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 כמה מחשבות על "משפחות ממושפטות"

 *עמית קפלן

מהי משפחה? האם להגדירה, ואיך? ובעיקר, כיצד עלינו לחקור אותה, בעידן הטומן בחובו 
כל כך הרבה מורכבות משפחתית ואנושית? שאלות אלו, על היבטיהן התאורטיים, 
המחקריים, הערכיים והפוליטיים, עומדות בלב ליבו של הדיון הסוציולוגי במשפחות 

הוא  Legalized Familiesהדרך של דפנה הקר מראשיתו. עיקר תרומתו של ספרה פורץ 
בהצגת מסגרת תאורטית חדשה לשאלות יסוד אלו. טענתה המרכזית של הקר היא כי אי 
אפשר להבין משפחות בעת הנוכחית מבלי להמשיגן דרך המשקפת של מה שהיא מכנה עידן 

רק הראשון של (. מסגרת זו, המתוארת בפbordered globalization"הגלובליזציה המוגבלת" )
הספר, מחברת בין שני כוחות הפועלים בעידן הנוכחי ומשפיעים כמעט על כל תחום בחיינו, 
ובכלל זה על חיי משפחות: תהליכי גלובליזציה הולכים וגוברים מחד גיסא, וקיומם 
המתמשך של גבולות לאומיים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים מאידך גיסא. במקום לראות 

בגבולות שני כוחות מנוגדים, הקר מפתחת טיפולוגיה של שלושה סוגי יחסים בגלובליזציה ו
אפשריים ביניהם: יחסים אנטגוניסטיים, יחסי שיתוף פעולה ויחסים מורכבים. טיפולוגיה זו 
הכרחית, לטענתה, להבנת האתגרים והאפשרויות שעימם מתמודדות משפחות בעידן הנוכחי 

 לה.ולהבנת תפקיד המשפט בעיצובם של א
שני תחומי המחקר המרכזיים של הקר הם משפט ומשפחה. באשר למשפט, הקר יוצאת 
מגישה המדגישה כי המשפט הוא חלק מהחברתי; המשפט מעצב תפיסות, צורות ופרקטיקות 
משפחתיות, ובה בעת הוא מעוצב על ידי משפחות. חידושה של הקר הוא בהרחבת המבט 

הן  — כות משפט נוספות המשפיעות על משפחותמהמשפט הלאומי, משפט המדינה, אל מער
מדינתיות, כמו דיני דת של קהילות, הן בינלאומיות, כמו המשפט הבינלאומי. כל –פנים

 המשפחות הן גם ממושפטות וגם עשויות להיות מושפעות מהגלובליות המוגבלת.
באשר למשפחה, הקר מציגה את המחלוקות המרכזיות בספרות בנוגע לניסיון להגדירה. 
היא מתחילה את הדיון בתפיסות מבניות, ומהן עוברת לתפיסות פונקציונליסטיות ולגישות 
המעמידות במרכז את היחסים המשפחתיים. הבאות בתור הן גישות סוציולוגיות ומשפטיות 

מושג המשפחה, גם מכיוון ששום הגדרה אינה יכולה להכיל את הגורסות כי עלינו לנטוש את 
השונות האמפירית של חיי משפחה וגם מכיוון שהמושג "משפחה" הוא מושג אידאולוגי, 
שעצם השימוש בו מדיר ומגביל מבחינה נורמטיבית. הקר מסיימת בגישתו של בורדייה, 

אולוגי כה מובן מאליו עד הפשטה, הביטוס, מרכיב אידשלפיה המשפחה היא קונסטרוקט, 
. דיון תאורטי זה אינו מוביל לטענה כי עלינו לזנוח את המושג שלא שואלים לגביו שאלות

 
 יפו -המכללה האקדמית תל אביב  *
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"משפחה". כן, יש לגלות כלפיו ביקורתיות, אבל לטענת הקר, חקר משפחות )ולא משפחה( 
וחקר משפחה כקטגוריה סוציולוגית עודם הכרחיים. אמנם היא מתמקדת בספר במשפחות 

יחידות חברתיות של יחסי זוגיות או הורות, ויש שיעלו ביקורת על כך, אך ברור לה כ
שההגדרה הזאת אינה נורמטיבית או אמפירית. לכן הקר מציעה לחקור כיצד הבנה חברתית 
ומשפטית של משפחות מעצבת ומעוצבת מחדש על ידי המדינה, יחידים, קהילות וכוחות 

