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יהודה

אחרי

שוחט

ש;\ברה חוויה

היהודית שלי
ומכילה ,ורק

עם החבר שלה שהתחיללהתחזק,
מתחתנים
שתת אלפי ישראלים
אחרי כמה שנים הוא הלךלבית
בכל שנה לא דרך הרבנות .יש
היא אומרת .״במובן הזה ,התנועה הקונסרבטיבית
עליה גטלחומרה״ ,היא אומרת .״הגברים הם
כאלה שעורכים טקס אזרחיבחו״ל
החזירה אותי הביתה .היא הרבה יותרמכילה ,יש
$TS1$אח$TS1$/
במשרד הפנים,
ורק נרשמים
אח־ הפריבילגיים בסיפור הזה ,ומדינת ישראל נותנת
דים עורכים טקסבעל זיקה דתית
ריבוי דרכים,
לבית הדין הרבני סמכותלהוציא צו מעצר לאישה
פלורליזם ,לא בוחנים את היהדות
באמצעות רב קונסרבטיבי או רפורמי אבל נרשמים
שלך על פי השאלה אם יש לך או אין לך כיפה.
האוכלוסין.
במרשם
כמוני ,שלא רשומה כנשואה
הגדול .מחוברלמסורת ,לת־
$TS1$לתרבות$TS1$,
אתהיהודי ,וזה הדבר
בעצם ,המדינה קובעת ללבית הדין הרבני יש
רקבידועים בציבור .אבל מתברר שאלה וגםאלה,
להיסטוריה וגםלהלכה ,במובן כזה או אחר״.
רבות,
$DN2$לתרבות$DN2$,
גבול״.
סמכות ללא
$TS1$מה|$TS1$
מה־
שבמקרה של גירושים הם פטורים
שבטוחים
הרבני,
הדין
בבית
שנים אחדותחלפו,ונטלי פגשה את מי שהפך
עינוי
טועים.
באמת
אבל
הכל,
למשלי,
נטלי
עשתה
לבן זוגה האחרון .יחד הםהחליטו להינשא על
לםטרגר;
כהלכתו
גט
התחתנה
הכל ,כדי לנתק מגע עם הממסה לא
פי כלליההלכה ,אבל באופן פרטי .בלי להירשם
קונסרבטיבית ומרצה
רבה
לםטרגר ,בת 48
האוכלוסין .״הייתי בטוחה שזה
במרשם
כנשואים
ברבנות ,לא נרשמה כנשואה,וכיוון שהיא שומרת
יפתור אותי מהרבנות״ ,היא אומרת.״אולי הייתי
ליהדות בקהילות של התנועה ,במכינות קדם־
$TS1$קדםצבאיות$TS1$
תורה ומצוות בדרכה ,היאאפילו סיכמה עם בן הזוג
תמימה״ .הבעיה הקטנה :על פי החוקבישראל,
$DN2$קדםצבאיות $DN2$ובבתי מדרשליהדות וזכויות אדם ,גדלה
צבאיות
שבמקרה שהסיפור יסתיים הםילכו יחדיו לבית
נישואים כאלה אסורים .מי שמקיים טקס כהלכה
דתי־לאומי .היא
בפריז ואחר כך בישראל בבית
דין רבני של התנועה הקונסרבטיבית ושם יינתן
ונולדו לה שלושהילדים (ומאז כבר נכד
נישאה
בפועל ,עומד כעת מעל לראשה צו שהוציא
הגט.
לעונשין בחוק
ללא רשות מבית הדין צפוי
(לפני
מהממסד
אחד) ,ואז הגיע הרגע שגרם לה להתרחק
להיעצר בכל
חודשים אחדים תוקן החוק ,וגם בני הזוג שמתח־
$TS1$שמתחתנים$TS1$
בית הדין הרבניועל פיו היאעלולה
הרבני.״חוויית הגירושים ,עם שלושה
תנים
המשטרה .לבית הדין ,מתברר ,יש גם
רגע על ידי
$DN2$שמתחתנים $DN2$כך מסתכנים בענישה י״ש).
״החלטנו ללכת על זה בכל זאת,
ילדים ,בבית הדין הרבני ,הייתה שבר
סמכותלהטילעליה קנסות אולעשות ככלהעולה
שמתחתנים כך
מתוך הנחה שחרדים
עבורי״ ,היא מודה .״כשיצאתי
גדול
להיכנע״ ,היא אומרת.
על רוחו.״איןלי שום כוונה
משם נשבעתישלעולם לא אדרוך
״אם צריך אני אצעדלכלא .מקווה שידאגולי שם
באמצעות רבנים קיצוניים יותר לא
בבית הדין הרבני שוב ,בשום דרך .לא
לתנאים לפחות כמו שקיבל דרעי ,באגף התורני
הטקס
נענשים״ ,היא אומרת .״את
חשבתי אז שאהיה בזוגיות שוב ,אבל
שלנו ערך אדיר זיק
שבויכלאואותי״.
ז״ל ,יחד עם רב
שלזינגר .כך קיימנו
הקהילה שלי ברי
אמרתילעצמי שאם זה יקרה ונרצה
הסיפור שלנטלי מטריד במיוחד ,משום שעל
נעשה את זה באופן פרטי
להתמסד
פי הרישומים של מדינת ישראל היא כלל לא
טקס שגם ענה על דרישות ההלכה
כלואה״.
לא
מוכר,
ולא
דרישת הזמן מבחינת
גם
אבל
להיות
כדי
הסמכותבעניין גירושיה ניתנה
נשואה.ועדיין,
על
בשנים שלאחר מכן גילתה נט־
בלעדי לממסד הרבני שממנו היא כה ביקשה
באופן
המקום שליבתהליך כאישה״.
אדרור
ער״דבתיה כה
למרבה הצער גם מערכת היחסים
לי את היהדות המסורתית .״החוויה
להתרחק .״פנתהאליילאחרונה מישהי שרק גרה
UllitUI
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וכשהם נפרדו

