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 הפוליגמיה בישראל 

 אטבריאן -מוגש לחברת הכנסת גלית דיסטל 

 מבוא .1

מסמך זה נועד לסקור את מצב הפוליגמיה בישראל, להציג את הבעייתיות שבו, לבחון את הצעדים שנעשו  

זה   מסמך  הקיימת.  לבעיה  הולם  פתרון  לתת  שינסו  חדשים  פעולה  כיווני  ולהציע  התופעה  למיגור  כה  עד 

 ל המקורות החקיקתיים והפסיקתיים הנוגעים לסוגיה, כמו גם סקירה משווה. מציג סקירה מפורטת ש

 

 עיקרי הדברים  .2

   :בפרק זה נציג את תופעת הפוליגמיה בישראל, תוך הגדרת המונח פוליגמיה,  סקירת המצב היום

ההיסטוריים ההיבטים  והצגת  לתופעה,  והאסלם  היהדות  התייחסות  בשתי  -ניתוח  תרבותיים 

קור את היקף התופעה בישראל, זאת תוך הצגת השפעתה הכלכלית והנפשית על  העדות. בנוסף, נס

 מצבם של נשים וילדים, הפגיעה בזכויותיהם ודרכי פעולה שננקטו בעבר על ידי המדינה. 

   :1חוק העונשין,  –בפרק זה נציג סקירה רחבה של החקיקה הרלוונטית לסוגיית הפוליגמיה  חקיקה 

בנוסף, נבחן את הפרצות בחוק המאפשרות את המשך    3ועמ"ש ועוד. הנחיות הי  2חוק ביטוח לאומי, 

קיומה של התופעה. זאת תוך התייחסות לבעייתיות הקיימת באי הסדרת מוסד הידועים בציבור,  

ובקצבאות הביטוח הלאומי למשפחות פוליגמיות. כמו כן, נציג סקירה של ניסיונות החקיקה לאורך   

 השנים, שלא הבשילו לכדי חוק.

 והן    יקה:פס הפלילי  בהיבט  הן  הפוליגמיה  לתופעת  ביחס  בית המשפט  תפיסת  נציג את  זה  בפרק 

בהיבט האזרחי. נבחן את תכלית האיסור על הפוליגמיה והערכים עליהם האיסור שומר. נציג את  

הרציונל של ביהמ"ש בנוגע למיגור התופעה, וכן מתי ביהמ"ש יקבע שאכן מדובר בפוליגמיה. כמו  

 את האיזון בין שמירה על זכויות אדם לבין אכיפת איסור הפוליגמיה.  כן, נבחן 

   :משווה תופעת  משפט  עם  להתמודדות  הנוגעים  בעולם  הקיימים  במודלים  נדון  זה  בפרק 

הפוליגמיה. נציג מודלים של מדינות אירופה וצפון אפריקה אשר אוסרות על תופעה זו בשטחן ובין  

חבה. בנוסף, נציג מדינות מוסלמיות אשר אוסרות/מגבילות  אזרחיהן ישנה אוכלוסייה מוסלמית ר

 אורח חיים פוליגמי, ונבחן את דרכי ההגבלה האמורות.   

   :בפרק זה נציע המלצות שונות להתמודדות עם התופעה שיתבססו על המחקר שבוצע  דיון והמלצות

 והממצאים שעלו בפרקים הקודמים. 

 

 רקע .1

אשר העונש בגינה  הפוליגמיה, והיא אף מוגדרת כעבירה פלילית  במדינת ישראל כיום אסורה בחוק תופעת  

זה    4.שניםעד חמש  הינה מאסר   ולא נאכף איסור  בפועל כמעט  עיקר  ב בישראל    נפוצה  והתופעהעם זאת, 

 
 1977-ל"זחוק העונשין, תש 1
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 2
 ( 23/01/2017ריבוי נישואין" )  ות"עביר 4.1112הנחיות היועץ המשפטי לממשלה   3
 . 1977-"ז העונשין, התשל לחוק 176סעיף  4
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 5מתאי המשפחה בחברה הבדואית בדרום הינם פוליגמיים.   30%-כיום, כההערכות  לפי  בחברה הבדואית.  

ה לב   קייםהפער  החוק  ו  יןבין  הנוהג  תרבותיות  המצב  היסטוריות,  סיבות  בשל  נוצר  האכיפה  מדיניות 

בכל    6, ומשפטיות לחוקי האסלאם  הבריטי  המנדט  מימי  עוד  מסוימת,  משפטית  לגיטימציה  מתן  כדוגמת 

האישי המעמד  לדיני  בנגב.   7, הנוגע  הבדואים  לאוכלוסיית  ביחס  משילות  והיעדר  בין  עקב    8והזנחה  הפער 

ביחס למשפחות    מערכות המשפט והרווחה שלה  בין  מדינת ישראל מנסה לתמרן  בפועל,המצב החוקי למצב  

אחד  כך  ,אלו הכלכלית יכירו    שמצד  וילדים-במצוקתם  נשים  של  משפחהנמצאים    סוציאלית    ה בתאי 

  9בחוק הפלילי.  ואת הסנקציה שנקבעיאכפו את האיסור ויקיימו פוליגמיים ומצד שני 

 פוליגמיה  המונחהגדרת 

זוג אחד. בעברית נקראת    ונחהמ פוליגמיה הינו שם כולל למספר הסדרי נישואין שבהם מעורב יותר מבן 

יכולה להתקיים   פוליגמיה  מצורת החיים המונוגמית.  והיא ההפך  זוגיות'  'רב  או  כפל',  'נישואי  פוליגמיה 

נשוי למספר בנות  גבר אחד    סיטואציה בה  שזוהי  10ליגיניה, פו  הינו  יותרבהשכיח  הראשון ו במספר אופנים:  

. פוליאנדריה הייתה ועודנה נדירה  בני זוגמספר  נשואה לאישה    , שזהו מצב בופוליאנדריה  השני הינו  .זוג

ניים.  שילובם של הש  ינו ה)נישואין קבוצתיים(, שגינדריה  , המכונה פולישלישיוה מאוד בתרבות האנושית.  

החברתי   ת הפוליגמיה קשורה במבנהלל תופעבדרך כ  11מספר גברים נשואים למספר נשים.מצב בו  דהיינו,  

כל מגוון צורותיה הפורמליות והבלתיו  והפטריארכלי המצוי בחברות מסורתיות פורמליות,  -ראשיתה, על 

קשר הדוק לנסיבות  בקודים חברתיים קדומים מאוד. גם בימינו ככל הנראה, הימצאות התופעה קשורה  

ופוליטיות חברתיות  דתיות,  כדוגמת כלכליות,  שבטיים    םליזפונדמנט  ,  חברתיים  מבנים  ונוצרי,  מוסלמי 

לעיתים קרובות באותן חברות יהווה    13אשר מבטיחות את שרידותה של התופעה.   12ואמונות פטריארכליות, 

אמיד. כלכלי  למצב  ועדות  סטטוס  סמל  גם  הנשים  כמות    14מספר  שמות  מבחינת  לתת  נהוג  הזוג,  בני 

חינת  וג )ביגמיה( ולמצב של נישואין לשלושה בני זוג )טריגמיה(.  מב מובחנים למצב של נישואין לשני בני ז

הפוליג מתחלקת  הנשים  בין  תת  יניההיחסים  )-י לשתי  אחיות  שהן  נשים  שתי  נשיאת   Sororalצורות: 

Polygenyנשים שאין ביניהן קרבה משפחתית מדרגה    ( )שהיא צורת נישואין שנאסרה באסלאם( ונשיאת

 15(.olygenySororal P-Nonראשונה )

 

 

 

 

 
.  3(, עמ' 2014הכנסת )המחקר והמידע של  עדכון, מרכז  –דואית בישראל וכלוסייה הב, פוליגמיה בקרב האשירי ספקטור בן ארי 5

הבא:   בקישור  גם  למצוא  80c8-e411-e9f7-il/globaldocs/MMM/775a6b58nesset.gov.https://fs.k-ניתן 
00155d010977_11_18053.pdf-80c8-e411-e9f7-0155d010977/2_775a6b580 

וידאד    6 הקהיחסאן  מתוך  פולי  להנרטיבים  בנושא  בישראל  מ  גמיההמוסלמית  מבט  מדמנקודת  ויחסי    קהילה -ינהגדרית 
 . 3(, עמ' 2019גוריון -ה", אוניברסיטת בןהרוח והחבר )עבודת גמר לשם קבלת תואר "מוסמך במדעי

7  the  or(Thesis f wia Aburabia, Personal Status Laws of Palestinian Bedouin Women: Colonized by the LawRa
Degree Doctor of Philosophy Submitted to the Senate of the Hebrew University of Jerusalem) (2017) 70-74' עמ 

 . 36עמ' , (2018) דו"ח מסכםיות של הפוליגמיה עם השלכותיה השלילמשרדי להתמודדות -צוות הביןה 8
 . 116-100עמ' (, 2018) דו"ח מסכםפוליגמיה ה  משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של-הצוות הבין 9

 אנציקלופדיית בריטניקה  דרת פוליגניה בהג 10

marriage-itannica.com/topic/polygynyhttps://www.br   
 . 3וידאד, עמ'  11
 .34-33(, עמ' 2018) סכםדו"ח משליליות של הפוליגמיה ה משרדי להתמודדות עם השלכותיה -הצוות הבין 12
13 l Analysiscultura-Koktvedgaard Zeitzen, Polygamy A Cross Miriam (2008 'עמ ,)83-66. 
 . 65(, עמ' 2018) דו"ח מסכםדדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה משרדי להתמו-הבין הצוות  14
 . 3וידאד, עמ'  15

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/775a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_775a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_18053.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/775a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_775a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_18053.pdf
https://www.britannica.com/topic/polygyny-marriage
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 יחס היהדות והאסלאם לתופעת הפוליגמיה 

 יהדות .א

אצל   בייחוד  נשים,  מספר  נשיאת  היהדות  התירה  המקרא  מבוסס.    גברים בתקופת  כלכלי  ממעמד 

שנייה   אישה  של  המקראי  השם  אסורה.  זאת  לעומת  של  "צרה"    –הפוליאנדריה  יחסה  על  ללמד  יכול 

או בעלות    16א הייתה אסורה מלבד נשיאת שתי נשים שהן אחיות היהדות לתופעת ריבוי הנשים, אם כי זו ל

בתקופת    18נשים.   18לכל היותר  הותר לו לשאת  הגבלה נוספת הושתה על מלך ש  17קרבה משפחתית אחרת. 

  ניתן היה לראותה לא  והודי וכמעט  המשנה והתלמוד, ככל הנראה כבר דעכה תופעת הפוליגמיה בעולם הי 

ג רבנו  בימי  רק  אולם,  הבפועל.  במאה  המפורס  11-רשום  דרבנו  בתקנות  "חרם  )המכונות  שפרסם  מות 

גרשום"(, נאסרה באופן רשמי לקיחת אישה נוספת. האיסור התפשט בכל קהילות ישראל, ואילו רק בתימן  

ינו. עם זאת, העובדה שהפוליגמיה נאסרה רק  ובקהילות בודדות נוספות התופעה המשיכה להתקיים עד ימ

יגים במיוחד  ורייתא, משמשת את בתי הדין כיום למציאת היתר הלכתי למצבים חרבתקנות ולא בדין דא

 19רבנים, לגברים בנסיבות מיוחדות להינשא לאישה נוספת.  100בהסכמת  ,של אי מתן גט, ומאפשרת

 אסלאם  .ב

בקוראן,  מותרת  הפוליגמיה  במ  20באסלאם  משפחה, רק  קרובות  שאינן  נשים  נשיאת  של  מתן  תוך    21צב 

נשים. של    לנשיאה  הגבלה מארבע  יותר  זה    22לא  היתר  זאת,  בהגינות    ניתןעם  לנהוג  שמסוגל  למי  רק 

נורמטיבי אחר ממנו ניתן ללמוד על יחס    מקור  23.דרישה מחייבת כ  ,ובשוויון כלפי נשותיו ובתאו המשפחתי

שבו מוחמד מזהיר את הגבר הפוליגמי מפני מתן יחס מועדף לאישה    24, לפוליגמיה הוא החדית'האסלאם  

על פי ההלכה המוסלמית מותרת נשיאה של עד ארבע נשים, אולם נתגלעה    25ני האחרות.חת מנשותיו על פא

תיו  , ורק חשש חריג מחוסר הגינות של גבר לנשום פוליגמיה היא הכללמחלוקת פרשנית לגבי השאלה הא

נוספות,   נשים  של  נשיאה  ממנו  היא  או  ימנע  א  החריגשפוליגמיה  לשאת  הקוראן  של  נשים  וההיתר  רבע 

לנסיבות  מתאפשר ובכפוף  צורך  בשל  מקרה    26. רק  כל  של  נסיבות  תלוי  קונקרטי,  הוא  לפוליגמיה  היחס 

פרמ מגוון  לפי  בוייבחן  לפרנס  הגבר  של  כלכלית  יכולת  של האישה,  או מחלה  עקרות  שוויוני  טרים:  אופן 

ליתומ  דאגה  ממנה,  שיוליד  הילדים  ואת  נוספת  לאיש אישה  נישואין  של  )במצב  ישים  נוספת שכבר  לה    ה 

  גם גבר בעל צורך מיני מופרז, גבר  ,יחסי אישות עם נשותיו. כמו כן  ילדים( ויכולתו הפיזית של הגבר לקיים

יית רבים,  בילדים  החפץ  וגבר  בנסיעות  המרבה  גבר  מאשתו,  וישמש הסולד  נישואין    וכן  המצדיקה  עילה 

 27לאישה נוספת.

 

 
ה  " 16 ח ִלְצרֹ א  ְוִאשָּׁ ּה לֹא ִתקָּׁ ְר ל ֲאֹחתָּׁ יהָּׁ ר ְלַגּלֹות ע  ל  ּה עָּׁ תָּׁ " ויקרא יח,  וָּׁ יהָּׁ  .18ְבַחי 
לה  תה מצד אימה, וסבת אחות אשתו הן: אם אשתו, וסב עליו, מלבד  שש הנשים האסורות    17 הייתה  ה מצד אביה, ובתה אם 

בחיים, שש    ת אשתו אסורה לו כל עוד אשתוחוההבדל שבעוד א  .קודמים, וכן נכדתה מצד בנה או נכדתה מצד בתה  ן מנישואי
 עליו עולמית.  הנוספות אסורות הנשים 

 הלכה ב'.  כות מלכים ומלחמות, פרק ג',נה תורה, הל, וכן רמב"ם, מש17ראה דברים יז,  18
  (. 2012)המחלקה למשפט עברי של משרד המשפטים  ר הללה ומיכאל ויגודה "מקורו ומהותו של היתר מאה רבנים"  אליעז  19
  rabanim.doc-100-tNew/93hpatIvri/HavatDaaw.justice.gov.il/Units/Mishttps://wwובא בקישור הבא: מ
זהו צמצום והחמרה של המצב הקדם  20 )הג'אהליה( בו-הפרשנות המוסלמית  נשים שג  מוסלמי  יכול היה לשאת כמה  רצה.  בר 

 . 1973-1954, 2, מהדורה  232/4אלקוראן" הידוע בשם תפסיר אלטברי  ביאן פי תאויל  ספר "גאמע אל
 .26כאלה למפרע. הקוראן, סורה ד,  ןציוויו של מוחמד, אושררו נישואי  ם שתי אחיות, לפני רק לאדם שכבר התחתן ע 21
 .  4בסורה מס' 3פסוק מס'  22
 .130-129אן, סורה ד, ורהק 23
 בותו באסלאם. י השני בחשיד ועצות שונות שנתן. החדית' הינו ספר היסוד ההלכתרים אודות מוחמהמקבץ הלכות, סיפוספר  24
  .648/1אווד סונאן אבי ד  25
 . 182-181(, עמ' 2018) דו"ח מסכםמשרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה -וות הביןהצ 26
 . 185-181(, עמ' 2018) "ח מסכםדו ל הפוליגמיה לכותיה השליליות שמשרדי להתמודדות עם הש-הבין ות הצו  27

https://www.justice.gov.il/Units/MishpatIvri/HavatDaatNew/93-100-rabanim.doc
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 המצב בישראל כיום

  , זאת כל מדינה, וכך גם בישראלס להיקף הפוליגמיה, היא אתגר בח מנה ועדכנית ביתמונת מצב מהי  קבלת

מדוו נתונים  בסיס  היעדר  בהן  סיבות,  מגוון  פיקטיבייםבשל  דיווחים  של  וקיומם  וסדור  האמור,ח  מכל   .  

