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 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–וריאל לביא ארב ה

 )ד בתיה כהנא דרור"כ עו"י ב"ע( ופלונית לוניפ : םימבקשה

 ישור נישואיןאקשה לבחיית  ד:נדוןה

 סק דיןפ

 .ם בלשכת רבנות מקומיתבפנינו בקשת הצדדים לאישור נישואין שנערכו ללא רישו

תונים  הרלבנטיים  ביחס נהם  המבקשים  הציגו  את  בקשתם  ואת  השבתקיימו  שני  דיונים  ה
ר  מיכאל  אברהם  שערך  את  החופה "והרב  ד  עדי  הקידושין.  לטקס  החופה  והקידושין  שהתקיים

 .מפורטים בפרוטוקול, העדים ועורך החופה, ודברי המבקשים, והקידושין הופיעו בפנינו

לרבות  אסמכתאות  הלכתיות  ומשפטיות  ודברי  חקיקה ,  סיכומי  טענות  ית  הדיןבו  לוגשה
לאשר  את   תבקש  בית  הדיןה,  למרות  האמור  במובאות  אלו.  שאינם  תומכים  באישור  הבקשה

ישומם לרולתת  בידם  פסיקתא  לאישור  הנישואין  ו,  נישואי  המבקשים  כדת  משה  וישראל
 . כנשואים במרשם האוכלוסין

רש  לאשר  נישואין דנ  ית  הדין  בהןשבן  זה  שונה  בתכלית  מכל  הבקשות  ודש  לציין  שניי
 .א רישום מקדים בלשכת רבנות מוסמכת עקב אילוץ או סיבות שהזמן גרמןלפרטיים שנערכו ל

יקשו  להינשא באולם  היות  ש,  ך  ברישום  הנישואיןרנידון  זה  המבקשים  היו  מודעים  לצוב
פנו  לגורמים ,  י  הרבנות  הראשית  לישראל"כרות  עי  לשכות  הרבנות  המו"בדרך  שאינה  מקובלת  ע

לעקוף  את  הנוהל  לרישום  נישואין  שנקבע  על  ידי  מועצת ,  שיסייעו  בידם  למלא  את  מבוקשם
דת  משה   כלאשר  שהם  נשואים  ית  הדיןבליך  לבקש  מהובסופו  של  ,  הרבנות  הראשית  לישראל

 .לצורך רישום במרשם האוכלוסין, וישראל

קיים  נוהל  מחייב  בבתי  הדין ,  קשה  לאישור  נישואין  פרטייםצוין  כי  בכל  מקרה  של  בי
עורך .  ישואיןנעם  פתיחת  התיק  המבקשים  חייבים  למסור  את  שמו  של  עורך  ה.  הרבניים

נדרש  להצהיר  שהיה  ברור  לו  לפני  עריכת  החופה  שבני  הזוג  היו  פנויים  ורשאים   ישואיןנה
שלא  לערוך  עוד   להתחייב  איןישונכמו  כן  נדרש  עורך  ה.  דת  משה  וישראלכז  "להינשא  זל

רק  לאחר  שמתקבלת  תשובת .  לבני  זוג  שלא  נרשמו  לנישואין  בהתאם  לחוק  ולתקנות  ישואיןנ
 .נקבע מועד לדיון בבקשה, הכוללת התחייבות שלא לעשות זאת בעתיד ישואיןנעורך ה

ם ואת  הקשיים  שהיו  למבקשים  מציינת  באת  כוח,  גם  בנידון  זה  ית  הדיןבך  נהגו  במזכירות  כ
 :נכתב 14–13בסעיפים . 14–11בסיכומים סעיפים 

ראוי  לציין  כי  הרב  המקדש  סירב  לחתום  על  מסמך  המחייב  אותו  לא  לקדש "
, יקתעם  זאת  בית  הדין  הסכים  לפתוח  .  שוב  ללא  אישור  הרבנות  הראשית
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וזאת  חרף  הצהרתם  הראשונית  של  הפקידים  כי  בלעדי  חתימת  הרב  המקדש 
 .לא יתאפשר להם לפתוח תיק

ליך  פתיחת  התיק  נמשך  כשעתיים  ולאורך  ההליך  הדגישו  הפקידים  בפני ה
המבקשים  כי  מדובר  במקרה  יוצא  דופן  וייתכן  כי  הוא  יתעכב יותר מהמקובל 

 ."ואולי אף יועבר להליך פלילי

הוא  הרב  מיכאל   ישואיןנג  טופס  הבקשה  בפתיחת  התיק  שעורך  ה"מבקשים  עצמם  ציינו  עה
מסרב "י  המזכירות  מאחר  שהוא  "להביא  ממנו  את  המכתב  הנדרש  עוהם  אינם  יכולים  ,  אברהם

 ".לחתום שלא יעשה זאת שוב

 

 :ר מיכאל אברהם שצורף לתיק נכתב"מכתב מהרב דב

 )למניינם 16.8.2016 (ו"ב אב התשע"י', ד יום ג"בס"

 י"כדמו ישור קידושין ונישואיןא

ב  מנחם  אב "  י',יום  ג,  נישאו  היום'  ונ'  נ:  ני  מאשר  בזאת  כי  בני  הזוגא
נהגי  ישראל מדת  וכדין  לפי  כל  דיני  וככדת  משה  וישראל  ,  ו"תשע'ה

 .מ"המקובלים בהשגחתי הח

  בצהריים  בקיבוץ  עין  צורים  בחוג 12:00מ  בשעה  "קידושין  נערכו  בשעטוה
 19:30ג  אב  בשעה  "אור  לי,  והנישואין  נערכו  בערב,  חברים  וקרובי  משפחה

 .ירושלים, בית שמואל, "שמשוןמרכז "אולם ב) ובר לאחרי השקיעהע(

הכלה  דנן  בפניי  ובפני  שני  עדים  שפרטיהם  מופיעים '  חתן  דנן  קידש  את  נ'  נ
הרי  את  מקודשת  לי  בטבעת  זו  כדת "מטה  בטבעת  שוות  פרוטה  ואמר  לה  

ל ע)  פן  ואירוסיןג  (בטקס  הקידושין  נאמרו  שתי  הברכות".  משה  וישראל
 .ידהוהעדים ראו את נתינת הטבעת מידו ל, היין

ניתנה  בחופה  שוב  טבעת  עם ,  ל  פיצול  הקידושין  והחופהשנהוג  במצבים  כ
נאמרו  ברכות ,  בלי  הברכות"  י"הרי  את  מקודשת  לי  בטבעת  זו  כדמו"אמירת  

נחתמה בפניי ש) ב"העתק מצה (החתנים כנהוג והחתן נתן לכלה את הכתובה
 .ישראלבובפני העדים כדין וכמקובל 

ט  תמוז "שבות  ביום  כ  באלון,  הרב  גדעון  פרלנערך  דרך  ן  סכם  קדם  נישואיה
הקידושין י  י  העדים  היום  לפנ"שטר  ובו  תנאי  על  הקידושין  נחתם  ע.  שנה  זו

 .עותקים חתומים נמצאים בידי החתן והכלה ובידי. בעין צורים

 ):החופה והייחוד, הקידושין, העידו ומעידים על הכתובהש (רטי העדיםפ

 ...'ב

 ...'ד

 :דושין והחופהרטי הרב עורך הקיפ

  [...]"יכאל אברהםמ

חתמו ,  פרט  לפיצול  קידושין  מהנישואין,  ר  מיכאל  אברהם"אמור  במכתבו  של  הרב  דכ
וכן  חתמו  על  שטר  הכולל ,  הצדדים  בפני  הרב  גדעון  פרל  בגוש  עציון  על  הסכם  קדם  נישואין

 .תנאי בקידושין
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 :ומנוסח כדלהלן" לנשיםמרכז צדק "י "נערך ע עליו חתמו המבקשיםשסכם קדם נישואין ה

 סכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינותה"

 סכםה

 ו"נערך באלון שבות ביום כט לחודש תמוז בשנת תשעש

 )"האיש"הלן ל (...'ין נב

 )"האישה"הלן ל (...'בין נל

קווים  ומתפללים  כי  נישואיהם  יצליחו מ)  "בני  הזוג"הלן  ל  (איש  והאישהה
יהא ש,  ח"חו,  במקרה  שייארע.  טובוכי  יזכו  לחיות  שנים  רבות  באושר  וב

מסכימים  בני  הזוג  לעשות  מאמצים  רבים  לשקם  את ,  ביניהם  ריב  ומדון
 .בשלום וברעות, באחווה, נישואיהם בכדי לשוב ולחיות באהבה

כדי  לקיים  נישואין  בצדק  ובהגינות  מסכימים  בני  הזוג  להינשא  בהתאם ב
 :לאמור להלן

 :ישוב סכסוכים משפחתייםי .1

ו  כל  בית  משפט א  (כימים  כי  בית  משפט  לענייני  משפחהני  הזוג  מסב
ל  בני  הזוג  לדון  בכל  מחלוקת עהיה  הערכאה  המקובלת  י)  אזרחי  אחר

ליישב  כל  סכסוך ו)  רבות  בעניין  ילדיהם  המשותפיםל  (שתעלה  ביניהם
זוג הבני  .  והם  מוותרים  על  כל  טענה  שכנגד  הקניית  סמכות  זו,  ביניהם

יפנה  לבית  דין  רבני ,  גוד  להסכם  זהבני,  סכימים  כי  אם  אחד  מהםמ
 הצד  שיפנה,  במקום  לפנות  לסמכות  אזרחית  בכל  נושא  למעט  טקס  הגט