 לאומיים.–טרנס
של הספר חדשנית מאוד. הקר מציעה לנו סינתזות רבות, שהן המסגרת התאורטית 

או גלובלי או גבולות, או  — כשלעצמן מערערות על המובן מאליו. במקום דיכוטומיה
הקר  — אינדיבידואליסטי או קולקטיביסטי, או דוגמטי או פלורליסטי, או פרטי או ציבורי

ולא משפחה, ריבוי  — וי משפחותמציעה לנו גם וגם. זה מתקשר לתפיסת הריבוי שלה: ריב
ולא חוק אחד, ריבוי של גבולות שאינם סותרים בהכרח תהליכי גלובליזציה  — של חוקים
 מתגברים.

גישתה התאורטית של הקר מעלה תרומה חשובה גם להבנה ולהמשגה של השינויים 
המתרחשים בחיי משפחות בעשורים האחרונים משום שהיא מאפשרת לנתח חיי משפחות 

 Beckוך התייחסות לתהליכי גלובליזציה, היבט שחסר מאוד בסוציולוגיה של משפחות )מת

& Bech-Gernshein, 2017 ובמיוחד כמשולבים בגבולות חברתיים. בבסיס מחקרים ,)
סוציולוגיים העוסקים בשינויים בחיי משפחות בעשורים האחרונים עומדות שתי גישות 

, שבמידה רבה מנוגדות זו לזו. האחת קושרת בין שינויים בחיי משפחות )כמו דומיננטיות
הירידה בשיעור הילודה, העלייה בגיל ההורות, העלייה בשיעור הגירושין( ובין התרחבותו 

שוויון החברתי: בקרב ילדים להורים עם השכלה אקדמית השינויים בחיי המשפחה –של האי
אקדמית –, ואילו בקרב ילדים להורים עם השכלה לאמלווים בגידול במשאבים הכלכליים

 & McLanahanהשינויים בחיי המשפחה מלווים בהצטמצמות המשאבים הכלכליים )

Jacobsen, 2015 הגישה השנייה רואה את השינויים בחיי משפחות בקפיטליזם המאוחר .)
אים את החירות של הפרט לבחור ולעצב את כצועדים יד ביד עם אינדיבידואליזם וכמבט

אם לחיות בזוגיות, כמה זמן לחיות בזוגיות, וכמובן  — הביוגרפיה המשפחתית שלו או שלה
(. התאורטיזציה של הקר מאפשרת לייצר סינתזה בין שתי גישות אלו Amato, 2010עם מי )

, עצם הדיון בחיי משפחות מתוך גישה המדגישה ולסמן כיוון חשוב למחקר עתידי. לטענתה
חופש בחירה ונזילות נעשה דרך עדשה אירוצנטרית, שאינה מביאה בחשבון את הפערים 
הגלובליים ואת העובדה כי לנשים רבות בעולם של ימינו אין חופש בחירה בסוגיות כגון 

ים בחיי משפחות, נישואין וגירושין. אף שגם בחלק ממדינות הדרום הגלובלי חלים שינוי
קולוניאליזם, –השינויים הללו מושפעים ממכלול של גורמים שונים לגמרי, כגון עוני, פוסט

מלחמות ומחלות. מכאן שהאפשרות לעצב את החיים האינטימיים קשורה גם לגבולות 
חברתיים כמיקום מעמדי, שייכות מגדרית וקהילתית, וגם לתהליכים היסטוריים רחבים, 

בהקשרים חברתיים שונים. לכן הכרחי לחקור את הקשר בין מיקום מעמדי  שאינם אחידים
לחיי משפחות בעזרת המשגה המביאה בחשבון לא רק תהליכי גלובליזציה וגבולות אלא אף 

 את אופי היחסים ביניהם, כפי שמציעה הקר.
זיהוי המורכבויות לא מונע מהקר לנסח תפיסה תאורטית ומחקרית וגם פוליטית ברורה, 
וכאן טמון כוחו של הספר: הקר לא רק מפרקת, והיא מפרקת כמעט כל דבר, אלא גם 
משמיעה קול ברור, מחויב ופוליטי גם בנושאים רגישים, כואבים ושנויים במחלוקת. 
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אלות מחקר חדשות. כך למשל בנוגע לתחום באמצעות סינתזות מרתקות היא מקדמת ש
עבודות שקופות, או בשמן המוכר יותר עבודות  — הנחקר רבות בסוציולוגיה של משפחות

