתפה  רוזין  מיכל 
רוזין  ח"כ  אז.  שעברה  לדבריה  נעימה 
הוסיפה שהיא התחתנה לפני כ15 שנה, 
והיא מזועזעת לשמוע שדברים כדוגמת 
אלו ממשיכים להיאמר גם כיום בשנת 
מאישה  הגיעה  נוספת  עדות   .2018
נישואים שניים, לאחר שילדה  לקראת 

הראשית:  ולרבנות  דת  לשירותי  למשרד  בקריאה  הפנים  ועדת 

הפכו את הדרכות הכלה 
לבחירה ולא לכפיה
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שלושה ילדים, שנדרשת לעבור הדרכה 
הקושי  על  סיפרה  היא  נוספת.  פעם 
לעשות  עליה  שכופים  מכך  שעולה 
שהיא  אף  על  לדת,  שקשורים  דברים 
בחרה באורח חיים שונה לחלוטין "עצם 
לא  או  טבלתי  האם  בשאלה  החיטוט 
לא  או  נקיים  שבעה  ספרתי  טבלתי, 
בפרטיות  פגיעה  בעיני  היא  ספרתי, 
שלי, היא הטרדה מינית לא פחות ולא 

יותר".

הוועדה  יו"ר  קרא  הוועדה,  בסיום 
לפעול  ולרבנות  דת  לשירותי  למשרד 
והזכות  לדת  בחופש  פגיעה  למניעת 
לפרטיות של הכלות העתידיות, למנוע 
לדתיות,  חילוניות  כלות  בין  אפליה 
לקבוע נהלים מסודרים להדרכת הכלה 
את  לתחום  המדריכות,  ולהעסקת 
העלויות המקסימליות להדרכה. כמו כן, 
קרא לבחון מחדש את קיום ההדרכות 
כתנאי לרישום לנישואים, ולמצוא דרך 
לאפשר הדרכות כלה רק למי שחפצות 

בכך ולהביא להסדרת הנושא. 

עו"ד אלעד קפלן, מנהל מרכז הסיוע 
עמותת  של  המשפטית  והמחלקה 

רבנים  עם  "בשיחות  כי  אמר  'עתים', 
של  הכלות  הדרכת  על  הלכה  ומורות 
עצמו  על  שחוזר  ביטוי  יש  הרבנות, 
השם'.  'חילול  והוא  פעם,  אחר  פעם 
היהדות,  עם  נשים  אלפי  של  המפגש 
המפגש  זהו  מהמקרים  בחלק  כאשר 
הראשון שלהן עם הדת, דווקא בהקשר 
של שאלות אינטימיות, חדירה פרטיות 
ראוי.  ולא  נכון  לא  הוא  דתית,  והטפה 
דווקא לקראת הרגע המרגש בחייהן, הן 
בהן  שמשאירה  חוויה  לעבור  נאלצות 
הנישואים.  חיי  לקראת  קשים  רגשות 
אין להתנהלות זו שום מקור של סמכות 
בחוק, שהרי תפקידה של הרבנות הוא 
לא להעביר שיעורי חינוך בכפיה, אלא 
ומהווה  נעם  בדרכי  שפועל  גוף  להיות 
אל  הישראלי  ציבור  לכלל  כתובת 

היהדות".

קולך  מרכז  מנהלת  טאוב,  חדד  קרן 
למנהיגות נשים: "אין שום סיבה לחייב 
נשים בהדרכת כלות כתנאי לנישואים. 
הזוג  בני  של  בחירה  להיות  צריכה  זו 
הוא  כיום  המצב  הדרכה.  לעבור  האם 
רלוונטית  אינה  ההדרכה  אבסורדי, 
אורך  על  שומרים  שאינם  לזוגות 

היא  ההדרכה  רבות  פעמים  דתי.  חיים 
חוסר  על  מדווחות  נשים   - פולשנית 
נעימות להשיב לאשה זרה על שאלות 
לגבי המחזור החודשי, או ניסיונן המיני. 
מבחינה הלכתית בין אם אשה עברה או 
לא הדרכת כלות, אין לדבר השפעה על 
ישראל  מדינת  אם  הנישואים.  תקפות 
תעשה  טוב  זוגות,  להעצים  מעוניינת 
לבחור  האפשרות  את  להם  תתן  אם 
או  לזוגיות  חינוך  הלכתית,  בהדרכה 

חינוך כלכלי ולא תכפה עליהם."

ח"כ יוליה מלינובסקי, 'ישראל ביתנו': 
ומבריחה  מרחיקה  בחוויה  ״מדובר 
מיידי.  באופן  למגר  שיש  מהיהדות 
אנחנו   - הכללים  גם  השתנו,  הזמנים 
היו  הכלות  כאשר  הקודמת  במאה  לא 
צעירות יותר ואולי חסרות ידע וניסיון. 
בעזרה,  צורך  היה  אולי  ההיא  בתקופה 
המבוגר  מהדור  ידע  בהעברת  בחיבוק, 
בפועל  שקיבלנו  מה  הצעיר.  לדור 
וכתנאי  בכפיה  לפרטיות  חדירה  זו 
משמעית  חד  דורשת  אני  לנישואין. 
להפוך את ההליך לרשות בלבד ומפוקח 
מבחינת  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על 

התכנים.״ 


