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לְִפנֵי" )נ. אלתרמן וח. לוין( "ֶרגַע ֶשׁל ֻהלֶֶּדת; ַהֶרגַע ׁשְ
מערך לימוד בנושא: אירוסין

 ◆

רגב בן דוד

הקדמה ורקע

טקס הנישואין שאנחנו מכירים היום – עם החופה והשמלה והטבעות והכל – בעצם מקפל בתוכו שני טקסים 
שונים, שבעבר היו מתקיימים בהפרש של שנה או יותר זה מזה – והוצמדו יחד.

הטקס הראשון, שנקרא בשפה המסורתית אירוסין או קידושין )וגם הויה, ולפעמים ליקוחין, אם כי המונח הזה 
לפעמים מציין גם נישואין(, הוא השלב שבו בני הזוג מייעדים את עצמם זה לזו )=מתקדשים(. הם עוד לא 

נישאים בשלב הזה – רק מכריזים שהם מיועדים זה לזו, ולכן הם אסורים על כל אדם אחר. 

בטקס שאנחנו מכירים, זהו החלק הראשון של מה שקורה מתחת לחופה: הברכה הראשונה על פרי הגפן, 'ברכת 
האירוסין' )"...אשר ציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין 
וכו''"(, והענקת הטבע)ו(ת. ובגדול זהו. בימי המשנה והתלמוד, בשלב הזה היו מתפזרים בהתרגשות, ובשנה 

שלאחר מכן מסכמים את פרטי ההסכם )כתובה(, מכינים בית, ואז מתכנסים שוב לטקס השני.

)בדברי הרמב"ם שצוטטו לעיל, זה עיקר החידוש שהוא מייחס למתן תורה: "הצהרת הכוונות" הנעשית מבעוד־
מועד, בפני עדים. שלא נהיה אימפולסיביים, אלא ניתן שהות בין הכוונות לבין המימוש.(

הטקס השני, שנקרא בשפה המסורתית נישואין )או ליקוחין כאמור, אבל זה מבלבל(, הוא השלב שבו הזוג 
מתחיל לממש בפועל את זוגיותו. עוברים לגור יחד, וכל החבילה.

בטקס שאנחנו מכירים, זהו החלק השני – 'שבע הברכות' )'ברכת חתנים'( ושבירת הכוס. למעשה, בעבר רק 
החלק הזה היה מתרחש תחת חופה – שהיא מייצגת ומחליפה את הבית של הזוג, שבתוכו כביכול היו אמורות 
להיאמר הברכות. אבל לא כ"כ נוח להיכנס 300 איש וקייטרינג לבית, אז עושים חופה בחוץ. ולא נוח לשלוף 

ולהרים את החופה פתאום באמצע הטקס – אז גם החלק הראשון כבר נעשה תחת החופה.

בתקופת התלמוד הטקסים הללו עוד התקיימו בנפרד, אך במהלך ימי הביניים החליטו חכמים לאחד אותם, 
ממגוון סיבות פנימיות וחיצוניות )כגון גזרות ופרעות(.

ּוק, ִאם ָרָצה  ּשׁ ה ּבַ ָ ן ּתֹוָרה, ָהָיה ָאָדם ּפֹוֵגַע ִאּשׁ קֶֹדם ַמּתַ
יתֹו, ּובֹוֲעָלּה  א אֹוָתּה – ַמְכִניָסּה ְלתֹוְך ּבֵ הּוא ְוִהיא ִלּשָׂ
ָנה ּתֹוָרה,  ּתְ ּנִ יָון ׁשֶ ה. ּכֵ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ְוִתְהֶיה לֹו ְלִאּשָׁ ּבֵ
ה – ִיְקֶנה  א ִאּשָׁ ִאם ִיְרֶצה ָהִאיׁש ִלּשָׂ ָרֵאל ׁשֶ ִנְצַטּוּו ִיׂשְ
ה.  ְהֶיה לֹו ְלִאּשָׁ ְך ּתִ ְפֵני ֵעִדים, ְוַאַחר ּכָ ה ּבִ ִחּלָ אֹוָתּה ּתְ

ה ּוָבא ֵאֶליָה".  ח ִאיׁש ִאּשָׁ י ִיּקַ ֱאַמר )דברים כב יג(: "ּכִ ּנֶ ׁשֶ
ָכל  ין אֹו ֵארּוִסין ּבְ ְקָרִאין ִקּדּוׁשִ ]...[ ְוִלּקּוִחין ֵאּלּו ֵהן ַהּנִ

ָמקֹום.