, מציג ניתוח רחב יריעה של ”feeding children“ללא שכר. הפרק השישי, שהקר קראה לו 
עבודת ילדים כאחת מדרכי ההתמודדות עם רעב של ילדים באזורים המרוששים של העולם. 
לטענת הקר, כדי להבין ולפתור את סוגיית הרעב של ילדים נדרשת מצד אחד התייחסות 
לעוני העולמי, שאחראיות לו גם המדינות העשירות כמובן, ומצד שני התייחסות 

יות של ילדות. בעוד ההבניה החברתית של ילדות במאה השנים האחרונות לאידאולוג
(, מעמידה את Zelizer, 1985במערב, כפי שהראתה עבודתה הסמינלית של ויויאנה זליזר )

הילדים והילדות במרכז כך שהם תלויים כלכלית בהוריהם וקיומם מעניק ערך רגשי, 
לדות בחלק ממדינות הדרום הגלובלי מתייחסת אליהם כאל בעלי ובעלות אידאולוגיה של י

חובות מסוימים לקהילה שהם חלק ממנה. הקר טוענת כי ההתעלמות הגורפת של המערב 
יכולה בטווח  — גם במשק הבית — מהחובות של ילדים וילדות, ובפרט ממחויבותם לעבוד

ן בדרום הגלובלי. בטענה זו היא מציגה הארוך לפגוע בילדים ובילדות הן בצפון הגלובלי ה
סינתזה בין גישה הקוראת לביטול עבודת ילדים מתוך ראייתה כמנצלת, גישה שבאה לידי 
ביטוי בסדרה של אמנות בינלאומיות האוסרות על עבודת ילדים או מגבילות אותה, ובין 

ת הצורך, היסטורי שאינו מביא בחשבון א–גישה הרואה באיסור כזה מהלך אירוצנטרי א
הזכות או החובה של ילדים וילדות לעבוד. לפי הקר, הדיון בעבודת ילדים וילדות עשוי 
לייצר דיאלוג פורה בין תרבויות שונות הלומדות זו מזו ולתת מענה רלוונטי לשאלה על מי 
יש להטיל את האחריות למילוי הצרכים הכלכליים של ילדים וילדות בימינו. הסינתזה שהקר 

פשרת התבוננות מזווית חדשה ומקורית גם בניסיון להבין את המגדור העמוק של מציעה מא
שוויון בין בני זוג בעבודה שקופה, –עבודות שקופות: בעוד המחקר הקיים מתייחס בעיקר לאי

הסינתזה שמציעה הקר מעלה את הצורך לבחון מה חלקה של עבודת הנערים והנערות בצפון 
 שוויון המגדרי בעבודות שקופות.–שינוי של האיהגלובלי ביצירה, בשימור או ב

אנו זקוקות וזקוקים למושג משפחה )או משפחתיות, במונחיה של הקר(, לא כמושג 
מהותני אלא כדי לדון בו באור ביקורתי, להרבות את המחקר בו ולהציבו במרכז סדר היום 

י ספר זה, המציע התבוננות בחיי משפחות הסוציולוגי והחברתי בישראל ובכלל. אין ספק כ
 דרך המשקפת של גלובליזציה וגבולות, מעלה תרומה מכרעת לכך.
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 עידן הגלובליות המוגבלת

 *עדי מורנו

ספרות המחקר, ובפרט זו האנתרופולוגית והסוציולוגית, עוסקת רבות בשינויים שעובר מוסד 
–בעשורים האחרונים, ובוחנת את השינויים במבנהו המסורתי בתרבות הפוסטהמשפחה 

מודרנית ואת הופעתן של טכנולוגיות פריון חדשות. עם זאת, הכתיבה על המדינה, שהיא 
שחקן מרכזי ביצירת היתכנותם של הסדרים משפחתיים חדשים, דלה עד מאוד. הסוציולוגיה 