מידע קשה  קבלת  ו  איסוף  למלאכה  הופך  הפוליגמיה,  תופעת  היקף  על  ומדויקים  מעודכנים  נתונים 

הביא ב  28ומורכבת.  זו  מספר    העיה  מיום    2345להחלטה  הממשלה  בין  29.01.2017של  צוות  יוקם  לפיה   ,

ש הפוליגמיה,  השלכות  עם  להתמודדות  ב  תפקידומשרדי  הטיפול  את  לפי    29זו. המורכבת  הסוגייה  לקדם 

קיימים    2016נכון לשנת    31, המתבסס על מחקר הלמ"ס האחרון שעסק בנושא  30של הצוות,   הדוח המסכם

עם ילדים במחוז דרום.   מכלל הגברים המוסלמים בעלי המשפחות  18.5%ם שהם  גברים פוליגמיי  6,200-כ

קיימת עדות    10.9%שהם מקיימים אורח חיים פוליגמי, עבור    מתוכם קיימת עדות חזקה  75.8%-ביחס ל

ועבור  בינו  ב   13.3%נית  בולטת  שהתופעה  למרות  חלשה.  עדות  לכך  היא  קיימת  דרום,  במחוז  ייחוד 

וקיימת בממדים קטמת במרכז הארץ  באזורים אחרים.  גם  יותר  גדולים  נים  הפוליגמיה  בירושלים ממדי 

 32יותר מאשר בצפון הארץ. 

נפשות  268,867 -כ  2019לשנת    שראל התופעה נפוצה במיוחד בקרב בני המגזר הבדואי, המונה נכון במדינת י

כ המהווים  הדרום,  בישרא  14%-באזור  הערבית  האוכלוסייה  הפול  33ל. מכלל  במגזר  שכיחות  זה,  יגמיה 

רצון   סטטוס,  כסמל  נשים  מספר  נשיאת  זאת,  מתיר  שהקוראן  העובדה  ושונים:  רבים  בגורמים  מקורה 

ה בעקבות נישואין ראשונים שנעשו  וחיזוק המשפחה והשבט, נישואין שניים שנעשים מתוך בחיר  הבהגדל

נשים  הלחץ על  ישנו  אל. כמו כן,  חוץ לגבולות ישרונגישות גבוהה לנשים מוסלמיות מ  ,כורחמתוך  בגיל צעיר  

בגיל בחברה   בייחוד  מתקדמים,  זו,  ולים  ללהינשא  ילדיםהספיק  להיו  .הביא  בחברה  החשש  גרושה  ת 

 34הסכמה ורצון לשמש כאישה נוספת. אף הם הבדואית לרבות הסכנה לאבד את הילדים, מעודדים 

הכלכלי מצבם  על  ישירה  השפעה  יש  הפוליגמיה  נשים  לתופעת  של  הקורבנות    והנפשי  שהם  וילדים 

שלה.  הפוליגמי    35העיקריים  המשפחתי  ישנה  המבנה  חשבו  בלא  נוספת  לאישה  להינשא  ובה  האפשרות 

פורה כר  והם  האישה,  בכבוד  פגיעה  מייצרים  מהקודמת,  בגבר,    להתגרש  הנשים  של  כלכלית  לתלות 

והזנחה ולפגיעה  כלפיהן  הילדים בתא המשפחתי.   לאלימות  ת  לפוליגמיה חסרונוברמה המערכתית,    36של 

משאבים   הקצאת  מצריכה  היא  לרשויונוספים  נוספים:  פיקטיביים  דיווחים  מעודדת  המדינה,  ת  מצד 

פוגעת בערכי מדינת    37, בטחת הכנסהשמטרתם לזכות בהטבות סוציאליות שונות כדוגמת גמלת ה  המדינה

אחריה עבירות    גוררת  אף   ופעמים רבותכך,  מאחר וקיים איסור מפורש על  ישראל כמדינת חוק דמוקרטית  

 
 .81-78(, עמ' 2018) דו"ח מסכםוליגמיה עם השלכותיה השליליות של הפלהתמודדות  משרדי -הצוות הבין 28
   //:ies/2017_dec2345artments/policwww.gov.il/he/dephttpsההחלטה מובאת בקישור הבא:  29
 (.2018) "ח מסכםדו ה השליליות של הפוליגמיה עם השלכותי משרדי להתמודדות-הצוות הבין 30
בדרום    31 המוסלמית  "האוכלוסייה  בשם  המסכם  –מחקר  הדו"ח  בתוך  הפוליגמיה",  תופעת  לקיום  דמוגרפים    סימנים 
 ות של הפוליגמיה. התמודדות עם השלכותיה השליליל
מר 32 בין  דוח  פערים  בישראל,  החברה  פני  לפריפריה,  הלמ"ס    11כז  עמ'2019)של  הבא:   71  (,  בקישור  גם  מובא   .

ty.pdfep_11/accessibili/publications/DocLib/2019/rhehttps://www.cbs.gov.il/ 
.  1  (, עמ'2020)  הכנסתמרכז המחקר והמידע של    נים,מבחר נתו  –  אנה אלמסי ואתי וויסבלאי "אוכלוסיית הבדואים בנגבאורי  33

הבא:   בקישור  גם  ea11-70e0-9c5s/MMM/1b42ehttps://fs.knesset.gov.il/globaldoc-8107-מובא 
00155d0aee38_11_16417.pdf-8107-ea11-70e0-aee38/2_1b42e9c500155d0  

 . 12עמ' (, 2018) דו"ח מסכםפוליגמיה ה  משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של-הצוות הבין 34
טים בדו"ח מסכם להתמודדות  נוספים מפורשה הראשונה המכונה "האישה הבכירה". נזקים נפשיים  על מצבה של האיבייחוד    35
 . 67ות של הפוליגמיה, עמ' ם השלכותיה השליליע
 .73-70(, עמ' 2018) כםדו"ח מסמשרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה -הצוות הבין 36
 . 74עמ'  ,(2018) דו"ח מסכםיה השליליות של הפוליגמיה דדות עם השלכותמשרדי להתמו-הבין הצוות  37

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2345
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/rep_11/accessibility.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/1b42e9c5-70e0-ea11-8107-00155d0aee38/2_1b42e9c5-70e0-ea11-8107-00155d0aee38_11_16417.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/1b42e9c5-70e0-ea11-8107-00155d0aee38/2_1b42e9c5-70e0-ea11-8107-00155d0aee38_11_16417.pdf
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מכדוגמת    נוספות לאישה  שניים  נישואין  של  במקרים  חוקית  בלתי  ושהייה  קטינות  הרשות  נישואי 

 38הפלסטינית.

לעיל,   שתוארו  הסיבותנוכח   לנאמר  לא  ליגמיה  ופ  39ובהתאם  זו  אך  ישראל,  במדינת  פלילית  עבירה  הינה 

שהוא בית דין דתי    : ראשית, בית הדין השרעיוהן אלם הרשויות  אי האכיפה מטעהסיבות ל  נאכפת בפועל.

של אישי  מעמד  לענייני  שיפוט  סמכויות  המדינה  העניקה  לו  הינו  מוסלמי  שיפוט    מוסלמים,  סמכות  בעל 

והנטיי נישואין  בענייני  ב רחבה  על  הפיקוח  שנית,  בהחלטותיו.  להתערב  לא  היא  הדתיים  ה  הדין  הוא  תי 

עלמועט   הפיקוח  אזרחיות  לעומת  שהיעדר    ערכאות  ייתכן  שלישית,  ברצון    מקורוההתערבות  רגילות. 

ו הבדואית  החברה  עם  נוספים  מעימותים  להימנע  רביעית,  החלטה  בהמדינה  מלחמותיה".  את  "לבחור 

הללו,  ות העולם  גזר הבדואי גבוהה ובית הדין השרעי מביא בחשבון את השקפהלגיטימציה לפוליגמיה במ

אי אכיפה זו הביאה את היועמ"ש לממשלה לפרסם    40הצדדים לדין.   לקוד התרבותי שלולעיתים אף שותף  

לפיה    2017בשנת   עונש  "הנחיה  להטיל  התביעה  תעתור  נישואין,  ריבוי  בעבירת  נאשם  משהורשע  ככלל, 

 41."מאסר בפועל   הכולל רכיב של

זאת מבטל  ,עם  לא  החוק  אסורים,  פוליגמיים  שנישואין  העובדה  נישותוקפם    את   וחרף  אלו  של  ולא  אין 

רשמיים. יתר על כן, המדינה   ןישואי א נלל הימצאות הפרט במספר תאים משפחתיים   מצבים של ל מתייחס

זכויותמאפשרת   אלו  אי  פוליגמיות  קבלת  קצבת    42.למשפחות  משלם  לאומי  לביטוח  המוסד  למשל  כך, 

מור 'משפחה  הכותרת  )תחת  הפוליגמי  במצב  מתחשב  שהוא  תוך  הכנסה  תוהבטחת  ומעניק  ספת  חבת'( 

 43תשלום בהתאם למספר הנשים.

ית הוא כר פורה לקונפליקטים שהביאו  לי, הדין השרעי והתרבות הבדואלסיכום, המפגש בין החוק הישרא

בכך נוצרו חוסר אכיפה פלילית,    תופעת הפוליגמיה.את המדינה להזניח ולהימנע מהתמודדות מעשית עם  

בדואיות פוליגמיות למוסדות המדינה. בנוסף, נוצרה    מצד משפחות  יםזב כוהיעדר מדיניות כוללת ודיווחים  

רת לעניין קבלת זכויות  חסה של המדינה לתופעה הזו, שמצד אחד אסורה בחוק ומצד שני מוכאנומליה בי

 . סוציאליות מסוימות

 

 

 

 

 

 

 
 .74-73עמ' , (2018) דו"ח מסכםשל הפוליגמיה שלכותיה השליליות משרדי להתמודדות עם ה-הבין הצוות  38
גוריון    39 בן  דאז  רוה"מ  של  בדבריו  מוזכרות  ונוספות  הראשונה,    271שיבה  ביחלקן  הכנסת  שיווי  של  בחוק  זכויות  שעסקה 

   :fs.knesset.gov.il//1/Plenum/1_ptm_250086.pdf//httpבקישור הבא:  2191מובאים גם בעמ' האישה. 
40 ,Aburabia  '257-249, 199-198עמ. 
היו 41 לעבירת   עץהנחיות  ביחס  לממשלה,  מ   המשפטי  נישואין,  הנחיה  ריבוי  בקישור  6-5עמ'   24.111ס'  גם  מובאת   .

 https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/41112.pdf  הבא:
 . 105-101עמ' , (2018) דו"ח מסכםה ות של הפוליגמים השלכותיה השלילי משרדי להתמודדות ע -צוות הביןה 42
(. עמ'  2014)מרכז המחקר והמידע של הכנסת ן" עדכו –אית בישראל יגמיה בקרב האוכלוסייה הבדו"פול בן ארי שירי ספקטור  43
6. 

http://fs.knesset.gov.il/1/Plenum/1_ptm_250086.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/41112.pdf
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 סקירת המצב החקיקתי הקיים .2

פליליתכאמור,   עבירה  ומהווה  בחוק  אסורה  הפוליגמיה  של  44. תופעת  קיומו  פלילי,  היסור  אה  חרף 

בפרק זה, נציג סקירה של החוק,    45בחברה הבדואית.   בעיקר   –המציאות מראה כי תופעה זו נפוצה בישראל  

 מאפשרות את התופעה, דו"ח היועמ"ש בנושא וכן מספר הצעות חוק.הקיימות בו אשר פרצות 

 חוק העונשין 

מעוגנו נישואין  ריבוי  של  עבירות  ישראל  לחוקבמדינת  ח'  בסימן  חוק  ")להלן:    1977-ונשין, התשל"זהע  ת 

   סעיפיו הרלוונטיים: (. נפרט סימן זה ואת"העונשין

נישואין"  -  לחוק  176סעיף   •   –"נשוי הנושא אשה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם    –  "ריבוי 

פלילית. אך,    שככלל יצירת מערכת יחסים פוליגמית מהווה עבירה  לראות  ניתן   46מאסר חמש שנים". 

, קיומו של טקס  לפיכך  47עצמו.העובדתי בעבירה נוגע לנישואין השניים ולא לסטטוס הפוליגמיה  סוד הי

נשוי   לאדם  רשמי  החוק  מהווהנישואין  על  מי  עבירה  עם  נשוי  של  המשותפים  החיים  זאת,  ולעומת   ,

 שאינו בן זוגו אינם בגדר עבירה פלילית. 

נישואין  -לחוק     177סעיף   • הוראות  –  " "חזקת  במר  קובע  "נישואין".  לעניין  נשוי  ,  כללןחיבות  אדם 

פסק דין    , בין על ידי מוות ובין על פישואיו הקודמים בוטלול עוד לא הוכיח שנייישאר בחזקת נשוי כ 

כמו כן, אין רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות או    סופי של בית המשפט או של בית הדין המוסמך.

 48ן. משעה שניתן פסק הדי

נישואין"    -  וקלח  178סעיף   • של  מרחיבות –"תקפם  הוראות  הוא  אף  ני  קובע  קודמ לעניין  ים  שואין 

  פי דין דתיעל  אם הנישואין הקודמים נערכו    זה משנהאין    ,176לעניין סעיף    . בכללן,ולנישואין חדשים

ם  אם הבטלים, וכן אין זה משנה אם הנישואין החדשים תקפים או   כמו כן,  או לפי המדינה שבה נערכו.

 49. שב ישראלובלבד שבשעת הנישואין היה הנושא אזרח או תו ערכו מחוץ לישראלנ

תורה"    -  לחוק  179סעיף   • דין  לפי  נישואין  זה    –"היתר  נישואין.  סעיף  ריבוי  על  לאיסור  חריג  מגדיר 

 50הרבני הגדול.  הדין  ובאישור נשיא בית  החריג הינו היתר הניתן מבית דין רבני

יננו דין  במידה והדין החל על הנישואין החדשים א  –שהותרו לפי דין אחר"  ין  "נישוא  -  לחוק  018סעיף   •

 ם לאיסור ריבוי הנישואין. תורה, קובע סעיף זה שני חריגי

 בן זוגו מנישואיו הקודמים אינו מסוגל להפקיע את הנישואין מחמת מחלה נפשית.  (1)

 51ה של מעל שבע שנים. קופת חשש לחייו, לתבן זוגו מנישואיו הקודמים נעדר בנסיבות המעוררו (2)

  נישואין  "יסדר "מאסר של חצי שנה למי ש קובע  – ן אסורים" "עריכת נישואין וגירושי  - לחוק   182סעיף  •

 52אלו.  וגירושין, אסורים

 

 

 
 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  176סעיף  44
 (.2018) סכםדו"ח מ 47 גמיההשליליות של הפולי משרדי להתמודדות עם השלכותיה -הצוות הבין 45
 . 7197-לחוק העונשין, התשל"ז  176סעיף  46
 (.2018) דו"ח מסכם 48 ל הפוליגמיהליות שלכותיה השלימשרדי להתמודדות עם הש-הביןהצוות  47
 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  177סעיף  48
 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  178סעיף  49
 . 1977-העונשין, התשל"ז  לחוק 179סעיף  50
 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  801סעיף  51
 . 1977-ל"ז עונשין, התשלחוק ה 182סעיף  52
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 ידועים בציבורמוסד ה: 

של שחר    מתוך מאמרו  הגדרת "ידועים בציבור"  . מוסדר בחקיקה הישראלית  אינו ידועים בציבור  ה   מוסד

ליחסים שבין    ביניהם דומים  י זוג שהיחסיםכינוי כולל לבנ פט הישראלי הינו  ידועים בציבור במש"  :ץפשי לי

ה אך  נשואים  זוג  המשפטיתבני  הבחינה  מן  לנשואים  נחשבים  אינם  לנישואין,   53. "ם  אי  בניגוד  נה  נ זוהי 

בות  של נסי  לאחר קיומןחתיה  הגדרה שניתן לחסות תזו    אלא,  טקסבאו    מסגרת אשר מתחילה בהתחייבות

הגדרת  "ידוע בציבור".  כ יוגדר למפרע  –ושכת כך, זוג שמקיים משק בית משותף לתקופת זמן ממ מסוימות.