לבית  הדין  הרבני  יממן  לשני  את  כל  הוצאותיו  המשפטיות  בפועל  לצורך 
הצדדים .  ד"ט  עו"כולל  תשלום  שכ,  ניהול  הליכים  אלו  בבית  הדין

בנושאים  אלו     דיןסקפמוותרים  על  זכותם  להוציא  לפועל  כל  החלטה  או  
 .שיינתנו בבית הדין הרבני

מוותרת  האישה  על ,  וחלוקת  הרכוש  בהתאם  לסעיף  זה,  ם  קבלת  הגטע
 .תוספת כתובתה

 :זונות מוגדליםמ .2

ואחד ,  או  למעלה  מזה,    חודשים18ני  הזוג  מסכימים  כי  אם  יחיו  בנפרד  ב
זוג  ישלם  לשני  מזונות  מוגדלים הכל  אחד  מבני  ,  מהם  יתבע  גירושין

סך   או  לחילופין,  חודשל)  לפיים  דולר  אמריקאיא  (2000$שיים  בסך  דחו
זאת  עד .  ביניהםמהסכום  הגבוה    –מחצית  מהכנסותיו  של  הצד  המשלם  

י  גט  כריתות  והנפקת "למועד  שבו  הנישואין  כדת  משה  וישראל  יופקעו  ע
. זוג  גרים  במדינת  ישראל  בעת  הגירושיןהתעודת  גירושין  במקרה  שבני  

אלה  אינם  תלויים  בהכנסות  בן  הזוג  השני  ואינם  ניתנים ם  וגדליממזונות  
 .לקיזוז כנגד חיובים אחרים של בני הזוג אחד כלפי השני

וסכם  כי  האיש  לא  יחויב  במזונות  מוגדלים  האמורים  בסעיף  זה  לאישה מ
האישה  לא ,  כמו  כן.  אם  האישה  מסרבת  לקבל  ממנו  גט  ללא  כל  תנאי

יש  מסרב  לתת  לה  גט  ללא  כל תחויב  במזונות  מוגדלים  לאיש  אם  הא
 .תנאי

 :ישור והצהרת כוונותא .3

ני  הזוג  מסכימים  לאשר  הסכם  זה  באופן  שיהיה  חוקי  ומקובל  על  פי ב
 .חוקי מדינת ישראל
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 )– (:תימת האישהח    )– (:תימת האישח

 :ו נוטריוןא    תימת רושם הנישואיןח

 ד"עו, חיטוב איילהא) –(  רב אזורי אלון שבות, דעון פרל ג)–(

     "ד גוש עציון"אב  ואלון שבות –ורי זב אר

וכבר ,  ין  כאן  המקום  לדון  בשאלות  ההלכתיות  החמורות  שהסכם  קדם  נישואין  זה  מעלהא
מבהיר  כי  בכל  מקרה  שבני  זוג  חתמו  על  הסכם  כזה   ית  הדיןב.  התייחסנו  לכך  במסגרות  אחרות

  לגירושין  העולה  כתוצאה יהיה  מוטל  על  בית  הדין  לדון  בשאלת  הכפייה,  ויבקשו  להתגרש
 .מהסכם זה

סבור  כי  מן  הראוי  שמועצת  הרבנות  הראשית  תוציא הנחיות   ית  הדיןבאחר  עיון  בהסכם  זה  ל
נישואין הותקבע  אלו  הסכמי  קדם  נישואין  רשאים  רושמי  ,  ברורות  לרבנים  רושמי  הנישואין

ן הרבני בכל עניין הצדדים מונעים עצמם מלגשת לבית הדי, ההסכם כמו כן מאחר ועל פי. לאשר
ה זמן  הראוי  שמועצת  הרבנות  הראשית  תתייחס  לשאלה  האם  נכון  שהסכם  כ,  פרט  לסידור  הגט

 .הממונה מטעם הרבנים הראשיים לישראל והפועל מכוחם יאושר על ידי רב רושם נישואין

, יצד רב רושם נישואין יאשר הסכם הכולל הוראה שבשעת משבר הדורש הכרעה שיפוטיתכ
ונשללת  מהם ,  ו  כל  ערכאה  אזרחית  אחרת  בלבדאלענייני  משפחה    ית  המשפטבפנו  לם  ייהצדד

הגדילו  מנסחי ,  תרה  מזוי.  י  דין  תורה"הזכות  היסודית  של  גישה  לערכאה  השיפוטית  הדנה  עפ
רבני  במקום  לסמכות  אזרחית   ית  דיןבאם  אחד  מהם  בניגוד  להסכם  זה  יפנה  ל:  "ההסכם  לקבוע

הרבני  יממן  לצד  השני  את  כל  הוצאותיו   ית  דיןבד  שיפנה  להצ,  בכל  נושא  פרט  לטקס  הגט
, ובנוסף  לכך".  ד"ט  עו"רבני  כולל  שכ  ית  דיןבהמשפטיות  בפועל  לצורך  ניהול  הליכים  אלה  ב

 .הרבני ית הדיןבשיינתן ב סק דיןפהצדדים גם מוותרים על זכותם לממש כל 

שבו "  תנאה  והרשאההר  שט"עשה  חריג  נוסף  שעשו  הצדדים  בנידון  זה  הוא  חתימה  על  מ
 :נקבע כדלהלן

 שטר התנאה והרשאה"

 :נאים בקידושיןת .4

) "האישה  ("'צהיר  בזאת  כי  הוא  מתכוון  לקדש  את  נמ)  "האיש("'  נ
ל  מנת  שהקידושין  יהיו  תקפים  אך ע)  "בני  הזוג:  "איש  והאישה  יכונוה(

4.1ורק  וכל  עוד  מתקיימים  כל  שלושת  התנאים  שיפורטו להלן בסעיפים 
הרי "עוד  מצהיר  האיש  כי  כאשר  יאמר  ).  "התנאים:  "הלןל  (4.3-  ו4.2,  

במעמד  החופה  הוא  מתכוון  לקדש  את  האישה  על  פי ..."  את  מקודשת  לי
ין  בכוונתו  לחיות  עם שואם  לאחר  הניגהאיש  מודיע  כי  .  התנאים  הללו

 .האישה רק על פי התנאים

אישה  מצהירה  בזאת  כי  היא  מתכוונת  להתקדש  לאיש  על  מנת ה
וכי  כאשר  תסכים ,  ין  יהיו  תקפים  אך  ורק  על  פי  התנאיםשהקידוש

 .להתקדש במעמד החופה היא מתכוונת להתקדש לאיש על פי התנאים

 חיים משותפים: נאי ראשוןת 4.1

ני  הזוג  מסכימים  כי  האיש  יקדש  את  האישה  על  מנת  שבני  הזוג ב
נפרד  לתקופה  של באם  בני  הזוג  אינם  חיים  .  ינהלו  חיים  משותפים

וכן  אף  אחד  מהם  לא  פנה  לבית  דין  כדי ,  או  למעלה  מזה  חודשים  18
בני  הזוג  מסכימים  כי  אם .  הקידושין  יהיו  קידושין,  לממש  שטר  זה
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אחד  מהם ,  ובנוסף,    חודשים  או  למעלה  מזה18הם  חיים  בנפרד  
הקידושין  והנישואין  יהיו  בטלים ,  יפנה  לבית  דין  לממש  שטר  זה

 .ומבוטלים למפרע

 יצההימנעות מחל: נאי שנית 4.2

ני  הזוג  מסכימים  כי  האיש  מתכוון  לקדש  את  האישה  על  דעת  כך ב
אם  ישאיר  זרע  של  קיימא .  שהוא  משאיר  אחריו  זרע  של  קיימא

אם  לא  ישאיר  זרע  של  קיימא  אחריו .  הקידושין  יהיו  קידושין,  אחריו
הקידושין ,  ותידרש  חליצה  והאישה  תפנה  לבית  דין  לממש  שטר  זה

 .יהיו בטלים למפרע

 הימנעות מפסולי חיתון: שינאי שלית 4.3

ני  הזוג  מסכימים  כי  האיש  מתכוון  לקדש  את  האישה  על  מנת  שכל ב
אם .  הילדים  העתידיים  של  האישה  יהיו  כשרים  לבוא  בקהל

ח  ללידתם  של  ילדים  שאינם  כשרים  לבוא "חוו  ילבושין  יודקיה
 .הרי שהקידושין והנישואין יהיו בטלים למפרע, בקהל

 :רשאה להפקעת הקידושיןה .5

, איש  והאישה  מסמיכים  כל  בית  דין  להפקיע  למפרע  את  הקידושיןה
זאת .  ולהכריז  עליהם  כבטלים  ומופקעים  למפרע  בהתקיים  אחד  התנאים

 ."כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש"על פי הכלל התלמודי 

 :רשאה לשליחות בגטה .6

  הוא 4.1אם  יתקיים  התנאי  המפורט  בסעיף  ,  איש  מסכים  שמתן  גטה
סופר  או  בית  דין  שיראה  את   ,רב  מנה  מעכשיו  כלהאיש  מ.  לטובתו
לשמו ,  בורועלכתוב  ולסדרו  ,  לרכוש  דיו  ונוצה  ,על  שטר  זהו  חתימת

 האיש  גם  ממנה  כל  יהודי  כשר  לעדות  שיראה  את.  ולשמה  ולשם  גירושין
ממנה  כל  יהודי  כשר  שיראה  את ותימתו  על  שטר  זה  לחתום  על  הגט  ח