דמוגרפיות המייצר הבניית –של שאיפות אתנוהישראלית עסקה בהיותה של המדינה מוקד 
, ובחנה (1999ביז'אוי, –פוגל; 1999)ברקוביץ, אזרחות טובה דרך הזהות האימהית והפריונית 

ריון מתחרות ומשלימות, הנטועות בה כיצד המדינה פועלת כמרחב ליצירת אידאולוגיות פ
. ואולם הספרות העשירה על משפחות בישראל (2008)גולדין, בעת בלאום ובאינדיבידואל 

מתעלמת ברובה מהיבטי החוק והבירוקרטיה שמאפשרים את קיומן של משפחות אחדות 
 Legalized Familiesומעלימים ואף מפרקים בפועל משפחות אחרות. ספרה של דפנה הקר 

in the Era of Bordered Globalization  ממלא את החסר הזה: הוא מציב את המדינה ואת
מערכת החוק במרכז הדיון, ובעזרתן בוחן כיצד מתארגן העולם החדש של משפחתיות 
מוגבלת )מלשון גבול, אך גם מגבלה( בעידן הנוכחי, לאור הגידול באפשרויות התנועה של 

 בני אדם, של תאי פריון וגם של רעיונות ואידיאלים.
בפרק הרביעי בספר. הפרק עוסק בטכנולוגיות פריון חוצות גבולות, סקירה זו תתמקד 

מדינתית ומחצינות –ובאופן המעגלי שבו הן מקיימות ומייצרות מסגרות רגולציה פנים
פרקטיקות מסוימות אל מעבר לגבול. הניתוח בפרק זה נשען על המושג "שסתום ביטחון" 

(safety valve מושג שהציע סטורואו ,)(Storrow, 2005) המתאר מנגנון שמאפשר לכוחות ,
חוץ" לפרקטיקות המערערות על מסגרת המוסר פוליטיים הגמוניים במדינה לבצע "מיקור 

מדינתיים. הפורק עוסק –של הקבוצה ההגמונית הלוקלית וכך לווסת לחצים פוליטיים פנים
בתהליכים אלו משתי נקודות מבט שלכאורה הן מנוגדות, אך שתיהן מעוגנות בשליטה 

ביצוע הפלות החוקית והפוליטית בתהליכי הולדה ופריון: האחת באירלנד, האוסרת על 
ציר שלאורכו מבצעים  — בתחומה, והשנייה בציר שבין ישראל למדינות העולם השלישי

 ישראלים פרקטיקות פונדקאות חוצות גבולות.
בהתבוננות מדוקדקת בזירת מעברי הגבול לצורכי רפואת פריון )והפסקות היריון( אפשר 

טיים, חברתיים וכלכליים, ועד לראות עד כמה מוגבל הוא עידן הגלובליזציה, בגבולות פולי
כמה גבולות אלו מתכוננים בגופן של נשים מקבוצות מוחלשות. כדי לבצע הפלה בארץ 

פעולה שעלולה להימנע מנשים מהגרות או  — אחרת, למשל, נשים נדרשות לחצות את הגבול
 פליטות, וגם מנשים שחסרות את האמצעים הכלכליים לנסיעה כזאת ולטיפול הרפואי הנדרש
להן. מן העבר השני, גם שירותי פריון חוצי גבולות דורשים משאבים: תשלום לספקי 
ולספקיות הפריון מעבר לים, תשלום לשלל מתווכים הלוקחים חלק בתהליך, וכמובן תשלום 
דמי נסיעה ואגרות מדינה, עלות השהות בארץ זרה, והתשלום עבור טיפול רפואי פרטי. כל 

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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י הפריון ורפואת הפריון הגלובלית לעידן שבו הורות מבחירה אלה הופכים את עידן שירות
 והימנעות מהורות כפויה הן סוגיות מעמדיות, אתניות וגאוגרפיות.

