
 
 

233 
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\05-ווולדקס שי עיר.doc 11/7/2013 11:13:00 AM  

   –מודרני בישראל ה�קסיהפמיניז� האורתודו

  בי� נומוס לנרטיב

   **תניא ציו� וולדקסו *שי�רונית עיר

,  בישראלקסיהמאמר משרטט קווי� לדמותו של הפמיניז� האורתודו

באמצעות . תו� שימתו בהקשר החברתי והמשפטי שבו הוא פועל

ה זיקקיימת פיה �עלש ,ָקֶוורציע רוברט שההפריזמה התיאורטית 

נעשה ניסיו� לזהות את אופ� , נרטיבבי� דינמית ועמוקה בי� נומוס ל

 ולנתח את סיכוייו לשנות את פני קסיפעולתו של הפמיניז� האורתודו

  .המודרנית בישראל�ות האורתודוקסיתהיהד

הפמיניז� כלפי שהפנה הביקורת העיקריי� חיצי המאמר פותח בסקירת 

מנתח שלושה ו , הדתיי�המסורת היהודית ברמת הנומוס והנרטיב

 קסירווחי� כיו� בשיח הרבני האורתודואשר רוחב נרטיביי� �חסמי

, דהמודל העֵק: מעכבי� את הטמעת השוויו� המגדרי בחברה הדתיתו

  ".המדרו� החלקלק"מהותני וטענת שיח 

מתחוללות בפועל , החסמי�בעקבות הביקורת הפמיניסטית ולמרות 

הפרק השני . מודרניתה�קסיתדותמורות משמעותיות בחברה האורתו

בנרטיב המתחוללות  מרכזיות כותשל המאמר מתמקד בשלוש מהפ

ונגזרותיה לעניי� לנשי� תורה התלמוד מהפכת : ובנומוס הדתיי�

 ;דתיי�הריטואלי� התמורות המתרחשות בתחו� ה ;ת נשי�מנהיג�

בו פמיניסטיות שהמאמר ד� באופ� . הגט�והמאבק בתופעת סרבנות

_____________________________________  

מחקר במכו� הרטמ� �איל� ועמיתת�כנית ללימודי מגדר באוניברסיטת ברו מרצה בת,רוקטוד   *
  .שלי�בירו

  .איל��דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר  **
אבי שגיא על שקראו טיוטות ' חנה פנחסי ופרופ, ברצוננו להודות למורינו ולידידינו נע� ציו�

כ� אנו מבקשות להודות למערכת �כמו. שונות של מאמר זה והעירו הערות חשובות ומועילות
 מאוד בגיבוש הרעיונות המובאי� במאמר ו אשר סייע, על הערותיהÏ˘ÓÓÂ ËÙ˘Óהעת �כתב

 לתרבות יהודית אללקר� ממורי, גלוב�תניא ציו� וולדקס מודה לחברת גזית. זה ובחידוד�
  .שהוביל לחלק מהתובנות שבמאמר זהברנדייס על תמיכת� במחקר הדוקטורט �למכו� הדסהו
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הישגי� ל" מבפני�"צליחות להתגבר על ההתנגדויות ולחתור דתיות מ

  .מבוטלי� בזירות אלה�לא

 לאהמבט הפרק השלישי של המאמר מפנה את  ,השלמת התמונהש� ל

לחברה " חיצוניי�"כמייצג נרטיב ונומוס , המשפט הישראלי�בית

הפרק . השפעתו על המאבק לשוויו� מגדרי ביהדותובוח� את , הדתית

 כפי שזה , בהקשרנוהמשפט�ביקורתי את תפקידו של ביתמנתח באופ� 

פסיקות העוסקות באות� תחומי פעולה מרכזיי� של מכמה משתק! 

 פרשתו נשות הכותל פרשת, שקדיאל פרשת –קסי הפמיניז� האורתודו

הפרק . גט�סרבנותבפסיקות הנוגעות כ� מכמה ו – הטוענות הרבניות

 ,המשפט�תערבותו של ביתלבחינת ההמידה �ואמותשואל מה� המדדי� 

של שוויו� מגדרי במדינה יו� �סדרומה השפעתו על היכולת לקד� 

בשלות "בהקשר זה טיעוננו המרכזי הוא מבח� . דמוקרטית�יהודית

 ,דתי כבר בשל דיו להכיל את השינוי�הנרטיב הפני�א� לפיו ש ,"הנרטיב

היא ו ,המשפט עשויה להעמיק את רוחות השינוי�התערבותו של ביתאזי 

, הנרטיב אינו בשלא�  א� ;א! חיונית לקידומו ולהטמעתו בשטח

המשפט בש� נרטיב ליברלי עלולה �התערבות נומית נחרצת של בית

הנגד � ותגובת,להיתפס כנטל זר הנכפה על החברה המסורתית מבחו#

שואפי� הליברליי� הדתיי� הכוחות שעלולה לחסו� את ניצני השינוי 

בה� הפגיעה בזכויות אד� שקצה �יש מקרי, ילא! האמור לע�על. לחולל

 הנרטיב תבשלהשאי� הצדקה לחכות לכדי כ� אקוטית ונרחבת עד 

הפחות �לכל, המשפט לסעד�במקרי� אלה יש לצפות מבית. הפנימי

להתערב במקרי� אלה מהמשפט �ביתשל הימנעות . ברמה הנרטיבית

 ומגבה ,פוגעת בסיכוייה� של הכוחות הדתיי� החותרי� לצדק מגדרי

�קסיי�� ואת הנרטיב והנומוס האורתודויאת הכוחות ההגמוני

  . בישראלי� השליטי�השמרני

רדיקליז� " כקסיסיכו� המאמר מאפיי� את הפמיניז� האורתודו

 ,קוו�הסטטוסשל משמיע ביקורת מגדרית ותובע שינוי ר שא, "מתו�

ל ש ההבנ.  גיסאמאיד�, ומחויב להלכה ולמסורת היהודית,  גיסאמחד

הזיקות וכ� של , זהות מורכבת זו ואופני הפעולה הנובעי� ממנה

הכרחית להבנת מאבק� , ההדדיות בי� רבדי� שוני� של נומוס ונרטיב

 להיות השלכות נרחבות ותלהצלחת� עשויר שא, של פמיניסטיות דתיות

  .מעמד האישה בחברה הישראלית בכללותהעל 

‡Â·Ó :1 .: סגרת תיאורטיתמ �על רמות שונות של : רובדי�מבט רב. 2; "נרטיב"ל" נומוס"בי
‰ÌÊÈ�ÈÓÙ . ‡. בנה המאמר ועיקרי הטענותמ. 3; נומוס ונרטיב ועל הזיקות שביניה�

 ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰–˙¯Â˜È·Ï ˙¯ÂÒÓ ÔÈ· : 1 . או תנועה א –פמיניז� אורתודוקסי �וקסימורו
התגובה  ".3; יקורת פמיניסטית על הנרטיב והנומוס הדתיי�ב. 2 ?לתיקו� מבפני�
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‰ÌÊÈ�ÈÓÙ . · .איכו� פרק ס. 4; נרטיבי� דתיי� חוסמי ביקורת מגדרית": השמרנית
˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ÚÈÓËÓ ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ :˙È·-˘¯„Ó‰ ,˙È·-˙È·Â ˙Ò�Î‰-ÔÈ„‰: 1 .הפכת מ

יועצות הלכה ונשי� כפוסקות , טוענות רבניות: למידות חכמי�ת. 2; תורה לנשי�התלמוד 
‰ÌÊÈ�ÈÓÙ . ‚ .סיכו� פרק ב. 5; גט�עגונות ומסורבות. 4; ריטואלי� דתיי�. 3; הלכה

Â„Â˙¯Â‡‰ÈÒ˜˙È· È¯Ú˘· -ËÙ˘Ó‰: 1 . נשות הכותל והטוענות הרבניות , שקדיאלפרשות– 
על מקומו והעדרו של נרטיב ליברלי : קצה�גט כמקרה�רבנותס. 2 ;על מידת הבשלות לשינוי

 הפמיניז� ו שלל יכולתהמשפט ע�השפעת בית: גיכו� פרק ס. 3; חלופי והשלכותיו
  ."¯„ÌÂÎÈÒ :Î ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡ ÌÊÈ�ÈÓÙ"ÔÂ˙Ó ÌÊÈÏ˜È. „ . לחולל שינויקסיהאורתודו

  מבוא

 תו� 3, בישראל2מודרניה�קסי האורתודו1במאמר זה נשרטט קווי� לדמותו של הפמיניז�
_____________________________________  

 לתיאור נשי� "מיניז�פ"מושג הטיות שונות של הלאור� המאמר כולו נעשה שימוש ב  1
בה� לא בטוח שכל הנשי� המשתתפות בעשייה זו היו נושאות שג� במקרי� וזאת , ופעילות�

יש לתת את הדעת לסיבות לכ� שנשי� דתיות רבות נמנעות . "פמיניסטית"תואר את הבגאווה 
ז� לתיוג השלילי של הפמיני , בי� היתר,ותקשורסיבות אלה  ."פמיניסטיות"עצמ� את מלכנות 

תו� מת� . א� לא כא� המקו� להארי� בכ�, ולמחירי� החברתיי� של תיוג זהבחברה הדתית 
�נציי� כי לאור� המאמר הנחת,  להגדרה עצמיתההכבוד הראוי לזכות� של נשי� וארגוני� אל

עוד בעניי� זה ". פקטו�דה" פועלות כפמיניסטיות החלק מנשי� אלשהעבודה שלנו היא 
 PALGRAVE MACMILLAN, WOMEN, ISLAMISMS AND THE � ראובהקשרי� חברתיי� אחרי

What’s in a , McCabe Janice; )1998 (GYPTEEMINISMS IN FONTEMPORARY C :TATES
Label? The Relationship between Feminist Self-Identification and “Feminist” Attitudes 
among U.S. Women and Men, 19 GENDER & SOC’Y 480 (2005); PATRICIA S. MISCIAGNO, 
RETHINKING FEMINIST IDENTIFICATION: THE CASE FOR DE FACTO FEMINISM (1997); Mary 
Pardo, Doing It for the Kids: Mexican American Community Activists, Border 

 OVEMENTMS ’OMENWEW NARVEST OF THE H :RGANIZATIONSOEMINIST F in, ?Feminists
. Kristin S, Roy.  Robin E;)1995, .Patricia Yancey Martin eds& Myra Marx Ferree (356 

Weibust & Carol T. Miller, Effects of Stereotypes about Feminists on Feminist Self-
Identification, 31 PSYCHOL. WOMEN Q. 146 (2007).  

אנו שה יכדי לאפיי� באופ� מוכר ומקובל את האוכלוסי" יקסאורתודו"אנו משתמשות בביטוי   2
 קסיתמנ� התנועה האורתודווהא.  בעייתי"קסייהאורתודו"שהמונח א� וזאת , בהעוסקות 

" הלכתי"הא� המושגי� ? אופני כינו� ההלכה המקוריי� לש רצי� ואותנטי ,מהווה המש� ישיר
משותפי� למגוו� , א� בכלל, יני�ֵאילו מאפי? ה� בהכרח מושגי� חופפי�" קסיאורתודו"ו

 חורגות השאלות אל? "אורתודוקסייה"הקהילות הנכללות תחת ההגדרה האחידה לכאורה 
 –‡È„Â‰È ‰ÈÈÒ˜Â„Â˙¯Â˙ " האורתודוקסייה כבעיה" אבי שגיא על כ� ראו. ממסגרת מאמר זה

ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰ 21) שלמו� �עזר  אבי;)2006, אביעזר רביצקי ואד� פרויגר עורכי�, יוס
 È„Â‰È ‰ÈÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡–ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰  1˙ " על גבולה של האורתודוקסייה: מבוא"רביצקי 

גבוליות וסטייה " אבינוע� רוזנק ;)2006, אביעזר רביצקי ואד� פרויגר עורכי�, יוס� שלמו�(
‡È„Â‰È ‰ÈÈÒ˜Â„Â˙¯Â˙ " מודרנית�פסיקה קונסרווטיבית ואורתודוקסייה פוסט: באורתודוקסייה

–ÌÈË·È‰ ÌÈ˘„Á  113) שלמו� ��פי�על�א�. )2006, אביעזר רביצקי ואד� פרויגר עורכי�, יוס
את הגבולות הסוציולוגיי� במכחול רחב  כדי לסמ� ,‡ÈÒ˜Â„Â˙¯Âהאנו מתייחסות לפמיניז� כ� 
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באמצעות הפריזמה התיאורטית שהציע . שימתו בהקשר החברתי והמשפטי שבו הוא פועל
בי� בי� משפט ל, נרטיבבי� זיקה דינמית ועמוקה בי� נומוס לקיימת פיה �עלש ,ורֶורוברט ָק

 ולנתח קסי נערו� ניסיו� ראשוני לזהות את אופ� פעולתו של הפמיניז� האורתודו4,תרבות
נבח� . קסיתשינוי משמעותי בנרטיב ובנומוס של היהדות האורתודוידי את סיכוייו להביא ל

המשפט �ביתבי�  לקסיהיו� של הפמיניז� האורתודו�דרנקודות מפגש בי� סכמה ג� 
דרכ� נציג את מורכבות היחסי� בי� רבדי� שוני� של נומוס ונרטיב ונדו� ש, הישראלי

יש לשקול שהמבט �כל זאת במטרה להבהיר את מגוו� נקודות. בהשפעות ההדדיות ביניה�
תית והתרבותית החבר,  המשפטיתותכאשר שואפי� לייצר שוויו� מגדרי ביהדות בזיר

  .בישראל
_____________________________________  

" לאומי�דתי "י�ו� לא השתמשנו בביטויבאופ� מכ�.  בהאנו מדברותששל הקבוצה החברתית 
 ,לאומיי��להקשרי� פוליטיי�לרוב  �מכוואפיו� זה שיח הישראלי  שכ� ב,"דתי�ציוני"או 
לא נוכל להיכנס במסגרת זו להגדרות , כ��כמו. לבלבל בהקשרו של מאמר זהעלולי�  הואל

 יאיר  בעניי� זה ראו.אפיוני� מדויקי� של אוכלוסייה זו ולמגוו� המגמות הקיימות בתוכהלו
̇ ·ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÈ˙„‰–·Á‰ ÏÚ ÈÂÂ˘ÎÚ Ë·Ó Ï‡¯˘È שלג  È˙„‰ ‰¯) 2000( ; חנ� מוזס ˙Â�ÂÈˆÓ

 ̇ È�¯„ÂÓ ËÒÂÙ ̇ ÂÈ˙„Ï ̇ È˙„–ÔÈ·¯ Áˆ¯ Ê‡Ó ̇ È˙„‰ ̇ Â�ÂÈˆ· ÌÈÎÈÏ‰˙Â ̇ ÂÓ‚Ó  ) חיבור לש�
 קסייההתמקדנו באורתודו, כ��כמו. )ט"התשס, איל��אוניברסיטת בר, קבלת תואר דוקטור

ונה חרתה על דגלה משו� שהראש, ראשית: משתי סיבות , ולא ביהדות החרדית,המודרנית
��השאלה מדוע ייגרע חלקו של הפמיניז� כחלק בהקשרה ולכ� עולה , ת כלפי המודרנהתיח

ני� משו� שהשפעת הפמיניז� על הציבור החרדי ועל החסמי� המוְב, שניתו ;דמהמבשורת הִק
  . ויש להקדיש לה מחקר נפרד,מורכבת יותר ונחקרת פחותבו הינה הקיימי� 

בי�  בישראל לקסיסוק ג� בשאלת היחס והקשרי� בי� הפמיניז� האורתודוית� וראוי לענ  3
א� כי אי� ספק שיש , בשל קוצר היריעה לא נדו� בכ� כא�. ריתהב�צותתנועה המקבילה בארה

 על , בי� היתר, משליכי�ה ואל,ג� הבדלי� משמעותיי� בי� התנועות�השפעות הדדיות כמו
 על ההבדל 221ש "את ההסבר להל� בה, למשל, ראו (ננתח בהמש� המאמרשונות שסוגיות 

נאמר . )בי� שתי התנועות מבחינת מוקד השינוי הראשוני והעיקרי שאותו סימנה כל אחת מה�
 בישראל קסיארגוני הפמיניז� האורתודואופ� פורמלי לראשונה בחברו רק כי בשנה האחרונה 

 ריתהב�צותובאר) 1999שנת  שהוק� ב,ר חנה קהת" בראשות ד,"ת פורו� נשי� דתיו– קולְ�"(
)JOFA,סדרה של מפגשי חשיבה ופעילויות ל) 1996שנת  שהוק� ב, בראשות בלו גרינברג

 מפגש , למשל,ראו. לאומית משפיעה יותר�בי� במטרה לאחד כוחות ולייצר תנועה ,משותפות
 Historic JOFA-Kolech Meeting of the Minds, EJEWISH: של ראשי הארגוני�

PHILANTHROPY, Oct. 12, 2012, http://ejewishphilanthropy.com/historic-jofa-kolech-
meeting-of-the-minds . בהקשרו ריתהב�צות בארקסיאודות הפמיניז� האורתודו�עללסיכו� 

 JEFFREY S. GUROCK, ORTHODOX JEWS IN AMERICAההיסטורי ראו את הפרק האחרו� בספר 
 Margalit Shilo, The First Decade of the:  ראו"קולְ�"על ההיסטוריה של . (2009) 311–273

Orthodox Women’s Revolution in Israel: The Case of Kolech, in NEW JEWISH FEMINISM: 
PROBING THE PAST, FORGING THE FUTURE 227 (Elyse Goldstein ed., 2004).כ� ראו : RUTH 

HALPERIN-KADDARI, WOMEN IN ISRAEL: A STATE OF THEIR OWN 43–66 (2004).  
 .Robert M. Cover, Foreword: Nomos and Narrative, 97 HARV. L. REV. 4 (1983)ראו   4

במסה זו מציע  ).ÈË‡¯�Â ÒÂÓÂ�) 2012· ראו רוברט קאבר. לאחרונה תורג� החיבור לעברית
מהווה ) החוק(כיצד הנומוס מראה  ו,ת בי� המשפט לתרבותר הבנה של הזיקות העמוקווֶוָק

  .בהרחבה להל� נפתח תובנות אלה. החזונות השוני� של התרבות מעי� גשר בי�
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ה� כמהל� רעיוני וה� , תכזה�ה�  – קסיאנו מבקשות לאפיי� את הפמיניז� האורתודו
 היא רדיקלית קסית פמיניסטית אורתודו5".רדיקליז� מתו�" כסוג של –כתנועה חברתית 

בעת היא �א� בה, קוו הדתי�בהשמיעה ביקורת מגדרית ובתביעתה החתרנית לשינוי הסטטוס
.  השמרנית ומחויבת למסורת היהודיתקסיתהיותה נטועה עמוק בחברה האורתודובמתונה 

 קסימכ� שהפמיניז� האורתודו, ורֶו של ָקובמונחי, המורכבות הערכית והפוליטית הזו נובעת
 הנרטיב הדתי :בישראל פועל תחת השפעות נרטיביות ונומיות שונות בעת ובעונה אחת

במאמר זה .  והנומוס והנרטיב הישראליי�;המערבי הנרטיב הליברלי ;והנומוס ההלכתי
באמצעות� נעקוב  ו, בזירות שונותקסידוגמאות לפעולתו של הפמיניז� האורתודוכמה ננתח 

  .בי� נומוס לנרטיבשבדית ור�אחר מערכת היחסי� הסבוכה והרב
הא� : זוהיא , קסיותכחוקרות וכפמיניסטיות אורתודו, השאלה המטרידה אותנו כא�

 )הנרטיב הדתי(ברמה הרעיונית והערכית ה�  –שוויו� מגדרי ביהדות ידי נית� להביא לוכיצד 
אילו מגמות נרטיביות תומכות ביתר פירוט נשאל ? )ברמת הנומוס הדתי(הלכה למעשה וה� 

כגו� (המשפט � ומה תפקידו של בית, ואילו חוסמות אותההגברת השוויו� המגדרי ביהדותב
 .בתהלי� זה) מערביה�משוקע בנרטיב הליברליר שא ,אמו� על הנומוס הישראליה

 משו� שיש השפעות הדדיות בי� החברה , עניי� מגזרי בלבד�אינאלה  ות שאל,לתפיסתנו
·ÔÂÂÈÎ . כוחות הפמיניסטיי� שבתוכהוה קסיתחברה האורתודובי� ההישראלית הכללית ל

„Á‡‰ , של פמיניסטיות דתיות עשויות להיות השלכות �נרחבות על מעמד להצלחת מאבק
, דמוקרטי של המדינהה�אופייה היהודילנוכח  ,זאת. ותההאישה בחברה הישראלית בכלל

 קסייהוכוחה הפוליטי הגדול יחסית של האורתודו,  בישראלפי� בי� דת ומדינההקשרי� העֵנ
לכאורה של  הנרטיב והנומוס הפנימיי�שבעטיי� ,  באר#)המודרנית ובעיקר החרדית(

מכונני� בתחומי� מסוימי� את  )השוויו� המגדרי המוטמע בה��על אי(המיעוט הדתי 
לקידו� מעמד , ·ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ.  כלל הנשי� בה� שלצביונה של המדינה כולה ואת מעמד

האישה בחברה הישראלית בש� נרטיב ליברלי יש השפעה משמעותית ג� על מעמדה 
עצמה את ה רואה י באופי המודרנית הציוניתקסייה משו� שהאורתודו,זאת. בעול� הדתי

 אלא ,י�פנימיה�י�ומחויבת לא רק לנומוס ולנרטיב הדתי, ישראל�ממדינתנפרד �בלתיכחלק 
  .היא משוקעתשבה�  י�ליברליה�י�ג� לנומוס ולנרטיב הישראלי

. פמיניסטי בישראלה�קסימציאות מורכבת זו מכוננת את אופיו של המהל� האורתודו
 א� חלק מהניסיו� ,מנ� העול� הדתיושלו הוא א" טבעי"מרחב הפעולה המיידי וה, ראשית

_____________________________________  

 . ביחס לארגוני�ליירסו� וסקמיטבעו ) Tempered Radicalism ("רדיקליז� מתו�"את המונח   5
 Debra E. Meyerson & Maureen A. Scully, Tempered Radicalism and the Politics of ראו

Ambivalence and Change, 6 ORG. SCI. 585 (1995) . אנו שואלות המשגה זו כתיאור שהול�
הרעיו� מפותח לראשונה ובהרחבה במסגרת מחקר דוקטורט . קסיותפמיניסטיות אורתודו

˜Â„‚�˙‰ ,È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ˙¯ÂÒÓ –Â„Â˙¯Â‡ ÌÈ˘�  ˙ÂÈÒ˙ציו� וולדקס  תניא :שטר� הסתיי�
Ï‡¯˘È· Ë‚ ˙Â�·¯Ò „‚� ˙ÂÏÚÂÙ‰ )איל��אוניברסיטת בר, חיבור לש� קבלת תואר דוקטור ,

  .)Â„‚�˙‰ ,È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ˙¯ÂÒÓ˙ציו� וולדקס : להל� ()�2015צפוי להתפרס� ב
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שנעשה � כמהל� יהיד� לקד� שוויו� מגדרי ביהדות נתפס עלקסיותשל פמיניסטיות אורתודו
זכויותיה� של כלל הנשי� בישראל ולמע� דמותה היהודית ג� להגנת  אלא ,לא רק לטובת�

 ,דתית�את השינוי בזירה הפני�אינ� מצליחות לייצר ה� כאשר , לעיתי�, שנית. של המדינה
המשפט האזרחי בבקשה שיפעל בש� הנרטיב הליברלי של �בית לאה� פונות בצר לה� 

על הקבוצה " חיצוני"שוויו� מגדרי להגנה על זכויותיה� באמצעות החלת הנומוס הישראלי ה
 לפתרו� מיידי של לביוהמשפט ת�התערבותו של ביתש מתו� תקווה ,זאת. קסיתהאורתודו

בטווח הארו� שוכ� ; קוו� לשינוי ממשי בסטטוס,כלומר, דונה בעתירהשנעיה המקומית הב
להטמעה של שינוי רחב ועמוק  –אודותיו �עלג� השיח � כמו– יותר יתרו� שינוי ממשי זה

זאת נדו� באופ� ביקורתי בתפקידו לנוכח .  ובעקבותיו ג� בנומוס הדתי,יותר בנרטיב הדתי
יו� �סדרדתי ועל היכולת לקד� �פעתו על שינוי הנרטיב הפני�המשפט ובמידת הש�של בית

בכ� אנו מבקשות לבחו� באיזו מידה . דמוקרטית�של שוויו� מגדרי במדינה יהודית
או לפגוע בזכות לשוויו� של לתמו� המשפט עשויה �של בית )התערבות�או אי(התערבות 

  .בישראל בכללשל נשי� יהודיות המושפעות מהדת ו בפרט קסיותנשי� אורתודו

1 .˙ÈË¯Â‡È˙ ˙¯‚ÒÓ : ÔÈ·"ÒÂÓÂ� "Ï"·ÈË¯�"  

 הציע לראות במשפט ובתרבות כלי� 6,"נומוס ונרטיב"במסתו המפורסמת , ורֶורוברט ָק
 אשר ביקשו להבי� ,כותבות פמיניסטיות דתיותלכמה מסה זו היוותה השראה . שלובי�

דרנית ואת יכולתה להכיל מוה� את התהליכי� המורכבי� העוברי� על החברה הדתיתהלאור
 המציעה שידוד , כמו זו הפמיניסטיתליתביקורת כה רדיקובפרט , ביקורות מסוגי� שוני�

 סיתהצעות נורמטיביות לתיקו� ההלכה הקלור ֶו יש א� שהציעו בעקבות ָק7.מערכות כולל
 ,ורֶוג� אנו מבקשות להיעזר בפריזמה שמציע ָק,  כאמור8.ולחידושה ברוח ערכי השוויו�

  . כעת בקצרה את עיקרי רעיונותיוולכ� נפרו$
, ס הוא עול� חוק נורמטיבי המקבל ביטוי בעקרונות הצדקנומוה, ורֶובמושגיו של ָק

, נרטיב. במערכות הכללי� הפורמליי� ובמוסכמות חברתיות, במוסדות החוק והמשפט
פור האנושי  הסי,או במילי� אחרות, מיתוס וערכי�, שיח, וא מכלול של שפהה, לעומתו

ג� בניסיו� האנושי הממשי של קבוצה קונקרטית של �המתבטא בהיסטוריה ובספרות כמו
 הנומוס מתקיי� רק בתו� ההקשר של : נזקקי� זה לזההמושגי� אל.  הקהילה–אנשי� 
בה� מתרחשת הדרמה של הניסיו� שבחברה ובתרבות , במקו�, זמ�ב שממק� אותו ,הנרטיב

_____________________________________  

6  Cover ,4ש "לעיל ה.  
איל� �רותי בר (Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ¯‡–ÈÓÙÂ ‰ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡ ÏÚ ÌÊÈ� 269–278‰ תמר רוס   7

 ).‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰רוס : להל�) (2007, מתרגמת
  .)2008, רות בלו� מתרגמת(  ˙È„Â‰È ÌÊÈ�ÈÓÙ–¯ÒÂÓÂ ‰È‚ÂÏÂ‡È רחל אדלר   8
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המבט � הנרטיב זקוק לנקודת,פ�ולה ; משמעותמוסונעניק למר שזה א – האנושי הממשי
  .מגולמת ומעוצבת בנורמות ובחוקאשר  זו – מספק הנומוסשהמוסרית 

 –זו את זו לסתור בעוד הנרטיב מכיל בחובו ריבוי משמעויות שעשויות , לכאורה
ק  הנומוס מגל� בחו–חתרניות לצד שמרניות משמעויות , סמויותלצד גלויות משמעויות 

א� כאשר רואי� את הנומוס כמשוקע ". קפואה"הקיי� תצורה אחת מחייבת ופרשנות 
כאשר בוחני� את הנומוס בהקשר של . מביני� שפוטנציאל השינוי כבר טמו� בתוכו, בנרטיב
 ע� הזמ� למצב שבו החוק לביו שעשויות לה,פרשנויותשל החוק נפתח למגוו� , הנרטיב

, במוב� זה. נוכחית אל עבר מציאות חלופית ועתידיתעצמו משתנה ומקרב את המציאות ה
) העבר(טווח נית� לדמות את החוק לגשר המקשר בי� תפיסת חזו� אחת �במבט ארו�

כאשר כל פע� נמשכי� מתו� המארג , )האפשרי, הראוי, העתיד(לתפיסת חזו� אחרת 
חוק ). יי�הק, ההווה( חוק ללהמורכב והמרובה של הנרטיב חוטי� מסוימי� שמתגבשי� לכ

ידי הנרטיב שמקשר בי� �העול� הנוכחית כפי שזו מובנית על�א� כ� ביטוי לתפיסתהוא 
  .הווה ועתיד, בי� עבר, מציאות לחזו�

: תהלי� ההשתנות המורכב הזה מתאפשר בזכות שמירה על איזו� עדי� בי� שני יסודות
; גיוו� של פרשנויותבוהתחדשות ב, יוזמהב,  שמתאפיי� ביצירתיות,)paideic(יידאי הפהכוח 

, מעשיותל,  שמתאפיי� בשאיפה ליציבות, המשמר,)imperial(והכוח האימפריאלי 
  .הסדרהלרציונליות ול, בהירותל, קונקרטיותל

 בהקשר של י�מעוצבהאמיתות ונורמות , יידאי מתבטא בגו� משולב של נרטיבהפהכוח 
דרכי� משותפות ומוסכמות  ואשר יש בהגומלי� �קהילה קונקרטית שמקיימת בתוכה יחסי

מבטא משמעויות ה ,יידאיפבכל חוק יש מרכיב . פיו�להתחנ� אל תו� הקורפוס ולחיות על
 בקהילה – נורמטיביות וחריגות –וערכי� משותפי� שמאפשרי� התייחסות להתנהגויות 

נכו� לזמ� נתו� (הערכיות שהחוק מתכוו� אליה� /המשמעויות הנרטיביות. המחויבת לחוק
.  ככל שהקהילה והפרטי� שבה מממשי� את החוקותמתבסס) שר המקומי של הקהילהובהק

 מכיוו� שלמרות השאיפה לאחדות ,יציבות כאוטית�יידאי יוצר סכנה של איהפאלא שהיסוד 
 ולכ� הקהילה נדרשת תדיר , רבותבפועל נוצרות מחלוקות בי� פרשנויות סותרות, ולשותפות
  .ייכותתשהט את גבולות הפרשנות והלייצר קוהרנטיות ולשרט, להתחדש

ידי ממסדי� �מוכתבות עלה וורסליותמתבטא בנורמות אוני, לעומתו, הכוח האימפריאלי

אי� צור� לחנ� ולהדרי� אנשי� , עצמ� כיעילותאת כל עוד הנורמות מוכיחות . ומוסדות

 הנחת  על� אלא נשע,קיומ� אינו תלוי במערכות יחסי� חזקות בי� פרטי� בקבוצה. לציות

בכל חוק יש ג� מרכיב אימפריאלי ששוא� לשמור על . עמדה אובייקטיבית חיצונית לשיח

ת להכיר בריבוי על נכונ�, לפחות בגרסה הליברלית שלו, מבוססר שא ו,הסדר החברתי

�שליטה ופיקוח של מוסדות , הפרדה,  באמצעות הפעלת סמכותי� אשר מתאפשר,תובשונ

הנרטיבי� והמשמעויות ולא על (וההתנהגויות הנגזרות מה� המדינה והמשפט על ההנחיות 

  ).שמאחוריה�
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 בי� שני יסודות חיוניי� מיהגשר שהחוק יוצר נשמר באופ� אידיאלי באמצעות איזו� דינ

ההיבט האימפריאלי  ו,יציב�יידאי היצירתי והבלתיהפ ההיבט –זמנית �מתקיימי� בוה האל

  .המשמר והמסדיר

 ונסיונותיו לייצר שינוי קסילסייע לנו בהבנת הפמיניז� האורתודו עשוי ורֶוהמודל של ָק

 – שבו הוא מנסה לייצר שינוי ‰‡ÔÙÂבהנהרת , האחד: בחברה הדתית בשני מובני� בסיסיי�

בהבנה כי בתו� העול� הדתי פנימה פועלי� , והאחר; ה� ברמת הנרטיב וה� ברמת הנומוס

�השיח הרבלהבדיל מזאת ו(ות אימפריאליי�  לצד וכנגד כוח�יאייידפבאופ� דינמי כוחות 

�יתלתאר את חברת המיעוט התרבות, מבטו החיצונית�מנקודת, נוטהאשר , למשל, תרבותי

  ).הדתית כמונוליתית וסטטית יותר

2 .·¯ Ë·Ó-¯ÂÈ„· :Â ·ÈË¯�Â ÒÂÓÂ� Ï˘ ˙Â�Â˘ ˙ÂÓ¯ ÏÚ ÏÚ ˙Â˜ÈÊ‰˘Ô‰È�È· 

 בהקשר של יחסי נומוס ונרטיב קסימאמר זה בא למק� את הפמיניז� האורתודו, כאמור

בדית ודיאלקטית בי� רמות שונות של נומוס ור� מעלה מערכת יחסי� רבנוניתוח. בישראל

חיצוניי� לחברה לאלה אשר  ,כלומר, "חיצוניי�"לעיתי� נתייחס לנומוס ולנרטיב ה. ונרטיב

יחס נתיולעיתי� , במוב� זה ה� נחלת החברה הישראלית בכללותהאשר  וקסיתהאורתודו

, קסייהמתרוצצי� בקרבה של האורתודור שאאלה ל ,כלומר, "פנימיי�"לנומוס ולנרטיב ה

 הלכאורה במושגי� אל אנו מודעות לכ� ששימוש מרובה וחופ�. המודרניתבקרב זו בעיקר 

 ולכ� ננסה להבהיר לאור� המאמר את ההקשר של דברינו ,עלול לבלבל את הקוראי�

, "חיצוני"ה, "ישראלי"בי� הנרטיב והנומוס ברובד הבאמצעות הצמדת תארי� שיבחינו 

, "קסיאורתודו"בי� הנרטיב והנומוס ברובד הל" חילוני"או ה" אזרחי"ה, "ליברלי"ה

 אינ� משקפות נכונה את ההגדרות דיכוטומיות כאלכי  א� שברור ,זאת". דתי"או ה" פנימי"ה

הגומלי� �תואת התייחסוהממדי� המשותפי� או הדינמיי� של הרבדי� הללו 

  .המתמדת ביניה�) האינטראקציה(
לתפוס את היהדות לכאורה  שכ� נית� ,בדי זה משמעותי לניתוחור�תיאור רב

חותר לשמירת זהותו הדתית והתרבותית אשר  9, בישראל כמיעוט תרבותיקסיתהאורתודו
תמונה לאתגר את הא� אנו מבקשות , בשיח הפנימי שלו נרטיב ונומוס עצמאיי�מקיי� ו
 של תיהתיאור המונולילערער על  אנו מבקשות , והוגי� אחרי�ורֶובעקבות ָק. זוהשטנית פה

 ולהדגיש דווקא את ריבוי הזרמי� ,דתית� בישראל כקבוצת מיעוט תרבותיתקסייההאורתודו
. טומני� בחוב� קסיי�אורתודוה�הנרטיב והנומוס היהודיי�שוהאפשרויות הפרשניות 

רבה במישור המדינתי מעורבות האורתודוקסי מגלה מיעוט שהמורכבות נוספת נובעת מכ� 
הנרטיב והנומוס כ� �ועל, ישראל�השפעה גדולה יחסית על מרק� החיי� במדינתנודעת לו ו

_____________________________________  

 . מיעוטה שלא� כי לא ברור שהיא פועלת מתו� תודע  9
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לכ� .  ע� הנרטיב והנומוס הישראליי� הכלליי�ות מרובגומלי��שלו מצויי� בהתייחסויות
�בדמות בית, וס הישראליחלק נרחב מהמאמר יוקדש לשאלת השפעתו האפשרית של הנומ

  .הדתית� של קבוצת המיעוט התרבותיתעל יצירת שינוי בנרטיב הפנימי, המשפט
 הינו ניסיו� ,פי תפיסתנו�על, קסיהפמיניז� האורתודושמורכבות נוספת טמונה בכ� 

תובנות וביקורות שאומצו ע� הלכתיי� ה�הנרטיב והנומוס היהודיי�את מודע לשלב 
שממנו מורכב בחלקו (נרטיב הליברלי את ה אשר ג� ממשי� ,ערבימהנרטיב הפמיניסטי המ

 מייצג מיעוט קסי הפמיניז� האורתודו,במוב� זה.  לווג� מתנגד )ג� הנרטיב הישראלי
אודות שוויו� �עלולכ� תפיסותיו , הדתית השמרנית�ליברלי בתו� קבוצת המיעוט התרבותית

, ע� זאת.  ובנומוס הישראליי�מגדרי עשויות להשתלב היטב בשיח הליברלי שבנרטיב
והמעשית ערכית העודנו מחויב ברמה , כמיעוט בתו� מיעוט, קסיהפמיניז� האורתודו

תמיד בקנה אחד ע� אלה אינ� עולי� ר שא ,הלכתיי�ה�לנרטיב ולנומוס היהודיי�
  .הליברליי�
ננסה להתחקות במאמר זה אחר מערכת היחסי� וההשפעה , השלל מורכבויות אללנוכח 

דמוקרטיי� , יהודיי�, שהינו בעל מאפייני� ליברליי�(דדית שבי� הנרטיב הישראלי הה
בי� הנרטיב  ל)#"ידי בג�בעיקר כפי שהוא מיוצג על(וביטוייו בנומוס הישראלי ) ולאומיי�

המאמר ינוע בי� , כלומר. מודרנית בישראלה�קסיתוהנומוס הדתיי� של הקהילה האורתודו
 בי� הקהילה גומלי��התייחסותבו מתקיימת ש , החיצוניהקוטב: שני קטבי� מרכזיי�

�לבי� מערכת המשפט במדינת, על שלל שחקניה ההטרוגניי�,  בכללותהקסיתהאורתודו

 ,אליי�אימפריבי� כוחות � לייידאיפבו מתקיי� שיח בי� כוחות ש ,והקוטב הפנימי; ישראל
ליברליות ושוויוניות מתו�  החותרי� ליישו� תובנות קסי�נשי� וגברי� אורתודובי� , קרי

הממסד הרבני , ת הדתיתבי� המנהיג�לבו ה� חיי� ופועלי� שמחויבות לעול� ההלכתי 
במטרה לתאר ולאמוד את הצלחתה ומגבלותיה של התנועה . �והשיח השמרני המאפיי� אות

נשאל ה� על תהליכי� ,  בישראל בקידו� שוויו� מגדרי ביהדותקסיתהפמיניסטית האורתודו
מיי� שמקדמי� או מונעי� שינוי נרטיבי ונורמטיבי בתו� הקבוצה הדתית וה� על האופ� פני

אנו .  משפיע על שינויו של הנרטיב הדתי הפנימי–  הנומוס החילוני– המשפט�שבו בית
 , של המהלכי� התרבותיי� והחברתיי��מורכבותשכאשר מדגישי� את , בי� היתר, מאמינות

לבי� נומוס ההדינמיקה שבי� כי  ו,אינ� כה מובחני�" יחיצונ"וה" פנימי"מתברר כי ה
  .שתנה ומתהווה תדיר מ, על כל רבדיו,נרטיבה

3 .˙Â�ÚË‰ È¯˜ÈÚÂ ¯Ó‡Ó‰ ‰�·Ó  

 ̃ ¯Ù·ÔÂ˘‡¯‰קסית של המאמר נתאר בקצרה את לידתה הרעיונית של התנועה האורתודו�

 מתאפיי� 10,"ו�רדיקליז� מת" כתנועה של ,קסינטע� כי הפמיניז� האורתודו. פמיניסטיתה
.  גיסא מאיד�,ובשאיפה לייצר שינוי מגדרי עמוק ומקי�,  גיסא מחד,בנאמנות למסורת

_____________________________________  

 .5 ש"ראו לעיל ה  10
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הזהותיי� והאקטיביסטיי� המורכבי� , זו מסבירה את המהלכי� הרעיוניי�ערכית �דועמדה 
יסודות רפורמטיביי� לצד פייני� ביסודות שמרניי� ר מתאשא, שאנו מתארות ומנתחות

  .ורדיקליי�
 , בפרטקסיהאורתודוזה  ו,הפמיניז� היהודי בכללשזאת נציג את עיקרי הביקורת כח לנו
.  ה� ברמת הנרטיב הדתי וה� ברמת הנומוס ההלכתי–קסית כלפי היהדות האורתודוַמפני� 
 ביתר שאת בשיח העולי� בימי� אלר שאמכ� נתאר וננתח שלושה מנגנוני� רעיוניי� �לאחר
 בי� ,נטע� כי מדובר". המדרו� החלקלק"ח המהותני וטענת השי, "דהעֵק" רעיו� ה:הרבני
רוחב �פועלי� כחסמיכי מנגנוני� אלה  ו,ביקורת הפמיניסטית הלע בתגובה שמרנית ,היתר

 בהמש� הדברי� נדגי� כיצד נעשה .נרטיביי� המעכבי� את הטמעת השינוי המגדרי ביהדות
  .בה� שימוש

ולמרות ,  גבוהות לתיקו�)ווציותמוטי(*ת יוצרת ֲהִניעהביקורת המגדרית על היהדות 
הוא ה� יניבמ הראשו� והעיקרי .היא מניעה לפעולה בשני מישורי�, החסמי� והאתגרי�
. קסישל הציבור האורתודו) הלכה(במוסדות ובחוק , בשיח,  בתרבות–תיקו� ברמה הדתית 

 –מישור השני מעבר לנעשה , כאשר מהל� זה אינו משיג את השינוי המבוקש, לעיתי�אול� 
�לנומוס ולנרטיב הדתיי�" חיצוני"הנתפס כ, המשפט הישראלי�ה לקבלת סעד מביתיפני

  .בהתאמה,  השני והשלישי יבחנו את שני המישורי� הללוי�הפרק. פנימיי�ה
 ˜¯Ù·È�˘‰קסי כיצד הפמיניז� האורתודו,ורֶו בעזרת מושגיו של ָק, של המאמר נדגי� 

תו� הבנה שהמפתח ליצירת שינוי בנומוס ההלכתי טמו� חותר לשוויו� מגדרי ביהדות מ
של רעיו� השוויו� ,  חלקיתול�, נבדוק באיזו מידה יש הטמעה. בשינויו של הנרטיב הדתי

שינוי ממשי בנומוס של הקהילה לכלל  ובאיזו מידה הדבר מבשיל ,המגדרי בנרטיב הדתי
רבני ה�השיח ההלכתימת בר,  ברמת ההלכה הפסוקה–מודרנית בישראל ה�קסיתהאורתודו

 הישגי� קסינטע� כי נית� לזקו� לזכותו של הפמיניז� האורתודו. הנורמות החברתיותברמת ו
י� רק  בעוד בתחומי� אחרי� מבצבצ,עומק�תמורותכלל חלק� כבר הבשילו לר שא, רבי�

  .ניצני שינוי שעתיד� אינו ברור עדיי�
הפמיניז� שמצומצ� של שינויי� מתו� כלל ההתרחשויות הללו בחרנו להתמקד במספר 

ה� בשל מרכזיות� וה� משו� שה� שינויי� אלה נבחרו  . מוביל בזירה הדתיתקסיהאורתודו
נפתח במהפכת תלמוד . בי� נומוס לנרטיבשמדגימי� היטב את היחס המורכב והדינמי 

נשי� להיכנס לתפקידי� בכירי� לפני ונעקוב אחר האפשרות שנפתחה , לנשי�תורה ה
, כ� נעסוק בתמורות שחלו בזירה הריטואלית�כמו. ריי� בשדה הפרשני וההלכתיוציבו

התחו� השלישי .  הגברת השוויו� המגדרי בפרקטיקה הדתית בתחו� התפילה והטקס,כלומר
ובפרט סוגיית , אתגר השינוי של נישואי� וגירושי� דתיי� בישראלהוא בו נתמקד ש

 כחוד החנית של המאבק הפמיניסטי  נושא שנתפס לרוב– עגונותההגט ו�מסורבות
  היאנו להתמקד דווקא בשלושת המהלכי� הללותריבחסיבה נוספת ל. קסיאורתודוה

 מפגש ישיר ע� הנרטיב ללחרגו מגדר הנרטיב והנומוס הדתיי� לכה� שבנקודה מסוימת 
 – של המאמר השלישיבפרק � אשר נד* מפגש – המשפט�והנומוס הישראליי� בדמות בית

� מאפשרי� לנו לעקוב אחר היחסי� הדיאלקטיי� בי� רבדי� שוני� של נומוס ובכ� ה
  .ונרטיב
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 ˜¯Ù·È˘ÈÏ˘‰מאבקי� פמיניסטיי� כמה ננתח , השנילפרק  ובהתאמה , של המאמר
שלושת ואשר קשורי� ל, בסו� המאה הקודמת המשפט�דתיי� שהגיעו לפתחו של בית

תחו� הריטואלי� ותחו� , האוריינית כה המהפ–בה� טענו לתחילתו של שינוי שהתחומי� 
�הגט בבתי�צי� עדכניי� יותר העוסקי� בתופעת סרבנות"בשני בגנעסוק  כ� .המעמד האישי

  .הדי� הרבניי�
 ובעיקר ,כני התערבותוובתולהתערבות המשפט המידה �באמות ,היתר בי� ,נדו�בתו� כ� 

והנומוס הדתיי� נבקש להערי� את גבולות ההשפעה של המשפט הישראלי על הנרטיב 
המשפט מכריע בי� האינטרס של הגנה על �בו ביתשאופ� לדעתנו את נית� ". פנימיי�"ה

 המבקשות להיעזר במשפט ככלי לשינוי ,קסיתזכויות הנשי� בתו� הקהילה האורתודו
א� בעיקר .  המבקש לשמר את הקיי�,הממסד הדתי ההגמוניהאינטרסי� של בי� ל, חברתי

המשפט על מאמציו של הפמיניז� �של השפעת ביתט מ� ההיבדרש לשאלה ינ
עשוי להיות ) ובעקבותיו הנומוס הדתי(הא� וכיצד הנרטיב הדתי עצמו : קסיהאורתודו

) התערבות�אימאו (או לרעה מהתערבות ) להיעשות שוויוני יותר ,כלומר(מושפע לטובה 
בפסיקותיו של כפי שה� מתגלמי� , לכאורה של הנומוס והנרטיב הישראליי� החיצוניי�

  ?המשפט�בית
מידת הוא חיובית או שלילית תהיה ההשפעה מה שקובע א� המקרי� ברוב נטע� כי 

את  וא� נציע כלי� ראשוניי� לאמוד ,להכיל את השינוי" פנימי" של הנרטיב הדתי הובשלות
נרטיב בי� ההמשפט ל�המפגש בי� ביתלומר כי בשפה ציורית נית� . זוהבשלות המידת 

כבר הפנימה במידה ו יהיה פורה א� וכאשר האדמה הנרטיבית הדתית תחוחה קסיהאורתודו
המשפט �נטע� כי במקרה כזה התערבות של בית. מסוימת רעיונות שוויוניי� שנזרעו בה

להעמיק את , עשויה להרחיב את החרכי� שכבר נוצרו בנרטיב הדתי" חיצוני"כנומוס 
 להבשיל קסיניצני הפמיניז� האורתודו ולאפשר ל,חלחולו של הנרטיב הליברלי לתוכ�

 ˘˜„Ï‡Èבפרשת  #"נדגי� מהל� זה באמצעות ניתוח של פסיקות בג. ולפרוח מתוכ�
יכולת� של בנוגע ל קסי הנרטיב האורתודוו שלבשלותעל רקע  ‰ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË˙ פרשתבו

  .נשי� להיות מעורבות בחיי� החברתיי� ולשאת תפקידי� ציבוריי�
בה� הנרטיב הפנימי אינו בשל דיו להכלת שית� למצוא במקרי� נאת ההשפעה ההפוכה 

נגד �המשפט עלולה לייצר תגובת�ביתשל " חיצונית"התערבות במקרי� אלה  .השינוי
בעקבות זאת  .תגרו� להקשחת עמדותר שא ,קסיי�חריפה מצד החברה והממסד האורתודו

 וכ� לחסו� את ,טמנו בההקרקע הנרטיבית הדתית עלולה לדחות מתוכה את זרעי השינוי שנ
ת ובאמצעות פסיקנדגי� זאת .  רעיו� כזה בעתיד הנראה לעי�ו שלהפוטנציאל להתפתחות

  .י�סביב השאיפה לשינוי בתחו� הריטואלי� הדתי השסבב, �˘Ï˙ÂÎ‰ ˙Â בפרשת# "בג
בה� הפגיעה בזכויות יסודיות של שקיצו� � יש מקרי,א� האמור לעיל�לבסו� נטע� כי על

א� הנרטיב א� בה� המשפט להתערב �עד כדי כ� שעל ביתחמורה וממשית  הינהנשי� 
נדגי� זאת באמצעות הסוגיה . הנגד עלולה להיות חריפה�תגובתוא� א� הדתי אינו בשל דיו 

הצגת במקרי� אלה נטע� כי . הדי� הרבניי��עוולות הנלוות אליה בבתיההגט ו�של סרבנות
הינה ,  א� בהעדר סעד ממשי ברמת הנומוס,המשפט�ביתידי �עלנרטיב ליברלי חלופי 

. נגד חמורה מצד הממסד הדתי�א� במחיר של תגובת, מבחינה עקרונית נחוצה והכרחית
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קיימת כבר כי להערכתנו אומנ�  משו� שמבחינה מעשית מסתמ� ,מקרה זה מסוב� מעט
ת הנסיבולנוכח  א� , המודרניתקסייהבשלות מסוימת לשינוי הנרטיב הפנימי באורתודו

גירושי� בנישואי� וב השליטה החרדית ,קרי(המיוחדות של יחסי דת ומדינה בישראל 
הסיכוי שהנומוס , )נומוס הנוהגי� בתחו� זהוהנרטיב המשתמע מכ� לגבי ה על כל ,בישראל

קט� ורחוק מדי ביחס לעומק הפגיעה הינו החרדי ההגמוני ישתנה מעצמו באופ� משמעותי 
השמעת של  ההפחות ברמ�לכל, המשפט�ביתשל  וערבותכ� יש הצדקה להת� על.בנשי�

  .להשתנות הנרטיב הדתיהנגד או להמתי� עד �תגובתמפני ואי� לחשוש , הנרטיב הליברלי
, לוהלברצוננו להדגיש כי מאמר זה אינו מתיימר להציג תשובה מגובשת לכל השאלות 

שיצטרפו בה יחשכיווני כמה  ולהציע ,אלא לנתח את המציאות המורכבת בפריזמה חדשה
  .לשיחה אקדמית ואקטיביסטית רחבה יותר

  בי� מסורת לביקורת– קסיהפמיניז� האורתודו. א
1 .ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡ ÌÊÈ�ÈÓÙ – ÌÈ�Ù·Ó ÔÂ˜È˙Ï ‰ÚÂ�˙ Â‡ ÔÂ¯ÂÓÈÒ˜Â‡? 

בי� תפיסות יהודיות מסורתיות לויו� מגדרי שופער נראה לעי� בי� תובנות מודרניות על קיי� 
שנוצר הבדל ממשי וכואב בי� מעמדה של היא משמעות הדבר . ברהלגבי נשי� ומקומ� בח

המקצועות וההשכלה , בחירות החיי�מבחינת (האישה הדתית במרחב החילוני הליברלי 
 המודרנית בעלות קסייהנשי� מ� האורתודו. מעמדה במרחב הדתיבי� ל) פניהל י�הפתוח

 11.תודעה פמיניסטית דורשות מענה אידיאולוגי ומעשי למתח זה
א� יש המטילי� ספק בדבר אפשרות קיומו של פמיניז� דתי ורואי� בו אוקסימורו� חסר 

הממסד , מצד אחד: דומה כי הפמיניסטיות הדתיות חוות הדרה כפולה, זאתלנוכח  12.פשר
חודרת ר שא 13,מודרנית וחיצונית, הדתי רואה בפמיניז� השפעה חולפת של תרבות מערבית

_____________________________________  

 BLU GREENBERG, ON WOMEN AND JUDAISM: A VIEWמו ראו יהתמודדות עולזיהוי המתח ל  11

FROM TRADITION (1981); Cynthia Ozick, Notes toward Finding the Right Question, in 
ON BEING A JEWISH FEMINIST 120 (Susannah Heschel ed., 1983); המרד הקדוש " תמר רוס

̇ „˙È˙" מית כגשר בי� הלכה ודמוקרטיהלאו�של האשה הדתית Â�ÂÈˆ ̇ Â�˘ ‰‡Ó  כר� שלישי
המרד "רוס : להל�) (ג"התשס, אבי שגיא ודב שוור& עורכי� (447 היבטי� רעיוניי� –

? ‰˙˘ÈÏÂ˜ ÚÓ" מעמד הנשי� ולימוד תורה בחברה אורתודוקסית" חנה קהת ;")הקדוש
˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â·¯˙· ÌÈ˘� Ï˘ ÌÈ‚ÂˆÈÈ 355) מעמד "קהת : להל� ()2001, רכתיעל עצמו� עו

  .)"הנשי� ולימוד תורה בחברה אורתודוקסית
,  ראו.נית� לערו� השוואה מעניינת לשאלת מאפייניו והיתכנותו של הפמיניז� האיסלאמי  12

 Valentine M. Moghadam, Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a ,למשל
Resolution of the Debate, 27 SIGNS 1135 (2002).  