על    בני זוג כידועים בציבור, על פי המוסד לביטוח לאומי, מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים

  54. המדינהנשא על פי חוקי  ג שאינם מעוניינים או אינם יכולים להיבני זו 

פי אתר המוסד לביטוח לאומי: על  בציבור"  "ידועים  זוג המנהלים משק    הגדרת  בני  בציבור הם  "ידועים 

בית משותף כתוצאה מחיי משפחה ומערכת יחסים אינטימית, קשירת גורל ורצון לחיות יחדיו, לא מתוך  

בציבור", יש למלא  ידועים  ביטוח הלאומי כ"כדי לקבל הכרה ב  55או כדאיות כלכלית".   צורך אישי, נוחות

ולהעבירו סניף הביטוח הל   שאלון מיוחד  יש לפרט את מרכיבי מערכת היחסים    אומי הקרוב. בשאלוןאל 

בתהליך    56. ולצרף מסמכים רלוונטיים כגון: הסכם ממון, חשבונות, תיעוד של הופעות ציבוריות יחד ועוד

או  מ הזוג  מבני  שאחד  העובדה  האישור,  נשוי/נשואתן  לאחרשניהם  אינה  ים  את,  בזוג    פוסלת  ההכרה 

המטרה   בציבור.  היב כידועים  לאפכך  מנישואיא  יותר  גמישה  יחסים  מערכת  בדיקה  .  ן שר  ואין  מאחר 

העובדה   וכן  נוספת,  אישה  עם  משותף  חיים  אורך  מנהל  בציבור  כידוע  להירשם  שבא  הגבר  אם  לשאלה 

מאפשר מערכת יחסים   ידועים בציבורוסד של קשה, נראה כי המהוא נשוי איננה מהווה נסיבה לסירוב הבש

 פוליגמית בחסות החוק.  

 57.הקבועות בחוק  להטבות מס  כאים" זבורידועים בצי"זוג  בדומה לזוג נשוי,    בות מס לידועים בציבור: טה

הטבות מספר  ישנן  לכך,  ל  נוספות  מעבר  ייחודיות  בציבוראשר  בנפרד.  ידועים  מיסוי  היא  לכך  ,  דוגמא 

בצי מגישים ידועים  הזוגפרדיםנ   ה נסהכ ת  דוחו  בור  בני  משלמים  אותו  שיעור המס  היות. משכך,  בשל  ם  , 

לעניין  זאת משום כך שמדרגת המס נקבעת    נמוך יותר משל זוג נשוי עם הכנסות זהות.  ,פחותהבמדרגת מס  

ול  ים בציבור לפטור כפבנוסף, זכאים הידוע   ם.כנסותיהע"י חיבור ההכנסת כל אחד מבני הזוג בנפרד, ולא  

זכאים לפטור מתשלום מס שבח בעת מכירת בית אחת לארבע  או  בעוד שזוגות אשר ניש  כלומר,  ממס שבח.

זוגות   לקבלת  שנים,  זכאים  בציבור  כידועים  בכל  המוגדרים  פעמיים  אלא  אחת,  פעם  לא  האמור  הפטור 

   ארבע שנים.

 

 

 

 

 
 .(2005) 17 התיאוריה האזרחית של דיני המשפחהבראי  ועים בציבור הידשחר ליפשיץ  53
הגדרת "ידוע בציבור" באתר "כל זכות"  54

99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%3%D7%95%D7%chut.org.il/he/%D7%99%D7%9://www.kolzhttps
99%D7%91%D7%95%D7%A8 

  הגדרת "ידוע בציבור" באתר הביטוח הלאומי 55
aspxzibur.s/yeduyimBtNational%20Insurance/Page/l/Insurancehttps://www.btl.gov.i   

  הגדרת "ידוע בציבור באתר הביטוח הלאומי  56
r.aspxduyimBtzibu.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/yettps://www.btlh  

 .ח חדש[]נוס הכנסהמס פקודת  ל 37 'ס 57

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/yeduyimBtzibur.aspx
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/yeduyimBtzibur.aspx
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 גמלת הבטחת הכנסה:  -  מוסד לביטוח לאומיה 

הינ  הבטחתגמלת   קצבה המשולהכנסה  לכל אה  ומשפמת  בישרדם  לעצמם   אל,חה  להבטיח  בכוחם  שאין 

לקיום מינימאלית  התשמ"אמ   יאה  58.הכנסה  הכנסה,  הבטחת  בחוק  הבטחת  "   )להלן:  0198-עוגנת  חוק 

  ,ולא לכל אחד מבני הזוג בנפרד. כמו כןעל פי תא משפחתי  מוענקת    קצבהה(. לזוגות ומשפחות  "הכנסה

את תנאי הזכאות. הקצבה משתנה מהרכב  ימים  ג מקיני בני הזוותנית בכך שש הכנסה מ  להבטחת  הזכאות

  59הלאומי:   אתר הביטוח נתונים מתוךלהלן   להרכב.

 ₪.   2,040ויותר יהיו זכאים לקצבה בת    ילדים 2זוג +  -

 ₪.  3,434לקצבה בסכום של ויותר יהיה זכאי    ילדים 2הורה יחיד +  -

לשאת אישה שנייה  ופן רשמי, ואישה אחת בא שא ללי לאדם להינלהוות תמריץ כלכ  ותעלול   קצבאות אלו

הדין   והמוסלמי  באמצעות  ל תוך  בלבד  כזההגדיכך  במצב  חוק.  פי  על  הורית  חד  כאם  להנות    ,רה  יוכלו 

   הזוגית מהאישה הראשונה. מהקצבה הגבוהה יותר, בנוסף לקצבה 

 למניעת כפל גמלאות: תניסיונו

י - מערכת  "ידועילעניין  של  החו  בציבור":  םחסים  שק  הכנסה  בשנת  בטחת  כך   1982ונה 

החוק  ש פי  על  זוג"  "בני  ל  בתוכה  כוללת הגדרת  נשוזוג  משותף  א  בית  משק  המנהל  ידועים    –י 

ת מכפל גמלאות.  ערכת יחסים פוליגמית להנו תיקון זה נועד, בין היתר, למנוע מזוגות במ  60. בציבור

ז "בני  הגדרת  שינוי החוק,  בתוכה  טרם  כללה  בלבוג"  נשוי  זוזוג  כן,  על  יד.  בציבור אשרג    דועים 

נוי, זוג אשר מנהל משק בית משותף, כאשר שניהם זכאים לגמלה, נהנו מקצבה כפולה. לאחר השי 

בני   נשואים  שני  ועל אף שאינם  לקצבה  זכאים  ביכייחשבו    –הזוג  חס לקבלת  תא משפחתי אחד 

ל גמלאות,  כפ  בור לשם קבלת הידועים בצי  ונע שימוש במוסד יש לציין כי אמנם שינוי זה מהקצבה.  

 אי וכך לזכות מהגמלה הגבוהה.  א מהווה תמריץ לאישה השנייה לדווח שהינה הורה עצמאך הו

נוצרה   80-נות הלך שבמה  על פי דו"ח פלמור,  למשפחה הפוליגמית:  ת הבטחת הכנסהגמל -

פחה  ה תכיר במשעשלמ יות. גמלה זו  קה של תשלום גמלת הבטחת הכנסה למשפחות פוליגמפרקטי

והפוליג הלוקמית  בגמלה  המשפחה  את  ו   אתבחשבון    חת תזכה  הזוג  בנות  הב ילדיהםכל  סיס  . 

ה  , של היועץ המשפטי לביטוח לאומי דאז. שיעור הגמל1988לפרקטיקה זו הוא בחוות דעת משנת  

ב  להגדרת:  יינתן  ילדיםזוהתאם   + הבסיסי  7.5%ובנוסף    ,ג  אחת    יוענקלאדם,    מהסכום  לכל 

הנוסמ י  ת,פוהנשים  על  ל המוכרות  לביטוח  המוסד  בציבורדי  כידועות  כל    61. אומי  שעל  יוצא  כך 

נו הפוליגמית תאישה  של  ספת במשפחה  גמלה  זו המדינה    ₪.  648תקבל  גמלה  בקביעת  כי  נראה 

החוק   את  פוליגמי סותרת  על  שאוסר  שיגידו  ה.הפלילי  התחשבות  ש  יש  מבטאת  זו  מדיניות 

עידוד    אך  דה על תכלית חשובהה מקיימת עמימעש ול  והקטיניםהאישה    –ם  ים המוחלשיבאזרח

לה  בנוסף, גמלה זו זעומה לעומת הגמ.  רחוקבטווח ה  תרהפוליגמיה מייצר פגיעה קשה ועמוקה יו

הווה תמריץ לאישה לדווח שהינה הורה  הלך זה תשל מ  תוצאההורית. ישנו חשש שה-של אם חד
 

  הביטוח הלאומי  "גמלת הבטחת הכנסה" באתר  58

l/benefits/Income_support/Pages/default.aspx.ihttps://www.btl.gov   
 וך אתר הביטוח הלאומי מתת הכנסה" קצבת הבטח"  59
%s/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7ithttps://www.btl.gov.il/benef

7%A6%D7%91%D7%94.aspx94%D7%A7%D 
נים במשפט מגדר ופמיניזם עיוהפוליגמית כמקרה מבחן"  – פחההכנסה למשפחה האלטרנטיבית המשהבטחת עינת אלבין " 60

226( ,2007 .) 
 (  2018) דו"ח מסכם 102 ות של הפוליגמיהלי משרדי להתמודדות עם השלכותיה השלי-הצוות הבין 61

https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
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בחברה הבדואית  ך שקיימת תופעה  מכאן, מתעורר חשד לכ  62פוליגמית.   עצמאי ולא חלק ממשפחה

לרש  כוזבים  דיווחים  על התא המששל  באפחתיויות  זאת  רישום  מצעות,  ללא  ישנן  נישואין  שני  . 

 : לכךדרכים 

"רג'עים(  1 ה  -  63" גירושין  ההלכה  פי  ובלשון  מוסלמית,  על  אחת  פעם  אשתו  את  מגרש  הבעל  כאשר 

חזיר את  ירושין ולהגתחרט על הגבר להפת המתנה. במהלך התקופה, יוכל ה וק הזוג לתנכנס  מפורשת  

ואילו מבחינת הדין    מבחינת ההלכה, וזר להיות נשוי אשתו על ידי אמירה או אקט של חיבה. כך, הזוג ח

אשתו ולנהל עימה מערכת    התגרש מבחינה משפטית, להשיב אתגרוש. בצורה כזו יוכל גבר אשר    הוא

 י מבלי לדווח לרשויות השונות. ושיחסים של זוג נ

יד (  2 על  ב  -  64"הסכם"   ינישואין  הסכם  מספיק  נישואין  קשר  ליצור  מנת  על  האסלאם,  פי    לבד. על 

של גורם רשמי,  אין צורך בנוכחות  כמו כן,  הסכם אינו חייב להיות בכתב או להירשם במוסד כלשהו.  ה

ך יהיה  ל לקיים הסכם עם אישה נוספת ובככולהסכם. כך, גבר נשוי יאו אזרחי, על מנת ליתן תוקף  דתי

היא תוכל  בלבד והמוסלמית. מבחינת החוק הוא יישאר נשוי לאשתו הראשונה    ל פי ההלכה ענשוי לה  

היותר   לכל  החוק  –להיחשב  את  לעקוף  הגבר  יוכל  זו  בצורה  בציבור.  מבחינה    ידועה  נשוי  ולהיות 

 חוקית רק לאחת.   הלכתית למספר נשים אך מבחינה

 

 

 די חוק:כא הבשילו ל סת ולעות חוק אשר הונחו על שולחן הכנצה

)תיקון  ה • שעה(  )הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  חוק  התש"ף  –צעת  נישואין(,  ריבוי  –מניעת 

2020 : 

הילחם בתופעת הפוליגמיה בהליכים של איחוד  הצעת חוק הוגשה לכנסת כבר בפעם השלישית, ומטרתה ל

זו מבקשת למשפחו חוק  יהת. הצעת  לא  הפנים  כי שר  לקבוע  רשאי  ביה  לאיחודאשר  משפחות אם    קשה 

נא הבקשה,  התבקשה  שלגביהם  הזוג  מבני  כנחד  רשום  או  לאחרשוי  שולחן    65. שוי  על  הונחה  זו  הצעה 

 וועדה מטפלת.הכנסת לדיון מוקדם )קריאה טרומית( וטרם נקבעה לה  

 : 2021–ות פוליגמיות(, התשפ"אשלילת קצבת ילדים ממשפח –הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון  •

חהצע באה    וקת  י  לחםי להזו  על  המשולמות  ילדים  קצבאות  שלילת  באמצעות  הפוליגמיה  די  בתופעת 

למשפחה  ילדים  קצבת  תשולם  לא  זו,  הצעה  פי  על  לאומי.  לביטוח  חיים  המוסד  אורח  פוליגמי    המנהלת 

  ג אחד תר מבן זוד שאחד מהוריו נשוי ליותישלל קצבת ילדים של ילד לחוק. לעניין הצעת חוק זו,  אשר מנוג

רומית( וטרם נקבעה לה  הצעה זו הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם )קריאה ט  66וע בציבור. ד לרבות י  –

 וועדה מטפלת.

 

 ישואין: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בגין עבירות ריבוי נ 

ש  מ"ית היועי התביעה, ועוגנה בהנחיפטי לממשלה יחד עם גורמ מדיניות אכיפה גובשה על ידי היועץ המש

ביולי    2017בינואר    23אריך  תמ  11124.ר  מספ היוע  67. 2021ועודכנה  מתייחס  זה  לחסרונות  במסמך  מ"ש 

 
 (.2018) ח מסכםדו  102השלכותיה השליליות של הפוליגמיה תמודדות עם משרדי לה-הצוות הבין 62
 .)תשע"ד( 3 עת סיוע  "הנישואין באסלאם ודרכי התרתו קשר"האשם סואעד  63
 .)תשע"ד( 3 עת סיוע  "קשר הנישואין באסלאם ודרכי התרתוהאשם סואעד " 64
 .2020–ין(, התש"ףריבוי נישואמניעת  –ון והכניסה לישראל )הוראת שעה( )תיק הצעת חוק האזרחות   65
 .2020–ילדים ממשפחות פוליגמיות(, התשפ"אשלילת קצבת  –תיקון אומי )הצעת חוק הביטוח הל  66
 (. 23/01/2017"עבירות ריבוי נישואין" ) 4.1112הנחיות היועץ המשפטי לממשלה   67
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זו. בנוסף  פוליגמיה ופגיעתה בכבוד האישה, וכן אל הדרכים ופרצות החוק המאפבתופעת ה שרות תופעה 

יגמית.  ם פולערכת יחסית הבטחת הכנסה לניהול מלי הנוצר עקב תקנות גמלהוא מציין את התמריץ הכלכ

 הוראות לסיוע באכיפת התופעה, כגון:   ח כולל מספר"הדו

כי (1) מבהיר  להוראות  הדו"ח  תקפים  העונשין  לחוק  177ס'    בהתאם  יהיו  קודמים  נישואין  ביטול   ,

דין  ית הדין המוסמך על פי האך ורק על סמך פס"ד סופי של בית המשפט או של ב מבחינה משפטית

לחוק, אלא משמשת לחיזוק    חידושה זו איננה  ר כפנוי. הבהאדם    אחרת לא רואים את אותו  הדתי.

 .והבהרה למערכות השונות

תצריך   , הנוגעת להוראת דין דתי, ובכלל זה תוקפם של הנישואין, ככל שהתשתית הראייתית בתיק  (2)

בתי הדין הרלוונטיים,  ת הדעת מהיועץ המשפטי לחוות דעת מומחה, תוכל התביעה לקבל את חוו

 ר.  חה אחאו מכל מומ

הני  במקרים (3) תקפים,  בהם  אינם  השניים  נישושואין  על  שניתנו  הדוגמאות  ללא  )כגון  דתיים  אין 

ככלל  ינשא, יעשה  אך קיימות אינדיקציות לכך שכוונת החשוד במעשיו הייתה להנפקות משפטית(  

  68תוקפם של הנישואין. לת אשהקובע כי אין נפקות ל   ( לחוק2)178 עיףשימוש בהוראת ס

   בעיה זו.ך לפתור בכו רת הניסיוןוש בעבימ שות שיניתן לע  ,ו כןכמ -

לע  מתייחס  הדו"ח  מספר  בנוסף,  וקובע  בתחום  בנושא נישה  ההרתע  החמרות  הדו"ח  להגברת  ראשית,  ה. 