האנתרופולוגית סילביה פוסוקו דנה באופנים שבהם הזירה האינטימית וזירת המשפחה 
וקים מאוד זה הופכות בעידן הגלובלי לנקודת חיבור בין עולמות חברתיים שמצד אחד הם רח

 at once incommensurate and“מזה ומצד שני הם מחוברים ביניהם באופן האינטימי ביותר, 

connected” (Posocco, 2013, p. 73). החיבור הללו משוקעות במערכי כוח כלכליים  נקודות
גלובליים שיש להם השפעה מכרעת על סיכויי החיים של מי שלוקחים בהם חלק, ובפרט 
השפעה מוחשית על חיים שיכולים להיווצר. כך לדוגמה אבות הומואים מישראל ונשים 

כלכליות פונדקאיות עניות מהודו מחוברים בשרשרת של פעולות רפואיות, טכנולוגיות, 
וחוזיות ליצירת התוצר האינטימי של ילדים וחיי משפחה. החיבור בין צרכנים מערביים 
לנשים עניות, פוריות וזמינות, והוואקום הרגולטורי מצד ממשלת הודו, יצרו )בשנים שבהן 

( כר פורה לניצול פערי הכוח והמרחק הגיאוגרפי והתרבותי. הקר מונה 2009-2013הקר דנה, 
טיקות נפוצות בתעשיית הפונדקאות בהודו דאז, כגון החתמת פונדקאיות על בספרה פרק

חוזה פונדקאות רק לאחר שנכנסו להיריון או החתמתן על חוזה שהן אינן יכולות לקרוא 
( של agencyומבלי שקיבלו ייעוץ משפטי הולם. ממשלת ישראל ביקשה להכיר בסוכנות )

ואת חתימתן הנוספת על אישור הפונדקאות  נשים פונדקאיות ודרשה את הסכמתן המפורשת
לאחר הלידה, כתנאי מקדים לתהליך אישור האזרחות הישראלית של הילוד, אך דווקא ניסיון 

הפעם של ההורים המזמינים: הבירוקרטיה הדורשת  — זה יצר הזדמנות נוספת לניצול
ש מהם מהפונדקאית להגיע לקונסוליה מאפשרת למתווכי הפונדקאות המקומיים לדרו
)טריגר, תשלום נוסף, לעיתים קרובות מופקע, בעד הבאת הפונדקאית למעמד החתימה 

. זירה זו מדגימה כיצד מדינות, במקרה זה הודו וישראל, מייצרות באמצעות רגולציה (2015
חסרה ורגולציה עודפת החלשה ושוליות מוגברת של קבוצות שמשתתפות בתהליכי פריון 

ים מסחריים פרטיים בחסות הרגולציה ומשפחה גלובליים, ומנגד מייצרות ומחזקות שווק
 החוקית או בהיעדרה.

אולם התהליכים הגלובליים מוגבלים, כלומר נעים בתוך גבולות במדינות הלאום 
וביניהן. כדי שמדינה תוכל לעצום עין לנוכח פעולה לא ראויה המתרחשת מחוץ לגבולותיה, 

והי הצביעות המוגבלת נדרשת במישרין הסכמתה של מדינה אחרת לאותה הפעולה ממש. ז
ההסכמה ותנאי היסוד המוסריים אינם –: איglobordered hypocrisyשהקר מכנה 

–אוניברסליים אלא תלויי מקום וחסות פוליטית. אך מערך היחסים בין מדינה לגבול אינו חד
כיווני, ושינויים מעבר לגבול מיתרגמים בחזרה למערך לחצים פוליטי וחברתי בתוך המדינה 

או,  — פנימה, כפי שאפשר לראות כיום בישראל בעוצמת התגובה לשינוי חוק הפונדקאות
ביחס לאבות יחידים ולזוגות גאים. נראה כי ככל שצומצמו אפשרויות  — שינויו–למעשה, לאי

הפנייה לפונדקאות זולה וזמינה מעבר לים, כך גבר המאבק הציבורי והפוליטי בסוגיה זו עד 
 י תקדים בקיץ האחרון.שהגיע להיקפים חסר

אתר  — ניתן לקרוא את הספר כמערך הגנה על מוסד המשפחה כפי שהיה צריך להיות
מול פרקטיקות משפטיות וחוקיות המגבילות את  — של אינטימיות, הגנה ודאגה הדדית

אפשרויות קיומו ופרקטיקות כלכליות המפרקות אותו. מוסד המשפחה הוא מוסד מרכזי בכל 
והשינויים המתרחשים בו הם חלק מהותי מהיצירה ומהשעתוק של פערי  חברה אנושית,

אפשרויות החיים בין בני אדם, גברים ונשים, בחלקים שונים של העולם כיום. ברור כי הזכות 
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לקיים קשרים אוהבים, מתמשכים ובעלי משמעות והכרה תרבותית ופורמלית צריכים להיות 
כולל. עם זאת, הייתי רוצה להציע מרחב תאורטי  חלק מכל אג'נדה של צדק ושוויון חברתי