, ביחס למודרנהנוקטת  המודרנית קסייההאורתודושאסטרטגיות כמה מזהה  טובה הרטמ�  13
) מדעלכגו� היחס לטכנולוגיה ו(ביניה� אימו& ממודר של ידע ואמצעי� חסרי משמעות דתית 

 תחומי ידע חילוניי� אל תו� המסורת כהמש� טבעי ואינטגרלי "מגיירת"אשר והרמוניזציה 
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משו� . � וחותרת לערער על סמכות� של ההלכה והממסד הרבנייומי�למסורת יהודית עתיקת
אינ� "או אפילו " אינ� דתיות מספיק"ה� פמיניסטיות דתיות נחשדות וא� מואשמות ש, כ�

פמיניסטיות לא "כאו " פמיניסטיות מספיקלא "כמ� הצד האחר ה� נחשדות ". דתיות באמת
רואות בדת מערכת פטריארכלית אשר  ,חברותיה� מ� התנועה הפמיניסטיתידי �על" באמת

חוטאות בשעתוקה כתודעה כוזבת וא� כלוקות בנשי� דתיות ותופסות  14,שמרנית

_____________________________________  

.  בעוד תחומי� אחרי� נדחי� על הס� כזרי� ליהדות,)כגו� לאומיות וציונות(אורה  לכהשל
 גע אימו& ממודר של תביעות פמיניסטיות ליברליות בנו–פמיניז� הגישה דואלית כלפי ה

. דחייה מוחלטת של תביעות פמיניסטיות במרחב הדתיא�  ,למעמד� של נשי� במרחב החילוני
TOVA HARTMAN, FEMINISM ENCOUNTERS TRADITIONAL JUDAISM: RESISTANCE AND 

ACCOMMODATION (2007) .לתופעה זו נית� למצוא בנ �סיו� להציג את הפמיניז� יביטוי נוס
אמת היסטורית אומנ� יש בהצגה זו  –" איתאמריק" בישראל כתוצר של השפעה קסיהאורתודו

המרד  "רוס. עות זרותמשמשת בעיקר טיעו� רטורי של התנגדות להשפהיא א� , מסוימת
 Marcia Freedman, Theorizing Israeli Feminism, 1970–2000, in; 11ש " לעיל ה,"הקדוש

JEWISH FEMINISM IN ISRAEL: SOME CONTEMPORARY PERSPECTIVES 1 (Kaplana Misra & 
Melanie Rich eds., 2003); Naomi Graetz, Women and Religion in Israel, in JEWISH 

FEMINISM IN ISRAEL: SOME CONTEMPORARY PERSPECTIVES 17 (Kaplana Misra & Melanie 
Rich eds., 2003). מודרנה�אחר/מסורת� אני,חו&/פני�( על המרכזיות של סימו� גבולות (

˘‡È„Â‰È‰ ÚÒÓ‰-ÈÏ‡¯˘È –  Ï˘ ˙ÂÏ ובשיח ההלכתי ראו אבי שגיא קסיתדוובזהות האורת
 Ï˘Â ˙Â·¯˙˙Â‰Ê )2006.(  

 – הוצעה לאחרונה, קוו� הרואה בדת גור� שמרני התומ� בסטטוס, זוסיתלעומת תפיסה קל  14
 תפיסה המזהה – במחקר הסוציולוגי על תנועות חברתיות ובמחקר על הפסיכולוגיה של הדת

צעות ניסוח באמ: דרכי�בכמה היא עושה זאת . בדת ג� מקור שמעודד ומאפשר שינוי חברתי
 ,Johnny E. Williams , למשל,ראו( חלופיי�� יתרבותיי� ואידיאולוגי, מבני משמעות מוסריי�

Linking Beliefs to Collective Action: Politicized Religious Beliefs and the Civil Rights 
Movement, 17 SOCIOL. FORUM 203 (2002)( ;י� מת� משאבי� רגשיי� ורוחניאמצעות ב

 RALPH W. HOOD, PETER C. HILL & BERNALD SPILKA, THE , למשל,ראו(להתנגדות 

PSYCHOLOGY OF RELIGION: AN EMPIRICAL APPROACH (2009)( ;ידי ִח�על�ת של הפרט בר
 Robert A. Emmons & Raymond F. Paloutzian, Theראו ( משמעות ומוסר � שללתו� חיי

Psychology of Religion, 54 ANN. REV. PSYCHOL. 377 (2003)( ;ת תשתית יבניידי �ועל
�לארגו� תנועות חברתיות ופוליטיות ולגיוס ספקת משאבי� וה, משותפתת ולפעולה לזה

 Dwight B. Billings & Shaunna L. Scott, Religion and Politicalראו (חברי� לאות� תנועות 
Legitimation, 20 ANN. REV. SOCIOL. 173 (1994); Mayer N. Zald & John D. McCarthy, 
Religious Groups as Crucibles of Social Movements, in SOCIAL MOVEMENTS IN AN 

ORGANIZATIONAL SOCIETY: COLLECTED ESSAYS 67 (Mayer N. Zald & John D. McCarthy 
eds., 1987); Darren E. She & Christopher G. Ellison, Recent Developments and Current 
Controversies in the Sociology of Religion, 25 ANN. REV. SOCIOL. 363 (1999); Christian 
Smith, Correcting a Curious Neglect, or Bringing Religion Back In, in DISRUPTIVE 

RELIGION: THE FORCE OF FAITH IN SOCIAL MOVEMENT ACTIVISM 1 (Christian Smith ed., 
1996); Rhys H. Williams, Promise Keepers: A Comment on Religion and Social 
Movements, in PROMISE KEEPERS AND THE NEW MASCULINITY: PRIVATE LIVES AND 

PUBLIC MORALITY 1 (Rhys H. Williams ed., 2001).(  
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יש פמיניסטיות , בעקבות מרקס ופרויד. ה לדורות הבאי�יובהנחלתה של הפטריארכי
סיונותיה� נבסמכות ומסכל את של תלות שומר את האנשי� במצב גור� ההרואות בדת 

, יו� בגלוי בכתיבה הפמיניסטיתכמנ� אינו רווח ו שיח מסוג זה א15.ילשיפור מצב� החומר
התפיסה החושדת שפמיניז� דתי מכיל בתוכו סתירה פנימית כי אבל מתחת לפני השטח ניכר 

  16.אינהרנטית בהחלט לא פסה מ� העול�
ה של התנועה הפמיניסטית קשרו חלק ממנהיגות המאבק על  ימיאלא שכבר בראשית

 ,התמקדר שא ,תרבותי�משפטי הדרוש ע� שינוי תודעתיה�ת השינוי החברתיזכות הבחירה א
,  כלומר17.� כטקסט מכונ� בתרבות המערבית" בפרשנות מחודשת של התנ,בי� היתר

לחולל שינוי מערכתי בנומוס בלא פרשנות אפשר  ה� הבינו כי לא יהיה ,ורֶובלשונו של ָק
 של בשנות השישי� והשבעי�, יניז�של הפמ" הגל השני"במסגרת . מחודשת של הנרטיב

שלוש הדתות המונותיאיסטיות בתהלי� כואב של מעסקו פמיניסטיות , המאה העשרי�
נוצרית �הביקורת טענה כי המסורת היודאו. פליה בדתותיה�והה )סקסיז�(מינניות חשיפת ה
יצרה תהלי� של קודיפיקציה של תפיסות מגדריות  היא –ה ילפטריארכיזרז היוותה 

דרוצנטריי� נ הטמיעה ייצוגי� א18,מחייבות וקדושות, תניות והפיכת� לאמיתות נצחיותמהו
וכ� הדירה אות� מהמרחב הציבורי והדתי ,  משפטית נגד נשי�תההפל,  המקודשי�י�טסבטק

�  19.ת בפרטבכלל ומעמדות מנהיג

_____________________________________  

15  CAROL C. CHRIST & JUDITH PLASKOW, WOMANSPIRIT RISING: A FEMINIST READER IN 

RELIGION 1–17 (1979).  
בהוצאת האוניברסיטה ) המצוינת והחיונית(די א� נציי� בהקשר הישראלי את המקראה   16

� מאמר אחד העוסק בממשק שבי� פמיניז� הפתוחה שעורכותיה לא מצאו לנכו� להכליל ול
 ראו. מקראהאותה  לידי ביטוי בשבאוהאחרי� מתחומי הידע אחד  כפי שנעשה בכל ,ודת

˙ÈËÒÈ�ÈÓÙ ‰·È˘ÁÏ ÌÈÎ¯„) חנה נווה ותמי עמיאל האוזר , אורלי לובי�, תמר לאור, ניצה ינאי
סילביה פוגל , שרו� הלוי, דינה חרובי ( ÌÊÈ�ÈÓÙ „ÂÓÏÏ –‰‡¯˜Óכ� ראו ). 2007, עורכות

, יר ודלית באו� עורכותדלילה אמ, רונה ברייר גארב, יפה ברלובי&, דבורה גריינימ�, אוי'ביז
2006(.  

 קיידי סטנטו� וחברותיה תשני הכרכי� של מפעלה הספרותי של אליזבאת  ,ה לדוגמ,ראו  17
  .ELIZABETH STANTON, THE WOMAN’S BIBLE (1895, 1898) :ועדה העורכתול

 ROSEMARY  ראו.sacralizing patriarchy את הביטוי רבהקשר זה טבעה רוזמרי רדפורד רות  18

RADFORD RUETHER, WOMEN-CHURCH: THEOLOGY AND PRACTICE OF FEMINIST 

LITURGICAL COMMUNITIES (1985).  
19  JUDITH PLASKOW, STANDING AGAIN AT SINAI: JUDAISM FROM A FEMINIST PERSPECTIVE 

(1991); Rachel Adler, The Jew Who Wasn’t There: Halakhah and the Jewish Woman, in 
ON BEING A JEWISH FEMINIST 12 (Susannah Heschel ed., 1983) ;Ozick, 11ש "ה לעיל; 

GREENBERG, טובה ; 8 ש"ה לעיל ,אדלר; 11 ש"ה לעיל ,"המרד הקדוש "רוס; 11 ש"ה לעיל
˙¯·Â˙ " מבח��רתודוקסיה המודרנית בישראל כמקרההאו: מנהיגות דתית נשית"כה� 

˙ÈË¯˜ÂÓ„ 10, 251) 2006( ; היהדות וההדרה של נשי� מ� הזירה הציבורית"יעל עצמו� "
Á· ÌÈ˘� Ï˘ Ô‰ÈÈÁÏ ·�˘‡˙ÂÈ„Â‰È ̇ Â¯· –·Â˜ ÔÈ· ÌÈ¯˜ÁÓ ı-ÈÓÂÁ˙ 13) יעל עצמו� עורכת ,

1995.(  
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קוראת האחת : כמעט למ� ההתחלה היה ברור שביקורת זו מובילה לאחת משתי עמדות
 תיקוני� שנעי� על הרצ� שבי� – � את הדתות מבפני� בהתא� לערכי� פמיניסטיי�לתק

 ככאלה ,ידי המציעות אות��על,  עדיי� א� נתפסי�ליתרפורמה מוגבלת למהפכה רדיק
היות , תוחלתסוברת שניסיו� זה הינו חסר והאחרת  20;שאינ� שוברי� את הכלי�

ניה וביה מסותרות אשר  ,ול� הדתיותהע�ה מושרשת עמוק במבני� ובתפיסותיהפטריארכיש
יש שניסו א� ליצור מסגרות . שיש לנטוש את הדת הקיימתעד כדי כ�  ,את החזו� הפמיניסטי

  Goddess.(21(דתיות חדשות המבוססות על רוחניות נשית ועבודת האלה 
, צור� לתק� מבפני�בהקשר של מאמר זה ראוי להצביע על הטעמי� שהוצעו דווקא ַל

 בשל העובדה ,זאת. פליה כלפי נשי� במסגרת הדתיתוההה בעומק ההדרה למרות ההכר
היותו עקב  ,בעת מוגבל� מייצג אמונה בשינוי שהינו אפשרי א� בהקסישפמיניז� אורתודו

  23".כלי� של האדו�" ומושג לא פע� באמצעות שליטה ב22"מבפני�"נער� ר שאשינוי 

_____________________________________  

20  PLASKOW ,ש� ;ELIZABETH SCHUESSLER FIORENZA, IN MEMORY OF HER: A FEMINIST 

THEOLOGICAL RECONSTRUCTION OF CHRISTIAN ORIGINS (1984); ELAINE PAGELS, ADAM, 
EVE, AND THE SERPENT (1989); Phyllis Trible, Eve and Miriam: From the Margins to the 
Center, in FEMINIST APPROACHES TO THE BIBLE 5 (Phyllis Trible, Hershel Shanks & 

Tikva Frymer-Kensky eds., 1995).  
21  RUETHER ,18ש "לעיל ה ;MARY DALY, BEYOND GOD THE FATHER: TOWARD A 

PHILOSOPHY OF WOMEN’S LIBERATION (1985); DAPHNE HAMPSON, AFTER CHRISTIANITY 
Psychoanalytic Reflections on : The Return of the Goddess, Naomi Goldenberg; )1996(

 ,ELIGIONR ,EMINISMF :ODYBESURRECTING THE R in, the Shift from Theology to Thealogy
 :ODDESSGEBIRTH OF THE RHE T ,Christ. Carol P; )1993(190  APYSYCHOTHERPAND 

)1997 (PIRITUALITYSEMINIST FEANING IN MINDING F. עמיתותיה� אצל  מעניי� שלא כמו
�אי) דתה לבודהיז�את  שהמירה ,למעט ריטה גרוס(פמיניסטיות יהודיות אצל  ,הנוצריות

" נצרות�בתר" על משקל ה,"יהודית�בתר" למצוא קריאות לשבירת הכלי� ולהקמת דתאפשר 
ו חורגת ממטרת" עד הסו�"השאלה מדוע לא הל� הפמיניז� היהודי . שהציעה דפני המפסו�

  . מאמר זהשל
 – פני� או מבחו&ב מ–  נית� או ראוי לייצר שינויה�משייכות והעמדה תשהמוב� ששאלת ה  22

פסיכולוגיה של זהויות ושל תנועות בוסוציולוגיה ב אלא נוגעת ,יחודית לפמיניז� הדתיי האינ
 כחלק מנרטיבי� המנגנוני� המייצרי� ומסדירי� זהויות אלובשיחי� בג� �כמו,  בכללחברתיות

 א� לא יכולנו לדלג עליה משו� ,סוגיה מורכבת זולנתח לעומק לא כא� המקו� . קולקטיביי�
 קסי העול� האורתודורבני שלה�היותה מרכזית מאוד ה� לשיח הפמיניסטי וה� לשיח ההלכתי

 עליו ,ששינוי יתקבלכדי  ולכ� ,משתנה� כבלתיקסי התפיסה של הנרטיב האורתודו,למשל(
להיתפס כהתפתחות פנימית טבעית של שרשרת המסירה לאור� הדורות בעזרת הכלי� 

שאלה זו של . שניה�ל הפועל בזיקה ישירה , ולכ� ג� לפמיניז� הדתי,)ההלכתיי� המקובלי�
 ה� –בה� נדו� בהמש� המאמר שלוונטית ג� משו� שאנו מזהות אותה בדברי� חו& ר/פני�

המשפט וה� בדברי� מפורשי� �הלכתי להתערבותו של ביתה�בהתנגדויות של העול� הרבני
משו� . של הממסד הרבני" פנימיי�"המשפט כאשר זה בוחר לא להתערב בשיקוליו ה�של בית

וא� לערער במעט על הבנייתה הדיכוטומית של  ,כ� אנו מבקשות כא� להצביע על סוגיה זו
  .טעמנו היא מטושטשת ומורכבת יותר של,ההבחנה
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 בדבר הצור� קסיניז� האורתודואחת הדוברות הנחרצות ביותר בפמי, בהקשר הישראלי
א� א� הוא  ,אי� צור� להרוס עול� של� של זהותכי  הטוענת ,לתק� מבפני� היא תמר רוס

מציעה רוס להשאיר את , תו� שהיא מפתחת תיאולוגיה מתוחכמת. היתוצר של פטריארכי
יש כי  ג� טובה הרטמ� טוענת 24.א� לצקת לתוכו תכני� חדשי�,  על כנוהמסדניהמסר 

 נטישת המסורת כליל – אפשרויותייתיות גדולה בתיאור ההתמודדות כבחירה בי� שתי בע
 והיא בוחרת להישאר , משו� שהדילמה אינה פתירה–או אימו# מלא שלה כפי שהיא 

 25.נאמנה לזהותה הדתית והפמיניסטית כאחד
 נוסד והתפתח מתו� מגמה 26, ובישראל בפרט, בכללקסיהפמיניז� האורתודו, א� כ�

ליתר כבוד ושוויו� בעיצוב עולמה של היהדות בכל שיחתרו שינויי� ותיקוני� וליד הל
ככל .  הציבורית והפרטיתרותמעמד� ומקומ� בסֵפ, דימוי�,  לגבי נשי�סתההקשור לתפי

_____________________________________  

 Tamar Ross, Can the Demand for : בולטת לתפיסה זו נית� למצוא אצל תמר רוסהדוגמ  23
Change in the Status of Women Be Halakhically Legitimated?, 42 JUDAISM 478 (1993). 

 – המשוררת השחורה הלסבית אודרי לורד�מתפיסתה הבסיסית של הפמיניסטיתלהבדיל  ,זאת
in, s House’s Tools Will Never Dismantle the Master’The Master, Audre Lorde  ראו

)1984( 110 PEECHESSSSAYS AND E :UTSIDEROISTER S.  
24  �רק כמה מהבולטי�  בהקשר זה נציי� .וני�כתביה הפמיניסטיי� של תמר רוס רבי� ומג

הא� עוד "תמר רוס : קסיתהמתייחסי� לשאלת השינוי בתו� מסגרת המחויבות האורתודו
̄ ‰ÂË ÔÈÚ –ÔÏÈ‡ ‰·ÂËÏ Ï·ÂÈ·‰ "?מסוגלות אנו להתפלל לאבינו שבשמי� ÙÒ  264) 1999( ;

Tamar Ross, Modern Orthodoxy and the Challenge of Feminism, in JEWS AND GENDER: 
THE CHALLENGE TO HIERARCHY 3 (Jonathan Frankel ed., 2000) ) נדפס מחדש אשר

 –‡È„Â‰È ‰ÈÈÒ˜Â„Â˙¯Â˙ " הלכה ואתגר הפמיניז�, סייהקאורתודו" תמר רוס – בעברית
ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰ 255) שלמו� �רוס : להל�) (2006, אביעזר רביצקי ואד� פרזיגר עורכי�, יוס

: נשי� ושינוי ההלכה, סיהקאורתודו" תמר רוס ;)")הלכה ואתגר הפמיניז�, אורתודוקסייה"
˙ÎÏ‰‰ Ï‡ ÚÒÓ –ÔÈ· ÌÈ�ÂÈÚ - ˜ÂÁ‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈÓÂÁ‰" בטי� פרשניי�ניתוח תיאולוגי וה

È„Â‰È‰ 387 )נשי� ושינוי ההלכה, אורתודוקסיה"רוס : להל�) (2003, עמיחי ברהול& עור�"( ;
˙¯·ÂÈ˙Â˙ -¯·" הודית אורתודוקסיתהשלכות הפמיניז� על תיאולוגיה י"תמר רוס ויהודה גלמ� 

˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰�È„Ó·˙È„Â‰ÈÂ  –Ê‰ ¯ÙÒ ÈÔÊÂ¯ Ï‡È¯‡Ï ÔÂ¯Î-Ê È·ˆ"Ï 443 )אבי , מנח� מאוטנר
  .7ש "לעיל ה, ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰ רוס ;)1998, שגיא ורונ� שמיר עורכי�

  .133–121' בעמ, 13ש "לעיל ה, HARTMANראו בעניי� זה   25
,  באר&קסי הפמיניז� האורתודוו שלאודות התפתחות�עלכמעט תיעוד או מחקר מקי� אי�   26

משפיעה על פניה של ישראל ר שא ,א� פעילותו הענפה בארבעת העשורי� האחרוני��עלוזאת 
 ה שלאת הישגיאשר בי� היתר סוקר , מאמר זה. דתית�פוליטית ותרבותית, מבחינה חברתית

תנועה תולדות השרטוט ראשוני של . מנסה במידה מסוימת לתרו� להשלמת התמונה, תנועה זו
ש "ראו להל� ה" (מטרוניתא"מנות ונית� למצוא במאמר שחיברה טלי ברנר לכבוד תערוכת הא

̇ È�Â¯ËÓ ,„Â¯Á ÔÈÚ˙‡" יווני�התחלות וכ: הפמיניז� הדתי"טלי ברנר ): 69 Â�Ó‡Ï ÔÎ˘Ó 57–
איתרו ניצני� ראשוני� של , למשל, ההיסטוריוניות מרגלית שילה וליל� רוזנברג ).2012 (67

בעיקר בתנועת הפועלי� , עשרי�מאה ה הלש ארבעי�ה ישראל בשנות�פמיניז� דתי באר&
פמיניסטית לפמיניז� מעשייה "מרגלית שילה וליל� רוזנברג . הדתית ובקיבוצי� הדתיי�

) ÍÏÂ˜ –˙ÂÈ˙„ ÌÈ˘� ÌÂ¯ÂÙ ) 2.3.2009¿" נשות הציונות הדתית לאומית? מוצהר
www.kolech.com/show.asp?id=31811.  



   בי� נומוס לנרטיב–מודרני בישראל ה�קסיהפמיניז� האורתודו  ג"תשע טו משפט וממשל

249  

z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\05-¯ÈÚ È˘ Ò˜„ÏÂÂÂ.doc 11/7/2013 11:13:00 AM  

הפמיניז� ש הסתבר כי האתגר 27,שהתבררה עומקה של הביקורת והוצעו לה פתרונות שוני�
 , הוא הגדול ביותר28,ליברליי� יותריהדות לזרמי ואה בהשו ,קסיתיהדות האורתודומציב ל

טיבו בהתא� ל, א� בכלל,  באופ� האיטי ביותרתיקוני� ושינויי� במסגרת זו נעשי�שהיות 
עצמה ג� בזהות את גדירה מ קסייהשהאורתודומכיוו� , ויתרה מז. השמרני של זר� זה

 קסיי�דוואורת�בזרמי� הלאיתר שוויו� בנשי� זכו ה ככל ש29, רפורמיתהשלילית כמי שאינ
. ה לשינויי� מעי� אלקסיהחומרות והסייגי� בקרב הממסד האורתודו,  גברו ההתנגדויות�כ

 המודרנית קסייההמציאות מוכיחה כי דווקא באורתודו, ואולי א� באופ� מפתיע, למרות זאת
 ובמידה מסוימת ,מהפכה של ממש ברמת הנרטיבאשר מתחוללת בדור האחרו� לא פחות מ

  .ג� בנומוס ההלכתי ובנורמות החברתיות

2 .ÌÈÈ˙„‰ ÒÂÓÂ�‰Â ·ÈË¯�‰ ÏÚ ˙ÈËÒÈ�ÈÓÙ ˙¯Â˜È·  

)‡ (·ÈË¯�‰ ˙Ó¯· ˙¯Â˜È·  

בחלק זה אנו מבקשות לזהות את מוקדי הביקורת העיקריי� של תיאוריות פמיניסטיות כלפי 
יחסה הביקורת הפמיניסטית התי, כאמור.  בפרטקסיתהיהדות האורתודוכלפי היהדות בכלל ו

 , בי� היתר,כוללר שא ,תרבותיה� אלא ג� לרובד הנרטיבי,לא רק לרובד החוקי של ההלכה
  :ת דתיי� ותפיסות של נשי��ריטואלי, תיאולוגיה

בטקסטי� הגותיי� ו בשיח הרבני ,משתקפת בשפת התפילההיא כפי ש, דמות האל  .א
בלעדית , חידהי, גברית( עיצוב דמות האל כבעל סמכות 30.הינה גברית, והלכתיי�

_____________________________________  

, אדלר; 7ש "לעיל ה, ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰רוס  שוני� לפתרונות נית� למצוא אצל כיווני�  27
 Judith Plaskow, The Right; 19 ש" לעיל ה,PLASKOW; 11ש "לעיל ה, Ozick; 8ש "לעיל ה

Question is Theological, in ON BEING A JEWISH FEMINIST 226 (Susannah Heschel ed., 
1983); Ronit Irshai, Toward a Gender Critical Approach to the Philosophy of Jewish 

Law (Halakha), 26(2) J. FEMINIST STUD. RELIG. 55 (2010) )להל� :Irshai, Toward a 
Gender Critical Approach.(  

 התקבלו שינויי� נרחבי� ) והרפורמיתווטיביתהקונסר(בקרב התנועות היהודיות הליברליות   28
, הסמכת נשי� לרבנותב, הכנסת�מעמד� של נשי� בביתבי� ביותר בכל הנוגע ומשמעותי

 הלעומת גודל� וכוח� המרשי� של תנועות אל. שוויוניות בטקסי נישואי� וגירושי� ועודב
באר& יש לתנועות הללו השפעה מצומצמת , ריתהב�צות ובעיקר באר,בקרב יהודי התפוצות

 I DID IT MY יתר שוויו� מגדרי ראובכיוו� של רליות על השינויי� שחלו בתנועות הליב. למדי

WAY: WOMEN REMAKING AMERICAN JUDAISM (Riv-Ellen Prell ed., 2007).  
 negative( המודרנית בכינו� זהותה מתו� שלילת זהות אחרת קסייהעל העיסוק של האורתודו  29

identity ( ראוHARTMAN, 16–14' עמב, 13 ש"ה לעיל.  
שיש בה� , בעיקר מ� הספרות המקראית המאוחרת והקבלה,  למעט טקסטי� מסוימי�,זאת  30

רי� תחת תפיסות מגדריות חותאכ�  האלא� הג� שלא ברור , דימויי� נשיי� של האלוהות
  .שמרניות
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לפיה ש יוצר מציאות ממוגדרת , מעל האנושות)יררכייה(ִמדרגי  העומד באופ� ,)ווהַצוְמ
  31."הגבר הוא לאישה, מה שהאל הוא לגבר"

 � שלמ� המקורות היהודיי� לדורותיה� עולה תפיסה מהותנית בעייתית בדבר טבע  .ב
  .� ורעיהמצמצמת אות� לתפקיד של ֵאר שא 32,תכונותיה� ומעמד�, הנשי�

ג� מעיצוב � כמו,המקורות� של הנשי� מ) נעדר כמעט כלילהשלא לומר (קול� החסר   .ג
תיאורית (עול� � מייצר תמונת,�יהאודות�עלהנרטיבי� עצמ� ומהשיח המסורתי 

  33.שנסמכת על הפרספקטיבה הגברית בלבד) ונורמטיבית
מה הטבעי והראוי  משמש הצדקה למיקו, בניגוד לרוחני,זיהוי האישה ע� החומרי  .ד

הריטואל והטקסט , ולהרחקתה מתחו� הרוח – הבית וגידול הילדי� –  הפרטיתרהבסֵפ
 34.היהודיי�

_____________________________________  

 ביקורת זו .124' בעמ, 21ש "לעיל ה, HAMPSON  ראו. אצל דפני המפסו�זהו רעיו� מרכזי  31
דוגמה לכ� נית� למצוא בדבריו של . הופנמה מ� הביקורת הנוצרית ויושמה למקורות היהודיי�

לפי שהאשה משועבדת ת עשה שהזמ� גרמא י� מהמצַושנהוהטע� שנפטרו : "אבודרה�
לעיל , ¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰‡ ראו רוס). כה, סדר תפילות של חול" (לבעלה לעשות צרכיו

  .224–209 'עמב ,7 ש"ה
בראשית או לנשי� ספר מהות בי של האיה�ניתנת לדמויותהמסורתית הפרשנות ה,  למשל,כ�  32

, כסבילהבניית דימוי מהותני של האישה הראויה בכגו� אשת רבי עקיבא בתלמוד מסייעת 
לאפשר לבעלה ולבניה לגדול הוא כל תפקידה ר שארעיה נאמנה כא� מקריבה וכ ,מאפשרתכ

בפרשנותו (הי� וסבור כי האישה לא נבראה בצל� אל, למשל, פרש� התורה אברבנל. בתורה
 �פיונבאות תלמוד תורה נעוצי� בחלק� נשי� ממצושל טור � הטעמי� ַל.)27לבראשית א 

 ובהקשרי� מודרניי� יותר ,)ג, סוטה ג,  אליעזר למשנהביראו מחלוקת ב� עזאי ור(דעת �תוכקל
: של האישההסביל ראו את תפיסתו המהותנית של הרב קוק לגבי טבעה .  בתפיסת� כסבילות–
לרושמות את החיי� ואת הוית� בכל , מחולקות ה� לפועלות ולנפעלות, הנשמות בגורל חייה�"

הכובש , החוקק, הפועל, י� נפש האיששיש ב, וזהו ההבדל העצמי. ולנרשמות מה�, ה�מכמני
בהנהגתו של , הנחקקת והנכבשת והמתדברת, הנפעלת, הנרשמת, ובי� נפש האשה, והמדביר

הרב וולדנברג לגבי דבריו של את ג� או ר ."שהאשלא עשני "על ברכת , ה"עולת ראי" .האיש
וספות אשר קצרה  רבות נדוגמאותכ� ו) לה, יט, צי& אליעזר" (הוא ימשול ב�"ו" עזר כנגדו"

תו� עול� ההלכה ומשפיעות על  לא מחלחלות כמוב� ג� התפיסות מעי� אל. היריעה מלהכיל
  .הפסיקה

דונות מפרספקטיבה נכל הלכות הצניעות ,  למשל,כ�. כמעט טענה זו נראית טריוויאלית  33
 . כיצד נית� למנוע את הרהורי החטא של הגבר באמצעות כיסויה של האישה,כלומר, גברית

שי �רונית עירהטיות על בסיס מגדרי בעיצובה של ההלכה ראו בפרספקטיבה הגברית ולדיו� ב
̇ „ÈË¯˜ÂÓ˙" ניתוח מושגי :שיקול דעת הלכתי והטיות על בסיס מגדרי" Â·¯˙) להל� ()בדפוס :

 .")שיקול דעת הלכתי "שי�עיר
" ת� ופריש�פלות מתשעה קבישה בקב וִתארוצה : "ני רבותאחדות מנציי� רק דוגמאות   34

אשת חיל "; )יט, סוטה ג, ירושלמי" (שה אלא בפילכהאאי� חכמתה של "; )ד,  סוטה ג,משנה(
 וכ� ;)א, המאירי למשלי לא" (הואנדיר שה באדות המכי שלמות ...  מעטי� מוצאיה–מי ימצא 

בראשית ( לי וכוותצנוע�לא, תומשמשני, תויצאני, תוקנאי –מקב& תכונות שליליות של נשי� 
שמבחינה וא�  ,הכנסת�מביתשל האישה הנימוק של היותה נידה שימש להדרתה . )ב , יחהרב

היו רבות והשתרשו  –בעיקר באשכנז  –ההחמרות בעניי� זה , הלכתית לא היה לכ� בסיס
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הפמיניסטית , בחלק� הופנו עוד קוד� לכ� כלפי הנצרותר שא, הא� ביקורות נוקבות אל�על
כי "רה כי א� נדחה על הס� את הנרטיב התנוחוקרת הנצרות אליזבת שוסלר פיורנצה סב

במושגיו של , כלומר(היסטוריה או דת , נשי� ללא תרבותיישארו ה, ליל היותו פטריארכבש
מנ� מדיר נשי� והטקסט המקודש א.  ובכ� תגבר שוליות�,) ה� ינותקו כליל מהנרטיב,ורֶוָק

 אבל עובדה זו אינה מוחקת את קיומ� הממשי ,ומוחק אות� ואת קול� מ� ההיסטוריוגרפיה
, לכ�. כית" המשותפת לנשי� ולגברי� ומ� ההתגלות התנליתיארכממרכז ההיסטוריה הפטר
הרמנויטיקה פמיניסטית ביקורתית חייבת לעבור מטקסטי� , טוענת שוסלר פיורנצה

להחזיר את הנשי� " כדי ,אנדרוצנטריי� לעיסוק בהקשר החברתי וההיסטורי שלה�
יש כי  באומרה ,סקולפודית ' תיקו� דומה הציעה ג35".שהיא תהיה ג� שלה�כ� להיסטוריה 

 , כ�.מבט��לשכתב את הזיכרו� ההיסטורי היהודי כדי שיכיל ג� את הנשי� ואת נקודת
החייאת ידי �עלשחזר קולות נשיי� עמומי� או מושתקי� במסורת ושתבאמצעות פרשנות 

יש ,  במילי� אחרות36".סינילפני הר לעמוד מחדש " יתאפשר לנשי� ,ריטואלי� ושפה דתית
 –חלק בעיצוב הנומוס היהודי ליטול מנת שיוכלו �נרטיב היהודי על הלא להשיב נשי�

פשרה אתורה לנשי� הבפרק הבא נראה כיצד מהפכת תלמוד . סיניהר התורה שניתנה ב
הנגשה זו מזמנת וכיצד  ,לראשונה עיסוק נרחב של נשי� באופ� ישיר בטקסטי� המקודשי�

 . של הנרטיב הדתיהתחדשות

)· (�‰ ˙Ó¯· ˙¯Â˜È·ÒÂÓÂ  

 בקרב נשי� הנחת עמוק�בעוד היחס של הנרטיב היהודי המסורתי לנשי� מעורר אי
פגיעות יוצר  המנהג והנורמות החברתיות, השוויו� המגדרי ברמת ההלכה�אי, פמיניסטיות

). נשי� שאינ� כאלהשל  ג� –ובישראל (ממשיות בחייה� של נשי� שומרות הלכה 
מו יתו� שה� מקיימות ע, יפות את הנומוס הזה מבקרות בחרקסיותפמיניסטיות אורתודו

  :ומת� יומיומי ברמת הפרקטיקה�משא
_____________________________________  

ויש נשי� שנמנעות מלהיכנס לבית הכנסת "": אור זרוע" כותב ה, למשל,כ�. כמנהג המקובל
... ומורי אמר לי שיש נשי� שאינ� מתפללות מאחורי הנידה. עושותויפה ה�  ...ומליגע בספר
. שס,  אור זרוע א."כל מה שיכול אד� להחמיר בנידה יחמיר ותבוא עליו ברכה, כללו של דבר

אני סובר בהחלט שהמקו� ההול� את האשה הוא הבית : "ובדור הקוד� כתב הרב הרצוג
ושלא , וגידול הבני�, בגבולות ידועי�, עלהלעשות רצו� ב, ותפקידה המתאי� לה שלכ� נוצרה

וכל כבודה בת , טוב הוא למי� האנושי שהיא תתחרה ע� הגבר בי� הגועש של החיי� מבחו&
 יצחק ..."א לשחות כנגד הזר�"אבל מה נעשה וזר� הזמ� חולל שינויי� כבירי� וא. מל� פנימה

  ).1989 (111 כר� א ˙Â˙‰ ÈÙ ÏÚ Ï‡¯˘ÈÏ ‰˜ÂÁ¯‰הרצוג 
35  FIORENZA ,29' בעמ, 20ש "לעיל ה.  
36  CHRIST & PLASKOW ,50–39' בעמ, 15ש "לעיל ה ;PLASKOW ,במיוחד בעמ, 19ש "לעיל ה '

 ,Tova Hartman : נית� למצוא אצל טובה הרטמ�הות אל משחזרניתוח של גישות. 60–25
Restorative Feminism and Religious Tradition, 11 COMMON KNOWLEDGE 89 (2005). כ� 

  .209–195 'עמב, 7 ש"הלעיל , ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰ ראו רוס
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המעמד  ("� וגירושי�תחו� של נישואיבסיסי בי� נשי� לגברי� ַ>הויו� השוחוסר   .א
מד יעל המ, �יה בקידושייהסימטר�אי. פליות קשות נגד נשי�היוצר מגוו� של ") האישי

 אותה ותהנשית ומותירהסביל�ת  את ותנציחוהשלכותיה על הגט מ, הקנייני שבה�
  37. החופשי של בעלהנותלויה לחלוטי� כמעט ברצו

נשי� כסובייקטי� של עדרות יהביקורת על הנרטיב מצביעה על ה, כפי שהראינו לעיל  .ב
. נוצרת בה התרבות היהודיתשהדרת� מזירה מרכזית על  ולמעשה ,מעול� התורה

איסור לימוד תורה בדמות (מעוגנת בדי� הדתי לא רק שהדרה זו , מבחינת הנומוס
להשתת� ממונע נשי� ר שא ,העדר אוריינות בסיסיתהיא אלא שמשמעותה , )לנשי�

  .בשיח ההלכתי ובתהלי� כינו� החוק ופירושו
 משמעו צמצו� הפרקטיקות הדתיות הפתוחות 38פטור של נשי� ממצוות התלויות בזמ�  .ג

כגו� מניי� וקריאה (קהילתי ה�רחב הציבורי המתרחשות במהבעיקר אל, פני נשי�ל
כגו� טלית (ברית ע� האל להקשורי� הסמליי� מכל האמצעי� הרחקת�  ו,)בתורה

 וה� ,כתוצאה מכ� נוצר חוסר בהזדמנויות להזדהות דתית חיובית בקרב נשי�). תפילי�ו
  .פכות לשוליות במרחב הציבורי הדתינה

_____________________________________  

 ,ג� רק האיש מגרש את האישה,  האיש מקדש את האישהכיוו� שרקמ, מבחינה הלכתית  37
 בנסיבות מסוימות יש עילות ,מנ�וא. והגירושי� תופסי� רק א� הגט נית� מרצונו החופשי

נמנעי� א� כיו� ניכר כי דייני� רבי� , גטמת� הדי� לכפות על הבעל �המאפשרות לבית
 ,"מעושה" הגט יהיה  מחשש שמא,להפעיל אמצעי לח& על הבעל כדי לחייבו במת� גטמ

 היא עלולה ,נשא מחדשי א� אישה שקיבלה גט כזה ת.רצונו החופשי ולכ� פסולמ לא ,כלומר
-HALPERIN , למשל,ראו. ממזרי�מבעלה החדש עלולי� להיחשב  וילדיה ,להיחשב נואפת

KADDARI ,262–227' בעמ, 3ש "לעיל ה; Susan Weiss, Israeli Divorce Law: The 
Maldistribution of Power, its Abuses, and the “Status” of Jewish Women, in MEN AND 

WOMEN: GENDER, JUDAISM AND DEMOCRACY 53 (Rachel Elior ed., 2004).  
 כדברי .� תלויה בזמ� מסויה נשי� חייבות רק במצוות עשה שעשיית� אינ,מבחינה הלכתית  38

וכל מצות עשה שלא . יבי� ונשי� פטורותי אנשי� ח–וכל מצות עשה שהזמ� גרמה  ",המשנה
בי� שהזמ� גרמה בי� שלא , וכל מצות לא תעשה. בי�י אחד אנשי� ואחד נשי� חי– הזמ� גרמה
" חו& מבל תשחית ובל תקי� ובל תטמא למתי�, יבי�י אחד אנשי� ואחד נשי� ח–הזמ� גרמה 

 –רבי� הכלל �מ�� יש יוצאי�,כל כלל הלכתימו לכ, ג� לכלל זה אבל .)ז, ושי� אקיד, משנה(
 ; ממנהתרוונשי� פטכ� �פי�על�וא� ,� מצוות תלמוד תורה אינה תלויה בזמ� מסוי,למשל

, ראו בבלי. לי וכו;זאת נשי� חייבות לפחות בחלקי� ממנה� ובכל,תפילה תלויה בזמ� מסוי�
לפיה האיש מקודש מ� האישה ש� " כ� ראו את טענתו של הרמב.ב"ע,  לד–ב "ע, קידושי� לג

כבר : "ת בהצלת נפשות הוא קוד� לאישהו ולכ� בדיני קדימוי,מחויב בכל המצוותהוא מפני ש
והנקבות אינ� חייבות אלא במקצת� כמו שנתבאר , ידעת שכל המצות חובה על הזכרי�

הוריות , �"פירוש המשניות לרמב" .דש ממנה ולפיכ� האיש קוד� להחיותוהוא מקו, בקדושי�
נשי� ש,  בלבד"לא תעשה"רחל אדלר טוענת כי מצוות . )ת קאפחמהדור (משנה ז, פרק שלישי

 Rachel Adler, The Jew. אינ� יכולות לייצר תודעה דתית פוזיטיבית, כגברי�בה� מחויבות 
Who Wasn't There – Halakhah and the Jewish Woman, in ON BEING A JEWISH FEMINIST 

12 (Susannah Heschel ed., 1983).  
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שאינו " בעייתי" כגו� –נידה ופריו� , צניעות, ת בהקשרי� של מיניו–מובנה הגו� הנשי   .ד
הפחות ככזה המתואר �וכ� כגו� שלילי או לכל, מצוות�ראוי או של� ולכ� אינו בר

  39).י�גברי (י�הסדרה חיצוניופיקוח הוא מצרי�  לכ� .דר� השלילה�ונחווה על
פיה� התפקיד החברתי של חיזוק מוסד המשפחה ותחזוק חיי הבית מוטל בעיקר על כת  .ה

  40.דתית ורוחנית מ� המעלה הראשונה,  כמשימה לאומית,של נשי�
 להחרגה של לביודבר מוה, נורמטיבי�המסורת היהודית מקבעת את ההסדר ההטרו  .ו

  41.זהויות מיניות או נורמות מיניות אחרות

_____________________________________  

כל "; )א"ע, ברכות כד, בבלי" (הער באישה ערוֵ-"ו" הק באישה ערוש+ ","הקול באישה ערו"  39
 הויי� לו בני� שאינ� –וכל המסתכל בעקבה של אשה ,  סופו בא לידי עבירה–הצופה בנשי� 

.  כדי לא להחטיא את הגברי�, לפיכ� להתכסותנשי� נדרשות). א"ע, נדרי� כ, בבלי" (מהוגני�
שנשי� שהולכות ברחוב בבגדי פריצות כאלה , דבר ברור: " הרב עובדיה יוס�, למשל,כ� כותב

שה� גורמות לאנשי� להסתכל , )14ויקרא יט (' ר לא תת� מכשולֵולפני ִע'עוברות ג� על איסור 
ונשמרת מכל 'עוברי� על הכתוב והאנשי� , ולבוא להרהורי עבירה הקשי� מעבירה, עליה�

." תכלות בנשי� הוא איסור מ� התורהשעוו� הס, וכתב רבינו יונה) 10דברי� כג (' דבר רע
  .סימ� סז, חלק ג, ת יחווה דעת"שו

 בויארי� דניאל; )ÌÈ„Â‰È‰Â ÒÂ¯‡ )1994  ביאלל ראו דוד"גו� ומיניות בספרות חז, עוד על נשי�
ÁÂ¯·˘ ¯˘·‰ –ÂÓÏ˙· ˙ÂÈ�ÈÓ‰ ÁÈ˘ „) 1999( ; מיניות ואיסורי , יצר הרע "צבי�רוז�ישי

הא� "צבי �ישי רוז�; )È·Â ‰È¯Â‡È˙¯Â˜ 14 ,55) 1999˙ "פרק באנתרופולוגיה תלמודית: ייחוד
 È�ÁÂ¯ ˙ÂÎÓÒ– ÏÚ ÌÈ˜·‡Ó˙ " ל" אתיקה ומגדר בספרות חז,אנתרופולוגיה? יש לנשי� יצר

˙È„Â‰È‰ ̇ Â‚‰· È˙Â·¯˙ ÁÂÎ 21) בהקשר ). 2009, הוס ואורי ארלי� עורכי�בועז , חיי� קרייסל
 RONIT IRSHAI, FERTILITY AND JEWISH LAW: FEMINIST PERSPECTIVES ON פריו� ראו של

ORTHODOX RESPONSA LITERATURE (2012).  
 Rachel Adler, In Your בהקשר של הבניית הגו� הנשי ותפיסות של טהרה בהלכות נידה ראו

Blood, Live: Re-visions of a Theology of Purity, 8 TIKKUN 38 (1993); CHARLOTTE 

ELISHEVA FONROBERT, MENSTRUAL PURITY: RABBINIC AND CHRISTIAN 

RECONSTRUCTIONS OF BIBLICAL GENDER (2002).  
אני "שלמה אבינר : לגידול ילדיה�" פרופסוריות"הקורא לנשי� להיות , ראו הרב שלמה אבינר  40

פורס�  nrg ˙Â„‰È )22.6.2006 (www.nrg.co.il/online/1/ART1/439/143.html)" אייצר ילדי�
ראו את כ� . ")אני אייצר ילדי�"אבינר : להל�) ("באהבה ובאמונה"הכנסת �במקור בעלו� בתי

  .)ג"תשסה( 153 יג ˆ‰¯" אגואיז� דתי= פמיניז� אורתודוכסי "מאמרו של הרב ארי שבט 
ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְ@ַ<ב ִמְ@ְ<ֵבי ִאָ>ה : "לכאורה ומופיע בתורהזכר הוא מוחלט  איסור משכב  41

ְוִאי@ ֲאֶ@ר ִיְ@ַ<ב ֶאת ָזָכר ִמְ@ְ<ֵבי ִאָ>ה B+ֵעָבה ָע-� ְ@ֵניֶה� מ+ת  ";)22 ויקרא יח" (B+ֵעָבה ִהוא
�Dָ ֵמיֶה�Eְ � , מופיע בתורהו אינ, זאת לעומת,איסור יחסי מי� בי� נשי�). 13 ויקרא כ" (י�ָמת

נשי� המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרי� : "�"כ� כותב הרמב. קל יותרחטא והוא נחשב 
פ שמעשה זה אסור אי� "אע... הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה אר& מצרי� לא תעשו

� לפיכ� אי� נאסרות לכהונה משו, שאי� לו לאו מיוחד והרי אי� ש� ביאה כלל, מלקי� עליו
וראוי להכות� מכת מרדות הואיל ועשו , זנות ולא תיאסר אשה על בעלה בזה שאי� כא� זנות

ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע הנשי� הידועות בכ� מלהכנס לה ומלצאת , איסור
אי� במעשה זה כי המאירי מחדד .  הלכה ח, פרק כא,איסורי ביאה, משנה תורה" .היא אליה�

  ".נשי� המסוללות"ה "ד, א"ע, עויבמות ,  ראו בית הבחירה למאירי."למאפריצות בע"אלא 
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 לתמורות לביוהחלו לטענתנו להר שא ,הצעות לתיקו�של  הולידו מגוו� הביקורות אל
 רחוקות עדיי� הא� שמגמות אל, ברתיות מרכזיות וא� ברובד ההלכתי ממשבפרקטיקות ח
 לעבפרק השני של מאמר זה נסקור כמה מהלכי� מרכזיי� שנוצרו בתגובה . ממימוש מלא

לכת ברמת �עומק מרחיקי� וננסה להערי� א� ה� אכ� מצליחי� לייצר שינויי,הביקורות אל
 .הנומוס

)‚ (˙¯Â˜È·‰ ˙˜ÓÚ‰  

 נוספו והתחדדו �ליהדות כמציב הפמיניז� שוגות יהודיות בהבנת האתגרי� ההעמיקו ככל ש
טענה תמר רוס כי ,  למשל, במישור התיאולוגי42.רדיקליי� יותרנעשו מוקדי ביקורת וא� 

תו�  לא ליי� של נורמות וערכי� פטריארכ�ככל שאנו מכירי� יותר ויותר במידת חלחול
תורה מ� "נו מביני� שעצ� קיומה של האמונה ב א,בתורה עצמהזה  ובכלל ,הקורפוס הדתי

העול� �הא� נוכל לקבל ביושר את תמונת. נתונה בסכנה" נצחיות התורה"או ב" השמי�
ה לבעיה זו הוא ייד�הפתרו� שהוצע על? המשתקפת מ� המקורות לגבי נשי� כדבר האל

 ,אנושיתהית רציפה במהל� ההיסטוריה הו המניח התגלות אל,"התגלות המצטברתה"רעיו� 
 של הדברי� בקהילות ישראל �דר� מסננת הפרשנות האנושית ודר� מידת התקבלות

  43.�לדורותיה
מצביעי� על הטיות עמוקות ההלכתי הולכי� ומתרבי� הקולות ה�ג� במישור המשפטי

נובעות מהנרטיב הפטריארכלי אשר ,  כזו או אחרתהמעל ומעבר לדוגמ, ותשתיתיות בהלכה
הלכה קורפוס גברי הביקורת על עצ� היותה של נשמעת  , למשל, כ�.שוויו��ומכוננות אי

הוא עושה זאת תמיד , מבט נשיות�הוא משק� נקודותבמקומות שבה� ג� ר שא ,לחלוטי�
גר על היחס העקרוני לנשי� יתפיסות מעי� אלה קוראות ת. בתיוו� העדשות הגבריות

בעיקר תו� שימוש , ההלכהעובדת גבריותה של גבי  ומנסות לתת די� וחשבו� ל,בהלכה
  44.בתיאוריות פמיניסטיות מתחו� תורת המשפט

_____________________________________  

מוב� של תפיסות היונקות מ� הפמיניז� הרדיקלי וה� בה� " לירדיק"כא� במושג אנו משתמשות   42
ולוגיות לכת ביחס לזר� המרכזי ולגבולות המקובלי� של האידיא�מוב� של ביקורת מרחיקתב

  .והנורמות האורתודוקסיות
 .367–344' בעמ, 7ש "לעיל ה, ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰ו רוס רא  43
 רוס ;257' בעמ, 24ש "לעיל ה, "הלכה ואתגר הפמיניז�, אורתודוקסייה"ראו רוס   44

 תפיסות"שי �רונית עיר; 422–413' בעמ, 24ש "לעיל ה, "נשי� ושינוי ההלכה, אורתודוקסיה"
 ÌÈ�ÂÈÚ Ï˘ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ· ÌÈ˘„Á "סוגיית ההפלות כמקרה מבח�:  בפסקי הלכהותמגדרי

‰ÎÏ‰‰ 417) שיקול דעת הלכתי "שי�עיר; )2008, אביעזר רביצקי ואבינוע� רוזנק עורכי�" ,
 TIRZAH MEACHAM (leBeit Yoreh), SEMINAL ISSUES: REPRODUCTIVE; 33ש "לעיל ה

TECHNOLOGY AND THEORETICAL AND PRACTICAL JEWISH LAW (forthcoming); Rachel 
Adler, Innovation and Authority: A Feminist Reading of the “Women’s Minyan” 
Responsum, in GENDER ISSUES IN JEWISH LAW: ESSAYS AND RESPONSA 3 (Walter Jacob 

& Moshe Zemer eds., 2001)) להל� :Adler, Innovation and Authority.(  
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3 ."˙È�¯Ó˘‰ ‰·Â‚˙‰ :"˙È¯„‚Ó ˙¯Â˜È· ÈÓÒÂÁ ÌÈÈ˙„ ÌÈ·ÈË¯�  

וזו  ,קסיתבחברה האורתודו הביקורות הפמיניסטיות שהוצגו לעיל מעוררות כמוב� התנגדות
 45.גישות עיקריות לשתי �מקובל לחלקש, תגובות שמרניותשל מגוו� באה לידי ביטוי ב

בעלי תודעה ידי � עללהיתפס כבעייתיאומנ� המגדרי ביהדות עלול הִמדרג האחת גורסת כי 
.  ולא מבעיה מוסרית במסורת עצמה, אול� הבעיה נובעת מהפרספקטיבה שלה�,מודרנית

 כצו האל ו קבלת–  וא� יותר מכ�,וולהשלי� עימהִמדרג  יש לקבל את ,זהו צו האלשהיות 
יותר אפולוגטית , לעומתה, האחרתהגישה .  דתיתבותח� של אמונה ומחוימהווה מב

 א� מכחישה ,פליה מגדריתבההיסוד שיש בעיה � היא מקבלת לכאורה את הנחת:באופייה
גישה זו .  ושוללת כל זיהוי של היהדות ע� תפיסות של נחיתות נשית,את קיומה ביהדות

�המוכר מ� הספרות " שונה א� שווה"בנוסח , ת נשית מהותניתמציעה תמונה של שונ
  .יש א� המרחיקי� לכת וטועני� לעליונות נשית ביהדותו, הפמיניסטית

המשמש פעיל אול� לצד התגובות הללו אנו מבקשות להצביע על שיח תיאולוגי 
מגמות להגברת השוויו� המגדרי בחברה של חס� של מגמות ליברליות בכלל ולמעשה 

