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 תקציר מנהלים

מדינת ישראל מונעת ממאות אלפים מאזרחיה להינשא. אזרחים אלה, "מנועי חיתון", ברובם 

הכפיפה בחוק את  המדינהרבים אחרים.  לצדיהודים, רשומים כשאינם ילדיהם וחדשים עולים 

למסד בה זוגיות. בהעדר פתרון בחוק, דוחקת  נמנע מאוכלוסייה זו הנישואין לדין הדתי, לפיכך 

בהליך יקר ועקום. לחילופין הם  בחו"לולהינשא  יהי החיתון לצאת את גבולותהמדינה במנוע

נייר זה מבקש יכולים להתנהל במשק בית משותף ללא מיסוד, ולוותר על חלק מזכויותיהם. 

 לצמצם תופעה זו.

ניתן להסתתר מאחוריו מבלי היא שאמנם קיים מכשול פוליטי, אך לא  הניירהנחת המוצא של 

מדיניות. הבעיה הוגדרה כהיעדר מסלול ברשויות בישראל למיסוד זוגיות של מנועי להניח תכנית 

להרחיב את סמכויות רשם ברית הזוגיות שבמשרד המשפטים,  מוצעחלופה הנבחרת ב חיתון.

לרשום כל זוג מנועי חיתון. הזוגות, לפי  שיוסמךשכיום מוסמך לרשום רק אזרחים חסרי דת, כך 

צל רושם הנישואין הדתי, ולקבל הודעה בכתב שהם מנועי חיתון. תנאי ההצעה, יידרשו לעבור א

 זה יגביל את המסלול למנועי חיתון בלבד, ויגביר את הישימות הפוליטית.
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 תופעה בלתי רצויה

מיסוד, מפני   זוגות רבים במדינת ישראל נאלצים לטוס להתחתן בחו"ל או לחיות בזוגיות ללא

 שואין. י שאינם יכולים להירשם לנ

 דברי הסבר לתופעה 

, מדוע אינם יכולים אמוריםנפרט להלן אודות מרכיביה: מיהם הזוגות ה 1,לשם הבנת התופעה

 .מכךלהירשם לנישואין ומהי הפגיעה ברווחה הנגרמת כתוצאה 

 ?מדוע ישנם מנועי חיתון –רישום לנישואין במדינת ישראל  . א

תה  מצב זה מייחד את ישראל בהיו 2פי הדין הדתי של בני הזוג.לנישואין וגירושין בישראל נערכים 

מיושם דתי דין הה 3מונופול דתי על הנישואין. המקיימתהיחידה מבין הדמוקרטיות המערביות 

אשר מחזיקים בסמכות  ,מועצות הדתיותרשמי הנישואין הפועלים ב עבור יהודים באמצעות

של זוגות שהרישום כתוצאה מכך ישנן שתי קבוצות  בלעדית לרישום נישואין של יהודים.

מהן. האחת, בני זוג אשר אינם משתייכים שניהם לאותה דת, ועל כן אין דין דתי לנישואין נמנע 

אך קיימת מניעה הלכתית להשיא  4המאפשר את רישומם. השנייה, בני זוג אשר שניהם יהודים

  אותם.

 מיהם הזוגות מנועי החיתון?  . ב

 :זוגות מנועי חיתון קיימות ארבע קטגוריות של

ולהם אין אפשרות להירשם  כים רוב מנועי החיתון בישראללקבוצה זו משתיי –"חסרי דת"  .1

בשנות התשעים התרחשה העלייה הגדולה מברית  .בני הקבוצהמי מלא עם  אףלנישואין כלל, 

בקירוב( היו זכאי חוק השבות אשר  300,000המועצות לשעבר. כשליש מאוכלוסיית העולים )

ההלכה. הריבוי הטבעי והמשך העלייה ממדינות  לפילעם היהודי אינם יהודים  זיקתםחרף 

 5מוגדרים "חסרי דת".שאיש ואישה  385,200-אלה הביא לכך שכיום מדובר בקבוצה המונה כ 

 
 " תב"ר" –להלן גם  1
 1953-חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, תשי"ג 2
, מרכז המחקר והמידע של  הסדרי נישואים והסדרים חלופיים למיסוד זוגיות: סקירה משווהארי, -בן-ש' ספקטור 3

   2015הכנסת, 
לכל יתר העדות הדתיות המוכרות בישראל כחוק, בכל מקום במסמך זה בו נכתב "יהודים", האמור נכון גם  4

 בהתאמות הנדרשות.
 .2018, יוני דתיות מידת של עצמית והגדרה דת -  10דוח פני החברה בישראל מס'  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5
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כהן על כוהנים. נאסר  ינישואעל ההלכה היהודית מטילה מגבלות  - איסורים החלים על כהן .2

להירשם לנישואין  שיבקשזוג כמתואר לעיל  .שאינו יהודי יובת למ לשאת אשה גרושה, גיורת

 לפי חשיבות לאיסורי ההלכה הללו או לא. הוא מייחס. אין זה משנה אם יסורבברבנות 

מהאוכלוסייה היהודית כהנים, ושיעור הנשים  4%-המידע שבידי המשרד לשירותי דת, כ

מכאן שהאיסור ההלכתי על   6.לנישואין שנרשמו אשתקדמכלל הנשים  8.5%-כ  היה הגרושות 

, בנוסף לזוגות מעטים יותר זוגות 8,500-כהן לשאת אשה גרושה רלוונטי לאוכלוסייה המונה כ

 .באיסורים האחריםהנכללים 

ממזר הוא מעמד הלכתי שמּוחל על מי  -ממזרים ואחרים המופיעים ב"רשימה השחורה" .3

מי שנולד כמּוכר הממזר נכללים בגדר "איסורי עריות". האסורים ם שנולד כתוצאה מיחסי

לאשה נשואה מיחסים עם גבר זר, אך קיימים מקרים נוספים. ממזרים אינם רשאים על פי 

. מי שהוכרז הממזרות עוברת לצאצאים עד סוף הדורותו א למי שאינם ממזריםההלכה להינש

אשר שמורה באופן דיגיטלי במחשבי הנהלת  "רשימה השחורה"בית הדין מוכנס ל בידיממזר 

נוסף על הממזרים והחשודים  איש ואישה. 300-ל 200בתי הדין. רשימה זו מכילה בין 

כממזרים, כוללת הרשימה השחורה גם את שמותיהם של כמה מאות אנשים נוספים, ביניהם 

התעורר לגבם חשד שאינם יהודים. הרשימה השחורה כוללת מקרים הלכתיים נוספים, ש מי

איש ואישה תחת  1,360וקצרה היריעה מלפרטם. כיום כוללת הרשימה את פרטיהם של 

 7תחת יתר הקטגוריות. 5,327-של "טעוני בירור יהדות", ו קטגוריה

מטבע הדברים קיומה של רשימה זו מחוללת הרתעה כלפי ישראלים רבים בעלי נסיבות 

רשימה. גם הם שמא ייתפסו למוסדות הרבנות מ להתרחקדומות אשר יודעים כל חייהם 

 מנועים מנישואין בשל המצב המשפטי הקיים.

כאמור, החוק הישראלי באמצעות הדין הדתי מכיר רק בנישואין של בני  –זוגות מעורבים  .4

שנישא בחו"ל רשאי להירשם כנשוי במרשם האוכלוסין, ולקבל הכרה  "מעורב"אותה דת. זוג 

 לא נמצא נתון מוסמך לגודל הקבוצה.. נישואין אזרחיים שנערכו בחו"לככל זוג שדיווח על 

אוכלוסיית  " –ניתן לסכם ולומר שהאוכלוסייה הנמצאת במוקד התופעה הבלתי רצויה )להלן 

 איש ואשה. 400,000-"( מונה כהיעד

 
 1.1.2019המשרד לשירותי דת, , 2018 לשנת הנישואין בלשכות הנישאים מספר על תוניםנ דו"ח:ח' סאמין,  6
  לדיון  רקע חומר – יהדות בירור טעוני רשימתכהן, -אצל: נ' יכימוביץ פורסם . 3.3.2018נתונים מעודכנים ליום  7

 2018מרכז המחקר והמידע של הכנסת, , והתפוצות הקליטה, העלייה בוועדת
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 הפגיעה ברווחה  .ג

ישראל ישנה הכרה משפטית הולכת וגוברת במעמדם של זוגות ידועים בציבור. מדוע, אם כך, ב

 לבטל את הפגיעה. היה ור אלטרנטיבי אמ הכרה קיומו של אפיקישנה פגיעה ברווחה? 

 פגיעה ברווחה: ם לשני היבטי ישנם

שומרי חוק ם אזרחי ניתנת לכימות. פגיעה שאינה – 8פגיעה עקרונית בזכויות אזרח בסיסיות  .1

 .ממד משפילממיסוד התא המשפחתי שלהם. יש בכך בחוק ומשלמי מיסים מנועים 

ידועים לאינן מגיעות  שכיוםקיימות זכויות  – נישואין ישוםת בשל העדר רפרקטיפגיעה  .2

 ,מסוימות זכויות הוריות, הכרה מצד מדינות זרות )לצרכי ויזה למשל(בציבור. כך לעניין 

אף ברשויות בהם  תנאים לקבלת נקודות זיכוי במס הכנסה, זכויות בפיצויי פיטורין ועוד.

כל ל כחת זוגיות המצריך הו טי נטל בירוקרזוג נשוי, קיים כזכאים הידועים בציבור לזכויות 

 .בנפרדמערכת 

ביצוע נישואין  באמצעותבעוד שלפגיעה העקרונית אין ריפוי, את הפגיעה הפרקטית ניתן לפתור 

במדינה זרה והצגת אישור הנישואין בפני רשם האוכלוסין. כך מתקיים בישראל מסלול עקיף של 

ש"ח  6,500-פי לא מבוטל המוערך בכאולם לבחירה במסלול זה יש מחיר כס נישואין אזרחיים.

 9לפחות.