עד ,  תן  את  הגט  לאישה  כשלוחוחתימתו  על  שטר  זה  להוליך  את  הגט  ולי
לדעת  בית ,  מאה  גיטין  עד  שיוכשר  אחד  מהם  בכתיבה  וחתימה  ובנתינה

 .הדין המסדר את הגט

, אישה  מסכימה  שקבלת  הגט  בהתקיים  התנאי  האמור  היא  לטובתהה
שבהתקיים  התנאי ,  מצוינים  בסעיף  זההוהיא  ממנה  כל  אחד  מן  היהודים  

 .יהיה שליח לקבלת הגט, האמור

שהוזכרו ,  שלא  לבטל  את  הגט  ואת  ההרשאה  למתן  לגט  תחייבמאיש  ה
האיש  מבטל  כל  מודעה  שייתכן  שנתן  או  שייתן  ושיוכלו  לפגוע .  לעיל

 .בגט או בהרשאה למתן הגט

 :ונותש .7

ני  הזוג  מצהירים  לפני  כל  קיום  מעשה  אינטימי  ביניהם  כי  הם  עושים ב
וכי  אין .  איםזאת  על  דעת  זה  שהקידושין  יהיו  תקפים  אך  ורק  על  פי  התנ

ין  חדשים  ובלתי  מותנים  על  ידי  המעשה שיצור  קידולבכוונתם  
 .האינטימי

איש  והאישה  מצהירים  בזאת  כי  התנאים  בשטר  הם  כתנאי  בני  גד ה
וכי  ההתחייבויות  בהסכם  זה  חלות  מעכשיו  בשעבוד  גוף  ונעשו ,  וראובן

האישה והאיש  .  בבית  דין  חשוב  דלא  כאסמכתא  ודלא  כטופסי  שטרות
על  עצמם  בשבועה  חמורה  על  דעת  הרבים  שלא  לבטל  שום ם  ימקבל
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בוטלו  כל  המודעות  ומודעי .  תנאי  מן  התנאים  שפורטו  בשטר  זה
האיש  והאישה .  נמסרו  אם  נמסרו  והעדים  עליהם  פסוליםשהמודעות  

יד תהכי  שלא  יינתן  תוקף  להסכם  זה  בעדמצהירים  בזאת  כי  אדעתא  
כאיש ת  אלא  לחיו,  להתקדש  כדת  משה  וישראלכוונתם  הייתה  שלא  

 .ואישה ללא קידושין

 :תימת האישה ח:תימת האישח

 )– (:ם וחתימת העדש

 )– (:ם וחתימת העדש

 "ו"תשע'ג אב ה"י: אריךת

י מרכז צדק לנשים "נערך ע" "שטר ההתנאה"כ המבקשים ש" לסיכומים מציינת ב50סעיף ב
ינה  חושפת  את  זהותם כ  המבקשים  א"ב".  בהסתמך  על  רבנים  שאישרו  אותו  מבחינה  הלכתית

אינו  יודע  איזה  גורם  הלכתי  בר  סמכא  אישר   ית  הדיןבו,  של  אותם  רבנים  שאישרו  את  השטר
 .הסכם זה

שבועה  על  דעת  רבים  שלא  לבטל  שום  תנאי  מן  התנאים   "7צוין  ששטר  זה  כולל  בסעיף  י
כם זה תן תוקף להסינכי אדעתא דהכי שלא י: "וכולל בתוכו הסכמת הצדדים" שפורטו בשטר זה
אלא  להיות  כאיש  ואישה  ללא ,  דת  משה  וישראלכתה  שלא  להתקדש  ייבעתיד  כוונתם  ה

 ".קידושין

 .מעלים שאלות הלכתיות חמורות ביותר, תנאים המפורטים בשטרהל אחד מכ

כ  המבקשים  למרות  שהם  מודעים  שנושא  תנאי  בקידושין "  לסיכומים  כותבת  ב5סעיף  ב
 6בסעיף  .  שמועצת  הרבנות  הראשית  תכיר  בהם  כזוג  נשוישנוי  במחלוקת  הלכתית  אין  כל  מניעה  

ה  שדיון  זה  יוביל  למסקנה  כי וובתק",  מבוקש  שבית  הדין  ידון  עקרונית  בנושא  תנאי  בקידושין
קידושי  תנאי  אפשריים  לכתחילה  ולכל  הפחות  שזוג  הנישא  בקידושי  תנאי  יוכל  לקבל  תעודת 

 ."...נישואין

ראוי  היה  לברר  בבית  הדין  עוד  קודם  מעשה  את  הערך מן  ה,  תמה  על  התנהלות  זו  ית  הדיןב
 .אך לא להיפך, ולאחר מכן לעשות מעשה על יסוד אישור מתאים, והתוקף שיש לשטר זה

את  המבקש מספר שאלות כמפורט   ית  הדיןבאל  ש)  13.11.16  (ז"ב  חשון  תשע"דיון  מיום  יב
 :דלהלןכ ,88–65בפרוטוקול שורות 

 ?בנותר ברשמתם נא למהל: דין הבית"

 .רבנות בוסמך מא לברהם איכאל מרבה: מבקשה

 .חופה הת אערוך לו ליאשרו שרבנות בבקש לכולתי: דין היתב

 .תנאי הת אעשות לו לותנים ניו הא לבלא: מבקשיםכ ה"ב

 ירושלים  ברבנות  לעת  כתגשו  שניעה  מיימת  קאם  הובדתיתע:  דין  היתב
 .דת משה וישראל כישואין בננישואין ללהירשם ובקשל

 .התחתנתי שמו כאלו הנישואין בי ליכירו שוצה רניא. וצה רא לניא: מבקשה

 ?כון נעיה בך לין אכנית טבחינהמ: דין היתב

 .ותמת חשים לעיה בין אכנית טבחינה מך לםג: מבקשה
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ית   שבבקש  מבנוסף  ודשה  חרך  דפרוץ  לבקש  מתה  אבלא,  כוןנ:  דין  היתב
 ל  כל  שסיקה  פמסורת  לחויבמ  ית  הדין  שבאחר  מבלא,  זה  לותף  שהיה  יהדין

 מסקנה  להגיעו  וזה  בעסקו  שולם  עדולי  גהיוו,  לה  עזה  השהנושא  כדורותה
 בעו  קהם  שדרך  לותפים  שנהיה  שבקש  מתה  אאם  הכונה  נרך  דא  לזהש
 .כונה נאינהש

בתוך  הליך  קצר  של  כמה  שעות  אתה  יכול  לסיים  את  נושא :  ית  הדיןב
 .רוצה לקדםנדה שאתה 'אלא מה יש לך איזה אג, הרישום

 ."נכון: כ המבקשים"ב

 נישואין  בלשכת  רבנות  מוסמכת  מפנילשהמבקשים  בכוונת  מכוון  לא  נרשמו    ולה  מהאמורע
יום  לפנות כם  גסרבים  מולכן  הם  ,  בורם  תנאי  בקידושיןעשהיו  מודעים  לכך  שיסרבו  לבצע  

ה  שיש למרות  החריג.  דת  משה  וישראלכללשכת  הרבנות  בירושלים  לעריכת  רישום  לנישואין  
ית בהם  מבקשים  ש,  ומדרישות  החוק  והתקנות  דת  משה  וישראל  כישואיןנבמעשיהם  מסידור  

 .כאילו היה זה אישור טכני בלבד, יאשר בחותמתו את מעשיהם בדיעבד הדין

ב  אב "המבקשים  נישאו  ביום  י,  תמיהות  נוספות  עיון  במסמכים  שצורפו  לתיק  עולותמ
ניתן ,  ישואיןנ  להינתן  עוד  קודם  למועד  סידור  השחייב,  ואישור  לרווקות  הלכתית,  ו"תשע

דהיינו ,  ו"ח  באב  תשע"ידו  ביום  כ  חתם  עלנו,  של  הרב  אברהם  דוב  לוין  ית  הדיןבמבקשים  מל
 .חר החתונהלאיום  שישה עשר

ונשאל  על  התנאי ,  )13.11.16  (ז"ב  חשון  תשע"הופיע  בפנינו  ביום  י  .ד.  ד  הקידושין  פע
לא  קראתי  שום ,  ידעתי  שיש  תנאי  לא  ידעתי  מה  פרטי  התנאי"):  35שורה  ב  (בקידושין  והשיב

שו יקלא  ב:  "  אמר40שורה  ב.  "לא  זוכר  אם  חתמתי  על  שטר,  חתמתי  רק  על  הכתובה,  מסמך
כ המבקשים הודעה בשם העד שטעה "כשבוע לאחר הדיון הגישה ב". ממני  להיות  עד  על  התנאי

כך ציינה . תברר לו שאכן חתם שהנימפ בעדותו  כאשר  אמר  שלא  חתם  על  שטר  התנאי  בקידושין
 .42גם בסיכומים סעיף 

רשאה  יש  לחתום ההתנאה  וההל  נאמר  שעל  שטר  "וד  יצוין  שלמרות  שבמבוא  להסכם  הנע
ו  כאשר "תשע  ג  אב"ר  מתחת  לחתימת  העדים  הוא  יטהתאריך  המופיע  על  הש,  לפני  הנישואין

