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ש הכיסאות על והתיישבו ביד יד אחזו
 את הוציא חיים עורך־הדין. להם הציע

 הפרקליט: את ושאל טלי של מידה ידו
 הדין שלפי יודעים אנחנו ירדני, ״מר

להי יכולים אינם וגרושה כהן היהודי
 ורוצים מאוהבים, נורא אנחנו אבל נשא׳

 שנתיים, כבר ביחד גרים אנחנו להתחתן.
 כך לשם ילדים. רוצים שאנחנו והחלטנו

 האם גרושה. וטלי להתחתן צריכים אנחנו
 המיכשול על להתגבר דרך איזו יש

״1 הדתי

 בני־ את הממו ממש ודבריו חייך ירדני
 יכולים אתם אם אינה ״השאלה :הזוג

ני של סוג באיזה היא השאלה להתחתן,
 לכם להציע יכול אני רוצים. אתם שואין
אבקות־כביסה מאשר נישואין סוגי יותר

 ולגרושה שלכהן יודעים כולם הרי יתכן?
 להציע יכול אתה איך אז להתחתן, אסור

 האם נישואין? סוגי הרבה כל-כך לנו
?״ אגדה רק זו

 ״ההלכה ירדני, השיב אגדה,״ אינה ״זו
 לשאת כהן על אוסרת אמנם היהודית
 שבהם רחוקים ימים אותם בגלל גרושה,

 ודרשו בעם, עילית שיכבה הכהנים היו
מו בענייני ביותר מקפידים להיות מהם
 גרש בעלה כי נחשדה גרושה אשד. סר.

 בוודאי ולכן דרכיה, ששרכה מכיוון אותה
כהן. אשת להיות מתאימה ואינה

 לשאת כהן על אסרו סיבה אותה ״בגלל
חלי שקיבלה (אלמנה חלוצה וכן גיורת,

 הללו הנשים כל בעלה). של מאחיו צה
 כיוון אך כהנים. כנשות פסולות היו

 איסור לא מעמדי, איסור היה זה שאיסור
לכהן מאוד. מוזר מצב נוצר מהתורה,

תן, איר- רבנים בלי לנשואי! שימושי מרדיו ח ת ה והיכן ל
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כקפריסץ אזרחיים נשואין של תעודה
שבוע תוך

תש טובים, כצרכנים ואתם, בסופרמרקט,
 את תשקלו והמגרעות, המעלות את קלו

 ותחליטו.״ הכלכלי מצבכם
זה איך ״אבל ושאלה: אומץ אזרה טלי

 בכל הצליחו, אם אבל גרושה, לשאת אסור
 הם הרי להינשא, כלשהי, בדרך זאת,

להת ועליהם היהודית הדת לפי נשואים
מייד. גרש

הש בעם הכד,נים שמעמד כיוון ״כיום,
הרא הסיבה יותר קיימת לא לגמרי, תנה

 בישראל הרבנים אבל זה. לאיסור שונית
ולכן וגרושה, כהן להשיא מסרבים עדיין

 זוג ככל ברבנות, לחתנם אפשרות אין
 לערוך אפשר היהודית הדת לפי אך אחרי
 דרך ויש רב, בלי גם כשר נישואין טכס

 אבל ישראל. דיני לפי וגרושה כהן לחתן
דתיים?״ נישואין בכלל רוצים אתם האם

 ענה עימד, בבד בד טלי. ענתה ״לא!״
״כן!״ חיים

האפ כל את לכם אסביר אני ״טוב,
 שלהן, והמגרעות המעלות ואת שרויות,

 לכם,״ מתאים מה בעצמכם תחליטו ואתם
 מים־ כמד, מתיקו ושלף עורך־הדין אמר

מכים.
 ואמר מישקפיו את הרכיב ירדני עו״ד

)82 בעמוד (המשך

האז של המישפטידת זכויותיו להבהרת מדור
 מישפטי ייעוץ לתת מתיימר המדור אין רח.

והבדלים שינויים יתכנו מיקרה ובכל ספציפי,
 המצב את מנתח המדור העובדות. שוני בגלל

והתקדימיס. החוק לפי בישראל, המישפטי
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תדדיר
דר פטה יש בישראל פסולי-חיתון ליהודים

 מתיר אינו הדתי שהדין למרות להינשא, כים
 ברבנות להינשא יובלו ולא נישואיהם, את

וישראל. משה כדת

 בנישואיהם, בדיעבד מביר הדתי הדין אם
וגיו בהן וגרושה, בהן של במיקרים במו
נישו בטכם בישראל להינשא יובלו — רת
והחו הזכויות בכל וייזבו פרטי, דתי אין
 ייזבו וכמובן, רגילים. דתיים שבנישואין בות
במישרד״הפנים. בנישואין בהכרה גם

ויש משה כדת להינשא יכולים כאלה זוגות
 שבה בארץ רב, ועל־ידי בבית־בנסת ראל,

 כמו, קונסרבטיבית, יהודית קהילה יש
 מוכרים אלה נישואין גם אמריקה. למשל,
ומישרד״הפנים. הדתי בית־הדין על־ידי בארץ

 דתיים, בנישואיו רוצים הזוג בני אין אם
 כאלה בנישואין להינשא יכולים אינם או

 ויהודיה), ממזר או ונוצריה, יהודי (למשל:
 במו, אזרחיים. בנישואיו להינשא יבולים הם

 בכל או בנישואי-קפריסין, להינשא למשל,
 של החוק תנאי את ימלאו אם אחרת, ארץ

 על-ידי תוכר כזו תעודת״נישואין ארץ. אותה
 כנשוי. ירשם והזוג בישראל, מישרד״הפנים

 אפשרות וכן וחובותיהם, זכויותיהם אולם
מיקרה. כל של בנסיבותיו תלויים הגירושין,
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 היא אזרחיים נישואין של נוספת אפשרות
 מדינת את כלל לעזוב בלי שליח, באמצעות

 נישואין נישואי-מכסיקו. הם אלה ישראל.
 דבר, לכל אזרחיים נישואיו שהם אלה,

בעז בישראל, עורך־דין של במישרדו נערכים
 מכסיקו, כמו לארץ הנשלחים יפויי-כוח רת

 תשלום תמורת כאלה. בנישואין המכירה
בדו לישראל תעודת-הנישואין תגיע מסויים,

 — אלה נישואין דין זמן־מה• תוך אר
 כל כדין — וגירושין זכויות לחובות,
).4 סעיף לעיל, (ראה אזרחיים נישואיו

הצ בין אזרחי חוזה שהוא נישואיו, הסכם
 בילבד, רכושיות זכויות להם מקנה דדים,

 מישרד־ על-ידי לרישום מוכר אינו אבל
כלל. בגירושין צורך אין — יתרונו הפנים.

מומ האזרחיים, הנישואין ממיקרי אחד בכל
 הצדדים ייקבעו שבו נוסף, חוזה לערוך לץ

 של הכלכליות והחובות הזכויות את בבירור
הזוג. בני
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