)רמב"ם, ספר נשים, הלכות אישות, הלכה א–ב(
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שובו של 'הרגע שלפני'
מה שמעניין בסיפור הזה הוא שברגע שהוחלט, כבר לפני הרבה מאות שנים, לאחד את שני השלבים הללו – 

מעמד האירוסין אמור היה להיעלם מחיינו. אבל זה לא קרה. 

את מה שהסמכויות הרבניות בשעתו איחדו – המציאות החברתית הפרידה מחדש; את מה שההלכה לכאורה 
גנזה – הסוציולוגיה והפסיכולוגיה השיבו לחיים. 

מתברר שיש בנו רצון וצורך בשלב נפרד של התקדשות, של 'הליכה לקראת', של הצהרת כוונות, של התכוננות. 

את הדברים הבאים נמקד בכמה שאלות ומחשבות שקשורות לתנועה נפשית הזו.

גם למראה נושן יש רגע של הולדת

בשירו הנפלא "ירח"  מכריז נתן אלתרמן: "גַּם לְַמְרֶאה נוָֹשׁן יֵׁש ֶרגַע ֶשׁל ֻהּלֶֶדת." 

המראה האחיד, העגום, הזר והמנוכר המתואר בבית הראשון )שמים בלי ציפור, זרים ומבוצרים( הופך בבתים 
הבאים למראות חדשים ונפלאים, למגע הקסם של נקודת מבט רעננה. הירח המוכר הופך ל'לילה סהור', הדרך 

היא הצופה אל ההלך )ולא להיפך כרגיל(, ואותו הירח הנה הוא משופד על 'כידון הברוש'.

בדברו על 'רגע של הולדת', כוונתו של אלתרמן יותר פסיכולוגית־נפשית מאשר היסטורית – הוא לוקח אותנו אל 
היכולת להסתכל בצורה מקורית ויצירתית גם על תמונות שגרתיות. אבל האמת היא שבדרך כלל, גם לדברים 

שנראים לנו מובנים מאליהם אכן היה רגע של הולדת, ממש. שלב שבו הם עוד לא היו, או שרק חלמו אותם. גם 
לזוגיות שתחזיק עשרות שנים יש שלבי התהוות, התעצבות. רגעים שבהם יש תהו ובהו, חומר 'ִהיולי' שאט אט 

לובש צורה מוחשית.

חנוך לוין לוקח אותנו ממש אל הרגעים האלה:

לוין עומד בשורות הללו על גודש הפוטנציאל של 'הרגע שלפני', ועל ההצטמצמות שהכרחי שתבוא 
כשהפוטנציאל הופך למציאות )מ'כוח' ל'פועל'(. נשהה מעט בתוך השלבים האלה.

רֹוׁש ידֹון ַהְבּ ַעל ִכּ

שוב לא יהיה לי רגע / חנוך לוין 

https://www.youtube.com/watch?v=1m7bmux85O8
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אילו תקוות, ציפיות ודמיונות אנחנו מחזיקים עכשיו, בתקופת האירוסין, לגבי חיי הזוגיות שלנו? קח/י  ◆
רגע דף חלק ותן/י למחשבות לזרום. שים/י שיר אהוב של 3–5 דקות ברקע )לדוגמה: 'משהו חדש 

מתחיל' שמופיע בהמשך(, והיעזר/י לדוגמה בפתיחות הללו:

◆ ............................................................................................................  אני מדמיין/ת שאני קם/ה בבוקר ו 

...................................................................................................................................................................

◆ ..............................................................................................................  בראש שלי, היום שלנו מסתיים ב 

...................................................................................................................................................................

 במהלך שנה, הייתי מצפה שנעשה.............................................................................................................. ◆

...................................................................................................................................................................

 לא הייתי רוצה שנגיע למצב שבו אני.......................................................................................................... ◆

...................................................................................................................................................................

◆ ...................................................................................  רגע מדומיין ביומיום שאני חושב/ת עליו ומחייך/ת:

...................................................................................................................................................................

 תמונה אפשרית מהיומיום שממנה אני חושש/ת:....................................................................................... ◆

...................................................................................................................................................................

 משימת בית/משפחה שאני רואה את עצמי עושה:..................................................................................... ◆

...................................................................................................................................................................

 משימת בית/משפחה שאני לא רואה את עצמי עושה:............................................................................... ◆

...................................................................................................................................................................

 ועוד............................................................................................................................................................. ◆

...................................................................................................................................................................

האם מתלווים לתקוות ולציפיות הללו גם חששות מפני אי־מימושן? חששות אחרים? ◆
האם ישנה מחשבה כלשהי, במקום מסוים בנפש, שאולי עדיף לא לממש – אלא להשאיר את החלומות  ◆

בגדר פנטזיה, שלא יצטמצמו חלילה במגע עם המציאות? אם כן, איך אתם מתייחסים אליה?