אין נתונים אמינים אודות  10זוגות שנישאו בחו"ל. 6,000-מדי שנה נרשמים במרשם האוכלוסין כ

ברוב הזוגות  המשרד לשירותי דת  דבריאולם ל ,שיעור מנועי החיתון מבין הזוגות שנישא בחו"ל

 .)ולפיכך הם מנועי חיתון( הללו אחד מבני הזוג איננו יהודי

 אוכלוסיות שלא נכללו באוכלוסיית היעד  . ד

 כשיריםנייר זה: זוגות להט"ב וזוגות בשתי קטגוריות נותרו מחוץ לאוכלוסיית היעד שהוגדרה 

 .נישואין ברבנות אך אינם מעוניינים בכךל

 
הכללית השל האו"ם,  , האסיפהםהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדהבמסמך  16הזכות להתחתן עוגנה בסעיף  8

 )זמין באתר הכנסת(. 1948
 פירוט העלויות במצורף בנספח ב'  9

  )יהודים  2016-2000נישואין  ושנת נישואין ארץ לפי ל" בחו נישואין. 6 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 10
 ואחרים(, אתר הלמ"ס. 
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המדינה  לפיו. המצב המשפטי הראויה לדיון נפרד מדובר בסוגיה נפרדת – זוגות להט"ב .1

שיקול נוסף  11דתי.המונופול ו בהכרח תוצר המכירה בנישואי זוגות מאותו המין אינאינה 

 המהלך כולו. תכשיל אתהוא ההיבט הפוליטי והחשש שהיא הסוגיה  בניתוק

שאינם שבעי באזרחים אינו עוסק נייר זה  –זוגות שאינם מעוניינים להינשא ברבנות  .2

המדינה ש במישהמדינה קבעה עבורם. הוא עוסק אך ורק רישום לנישואין רצון מאופן ה

 להירשם לנישואין.אפשרות כל ללא הותירה 

 לטיפול בתופעה וחוק ברית הזוגיות לחסרי דת  הצעות

המשותף לרובם הוא הניסיון לתפוס  12ההצעות לצמצום הבעיה. רבובשני העשורים האחרונים 

בעיית המונופול  גם אתבעיית מנועי החיתון ל בנוסףלפתור  בשאיפהכמה שיותר בעיות בסל אחד, 

, ואף אחת מהן לא פוליטית ישימותהדתי בתחום הנישואין. הרחבת ההצעות הפכה אותן לבלתי 

 עברה קריאה טרומית בכנסת. 

, אשר במסגרתו 2010-ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע חוקהחוק היחיד שנחקק בתחום זה הוא 

שני בני הזוג חסרי דת. פיתרון זה בא לידי ביטוי בהקמת  כאשרמיושם פיתרון לזוגות מנועי חיתון 

בראשה עומד רשם שבסמכותו לרשום במרשם ברית הזוגיות את  שיחידה במשרד המשפטים 

בתחילה זכתה התכנית להיענות נאה, דת. הזוגות שביקשו להירשם, לאחר שהוכיחו כי הם חסרי 

 אך זו הדלדלה בחלוף השנים.

 
. 2001בנישואין חד מיניים, והיא עשתה זאת בשנת די בכך שנזכיר כי הולנד היתה המדינה הראשונה בעולם להכיר  11

 עולמי שנישואין מתקיימים רק בין איש לאשה.-עד שנה זו היה זה קונצנזוס כלל
)משרד המשפטים(, "אמנה חברתית בין שומרי   2013-תזכיר חוק חיים משותפים, תשע"ד להלן הצעות נבחרות:  12

  18)ח"כ רוני בריזון ואח'( ועוד  (2851/16)פ/  2004-זוגיות, התשס"ההצעת חוק ברית המדן(, -מצוות לחופשיים" )גביזון
 הצעות חוק פרטיות קרובות בשם ובתוכן לאורך ארבע הכנסות העוקבות.
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 , אתר משרד המשפטים הזוגיות ברית מרשם יחידת פעילות על סטטיסטים נתוניםדף מקור: 

נדמה כי ניתן לומר לגבי תכנית מדיניות זו שלא רק שהיא כוונה לפתור בעיה עבור פלח מצומצם 

סיבת הכישלון לא ברורה, אך יש מקום לתלות אותה  13כישלון חרוץ.ביותר, היא כשלה בכך 

היעד. הסיכוי הסטטיסטי של חסרת דת לבחור להינשא לחסר דת   אוכלוסייתשל  הזעירבגודלו 

, דהיינו פחות ממחצית האחוז. כאשר מדובר בקבוצה כה קטנה, שאיננה קהילה 0.004-קטן מ

וצע לה, ולמתג אותו כלגיטימי. הוא נשאר בלתי מגובשת, קיים קושי להנכיח את הפיתרון המ

מוכר לציבור והוא מסמן את מי שבחרו בו כקבוצת שוליים בחברה. זהו אתגר שנייר זה יידרש  

 להתמודד עימו.

 

  

 
 Ynet, 10.12.2016אתר  בלי חופשה וקידושין: כך קרסה ברית הזוגיות, ק' נחשוני,  13
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 הגדרת הבעיה

מאפשר לאוכלוסיית היעד למסד זוגיות באופן  בישראל החסר מסלול מנהלי בשירות לאזרח 

מי סבורים שאין בכך בעיה משום שאינם מוטרדים מהתב"ר. אולם ה נםאמנם יש .נגיש וזמין

 .מעשית אלטרנטיבה סדורה עם הצעהלהציב  יםמוכרחלצמצם את התב"ר  יםמבקשש

 המכשול הפוליטי  . א

שהמרכיב הראשון בבעיה הוא התנגדות פוליטית. עם זאת, תהא זו טעות להתייחס  מובן

להתנגדות הפוליטית כאל מציאות מוגמרת, בעוד שלמעשה קיימים בה סדקים דרכם ניתן לקדם 

פתרון. השלב הראשון בסדיקת ההתנגדות הפוליטית הוא הנחת הצעה קונקרטית וריאלית, דבר 

 שלא נעשה עד כה.

לא יתאמצו לסכלה. ש מכוון לכךאך  במדיניותהדתיות יתמכו  שהמפלגותמניח יננו אנייר זה 

 כך שיחול על כלל אוכלוסיית היעד. 14דורשות כולן תיקון חקיקההחלופות שיוצגו 

 צמצום התב"ר  . ב

לצמצם באופן משמעותי את  היצירת מסלול מנהלי לרישום ברית הזוגיות לאוכלוסיית היעד אמור

לול זה צפוי להעניק לזוגות הנרשמים בו את כלל הזכויות הניתנות כיום התב"ר. הרישום במס

 תצטמצםלזוגות שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל. היות שכך, ניתן לצפות כי בתוך מס' שנים 

יתייצב אצל  (5,000-)כ הפרקטיקה של נסיעה לקפריסין ולפראג לצורך נישואין, ומס' זוגות תואם

ת אשר אינם מנועי חיתון, ובוחרים להינשא בחו"ל כדי להימנע מנישואין זוגו רשם ברית הזוגיות.

 ימשיכו כנראה לפעול באפיק זה. –ברבנות 

רשם ברית הזוגיות? שאלה זו מתחזקת במ תבחראוכלוסיית היעד תיענה למדיניות וש מדוע

 כישלון ברית הזוגיות לחסרי דת. ישנם שני הבדלים בין המקרים:  בעקבות

 מתוך  4 :סטטיסטית)הוא מקרה נדיר  "חסרי דת"בעוד זוג המורכב משני  :הקבוצההיקף  .1

זוגות(. משמע  1,000 מתוך 60נפוץ הרבה יותר ) – "רגיל"הרי שזוג מנועי חיתון  15זוגות( 1,000

לקבוצה של כמה אלפי זוגות בכל  יפנה, לכלל מנועי החיתון, מורחבמסלול ברית זוגיות ש

 
 שהותקנו מכוחו. ולתקנות  2010-חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"עתיקון ל 14
הנחה זו מתבססת על סטטיסטיקה עיוורת, שמתעלמת מכך שישראלים ממוצא אתני ותרבותי דומה עשויים   15

להתקשר בקשר זוגי בשיעור גבוה יותר. הרשיתי לעצמי להתעלם מנקודה זו מפני שאוכלוסיית "חסרי הדת" בגיל  
 כבר איננה מובדלת מבחינה חברתית כבעבר. הנישואין כיום, שהוריה עלו מברית המועצות בשנות התשעים, 
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גדולה קיימת אפשרות ליצירת סחף חברתי. לא כל זוג נדרש למעשה  שנה. כשמדובר בקבוצה

 . חלוצי

. "חסרי דת"ל רקהזמין היא סטטוס ברית זוגיות  כיום, :כקבוצת שוליים בחברההזוגות תיוג  .2

אשר ממילא נאבקת על  ,וילדיהם יוצאי ברית המועצותזוהי קבוצה המורכבת רק מ

ְכלא יהודים סטטוס ייחודי בתעודת הזהות שיתייג אותם ב אין להם ענייןהשתלבותה בחברה. 

 לכלול, הוא יוכל ברית זוגיות לכלל אוכלוסיית היעדייפתח סטטוס שכ. לעומת זאת וחריגים

 .הנלווה יטשטש התיוג השליליירבים, לעתים שני בני הזוג, ובכך  ישראלים "צברים"

 

 

  



10 
 

 חלופות

לאפשר מסלול  –סמכויות הענקתבאמצעות יימים וק ניםמנגנו להרחבתו שלש חלופות גלהלן יוצ

 . "ברית הזוגיות"סטטוס במסד זוגיות תאוכלוסיית היעד  דרכו

 שם הנישואין ירשום את כולםורחלופה א': 

 :המנגנון הקיים

מבקשים להירשם לנישואין צריכים להופיע בפני "הפקיד המסדר את  הבני זוג  16בהתאם לחוק,

כרושם הפקיד הוא רב המכהן במועצה הדתית  ,יהודיםעבור הקידושין" בהתאם לדתם. 

יסרב לרשום –להשיא את הזוג   קיימת מניעה דתית. היה והתברר לרושם הנישואין כי הנישואין

 וועי חיתון", ואין למדינה שום פתרון עבור"מנ –באוכלוסיית היעד  זוג שסורב נכללאותם. 

 למיסוד הזוגיות.