נסיבהריבוי נישואין, כי עבר נק קובע בעניין עבירת     בפועל  להימנעות הטלת מאסר  י מהרשעות לא יהווה 

לסעיף   בניגוד  ל 35)וזאת  תשא  העונשין,  כנסיבה  1977-"זלחוק  מהרשעה"  נקי  "עבר  שמגדיר    69.מקלה,  

ה  נוספת  לראוהחמרה  שאין  לעניין  יא,  מהן,  אחת  או  הנשים  בהסכמת  נסיבה  ת  השניים,  הנישואין 

הימ בפועל. להמצדיקה  לעניין העברת המידענעות מהטלת מאסר  פרוצדורה  קובע הדו"ח  וסנכרונו    בסוף 

 גורמי האכיפה.בין בין רשויות המדינה הרלוונטיות ל ת ריבוי נישואיןבנוגע לחשד לקיום עביר

 

  ישראל: רשות מקרקעי 

המשפ   2017בשנת   שרת  בהובלת  הממשלה,  אהחליטה  עו"ד  בראשות  וועדה  להקים  דאז,  פלמור  טים  מי 

דרכי   בחינת  הפוליגמיהלשם  של  השליליות  השלכותיה  עם  המההתמודדות  פרסם  הדו"ח  רבות  .  לצות 

עם התופעה,  להתמוד ישראל ב דות  ולאשר את    –  ין היתר המלצה לרשות מקרקעי  אשר החליטה לאמצה 

  –ש אחד  וליגמיות זוכות להקצאה של יותר ממגרכי יש חשד אשר משפחות פ  הייתהיישומה. אחת הבעיות  

עם ילדים וכן  חזקות על רווקה  את. הוועדה המליצה לרשות מקרקעי ישראל להקים  חרף החוק האוסר ז

אשרגרו ילדים  עם  מסמך    שה  מתוך  התופעה.  במיגור  מיסייעו  מדיניות  הרשות,  הנהלת  קרקעי  שפרסמה 

 70: ישראל תפעל באופן הבא

ילדים עם  ב ח  -  רווקה  נשואה  שהיא  ילדים  עם  רווקה  על  תתאפשלפיכך,    71פרטיים.   ן נישואיזקה  ר  לא 

נו זכאי  יל שאבי הילדים אד אלא רק ביחד עם אבי הילדים. ככהקצאת מגרש בפטור ממכרז לאישה בנפר

לבד( או  אחרת  אישה  עם  מגרש  לו  הוקצה  )למשל:  מגרש  המגרש.  לרכישת  הקצאת  תתאפשר  ככל   לא 

 די האישה, ההחלטה תבחן בשנית. שחזקה זו תיסתר על י

 
 . (23/01/2017"עבירות ריבוי נישואין" ) 4.1112יועץ המשפטי לממשלה  הנחיות ה 68
 (. 1/201723/0יבוי נישואין" )ירות ר "עב 4.1112הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ל 22ס'  69
 ( 8.7.2020אימוץ מסקנות דו"ח פלמור" ) –של רשות מקרקעי ישראלי "פוליגמיה  4859החלטה  70
 לאישה אחרת. הזוג נשוי  רשמיים למשל בשל העובדה כי בן   ןיאשר לא נרשמו כנישוא  ן פרטיים הינם נישואי ן נישואי 71
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כי  גירושין. ככל שבדיקה במרשם האוש להציג תעודת  המבקשת תתבק  -  ילדים  ה עםגרוש כלוסין תמצא 

יל הגירושין, לא תתאפשר הקצאת המגרש לאישה לבדה,  ש ם לאחר תשעה חודדינולדו לאישה  ים ממועד 

לאחר זכ  אלא  אינו  הזוג  שבן  ככל  הילדים.  אבי  הזוג  בן  הקצאת  שצורף  לא תתאפשר  מגרש,  לרכישת  אי 

   .הניתנת לסתירה על ידי האישהגרש. גם כאן מדובר בחזקה המ

 

 

 מסקנות 

סקבפרק   המת זה  הישראלית  החקיקה  את  הפרנו  לתופעת  האיסור  ו ייחסת  כי  למסקנה  הגענו  ליגמיה. 

ישנן  פעה. בפועל,  את התו  מרתיע וממגראינו    –כל חומרת העונש שבצידו  שואין, עם  הפלילי באשר לריבוי ני

ל המאפשרות  פוליגמ פרצות  חיים  אורח  בקיים  לק י.  המדינה  של  רצונית  לא  גבית  רוח  ישנה  יום  נוסף, 

תמריצים   ידי  על  וזאת  מהמוסד  התופעה  אילכלכליים  ידי  על  וכן  לאומי  הפלי -ביטוח  לאיסור  לי  אכיפה 

 ין.הקיים בחוק העונש

 

 המצב הפסיקתי  .3

  2018ת  אז שניים. בהיבט הפלילי, מהן פליליים והן אזרח   –פר היבטים  סמנושא הפוליגמיה נידון בפסיקה ב

ליגמיה היא  וונקבע כי פ   72מי.ועים כמנהלים אורך חיים פוליגשידמהגברים    4%-הוגשו כתבי אישום כנגד כ 

הנוגעות  ת ובסוגיות  וילדים,  נשים  זכויות  בנושא  עוסקת  הפסיקה  רוב  האזרחי,  בהיבט  למגר.  שיש  ופעה 

המדינ לולקצבאות   ע"י  הניתנות  השונות  ישנה  זכויות  כי  לראות  ניתן  שם  רבה  ה.  והתייחסות  התחשבות 

   לזכויות אלה.

 

 היבט פלילי  –עה התופ מיגור

פוליגמיה. אחד הטעמים העיקריים באיסור על  רבות של ביהמ"ש לאיסור על    הצדקותא בפסיקה  ניתן למצו

לפי   אשר  וילדיהן,  נשים  על  הגנה  הוא  פלוני  ספפוליגמיה  המנוח  עזבון  הרא"ד  הם  להיפגלרוב  ע  שונים 

יחס זה. ממערכות  מסוג  אלקנברב  73ים  ריב  פס"ד  איסור  כי  עלנאמר  מגן  הנישואין  הראשונ  וי  ה  האישה 

ים ולמעשה  מדה ע"י נשים נוספות. זאת משום שלרוב, האישה הראשונה נותרת חסרת אונ עמפני פגיעה במ 

נסיבות הכולל נכפה עליה מכורח  נמוך  תו המצב  הרחבה לתכליות אלו    74. מגבלות חברתיות ומעמד כלכלי 

המוצא שלפיה    יגמיה מבוסס על נקודתאיסור הפול   שם נאמר כי  75פס"ד פלוני נ' היועמ"ש,ן לראות בנית

התא המשפחתי והן ברמת הכלל  פעה זו יש השלכות שליליות רבות במספר היבטים שונים, הן ברמת  ולת

ם,  מעמד האישה, לסכסוכים קשיהפוליגמיה מביאה בהכרח לפגיעה ב  –  ימדינתית. ברמת התא המשפחת

לילדי  עוני  לחיי  הפטריארכלי,  המבנה  ובמק  להנצחת  להזהמשפחה  אף  קיצוניים  ברמה רים  ילדים.    נחת 

נוצר אובדן משאבים כלכליים רבים, שכן המדינה נאלצת להשקיע כספים רבים באותן    –הכלל מדינתית  

עני  פוליגמיות  הפוליגתומשפחות  כי  זה  בפס"ד  נאמר  בנוסף,  הדמוק.  האופי  את  סותרת  של  מיה  רטי 

 
 ( 04.07.2021) הארץד ריבוי נשים לא נאכף" יטות מודות: החוק נג"המשטרה והפרקל  נטעאל בנדל ואלמוג בן זכרי 72

331.99663-.premium/retz.co.il/news/lawwww.haa/:/https   
 8-7עמ'  (15.12.2014)נבו  י נ' פלוניתהמנוח פלונ  עזבון 52/1472בע"מ  73
 14עמ'  (09.12.2018)נבו  חמדאן אלקנבר נ' רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים נאיף חוסין 4119/15 עע"מ 74
 ( 27.03.2017בו )נ עץ המשפטי לממשלה י נ' היוונפל 16-09-55724תמ"ש )משפחה באר שבע(  75

https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9966333
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המינים.    בין  בשוויון  ופוגעת  באותוהמדינה,  צוינו  ה  עוד  נ'  פלוני  גור  יועמ"שפס"ד  ים  ממספר 

 76יהם הפוליגמיה טרם נתפסת בחברה הבדואית כתופעה פסולה שדורשת מיגור:שבעקבות

 זו ע"י המדינה.  ההיעדר אכיפה פלילית מספקת של עביר  .א

  המדינה, כדוג' מצב בו המדינה מעסיקה גברים   מיה ע"ית של עבירת הפוליג היעדר אכיפה אזרחי .ב

 חוק. יגמיים, על אף שהם עוברים על ה ולפ

ינה באמצעות מתן הטבות כלכליות למשפחות פוליגמיות לרבות תשלומי  פעה ע"י המדו"עידוד" הת  .ג

 אחת.  השביטוח לאומי למשפחות שיש בהן יותר מאי

 

, שם נאמר כי האכיפה הפלילית בעניין  ו טקיקפס"ד אבליגמיה נשמעה גם בביקורת על אכיפת עבירת הפו

ההפ לשינוי  עד  לקויה  הייתה  בוליגמיה  שנוצר  משנת  עמדיניות  היועמ"ש  הנחיית  בנוסף,    77. 2017קבות 

תו בעניין מיגור  יד למאמץ הנרחב  הדין שבתי המשפט מחויבים לתת  זאת  עפהודגש בפסק  ת הפוליגמיה, 

 79קיק, פס"ד אבו סב  78מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.   נישה מרתיעה הכוללת עונשיבאמצעות קביעת ע

הפרקלי של  בערעור  מדובר  שנק שם  עונש  על  פוליגמיהבטות  עבירת  בגין  ביהמ"ש  ,  ע  ע"י  העונש  הוחמר 

יהא   הסבירה  הענישה  מתחם  כי  השופט  ע"י  נאמר  ואף  מדיניות    יחודש  7-18המחוזי,  בשל  זאת  מאסר, 

יין אבו סקיק,  , שם נקבע העונש לפי מתחם הסבירות שנקבע בענאפס"ד אבו ג'ודפה בנושא. בהגברת האכי 

ומתקדמת כמו ישראל, אין מקום לקיומה של פוליגמיה, וכי יש    במדינה דמוקרטיתחזר ביהמ"ש ואמר ש

 80להעלים אותה מארצנו. למגר את התופעה בצורה יעילה על מנת 

במאמרה, שגראוי  מור  לת הציעה    81סוזאן  העונשין,הצעה  חוק  האיסור    יקון  את  להחיל  יש  לפיה  אשר 

יחסות להצעה זו ולתכלית  ת התי מקיי  שנ' היועמ"  פס"ד פלונילעבירה. באישה כשותפה  לילי גם על ההפ

הקיימ המציאות  עם  להתמודד  מהמדינה  מצופה  כי  שנאמר  בכך  כיום,  הקיימת  הפוליגמיה    ת איסור 

 82מגבירים את התופעה במקום למגרה.יטול התמריצים הכלכליים הבאמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ובב

ביהמ  לפ כלומר,  כי  אמר  הח"ש  לתיקון  שפונים  להגני  צורך  יש  הקיימת  בוק,  העבירה  על  האכיפה  את  יר 

 .  םילכליים להם זוכים הגברים המנהלים חיי משפחה פוליגמיולבלום את ההטבות והתמריצים הכ

 

 

 היבט אזרחי   –הטבה כלכלית 

עי להשגת רווח כלכלי,  "תופעת ריבוי הנישואין אף מהווה אמצ   83נכתב:   24.111יית היועמ"ש מספר  נח בה

שלא בתחומים    לעיתים  חיי  שכדין,  לניהול  פסול  כלכלי  תמריץ  מעין  נוצר  הקיים  במצב  כלומר,  ונים". 

י  וני נ' היועמ"שלפפס"ד  ט מודעים לתמריץ זה. בפוליגמיה, ובתי המשפ תכן מצב בו  אמר השופט כי לא 

  הטבות כלכליות למשפחות שמקיימות  תד אוסרת אורח חיים פוליגמי, ומהצד השני נותנמצד אחהמדינה  

משפחה, מי שנהנה הכי הרבה  מצב הקיים, נוכח מבנה המשפחה ומעמדו החזק של ראש הבאורח חיים זה.  

 
 7-6עמ' , 73לעיל ה"ש ני פלו 16-09-45572ר שבע( תמ"ש )משפחה בא  76
 ( 23/01/2017בירות ריבוי נישואין" )"ע 4.1112טי לממשלה  הנחיות היועץ המשפ 77
 . (23.10.2019)נבו  אמין אבו טקיק נ' מדינת ישראל  6413/19רע"פ  78
 . (19.09.2019בו )נ  אימן אבו סקיק  מדינת ישראל נ'  19-40-26408 ש(עפ"ג )מחוזי ב" 79
 (. 19.04.2021  )נבו מדינת ישראל נ' זהיא אבו ג'ודא 18-03-86239ום ב"ש( ת"פ )של 80
 ( 10.06.2012הצעה לתיקון חוק העונשין" ) –אן מור שגראוי, "ביגמיה ודיני השותפות סוז  81

le_inner.asp?pgId=131738&catId=287rg.il/articisraelbar.ohttps://www.  
 10-9 עמ'  73לעיל ה"ש פלוני  16-09-55724 תמ"ש 82
 ( 23/01/2017"עבירות ריבוי נישואין" ) 4.1112הנחיות היועץ המשפטי לממשלה   83

https://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=131738&catId=287
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ם למגר את התופעה  יבט הפסיקתי נראה שבתי המשפט מנסיהב  84מההטבות הללו הוא ה"גבר הפוליגמי". 

וליגמיה  הכיר השופט בפ  פס"ד ה.ג. לדוג' ביש בידיהם, גם אם הדבר מצריך יצירתיות משפטיתבכלים ש

אישה הנפגעת, תוך שהוא מציין כי  ולמעשה פסק פיצוי נזיקי ל  ,בדמות הפרת חובה חקוקה  יקיתזנה  כעוול 

הפוליג ב  85מהשורש.  הימיש לעקור את תופעת  נמצאת  נוספת  כל הז  רים פרץד מפס"דוג'  כי  כויות  נאמר 

קיומו    מצמים לשם מניעתצובור", צריכים להיות מוגבלים ומהמוענקים מכוח המעמד "ידוע לציוהחוקים  

וע בציבור" לא יכול שיהיו לצורך קיום קשר פוליגמי,  של קשר פוליגמי או פוליאנדרי. כלומר, זכויות ה"יד

 86ר במדינת ישראל. וסאשהינו 

 

ת  ר, וזאהאיסו  המ"ש מאשר קיומו של קשר פוליגמי, על אףיגים בהם ביימים מקרים חרמהצד השני, קי

נשים זכויות  על  להגן  ב  כדי  בנם  לוניםפפס"ד  וילדים.  מנשות  אחת  לפינוי  הבעל  הורי  תביעת  נדחתה   ,

כי  מבי למסקנה  ביהמ"ש  הגיע  מקרה,  אותו  שבנסיבות  לאחר  זאת  לאישה  רטב תם,  ניתנו  הנישואין,  ם 

לעניין  הבטחות   והבעל  ההורים  ההורים.   מתןמצד  בבית  קבע  ב  87מגורי  ה.  עזבון  פלוניפס"ד  קבע   מנוח 

עזבונו כי  פוליגמי  ביהמ"ש  גבר  מידועתו    ,של  לגבר  שנולדו  לילדים  גם  שה יחולק  אף  על  נשוי  בציבור,  יה 

לרווחת    כי הגבר )או עזבונו( חייב לדאוג   ו רמלאישה אחרת באותה העת. ביהמ"ש נימק החלטה זאת באו

ך שמירה  עניין נוסף בו ביהמ"ש פעל לצור  88מצב בו ילדיו יהיו מופקרים נוכח התנהלותו. כן  ילדיו, וכי לא ית

זכוי בועל  התרחש  אלזיאדנהת  אך  פס"ד  כדין,  שהתגרש  בזוג  דובר  שם  המשיכה  ,  האישה  זאת,  למרות 

ובערכא שלה,  לגרוש  בסמיכות  למעשה  ה   הלחיות  הגרוש  הזוג  כי  נקבע  משותף.  נמוכה  חיים  אורח  מנהל 

שלא נעשה    רצתה האישה לקבל, אך נוכח העובדההדיון התנהל סביב קצבת הבטחת הכנסה שאותה  קר  עי

ן קם הערעור. בערעור, החליט בית  באורח חיי הזוג הגרוש, הבקשה נדחתה ע"י בית המשפט, ומכא  שינוי

ן  יצומד האישה. למעשה, במצבי קוך נימוקים של שמירה על כבוד ומעתמ  הדין לאשר את הבקשה, וזאת

ביהמ וילדים,  נשים  זכויות  על  הגנה  י ומתוך  מערכת  של  בקיומה  להכיר  יכול  פוליגמית,  "ש  אף  ע חסים  ל 

על הפוליגמיה מקורו בשמירה על זכויות נשים  האיסור הקיים. הדבר מחזק את העובדה שתכלית האיסור  

 וילדים.