דברי  העד .  יןאלוין  לנישוו  כמופיע  בכתובה  ובאישור  הרב  "ב  אב  תשע"הקידושין  נעשו  בי
רשאה  שהינו  מאוחר  ממועד ההתנאה  וההל  שטר  שעחר  הדיון  והתאריך  לאיקון  עדותו  ת,  בפנינו

 .ות על מה שאירע שם בזמן אמתקמעלים ספן הקידושי

שנתן  הרב  אברהם  דוב  לוין  למבקשים  אינו  נושא  תאריך   דת  משה  וישראל  כישואיןנישור  א
 :ובו נאמר

 י"ק דמו"אישור חו"

 אחר שבררנו ואמתנו שבני הזוג דלהלן נכנסו לחופה וקידושין כהלכתםל

ה ויחיו באהב, ננו מאשרים שבני הזוג הללו נשואין כדת משה וישראלה
 ורעות עד מאה ועשרים

 .י בבית דין זה"אלא בגט כדמו לא יפרדו זה מזוו

 ...'נ :בעלה

 ...'נ: אשהה

 16.8.16ו "יב אב תשע: אריך הנישואיןת
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ירושלים :  מקום  הנישואין.  קבוץ  עין  צורים  ליד  ירושלים:  ידושיןקום  הקמ
 א"ק תובב"עיה

 ...'ד, ...'ב: עדיםה

 הרב מיכאל אברהם: ורך הקידושין והחופהע

 ח"ז באעה"עו

 ד"אב, רב אברהם דב לויןה

 "'בוי סתוםמ'ל מפורסם לציבור באתר "ק לזוג הנ"רסום עריכת החופ

 

ישור  לרווקות אילו  האו,  שנערכו  קודם  לכתיבת  המסמך  סמך  זה  נכתב  כאישור  לנישואיןמ
 .תנהלות זו אומרת דרשניה. אחר החתונהלהלכתית של המבקשים נחתם כשבועיים 

ואינו  נושא  תאריך  חתמו "  התחייבות  קדם  נישואין"מסמך  נוסף  שצורף  לבקשה  שכותרתו  ב
דת כלאחר  שנינשא  רד  זה  מזו  יפמתחייבים  בזה  שלא  נ:  "המבקשים  בפני  הרב  אברהם  דוב  לוין

 ."דת משה וישראלכאלא בגט  משה וישראל

ולא  ברור ,  י  המבקשים  בפני  הרב  לוין  לפני  הנישואין"וכנו  של  המסמך  מלמד  שנחתם  עת
 .מדוע אישור הרווקות ניתן כשבועיים לאחר הנישואין

 שבני  הזוג  הללו  נשואים"הרב  לוין    ל  מאשר"הנ  דת  משה  וישראל  כישואיןנמסמך  אישור  ב
וזאת על סמך " בבית דין זה דת משה וישראלכלא בגט א זומ לא יפרדו זהו...  משה  וישראלדתכ

 .ל"חתימת המבקשים בפניו כנ

ארו  רשומים ישוהם  י,  רב  לוין  היה  מודע  לכך  שהמבקשים  לא  נרשמו  לנישואין  כנדרשה
ט רדו  אלא  בגיפולכן  דרש  מהם  להתחייב  שלא  י,  כרווקים  בתעודת  הזהות  ובמרשם  האוכלוסין

 ע  הרב  לוין  אם  המבקשים  חיים  בשלום  אודאולם  כיצד  יי.  בבית  הדין  שלו  דת  משה  וישראלכ
בלשכת  רבנות  לדעת  מה ם  ת  שנישאו  בעזרתו  ללא  רישוווכי  הוא  עוקב  אחר  הזוג,  שמא  נפרדו

יצד  ידאג  לכך  שימלאו  אחר  התחייבותם  ויופיעו  בפניו  לסידור  גט כ,  רדויָפואם  י  !?המצב  אצלם
היכן  יתועד  סידור  הגט  שיעשה  כאשר  הם  רשומים  כרווקים  במרשם !  ?אלדת  משה  וישרכ

 ית  הדיןבומשרד  הפנים  יסרב  לעשות  שינוי  במעמד  האישי  שלהם  ללא  אישור  של  ,  האוכלוסין
 .הרבני על הנישואין ועל הגירושין

וסידור  גט  פרטי  הינו ,  הרב  לוין  אינו  מורשה  לסדר  גיטין,  ית  הדיןבככל  הידוע  ל,  נוסףב
 .ה פליליתעביר

ל  מפורסם  לציבור "לזוג  הנ  ישואיןנפרסום  עריכת  :  "אמור  בתחתית  האישור  של  הרב  לויןה
אנשים  סומכים  על  הרשום .  גט  רדו  ללאיפאינו  מסיר  החשש  של  שמא  י".  באתר  מבוי  סתום

שאינו  אתר  מוכר "  מבוי  סתום"באתר    רסום  פודקים  בינםאובמרשם  האוכלוסין  ו  בתעודת  הזהות
 .ום זוגות נשואיםומוסמך לפרס

את  התייחסותם  החמורה  של  דייני   ,  לסיכומים27בסעיף  ,  ציינת  בעצמהמכ  המבקשים  "ב
רישום  כנדרש  בלשכת  רבנות   ישראל  ובתי  הדין  הרבניים  לתופעה  של  נישואין  פרטיים  ללא

ת "תיק  רבני  פו)  9.6.13  (ג"תמוז  תשע'    מיום  א911486/1ת  "היא  מציינת  לתיק  רבני  פ.  מוסמכת
בו  ציינו  שעובר  לחתימת  פסק  הדין  תוקנה ,  )29.10.13  (ד"ה  חשון  תשע"  מיום  כ857865/2

והוטל  עיצום  פלילי  של  עד ,  2013–ד"תשעה)  2ספר  מ)  (ישוםר  (פקודת  הנישואין  והגירושין
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אין ושנתיים  מאסר  על  כל  מי  שאינו  דואג  לרישום  הנישואין  או  הגירושין  שלו  או  לרישום  הניש
ת "פ  ית  הדיןב  מ794163/1נציין  עוד  לתיק  תיקון  מעמד  אישי  .  ר  לאחראו  הגירושין  שהוא  סיד

הגדול   ית  הדיןבלנשיא    "ית  הדיןבו  פנה  שב,  ורסם  בנבושפ)  25.3.09  (ט"ט  אדר  תשס"מיום  כ
להביא  לתיקוני  חקיקה  שיגדירו  נישואין  פרטיים ,  ולכל  הגורמים  המוסמכים  שבידם  לפעול

ר  בכל  הנוגע "ת  למי  שיעבור  על  הוראות  מועצת  הרהבעו  עונשים  וקנסויקוי,  כעבירה  פלילית
בכלל  זה .  ולעריכת  גיטין  ורישומם  כדין  וכראוי,  דת  משה  וישראלכלרישום  ועריכת  נישואין  

ן  ועל ייהגדול  לפנות  לבתי  הדין  הפרטיים  ולהעמידם  על  חומרת  הענ  ית  הדיןבמבקשים  מנשיא  
 ."התקלות הנגרמות מכך

 יון והכרעהד

 .ור החופה והקידושין נעשה בדרך החורגת מהמקובל בשלושה נושאיםבמקרה הנוכחי סיד

ואף  אינו   ישואיןנר  מיכאל  אברהם  הודיע  לבית  הדין  שאינו  מוסמך  לסידור  "הרב  ד:  אחדה
ובלא  שנעשו ,  הצדדים  לא  נרשמו  לנישואין  ברבנות  המוסמכת  כמקובל.  מוסמך  לרבנות

סדר מהבירור  נעשה  על  ידי  .  ינשאמקובלים  ברבנות  ביחס  לכל  זוג  הרוצה  להההבירורים  
שלא  פעל  במסגרת ,  לוין  הרב  אברהם  דב,  י  שיקול  דעתו  ובסיוע  גורם  פרטי"ל  עפ"הנ  ישואיןהנ

 .ישואין הקבוע בחוק ובתקנותהנהליך רישום 

נעשתה  הפרדה  בין  הקידושין  שסודרו  בשעות  הצהרים  ובין  הנישואין  שנערכו :  שניה
 .בשעות הערב

ובשעת  מעשה  עשו ,    להסדיר  תנאי  בקידושין  בדרך  שהוצעה  להםהצדדים  ביקשו:  שלישיה
את הנדרש לפי הבנתם על מנת שהקידושין יהיו בתנאים שעלו על הכתב במסמך שנחתם על ידם 

 .קודם לנישואין

 על ידי אדם שאינו מוסמך ואינו מורשה ישואיןנידור ס

עדיין יש טעם , ת אישגם אם אכן יתברר שבנידון זה נעשה הליך שלאחריו דין האישה כאש

וזאת  מפני  תקנת  הציבור  המחייבת  להימנע  מאישור ,  שלא  לתת  פסק  דין  לאישור  הנישואין

 .י הסדרים שנקבעו בחוק ובתקנות"בדיעבד של נישואין שנעשו שלא עפ

שאינם  מוסדרים   ישואיןנוגמה  נוספת  לקלקולים  הקשים  העולים  בנסיבות  של  סידור  ד
 סק  דין  מבית  הדין  בחיפה  שניתןפאפשר  לראות  ב,  ל"ין  הנברישום  כחוק  מפורט  בפסקי  ד

  שהתפרסם  על  ידי  הנהלת  בתי 531377/9בתיק  ,  )31.01.2017(ז  "שע  תבטבש'    דביום,  לאחרונה
הבעל  התכחש  לכך  שנשא ,  באותו  מקרה  לאחר  שנערכו  קידושין  פרטיים  ללא  רישום  כחוק.  הדין

