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 :סיטת תל אביב. אוניבר -דמיםמרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתק רשות המחקר 

 תקציר המחקר:

מלגה מקרן שלם.  )תזה( נערכה בסיוע ת גמר זו לתואר שניעבוד  

עבודה זו בוחנת את ההיבטים המשפטיים, התרבותיים והחברתיים של נישואי נשים עם מוגבלות בחברה 

החרדית. היא עוסקת במפגש בין שיח הזכויות, המהווה בעשורים האחרונים מסגרת רעיונית להסדרת 

רמות ית, המבוססת על ההלכה היהודית ועל נוחייהם של אנשים עם מוגבלות, לבין תפיסת עולם אמונ

 ודפוסי חיים המאפיינים את הקהילה החרדית. 

באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם  23הזכות לנישואים של אנשים עם מוגבלות, הוכרה  בסעיף 

דין מוגבלות. מדינת ישראל סייגה את הסכמתה לסעיף זה באמנה, והתנתה את הזכות להינשא במגבלות ה

  הדתי לו כפופים הנישואים בישראל.

ההלכה היהודית מתווה את אופן הנישואים כדת משה וישראל, והקהילה החרדית, האמונה על קיום דווקני 

של ההלכה היהודית, עיצבה את פרקטיקת הנישואים בהתאם לכך. הנישואים בקהילה החרדית הנם ערך 

ע בישראל נישאים בני הקהילה בגיל צעיר מהממוצ תרבותי עמוק ונורמה חברתית מרכזית. בדרך כלל

 וההתאמה בין המועמדים מתבצעת באמצעות שידוך. 

הנישואים הנם הדרך היחידה  -בשל הפיקוח ההדוק של ההלכה היהודית על היחסים בין המינים 

המאפשרת מימוש זוגיות ואינטימיות לאנשים עם מוגבלות, זאת בנוסף על השאיפה להגשמת הנורמות 

 -ני גילם ללא מוגבלות. הליך השידוך מאפשר, אמנם, התאמה החברתיות והרצון להינשא בשוויון עם ב

בין מוגבלויות שונות, אולם הנורמה החברתית של חתירה לשידוכים מושלמים  -בעלת היגיון פנימי משלה 

 עשויה להותיר אנשים עם מוגבלות מחוץ ל"שוק השידוכים". 

מחליפה את מרכזיות האינדיבידואל יות הקולקטיב סולם ערכים משלה; מרכז לקהילה החרדית המסורתית

המאפיינת את הגישה הליברלית. על פי סולם ערכים זה, ההנגשה והסיוע לאנשים עם מוגבלות נגזר 

מאחריות קהילתית לפרט ומתפיסות של חמלה, בעוד ששיח תביעת הזכויות זר לה. סולם ערכים זה בא 

ם עם מוגבלות להינשא ודרך הבניית נישואים הזכות לנישואים. השאיפה לאפשר לאנשי לידי ביטוי ביישום

אלו נגזרת מאותו רצון לסייע, לתמוך ולהעניק לאדם החלש, יותר מאשר יישומה של זכות לשוויון, או מימוש 

זירת  עצמאות ואוטונומיה. מאפיין זה בא לידי ביטוי באופן בו מעורבים השחקנים השונים המעצבים את

הנהגה ההלכתית לבין אנשי מקצוע ובעלי תפקידים מתוך הקהילה ומחוצה הנישואים וביחסי הגומלין בין ה

 לה. 