מול השתרשות נרטיבי� ליברליי�  לאנבקש לטעו� כי . טמודרנית בפרה�קסיתהאורתודו
שיח ומימוש עצמי , ווידואלי�תאינדי, אוטונומיהכגו�  ,מודרניתה�קסיתבחברה האורתודו

 תפיסות – עולי� ומתכונני� שיחי� נרטיביי� נגדיי� ,שוויו� מגדריזה ובכלל , זכויות
אשר , תי� רטוריי� בלבד ולעי�לעיתי� עמוקי, רוחב� שמהווי� חסמי–תיאולוגיות 

יד ימעליה� נצביע ש� יהחסמי� התיאולוגי.  עימ�להתמודדצרי�  קסיהפמיניז� האורתודו
 חלק� מוכרי� וידועי� בנרטיב ;ביקורת הפמיניסטית הלעאינ� בהכרח פרי תגובה ישירה 

בתו� הנרטיב המשתנה תדיר יש מרכיבי� , כ�א.  וחלק� חדשי� יותר,הדתי מקדמת דנא
הנקודה . או חלש יותר בנומוסיותר ביטוי חזק ב, בהתאמה, העולי� ויורדי� וזוכי�שוני� 

 אלא באיזו מידה ה� מהווי� חלק מהאסטרטגיות , אינה מידת חדשנות�, א� כ�,המרכזית
נבקש לטעו� כי . אימפריאליי� במאבק� נגד שינויי� מגדריי��ת של כוחות שמרניי�והרטורי
סיו� לחסו� ינגד וכנ�העכשווי פועלת בעיקר כתגובתהיתר שלה� בשיח הדתי �הדגשת

  .שינויי� הנובעי� ממגמות ליברליות בכלל ופמיניסטיות בפרט
 –נצביע כא� על שלושה חסמי� משמעותיי� העומדי� אל מול הביקורת המגדרית 

 נתפסות כסותרות את השיח התפיסות דתיות אל". מדרו� חלקלק"ו" מהותנות", "דהעֵק"
בעוד הפמיניז� נובע משיח : עליה� הוא מושתתשהעקרונות הליברליי� ת אהפמיניסטי ו

,  ביקורת מוסריתי�תובע להכיר בנשי� כסובייקטי� ומטיח בנרטיב ובנומוס היהודי, זכויות
גר על תפיסות של אוטונומיה י הקורא ת,"דהעק"רעיו� הבכוחות שמרניי� שמי� דגש 

בעוד הפמיניז� רואה ;  לצו האלוהיי�ושיאנושית ודורש להכפי� את הרצו� והמוסר האנ
בכתיבה ההלכתית והתיאולוגית העכשווית בולט שיח , במגדר תוצר של הבניה חברתית

_____________________________________  

–82 'בעמ, 7ש "לעיל ה, ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰ראו רוס " תגובה השמרנית"בלדיו� נרחב   45
105. 
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מול האתגור  לא, לבסו�; מהותני המוצג כמצוי בתשתית הרעיונית וההלכתית של היהדות
קל  הול�, כל שינוי מגדרילפיה שעומדת התפיסה הפמיניסטי של סדרי עול� ישני� 

 מ� היסוד קסית איו� שעלול לפרק את החברה האורתודו– "מדרו� חלקלק"הוא , ה�ינישב
  .תיהוולערער על גבול

)‡ ("≈̃Ú‰„"  

 , מעצ� מהותה,דומה כי הפרדיגמה האולטימטיבית של כל תפיסה דתית,  הדברי�על פני
, ובנותיות, נדרש להכפי� את רצונותיו, ע� כניסתו למחויבות דתית, האד�". דהעק"היא ה

,  וקבלת עול זו היא המגדירה את הווייתו כאד� דתי,יצריו ושאיפותיו לרצו� אלוהי עליו�
עצמו אינו מניח בהכרח ל כשדהרעיו� העק, מנ�ו א46. יצחקדתמעשהו של אברה� בעקכמו 

 שכ� הדבר תלוי בשאלה בסיסית ,את התביעה מ� המאמי� להקרבת תובנותיו המוסריות
 א� בדברי� הבאי� נבקש להדגי� כיצד 47. התלות שבי� המוסר לדתועקרונית יותר בדבר

לפיו האד� הדתי נדרש להכפי� את ש הרעיו� , כלומר– רסתו הראשונהבג דהרעיו� העק
�קונה לו  –  ג� א� הדבר אינו עולה בקנה אחד ע� תובנות מוסריותלה של ההלכהעצמו לע

  48.מודרניה�קסידובשני� האחרונות אחיזה של ממש בקרב הציבור האורתו
_____________________________________  

 להקריב לא רק את הבנתו אברה�הסכי� ,  בנו יצחקדתעק ב,לפי פשט הסיפור המקראי  46
השאלה כיצד . אלא ג� את האינטואיציות המוסריות הבסיסיות ביותר שלו, הארצית, האנושית

פורה מאלפת לעמדה מטומדוע אד� יכול להסכי� להרוג את בנו למע� ריצויו של האל מהווה 
נדרשי� לקבל אנו , אברה�כו של ממשיכי דר כ:העומדת בבסיסה של המחווה הדתיתהסמלית 

צו זה נתפס כשרירותי ר שא כ–  ואולי בעיקר–ג� וזאת  , ולציית לצו האל�עול מלכות שמי
על הפיכתו ג�  אלא , העקדהלא רק על עצ� סיפורלתהות ראוי . גיו� מוסרייוכנטול כל ה
ואולי לופי חלאמ& סיפור ע� מסר אפשר הרי לכאורה היה . דתי מכונ� לדורות�למודל רוחני

מנת �בחר באברה� על" שופט כל האר& "ש� ,)בראשית יח( זה של אברה� בסדו� –הפו� 
 ת אברה�לש� כ� אלוהי� מחנ� א". לעשות צדקה ומשפט" שעיקרה ,"'דר� ה"להוביל את 

שכנוע מוסרי פנימי מתו�  וא� לנסות להילח� ,לגלות תחושת אחריות, לפתח ראייה ביקורתית
 דההעקתפיסת , א� כ�. הצדקבש� הצלת אחרו� הצדיקי� בסדו� מע� כות למול בעלי הסמ לא

 ÔÂÈˆÏ È�ÈÒÓראו דוד הרטמ� .  כמוב�,עול� דתית אינה הכרחית�פורה בסיסית לכל תפיסתכמט
– ˙È¯· Ï˘ ‰˘Â„ÈÁ) 1992, נע� זהר מתרג�.(  

כי  גורסת זה שה� מבקשי� לבססהֵת. בשאלה זו עסקו באופ� שיטתי דניאל סטטמ� ואבי שגיא  47
של ג� � כמו,המל� של הפרשנות היהודית� וכי דר�,המוסר אינו תלוי בדת וא� אינו מנוגד לה

.  היא להשקיע מאמ& פרשני רב כדי להתגבר על מה שנראה כניגוד בי� דת למוסר,הנוצריתזו 
סטטמ� ושגיא סבורי� כי המסורת היהודית התנגדה באופ� עקרוני לתלות חזקה של המוסר 

̇ ÒÂÓÂ¯ ראו דניאל סטטמ� ואבי שגיא.  לכ�ה� מביאי� דוגמאות רבות ו,בדת  אבי ;)1993( „
  ).Â„‰È :¯ÒÂÓÏ ˙„ ÔÈ·) 1998˙שגיא 

 יוס� דוב , למשל,ראו.  על כ�יק יש השפעה גדולה'יציאנו סבורות כי להגותו של הרב סולוב  48
 א� יש ).ו"תשלה (ÁÈ‰Â „ÈÁÈ‰ „ÂÒ·–ÌÈÈ¯·Ú ÌÈ·˙Î ¯Á·Ó  427–428„ יק 'הלוי סולובייצ

˘ÌÈ¯·„Â ˙Á‡ ‰Ù  ראו פנחס שיפמ�. הסבורי� כי דווקא ישעיהו ליבובי& תר� לכ� רבות
ÌÈ„Á‡ –ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ  ,‰¯·ÁÂ ‰ÎÏ‰) 2012 .( יש להסביר את העלייה המחודשת שייתכ�
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 �עימה נדרשו מאמיני� מודרנישמוסריות ה�אחת הדילמות ההלכתיות,  למשל,כ�
דילמה א� ש. לטפל בפצוע גוי בשבתאסור לפיה ש ההלכה התנאית הקדומה אלהתמודד הי

 האמור לגבור על ,"מפני דרכי שלו�"זו נפתרה לכאורה ע� קבלת העיקרו� ההלכתי של 
בה רבני� מנסחי� את תשובותיה� בעניי� ששי� לב לרטוריקה יש ל, הכלל ההלכתי האמור

בתשובתו ההלכתית לשאלה , הרב הצבאי הראשי לשעבר,  כתב הרב רונצקי, למשל,כ�. זה
  :של חייל בדבר החובה החלה עליו לטפל בפצוע גוי בשבת

הא� אי� אנו מחויבי� להלכותיה של תורה ג� כשבעיניי� אנושיות נראי� 
אמת התורה היא נר לרגלי ... ?חדי� כבלתי מוסריי�לפעמי� פסקי� א

ג� כשה� , ומנחה את דרכי בחיי� בכל אשר אל� ולא סברות אנושיות
  49.מקושטות באצטלת מוסריות מודרנית

 א� נימת , לטפל בפצוע גוי בשבתÈ˘מנ� כי ו אאשל תשובת רונצקי הי" שורה התחתונהה"
 דהרעיו� העק. � הדברי� שצוטטו לעילהמוטו המנחה אותו הו , היטבתניכר" בדיעבד"ה

 , הצו האתי בפני הצו הדתיו שלאו א� השהיית/ ווהמגול� בדבריו מדגיש את הכפפת
  ".אמיתית"השדרה של עמדה דתית � זו נתפסת כחוטהוהשהי

 כעמדה הדתית הנורמטיבית דההעול� המציבה את רעיו� העק�המחשה חדה לתפיסת
פניו על יחסו לר על בחור הישיבה שהתוודה "ב שגבאה לידי ביטוי ג� בסיפורו של הר
וחששו של התלמיד שמא יחס זה מעיד , הומניסטית�המנוכר להלכה שהציגה הכרעה אנטי

  :על פג� בדתיותו

אפו� כולו רגשי , יו� אחד ניגש אלי תלמיד צעיר מאחת מישיבות ההסדר
ל  הייתי רואה ערבי פצוע מוט– כ� אמר –לו '. אשמה ונקיפות מצפו�

אינני . אינני יודע א� הייתי יכול להימנע מלחלל שבת בכדי להצילו, בשבת
 אי� ספיקות – אמר בעצב –לבחורי ישיבות אמיתיי� . בחור ישיבה אמיתי

  50.'ודרכ� ברורה

_____________________________________  

�וסטהפלזו  ובעיקר ,העול� המודרנית�התנגדות לתפיסתה על רקע ג� דהשל נרטיב העק
היא גורסת כי עד כדי כ� שהפרט  של יו ובבחירותיועסוקה בהעדפותונה זו האחר .מודרנית

היא שאמורה להכריע בכל ) מודרנה� לפי הפוסט,הנזילה והזמנית(עולמו הפנימית �תפיסת
 או על מוחלטי�אי� כמעט מקו� לדבר על חובות או עקרונות מוסריי� נצחיי� וכי  ו,שאלה

  .הפרט� גדול מאשר ציות לסדר ערכי 
 ÓÈÓ 16 ,16„)" חילופי מכתבי� (חילול הש�, חילול שבת"אחיטוב יוסקה רונצקי וי אב  49

 .)ט"תשנ(
 הרב .)ד"התשס (ÌÈ¯Â·˘ ÌÈÏÎ–‰·È·Ò· ˙È˙„ ˙Â�ÂÈˆÂ ‰¯Â˙  ˙È�¯„ÂÓËÒÂÙ 85 ר "הרב שג  50

  .מכל וכלגישה זו ר עצמו דחה "שג
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 רבי� כעמדה קסיי� והיא נתפסת בחוגי� אורתודו, חלחלה א� כ� עמוקדהתודעת העק
 מתלבט ומהרהר אחריה מחונ� לראות בכ� סוג עצמואת מי שמוצא . הדתית האולטימטיבית

המעמיד את תובנותיו הארציות והאישיות אל , "פשר�" ונתפס בעיני עצמו כדתי ,שלו�ישל כ
תודעה זו אמורה א� כ� להנחות את . מול מה שנתפס כחובה הלכתית מוחלטת ונשגבת

ות אקטואליות  וכוחה רב בעיקר בדילמות מוסרי,אורחות חייו של המאמי� בכל אשר יפנה
" מוסר האלוהיה" בה� יש כביכול פער בי� מה שמכונה במשחק השפה בקהילה זוש
  51".מוסר האנושיה"לבי� ) המגול� בהלכה(

נית� להעמיד מתו� הנרטיב היהודי ערכי� ועקרונות " דהעק"מול רעיו� ה לא, ע� זאת
רבי� קיבלו את , אכ�. מתנגדי� לוהפחות �לכלהלכתיי� אחרי� שגוברי� עליו או �ֵמָט

לא יעלה על הדעת לא לטפל בפצוע שאינו " מפני דרכי שלו�"הרעיו� שבש� העיקרו� של 
בש� עקרונות  –ספורות בלבד להימנע קריאות רבניות עד כה נשמעו  אול� ,יהודי בשבת

צדק צדק "קרו� של יאו הע" צל� אלוהי�"רעיו� , "כבוד הבריות"כגו�  ,וערכי� דתיי�
מוצגת " דהעק"תודעת הש עושה רוש� 52.יט באנושיותה של האישהלהמע מ– "תרדו�

 ובעזרתה מטילי� ,פמיניסטית�כתודעה הדתית היחידה והרצויה במסגרת רטוריקה אנטי
 במידת מחויבות� הדתית של בעלות עמדה פמיניסטית ,כפי שנראה בהמש�, ספק

עצמ� את כפי� מקדשות לכאורה את עצמ� ורצונותיה� במקו� להר שא ,"אגואיסיטיות"
העובדה לנוכח רוחב מתחדדת עוד יותר �חס�מהווה " דהעק"רעיו� ההעובדה ש. לרצו� האל

אותה ששחלק מההוגות של הפמיניז� הדתי מנסחות את ביקורת� כנובעת מתפיסה מוסרית 
 כדי דה בפרק הבא נדגי� כיצד עושי� שימוש במודל העק53!ינקו מתו� היהדות עצמה

 .הדתי� הפמיניסטיקט הפרויליו שלערער על יסודות

_____________________________________  

מוסר ', צמוברור שהמוסר שלנו אינו מוסר שהאד� יצר לע: "כפי שכותב הרב אבינר  51
מוסר ' אשר יונק כוחו מחו& לאד� או ליתר דיוק 'הטרונומי'אלא הוא מוסר . 'אוטונומי
יש להיזהר , לכ�. שברא את הסדר המוסרי והרוחני של המציאות'  שמקורו ברצו� ה'תאונומי

במוסכמות חברתיות או נורמות דתיות אשר ' מאוד מכל מחשבה המתיימרת להמיר את דבר ה
 .)ג"תשמה( 65  חלק בÈ·ÏÎ ÌÚ‡ שלמה אבינר ".האד� יצר

̇ �˘ÎÏ‰ Ï˘ ‰Î¯„–‰¯Â˙· ÌÈ‰  דניאל שפרברראו   52 ‡È¯˜  :‰˜ÈÒÙ‰ ̇ ÂÈ�È„Ó· ÌÈ˜¯Ù) 2007 .(
בסוגיית קריאת " כבוד הבריות"הרב שפרבר נשאר בודד בקריאתו להחיל את העיקרו� של 

  .כביכול י� מנועות מכ�בגינו נשש ,"כבוד הציבור"הגובר לטעמו על הכלל של , נשי� בתורה
מכנה את הפמיניז� אשר , JOFAמייסדת , כתיבתה המוקדמת של בלו גרינברגאת  , למשל,ראו  53

גרינברג מסבירה . ע� היהדותשלה  ולכ� מייחלת להתמזגות הרמונית ,"תנועה אתית חדשה"
 If, as I believe, Judaism is the most ethical, most sensitive of all religions, if“ :זאת כ�

since revelation Judaism has moved toward its own best values, a reinterpretation that 
would bring about greater equality should be articulated not in categories of change/no 
change but rather as part of the organic growth of a holy people as it moves through 

history” . ראוGREENBERG ,143' בעמ, 11 ש"לעיל ה.  
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)· ("˙Â�˙Â‰Ó"  

שי בהרחבה בתפיסה המהותנית כאידיאולוגיה הפועלת כחס� �במקו� אחר עסקה עיר
 משו� שנית� להציגה היתרבי� , המשמעותי והאפקטיבי ביותר נגד זכויות נשי� בעול� הדתי

  .רי� נביא כא� את עיקרי הדב54.כעולה בקנה אחד ע� רעיו� השוויו� האריסטוטלי
, )אונטולוגיה( של ממש "ישות", תפיסות מהותניות מניחות מציאות טבעית מסוימת

 אומר רבי , במסכת סוטה, במשנה, למשל,כ�.  כביכול החוק או ההלכהי�עליה מבוססש
במה שנראה ,  יהושע מוסי�בי ור,"פלותמדה ִתולכאילו כל המלמד בתו תורה "אליעזר כי 

 xבע ֶטִמ,  כלומר55".תפלות מתשעה קבי� ופריש�ב וִתרוצה אשה בק"כי  ,כקשר סיבתי
תכ� לכאורה אפשרות להתיר לה� ילא ת,  ומכא� שכל עוד נשי� ה� נשי�,yנגזרת הלכה 
נית� לסייג . לא כל ניסוח מסוג זה חייב להניח תפיסה מהותנית, זאת�ובכל. ללמוד תורה

 לגבי הנשי� �כמי� מסוימימבט� של ח�ולומר כי זוהי טענה היסטורית שמעידה על נקודת
 בהכרח פרי הלסייג ולומר כי התנהגות זו אינלחלופי� נית� . שחיו בסביבת� בימי המשנה

דבר ה ואי� פירוש , אלא פרי מוסכמה חברתית או חינו�,טבע נתו� וקבוע של כלל הנשי�
פרשנותו של המאירי בסוגיה זו משקפת באופ� ברור יותר . שכ� ה� כלל הנשי� מטבע�

הוא  אליעזר ללמד נשי� תורה ביהטע� לאיסור של רכי  שכ� הוא מציע ,יסה אונטולוגיתתפ
̄ Ó‚¿שמתו� הבנתה " ˙È·≈„d¯ שכלה מספיק להבנה הראויה,  מעטתוימהיא קונה ערמ �ואי ,

יש שה ילא,  כלומר56."והיא סבורה שהשיגה ומקשקשת כפעמו� להראות את חכמתה לכל
 ממנה מהותית ת את כושר ההבנה שלה ושוללהמגביל רשא, מעצ� טבעה, מתמסוי" גדר"

 נוכל להיווכח כי הניסוח המעורפל מותיר מקו� ,�"א� נמשי� לרמב. את היכולת ללמוד
 , משמע,"אשה שלמדה תורה יש לה שכר":  שכ� הוא כותב,לפרשנות שאינה מהותנית

תיה  ואי� מניעה מצד טבעה ויכולו,יתכנו מקרי� במציאות של נשי� שלומדותי
 מכוונת �רוב הנשי� אי� דעת"בפועל , הוא מוסי�, אול�. האינטלקטואליות ללמוד

שבה ַיראו נשי�  ,מציאות אחרתשבסביר להניח ,  כלומר57. ומכא� נגזרת ההלכה,"להתלמד
שכ� , ")שכר"ה אות� ב<ַזולימוד� א� ְי(לה� זאת להתיר אפשר  יהיה ,ה� מעוניינות ללמודכי 

_____________________________________  

 ,Ronit Irshai, Judaism, Gender, and Human Rights: The Case of Orthodox Feminismראו   54
in RELIGION AND HUMAN RIGHTS (Yedidia Stern, Hanoch Dagan & Shachar Lifshitz 

eds., forthcoming).  
 חפיצה ליזו� –רוצה אשה בקב ותיפלות : "י" את הקשר הסיבתי עושה רש.ד,  סוטה ג,משנה  55

קבי� ופרישות לפרוש מ� התיפלות ' במזונות מועטי� ויהא תיפלותה מצוי לה בתשמיש מט
רוצה אשה בקב "ה "ד, א"ע,  סוטה כב,י לתלמוד בבלי" רש."לפיכ� אי� טוב שתלמוד תורה

 והיא ,תשמישכגו�  ,דעתה של האישה נתונה לדברי� תפלי�ש היות ,כלומר". פלותיות
 בי דבריו של ר,פי פרשנות זו�על. אי� זה ראוי שתלמד תורה, מעדיפה זאת אפילו על אוכל

  .מוד תורהי המבקש לאסור על נשי� ל, אליעזרבי משמשי� נימוק לדברי רעיהוש
 ).ההדגשה הוספה" (אליעזר אומר' ר"ה "ד, וטה גסהמאירי ל  56
  .יג הלכה ,א פרק ,תלמוד תורה, משנה תורה  57
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א� , לא נרחיב כא� עוד בעניי� זה. ליות שלה� אינ� מוגבלות מטבע�היכולות האינטלקטוא
מהותניות �אונטולוגיות ותפיסות לא� מדגימי� כיצד תפיסות מהותניותהציטוטי� אל

  58.ל וה� בספרות ההלכה המאוחרת לה"משמשות בערבוביה ה� בספרות חז
יו� ההבניה  יותר ויותר ברעי�מכירבו דווקא בעיד� ש, בשיח הדתי העכשווי, בר�

מצויות דוגמאות למכביר התופסות ,  את השיח המהותני ביחס למגדרי�החברתית ומאתגר
ל " אחד ההבדלי� הבולטי� בי� השיח המהותני של חז59.את האישה במונחי� מהותניי�

ל נוכל לומר "תקופת חזי בלגא� . מה מוש� הדגשבשיח המהותני כיו� נעו# בשאלה בי� הל
דומה שכיו� השיח , ניעה לטעו� לנחיתות� האינטלקטואלית של נשי�כל מאז לא הייתה כי 

סביר בי� ההיגד הדתי לבי� �ייווצר פער בלתישא� לא כ� , המהותני אינו יכול לטעו� זאת
תודגש כמהות שמהי הנקודה ? הלב� עיקר תשומת�להיכ� מוסטת א� כ. המציאות החברתית

יכולותיה ב ,כלומר, תה של האישה כא�מהובכיו� מוש� הדגש העיקרי ? הייחודית לנשי�
תפיסה זו מהללת את תכונותיה .  וחינוכ�תכונותיה האינהרנטיות בתחו� גידול הילדי�בו

דה לממש את אימהותה ילפיכ� כל ניסיו� מצ. סבלנית וקשובה, עדינה, התרומיות כרחמנית
בחירה או תר לידת מספר ילדי� קט� יו, ידי דחיית ההולדה�א� על( בלבד 60"חלקי"באופ� 

 ,המקורי, נתפסת כבגידה בייעודה הטבעי) לטפח משפחה גדולה א� ע� קריירה בצידה
 הכתיבה הפמיניסטית חושפת את הדיכוי 61.וכמוב� כפגיעה בילדי� ובע� ישראל כולו

_____________________________________  

ל ובספרות ההלכה המאוחרת "לדיו� ראשוני בדבר התפיסות המהותניות לגבי נשי� בספרות חז  58
  .105–85 'עמב ,7ש " לעיל ה,‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰יותר ראו רוס 

 Menachem Brayer, The Halakhic Status of Woman, in THE JEWISH WOMAN , למשל,ראו  59

IN RABBINIC LITERATURE: A PSYCHOHISTORICAL PERSPECTIVE 147 (1986); Ahron 
Soloveichik, The Torah’s View of the Role of the Woman, in LOGIC OF THE HEART, 

LOGIC OF THE MIND: WISDOM AND REFLECTIONS ON TOPICS OF OUR TIMES 92 (1991) ; צבי
‡ÎÂ�ÈÁÂ ‰˘‡‰ : ˙ÙÂÒ‰" כוחה של האשה בסדר המי� האנושי היהודי"יהודה הכה� קוק 

‰·˘ÁÓ·Â ‰ÎÏ‰· ÌÈ¯Ó‡Ó 55, 55–60) 1980, ב� ציו� רוזנפלד עור�.(  
 קסי משו� שהשיח האורתודו,)רה כמוב�מתו� בחי(ת מימוש אימה��ואיננו מדברות כלל על אי  60

א�  ,"פרו ורבו"ער� הבסיסי של ל מחויב, לא כמו השיח הפמיניסטי הכללי, הפמיניסטי
  .שמצווה זו אינה חלה על האישה

 חנה קט� לגבי מי שנשואה כבר ארבע שני� ועדיי� לא הביאה ילדי� לעול� , למשל,כ� כותבת  61
הפושה ג� , המפונקת, האנוכית, החיי� הנהנתניתהיא ביטאה את דר� ): "מתוק� בחירתה(

 Â˜� 264, 26„‰" 'אי� משפחה'תכנו� ה"חנה קט� " .מודרני בתחומי� רבי��במחנה הדתי
 במאמרו לזכרה , למשל,כ�. אבינר מאמ& גישה זו וחוזר עליה ללא הר�שלמה  הרב .)2003(

פרופסורית לחינו� , חינו�פרופסורית ל... אהיה פרופסורית, כ�: "של הרבנית טאו הוא כותב
אמהות זו פרופסורה ... תואר באמהיות, תואר בנישואי�, תואר בנשיות, ע� תארי� הרבה, ילדיי

" ...אהיה פרופסורית לבית. היא הבית, והממלכה שלי... זו משימה עצומה. וג� עבודת קודש
רק בכתיבה הדתית לא  א� תפיסה זו רווחת .40ש "לעיל ה, "אני אייצר ילדי�"ראו אבינר 
 God the Creator formed man and“ :יק'צי סולובי� הרב אהר, למשל,כ� כותב. הפופולרית

woman with different constitutions, not only biologically and physically, but especially 
psychologically, emotionally and spiritually... A woman’s personality was molded by 
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חפיפה  שכ� ,ת ופריו�אימה�בי� ת לסיו� לייצר חפיפה מלאה בי� נשי�יטי הטמו� בננהאינהר
פרצה ר שא , להשיב את האישה המודרנית, בי� היתר,ה ונועדהיריארכימשרתת את הפטזו 

 בפרק הבא נדגי� כיצד השיח 62.מרחב הפרטי והביתי הלאחזרה ב ,למרחב הציבורי
  .המהותני משמש כלי לניגוח הפמיניז� הדתי

)‚ ("˜Ï˜ÏÁ ÔÂ¯„Ó"  

 ,� בכללשינויישאחד החששות העיקריי� המניעי� את מתנגדי הפמיניז� הדתי הוא הפחד 
 לגרור י� עלול,הכנסת ובתחו� הריטואלי� הדתיי��ובעיקר בתחו� של סדרי התפילה בבית

. בהרס הדת ממש, כ� הטענה, סופהר שאבמדרו� החלקלק לעבר רפורמה " הידרדרות"
דר� � להגדיר את עצמה עלקסייהסיו� של האורתודוימדובר בראש ובראשונה בנ, כלומר

בו ש, )המזוהי� ע� שוויו� מגדרי(זרמי� הליברליי� בי� הל נהמאבק ביה במסגרת ,השלילה
להערכתנו אחד הינו  חשש זה 63.היא מבקשת לבצר את עצמה כיהדות האותנטית והבלעדית

  .אפשר להמעיט בחשיבותו�ולפיכ� אי ,הגורמי� המרכזיי� לדחיית הפמיניז�
זירת ו,  כתנועה לתיקוני� בדתעשרה�תשעהתנועה הרפורמית החלה במאה ה, כידוע

�הדו משחר ימיה של הרפורמה ניכרה תפיסתה 64.וותה מושא ראשוני לשינוייהכנסת ה�בית

היא ביקשה לייצג מחשבה דתית חדשה המעמידה בראש ,  גיסאמחד. כלפי ההלכהערכית 
 בעוד ,האמונה והמוסרדוגמת  ,וורסליי�סדר העדיפויות את הערכי� היהודיי� האוני

.זווית�שההלכה נדחקה לקר�
ביקשה התנועה הרפורמית לערו� שינויי� ,  גיסא מאיד�65

_____________________________________  

the Creator in such a way that she is naturally endowed or disposed toward compassion 
and consideration. The very word equivalent in the Hebrew language to com-passion is 

rachmanus, from rechem, meaning a woman’s womb” . ראוSoloveichik ,59ש "לעיל ה ,
  .96' בעמ

 של המאה ראשית שנות השבעי�בהביקורת הפמיניסטית עסקה בכ� באופ� אינטנסיבי החל   62
 – SHULAMIT FIRESTONE, THE DIALECTIC OF SEX נמנותהכותבות הרדיקליות ע� . העשרי�

THE CASE FOR FEMINIST REVOLUTION (1970); Rivka M. Polatnick, Why Men Don’t Rear 
Children: A Power Analysis, in MOTHERING: ESSAYS IN FEMINIST THEORY 20 (Joyce 

Trebilcot ed., 1983) .ראוכ�  ADRIENNE RICH, OF WOMAN BORN: MOTHERHOOD AS 

EXPERIENCE AND INSTITUTION (1976); ANN OAKLEY, WOMAN’S WORK: THE HOUSEWIFE, 
PAST AND PRESENT (1974).  

  .16–14' עמב, 13 ש"הלעיל , HARTMANראו בעניי� זה   63
 ,Karla Goldmanעל ההיסטוריה של השינויי� לקראת יתר שוויו� מגדרי בתנועה זו ראו   64

Women in Reform Judaism: Between Rhetoric and Reality, in I DID IT MY WAY: WOMEN 

REMAKING AMERICAN JUDAISM 109 (Riv-Ellen Prell ed., 2007).  
. וקא בהלכה את היסוד הייחודי של היהדותו דהאורר שא ,קסית האורתודוסה בניגוד לתפי,זאת  65

לדיו� . )ÂÒÓ ÔÈ·ƒ̃Ï‰Ó„ –Ù¯‰ ˙ÚÂ�˙ ˙Â„ÏÂ˙ ˙Â„‰È· ‰Ó¯Â 99) 1989¯˙ ראו מיכאל מאיר 
עומדות ה "מסורת"מושג ההגדרה החדשה של ובתודעה ההיסטורית ב, תפיסות התיאולוגיותב

סיי� של נת� הקלניתוחיה� את ראו , המבט החדשה על ההלכה� נקודתה שלביסוד
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 לפיכ� חלק גדול מכתבי הפולמוס .ותיקוני� בהלכה עצמה ולהתאימה למציאות המודרנית
ומציגי� אותה  ,קסיתמתמקדי� בביקורת ההלכה האורתודו, בעבר ובהווה, הרפורמיי�

נטגוניז� העצו� עשויה להסביר את האזו  עובדה .מתאימה לרוח הזמ��כשמרנית וכלא
,  על כ�נוס�. עד היו�האורתודוקסי והאמוציות השליליות החזקות שהיא מעוררת בעול� 

בניגוד מוחלט , לא רק שהרפורמה העמידה את האד� ואת המוסריות האנושית במרכז
 ,מעמד� של הנשי�באלא שהיא ערכה שינויי� מהותיי� בכל הנוגע , "דהעק"לרעיו� ה

עמדה כמחייבי�  קסיתמי� אלה יחדיו בתודעה האורתודוולפיכ� נקשרו שני תחו
  .אידיאולוגית נגדית
מ� הבחינה הפילוסופית כבר עמדו " מדרו� חלקלק"בטיעוני הטמונה על הבעייתיות 

 . המרכזיותהביקורתנציי� רק בקצרה את נקודות  66. ואי� כא� המקו� להארי� בכ�,רבי�
עשות את ההבחנות הראויות בי� האסור טיעו� מסוג זה מטיל ספק ביכולתנו ל, ראשית
 להראות באופ� משכנע ,כלומר,  ולפיכ� הוא צרי� להישע� על בסיס אמפירי מוצק,למותר

טיעו� מסוג , שנית .קיי� סיכוי סביר להידרדרותשיש רגליי� לסברה כי ועל בסיס עובדתי 
שהוא י בכ� דאי� , כמו כל טיעו� מסוג זה.  הוא טיעו� מ� התוצאות"המדרו� החלקלק"

להראות עליו אלא , יצביע על התוצאות הגרועות האפשריות א� ננקוט מהל� ענייני� מסוי�
יש , לבסו�.  יותר מכ��לא יגרו� לתוצאות גרועות באותה מידה ואולי אהחלופי המהל� כי 

  .דרדרותיהסכמה ערכית בדבר טיבה של ההקיימת כמוב� מקו� לשאול א� 
מגויס " המדרו� החלקלק"תאר בפרק הבא כיצד טיעו� נבקש ל, ביקורת זועל רקע 

  .במיוחד ביחס לשינוי בתחו� הריטואלי, קסילטובת הצרת צעדיו של הפמיניז� האורתודו

4 . ˜¯Ù ÌÂÎÈÒ‡  

 תו� , בהקשרו הרעיוני והחברתיקסידוובפרק זה ביקשנו למק� את הפמיניז� האורת
זו של לפתחה של היהדות בכלל ומציב רעיו� השוויו� המגדרי שהתמקדות במגוו� הביקורות 

כ� הצבענו על כ� �כמו. ה� ברמת הנרטיב וה� ברמת הנומוס,  בפרטקסיתהאורתודו
 בשיח הרבני י�מוצגר שא י�טיעוני� ותפיסות תיאולוגיכמה  עלו ושבמקביל להתפתחות ז
ה במיד.  לתפיסה דתית ולשמירה על שלמותה של החברה היהודיתי�הרווח כיו� כאינהרנטי

 ובשל כ� ה� ,יסוד פמיניסטיות� אכ� מנוגדי� מהותית לתפיסותהמסוימת רעיונות אל
את הטמעת רעיו� השוויו� המגדרי , באופ� ישיר או עקי�, רוחב המעכבי��מהווי� חסמי

_____________________________________  

˙Â„ÏÂ˙ ושל אליעזר שביד ; )Á‰ ˙Ú· ˙È„Â‰È‰ ‰·˘ÁÓ‰ 90–146) 1966„˘‰ רוטנשטריי�
È‰ ˙Â‚‰‰‰˘„Á‰ ˙Ú· ˙È„Â‰ –Ú˘˙‰ ‰‡Ó‰ -‰¯˘Ú 216–272 )1978.( 

 David Enoch, Once You Start Using Slippery Slope Arguments, You’re on a , למשל,ראו  66
Very Slippery Slope, 21 OXFORD J. LEGAL STUD. 629 (2001) ;מדרו� הלכה ו "יובל שרלו

  .www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/23/Sherlow.pdf )ט"התשס (33כג  ‡˜„ÂÓ˙" חלקלק
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נגד שמעידה על עוצמת החשש �א� נית� ג� לראות בפריחת� תגובת. בחברה הדתית
וא� בנומוס הדתי שינויי� הדתי בנרטיב מהצלחתו המרשימה של הפמיניז� להטמיע 

בפרק הבא נראה כיצד פעלו פמיניסטיות . מעמד האישהבמשמעותיי� בכל הנוגע 
 –תחומי� מרכזיי� בחייה� הדתיי� בכמה  ה� ביקורות מגדריות אלו ליישקסיותאורתודו

 החסמי�  ונבח� כיצד באי� בה� לידי ביטוי ג�–הדי� �הכנסת ובית�בית, המדרש�בית
  .רטיביי� שהזכרנו לעילהנ

  , המדרש�בית:  מטמיע את הביקורתקסיהפמיניז� האורתודו. ב
 הדי��הכנסת ובית�בית

לבחו� א� וכיצד הצליחו תובנות של שוויו� מגדרי לחלחל לרמת היא מטרתו של פרק זה 
לבחינת " פנימה" במסגרת הפניית המבט ,זאת. הנרטיב הדתי וא� לרמת הנומוס ההלכתי

הבנת מודרנית ולה�קסיתיאלקטיי� שבי� נומוס לנרטיב בתו� הקהילה האורתודוהיחסי� הד
טענתנו המרכזית היא כי בדור האחרו� . אופ� שבו מוטעמת באמצעות� הביקורת המגדריתה

,  ובציד� שינויי� צנועי� יותר ברמת הנומוס,שינויי� עמוקי� ברמת הנרטיבניכרי� 
 ,כ�. פני מגוו� רחב של תחומי חיי��שי� עלמתפרואשר שהתחוללו בתקופה קצרה יחסית 

בתחו� הגוברת על מעורבות� , נית� להצביע על עלייה בהשכלה התורנית של נשי�, למשל
על התמודדות ע� , חינוכית והלכתית, על שילוב נשי� בתפקידי הנהגה ציבורית, הריטואלי

י נשי� דתיות כלפ) המינית ובכלל(על שיפור במודעות לאלימות , הגט�בעיית סרבנות
� על פריחה של יצירה תרבותית68,ב דתיי�"על תמורות ביחס ללהט 67,ובטיפול בה

_____________________________________  

 והוצעו פתרונות לטיפול ,הובמודעות לבתופעה בשני העשורי� האחרוני� חלה עלייה בהכרה   67
ה הדתית י המיוחדי� של האוכלוסיהצרכיו הבחשבו� את מאפיינימביאי� הולמניעה 

 פורו� נשי� – קולְ� "–פועלי� ברמה הארצית אחדי� ארגוני� ). המודרנית וא� החרדית(
 –" נפגעי תקיפה מיניתנערי� דתיי� ולגברי� הסיוע קו ", "מרכז הסיוע לנשי� דתיות", "דתיות

פגיעות בו(ת ו מיניותהטרדבסוגיה ייחודית למגזר נוגעת . לצד ארגוני סיוע מקומיי� נוספי�
בוש  לגיההובילתופעה זו  .רבנית ורוחנית, מצד אנשי� בעלי סמכות חינוכית) חמורות מכ�

הפורו� פועל ". פורו� תקנה"להקמת כ�  ו,ת�ולמניעבהטרדות מיניות קוד אתי ותקנו� לטיפול 
לו�  פרשת הרב מוטי ֵאה שלבעקבות חשיפתבעיקר  א� שמו נודע בציבור ,2003למ� שנת 

נועד לספק , שאינו משמש תחלי� לרשויות החוק והאכיפה, הפורו�. 2010שנת בתקשורת ב
ת /בה� אי� הנפגעשעלת סנקציות קהילתיות בעיקר באות� מקרי� מענה של טיפול והפ

צור� למנוע מ� התוק�  ויש ,סעדלצור� קבלת  רשויות המדינהלת לפנות /ת או מסוגל/מעוניינ
ועל מנת לשמור על הערכי� המקודשי� שעל פיה� מבקשת  "י�לפגוע באחראת האפשרות 

ÌÂ¯ÂÙ  באתר" אודות"סות הקודמות של כפי שנכתב באחת הגר ("קהילה דתית לבנות את חייה
‰�˜˙ takana.org.il/he( .יולמידעל הבעייתיות והסכנות הטמונות בקשר הייעוצי שבי� רב לת 
 /ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó 29.11.2011 www.daat.ac.il/daat" על רבני� ואנשי� "קהתחנה ראו 

mishpach/kehat-1.htm .רוזנברג � שפירא ריקי לכתיבתו ראולביועל הקוד האתי והתהלי� שה
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  ÍÏÂ˜ –˙ÂÈ˙„ ÌÈ˘� ÌÂ¯ÂÙ¿" הקוד האתי והתקנו� לטיפול ומניעה של הטרדה מינית"
www.kolech.com/show.asp?id=15096 ;"הקוד האתי "¿ÍÏÂ˜ –˙ÂÈ˙„ ÌÈ˘� ÌÂ¯ÂÙ  

)10.9.2006 (www.kolech.com/show.asp?id=14461 .יחודיי� של פגיעה יעל המאפייני� ה
סיוע לגברי� ולנערי� דתיי� "  ראור הדתי והצעות לדרכי התמודדותמינית בגברי� בציבו

 .www.hod.org.il/files/files/harassment.pdf )ח"התשס" (נפגעי תקיפה מינית
זכר ועד לעיד� המודרני לא תפס הנושא מקו� מרכזי  ל משכבשהאיסור המקראי הקדו� למ�   68

ידי �ההפרה של הנומוס הדתי על, ומרכל. קהילה היהודיתשל ה והיו� של בעלי הלכה�בסדר
בעיד� המודרני פר& הנושא לשיח ההלכתי . יחידי� לא אתגרה באופ� עמוק את הנרטיב הדתי

מגדולי , כבתשובתו המפורסמת של הרב משה פיינשטיי�, והוגדר לראשונה כבעיה מהותית
ריה קטגואל התייחס להומוסקסואליות כר שא, הברית�פוסקי ההלכה של יהדות ארצות

. �שמיעניינה מרידה מכ�ונת כלפי אשר ייחודית שביסודה תאווה שנוגדת את דר� הטבע ו
הנרטיב , ע� זאת). ב"תשמה (וסימ� קט, חלק ד, אורח חיי�, אגרות משה  ,משה פיינשטיי�

חרונות בשני� האת בהעדפות מיניות כבר חלחל אודות ריבוי ושונ��עלהמערבי החדש 
ב דתיי� "סיפורי� אישיי� של להטחשיפת  ו, בעול� הדתי של רבי�עולמ��לתודעת� ולתפיסת

 להכרה בעצ� קיומה של התופעה ולשינוי מסוי� ברמת הלביושהתעקשו להישאר דתיי� ה
  .י�בי" א� לא כלפי הזהות או הקולקטיב הלהט,בי"הנרטיב והנומוס לגבי הפרט הלהט

תי� הלכתיי� "צעי החדש של שו האמו שלפריחתנית� למנות את אחראי� לכ� ע� הגורמי� ה
החשיפה את  ;ב דתיי� פנייה אישית א� אנונימית לרבני�"ללהטהמאפשרי�  ,במרשתת

� ;)2001', שמחה לייב הפקות ואח (Ú¯· ÍÈ�ÙÏ„‰ה זכה הסרט התיעודי שבוכת המסיבית והמת
 :ב דתיי�"ארגוני להטכמה  � שלהקמתאת  ו;)1997(בירושלי� " בית הפתוחה"הקמת את 

מתו� כ� נוצרו ). 2007 ("חברותא"ו) 2006(ד "הו, )2005 ("ארגו� לסביות דתיות –קול �בת"
 יו� הסובלנות – פסח שני"מיז� ה ;)2008" ( שהכל ברא לכבודו– לָב@ֹ"הפרויקט החינוכי ג� 

אביב �ע מדי יו� כיפור בג� מאיר בתל"שנת תשלמ� נפגש ר שא, "המניי� הגאה"כ�  ו;"הדתית
  . קהל של מאות איש ואישה מכל תושבי העיר והאר&ומוש� אליו

 ,ב דתיי�" כלפי להט�יני ופוגעי�מפל, י� כתיבה הלכתית ויחס קהילתי מדירי�מנ� לא חסרוא
 של חלק מאנשי ההלכה ת�תיבהשתנתה כבעשור שפתח את המאה העשרי� ואחת א� 

תפרס� לראשונה הא�  2013שנת ב.  בעניי� זה מ� הקצה אל הקצה�מודרניה�קסי�האורתודו
 .יהדותע�  הטוע� כי נית� לשלב הומוסקסואליות , גרינברג�של הרב סטיבבעברית ספר הלכתי 

לובי& רונ� : התחו� זדוגמאות לכתיבה רבנית חיובית בנושא ולשינויי� שחלו בלהל� כמה 
 ÂÈÏ„Ó ÌÈÓ" עמדת היהדות בשאלת היחסי� בי� בני מי� אחד וקווי� מנחי� ליישומה בחינו�"

 "יחס היהדות להומוסקסואליות: סובלנות או מתירנות, סלידה"לובי& רונ� ; )ו"תשנה( 233
˙ÂÚ„ 11, 9 )2002( ; לצאת מהארו�: הרב שרלו להומואי� הדתיי�"נחשוני קובי � ynet" עדי

˙Â„‰È 21.12.2008 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3641851.html; איו� ע� הרב רו� יר
 ?ÒÙ‰ ‡ÏÏ ÂÈ„¯) 12.2.2010 (www.103.fm/programs/Media.aspx˜‰בל שרלו יוס� והרב יו

ZrqvnVq=EMIGGI&c41t4nzVQ=JE ; עשרות רבני� אורתודוקסי� גיבשו "אטינגר יאיר
 .ı¯‡‰ 29.7.2010 www.haaretz.co "מסמ� עקרונות הקורא להכיר בהומואי� ולסביות

il/news/education/1.1214333 ;סטיב� גרינברג ÌÈ˘�‡ ÌÚÂ ÌÈ‰ÂÏ‡ ÌÚ:  ˙ÂÈÏ‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰
˙È„Â‰È‰ ˙¯ÂÒÓ· )הומוסקסואליות "סטיב גרינברג ; )2013,  הקיבו& המאוחד,אביב�תל

 ).2007, אסא קידר עור� (Ú¯‰ ¯ˆÈ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ 177"  לבטי� של רב אורתודוקסי–ואלהי� 
 Tova Hartman Halbertal & Irit נובעות ממצב חיי� זה ראוה ההתמודדויות הזהותיות בעניי�

Koren, Between “Being” and “Doing”: Conflict and Coherence in the Identity 
Formation of Gay and Lesbian Orthodox Jews, in IDENTITY AND STORY: CREATING SELF 

IN NARRATIVE 37 (Dan McAdams, Ruthellen Josselson & Amia Lieblich eds., 2006) ;
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והלכתי הול� וגובר בשאלות אקדמי עיסוק ציבורי על ג� � כמו69,מנותית של נשי� דתיותוא
, טכנולוגיות פריו�, חינו� מיני, תכנו� המשפחה(מבט� של נשי� �של גו� ומיניות מנקודת

  70). ועוד,סוגיית הצניעות ונוכחות נשי� במרחב הציבורי, ת יחידניתמה�יא
:  בשלוש התביעות הבאותקסיהיו� של הפמיניז� האורתודו�נית� לתמצת את סדר

השכלה רכוש  זכות ל,כלומר(הדי� �המדרש ובבית�תביעה לאזרחות שווה בבית, ראשית
ובאכיפתו של ג� ביישומו �להשתת� בתהליכי היצירה והפרשנות של לימוד התורה כמוו

 המניי� –ייכות לקהילה היהודית תשהכמרחב המסמ� (הכנסת �וכ� בבית) הדי� הדתי בפועל
לעיתי� נשמעת ,  שנית;) ומסמל את כלל הריטואלי� המלווי� את אורח חייו של אד� דתי–

על  (הג� דרישה רדיקלית להגדיר מחדש את יחסי הכוח המגדריי� במרחבי� דתיי� אל
, המיניות, הגו�,  על הקול–דרישה להנכיח את הסובייקט הנשי , ישית ושל;)נגזרותיה�

מרכזית ומשמעותית בשיח התרבותי , מבט לגיטימית� כנקודת–חוויות החיי� והידע שלה 
  .קסיתוההלכתי של הקהילה האורתודו

, עוסק בה�הפמיניז� הדתי שזאת בחרנו להתמקד במספר מצומצ� של סוגיות לנוכח 
מהפכת תלמוד : בהתאמה, הדי��הכנסת ובית�בית, המדרש�ביתשל  ותמ לעולותהמתייחס

_____________________________________  

�על .)ÔÂ¯‡ ÍÂ˙· ÔÂ¯‡ – ÌÈÈ˙„ ˙ÂÈ·ÒÏÂ ÌÈÏ‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰ Ï˘ Ì‰È¯ÂÙÈÒ) 2003ור� קעירית 
 –  ראו באתר הסרט בעבריתÚ¯· ÍÈ�ÙÏ„‰הקרנת הסרט אודות הפרויקט החינוכי שליווה את 

www.tremblingbeforeg-d.com/heb/petachlev.shtml –  אל תעצמו את "ציו� וולדקס תניא וכ�
סרטי� . ÓÈÓ 26) 2003( www.tremblingbeforeg-d.com/heb/tanyaarticle.shtml„ "העיניי�

‡˙ ˘‡‰·‰ מכ� ועסקו בנושא ה� הסרט התיעודי �נוספי� שנוצרו בישראל בשני� שלאחר
È˘Ù�) 2004, אילאיל אלכסנדר ( וכ� הסרט העלילתי˙·‰‡Â) 2007, חיי� אלבו�.(  

מנות ובא, אטרו�יבת,  בספרותקסיות של נשי� אורתודויה� גוברי� קולותתשעי�שנות הלמ�   69
מנות ותרבות ו לצד הקמת מסגרות ללימוד א, זאת.בקולנוע ובמוזיקה, במחול, פלסטית

 ÏÚÓ‰  ולאומנויותקולנועל ,הספר הידוע לטלוויזיה�תמבי, המיועדות לציבור שומר המצוות
 מניות דתיות בתחילת דרכ�ומספק חממה לאה ,)2010 (ÍÏ˘Ó ÂÈ„ÂËÒלמיז� ועד ) 1989(

מנות פמיניסטית של נשי� ועל הפריחה בתחו� מעידה תערוכה ראשונה מסוגה לא. המקצועית
חוויות מושתקות של  חושפות מגוו� היצירות אל. הפועלות מתו� המרחב היהודי המסורתי

נית� לראות את . ממסד רבני ומגדר, הלכה, וכאובות הנובעות מנקודות המפגש בי� דת
משכ� "ב "מטרוניתא"בתערוכה דוגמת זו המוצגת  , והמסורתימנות הנוצרת בעול� הדתיוהא

 המבקשת לעצב ,כסדנה חתרנית לבחינה חוזרת ונשנית של המסורת ,חרוד� בעי�"לאמנות
 /www.museumeinharod.org.il. ייכות עמוקהתשהמתו� תחושת , מבפני� אותה מחדש

/matronita/2012/exhibitions/hebrew. ראו עוד בעניי� זה ale ’The Ma, Jacobson. vid CDa
School: Catalyst for the Entrance of Religious Zionists into the World of Media 
Production, 9 ISR. STUD. 31 (2004); Orit Avishai, Imagining “The Orthodox” in Emuna 
Elon’s Heaven Rejoices: Voyeuristic, Reformist, and Pedagogical Orthodox Artistic 
Expression, 12 ISR. STUD. 48 (2007); Tsila Ratner, Discourses of Negotiation: The 
Writings of Orthodox Women in Israel, 21 J. ISR. HIST. 139 (2002); Reina Rutlinger-
Reiner, My Aim is to Get Higher and Higher: Worship Onstage, 10 NASHIM 10 (2005).  