 

 נותמסק

הפסיקתי הקו  כי  נראה  לעיל  ה  מהסיקור  במלוא  לפעול  הפוליגמיה  יכוהינו  תופעת  את  למגר  מנת  על  לת 

הפוליגמיה יוצרת ונראה כי הם עושים  שירים בבעייתיות  וילדים. בתי המשפט מכ  םכויות נשיולשמור על ז

ה  כל את  לאכוף  יכולים  המשפט  בתי  כי  לציין  ראוי  זו.  תופעה  למגר  כדי  זו    הע תופשביכולתם  כאשר  רק 

  .89( 4%-וחד )כבמיורה באחוזים בודדים מגיעה לפתחם, דבר שק

 

 

 משפט משווה   .4

 
 11-10עמ'  73ה"ש  לעילוני פל 16-09-55724תמ"ש  84
 ).200716.05)נבו  ה.ג נ' ט.ג  26680/05לים( תמ"ש )משפחה ירוש 85
 . (1966) 337( 4כ) ,מרים פרץ נ' יעקב הלמוט 4/66ע"א  86
 . (27.10.2013)נבו  פלונים נ' אלמונית 10-02-43504"ש )משפחה באר שבע( תמ 87
 . 71לעיל ה"ש  עזבון המנוח פלוני 7252/14בע"מ  88
 .לעיל 70ה"ש  נדל ואלמוג בן זכרי נטעאל ב 89
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 בעולם פוליגמיה במדינות 

סיסיים של זכויות  לית המפלה נשים ומפירה עקרונות בייגמיה כתופעה שלרבית נתפסת הפולה המעבתפיס

נישואי על  איסור  הבינלאומי  ןאדם.  מעוגן במשפט  השלכות    ךמתו  90, פוליגמיים  כבעלת  זו  תופעה  תפיסת 

ערגשיו שליליות  וכלכליות  וילדיה.   בורת  בכ  91האישה  זאת  עד  850-עם  בעולם  מתקיימת חברות    יין 

זהו  נות אפריקברוב מדי   92פוליגמיה.  נישואיהה  וחוקי. ן  סדר  ובחצי האי    93מקובל  במדינות מזרח התיכון 

בחוקי   משולבים  השרעי  והדין  האסלאמי  החוק  שבחלקן  נישואימהערב,  מותרים  כן  גם  ליותר    ןדינה, 

פעה זו אסורה  ה, ככלל, תובמדינות אירופ  94מארבע נשים לפי הגבלת הקוראן.   ותר חת, אולם לא ימאישה א

עקב ריבוי המהגרים מאפריקה וממדינות ערביות, מוצאות עצמן מדינות    זאת,  עם  95נקציה. וה בסואף מלו

רב תרב של  עם שאלות  באירופה מתמודדות  בצפון אמריקהתורבות  מוסרי.  ורלטיביזם  בתי המשפט    יות 

נ בעיקר  אבק והממשלה  פוליגמיה  עם  להתמודד  בכדי  רבות  שנים  נוצריים  זרמשל    מצידםו  ים 

 96טליסטיים.פונדמנ

רבמבמקו ילודה  ות  עידוד  עקרות;  פרקטיות:  סיבות  בשל  מתקיימות  פוליגמיה  של  תופעות  בעולם  ים 

ברת  הג  בין משפחות או שבטים;וזול לטובת המשפחה; יישוב סכסוכים    ששישמש מקור של כוח עבודה נגי

ם;  ינשא לגברים אמיד שמתמרצת נשים להי   ונימציאות של עהכוח הפוליטי של הגבר; יצירת קשרים ענפה;  

נש עם  פעולה  שיתוף  חברתית;  לזהות  הגנה  ניתן  זאת  עם  הבית.  ובמטלות  הילדים  בגידול  אחרות  ים 

אוניברסליים רת ש  חסרונות  איתה: חסך  גוררת  הפוליגמיה  שנובע מהצופעת  וכלכלי  בין    ורךגשי  לחלוקה 

  97. דים מאימהות שונותיל הנשים ובין  מספר נשים, קנאה, שנאה ותחרות בין

 

 ת, ניתן לחלק את תופעת הפוליגמיה בעולם לארבעה אזורים:תרבותי-רפיתגמבחינה גאו 

 

ד מס' מדינות  מקובל וחוקי. לפיכך, מלב  ןר נישואידסברובן ככולן פוליגמיה היא ה  –  מדינות אפריקה (1

 ינות יבשת זו. ירתנו את מד לא כללנו בסק)טוניסיה ואלג'יריה( ון אפריקה צפ ב תמוסלמיו

במדינ  –  האירופ (2 אוככלל,  ישנו  אירופה  ריבוי    עליסור  ת  עקב  זאת,  עם  יחד  נוספת.  אישה  נשיאת 

ת של  מן מדינות אירופה מתמודדות עם שאלוצ עהמהגרים שפוקד את היבשת בשנים האחרונות, מצאו  

ודי-רב ללמותרבותיות  ביחס  חוקיות  להית  הראויות  הסוציאליות  למהגריםזכויות  תא    נתן  בעלי 

 גמי. משפחתי פולי

 
יה  , לפ1991בה מאז שנת ( שישראל חברה  CEDAW) צורות האפליה נגד נשים ם לביטול כל אמנת האו"ל 21ה למשל הערה רא 90

ס'   את  מפירה  ההערה  5פוליגמיה  הבינלאומי.  במישור  רבה  חשיבות  לה  יש  מחייב  מעמד  זו  לאמנה  שאין  אף  על  לאמנה.  )א( 
 :www.refworld.org/docid/48abd52c0.html//https  ר הבא:גם בקישות מובא 

(, 2010)  נייר עמדה לוועדה לקידום מעמד האישה תופעת הפוליגמיה ודרכי התמודדות"    -דרות בעל כרחןראויה אבו רביע "מו  91
   il/pdf/polygamy.pdfw.acri.org.https://laהבא: ר . מובא גם בקישו3-2עמ' 

 . 3וידאד, עמ'  92
93  polygamy: past and present, economic history seminar London School of Economics es Fenske, African Jam

and Political Science (2011).  בא גם בקישור הבא: . מו1-3 מ'ע 
39246/1/African_polygamy_past_and_present_(lsero).pdf/eprints.lse.ac.uk//http:   

ם או  אישה אחת או שתיי  קחו כאוות נפשכםם: "ארבע נשיל  . שם מופיע היתר הפוליגמיה עד למכסה ש3הקוראן, סורה ד,    94
 נות. ג בהן בשוויון ובהגיאם כי בהמשך מצומצם ההיתר רק למי שמסוגל לנהו, רבע נשים"תרבו לכם מאשלוש ואל  

95  Culturak Dispute In Europe, (European Master’s Programme in -Mona Mir Sattari, Polygamy As A Cross
Human Rights and Democratisation), University Of Padova, 2020.  '8-9 עמ 

96  Polygamy in the United  ing the Truth aboutitz, Beneath the Veil of Mormonism: Uncovern D. BerkowJaso
States and Canada, The University of Miami Inter-American Law Review , Spring, 2007, Vol. 38, No. 3 (Spring, 

 .622-624מ' ע  (2007
 .  47 עמ' (,2018) דו"ח מסכםהשליליות של הפוליגמיה ם השלכותיה להתמודדות ע משרדי -ות הביןהצו  97

https://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html
https://law.acri.org.il/pdf/polygamy.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/39246/1/African_polygamy_past_and_present_(lsero).pdf
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איחדנו מדינות אלו תחת קטגוריה אחת בשל אופיין התרבותי המשותף ולא בשל    –  מיותלמדינות מוס (3

ב  מדובר  הגאוגרפי.  ממיקומן  התיכון  סומדינות  המזרח  ערב,  האי  בחצי  בהן  למיות  אפריקה,  וצפון 

 ה.  דינ י ובחוקי המם והדין השרעי משפיעים או משולבים בקוד התרבותסלאהא

ארצות הברית וקנדה    ותממשל ובתי המשפט    ם של התמודדות  תן אחנב  ובמדינות אל  –  צפון אמריקה (4

תופעות   ב  ,פוליגמיההעם  פונדמנ  יתתונתמקד  נוצריים  התא  לטזרמים  את  אימצו  אשר  יסטיים 

  פרוגרסיביות ם ניסיונות של העמדת טענות משפטיות ליברליות ון גפוליגמי. בחלק זה נבח המשפחתי ה

 ת שמרניות. ד קבוצות פוליגמיומצ

 

כיום וההתמודדות המשפטית של  הנוהג  בחנו את התפתחות החקיקה והפסיקה, המצב    אלו ורים  לאז  סביח

 ורלטיביזם מוסרי.  ירה ושאלות של חירות, רב תרבותיותגה  אותן מדינות עם תופעות של

 

 מוסלמיות  נותמדי .א

פו  מתירות  המוסלמיות  המדינות  המדי  טוניסיה ו  קיה טורליגמיה.  רוב  היחיהן  בעונות  המוסלמי  לדות  ם 

מנגד  ישנן מדינות אשר מעודדות פוליגמיה ו  מבין המדינות המוסלמיות   ור מוחלט על כך. אשר מטילות איס 

נישואי    ולצמצם  על מנת למנוע   ייםטיל מחסומים פרוצדורל ינות אשר עשו שימוש בחקיקה, כדי להדמישנן  

 .  אלג'יריהו  ירדןוגמת פוליגמיה, זאת כד

 

 טורקיה

, טורקיה אימצה קוד  1926בשנת    98סרת על נישואין פוליגמיים. י כיום, טורקיה אות תאם למצב החקיקהב

ות בכדי להתאים להלך  צרי. הקוד השוויצרי שונה ועבר התאמיואזרחי חילוני המבוסס על קוד אזרחי שו 

הקוד קבע    99תחום דיני המשפחה. ר בותיים, בעיקח בטורקיה, אך בכל זאת הביא עימו חידושים משמעהרו

, לפיו  93מותרת על פי החוק האסלאמי. אחד הסעיפים החשובים בקוד הוא סעיף  טול הפוליגמיה היאת ב

לה שמבקש  מי  על  חובה  הקודמניחלה  נישואיו  כי  להראות  בשנית,  הח שא  למעשה  בכך  תמו.  מונע  וק  ים 

נישו ( לקוד קו1) 112פוליגמיה. יתרה מכך, סעיף   כי,  )  אין בע  בעת    ם אם אחד הצדדי  VOID),יהיו בטלים 

נשוי לאחר.   הנישואין, לחוק העונשין הטורקי, אשר    230כיום, האיסור על פוליגמיה מעוגן בסעיף    100היה 

בשנת   נגד 2004חוקק  עבירות  על  בפרק  מצוי  הסעיף  המשפחה    .  הונאה  מר  נישואין  –צו  נישואי  ובים, 

ו יהיה מאסר של שישה  שהיותו נשוי, עונא לאדם אחר על אף  נישבע כי, מי שוטקסים דתיים. בסעיף זה נק

  אולם, ניכר כי באזורים הכפריים של טורקיה, אשר בהם מתגוררים קרוב לשליש   101יים. חודשים עד שנת

 102כלל. ושבי המדינה, הפוליגמיה לא נאכפת תמ

 

 

 טוניסיה 

 
98 de (Turkey) no.5237 of 2004, 230(1)Criminal Co . 
99  3, 380 Pace int'l l.rev 37 17, Lawl The Role of Comparative Law in the Development of Turkish CiviArzu Oguz, 

(2005). 
100  347, 357  Pace int'l l.rev17 , Law Family Turkish of Study Case A ution:Revol a of Aftermath ,Seval Yildirim

(2005).   
101.Criminal Code (Turkey) no.5237 of 2004, 230(1)  
102).  2005(Dec. 24,  t,onomisEcThe Too much of a good thing,      
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המ  סיהטוני בההיא  המוסלמי,  בעולם  ביותר  חקיקהדינה המתקדמת  של  טונ   קשר  משפחה.  יסיה  בענייני 

באופ פוליגמ  ן אוסרת  המוסלמיתמוחלט  ההלכה  את  בגלוי  לדחות  מבלי  זאת  בחוק,  הנימוק  יה  ומתוך   ,

האסלאמי ההלכה  מעדכון  נובע  וזכויות  ,תשהאיסור  אדם  בזכויות  התחשבות  ,  1956בשנת    103.נשים  תוך 

מד האישי,  לחוק המע   18סעיף    104. הדין השרעים  יה וביטלה את סמכותם של בתייה אסרה על פוליגמניס טו

פ שנישרתחת  למי  העונש  כי  קובע  נישואין,  או  ק  כספי  קנס  או  שנה  של  מאסר  הוא  נוספת  לאישה  א 

  שו.ם במידה ובכל זאת התרחסוגיית תוקפם של נישואין פוליגמיי  יבתחילה, האיסור שתק לגב  105שניהם. 

ונקבע שנישואין אלו1964אך בשנת   הגדרף,  הם חסרי תוק  , תוקן החוק  כנישואין לא  זאת באמצעות  תם 

 106דירים. ס

 

 אלג'יריה  

  ו, מתיר לגבר לפי הוראות השריעה, להיות נשוי לארבע נשים ב9841חוק המשפחה האלג'ירי שחוקק בשנת  

כך  107זמנית.  על  מגבלות  נקבעו  סעיף    אולם,  ב  8בתיקון  סעיף    108. 2007  שנתלחוק  הגבר    8לפי  על  לחוק, 

ה את  הנוכחית ליידע  ב  אישה  ולהגיש  הנישווהעתידית,  להיתר  בית  אקשה  לנשיא  למקום  ין  הקרוב  הדין 

וכי ביכולתו של    ,מגוריהם של בני הזוג. נשיא בית הדין יכול לאשר זאת אם מצא כי ישנו מניע מוצדק לכך

חוק, הפרה  ( ל6)53בהתאם לסעיף    109וג בשוויון בין נשותיו. לנה אויים לחיי הנישואין והגבר לספק תנאים ר

קיומם של נישואין פוליגמיים,    110בשוויון, עילה לגירושין.   בה  והג אישה אשר לא נהוראות החוק מקנה ל  של

להניח    עם זאת, יש  111מכלל הנישואין.  1%-מ  תומעולם לא היו נרחבים במיוחד באלג'יריה, וכעת ירדו לפח

מוקדם של נשיא    ישורחת ללא א מאישה א  "נסתרת", כלומר, גבר שמתחתן עם יותר   מיהיימת פוליגכי ק

 112יא בכדי להימנע מתשלום מזונות במקרה של גירושין. העיקריות לכך ה תדין. אחת הסיבוהבית 

 

 ירדן 

דן  נייני המעמד האישי בירף לעמידה בתנאי בית הדין השרעי. ע ופככלל, נישואי פוליגמיה מותרים בירדן, בכ 

מותרת לגברים    פי החוק, פוליגמיהל  ע  113יים בלבד.נמצאים תחת סמכותם השיפוטית של בתי הדין השרע 

לבחון את השאלה האם יש להם אמצעים ויכולת כלכלית לקיים    סלמים, אך על שופט בבית הדין השרעיומ

נשותיהם. ל  114את  ימשכוח ב הדרישה  שנישואין  מהרצון  נובעת  כך  ינה,  ולשם  הרחוק,  להעניק    יש  לטווח 

 
 תשל"ב(.-)תשל"א 528, 515ג   משפטים" תיות איסורולמוסלמים וחוק  מירון "ריבוי נשיםיעקב  103
104Journal of velopment of the Tunisian 1956 Code of Personal Status. 17). Tracing the DeKhedher, Rayed (20

International Women's Studies, 18(4), 30, 34. 
 Sfeir, G. N. (1957). The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah). Middle East 

105309, 310. (3), 11, Journal 
106  (A. Moors, M. Pelkmans, & A. Tayob,  Women and Muslim Family Laws in Arab Statesman, L. (2007). Welch

Eds) 9, 85.  
107 (3), 27, 11, and DevelopmentGender e.” “Family Codship, and the an Women, Citizen. S. (2003). AlgeriSalhi, Z   

30. 
108 Rasmiyya, 2007.-Al Jarida-Al 
109 Rasmiyya, 9 June 1984, vol. 24, art. 8.-jarida Al-984, Al-Law 11  
110 (.6)53 984, vol. 24, art.9 June 1, Rasmiyya-jarida Al-984, Al-Law 11  
111 032).0-(No vorceiage and diAlgeria: marr Landinfo (2018) 
112018 2 July -Algeria: Marriage and divorce ), 26. 0032-(No nd divorceAlgeria: marriage aLandinfo (2018)  

.tice.gov)(jus   
113  Overview of the Hashemite Kingdom of  , 9.2,(Dec. 2013)BlobalLEX  Fred Jennings,ca C. Isaias and Bian

.GlobaLex (nyulawglobal.org) -Jordan Legal System and Research  
1148. Availble: -rdan, 9Jo –eports dom House Rica 2012, Freeast and north Afrats in the Middle En's righmeWo 

fhttps://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Jordan.pd   

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1296526/download
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1296526/download
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Jordan.html
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Jordan.html
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Jordan.pdf
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  4ת עד  אבר יכול לשכי ג  נקבע  לחוק  28לסעיף    כן, בהתאם  מוכ  115לאישה יחס שווה אל מול שאר הנשים. 