 השינוי המוצע:

המבקש  17כתובת יחידה לכל זוג  במועצה הדתית ישמששם הנישואין ולקבוע כי ר בחלופה זו מוצע

 ,ושם וינפיק עבורם תעודת נישואיןירשום אותם הר -הכרה ורישום. זוג הכשיר להינשא כהלכה

רושם הנישואין, אלא שהרישום ירשום גם אותם  –באם מדובר בזוג מנועי חיתון  .מקובל כיוםכ

 .מרשם ברית הזוגיות. רושם הנישואין ינפיק לזוג תעודת ברית זוגיות –יתבצע במרשם מקביל 

 :תוהנדרש  פעולותה

 לרושמי הנישואין במועצות הדתיות, כך שיפנימו את משמעויות המדיניות. השתלמות •

שתתאפשר גישה  כך  )מערכת "שירת הים"( במועצות הדתיות מערכת הממוחשבתהעדכון  •

 כה למרשם ברית הזוגיות.דר

 א ממשרד המשפטים.ולייב ניםהנדרשים נית הטפסים •

 המדיניות בעלוני הסברה ובתקשורת. פרסום •

  

 
 חא"י, פרק פ"ח  פקודות הנישואין והגירושין )רישום(, 16
 למעט כאשר שני בני הזוג חסרי דת.  17
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  הרחבת מרשם ברית הזוגיות': בחלופה 

 :המנגנון הקיים

 18קיים מרשם ברית זוגיות במשרד המשפטים. הותקנו תקנות מכח החוק,  2011משנת  כאמור,

יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית  " הנושא בסמכות. וקיים טופס ייעודי לעניין

 נדיר שהרשם עוסק, בפועל, עו"ד יוסי הרשלר. רשם ברית הזוגיות" שבראשה עומד הזוגיות

מבקשים להירשם ה כיום, זוגות זוגות בשנה(. 10-נמוכה )פחות מהההיענות  תפקיד זה עקבב

 כתנאי לקבלת השירות. ,הם חסרי דתשמחויבים להוכיח  במרשם

 השינוי המוצע:

לרשום במרשם ברית הזוגיות את כל  שבמשרד המשפטיםלהסמיך את היחידה הנ"ל מוצע 

להציג  , יידרשו הזוגות בלבד מנועי חיתוןל כדי להבטיח שהמרשם יישאר נגישאוכלוסיית היעד. 

מועצה  השרושם הנישואין סרב לרשום אותם. זוגות מאוכלוסיית היעד יפנו ראשית אל  אישור

, יצייד אותם רושם הנישואין ב"כתב  ו רבולהירשם לנישואין כהלכה. באם סהדתית ויבקשו 

 למרשם ברית הזוגיות. כניסה"ה"כרטיס שיהיה  סירוב"

 :הפעולות הנדרשות

. כדי לספק מתיחת פניםעבור ת "המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות"יחידת  •

 רשם.   , כך שבכל מחוז יכהןתוספת תקניםתידרש שירות יעיל 

אגף  בכנראה  –המחוזיות  יוהרשם באחת מיחידות חדר לפעילות יקצהמשרד המשפטים  •

 לסיוע משפטי או האפוטרופוס הכללי )מפני שהם ערוכים לקבלת קהל(.

 קיימת, וכך גם הטפסים הנדרשים. התומכת במרשם ברית הזוגיות כבר המערכת הממוחשבת   •

במועצות   השתלמות לרושמי הנישואיןתידרש  נוסף על הכשרת רשמי ברית הזוגיות החדשים, •

 יחויבו במילוי כתבי סירוב לזוגות מנועי חיתון.שהדתיות, 

 כתב הסירוב. טופסיופק  •

  

 
 .102עמ'   31.10.2010מיום  6937פורסמו ק"ת תשע"א מס' , 2010-תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת, תשע"א 18
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 רישום בבית המשפט ':גחלופה 

 :המנגנון הקיים

בית המשפט לענייני משפחה לצורך אישור הסכם ממון לפנות ל לזוגותהמאפשר  בחוקהליך  קיים

זהו הליך משפטי חריג בכך שאין בו תובע ונתבע, אלא פנייה של אזרחים לערכאה  19בפני שופט.

 משפטית לקבל הכרה מוסדית בפעולה שביצעו. 

 :השינוי המוצע

בברית הזוגיות. באם השתכנע  המעונייןלקבל בפניו זוג  יוסמך בית המשפט לענייני משפחה

יוציא פסק דין המאשר כניסתם  –השופט, בהתאם לראיות שיציגו בני הזוג, כי הם מנועי חיתון 

המעמד האישי.  סטטוס עדכוןללברית הזוגיות. פסק הדין ישמש אסמכתא עבור רשות האוכלוסין 

 במועצה הדתית. ותהתייצבמ פטוריםלפי חלופה זו בני הזוג  :יודגש

 :ולות הנדרשותהפע

הנהלת בתי  בתנוהל על ידי המכון להשתלמות שופטים , ששופטי משפחה בתחוםל השתלמות •

 המשפט. 

 .מותאמת לתפקידם הדרכהעובדי רשות האוכלוסין וההגירה יעברו  •

וכלו לשמש בבית שיהראיות הקבילות  , בו יפורטואודות המסלול החדש הסברה עלוני יופקו  •

 זכאות לברית הזוגיות.המשפט לצורך הוכחת 

 

  

 
 1973-זוג, תשל"גחוק יחסי ממון בין בני )א( ל2סעיף  19
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 השוואת חלופות

הערך  התבחינים: תועלת, עלות, ישימות פוליטית ומורכבות היישום. לפי  נעשתה החלופות בחינת

 .5עד  1נים בציו החלופות דורגו. בסוגריים מציין משקל

 (40%) תועלת .1

תבחין זה מדרג את החלופות בהתאם למידת ההיענות הצפויה של מוטבי המדיניות. הנחה  

כלל, ועם הממסד בבמפגש עם הבירוקרטיה למעט טבעית היא שאוכלוסיית היעד מעוניינת 

, כניתוהדתי בפרט. בחירת חלופה שאיננה אטרקטיבית עבור אוכלוסיית היעד תכשיל את הת

 משקל רב. קיבל. לכן תבחין זה חסרי דתכפי שקרה עם ברית הזוגיות ל

סביר שהדרישה להתייצבות אצל רושם  – (1/5) חלופה א': רושם הנישואין ירשום את כולם •

ירחיקו רבים ממוטבי המדיניות ויפחיתו  נחּותהנישואין הדתי וביצוע הרישום אצלו כרישום 

 את צמצום התב"ר.

פקיד שאיננו מהממסד  הרישום יתבצע בידי   –( 4/4)חלופה ב': הרחבת מרשם ברית הזוגיות  •

צפויה שדרישה  ,שם הנישואיןור נדרשים לאישורהזוגות . עם זאת, ונו, ובכך יתרהדתי

 .תיע חלק מהםלהר

שם הנישואין הדתי. ועם ר פטורים מממשקהזוגות –( 5/5) חלופה ג': רישום בבית המשפט •

מדובר ברישום פחּות ששאינה משדרת  החלופה מבוצעת בידי שופט, ויש לה ניראּות מכובדת,

 . לעומת הרישום הדתי

 (10%עלות ) .2

ביחס לתקציב הרשויות בהן  נמוכיםאת עלות החלופה. היות שמדובר בסכומים מדרג תבחין 

קיבל תבחין זה משקל  –נושא עוצמת השיקולים הערכיים המעורבים בעסקינן, ובהתחשב ב

 נמוך. 

הנותנות  20מועצות דתיות 132בישראל  –( 5/5) חלופה א': רושם הנישואין ירשום את כולם •

בקלות את הטיפול להטמיע לתוכה תוכל המערכת  21אלף זוגות הנישאים בשנה. 35-מענה לכ

ממילא  במצב הנוכחי אוכלוסיית היעדתידרש תוספת תקנים. במנועי החיתון, מבלי ש

מנועי  שהזוגותהתהליך מתברר  במקרים רבים רק באמצע, שכן המערכתאת  "מעסיקה"

 חיתון.

 
 2012מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מועצות דתיות, ש' מזרחי,  20
 לעיל.   6ראו הערה  21
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מרשם הזוגיות כבר קיים וכן תקן לרשם.   –(4/5)חלופה ב': הרחבת מרשם ברית הזוגיות  •

מצריכה הקצאת חדרים בלשכות הסיוע המשפטי  גםחלופה ה .אחדים ת תקניםתידרש הוספ

 במחוזות השונים, שגם להם יש עלות.

הזמן אין צורך ישיר בהקצאת תקנים או חדרים,  (2/5) חלופה ג': רישום בבית המשפט •

השתלמות השופטים אף היא יחסית לזמן פקידותי של מועצה דתית. השיפוטי הוא יקר 

 .תדרוש עלויות מהמערכת

 (35%) ישימות פוליטית .3

שהחלופה תקרום עור וגידים אל מול התנגדויות פוליטיות  ההסתברותתבחין זה בוחן את 

ההנחה היא שהפוליטיקאים הליברליים יאפשרו כל חלופה המציעה פתרון לתב"ר. צפויות. 

מחשש ל"מדרון חלקלק" שיאפשר מסלול ופות הסיעות הדתיות, מאידך, יתנגדו לכל החל

אלטרנטיבי לכלל האוכלוסייה. לכן ככל שהחלופה משמרת שליטה בידי הממסד הדתי ניתן 

על כן קיבל  תהווה אתגר במהלך היישום, ת בהכרחהפוליטייהיה להרגיע חשש זה. הישימות 

 . רבמשקל תבחין ה

 ג' השחקנים מצורפת כנספח עמדות טבלת ניתוח 

מבחינת הפוליטיקאים הדתיים והחרדים  –(5/5) חלופה א': רושם הנישואין ירשום את כולם •

  .המועדפת, שכן היא מתבצעת בידי הממסד הדתיזוהי החלופה 

בידי  יימצאוהמפתחות לברית הזוגיות  –( 5/4)חלופה ב': הרחבת מרשם ברית הזוגיות  •

 שאיננו דתיבכוחו של מוסד הפוליטיקאים  מצדכאן תידרש הכרה  אולם. הממסד הדתי בלבד

מרשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים כבר קיים, בהתחשב בכך ש. אישי-מעמד רישוםלבצע 

 .מכשול קריטיאין ההרחבתו, ב להכיר רק ידרשו יו

  עורר התנגדות רבה תהוצאת הממסד הדתי מהתמונה –( 5/2) חלופה ג': רישום בבית המשפט •

 "מנועי חיתוןהיות "ב השופטאת  יחשש מכך שהליך שבו זוג משכנע. המפלגות הדתיותשל 

עקיפת הנישואין הדתיים. ההיבט לאת ההליך  נישואין לנצלבהקדם לזוגות כשירים ל אפשרי

נדרשות הן בסמכות שר/ת  נעוץ בכך שכלל הפעולות ה הפוליטי היחיד שבו לחלופה זו יתרון

  המשפטים.

 (15%) מורכבות היישום .4

תבחין זה בוחן את החלופה על פי הסיכויים שהיא תיושם כראוי, בזמין סביר, בהתאם לתכנון 

ומבלי לעורר התנגדויות בלתי צפויות. ככל שהחלופה דורשת שיתוף פעולה של שחקנים רבים 
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יותר, וככל שהיא מצריכה תהליכי משנה, כך מורכבות היישום עולה והציון יורד. שלוש 

  .כן ניתן משקל נמוך לתבחין זהל .ל תשתית קיימתהחלופות מתבססות ע

. היא ביותר לביצועחלופה זה פשוטה  –( 5/5) חלופה א': רושם הנישואין ירשום את כולם •

מועצות הדתיות, ודורשת רק חיבור של מרשם הנישואין במורכבת על גבי התשתית הקיימת 

 . במשרד המשפטיםשלמערכת הרישום 

אמנם ליישום.  יחסית מורכבתחלופה זו  –( 5/2)חלופה ב': הרחבת מרשם ברית הזוגיות  •

כן  קיימת יחידה במשרד המשפטים, אך יהיה צורך באישור ואיוש תקנים לרשמים מחוזיים.