בסוגיות אלה  העוסק בשני� האחרונות ,www.kolech.com ,"קולְ�" באתר של , למשל,ראו  70
 .באופ� אינטנסיבי
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תמורות ; �תפקידי� ציבורייוהלכה בי� הונגזרותיה לעניי� היחס בי� נשי� ללנשי� תורה ה
שו� ה� מבחרנו בסוגיות אלה . הגט�ומאבק בתופעת סרבנות; בתחו� הריטואלי� הדתיי�

 ה� משו� שה� מדגימות היטב את טענתנו ,קסיהיו� של הפמיניז� האורתודו� בסדר�מרכזיות
בה� צמחו שוה� משו� שה� מנהירות את הנסיבות , נרטיבבי� בעניי� החיבור בי� נומוס ל

  .בה� נעסוק בפרק השלישיש #"העתירות לבג

1 . „ÂÓÏ˙ ˙ÎÙ‰Ó‰ÌÈ˘�Ï ‰¯Â˙ 

 שעבר הציבור – לא רק במוב� הכרונולוגי –המהפכה המשמעותית ביותר והראשונית 
 כפי שהראינו לעיל 71.מודרני בישראל הינה בתחו� תלמוד תורה לנשי�ה�קסיודוהאורת

הטענה כי נשי� אינ� מסוגלות ללמוד תורה בשל כושר� , בדיו� על השיח המהותני
.  נשמעת במציאות החיי� הנוכחית מופרכת וחסרת שחר כנשי�האינטלקטואלי המוגבל

בנוגע של נשי� ו" מהות�"בנוגע להדתי עובדה זו מעידה על עומק השינוי שהתרחש בנרטיב 
א� עד לפני שלושי� שנה סיימו נשי� דתיות . בי� גו� הידע המכונ� של היהדותל �יחס בינל

שלא לומר את שאר ספרות , צעירות את לימודי התיכו� מבלי שלמדו להכיר ד� גמרא
, מיי�המש� שאינ� אקד�לא היו כמעט מסגרות שהציעו לה� לימודיו ,ההלכה לדורותיה

כיו� תופעת המדרשות היא תופעה נפוצה , ישיבתי של הגברי�הבאופ� מקביל ללימוד 
 ובנות רבות מקרב ציבור זה מקדישות שנה או יותר ללימודי� תורניי� במדרשה או ,למדי

 72.בי� לאחר סיו� התיכו� ובי� לאחר השירות הצבאי או הלאומי, צבאית�במכינה קד�

_____________________________________  

 SHOSHANA PANTEL ZOLTY, “AND ALLעל התפתחות ההלכה ביחס ללימוד תורה לנשי� ראו   71

YOUR CHILDREN SHALL BE LEARNED” – WOMEN AND THE STUDY OF TORAH IN JEWISH 

LAW AND HISTORY (1993).תמר אלאור  על לימוד תורה של נשי� בעת הזאת ראו ‡·‰ ÁÒÙ· 
–˙È˙„‰ ˙Â�ÂÈˆ· ˙Â�ÈÈ¯Â‡Â ÌÈ˘� ) 1998() אלאור : להל�˙È˙„‰ ˙Â�ÂÈˆ· ˙Â�ÈÈ¯Â‡Â ÌÈ˘�( ;

˙Â˙ „ÂÓÏ¯‰  בראו�איריס ; )ÌÈ˘� Ï˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙– ˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰‡„È‡ )2008 קהת חנה 
˜Â„Â˙¯Â‡‰ ‰ÒÈÙ˙· ÌÈ˘�Ï ‰‡Ó· ˙ÈÒÌÈ¯˘Ú‰ )לקבלת תואר מוסמ�גמר�עבודת  ,

 :Devorah Zlochower, An Opened Book ;)ו"תשנה, האוניברסיטה העברית בירושלי�
Talmud Study by Women in the 21st Century, in WHY STUDY TALMUD IN THE TWENTY-

FIRST CENTURY? 67 (Paul Socken ed., 2009) ; בראל אסתי˙ „ÂÓÏ˙ÂÔÏÂÎ „‚�Î ‰¯Â – Ë·Ó 
Ï‡¯˘È· ÌÈ˘�Ï ˙Â˘¯„Ó· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ÏÚ È¯„‚Ó )לש� קבלת תואר דוקטורחיבור  ,

 Ï ˙ÂÈ‰Ï'ÌÎÁ ˙„ÈÓÏ˙' – Ú„È Ï˘ ˘‚ÙÓפויכטונגר רותי ; )ע"התש, איל��אוניברסיטת בר
È„ÂÓÏ˙ ,˙ÂÈ�„ÓÏ ÌÈ˘� Ï˘ ÔÓÏÂÚ· ¯„‚ÓÂ ˙ÂÈ˙„ ) לש� קבלת תואר דוקטורחיבור ,

 :Ruti Feuchtwanger, Knowledge Versus Status; )א"התשע, ל�אי�אוניברסיטת בר
Discursive Struggle in Women’s Batei Midrash, 18 NASHIM 166 (2009).  

לשעבר (אז הוקמה מדרשת לינדנבאו� , 1976שנת  ב"מהפכה"הנהוג לציי� את תחילת   72
באות� שני� נוסדה ג� . שי�מוסד הראשו� ללימודי� תורניי� גבוהי� לנה שהייתה ,")ברוריה"

̇ ‰„˙È˙ אלאורראו בעניי� זה  .איל��המדרשה לבנות באוניברסיטת בר Â�ÂÈˆ· ̇ Â�ÈÈ¯Â‡Â ÌÈ˘� ,
 Alice Shalvi, Geopolitics; 97–82' בעמ, 3ש "לעיל ה, HALPERIN-KADDARI ;71ש "לעיל ה
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ג� ביחס לשאלות , יי� ופדגוגיי� משמעותיי� בי� המדרשותמנ� הבדלי� השקפתוקיימי� א
פני בנות צעירות באופ� חסר תקדי� ל "ארו� הספרי� היהודי" ו את א� כול� פתח73,מגדריות

  .ביחס לדורות עברו
 המתרחשת כעת לראשונה בהיסטוריה ,תורה לנשי�הההנגשה הנרחבת של תלמוד 

היא מספקת לה� אוריינות בסיסית בתרבות : שערי�כמה פני נשי� דתיות ל פותחת ,היהודית
 ומאפשרת לה� לפתח פרשנות נשית ,שפה וקול בשיח ההלכתי, מעניקה לה� ידע, היהודית

לאות� טקסטי� מסורתיי� המהווי� את שונה או פמיניסטית חדשה המתייחסת בדר� /ו
 כעת נשי� יכולות,  במילי� אחרות74.היסוד בתרבות היהודית ובפסיקה ההלכתית�אבני

 אלא ג� ליצירה ,לפרקטיקה המכוננת של לימוד תורהלא רק שותפות כי ה� לטעו� 
  .הנובעת ממנהנרטיבית ה�התרבותית

_____________________________________  

of Jewish Feminism, in GENDER AND JUDAISM: THE TRANSFORMATION OF TRADITION 236 
(Tamar M. Rudavsky ed., 1995) .הוקמו ג� מדרשת שמוני�ה במחצית השנייה של שנות 

 נות התשעי�בש.  מכו� תורני לנשי�–� "מתכ� ב ו"הנצי�הבנות של הקיבו& הדתי בקיבו& עי�
�בית ו"תשמִנ"מדרשת  – פועלות א� ה� עד היו�ר שא, נוספותמדרשות חשובות הוקמו שתי 

מנ� התופעה ונפתחו מדרשות ובעשורי� שחלפו מאז התפשטה א. "זמגדל עֹ"המדרש לנשי� 
א� יש להבחי� בי� , )2011שנת  ב�25 ל1996שנת  ב�9מכ� שמספר� הכולל קפ& (רבות נוספות 

אומנ� מלמדי� שכ� האחרוני�  ,המוסדות שהוקמו מאזהמוסדות שנזכרו לעיל לבי� רבי� מ
 וא� מחנכי� ,בלימודי הגמרא, א� בכלל, עוסקי� באופ� שולי בלבד א� ,טקסטי� יהודיי�

  .לתודעה מגדרית מסורתית
 ,"פורו� המדרשות התורניות לבנות"לעניי� הגידול המספרי ראו את הנתוני� באתר של עמותת 

 בנות �1,000שבה� כ, רניות לבנות הפזורות ברחבי האר& מדרשות תו�25המאגדת בתוכה כ
לומדות  נשי� ונערות �2,500ועוד כ,  לומדות בתוכנית מלאה) או אחריורות לאומיילפני ש(

  .www.midrashot.net – בתוכניות חלקיות
� מכינה קד�, המזוהה ע� תנועת הקיבו& הדתי, הקי� מרכז יעקב הרצוג2006בשנת , כ��כמו

�על ההקשר הלאומי .יצחק� הממוקמת במשואות,"צהלי"ונה לבנות דתיות בש� צבאית ראש
 Leah Shakdiel, An Army of Women Learningצבאי של תופעת המדרשות התורניות ראו ה

Torah, in GENDER, RELIGION AND CHANGE IN THE MIDDLE EAST: TWO HUNDRED YEARS 

OF HISTORY 155 (Inger Marie Okenhaug & Ingvild Flaskerud eds., 2005).  
עדיי� אי� כמעט לימודי תלמוד לבנות ,  כי לעומת פריחת עול� המדרשות,ע� זאת, יש לציי�

  .יסודית�הדתי ברמה העל�במסגרת מוסדות החינו� של הזר� הממלכתי
בה� הלימודי� ספוגי� בשיח מגדרי שמסגרות לימוד תורה לבנות ולנשי� קיימות ,  למשל,כ�  73

 ות וכרעיימהותהותני ומשמשי� אמצעי לחינו� רוחני שמחבר נשי� צעירות לתפקיד� כאמ
 .בעתיד

̇ È˙ÎÏ‰‰ ÁÈ˘‰ ‰„˘Ï ÌÈ˘� Ï˘ Ô˙ÒÈ�Î ÌÚגורדי� רחל ראו   74 ÂÈ˙¯·Á‰Â ̇ ÂÈ˙Â·¯˙‰ ̇ Â¯ÂÓ˙‰ 
 ,LAUREN B. GRANITE ;)2005, איל��אוניברסיטת בר,  לש� קבלת תואר דוקטורחיבור(

TRADITION AS A MODALITY OF RELIGIOUS CHANGE: TALMUD STUDY IN THE LIVES OF 

ORTHODOX JEWISH WOMEN (Ph.D. dissertation, Drew University, 1995) ;מעמד " קהת
בעניי� ההשפעות הללו של תלמוד  .11ש "לעיל ה, "הנשי� ולימוד תורה בחברה אורתודוקסית

   .11 ש"לעיל ה, "המרד הקדוש " רוסתורה לנשי� ראו
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דור שני של כגו�  ,תורה לנשי� אכ� הולידה שורה של תופעות מעניינותהתופעת תלמוד 
  ומשמשות מודל לחיקוי ומקור סמכות הלכתית,נשי� שלמדו וכעת מלמדות תורה וגמרא

 לצד נשי� שיוצרות 75,יש נשי� שכותבות בענייני תיאולוגיה והלכה. עבור תלמידותיה�ב
ידי הוספת �על מבקשות להשפיע על הנרטיב היהודי ה נשי� אל76.בעצמ� פרשנות ומדרשי�

 ה� במוב� של השבת דמויות נשיות שוליות או נשכחות –הפרספקטיבה הנשית החסרה 
 וה� במוב� של קריאת הטקסטי� ,מרכז הדיו� לאההיסטוריה מ� המדרש ומ, מהמקרא

רואי� בכ� ג� הזדמנות לייצר דר� ה יש 77".תונשי"אוז� בהמדרשיי� וההלכתיי� בעי� ו
. תרבותי המקובלה� שעשויה לשנות את הנרטיב ההלכתי78,חדשה בלימוד תורה" נשית"

הערכי� המבט תשפיע על סול� � של נקודות� יש המאמיני� כי מודעות למגדור,כ��כמו
שנה ידי נשי� ת�עלידע תורני רכישת הטוענות כי ג�  יש 79.שמכוו� את פסיקת ההלכה

שותפות לשיח ייעשו נשי� כ�  ש,במשהו את חלוקת התפקידי� המגדרית המסורתית בבית

_____________________________________  

לאור , קסיתמבט אורתודו�מנקודת, התרומה הבולטת ביותר לניסוח תיאולוגיה יהודית  75
באשר  .7ש "לעיל ה, ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰יסטית היא ספרה של רוס הביקורת הפמינ

 & JEWISH LEGAL WRITINGS BY WOMEN (Micah D. Halpernלכתיבה הלכתית של נשי� ראו 
Chana Safrai eds., 1998);  לבמור רחל‰ÚÓ„Ó ÍÈ�ÈÚ ÈÚ�Ó –Ì„˜ ÈÓÎÒ‰ -È‡Â˘È�Ô ˙ÚÈ�ÓÏ 

Ë‚ ·Â¯ÈÒ) 2008(;העת �כתבי וכ� מאמרי� רבי� המתפרסמי� ב˙Â�¯‚ ו˙ÂÓ„˜‡ בית " של
אישה לפרס� בו מאמר לא ִאפשר לבעבר ר שא ,˙ÔÈÓÂÁהעת �כתב ולאחרונה א� ב,"מורשה

  .עטה�הלכתי פרי
' ותל� לדרוש'"רבקה לובי& ; )È�Â˘¯„ –ÌÈ˘� È˘¯„Ó  )2009ביאלה תמר מינ& ו�וינגרט�נחמה   76

 Â„‰È· ‰˘‡‰–ÌÈ�ÂÈ„ ˙¯„Ò  11 )2003( www.hellercenterforjewish˙ "  מדרש נשי יוצר–
women.org/uploads/pubs/contents11.pdf;  מלמד �לוי�רינהÍÏÂ˜ ÁÂÎ· ÈÓÈ¯‰ – ˙ÂÏÂ˜ ÏÚ 

˙Â„‰È‰ È„ÂÓÈÏ· ˙ÈËÒÈ�ÈÓÙ ˙Â�˘¯ÙÂ ÌÈÈ˘� )2001( ;˙È˘‡¯·Ó ˙Â‡¯Â˜ – ˙Â¯ˆÂÈ ÌÈ˘� 
˙È˘‡¯· ¯ÙÒ ÏÚ ˙Â·˙ÂÎ )1999 ,רותי רביצקי עורכת(.  

של הבניה חברתית או ת כתוצר ויכוח על תפיסות של נשי� ונשי�וכשברקע נמצא כמוב� ה  77
  ).Â˜ ‰˘‡) 2003¯‡˙ ‡˘‰לובי� אורלי על אופני קריאה של נשי� ראו . מהות

 למדנות –רואי� את הקולות  " שמעו� גרשו� רוזנברג– ר"בעניי� זה ראו מאמר של הרב שג  78
 אסתר בראל – ואת מאמר התגובה; )ו"התשס( 45 ה ÎÒÓ˙ "בלימוד תורה' קול נשי'ישיבתית ו

" ר"מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשי� בתפיסת הרב שג – רכיה וקולות נשיי�על פטריא"
˙ÂÓ„˜‡  ח"תשסה( 39כ( www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/20/barel.pdf.  

ג� לזהות ה� יוכלו  , את מיומנויות לימוד התורה שלה�ושכלליתמר רוס טוענת כי ככל שנשי�   79
. בה� נית� להרחיב את גבולות ההלכהשהמקומות את השיקולי� שמאחורי פסקי הלכה ואת 

החוס� כל , תשמש כמעצור טבעי"מעורבות� של נשי� בדיו� ההלכתי ובפסיקה , להערכתה
מגמה של הממסד ההלכתי לנהל מאבקי� שמרניי� על הזהות הקהילתית על חשבו� 

ראו בהקשר זה . 398' עמב, 7 ש"הלעיל , ‡¯Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ‰ רוס ."האינטרסי� של נשי�
מגדרית עשויה לייצר � הסבורה כי הטמעת חשיבה ביקורתית,שי�ג� את מאמרה של עיר

, Irshai, Toward a Gender Critical Approach :ביקורת על הפילוסופיה ההלכתית הקיימת
  .27ש "לעיל ה
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ג� בשאלות הלכתיות מעשיות � כמו,הערכי והחינוכי, ולהכרעות בתחו� הרוחני
  80.במשפחה

.  פנימי נשמעת ג� ביקורת ביחס לתוצריה של מהפכה זונפש�במסגרת חשבו�, ע� זאת
מחלוצות , חנה ספראי' טענה פרופ, איו� שהעניקה זמ� קצר לפני פטירתהי בר, למשל,כ�

כי כל עוד הלימוד של נשי� יהא דומה באופיו לזה של ,  באר#קסיהפמיניז� האורתודו
יתרו� לא ,  כלומר–שי� שאלות חדשות ואופני לימוד חד, צר תורה חדשהַיגברי� ולא ְי

שכ� הגברי� לומדי� כמעט ללא יצירתיות . לא עשינו כלו� "–ליצירתו של נרטיב חדש 
  81"?מה הטע� אפוא בכ� שנשי� תחקינה אות�. וללא פיתוח מחשבה

 משו� שנותרה ,"מהפכה"ביקורת נוספת טוענת כי מוקד� לנוח על זרי הדפנה של ה
מנ� גדל ואשל לימוד תורה לנשי�  היק� התופעה ,ראשית. עדיי� עבודה רבה בתחו� זה

בהקשר זה יש המצביעות על הקושי המתמש� בהכנסת לימודי גמרא . מוגבלעודנו מאוד א� 
. אולפנות בפרט הלאיסודית בכלל ו�דתית העלה�תו� מערכת החינו� הממלכתית לאלבנות 

ש מקו� לבחו�  בהקשר זה י82.נשי� רבות מודרות עדיי� ממעגל לומדות התורה, שנית
חלק בהובלת מהפכה זו הנוטלות  וא� העדתי של הנשי� הכלכלי�החברתילעומק את הרקע 

לא נפתחו מספיק ,  שלישית83. לה# שנותרות מחוהאללעומת  ,או זוכות בפירותיה/ו
 לה� ושיאפשרכאלה  – המש� לנשי� שמעוניינות בלימוד תורה ברמה מתקדמת�מסלולי

ביו� מ� הימי� ייהפכו אפשרות שה� ויפתחו לפניה� את המוד להקדיש את מרבית זמנ� ללי
  84.דיינותלפוסקות או ל, לרבות

_____________________________________  

 /upload.kipa.co.il) ג"התשע( ÏÏ‰ ˙È· ÔÂÏÚ 1 ,7" לימוד גמרא לנשי�" ינסקי'טיקוצל מיכ  80
media-upload/beitHilel/18917851-1242012.PDF.  

 )ÍÏÂ˜–˙ÂÈ˙„ ÌÈ˘� ÌÂ¯ÂÙ  )21.12.2007¿  "ע� חנה ספראיראיו� " פרידמ��רוזנברגליל�   81
www.kolech.com/show.asp?id=24928 .בי�  המובהק בי� דברי ספראי ליש לשי� לב לדמיו�

  .78 ש"לעיל ה, רוזנברג: ר בעניי� זה"דבריו של הרב שג
מדרשי �ו� של טקסטי� בסגנו� ביתמת��ממוש� ובלתי,  בי� לימוד מרוכזהאנו מבחינות בדיו� ז  82

  ".התעוררות"ת באירועי שתתפוהאו " דרשות"או " שיעורי תורה"שמיעת בי� ל
מגדר בהקשר של בי� יש לציי� כי איננו עוסקות במאמר זה בהצטלבות שבי� אתניות ל  83

ודבר זה , כתיבה בנושאכמעט אי� ש בעיקר משו� ,זאת.  המודרנית בישראלקסייההאורתודו
בעניי� פמיניז� מזרחי . העדר ברמת הפעילות בשטחעל עצמו מעיד על שתיקה ברמת השיח ו

 )ÂÚ„ 49 ,20 )2010˙" בי� פמיניז� דתי לפמיניז� מזרחי –' שפת א�'"י ראו דפנה חורב דת
www.toravoda.org.il/node/2700; מזרחיות , הרהורי� על פמיניז�"יחשווילי 'ינג'תמר ג

�עוד על נשי� ספרדיות. ÂÚ„ 49 ,40–43) 2010 (www.toravoda.org.il/node/2705˙" והדרה
 ).ÌÈ¯ÂÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó) 2006חרדי ראו תמר אלאור ה� הדתימזרחיות ביחס לעול�

 מדרשות מרכזיות לבנות ותראש, דברי� ברוח זו השמיעו מלכה פיוטרקובסקי ואסתי רוזנברג  84
שנת ב שהתקיי� בירושלי� ב"הנצי�שנה למדרשת עי�עשרי� וחמש בכנס לרגל , בעבר ובהווה

את העדרו של מסלול הלכתי , סקתאשת הלכה ופו, במקו� אחר הסבירה פיוטרקובסקי. 2011
הבעיה היא שהלימוד היו� נמצא בידי הגברי� וה� לא רוצי� ללמד תלמידות : "מתקד� לנשי�

ונשי� , כדי לגדל פוסקות אני צריכה כמה מורי� מסורי� שממש ירצו למסור את נפש�. חכמי�
 שזהו מהל� צרי� הבנה. אבל יתנו ג� אוטונומיה מלאה לתוכנית, עשירות שיתמכו במהל�
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ממנה שכתשתית , ובצדק, תורה לנשי� נתפסתהמהפכת תלמוד , א� הביקורות הללו�על
רטיב ובעקבותיו בנומוס לכת בנ�עשויות לצמוח תובנות שוויוניות יותר והשפעות מרחיקות

  .הפנימיי�

2 .ÎÁ ˙Â„ÈÓÏ˙ÌÈÓ :˙ÂÈ�·¯ ˙Â�ÚÂË ,‰ÎÏ‰ ˙Â˜ÒÂÙÎ ÌÈ˘�Â ‰ÎÏ‰ ˙ÂˆÚÂÈ 

הא� נשי� הלומדות תורה ? מחלחלת לרמת הנומוסלנשי�  תלמוד התורה כתהא� מהפ
היתר ההלכתי ההשינוי הראשוני בנומוס היה כמוב� עצ� ? מצליחות לשנות ג� את ההלכה

ב שוויוני ולשאול את  א� באיזו מידה נשי� יכולות ג� להטמיע נרטי85,לנשי� ללמוד תורה
 ,המנת לענות על שאלות אל�על?  הלכהÈÒÙ˜˙ בשלבי� המכונני� של 86"שאלת האישה"

טוענות רבניות , האחת :נבח� שתי תופעות שצמחו במקביל מתו� מהפכת לימוד התורה
יפסקו  שנשי� –  שברובה צופה פני עתיד– אפשרות, והאחרת ;ויועצות הלכה בענייני נידה

נציי� כי אי� פלא ששני מסלולי� מקצועיי� . מנהיגות בעלות סמכות רבניתוישמשו הלכה 
.  לנשי� מבוססי� על התמחות בידע הלכתי בעל מאפיי� מגדרי מובהקהחלוציי� אל

 ומהווי� מוקד ,חיי היומיו� של נשי�ב נוגעי� ישירות �פריו� וגיטי, של נידההתחומי� 
  . ההלכההמיניות והחירות של אישה בש�, למשטור הגו�

, עד אז. עשרי� של המאה התשעי�כניסת נשי� כטוענות רבניות החלה בשנות ה
הדי� �פני בתילייצגו את לקוחותיה� , ג� טועני� רבניי� גברי��כמו, די�� ועורכידי��עורכות

ידי רשויות המדינה �שהוכרו עלא� לא היו נשי� בעלות ידע תורני , הרבניי� כעניי� שבשגרה
המהל� נולד ע� מאמציה . הדי� הרבני�פני ביתללטעו� בשפה הלכתית  כמוסמכותהדתיות 

ה י בעקבות פני87.של רות נייגר לגייס את הסכמת� העקרונית של הרבני� הראשיי� לרעיו�
ה  בראשות,כנית ראשונה המכשירה נשי� כטוענות רבניותוהקמת תשהוביל לזו החל תהלי� 

_____________________________________  

אלא מנהיגות , לא נשי� שמצטטות שולח� ערו�, לנו מנהיגות אמיתיותארו� שבסופו יהיו 
לא , א� לא נמצא את נקודות השיתו�"חגית ברטוב ורבקה רוזנר " .הלכתיות רוחניות אמיתיות

 /ÂÚ„ 45 ,17) 2009( www.toravoda.org.il˙"  ראיו� ע� מלכה פיוטרקובסקי–" נהיה פה
node/2192.  

, מנ� ברמת הנומוס ההלכתיועניי� זה מבלבל מעט משו� שההיתר לנשי� ללמוד תורה הוא א  85
ג� שפעולתו � מה,אול� הוא נובע כמוב� משינוי עמוק בנרטיב לגבי השכלת נשי� בכלל

דרכ� ש שינוי בפרספקטיבות ובפריזמות , כלומר,העיקרית בשלב זה היא ברמת הנרטיב
ות נשיות לתחו� זה כשלב מקדי� לכניסת� של נשי� לתחו� לומדי� תורה והוספת תובנ

 . ההלכה–הנומוס 
 FEMINIST LEGAL THEORY: READINGSפמיניסטית ראו �כמתודה משפטית" שאלת האישה"על   86

IN LAW AND GENDER (Katharine T. Bartlett & Rosanne Kennedy eds., 1991).  
לעיל ,  ÌÚ ˙ÂÈ˙¯·Á‰Â ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰È˙ÎÏ‰‰ ÁÈ˘‰ ‰„˘Ï ÌÈ˘� Ï˘ Ô˙ÒÈ�Îגורדי�   87

 טענה כי ,טובה ליכטנשטיי�, דונההנדווקא יועצת שר הדתות בתקופה . 82–73' בעמ, 74ש "ה
 לימוד ותהדורש, 2001–א"התשס ,עולה בקנה אחד ע� תקנות הטועני� הרבניי�אינה הבקשה 

 .75' עמב, ש�.  בישיבהשל ארבע שני�
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רב העיר , של הרב שלמה ריסקי�" רה סטו�אור תו" מוסדות � של נורית פריד ובתמיכתשל
סביב הדיו� , לישיבה� נתקלו מקימי התוכנית נעסוק בפרק הששבכמה מ� הקשיי� . אפרת

  .#"בעתירת� לבג
לשרת שתי בא הוא  ו,תורה לנשי�המהל� זה הינו תוצר ישיר של מהפכת תלמוד 

ק בלימוד תורני  להעמיקסיותעז של נשי� אורתודוה� נרצוללספק מענה , האחת :מטרות
ידי �עלגט בפרט �הדי� הרבניי� בכלל ולמסורבות�לסייע לנשי� בבתי, אחרת וה;מתקד�
המסלול ,  ברובד הראשו�88.נוכחות נשית בעלת ידע הלכתי למרחב פטריארכלי זההחדרת 

לטוענות רבניות אכ� היווה מסגרת חדשנית ויחידה בשעתה ללימודי הלכה מתקדמי� 
א� כי יש לתת את הדעת , עשרות נשי� במהל� עשרי� שנות פעולתה והיא הכשירה ,לנשי�

הדי� הרבני אכ� שינתה �כניסת טוענות רבניות לבית,  ברובד השני89.סגירתהלסיבות לג� 
ביחס לשני הרבדי� הללו . ובכ� נדו� ביתר הרחבה בהמש�, גט�את פני המאבק בסרבנות

 של – לו #הדי� הרבני ומחו�ו� בית בת–נוכחות� בשיח הציבורי וההלכתי כי נית� לומר 
ג� מכירות מקרוב את התנהלותה בפועל של ו �מומחיות בהלכות גיטיאשר  90נשי� דתיות

 של מהפכת תלמוד התורה ה ומקבעת את התקבלות,משמעותית ביותרהינה הפסיקה בנושא 
הכרה בהוכחה לכ� נית� לראות בכ� שטוענות רבניות זכו ג� . לנשי� בתודעה הדתית

 � שלתמיכתדמות תחילה בב(רמלית במעמד� ובהשכלת� ההלכתיות מצד רבני� ודייני� פו
בה ש ,#"מכ� באמצעות התערבותו של בג�רח לא;רבני� מסוימי� בהקמת תוכנית ההכשרה

יחס של כבוד בוג� )  וכיו� ג� בזכות פועל� בשטח וכתיבת� ההלכתית;נדו� בפרק הבא
 הדבר מהווה .סמכא בנושא�בנות הרואה בה� ,רנימודה�קסיוהערכה מצד הציבור האורתודו

בכ� שהוא מהדהד טמונה  של הרעיו� ולהתקבלותנוספת עדות . סממ� לשינוי בנרטיב הדתי
 קורס –של הטוענות " דור הבאה" ולאחרונה קמה יוזמה שנית� לראות בה את ,בציבור הדתי

  91.להכשרת נשי� לתפקיד משגיחות כשרות
_____________________________________  

Â„‚�˙‰ , ˙¯ÂÒÓ˙ ציו� וולדקסשל דוקטורט העומק שנערכו במסגרת מחקר �מבוסס על ראיונות  88
È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ,5ש "לעיל ה. 

  .213 ש"סגירת מסלול ההכשרה ראו להל� הבלדיו�   89
  .דרניות ומיעוט� חרדיותמו�קסיותרוב� המכריע אורתודו  90
קורס ראשו� מסוגו להכשרת " לאומית� תנועת האישה הדתית–אמונה " יז� ארגו� 2012בשנת   91

 הינו ,ד מרי� גולדפישר"רבנית עוהטוענת השבראשו עומדת , קורס זה. כשרות משגיחות
סת� של טוענות רבניות למקצוע גברי המצרי� ידע מהל� שמקביל בתפיסתו ובהתפתחותו לכני

 א� מאז הוחלט כי ,היו בעבר נשי� שתפקדו כמשגיחות כשרות בשטח, למעשה. הלכתי
משתתפות הקורס החלו .  אי� מוסד מוסמ� המכשיר נשי� לעסוק בכ�,נדרשת הסמכה פורמלית

הרבנות הראשית תכיר  א� מבלי לדעת א� בסופו של דבר ,את לימודיה� ע� גיבוי רבני מסוי�
כמו , השאלה היא א� ג� ה�. שיו�יתאפשר לה� להיבח� ותעניק לה� ר, במוסד המכשיר אות�

יצליחו עוד קוד� לכ� לגייס תמיכה מא ה�  או ש&"יצטרכו להגיע עד לבג, הטוענות לפניה�
הלח& ש , כלומר– סביר להניח שהתהלי� יהיה פשוט יותר. מנת לאשר זאת�עלמספקת 
כיו�  משו� ש– גבוהה יותרתהיה ת הרבנית והפוליטית למהל� רב יותר והנכונ�יהיה י הציבור

עוסק אינו מה שמעניי� הוא שהשיח . שנה עשרי� וחמשהרבה יותר מאשר לפני בשל הנרטיב 
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להכשיר " נשמת" מדרשת תשעי�החלה בסו� שנות ה, תבמקביל למהל� של הטוענו
 ה נשי� אל92.יועצות הלכה בענייני נידהשישמשו מנת �נשי� ברמה מתקדמת מאוד על

תכנו� , פריו�, נידה(משמשות מקור לידע ולהכוונה הלכתית בכל הקשור לטהרת המשפחה 
ות זאת באמצעות ה� עוש). נשי�ביחסי אישות וענייני בריאות נלווי� הנוגעי� , המשפחה

  .תו� קהילותיה�בפורמלי �לא ומענה אישי 93במרשתתמענה מקוו� , "קו ח�"מענה טלפוני ב
יחס בי� באחת השאלות המרכזיות המתעוררות לגבי תופעה חדשה זו נוגעת כמוב� 

תפקיד הרבני המסורתי של פסיקת הלכה בענייני טהרת בי� התפקידה של יועצת ההלכה ל
היא  מטרת� המוצהרת של היועצות 94.רבני�הבי� לס בי� היועצות יחבג� � כמו,המשפחה

כתובת זו נועדה לאפשר בירור ". כתובת נשית לבירור נושאי� הלכתיי� אינטימיי�"לספק 
אוז� "ראשו� הלהוות בשלב , דעתה של היועצת�פי שיקול�על,  לחלופי�הלכתי ישיר או

שני ה ובשלב ,מצוקותיה וצרכיהלה על הפונה לחשו� את י המק,"נשית קשבת ומקצועית
� ה מניתוח הפניות עולה כי חלק מ95.בי� סמכות רבנית גברית שתפסוק בעניינהללתוו� בינה 

המש� ש�  וחלק� מגיעות לאחר פסיקה רבנית ל,התייעצות ע� רב) או במקו�(מגיעות לפני 
, קט והרבני� התומכי� בפרוי"נשמת"ג� אנשי �כמו,  היועצות עצמ�96.בירור העניי�

_____________________________________  

ראוי (צניעות כגו�  ,נרטיביות�ערכיותאלא מתמקד בשאלות  ,נומיותכמעט בשאלות הלכתיות 
הא� (שיח מהותני ב, ) א� לא להשגיח על גברי� בחו&, בביתהלה לאישה לעסוק בכשרות

 שהיא ,הא� דווקא אישה? "חזקי�"נשי� אסרטיביות מספיק לעמוד מול בעלי עסקי� 
חשד בביקורת ובג� � כמו)?העסק� תשתלב טוב יותר במטבחי� של בתי,חברותית ונעימה יותר

�יני� ימעונר שא ,"ארגוני הנשי�"נע מאינטרסי� פוליטיי� זרי� של עמוק שהמהל� כולו מ
 .קוו� ולכ� יש להתנגד לכל סוג של שינוי בסטטוס, במדרו� חלקלקקסייהלדרדר את האורתודו

 Â�Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È˙ " חדש אסור מ� התורה:&"בהכשר הבג"מינקה ליאורה ראו עוד בעניי� זה 
  .ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó 9.11.2012 "כשרות לגברי� בלבד"ששר חגית  ;13.9.2012

כנית ההכשרה והמחזור הראשו� של היועצות סיי� את ת.  יועצות בישראל��60 פועלות ככיו  92
ידע רפואי , הלימודי� כוללי� העמקה בהלכות טהרת המשפחה. 1999שנת בת השנתיי� ב

ידי ארבעה �עלפה �ע� סיו� הלימודי� הנשי� נבחנות בעל. נפשיי��רלוונטי והיבטי� רגשיי�
  .יועצות הלכהמנת לקבל הסמכה כ�לרבני� ע

, בלניות במקווה, מדריכות כלהכגו�  ,מקצוע� מגיעות מאנשילטלפו� ולאתר מהפניות 18%  93
.  האתר פועל בעברית ובאנגלית.אר&ל�& מהפניות מקור� בחו�10%ו, רבני� ורופאי�

www.yoatzot.org/indexH.php.  
94  Chana Henkin, New Conditions and New Models of Authority: The Yoatzot Halachah, in 

RABBINIC AND LAY COMMUNAL AUTHORITY 85 (2006); Michael Roness, The Yoetzet 
Halakha: Avoiding Conflict When Instituting Change (2008), http://www.scribd.com/ 

24894413/doc ; הרב ויועצת ההלכה, הפוסק"גנזל טובה "˙Â�·¯ –¯‚˙‡‰  611 חלק ב 
 ZimmermanDeena Rachel  &Ganzel Tova, ; )2011, דידיה שטר� ושוקי פרידמ� עורכי�י(

Women as Halakhic Professionals: The Role of the Yo’atzot Halakhah, 22 NASHIM 162 
(2011).  

  .www.yoatzot.org/hotlineH.php בכתובת" נשמת"הקו ההלכתי הפתוח של ראו הסבר על   95
ה יבחירה לפנות ליועצות במקו� לרב או לאחר פנימסבירות כי ל  ודינה רחל צימרמ�טובה גנזל  96

 :קיימות כמה סיבות אפשריות – יחסי� אינטימיי�ובמיניות ב בשאלות הנוגעות , למשל– לרב
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 כדי להדגיש כי במובני� רבי� ,"פוסקות" ונזהרי� לא לכנות� ,"יועצות"מקפידי� על הכינוי 
הפעולה �ה� משבחי� מעל כל במה את שיתו�כ� �וכמ .ה� תלויות עדיי� בסמכות רבנית

 97)הפחות בשקט יחסי�או לכל( התקבלו בשמחה יועצות ואת העובדה שה,שנוצר ע� רבני�
מייצר הבחנה רטורית " יועצות"ו� בתואר  השימוש המכ�, לטעמנו98.ידי הממסד הרבני�על

_____________________________________  

הפונות התביישו לפנות ) ב(; הפונות לא האמינו שבידי הרבני� הידע המתאי� בנושא) א(
 או נחשפו לפסיקה רבנית בנושא א� נותרו מבולבלות מ� התשובה או הפונות פנו לרב )ג(; לרב

לעומת (גנזל וצימרמ� מציינות עוד כי ייחוד� של היועצות . מ� התשובות הסותרות שקיבלו
 האישית כנשי� �התנסותמ , בי� היתר,נובעתר שא(שלה� " פרספקטיבה הנשית"בהוא ) רבני�

במומחיות כ� ואי שלה� בתחומי� הרלוונטיי� ובידע הרפ, )הדתיות השומרות על הלכות אל
 Ganzel .הבנושאי� אלהממוקדות של שאלות מאוד גדול למספר  פותחשהי הנובעת מ,שלה�

& Zimmerman ,94ש "לעיל ה.  
הדתי ידי הציבור � השקטה יחסית של מפעל היועצות עלהתקבלותמיכל רונס קושרת את ה  97

עוד היא . פמיניסטייו� �סדרזה אינו מוגדר פרויקט בעל מפעל שלעובדה  הרבני והממסד
,  ומיוזמות התוכנית"נשמת"ראש מדרשת , הובילה הרבנית חנה הנקי�שטוענת כי האסטרטגיה 

 באמצעות קבלת ,זאת. נועדה למנוע מראש התנגדויות ולייצר שינוי שאינו נתפס כלעומתי
 ועורריג� בחירה בנשי� מסוימות שלא � כמו,יקט ולהפעלתותמיכה רבנית מראש להקמת הפרו

 תנאי קבלה לתוכנית ות המשמשותמעשימידה �לכמה אמותתרגמת ידרישה זו מ. ביקורת
ֲהִניע+ת העדר ) ג(; ת להפצת טהרת המשפחהמחויב�) ב(; שמירת מצוות) א: (היועצות

לימודי גמרא וניסיו� בהוראה או רקע חזק ב) ד(; )אי� פירוט מפורש לגבי סעי� זה(חיצוניות 
קבלת אישור  –אסטרטגיה דומה ש מעניי�. 94ש "לעיל ה, Roness. �נישואי) ה(; תמנהיג�ב

מנהלת המייסדת והידי �ננקטה ה� על –מעורבות בפרויקט יו השינשי� הרבני ומיו� קפדני של 
ידי מייסדת התוכנית להכשרת טוענות � וה� על,סדבי גרו, מרכז הסיוע לנשי� דתיותשל 

במסגרת מחקר עימ� עומק שנערכו ה�ראיונותפי עדויותיה� שלה� ב�כ� על .נורית פריד, רבניות
  .5ש "לעיל ה, Â„‚�˙‰ ,È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ˙¯ÂÒÓ˙ ציו� וולדקסשל דוקטורט ה

של המרשתת אתר , תי� מקווני�"בעיד� של שו,  יפה בכ� שמצד אחדהמתח הפנימי מודג�  98
ה� שעונות על השאלות ההלכתיות  – ולא רבני� גברי� –יועצות ההלכה ייחודי בכ� שנשי� 

 מופיעה השאינ –הסתייגות קבועה מופיעה כל תשובה לצד , א� מצד אחר ; מפנההציבורש
) "מורשת" או "כיפה" י�אתרהכגו� (דתית בה� פוסקי� רבני� מהציונות השבאתרי� מקבילי� 

יש : או רופא, יועצת הלכה, האתר אינו יכול להחלי� את הקשר האישי ע� רב: "�לשוהזו  ב–
כמוב� . שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק, יתרונות רבי� לקשר אישי ע� סמכות הלכתית

. ר� רפואי אחרשאיננו מתיימרי� להוות תחלי� להתייעצות אישית ע� רופא או כל גו
אי� להקיש ממקרה אחד . נו בשאלהיסמ� הפרטי� שצוי התשובות המפורסמות באתר ניתנו על

כיוו� שאפילו שינוי קל בפרטי השאלה יכול ליצור שוני בפסק ההלכה או בטיפול , לשני
 ,הערה זו מדגישה את ההקשר המקומי והקונקרטי של התשובה ההלכתית,  ראשית."הרפואי

היא מבטאת את ההכפפה של התשובה ,  ושנית;יו� להנחיל מדיניות הלכתית כוללתבניגוד לניס
לרוב ( מומחיות "מקצועיות"לסמכויות ) היועצת המספקת את התשובה ההלכתיתשל ובעצ� (

 "אודות"בד� האתר המופיע תחת הכותרת , כ��כמו. אחרות) גבריות
)www.yoatzot.org/aboutusH.php(המבהירות ,תיות של היועצותההלכ ההסמכות ות מצוינ 

קר�  בוגרות, האתר נבנה ומופעל על ידי יועצות הלכה: " ואת מגבלותיה�את מקור סמכות
שנבחנו באופ� אישי על ידי רבני� פוסקי הלכה בתו� שנתיי� אינטנסיביות של , אריאל בנשמת

והרב יהודה הרב יעקב ורהפטיג . ולימודי� משלימי� בנושאי� רפואיי�, לימודי הלכות נידה
  ."הנקי� מעניקי� לאתר פיקוח הלכתי צמוד
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מדרו� "פני  שנועד להרגיע את החשש מ,)ממשי או מדומה(מגדרי �שמסמנת גבול פוליטי
כמו בתנועות " (רבות"שבסופו עלולות להימצא בריש גלי נשי� פוסקות הלכה או " חלקלק

מקצוע הלכתיות �בעלות"ות לרוב כבפועל היועצות מתפקד, ע� זאת). קסיותאורתודו�הלא
אותה צפתה תמר רוס כאשר שיערה ש לתוצאה היש לראות בכ� דוגמשיתכ� י ו99,"עצמאיות

  100.דמוקרטיזציהלוהִמדרג  לטשטוש לביו נשי� בשיח ההלכתי ת� שלמעורבותכי 
זו דוגמה מצוינת לאופ� המורכב שבו שינוי מתחולל במרחב היחסי� שבי� נרטיב 

 וה� נושאות ,פק כי עצ� העובדה שידע הלכתי רגיש זה מצוי כעת בידי נשי�אי� ס. לנומוס
אודות גופ� �לנשי� אחרות על, הלכה למעשה, פוסקותר שאבתפקיד של יועצות הלכה 

 – א� יש לשאול כיצד יש לנתח את תפקידו החברתי של מפעל זה.  הינו מהפכה,ומיניות�
גור� חדשני ואולי חתרני שמא הוא או ה ימשמר ומחזק את הפטריארכיהא� הוא גור� ש

באמצעות ,  כי האתר נועד, למשל,באתר של היועצות ה� מצהירות? הפועל בתוכה
... לחזק את שמירת הלכות טהרת המשפחה", ת שלו"המאמרי� המצויי� בו ופרויקט השו

ולהקל על זוגות המבקשי� לחיות בשמחה ובקדושה לאור , לסייע בקיו� ההלכה
ח יותר והנגשת הידע והאפשרות לפנות באופ� זמי� ונשייתכ� , ב� זה במו101."התורה

 בפועל את המחויבות לקיומ� של ותמגביר) בשל האנונימיות והמענה הנשי(מבחינה רגשית 
בשל מעטה הסודיות שעוט� , ע� זאת.  בישראלקסיפרקטיקות אלה בקרב הציבור האורתודו

שמירה מוגברת על אכ� מוביל להדבר קשה לדעת א� ,  בחברה הדתיתהתחומי� אל
מאפשר דווקא להקל מא הוא גופה או שלמיניות האישה ולההגבלות ההלכתיות הקשורות 

נית� לבקר את מפעל , במילי� אחרות.  עצמ� לא לצור�� שנשי� נהגו להחמיר עמותבמקו
היועצות ולראות בו אמצעי נוס� שמשעתק וכופה את התכתיבי� ההלכתיי� המחמירי� על 

דווקא בעיד� של יתר אוטונומיה והתרחקות של חלק מהציבור , ות האישה וגופהמיני
לראות בו מודל לחלופי� או ;  מהסתמכות על פסיקה רבנית אישית בכל עניי�קסיהאורתודו

היא מעוניינת לקבל כי ובכ� מעידה על עצמה (מעצי� שמאפשר לאותה אישה שפונה 
 המפשפשת בנבכי ,עי� הגברית המפקחתלהשתחרר מה) הוונה הלכתית בתחומי� אלהְכ

 , הבקיאה בהלכה ובחוויה של נשי�, ולעבור למודל שבו היועצת102,גופה האינטימיי�

_____________________________________  

 בו משתמשות גנזל וצימרמ�ש ,”independent halakhic professionals“הביטוי של זהו תרגו�   99
– Ganzel & Zimmerman ,94 ש"לעיל ה. 

  .11 ש"הלעיל , "המרד הקדוש"רוס   100
101  www.yoatzot.org/indexH.php. מדגישה כי עיקר מטרתה בהקמת ת �כנית והרבנית הנקי� א

ראו .  אלא לאפשר לה� לשמור בדקדקנות על המצוות,היועצות לא הייתה להעצי� נשי�
Chanah Henkin, Women and the Issuing of Halakhic Rulings, in JEWISH LEGAL 

WRITINGS BY WOMEN 278 (Micah D. Halpern & Chana Safrai eds., 1998).  
נית� לומר כי תחו� . 98–81' בעמ, 13ש "לעיל ה, HARTMAN –בספרה של הרטמ� , של למ,ראו  102

 את , למשל,ראו. שיח ביקורתי יותרנפתח ל,  שהיה עד כה מוצנע מ� העי�, הלכות נידהזה של
 ,קולוג הדתי דניאל רוזנקניהגוכ� את ספרו של , )Â‰Ë) 2002¯‰הסרט התיעודי של ענת צוריה 

 רוזנקדניאל : בא לפתור את בעיית העקרות ההלכתית ועורר סערה גדולה בעול� הדתיר שא
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�פניה את האפשרויות ההלכתיות ומאפשרת לה גישה פתוחה לידע והפעלת שיקוללת ור$@

  .דעת עצמאי בנוגע לבחירה בפרקטיקה כזו או אחרת
 א� ,קט היועצות טוע� להיותו כלי חדש בתחו� הנומוספרוי, במונחי� של נומוס ונרטיב
 אלא בא לשמר את הנרטיב הקיי� וא� ,לא נועד לחדשר שא, כזה שפועל ככוח אימפריאלי

 �עצ� מעורבותשיתכ� מאוד י, ע� זאת. להגביר את השמירה על הנורמות המתחייבות ממנו
ע וסמכות וה� כמי  ה� כיועצות הלכה בעלות יד–הפעילה של נשי� ברמת הפרקטיקה 

אשר יידאי פ מתפקדת ככוח –יישומו בחייה� לאחריות ונוטלות שצורכות את הידע הזה 
 לביו וכ� מ,מבט שוליות�דתי נושאי� מושתקי� ונקודותה�היו� הציבורי�מעלה לסדר

, פוריותהומיניותה , גו� האישהבדבר (לאתגור הקיי� ולהתחדשות הנרטיבי� הדתיי� 
  . ובעקבותיה� לשינויי� בנומוס,)ו לבינההיחסי� שבינבדבר ו

תופעת היועצות והטוענות מעלה ג� את שאלת האפשרות של , במבט צופה פני עתיד
או " טוענות"כ, "יועצות" ולא רק כ,קבלת נשי� כפוסקות הלכה או כדייניות בכלל

עה אי� כל מני, מבחינה הלכתית גרידא). כשרות, �גיטי, נידה" (נשי"בתחו�  "משגיחות"כ
השאלה שהרבה שואלי� "הרב יעקב אריאל מודה ביושר כי . להכשרת נשי� כפוסקות הלכה

? הא� תיתכנה נשי� פוסקות הלכה, א� אמנ� אי� הגבלה בלימוד תורה לנשי�: היא
ראוי לציי� כי נימת דבריו בהמש� אינה , ע� זאת 103."תשובתנו העקרונית היא חיובית

בעיקר משו� שמסלול הכשרה , השליליות בעניי� זהמותירה מקו� לספק באשר לתחושותיו 
אינה זו עובדה ו ,התמסרות מוחלטתומחייב הוא ארו� ) מסלול דיינות(של פוסק הלכה 

נית� להבחי� כא� . תפקידיה כא� לילדי�את  את אורח חייה של האישה ו, לדעתו,תואמת
נית� לזהות . א�בבירור בתפיסה מהותנית המזהה את משאת חייה של האישה ע� תפקידה כ

 ליתמנ� מ� הבחינה הפורמו א:"מדרו� החלקלקה"ג� את פעולתו הסמויה יותר של טיעו� 
ה דרדרותיא� בפועל יש חשש לה, פוסקות הלכהישמשו  הלכתית בכ� שנשי� האי� כל בעי

 פי הרב אריאל ורבי� אחרי�� כ� על– בנויהאשר  ,)הפטריארכלית( המשפחה היהודית של
  . האישה כרעיה וכמגדלת הילדי�מתמדת של על נוכחותה ה–

 הוק� 2003בשנת . הזכוכית הזו�כעת סדקי� ראשוני� ג� בתקרתניכרי� , ע� זאת
תלמידות חכמי� ,  רבני� בכירי� וראשי ישיבות–ו נשי� וגברי� מסגרתבש ,"פורו� תקנה"

 ,יו פועלי� לראשונה יחד–ג� משפטני� ואנשי� ממקצועות הטיפול �כמו, ונשות חינו�
 הכרעות קהילתיות בנושא הרגיש של ת לקבל,כמנהיגי ציבור הבקיאי� בעול� ההלכה

_____________________________________  

‰�˘ÂÈÏ ‰¯‰Ë ¯ÈÊÁ‰Ï: ˙¯ÓÂÁ 'ÌÈÈ˜�‰ ˙Ú·˘ '‰È˙ÂÎÏ˘‰Â –‡ÂÙ¯ ÌÈË·È‰ ÌÈÈ ,ÌÈÈ˙ÎÏ‰ ,
ÌÈÈÓÂ‡ÏÂ ÌÈÈÎ¯Ú )2011(. הצית אשר רבקה שמעו�  ע� זנקו רשלמוקד� יותר ריאיו�  וכ� רא

שבעת "הורמוני� לנשי� כדי לאחר את מועד ביוצ� בשל מגבלות מת� את הפולמוס סביב 
 ‰ˆÙÂ‰" ? הא� הגיע הזמ� לחשיבה מחודשת–חומרת רבי זירא "רבקה שמעו� : "הנקיי�

)3.11.2006 (mikve.net/content.asp?pageid=494 ;וכ� התגובות שהוא עורר ש�.  
̇ ÂÓÏÚ˙" בית המדרש הנשי"אריאל יעקב   103 ¯È˘ – ˙· ÍÂ�ÈÁ È�ÈÈ�Ú· ‰ÎÏ‰Â ̇ Â‚‰ È˜¯Ù-Ï‡¯˘È 

 ).2003, יעקב ארזוני עור� (213
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מורות " לי� הכשרה חדשי מסלולמו הוקי� האחרונותבשנ,  על כ� נוס�104.פגיעות מיניות
מועמדי� העליה� נבחני� גברי� ש נלמדי� במכוו� הנושאי� ההלכתיי� ה� שב105,"הלכה

 ," הנהגה תורנית קשובה–בית הלל " הוק� ארגו� 2012בשנת , כ��כמו.  לרבנותהכמלהס
 106".רבניות" וחברי� ושותפי� בו יחד רבני� ו,העוסק בפסיקת הלכה ובהנהגה ציבורית

 שכבר משרתות ,קומה� המקרי� מדובר בקבוצה מצומצמת של נשי� בעלות שיעורתבשלוש
ת לימודי הלכה מבקשות להשלי� את המהל� באמצעוואשר  ,בתפקידי� חינוכיי� וציבוריי�

וויית מדיניות ובהתמתקדמי� המכווני� לפסיקה או לקבלת מעמד של שותפות בשיח 
 ,מנ� ראשוניי� בלבדו ה� אהניצני� אל, כלומר. גברי�הציבורית והלכתית לצד עמיתיה� 

 ומעידי� ככל הנראה על ציבור ,דר� תודעתית גדולה ברמת הנרטיב�א� ה� מהווי� פריצת
 וכ� על ,הנהגה רבנית נשית –ואולי א� מחפש  – שכבר מקבל על עצמו  מסוי�קסיאורתודו

יהדות . שותפות לדר�כ כעמיתות וה שמכירה בתלמידות חכמי� אלתשדרת רבני� מסוימ
כבר סימנה את תחילתה של ההתמודדות ע� שאלת ההסמכה , למשל,  הצפוניתאמריקה

בתפקידי� ש� בר נושאות כאחדות נשי� ו , לרבנותקסיותהפורמלית של נשי� אורתודו
ג� באר# יעלה נושא זה על הפרק באופ� משמעותי יותר ש סביר להניח .רבניי� בקהילות
  107.בשני� הקרובות

_____________________________________  

  .67 ש"ראו לעיל ה  104
בית "וב" מדרשת לינדנבאו�" כגו� ב,מתקדמי�הלכה פורות בלבד ללימודי סת וכניוכיו� יש ת  105

לפתח "מטרתה כי התוכנית במגדל עוז טוענת . בקיבו& מגדל עוזכ�  ובירושלי�ש "מורשה
חינוכית אשר תוכל לתפוס עמדות מפתח בהנהגה התורנית חינוכית �תורנית�מנהיגות נשית

מדרשת "בת והתוכניא� . skamigdaloz.org/program.asp?id=41847". בחברה הישראלית
להכינ�  , הלכהר נשי� כמורותי באופ� מפורש להכשונועד "בית מורשה"בו" לינדנבאו�

ההלכתית וליטול חלק לאפשר ללומדות לסגל לעצמ� את השפה ו, למבחני ההסמכה לרבנות
 .כתיבשיח ההל

 "רבנית"הבחירה במונח . www.beithillel.org.il/about.asp?id=51663" חברי בית הלל"  106
סיו� להעניק י על הנה ומעיד,כמוב�, נתמעניי היא ")אשת רב "א היתמסורתיהשמשמעותו (

לה בי� Dה� מיצירת הְק,  הפורמלית לרבנותהכמתואר של כבוד תו� התחמקות ה� משאלת ההס
נשי� המוסמכות בה�  ש,הזיהוי ע� תנועות יהודיות ליברליות�  וה� מ,מעמד זהגברי� לנשי� ב

  ".רבה"או " רב"לרבנות מכונות 
, הרבנית מלכה פיוטרקובסקידוגמת ,  מעטותקסיותנשי� אורתודובאר& לציי� כי יש כבר ראוי   107

בקרב ) ת ציבוריתחינו� ומנהיג�, מבחינת פסיקה הלכתית(המתפקדות בפועל בדומה לרבני� 
ידי הממסד הרבני וה� אינ� נושאות בתואר �לא הוסמכו לכ� עלה�  א� ש,ציבורי� מסוימי�

 א� , שהוסמכו לרבנות באופ� פרטיקסיותנשי� אורתודוכמה באר& יש כבר כ� �כמו. פורמלי זה
 מנהיג�ת הלכתית � שלתפקידיידי הממסד הרבני באר& ואינ� נושאות ב�אינ� מוכרות עלאלה 