את ישתה  אשת  איש  ניהי,    טענתו  השקריתה  נחשפת  ומתבררתיתואם  לא  הי,  את  אשתו  ישואיןנב
לפיכך אין ספק שתקנת הציבור מחייבת . עם  כל  ההשלכות  החמורות לכך  מחדש  בלא  גט  פטורין

 .שלא לתת להליך כזה כל גיבוי ותמיכה אף בדיעבד

 על ידי מי שאינו מורשה ולא הוסמך לכך ישואיןנמקורות בהלכה השוללות סידור ה

". כל  שאינו  יודע  בטיב  גיטין  וקידושין  לא  יהא  לו  עסק  עמהן"במסכת  קידושין  ו  א  נכתב  

, הכוונה  היה  שלא  יסדר  קידושין  וגיטין  לכתחילה  "–א  "קכ'  ג  סי"כתב  בספר  שבות  יעקב  ח
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לכן  תקנה  קבועה  תקנו  שלא ...  אם  לא  שהוא  מומחה  לרבים  שיודע  בטיב  גיטין  וקידושין

 ."ליתן קידושין בלתי התרת הרב שהומחו עליהם

 לתי בידושין קסדר לב לוחו רל עעלה ידם אם אמנםא "– תב כבע' י סחזקאל ינסתת כ"בשוו
 רץ  אאוני  גכלו...  ישראל  בזאת  כהיה  תא  ליוה...  מדינה  דו  אקהילהד  ה"אב  ההורמנא  ושותר
 רב  לנבחר  שם  אי  כידושין  קסדר  יבל  לאמר  וגזרש,  ת"  רן  מקבלו  שרפת  צרבני  מידם  בבלהק
 ."תבם כמפי ופיהם מוא הוחרם מלה אל עריעבוו... דינה מו אקהלהב

 הכנסת  ועקב  ישבות  הם  עהסכיםש)  '  גותא  (וכ'  יא  ס"ד  ח"יו  חצחק  ייתת  ב"שו  בעייןו
 ."דבר ביסור איש שדעו יםא, וולה עעשו יא לשראל ישארית שובטחנאמ" – סייםו, חזקאלי

 עקב  ישבות  הברי  דת  איזק  חכגר'  יס'    החלקט  ו"יק'  יס'    דלק  חלכיאל  מברית  ד"שו  בכןו
 מוסמך  הבי  ר"  עוספת  נעם  פדת  משה  וישראל  כישואין  נסדר  להצריך  לורה  האףו,  נזכריםה
' יע  ס"הפ  א"אוצה  בובאה,  הצ'  יא  ס"  חמנחה  הומץ  קספר  בורה  הכןו,  ישואין  נסדר  להמורשהו

 .ג" סטמ

ל "צ  זרצוג  הלוי  הייזיק  אצחק  יון  רביאגה,  ישראל  לראשיים  הרבנים  הה  שכתבו  מלהלןו
 צחק  ייכל  הספר  בבריהם  דובאוה  (י"חודש  שבט  תשל  ב"צ  זוזיאל  עי  חאיר  מיון  צן  בון  רביאגהו

 – "חרם דירושלים"דועה היא בשם ינזכרת להלן הקנה זו  ות,)הערהב' ה' יא ס"ע ח"ה אלקח

 ישראל  דרעא  אקיפי  תרבנן  ורנן  מפי  משראל  יארץ  במקובל  והוג  נברד"
 ידושין  קסדר  ללא  ששראל  יתהילו  קרוב  בהוג  נכןו,  ל"צ  זקדמוניםה
 לשכות  וישראלר  ל"רה  הטעם  מכך  לממונים  ווסמכיםי  מ"  עלאא,  נישואיןו
 את  זקנהת.  כרך  ויר  עבכל  שראשית  הרבנות  המשרדי  ומקומיות  הרבנותה
 א  לקידושין  ויטין  גטיב  בקי  באינו  שי  מלכ  –  תלמודא  דינאי  ד"פ  עיוסדתמ
 קי בהוא שלאמר ועצמו לםש היטול לשאי  רדם  אל  כלאו.  מהם  עסק  עו  להאי
 ראשית  הרבנות  הפי  מכך  להוסמך  שא  לםא,  חליצות  וידושין  קטיבב
' יד  ס"ול  י"א  ז"מ  רתבה  כאת  זלכהה.  לו  אתפקידים  לתמנה  הגםו,  המקומיתו
 ייןע (רובה מזהירות בשראל ירץ אכל בקובלת מהיאו,  ד"נק'  יע  ס"אהב  ו"מר
 יש  אל  כל  עאסור  לוזריםג  ננו  הסודה  יעלו).  'ק  א"  סםע  ש"ה  אשובה  תתחיפ
 תפקידים  להתמנה  והוסמך  שא  לםא,  ישואיןנ,  ידושין  קסדר  לישראל  ברבו
 כלו.  שראל  ירץ  אבערי  שראשית  הרבנות  הל  שדם  יחתימת  ותבםי  כ"פ  עלהא
. ל"  זמלאכים  כאשונים  רל  שדרם  גורץ  פוא  הריה,  רשות  בלא  שאת  זעושהה
 ל  כלע,  ישראל  בםרבני  הקנות  תומר  חכל  כעובר  הל  ערם  חטלת  התוקףב
 לקיים  ושמורל,  י"עזה  בהבא  לתתקיימנה  שאילך  וקיימות  השראל  יהילותק
 שאנןו,  טח  בשכון  ינו  לשומעו.  ישראל  לואל  גוא  בד  עהם  בכתוב  הל  כתא
 ."וב טרכת בליהם עתבוא ונעם ילשומעיםו, עה רפחדמ

, חיעזר  את"שו  ר  הספרבחמ,  ל"צ  זוזר  עייםח'    רגאון  התבכ,  ב"רצ  תשנת  ב,כן  לוד  קודםע
 תייחסל  מ"צ  זוזר  עייםח'    רגאון  הבהש)  ז"שנ  תיסןנ"  מעייןה  "קובץ  בהתפרסמהש  (תשובהב
 כך  מנעימה  לנחוץ  ודול  געניין  שכתבו,  מדינה  בסודר  מישום  רמסגרת  בלא  שנעשות  החופותל
 –  דולות  גקלות  תידי  להביא  ללולה  עו  זתופעהון  שכיומ,  כך  מנעימה  לפרסם  לוטל  מדוש  קחובו
 לי  בגםו,  קידושין  ויטין  גטיב  בודעים  יאינם  שלה  אדי  יל  עכשליםנ,  צנעא  בעשיהם  מל  כאשרב"
 ."הוור עיסורי אגם ומורים חאיסורים בוקדמת מחקירה ורישהד

 התייחסו  לחובת  רישום  נישואין  כחוק  אצלל  "צ  זוזר  עייםח'    רמובן  שדברי  הגאוןכ
ארץ  שענייני  נישואין  מסורים  על  פי למצב  בימינו  ב  קל  וחומר,  השלטונות  הפולנים  או  הרוסים

 .חוק לרבנות הראשית
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א  התייחס  בחודש "צ  הגאון  הרב  יצחק  יוסף  שליט"הגדול  והראשל  ית  הדיןבמו  כן  נשיא  כ
ה  על  אשתו  וכתב  בתוך ישז  למקרה  חריג  של  נישואין  פרטיים  למי  שרצה  לשאת  א"כסלו  תשע
 :דבריו שם

הממונים  על  כך  מטעם שגם  הנושא  אשה  אחת  בלי  רשות  ,  וזאת  למודעי"
ת "כדאיתא  בשו,  שהקדמונים  אסרוהו  בחרם,  עובר  באיסור  חמור,  הקהל
 ט"ת  מהרי"שוו)  א"כ'  ע  סי"הא  (ם"ת  מהרשד"שוו)  ח"י'  ד  סי"ח  (ש"מהרח

שקיל  וטרי  אם  עדי ד)  'ק  א"ב  ס"נ'  יס  (ח"קצוה'  ועי,  )ח"קל'  א  סי"ח(
 פ"אוצה'    ועי,הקידושין  עברו  על  החרם  ונפסלו  לעדות  והקידושין  בטלים

 .והעדים פסולים, ם גם בזמן הזה החרם בתוקפוא) ט"מ' ם סיש(

מצוי  שאלו  שעושים  דין  לעצמם  ומקדשים  אשה  בלי  לקבל  אישור  מהרב ו
אינם  מקפידים  על  סדרי  עריכת  החופה ,  רושם  הנישואין  ברבנות  המוסמכת

ואף  עוברים  על ,  ועל  כשרות  עדי  הקידושין  כפי  שנהגו  בתפוצות  ישראל
ושבו  ראשי  הרבנות  הראשית  לפני ,  נות  הקדמונים  שקיבלו  עליהם  בחרםתק

ושלא ,  שלא  לקדש  אשה  שלא  בשעת  חופה,  כשישים  שנה  וקבלום  בחרם
-ו',  אות  י'  ה'  ע  סי"ד  אה"א  ח"ביי  (ל"כמו  שהאריך  מרן  זצוק,  בפני  עשרה

יש ,  המשנה  בדברים  אלוש)  ו"כ'  ע  סי"י  אה"ח-ו',  ח  אות  ז"י'  ע  סי"ז  אה"ח
ועוד  תקלות  חמורות  הנגרמות  מכך  שהנישואין  אינם .  בתוקף  קידושיולדון  