, 2001בשנת    116, עליו להתגרש תחילה מאחת מנשותיו הקודמות. חמישית  ו לשאת אישהנשים ואם ברצונ

מספ תיקו נערכו  לח ינר  הקאדים  על  כי  נקבע  ביניהם  הנשים  117וק,  את  מעוניינותהש  ליידע  אשר    ונות 

לחוק מקנה    19יף  עות כי סניתן לרא בנוסף,    118ת של הגבר האמור.הנוספולהינשא, אודות קיומן של נשותיו  

  ןלת. בי ולת להתנות תנאים בחוזה הנישואין, במידה והתנאים חוקיים ואינם פוגעים בזכויות הזולאישה יכ

לקבוע  היתר יכולה  האישה  כי  נקבע  הנישואין  ,  במידה  תנאבחוזה  לגירושין,  בקשה  להגיש  תוכל  לפיו  י 

 119פת. נוסאישה  והגבר יישא

 

 מדינות אירופה  .ב

אירב,  ללככ ביחס נה  יש פה  ומדינות  סבלנות  הל  אפס  למדינות    . פוליגמיהתופעת  ,  המוסלמיותבניגוד 

ל מודרניים  אירופיים  נוצרים  נהוג במחוזות  מליחס   םיא  ואף  אסור  והדבר  פוליגמיה  בסנקציות  י  ווה 

מוסלמיות, בהן    120ת החוקים. רביבמ רבת השנים מארצות  ליותר מאישה נהוג עההגירה  להינשא    ד היום 

ככלל, ההתמודדות המשפטית באירופה    121. במדינות אלו  הפוליגמיה לסדר היום  וגיתסאחת, העלתה את  

ה  חינטוריאלית והן מבה הוא כלל שתקף הן מבחינה טרי ירופ א ביגמיה  עם סוגיה זו הינה שהאיסור על פול 

וץ  חמאומי ולא  לא בשטח הל  ,שנייםן  ואי נישיכנס לאקסטריטוריאלית. דהיינו, אזרח אירופאי לא יכול לה

נורמטיבי ביחס לפוליגמיה, ייתכן שבפועל    –  עם זאת, במצבים מסוימים, חרף האיסור העקרוני   122רץ. אל

ש באשה  שאכשמדובר  אזניניה  אירופאית,  ה  מורחית  למנוע  הבכדי  אלו  אי  סוציאליות,  ות  שלכמנה 

לתוך 'זליגה'  של  ההמערכת    תתאפשר  ב  ןנישואימשפטית  כדין  שנכרתו  לרבו פוליגמיים  זרה,    ת מדינה 

 123כך. על ההשלכות המשפטיות  

 

 צרפת

על   אוסר  לפי סצורות שונות של  החוק הצרפתי  ( Code Civil)  הצרפתילחוק האזרחי    147  עיףפוליגמיה. 

  עלולים נישואין פוליגמיים הם עבירה מסוג פשע ו 124ין קודמים. רושגירפת, מחייבים שניים בשטח צ ןנישואי

פלילי ענישה  אחריהם  א לגרור  מאסר  שנת  של  וחת  בסך  ת  של    125יורו.   45,000קנס  מצב  ייתכן  זאת,  עם 

ע  ,ןיחסים מעין פוליגמיים, באחת משתי אפשרויות: מחוץ לנישואי ברית הסולידריות האזרחית    ידי  לאו 

(PACSשהיא הדרך הא ,)משותפים של  חיים ה לבד נישואין( לארגן ולהסדיר את הית הנוספת בצרפת )מזרח

בגירים. נוקשמרל  126שני  חוקים  למגר  יות  כדי  שנחקקו  שכם  הן  ההערכות  הפוליגמיה,  בני    180,000-את 

מה אשר  פוליגמיים,  משפחה  בתאי  חיים  במדינה  )בין  מה  0.3%ווים  אדם  הצרפתית  -16,000אוכלוסייה 

 
115 81. rab States,mily Laws in Amen and Muslim Fahman, L. (2007). WoWelc 
116nal Status Law in Jordan of 1976, art. 28. Perso م1976 لسنة الشخصية  األحوال  قانون(najah.edu)  
 אסלאם.  חוקים הדתיים של ההשריעה, שהם קובץ ה אם לחוקי התמוסלמי הפוסק ב קאדי הוא שופט 117
1188. -9 Jordan, –e Reports le East and north Africa 2012, Freedom Housin the Midd's righats Women

 ordan.pdfs/inline_images/Jsites/default/file/ouse.orgmhhttps://freedoAvailble:  
119 n Jordan of 1976, art. 19. tatus Law iPersonal S  م1976 لسنة الشخصية  األحوال قانون(najah.edu)  
120 Mona Mir Sattari,   '9-8עמ. 
 . 032עמ'  הפוליגמיה, שלכותיה השליליות של דות עם הודדו"ח מסכם להתמ 121
122 Sattari, Mona Mir  20מ' ע. 
123 na Mir Sattari,Mo  '21עמ. 
 ם בקישור הבא:  זרחי הצרפתי. מובא גלחוק הא 147סעיף   124

421995lc/LEGIARTI000006uv.fr/loda/article_rance.goifhttps://www.leg/   
 הפלילי. מובא גם בקישור הבא: חוק הצרפתי ל 20-433יף סע 125
01-01-418589/2002TI000006ARhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGI/   
 חי הצרפתי. לחוק האזר 1-515 בחוק בס'  זה מעוגן הסדר  126

https://maqam.najah.edu/legislation/137/
https://maqam.najah.edu/legislation/137/
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Jordan.pdf
https://maqam.najah.edu/legislation/137/
https://maqam.najah.edu/legislation/137/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421995/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421995/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421995/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418589/2002-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418589/2002-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418589/2002-01-01/
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קשה לאמוד את  ,  ראשית  סיבות:  משתי הערכות אלה מתקשות לדייק בממדי התופעה    127(. משפחות  20,000

ממוסגרים ולעיתים אף מוצגים  הנתונים הדמוגרפיים  . שנית, נראה כי  וליגמיפיון של משק בית  שיעורי הפר

 עמותות, גופים אינטרסנטיים(. תם ) ואמינים בהתאם למקורות שמז באופן מניפולטיבי

 

מהפוליגמיים    80%-נראה כחוד מהמדינה האפריקאית מאלי )ככל ה למית מסיבית, ביי מוסבעקבות הגירה  

וליגמיה לנושא מרכזי בדיונים הפוליטיים בצרפת ובעקבותיו נחקקו  ושא הפ נהפך    128יעו משם(, בצרפת הג 

ריבוי   תופעת  כנגד  יותר  מחמירים  ה1993-ב  הנשים.חוקים  לווסת  שנועד  חוקים  במקבץ  לצרפת  ,  גירה 

)נה  ומכו השני  הפסקואה  מדינ Loi Pasquaחוק  את  צרפת  החמירה  ב (  לפוליגמיה. יותה  איחוד    129יחס 

לאיחותמשפ המאפשר  שנישאה  ש,  זרה  נאסרה  זוגה,  בן  עם  יחד  ולחיות  להגיע  המדינה,  ביחס    לאזרח 

ניירות עבודה וזכאות'זוג-אשרת בן'לה של  קב  רבותפוליגמיות ומנע מנשים  למשפחות     לקצבת משפחה.  , 

בכשמעל בין ה,  לבחור  שניה  אישה  של  במעמד  נשים  אולצו  של  אס  עדרהי   ך  בצרפת   השהותדרה  שלהן 

  .גירושין ביןל

 

שתכליתה צמצום מספר משקי    130, 'שלילת חיים משותפים'שויות בצרפת נקטו באסטרטגיה אותה כינו  רה

הפוליגמיים.   שסזו    היאסטרטגהבית  סוציאליים  עובדים  גם  שנייהשילבה  לאשה  לצאת  וש  ייעו  לישית 

ית  תכן, הממשלה הצרפהפוליגמי. כמו    תא את ה  פרק מטרה למביתן ולעבור לדירות נפרדות עם ילדיהן ב

ובסדות כדי לעודד אותן לעזוב משפחות פוליגמיות. בחוזר משרד הפנים  הציעה לנשים דירות גדולות ומס 

חי לאוטונומיה יעילה של נשים  הכרנפרד היא תנאי    , מצוין כי "גישה לדיור2001ר  בדצמב  19יום  הצרפתי מ 

נו  131פוליגמיות".  קבעתמריץ  ת  סף  שיעזבו  פשנשים  משפחתי  ויתא  בהיתרי  מגרשו  וליגמי  יזכו  בעליהן, 

  רבשנה, דשנים, בעוד נשים במשפחות פוליגמיות נדרשות לחדש את אישורי השהיה שלהן מדי    10-ל שהייה  

בד בבד, ניתנו הנחיות מצד משרד החוץ הצרפתי    132. על נסיעות לחו"לול להקשות על מציאת עבודה או  שעל

מדינות שבהן יש אחוזים    ה בצרפת לתושבי כויזה לשהייה ארוו להיות זהירות יותר במתן  יות שללקונסול

  133גבוהים של פוליגמיה. 

 

אל החמרות  בינלאוולצד  אמנות  על  חתומה  צרפת  מות  םע  ,מיות,  פוליגמיה  בהן  מסוימות  רת,  מדינות 

הסד לאומי,  רת  שתכליתן  לביטוח  הנוגעים  שתתעניינים  מסו כך  הכרה  בזאפשר  סוציאליות  ימת  כויות 

קצבת האלמנה בין נשותיו הפוליגמיות של בעל    כמו למשל חלוקה שווה של  הפוליגמי,המעמד  זרות מהנג

הממשלה  2020בשנת    134שנפטר.  ראש  של  שתכליתמקרו   לעמנוא  הקבינט  רחבה  חוק  טיוטת  הציג  ה  ן 

ודתות שונות במדינה. הצעת החוק,  חיר התמודדות עם ה מזויות שיש לתרבויות  ה מפורשות את  כירשלא 

מ  לפוליגמיהאסלאם,  להבטיח   ה תייחסת  ומבקשת  אסלאמי  לרדיקליזם  "ערכים    כתגובה  על  שמירה 

 
. )להלן: "מחקר והצעות:  13פוליגמיה בצרפת. עמ'    ות אדם מחקר והצעות: מובא בנייר של הועדה המייעצת הלאומית לזכוי  127

 files/rapportpolygamie.pdfes/default/ncdh.fr/sithttps://www.cפוליגמיה בצרפת"( מובא גם בקישור הבא:  
 .9 פוליגמיה בצרפת, עמ' מחקר והצעות:  128
 מובא בקישור הבא:   1993חוק הפסקואה השני משנת  129
 900000608257da/id/LEGITEXTfrance.gouv.fr/lohttps://www.legi/  

 cohabitation-de -לית באנג 130
   מונד, בקישור הבא: -הפנים בכתבה באתר להפירוט על חוזר משרד  131

-de-efforts-aux-resiste-polygamie-5/05/07/laarticle/200fr/societe///www.lemonde.https:
185_3224.htmldecohabitation_647   

ה  132 גרמני  של  הבינלאומית  השידור  ברשת  כתבה  הDW-מתוך  בקישור  גם  מובאת  הצרפתית.  הפוליגמיה  בעיית  בשם  :  בא , 
6424116-problem/a-polygamy-www.dw.com/en/franceshttps://  

 .10ות: פוליגמיה בצרפת, עמ' מחקר והצע 133
 .16מחקר והצעות: פוליגמיה בצרפת, עמ'  134

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapportpolygamie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006082579/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006082579/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006082579/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/05/07/la-polygamie-resiste-aux-efforts-de-decohabitation_647185_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/05/07/la-polygamie-resiste-aux-efforts-de-decohabitation_647185_3224.html
https://www.dw.com/en/frances-polygamy-problem/a-1664241
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עבר    2021שנת  בכפייה. ב  ןה ונישואי יגמילוכמו פ   חמורים להגבלת תופעותאכיפה    צרפתיים" והטלת אמצעי 

 135. רפתשל צ )האספה הלאומית( הצבעה בבית התחתון  , שהינושוןרא חקיקה שלב 

 

 

   גרמניה

וזאת גם אם   136רמניה אישה שניה, ועל כן אדם נשוי לא יכול לשאת בג  מאפשר פוליגמיה,החוק הגרמני לא  

ם בקודקס  רבות איסור הפוליגמיה מוסדרין, ליאהנישו  דיני  137החוק במדינת מוצאו מאפשר נישואין כאלה. 

)הגרהאזרחי   ובסBGBמני  )  13  עיף(  לו  פ   EGBGB.)138במבוא  בגרמניה מהווים  וליגמיינישואין  עבירה  ם 

שפ עללילית  עדי העונש  של  מאסר  או  קנס  הוא  אינם    139שנים.  3  ה  הגרמניים  ההגירה  חוקי  גם  כי  יצוין 

וק  ( לח 4) 30  עיףס  140. בסיס נישואין לאישה אחת בלבדעל    הרים הגימכירים בנישואין פוליגמיים ומאפשר

ק לבן  התקיים ריכולה ל  ,וג זרשהיה לבן זשרת  ן אמת   , קרי,כי הזכות לאיחוד מחדש  , קובע המגורים למשל

גבר פוליגמי שהעניק אשרת שהייה לאחת מבנות    ,למשלכך  אין מניעה שבן הזוג יתחלף.  ,  ג אחד. עם זאתוז

לזוגו הזרות,   והזוגיות    ותכ זיכול  זוג אחרת  במידה  נפרדים(.)ל  עם הראשונה בוטלהבת   141רבות מגורים 

בילעניין   קבע  הגירה  המשפטזכויות  גרמניה   ת  של  הפדרלי  האיסוכ  החוקתי  למרות  בנישואין רי  אין   ,  

שייכת   אינה  שמונוגמיה  משום  התאזרחות,  תביעת  אוטומטי  באופן  למנוע  כדי  בחו"ל  שנעשו  פוליגמיים 

ה  142. החופשי-הדמוקרטייסי  ס בלסדר ה גרמניהרעראינה מעפוליגמיה  דהיינו,  ,  ת על החוקה היסודית של 

להתאזרחות של בן   מוקדםאי  נכת  יים הגרמניים"סיווג לתנאי הח  לקבוע   נהית המדיאך יחד עם זאת, רשא

ב אכן  שותף".  או  את2019ביוני    27-זוג  החמירה  הפדרלית  הממשלה  על ,  הגרמנית  האזרחות    י ד י חוק 

חוק הצעת  הפרלמהתח  הבית ,בבונדסטאג העברת  של  הגרמני,  תון  הרשויות  נט  ידי  על  התאזרחות  לפיה 

   .אם המבקש חי באורח חיים פוליגמיאינה מותרת 

האזר המשפט    תיחבר -חיבמישור  נשים  בתי  של  זכויותיהן  על  ולזכויות  רבות  מגינים  לירושה  למזונות, 

כבנו  נוספות סוציאליות   זכאיות  הן  למשל  תלהן  הנשוי    בשעה  ,זוג.  נשלמספשאדם    עוצמות   ,נפטרים  ר 

המקובלת    הרשויות הפרקטיקה  למול  המשפט  עיניים  נשותיובבתי  שתי  בין  נחלתו  חלוקת  נוהג    .שהיא 

לבטל כדי למנוע מתן הטבות סוציאליות    ה המסיבית של השנים האחרונות מבקשת גרמניהיר ההג  שלאור

 143גמיה. האיסור המוחלט על פולי   יים אתלק שנגזרות מהמעמד הפוליגמי ובכך
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כמו כן, לפי   144. 1861ירות נגד אדם משנת לחוק העב 57נחשבת כעבירה פלילית לפי סעיף   נגליה פוליגמיהבא

, נישואין פוליגמיים המתקיימים באנגליה, כמו גם נישואין  1973)ד( לחוק המשפחה משנת  11-)ב( ו11סעיף  

מדובר    כאשר   145י תוקף.אנגליה, אינם בעל  לאנגליה על ידי צד שהינו תושבץ  פוליגמיים המתקיימים מחו 

המתק  פוליגמיים  צבנישואין  בין  הייימים  נישואיהם,  בעת  בריטניה  תושבי  היו  שלא  המשפטי  דדים  חס 

כלפיהם משתנה דרסטית. זאת אומרת, אם היה לנישואין אלו תוקף רשמי במדינה בה הם נערכו, המדינה  

)בא בהם  הופתכיר  את  הולמים  שהם  ככל  חלקי(,  ואן  הבינלאומי  ההמשפט  הצדק  ערכי  והמוסר  ת  גינות 

הבסיסיים ח  146. האנגליים  לש"באופן  הכרה  הינה  הפוליגמיה  בנישואי  הכרה  כי  הטבות  לקי"  קבלת  ם 

אזרחות.  או  הגירה  פנסיה,  לשם  לא  אך  הנישואין    147סוציאליות,  של  מספרם  כי  מעריכים  חוקרים 

הנערכ  שאינם    יםהפוליגמיים  דתיים  בטקסים  המד באנגליה  ידי  על  מוכרשומים  ואינם  גבוה  ינה,  רים, 

 148. בבריטניה תאים פוליגמיים רבים שאינם מדווחים טו מתקיימיםפק -מהמשוער, משום שדה

 

 

 

 אמריקה הצפונית  .ג

 ארצות הברית 

בשנת   הברית  ארצות  רחבי  בכל  לראשונה  נאסרה  בחוק  ,1862פוליגמיה  שנקבע  ג  באקט  כ"חוק  ם  הידוע 

נסייה  התאגדותה של הכ   הטלווב  149, ביגמיהחוק את תופעת המחוץ ל   ט זה הוצאהבאקמוריל נגד ביגמיה".  