 ◆   ◆    ◆
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תן/י לי דקה להתרגל אליך

אפשר להציע שהחשיבות של תקופת האירוסין היא גם בהתארגנות הנפשית, בעיכול האיטי של השינוי שעתיד 
להתרחש. 

משל למה הדבר דומה? פעם הייתי עם קולגה יקר שהגיע להעביר שיעור במבוע באלון ביום ראשון על הבוקר. 
באותה שבת הם היו כל המשפחה באילת, עשו צ'ק־אאוט בשמונה בבוקר, ובעשר וחצי הוא כבר היה על הסטנדר 

בבית המדרש. אבל שני משפטים לתוך השיעור, הוא נעצר, השתהה קצת, ואז אמר בערך משהו כזה: "שנייה, 
הנפש שלי עוד לא פה. תבינו, פעם היה לוקח יום, או יומיים, לעשות את הדרך הזאת על גמלים. והיה לך זמן 

לעכל את המעבָר. היום אנחנו נכנסים לאוטו וצ'יק־צ'ק מגיעים. אבל הנפש עוד לא עובדת בקצב הזה..."

כמובן שייתכנו הבדלים, מבחינת עיכול השינוי הצפוי, בין זוג שעובר לגור יחד לראשונה אחרי החתונה )ואולי 
גם שמר נגיעה, במידה כזו או אחרת(, לבין זוג שחי יחד עוד קודם. ובכל זאת, מהנסיון שלי עם זוגות שמחליטים 
לקחת על עצמם את הכאב ראש של אירוסין ונישואין – זה סימן שהם בכל זאת רואים בעיני רוחם מעבר לשלב 
אחר, בצורה זו או אחרת. וגם אותו צריך לפעמים לעכל. נתמקד כעת במבט על מהותו של אותו שינוי או מעבר.

 התחלה זה תמיד סוף של משהו אחר: 
אם נישואין הם טקס מעֲבָר – אז ממה? ולְמה?

אנתרופולוגים מצביעים על שלל טקסי מעבר שתרבויות בחברות שונות עיצבו, ומסמנים מעבר מסטטוס חברתי 
אחד לאחר: מילדות לבגרות, מרווקות לזוגיות, כניסה לשלב ההורות, השתלמות מקצועית, אבלות, וכן הלאה. בתוך 

טקסי המעבר הללו, המבנה המשולש שעליו הצביעו ארנולד ון־גנּפ וממשיכו ויקטור טרנר הוא של פרידה מהסטטוס 
הקודם, שלב מעבר שבו נמצאים 'לא־כאן־ולא־שם' )שלב לימינלי, ִסּפִי(, ושלב של כניסה לסטטוס החדש.

אם נביט בתהליך הנישואין כולו כטקס מעבר, אפשרות אחת היא לסמן את שלב האירוסין כשלב הפרידה 
מהסטטוס הקודם. אחרי תבוא התקופה הלימינלית, שתסתיים בטקס הנישואין ובכניסה לסטטוס החדש במלואו.

אם כך הדבר, נשאל:

ואן גנפ הראה שכל טקסי המעבר או 'התמורה' 

מתאפיינים בשלושה שלבים: ניתוק, שוליים )או 

limen, מילה לטינית שמשמעותה סף( והתחברות 

מחדש. השלב הראשון )ניתוק( כולל התנהגות סמלית 

המציינת את ניתוקם של הפרט או של הקבוצה 

מן העמדה המוגדרת במבנה החברתי אשר הייתה 

מנת חלקם בעבר, את ניתוקם מסדרה של תנאים 

תרבותיים )'מצב'( או את ניתוקם משניהם גם יחד. 

בתקופת התווך של ה'לימינליות' )עמידה על הסף( 

יש למושא הטקס )'העֹובר'( מאפיינים מטושטשים; 

הוא עובר דרך שדה תרבותי שקיימים בו רק מעט 

ממאפייני המצב בעבר או בעתיד, אם בכלל. בשלב 

השלישי )התחברות מחדש או התאחדות מחדש( 

המעבר מגיע לידי השלמה. מושא הטקס, אדם יחיד 

או גוף של אנשים, שב כעת להיות במצב יציב יחסית 

ועל כן יש לו זכויות וחובות ביחס לאחרים, זכויות 

וחובות מוגדרות ובעלות אופי 'מבני' לחלוטין; מצפים 

ממנו לנהוג בהתאם לנורמות מקובלות מסוימות 

ובהתאם לאמות מוסר המחייבות אנשים בעלי מיקום 

חברתי במערכת של מיקומים חברתיים שכאלה.