או בגט , ונמצאת  אשה  יוצאת  מבעלה  בלי  גט,  נרשמים  במשרדי  הרבנות  כדת
 ."בלי כל תיעוד ופיקוח, טלת בספקושכשרותו מ

 : ה לציבורייהגדול דבריו שם בפנ ית הדיןבמסיים כבוד נשיא ו

 מעשים  וקרים  מל  עו  לידוע  שמיש,  אלשר  יית  באחינו  מחד  אכל  לונה  פאניו"
 לא  לדת  כא  לשר  אשים  ננושאים  ומקדשיםה,  עלי  מלא  דינשי  אלש,  אלהכ
 מקום  ברבני  הית  הדין  לבך  כל  עיודיעוש,  וסמכת  מרבנות  בדין  כישוםר
 תברךי'  הו.  שראל  יית  ברם  כדושת  קשמירתל,  חשב  יבה  רהוולמצו,  גוריהםמ
 ."מו ערצות פגדורי

שם  ציין  לשיטות  הסוברות  שמי ,  ר  מיכאל  אברהם"של  הרב  ד  ות  דעתוחסיכומים  צורפה  ל
אך אין מניעה , שאינו  בקי  בטיב  גיטין  וקידושין  לא  יהיה  לו  עסק  עמהן  היינו  להורות  ולהיות  דיין

גם לפי שיטה זו הדברים , אולם. 'מט סעיף ג'  ע  סי"סק  השון  פוכ,  בלבד  ישואיןנשיעסוק  בסידור  
, פ  המסורת  המקובלת  מקדמת  דנא  ללא  כל  שינוי"שגרתי  ע  איןישונאמורים  ביחס  לסידור  

ע "אין  ספק  שדברי  השו.  שנכח  בהן  ישואיןנכפי  שראה  בשאר  סידורי    ישואיןנכשהרב  עורך  
 ישואיןנמתייחסים  גם  להליך  סידור    מנע  מלהורות  בהםיהקובע  שמי  שאינו  בקי  בטיב  קידושין  י

. ל  אחד  מהמרכיבים  טעון  בירור  הלכתי  מעמיקוכ,  הכולל  מרכיבים  חריגים  שאינם  מקובלים  כלל
 .הינו הליך הכולל הוראה ופסיקה לגופן של אותן סוגיות, מהסוג הזה ישואיןנסידור 

ולכן  אינו  רשאי ,  ישואיןנר  מיכאל  אברהם  אינו  מוסמך  לרבנות  ואינו  מורשה  לסידור  "רב  דה
  ששטר  התנאים  מתייחס ובשאר  הסוגיות  החמורות,  ליטול  לעצמו  עטרה  של  בקי  בטיב  קידושין

 .על יסוד טענה בעלמא בלא אסמכתא ובלא שהדבר התברר בפנינו, להן

 חקיקה והפסיקה האזרחיתה

 :קובע) רישום(א לפקודת הנישואין והגירושין 2סעיף 

רשאים  להירשם  לנישואין  אצל  כל  רב ,  ני  זוג  יהודים  המבקשים  להינשאב
, נות  הראשית  לישראלחוק  הרבל)  6(2שמונה  כרושם  נישואין  לפי  סעיף  

 .בלא קשר למקום מגוריהם או למקום עריכת הנישואין, 1980-ם"התש
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ו  כשירות לאשר  ניתנה  ,  מסורה  לרב,  הסמכות  לסדר  קידושין  ונישואין,  ל  פי  הוראת  חוק  זוע
חוק ל)  6(2על  פי  סעיף  ,  על  ידי  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל  לכהן  כרב  רושם  נישואין

ח  פרסמה  הרבנות  הראשית  לישראל  את "בשנת  תשנ.  1980–ם"התש,  להרבנות  הראשית  לישרא
את  שלבי  הליך ,  בישראל  הקובעות  מי  רשאי  לערוך  נישואין,  "הוראות  נוהל  רישום  נישואין"

 הליך,  על  פי  הוראות  אלו.  והסנקציות  שבצידן  את  חובותיו  של  עורך  הנישואין,  הנישואין
הנפקת .  ג;  עריכת  החופה  והקידושין.  ב;  איןלנישו  שוםרי.  א.  הנישואין  כולל  שלושה  שלבים

 רישום  להוראות  וקנותת  "ראשית  הרבנות  הרסמהג  פ"שע  תשנתב  .תעודת  הנישואין  והפצתה
 .ג"שע תבתא ט" ייום בישראל לראשית הרבנות הועצת מישיבת בושרו אלוא". ישואיןנ

ין לעני  י"פי  התקנות  משנת  תש-שהונהגו  על  ש  לראות  בהסדריםיתי  המשפט  הכירו  בכך  שב
, גושפנקה  והחותם  של  המשפט  העבריהת  אמשום  הסדרים  שיש  להם    הכניסה  לברית  הנישואין

. 680,  661,  )2  (ד  מג"שר  הדתות  פ'    קרן  התנועה  ליהדות  מתקדמת  בישראל  נ47/82צ  "גבעיין  
 דין  רבניים-  לחוק  שיפוט  בתי2א  זו  בלבד  אלא  מכוח  הוראת  סעיף  לכי  ,  )םש  (עוד  נאמר

באשר  לעריכת  נישואין  בין ,  הפכו  ההסדרים  האמורים  להיות,  1953-ג"תשי,  )גירושיןישואין  ונ(
ומכאן  שהם  משקפים  גם  את  מדיניותו  של  המחוקק ,  חלק  ממשפט  המדינה,  יהודים  בישראל

 .החילוני בשטח זה

) 139'  בעמ]  15  [450\70א  "ע  (ם  המבקשים  בסיכומיהם  ציטטו  מדברי  השופט  עציוניג
וכי  אין  הוא  מצטמצם  לדרישות ,  עניין  של  רישום  נישואין  דבר  של  מה  בכךברור  שאין  :  "כתבש

אלא  חשיבותו  היא  במניעת  תקלות  מרובות  העלולות  להיווצר  על  ידי  עריכת ,  פורמליות  גרידא
 ."'עדיהם וכו, ובדיקת כשרות הצדדים לנישואין, נישואין פרטיים ללא כל ביקורת

ה  שנישאה  לבעלה ישיים  לפסוק  מזונות  לאבו  בתי  המשפט  האזרחירס,  התאם  לגישה  זוב
דברי ,  766,  761,  )2  (ד  לז"סלביה  שטל  פ'    משה  צונן  נ32/81א  "ע:  ראו".  נישואין  פרטיים"ב

 :אלון' השופט מ

דיניות  משפטית  זו  בדבר  שלילת  תוקפם  של  נישואין  פרטיים  יסודה מ"
, םהל  תקין  וסדרי  חברה  בסיסיינמ,  על  של  שמירה  על  תקנת  הציבור-ןבעקרו

אשר  משמעות  מיוחדת  נודעת  להם  בקביעת  תוקף  מעמד  הנישואין 
הן  לעניין  היחסים  שבין  בני  הזוג  בינם  לבין ,  והתוצאות  הנובעות  ממעמד  זה

 ".עצמם והן לעניין היחסים שביניהם לבין הציבור בכללו

, ת  הציבורנמהווה  פגיעה  כה  קשה  בתק,  עצם  עריכתם  של  נישואין  פרטיים:  ים  אחרותילמב
והן  ייחוס  נפקות  לנישואין  אלו ,  מתן  אישור  בדיעבד  לנישואין  אלו  שהיא  מצדיקה  שלילתעד  

כי  בדברים אלו אין לשלול את התוצאות ,  מאליו  מובן.  כלפי  בני  הזוג  עצמם  וכלפי  הציבור  עצמו
טוענים האשר  אנו  מטילים  על  בני  זוג  ,  הגבלות  לחומרא,  דהיינו,  של  נישואין  אלו"  איסוריות"ה

רא  על  בני  זוג  אלה מאם  כתוצאה  מהגבלות  שיוטלו  מספק  ולחו:  ודגשי".  פרטי"  באופן  כי  נישאו
או  בכך  רשויות  המדינה  כאישור  בדיעבד  לנישואין  אלו  על  ידי  בית  הדין ירי  להינשא  לעלמא

יה  וביה  את  המדיניות  המשפטית  הרואה  בנישואין  פרטיים  פגיעה יננמצאת  מעקר  מ,  הרבני
 .חמורה בתקנת הציבור

תון נ  שיןהינו  עני,  ה  שבפנינו  שהיא  בקשה  למתן  סעד  הצהרתי  לאישור  נישואיןבקשה
' מ  נ"ורס  בע  ט.בי.יג  123/81א  "עב.  אם  לתתו  או  לא  ול  דעת  של  בית  משפט  או  בית  הדיןקישל
 :פסק השופט דב לוין 425) 2 (ד לח"פ, אייקח

המשפט  מלהעניק -תע  ביתירשל  סעד  זה  בדיני  היושר  ולפיכך  י  קורומאכן  "
 ו  אבל  וםתשהתנהגותו  בנושא  המשפט  נגועה  בחוסר  ,  תובע  לצהרתיה  עדס
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ול  דעתו  של בית המשפט קלשי  סורממתן  פסק  דין  הצהרתי  .  באי  נקיון  כפיים
 ."נסיבותההמכלכל צעדיו לפי , ותהמתבקש לת

 :כהן-מרה השופטת שטרסברגא, 347, 295) 6 (ד נו"פחיים ' נ ייםח 1662/99א "עב

רשאי  בית ,  זה  עדסבשקלו  אם  להעניק  .  סעד  שביושר  הוא  שצהרתיה  עדס"
 ."להתנהגות התובע, המשפט לתת דעתו בין היתר