, עניין שצפוי לעורר לשכות המחוזיות של האגף לסיוע משפטיהקצאת חדרים בגם נדרשת 

 .התנגדויות

הכשרה   כהא מצריי. הבחלופה זו ישנה מעט מורכבות –( 5/4) חלופה ג': רישום בבית המשפט •

לכשייווצר  .בפעולותצורך כמעט , אך מעבר לכך אין בעברשלא עסקו בנושא  שופטיםשל 

 עומס בהדרגה, תדע המערכת להתמודד איתו.

 שקלול הערכת החלופות

רישום בבית משפט 
 לענייני משפחה 

 הרחבת מרשם 
 ברית הזוגיות  

רשם הנישואין  
 ירשום את כולם

 חלופה                

 תבחין 

 (35%תועלת ) 1 4 5

 (15%עלות ) 5 4 2

 (35%ישימות פוליטית ) 5 4 2

 (15%מורכבות ) 5 2 4

 ציון משוקלל 3.6 3.7 3.5
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 המלצת המדיניות

.  הרחבת מרשם ברית הזוגיות חלופת המדיניות המומלצת היא משקלול הערכת החלופות עולה כי

 "המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות"יחידת בחלופה זו מוצע להסמיך את 

לרשום במרשם ברית הזוגיות את כל הזוגות שבאוכלוסיית היעד. זוגות מנועי  שבמשרד המשפטים

יבקשו להירשם אצל רשמי ברית הזוגיות יידרשו להציג "כתב סירוב" חתום בידי רושם שחיתון 

הנישואין ממועצה דתית. רושמי הנישואין יצוידו בטופס הדרוש ויתודרכו בנושא. עלון הסברה  

 וצב במועצות הדתיות.יופץ באמצעי התקשורת וי

מהווה פשרה בין ההעדפה של מנועי החיתון שלא להירשם אצל  בכך שהיא מדיניות זוכוחה של 

-מרשם הזוגיות לבל יהפוך דהפקיד דתי, לבין דרישת הממסד הדתי להחזיק במפתחות הכניסה ל

ור  פקטו לנישואין אזרחיים לכל דורש. חולשתה של מדיניות זו במורכבות הנדרשת ובטרט

 אוכלוסיית היעד בין שתי מערכות בירוקרטיות.

 שינוי חלוקת המשקלים בין התבחינים.  תוצאת ההמלצה בחלופה זו עמידה בפני

 ד' ניתוח רגישות מצורף כנספח 
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 תכנית היישום

 : הרחבת מרשם ברית הזוגיותהמדיניות הנבחרת

לזוגות מנועי חיתון המבקשים לקבל יצירת מסלול מנהלי שייתן מענה הולם היא  מטרת המדיניות

 .ונציגיו הפוליטיים הכרה מוסדית בזוגיות שלהם, בדרך שתהיה ניתנת לעיכול בידי הממסד הדתי

כך שיוסמך לבצע  רשם ברית הזוגיותיו של הרחבת סמכויותהוא לשם כך  שנבחרכלי המדיניות 

לחתום כל "כתבי   איןשמי הנישוולר קביעת סמכות חובהאת רישום אוכלוסיית היעד, לצד 

יישום המדיניות בשטח והנגשה  תקנות.בקיקה ראשית ומהלכים אלה יוסדרו בח .סירוב" עבורם

", שמשמעותה גיבוש פרטי המדיניות בדרגים הגבוהים top-down, ייעשה בדרך "שלה לציבור

 והנחלתם בהתאם להיררכיה עד לעובדי הקצה בדרג הזוטר.

מרבית הפעולות , אשר עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים תהיה יישוםעל ההאחראית 

 .הנדרשות חוסות תחת תחום אחריותה

 שלבי תכנית היישום

 עבודה פנימית שלבי ה 

ואילו במחוזות מרכז ותל  22,המחוזות המינוי יהיה תנ"סרוב . במינוי רשם לכל מחוז .א

אביב ימונה רשם במשרה מלאה. זאת מפני שבמחוזות אלה קיים הרישום הגבוה ביותר  

 וקיים צפי להיענות גבוה יותר של אוכלוסיית היעד )במספרים מוחלטים(. 23לנישואין

 פעולות נדרשות: 

 תקנים לעבוד מול נציבות שירות המדינה ולקבל .1

 .מינויה כיהליאת לבצע ום מכרז ופרסנה על לעבוד עם נציבות שירות המדי .2

. אין הכרח לאכלס את השירות הכשרת לשכות האגף לסיוע משפטי למתן השירות . ב

דווקא במשרדים אלו. הם נבחרו מפני שהם נמצאים בפרישה ארצית וערוכים לקבלת 

קהל ולמתן שירות לאזרח. מנהלת תכנית היישום תוכל לבחור למקם את השירות  

 דה מחוזית אחרת, למשל האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.במשרדי יחי

 פעולות נדרשות: 

 
 תפקיד נוסף. כפי שמקובל למשל עם תפקיד ממונה על חופש המידע, ברשויות ציבוריות רבות.  22
 18.09.2017,נישאים ומתגרשים לפי מחוז מגורים ודת 3.3לוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  23
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על בסיס ימים יוקצו חדרים  ןהקצאת חדרים בלשכות בכלל המחוזות. בחלק .1

 בשבוע, בהתאם להיקף הפעילות של הרשם. מסוימים

 להטמיע את השירות במערכות קבלת קהל )פתק לתור, מענה קולי, שילוט(. .2

 ועדכון מערכת המחשוב: הכנת טפסים  .ג

 )על בסיס הטופס הקיים כיום( רישום במרשםהטופס ביצוע התאמות ב .1

 ת.והדתי ותבמועצ ושמי הנישואיןלר "סירוב"כתב טופס הכנת  .2

כך שניתן יהיה להזין אליה  רכת המחשוב של רשם ברית הזוגיותביצוע עדכונים במע .3

 פרטי זוגות מכלל המחוזות.

 Gov.il: השירותים והמידע הממשלתיעדכון המידע באתר  . ד

 פומבית העבודה שלבי ה 

 עדכון הגורמים בשירות הציבורי:  . א

הפצת דף הנחיות למועצות הדתיות, לשכות רשות האוכלוסין, מוקד טלפוני של  .1

 משרד המשפטים.

העמדתו לרשות הציבור בקבלת קהל  ל דרישההפצת עלון מידע למועצות הדתיות ו .2

 יישום.למשך שנתיים מיום תחילת ה

 יידוע הציבור:  . ב

 .מסודרת לתקשורת על ידי דוברות משרד המשפטים ת דוברותודעוצאת הה .1

מתמשך, ובכלל זה  הפצת עדכון לארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחום. ניהול יח"צ .2

 ייזּום אייטמים באתרי חדשות ובגופי תקשורת משודרת ומודפסת. 
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 השחקנים המשפיעים והמעורבים ביישום טבלת
 מענה  חסם תפקיד בתהליך או עמדת השפעה   שחקן סיווג כללי

מוטבי  

 המדיניות 

  –אוכלוסיית היעד 

זוגות מנועי חיתון  

המעוניינים במיסוד  

 הזוגיות 

אוכלוסייה זו מיועדת ליהנות מיישום  

המדיניות. לשם כך עליה להיענות  

לתוכנית באופן פעיל )אוכלוסייה זו  

 היא גם מושא המדיניות(. 

אוכלוסיית היעד עלולה שלא להיענות  

לאפשרות החדשה שנפתחה בפניהם,  

בנישואין בחו"ל או חיים    ולהמשיך לבחור

 משותפים ללא מיסוד. 

עבודת יח"צ יעילה וממוקדת באוכלוסיית  

היעד ובני גילה. יש להחדיר את המסלול  

החדש למודעות הציבורית כדי לעורר בה  

 עניין. 

מושאי  

 המדיניות 

הכפופים  

למשרד  

 המשפטים

ראש האגף  מ"מ 

, עו"ד  לסיוע משפטי

לימור גולדנברג  

 חדד 

תצטרך להטמיע בתוך  עו"ד חדד 

פעילות האגף את השירות החדש. בכלל  

זה, היא תידרש להוריד למחוזות  

תחתיה את ההנחיה הלא פופולרית  

 לפנות חדר עבור הרשמים. 

הפעולות אותן תידרש להוביל בתוך האגף  

הן מסוג כאלה שמעוררות התנגדות  

במערכת. מול מנהלי המחוזות, קולגות  

ה להיתפס  שלה מזה שנים, היא לא תרצ

 כרופסת, ועלולה להוות חסם בתהליך. 

היות שעו"ד חדד משמשת בתפקידה כממלאת  

מקום, ובוודאי תרצה להתקדם מתפקידה  

עמדה  במנכ"לית  ה הקבוע כמנהלת מחוז, 

נוחה לכופף אותה. פלמור תוכל למסגר זאת  

כמבחן לכישורי ניהול. בנוסף, ניתן לשקול  

 י האגף. לתעדף מינוי רשמים מבין עוה"ד עובד

מנהלי לשכות  

מחוזיות של האגף  

 לסיוע משפטי  

 

מדובר במנהלים בדרג הביניים אשר  

עומדים בראש כל מחוז. תפקידם יהיה  

לפנות חדר ולאכלס את השירות החדש  

 בשלוחת הארגון המנוהלת על ידם. 

מנהלים אלה, בהיות מנהלי דרג ביניים,  

רואים באופן פחּות את צרכי המערכת  

ש להם כבר אתגרים רבים גם בלי  הגדולה. י

המטלה החדשה, והם צפויים לנסות לחמוק  

 מיישום המדיניות. 

הכפיפות של מנהלי המחוזות בסיוע המשפטי  

למנכ"לית המשרד היא מוחלטת וניתן להניע  

אותם תחת איום, באם צריך. מוטב לרתום  

אותם באמצעות מסגור המדיניות כהזדמנות  

וסיות חזקות,  של הסיוע המשפטי לשרת אוכל

 ולחזק את המעמד הציבורי שלהם.