זכאות, כאילו רק –אחר המוותר על עצם הצבת מוסד המשפחה כסמן העיקרי של זכאות ואי
מי שבא בשעריו ראוי לחצות גבולות ולשמר את קשריו עם אהוביו. העידן הנוכחי הוא עידן 

במדינות המתפתחות. על של הגבהת גבולות וצמצום הסולידריות כלפי הנאבקים על חייהם 
הפכו עבור  — ובפרט אימוץ או נישואים לאזרח בעל זכויות — כן, קשרי משפחה מוכרים

רבים האמצעי הכמעט יחיד להגירה למדינה שבה אפשר להתקיים כלכלית ופוליטית. ייתכן 
שנדרשת דווקא חשיבה מחודשת על פתיחת שערי מדינת הלאום, כך שיתאפשר לאנשים אלו 

נוע ולהמשיך לקיים קשרים משמעותיים עם אהוביהם, בין שיהיו אלה בני משפחה לא רק ל
ובין שיהיו חברים קרובים, אלא אף להימלט ביתר קלות מחיי משפחה ומתלות במוסד הזה, 
שלצד היותו מקור לתמיכה ואינטימיות ממשיך להיות גם אתר מרכזי של אלימות, הדרה, 

 דיכוי וניצול.
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מוסד המשפחה בישראל בעידן הגלובליזציה המוגבלת: 
 2010–המקרה של חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

 *ביזאוי–פוגל סלביה

המהווה מעין מורה נבוכים בסקירה קצרה זו אעמוד תחילה על חשיבות ספרה של דפנה הקר, 
 borderedליברלית המוגבלת )–חכם ומעמיק אשר מחבר בין תהליכי הגלובליזציה הניאו

globalization ובין מוסד המשפחה והחקיקה העכשווית. כפי שהחוקרת מראה, במציאות )
אחת מזכויות האדם  — המוגבלת והמפלה שנוצרה, הזכות האוניברסלית לחיי משפחה

אינה ניתנת למימוש שוויוני עבור כולם, מבחינה חוקית ומבחינה מעשית.  — הבסיסיות
, הנוגע למהגרים 2010–המחשה לכך בהקשר הישראלי אפשר למצוא בחוק שנחקק בישראל ב

מברית המועצות לשעבר שיהדותם מוטלת בספק בעיני הרבנות ואשר נועד לשלול מהם את 
–ק זה, חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"עהזכות להתחתן בארץ עם "יהודים כשרים". בחו

(, אדון בהמשך, ואסקור התפתחויות Fogiel-Bijaoui, 2013)לדיון נרחב בנושא ראו  2010
 עדכניות במהלך יישומו.

 האישי הוא גלובלי

לומדים כל הזמן. ספרה של הקר הוא ספר נדיר בערכו, ספר שאליו חוזרים כל הזמן וממנו 
לאומיות, –איחוד משפחות, משפחות טרנס — באמצעות דיון השוואתי מעמיק במגוון נושאים

משפחות מעורבות, טכנולוגיות פריון, אימוץ בינלאומי, עבודת ילדים, אלימות במשפחה, 
הוא פורש לפנינו תמונה רחבה, מלומדת ועדכנית וגם  — "ייבוא" הטיפול באדם הזקן ועוד

ת, אמפתית ואמיצה ביחס לכאוס החוקי והמוסרי המאפיין את מוסד המשפחה כיום. אנושי
ליברלית מפרקת גבולות בין בני האדם –הציר המרכזי בספר הוא הטענה שהגלובליזציה הניאו

ובה בעת מייצרת גבולות חדשים הפוגעים בזכויותיהם הבסיסיות, ובהן הזכות לחיי משפחה. 
סיבה וגם התוצאה של דיאלקטיקה אכזרית זו, כי הם משקפים בהקשר הזה, החוקים הם גם ה

את יחסי הכוח הקיימים בין זכויותיהם וחלומותיהם של בני האדם ובין כוחות העל של 
ליברליזם, הלאומנות ומוסדות הדת. מתוך העושר שהספר מציע, הקר מתייחסת בין –הניאו