הדין הרבני וכפו

משפילה

בהבנות

בגיתשיה

הראשונים,

$DN2$אח$DN2$/

נטלי לסטרגר
שלא תחזור לשם
$DN2$מה|$DN2$
ל;\ולם .את נישואיה
נשב^יה

בטקס

השניים ציינה
דתי

פרטי ואפילו לא

נרשמה

אבל

הפנים.

במשרד

מבן

כשנפרדה

התברר לה שלבית
זוגה,
הדין הרבני יש בכל זאת
סמכות

כולל

לרדוף

צווי

יציאה
נשבעת

אותה,

מעצר ועיכוב
מהארץ .וכן,
שתיכנס

היא

לכלא

_____

לפני

שתדרוך

ברבנות

__

__

___-

מבית ,בפריז ,הייתהנעימה ,נינוחה

בארץ

הרגשתי את

ההקצנה הדתית״,

ומיד לאחר מכן צו מעצר .״כשקיבלתי
הזאת הגיעהלסיומה ,ואז סיפרהלנטלי עורכת
צחקתי״ ,היא מורה ,״אבל
המוקדם בין
דינה אלה כאהן ,שלמרות הסיכום
j$1ST$רה $1ST$הר־
על הטיעון האורתודוקסי ,שגט ברבנות זו
בתהליך ,בתיה כהנא דרור מ׳מבוי סתום׳ ,הסבירה
בני הזוגולמרות שלא נרשמו כנשואים ,היא לא
$TS1$״החר|$TS1$
״החר־
לי שזה רצינילגמרי ושמעכשיו בכל רגעיכולים
מוגנת מפני פנייה של בן הזוגלשעברלבית הדין
j$2ND$רה $2ND$רך היחידהלמנוע ממזרות ,אומרתנטלי:
$TS1$אל$TS1$/
אל־
דים גם ככה לא רוצים להתחתן איתי .במשך
לעצור אותי ואצטרך להשתחרר בערבות .אמרתי
הרבני .״התברר ליש׳חלושינויים׳ ולא רק שבית
$DN2$״החר|$DN2$
לחשוב
ושבלי
כזאת,
כוונה
לי
שאין
לה
הדין כבר כפה גט עלידועים בציבור ,אלא שיש
גם
אז
רישום,
ניהלה
קהילה
כל
שנה
פיים
פעמיים
עכשיו
$DN2$אל$DN2$/
אני אלך לכלא .אני גם מתכוונת ללכת עם זה
מרוץ סמכויות״ ,היא אומרת .״לשמחתילנו לא
ינהלו רישום .מדינת ישראל רק הולכת אחורה.
$DN2$לאנר"כשקיבלתי $DN2$את הצו
"כשקיבלתי
לבג״ץ .תרע כל אישהויידע כל איש,לפני שהם
ילדים ,אבל אצל זוגות
היהעניין של מזונות או
את המעט שבמעט שאלי בן דהאן שינה ,בזכות
״,
וקואליציות
׳קולך׳ ,׳מבוי סתום׳
תנועות כמו
ובאיזו
מולם
מה
הזוגיות,
לברית
הולכים
זה
בזה.
גם
לדון
סמכות
אחרים לבית הדין יש
עומר
מודה לסטרגר,
צחקת
הממשלה
החזירה
מדינת
לגמרי
זאת
חיים.
הם
מרינה
בחוק
הרבניים
הדין
לבית
ניתן
אבסורד! הכוח הזה
שבעתיים
עכשיו
למעןעגונות,
תתעוררו,
של
הדץ
עורכת
אז
״אב
$TS1$ההג|$TS1$
ההג־
גוברת
ההלכתית
ההגדרה
שבה
הלכה,
״אפשר
גבוהים.
לטונים
היא
משנת 1953
שומרת
אני
היהדות.
נגר
לא
אני
לאחור.
על
עולה
עצמי
יי
האזרחית״.
דרה
למ־
$TS1$למציאות$TS1$
1953
בשנת
בישראל
המציאות
את
להשוות
תורה ומצוות ,ומדינת ישראל צריכה להכיר בזה
$DN2$ההג|$DN2$
שזה רציני יגמרי
הסבירה
$TS1$שמ|$TS1$
שמ־
בתיה כהנא דרור,מנכ״לית ״מבוי סתום״
אות $DN2$שלנוהיום?״
ציאות
שיש כמה דרכים״.
רגע יכו יים
ושמעכשיו בכ
בזכות
משפט,
בבית
נדונים
הממון
יזהר הם ,מנכ״ל התנועה המסורתית בישראל
טפל במםורבות גטועגונות ורתייה אורתודוקסית
ענייני
בעוד
$DN2$שמ|$DN2$
מוסיף :״המקרה של נטלי הוא לא מקרה קיצץ,
בעצמה ,הייתה חריפה יותר .״ער היום הנחנו שאם
