התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל

כללי הנישואין • מועדים אפשריים לעריכת החופה • עלות הטקס
הכשירות להינשא על פי פסיקת מועצת הרבנים המתקדמים
ההלכה היהודית מכירה בשלוש מערכות של איסורים על קשר זוגי :איסורי עריות מן התורה (דאורייתא) ,איסורי עריות מדברי חכמים
(דרבנן) ואיסורי לאוין או איסורי קדושה.
במסגרת איסורי העריות נאסרים בעיקר קשרים זוגיים-מיניים בין בני משפחה ובין גבר לאשת איש .התורה מפרטת רשימה ארוכה
של איסורים מעין אלו בפרשת אחרי מות בחומש ויקרא .חכמי המשנה והתלמודים הוסיפו על איסורים אלו איסורים נוספים על
קשרים בין בני משפחה ,המכונים "שניות לעריות" .היהדות המתקדמת בישראל מקבלת על עצמה את איסורי העריות מן התורה
ומדברי חכמים.
המערכת השלישית של האיסורים מכונה כאמור "איסורי לאוין" .במסגרת מערכת זו אוסרת התורה ,בין השאר ,על נישואי כהן גדול
עם אלמנה ,נישואי כל כהן עם גרושה ,נישואי ממזר/ממזרת לבן/בת ישראל ,נישואי אדם לגרושתו לאחר שנשאה לאחר ונתגרשה
גם ממנו ,נישואי אלמנה שלא השתחררה מרשות היבם באמצעות חליצה ,נשואי אישה לגבר עמו קיימה יחסי מין טרם גירושיה וכו'.
על פי פסיקת מועצת הרבנים המתקדמים איסורי הלאווין אינם נאכפים בימינו ואין נוהגים על פיהם .אשר על כן רבני היהדות
המתקדמת משיאים בני זוג כהן וגרושה ואינם נוהגים בהתאם להלכות ממזרים.
מועצת הרבנים המתקדמים בישראל אוסרת על רבניה להשיא בני זוג שאחד מהם אינו יהודי .לעניין זה רישום במרשם האוכלוסין
מקים ,מבחינת רבני היהדות המתקדמת ,חזקת יהדות ,אשר נסתרת רק בהינתן ראיות השוללות את יהדותו של האדם .יודגש
כי שעריהן של קהילות היהדות המתקדמת פתוחות בפני כל אדם המבקש בכנות וברצינות להתגייר ולהצטרף לעם היהודי.
הליך הגיור הנערך בפני בית הדין של מועצת הרבנים המתקדמים משקף את גישתה האוהדת ,המתונה ומאירת הפנים כלפי
המבקשים להתגייר.
המועדים המותרים לעריכת טקסי חופה וקידושין
על פי פסיקת מועצת הרבנים המתקדמים ניתן לקיים טקסי חופה וקידושין בימות החול ,בשעות היום והלילה כאחד .רבני היהדות
המתקדמת אינם עורכים חופות בשבתות ובימים טובים )חגי המקרא( .טקסי חופה הנערכים בימי שישי בשעות הצהרים ואחר
הצהרים צריכות להסתיים זמן מספק טרם כניסת השבת )ללא כל קשר לשאלת סיום החגיגה( ויש לבדוק עניין זה עם הרב/ה .בדומה,
ניתן לערוך חופות לאחר צאת השבת.
בנוסף ,אוסרת מועצת הרבנים המתקדמים על עריכת חופות בתשעת הימים בין א' באב ובין צום ט' באב ,בערבי התעניות על חורבן
בית המקדש ובמהלכן )ג' תשרי-צום גדליה ,י' בטבת ,יז בתמוז( ובערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל .בעקבות רצח רה"מ יצחק רבין קבעה מועצת הרבנים איסור על עריכת חופות בערב יום הזיכרון הממלכתי ובמהלכו.
בניגוד לרבני היהדות האורתודוכסית ,רבני היהדות המתקדמת עורכים טקסי חופה וקידושין בימי חול המועד של חג הסוכות וחג
הפסח וכן בימי ספירת העומר ,שבין חג הפסח וחג השבועות.
עלות חבילת הנישואין של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
חבילת הנישואין של התנועה ליהדות מתקדמת כוללת מפגשי הכנה עם הרב/ה (לכל הפחות שני מפגשים) ואת טקס החופה .בנוסף,
ניתן לקבל ייעוץ משפטי מעורכי/ות הדין של המחלקה המשפטית בתנועה בנוגע לעריכת הסכמי כבוד הדדי (הסכם לחיים משותפים/
הסכם ממון) וחתימה על נספח להסכם בעניין התרת הקשר במקרה של פרידה .עריכת הסכמים אלה כרוכה בתשלום .כשירות
לזוגות המתחתנים באמצעות התנועה ,ניתן יהיה לחתום על הסכמים אלה בעלות מופחתת.
על פי קביעתה של מועצת הרבנים המתקדמים עלות חבילת הנישואין היא  .₪1500עלות זו מחייבת את כל חברי מועצת הרבנים ואין
להוסיף עליה כל תשלום אישי נוסף לרב ,מלבד תשלום בעבור נסיעות לאתר החתונה .רבני היהדות המתקדמת מקפידים שלא לקבל
תשלום מבני הזוג או בני משפחותיהם במעמד החופה .אשר על כן מומלץ להסדיר עניין זה בפגישה השניה עם הרב/ה או לאחר יום
החתונה .מיותר לציין כי בני הזוג יקבלו בעבור התשלום קבלת מס.
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