לשכות האגף  עובדי 

 לסיוע משפטי  

מדובר בעובדי הקו הראשון. אלה מי  

שנדרשים לפנות חדר עבור רשם ברית  

 הזוגיות, ללא תמורה. 

סביר שינסו להתנגד ולהפעיל לחץ נגד  

 יישום המדיניות. 

ניתן להנחית עליהם עובדה מוגמרת. אין  

באירוע גדול מספיק על מנת שוועד  מדובר  

 העובדים ישבות. יסתדרו. 
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רשם ברית הזוגיות  

, עו"ד יוסי  הנוכחי

 הרשלר 

עו"ד הרשלר יהנה מחיזוק במעמדו.  

המנגנון שעליו יופקד צפוי לגדול, והוא  

נדרש ללוות את המהלך ולחנוך את  

 הרשמים החדשים. 

על עצמו  במידה ולא יהיה מעוניין לקבל  אין צפי לחסם. 

תקפיד מורחב, ניתן יהיה להוציא למכרז,  

ולהשאיר אותו ממונה רק על תחום העדות  

 הנוצריות, עליו הוא ממונה כיום. 

לאחר שימונו, הם אחראים על תפעול   רשמי ברית הזוגיות 

 מרשם ברית הזוגיות במחוזות השונים. 

  אין צפי לחסם. מונו לשם מילוי התפקיד. 

גורמים  

טכניים/לוגיסטיים  

 במשרד המשפטים

יידרשו לבצע את הפועלות הלוגיסטיות  

לצורך הטמעת השירות במחוזות  

 הסיוע המשפטי 

אין צפי לחסם. מדובר במשימות שגרתיות  

 מבחינה טכנית. 

 

מושאי  

המדיניות  

שאינם  

כפופים  

למשרד  

 המשפטים

שמי הנישואין  ור

 במועצות הדתיות 
(  SLBמדובר בפקידים ברמת השטח )

אשר יידרשו לחתום למנועי החיתון על  

 כתבי הסירוב. 

עלולים   מולם. הם צפויה מורכבות בעבודה 

לעבוד "נגד הלקוח" בשל התנגדותם  

-, מתוך גישה של "סוכןלמדיניות החדשה 

דת" )אשר בניגוד לסוכן מדינה/אזרח,  

 רואה לנגד את עיניו את צו ההלכה הדתי(. 

ניתן יהיה להניח איום שבמידה והם יסרבו  

לחתום על "כתבי הסירוב", תעבור המערכת  

זוג שרושם   –לפעול בדרך של ברירת מחדל 

  30הנישואין התמהמה ברישום שלו במשך 

 יקבל זכאות אוטומטית לברית הזוגיות.  –יום 

מנכ"ל המשרד  

, עו"ד  לשירותי דת

 עודד פלוס 

ניהול בכיר.  עו"ד פלוס הוא בדרג של 

המועצות הדתיות הנדרשות לחתום על  

"כתבי הסירוב", כפופות לו מבחינה  

 מנהלית. 

בכוחו לאותות לרושמי הנישואין שהוא יתן  

גיבוי  למי שלא יתיישר עם תכנית  

 המדיניות. בכך הוא מהווה שחקן וטו. 

תידרש מעורבות שר/ת המשפטים בזירה  

וס  הפוליטית. במידת הצורך יובהר לעו"ד פל

כי קיימת אופציה לעדכן את תכנית המדיניות  

כך שתפעל בדרך של ברירת מחדל, ותנטרל  

 אותו. 

עובדי המועצות  

 הדתיות  

מדובר בעובדי קו ראשון הנדרשים  

להביא לידיעת הזוגות הבאים להירשם  

לנישואין שקיימת אפשרות של ברית  

 זוגיות למנועי חיתון. 

מתוקף  עובדים אלה הם על פי רוב דתיים, ו

עבודתם במועצה הדתית עשויים לראות  

במדיניות קריאת תיגר על תפקידם. הם  

 עלולים להימנע ממסירת המידע כנדרש. 

מדובר בחסם נמוך מאוד. המידע יהיה זמין  

בשלל דרכים אחרות, ואין צורך להתעמת עם  

 עובדי קו ראשון אלה. 
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אגף בכיר בחינות  

ומכרזים, נציבות  

 שירות המדינה  

נדרשים להוציא לפועל את המכרזים  

 זוגיות מחוזיים. -לרשמי ברית

עלולים להתעכב בפרסום המכרזים ובניהול  

ההליך, כתוצאה מעומס פנימי או ניהול  

 סדר עדיפויות סותר. 

מעורבות אישית של מנכ"לית משרד  

פרופ'  המשפטים מול נציב שירות המדינה, 

 דניאל הרשקוביץ. 

גורמים במשרד   

החשב    -האוצר

ואגף    הכללי

   התקציבים 

נדרשים לאשר את התקציבים  

והתקנים הדרושים לצורך יישום  

 המדיניות. 

מדובר בשחקן וטו. באין תקציב ותקנים,  

אין אפשרות להוציא את תכנית המדיניות  

 לפועל.

היות שהתקציב הדרוש איננו גבוה, ואילו  

של הדרג הפוליטי כן, החשש מפני   המעורבות 

וטו נמוך. משרד המשפטים הוא משרד מטה  

בעל עמדות כח מול האוצר ובאופן יחסי פחות  

 נתון ללחצים מצידו. 

שחקנים  

בעלי  

השפעה  

שאינם  

מושאי  

 המדיניות 

)חברה  

 אזרחית( 

ארגונים אזרחיים  

,  עם אג'נדה חילונית

 כגון: 

ישראל חופשית,  

 הפורום החילוני,  

 להט"ב ארוגני 

ארגונים אלו מנהלים מאבק ארוך  

שנים למען נישואין אזרחיים עבור כלל  

האוכלוסייה, כולל להט"ב. יש להם  

השפעה רבה על השיח הציבורי ועל  

הסביבה החברתית של אוכלוסיית  

 היעד. 

שחקנים אלו ככל הנראה לא יהיו שבעי  

לתפיסתם. צמצום  רצון מהמהלך החלקי, 

היקף הבעיה עלול להרדים את הציבור  

ולהרחיק את פתרון יתר הבעיה, מבחינתם.  

מדובר בשחקן שעלול להוות חסם, אם  

 יגרום לאוכלוסיית היעד לחוסר היענות. 

יהיה צורך בעבודת יח"צ רבה, ובתיאום עם  

ארגונים אלה ככל הניתן. ייעשה מאמץ  

מסגור  להוריד את מפלס ההתנגדות על ידי 

המדיניות כפתרון לאוכלוסייה במצוקה,  

שאינו סותר מהלכים עתידיים באם יבשילו  

 ברמה הציבורית. 

ארגונים עם אג'נדה  

דתית שמרנית חזון,  

ליבה, חותם, דרך  

 אמונה( 

ארגונים אלה מתנגדים בכל תוקף  

לעיסוק בתב"ר הזו. הם יפעלו לקעקע  

את הלגיטימציה הציבורית של  

 המדיניות המוצעת. 

באם יצליחו ארגונים אלה למסגר עבור  

הציבור את המדיניות כנפילה אל המדרון  

החלקלק של הנישואין האזרחיים, עלולה  

להתעורר התנגדות פוליטית מצד הסיעות  

 הדתיות. 

יש למסגר את תכנית המדיניות ככזו  

המצמצמת את הפגיעה ההלכתית. הזוגות  

ו רישום במרשם  הללו ממילא חיים יחד, ואיל 

ברית הזוגיות יחליש את הנורמה של זוגיות  

 ללא מיסוד. 

ארגונים עם אג'נדה  

  דתית דמוקרטית

צהר, בית הלל,  

 נאמני תורה ועבודה 

יש להם יכולת לפעול בקרב הציבור  

 הדתי ולרכך התנגדות שיבואו מתוכו.  

ארגונים אלה אינם חסם אלא חלק  

מסייעים להתמודד עם החסם שמנסים  

 ארגונים השמרניים להציב. ה
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 תרחישים אפשריים

הוזכרו בקצרה בטבלת השחקנים לעיל, מפורט יותר, ארבעה תרחישים ש בהסברלהלן יוצגו, 

להתרחש  ועלולים, זה את זה עלולים להביא לכישלון תכנית המדיניות. התרחישים אינם סותריםו

 כולם בעת ובעונה אחת.

שאינם מרוצים מתוכנית המדיניות עלולים  נישואין שמיור - שמי הנישואין וסאבוטז' מצד ר  .1

". הימנעות כזו אפשר שתתבטא בסירוב מוצהר ואפשר  הסירוב "כתבשלא לחתום לזוגות על 

שתבוא לידי ביטוי ב"התנהלות קפקאית" שמותירה את האזרח ללא תשובה וללא מוצא. 

 במצב כזה אוכלוסיית היעד לא תוכל להירשם במרשם ברית הזוגיות. 

ל יקב –יום  30זוג שרושם הנישואין התמהמה ברישום שלו במשך תיקון התקנות כך ש מענה:

 .זכאות אוטומטית לברית הזוגיות

, באמצעות ארגונים מצב בו ה"שטח" - התנגדות אקטיבית של המגזר החרדי/חרדל"י .2

ודורש ממנה להתנגד באופן אקטיבי  הדתית והחרדית ההנהגה הפוליטית זועם על אזרחיים,

, שבתחילה עבר בהחלטת ממשלה מתווה הכותל למדיניות. תהליך מעין זה הביא להקפאת

 24.וך שתיקת הח"כים החרדיםת

הפעלת קמפיין תקשורתי ממוקד בזירות הדתיות, לצורך הצגת הנתונים אודות  מענה:

נישואין אזרחיים וידועים בציבור. מסגור תכנית המדיניות כמהלך המטיב את המצב מבחינה  

 הלכתית. ניתן להיעזר ברבנים שכבר הביעו עמדות בעבר ובהווה.

מצב בו מוטבי המדיניות לא משתפים   -בקרב אוכלוסיית היעד " לא יתפוסהמסלול החדש " .3

 ברית הזוגיות לחסרי דת.  , כפי שהתרחש עםפעולה עם תכנית המדיניות

הפעלת קמפיין תקשורתי ממוקד בזירות החילוניות במטרה להביא לידיעת הציבור   מענה:

את קיומו של המסלול. יש למתג אותו כחדש ורענן ולא כהרחבה של המצב הקיים. ניתן לגייס 

 לקמפיין ידוענים רלוונטיים ככל שיגלו עניין )לוסי אהריש, אלון אולארצ'יק, עידן רייכל ועוד(.