פנייה מהירה של
נטלי ,בן זוגהניצל את ההזד־
$TS1$ההזדמנות$TS1$
מתכוונת
אנ
לעצור אות
אתה לא רשום ברבנות ,בית הריןמוגבלביכולת
ות $DN2$ודרשלדוןבענייני הגט בבית הדין הרבני.
מנות
שחשבו ועקפו את
הואיכול לקרות לכל אלה
תדע
ללכת עם זה לבג״ץ.
$TS1$אינקוויזי|$TS1$
אינקוויזי־
״טעינו .זו
אליך" ,היא אומרת.
הרבנות ונישאו שלא באמצעותה .הנה ,ביציאה
לדיון הראשון ,וגם השני ,היא לא הגיעה ,״אבל להגיע
ציה ,רדיפה על רקע דתי.הגבילו לנטלי את
הגשתי להם אישורימחלה״ ,היא אומרת .״באמת
אתכם
מהקשר היא אורבת לכם ,בלי לשאול
$DN2$אינקוויזי|$DN2$
ו״דע כל איש,
אישה
כל
קרסתי פיזית ,בגלל העומס הרגשי הזה.ובלי קשר,
רבה פשוט מפני שהחוקהישראלי העניק לה את
חופש התנועה ,הוציאו נגרה צו .זהאינקוויזיטורי.
שהם הולכים לברית
לפנ
איך הם בכלליודעים שהיא לא התחתנה,לצורך
שאתאושש הפרוד שלי יירדמהרעיון
קיוויתי שעד
הכוח הדורסני הזה שלא קיים בשום מקוםבעולם
הזה .הבעיה שלי היא שאני באמת רוצה גט על פי
העניין ,בחתונה בודהיסטית? זה הרי לא רשום
הפוליטיקאיםשמתעלמיםמהעניין ,על
המערבי.
הזוגיות ,מה עומד מולם
בשום מקום״.
ההלכה ,ואין לי שוםענייןלעגן אותו או לסרב
אף התמיכה הציבורית הרחבה בנישואים אזרחיים
ובאיזו מדינה הם חיים"
עו״ר כהנא דרור כבר הספיקה להגיש לבית
לקבל גט .אני רק לא מוכנה בשום פנים ואופן שזה
הפולי־
1$1ST$ילופה$1ST$
שתיקת
בישראל נוהגים ברשעות ממש.
$TS1$שנר|$TS1$
שנר־
בקשה
יקרה בבית הדין הרבני .רק ,כמו שסיכמנו ,בבית
טיקאים היא חרפה שרק כניסה שלנטלי לכלא
1$2ND$ילופה$2ND$
הרין בקשת ערעור על צו המעצר,
תהיהגדולה ממנה״.
חתה .בשלב הבא היא מתכוונת לכפור בסמכותו
הדין של התנועה המסורתית״.
$DN2$שנר|$DN2$
גורם ברבנות שמכיר את פרטי המקרה מקרוב
של בית הרין ,ואם גם זה לאיעזור תוגש עתירה
לבג״צ בדרישה לפרש בצמצום את סמכויות בית
במדינת
מסביר לעומת זאת כי על פי החוק
כפתרון
אנרכיה
דתית וממלכתית ,אני
הרין הרבני .״כציונית
ישראל הרבנות היא הגוף היחיד שמוסמך לטפל
שאקרא להפסיקלחלוטין את רישום
האחרונה
בעלילה הגיע בשבועות האח־
$TS1$האחרונים$TS1$,
הטוויסט האחרון
הצדדים פונה
במקרה ואחר
בענייני גירושים
אליהם כמו בסיפור שמובא בכתבה.
מהארץ
ים $DN2$,בתחילה ברמות צו עיכוב יציאה
רונים,
הנישואים והגירושים כי זו בעצם קריאהלאנר־
$TS1$לאנר"כשקיבלתי$TS1$
כיה״ ,היא

אותו

אז עורכת הרין

שלי

ברירה.

לא

אומרת .״אבל הגענו למצב של

חוסר

רואה פתרון אחר״.
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באותה
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שונים

אומרים:

נקודה.

כדי להגי /אל

"הדתות
חשיבות
אותה

לכך

כמוהן
אם אנו

מטרה?"

כדרכים

שונות

משתמשים
מוהנדס

ההצטלבות
במסלולים

קרמצ׳נד גנדי