 HAVIVA NER-DAVID, LIFE ON THE FRINGES: A FEMINIST JOURNEY ראו בעניי� זה. תוקהילתי

TOWARDS TRADITIONAL RABBINIC ORDINATION (2000); Peggy Cidor, For the Sake of 
Righteous Women, JERUSALEM POST (May 4, 2006) . אודות האפשרות �עללכתיבה הלכתית

 Daniel Sperber, On Women in Rabbinic Leadership , למשל,שאישה תכה� כרב ראו
Positions, 8 ME’OROT 2 (2010).לאחרונה מחלוקת גדולה על מת� התגלעה  ריתהב�צות באר

העומד בראש , ידי הרב אבי וייס�הוסמכה לתפקיד זה עלר שא ,לשרה הורבי&" רב"התואר 
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ידי �תכנות ההלכתית של נשי� כפוסקות הלכה והתקבלות� עלימעבר לשאלת הה, בר�
ל לצפות מפסיקת הלכה שאפשר השאלה המעניינת יותר לטעמנו היא מה יהיה , הציבור

בי� היתר משו� , לא נוכל להעמיק בשאלה זו כעת". קול שונה"א� פסיקת� תיעשה בו ,נשי�
יידרש מחקר מעמיק יותר לגבי עבודת� של יועצות ההלכה והטוענות . שמוקד� לענות עליה

מנת לברר א� טענותיה� ההלכתיות מנסות ליישר קו ע� המערכת או מציעות � על,הרבניות
אלא תחוש , כדי שאישה לא רק תתקבל כפוסקת הלכה, רכתנולהע. דר� הלכתית שונה

 פמיניסטי יו��סדר ואולי א� תחוש מחויבת לפסוק כבעלת ,"אחרת"ה לפסוק הלכה יחופשי
שינוי , זמ�מחייב דבר זה . יש צור� בהטמעת שינוי תרבותי עמוק ברמת הנרטיב, מוצהר

שינוי חינוכי כ� ת החוק וביקורת תשתיתית על מערכ, נשי� כאחדותודעתי מצד גברי� 
 א� – ת הכרעהויש כיו� סימני� ראשוני� לכ� שלהימצאות� של נשי� בעמד, ע� זאת. נרחב

, מתווכות בי� הנשי� השואלות לבי� הפוסקי� הגברי� במקרי� מסוימי�ככיועצות הלכה או 
שויה  ע– מנהיגות מקומיות בפני עצמ�כהדי� וא� כמורות הלכה ו�א� כטוענות רבניות בבית

  108. של הפסיקה הסופית ופעולתה למע� נשי�ה ותוכנAילהיות השפעה מכרעת על אופי
נעשי� נסיונות למשֵטר את  אופני� לוכל האמור לעיל ראוי לשאול א� ובאילנוכח 

 הובעיקר אל(א� נשי� הלומדות תורה ו, על כל השלכותיה,  תלמוד התורה לנשי�כתמהפ
בה� לימוד שמקבלות מסרי� לגבי האופני� )  לעסוק בעתיד בפסיקת הלכהתבקשוהמ

עשויי� לא , או כיווני השינויי� ההלכתיי� והפרשנויות החדשות שיציעו, התורה שלה�
לימוד התורה לבי� זיקות בי� השיח המהותני כמה  הצבענו לעיל על .להתקבל כלגיטימיי�

ל את תוכנו לא פע� שיח זה מכתיב את אופיו של הלימוד או מגביועל כ� ש ,של נשי�
כחס� משמעותי המבקש " דהעק"אנו מבקשות להצביע בעיקר על רעיו� הכא� א� . והיקפו

 הראשונה מהווה דוגמה : שתי דוגמאות$להל� נפרו". ראויה"לחנ� מראש לתפיסה דתית 
 ואילו במקרה השני הקשר ;דהישירה לקשר שבי� שלילת הפמיניז� הדתי לבי� רעיו� העק

 ומנסה לכוו� , א� אנו סבורות כי ג� הוא מופנה בעיקר לרמה הנרטיבית,מ� העי�יותר סמוי 
_____________________________________  

�צות של ארקסי�י� האורתודולאחר שהדבר עורר סערה וארגו� הרבנ". ישיבת חובבי תורה"
מורה הלכתית (ת "הוכתרה הורבי& בתואר החדש מהר, תק� מהל� זה בחריפות) RCA (ריתהב

הורבי& וכמה נשי� נוספות משרתות בפועל , א� מעבר לתואר הפורמלי). רוחנית תורנית
  הורבי&.ריתהב�צות ברחבי ארקסיותקהילות אורתודובכמה בתפקידי� רבניי� או חינוכיי� 

 מוסד אורתודוקסי ראשו� מסוגו להכשרת נשי� לתפקיד – "ת"ישיבת מהר"קנית של הֵדהינה 
ת סיי� את "מחזור הבוגרות הראשו� של ישיבת מהר. יורק�שמקו� מושבו בניו, ת"מהר

  .yeshivatmaharat.org.  ומנה שלוש נשי�2013לימודיו בשנת 
דוגמה לכ� נית� למצוא בפועלה של מלכה . 11 ש"לעיל ה, "המרד הקדוש "רוס ראו  108

 ותת כמנהיגווהבולטות שפוסקות הלכה בריש גלי ונתפסהיחידות  אחת הנשי� – פיוטרקובסקי
. פיוטרקובסקי בולטת במיוחד בעיסוק ההלכתי שלה בתכנו� המשפחהשל תרומתה . תוציבורי

 ÂÚ„ 55 ,20˙" נשי� כדוברות הלכה" מלכה פיוטרקובסקי אועוד על חזו� זה ועל דמותה ר
)2012( www.kolech.com/show.asp?id=52512;  אשת הלכה , מלכה פיוטרקובסקי"קלנר ורד

 ?Ò·ÂÏ‚ 17.5.2012 www.globes.co.il/news/article.aspx" חרי� נגד הדתיי� בכתב אישו� –
did=1000749300. 
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כיווני� לאימפריאליי� בי� כוחות יי� לאידפיאת הדרמה המתחוללת בתוכה בי� כוחות 
  ."רצויי�"ה

אני מודה שאינני מצליח להבי� ": "בית הלל"מרבני ,  כותב הרב חיי� נבו�, למשל,כ�
, זו האמת, א� ברי לי שא� כ� אומרת התורה, התורהלמשל מדוע אישה פסולה לעדות מ� 

, ‚˘¯ ·�ÚÈ ˙Â˜· באופ� עקרוני יותר הוא כותב בספרו 109."ועלינו לכונ� את חיינו על פיה
  :העוסק בסוגיית האישה בהלכה

א� אנו מאמיני� שהתורה : הנקודה הבסיסית פשוטה מאוד, בסופו של דבר
ומה בה חוכמה הגדולה אנחנו מאמיני� ג� שגל, השמי� ניתנה לנו מ�

הוא ידע שהוא עומד לעשות צעד , כאשר צעד אברה� לעקדה. מחוכמתנו
טוב יותר ממנו  יודע' א� הוא הבי� ג� שה; הסותר את כל אמונתו המוסרית

  .מה אִמתי ומה מוסרי

א� זוהי . הנחרצת הזו בהמש� דברינו נדו� ג� בהסתייגויות מ� האמירה
; התורה אסור לנו לכפות את ערכינו על: ונקודת המוצא הברורה של דיוננ

  .עלינו לאמ# את ערכיה שלה

 –על פמיניז� ויהדות  תמר רוס כתבה ספר מרשי� מבחינה פילוסופית' פרופ
‰Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ¯‡ .לפרש �ולעצב  המהל� המרכזי של הספר הוא ניסיו

אי� בספר כל מחשבה על . את הכרתנו היהודית לאור תובנות פמיניסטיות
 110.לפרש ולעצב את הפמיניז� לאור התורה: מהל� הפו� האפשרות של

 ,נבו� חוגג לכאורה את כניסת� של נשי� הוגות ותלמידות חכמי� לשיח התיאולוגי והתורני
הכרעה ברורה מראש שתכתיב את תוצאות , א� תרצו" הצהרת נאמנות"א� הוא דורש 

ת כחיצוניות ומשניות לדת שנתפסו( הכפפת התפיסות הפמיניסטיות –המהל� הפרשני 
 דהמודל העק). כפי שהוא מבי� אות�(לתורה ולרצו� האל ) תוצר של העדפות אישיותכו

  .יתר שוויו� מגדרישל משמש א� כ� במפורש ככלי למשטור שינויי� ברוח 
אשר מסתמ� ,  אנו מוצאות אצל הרב יובל שרלודהתפיסה מעודנת יותר של רעיו� העק

 וא� מבטא לא פע� עמדות , המודרניתקסייה� של האורתודוכאחד המנהיגי� הבולטי
חושש לגעת בסוגיות אינו  שרלו ,בניגוד לרבני� אחרי�. אמפתיות כלפי הפמיניז� הדתי

 ועומד לציד� של פמיניסטיות דתיות בפעולת� לחשיפת אלימות ,חברתיות ומגדריות נפיצות
 כאשר מודבקת לו ,רי� אישיי�א� משל� על כ� מחיא וה .ופגיעות מיניות בחברה הדתית

_____________________________________  

 .Â˜� 304 ,59) 2007( www.kolech.com/show„‰ "צרי� התורהארמו� הפמיניז� "חיי� נבו�   109
asp?id=24128. 

 .)ÚÈ ˙Â�· ¯˘‚–„È˙ÚÏ ¯·Ú ÔÈ· ‰ÎÏ‰· ‰˘‡‰ „ÓÚÓ  19 )2011˜· חיי� נבו�   110
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שמר� " לכנות את הרב שרלו אפשר�אי, כ�� כמו111.וכדומה" רפורמי�אוינ"תווית של 
הוא מעוניי� ברפלקסיה עמוקה על מקומה ודמותה של ההלכה בהקשר של ש היות ,"סיקל

כמה מרכזית אצלו עד יש לשי� לב , ואולי דווקא בשל כ�, ע� זאת. חיינו בעת הזאת
  : וכיצד היא עוטפת את ההכרה בצור� בשינוי,"דהעק"של ההרטוריקה 

סיו� להעמיד כקריטריו� יחיד את ההכרה כי יש לעשות א� ורק את אשר יהנ
  .איננו יכול למנוע לחלוטי� את הטעות והסטייה', דציווה 

ראשו� . נראה כי נית� להפיק מתו� כלל זה שני יסודות בסיסיי�, א� על פי כ�
ולא את רצו� , בלבד' ד והמחויבות לעשות את רצו� בה� הוא עצ� ההכרה

כל מי שרואה את ההלכה כמקור . האד� בעת התנגשות בי� שני רצונות אלו
כל המתייחס אל אמונת ישראל כמי שבאה ; השראה ולא כמקור סמכות

כל ; ואינו מכיר בכפיית הר סיני עליו כגיגית, להעניק לו חוויה רוחנית
סרב להביא את רצונותיו ואת אמונותיו אל ומ, המתעל� מפרשת העקדה

כל המבקש למסד את קשריו ע� ; בעת שיהיה לו ברור כי כ� ציווה' דמזבח 
 –" א� כבני� א� כעבדי�"בוראו במנגינת אב וב� בלבד ואינו מוכ� לומר 

  112...כל אלה ה� בוני עגל ולא עושי משכ�

היא בראש ) עבודה זרה" (עגל" בי�ל) עבודת הש�" (משכ�"נית� א� כ� לומר שההבחנה בי� 
, בר�. בי� שלילת רעיו� זהל רצו� האד� אל מול רצו� האל דתובראשונה ההבחנה שבי� עק

כיצד אד� . למבח� המעשהמעמידי� אותה הבחנה זו יכולה להיות מעורפלת למדי כאשר 
ה  היא מ� השפדה וכיצד נדע כשופטי� חיצוניי� מתי הרטוריקה של העק,'מהו דבר היודע 

 ותנוספמידה �אמותלש� כ� שרלו מונה ? ולחו# ומתי היא מבטאת עמדה דתית אותנטית
אמיתי וכנה , מסדנימהווה רעיו� אכ�  דה הוא מת� אינדיקציות לכ� שרעיו� העק�שכל עניינ

מנ� מלכוו� את דבריו והרב שרלו נמנע א". משכ�"בהתעוררות הדתית המבקשת מעמד של 
 בי� ותהמבחינהמידה �באמותספרו ד� שנת� העובדה י בהא�, דתיהישירות לפמיניז� 

שהיא  ,לבי� התחדשות דתית שאינה רצויה, "משכ�"בבחינת שהיא , התחדשות דתית רצויה
הפמיניז� הדתי הוא אחד ממוקדי ההתחדשות המרכזיי� שנת� העובדה יובה, "עגל"בבחינת 

_____________________________________  

תק� בחריפות ר שא, ג��ראש ישיבת רמת, ראו בעניי� זה סיקור של דברי הרב יהושע שפירא  111
הכנסת �ג� את בית�כמו, ו פסקי� של הרב שרלוהכוללת לדעת, כהגדרתו" רפורמה�אוינ"את ה

מתקפה " נחשוני וביק. מיניי� דתיי��בירושלי� וכ� ארגוני� פמיניסטיי� וחד" שירה חדשה"
 /ynet 5.7.2009 www.ynet.co.il/articles" 'צומחת אצלנו תנועה רפורמית ':לית"חרד

0,7340,L-3741333,00.html . אמור לעורר חרדה ומיאוס  רשא ,"רפורמה�אוינ"מוב� שהביטוי
  קשור לטיעו�,קסייהולהוציא את המכוני� כ� אל מחו& לגבולות הלגיטימיי� של האורתודו

 . שבו נדו� בהמש�,"המדרו� החלקלק"
  .)Ï‚ÚÏ ÔÎ˘Ó ÔÈ·–„ ˙·ÈÊÚÂ ‰Ó¯ÂÙ¯ ÏÂÓ ˙È˙„ ˙Â˘„Á˙‰ ' 68 )2000 יובל שרלו   112
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 –וני� ג� להניח שדבריו מכ�מופר� שאי� זה דומה , יו�כמודרנית ה�קסיתבקהילה האורתודו
  113.לכ� –ואולי בעיקר 

בתפקידי האמור לעיל דומה כי נשי� העוסקות בתלמוד תורה ומשמשות לנוכח 
 ,דימ בכיווני� ליברליי� ולכי א� :נתונות בי� הפטיש לסד�למיניה�  הלכתיי��ציבוריי�

 א� יישרו ;שלה� הלגיטימציה ה וביהינמשלל יות"  מספיקלא דתיות"תודבק לה� תווית של 
 ג� את ושרתיה�  וכיצד ,לא ברור מה תהיה תרומת� הייחודית כנשי�,  ע� הממסד הדתיקו

א� מכל מקו� יש להכיר את , מוקד� לדעת כיצד יתפתחו מגמות אלה. האינטרסי� שלה�
הנשי� השותפות הניצבי� בדרכ� של יחד ע� החסמי� התיאולוגיי� הֲהִניע*ת רשת 

  ".רה תלמוד התוכתמהפ"ב
� נשי� בבית� שלתורה לנשי� ובהשלכותיה על מעורבותהעד כא� דנו בסוגיית תלמוד 

השתתפות� בעיצוב הנרטיב והנומוס הדתיי� באמצעות על  , כלומר– הדי��המדרש ובבית
 תו� ניתוח החסמי� הפועלי� – עבודה פרשנית ופסיקת הלכה,  יצירה מדרשית� שלתהליכי

 של נשי� בתחו� �כעת נפנה למעורבות. דהעות רעיו� העקבעיקר באמצ, כל העת למשטור�
קיי� . לבחינת אופני השינוי המגדרי שמתרחש בתחו� הריטואל הדתי, קרי, הכנסת�בית

ככל שה� , ככל שנשי� בקיאות יותר בספרות ההלכתית. קשר ישיר בי� התחומי�כמוב� 
א� לא , ת לתהות מדועה� מתחילו, "ארו� הספרי� היהודי"יד בית ל�מרגישות יותר בנות

  .ייגרע חלק� מ� התפילה והטקסי�, המדרש�נגרע חלק� מיושבי בית

3 .ÌÈÈ˙„ ÌÈÏ‡ÂËÈ¯  

תחו� הטקס ,  סובב סביב פרקטיקות הלכתיות מעשיותקסימכיוו� שאורח החיי� האורתודו
, ו� וישיר בי� נרטיב לנומוסהריטואל הדתי מחבר באופ� מכ�. והתפילה מרכזי בו ביותר

את , ו פרקטיקה שנועדה לשק� ולכונ� בחיי היומיו� את ערכיו של האד� המאמי�בהיות
תחו� הטקס . זיקתו אל הקהילה היהודית ההיסטורית והממשיתאת יחסיו ע� אלוהיו ו

מיקומה הראוי בדבר כגו� , והתפילה מקיי� כמוב� זיקה ג� לתפיסות חברתיות ופוליטיות
 התפילה י�בו מתרחשש(הכנסת �י של ביתשל האישה בקהילה הדתית ובמרחב הציבור

_____________________________________  

 �ביניה, יות הדתיתטתנהאו או למבח� הרצינותמידה �כמה אמותשרלו מציע , כ��כמו  113
הפער בי� , היחס לתלמידי חכמי� ומידת הכבוד כלפיה�, היחס לחומרות ולסייגי�, ההתנהגות

אלא שניתוח מדוקדק מגלה . המדרש לבי� אלה הנאמרות בחו& ועוד�אמיתות הנאמרות בבית
 התירמושאינה , הטיה מגדרית סמויה ובעייתיתיש הללו המידה �אמותבהעמדת חלק מכי 

בעת �קוו המגדרי ולהיתפס בה�לנשי� דתיות המנסות לשנות את הסטטוסרב מרחב תמרו� 
אודות �עללפירוט . מקו� להרחיב בעניי� זההא� לא כא� . כנשי� דתיות ראויות ונאמנות

על ההבחנה בי� רפורמה להתחדשות "שרלו יובל   שלמאמרו את ראוהללו  המידה�אמות
 www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/7/07%20%D7%A9% )ט"התשנ (101 ז ‡˜„ÂÓ˙" דתית

D7%A8%D7%9C%D7%95.pdf.  
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הפמיניז� הדתי עורר בעשורי� האחרוני� דיו� ער על ). וחלק ניכר מטקסי מעגל החיי�
הביקורות מתמקדות ברמות . מקומ� של נשי� בתחו� הריטואלי� והליטורגיקה היהודיי�

 המרחב בחלוקת,  בטקסטי� שנאמרי� או נקראי�–נומוס בנרטיב וה� בשונות הנוגעות ה� 
 של � או העדר�בעצ� נוכחות, )עזרת הנשי� ואופי המחיצהשל  מהמיקו(הכנסת �הפיזי בבית

 בחגיגות ובטקסי ,קריאת התורה בשבתות ובחגי�ב, כגו� בנשיאת דרשות(טקס בנשי� 
כגו� טקס (בחלוקת התפקידי� המגדרית בטקס או בהעדר טקסי� המיועדי� לנשי� , )אבלות

  114).מצווה�בת
 ‰‡Á„ .נשי� דתיותידי �עלות שלושה סוגי� של פתרונות שהוצעו לאתגר זה נית� לזה

ולהיכלל , בתפילות ובטקסי�" שוות"הוא מהל� אינטגרטיבי שמאפשר לנשי� להשתלב כ
 מגמה זו היא ביטוי של פמיניז� העל פני. מקביל ומשות� לגברי�, בקהילה באופ� דומה

מנת � על, במוב� זה שלא פע�,לכת ביותר�ק א� יש לראות בה ג� את המהל� המרחי,ליברלי
 יש לטעו� כי ה� חייבות במצוות באותה ,לכלול השתתפות של נשי� בקהילה המשותפת

להרחיבה עד כדי הכללת נשי� במניי� לכאורה  טענה שנית� – רמת חיוב הלכתית כמו גברי�
ציבור קובע מי נחשב חלק מ� הההממוגדר הִמדרג ובכ� בעצ� לעקור מ� השורש את (

  ).היהודי
 ‚ÂÒ¯Á‡ – המסורתיות" גבריות"הוא העתקת הטקסי� והתפילות ה של פתרונות �ה 

במוב� של יצירת חיקוי שלה� וה� במוב� של הזזת הטקס או התפילה ממקומ� המסורתי 
"). יטרלינ"בית פרטי או מרחב ציבורי , הכנסת�חדר אחר בבית(הכנסת אל מרחב אחר �בבית

ולעסוק בפרקטיקות דתיות , צונ� של נשי� להתחבר מחדש לתפילהמגמה זו מעידה על ר
שכ� אי� לכ� ער� של (תו� הישמעות לכאורה להגבלות ההלכתיות על מעמד� , באופ� פעיל

אבל לרוב ג� ). נחשב התכנסות של נשי� יחידותהדבר אלא , כציבור, התכנסות כמניי�
 116,יא אכ� מייצרת מרחב נשי נפרד ובפועל ה115,ידי רבני� כחתרנית�פעילות כזו נתפסת על

  .על כל הפוטנציאל הטמו� בכ�, בדומה למהל� שנקט הפמיניז� הרדיקלי

_____________________________________  

 מאבק� של נשי� בקהילה :'שבת בבוקר יו� יפה'"גורדי� רחל ראו על כ� במאמרה של   114
̄ ÌÊÈ�ÈÓÙÂ" האורתודוקסית לשותפות בבית הכנסת ובריטואלי� הדתיי� „‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈ�ÂÈÚ 

: להל�) (2007 ,עורכות' יפעת ביטו� ודנה פוג&, רביד�יסקישלומית ינ, ארז�דפנה ברק (143
מאבק� של נשי� בקהילה האורתודוקסית לשותפות בבית הכנסת ובריטואלי� "גורדי� 
  ").הדתיי�

בי� לתפילה לנשי� �מובילות קבוצותהעל חוסר ההתאמה בי� התפיסה העצמית של נשי�   115
 Norma Baumel Joseph, Women in  ראו,תכחתרניזו את פעילות� הרואי�  ,התפיסה של רבני�

Orthodoxy: Conventional and Contentious, in I DID IT MY WAY: WOMEN REMAKING 

AMERICAN JUDAISM 181 (Riv Ellen Prell ed., 2007).  
 אלא ,כיווני לעבר הפרדה� מהל� חדהתפילה לנשי� בלבד אינ�גורדי� סבורה כי הקמת קבוצות  116

יציאה מ� המרחב המשות� למע� העצמה וחזרה אליו באופ� שונה "נועד לאפשר חלק מרצ� ש
מקו� "ביניי� זה מאפשר קיו� מרחב נפרד שהינו � שלב."אשר משנה את הדפוסי� הקודמי�

מוג� להעצמה בהיותו מרחב סלחני להתנסויות דתיות בגלל שוליותו הפוטרת אותו מהצור� 
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 ‚ÂÒÈ˘ÈÏ˘  , הוא חיבור תפילות או יצירת טקסי� חדשי� לנשי�של פתרונות �בי
ובי� ) מצווה�טקס בתכגו� (שאי� לה� עדיי� מקבילה נשית קיימי� מדובר בטקסי� ש
, �גירושי, טקסי� או תפילות לציו� הפלהכגו� (דשי� לגמרי מדובר ביצירת טקסי� חש

נית� של פתרונות זה בסוג ). ריפוי מסרט� שד ועוד, שחרור מעגינות, טבילה ראשונה במקווה
אולי לכלול ג� חלק מ� הנעשה בתחו� טקסי הנישואי� להרחבת תפקיד� של נשי� בטקס 

מסגרת נבח� כעת את העשייה ב. דריתני יותר מבחינה מגיווווש טקס משת� ללולשינויו לכ
סוגי הפתרונות שמנינו לעיל לאתגר סביב מקומ� של נשי� בתחו� הריטואלי�  תשלוש

  .הדתיי�
הראשונה . קסיותפמיניסטיות אורתודושיזמו פעילויות כמה בתחו� התפילה נית� לציי� 

ר צצו במגזר שא ,תפילה לנשי��היא הקמת קבוצות, מבחינה היסטורית, ה�יניבמ
הברית ובישראל במקביל בשנות השבעי� והשמוני� של המאה �האורתודוקסי בארצות

תפילה לנשי� ממשיכות להתקיי� עד היו� בהקשרי� קהילתיי� שוני� � קבוצות117.העשרי�
קבוצת .  ולא ממוסדות או תדירות,בהתארגנויות ספורדיותמדובר א� כי , בכל רחבי האר#

 א� כי ,תפילה� קמה ג� היא במקור כקבוצת,המש�בה נדו� בהרחבה בש ,"נשות הכותל"
ייחודית ג� " נשות הכותל "118. פוליטי וחינוכי מובהקיו��סדר לה ג� �הנסיבות נוסלנוכח 

עשרי� יותר מהמתפללת יחד כבר , י�שהרכבה וגודלה משתנ, זרמית�בהיותה קבוצה רב
 מתכנסות לרגל אומפע� לפע� א� לרוב מדובר בקבוצות שנפגשות . שנה מדי ראש חודש

תורה או טקסי �קריאת התורה בשמחת, כגו� קריאת מגילת אסתר בפורי�(אירועי� מיוחדי� 
ה� משמשות ג� מקור לתמיכה ,  שהינו התפילה,מעבר לקיו� האירוע המרכזי). חיי�

 וא� לִחברות של דור צעיר של בנות אל תו� תודעה פמיניסטית ,העצמה פמיניסטיתלו
תפילה לנשי� �יש קבוצות. המצווה במסגרות אל�גת טקסי בתהלכתית באמצעות חגי

 ויש שמתנהלות במרחבי� ,הסכמה שבשתיקה מרבני הקהילותבאישור מפורש או בשזוכות 
  119.הצור� לקבל אישור רבני כזהמ�  לכאורה ותפרטיי� ובכ� נמנע

_____________________________________  

מאבק� של נשי� בקהילה האורתודוקסית  "רדי� גו."לעמוד בכללי� הנוקשי� של הקנו�
  .183' בעמ, 114 ש" לעיל ה,"לשותפות בבית הכנסת ובריטואלי� הדתיי�

פעלו כמה נשי� תה יויחד א, התפילה הראשונות לנשי� באר& ייסדה פנינה פלאי�את קבוצות  117
 ,Adler תפילה לנשי� ראו�על קבוצות. עמי כה� וחנה ספראינ,  כגו� דבי וייסמ�,נוספות

Innovation and Authority ,44ש "לעיל ה ;HARTMAN ,רוס ; 113–106' בעמ, 13ש "לעיל ה
‰Ï ÏÚÓÓ ‰¯Â˙‰ ÔÂÓ¯‡ ,לו� ֵאמנח� ; וההפניות המובאות ש� 159–148' בעמ, 7ש "לעיל ה

 – È‡‰ „ÓÚÓ: ËÂÙÈ˘Â ËÙ˘Ó ,‰¯ÂÓ˙Â ˙¯ÂÒÓ˘‰" תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור"
˙ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙È„Â‰È ‰�È„Ó Ï˘ ‰ÈÎ¯Ú 119 )2005() תפילה ; תפילה בציבור"ֵאלו� : להל�

  .115 ש"ה לעיל ,Baumel Joseph; ")ברחבת הכותל
118  Rivka Haut, Orthodox Women’s Spirituality, in WOMEN OF THE WALL: CLAIMING 

SACRED GROUND AT JUDAISM’S HOLY SITE 263 (Phyllis Chelser & Rivka Haut eds., 
  .)Haut, Orthodox Women’s Spirituality: להל� ((2002

� במקרה של קבוצת– פסק באופ� דיסקרטי ופרטני, ששימש הרב הראשי לישראל, הרב גור�  119
 כי נית� – ריתהב�צות אר, מרילנד, בבולטימור1974שנת תפילה לנשי� שהחלה לפעול ב
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) כנסת�בתי(היא קהילות , שהחלה לפני כעשור, דר� א� יותר�תופעה חדשה ופורצת

כגו� שליחות (בה� נשי� נושאות בתפקידי� פעילי� במהל� התפילה עצמה ש קסיותרתודואו

, ההלכתיי�, הריטואליי�(הכנסת � ביתו שלג� בניהול ענייני�כמו) ציבור וקריאה בתורה

שילוב מעי� זה מתבטא בתצורות שונות ומקבל הצדקות הלכתיות ). החברתיי� והארגוניי�

ר שא ,בירושלי�" שירה חדשה"קהילת הוא  הות מעי� אל המודל המרכזי לקהיל120.שונות

מאות מתפללי� ר שאלילה לתופעה מוכרת ומדוברת �הפכה כמעט ב�נ ו2002שנת נוסדה ב

 כיו� קיימות כבר כעשרי� קהילות 121.מגיעי� אליה מדי שבת מכל רחבי האר# והעול�

  ולא,"יותשיתופ"כינוי ב זכו ה קהילות מעי� אל122.באר# ובעול�שיתופיות כאלה 

מגבלות הלכתיות מסוימות על השתתפות� של משו� שה� מקבלות על עצמ� , "שוויוניות"

הכנסת �יצירת שוויו� מגדרי מלא בבית) לפחות לעת עתה(מונעות ר שא ,נשי� בתפילה

ודומותיה באר# רואות " שירה חדשה). "קסיי�אורתודו�מזרמי� ליברליי� לאלהבדיל  ,זאת(

החברי� בה� משתייכי� מבחינה ורוב  , המחויבות להלכהקסיותרתודועצמ� כקהילות אואת 

ה� מוטחת ב, דווקא בגללהואולי , לצד הצלחת� היחסית, ע� זאת. סוציולוגית למגזר זה
_____________________________________  

. כנסת� ולכ� לקיי� את כל התפילות והריטואלי� כבכל בית,להחשיב את קבוצת הנשי� למניי�
מש� את ידו הוא  1989 ובשנת , ברב גור�ביקורת רבההוטחה  ההיתר הסודי א� לאחר פרסו�

 ש" ה לעיל,Baumel Josephראו .  למימוש בפועלהלא יועדהיא  וטע� כי ,מפסיקה רדיקלית זו
  .197' עמב, 115

 Mendel Shapiro, Qeri’at Ha-Torah by Women: A Halakhic; 52ש "לעיל ה, שפרבר  120
Analysis, 1 EDAH J. 1 (2001), available at http://www.edah.org/backend/JournalArticle/ 

1_2_shapiro.pdf. בי� "שי � עירוניתלניתוח ההתנגדויות ההלכתיות למנייני� מסוג זה ראו ר
˘ÂÒÓ· ÔÂÈÂÂ˘ È‡Â ÔÂÈÂÂ¯˙  "גדות לקריאת נשי� בתורה על מגמת ההתנ–כבוד לשוויו� 

˙È„Â‰È‰) בירושלי� נעשה לאור� " שירה חדשה"בקהילת , כ��כמו. )בדפוס, משה הלינגר עור�
רור מקי� ויסודי של השאלות ההלכתיות הכרוכות בשינוי מעמד� של נשי� בתפילה השני� בי

  . א� הדברי� טר� הועלו על הכתב,בציבור
121  www.shirahadasha.org.il.חלק מ� ההתנגדויות על  ו, להקמת הקהילהלביו על התהלי� שה

. מנהיגותיהמממייסדות הקהילה ו, )13ש "ה לעיל, HARTMAN (ראו ספרה של הרטמ�, אליה
  .ילה זו בקה– בעבר ובהווה –אנו הכותבות חברות פעילות , למע� הגילוי הנאות

רוב� , שלו כעשרי� קהילות ברשימת הקהילות השיתופיותהמרשתת  מונה באתר JOFAארגו�   122
ופיות קיימות קהילות שיתארבע . קנדהבאוסטרליה וב, ריתהב�צות באר– אר&ל�&המכריע בחו

. שבע�בבאר" בארות"במודיעי� ו" דרכי נע�", בירושלי�" הקהל"ו" שירה חדשה "–באר& 
כנס שנתי שמקיי� הוא  מנייני� מסוג זה � של שקרו בעקבות היווסדותי�ניינהמעהדברי�  דאח

� נשאיקהילות  ,כלומר" (עצמאיות"עבור קהילות בארבע שני� כבר ק יור�מכו� הדר בניו
 .www.mechonhadar(קהילות שיתופיות זה  ובכלל ,)משויכות לממסד זרמי כלשהו

org/minyan-project(.יצא ריתהב�צות באר � ELIE KAUNFER, EMPOWERED :ספר בנושא זה א

JUDAISM: WHAT INDEPENDENT MINYANIM CAN TEACH US ABOUT BUILDING VIBRANT 

JEWISH COMMUNITIES (2010) . ניתוח מעניי� לשאלת מניעיה� וזהות� של גברי� המשתייכי�
וקמ� בספרה ציעה לאחרונה אילנה סט ה)Partnership Minyanim (הלמנייני� שיתופיי� אל

ELANA MARYLES SZTOKMAN, THE MEN’S SECTION: ORTHODOX JEWISH MEN IN AN 

EGALITARIAN WORLD (2011).  
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תוק� לא פע� את עצ� הכללת� במסגרת ר שא ,ביקורת מתמדת וחריפה מצד הממסד הרבני

 ושאלות רבות , תוביל מגמה זומוקד� עדיי� לדעת לא�, מכל מקו� 123.קסייההאורתודו

הא� ? )המיינסטרי�(הזר� המרכזי שוליי� זו על �כיצד תשפיע תופעת: נותרו פתוחות

 הפרקטיקות ותפתחיהא� ? המודל ימשי� להתרחב לקהילות ולציבורי� נוספי�

�הא� הגבולות הבי�? והאידיאולוגיות בקהילות הללו משיתו� חלקי לעבר שוויו� מלא

) הכנסת�ידי שאלת מקומה של האישה בבית� עלהעטומ�לאבמידה גדרי� מור שא(זרמיי� 

 המתחרדת תוקיע קסייהיתגמשו או יוגדרו מחדש או שמא ה� יתחזקו ויתקבעו והאורתודו

  ?תופעה זו מקרבה

על , א� כי איטית, השפעהיש  קסייה לתופעות המתרחשות בשולי האורתודו,להערכתנו

על וא� , קסיתבולות השיח והזהות האורתודו על הרחבת ג– קסיהנרטיב האורתודו

�קסיותהלגיטימציה לדרוש ולייצר שינויי� הדרגתיי� בפרקטיקות של קהילות אורתודו

מסורתי יותר באמצעות עצ� האפשרות והדח� להעלות לדיו� �מודרניות בעלות מודל שמרני

ההלכתי האתגר ש א� עושה רוש� ,לא נוכל כמוב� להוכיח קשר ישיר. שאלות מגדריות

 ,כ�. לפתח� של הרבני� ולקהילותיה� לא נותר בלא מענהחברי קהילה זו הציבו שוהמוסרי 

נכתב אשר (עת מכובד בציבור זה �תפרס� בכתבשהעל מאמר הלכתי , למשל, נית� להצביע

וכ� על  124,המתיר למעשה צירו� נשי� לזימו�) הסדר בהסכמת רבו�ידי תלמיד ישיבת�על

בכמה קהילות בדבר האפשרות להוציא ספרי תורה לנשי� י� המתנהלדיוני� סוערי� 

הכנסת או לאפשר לנשי� לשאת דברי תורה בזמ� �לכלול נשי� בוועד בית, תורה�בשמחת

  .התפילה

 נשי� במגוו� תחומי התפילה והטקס � שלמעורבותבעיית נדמה כיו� כי ככל שמתברר ש

 ,"המדרו� החלקלק"מוש בטענת גובר השי, רוב מבחינה הלכתית�פי�הדתי הינה פתירה על

המדרו� "כיצד פועלת א� כ� טענת . המזהירה מפני מימוש האפשרויות ההלכתיות הללו

הפמיניז� שההתנגדות לשינויי� ?  כחס� נרטיבי בהקשר של ריטואלי� דתיי�"החלקלק

  :עשויה להתנסח לכאורה כ�)  למשל,בסדרי התפילה(הדתי מציע 

  125;עצמה מבחינה הלכתיתל כשקריאת נשי� בתורה אינה אסורה

_____________________________________  

  .111ש "לעיל ה, נחשוני ראו  123
 ‡˜„ÂÓ˙"  לשאלת צירופ� של נשי� לזימו� בחוג המשפחה–שלוש דעות מזמנות "יונת� גרשו�   124

  .www.bmj.org.il/userfiles/akdamot/26/gershon.pdf) א"התשנ (7כו 
ש "לעיל ה, Shapiro(מאמרו ההלכתי המקי� של שפירו  לעכפי שמודה הרב הנקי� בתגובה   125

לקריאת מתנגד הרב הנקי� בגינה שהסיבה . בדבר ההיתר ההלכתי לקריאת נשי� בתורה) 120
  ראו. אלא בחשש שציבור זה פשוט לא יישאר אורתודוקסי,נעוצה כלל בהלכהאינה נשי� בתורה 

Yehuda Herzl Henkin, Qeri’at Ha-Torahby Women: Where We Stand Today, 1 EDAH J. 
2 (2001), available at http://www.edah.org/backend/JournalArticle/1_2_henkin.pdf . כ� ראו

 Mendel Shapiro and Yehuda Herzl Henkin, Concluding: את תשובתו של שפירו
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כגו� (להתיר ג� דברי� אסורי� אנו עלולי� להידרדר ו ,א� נתיר אותה) אבל(
  ;הלכהבבמפורש שנאסר  נתיר דבר ,כלומר, )ספירת אישה למניי�

  .לכ� לא נתיר קריאה בתורה לנשי�

 טיעו� זה מטיל ספק ביכולת לעשות את ההבחנות הראויות בי� מה שפסול מבחינה הלכתית
מה . בחנות הללו נעשי� בעול� ההלכה מאז ומעול�וההא� הבירורי� . לבי� מה שמותר

מה ההבדל העקרוני בי� ? לעשות את ההבחנה כא�שלא נצליח מצדיק א� כ� את ההנחה 
) לאחר שהתבררו כלגיטימיי�(שינויי� הלכתיי� אחרי� של מגוו� בי� קריאת נשי� בתורה ל

  ?שינוי נרחב יותר או אותה רמת אנטגוניז�פני שש מאשר דומה שאינ� מעוררי� אותו ח
העומד , הרי שרצח, חסד�המתתבנוגע לסית קל "מדרו� חלקלק"א� נשווה זאת לטענת 

פני לטעו� כי החשש מאפשר  ולכ� ,מקובל על כול� כפסול מבחינה מוסרית, בסו� המדרו�
מבחינה הלכתית כי  , ללא כל צל של ספק,הא� ברור לחלוטי�, בר�. דרדרות אליו מוצדקיה

נית� ? הא� באמת יש כא� מדרו� ברור? אישה אינה יכולה לקרוא בתורה או להימנות למניי�
א� יסתבר שיש פרשנויות הלכתיות משמעותיות ומרכזיות המאפשרות : להפו� את השאלה

משו� שעושה רוש� , אנו סבורות שלא?  כלגיטימיותותקבליהא� ה� , קריאת נשי� בתורה
̇ ‰‰È‡-‰ÎÏלש מפני הידרדרות לא החשש ¯ÈÓ˘�המ שהרי הבירור , הוא שמנחה את הדיו 

במיוחד א� ו , הפרשנותאאפו הי� בקורפוס שנשמתבוודאי, אסור הינו מתמידומה מותר 
הרי ג� הפמיניסטיות ו(על כל המשתתפי�   מקובלי�קסיי�האורתודו" כללי המשחק"

 – לחרוג מכללי המשחק ההלכתיי� מדברות בש� ההלכה ואינ� חפצות קסיותהאורתודו
את העול� הדתי א� יה או יסקלעזוב את האורתודוה� יכלו , היו מעוניינות לעשות זאתאילו 
  ?"מדרו� חלקלק"לטעו� לֲהִניעה מדוע א� כ� דווקא כא� יש ). בכלל

שהצגנו " המדרו� החלקלק"לטענת חלופי  אנו מבקשות להציע ניסוח ,כדי להבי� זאת
ישק� באופ� מוצלח יותר את הרבדי� הנוספי� ר שא, ל קריאת נשי� בתורהלעיל בהקשר ש

  :של הדיו�

  ;עצמה מבחינה הלכתיתלבתורה אינה אסורה כשנשי�  תקריא

, אישה למניי�להתיר ג� ספירת אנו עלולי� להידרדר ו ,א� נתיר אותה) אבל(
  ורפורמה פירושה,לרפורמי� „ÌÈÓÂ נהיה ,כלומר, הורדת המחיצה וכדומה

  ;הרס הדת

  .לכ� לא נתיר קריאה בתורה לנשי�

_____________________________________  

Responses to Qeri’at ha-Torah for Women, 1 EDAH J. 2 (2001), available at 
http://www.edah.org/backend/JournalArticle/1_2_conclude.pdf.  



  ג"תשע טו משפט וממשל  תניא ציו� וולדקסו שי�רונית עיר

286 
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\05-ווולדקס שי עיר.doc 11/7/2013 11:13:00 AM  

העי� של � עצ� מראית,כלומר. ויכוחונדמה לנו שניסוח כזה משק� באופ� נאמ� יותר את ה
עצמה עשויה להיתפס כמותרת מבחינה לג� א� הפרקטיקה כש, לתנועה הרפורמיתדמיו� 

במילי� . הכנסת� ללכת לקראת יתר שוויו� לנשי� בביתֲהִניעהפוסלת כל רצו� ו, הלכתית
בש� ,  יותר מכ�Â˘ÈÓ· ¯˙ÂÈ ‡È‰ ˙Â„‚�˙‰‰ ÈÏÓÒ‰È˙Â‰Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· ¯˘‡Ó.126¯ , אחרות

 ת לבחינ,כלומר(נחסמת כל אפשרות להתמודדות כנה במישור המהותי הסמלי החשש 
  ). מציבקסיהפמיניז� האורתודושהאתגרי� לנוכח ההלכתיות הפתוחות לשינוי האפשרויות 

גוררת הסמלי ההתנגדות במישור , על גופי הלכה )נלי לכאורהרציו(במקו� דיו� מהותי 
 שעלולות לגרו� קרעי� עד כדי ,)מצד כל המעורבי�(עימה לא פע� תגובות רגשיות עזות 

 על הנפיצות והרגישות של הנושא מעידה ג� האלימות המילולית 127.פירוק� של קהילות
להעלות את הנושא של " מעיזות"ר שא ,"נשות הכותל"המופנית כלפי ד ווהממשית מא

חלק מהעוצמות הרגשיות קשורות , לטענתנו. תפילת נשי� בלב המרחב הציבורי והמקודש
יש ו( בתחו� הפולחני נחצי� באופ� בולט ונראה לעי�  נשי�� שלשבמעורבותעובדה ל

ר וערעוגלו�  ,)ומהקריאה בתורה וכד, התעטפות בטלית(גבולות מגדריי� ) שיאמרו בוטה
�בשל החיבור האסוציאטיבי ע� יהדות לא(תרבותיי� �חברתיי�על גבולות 

 מעיד פחות על התנגדות "המדרו� החלקלק"השימוש בטענת ,  כלומר128).קסיתאורתודו
זהותי ה�פועל יותר כאמצעי שאמור לסמ� את קו הגבול החברתיו ,עקרונית ברמת גופי הלכה

 .הולעודד אנשי� להתרחק ולהסתייג מתופעות גבוליות אל
 לא רק משו� שהיא מגבה לחלוטי� את הסדר , טענה מסוג זה קשה מאוד להתמודדע�

הנחת חוטאת ברמה מסוימת במשו� שהיא אלא ג� , שמרני הקיי�ה�דתיה�החברתי
 היא מניחה שפרקטיקות דתיות מסוימות פסולות מבחינה הלכתית רק משו� שה� :המבוקש

דיו� ניהול  דבר זה מקשה .ות להלכהלא להישאר נאמנמלכתחילה ביקשו שנהוגות בתנועות 
עצמה יכולה להתקבל מבחינה ל שכ� ג� א� הפרקטיקה כש,ענייני בשאלות ההלכתיות

, ה� מבחינת מסקנתה הסופית וה� מבחינת המתודולוגיה ההלכתית שהובילה אליה, הלכתית
 .הלכתית� באה לפסול אותה רק משו� שהיא נהוגה ג� בתנועה לא"המדרו� החלקלק"טענת 

הידרדרות לא למעשה מה שעומד בסופו של הטיעו� הוא החשש מפני , במילי� אחרות
 ,) למשל,חסד�המתתנגד רצח בטיעוני� פני הידרדרות לכמו החשש מ( שאסור כשלעצמו

_____________________________________  

ה  כמבחינה הלכתית קרוב לוודאי שמחיצה אינה. הדוגמה המובהקת לכ� היא המחיצה  126
 דווקא משו� קסיותהיכר של קהילות אורתודו�תולהפכה לסמל ונ אבל היא ,משמעותית

מבקשת להישאר ה ,"שירה חדשה "תג� בקהיל, לדוגמה. שהתנועות הליברליות הורידו אותה
בדיוק וזאת  ,עשו שינויי� ניכרי� בסדרי התפילה א� לא נגעו במחיצה, קסיבמגרש האורתודו

  .בשל סיבה זו
אנטומיה של שינוי דתי פמיניסטי "� ותמודדות כזו נית� למצוא אצל גילי זיות לה אחהדוגמ  127

  ).ÂÚ„ 55 ,10) 2012˙ "בקהילה אחת קטנה
 ביתר בה נדו�ש, "נשות הכותל"בו אנו מבינות את ההתנגדות לשניתוח זה מתקשר ג� לאופ�   128

  .פרק הבאבהרחבה 
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לברר את ֲהִניעה הפחות אי� �לכל וא(עצמו לאסור כששהמעשה לא התברר שכ� כלל 
  ".רפורמי�ככה עושי� ה"אסור כי למעשה שאלא , )העניי�

ג� א� נכיר בתפיסה שהידמות לרפורמה עלולה לגבות מחיר גבוה שתפגע , ויתרה מז
 המתנגד קסייש לשאול א� עול� ההלכה האורתודו, "אותנטית" הקסיתביהדות האורתודו

 שינויי� מגדריי� תנקיט�‡Èשל תוצאות הבחשבו� את מביא לשינויי� ברוח הפמיניז� הדתי 
 הא� עצ� השלילה הגורפת של שינויי� 129?לגבותדבר עלול שה ואת המחירי� ,כלשה�

של  האינה גוררת בעצמה נטיש, "המדרו� החלקלק"כפי שמציע טיעו� , מגדריי� באשר ה�
א� האמור כא� �על? הפחות יוצרת אנטגוניז� עמוק כלפיה�העול� הדתית או לכל�תפיסת

עושה רוש� ,  למשל,כ�. יא� כי בקצב איט, שינויי� ממשיכי� להתחולל, רוחב זה�על חס�
מרשי� לעצמ� ליטול חלק מודרני ה�קסישבפועל יותר ויותר אנשי� בציבור האורתודו

חברי שוללי� מאינ� , א� לעיתי� תדירות וא� באופ� מזדמ� ,בתפילה בקהילות השיתופיות
ת במוסדות אחרי� של מחבר�אינ� מדירי� אות� , וקסי� כאורתוד�זיהויאת  הקהילות אל

ודומותיה " שירה חדשה"קהילת נתפסו לו איאנו מניחות כי , במילי� אחרות. ומה וכדהמגזר
לא הייתה ניתנת לה� כלל , כרפורמיותלא כל שכ�  ,באופ� מובהק ווטיביותכקונסר

  .ידי הציבור�לגיטימציה על
נשי� מעורבות ג� בריטואלי� דתיי� שמלווי� את , הכנסת�תחו� התפילה בבית לענוס� 

.  לו#הכנסת וחלק� מחו�מתרחשי� חלק� בתו� המרחב של ביתר שוא, �מעגל החיי
ג� �כמו, בשביל�או נשי� ידי �שנכתבו על" נשיות"התעוררות בחקר תפילות ג� במקביל יש 

 העיסוק בטקסי� נוגע ישירות במפגש בי� נרטיב 130.היצירה חדשה של תפילות כאל
עושי� בה� שימוש , דתיי�ה�ותיי�השפה והסמלי� התרב� משו� שטקסי� יונקי� מ, לנומוס
כמה נית� לציי� . מציעי� לה� פרשנות מתחדשתבתו� כ� ג�  ו,ממדי ודינמי�רב, יצירתי

סמ� �נשי� בשני� האחרונות או שוחזרו מהעבר עלבשביל  שפותחו הטקסי חיי� כאל
 132,)מצווה�בת(מעבר לבגרות , )זבד הבת או שמחת בת( לידה 131:מסורות היסטוריות

_____________________________________  

 אשר כבר נרתעי� , מיהודי� שאינ� דתיי�מנשי� ומגברי� דתיי� בעלי תודעה שוויונית וה�ה�   129
לדפוסי� פטריארכליי� א� מעמיקה את של זו ואשר היצמדותה , מ� היהדות האורתודוקסית

 .בינ� לבינההקרע 
) 2005( ˙ÌÈ˘� ˙ÏÈÙעליזה לביא ) כ"וכיו� ח(ר "דוגמאות לכ� נית� למצוא בספריה של ד  130

̇ �˘ÌÈהספר  (ציבור הרחברב הקהצלחה גדולה ג� בבזכו ר שא, )ÌÈ˘� ‚‰�Ó )2012ו ÏÈÙ˙ � א
 ,)2008לשנת  National Jewish Book Award זכה בפרסו, תורג� לאנגלית ולאיטלקית

מתפרסמות אחת לכמה זמ� בעלוני� ובאתר של ר שא, ובתפילות שכותבות יעל לוי� ואחרות
  ". פורו� נשי� דתיות– קולְ�"הארגו� 

  .www.itim.org.il –" עתי�"תר של מכו� נית� למצוא באכאלה דוגמאות לטקסי�   131
̇ ‰ÓÚÂ¯‰ ‰˜È˙˘‰ – ˙ÈÒÎÂ„Â˙¯Â‡‰ ‰ÏÈ‰˜· ‰ÂÂˆÓ˙ אסתר לפיא�  132  דניאל טויטו; )1999( ·

 ·‰˘˜ÎÏ‰· ˙Ò�Î‰ ˙È·, ‰Ù‰ " עיו� בדרכי פסיקת� של חכמי דורנו–חגיגת בת המצוה "
È„Â‰È‰ ÍÂ�ÈÁ·Â 1) ות עיו� מונחה במקור– 'בת מצוה'"נריה גוטל ; )ס"תשה" ÔÈ˙ÚÓ˘ 149, 57 

È¯Â‰Ï ‰„Â˙Â ; )2002, שרה פרידלנד ב� ארזה עורכת ( ˜ÂÂˆÓ –ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â‰-·˙; )ב"תשסה(
ÌÂÏ‰ „Ú È�Â‡È·‰˘ –‰ÂÂˆÓ ¯·Â ‰ÂÂˆÓ ˙· ) עליזה לביא ; )2004 , עורכתורדי�עלמה כה�
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אמירת קדיש יתומה ושיתו� נשי� בהספדי� ( ומוות 133,זוגיות ויציאה ממנהכניסה ל
עשויי� א� ר שוא ,ייחודיי� לנשי�שאירועי חיי� כמה  יש הטקסי� אל לענוס� ). הלוויותבו

. המעני� כאלאכ� מפתחות ע� השני� הנשי� העוסקות בתחו� ו ,ה� לדרוש מענה טקסי
חגי� שסביב� יש התכנסויות של כמה יש , י�טקסי� הנערכי� לאור� מעגל החי הלענוס� 

 ,שתי דוגמאות לכ� ה� פסח. הנשי� וא� יצירה של טקסטי� ומנהגי� המלווי� טקסי� אל
ומפגשי ראש , פמיניסטיות דתיות מקיימות סדר נוס� שנער� לא בליל הסדר עצמושבו 
  134.חודש

ותיות מוכרות בכ� שה� מבוססי� על תבניות התנהגותיות ותרבנעו# כוח� של טקסי� 
 שהינה ,ההגמוניה התרבותית� נפרד מ�ולכ� עשויי� להוות חלק בלתי, ומשותפות

 ,א� טקסי� תמיד חודשו והתחדשו. השעתוק והתיקו� שלה בחיי היומיו�� מו, פטריארכלית
� 135.ידי שלוי רק משו� שכל ביצוע של אקט תרבותי הוא תוצר של ההקשר המקומי והמול

נשי� בתו� המרחב המסורתי ובשביל ידי נשי� �דוש של טקסי� עלדווקא חי, זאתלנוכח 
 ה והוא מהווה דוגמ,ההגמוני יש בו מעשה תרבותי חתרני ואמירה פוליטית משמעותית

, אכ�. שינוי בנומוס משפיע על רמת הנרטיב לאופ� שבו –א� כי הפוכה בכיוונה  –מובהקת 
ביטוי משלה� משו� י� וליטורגיקה יש הרואי� בעיסוק של נשי� בתחו� פעולה זה של טקס

 נית� לראות ביצירת 137.יו� פוליטי פמיניסטי�ולמחויבות� לקד� סדר 136לשאיפת� לצדק
ומת� קול ) naming(ִשי�� ) 1: (טקסי� לנשי� פעולה פמיניסטית בארבעה מובני� שוני�

)voicing( ;)2 (האישי ל �החיבור בי �פוליטיבי ;)(אחווה נשית ) 3sisterhood(  והעצמה
)empowerment( ;)4 (יש בה� הפוטנציאל – במילי� אחרות 138.ניכוס התרבות ופרשנותה 

  .ות את הנרטיב והנומוס הדתיי�לשנ

_____________________________________  

̇ È„Â‰È‰ ÏÈÓ¯˙‰–¯· ÚÒÓ -Ï‡¯˘È לביא  ÂÏÈ‰˜· ‰ÂÂˆÓ) 2011(;שלו� צבר   ÌÈÈÁ‰ Ï‚ÚÓ– 
˙ÂÏÈ‰˜Ú˘˙‰ ˙Â‡Ó· Á¯ÊÓ· Ï‡¯˘È -ÌÈ¯˘Ú‰Â ‰¯˘Ú) 2006( ;TODAY I AM A WOMAN: 

BAT MITZVAH AROUND THE WORLD (Barbara Vinick & Shulamit Reinharz eds., 2011).  
„˙ ÈÏ ˘„ÂÁÓ ‰˙‡ È¯‰ –¯„‚Ó  , ÔÈ‡Â˘È�‰ Ò˜Ë· ÁÂÎ ÈÒÁÈÂקור� עירית ראו בעניי� זה   133

È„Â‰È‰ )2011() קור� : להל� ‰˙‡ È¯‰ÈÏ ̆ „ÂÁÓ( ; מחדשי� את הקידושי�"ציו� וולדקס תניא "
˙ÂÚ„ 31, 29) 2007(.  