ביוטה. המורמ מא  150ונית  נפתח  מוריל  חוק  חקיקת  בבעקבות  רק  שסופו  מתמשך  חוקתי    1875שנת  בק 

ב ריינולדס,  בפסיקה  שבשנת  עניין  ידוע  לכלא.    1862מורמוני  ונשלח  כפוליגמיסט  לבית  בעהורשע  רעורו 

טען   העליון  הפוליגמי המשפט  הגדרת  בכי  עומדת  כפשע  עלה  שמגנה  האמריקאית  לחוקה  חופש    סתירה 

ערב במעשים הנובעים מאמונה דתית אך מנוגדים  בית המשפט העליון קבע כי לקונגרס יש זכות להת הדת.  

של פוליגמיה כפשע    רה שחידד את ההגד עבר בקונגרס חוק 'אדמודנדס'  1882בשנת    151.למוסר ולסדר הטוב

  152כוש.ם ואף החרמות רעונשי מאסר ארוכי הנושא עימו

א או שניהם.    . הענישה עליה היא קנס, מאסרהחברות בה  מדינותה  50-סורה בכיום בארה"ב הפוליגמיה 

הפוליגמיה אסורה ואינה מוכרת ע"י ממשלת ארה"ב, אם כי אינה נתבעת ברמה הפדרלית, אלא במסגרת  

חקיקה    2020ואר  טית, עברה בפברהמורמונית הדומיננ. ביוטה בעלת האוכלוסייה  דינהמ  כלבתי המשפט ב

מא  שהקלה  עבירתמפתיעה  את  ביגמיה  וד  כי  קובע  שעבר  החוק  במדינה.  מהווה    הפוליגמיה  בהסכמה 

 
אדם  57סעיף   144 נגד  עבירות  בק 1861  לחוק  גם  מובא  הבא:  .  .legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24https://www-ישור 

25/100/section/57  
 /:ation.gov.uk/ukpga/1973/18/section/11www.legisl/https . מובא גם בקישור הבא:1973לחוק עילות הזוגיות  11סעיף  145
  ER703.pdfr/ths/11hehttp://www.uniset.ca/ot, מובא גם בקישור הבא: 1861-ברוק מאה פסק הדין בעניין ר 146
147 a comparison Domicile  -ngland and Germany lygamy in Etatus of poThe legal sen lle Rinaldo IversMiche

vs. Nationality Faculty Of Law Lund University,    הבא:  10-11עמודים בקישור  גם  מובא  זה  מאמר   .
765908030&fileOId=8910luur/download?func=downloadFile&recordOId=8.lub.lu.se/https://lup  

s/ukww.bbc.com/newhttps://w-  בקישור הבא:   BBC-ה   עוד על התהוות תאים פוליגמיים לא מדווחים אלו, ראה בכתבת  148
18252958-berkshire-denglan   

בית   149 והחלטת  זו  חוק  הצעת  את  ה  ראה  הקונגרס  הבא:  37-הנבחרים,  בקישור  הקונגרס  ספריית  של  באתר   ,
ame=037/llhb037.db&recNum=2215=llhb&fileNpage?collIdbin/am-gov/cgitps://memory.loc.ht  

מהם מתגוררים בקנדה ובארה"ב. הכנסייה המורמונית    47%מיליון נפשות, ש  15ונה כיום מעל  צרית אדוקה זו, זו מ קבוצה נו   150
מת  מרכזית כדוגובלים בנצרות הומנהגים שאינם מק  ת אימוץ של פרקטיקותבעקבו  ,2851פרשה מהזרם המרכזי הנוצרי בשנת  

 המורמונית ובמנהגיה. ור בקשר הדוק בקהילה . ככלל, מסלולה של הפוליגמיה בארצות הברית קשפוליגמיה
151  145 Otto 8 74,13 LEXIS U.S. 1878 244, Ed. L. 25 145, U.S. 98 States, United v. Reynolds 
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כבמרבית המדינות.   עוון  או  פשע  ולא  עבירה  ש  "הפרה" משמעה"הפרה"  אינה  כבר  אך  פוליגמיה אסורה 

  בגין טה ביטול הפללה  יצרה מדינת יו   ת רמת החומרה. בכך דומה יותר לעבירת תנועה מבחינא  פלילית, אל 

 והביגמיה.  הפוליגמיה 

לאחד מבני הזוג לעתור להטבות הגירה עבור בן    שרתמבחינת נישואין למטרות הגירה, ארה"ב אינה מאפ

שניתן בבית המשפט העליון    יןזוג שני וזאת גם אם נישואיו חוקיים במדינה שממנה בא. כמו כן, בפסק ד

ינו נשוי בשעה  שא  סבראדם    ביחס לביגמיה, כך שגם טענה לפיהאחריות קפידה    ריקאי נקבע יחס שלהאמ

 153.אישום בביגמיהאל מול   וה הגנהאינה מהושהתחתן עם אישה שניה, 

 

 קנדה

ביגמיה היא עבירה פלילית  נפרדות בחוק.  יוחדו עבירות  ופוליגמיה  לחוק    290פי סעיף  ל  בקנדה, לביגמיה 

עד חמש  ולה להגיע ל בשניהם הענישה יכ 155, לחוק 293יף  פלילית לפי סע   וליגמיה היא עבירהופ  154הפלילי, 

על  .  שנות מאסר לפי הקהאיסור  וה וד הפלילי הפדרליפוליגמיה  א בעל הגדרה מרחיבה  וחל בכל המדינה 

  וגג, לרבות "ח  זמנית.-מאדם אחד בו  תר מהמקובל, לפיה פוליגמיה היא קיום כל סוג של איחוד זוגי עם יו

לנוכח יחס מחמיר זה      156". ר האמורזה או הסכמה המתיימרים להכשיר קש, טקס, חולטקס  מסייע או צד

הקנדי,   החוק  מש של  המליץ    2005ת  נ דו"ח  אלברטה  של  האזרחיות  החירויות  לחקר  המרכז  לממשל  של 

עבירה פלילית,  כהגדרתה  פוליגמיה, וקבע שעת הופת של  )אי הפללה(  קרימינליזציה  -הקנדי לבחון מחדש דה 

פ ביותר להתמודד עם אי שוויון מגד  נה הדרך היעילהאי וברבים.רי ביחסים  לכך  שנתן  הסיבות    וליגמיים 

בכלל  ר מגוונות:   הנישואין  מוסד  התרופפות  המעמיד    –אשית,  דבר  להתחתן,  שלא  בוחרים  רבים  קנדים 

י לגבי הסדרי  החלת איסור פליל  להרלוונטיות ש  אתמונוגמיים ו   יןהצורך בהגנה על נישוא   בסימן שאלה את

וגובנ ההולכת  ההכרה  שנית,  החוק  ישואין.  של  לרת  שיש  וחובות  שאינמערכות  בזכויות  ה,  נ חתו  ןיחסים 

זוגיים להסדרים  ביחס  המחוקק  של  מסוימת  והכלה  התחשבות  על  איסור  ל  לבסוף,חברתיים.  -המעידה 

קנ   הפלילי   סנקציה,  כלכליות  ס  הכולל  השלכות  יש  מאסר,  וילדקאו  נשים  על  במשפחשות  החיים  ות  ים 

 157י. מפרנס העיקרפוליגמיות, שברובן הבעל הוא ה

נד  נכון לינואר  ייצוין כי העמדה לדין בגין חוק זה היא  , אף אדם לא הועמד לדין בגין פוליגמיה  2009רה. 

נגד    ר התנהל משפט באשמת פוליגמיהאש, כ2014השתנה בשנת    נתון זה  .בקנדה במשך יותר משישים שנה

בלק קב  158מור, ווינסטון  פוליגמית.  מנהיג  דתית  בוצה  קודם,  של  ביקבע    2011-עוד  העליון  המשפט  ת 

 
State, v. nerTur וסבירה כי ניתן גט תקף, אינה מהווה גט. ראה הפסיקה בעניין טרנר בקישור הבא:וה אומר, אמונה כנה  הו   153

487 LEXIS Miss. 1951 228, 2d So. 55 590, iss.M 212   
הקנדי    290סעיף    154 הפלילי  הבא:  1985לחוק  בקישור  גם  מובא   .-c-c-8519-ca/laws/stat/rschttps://www.canlii.org/en/

46.html#sec293-c-c-1985-46/latest/rsc 
הקנדי    293סעיף    155 הפלילי  הבא:  1985לחוק  בקישור  גם  מובא   .-c-c-1985-laws/stat/rsc/https://www.canlii.org/en/ca

 46.html#sec293-c-c-1985-46/latest/rsc 
 קשר פוליגמי.  ת להכשירמרדהיינו, אחד הצדדים לשמחה, בחגיגה המתיי  "celebrates"באנגלית: חוגג  156
157anadian , Ccial Implications for Women and Childrenegal and Sonada: Lal, Polygamy in Ca olas Bala etNich    

Research Institute for Law and the Family, 2005 CanLIIDocs.    משפטיות השלכות  בקנדה:  "פוליגמיה  )להלן: 
 , מובא גם בקישור הבא: 34-36עמ' ( וחברתיות על נשים וילדים"

 -CanLIIDocs18#!fragment/zoupiory/doc/2005ommentawww.canlii.org/en/chttps://
ewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQ_Toc3Page12/B

IBhe2NJgAHMAJgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFK9Zu26QAZTykAQioBKAUQAy9gGoBB
 AI2hSdhERIA   

סק   158 הדיןראה  פסק  בו    ירת  שהועלו  הבקישור  והטענות  מאתר  קנדה  BCC-הבא  של  הציבורי  החדשות  :  שירות 
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https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2005CanLIIDocs18#!fragment/zoupio-_Toc3Page12/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMAJgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFK9Zu26QAZTykAQioBKAUQAy9gGoBBAHIBhe2NJgAI2hSdhERIA
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2005CanLIIDocs18#!fragment/zoupio-_Toc3Page12/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMAJgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFK9Zu26QAZTykAQioBKAUQAy9gGoBBAHIBhe2NJgAI2hSdhERIA
https://www.canlii.org/en/commentary/doc/2005CanLIIDocs18#!fragment/zoupio-_Toc3Page12/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszIQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgGYAFMAc0ICMAJgCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAclViIhMLgTzFK9Zu26QAZTykAQioBKAUQAy9gGoBBAHIBhe2NJgAI2hSdhERIA
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/bc-polygamy-trial-1.4218735


 2021דצמבר   

22 
 

שאיסור   הבריטית  חוקתי. הקולומביה  את  2018במרץ    9-ב  159פוליגמיה  שוב  אישר  זה  משפט  בית   ,

 160יה. החוקתיות של איסור הפוליגמ

אמריקה צפון  מוצאבמדינות  מ ע  ,  המשפט  בית  הפוליגמיד בהתמוד  אותגרצמו  מול  ידי  ותו  על  ת  טענוה, 

פתיעה ע"י  מנטענה טענה חילונית    שם  162, ברונסון  בענייןל,  למש  161בפניו. שמועלות    פרוגרסיביות  ליברליות 

מורמוני אדוק, לפיה ראוי שהממשלה תעניק חופש משיפוט מוסרי ואת הזכות לאוטונומיה ביצירת קשרים  

פיר נוס  וטמיניים.  ופסיקות  הזאת  הפסיקה  למצוא    ותפשל  "במ ניתן   Autonomy, Imperfectאמר 

hts Claimsist Sex RigConsent, and Polygam" .163  ר למדו להתמודד  במדינות מודרניות רבות כנדמה ש

מול טענות של רב תרבותיות, אולם ביחס לטיעונים פרוגרסיביים, צריכות אותן מדינות להתאמץ על מנת  

מפתיעים    ובצירופים  לובים נחזה בעתיד בשינקודה הזאת אולי  ה. מרער אצלן האיסור הפוליגמיתעשלא י

 .  השמרניות שנקודת ההשקה שלהם היא פוליגמי ויות ות פרוגרסיבקבוצ של

 סיכום ומסקנות ביניים

לשלושה   חילקנו  הסקירה  את  השוואתי.  בהיבט  בעולם  במדינות  הפוליגמיה  תופעת  את  סקרנו  זה  בפרק 

הוקמ במדינות  מתמקד  הראשון  טורקיה,  מדים:  אלג'יר וסלמיות  מספר  טוניסיה  סוקר  השני  וירדן,  יה 

תרכז בהתמודדות של צפון אמריקה  מבכללן צרפת, אנגליה וגרמניה, והמוקד האחרון  אירופאיות    מדינות

 עם תופעת הפוליגמיה, בעיקר מצד זרמים נוצריים פונדמנטליסטיים.  

פס במדינה.  שהדין השרעי תויה מושפע מהמקום  מ, ניתן לראות כי יחסן לפוליג ותבאשר למדינות המוסלמי 

כטורקיה   מדינות  אישנן  סנקוטוניסיה,  מטילות  ואף  פוליגמיה  על  לגמרי  אוסרות  קיומה.  צשר  בגין  יה 

שבד"כ   מסוימות,  להגבלות  בכפוף  פוליגמיים  נישואין  מתירות  וירדן  כאלג'יריה  אחרות  מדינות  לעומתן, 

 כמות הנשים. לכלית של הגבר אוכעל פרמטרים כדוגמת יכולתו ה   ותמבוסס

  ת בית, אשר מעמתת אותן עם שאלות של משפט, תרבומוסלמית מסידינות אירופה מתמודדות עם הגירה  מ

את   המפרים  למהגרים  סוציאליות  זכויות  מתן  של  בסוגיות  כללים  לקבוע  הוכרחו  מדינות  אותן  וחברה. 

פוליג בגין  הפלילי  עודמיהדין  שכל  לראות  ניתן  ככלל,  ו  ה.  מאפריקה  נמההגירה  ערב  כך  ממדינות  שכת, 

 יים. מ נות בחוק, מהן נהנו עד כה בעלי משפחות פוליגונסגרות לקומתהדקת החקיקה האירופית 

ערכאות   המשפט.  בתי  היא  הפוליגמיה  תופעת  עם  העיקרית  ההתמודדות  זירת  אמריקה,  צפון  במדינות 

הנשמעים  ונים ליברליים  מתמודדות עם טיע   המסוימות בארה"ב, כדוגמת יוט  ותשיפוטיות בקנדה ובמדינ 

שמרני  קבוצות  מפי  המנסות  במפתיע  חוקות,  תקיפה  באמצעות  הפוליגמיה  איסור  את  ובשם  תלאתגר  ית 

 ערכים של חופש ומתירנות מינית. 