(, דהיינו לזכותם של בני זוג 172-156, עמ' spousal citizenshipהיתר לאזרחות הזוגית )
לחיות יחד באותה מדינה על בסיס שוויון אזרחי. מכיוון שההגירה, על כל משמעויותיה, היא 
אחד הביטויים המובהקים לגלובליזציה, הקר מתארת כיצד מדינות מייצרות "חוקים 

ו אסטרטגיים" )כפי שהיא מכנה אותם( במטרה למנוע ממהגרים להתחתן עם אזרחיהן א
, עונה 2010–למנוע מזוגות שמתהווים לחיות יחד. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

בהחלט על ההגדרה של חוק אסטרטגי. הוא מייצר בקרב המהגרים מברית המועצות לשעבר 

 
 גן המכללה האקדמית רמת  *
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ן (, שעומדת להם הזכות להתחתן בארץ רק בינם לבי2006לא יהודים" )כהן, -אזרחים "יהודים
 הלכתי להתחתן עם "יהודים כשרים".–עצמם וחל עליהם איסור חוקי

 2010–חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

החוק הוא דוגמה לגבולות החוקיים שהמדינה יצרה בעידן הגלובליזציה המוגבלת כדי לשלול 
אזרחים יהודים במדינת מחלק מהמהגרים מברית המועצות לשעבר את הזכות להתחתן עם 

ישראל. כמו חוקים דומים בעולם, מטרתו לשמור על זהותה ההגמונית של המדינה, קרי 
דתית האורתודוקסית של מדינת ישראל. למעשה, החוק מבטא את –לשמור על זהותה האתנו

האיום שחשים חלקים בחברה היהודית בישראל לנוכח ההגירה מברית המועצות לשעבר, 
אותם אנשים שהם יהודים על פי חוק השבות )למשל אב יהודי "כשר" ואם לא בעיקר לנוכח 

יהודייה( אך לא על פי ההלכה. יש לציין כי יוזמי החוק בעשור הראשון של שנות האלפיים 
מהגרים מברית המועצות לשעבר ול"פסולי חיתון"  300,000–ביקשו דווקא לאפשר ליותר מ

(, ובכך לכבד, חלקית לפחות, את עקרונות האזרחות 2006למיניהם להתחתן בארץ )ליפשיץ, 
 הזוגית. אולם החוק שהתקבל בסופו של דבר היה שונה לגמרי.

למרות שלשון החוק חלה על "חסרי דת", דהיינו מי שאינם שייכים לקהילה דתית מוכרת 
קובע כי "יהודים כשרים",  בישראל, בפועל הוא מיועד ליוצאי ברית המועצות לשעבר. הוא

-כלומר מי שיהדותם אינה מוטלת בספק לפי הרבנות, אינם יכולים להינשא בארץ ל"יהודים
לא יהודים" להתחתן בישראל, אך רק בינם לבין -לא יהודים". הוא מאפשר לאותם "יהודים

וא לא יהודים" הרוצים לב-עצמם. החוק גם מפרט את ההליך הנדרש: בני זוג שהם "יהודים
זוגיות במשרד המשפטים. לאחר שהרשם קובע הבברית הזוגיות צריכים להגיש בקשה לרשם 

כי בני הזוג אינם משתייכים לעדה דתית מוכרת בישראל, מועבר העתק מהבקשה לראשי בתי 
הדין של העדות המוכרות, דהיינו בפועל לבתי הדין הרבניים, כדי שאלה יבדקו שבני הזוג 

לים אחרות, בני הזוג המבקשים להתחתן במסגרת ברית הזוגיות אכן אינם יהודים. במי
 צריכים לקבל אישור מהרבנים על שאינם יהודים.