 ).Ò ˙Â˘ÂÚ:ÌÈ˘�Ï ÁÒÙ ¯„Ò  –È¯„‚Ó Ë·Ó ) 2012„¯ראו את ספרה של חגית אקרמ�   134
135  VANESSA L. OCHS, INVENTING JEWISH RITUAL (2007).  
136  JANET R. WALTON, FEMINIST LITURGY: A MATTER OF JUSTICE (2000).  
137  Rebecca T. Alpert, Our Lives Are the Text: Exploring Jewish Women’s Rituals, 2 

BRIDGES 66 (1991).  
ורטה טיילור וננסי ויטייר הציעו לנתח תנועות חברתיות בכלל ותנועות נשי� בפרט דר� בחינת   138

 .טקסי� באמצעות , בי� היתר, לידי ביטויותבאר שא , מפתחותההתרבויות שתנועות אל
 של התנועות ואת הזהויות )framing(המשמעות �מבטאי� ומכונני� את מסגרותאלה אירועי� 

 Verta.  לחולל בה� שינויי�ועדומי, מעוררי� סולידריות ורגשה� ; ת של הפעילי�הקולקטיביו
Taylor & Nancy Whittier, Analytical Approaches to Social Movement Culture: The 
Culture of the Women’s Movement, in SOCIAL MOVEMENTS AND CULTURE: SOCIAL 
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4 .˙Â·¯ÂÒÓÂ ˙Â�Â‚Ú-Ë‚  

 קסיאנו מבקשות לבחו� כדוגמה להתמודדויות של הפמיניז� האורתודושהנושא השלישי 
הנישואי� והגירושי� כדת משה � שיי� לתחו י�נומוס הדתיובע� שינוי מגדרי בנרטיב 

הגט �בעיית העגונות ומסורבותבשאלת המעמד האישי ביהדות בכלל וונוגע ב, וישראל
 ומציע תשתית לדיו� ,קסיהיו� של הפמיניז� האורתודו�סדרבמרכזי מאוד נושא זה . בפרט

המעמד . כפי שנראה בפרק הבא, המשפט�מעניי� ושונה בהקשר של המפגש ע� בית
,  ואינ� גרושות� שאינ� מקיימות חיי נישואי– גט� המתמש� של נשי� מסורבותהלימינלי

 מציב את הנשי� –  ככאלהתמידאינ� מוכרות ה� א� שיחידניות מתפקדות כאימהות ר שוא
חוסר יכולת מניצול ומ,  וה� סובלות מסחיטה,בעמדה חברתית וכלכלית שולית ופגיעההללו 

פסיקה מחמירה וכ� מ, שוויו� מובנה בהלכה�הבעיה מורכבת מאי. להתקד� בחייה�
 ומ� הסמכות המשפטית הבלעדית ,הדי� הרבניי��ת מצד בתיוהתנהלות ואכיפה בעייתי

� מכא� שאי� זו בעיה המשפיעה על מסורבות139.ידי המדינה�עלבתחו� זה שמוענקת לה� 

_____________________________________  

MOVEMENTS, PROTEST AND CONTENTION 163 (Hank Johnston & Bert Klandermans eds., 
 Cheryl Hercus, Identity, Emotion, and Feminist Collective Action, 13  ראוכ�. (1995

GENDER & SOC’Y 34 (1999) .חוללותה היא שתנועות נשי� מתנגדות לדיכוי מגדרי ומהטענ 
�אלא ג� באמצעות עבודה רגשית,  ופעולות אסטרטגיותאידיאולוגיהשינוי לא רק באמצעות 

 Verta Taylor, Watching for Vibes: Bringing Emotions into the Study :טקסית אינטנסיבית
of Feminist Organizations, in FEMINIST ORGANIZATIONS: HARVEST OF THE NEW 

WOMEN’S MOVEMENT 223 (Myra Marx Ferree & Patricia Yancey Martin eds., 1995).  
� יהת בעניינוככלל נוהגי� לתאר את החברה הישראלית כמתאפיינת בחקיקה ובפסיקה מתקדמ  139

. יני� אלהבעני י� א� כנעדרת אכיפה ופיקוח ראוי,)מלבד בתחו� של דיני משפחה(של נשי� 
 הדבר מעיד על העדר מחויבות פוליטית עמוקה לשוויו� ,קדרי ויעקב ידגר�לטענת רות הלפרי�

 ערבי–שהסכסו� הישראליאחת הטענות המרכזיות שלה� היא . קידו� מעמד האישהלמגדרי ו
לא רק ו(  אינטרס ציוני חילוני גברי לשמר את השליטה הדתית בסוגיות של מעמד אישימייצר

 ובאופ� כזה לכונ� את דמותה ,)וליטי צר של שמירת הקואליציה תמורת כפייה דתיתשיקול פ
הסכסו� הוא שעומד מאחורי הרצו� להיעזר בגורמי� דתיי� , לטענת�. היהודית של המדינה

 ולהגביל – משמעות לאומיתשיש לה  זיקה – תמה�ילחזק את הזיהוי של נשי� ע� אמנת �על
כראיה לכ� ה� מצביעי� על דחיקתה המתמדת של  .יהודי�נישואי יהודי� ע� מי שאינ� 

. היו� הציבורי בשל בכירותה של הסוגיה הבטחונית�סוגיית הנישואי� האזרחיי� מסדר
אודות חתירתה של ישראל �עלהנרטיב כי  ה� טועני� , ונרטיבבניסוח של נומוס, כלומר

מעטה חיצוני וה רק מהוובמקרה הרע (לשוויו� מגדרי הינו במקרה הטוב כפו� ומשני 
כל זאת כחלק ו, "הציוני החדש"דמותו של והע� היהודי בדבר לנרטיב הציוני ) אשלייתי

את התמיכה , לדעת�, נרטיב זה הוא שמסביר. טחוניהבהסכסו� על רקע מהמאבק הדמוגרפי 
� דתיי� על נישואי� יהפוליטית המתמשכת של כוחות חילוניי� במונופול של כוחות שמרני

 ואת מידת ההתקבלות וההטמעה המעטה של הנומוס המקד� שוויו� מגדרי ,י� בישראלוגירוש
 Ruth Halperin-Kaddari & Yaacov Yadgar, Betweenראו בעניי� זה . בתחומי חיי� אחרי�

Universal Feminism and Particular Nationalism: Politics, Religion and Gender 
(in)equality in Israel, 31 THIRD WORLD Q. 905 (2010).  
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 אלא תופעה מערכתית בעלת השלכות ממשיות על מעמד� האישי של כלל ,הגט בלבד
  140.היהודיות בישראלשי� הנ

לשינוי משותפת  פעולה ללארגוני� ופעילי� לככמה  התגבשו שמוני�מסו� שנות ה
לאחר מאבק פוליטי , 1994בשנת . הלכתית וחברתית, המצב בישראל מבחינה משפטית

̇ ‰¯·�ÂÈ˙בפרשת שיאו הגיע ל ו1988שנת ומשפטי שהחל ב Â�ÚÂË‰,141 הוסמכה לראשונה 
ת שרשאיות לייצג לקוחות ו לתפקיד טוענות רבני– 142רתודוקסיות כול� או–קבוצת נשי� 

לאומית �הבי�הקואליציה  ("עיקר" הוקמה קואליציית 1989בשנת  .הדי� הרבני�בבית
של פעילות אחדות לאחר שני� , 2001בשנת  ו,)גט�תו ומסורבותעגוניה� של לזכויות

גג אחת �ת תחת קורת הקואליציה מאגד143. היא חידשה והרחיבה את פעילותה,מצומצמת
עול� שונות א� חוברי� לפעולה משותפת �מייצגי� תפיסותאשר , ארגוני�עשרי� ושישה 

היא במובני� , החוצה מגזרי�, ת הרחבהמנ� השותפ�ו א144.גט�מאבק בסרבנותהבתחו� 
ת המובילות עיל*א� נית� לומר כי לאור� השני� ה@, רבי� סוד כוחה של הקואליציה

חלק� טוענות רבניות ש, קסיותציה ה� נשי� שמזדהות כאורתודוקואליבוהבולטות 

_____________________________________  

של חלופות  מבחינת ,הגט וההקשר המשפטי והחברתי הרחב יותר שלה�על בעיית סרבנות  140
,  נישואי�– לחוד שנינו יחד וכל אחד"לדקס ווראו תניא ציו� , נישואי� וגירושי� בישראל
,  Ï‡¯˘È· ÌÈ˘� –  ÔÈ·˙˙Â‡ÈˆÓÏ ‰È¯Â‡:˙ÂÓ‚Ó"  יהודיות נשי�הסדרי זוגיות וגירושי� של

ÌÈ�Â˙�Â ÌÈÈÂ�È˘ 514 )זה חשוב לציי� כי ג� בעניי�). 3201, ענבל וילמובסקי וטל תמיר עורכות 
ומקבלות הכרה של המדינה באמצעות רישו�  (אר&ל�&נשי� שנישאות בנישואי� אזרחיי� בחו

, יתר על כ�. הדי� הרבני�נאלצות לגשת בשעת פירוק הנישואי� הללו לבית) במשרד הפני�
 ,הדי� הרבני הגדול�די� של בית�אימצה פסקר שא ,&" למרות פסיקת בג–  האחרונותבשני�

הדי� הרבניי� מחייבי� את � בתי–פירוק נישואי� אזרחיי� לצור�  שדרש התרת נישואי� בלבד
ג� שמה שמעלה את הסיכו� , הזוגות שנישאו בנישואי� אזרחיי� לעבור הלי� מלא של גט

זוג שהיו ידועי� �לאחרונה ידוע א� על מקרה שבו בני. טג�סרבנותתיווצר  הבמקרי� אל
  .באמצעות גטלעשות זאת די� �ביתידי �אולצו עללהיפרד וביקשו בציבור 

 441) 4(ד מח"פ, ‰˘¯ ÔÈ„ ˙È· ˙Â�ÚÂË ˙¯˘Î‰Ï ÔÂÎÓ‰ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ � 6300/93 &"בג  141
  ).‰¯·�Â�ÚÂË˙ÂÈ˙ ‰ פרשת: להל�) (1994(

תקנות ל) 4)(א(2' תקמופיעה באופ� פורמלי ב, נשי� כאחדוי� חלה על גברר שא, דרישה זו  142
ראוי לשמש מקבל הרישיו� יהא ש� מוגדר כי חלק מדרישות ההסמכה ה� ש, הטועני� הרבניי�

 ".מבחינת אופיו ואורח חייו"טוע� רבני 
  .www.icar.org.il/home-hebrew.html – "עיקר"ת יאתר של קואליציראו ב  143
, ארגוני� למע� זכויות אד� וצדק חברתי, ארגוני נשי�, ארגוני� חברתיי�דת מאגהקואליציה   144

, אחותי): לפביתיאלפי סדר ( הקואליציה �הארגוני� הנמני� עלהל� . ומרכזי� אקדמיי�
המרכז הרפורמי לדת , הדסה ישראל, גרנית,  מרכז פמיניסטי חיפה–אשה לאשה , אמונה
 המרכז לקידו� מעמד , שכטר למדעי היהדותהמרכז לחקר האשה בהלכה ליד מכו�, ומדינה

 לחימה – .א.ל, יד לאשה, ת"חמד, ו"ויצ, התנועה המסורתית, ש רות ועמנואל רקמ�"האשה ע
 – מפני�, מכו� עתי�, מבוי סתו�,  מסורתיתתודליגת נשי� ליה, לב לע�, באלימות נגד נשי�

נאמני , מרכז צדק לנשי�, מרכז הסיוע לנשי� דתיות, מרכז לפתרונות הלכתיי� ומשפטיי�
 פורו� – קולְ�, ICJW –פרויקט מעקב לזכויות האד� של נשי� יהודיות , ת"נעמ, תורה ועבודה
  .ל"שתי, שדולת הנשי� בישראל, נשי� דתיות
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�פועלות מבפני� לשינוי פניה� של ההלכה ובתיכ רואות את עצמ� הנשי� אל. בהכשרת�

למע� כלל הנשי� בישראל ולמע� דמותה , �גירושיבנישואי� ובהדי� הרבניי� בכל הנוגע 
  .של היהדות במדינה

לשיח הציבורי הרבניות פעות של כניסת הטוענות יש לבחו� את ההש, כפי שהצענו לעיל
השיח בנושא בקרב הציבור , הדי� הרבניי� כטוענות�מאז נכנסו נשי� לבתי,  אכ�145.והרבני

 לא ,לש� השוואה, לפני כ�.  והשטח רוחש כל העת, וא� בקרב רבניו פורהקסיהאורתודו
 לערער ע ויכללאופ� בהדי� הרבניי� �בתישִאתגר את מודרני �קסישיח אורתודוכמעט היה 

 ה� ברמת – ג� הרבני� של הציונות הדתית מיעטו לעסוק בנושא 146.יחס לנשי� ש� בפרטה
�המודעות לבעיית סרבנות, לעומת זאת,  כיו�147.הבעיה וה� בהצעות יצירתיות לפתרונה

בעיקר בזכות פעילות� החינוכית , דוהגט בציבור בכלל ובמגזר הדתי בפרט גבוהה מא
. פועלי� להצי� את הנושאר שא ,והארגוני�הרבניות הענפה של הטוענות והתקשורתית 

פני לעומדי� הבמקביל לזיהוי הבעיה יש ג� מודעות הולכת וגוברת בקרב זוגות צעירי� 
נישואי� למניעת �כגו� הסכמי קד�,  לקיומ� של פתרונות הלכתיי� לבעיה148חתונה

, כ��כמו.  בספרות ההלכתיתהת אלוכ� עיסוק הלכתי גובר של רבני� בשאלו, גט�סרבנות
ככל שחולפות השני� מתחדדת בציבור הדתי ג� ההבנה כי לפחות חלק מ� הבעיות ה� לא 

הדי� � קשורות לאופיו ולתפקודו של בית,קרי, פוליטיות וממוגדרותג�  אלא ,"הלכתיות"רק 
הדי� �ג� לעצ� השליטה הבלעדית של בית�כמו, יו�כהרבני ולאופ� שבו ההלכה מיושמת 

מנת לתק� � משו� שמכא� נובעת ההבנה שעל,עניי� זה מרכזי מאוד. גירושי�בנישואי� וב
תיקוני� באפשר להסתפק �ואי ,עומק בנרטיב ובנומוס הדתיי��זאת יש לערו� שינוי

  .קוסמטיי� למערכת הקיימת

_____________________________________  

‰˙Â¯ÂÓ˙  בשיח בעקבות כניסת� של נשי� למרחב ההלכתי ראו גורדי�שחלו לניתוח תמורות   145
 ˙ÂÈ˙¯·Á‰Â ˙ÂÈ˙Â·¯˙‰ Ô˙ÒÈ�Î ÌÚÏ˘È˙ÎÏ‰‰ ÁÈ˘‰ ‰„˘Ï ÌÈ˘� ,74 ש" לעיל ה. 

, רו& הסמכויותימנ� נשמעה ביקורת משפטית על ענייני המעמד האישי בישראל או על מוא  146
 האבל דמויות אל, ידי מומחי� למשפט עברי שחלק� אנשי� דתיי��בוטאה בחלקה עלר שא

  . סמכות דתית או הנהגה ציבוריתלא היו בעלי עמדה של
אשר דנה  ,ת"בעיקר במסגרת ספרות השו, מאז ומתמיד עסקו בעלי הלכה בשאלת העגונות  147

א� אי� ספק שבעשורי� האחרוני� גבר מאוד העיסוק בנושא . פני הפוסקי�למקרי� שהובאו ב
" תופעה"גט כ�לראשונה החלו לעסוק בסרבנות. זה בכתבי� הלכתיי� ופופולריי� של רבני�

 ובמיוחד גבר העיסוק בחיפוש אחר מנגנוני� , ולא רק מתו� דיו� במקרי� פרטניי�,כוללת
דוגמאות לכ� . תכנות� הלכה למעשהיהונבחנה  ,בעיההלמנוע או לפתור את שיוכלו הלכתיי� 

 .15–9ש "בה, 75 ש"לעיל ה, נית� למצוא אצל לבמור
מחפשי� לעצב ר שא קסי�שוליי� של זוגות אורתודו�נית� א� להצביע על תופעותבמסגרת זו   148

 או ;"�תנאי בקידושי" כגו� , מפעילי� כלי� הלכתיי� רדיקליי�;טקס נישואי� שוויוני יותר
‰¯È ‡˙‰  ראו בעניי� זה קור�.  ולא להירש� ברבנות,בוחרי� לערו� טקס אזרחי או דתי פרטי

ÈÏ ˘„ÂÁÓ ,חופה עוקפת רבנות"אטינגר יאיר  ;133ש "לעיל ה "ı¯‡‰ 21.10.2011 
www.haaretz.co.il/magazine/1.1527326) חופה עוקפת רבנות"אטינגר : להל�"(.  
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לתיקו� עוולות שהושגו במסגרת החתירה הישגי� כמה בקצרה להל� זאת נסקור לנוכח 
מודעות הלהעלאת שנעשי� ג� מאמצי� � כמו,ההלכתי והפוליטי, � המשפטיימבתחו

קואליציית בה� פועלת שהאפיקי� . וליצירת מחויבות לשינוי בקרב הציבור הדתי ומנהיגיו
מודעות ה ה� העלאת 149,קסיותידי נשי� אורתודו�המובלת כאמור בעיקר על, "עיקר"
שדולה  חקיקה באמצעות י ייזו� שינוי;ציבורית באמצעות פעילות חינוכית ותקשורתיתה

שינויי� הלכתיי� ; השפעה פוליטית בסוגיות כגו� מינוי דייני�; צי�"בכנסת והגשת בג
ציבור הדתי קרב הדייני� ובובאמצעות קידו� פתרונות הלכתיי� שוני� לבעיה בקרב רבני� 

ית וייצוג�  באמצעות מת� תמיכה נפש,גט לעצמאות�תמיכה בחתירת� של מסורבות; והכללי
  .חקרי� וקידו� השיח האקדמי בנושאעריכת מוכ� ; הדי��המשפט ובבתי�בבתי

 חלק� –של פתרונות רחב הנשי� הפעילות והארגוני� מקדמי� באופ� חלוצי מגוו� 
כי נית� לחלק� ניתוח הפתרונות מעלה . מניעתיי� וחלק� באי� לפתור את הבעיה בדיעבד

מבוססי� הגט �נישואי� למניעת סרבנות�ו� הסכמי קד�כג(פתרונות הלכתיי� : לכמה סוגי�
התמיכה הרבנית אשר  151,"הסכ� לכבוד הדדי"ה דוגמת 150,על מנגנו� של מזונות מוגדלי�

_____________________________________  

הפחות הזדהו ככאלה �או לכל (קסיותדוומעבר לעובדה שכל הטוענות הרבניות ה� אורת  149
 מזוהי� "עיקר"קואליציית הארגוני� הפעילי� בתשעה מבי� , ) והסמכת�בתקופת לימודיה�

 ;אמונה:  המודרניתקסייהבאופ� פורמלי או מבחינת ההרכב האנושי שלה� ע� האורתודו
 היושב בפקולטה למשפטי� של ,ש רות ועמנואל רקמ�"המרכז לקידו� מעמד האשה ע

 ;של הרב ריסקי�" סטו�אור תורה "די י�נוסד ונתמ� עלר שא , יד לאשה;איל��אוניברסיטת בר
 מרכז הסיוע ;�" מיסודו של מת, מרכז לפתרונות הלכתיי� ומשפטיי�–  מפני�;מבוי סתו�

  . פורו� נשי� דתיות–  וכ� קולְ�; נאמני תורה ועבודה; מרכז צדק לנשי�;לנשי� דתיות
רה למחלוקת חלקה קשו.  פורחת בשני� האחרונות�נישואי�אודות הסכמי קד��הספרות על  150

 וחלקה כתיבה שנועדה להסביר את חשיבות ,ניסוח� ותקפות� של ההסכמי�בדבר ההלכתית 
, כ��כמו .75 ש"הלעיל , לבמור, לדוגמה, ראו.  לציבור הרחבההחתימה על הסכמי� מעי� אל

ידי �רסמה עלו רוכזו בחוברת שפ, ופרשנות בליווי הסברי�,גט�שישה הסכמי� למניעת סרבנות
 ומופיעה באתר של ,ש רות ועמנואל רקמ� ומרכז צדק לנשי�"המרכז לקידו� מעמד האשה ע

  מידע נוס� על.www.cwj.org.il/sites/default/files/hskmy_qdm_nyshvyn.pdf – רקמ�מרכז 
 /www.icar.org.il –" עיקר"קואליציית  נית� למצוא באתר של �נישואי�הסכמי קד�

prenuptial-agreements-hebrew.html .ניתוחי� הלכתיי� ללמחקרי� בעלי אופי היסטורי ו
 ‰Ì„˜ ÈÓÎÒ‰-È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÔÈ‡Â˘È� – ‰˘‡‰ ˙�‚‰Ï ÌÈ¯„Òל "סגאילת מקיפי� ראו 

‰È¯Á‡ÏÂ ÔÈ‡Â˘È�‰ ̇ ÙÂ˜˙· )ע"התש, איל�� אוניברסיטת בר, לש� קבלת תואר דוקטורחיבור(. 
בנוגע וויכוח הרבני הנוכחי לדיו� בו, אלהספי� על הרקע ההלכתי של הסכמי� להסברי� נו

וכ� מאמר , כא– כליונותגב ˆ‰¯העת �סדרת מאמרי� בעד ונגד שפורסמו בכתב ראו, תקפות�ל
: 'הסכ� לכבוד הדדי'ה"זזו�  ב�דוד : המסכ� את הטענות העיקריות של כל צד במחלוקת

נישואי� �לסקר עמדות בנושא הסכמי קד�. )ו"סהתש (8כה  ˆ‰¯ "המצדדי� והמתנגדי�
 ÍÏÂ˜ – ÌÈ˘� ÌÂ¯ÂÙ¿ "סקר עמדות בנושא נשי� עגונות ומסורבות גט"בציבור הישראלי ראו 

˙ÂÈ˙„) 2010(,  זמי� בכתובתwww.kolech.com/show.asp?id=44023 .עבור הסקר נער� ב
ונשי� במשרד נטי�  סטוד,סגנית השר לקידו� צעירי�לשעבר  , גילה גמליאלנסתכה�ברתח

  .לקידו� מעמד האישהראש הוועדה �יושבתוראש הממשלה 
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מקובל כיו� בזר� המרכזי של אינו  שעדיי� 152,"�תנאי בקידושי" או ;הולכת ומתגברת בה�
כגו� הגשת (ית פתרונות שמופעלי� באמצעות מערכת המשפט האזרח, )הממסד הרבני

שינויי חקיקה בדמות  פתרונות 153,)המשפט כפיצוי על שנות עגינות�תביעות נזיקי� בבתי
 או הצעות חוק להפקעת 1973,154–ג"התשל, חוק יחסי ממו� בי� בני זוגל שכגו� תיקו� (

,  הרבניי�הדי��כגו� מאבק למינוי דייני� ראויי� בבתי(ופתרונות פוליטיי� ) 155קידושי�
 הצעות למחות באמצעות הימנעות מרישו� טקסי נישואי� 156,חלופיי�י� ד�הקמת בתי

  ).158 או הצעות לכינו� נישואי� אזרחיי� בישראל157ברבנות

_____________________________________  

 ,כלומר(מתייחד בכ� שהחת� והכלה מתחייבי� לתנאי� זהי� כמעט " הסכ� לכבוד הדדי"ה  151
. זוגיות המושתתת על כבוד הדדיבדבר  ובכ� יש ג� מסר חינוכי ,)מבנה ההסכ� הדדי ומקביל

�הזוג לפנות �מחייב את בניר שאנו� של שיקו� נישואי� הסכ� זה מאפשר ג� מנג,  על כ�נוס
א� בתנאי שזו , שלה�יחסי� ה תמנת לנסות להציל את מערכ�לגור� טיפולי מוסכ� ומוסמ� על

שכל מטרתו היא תיהפ� לתירו& ריק " שלו� בית"טענת שמבלי , כלומר, לתיקו�עדיי�  תניתנ
אשר ו, טוענות רבניות ומשפטניות, י�ידי צוות של רבנ�שנוסח על, הסכ� זה. לדחות את הגט

 . הרב זלמ� נחמיה גולדברג– זכה לקבל את ברכת הדר� א� מדיי� בכיר, "קולְ�"נוצר בתמיכת 
כ� ו) מדינות בעול�לכמה מתורג� לחמש שפות ומותא�  ("הסכ� לכבוד הדדי"עותק של ה

 .www.youngisraelrabbisרבני ישראל הצעיר מועצת  באתר של י�מאמרי� רלוונטיי� מופיע
org.il/prenup.htm.  

המופיע "  בצדק ובהגינות�הסכ� ושטר לנישואי"נית� למצוא בכזה תנאי של  לנוסח הדוגמ  152
ל מבוסס עסכ� זה  ה.sites.google.com/site/cwjhebrew/shtar – באתר של מרכז צדק לנשי�

 Michael J. Broyde, A Proposed Tripartite Agreement to Solve: מאמרו של מייקל ברויד
Some of the Agunah Problems: A Solution Without Any Innovation, in 20 JEWISH LAW 

ASSOCIATION STUDIES 1 (2010) . הרבה פחות מהשימוש בהסכמי מקובל פתרו� זה נחשב
א� , ידי קומ& זוגות בתמיכת אות� רבני� שחיתנו אות��עלהדבר יוש� שע ידו. נישואי��קד�

חלק מ� הטקסי� שנערכי� , לא במקרה, אכ� .אי� כיו� תמיכה רבנית פומבית בפתרו� כזה
הריני '"בעניי� זה ראו עירית קור� .  אלא באופ� פרטי,באופ� זה אינ� נערכי� באמצעות הרבנות

"  חתונה אורתודוכסית לא דר� הרבנות– 'על פי התורהמסכימה להתקדש ל� כפי שהתננו 
˙ÂÚ„ 32 ,21) 2006(;148ש "לעיל ה, "חופה עוקפת רבנות " אטינגר. 

" תביעות נזיקי�"די� במקרי� של תביעות כאלה ראו מרכז צדק לנשי� �לאוס� חלקי של פסקי  153
sites.google.com/site/cwjhebrew/tort-of-get-refusal.  

' תיקו� מס: להל� (18ח "ס, 2008–ט"התשס, )4 'תיקו� מס(מדובר בחוק יחסי ממו� בי� בני זוג   154
  .שני��שהתקבל לאחר מאבק ארו�, ) לחוק יחסי ממו�4

בתמיכת� המנגנו� ההלכתי של הפקעת קידושי� באמצעות כוחה של תקנת קהל בכנסת זכה   155
דוגמה להצעת חוק המתבססת על מנגנו� זה . רכיהו ליפשי&ב' הרב שלמה ריסקי� ופרופשל 

, ) הפקעת זכויות–תיקו� ) (קיו� פסקי די� של גירושי�(הצעת חוק בתי די� רבניי� היא 
 – הפקעת קידושי�" ריסקי� שלמהראו לרקע ההלכתי והמשפטי של מנגנו� זה  .2010–ע"התש

במקורות ' הפקעת קידושי�'"� סטרייאבישלו� ו ;)ב"תשסה (191  כב˙ÔÈÓÂÁ" פתרו� לעגינות
 ליפשי&ברכיהו ; )2013( 111כח –כז ÈÒ„¯‡" �יש�לשורשיו של פולמוס חדש: ודיי�התלמ

  .)ד"תשסה, מרדכי גרינברג עור�( Ì¯Î‰ ˙Â¯ÈÙÓ 317" אפקעינהו רבנ� לקידושי� מינייהו"
ונה דיווח ארגו� לאחר .)ÂÚ„ 34 ,4) 2007˙!" ? האמנ�–בית די� אלטרנטיבי "הרוש �ב�יונת�   156

. גט�די� פרטי שהפקיע את קידושיה של מסורבת�פעמי בית�כי כינס באופ� חד" מבוי סתו�"
די� פרטיי� במגזר �הארגו� מקווה כי המקרה יעורר דיו� סביב שאלת ההכרה של המדינה בבתי
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 היא לקטלג הת אליוידי פעילו�דר� נוספת להבחי� בי� הפתרונות השוני� שמקודמי� על
�ת לשפר את סיונונ( האזרחי או הדתי ,וני� לשינוי ממוקד ברמת הנומוסאות� לכאלה שמכ
 חקיקה י או שינוי159;גט� בעניי� הפעלת סנקציות נגד סרבני, למשל– אכיפת החוק בפועל

 ולכאלה ,) לחוק יחסי ממו�4 'תיקו� מסכגו�  ,כולל שינויי� משמעותיי� ביותר, ספציפיי�
�וני� לשינוי עמוק יותר ברמת הנרטיב של החברה הישראלית בכלל ושל החברה שמכ

� או  ללא אָש�כגו� הצעות להנהיג בישראל גירושי(דרנית בפרט מוה�קסיתהאורתודו
 או ללא "�תנאי בקידושי"או הצעות להינשא באמצעות , נישואי� אזרחיי�

). ִמדרגית�הסדרי� שמבטאי� תפיסה של נישואי� כשותפות לא – 160קניי�/�קידושי
, חלופיי�די� �בתיהדי� הרבניי� או להקי� �מאחורי הניסיו� להשפיע על מינוי דייני� בבתי

עומדת ככל הנראה התפיסה לא רק שיש למנות לכס הדיינות תלמידי חכמי� ישרי� , למשל

_____________________________________  

̄ ¯‡˘ÔÂ" דייני הצללי�" יפרחיהודה ראו . די� כזה�החרדי א� לא בבית Â˜Ó 4.9.2013 .מה יוז
� של רבני� ופעילות פמיניסטיות ה מענה מערכתי יותר היא מאמציקד�דומה שאמורה ל

�לאומי שייוחד להתרת עגונות ולטיפול במקרי� של סרבנות�בי�די� �אורתודוקסיות לגבש בית
בחסות  �24.6.2013לאומית שנערכה ב��הבי" פסגת העגונות"יוזמה זו היא תולדה של . גט

מת פי יוֶז�על. יורק� למשפט ולתרבות יהודית שבאוניברסיטת ניו"ווהתק" ומרכז JOFAארגו� 
�אליה� יתלוו אנשיש, ריתהב�צותארהדי� יכלול דייני� מישראל ומ�בית, בלו גרינברג, המהל�

 , בי� היתר, והוא יפעיל,ועדת אתיקהוהדי� יהיה כפו� ל�בית.  ביניה� נשי�,מקצוע שוני�
נשי� יהיו מעורבות באופני� שוני� . טעות�ושי� וקידושימנגנוני� הלכתיי� כגו� הפקעת קיד

 ,The Aguna Summit: Its Origins "בלו גרינברג .הדי� כדיינות� א� לא ישולבו בבית,בתהלי�
History and Deliberations Regarding Systemic Solutions to End Iggun) "כנס הרצאה ב

 .)16.9.2013 ,איל��ברסיטת בר אוני,"אישה ויהדותה"השמיני בנושא  "קול�"
בקמפיי� שנוי במחלוקת הקורא לזוגות צעירי� להימנע " מבוי סתו�"לפני כשנה יצא ארגו�   157

, נישואי� הלכתיי�: מיז� עוק� רבנות"פולק אורי ראו בעניי� זה . מרישו� נישואיה� ברבנות
 וכ� ;ÙÈÎ 6.12.2011 www.kipa.co.il/now/46952.html‰ "ללא רישו� במועצות הדתיות

בתיה  :קוראת במפורש למרי אזרחי בנושא זהבו היא לית הארגו� ש"דעה של מנכ�מאמר
 /ı¯‡‰ 25.11.2012 www.haaretz.co.il/opinions" לא להינשא ברבנות" דרור�כהנא

1.1871441. 
� של היתכנותעל או /ו נישואי� וגירושי� אזרחיי� בישראללכונ� רבות נכתב על הצור�   158

כלל עמדה �אמר בהקשר זה כי תמיכה בכ� נחשבת בדר�נֹ. � וגירושי� כאלה באר&נישואי
רבני� כמה א� בשני� האחרונות כבר התבטאו , קסייהשל האורתודו" מחו& לתחו�"שהינה 

ביניה� א� הרב הראשי לישראל הראשו� לציו� הרב שלמה , באופ� פומבי בעד פתרו� זה
נשי� כ� ג� משפטני� ומשפטניות דתיי� ו�כמו, באופ� חלקילכ� הסכי� ר שא ,עמאר

  .גט� הפעילות בתחו� של מאבק בסרבנותקסיותאורתודו
 Ù Ë˜ÈÂ¯Ù" È– Â„Á ÒÓ '1 ‡˘Â�·: ÔÈ„ È˙· ˜ÂÁ‡ זקב��אדלשטיי�תמר  וקדרי�הלפרי�רות   159

 ÌÈÈ�·¯)„ È˜ÒÙ ÌÂÈ˜ÈÔÈ˘Â¯È‚ Ï˘ Ô(,�˘˙‰ "‰–1995) 2011 (rackmancenter.com/wp-
content/uploads/2013/04/pai-project-21.6.11.pdf.  

 ˘Á ÌÏÂÚ· ‰ÎÏ‰ – È�·¯ ÁÈ„˘פיקאר אריאל  ראו, למשל, ברית�על הרעיו� של נישואי  160
˙È�¯„ÂÓ ‰¯·Á·) 2012(. מאיר ראו  הקניי�/הקידושי�רכיב רעיו� של טקס מסורתי ללא על ה

 Ï‡¯˘È È�È„ "הצעת פתרו� מקיפה וכללית – בעיית עגונות וממזרי� "פלדבלו�שמחה הכה� 
  .)1997( רג, יט
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מיקומ� החברתי ,  אלא ג� שהשקפת� האידיאולוגית,ומקצועיי� הראויי� לאמו� הציבור
 ישירות י� משפיע–  הנרטיב שמתוכו ה� פועלי�, כלומר– ומחויבות� הפוליטית של דייני�

  .שבו ה� יפסקו הלכהעל האופ� 
 מהיותו קשור בטבורו לשאלות של דת ומדינה , בי� היתר, של נושא זה נובעתומורכבות

בשאלות שהיא  משמעות הדבר , במציאות הפוליטית והחברתית בישראל.קוו�סטטוסול
�קסיתשל הקהילה האורתודו( נרטיב ונומוס דתיי� שוני� – או מסובכי� –מעורבי� הללו 

לעיתי� א� מנוגדי� זה ר שא, )חרדיתה�קסיתנית ושל הקהילה האורתודומודרנית הציוה
בפרק הבא של המאמר . לכאורה" חילוניי�"נרטיב ונומוס ישראליי� ליברליי� כ� ו, לזה

מנת �זאת נית� או ראוי לעשות על� ולטעו� מה בכל,מעט אור על מורכבות זולזרות ננסה 
  .י בישראל בעניי� זה� האורתודוקסהיו� של הפמיניז�לקד� את סדר

5 . ˜¯Ù ÌÂÎÈÒ·  

 ולהדגי� , פועלקסייתה לבחו� באופ� ביקורתי כיצד הפמיניז� האורתודוי בפרק זה הנוכוונת
סיו� יבה� מתקיימת תנועה על ציר המתח שבי� מסורת לחידוש מתו� נשאחדי� מקרי� 

כפי . יהדותהביקורת המגדרית על הלנוכח לעצב מחדש את הנרטיב הדתי והנומוס ההלכתי 
אודות שוויו� מגדרי ותפיסת האישה כסובייקט מחלחלי� �עלרעיונות פמיניסטיי� , שהראינו

�מוכני� לספר לעצמ� על תפיסתובניה בנות הקהילה ש בסיפור , כלומר– ה� ברמת הנרטיב

נורמות של  לאתגור לי�ביוומ,  וה� ברמת הנומוס–  כאחדת והכלליתעולמ� הדתי
חלק ניכר מ� ההישגי� שהזכרנו לעיל אינ� אלא תחילתה של . ותפטריארכליות מסורתי

כוחות בי� ה� לייידאיהפבמסגרת הדינמיקה בי� הכוחות ש ואי� לנו ספק ,התמודדות
האימפריאליי� במגזר הדתי עוד יחולו בכל התחומי� הללו תמורות רבות בעשורי� 

צעדיה� ולחיזוק מגמות של  להצרת � וחלק,וויו� וכבוד לנשי�ש לעבר יתר � חלק– הקרובי�
 קסי לשאלה א� הפמיניז� האורתודו.פליה מגדרית והקצנה דתיתה, בדלנות, שמרנות

 המודרנית בכלל יישארו במסגרת הקהילה קסייהוהכוחות הליברליי� באורתודו
  . אי� כרגע מענה– "פקטו�דה" או יהוו זר� חדש קסיתהאורתודו

 פטהמש� בשערי ביתקסיהפמיניז� האורתודו. ג

ננסה לעקוב אחר , "פנימיי�" הנרטיב והנומוס הדתיי� ה� שללאחר שעסקנו בשאלת שינוי
, #" ועלו לדיו� בבגקסיתמחו# לגבולות הקהילה האורתודואל אות� סוגיות כאשר ה� פרצו 

 נית� את הדעת ,כלומר. נפגשו באופ� ישיר ומפורש ע� הנרטיב והנומוס הישראליי�ה� ש� 
בי� לבו הוא משוקע ש שבי� הנומוס הישראלי והנרטיב הליברלי �הגומלי�התייחסויותל

כוללת בתוכה ג� את הקולות ר שא ,קסיתהנרטיב והנומוס הדתיי� של הקבוצה האורתודו
ניתוח בספרות בנדו� כא� בכמה מקרי� שכבר זכו . הפמיניסטיי� הביקורתיי� שהצגנו לעיל

̇ ‰¯·�ÂÈ˙כגו� פרשת , המחקר Â�ÚÂË‰  ופרשת‰ ̇ Â˘�Ï˙ÂÎ , א� ג� בכמה מקרי� עכשוויי�
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איננו מתיימרות להציע קריאה משפטית . הדי� הרבניי��בתיובגט �סרבנותב הנוגעי� ,יותר
מנת לאפיי� �על, צי� הללו בהקשר התיאורטי של נומוס ונרטיב" אלא להתייחס לבג,צמודה

 בעיקר נבקש.  לבי� הזירה המשפטית הישראליתקסיאת המפגש בי� הפמיניז� האורתודו
להערי� את אופני ההשפעה של המשפט על האפשרות לחולל שינוי מגדרי ביהדות 

נשאל באיזו מידה השיח המשפטי .  של השפעה זוגבולותיהאת ו , בישראלקסיתהאורתודו
המשפט או הימנעותו � וכיצד התערבותו של בית,בישראל ער לריבוי הקולות בנרטיב הדתי

משרת המשפט �ביתאילו כוחות ? חברה הדתיתבני� משפיעי� על הכוחות השומלהתערב 
הא� הכרעותיו ה� בגדר נומוס חיצוני ? )י� או האימפריאליי�הפיידאי( בסופו של דבר

� או שמא פסיקתו של בית,נגד� ולכ� עלולה להיווצר תגובת,שנכפה על הקבוצה התרבותית

משו� , יתהמשפט עשויה להיות מופנמת לתו� התפיסה העצמית של הקבוצה התרבות
ע� פרשנות פנימית , מה� הוא נובע מהדהדי� ע� נרטיב חלופיששהנומוס החדש והערכי� 

�נבח� כיצד בית, במילי� אחרות?  שכבר קיימת בתו� הקבוצה הדתית161,"מתנגדת"

  בחתירתוישראל בקסי של הפמיניז� האורתודוהיו��סדרהמשפט משרת או מונע את קידו� 
  .ליתר שוויו� מגדרי ביהדות

המשפט לצד המיעוט �ברמה העקרונית יש לתמו� בהתייצבותו של ביתשעמדתנו היא 
המשפט � משו� שלא פע� הימנעותו של בית,זאת. בקבוצה למע� שמירה על זכויותיו

מטעמי שמירה , )או נשי� המושפעות מהחוק הדתי(מנקיטת עמדה לטובת הנשי� הדתיות 
משמעה שימור וא� , תרבותית�רה רבעל הזכות לתרבות של קבוצת המיעוט הדתית בחב

מדכאי� ופוגעי� במיעוט אשר  ,הכוחות השמרניי� והפטריארכליי� בקבוצהשל חיזוק 
שהנרטיב התרבותי פי �על�שא�ת הדבר היא ו בהקשר של נומוס ונרטיב משמע162.שבתוכה

, המקבע פרשנות תרבותית אחת בצורת נומוס, המשפט, ו�קולי ומכיל מרחב פרשני מג��רב
עצמה את  אשר מינתה ,עצמו מגבה את העילית התרבותית ההגמוניתאת לול למצוא ע
ומדירה חברי� אחרי� בקבוצה התרבותית , כלשונה של סנדר, נוטרתהלנציגת התרבות ול

  163.חלופיותמשמעויות תרבותיות המבקשי� להתנגד לקו ההגמוני וליצור 
 על צרכיה ˙ÈÓ„אכ� מגינה י המשפט הליברל�אנו תוהות א� התערבותו של בית, ע� זאת

, באופ� פרדוקסלי, וויו� או שמאשיתר ידי  המיעוט ומקדמת את מטרתה להביא לתשל קבוצ

_____________________________________  

161  Madhavi Sunder, Cultural Dissent, 54 STAN. L. REV. 495 (2001). אנו מודות למערכת 
Â ËÙ˘ÓÏ˘ÓÓ החברה במאה העשרי� כי סנדר טוענת . סנדרמדהבי  על ההפניה למאמריה של

בחירה , הנעה לעבר יתר אוטונומיו ,)cultural dissent(ואחת מתאפיינת בהתנגדות תרבותית 
�בעוד המשפט שבוי , )cultural membership(ת בתרבות ת וחבר�ונת של זה�והגדרה עצמית מג

מובחנת הומוגנית זהות תית כעשרה הרואה זהות תרבו�המאה התשע� עדיי� בתפיסה מ
  . מבחו&הנכפשאפיונה 

 ÈËÈÏÂÙ‰˜ 1, 9" תרבותיות�הרהורי� על פמיניז� ורב"ראו בהקשר זה סוז� מולר אוקי�   162
)1998(. 

163  Sunder ,504' עמב, 161 ש"לעיל ה.  
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עולה בקנה אחד ע� חשש זה . אותה היא מבקשת לקד�שהיא פוגעת לעיתי� במטרה 
המשפט או �התערבות בוטה של בתיכי סבורה ה 164,האזהרה שמשמיעה מרתה מינו

רמה לטובת זכויות האד� של קבוצת מיעוט שמופלית בתו� הקבוצה בצורת רפו, הממשלה
 ההשלכות של כפיית backlash(.165(נגד �בינוני לתגובת–עלולה לגרו� בטווח הקצר, הדתית

דתית ה�נורמות ציבוריות שמנוגדות לאמונות העמוקות ביותר של הקבוצה התרבותית
, של חברי הקבוצה במדינה נ�ערעור אמו, עלולות להיות דחיית הרפורמה הראשונית

לפתרו� מעשיי� הסיכוי למצוא הסדרי� והקטנת , ו השמרני והעמקתהיו��סדרהרחבת 
הנגד עלולה לא רק לפגוע במיעוט שהיה מושא �תגובת, מזהירה מינו,  על כ�נוס�. הבעיות

ת לרבי� והרס החברה אובד� חירויובדמות  אלא ג� לגבות מחיר ,המקוריההפליה 
  .הפלורליסטית

דתי בסוגיות �בי� המאבק הפני�ל #"איזו זיקה מתקיימת בי� פסיקות בג, א� כ�
המשפט משפיעה על חתירתה של קבוצת המיעוט �ביתשל  וכיצד התערבות? מגדריות

יי� איידהפ מתי היא מחזקת את הכוחות –הפמיניסטית לשינוי הנרטיב והנומוס הדתי 
  ?אימפריאליי� ההגמוניי� הכוחות האתהיא מחזקת  ומתי ,החותרי� לשינוי

 לאור מבח� , בי� היתר,המשפט צריכה להישקל�נציע כי שאלת השפעתו של בית
בשל לספוג הדתית  הקבוצההפנימי של   המידה שבה הנרטיב,קרי, "בשלות הנרטיב"

 הנרטיב הפנימי אכ�  ‰¯·�Â�ÚÂË‰˙ÂÈ˙ובפרשת  ˘˜„Ï‡Èנטע� כי בפרשת  .ולהכיל שינוי כזה
בה� הנרטיב אינו בשל דיו ש, בעקבות מינו נטע� ג� כי במקרי� אחרי�. היה בשל לכ� דיו

 ,המשפט עלולה לחסו� את הפוטנציאל הפנימי לשינוי�התערבות בוטה של בתי, לשינוי
תצר את צעדיה של אותה קבוצת ר שא ,נגד מצד הקבוצה הדתית�תעורר תגובתהיא משו� ש

יתכ� י �˘Ï˙ÂÎ‰ ˙Âע� כי בפרשת נט , למשל,כ�. פליהההמיעוט בתוכה שהינה מושא 
קיבל את הצעת שהוא העובדה ,  או ליתר דיוק– המשפט�התערבותו של בית�דווקא איש

את מהדקת נגד שהייתה � מנעה תגובת–  את כל מבוקש�"נשות הכותל"הפשרה ולא נת� ל
נציע כי , ע� זאת.  נגד הרעיו� של תפילת נשי� בציבורקסית של החברה האורתודויהשורות

�יחד ע� העמדה הזהירה של בית, אודותיה�עלצ� הגשת העתירה והשיח הציבורי ע

נשי� להמשי� תפילת לשיאפשר הותירו מרחב להתפתחותו של מהל� רחב יותר , המשפט
לנוכח , אכ�. לצמוח מהשטח ולהתקבל במידה כזו או אחרת כלגיטימית בקהילה הדתית

בעיקר , ית בהקשר של ריטואלי� דתיי�מודרנה�קסיתהשינויי� שחלו מאז בחברה האורתודו
פסיקה עתידית לטובת שיש יסוד סביר להניח נטע� כי , כפי שתיארנו לעיל, ברמת הנרטיב

  .פ� ולא לה,עודד התפתחויות מעי� אלהכבר ת "נשות הכותל"

_____________________________________  

164  Martha Minow, Should Religious Groups Be Exempt from Civil Rights Laws, 48 B.C. L. 
REV. 781 (2007).  

  .SUSAN FALUDI, BACKLASH (1991) , למשל,פמיניז� ראו הלענגד �לניתוח תגובות  165
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מדובר במקרי� מובהקי� . נציע קטגוריה שלישית של מצבי�, בעקבות מינו, לבסו�
להירתע מפאת החשש בה� אי� אשר ו, גר על הדיכויייכול לקרוא תבה� רק עימות חזיתי ש
 הקיצו� אל� נטע� כי במקרי166.נגד חריפה ואי� מקו� לחתור להרגעה ולפשרה�תגובתל

המשפט לפעול לטובת המיעוט או �שעל ביתעד כדי כ� ומובהקת חריפה הפגיעה בזכויות 
אנו .  בהעדר סעד ממשינרטיבית ברורה לטובתו ג��הפחות לנקוט עמדה מוסרית�לכל

 . לסוגיההדי� הרבניי��בתילנוכח יחס� של גט �של סרבנותהמצב במקרי� זה כי סבורות 
המתח בי� הערכאות השיפוטיות לנוכח ,  סבוכי� מבחינה משפטיתהשמקרי� אלאי� ספק 

ואנו מבינות כי , קוו בענייני דת ומדינה בישראל�השונות והנפיצות החברתית של הסטטוס
חומרת לנוכח אנו טוענות כי , חר� זאת. משפט מנסה להל� בזהירות בי� הטיפותה�בית

הפחות נרטיב חלופי שמדבר על הצור� �המשפט יציג לכל�היה ראוי שבית, הפגיעה בנשי�
 וכי שתיקתו הנוכחית כמוה כמת� גיבוי להגמוניה ,להג� על זכויותיה� של נשי�

מנ� לפרש את הנרטיב ונית� א, לתפיסתנו. הפטריארכלית הדתית השלטת במדינה בתחו� זה
 אי� , לכאורה, ולכ�,מודרני כבשל לשינוי נרטיבי ונומי חלקי בתחו� זהה�קסידווהאורת

א� . "בשלות הנרטיב"שני המקרי� שהצגנו לעיל לעניי� מבח� ביחס לבמקרה זה חידוש 
שמרני שאינו המבנה הפוליטי הנוכחי בישראל משמר את כוחו ובלעדיותו של נרטיב חרדי 

לכ� אנו . יסוד של נשי��נגד עומדות פגיעות חמורות בזכויותכבעוד מ, בשל כלל לשינוי
נגד חריפה מצד כוחות �לתגובתלהירתע מפאת החשש מציעות כי במקרה זה אי� 

הגנה על זכויותיה� של למע� המשפט יתערב בפסיקתו � וייטב א� בית,אימפריאליי�
 בלשונו ,היצית� לגיטימיהפחות �או לכל, יעי� התנגדותהמב תרבותיי�ה�הכוחות הדתיי�

  .רעיוני שלה�ה� לקו הפרשני,ובנרטיב שהוא מציג

1 . ˙Â˘¯ÙÏ‡È„˜˘ , ˙ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË‰Â Ï˙ÂÎ‰ ˙Â˘�–   
ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÏ˘·‰ ˙„ÈÓ ÏÚ  

)‡ (Ï˙ÂÎ‰ ˙Â˘� ˙˘¯ÙÂ Ï‡È„˜˘ ˙˘¯Ù  

צה הדתית פסילתה מלכה� כחברה במוענגד  #" עתרה לאה שקדיאל לבג1987בשנת 
,  אישה דתית–  שקדיאל167.ידי המועצה המקומית כחוק�נבחרה עלהיא שא� , בירוח�

נפסלה מלשבת במועצה משו� שלטענת  –מורה ומחנכת למקצועות היהדות ותושבת ירוח� 
 נשי� אינ� נוטלות �לפיהש ,עולה בקנה אחד ע� ערכי המסורתאינו הממסד הדתי הדבר 

. לו�ברק וֵא, פורת�שד� בעתירתה ישבו השופטי� ב�בהרכב . בשררהשחלק בענייני� 
הגיע , ובכלל זה את מקורות ההלכה והמשפט העברי, לאחר שבח� את הסוגיה, השופט אלו�

_____________________________________  

166  Minow,164ש " ה לעיל. 
 .)1988 (221) 2(ד מב"פ, ‰˘¯ Ï‡È„˜˘ '˙Â˙„ È�ÈÈ�ÚÏ � 153/87 &"בג  167
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הניתוח שלהל� מבקש . שאר השופטי� הצטרפו לדעתוו ,יש להיענות לעתירתהכי למסקנה 
זו לעמדתו בפסיקה מכ� להשוות את עמדתו � ולאחר,לבחו� את נימוקיו של השופט אלו�

  . מ� הפרספקטיבה של נומוס ונרטיבÏ˙ÂÎ‰ ˙Â˘�168בפרשת הראשונה 
 ומדגיש כי מדובר ,כבר בראשית דבריו מברר אלו� את תפקידה של המועצה הדתית

אופי נושאי� הג� ששירותי� אלה . מספק שירותי� לציבורר שא, פי חוק� עלÈÏ‰�Óבגו� 
הכרעות הלכתיות או מצרי� שחבריו יהיו בעלי לאחראי ר שא ‰È˙ÎÏ אי� מדובר בגו� ,דתי

 אי� ,ליטול חלק בגו� כזהמג� א� קיי� נוהג הלכתי המונע נשי� , לכ�. כישורי� הלכתיי�
שקדיאל הנה עובדת ' של הגב' התחוסר התאמ'כי הסיבה ל" משו� שברור ,להסכי� לו

 1951–א"התשי, שההאווי זכויות יחוק שלנוכח ,  לכאורה169".וזאת בלבד, היותה אישה
 משו� שחוק ,אמור להסתיי� בקבלת העתירההדיו� היה , )חוק שיווי זכויות האישה: להל�(

כפי , בר�. ת למועצה דתית ובכלל זה לעניי� מועמד�,מידה שוויונית�זה מחייב לנהוג באמת
 ויש למצוא את האיזו� בי� כל ,ולא מוחלטת, יחסיתהיא יסוד �כל זכות, � השופט אלו�ישמצי

אי� להתיר את מבחינה הלכתית כי  ריצויא�  , לכ�.אינטרסי� העולי� לדיו� בסוגיה זוה
לבחו� את אפשר יהיה ,  הלכתיואינא� הוא א� , גו� מנהלישו� השתתפותה של אישה ב

 כדי לאז� בי� הערכי� השוני� הבאי� כא� לכאורה ,תקפותו של עקרו� השוויו� במקרה זה
בירור הלכתי מקי� ומעמיק בשאלה א� מותר לנשי� כ� עור� לפיאלו� . לכלל התנגשות

העמדות ההלכתיות שהוא סוקר את תו� , ")נשי� בשררה("במשרות ציבוריות לכה� 
 בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה כי דעות הלכתיות מרכזיות 170.פולמוס זהבהנוגעות 

יה מבחינה אי� בכ� כל בעאזי  ,ידי הציבור�וחשובות גורסות כי א� האישה נבחרה על
 ולכ� יש לקבל , לפיכ� אי� בעצ� התנגשות חזיתית בי� עקרו� השוויו� לבי� ההלכה.הלכתית

 מועצת הרבנות ה שלעמדת השופט אלו� עמדה בניגוד לעמדת, ודוק. העתירהאת 
מהסוגיה של  עוד הוא מציי� כי נית� להקיש 171.פסק מה שפסקהוא זאת �ובכל(!) הראשית

_____________________________________  

  .180ש "להל� ה, ÔÓÙÂ‰1 ראו עניי�   168
,  È‡‰ „ÓÚÓ:ËÂÙÈ˘Â ËÙ˘Ó˘‰"  ציבוריי�בחר לתפקידי�יהזכות לבחור ולה"לו� מנח� ֵא  169

‰¯ÂÓ˙Â ˙¯ÂÒÓ –˙ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙È„Â‰È ‰�È„Ó Ï˘ ‰ÈÎ¯Ú  51 ,53 )2005() הזכות "ֵאלו� : להל�
  .")לבחור ולהיבחר לתפקידי� ציבוריי�

זכות� של נשי� לבחור בעניי� פולמוס זה התעורר בשנות העשרי� של המאה הקודמת   170
רב קוק סבר כי אי� אפשרות הלכתית להתיר השתתפות ה. בחר לכנסת מבחינה הלכתיתיולה

 התיר , לעומתו,הרב עוזיאלואילו  ,לא כמצביעות ולא כמועמדות לבחירה, נשי� בבחירות
על ". נשי� בשררה" על שאלת ,היתר בי� ,הפולמוס נסב. לנשי� ג� לבחור וג� להיבחר

ל על מת� זכות "יאל זצהמחלוקת בי� הרבני� קוק ועז"הפולמוס המדובר ראו יחזקאל כה� 
·�È�Ù‰–ÏÙ¯ ‰�È�ÙÏ ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ :ÍÂ�ÈÁ· ˙È„Â‰È‰ ‰˘‡‰  , ‰ÁÙ˘Ó‰ " בחירה לנשי�

‰¯·Á·Â 51 )בחר לתפקידי� ציבוריי�יהזכות לבחור ולה"לו� ֵא; )ט"תשמה,  עור�דב רפל" ,
̇ ·ÔÁ¯ÂÎ ÏÚ פרידמ� �רגליל� רוזנב; 169ש "לעיל ה ÂÈ�ÎÙ‰Ó–˙È˙„‰ ̇ Â�ÂÈˆ· ̄ „‚ÓÂ ÌÈ˘�  

·Â˘ÈÈ‰ ˙ÙÂ˜˙· 43–49) 2005( ; מרגלית שילה ÏÂ˜‰ ÏÚ ˜·‡Ó‰– ˙ÂÎÊÂ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â˘� 
 ‰¯ÈÁ·‰1917–1926, 236–254) 2013(. 

