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לכבוד
רבני ארגון "הבית היהודי השלם"
קניון האחים ישראל,
ירושלים ת.ד2155 .
ר.נ.

הנדון :מענה לפנייה בעניין  :פעילות "הבית היהודי השלם"

בעקבות הפניה שקיבלתי  ,הריני להבהיר בזאת את הנקודות הבאות:

.1

כיום ,עפ"י החוק במדינת ישראל ,לאחר שאדם קיבל היתר מביה"ד הרבני ,רשאי הוא לחיות
בביגמיה ולשאת אשה נוספת ,בכפוף לאישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.

.2

ארגון רבני "הבית היהודי השלם" הנשען על השולחן ערוך ופוסקי הלכה רבים ,פועל לשינוי החוק
בעניין נישואין לאישה נוספת כאשר קיימת הסכמה בין צדדים בוגרים .פעילות זו של ארגון "הבית
היהודי השלם" הינה במסגרת החוק.

.3

במדינה דמוקרטית ניתן לקדם אג'נדות שונות גם אם הם פחות מקובלות .כתקדים ראה לגליזציה
של הקנאביס למטרות רפואיות.
יוזמת חיים משותפים כהלכה

.4

במקביל ,פועל ארגון רבני הבית היהודי השלם אף לקידום יוזמת "חיים משותפים כהלכה".

.5

כמו כן קיימת פסיקה של בימ"ש העליון התומכת במתן זכויות ל"ידועה בציבור" אף אם בן זוגה
היה נשוי במקביל לאשה אחרת (ראה הליך מספר  :בע"מ  7252/14עזבון המנוח פלוני ,פלונית
נ' פלונית).

.6

עולה כי במציאות הקיימת היום דה פקטו במדינת ישראל ,בתי המשפט והחוק מכירים במושג של
''ידועה בציבור'' ונותנים לה מעמד המשתווה למעמד של אשה נשואה וזכויותיה ,למרות היות
האדם נשוי לאחרת .כמו כן פועלים במדינת ישראל ארגונים עצמאים המקדמים רישום זוגות ,כולל
חד מיניים ופסולי חיתון לחיים משותפים .בית המשפט המחוזי אישר בתקדים ב 2008 -את העניין,
והזוגות מוכרים כחוק במדינה כבני זוג או כ"ידועים בציבור" .עיין ערך "משפחה חדשה".

2
.7

מאחר והאיסור הפוליגמי בחוק הינו בהחלת נישואין או קידושין עפ"י דיני התורה ,אז הרי שישנה
אפשרות חוקית כיום לגבר נשוי לנהל משק בית ולחיות עם אשה נוספת במסגרת "חיים
משותפים".

.8

היוזמה של "הבית היהודי השלם" מקדמת הכרה הלכתית ב"חיים משותפים כהלכה" דהיינו
הכרה באפשרותו של גבר נשוי לחיות עם אשה נוספת עפ"י קריטריונים הלכתיים מוכרים
וותיקים .זאת על מנת לתת מענה לצורך חברתי ואישי נרחב בחברה .
בכבוד רב,
רונן יצחקוב
רונן יצחקוב ,עו"ד