אוכלוסיית הלהט"ב אינה כלולה באוכלוסיית היעד של המדיניות.    - להט"בארגוני התנגדות  .4

סביר, לפיכך, שתתעורר התנגדות של נציגיה בטענה שאין מקום לפתור בעיה של אוכלוסייה 

אחת בעוד הבעיה שלהם נותרת בעינה. תרחיש כזה יכשיל את תכנית המדיניות רק אם ישלוט 

 יע את הפוליטיקאים להתנגד בשל כך לתוכנית. בשיח הציבורי באופן דומיננטי וינ

 טיפול תקשורתי זהיר, במטרה שלא להעצים קולות מעין אלו. מענה:

 
        2.7.2017, אתר שיחה מקומית, החרדי במגזר הבוערים לנושאים והרפורמים הכותל הפכו כיצדא' ביתאן,  24

אתר הקול , לרפורמים  הרחבה הכשרת את עצור: לדרעי קריאהוכן: המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל, 
 .  27.12.2018היהודי, 
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 לוח זמנים ליישום

  

 לוח זמנים ליישום התוכנית על פני ימים, בחלוקה לפי ארגונים מבצעים  :2תרשים מס' 

 פירוט מילולי של לוח הזמנים

 נציבות שירות המדינה .א

 יום 21 –המכרז לרשמים מחוזיים הכנת  •

 ימים 7 –פרסום המכרז לציבור  •

 יום 90 –מיון מועמדים ומינוי  •

 האגף לסיוע משפטי .ב

 יום 90 –הכשרת חדר בכל מחוז  •

 יום )במקביל( 30 –הטמעת השירות במערכת קבלת קהל  •

 רשם ברית הזוגיות .ג

 יום 30 –עדכון אתר השירותים והמידע הממשלתי  •

 )במקביל( יום 30 -עדכון הטפסים והפצתם   •

 )במקביל( יום 30 –עדכון מערכת המחשוב  •

 מנכ"ל המשרד לשירותי דת .ד

 יום 14 –הוצאת הנחיה מסודרת למועצות הדתיות  •

 )במקביל( יום 45 –הפקת טופס לרשם נישואין ודף מידע למועצות דתיות  •

0 20 40 60 80 100 120 140

 נציבות שירות  
 המדינה 

 
 האגף לסיוע  

 משפטי   
   
 
 

 רשם ברית  
 הזוגיות    
 
 
 

 מנכ"ל המשרד  
 לשירותי דת 

_________ 
מס' ימים 

 הכנת מכרז פרסום מכרז  מועמדים ומינוימיון 

 הטמעת השירות במערכת קבלת קהל  

 הכשרת חדר בכל מחוז 

 עדכון אתר השירותים והמידע הממשלתי

 עדכון הטפסים והפצתם 

 עדכון מערכת המחשוב

 הפקת טופס לרשם נישואין ודף מידע למועצות דתיות 

 הוצאת הנחיה מסודרת למועצות הדתיות 
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 הערכת היישום והמדיניות המוצעת

 התנהלות יעילה של המערכת  מדד תפוקה: 

  :פרקי זמןם בחינה של יעילות עבודת מסלול הרישום, בהיבט של הרצה תתקיי חודשי 6לאחר 

הממוצע שנדרש לרשם הנישואין למסור לידי זוגות מנועי חיתון את משך הזמן יימדד  .א

 יום ייחשב להצלחה.  30-נתון מתחת ל"כתב הסירוב" המעיד על כך. 

מרשם ברית   הנדרש לקבלת תעודת רישום ברית הזוגיותהממוצע משך הזמן יימדד  .ב

 יום ייחשב להצלחה.  21-נתון מתחת למיום הגשת הבקשה לרשם.  הזוגיות,

   היענות של מושאי המדיניותמדד תוצאה: 

 הזוגות הנרשמים במרשם ברית הזוגיות.   פריתבצע מעקב חודשי אחר מס

 במרשם. זוגות  1,000רישום של ליישום תהיה בשנה השנייה עמידה ביעד  .א

עלה על  הנרשמים בברית הזוגיותהזוגות שמספר נצפה לראות שנות יישום  3לאחר  .ב

 . בחו"לשנערכו  אים וניששדיווחו באותה שנה על מחצית מספר הזוגות 
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 רשימת מקורות

 מחקרים ודו"חות 

  מידת של עצמית והגדרה דת - 10דוח פני החברה בישראל מס' הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 .2018, יוני דתיות

 18.09.2017,נישאים ומתגרשים לפי מחוז מגורים ודת 3.3לוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

-2000נישואין  ושנת נישואין ארץ לפי ל "בחו נישואין. 6 לוחהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 , אתר הלמ"ס. ואחרים( )יהודים 2016

 הקליטה, העלייה ועדתבו לדיון רקע  חומר  – יהדות בירור טעוני  רשימתכהן, -נ' יכימוביץ

 2018מרכז המחקר והמידע של הכנסת, והתפוצות, 

 2012מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מועצות דתיות, ש' מזרחי, 

המשרד לשירותי , 2018 לשנת  הנישואין  בלשכות  הנישאים מספר על נתונים דו"ח:ח' סאמין, 

 1.1.2019דת, 

, מרכז  והסדרים חלופיים למיסוד זוגיות: סקירה משווההסדרי נישואים ארי, -בן-ש' ספקטור

  2015המחקר והמידע של הכנסת, 

 חקיקה, חקיקת משנה והוראות מכח דין 

, עדכון אחרון: : מינויים בתקופת בחירות1.1501הנחיה מס' הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 

 2019ינואר 

' עמ 22.3.2010 מיום 2235' מס ע"תש ח"ס , פורסם2010-ע"התש, דת לחסרי הזוגיות ברית חוק

428  

 267' עמ 3.8.1973 מיום 712' מס ג"תשל ח"ס , פורסם1973-חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג

 מיום 134' מס ג"תשי ח"ס , פורסם1953-חוק שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין(, תשי"ג

 165' עמ 4.9.1953

 חא"י, פרק פ"ח ום(,פקודות הנישואין והגירושין )ריש

  31.10.2010מיום  6937פורסמו ק"ת תשע"א מס' , 2010-תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת, תשע"א

 מסמכים רשמיים

 2018-ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ח 5227/20פ/הצ"ח 

)זמין  1948, האסיפה הכללית השל האו"ם, םהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדהמסמך 

 הכנסת(.באתר 
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 19.12.2018, 84, 20-ה הכנסת של 391' מס פרוטוקול ישיבה

 , משרד המשפטים2013-תזכיר חוק חיים משותפים, תשע"ד

 עיתונות כתובה ומשודרת: 

, אתר שיחה מקומית, החרדי במגזר הבוערים לנושאים והרפורמים הכותל הפכו כיצדא' ביתאן, 

2.7.2017 

 5.2.2019מעריב,  ,דת ומדינה' של המתמודדיםהפריימריז בליכוד: מדד 'א' בנדר, 

לרפורמים,   הרחבה הכשרת את עצור: לדרעי קריאההמטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל, 

 . 27.12.2018אתר הקול היהודי, 

 6.6.2019, 12, אתר מאקו חדשות | "מינוי אוחנה זמני, הוא לא יישאר" 2019בחירות ד' ליאל, 

, אתר מאקו | ליברמן: "נכפה ממשלת אחדות אחרי הבחירות" 2019בחירות מערכת החדשות, 

 15.6.2019, 12חדשות 

, אתר מזה של השר בנט 44%מרוצים מתפקוד השרה שקד,  53%: סקרמערכת מעריב אונליין, 

 29.12.2018מעריב אונליין, 

 Ynet, 10.12.2016תר אבלי חופשה וקידושין: כך קרסה ברית הזוגיות, ק' נחשוני, 

 16.1.2013, אתר כיפה, איילת שקד: נתמוך בנישואין אזרחיים לפסולי חיתוןא' פולק, 

 14.6.2019, גלובס, סקר הסקרים: הליכוד מובילה, ליברמן מתייצב, העבודה מתנדנדתש' רביד, 

 mako, 19.12.2012, באתר  עוקפת מימין: ראיון עם איילת שקד, שטרן 'ש

 )זמין באתר "כאן"( 3.2.2019, כאן רשת ב', תכנית רדיו קלמן ליברמן א' שקד,
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 נספחים

 נספח א': הלקוחה 

. 2.6.2019, עד ליום 34-חברת הכנסת לשעבר איילת שקד כיהנה כשרת המשפטים בממשלה ה

הבית היהודי, אולם בבחירות   סיעתבמהלך הכנסות התשע עשרה והעשרים כיהנה כח"כית מטעם 

לכנסת העשרים ואחת התמודדה כיו"ר משותפת של מפלגת הימין החדש, ונותרה מתחת לאחוז 

בראשית דרכה הפוליטית התבטאה בעד   25הלת שקד אורח חיים חילוני.החסימה. באופן אישי מנ

אנחנו רוצים לאפשר נישואין אזרחיים גם למקרים כאלה. אבל פתרונות אזרחיים למנועי חיתון: "

נישואין אזרחיים באופן גורף אנחנו לא יכולים לאשר מתוקף היותנו מפלגה דתית. אבל למי שלא 

  26ם."ות להתחתן באופן אזרחי, במקרים מסוימיתן לו אפשרינ -יתחתן ברבנות 

בקידום שקד , לא התבלטה תבפעילותה הפוליטית בפועל, הן הפרלמנטרית והן המיניסטריאלי

יש לציין כי  27אג'נדה ליברלית בסוגיות דת ומדינה ולא תמכה בשינויי חקיקה בתחום הנישואין.

ים קואליציוניים, ולא ביטוי פוזיטיבי מהלכיה בתחום היו נגזרת של מחויבויות פוליטיות והסכמ

כאשר יצאה לדרך פוליטית חדשה במסגרת מפלגת הימין החדש הודיעה על  28של עמדותיה.

מדן, אשר מייצגת נכונות לוויתורים הדדיים בסוגיות דת -כוונתה לפעול לקידום אמנת גביזון

 חדשה בסוגיה הסבירה:כשתיארה את עמדת מפלגתה ה  29.בכלל, ובסוגיית הנישואין בפרט  ומדינה

"אנחנו לא  בעד נישואים אזרחיים אבל כן בעד לתת פתרונות וזכויות למי שלא יכול להתחתן כדת 

 30משה וישראל".

, אולם גם ריצה 22-שקד טרם הכריזה על המסגרת הפוליטית שבה תתמודד בבחירות לכנסת ה

ת הסיעתית שלה. ולמשמע המפלגה משותפת עם רשימה דתית אין משמעותה חזרה לשורות

 31לדבריה, היא שואפת לחזור לכהונה נוספת במשרד המשפטים, בה זכתה להערכה ציבורית רבה.