 .89–88 'עמב, 169 ש"הלעיל , "בחר לתפקידי� ציבוריי�יהזכות לבחור ולה" לו�ֵא  171
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בשני המקרי� עברה ההלכה : נשי� לוההיבחרות שזכות הבחירה לימוד תורה לסוגיה של 
וא� , במעמדה של האישהשחלו התפתחות יצירתית על רקע השינויי� החברתיי� והערכיי� 

קל וחומר שכ� צרי� להיות לגבי , לגבי לימוד תורה הותר הדבר כיו� לאחר שנאסר בעבר
  172.ידי הציבור למילוי משימה ציבורית�בחירת אישה על

 כמו 173.ורֶונו סבורות כי שיקולי הפסיקה של אלו� מתבהרי� לאור הקטגוריות של ָקא
תורה לנשי� וה� בעניי� מינוי נשי� הה� בעניי� תלמוד , ג� פה, הסוגיות ההלכתיותברוב 

מה , א� כ�.  האוסרותהאלבי� מתירות להדעות היש מחלוקות בי� , לתפקידי� שבשררה
הכיוו� של , ורֶופי ָק�על? משמעי�נומוס ההלכתי אינו חד כאשר העההמידה להכר�יהיה קנה

 ,ו�מרובה ומג�, הנרטיב דינמישהיות , כ��כמו. הנומוס נגזר מ� הנרטיב שבתוכו הוא פועל
. הנומוס משתנה לאורו של הנרטיבמזמ� לזמ� , ואילו הנומוס מהווה מבע יחיד ומקובע שלו

התקבעותה של מציאות חברתית כי ובר  הס,באותו אופ� נית� להבי� את עמדתו של אלו�
הוא מפרש את דברי הרב יחיאל ,  למשל,כ�. מסוימת אמורה להשתק� בפסיקת ההלכה

אשר נמנע מלהכריע בי� , בעניי� זכות הבחירה לנשי�") שרידי אש"בעל ה(ינברג יעקב וי
  אלו� לא ראה בכ� משו�174".נניח הדבר לזמ� שיבוא ויכריע"כי הדעות החולקות וקבע 

צא וראה כיצד " ( דברא עממאיפוק חזי "חכמי� הבהתא� לאמרת ,  סבר אלא,התחמקות
 משעה ,ולענייננו 175.יכריע את העמדה ההלכתיתהוא ש" מלמטה"המנהג כי , ) נוהגהע�

בחר לכנסת ולכל ינשי� יכולות לבחור ולהכי שהתקבע בתודעה החברתית של הציבור 
 בשעה ,ורֶובלשונו של ָק או – )ציבור הדתיג� א� רק בקרב חלק מ� ה(תפקיד ציבורי 
וזאת ,  לא יעלה על הדעת לאסור את חברותה של שקדיאל במועצה הדתית– שהנרטיב בשל

  !לכ�מנוגדת אפילו א� עמדת הרבנות הראשית 
א� , "המענה ההול� לאקטיביז�"או " דרכי נוע�"ו ייד�עמדה שיפוטית זו מכונה על

 זוהי עמדה הרואה את ההלכה , במילי� אחרות176.מדישעל פניה היא נראית מהפכנית ל
 בי� האפשרויות ההלכתיות המוכרות בפסיקה לבי� הערכי� –כמערכת של כלי� שלובי� 

היא ערה לזיקות הדינמיות והעדינות בי� , כלומר.  בקרב הציבורי�וחהעול� הר*�ותפיסות
 בעיני ,ות הזו עלולהבחשבו� את המורכבמביאה כל עמדה משפטית שאינה . נומוס לנרטיב

א� הנרטיב , מצד אחד. הדבר נכו� לשני הכיווני�שיש לשי� לב . להפר את השלו�, אלו�
אזי , הפכו לנחלת רבי�נהוטמע בקרבו של הציבור וערכי� של כבוד ושוויו� כבר " חדש"ה

שיש ובלבד  ,קיימות עמדות הלכתיות מנוגדות להא� א� המשפט לתת לכ� ביטוי �על בית
 א� הציבור אינו בשל לקבלת התפיסה – פ�א� ג� לה.  הלכתיות המצדדות בהעמדות

מהל� כזה ייתפס , ה אדרב;אי� להכריע בניגוד לדעת� של פוסקי ההלכה השמרני� ,החדשה
_____________________________________  

 .85–84 'עמב, ש�  172
 . לפרק המבוא1ראו לעיל בחלק   173
 .קהסימ�  ,גחלק , שרידי אשת "שו  174
 .79' עמב, 169 ש"הלעיל , "בחר לתפקידי� ציבוריי�יהזכות לבחור ולה" לו�ֵא  175
 .ש�  176
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 יש כא� תפיסה ,למעשה. בניגוד לדרכי נוע� ושלו�ויעמוד  ,ככוחני וכנקיטת עמדה דווקנית
�שאלת התערבותו של ביתב אלא ג� ,נרטיב דתיבי� י ליחס בי� נומוס הלכתבהנוגעת לא רק 

  .המשפט והשפעתו על האפשרות לשינוי ולהטמעת שוויו� מגדרי ביהדות
ידי בחינת �על, העומדת לטענתנו בבסיס פסיקותיו של אלו�, נית� לעקוב אחר תפיסה זו

לאחר שלושה רק ג� א� , המשפט�ידי בית�התקבלה בסופו של דבר עלר שא(עמדתו 
 בקצרה את השתלשלות הענייני�תחילה  $לש� כ� נפרו. �˘Ï˙ÂÎ‰ ˙Âבפרשת ) בי�סב

  :בפרשה זו
נשי� של  ה מתכנסת ברחבת הכותל קבוצ1988כסלו למ� בכל ראש חודש עברי 

נשות "הקבוצה מכונה .  טליתותותכשחלק� עוט, ת להתפלל יחד ולקרוא בתורהוהמבקש
 177.קסיובכלל זה הזר� האורתודו, י� ביהדות ומורכבת מנשי� דתיות ממגוו� זרמ,"הכותל

הרב , דאז ובהמש� הוציא רב הכותל , באלימות"נשות הכותל"ד בראשית דרכ� הותקפו ימי
תקנות האוסרות על נשי� להתפלל במקו� א� ה� עטופות בטלית וקוראות מספר , ג#

מות סקירה נרחבת בבבהשתלשלות האירועי� זכתה . #" בתגובה פנו הנשי� לבג178.תורה
פרשת : להל�(כולה הסאגה המשפטית . בתיאור תמציתי שלה נסתפק נו ולעניינ179,שנות

Ï˙ÂÎ‰ ˙Â˘� (שנת הראשונה הוגשה ב: וכללה שלוש עתירות, מעשוריותר פני �נמשכה על
‰ÔÓÙÂ עניי� ( תו� המלצה לממשלה להקי� ועדה לבדיקת הנושא 1994שנת  ונדחתה ב1989

 א� לא ברחבת ,הנשי� יכולות להתפלל כדרכ�כי ברה ועדה הראשונה שהוקמה סו ה180).1
 ועתרו פע� , התנגדו למסקנות הוועדה"נשות הכותל".  אלא במקו� מרוחק יותר,הכותל

_____________________________________  

, תניא ציו� וולדקסל ,"נשות הכותל"הציבור של �אחראית יחסי, שירה פרוסמדואר אלקטרוני   177
של וכ� ריאיו� טלפוני , )1.1.2013(איל� � בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת ברנטיתדוקטור

נשות "התקשרות ע� עובדת : להל�שניה� יחד  ()1.1.2013(ע� שירה פרוס תניא ציו� וולדקס 
 , בי� היתר,השתתפוקבוצה העולה כי בתפילה הראשונה שקיימה מהתקשרות זו  .")הכותל

 קסיממובילות הפמיניז� האורתודושלושת�  – וז�'בלו גרינברג ונורמה ג, רבקה האוט
 שותפה האוט עודנה,  על כ�נוס�". נשות הכותל"א� שותפות לעתירות של ו ריתהב�צותבאר

ועד המנהל של ו וכיו� מכהנת ב,"נשות הכותל "לאומית המייעצת של ארגו��הבי�ועדה וב
בשני� האחרונות השתתפו בתפילה העובדת כי עוד מדווחת .  אחתקסיתישה אורתודוהארגו� א

 חלה 2013הראשוני� של בחודשי�  ו2012ל א� בחודשי� האחרוני� ש,  נשי� כל פע�45–30
מבי�  קסיות אחוז הנשי� האורתודו.�300 ל100נע בי� ומספר המתפללות  ,עלייה משמעותית

  .באופ� ניכר מפע� לפע�ל גֵדהוא א�  ,קט� יחסיתאות� מתפללות עודו 
 סאגה בבית – מקרה נשות הכותל: תביעה לשוויו� בהגדרת הזהות הדתית "רדאיפרנסס   178

  ).2008 (413, 401 יג ‰ËÙ˘Ó" המשפט העליו�
ÏÂ·¯ÚÓ˙ " ? כהזמנה לשיח ישראלי חדשליפמיניז� רדיק: קבוצת נשות הכותל"לאה שקדיאל   179

˙ÂÈÂ‰Ê‰ –˙„· È˙¯Â˜È· ÔÂÈ„ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ�ÂÏÈÁ·Â ˙ÂÈ 277 )עורכי�יהודה גודמ� ויוסי יונה  ,
  .178 ש"הלעיל , רדאי; 117 ש" לעיל ה,"תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור "לו�ֵא; )2004

י� יענ: להל�() 1994( 265 )2(ד מח"פ, ÔÓÙÂ‰ '‰È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ � 257/89 &"בג  180
ÔÓÙÂ‰ 1.(  
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 תו� כדי הדיו� בעתירה זו הוקמו ועדות ÔÓÙÂ‰2.(181 עניי�  (1995 בשנת #"נוספת לבג
. "סו�קשת רובינ" בהמליצה לקיי� את התפילה, ועדת נאמ�, ה�יניבמ שהאחרונה ,נוספות

 תו� "נשות הכותל"המשפט את עתירת� של � והפע� קיבל בית,2000הדי� נית� בשנת �פסק
שהוא מורה לממשלה לאפשר לנשי� לממש את זכות� לתפילה ברחבת הכותל בתו� שישה 

, אליקי� רובינשטיי�, שגרתית ביקש היוע# המשפטי לממשלה דאז�בפנייה לא. חודשי�
 חלטה התקבלה הה2003 ובשנת ,בעניי� בהרכב מורחב של תשעה שופטי�לקיי� דיו� נוס� 

 ועדת נאמ� ולאפשר את ה שללקבל את המלצת, ברוב של חמישה נגד ארבעה, הסופית
  ÔÓÙÂ‰3.(182 עניי� ( א� לא ברחבת הכותל "סו�קשת רובינ"התפילה ב
 ,"הכותלנשות "שמגר ולוי� את העתירה הראשונה של ,  דחו השופטי� אלו�1994בשנת 

המליצו לממשלה למנות השופטי�  .עניי�בהמשפט אינו המקו� להכריע �בנימוק שבית
ימנע ו ,מחד גיסא ,יקיי� את חופש הגישה למקומות הקדושי�ר שאועדה שתחתור לפתרו� 

תמכה בצור� , כפי שמציינת רדאי, פסיקת הרוב. מאיד� גיסא, פגיעה ברגשות המתפללי�
 א� נמנעה מלגעת , למקומות הקדושי�גישההש חופלהג� על חופש הפולח� ו

לטובת לאה שקדיאל רק כזכור פסק אשר  , דווקא השופט אלו�183.בפטריארכליות הדתית
דחה , בדרישתה לאשר את חברותה במועצה הדתית בירוח�) 1988(שני� ספורות קוד� לכ� 

 ,חלטותיוכיצד נית� להבי� את השוני בי� ה. "נשות הכותל"במקרה שלפנינו את דרישת 
  ?וכיצד יש להעריכ� במבח� הזמ�

, דונההנהדתית �התרבותית כמי שנטוע היטב בשיח הפנימי של הקבוצה – השופט אלו�
 הבי� את הצור� לאז� – א� ג� כמי שאמו� על ערכי המשפט הליברליי�, בהיותו חלק ממנה

  ?ערבותולהתהמידה �אמותמה א� כ� היו . הגי� המסורתיי�הנבי� ערכי השוויו� לבי� 
שהפסיקה לא תביא " העיקרו� המנחה בעיניו של אלו� היה לדאוג לכ� ˘˜„Ï‡Èבפרשת 

ברור : "�˘Ï˙ÂÎ‰ ˙Âבפרשת קרו� הנחה אותו ג� י אותו ע184".לכלל מתח וקרע חברתיי�
, מרירה וחריפה ביותר, ואי� כל ספק שההיענות לעתירות שבפנינו תגרו� למחלוקת קשה

פסיקתו בשני המקרי� הייתה שונה , זאת� ובכל185."ת דמי�מלווה באלימות שסופה שפיכו
  .בתכלית השינוי

הוא , יי� השופט אלו� באופ� מעמיק בשני המקרי�אותו ִקש, מבחינת הניתוח ההלכתי
לפיה אי� להציג נשי� שמסורת נוהגת אומנ� שקדיאל קיימת של הגיע למסקנה כי במקרה 

�דינה של לפיכ�  ו,קולות הלכתיי� אחרי� אבל יש ג� ,ת במועצה הדתיתכמועמדות לחבר

_____________________________________  

̆ ‰ÔÓÙÂ‰ 'Î�Ó"‰Ï˘ÓÓ � 3358/95 &"בג  181 ‡¯ „¯˘Ó Ï,עניי� :להל� ()2000 (345) 2(ד נד" פ 
ÔÓÙÂ‰ 2.(  

̆ ‰Î�Ó"� ‰Ï˘ÓÓ 4128/00 &"דנג  182 ‡¯ „¯˘Ó Ï 'ÔÓÙÂ‰, עניי� : להל� ()2003 (289) 3(ד נז"פ
ÔÓÙÂ‰ 3.(  

  .415' עמב ,178 ש"לעיל ה, רדאי  183
  .52' עמב, 169 ש"הלעיל , "בחר לתפקידי� ציבוריי�יהזכות לבחור ולה" לו�ֵא  184
  .349' בעמ, 180ש "לעיל ה, ÔÓÙÂ‰1 עניי�   185
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 ההלכתי של השופט אלו� וג� ניתוח .דונו לעילשנהמסורת הנוהגת להידחות מ� הסיבות 
̇ ‰Ï˙ÂÎבפרשת  Â˘תפילה לנשי��קבוצת"קיו� תפילה במתכונת של כי  , לדעתו, מעלה� "

תומכות היש דעות משמעותיות כי הפחות �לכל וא, עצמו מבחינה הלכתיתלאינו בעייתי כש
 לקטגוריה של , מבחינה הלכתית,לשיי� אפשר "נשות הכותל" את מאבק� של , אכ�186.בכ�

פי �על, נשי�ש היות 187.בה דנו בפרק הקוד�ש תופעה – "תפילה לנשי��קבוצות"
של תפילה � קבוצת,"מניי�"לאינ� יכולות להצטר� , קסייההפרשנות המקובלת באורתודו

 ולפיכ� לכאורה אי� באפשרות� לומר את קטעי ,יי�עשר נשי� או יותר אינה מהווה מנ
אי� כל מניעה , ע� זאת). ומהה לתורה וכדיברכות עלי, קדיש(התפילה המקובלי� במניי� 

 לתפילה ,כלומר, במעמד משות�" תפילת יחיד"הלכתית שקבוצת נשי� תיקב# יחד לאמירת 
קשה להתפלל  בי"נשות הכותל"קבוצת  188.ללא הקטעי� והטקסי� המצריכי� מניי�

, אכ�. אמור לעורר שו� התנגדות מבחינה הלכתיתהדבר  ה ולכאורה לא הי,במתכונת זו
תפילה �השאלה המרכזית במקרה זה לא נסבה על קיומה של קבוצת, מבחינת השופט אלו�

. כנסת רגיל� ולא בבית,תפילה ברחבת הכותל דווקאקיומה של ה אלא על ,לנשי� גרידא
 כפי שלא מצא כל פסול הלכתי ,נשי�לתפילה �לכתי בקבוצתאלו� לא מצא כל פסול ה

, הדיו� במישור ההלכתי בלבדאילו התמקד .  הלכתיובהשתתפותה של שקדיאל בגו� שאינ
 מתחדדת "נשות הכותל"ג� במקרה של כי לכאורה לטעו� אפשר היה , ברמת הנומוס הפנימי

 ומכא� שיש להחיל בשני ,È˘� Ô˙ÂÈ‰ Ï˘· ˜¯Ìאינ� יכולות להתפלל כרצונ� ה� העובדה ש
? שקדיאל ואינו תק� כא�של מדוע נימוק זה היה תק� במקרה . קרו� השוויו�עהמקרי� את 

 באופ� ותפללינשי� ששמבחינה עקרונית אי� לדעתו מניעה הלכתית פי �על�א�כי סבר אלו� 
ופוגע ברגשות הקהל המגיע , קוו�פוגע בסטטוסשהדבר יש לדחות את בקשת� משו� , זה
 של אלו� במקרה זה אינו שונה באופ� מהותי וניתוחשא� , במילי� אחרות. התפלל בכותלל

·�Â˙ÒÈÙ˙ ‡Â‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÚÈ¯ÎÓ˘ ‰Ó Ú‚Â  ,שקדיאלבמקרה של ממסקנתו ההלכתית 
ÏÈÓÈ�Ù‰ ·ÈË¯�, ‡ÏÂ Ï Ú‚Â�·ÒÂÓÂ� . הנרטיב הפנימי כי שקדיאל הוא סבר של במקרה

_____________________________________  

הוא א� מבקר . 148–129 'עמב, 117 ש"הלעיל , "תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור"לו� ֵא  186
צאי ל�  "שכטרצבי ; 152–143' בעמ, ש� ראו . שהתנגד לכ� נמרצות,את הרב צבי שכטר

  .)ה"שמתה (118 יז ·ÁˆÈ ˙È˜" בעקבי הצא�
להתפלל " נשות הכותל"החליטו , קסיותזרמית שכמה ממייסדותיה היו אורתודו�כקבוצה רב  187

 ,זאת.  בעניי� זהקסית תו� התחשבות בגבולות ההלכה האורתודו,תפילה לנשי� בלבד�כקבוצת
 � וה� , או רפורמיות בקבוצה היא לשוויו� מגדרי מלאווטיביותסרחברות קונששאיפת� של א

, כ��כמו. על האפשרות להתפלל כמניי� מעורב של נשי� וגברי� ברחבת הכותלחולמות ג� 
נזוס לקונס והוא תוצר של הגעה ,נוסחי תפילהשל פרסמו לאחרונה משק� מגוו� ה� הסידור ש

 Rivka Haut, Women of the Wall: Fighting. שמירה מכ�ונת על חופש בחירהוזרמי בקבוצה �רב
for the Right to Pray, 10 JOFA JOURNAL 9 (2012), available at http://www.jofa. 
org/sites/default/files/uploaded_documents/jofa_journal_fall_2012_final-jofa_journal_0. 

pdf.  
 א� כי לא תמיד בברכות ,תפילה לנשי� נוהגת ג� קריאה בתורה�יש לציי� כי בקבוצות  188

 .המקובלות
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 ובצירו� העובדה שהנומוס אינו ,במשרה ציבורית לכהונת אישה בחברה הדתית כבר בשל
ג� ,  את העניי�אפשר וא� צרי� להתיר,  זאתמשמעי ויש עמדות הלכתיות המתירות�חד

קרו� ע, בצירו� כל השיקולי�שהיות ,  הרבנות הראשיתה שלבמחיר של יציאה נגד עמדת
כי א� ברמת  , אינו שונה ברמת הנומוס"נשות הכותל"המקרה של . גוברהוא ש השוויו�

להערכתו של אלו� לא היה בשל דיו לקבלת ר שא, הנרטיב הפנימי של החברה הדתית
צעד כזה עלול לעורר אנטגוניז� עמוק בקרב כי חשש אלו�  .„Ï˙ÂÎ· ‡˜ÂÂתפילה כזו �קבוצת

  .החברה הדתית
רדאי סבורה כי ההתנגדות ? מעוררות התנגדות כה עמוקה" נשות הכותל"מדוע 
לעומת , אנו 189. משירת� הקולניתתבעונמעוררות  "נשות הכותל"שזקה  החליתהאמוציונ

,  תפילי�תניחומ בעיקר מ� העובדה שחלק מ� הנשי� תבעוההתנגדות נסבורות כי , זאת
‰Ì‚‰ Ô ˘, הפרקטיקות אל. מנת לקרוא בו�מ� ספר תורה עלי עתביאוומ בטלית תתעטפומ

Ó¯ÂÙ ˙È˙ÎÏ‰ ‰�ÈÁ·Ó ˙Â¯ÂÒ‡ Ô�È‡˙ÈÏ ,מקובלו �מעוררות ,קסייהת באורתודואינ �א �וה 
חתרנות המגדרית שיש בניכוס  הלעההתנגדות מתעצמת בתגובה . רגשות שליליי� חזקי�

במרחב , הדבר מתרחש בפומביר שאעל אחת כמה וכמה כ, נשי של סמלי� מגדריי� גבריי�
 �זיקתמ –  ואולי בעיקר–  ג�תבעוא� ההתנגדות נ. מקודש המהווה סמל לאומי

המהווה בעיני רבי� בציבור ,  לתנועה הרפורמיתהטיבית המובהקת של אקטי� אלהאסוציא
 כפי 190.אחראית להתבוללות ולהרס הדת ממשכונתפסת , "סדי� אדו� "קסיהאורתודו

אחד החסמי� המשמעותיי� ביותר להטמעת רעיונות שוויוניי� ולשינויי� הלכתיי� , שראינו
בשל כל הסיבות הללו . רפורמהפני עמוק מהחשש הוא ה קסיתברוח זו בקהילה האורתודו

 ת ודרישת� נתפס,קסית אנטגוניז� עמוק בחברה האורתודותעוררומ "נשות הכותל
של " יבוא זר"וככאמירה פוליטית חתרנית , הצהרתית ומופגנתכ, כפרובוקטיבית

ולא כניסיו� לממש שאיפה דתית כנה , אידיאולוגיות מערביות המנוגדות לרוח היהדות
  191.לתפילה

 ולא ,מישור הנרטיבבבחינה מדוקדקת של דברי אלו� מעלה כי טיעוניו נוגעי� , כאמור
יש לשי� לב שהשופט אלו� מדבר כא� ג� כשחק� בשדה הדתי הפנימי . מישור הנומוסב

 הוא מודע לקונוטציה השלילית ,דונההנתרבותית ה�כמי שנטוע בתו� הקבוצה הדתית. עצמו
 שכ� אלו� חושד ,הוא א� שות� בעצמו לתפיסה זושכ� יתי.  מעוררות"נשות הכותל"ש
דתית אותנטית הראויה ֲהִניעה  המייחסי� לה� ,לא כמו השופטי� האחרי�ו ,"נשות הכותל"ב

_____________________________________  

  .407' עמב, 178 ש" הלעיל, רדאי  189
דמית בי� התל" נשות הכותל"זרמי של קבוצת �על הפער בי� הדימוי העצמי וההרכב הרב  190

  .שלה ראו להל�" רפורמית"ה
סעי� ה – 150–149' בעמ ,117 ש"ה לעיל, "תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור" לו�ראו ֵא  191

  ."הלכהב ה בעולמה של פסיק'שיקול זר'כגור� החיקוי "העוסק ב
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 ומכנה את מעשיה� , הוא רואה את התנהגות� כפרובוקטיבית192,להגנה בש� חופש הדת
"ÌÊÈ·ÈË˜‡ תנתפסאינה  מדוע דרישתה של שקדיאל 193".מגונה ולא ראוי, מופרז 
אנו מבקשות להציע ?  כפרובוקטיביותת נתפסו"נשות הכותל" בעוד ,"אקטיביז� מופרז"כ

מעמדתו . טיב הדתי הפנימיהנרכי התשובה טמונה בניתוח של אלו� למידת בשלותו של 
עדיי� אינה בשלה לכ� ששכפייה חיצונית על חברה , להבנתנו,  היהועיקר חשש, כשופט

מלווה באלימות , מרירה וחריפה ביותר, מחלוקת קשה"רו� לברמת הנרטיב עלולה לג
כי , "לא יעלה על הדעת ""נשות הכותל"המעשה של ,  במוב� זה194".שסופה שפיכות דמי�

אשר " עצ� מהותה של ההלכה"הרי הוא סותר את , לשאתוא� אי� הנרטיב הקיי� יכול 
̇ ÌÂÏ˘‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ולא ÌÂÏ˘Ïשואפת היא "לתפיסתו  ÂÓÏ˘Ï."195שקדיאלשל קרה  במ, 

 ורבניה יוכלו קסיתהחברה האורתודו, מדובר בגו� מנהלישכי היות אלו� הערי� , לעומת זאת
קרו� שנשי� יהע,  בעיקר משו� שברמת הנרטיב הפנימי,את השינוי שנכפה עליה�" לספוג"

הפ� לעניי� מקובל בחברה נבמשרות ציבוריות ובתפקידי הנהגה כבר לכה� יכולות 
הערכה לגבי כהימור או כאנו מבינות את המהל� שלו , כלומר. מודרניתה�קסיתהאורתודו

ההשפעה השלילית האפשרית של מת� לגיטימיות לאקט שנתפס כפרובוקציה בשעה 
אי� זה אומר שנחסמת מבחינתו כל אפשרות לשינוי בנומוס . מוכ� לשינוי כזהאינו שהנרטיב 

 – עמד� של נשי� בנרטיב הדתי השופט אלו� עצמו רומז ששינוי במ,פ� לה;ההלכתי
עשוי  – קסייהכולל בסדרי התפילה הנהוגי� באורתודו, ובעקבותיו בנומוס הפנימי ההלכתי

ולא בדר� של עימות , הנוכחיתעת בלא יושג זה שינוי שא� הוא מאמי� , להתרחש בעתיד
  196.פוליטי חזיתי בכותל

ה יבפע� השני. המשפט�דו� פעמיי� נוספות בביתנ "נשות הכותל"עניינ� של , כאמור
 ,במקרה זה. כה� וביניש�ישבו בהרכב השופט מצא והשופטות שטרסברג) ÔÓÙÂ‰2 עניי� (

 "נשות הכותל"ועדת נאמ� לאפשר את תפילת של  תה הסתבר כי המלצ,לאחר עיכובי� רבי�
אולוגי יכאר בעיקר משו� שמדובר באתר ,ידי העותרות� עלתה נדח"סו�קשת רובינ"באתר 

 והכיר בזכות� להתפלל ,המשפט שעה הפע� לעתירת��בית. די יו�מקרי� רבי� העמוס מב
ה המיוחדת של היוע# המשפטי רובינשטיי� הפכה את ההחלטה י א� הפני,בכותל כמנהג�

  ."סו�קשת רובינ" ולבסו� התקבלה ברוב דחוק הצעת הפשרה להכשיר את אתר ,פיה�על
עמדתו של התקבלה פו של דבר ע� סיומה של הסאגה המשפטית נית� לומר כי בסו

כאשר שלהניח לדעתנו סביר . המשפט�על דעתו של בית, לפשרהאשר חתרה , השופט אלו�
, "סו�קשת רובינ" להתפלל ב"נשות הכותל"פשר לוִא ,המשפט את הצעת הפשרה�ביתקיבל 

_____________________________________  

 לעיל ,ÔÓÙÂ‰1 � יעניראו . ליב� של המתפללות�השופטי� שמגר ולוי� לא הטילו ספק בתו�  192
  .180ש "ה

  .)ההדגשה במקור (157' עמב, 117 ש"הלעיל , "תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור" לו�ֵא  193
  .349 'בעמ, 180ש "לעיל ה, ÔÓÙÂ‰ 1עניי�   194
  .)ההדגשות במקור (157' בעמ, 117 ש"הלעיל , "תפילה ברחבת הכותל; תפילה בציבור" לו�ֵא  195
  .ש�  196
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מבלי להיכנס ברגל גסה לנרטיב א�  ,הוא בחר להעצי� עד גבול מסוי� את קבוצת המיעוט
  .לשינויבעיניו לא הייתה בשלה ר שא ,נהדוהנקבוצה התרבותית של ה

של הפמיניז� הדתי לקד� שוויו� מגדרי ולשנות את מקומ� של נשי� מאבקו  ,לכאורה
חוסר בדבר של אלו� קו המחשבה א� א� הולכי� ע� . חרו#שלו� יבתפילה נחל פה כ

נשות "ו באותה עת אפשר לשער כי אילו קיבל, הבשלות של הנרטיב באותה נקודת זמ�
לו הותר לה� אי, במילי� אחרות". דימיותר "היו מצליחות ה�  , את כל מבוקש�"הכותל

הנגד � ייתכ� שתגובת,תפילי� ברחבת הכותל כפי שביקשובבשעתו להתפלל בטלית ו
היו מונעות , הטווח של פסיקה מעי� זו�העומק ארוכות�השלכותועוד יותר מכ� , דיתיהמי

כנסת ה�יכוי לפתוח בדיו� כלשהו על מעמד� של נשי� בבתילשני� רבות כל ס
�קסיתבאותה תקופה החלה להבשיל בנרטיב הפנימי של החברה האורתודו. קסיי�אורתודוה

אבל הנרטיב הדתי ,  של נשי� בריטואלי� דתיי��מודרנית תמורה מסוימת בעניי� מעורבותה
מוקצ� כביכול של תפילת וההסמלי , לא היה מסוגל עדיי� להכיל את ההקשר הפוליטי

 אכ� פוגעת ,"סו�קשת רובינ"לפיה התפילה תתקיי� בש ,הפשרה שהושגה. הנשי� בכותל
המשפט �א� ייתכ� שאילו התעקש בית, במימוש מלא של עקרונות חופש הפולח� והשוויו�

האנטגוניז� כלפיה� וכלפי ,  להתפלל כרצונ� ברחבת הכותלווכלי העל כ� שנשי� אל
כדי כ� היה מתעצ� באופ� עמוק עד , מזוהה אית�לפ� נה שהיה ,קסירתודוהפמיניז� האו

  197.המעשיתעלול לחסו� כל אפשרות לשינוי ברמת הנרטיב הפנימי וברמה הוא היה ש
ה� הצליחו לטעמנו בכ� , "נשות הכותל"שנחלו לכאורה " הפסד"א� ה�על, ע� זאת

חרדי ה�קסיונופול האורתודושפעולת� הציפה בשיח הציבורי הכללי בישראל את בעיית המ
פרשנויות של  מרחבי� האמורי� להיות פתוחי� למגוו� – על המקומות המקודשי�

 שכ� בעצ� הגשת העתירות , ניכרה לה� השפעהקסיג� בתו� המגזר האורתודו. ומתפללי�
סייעו להצי� את בעיית מעמד� של נשי� ה� , ובהתעקשות� להתפלל באזור הכותל מדי חודש

אנו מציעות כי אולי דווקא משו� שהושגה פשרה .  הדתיי� בכלל ובתפילה בפרטבריטואלי�
המשפט נמנע מעימות חזיתי שהיה עלול � ובית,"על אש קטנה"שהשאירה את המאבק 

 העדינה והאיטית של העיסוק בנשי� וצמיחתלנוצר מקו� , לגרו� להקצנה ולהקשחת עמדות
קריאת נשי� כגו�  זה החלו לעסוק בסוגיות בציבור. קסיפמיניז� האורתודוקרב הותפילה ב

_____________________________________  

וזה  ווטיביהקונסרזה  לבי� קסיחדה בי� הפמיניז� האורתודובצורה כא� יש להבחי� כמוב�   197
 � מאות וחלק,"נשות הכותל"היהדות הרפורמית תמכה באופ� גלוי במאבק� של . הרפורמי

ה  מזוהות ג� פורמלית ע� התנוע– ראש הקבוצה�יושבת, ענת הופמ�דוגמת  –נשי� 
��ליברלי� ומבחינת חילוני�ווטיבי�הקונסרמבחינת , מבחינת הרפורמי�. הרפורמית
. להאט את הקצב או למצוא כל פשרה אחרת, "לאז�"ר� או הצדקה  אי� שו� צו,פמיניסטי�

ע� (פגיעה בחופש הדת ובזכותה של אישה להתפלל כרצונה יש כא� כי  , לתפיסת�,ברור
השיקולי� . ותו מרחב ציבורי שאמור להיות פתוח לכלבהי, בכותל) טלית ותפילי�, תורה

נטיי� רק לגבי חוסר הבשלות של הנרטיב רלוו ומהחשש מאלימות וכדהשהפעיל אלו� לגבי 
 ,פורמילגיטימיי� מבחינת הנרטיב הר וה� אינ� ,כזה" בוטה" לקבל אקט קסיהאורתודו

  .ליברלי הטהורהווטיבי או קונסרה
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 השתתפות משמעותית יותר של נשי� –י כללאופ�  וב,ריקוד ע� ספר תורה, נשי� בתורה
שירה "סמו� לאירועי� המשפטיי� הללו הוקמה קהילת ,  למשל, כ�198.בריטואלי� דתיי�

בה נשי� שותפות ש קסיתקהילה אורתודושהינה  199,לעילשהוזכרה , בירושלי�" חדשה
מלחדור אל מנ� רחוקה עדיי� וזו אפרקטיקה . ילות בהובלת התפילה ובקריאת התורהפע

�#באר# ובחוכבר מעשור אחר כ� יש יותר א� ,  המודרניתקסייההזר� המרכזי באורתודו

וייתכ� שזו כבר מהפכה של ,  המתפללות באופ� זהקסיות כעשרי� קהילות אורתודואר#ל
 מעוררי� עניי� וכתיבה הלכתיי� ה שיתופיי� כאלני�מנהגי התפילה במניי, מעבר לכ�. ממש

נשי� ,  למשל,כ�. קסיתעד כה מיעטו לעסוק בה� בחברה האורתודור שאבנושאי� 
לדרוש בפרשת , תורה�מתחילות לעורר שאלות לגבי יכולת� לרקוד ע� ספרי תורה בשמחת

יי� במחיצה לאפשר שינו, הכנסת�להיות שותפות שוות בוועד בית, השבוע באמצע התפילה
מצווה משמעותיי� יותר �לערו� טקסי בת,  לה� להרגיש חלק מ� התפילהושיאפשר

איננו יכולות , כדרכ� של התפתחויות תרבותיות והיסטוריות מורכבות. לבנותיה� ועוד
 ואיננו ,הבי� התפתחויות אלל "נשות הכותל"להצביע על קשר ישיר בי� פעילות� של 

מופר� בעינינו להניח את ההפ� אי� זה א� . ל סיבה ותוצאהמאמינות שמדובר ביחס פשוט ש
היו , ÔÓÙÂ‰2 בעניי� שניתנה הפסיקה הדווקנית בסופו של יו�  התקבלהלו אי –

" מוקצה"פכות לנה ו,"רפורמיות"כאקט פוליטי מובהק וכ" נצבעות"ההתפתחויות הללו 
�קסיהנרטיב האורתודושייתכ� , זאתלעומת , כיו�. מודרניה�קסימבחינת הציבור האורתודו

ובמרחב הכנסת �מודרני בשל הרבה יותר לשינוי בנומוס ביחס לנשי� ותפילה בביתה
  .ובכלל זה בכותל, הציבורי

)· (˙ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË‰ ˙˘¯Ù  

עד , פרק הקוד�בכפי שציינו .  לאור הנאמר לעיל‰ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË˙נעיי� כעת בפרשת 
 ארבע שנות ות רישיו� לטוע� רבני הי לקבל�התנאי, עשרי� של המאה התשעי�לשנות ה

אורח חיי� ניהול , )תנאי שהגביל למעשה את המקצוע לגברי� בלבד(לימוד בישיבה 
פתיחתה . "שולח� ערו�"מעבר שכללו סימני� נבחרי� מ� ה� ועמידה בבחינותקסיאורתודו

שר נעשתה כא, ידי נורית פריד�על ,של התוכנית החלוצית להכשרת נשי� כטוענות רבניות
רק בעקבות . שיו� מקצועי בתחו� זהילקבל ראת האפשרות מנשי� עדיי� מנעו המידה �אמות

 כ� שלא רק בוגרי ישיבות יוכלו לגשת ,הדי� הרבניי�� שונו תקנות בתי#"הגשת עתירה לבג

_____________________________________  

 כעדות לתחילתו של שיח ,עת הלכתי� שפורסמו בכתב,אי� את המאמרי� הב, למשל,ראו  198
 שילה מואלש; )ה"תשנה( 161 טו ˙ÔÈÓÂÁ" ני נשי� בכותלימני"שוחטמ� אליאב : בנושא

על תפילת "רבקה לובי&  ;)ז"תשנה( 160 יז ˙ÔÈÓÂÁ" תפילת נשי� בצוותא ברחבת הכותל"
 יח ˙ÔÈÓÂÁ"  נשי� בפרהסיהתפילת"זלמ� נחמיה גולדברג  ;)ז"התשנ (165 יז ˙ÔÈÓÂÁ "נשי�
  ).ח"תשנה( 120

 .123–121ש "ראו לעיל ליד ה  199
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ובכלל זה , הדי� הגדול�שהכיר בו בית" מוסד חינוכי" אלא כל בוגר ,ההסמכה�לבחינות
� מחזור הבוגרות הראשו� ניגש לבחינות200.של פריד" ת בית די�המכו� להכשרת טוענו"

). גבוהה לאי� ערו� מזו שנחלו הגברי� שניגשו לבחינות(ההסמכה ונחל הצלחה מרובה 
. והשדי� החל כאשר ניגשו בוגרות המחזור השני לבחינה ורוב� המכריע נכשל�מחול, בר�

קטיבי משו� שגליונות הבחינה שלו� הקולילבדוק לעומק את הכאפשר לא היה , זאת ועוד
 של חלק מהטוענות כי ת� תחוש201.של כל מחזור התלמידות הללו נעלמו באופ� מסתורי

�הדי� הגדול פרס� באותה עת �העובדה שביתלנוכח  התעצמה 202ונתההכשלה הייתה מכ
. שנת לימודי�הוספה של דבר שהצרי�  –תקנות שהגדילו את היק� החומר באופ� משמעותי 

 , דרישות אלה הייתה הקטנה משמעותית של מספר הפונות הפוטנציאליות של�משמעות
שהקימה את ( הגישה מדרשת לינדנבאו� ,הסיונות לבטל תקנות חדשות אלהנומשלא עלו 

 הביע #"בג. הדי� הרבניי�� האחראי על בתי, נגד שר הדתות#"בג) מסלול ההכשרה לטוענות
 וג� מתח 203,ראשו�מחזור הור השני להמחזבי� תוצאות המבחני� בתמיהה על הפער 

�אמותהדי� בקביעת � בתי� שלשאפיינה את התנהלות "נסבלת סחבת בלתי"ביקורת על 

מעלה חשד ר שוא" אבק של שרירות עולה ממנה"שסחבת  – להכרה במוסד חינוכי מידהה
 ותחדש מידה�אמותהמשפט הורה לקבוע � בית204.משיקולי� זרי� ומפלי�B"לפעולה 

, ע� זאת.  וכ� לערו� לתלמידות בחינות חוזרות,דות להכשרת טועני� רבניי�להכרה במוס
Aהחומר הלימודי ותוכנ �היק �יר זאת לשיקול והות,#" של הבחינה לא התערב בגלעניי�

  .הדי��דעתו של בית
̇ לפרשת  Â�ÚÂË‰˙ÂÈ�·¯‰ מובהקי�  יש �לפרשת קווי דמיוÏ‡È„˜˘ . �ג� כא �מדובר אי

העניי� הוא בעיקר בכניסת� של נשי� . שקל או א� בעניי� הלכתי כלשהומ�בעניי� הלכתי כבד
אליה� שבעיקר משו� שהטריטוריות ,  בה�רגל�עד אז לא ניתנה לה� דריסתר שאלמקומות 

בשו� מקרה לא נתפסו הטוענות , מנ�וא. ביקשו להיכנס נחשבו גבריות באופ� מובהקה� 
של  ההעמדהזאת עצ� � ובכל,י� הרבניי�שלא התייחסו כ� ג� לטוענכש� , כפוסקות הלכה
קראה ,  בשקלא וטריא ההלכתיי�אבוגר ישיבה שבקי, של טוע� רבנילתפקיד מקבילה נשית 

ברובד הגלוי עלתה שאלת : נית� לנסח זאת ג� כ�. העול� הפטריארכלי�גר על סדרית
ברובד . שהישל מת� סמכות תורנית כלשהי לא" גדרהפריצת "הסמכות לגבי הידע ההלכתי ו

הדי� הרבניי� שייכת � נית� לומר כי עד כניסת הטוענות הייתה זירת בתי, לעומת זאת,הסמוי
הדי� �מנ� ייצגו בביתונשי� א, כאמור). חרדי� ברוב�(לדייני� ולטועני� הרבניי� בלבד 

בתוכו שתורני ה�א� במעמד זה ה� נתפסו כחיצוניות לשיח ולעול� התרבותי, די��עורכותכ

_____________________________________  

 .141 ש" לעיל ה,‰¯·�Â�ÚÂË˙ÂÈ˙ ‰פרשת ראו   200
  .459' בעמ, ש�. הדי� רומז לעניי� זה�פסק  201
במסגרת עימ� עומק שנערכו ה�ראיונותבכ� עולה מדיווחי� של חלק מהטוענות הרבניות   202
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  .459' עמב, 141 ש"ה לעיל, ‰¯·�Â�ÚÂË˙ÂÈ˙ ‰פרשת   203
 .443 ' בעמ,ש�  204
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. הדייני� והטועני� דיברו בשפת ההלכהש בעוד ,ה� דיברו בשפה משפטית: ני�התנהלו הדיו
שפה ע� ייכות ותשהתחושת ע� , "הביתמ"דתי �כאשר הגיעו טוענות ע� מטע� תרבותי

. ליתהשתנו יחסי הכוח ונפגמה הבלעדיות הפטריארכ, הלכתית שרכשו במהל� הכשרת�
 שהיה לה� סיכוי לגרו� לשינוי ,וסמכותהדי� הרבניי� נשי� בעלות ידע �פתאו� חדרו לבתי

במובני� . באופ� התנהלותו ובמהות הדי� שנפסק בו, מהותי באיכות הקולות שנשמעו בו
 אבל לטענתנו הדבר ,יתה חלוציתיהדי� הרבניי� ה� הטוענות לבתי� של כניסת,האל

ר לכ� לאחיתה בשלה י שכבר ה,קסיתהתאפשר בזכות התשתית הנרטיבית בחברה האורתודו
  .כת תלמוד התורה לנשי� שתוארה בפרק הקוד�מהפ

)‚ (‰¯Ú‰: ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÏ˘·‰ ˙„ÈÓ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ˘È „ˆÈÎ?  