 :346, שם, קודם לכךו

הליכים  שונים  שניהל  טענות  סותרות  שאינן  עולות   שניבכך  מעלה  הוא  ב"...
. לתת  גושפנקא  לטיעונים  סותרים  כאמור"...כלל  הוא  כי  אין  .  נה  אחדבק

 1393/92א  "ע..."  (שפטמתקנת  הציבור  סולדת  מן  המניפולציה  בהליכי  
 ).361' עמב, ]25[קוב 'קזצ' קוב הבל נ'קזצ

וסיף ה,  41)  3  (מ  נו"מירם  זמברובסקי  בע'  מ  נ"צחון  צפורה  בראשון  בענ  4076/00א  "עב
 :השופט מצא

 ."סעד שבשיקול דעת וא הצהרתיה עדס היא כי לכהה"

מבקשים  בסיכומיהם  מציינים  כי  קיימים  בתי  דין  פרטיים  שאינם  חלק  ממסגרת  הרבנות ה
ם הולכן  ,  המוסדרים  על  ידם  מוכרים  על  ידי  בתי  הדין  יןישואנוסידורי  ,  הראשית  לישראל

 .דנן ישואיןנבקשים להרחיב את היריעה גם לסידור המ

. קידושין  וופה  חעצמם  בסדרים  מינם  אפרטיים  הדין  המענה  לטענה  זו  יובהר  כי  בתיב
לו  את  האישור  המתאים  מהרבנות יבק  שישואין  נושמי  רבנים  רבהם  שבנות  רשכות  ליימותק

בכך  פעילותם .  וזאת  לאחר  שעברו  את  הבדיקות  המתאימות,  שהאצילה  להם  מסמכותההראשית  
 .ואינו דומה לגורם אחר שהוא חסר את ההסמכה המתאימה, י חוק"הגוף המורשה עפוח היא מכ

 ישואין  נאישור  לקשות  בדין  הבתי  למוגשים  שנה  שכל  בפורים  סקרים  מיימים  קמנםא
 יימת  קה  זענייןב.  חוק  להתאם  בנישואין  לוקדם  מוםיש  רלא  ברטיים  פבנים  רדי  יל  ענערכוש
 אישור  בדיון  לוקדם  מתנאי  כדרושל,  עקבי  ימעון  שרבה,  רבנים  הדין  התי  בנהל  מל  שנחיהה
 לאא,  עתיד  בישואין  נוד  עסדר  ללא  שהקידושין  וחופה  הסדר  מרב  הל  שתחייבותה  "נישואיןה
 זוג  הני  בי  כישראל  בישואין  נוםריש  לוסמכת  מרשות  מכתב  בישור  אפניו  לביאו  יזוג  הני  בםא
 מעט  כפני  ליתנה  נהנחיהה".  ישואין  נסידור  לליו  אופנים  מם  הכי  ונישואין  לחוק  כרשמונ

 ופה  חסידר  שב  רל  שקרה  מאז  ממצא  נא  לרבניים  הדין  התי  במנהל  מנמסר  הלפיו,  נתייםש
 פהחו  הסדר  מירב  סנן  דמקרהב.  ו  זלוקלת  קרך  דל  עשנה  וחזר  שרטי  פאופן  בקידושיןו
 ל  עשפעה  השי,  נסיבות  התר  יקע  רלע,  ה  זסירובל.  אמור  כתחייבות  הל  עחתום  להקידושיןו
 .דין הכרעתה

ר  מפורשת  על  המנהג  הנהוג  בעם יגההליך  סודר  תוך  קריאת  ת,  ש  לציין  כי  במקרה  הנוכחיי
נו יקויש  שאף  ת,  ישראל  מאות  רבות  של  שנים  להסדיר  את  הקידושין  והנישואין  באותו  מעמד

 ייןע,  ודנו  לבטל  את  קידושיו  של  העובר  על  התקנה,  הטילו  חרם  על  הנוהגים  בהפרדהתקנה  ו
 לא  אקדשו  ילא  שירושלים  בדומה  קסכמה  הישנהש,  כתבש)  רסד  ת'יס(ב  "  חתשובהז  ב"דבר
 ותא'    הימן  סעזר  הבן  אלקח(ד  "  חומר  אביעת  י"שוב.  תהון  סיים  חארץ  בובאה,  נישואין  הזמןב
 דרים  הל  כעין  לודענ,  ל"זו,  )'  בימן  סעזר  הבן  אלקח(ג  "  חארץ  הרי  פספר  בתב  כוכן:  "תבכ)  'י
 קדושים  מוקף  תבכל  ובנידויים  וחרמות  בינינו  בדומה  קסכמה  השנה  ישרא,  ו"  תרושליםק  י"עהפ
 כלו,  יר  על  שחומה  תתוך  בנישואין  הת  ערם  טשראל  ית  בום  שקדש  ללאש,  מה  הארץ  בשרא
 מאה  ביהיו  שאפילוו,  עומדים  וופקעים  מהםה  קידושין  הרי  הארץ  הקרב  בקדשז  ל"  עעוברה
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 ונצל  אהוגה  נו  זהסכמהו.  ש"ח  נרשת  בלכד  נוא  ההריו,  יניה  מקידושין  לבנן  רפקעינהוא,  דיםע
 ישואין  נשעת  בלא  ששה  אקדשין  מאיןו,  עשהין  מעני  לוהגים  ננו  אכןו.  דק  צורה  מבא  ידע
 דמתת  א"שו  בכןו.  "שליםרו  יל  שתחומה  לוץ  חהוא  שצדיק  השמעון  בולתיז,  ו"רושתק  י"עהפ
 . חופה השעת בלא אקדש ללא שולמי ערם חהואש) טל' יע ס"אהח(א " חודשק

 טר ההתנאה וההרשאהש

וזאת  בניגוד  לפסיקה  שניתנה ,  ההליך  סודר  מתוך  מגמה  להסדיר  תנאי  בקידושין  ובנישואין

רצת שכל  גדולי  ישראל  הביעו  התנגדות  נח,  בזמנו  בשנים  שקדמו  למלחמת  העולם  השנייה

, )ץ"וילנא  תר"  (אין  תנאי  בנישואין"דבריהם  נאספו  בספר  .  להצעה  לסדר  קידושי  תנאי

ת  אור  שמח "ועיין  בשו.  שבו  נאספו  חתימות  יותר  מארבע  מאות  רבנים  ששללו  את  ההצעה

ודבריו  יפים  גם  לנסיבות  שבהם  עקירת ,  שהאריך  לנמק  את  שלילת  הצעה  זו'  י'  ג  סי"ח

 .כפי המתברר למעיין בדבריו, הערכאות אלא גם בנידון זההקידושין אינה על פי פסיקת 

ובתוך ,  מב  התייחס  באריכות  רבה  להצעה  זו'  סיב)  ל"ה  קוק  זצ"הראיל  (ספר  עזרת  כהןב
 :דבריו כתב

 ם  אי  כתנאים  הסידור  בהשתמש  ללא  שהונהג  שה  מרכ  ז"  כבר  דה  זאין"
וף   סזה  בישש,  רבים  למסור  לבוע  קהלך  מזה  ליתן  ללאו,  ודא  מכריח  מאופןב

 משפחה  הדושת  קסוד  יהואש,  נישואין  התווצ  מורת  צל  ששטוש  טסוף
 ורה  תל  שצוה  מכל  כהקידושיןו,  ידושיןי  ק"  עה  איששאינתש,  ישראלב
 מיני  לפורסם  מדר  סעשות  לחלילהו,  סופקים  מלא  ודאין  והיות  לריכיןצ
 ל  עידונוש,  מובהקים  ודולים  גכמים  חאלת  שלאב,  אלה  כסופקים  מישואיןנ
 אותו  ביחוד  בנמצא  ההכרח  השביל  בדאי  כדבר  הם  אצמו  עפני  ברט  פלכ
. אלה  כסופקים  מנאיים  תידושין  קל  שו  זחוקה  דפרצה  בהיכנס  למאורעה
 רוצה  שי  מל  כגד  נאד  מדולה  גשראל  ידולי  גרוב  מצעקה  היתה  הך  כבשבילו
 ברד, )ללו התנאים הרכי דל כן המפורסמות שה ממרותל(, ענין הזה מעשותל
 בר  דוכל  יקלות  תכמה  לודע  ימיו,  כל  לסורז  מ"יע'  שיהיו,  רבים  לעבר  מלש
 מיד  תכלל  בצריכהש,  ישראל  במשפחה  היי  חל  שמושג  העצם  בהביא  להז
 בהא  וחתינן  נבהא...  מתנודדת  וסופקת  מלא  ודאית  ודושה  קקודשת  מהיותל
 בלא,  פשר  אלתי  בבר  דוא  הרבים  למדרך  וולם  עיקון  תזה  מלעשות  שלקינןס
 וצעמ'  הי  יהמאורע  שחרי  אוראה  הדולי  גסכמתפ  ה"  עפעמים  לקבועל
 רשות  הברכ,  יגון  על  שדול  גשש  חם  שיש  שיוסכםו,  רטיו  פכל  בפניהםל
 "פוסקים הדולי גוראתפ ה" ען כהתנהג לתונהנ

