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  קריאת איחוד רבני תורת הארץ הטובה 

  בנושא הזוגיות הישראלית
  

  מתוך התבוננות מעמיקה במצב דורנו אנו פונים בקריאה:                                                     

  ".ם"שכינה ביניה-כל זוג שעומד תחת החופה הופך למהות אחת שחלה עליו ברכה אלוקית   .א
  לעמינו, דרך בניין המשפחות , נבנה העם כולו. תהוא תורם גם תרומה  ייחודי             
  , הן של האיש והן של האישה.הינה ההגשמה האישית הגבוהה ביותרבניין המשפחה              

  כגיל המתאים לצעיר ולצעירה  22- 20לאחר שיקול דעת מקיף אנו רואים את גיל   .ב
                                   את משפחתם. מן הראוי כי מגיל זה והלאה בניין המשפחה יהיה המטרה המרכזיתלהקים             
             בפניהם. אם ישנן סיבות מיוחדות יש מקום ליעוץ אישי, ובני תורה יתייעצו עם העומדת             
  רבותיהם.            
  צעיר מאפשר לבני הזוג תמיכה משותפת ויצירת מערכת בריאה של בניין משפחה בגיל             
  הדדית.שותפות             

  אנו חוזרים ומדגישים: התורה והמסורת הישראלית מכירות רק במסגרת משפחתית בסיסית   .ג
     אחת שהיא , אבא , אמא וילדים , (אם לעיתים נוצר חסר באחד המרכיבים , אזי ראוי לחתור              

  להשלמתו)             

  על כל המסגרות להירתם כדי לסייע  –היות שאנו עדים כיום לתופעה של רווקות מאוחרת   .ד
                ומעלה, תהיה אפשרות להיפגש עם   20בנושא. יש לפעול כדי שלצעירים ולצעירות בגילאי              

     מסגרת חינוכית או קהילה להקצות בשכר, איש / אישה     המתאימים לבניית זוגיותם. לכן על כל              
  מצוות.             
  המסגרת החינוכית ,שתפקידה לכוון וללוות את התלמידים ולסייע בידם להקים את משפחתם.             

   אנו פונים לרבנות הראשית וכן לרבנויות המקומיות ולמועצות הדתיות , להקצות משאבים  ה .       
           להכנת בני הזוג לחתונתם. בנוסף לקיים , יש להוסיף את ההכנה הנדרשת לבניין זוגיות טובה              
  ומוצלחת.             

     אנו קוראים לגופים העוסקים בהדרכה כלכלית נכונה , כ"פעמונים", "מקימי" , "הבית לכלכלה    ו .       
   יהודית" וכדו', ליצור  תכנית הכוונה  כלכלית לקראת נישואים ולזוגות צעירים ,על מנת למנוע              
  קשיים בעתיד.              

  ז.  לכל הזוגות ולזוגות הצעירים בפרט אנו קוראים להשקיע זמן ומאמץ ולפעול כדי לטפח את       
  קיים  בשלמותו בעיקר בחיי המשפחהך "  מתהזוגיות והמשפחה. נזכור כי "ואהבת לרעך כמו          
  ומכאן תתפשט האהבה לכלל כולו.          

  

  

  יהי רצון שיתקיימו בכל זוגות ישראל דברי הברכה הנאמרת בחופה

  " ששון ושמחה..... אהבה ואחוה שלום ורעות".
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