הקר טוענת כי בתהליכי הגירה, למרות הגבולות והגדרות שמקימות המדינות הן נכשלות 
מפלים  חוקיםלא פעם במאמציהן למנוע את כינונן של משפחות "לא רצויות" באמצעות 

(. כך הוא המצב לגבי חוק ברית הזוגיות, העומד 319-318מעקב וכפייה )עמ'  ומנגנוני
בסתירה לעקרונות האזרחות הזוגית בשני מישורים: הוא מונע ממהגרים את הזכות להתחתן 
עם מי שהם בוחרים להינשא לו, ויוצר מסגרת מוסדית מדירה לאזרחים "מסוג אחר". בפועל 

המישורים. במישור הראשון מתברר כי למרות החוק,  החוק נכשל, וכישלונו מתבטא בשני
לא יהודים", גם אם נישואין כאלה מתקיימים בעיקר -"יהודים כשרים" מתחתנים עם "יהודים
מהמקרים של נישואין כאלה מתקיימים בתוך  80%בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר )

( השתמשו בחוק 2014(. כמו כן, על פי הנתונים )התקפים לשנת 2015קבוצה זו; ראו פישר, 
, תחילת יישום החוק ועד היום, נרשמו 22/09/2010–זוגות: "מיום ה 122הזה עד עכשיו רק 

זוגות" )יחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות,  122במרשם ברית הזוגיות 
"חסרי כל (. נכון הוא שבפועל חוק זה אינו יכול להביא לפתרון סוגיית הנישואין בקרב 2018

זוגות בשנה  170רק  — הדת", כי למרות שהוא דורש ששני בני הזוג יהיו ללא סיווג דתי
( עונים סטטיסטית על דרישה זו, דהיינו יכולים להתאים לדרישה 2010בממוצע )נכון לשנת 
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יהודי לא כשר יתחתן עם יהודייה לא כשרה". למרות זאת, מעניין להיווכח כי לא רק ש"
שה"ספק יהודים" מתחתנים עם "יהודים כשרים", אלא שגם "חסרי הדת", המתחתנים בינם 
לבין עצמם, מסרבים להתחתן במסגרת ברית הזוגיות. לסירוב להתחתן במסגרת חוק זה 

מהן: זהותם של רוב יוצאי ברית המועצות לשעבר היא  קיימות סיבות רבות, ואמנה רק כמה
כשרות" –אתנית ולא דתית, ולכן בדרך כלל הם אינם מעוניינים לקבל תעודת "אי–לאומית

 7%מטעם הרבנות. על רקע זה אפשר גם להבין כי הם אינם מעוניינים להתגייר, וכי רק 
(. "חסרי הדת" 2015)פישר, ( התגיירו 340,000מתוך  25,000מכלל העולים ה"לא כשרים" )

(, הם עברו 2006על גוניהם השונים מרגישים יהודים בהווייתם, כי כפי שטען אשר כהן )
ועוברים תהליך של "גיור סוציולוגי" מעצם חייהם כאן )דיבור בעברית, לימודים במערכת 

ל( ומתוך השתלבותם בפועל בחברה הישראלית. עבור אותם החינוך הישראלית, שירות בצה"
מהגרים וילדיהם קיימות אלטרנטיבות "עוקפות רבנות", כמו נישואין בחו"ל וקוהביטציה, 

מהזוגות המתחתנים  40%המאפשרות להם להמשיך לחיות בקרב "כלל ישראל". כך, בקרב 
(. ואולי הסיבה Fisher, 2017) בחו"ל לפחות אחד מבני הזוג הוא יוצא ברית המועצות לשעבר

העיקרית לדחייתו של חוק ברית הזוגיות היא שעבור יוצאי ברית המועצות לשעבר, "כשרים" 
ו"לא כשרים" כאחד, החוק מהווה עלבון צורם וביטוי להדרתם ולדחיקתם לשולי החברה, 

( או פשוט בוחרים להתעלם Prashizky & Remennick, 2016והם מסרבים להשלים עימו )
(, אפשר לסכם ולטעון כי כמו במקרים רבים 196-191ממנו. כפי שגם הקר מציינת )עמ' 

בעולם, גם בישראל "זוגות לא רצויים" והמשפחות שהם מקימים עשויים להכשיל חוקים 
 סדר החברתי.מפלים ואף תורמים, מעצם קיומם, לעיצוב מחדש של ה

 נקודות למחשבה

כפי שציינתי, ספרה של הקר הוא ספר חשוב ביותר, נקודת מפנה במסורת המשפט החברתי 
בישראל ובעולם. הספר מסתיים בנימה אופטימית ומצביע על כוחם של בני האדם לשנות, 

היומיומית )עמ' לקדם את זכויותיהם הבסיסיות ולפעול מלמטה למעלה, בדרכיהם ובעשייתם 
שהן בבחינת "הפוך על  — , ותוצאותיו2010–(. חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע322
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