תרבותית של -כך מצויים שידוכיהם של זוגות עם מוגבלות מהקהילה החרדית, בנקודת מפגש חברתית

ונות. מערכת אחת היא פלורליזם משפטי. בנקודה זו, ניתן לזהות הצטלבות של מערכות נורמטיביות ש



 

 

 

 

 
קרי, אמנות, חוקים, תקנות ונהלים מדינתיים.  אלו נחוצים, בין השאר, לצורך  -הרשמי  הנורמות של החוק

הקצאת המשאבים הנדרשים למימוש נישואים אלו. המדינה אף מכשירה ומפקחת על עבודת פרופסיות 

מקצועיות, הנוטלות תפקיד בזירת הנישואים. המערכת השנייה היא ההלכה היהודית. ההלכה עלי ספר 

ותה באמצעות ההנהגה הרבנית, מכוונת את פרקטיקת נישואיהם של זוגות עם מוגבלות, הן ופרשנ

בהתוויית יישומם של הנישואים באופן כללי, כמו  קביעת קריטריונים לנישואים, אופן ההכנה לקיום מצוות 

טהרת המשפחה ואף צורת המגורים המועדפת, והן בהחלטה על היתכנות הנישואים ומענה לשאלות 

קודתיות של כל  פרט.  המערכת השלישית, החולשת על נישואים אלו, היא מערכת הנורמות החברתיות נ

בקהילה. הנורמות החברתיות קובעות את גיל הנישואים, את תהליך השידוך ואת אורח החיים המיטבי, והן 

ידוכים מעוצבות מחדש בהתאם לצרכיהם של זוגות עם מוגבלות. אלו כוללים, למשל, הקמת מערך ש

מיוחד, המיועד למועמדים ומועמדות עם מוגבלות, הכשרת מדריכות מיוחדות לכלות עם מוגבלות, ואף 

התגייסותם של מערכי דיור חרדיים המיועדים לבוגרים עם מוגבלות ליצירת אפשרויות מגורים לזוגות עם 

ת ההלכתית, כאשר החוק מוגבלות בפיקוח הלכתי. בין המערכות הנורמטיביות בולטת עליונותה של המערכ

המדינתי נתפס כאינסטרומנטלי לצורך יצירת משאבים לתמיכה באנשים עם מוגבלות ולקיום אורח חיים על 

פי ההלכה. הנורמות החברתיות נגזרות אף הן מההלכה היהודית והכפיפות לה. לרב, פוסק ההלכה, 

תיות. המפרש את הנורמה ההלכתית, מקום מרכזי בעיצובן של הנורמות החבר  

מנקודת המבט של תיאוריית ביקורת המוגבלות ניתן לזהות כיצד המוגבלות באה לידי ביטוי בראי התרבותי 

בה מתקיימת. הקהילה נוטלת אחריות בהנגשת מימוש ערך הנישואים גם לאנשים עם מוגבלות בקרבה. 

ת, שוויון ובחירה חופשית, עם זאת, עקרונות מרכזיים במודל החברתי של המוגבלות, כמו אוטונומיה, עצמאו

עשויים להידחות מפני נורמות הלכתיות וחברתיות הגוברות על עקרונות אלו. הלכות טהרת המשפחה 

מהוות דוגמא לכך. גם אם קיימת גמישות מסוימת במנהגים ובהחמרה ההלכתית כאשר מדובר בזוגות עם 

פשרותם לקיים את ההלכה לא יוכלו מוגבלות, ההקפדה על עיקר הדין תהיה ללא סייג. זוגות שאין בא

יתקיים פיקוח מוקפד על קיומה, גם אם במחיר  –להינשא, ובמקרה של ספק ביכולת לשמור את ההלכה 

 פגיעה בפרטיות ובעצמאות בני הזוג. 

היות והערכים הליברלים של שוויון, אוטונומיה ועצמאות אינם מרכזיים בקהילה החרדית, ספק אם זוגות עם 

חוו פגיעה בזכויותיהם, עת ייאלצו לוותר עליהם על מנת לממש את ערך הנישואים תוך כפיפות מוגבלות י

דווקנית להלכה היהודית. נראה, כי בדרך כלל אנשים עם מוגבלות מהקהילה החרדית מבקשים לאמץ את 

י על פי סולם הערכים התרבותי אליו הם משתייכים, שבמרכזו ציות לפסיקה התורנית וקיום אורח חיים חרד

 ההלכה. 

                                                  `    

 לפריט המלא •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן •
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