 

 והמלצות דיון .5

 
קישור  נדה( על חקיקת הפוליגמיה של קנדה. מובאת גם בציבורי של ק חדשות ה )שירות ה  CBC-ב  2009ך כתבה משנת  מתו  159

    legislation-ypolygam-s-ttps://www.cbc.ca/news/canada/canada-1.856477הבא:  
כתבה  160 וה  ראה  טענות  את  ההמפרטת  באתר  שלכות  הפסיקה  מ   CBC-של  קנדה(.  של  הציבורי  החדשות  גם  )שירות  ובאת 

הבא:   blackmore-winston-bc-nvictionco-gamycolumbia/poly-itishws/canada/brhttps://www.cbc.ca/ne-בקישור 
1.4569158-oler-james  

161 the Closet: The New Strategy of Polygamy Activists (2007)Polygamy Comes Out of  3 Stan. J. C.R. & C.L. 99  
162 20631 LEXIS App. U.S. 2007 1099, F.3d 500 Swensen, v. Bronson  
163  ),Sex Rights Claims (2010ygamist olJacob Richards Autonomy, Imperfect Consent, and P  קישור הבא:  מובא גם ב

.pdfdscontent/uploads/2014/10/Richar-ssl.com/wp-wpengine.netdna-https://29qish1lqx5q2k5d7b491joo  

https://www.cbc.ca/news/canada/canada-s-polygamy-legislation-1.856477
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/polygamy-conviction-bc-winston-blackmore-james-oler-1.4569158
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/polygamy-conviction-bc-winston-blackmore-james-oler-1.4569158
https://advance-lexis-com.databases.sapir.ac.il/api/document/collection/cases/id/4PJ4-XDJ0-TXFX-F1S2-00000-00?cite=500%20F.3d%201099&context=1000516
https://29qish1lqx5q2k5d7b491joo-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/10/Richards.pdf
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מספר    לאחר על  להמליץ  ברצוננו  בנושא,  שערכנו  המעמיקה    להועיל   שיכולים  אפשריים  םדיצעהסקירה 

  האכיפה :  זה  במחקר  דנו   םבה  העיקריים  הנושאים  לשני  ייחסיםמת  הפתרונות.  לבישרא  התופעה  גורילמ

 .האזרחית וההסדרה  הפלילית

 

בציבור"  תהסדר .1 "ידוע  אורח    –  המעמד  לנהל  בישראל  לאזרחים  המאפשרות  הדרכים  אחת  כאמור, 

הידוע במעמד  השימוש  הינה  פוליגמי  בעקבות   ים חיים  זאת  הס  בציבור.  למוסד  דחוסר  בחקיקה  רה 

מהמוסד לביטוח לאומי    דוע בציבורכי  לת ההכרההליך קבב  . ביטוי לכך ניתן לראות הידועים בציבור

" מאפשר פוליגמיה בחסות החוק.  בציבורין בין נשוי לרווק. למעשה, מעמד ה"ידועים  חאשר אינו מב 

מי  המוסד לביטוח לאו  גבלה של ההכרה הניתנת על ידילה מכל האמור, אנו ממליצים לבחון אפשרות  

 ביטוי כך:  הגבלה זו תבוא לידי 164ים בציבור". באשר ל"ידוע

רעי(, יגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי להיחשב "ידוע  שכאשר גבר נשוי )לרבות גבר נשוי על פי הדין ה

עליו להוכיח כי הוא אינו  ה  בציבור" עם אישה אחרת, למתן האישור יתווסף שלב מקדים. בשלב זה יהי

 ידים על:זו תתבצע על ידי הגשת מסמכים המע ם אשתו. הוכחה משק בית משותף ע למנה

 הול משק בית נפרד. ני (1)

 מגורים נפרדים.  (2)

 ם נפרד. יניהול כספ  (3)

תבחן שנית הבקשה. הסיבה    –זאת ועוד, במידה ויימצאו בהמשך נתונים על כך שאשתו ילדה ילד ממנו  

הל אורח  בור" על מנת לנגדרת "ידועים בציהמעלה את החשד שהגבר משתמש ב  זהלכך היא כי מצב  

ועים בציבור" על  ד ן יהיה למנוע מצב בו זוגות משתמשים במעמד "יבלה זו, נית חיים פוליגמי. על ידי הג

 מנת לקיים אורח חיים פוליגמי.  

בציבור. נראה כי ההכרה  ם  חסרון אשר עלול להתעורר מהמלצה זו הינו פגיעה אפשרית בזכויות הידועי

המוסד    במעמד ידי  על  לאומי,  זה  נילביטוח  שלא  לזוגות  פתרון  להוות  הנועדה  החשש  כי  שאו.  וא 

 סיבות רבות, בהליך קבלת הזכויות עם זוגתו הנוכחית. מ ההצעה תקשה על אדם נשוי אשר לא התגרש 

 

ן  והעונשין אוסר ריבוי נישואין, אך אינו מתייחס למצב נת   לחוק  176  סעיףכיום,    –  תיקון חוק העונשין .2

פו  באורח  מתנהלת  כבר  משפחה  להוסיבו  ממליצים  אנו  כן,  על  סעיף  ליגמי.  לחוק    תחתף  ח'  סימן 

  ניסוח   הצעת.  מתמשכת  פוליגמית  יחסים  מערכת  שמנהלים   אנשים   על   גם  האיסור  את  שיחילהעונשין  

 יכול שתהיה:   לדוגמה 

פוליגמי, לרבות אדם נשוי שמקיים מערכת יח  ים של ידוע בציבור  ס"אדם שיימצא מנהל אורח חיים 

וכ אחרות,  פיקטיביים"עם  "גירושין  שביצע  אדם  חשוףן  יהיה  בסעיף    ,  הקבוע  "ריבוי    –  176לעונש 

   נישואין"".

 
  לפי אתר "כל זכות"עים בציבור" תהליך הגשת רישום כ"ידו 164

%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7l/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9https://www.kolzchut.org.i
97%%96%D7%95%D7%92_%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D

9%D7%98%91%D7%9A1%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9%D7%91
95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99D7% 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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   יתכן ויהיה צורך להוסיף הגדרות ל "אורח חיים פוליגמי" וכן "גירושין פיקטיביים". לדוגמה:

פוליגמי"   • חיים  בית משו  –"אורח  המקיימים משק  ובמקביל  תנשוי/נשואה  נוסף  זוג  בן/בת  עם  ף 

 על ידי המוסד לביטוח לאומי. ים בציבור"  ן הזוג הקודם, אשר נחשבים כ"ידועלב

מי שנקט בהליכי גירושין בחוסר תום לב, ומתוך מטרה לנצל את סטטוס    –ים"  י "גירושין פיקטיב •

הנאה מכוח הח ה טובת  להשגת  במערכתוגירושין  להתנהל  הזוג ממשיך  ואשר לאחריהם  זוגית    ק,  יחסים 

 פים אשר נולדו לאחר הגירושין. תדים משול ילת קורת גג אחת ו/או לגמשותף, תחו/או לנהל משק בית 

זו לא ח ה יהיה להשקיע  פצעה  זה תאתגר את רשויות החוק. על המחוקק  ה מחסרונות. אכיפת סעיף 

פוליגמיה בלבד.  ה על תופעת המאמץ רב בחידוד ההגדרות )משמע עלויות כלכליות( כך שהשפעתן תהי

מבנוס לעונש  להיות חשופות  עלולות  רבות  אומנם  ף, משפחות  אך  אסר.  בנושא,  מדויקים  נתונים  אין 

בפרכפ שפורט  חיים    קי  אורח  המנהלות  מהמשפחות  גדול  אחוז  כי  הינה  הרווחת  הסברה  החקיקה, 

 פיקטיביים.   פוליגמי עושות זאת באמצעות השימוש במעמד "ידוע בציבור" ובגירושין

 

  חינוך   של  פעולות  באמצעות   מיה הפוליג   תופעת  את  לצמצם  יהיה  ניתן  כי  סבורים  אנו  –  ך והסברהחינו .3

  את  להעלות  בכדי,  זה  מסוג  פעולות  נדרשות,  לטעמנו.  בישראל  בדואיתה  לאוכלוסייה  בעיקר ,  והסברה

לעובדה  זו  אוכלוסייה   בקרב  המודעות בהן    הלפגיע  הובילל   עתיד  אשר,  פסול  דבר  היא  יהגמשפולי, 

  מספר  נמנה  כן  על.  תיתמערכ  רב  סותהתגיי  מחייב  בתופעה   הטיפול .  חוק  לפי   אסור  אף  ובילדיהן והוא

 : ט על מנת לקדם את ההסברהלנקו ממליצים אנו בהם דרכים

פוליגמיי • נישואין  של  שגרתי  אשרור  ישנו  כי  השרעים.   םניכר  הדין  בתי  ידי  לאור  ע  165על  זאת,  ם 

ז שתופעה  בחוקהעובדה  אסורה  עלו  הדין   ,  בתי  באמצעות  השרעים  הנהלת  הציבור  ,  הנהגת 

יש לעשות  לסוגיה זו.  הדת השייכים  סע של הדרכה וחינוך בכפוף לערכי  מ   ם, להובילהמוסלמי בדרו

זאת באמצעות הבהרה חוקית מטעם בתי הדין השרעיים באשר לתופעת הפוליגמיה, ולהפיץ את  

הדין עם דמויות בעלות  מפגש מטעם בתי  ערוך  ו כן, ניתן להרה בקרב הקהילה הבדואית. כמהבה

 האמורה.  יל את אותם כללים הנוגעים לתופעהבכוחם להנח   השפעה בקרב הקהילה אשר

של  הע • החברתיות  ובתפיסות  בעמדות  שינוי  ייערך  כי  ראוי  החינוך.  משרד  מטעם  המודעות  לאת 

באשר לתופעה  כנים  צעות הזרמת תהספר מהמגזר הבדואי, זאת באמי  הצעירים. יש להתחיל בבת 

תוכניתול להגדרת  משאבים  להקצות  יש  שלה.  ש  השפעות  אותה  י ופונקציה  מוסמךמלא    גורם 

התה פיקו   לצורך וליווי  הספר.  ח  בבתי  למשרד  ליך  כפופים  שאינם  חינוך  מוסדות  ישנם  זאת,  עם 

ם  להקצות גורמיותם מוסדות. לאחר מכן, נדרש  לא לכן, תחילה יש לערוך מיפוי ביחס    166החינוך. 

 עת התכנים האמורים במוסדות הללו.   כשרו לצורך הטמ שהו

אליות מעיריות סמוכות  עובדות סוצי  נשים מהמגזר הבדואי, בו תוכשרנה  ך תומך עבורהקמת מער •

תתקיים   האמור,  מהפרויקט  כחלק  נשים  לפזורה.  ארגוני  עם  שמיעת  מהמגזר,  פגישה  לצורך 

הי עה.  בתופ  לטיפול  תיהם והמלצותיהםדועמ יושאשיח סביב הנור  א ליצהמטרה  גביר את  , אשר 

ים  משאבלהקצות    בנוסף, יש ר חשופה ביותר לתופעה.  יית נשים אשהמודעות בקרב אותה אוכלוס

 
165 rapped Between National Boundaries and Patriarchal Structures: Palestinian Bedouin Aburabia, R. (2017). T

Women and Polygamous Marriage in Israel. Journal of Comparative Family Studies, 48(3), 339, 345.  
 (.2017מחקר ומידע  )הכנסת, מרכז חינוך בחברה הבדואית בנגב סבלאי אתי ויי 166
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כולל הקמת מערך תומך עבורן בקהילה. לצורך כך,    תלהעצמתן ומימוש זכויותיהן של נשים בדואיו

   עם אותן נשים. ישיר שר יהיו בקשרא קהילתיות-חוץות סוציאליות בד יש להכשיר עו

  והסברה   התערבותל   אחיות  להכשיר ה. בהן, יש  הקמת של מסגרות דמוי טיפת חלב ברחבי הפזור  •

  ישנה,  אלו  במסגרות  לאחיות .  והחברה  הילדים,  הנשים  חיי   על   והשלכותיה   גמיהתופעת הפולי  על

מתפקי  האוכלוסייה  לכלל  גישה לתאידןכחלק  להיחשף  עשויות  הן  כך,  ש .  משפחתיים  ונים  ם 

השירות   להתייעצותבמסגרת  אליהם  שמגיעים  להורים  מעניקות  שושהן  בדיקות  וכדומה.  ,  נות 

בה ירכשו כלים שבאמצעותן יוכלו להפנות את הנשים בעלות  יעברו הכשרה  ראוי כי אותן אחיות  

 התא המשפחתי הפוליגמי לגורמים אשר יסייעו להם. 

 

כי    –  האכיפה  תברהג .4 באורך פוליגמי. כמות    דואיות מתנהלותות הבמהמשפח   30%-כ מסקירתנו עלה 

כאן, שאנו  ימים בארץ. מט הינו אחוז נמוך מסך המקרים הקיבית המשפ  שלהמקרים שמגיעים לפתחו  

היועץ   ע"י המדינה.  האכיפה  הגברת  היא  בתופעה  לטפל  יש  בהן  הדרכים הראשוניות  חושבים שאחת 

אך נראה שההנחיות לא  ית הפוליגמיה,  סוגי  בנוגע לפתרוןהנחיות    2017משלה פרסם בשנת  למהמשפטי  

הנו  המצב  במלואן.  איןמומשו  בו  האיס  כחי,  את  מייתר  בכלל,  כמעט  ואכיפה  הפלילי.  למעשה  ור 

היתרונות הכלכליים הקיימים למודל משפחתי שכזה )קצבאות מרובות וכד'( יוצר מעין "תמריץ" לנהל  

את התופעה. הדבר כרוך  ה על מנת למגר  יד קשריכה לפעול ב ם פוליגמי. לטעמנו, המדינה צייאורח ח

ת האכיפה  נעברה. הגבר  דין ואף הרשעה במקרים בהם העבירהות, העמדה לבאיתור משפחות פוליגמי

בישראל   הפוליגמיה  תופעת  מניעת  כי  נראה  הרחוק,  בטווח  אך  ישירה,  כלכלית  לעלות  תלווה  אמנם 

ל רשפעלולה  וילדים  נשים  של  מעמדם  את  הקהר  מבני  הבים  ל ילה  ובכך  את  בדואית,  לקדם  מעשה 

הכלכלי אוכלוסיי-מצבה  של  באמצע חברתי  זו.  הבה  הקהילה  בני  של  מעמדם  קידום  תוכל  ות  דואית, 

מיסים   ומתשלומי  לקהילה  מופחתות  רווחה  מעלויות  כתוצאה  זאת  עקיף,  באופן  להרוויח  המדינה 

ות שהצענו,  הפעולות הנוספ  , לצדהגברת האכיפהילה. על אף מורכבות העניין,  קהגבוהים יותר מבני ה

שמעותית בכל  גמיה, ולמעשה להוות נקודת מפנה מהיקף הפולי  יכולה להוות גורם משמעותי בצמצום

 בטחוני המתרחש בדרום בימים אלו. -חברתי-הנוגע למצב הכלכלי

 

בדואיות .5 לנשים  השמה  מרכזי  עולה  –  הקמת  לתופכ   ממחקרנו  המרכזיים  הגורמים  אחד  עת  י 

ש  הינו  הפוליגמיה הנמוך  הבד המעמד  האישה  של  הנמוך  מעמדה  הבדואיות.  הנשים  גורם  ל  ואית 

ית, בלית ברירה. האישה הבדואית, שלוקחת  משפחה פוליגמ מקרים רבים לכך שהיא לוקחת חלק בב

ותלויה בו לצורך קיומה.    מיחלק בתא משפחתי פוליגמי היא לרוב מוחלשת למעשה כפופה לבעל הפוליג

הנשים  התל של  גורםבגבר  ות  זו  פוליגמיות  בקהילה  משפחות  להקים  יכולים  שהגברים  כאוות    לכך 

על מנת לצמצם תופעה זו, יש לחזק את מעמדה  כך. לטעמנו,  , וזאת מבלי שהנשים יוכלו לסרב לנפשם

ל השמה  מרכזי  הקמת  באמצעות  יעשה  המעמד  חיזוק  הבדואית.  האישה  אשר  נששל  בדואיות,  ים 

גדל.  ובכך סיכוייהן לעבוד ולהשתכר באופן עצמאי י  ע במציאת עבודהל סיולו הנשים לקבבמסגרתן יוכ

ת, וזאת מבלי להידרש לכספו של גבר זה או  כלכלית ואישיכלו הנשים הבדואיות לפתח עצמאות  בכך יו

, ויהיה ביכולתן להחליט  זקאחר. בכך שהנשים הבדואיות יפתחו עצמאות כלכלית, מעמדן בחברה יתח

ליגמיה  הבחירה תהיה בידיהן. כתוצאה מכך, תופעת הפו  זכות  –וליגמית  פחה פ לקחת חלק במששלא  

 צם באופן משמעותי וטבעי. תצטמ
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הקצבאות  הגבלת   .6 ההטבות"(כפל  "כפל  תופעת    –  )להלן:  היקף  את  לצמצם  מנת  על  כי  סבורים  אנו 

יש לעצור את המצב האבסורדי בניו אזרחים שמנהלים אורח חיים  ב   הפוליגמיה,  חוק,  גוד לפוליגמי, 

מצב   167ני הקהילה הבדואית, ים מרבית מב ל הטבות. לטעמנו, נוכח המציאות הענייה בה חינהנים מכפ

קיימ המעניבו  פרצה  היקף  ת  להגדלת  מובהק  מתכון  הינו  פוליגמית  משפחה  לבני  הטבות  כפל  קה 

.  שה זוים אף הם בגילעיל נראה כי בתי המשפט תומכ ו  התופעה. בנוסף, מהסקירה הפסיקתית שביצענ

ההטבות לבני המשפחות  ביטול כפל    מליצים לפתור בהקדם מצב אבסורדי זה, באמצעותלפיכך, אנו מ

מעין    הפוליגמיות. לעניין  ביטול  המתקבלות  בבקשות  מוגברת  בדיקה  באמצעות  שיעשה  יכול  זה 

כפל   את  למנוע  מנת  על  אחרות,  במילים  יהה קצבאות.  המדינה  שרשויות  נדרש  בירור  טבות,  בצעו 

  –בר על החוק  בו אדם שעו  שות שמתקבלות למתן קצבה, וזאת כדי למנוע מצביותר לעניין בקעמיק  מ

 נהנה מקצבה כפולה. 

 

 

 . פרי, נועה בן שמחון, אוריה אלבז, חרות בן יאיר, יצחק מוסריתמיר  –ראש הצוות : כתב ע"ימך זה נמס
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