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משפחה

ותודה לקורונה: אישור חתונות זום הוא צעד חשוב בדרך לשוויון
הקביעה של בית המשפט המחוזי בלוד, לפיה הזכות להינשא היא זכות בסיסית הנתונה לכל אזרח

במדינת ישראל ללא תלות בדתו, העדפתו המינית או מגדרו – קיבלה סוף כל סוף גושפנקא מעשית

דקלה סומך קרם
11:12, 17 ביולי 2022

החלטתו המעין־תקדימית של בית המשפט החודש, לפיה גם זוגות שהתחתנו

בנישואים אזרחיים דרך זום בחו"ל יוכלו להירשם במרשם האוכלוסין כזוגות

נשואים, היא היסטורית ומשמחת. כעת, עשרות אלפי זוגות גאים ופסולי חיתון,

וגם כל מי שקצו בשלטון היחיד של הרבנות, יוכלו להירשם כחוק. מדובר בצעד

משמעותי עבור מדינת ישראל בדרך לתיקון חוסר השוויון המובנה בחוק, שמתיר

להינשא בשטחי המדינה אך ורק בטקס דתי.

לפני קצת יותר משבוע, דקות ספורות לפני כניסת השבת, פרסמה השופטת

אפרת פינק מבית המשפט המחוזי־מרכז בלוד החלטה המכירה בנישואים

שנעשו על ידי מדינת יוטה דרך הזום במהלך תקופת הקורונה, זאת לצורך

רישומם במרשם האוכלוסין. מאות זוגות נישאו באופן הזה במהלך המגיפה,

בתמורה לכמה מאות דולרים, ובכך זכו להגשים את אחת מהזכויות הבסיסיות

ביותר שנתונות לכל אדם, אך בישראל היתה מוענקת ליחידי סגולה בלבד.

החלטתה של השופטת פינק מנוגדת להתנהלות רשות האוכלוסין ולעמדתו

הנחרצת של שר הפנים לשעבר, אריה דרעי, נגד אישור "נישואי יוטה", נישואים

אזרחיים מקוונים, אשר בתקופתו עלתה הסוגיה לסדר היום לראשונה. חשוב

לציין כי מבחינת הנהלים "היבשים" של משרד הפנים, אין כל סיבה שלא להכיר

ב"נישואי יוטה". זאת בעיקר לאור העובדה שהתנאי החשוב ביותר לאישור

רישום נישואים שנערכו מחוץ לישראל, הוא קיומו של "אפוסטיל" (מסמך רשמי

של רשות מוסמכת במדינה שמאשר כי מדובר בתעודת נישואים מקורית) שניתן

למתחתנים ב"נישואי יוטה".

לא בכדי קבעה השופטת פינק כי על אף שנישואים באמצעות זום אינם

פרקטיקה שהיתה מוכרת בעבר, הרי שזה לא מעלה כל מניעה חוקית לרשום
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את הנישאים במרשם האוכלוסין. היה ברור מלכתחילה כי כל קושי שמערימה

המדינה על מי שנישאו כך, מנוגד לעקרונות המנהל התקין והחוק.

כפי שכבר קבע בג"ץ בעבר, הזכות להתחתן היא זכות בסיסית שיש להעניק לכל

אזרחית או אזרח, ללא קשר לנטייתו המינית, מגדר, דת או לאום. ועדיין - תחת

עיניו הפקוחות של בג"ץ - החוק בישראל גורע את הזכות הבסיסית הזאת

מעשרות אלפי אזרחים ומתיר להינשא אך ורק בטקס דתי. ה"פתרון" שמצאו

לעצמם מי שלא יכולים, או לא רוצים, להינשא באופן דתי, קיבל במהלך תקופת

הקורונה שדרוג משמעותי, ואף בלתי נמנע נוכח הגבלות התנועה.

טוב עשה בית המשפט שהשכיל לאשר לרישום גם נישואים כאלה. כולי תקווה כי

החלטת בית המשפט המחוזי־מרכז היא בגדר סנונית המבשרת על כניסת

ישראל למאה ה-21 גם בכל מה שנוגע לזכות להינשא, ושלאחריה יגיעו פסיקות

ברוח דומה גם בין כותלי בג"ץ שבסמכותו לשנות את ההלכה המשפטית

הקיימת, ולהביא לשינוי מדיניות של משרד הפנים בכל הנוגע לתלאות שצריכים

לעבור מי שבסך הכל רוצים להירשם בישראל כנשואים.

הכותבת היא עורכת דין מומחית לדיני משפחה ובעלת חברת "סומך קרם"

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

משפחהארצות הבריתלהט"בבג"ץהרבנות הראשית
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