דתיים אך כבולה עדיין -ככל שתצליח בכך, היא צפויה להיות משוחררת יותר מלחצים מפלגתיים

 . כח רב קואליציוני שבו למפלגות הדתית והחרדיות למאזן כוחות

 
 .mako, 201219.12, באתר  ראיון עם איילת שקדעוקפת מימין:  , שטרן 'ש 25
 16.1.2013, אתר כיפה, איילת שקד: נתמוך בנישואין אזרחיים לפסולי חיתוןא' פולק,  26
 2018-ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ח  5227/20פ/והצבעתה נגד הצ"ח   19.12.2018לדוגמא, נאומה במליאה ביום  27
 2018.12.19, 84, 20-ה הכנסת של 391' מס ישיבהפרוטוקול  28
 )זמין באתר "כאן"(  3.2.2019, כאן רשת ב', תכנית רדיו קלמן ליברמןראיון עם איילת שקד,  29
 בראיון  1:18שם, דקה  30
, אתר מעריב אונליין, מזה של השר בנט 44%מרוצים מתפקוד השרה שקד,  53%: סקרמערכת מעריב אונליין,  31

29.12.2018 
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 .בנושאי המשרד נרחבות בתחום ויכולת לקדם חקיקה ממשלתית ת משפטים סמכויות/לשר

משרדית, ועל כן איילת שקד היא לקוחה מתאימה, -תכנית היישום דורשת בעיקר פעילות פנים

 באם תתמנה לתפקיד.

 ממשלת מעבר 

. זאת מסיעת הליכוד נייר זה התעלם מהעובדה ששר המשפטים המכהן הוא ח"כ אמיר אוחנה

לתפקיד לשם מילויו בזמן ממשלת מעבר, תוך כוונה עתידית להזיזו  מונהמפני שהשר אוחנה 

הן מהטעם הטכני שהכנסת פוזרה, והן  בממשלת מעבר לא ניתן לקדם חקיקה, 32לתפקיד אחר.

אינה פועלת עוד מכוח אמון הכנסת אלא מכוח עקרון הרציפות מהטעם המהותי שממשלת מעבר 

אוחנה כאל לקוח  אמיר להתייחס לשר לא מצאתי שיהיה נכון על כן  33. לה חדשהלכינון ממש עד

 נייר זה.

 35-הממשלה ה

. 35-, תחל מערכה להרכבת הממשלה ה 17.9.2019ביום  22-לאחר שיתקיימו הבחירות לכנסת ה

 קיימים שני תרחישים ריאליים, שלהם השפעה שונה על הישימות הפוליטית של נייר זה:

דפוסי ההצבעה שלהם מהבחירות הקודמות ותוקם ממשלה דומה  אתחזרו שיאזרחי ישראל  .א

בסיס וקווי יסוד לממשלה יעניקו  וההסכמים הקואליציוניים שיהו 34במרכיביה לזו היוצאת.

בכורה למפלגות החרדיות בסוגיות דת ומדינה, תוך התחייבות לשמירה על הסטטוס קוו. 

ה הפוליטית, אם כי הדבר לא בלתי אפשרי אם במצב זה צפוי קושי בקידום המדיניות בזיר

 ., וייעשה משא ומתן יסודיבדרך הנכונה תמוסגר המדיניות

בעקבות לחץ מצד סיעת ישראל ביתנו, תוקם "ממשלת אחדות" שמרכיביה העיקריים הם  .ב

היתכנות גבוה לקידום המדיניות, בהיותה פשרה   תהיהבמצב זה  35לבן.-כחולות הליכוד וסיע

 בין הרצון להנהיג נישואין אזרחיים לבין לחץ מצד החרדים והדתיים לשמור על הסטטוס קוו.

כמובן שקיימת חשיבות רבה לשאלה איזו סיעה תחזיק בתיק המשפטים ואם אכן יחזור לידיה של 

ספק אם ניתן יהיה לראות לוין,  באם התפקיד יוטל על השר יריב  השרה לשעבר איילת שקד.

 36בלקוח של הנייר. סוגיות דת ומדינה אינן באג'נדה של לוין.

 
 6.6.2019, 12, אתר מאקו חדשות | "מינוי אוחנה זמני, הוא לא יישאר" 2019ת בחירוד' ליאל,  32
 2019, עדכון אחרון: ינואר  : מינויים בתקופת בחירות1.1501הנחיה מס' הנחיות היועץ המשפטי לממשלה,  33
 14.6.2019, גלובס, סקר הסקרים: הליכוד מובילה, ליברמן מתייצב, העבודה מתנדנדתש' רביד,  34
, 12, אתר מאקו חדשות | ליברמן: "נכפה ממשלת אחדות אחרי הבחירות" 2019בחירות רכת החדשות, מע 35

15.6.2019 
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 פירוט עלויות לעריכת נישואין אזרחיים בחו"ל : 'בנספח 

 מקור לנתון  עלויות  רשימת הוצאות 

אתר להשוואת מחירי טיסות, טיסות שלא בעונה,   יורו 300 לקפריסין עלות נסיעה

 שנה טרם מועד הטיסה להזמנה כחצי 

, לא airBnBהשוואת אפשרויות לינה בלרנקה באתר  ש"ח 500 עלות שהייה

 בעונה, דירוג נמוך, כשלשה חודשים טרם המועד

חושב בהתאם לשכר הממוצע במשק. יום עבודה הוא  ש"ח 1,850 אובדן ימי עבודה 

. חושב כשני ימי חופשה 22יחידת השכר החודשי חלקי 

 אחד מבני הזוג בלבד לכל 

בהתאם למפרט "עלויות חתונה אזרחית בחו"ל",  ₪ 800 תרגום מסמכים

 free-wedding.infoהפורסם באתר 

פורטל משרד החוץ, "אימות מסמכים ציבוריים  ש"ח 70 אּפוסטיל

 ישראליים".

בהתאם למפרט "עלויות חתונה אזרחית בחו"ל",  יורו 281 אגרת נישואין

 free-wedding.infoהפורסם באתר 

 כנ"ל יורו 25 אּפוסטיל קפריסאי

אחיד כפי שנקבע בתקנות ה 2019מחירון נוטריון  ש"ח 865 אישור נוטריון

 1978-הנוטריונים )שכר שירותים(, תשל"ט

 לשקל.סוכם לאחר המרת מט"ח  ש"ח  6,579 לזוג סה"כ 

  

 
 5.2.2019מעריב,  ,הפריימריז בליכוד: מדד 'דת ומדינה' של המתמודדיםא' בנדר,  36
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 שחקנים  עמדות  טבלת ניתוח: ג'נספח 

 שחקן

 
 

שינוי שיחול לאחר   עמדה  משאבים  אינטרסים  ערכים/אידיאולוגיה

 האימוץ 

אוכלוסיית היעד:  

אזרחים מנועי  

 חיתון

מעוניינים במעמד שווה במדינת  

ישראל. שואפים לקבל הכרה של  

הממסד בזוגיות שלהם ואת  

 הזכויות הנלוות לכך. 

לקבל מסלול רישום  

אזרחי שבו יש מעורבות  

נמוכה ככל הניתן של  

 גורמי הממסד הדתי. 

, שמתבטא בעיקר  כח פוליטי דל

   אופוזיציה.   בנציגי

ככלל, יתמכו במהלך  

שיאפשר מיסוד זוגיות  

עבורם. לגבי הנכונות  

לעבור תהליך מול פקיד  

קיימות עמדות   –דתי  

 שונות בתוך הקבוצה. 

לאחר האימוץ ניתן  

להעריך שהסימפטיה  

למדיניות תגדל ככל  

שהיא תתקדם בשטח  

 ותהפוך למציאות. 

הלקוחה: שרת  

המשפטים 

לשעבר, איילת  

 שקד

חייבת לעשות  ישראלית ה חברה ה

להכיל   התאמות כך שתצליח 

ולכבד צרכים ורגישויות הן של  

הציבור הדתי והן של הציבור  

 שאיננו דתי. 

להלך בין הטיפות. לא  

להרגיז את מובילי  

הדעה בציונות הדתית,  

אשר מקדמים אותה,  

ומאידך לא להצטייר  

כנכנעת לתכתיבי  

 הרבנים. 

פוטנציאל   –בעת הזו 

כן מאוד שתשוב  אלקטורלי. יית

לתפקיד שרת המשפטים, ואז  

תהיה בעמדת יכולת להוביל  

חקיקה ממשלתית בנושא  

 וליישם מדיניות תואמת. 

הביעה מחויבות לפעול  

 לצמצום התב"ר 

 לא צפוי שינוי 

השר לשירותי  

דת, ח"כ יצחק  

 וקנין

יהודים צריכים להינשא רק לפי  

הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

י שיש בכך  מיסוד מסוג אחר מפנ 

 כרסום בסטטוס קוו. 

שימור המונופול של  

המועצות, הדתיות  

הכפופות לו, וחיסול  

 ניסיונות לאתגר אותו. 

בהיותו שר הנוגע בדבר, יש לו  

השפעה רבה על היכולת לקדם  

 חקיקה ממשלתית בתחום. 

באם המדיניות   יתנגד למדיניות 

תאומץ, יפעל למזער  

נזקים עבור המערכת  

יר  שתחתיו. ינסה לצי 

את ברית הזוגיות  

 כעניין אזוטרי זניח. 

באם המדיניות   תתנגד למדיניות מנדטים בכנסת היוצאת.   8שימור כח בממסד  יהודים צריכים להינשא רק לפי   מפלגת ש"ס
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הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

מיסוד מסוג אחר מפני שיש בכך  

 כרסום בסטטוס קוו. 

הדתי. רוב המועצות  

הדתיות נשלטות בידי  

 מפלגת ש"ס ואנשיה. 

מחזיקים באופן די עקבי בתיק  

שירותי הדת. בעלי השפעה  

חזקה על עמדת הממשלה  

בתחום, בעיקר באמצעות  

התניות בהסכמים  

 הקואליציוניים. 

למזער   תפעלתאומץ, 

אנשיה  נזקים עבור 

שממסד הדתי ותנסה  

למזער את ההפסד  

 . הציבורבתודעת 

סיעת אגודת  

 ישראל 

יהודים צריכים להינשא רק לפי  

הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

מיסוד מסוג אחר מפני שיש בכך  

 כרסום בסטטוס קוו. 

שימוש בסוגייה זו  

כקלף מיקוח לשם  

השגת אינטרסים  

 הנוגעים לצרכי המגזר. 