)ויקטור טרנר, התהליך הטקסי, תל־אביב 2004, עמ' 

)88–87

איזה שינוי היינו רוצים שיעשה תהליך הכניסה לחיי נישואין )טקסי אירוסין+נישואין( בחיינו? ◆
שוב, כמובן שהדברים שונים בין זוגות שעוברים לגור יחד אחרי החתונה, לבין כאלה שחיו יחד קודם  ◆

לכן. לכן השאלה פונה למצב הנקודתי שלכם/ן: בהנחה שאתם רואים שינוי אפשרי ורצוי כלשהו סביב 
תהליך טקסי הנישואין – מהו?

ממה אנחנו נפרדים עם כניסתנו למעמד המאורסים? מה אנחנו משאירים מאחורינו? ◆
מתוך עמדה שרואה חשיבות בפרידות, אמליץ לא לטשטש את מרכיב הסיום והפרידה שבאירוסין.  ◆

 ◆   ◆    ◆



5

התחלה חדשה היא מרגשת מאוד, ומבורכת בודאי; אבל זו לא סיבה להתעלם מדברים שאותם אנחנו 
משאירים מאחור, או קצת מאבדים, בתהליך זה. אם אלה חיי רווקות שאהבנו, אם אלה מערכות יחסים 

קודמות, אם זה מרחב אפשרויות מדומיין או ממשי, אם זה בית ההורים במובן כזה או אחר, ועוד.
בחר/י לפחות היבט אחד שממנו תבחר/י להיפרד, וחשוב/חשבי איך ברצונך לעשות זאת בצורה נאותה:  ◆

מכתב לעצמך או לאחרים, מיני־טקס, אמירת תודה או מעין־התאבלות, וכיוצא באלה.

סיום: אסר לנו את הארוסות/ים – והתיר לנו את הנשואות/ים לנו

גם במודל האנתרופולוגי של טקסי המעבר וגם בהלכה בהקשר של אירוסין ונישואין, 'משאירים משהו לסוף'. 
כלומר, ישנם היבטים שמחכים לנו מעבר לפינה, עם השלמת התהליך – הגעתנו לטקס הנישואין, והכניסה 

לסטטוס החדש של זוג נשוי, שהתחייב אחד כלפי השני קבל עם ועדה, ושמקים בית בישראל. זהו הפן המשלים 
של הפרידה מהסטטוס הקודם, והוא מחזיר אותנו אל המבט המופנה קדימה, אל משהו חדש ומרגש שמתחיל, 

אל דרך חדשה שנפקחת לאורך, וצופה אל ההולכים בה, שלובי ידיים.

משהו חדש מתחיל / דני רובס )להאזנה(
משהו מתחיל מתגלגל ברחובות 

משהו אחר יורד במדרגות 

משהו קורה, תופס לו בזנב 

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

מישהו מוכר עומד ומסתכל 

אמצע הרחוב ומישהו אוכל 

כמה רעשים הופכים כבר למקצב 

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

דברים קורים תמיד בזמן נכון 

באים הולכים בין ההמון 

את עיניי תראי, ומגע מקרי בי 

ניסים קורים, הכול עוד אפשרי 

האם פתאום את תעברי?

עצות ליוצאים לדרך / ספר הדאו 
)תרגום: נסים אמון(

ִית ּבַ

ִיְהֶיה ָקרֹוב ָלֲאָדָמה ָדאי ׁשֶ ּכְ

ֵלב

תּוַח ֹמר ּפָ ָחׁשּוב ִלׁשְ

ים ין ֲאָנׁשִ ע ּבֵ ַמּגָ

ב ֲעִדינּות ְוֶחֶסד ַחּיָ

פּות ּתָ ׁשֻ

ִהיא קֶֹדם ּכֹל ֶנֱאָמנּות

ים ׁש ֶסֶדר לֹא ָצִריְך ֻחּקִ ֵיּ ׁשֶ ּכְ

ָבה ְחׁשָ ּמַ ם ּבָ ׁש ּגָ ּמֶ ָתּ ֵדי ְלַהְצִליַח ָצִריך ְלִהׁשְ ּכְ

ּה ַהָנכֹון נּוָעה ּדֹוֶרֶשת ֶאת ְזַמּנָ ל ּתְ ּכָ

לֹא ׁשֶ ּכְ

ִמְתלֹוְנִנים

ָלה ִמְתָגּ

הּות ַהּמָ

ְולֹא

ָגִמים. ַהּפְ