 :תב בתוך דבריו וכ,שלל את ההצעה הנזכרת כב' ג סי"כן בספר מלמד להועיל חו

 כמה  ונאי  תל  עקידושין  בש  יקדוקין  דמה  כשכיל  יבין  מואה  רל  כאמנם"
 נצטרך  שזדמן  יאםו,  קידושין  הבטל  ליים  קתנאי  היהיה  שזה  לריך  צהירותז
 כל  ביטב  הקי  בהוא  שדול  גבי  ר"ע  עשות  לריך  צה  זאופן  בידושין  קעשותל
 ,כדת ודין ככל העשות לזהירות התכלית בהיר זשהוא וזה לשייכים הדיניםה
 ודאי  לרובק,  סור  מימים  לעיר  צב  רכל  לקידושין  הסידור  שזמנינו  במנםא
 אוניי  ג"  עזה  בנתקנו  שדקדוקים  הלי  כ"פ  עסודרו  יא  לנאי  תל  עהקידושיןש
 זמנינו  באלה  כידושין  קסדר  לפשר  אי  אמעט  כעמים  פוב  רזה  מוץח.  שראלי
 עשה  יא  להתנאיו,  עיל  לנזכרו  שתשובות  ברואה  הראה  יאשר  ככהוגן  וראויכ
 מעשה  וטל  בתנאי  ההיה  ידיןי  ה"עפו,  צורך  הבעת  ותנאים  השפטיי  מ"פע
 מזרים  מניה  בזה  כנאי  תמך  סל  עאחר  לנישאת  ההאשהו,  יים  קקידושיןה
 "מוריםג
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הסדרת  התנאים  על  מנת בא  מצאנו  לנכון  לפרט  במסגרת  הנוכחית  את  הליקויים  היסודיים  ל
, כמה  גדולים  דברי  חכמים:  אך  זאת  נוכל  לקבוע".  מקצה  שיפורים"יסיונות  לנשלא  לסייע  ל

 איודו  לקרוב"ניבא  ש  ך  גדלותו  בתורה  וחכמת  החיים  שלוומת,  "למד  להועילמ"ון  הגא
בואתו אכן נ.  "שראל  יאוניי  ג"  עזה  בנתקנו  שדקדוקים  הלי  כ"פ  עסודרו  יא  לנאי  תל  עהקידושיןש

 .התגשמה לנגד עינינו

לאחר  עיון  בפרטי  ההליך  שהוסדר  לצדדים  לרבות  שטר  ההתנאה ,  ם  בנידון  שבפנינוג
, נוכחנו  שההליך  הוסדר  באמצעות  אדם  שאינו  בקיא  היטב  בכל  ההלכות  הרלבנטיותוההרשאה  

אך למעשה התנאי אינו בתוקף , ובכך  הזוג  הצעיר  הוטעה  לחשוב  שמסדירים  עבורו  קידושי  תנאי
 .בהיותו מוסדר בדרך שאינה נכונה

אחר  והמבקשים  נישאו  על  דעת  כן  שיסדירו  להם  קידושי  תנאי  ולבסוף  הוסדרו  להם מ
אולם  במסגרת ,  יש  מקום  לברר  שאלה  זו.  מתעוררת  שאלת  קידושי  טעות,  ידושין  בלא  תנאיק

 .הנוכחית איננו משלימים בירור שאלה זו

 ועל פי, ו"אב תשעבג "ש  לציין  כי  בשטר  התנאים  מופיעה  חתימת העדים כשהתאריך הוא יי
ב "ן  שהיה  ביום  ישטר  זה  יש  בפנינו  עדות  העדים  שההליך  הוסדר  לאחר  מועד  סידור  הקידושי

אולם  בעדותם  בבית  הדין  העדים  חזרו .  וכבר  לא  היה  בו  תועלת  ליצור  קידושי  תנאי,  ו"אב  תשע
פלה שנובסיכומי  הטענות  הובהר  ,  ב  אב"בהם  מעדותם  שבשטר  והעידו  שהשטר  נחתם  ביום  י

כיוון "נסיבות  אלו  גוררות  את  ההכרח  בבירור  הלכה  בהלכות  עדות  האם  .  טעות  סופר  בשטר
והאם  העדים  יכולים  להעיד  בבית  הדין  עדות  אחרת  מעדותם ,  "יד  שוב  אינו  חוזר  ומגידשהג

שגם  אליבא ,  פ  התנהלות  זו"עכ.  וזבנסיבות  הנוכחיות  אין  נפקא  מינה  בבירור  הלכה  .  בשטר
מבטאת  היעדר ,  מבקשים  הוסדר  עבורם  שטר  תנאים  שגוי  במרכיב  מרכזי  של  מועד  חתימתוהד

 .גם לפי דרכם של התומכים בהסדרת הליך כזההקפדה על התנהלות נכונה 

האיש :  "נכתב  שבו"  שטר  לנישואין  בצדק  ובהגינותוהסכם  "  של  ה7וד  יצוין  לסעיף  ע
והאשה  מצהירים  בזאת  כי  אדעתא  דהכי  שלא  יינתן  תוקף  להסכם  זה  בעתיד  כוונתם  הייתה  שלא 

 ."ה ללא קידושיןישאלא לחיות כאיש וא, להתקדש כדת משה וישראל

כיצד  הצדדים ,  הדבר  מעורר  תמיהה,  ות  הנוכחיות  שהצדדים  קבעו  לעצמם  תנאי  כזהנסיבב
כשהם  בעצמם  התנו  שאם ,  ןיימבקשים  מבית  הדין  לקבוע  את  מעמדם  כנשואים  לכל  דבר  וענ

הקידושין  מעיקרן  חסרי  תוקף  והם  כפנוי ,  עקב  ליקוי  כזה  או  אחר,  תן  להסכם  תוקףינבעתיד  לא  י
 !? ללא מסגרת של קידושיןהמנהלים חיי משפחהה ופנוי

ש  לציין  כי  אמנם  בדיונים  שהתקיימו  הצדדים  נמנעו  מלבקש  מבית  הדין  לעיין  בהסכם י
י אך  במסגרת  סיכומי  הטענות  הצדדים  ביקשו  מבית  הדין  לעיין  בפרט,  ל  ולקבוע  את  מעמדו"הנ

ה וזאת  מכמ,  ית  הדין  אינו  מוצא  מקום  לאשר  את  תוקף  ההסכםב.  ולקבוע  את  תוקפו,  ההסכם
חס ינתי  ם  נתבקש  ותהיה  לכך  נפקא  מינה  למעשהא  (ם  שאינם  מפורטים  במסגרת  הנוכחיתיטעמ
  מביא 7'  סעיף  מס  כשאין  מקום  לקביעה  שהצדדים  במעמד  של  נשואים,  לאור  האמור).  לכך

 .לשלילת תוקף הקידושין בנסיבות אלו

 סקנותמ

מך  לרבנות  ואינו סידור  החופה  והקידושין  נערכו  על  ידי  אדם  שאינו  מוס,  נידון  זהב .א
על  ידי  רב  מוסמך   ישואיןנזאת  בניגוד  להלכה  המחייבת  סידור  .  ישואיןנמורשה  לסדר  

מתוך  מחשבה ,  ומורשה  תוך  פריצת  גדר  וקריאת  תגר  על  מנהגי  ישראל  מקדמת  דנא
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את בית הדין לאשר את " לצויא"כביכול , שלאחר  שיציגו עובדה מוגמרת בפני בית הדין
הלות  זו  היא  חסרת  תום  לב נהת.  מתוכן  את  החוק  והתקנות  וקנוריההליך  בדיעבד  ובכך  

דינה  של  הבקשה   לפיכך  גם  אם  היו  הקידושין  בתוקףו,  ית  הדיןבעל    ינה  מקובלתאו
 .להידחות

טרם  השלמת  הבירור .  התעוררו  ספקות  רציניים  אם  הקידושין  בתוקף,  מקרה  זהב .ב
 . כספק מקודשתהישדינה של הא, במכלול הנושאים ההלכתיים המפורטים לעיל

באמצעות  הרבנות   דת  משה  וישראל  כישואיןנמורה  לצדדים  להסדיר    ית  הדיןב .ג
יבהיר  להם  באותו   ישואיןנהרב  שיסדר  לצדדים  .  אך  ללא  ברכות  מפני  הספק,  המקומית

 .שההליך מוסדר ללא כל תנאי מעמד

 סדרת  האחר  לימחק  ירישוםה.  אחרים  לישואין  הנעוכבי  משמו  ברשימתירצדדים  יה .ד
 .מקומית הרבנות בישואיןהנ

אל  ומועצת  הרבנות  הראשית רותק  מהחלטה  זו  יועבר  לעיון  הרבנים  הראשיים  לישע .ה
ו  הסכמי  קדם  נישואין  ניתן לעת  הנחיות  לרבנים  רושמי  נישואין  אילבחינת  קב  לישראל

 .לאשר ולצרף לתיק הנישואין

ן  את לבחו  ם  ולמועצת  הרבנות  הראשית  לישראליפונה  לרבנים  הראשי  ית  הדיןב .ו
פעילותם  והתנהלותם  של  הגורמים  המסייעים  תוך  שיתוף  פעולה  מוצהר  לעריכת 

בניגוד  לחוק  ובניגוד  לנוהל  רישום  ועריכת  נישואין  שנקבע  על  ידי   ישואין  פרטייםנ
 .מועצת הרבנות הראשית לישראל

לאחר  מחיקת  פרטים  מזהים  של ,  סק  הדין  מותר  לפרסום  באמצעות  הנהלת  בתי  הדיןפ
 .די הקידושיןהמבקשים וע
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