מנדטים בכנסת היוצאת.   8

בעלי השפעה חזקה על עמדת  

עיקר  הממשלה בתחום, ב

באמצעות התניות בהסכמים  

 הקואליציוניים. 

אם תקבל תמורה   תתנגד למדיניות 

הולמת, תשלים עם  

המדיניות ותתעלם  

 ממנה. 

איחוד מפלגות  

הימין )הבית  

היהודי, האיחוד  

הלאומי ועוצמה  

 יהודית( 

יהודים צריכים להינשא רק לפי  

הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

בכך  מיסוד מסוג אחר מפני שיש 

ופגיעה    כרסום בסטטוס קוו

 בזהותה היהודית של המדינה 

לבצר את מעמד  

הממסד הדתי מתוך  

תקווה לחזור לשלוט  

בו. להתנגד לפיכך  

 לטיפול בתב"ר. 

מנדטים. חברת קואליציה   5

חלשה, בהיותה תומכת  

הכרחית בממשלה בראשות  

 הליכוד. 

עשויה להמשיך לנהל   תתנגד למדיניות 

מאבק. תלוי במידת  

ץ הציבורי מצד  הלח

 ארגונים חרד"ליים. 

מפלגת הימין  

 החדש 

החברה הישראלית חייבת לעשות  

התאמות כך שתצליח להכיל  

ולכבד צרכים ורגישויות הן של  

הציבור הדתי והן של הציבור  

 שאיננו דתי. 

לציבור   להראות

שקיימת מפלגה ימנית  

שמעוניינת לשמור על  

זכויותיהם ולגרוף  

 תמיכה. 

לכנסת העשרים  נותרה מחוץ 

ואחת, אך מביאה עמה  

)לחבירה עם רשימה אחרת?(  

אלקטורט של כארבעה  

 מנדטים. 

תפעל להאדרת   תתמוך במדיניות 

המדיניות ולתרגומה  

 להון פוליטי. 

מפלגת ישראל  

 ביתנו 

לשחרר את אזרחי ישראל מכל  

 כפייה דתית.  

לגרוף את תמיכת  

"הקול הרוסי"  

ולהתחזק בקרב הציבור  

סת היוצאת היוותה לשון  בכנ 

מאזניים. מחזיקה כח רב ביחס  

לגודלה. חתומה על התקדים  

תפעל לקבלת קרדיט   תתמוך במדיניות 

על המדיניות ויצירת  

 הון פוליטי. 
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של חוק ברית זוגיות לחסרי   החילוני 

 דת. 

לשמר את השילטון   אין ערכים למפלגה, בהיבט הזה.  מפלגת הליכוד 

באמצעות מסחר  

 באג'נדה בסוגיות שאינן  

השחקן הגדול בכל קואליציה  

ריאלית. לפי הנחיית רה"מ יכול  

הליכוד להתוות את דרכה של  

 הממשלה. 

תגבש עמדה בהתאם  

לשיקולים קואליציוניים  

 נקודתיים

בשלב זה תנתק מגע.  

לא תפריע ולא תקדם  

 את המדיניות. 

מפלגות 

האופוזיציה )גוש  

 מרכז( -שמאל

לשחרר את אזרחי ישראל מכל  

 כפייה דתית. 

לאתגר את הקואליציה  

ולנסות לתפוס את  

 השלטון  

בעיקר עמדת השפעה חזקה על  

התקשורת והשיח הציבורי.  

מעט מאוד יכולת פרלמנטרית  

 לקדם מהלכים. 

יפעלו להרחבת   יתמכו במדיניות 

המדיניות לכדי מתן  

פיתרון לאוכלוסיות  

 נוספות )להט"ב ועוד( 

המפלגות 

 הערביות 

למפלגות אלה אמירה ערכית  אין 

דתיות של  -בנוגע לסוגיות חברתיות

 יהודית -החברה הישראלית

לדאוג לרווחת הציבור  

הערבי באמצעות מסחר  

בסוגיות שהן נמנעות  

 מעיסוק בהן. 

מעט מאוד יכולת פרלמנטרית  

 לקדם מהלכים. 

יוסיפו להימנע מעיסוק   יימנעו מעיסוק בתחום 

 בתחום.

ארגונים אזרחיים  

נדה  עם אג'

 , כגון: חילונית

ישראל חופשית,  

הפורום החילוני,  

 להט"ב ארגוני 

לשחרר את אזרחי ישראל מכל  

כפייה דתית. לאפשר לכל זוג  

במדינה למסד זוגיות בדרך  

 אזרחית. 

למנוע יישום מדיניות  

שנותנת פיתרון חלקי,  

מחשש ששאר הבעיה  

תיוותר לעד. לתמוך  

בפתרונות שמייצרים  

 פירצה בגדר. 

פעה חזקה על  עמדת הש

התקשורת והשיח הציבורי ועל  

 נבחרי ציבור מהאופוזיציה. 

עשויים להתנגד בשל  

העובדה שהמדיניות  

מספקת מענה  

לאוכלוסייה מצומצמת  

 יחסית לשאיפותיהם.

ייתכן שיתמכו כדי  

לאפשר לפיתרון  

החלקי להתקדם ואז  

להרחיבו, בבחינת "רגל  

 בדלת". 

ארגונים עם  

אג'נדה דתית  

חזון,  )שמרנית  

ליבה, חותם, דרך  

יהודים צריכים להינשא רק לפי  

הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

מיסוד מסוג אחר מפני שיש בכך  

כרסום בסטטוס קוו ופגיעה  

לבצר את מעמד  

הממסד הדתי מתוך  

תקווה לחזור לשלוט  

בו. להתנגד לפיכך  

מאוד על  עמדת השפעה חזקה 

 חברי איחוד מפלגות הימין. 

יתנגדו למדיניות באופן  

 נחרץ 

יפעלו לסכל את תכנית  

 המדיניות. 
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 לטיפול בתב"ר.  בזהותה היהודית של המדינה.  אמונה( 

ארגונים עם  

אג'נדה דתית  

)צהר,    דמוקרטית

נאמני  בית הלל, 

 ( תורה ועבודה

נישואין לפי הדין ההלכה זו הדרך  

הרצויה. אולם אין טעם במניעת  

מיסוד אזרחי מזוגות שההלכה לא  

להשיא. קיפוח זכויות אזרח  יכולה 

 מטעמי דת איננו דבר רצוי. 

לקדם פיתרונות שבהם  

ניתן מענה אזרחי היכן  

 שיש בעיה דתית. 

מעט מאוד. בעיקר השפעה על  

חברי כנסת דתיים ליברלים,  

  שרובם במפלגות אופוזיציה.

השפעה מסוימת על הימין  

 החדש. 

ימשיכו לתמוך   יתמכו במדיניות 

 בתוכנית המדיניות. 

-ציבורי הדתיה

 חרד"לי

יהודים צריכים להינשא רק לפי  

הדין הדתי. אל למדינה לאפשר  

מיסוד מסוג אחר מפני שיש בכך  

כרסום בסטטוס קוו ופגיעה  

 בזהותה היהודית של המדינה. 

לבצר את מעמד  

הממסד הדתי מתוך  

תקווה לחזור לשלוט  

בו. להתנגד לפיכך  

 לטיפול בתב"ר. 

ה"בייס" האלקטורלי של  

מפלגות הימין, ומי    איחוד

 שמתווים את דרכה הרעיונית. 

ייתכן שיגלה אדישות   יתנגדו למדיניות 

אך ייתכן שיופעל על  

ידי הארגונים  

החרד"ליים וימשיך  

 להתנגד נחרצות. 

-הציבור הדתי

 מודרני 

נישואין לפי הדין ההלכה זו הדרך  

הרצויה. התפיסה הערכית לגבי  

 מנועי חיתון איננה מגובשת דיה. 

יש בנח עם העמדה  להרג

הפוליטית של נציגיו.  

לא להיות שותף לכפייה  

 דורסנית מדי. 

חסר משאבים בשל דפוסי  

 הצבעה לא מאורגנים. 

לא ברור. כפופים  

 להשפעות רבות. 

צפוי להשלים עם  

תכנית המדיניות  

ובהדרגה לייצר תמיכה  

 בה. 

יהודים צריכים להינשא רק לפי   הציבור החרדי 

למדינה לאפשר  הדין הדתי. אל 

מיסוד מסוג אחר מפני שיש בכך  

 כרסום בסטטוס קוו. 

לדאוג שהכח הפוליטי  

של נציגיו לא מתבזבז  

על מאבקים הקשורים  

לאופי המדינה, אלא  

 לטובת צרכי המגזר. 

בעל משאבים מעטים ביותר,  

בשל הכפיפות של נבחרי  

הציבור והעיתונות לעמדות  

הרבנים. רק במצבי קיצון  

 החרדי" מצליח ה"רחוב

 להכתיב מהלכים.

ככלל, מתנגדים. בפועל  

נוטים שלא לגלות הרבה  

עניין בסוגיות שאין להם  

 זיקה למגזר החרדי. 

סביר שלא יעסוק  

בתכנית המדיניות  

לאחר שתתקבל  

 החלטה לאמץ אותה. 
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 ניתוח רגישות  :ד' נספח

הגיוניים בחלוקת  בחינת עמידות הבחירה בפני שינוייםלצורך להלן יוצגו טבלות אלטרנטיביות 

 המשקלים.

 שתבחין התועלת מוגדל תוך הפחתת משקל התבחינים האחרים:ך משקל כחלוקת הבשינוי  .1

 משקל  בית משפט  מרשם זוגיות  רשם הנישואין  ציונים

 0.6 5 4 1 תועלת

 0.1 2 4 5 עלות

 0.2 2 4 5 ישימות פוליטית 

 0.1 4 2 5 מורכבות 

 1 4.2 4.2 3.1 ציון משוקלל 

עדיין זוכה בציון הגבוה ביותר, אך יחד עם חלופת  "הרחבת מרשם ברית הזוגיות"נמצא שחלופת 

 ."רישום בבית המשפט לענייני משפחה"

שינוי בחלוקת המשקל בין התבחינים כך שהפיזור ביניהם צומצם. משקל כל תבחין התקרב   .2

 .5%-למרכז ב 

 משקל  בית משפט  מרשם זוגיות  הנישואין רשם  ציונים

 0.35 5 4 1 תועלת

 0.15 2 4 5 עלות

 0.3 2 4 5 ישימות פוליטית 

 0.2 4 2 5 מורכבות 

 1 3.45 3.6 3.6 ציון משוקלל 

נמצא שחלופת "הרחבת מרשם ברית הזוגיות" עדיין זוכה בציון הגבוה ביותר, אך יחד עם חלופת 

 כולם"."רושם הנישואין ירשום את 

 

 