אנו  ש205"בשלות הנרטיב"מבח� לברצוננו לעצור לרגע את שט� הדיו� ולתת את הדעת 
לכמת אות�  אפשר�אי ברור ש,מכיוו� שמדובר בתמורות תרבותיות וחברתיות. מציעות כא�

או מידה �כמה אמות אנו מציעות ,מנת לקד� את הדיו��על, ע� זאת. בהקמדויק ומובאופ� 
  :אופני� שבאמצעות שילוב� נית� לאמוד את מידת המוכנות לשינוי

 דרושה מידה של ראייה .מתרחשי� לאור� זמ�בה� עסקינ� שינויי� שה – ÓÈÔÓÊ‰ „Ó  .א
קל לזהות� רק ולעיתי� יי, �מנת לבחו� את היק� התקבלות� ואת עומק�היסטורית על

לנוכח אנו מציעות לבחו� בכל נקודת זמ� נתונה את אירועי ההווה ,  ע� זאת206.בדיעבד
  .השתנות המציאות בעבר הרחוק והקרוב

 הדתי הזר� המרכזיעצמ� ע� את  הא� אנשי� שמזהי� – Â ˙Â‰Ê‰ ˙ÂÏÂ·‚‰˘˙˙ÂÎÈÈ‰  .ב
מחזיקי�  רשאאנשי� דתיי� אות� הזדהות ושותפות ע� , ייכותתשהחשי� תחושת 

 הא� , כלומר?הנדונות" חדשות"הפרקטיקות את האו מקיימי� " חדשניות"הבדעות 
� חציית גבול זהותי בי� ות מסמנהפרקטיקות אל/דעותמא ת נסבלת או שמדובר בשונ

הזלזול לחלופי�  בכלל זה נוסי� את מידת ההערכה והתמיכה או ?"אחרי�"ל" אנחנו"
  .כלפי אות� אנשי�ה מביעהסביבה שוהסנקציות החברתיות 

 האופ� שבו הנושא מדובר או מושתק בשיח הרבני על כל רבדיו – ˙ÁÈ˘· ˙Â¯ÂÓ  .ג
כ� נית� להוסי� את המידה  לע). דר� דרשות ועד לפסקי הלכה של ממש, דעה�ממאמרי(

מבחינת (מצליח לחלחל מציע  קסידווהפמיניז� האורתשלכאורה  שבה השיח החתרני
  .הלכתי הרווחה�תו� השיח הרבני ל א)וד והשפה שלוהיס�הנחות, נושאי הדיו�

_____________________________________  

בי� השאלה עד כמה הצליח המאבק ל בי� השאלה על בשלות הנרטיב , לטעמנו,יש להבחי�  205
 .עומק בנרטיב שא� חלחל לכדי תמורה בפועל ג� ברמת הנומוס� שינויליצורהספציפי 

ופעות ותמורות שחלק� סיו� לסכ� ולנתח תיג� אנו במאמר זה חוטאות במידה מסוימת בנ  206
 .עדיי� בחיתוליה�
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� הסדקי� והתמורות אינ� ממוקדי� בדר�, כאשר חל שינוי בנרטיב תרבותי– Â‰„‰207„  .ד

רעיונות הללו ה . עיסוק בסוגיה הספציפיתלל ואינ� מצטמצמי� לכ,כלל בזירה אחת
התודעה , הברמת הפרקטיק(יש ריבוי מופעי� ,  כלומר,אדוות והדי� בציבוריוצרי� 
  .זירות חברתיות ותרבותיות במקבילבכמה של סממני השינוי ) והשיח

נגד ה�תגובותאפיו� מדובר בש בי� ,עוצמתה או העדרה,  אופי ההתנגדות– ‰�‚„-˙‚Â·˙  .ה
נסיו� העבר במקרי� לנוכח הנגד הצפויה �תגובתבהערכת אמת או �שמתעוררות בזמ�

 שכ� לא פע� הכוחות ,הנגד�ותאנו מציעות לבחו� ולנתח את תגוב. דומי�
הפטריארכליי� ההגמוניי� יודעי� לזהות טוב מכול� את מידת החתרנות והרצינות של 

  208. ולכ� נית� לבחו� אילו תגובות השינוי מעורר בקרב חוגי� שמרניי�,האיו�
, רבניותא� בוחני� במדדי� שציינו כעת את המוכנות להכיל את הרעיו� של נשי� כטוענות 

בממדי הזמ� וההדהוד יש לראות זאת כחלק ממהל� , ראשית. י הנרטיב היה בשלמתברר כ
מהל� זה התחיל . נו בפרק הקוד�יכפי שהרא ,לנשי�רחב יותר של מהפכת תלמוד התורה 

תאוצה וצבר , ידי שרה שנירר� על"בית יעקב"כמאה שני� קוד� לכ� ע� הקמתה של רשת 
העתירה בפרשת בשעה שהגישו את , בסופהר שא , של המאה העשרי�יה השניתחצימרבה ב

˙ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË‰ ,קסיתתלמוד תורה לנשי� כבר פשט ברוב שדרות החברה האורתודו�

לא היה מחסו� הלכתי של , כפי שציינו לעיל, ייכות והשיח הרבניתשהבמדדי ה. מודרניתה
 קסיתודו ומוסד אור,אישור עקרוני של הרבני� הראשיי�ב הטוענות כבר זכו :ממש בעניינ�

 – בראשות הרב ריסקי�" אור תורה סטו�" שמהווה חלק ממוסדות , מדרשת לינדנבאו�–

_____________________________________  

עוסקי� אשר על המדד הכמותי הרגיל הבוח� את מספר האנשי� מידה זו �אמתהעדפנו   207
 בהקשר שלנו נית� לבדוק כמה ,הלדוגמ(בפרקטיקה מסוימת או מאמיני� בתפיסה מסוימת 

כמה אנשי� , כמה עובדות כטוענות רבניות, כמה מכהנות במועצה דתית, נשי� לומדות תורה
). גט�או כמה אנשי� מגיעי� להפגנה נגד סרבנות" שירה חדשה"מתפללי� מדי שבת בקהילת 

 והוא אכ� המדד הליברלי ,מנ� לתת מידע כלשהוומדד כמותי שהינו מספרי גרידא עשוי א
זה מעיד במוב� מסוי� על מדד כ ג� א� ,א� לטעמנו). הרעיו� של ייצוג הול�, למשל(המקובל 

לשאלת ההצלחה בהטמעת השינוי יותר מאשר למעשה מה שקשור (וי בפועל היק� השינ
 מדי לבחינת שינוי תרבותי הצרמידה �אמתמדובר ב, )הבשלות לשינוי מלכתחילהלשאלת 

 השולח אותנו לחפש ,אנו מציעות במקומו את מבח� ההדהוד. רדיקלי שמתרחש ברמת הנרטיב
ככל . העל הריבוי והגיוו� שבמופעי� אל ,ות אחראותו גרעי� רעיוני מתפשט בזירותעד כמה 

מעצב מחדש את הנרטיב ר שא ,ק ה� עולי� כדי השמעת קול ברור וחז,שהדהודי� אלה גוברי�
  .התרבותי

קוו � שמעונייני� לשמר את כוח� ואת הסטטוסהנגד מצד אל�ברור שכל שינוי מעורר תגובת  208
 ,יה�בעוצמת� ובהשלכות, ת בתצורת�ונונגד עשויות להיות מג�� אלא שתגובות,המשרת אות�

לעיתי� ,  למשל,כ�. ארי בי� כוחות שוני� הפועלי� בשטחילינ�וה� חלק מתהלי� דינמי ולא
, לפחות לתקופה מסוימת, שהיא חוסמת את הדר� לשינוי פנימיכדי כ� הנגד קשה עד �תגובת

עשויה להעיד על נגד המגיעה לשיאה דווקא כמאמ& אחרו� למנוע את השינוי �ולעיתי� תגובת
את הדעת להפנות  רק  אלא,איננו מנסות לקבוע פה מסמרות.  של ההגמוניה מכוחהההתפרקות

לבחו� ולנתח כ� ראוי �ועל,  של הנרטיבובמשהו על מידת בשלותהנגד מעידות �תגובותשלכ� 
  .�תוא
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מי שעמדה בראש המסלול , כ��כמו. הוא שפרש חסות על המכו� להכשרת הטוענות הרבניות
מבחינת הזדהות� ואורח חייה� " מבפני�" וכל התלמידות באו – נורית פריד –

� כ� ג� במדד תגובת209).ופ� פורמלי בתקנות עד היו�כפי שא� נדרש בא (קסיותכאורתודו

 ולא מהציבור או מרבני� ,הדי� החרדי� ההתנגדות הייתה בעיקר מתו� בית– הנגד
 החרדית נשי� אינ� לומדות עדיי� תורה במלוא קסייהבאורתודו. �מודרני�קסי�אורתודו

  .בשררהשבחר לתפקידי� ייכולות להההיק� ואינ� 
בהחלט לא היו קלי� או ברורי� ר שא, דרמטיות של המהלכי�מבלי להמעיט ב, כלומר

 ,ה� התרחשו בנקודה שבה הנרטיב הדתי הפנימי כבר היה בשל לקבל שינוי כזה, מאליה�
על ולא איימה  ,המשפט השתלבה במגמות הנרטיביות הפנימיות� של ביתתוולכ� תמיכ

תנאי  א� לא ,הכרחי תנאי א הי"בשלות הנרטיב", ע� זאת. המרק� הפנימי של הקבוצה
̇ ‰¯·�ÂÈ˙ ו˘˜„Ï‡Èבפרשות המשפט �נתינת הסעד של בית, במילי� אחרות. מספיק Â�ÚÂË‰ ,

ועל הממסד (הדתית �התרבותיתגר על קבוצת הרוב בתו� קבוצת המיעוט יתאשר קראו 
 ה� לא היו יכולות לעבור את המשוכה #"בלי המקפצה של בג. הייתה חיונית, )הדתי

 נדמה כי הנרטיב בשל א� הכוחות השמרניי� מונעי� �בהשצמתי� אות� בדיוק ב. האחרונה
�נכנס בית,  נומוס פנימי מחייבלל את התקדמותו והפיכתו לכ– לפעמי� ביתר שאת –עדיי� 

תג� על זכויות ר שא נבעה מהצור� בהתערבות ליברלית מבחו# #"ה לבגיהפני. המשפט
הדבר בולט . שוויו� בנרטיב הפנימיהנשי� ותמרי# את התפשטותו והטמעתו של רעיו� ה

̇ פרשת אודות �עלבמהל� שתיארנו לעיל  Â�ÚÂË‰˙ÂÈ�·¯‰ , קוד� להגשת העתירה נעשו �שכ
בשיתו� , הדי��המערכת של בתי "מתו�"נסיונות לשנות את התקנות ולייצר מסלול לטוענות 

ו נחור שא ,בסחבת ובהערמת קשיי�, פעולה� רק משנתקלו בחוסר שיתו�210.ובהסכמה
 "חיצוני" הנומוס ה– המשפט�כיוו� שרק ביתמ, "מבחו#"לקבל סיוע הנשי� פנו , כהתנכלות

  .בשביל�י ולפרו# את הדלת הזו לבסס את השינויכול  היה –

_____________________________________  

 .לתקנות הטועני� הרבניי�) 4)(א(2' תק  209
 של תניא ציו� וולדקס ע� טוענות רבניות מראיונות שנערכו במסגרת מחקר הדוקטורט  210

 רבות עולה כי) 5ש " לעיל ה,Â„‚�˙‰ ,È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ˙¯ÂÒÓ˙ציו� וולדקס (שפועלות בשטח 
 אלא ,� נמשכו מלכתחילה ללימודי� לא מתו� מניעי� פמיניסטיי� או מודעות פוליטיתהמ

 וההכשרה לטיעו� רבני הייתה המסלול היחיד ,מיק את לימוד התורה שלה�בעקבות רצו� להע
כ� עולה כי חלק �כמו. פשר בשעתו לנשי� ללמוד הלכה ברמה גבוהה ואינטנסיבית כזושִא

הדבר בי� היתר מתו� הבנה ש, מהטוענות הרבניות נזהרות מאוד מלכנות את עצמ� פמיניסטיות
הדי� וה� בתקשורת �מית שהתפתחה ה� בתו� בית בניגוד לתד,זאת. עלול להזיק למאבק�

שכל " פמיניסטיות לוחמניות"ה� ) א� כי בהחלט לא כול�(הטוענות הרבניות שלפיה ובציבור 
�טוענות בית"אפילו הבחירה הראשונית להיקרא . הדי��לתקו� ולהשמי& את ביתהוא רצונ� 

,  ‰¯·�Â�ÚÂË‰˙ÂÈ˙ בפרשתהמכו� להכשרה משמו של פורמלי שמשתק� באופ� כפי  ,"די�
תואר דוגמת זו המאפיינת את ה – "רב"ו� להימנע מזיקה לתואר הגברי סיו� מכ�יהייתה נ

  .היתפס כחתרניותזאת כדי לא לו – )שהתקבל לימי� בפי כל ("טוענת רבנית"
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מובילה בעצ� לשאלה א� בעקבות " בשלות הנרטיב"בדבר טענתנו , במדד הזמ�
 . רמת הנומוס הפנימיהמשפט אכ� השתנה הנרטיב הדתי וא� השפיע על� ביתו שלהתערבות

משו� שבשורה " לא מספיק. ""א� לא מספיק, כ�"נדמה כי בתחו� זה התשובה היא 
א� כי היא ויש שיאמרו ,  רחוקה מלבוא על פתרונה,לדוגמה, הגט�התחתונה תופעת סרבנות

בפרשת  #"בגפסיקות  של יה�כאשר בוחני� את השפעות, זאת ועוד 211.החריפה והקצינה
Ï‡È„˜˘ ובפרשת ‰ ˙Â�ÚÂË˙ÂÈ�·¯‰ מגלי� את העובדה המדאיגה כי , לפי מדד כמותי צר

מבוטל של נשי� � וכי מספר לא212, מאוד מכהנות כיו� במועצות דתיותותמעטנשי� 
ג� שמסלול ההכשרה לטוענות �מה, שהוכשרו לטיעו� רבני אינ� מתפרנסות כיו� ממקצוע זה

 נתוני� אלה אינ� מספרי� את ,ע� זאת 213.נסגר לפני שני� ספורות בשל מיעוט נרשמות
כמוב� שנשי� רבות ככל רצוי  – איננו טוענות כי עובדות אלה אינ� חשובות. הסיפור כולו

גט צפוי להיפגע �שהמאבק בסרבנותואי� ספק  ,חלק פעיל במועצות הדתיותייטלו האפשר 
יהא א לכי א� אנו טוענות . מכשירי� כיו� את דור העתיד של הטוענות הרבניותשאי� מכ� 

_____________________________________  

יתכ� שזוהי יו, הדי��בשני� האחרונות ניכרת מגמה של הקצנה בקרב דייני� מסוימי� בבית  211
מחקרה , למשל, כ�.  בתחו�"עיקר"קואליציית ורבניות הטוענות השל  פועל� לענגד �תגובת

 על חוסר – טוענות רבניותבהסתמ� על דיווחיה� של  –יע מצב) ש�(ס של תניא ציו� וולדק
ארגוני "אותה ה� מייחסי� לש, הדי� מהביקורת שנשמעת כלפיה� בתקשורת�נחת של בתי

, כ��כמו .הדי� בעיני הציבור�גוע בתדמיתו של ביתשמו לה� כביכול למטרה לפר שא ,"הנשי�
סמ� הסכמי גירושי� במקרי� � מתפתחת מגמה של ביטולי גיטי� שניתנו על2008למ� שנת 

�מלבוב לתל" רדזינרעמיחי  ראו בעניי� זה. שבה� הפרה האישה את אחד הסעיפי� בהסכ�
רבניי� בעקבות תיק בשל הפרת הסכ� הגירושי� בבתי הדי� ה' גט מוטעה'פסיקות : אביב

  .)2009 (155  לטÌÈËÙ˘Ó" ואחרי�) 19.3.06 (9322�29�1) א"אזורי ת(
 23 רק 2011שנת מה� עולה כי נכו� לשחות דוש לחופש דת ושוויו� פרסמה שני "תנועת חדו  212

אי� אישה ו ,)תו הדתיות בלבד ממספר החברי� במועצ�5%כ(נשי� מכהנות במועצות דתיות 
נשי� : ש"ח חדו"דו" איל� חרראו ש. יהאו ממונה על מועצה דתיתשל  אשר�שבתשהיא יו

 /www.hiddush.org.ilזמי� בכתובת , )2011( " המהפכה שלא היתה–במועצות הדתיות 
pubssub.aspx?aid=1205.  

 מי ,ע� טוענות רבניות וע� נורית פרידשערכה תניא ציו� וולדקס מידע זה עלה מראיונות   213
, Â„‚�˙‰ ,È˙¯·Á ÈÂ�È˘Â ˙¯ÂÒÓ˙ציו� וולדקס ראו . שרת טוענותשעמדה בראש המכו� להכ

לא ד א� ו אינטנסיבית מאיתה העובדה שהתוכנית להכשרת טוענות הי,למשל, כ� .5ש "לעיל ה
 לעבודה גבילה את בוגרות התוכניתה וכ� ,)ער��או תעודה שוות(עניקה בסופה תואר אקדמי ה

לימודי בהשוואה לעבור נשי� צעירות בפחות אטרקטיבית ל הפכה אותה ,הדי� הרבניי��בבתי
הדי� וג� �מזכי� אות� בתואר אקדמי ומאפשרי� לה� לייצג לקוחות ג� בבתיר שא ,משפטי�

ות הרבניות שעובדות כיו� במקצוע בחרו להשלי� את  חלק ניכר מהטוענ,אכ�. המשפט�בבתי
עשרות נשי� שעובדות בשטח כטוענות כמה כיו� יש . שו ג� תואר במשפטי� ורכ,לימודיה�

 חלק� כעצמאיות במגזר הפרטי וחלק� כשכירות המועסקות בארגוני� שנאבקי� – רבניות
חשוב לציי� כי העבודה עצמה , מעל ומעבר לכל השיקולי� המקצועיי� הללו. גט�בסרבנות

 ולכ� יש ,�לא קל לשאתר שא ,פשי ורגשי כבדשאת עימה אחריות גדולה ועול נהדי� נו�ביתב
מפאת נפלטו מהמערכת מספר כמה נשי� שהצליחו מאוד כטוענות רבניות א� לאחר שני� 

 .שחיקה או מתו� ייאוש
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המעיד על שינוי הנרטיב וא� הנומוס ,  של המהל� הכוללתונכו� לבחו� את הצלחזה 
משו� שלא ברור שההסבר לכ� שנשי� בעיקר , זאת. פי מדד כמותי צר�רק על, הפנימיי�

ברמה . זהו מסלול ראוי או רצוי לנשי�כי שה� אינ� מאמינות הוא  בעיסוק זה תחרוובאינ� 
בחשבו� ג� את להביא  ולכ� יש ,מדובר בבחירה של אישה בקריירהבשני המקרי� , הפרטנית

, המבנית�ברמה החברתית. מגוו� השיקולי� הכלכליי� והאחרי� שמעורבי� בבחירתה
מבנה , היבטי� מגדריי� של שוק העבודה(הבחירה מושפעת ג� מקיומ� של חסמי� מבניי� 

ריי� שאינ� ייחודיי� מגד�ג� חסמי� תרבותיי��כמו) בהתפקידי� הוחלוקת המשפחה 
" גברית"רתיעה של נשי� בכלל מלהיכנס לזירה הפוליטית והציבורית הכגו�  ,למגזר הדתי

לא פע� יש פער , אכ�. הנלוות לכ� על כל המשמעויות ,)הדי��במועצות הדתיות או בבתי(
זכוכית וחודרות לזירות גבריות �נשי� יחידות ששוברות תקרותאות� מספרי משמעותי בי� 

נשי� , ע� זאת. מסיבות שונות אינ� נוהרות אחריה� למסלול זהר שארבות הנשי� הי� בל
 והדבר יכול להתבטא בתמורות תודעתיות ,אחרות עשויות להיות מושפעות מאות� חלוצות

 , תופעה ברמת הנורמות החברתיותלל לכו ויתגבשויגברר שא ,ונורמטיביות בחייה�
  .טמיע שינוי ברמת הנרטיבשת

,  בהקשר זה של עשייה נשית חלוצית"בשלות הנרטיב"דנו לעיל במבח� ר שאכ, לכ�
 כדי ,כי יש לבחו� זאת ג� לאור� זמ�וטענו  , ולא במדד הכמותי הצר,בחרנו במדד ההדהוד

במוב� זה אנו מציעות . חולפת וחריגה, פעמית�מדובר בפרשה היסטורית חדשאי� לוודא 
�ארו�והשינוי הנרטיבי והנורמטיבי הרחב כחלק מ ‰¯·�Â�ÚÂË‰˙ÂÈ˙ לבחו� את פרשת 

בהקשר זה יש לראות . בה עסקנו לעילשטווח יותר של מהפכת לימוד התורה לנשי� ה
ה� , ארנו לעיל בפרק השנייכיוו� שכפי שתמ ,הצלחה אדירההרבניות טוענות מאבק� של הב

ינויי�  והובילו ש,סמכא בתחו� ההלכתי�כבנות קסיתקיבעו את מקומ� בתודעה האורתודו
 בעניי� "בשלות הנרטיב"של השילוב . הדי� הרבני�לכת בסוגיה של נשי� בבית�מרחיקי

 אכ� הוליד תופעה #"התערבות בגושל תלמוד תורה ותפקידי הנהגה ציבוריי� לנשי� 
  .את פני הנרטיב והנומוס הדתיי�ששינתה 

בעיה " נשות הכותל"ייכות יש לתשהמבחינת מדד ה:  שונה"נשות הכותל"המקרה של 
זרמי והדימוי העצמי שלה� כנאמנות למסגרת ההלכה � שכ� למרות ההרכב הרב,תדמיתית

 כמי יהקסידוואורתהזר� המרכזי בידי �על) אז כהיו�( ה� נתפסות 214,קסיתהאורתודו
מתו� " גיס חמישי" אפילו לא כ,כלומר(שבאות מבחו# ומעוניינות לפגוע במכוו� בקודש 

 שהיו קסיותנשי� אורתודו, ייכותתשהבהקשר של מדד ה עוד 215).קסיהעול� האורתודו

_____________________________________  

 Haut, Orthodox Women’s ;177 ש"לעיל ה, "נשות הכותל" ע� עובדת התקשרות ראו  214
Spirituality , 280' עמב, 118 ש"הלעיל.  

 מביעי� ריתהב�צותעובדה שהזרמי� הליברליי� ביהדות אר הלע , בי� היתר,הדבר מבוסס  215
 אשר�שבתיו,  הוגשה בשמה של ענת הופמ�&"העתירה לבגעל כ� ש ו,תמיכה פומבית בפועל�

אופ�  אנקדוטית לכ� נית� למצוא בהדוגמ. רפורמי לדת ומדינההמרכז ה וראש "נשות הכותל"
·ÈÚ˜¯ המורכבת ', נשות הכותל'קבוצת הנשי� המכנה עצמה ": "7ערו& "כתבה בב �תיאור
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 מדווחות כי ספגו ביקורת מחברותיה� ה בתחילת דרכ"נשות הכותל"מעורבות בקבוצת 
 עלול "נשות הכותל"של " קיצוני" בטענה שהמאבק הפוליטי והקסי�ומרבני� אורתודו

קיימות מתשאינ� (תפילה לנשי� �לקלקל את התמיכה הרבנית שכבר הושגה בקבוצות
מדובר אי� , הנגד�במדד תגובת,  כלומר216.ולפגוע במאמצי� לקד� נושאי� אחרי�) בכותל

אלא ג� בחשש ,  מצד החרדי�"נשות הכותל"בה נתקלו שרק באלימות החריפה והמיידית 
הנגד תתרחב ותעכב הישגי� בנושאי� � כי תגובתקסיבקרב מצדדי הפמיניז� האורתודו

 מבחינת מדד 217.כגו� עגונות, "חשובי� יותר"תפסו כהיו� ונ�אחרי� שעמדו על סדר
הדיו� על מקומ� של נשי� בכל הקשור להסדרי התפילה , קסיההדהוד והשיח האורתודו

טענתנו , זאתלנוכח .  לנשי� היה אז בחיתוליוהתפיל�פרקטיקה של קבוצתולהכנסת �בבית
כל לרות ולאפשר מנ� לקבל את העתיוהיא שמבחינת הצדק המגדרי והליברלי היה צרי� א

 א� מבחינה ;את זכותה להתפלל כרצונה ולגשת באופ� חופשי לאתר המקודשלממש אישה 
ה המאבק המרכזי שבעבורו נשי� יתתפילה בטלית ותפילי� ברחבת הכותל לא הי, מעשית

אינו  בדיוק בגלל ההבנה שהנרטיב הפנימי 218, היו מוכנות ללכת עד הסו�קסיותאורתודו
  .מוקד� מדיכמוקצ� וכזה ולכ� המהל� נתפס כלשינוי עדיי� בשל 

�˘Â˙ בפרשת  #"הדי� של בג�פסקילמ� שחלפו דווקא השני� , מעניי� שבמדד הזמ�
Ï˙ÂÎ‰משו� שנראה שכיו� הנרטיב הדתי מעט בשל יותר ,  עשויי� להוכיח את טענתנו

נית� להסביר זאת בכ� שבעשור האחרו� קמו באר# ובעול� , ראשית. ביחס לפעולת�
. אודות נשי� ותפילה�עלהתעורר שיח הלכתי ו,  שיתופיותקסיותשרי� קהילות אורתודוכע

 עושה פחות רוש� על מי שחווי� תפילות נשי� "המדרו� החלקלק"איו� , כלומר
נדמה כי ע� הזמ� , שנית.  בשוליה ול�, המודרניתקסייהכמתקיימות בשלו� בתו� האורתודו

 הינו חלק מתופעה רחבה יותר של "ת הכותלנשו"מחלחלת המודעות לכ� שהמקרה של 
הוא תוצר של מונופול חרדי על דמותה של היהדות כי  ו,הדרת נשי� מהמרחב הציבורי

 ,מודרניה�קסיבקרב הציבור האורתודורבה יותר  קשר זה מצליח לגייס תמיכה .בישראל
שינוי  מסתמ� ,אכ�. של ציבור זהמשו� שהוא מהדהד ע� תובנות שכבר התקבעו בנרטיב 

יותר רבה תמיכה בוה� זוכות , "נשות הכותל"מסוי� ביחס למאבק� המשפטי והציבורי של 

_____________________________________  

ÈÓ¯ÂÙ¯‰Â È·ÈË·¯Ò�Â˜‰ ÌÈÓ¯Ê‰Ó ÌÈ˘�Ó , מגיעה מידי ראש חודש לכותל המערבי ‰ÏÈÙ˙Ï
˙È˙�‚Ù‰."  לחקירהעוכבו' נשות הכותל' מ3"& "כנתנאל  " ıÂ¯Ú7 19.8.2012 www.inn.co.il/ 

News/News.aspx/242772 )רמז לתפיסה זו נית� למצוא אפילו בי� אלה ). הוספוהדגשות ה
 כאשר ה� מכווני� את דבריה� לשאלת ,"נשות הכותל"שמביעי� כיו� תמיכה מסוימת ב

 "מחיר"על ה. 221 ש" ראו להל� ה.אר&ל�& בחוקסיותאורתודו�הזיקה ע� התנועות הלא
  .)ג(3לעיל סעי� אע� הרפורמי� ראו הנלווה לזיהוי 

  .279' עמב, 118 ש"לעיל ה, Haut, Orthodox Women’s Spiritualityראו   216
  . ש�. לימי�החששות אלהתבדו  היא פועלת בושהאוט טוענת בספרה כי בהקשר האמריקאי   217
 ג� א� , חובה להילח�קסיותעבורו יחושו פמיניסטיות אורתודובבשאלת הנושא המרכזי ש  218

 ראו . לישראלריתהב�צותיש ככל הנראה הבדל משמעותי בי� אר, ישלמו על כ� מחיר גבוה
  .221 ש"להל� ה
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בשנתיי� האחרונות מתחילה להישמע . קסית ג� בתו� קבוצת המיעוט האורתודו,מבעבר
 קסימצד ארגוני הפמיניז� האורתודו, המובעת ה� מאחורי הקלעי� וה� בפומבי, תמיכה

 וא� מצד מיעוט של רבני� הנחשבי� JOFA(,220 (ריתהב�צות ובאר219)"קולְ�"(בישראל 
נשות " הקוראי� להג� על זכויותיה� של , המודרניתקסייהליברליי� יחסית באורתודו

 עתירה חדשה של המרכז הרפורמי לדת #" לבגלאחרונה הוגשה, ו יתרה מז221."הכותל
ירה זו לעתש לענייננו חשובה העובדה 222.ומדינה נגד הקר� למורשת הכותל המערבי

_____________________________________  

" נשי� מכל המגזרי� חייבות לשלב כוחות במאבק"כי  הצהירה ,"קולְ�"מייסדת , נה קהתח  219
מאבק� של בובכלל זה , למע� זכויות נשי� בכלל ונגד הדרת נשי� במרחב הציבורי בפרט

 2nd Opinion 3.10.2010 "בריתות פוליטיות וזכויות נשי�"קהת חנה ראו . "נשות הכותל"
2nd-ops.com/hanakeh/?p=3144 . כנסת �עיו� בנושא בבית�יי� הארגו� ג� ערבִק 2010ביוני

  .www.kolech.org.il/show.asp?id=44935 ראו.  בירושלי�קסיאורתודו
בנושא מושב מיוחד יי� ִק, JOFA, ריתהב�צות בארקסיהגג של הפמיניז� האורתודו�ארגו�  220

 תחילה – וכ� פרס� ,2010שנת כנס המרכזי של הארגו� במסגרת ה ב"נשות הכותל"מאבק� של 
 2012שנת בופע� נוספת ) 181ש "לעיל ה, ÔÓÙÂ‰ 2 בעניי� &"צחו� בבגיאחרי הנ (2000שנת ב
 JOFA Condemns Police Brutality in ראו ."נשות הכותל"הצהרה שתומכת במאמציה� של  –

Anat’s Arrest (Oct. 22, 2012), http://womenofthewall.org.il/2012/10/jofa-condemns-
police-brutality-in-anats-arrest.  

 יצאו לראשונה הרב יובל שרלו והרב בני לאו נגד האלימות שמופעלת כלפי 2012בדצמבר   221
ראו בעניי� זה .  וקראו להגיע לפשרה שתאפשר לה� להתפלל ברחבת הכותל,"נשות הכותל"

Jeremy Sharon, Rabbis Offer Plan for Non-Orthodox Prayer at Wall, THE JERUSALEM 

POST (Dec. 27, 2012), http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Rabbis-offer-
plan-for-non-Orthodox-prayer-at-Wall. מכתבו של הרב שרלו לתלמידיו בישיבת את ג�  ורא

̇ Á˙Ù "בארצות הבריתרשמי� ולבטי� משליחות " שרלויובל : התקו�פתח ·È˘È-Â˜˙‰ )ב "כ
 נשמעי� קולות אר&ל�&ג� בחו. www.ypt.co.il/show.asp?id=56143 )ג"התשעכסלו 

:  דרשה שפרס� הרב שמואל הרצפלד, למשל,ראו ".נשות הכותל" מתוני� בעד קסיי�אורתודו
Shmuel Hertzfeld, Women and Tallit (Nov. 30, 2009), http://www.rabbishmuel.com/ 

files/social_issues47.serm-vayetzi2.doc.נימוקי� למעניי� וחשוב לתת את הדעת ,  ע� זאת
 לאישה קסיבעוד הרצפלד האמריקאי מדבר על היתר הלכתי אורתודו. השוני� שה� מביאי�

, )"נשות הכותל" ע� קסית שינוי הנומוס הפנימי והזדהות אורתודו,כלומר(להתפלל ע� טלית 
�ייכי� לזרמי� הלאתשמ ותומכיה� כ"נשות הכותל"רלו ולאו מזהי� את הרבני� ש

 אר&ל�& ותמיכת� מבוססת על הרצו� להימנע מקרע ע� יהודי חו, ביהדותקסיי�דוואורת
הבדל זה עולה בקנה אחד ג� . ע� ישראלהזרמי� בעל הכותל כמקו� מקודש לכלל לשמור ו

סיבית לפועל� של המ ושהתמיכה ,"לְ�קו" לפני "נשות הכותל" תמכו ב�JOFAע� העובדה ש
חנה קהת מסבירה שהעיסוק בתחו� הריטואל .  ולא מישראל,אר&ל�& מחוה בא"נשות הכותל"

 בישראל תפס את קסי ואילו בפמיניז� האורתודו,איהינו מרכזי ביותר לפמיניז� האמריק
והקהילה ת היהודי של הזהות י�קהת טוענת כי הבדל זה נעו& באופי. הבכורה לימוד התורה

ÌÊÈ�ÈÓÙ  קהתחנה . המדרש�הכנסת או בית�סביב ביתבשאלה א� ה� ממוקדות , קרי, היהודית
˙Â„‰ÈÂ :˙Â˘„Á˙‰Ï ˙Â˘‚�˙‰Ó) 2001(. 

פי �על�א�בעתירה נטע� כי . ¯‡˘ ‰�È„ÓÂ ˙„Ï ÈÓ¯ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ '‰Ï˘ÓÓ‰ � 145/13& "בג  222
ציגי גופי� ושבי� בה ניא� ש ו,תקציבי� ממשלתיי�בהקר� היא עמותה ממשלתית שזוכה ש
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. מרכז יעקב הרצוג ומרכז צדק לנשי�, "קולְ�" – קסיי�הצטרפו שלושה ארגוני� אורתודו
 ,"נשות הכותל"יו� יותר מבעבר להכיל את כהנרטיב הדתי בשל שבהחלט ייתכ� זאת לנוכח 

תו� מת� , זאת בחשבו�להביא יצטרכו  י�הסדר פוליטי או פסיקה משפטית עתידיכל וכי 
  .דונההנת והפרשנויות שבקבוצה החברתית מקו� למגוו� הקולו

ג� , המשפט�התמונה המצטיירת עד כה משלושת המקרי� הנדוני� היא שעמדת בית
שירתה את כוחות המיעוט הליברליי� ,  בלבדחלקיבאופ� לא התערב או התערב הוא ר שאכ

אפשרה את המש� שינויו של הנרטיב היא  משו� ש,הדתית�התרבותיתבקבוצת המיעוט 
כאשר הנרטיב הפנימי " חיצוני"המשפט הפעיל נומוס � משו� שבית,זאת. � אינטגרליבאופ

א� נמנע מלפעול באופ� ,  לקבל את השינוי)או קרוב להיות בשל(של הקבוצה היה בשל 
עלול להיתפס כנטל זר הנכפה על החברה המסורתית מבחו# באופ� היה נחר# כאשר השינוי 

  .נגד חריפה מדי�גובתתליצור עלול היה  מהל� ש–לי ברוט
המשפט או את הרוח � ביתיו שללא בכל המקרי� נית� להצדיק את פסיקות, ע� זאת

המדדי� לנוכח , בו התבקששבדברי� שלהל� נבקש להראות כי דווקא מקו� . הנושבת מה�
�בחר בית, הפחות גיבוי מוסרי וערכי�המשפט יית� סעד או לכל�שבית, שהוצעו לעיל

נבקש לבחו� את ההשלכות העשויות להיות לכ� על הנרטיב . המשפט לא לעשות זאת
  .י� הפנימיי�מודרניה�י�קסיוהנומוס האורתודו

2 .˙Â�·¯Ò-‰¯˜ÓÎ Ë‚-‰ˆ˜ : ÈÙÂÏÁ ÈÏ¯·ÈÏ ·ÈË¯� Ï˘ Â¯„Ú‰Â ÂÓÂ˜Ó ÏÚ
ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰Â  

היו� של �הגט והעגונות עומדת כאמור כבר שני� רבות בראש סדר�סוגיית מסורבות
השוויו� המגדרי בתחו� זה של הנומוס הדתי �משו� שאי ,י באר#הפמיניז� האורתודוקס

היחסי� שלפיו  ומשק� נרטיב בסיסי ,הנשי� בישראלרוב משפיע ישירות על חייה� של 
 ,מ� היסודאלה לשנות נרטיב ונומוס שוא�  הפמיניז� הדתי .ִמדרגיי�ה� המגדריי� הראויי� 

  .המשפט בתחו� זה�יות לבתיובהשפעה שעשויה להזו ה סוגילכ� חיוני לעסוק בו
� דנו הבש ‰ÂÈ�·¯‰ ˙Â�ÚÂË˙פרשת  בעקבות ,תע� כניסת� של נשי� למקצוע הטוענ

הציבור בקרב  והעלתה את המודעות ,הדי��בתיבחשפה פעילות� בשטח את המציאות , לעיל
התחדד הצור� בעקבות זאת .  לבעיית הסרבנותותוהישראלי בכללבקרב הציבור הדתי ו

�קסי וכיו� מוסכ� על רבי� במגזר האורתודו,יב והנומוס הדתיי� בתחו� זהבשינוי הנרט

 תופעת ה שלרבי� מסכימי� כי חלק ניכר מחומרת. מודרני כי נדרש בו שינוי כלשהוה
הגט בישראל בימינו נובע ממה שנתפס כתולדה של שיקולי� הלכתיי� ופוליטיי� �סרבנות

קוו בנושא דת � קשורי� לסטטוסהאל. שאינ� הכרחיי� לנרטיב הדתי ולנומוס ההלכתי

_____________________________________  

 ולא ,חרדיה�קסיבפועל חבריה מייצגי� רק את האינטרסי� של המגזר האורתודו, ממלכתיי�
  .נשי� והתנועות הליברליות ביהדותזה ובכלל , את כל בעלי העניי� בכותל
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, למירו# הסמכויות, להרכב המפה הפוליטית והשפעתה על מינוי דייני�, ומדינה בישראל
בלב .  היושבי� על כס הדיינות וכדומהי� שללאופי, הדי� וסדרי הדי��להתנהלות בתי

תיה  נתפסת כפגיעה אנושה בזכויו– יה על העוולות הנלוות אל–הגט �סרבנות, העניי�
חברתית , בהיותה כבולה לבעלה מבחינה כלכלית(אישה לחירותה ההבסיסיות ביותר של 

מבחינה הלכתית היא מנועה מלקיי� קשר זוגי שכ� (מיניותה בגופה ושליטה בל, )ומשפטית
 נלח� על קסיהפמיניז� האורתודו). מחשש שמא יהיו ילדיה ממזרי�(ולמשפחה ) חדש

אלא במוב� מסוי� כדי , � לא רק כדי לתק� עוולות מקומיותהדי� הרבניי�זכויות נשי� בבתי
כל ו, לתק� באופ� עמוק את הנרטיב הדתי והנומוס ההלכתי הנוהג בפועל בש� אותו נרטיב

  .לל ציבור הנשי� היהודיות בישראלזאת למע� כ
 א� נדו� ,דתית� העיקרית של הפמיניז� הדתי בסוגיית הסרבנות היא פני�פעולההת זיר

הגט פנו � לסרבנות�ÂÂÏ˙נפגעו מעוולות ר שאבה� נשי� שדוגמאות למקרי� מה בככא� 
המשפט � נבח� איזה סוג שיח ביתהבאמצעות פסיקות אל. מנת לקבל סעד�המשפט על�לבית

זה שלנו מבוססת על ניתוח ראשוני הֵת. המאמ# כאשר הוא נדרש להתייחס לעוולות מעי� אל
, דיו� בספרות המשפטיתובחשיפה בזכו עדיי� לא ופסיקות שהתקבלו לאחרונה כמה של 

�בה� לא רק שביתשנדגי� כמה מקרי� . לניתוח מעמיק יותר בעתידבעינינו ראויות ואשר 

הוא ג� נמנע מלהביע עמדה נרטיבית ברורה שמציעה , אפקטיביתהמשפט נזהר מהתערבות 
יי� הדבר מתבטא במת� פרשנות מצומצמת ביותר למקרי� הקונקרט. ערכיתחלופה 

 והימנעות ,תו� הדגשת מגבלות הסמכות והנסיבות המייחדות את העתירות, פניולמובאי� ה
�א� . המחייבי� נקיטת עמדה, עקרוניי�, ונת מהתייחסות אליה� כאל תיקי� ייצוגיי�מכ

̇ בפרשת המשפט � ביתשמיעבניגוד לקול הברור שה, חמור מכ� Â�ÚÂË‰˙ÂÈ�·¯‰ בפרשת ו
Ï‡È„˜˘,(הברור לא פחות  וקולבניגוד ל ו �בפרשת ) שמסקנתו המעשית הפוכהא ˙Â˘�
Ï˙ÂÎ‰ ,הרבניי� �בתיביחס� של גט וה�סרבנותבכל הנוגע ב �לסוגיה זו הדי �נשמעי� מכיוו

  . או שתיקה רועמתאנחות צער, המשפט בעיקר קולות של גמגו��בית
מת את  במידה מסוי�המשפט בול�אנו סוברות כי העדר קריאה מוסרית ברורה מצד בית

� מכיוו� שבכ� בית,זאת. שלה�היו� �סדר לקד� את קסיות של פמיניסטיות אורתודו�יכולת

בפועל את הפרשנות הנרטיבית המצומצמת והנומוס ההגמוני של הגורמי� מגבה המשפט 
שסנדר מדברת על עצמו את התפקיד נוטל  ואינו ,קסיהשמרניי� ביותר בעול� האורתודו

להכיר ובמיוחד  ,ולות והפרשנויות בתו� קבוצת המיעוט הדתיתלזהות את ריבוי הק –עליו 
� ציפייתנו היא שביתהנטע� כי במקרי� אל. מקו�לה ולתת  עמדה המתנגדת מבפני�ב

ערכית �הפחות יביע עמדה נרטיבית� או לכלהל נשי� אלש ת�להגנוייחל# המשפט יתערב 
. ה בזכויות האד� של נשי�גט ובעוולות הנלוות אליה פגיעה חמור�ברורה הרואה בסרבנות

אנו קוראות להבעת עמדה ביקורתית שיכולה להניח בסיס לשינוי הנרטיב והנומוס , כלומר
דו� שנ ביחס למקרה הספציפי אפקטיביותג� א� אי� לה בהכרח השלכות , בטווח הרחוק

  .המשפט�בבית
 קוהרנטי  אחיד אויו��סדראיננו מנסות לטעו� או להוכיח שיש כי למע� הסר ספק נאמר 

. מוב� שלא כ� הדבר. המשפט בעניי� זה� לכלל הפסקי� של כלל ההרכבי� בבית�המשות
 להתעל� אפשר�אישבהעדר עדיי�  אנו מבחינות #"פסיקות משמעותיות של בגבכמה א� 
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ה� מהתערבות # "של בג ובעיקר ננסה לשער כיצד הימנעות זו ,נצביע עליולהל� . ממנו
 לתק� את קסיות� של פמיניסטיות אורתודונשליכה על נסיובפועל ובעיקר מהבעת דעה מ

  .הגט בישראל�העוול של סרבנות
במקרי� שיידונו להל� קשורה זה המשפט לנושא �חלק מהמורכבות של התייחסות בית

המשפט �מקומו וסמכותו של ביתשאלת , הדי� הרבניי��בתיבודאי לכ� שבכל הנוגע וב
 נוהג #"בג, �שיפוטיות ומירו# הסמכויות ביניההכאות ערההפיצול בי� לנוכח .  יותרכתמסוב

ג� השופטי� . ביתר זהירות ועוסק רבות בשאלת הסמכות לפני שהוא משמיע את דברו
התרבותית ובעיקר הפוליטית של שאלת הנישואי� , מביני� היטב את הנפיצות החברתית

 –� את עצמ� לכ� ה� שואלי. הגט�סוגיית סרבנותשל ה  ז ובכלל,והגירושי� בישראל
נגד �התובנות שהעלינו מוקד� יותר לגבי הסכנה של תגובתלנוכח  ,במידה רבה של צדק

המשפט להביע עמדה �מתפקידו של ביתאכ�  א� –כאשר הנרטיב הפנימי אינו בשל לשינוי 
הפקיד את סוגיית הנישואי� המחוקק שנחרצת וביקורתית ולשנות סדרי עול� מקו� 

בשל כ� אנו בדיוק  א� 223.קוו�� הרבניי� וקבע כ� את הסטטוסהדי�בתיוהגירושי� בידי 
רמת האמירה ב ויותר כלפי ,ביקורתנו פחות כלפי הסעד האפקטיבי עצמואת כא� מפנות 
  . צרי� להביע בבירור#"בגכי אותה אנו סבורות ש, הרטוריקה והערכי�, הנרטיב

ישה לשל� לבעלה הדי� הרבני על א� שעוסק בחובה שהטיל בית#"נפתח בדוגמה של בג
 תמורת ,כלומר, "תמורה או פיצוי תמורת הגט"ח כ"לשעבר סכו� של שישי� אל� ש

א�  ,זאת(לכאורה להמשי� להיות נשוי לה  ויתורו על זכותו�" הסכמתו להתגרש לאלתר"
 וחייבו אותה , השופטי� דחו את עתירת האישה224).חיו בנפרד כבר יותר מחמש שני�ה� ש

שאלת " תו� שה� מעמידי� את התיק כולו על , לבעלה תמורת הגטלעמוד בהסכמתה לשל�
אי� הצדקה להתערבותו של " שבה ,ביניה�" מחלוקת הפרטנית"המצומצמת ב" ההסכמה

�המשפט קיבל לחלוטי� את הפרשנות של בית�בית,  כלומר225".בית המשפט הגבוה לצדק

שוויו� מובנה �איר של מבלי להתייחס להקשר הרחב יות, הדי� לעניי� הסכמת האישה לשל�
_____________________________________  

הימנעות של  הגישוהמשפט העליו� בשבתו כערכאת ערעור נוקט משנה זהירות �בית, ויתרה מז  223
 . ג� מקו� שהחוק מאפשר התערבות כזוהדי� הרבניי�� בתייה� שלכלפי החלטותמהתערבות 

 יכולי� ה א� אל,הדי� חרג מסמכותו�בה� ביתשלמקרי� בחוק רק מוגבלת אומנ� סמכותו 
כלל ידוע הוא : "כפי שנאמר, "חריגה מכללי הצדק הטבעי"לכלול ג� מקרי� מסוימי� של 

. אלא במקרי� חריגי� בלבד,  על בתי הדי� הרבניי�כערכאת ערעורשבית משפט זה אינו יושב 
 429, 423) 3( מוד"פ, ‰„�Â¯‚ÈÂÏ· '˙È· ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„ � 1842/92 &"בבגכפי שנאמר 

: יסוד�לחוק) 4)(ד(15פי סעי� �על, די� דתיי� מוגבלת�סמכותנו לית� צווי� לבתי': )1992(
סמכותו של בית הדי� :  דהיינו,למקרי� בה� העילה להתערבות היא שאלת הסמכות, השפיטה

 מלדו� בעניי� שהובא לפניו או להוסי� ולדו� בעניי� שלא הדתי לדו� בעניי� פלוני או הימנעותו
ג� חריגה מכללי , בי� היתר, הורחב בפסיקה והוא כולל' חריגה מסמכות'המונח . 'לפי סמכותו

̇ � 9338/06& "בג ." מהוראות החוק המכוונות לבית הדי� הדתיהצדק הטבעי או סטייה È�ÂÏÙ' 
ÌÈ¯ÂÚ¯ÚÏ ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È·) 26.4.2007, פורס� בנבו(.  

  .)31.5.2011, פורס� בנבו („ ‰¯·�È�ÂÏÙ '‰È·"ÌÈ¯ÂÚ¯ÚÏ ÏÂ„‚‰ È � 2609/05 &"בג  224
  .דינה של השופטת נאור� לפסק12' פס, ש�  225
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במסגרתו התקבלה הסכמת האישה שומת� �יחסי הכוחות בי� הצדדי� במשאוממוגדר ב
הדי� במקרה � של פסקהאפקטיביותהמסקנות על לא נסבה טענתנו כא� . לתנאי הגט

עצמו את המשפט מוציא �בית, למעשה. על הגישה והנימה של הדברי�אלא  ,הספציפי
 ומסתפק בהבעת צער על התופעה הרווחת של 226אחריות מסיר מעליו כל ,מהמשוואה

  ":קניית גט"

 Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ¯נראה כי ,  מ� הרעיו� של קניית גט בכס�‡Á�‰ È˙ע� כל 
מכ� נפגע בדר� כלל ... ÌÂÈ ÌÂÈקורה בדר� זו או אחרת המדובר במעשה 

  Â˙Â¯ÈÁ" .‡Â‰ ÍÎ˘ Ï·Á.227" מי שמשתוקק יותר לקנות את) בצד הממוני(

 אלא בתופעה ,המשפט עצמו מזהה שאי� מדובר במקרה פרטני בלבד�תשביא� , כלומר
 מביע תרעומת על חוסר ו ואינ,"נחת�אי"הוא מסתפק ברטוריקה של , "יו� יו�"המתרחשת 

אינו עומד אשר  אלא מתאר זאת כנוהג שבעול� ,"קניית גט בכס�"הצדק המשווע בעצ� 
 המצניעה את העובדה שנשי� ,גדריתמ�הדי� נוקט שפה א�פסק,  על כ�נוס�.  כנראהעל�ילה

לא פע� , ה� הנפגעות העיקריות שמשתוקקות לחירות ונאלצות לקנות זכות בסיסית זו
שהיה טענתנו היא ! חוקפי �עלבאמצעות ויתור על זכויות ממוניות אחרות המגיעות לה� 

 על  וא�,Â¯ÈÁ˙על זכותה של האישה ל, לפחות ברמת הנרטיב, להעמיד כא� את הדיו�מקו� 
� משאו שלביסודדוגמת זה השורר  ,שוויו� מגדרי�במצב של אי" הסכמה "ה שלמשמעות

 ובעקבותיו ג� ,הדי��הדיו� העקרוני שהתעורר בתיק זה בבית, לעומת זאת. ומת� על גט
 וא� ,להיות נשוי לאישה" בעל"אודות זכותו לכאורה של ה�עלהיה רק , המשפט�בבית

  ! פיצויזו" זכות"לקבל תמורת ויתור על 
בעייתיות שד� ב #"צער וחוסר אוני� מהדהדת ג� בבג, השלמה, נחת�אותה לשו� של אי

הדי� ומתוכה נוהגי� לשל� �שמקורה בתקציב הממלכתי של בית, "קר� העגונות"של 
�#חלק מתקציב הקר� משמש לאיתור בעלי� סרבני� בחו(לבעלי� סרבני� תמורת מת� גט 

 וכ� בנוהג של ביטוח ,) אי� מחלוקתאלא שעל צור� זה, אר#ל�# בחו� ולסידורי גיטיאר#ל
המשפט �בית ג� פה 228.לאומי למחוק חובות מזונות של בעלי� סרבני� תמורת מת� הגט

תו�  ,סחטנות ותשלו� תמורת הגטהסדר זה של לגבי " חבל שכ�"נרטיב של מסתפק ב
". בסמכות"ה שנעש" סביר"כהסדר בציירו אותו אישוש וחיזוק שבפועל הוא מעניק לו 

_____________________________________  

פתרו� בעיית העגונות הכלי� ההלכתיי� ל הדי� כי כל�השופט עמית מרגיש צור� לציי� בפסק  226
�פסק, ש�. המתאי�ההלכתי  רק להושיט את היד ולבחור את הכלי הדי��על ביתכי ו, קיימי�

 ונותר ,בלהתערמובהק ת �נכונחוסר למעשה המשפט מביע �בכ� בית. דינו של השופט עמית
  .הדי� את הכפפה ויפעל לתיקו� המצב�ביתירי� ע� תקווה בלבד כי ביו� מ� הימי� 

  .)ההדגשות הוספו(דינה של השופטת נאור � לפסק13' פס, ש�  227
̃ ÌÈ˘�Ï � 104/06 &"די� משות� לבג�פסק  228 „ˆ ÊÎ¯Ó 'ÌÈÈ�·¯‰ ÔÈ„‰ È˙· ̇ Ï‰�‰) פורס� בנבו ,

, פורס� בנבו( ‰ÌÈ˘�Ï ˜„ˆ ÊÎ¯Ó 'ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ � 3625/06& "בגלו) 19.9.2010
19.9.2010(.  
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שופטי� ממהות ההסדר  הלש הנוח�לאתחושת� ההדי� עולה מבי� השורות �לאור� כל פסק
 מעניקי� פרס מכספי משל� ,או במילי� אחרות, סרב לתת גטמי שמ הרעיו� שמשלמי� ל–

א� שוב ושוב ה� . הדי� הרבני�ביתחיוב בגט של המיסי� למי שמסרב למלא אחר פסיקת 
 משו� שהוא חריג ושמור רק – פ� אלא לה,משו� שהוא ראוימצדיקי� את ההסדר לא 

  .�מוכיח הצלחה מרובה ביצירת גיטיהוא יעיל ו משו� שעיקרוב, למקרי� קיצוניי�
גט �מסורבת, יתנלסייע לאישה הפרטהרצו� אי� ספק שיש מקו� לאז� בי� , מצד אחד

רונית שאי� להעניק בי� אמירה עקל, רק בדר� זולפי שעה שמצוקתה הגדולה עשויה להיפתר 
בעייתי , אחר מצד 229.סרבנות ג� במקרי� עתידיי�לפרס לעבריי� או לפתוח פתח לסחטנות ו

המשפט אינו רואה הבדל מהותי בי� מת� � שבית– ברמת הנרטיב והמסר המוסרי –בעינינו 
הכל . אר#ל�#בי� השקעת כספי� באיתורו בחולמנת שיית� גט �כספי� לבעל סרב� על

 יואו מחיקת חובותלסרב�  ולכ� תשלו� ,"טיפול בענייני עגונות" הכותרת לגיטימי תחת
מערכת נוס� שבו תחו� היש . לא פחות מאשר הפעלת סנקציות נגדולגיטימי  כלי י�נחשב

  ? במקו� להענישווצותַרמי שצרי� ְלאל המשפט מתייחסת לעבריי� כ
 הלכות – העניי�ליבו של �הרי את לב? המשפט� על ביתלי�כי נמה לנו , לכאורה

�אי� זה מסמכותו של ביתולפיכ� , הדי� הרבני� מסרה המדינה לידי בית– �נישואי� וגירושי

, זאת ועוד 230.להביע צער על מצוקת� של נשי�הוא  ונותר לכל ש ו,המשפט להתערב בכ�
נלוות לתופעה ומחריפות אותה אשר להבדיל מחלק ניכר מהבעיות (הגט עצמה �סרבנות

פסיקתה ואכיפתה ,  שעל פרשנותה,שוויו� מובנה בהלכה היהודית�מאינובעת ) כיו�
א� ג� א� מצב . המשפט�יתבולא , הדי� הרבניי�� הרבנות הראשית ובתיי�בישראל אמונ

המשפט יכול להתערב �אבסורדי ומקומ� זה נובע מהקשר הלכתי מסוי� שבו אי� בית
מצביע על ואינו  , אישיתהמשפט מסתפק בשפה של טרגדיה אנושית�מדוע בית, ישירות

אינו מעמיד מולה נרטיב חלופי של הפרת זכויות ושוויו� הוא מדוע ? תופעה שיש להוקיעה
�חסרונו של שיח זה בולט עוד יותר על רקע העובדה שבית? מגדרי בנישואי� ובגירושי�

 ולעיתי� ג� 231,הדי� הרבני�המשפט מבקר לא פע� בחריפות את אופ� התנהלותו של בית
�דעתו של ביתכי כ� שברור ,  בעיית העגונותה של חוס� במילי� קשות לגבי חומרתאינו

_____________________________________  

, נשמעת סבירה מבחינת המסר הציבורי שלהבנות בדבר עידוד סחטנות וסרהג� שטענה זו   229
דינה � לפסק15 'ספ,  ש�.הוכחה אמפירית בעתירהבלא זכתה היא השופטי� דוחי� אותה כי 

  .של הנשיאה ביניש
המשפט כי קר� העגונות � את הודאת בית, למשל,המשפט כי ידיו כבולות ראו�על תחושת בית  230

ניכר , ע� זאת. È˘Â˜ ÌÈ¯¯ÂÚÓ"י הינ� הסדרי� שגט בביטוח הלאומ�ומחיקת החובות של סרבני
 למער� הדי� האישי ˙ÈË�¯‰�È‡ ¯ˆÂ  כי א�,כי הקושי אינו תוצאה של ההסדרי� עצמ�

יש דווקא בהסדרי� אלה ובהיק� השימוש שנעשה בה� כדי לסייע  ,במצב נתו� זה. בישראל
‰·Ï È„Î ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÂÏÎÓ· ÔÈ‡ ‰ÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‡Èמקו� בו , לנשי� ולחלצ� מעגינות�

ÂÊ ‰˘˜". הוספושות גההד(דינה של הנשיאה ביניש �לפסק 18 'ספ, ש�.( 
 השופט רובינשטיי� בעתירה שעסקה בביטול גיור למפרע במסגרת הליכי ו שלדבריאת ראו   231

  ).25.4.2012, פורס� בנבו (˘¯È�ÂÏÙ 'ÔÓ˙ � 5079/08& " בג– �גירושי
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כול� כי מנ� תחושה ומדברי השופטי� עולה א. המצב הקיי�מ�  נוחה ההמשפט אינ
 א� ה� בוחרי� לעטו� זאת בשפה של ,מסכימי� שמתרחשת באר# תופעה פסולה מ� היסוד

צי� העוסקי� "בגאות� היות הוא שבמה שמעורר ת, כלומר. צער על טרגדיה אנושית
�האזרח של מסורבותבזכויות פגיעה בזכויות האד� ובכמעט דיו� מפורש אי� גט �בסרבנות

פגיעות הנובעות בגי� המשפט מתבקש לתת סעד �במקרי� שלפנינו בית, זאת ועוד. הגט
הגט הממשית של הבעל ומחמירות את � לסרבנות�ÂÂÏ˙אשר תופעות שליליות של ממגוו� 

המשפט יבטא עמדה � אי� מקו� שביתהבמקרי� כאלג� הא� . האישהפגיעתה בחייה של 
 ולגבי הפגיעה הכללית יותר המוסרית וערכית לגבי הפגיעה הקונקרטית בנשי� אל, עקרונית

המשפט מזכיר את �שביתפי �על�שא�נדמה א� כ� ? בזכויותיה� של נשי� ובצדק הטבעי
בוחר לרוב להתמקד בשאלות פורמליסטיות הוא , יו�קיומ� של שאלות עקרוניות ברקע הד

את השאלות שמונחות לפניו לנסיבות הפרטניות של ככל האפשר של סמכות או לצמצ� 
העדר זה .  תו� שהוא נמנע כמה שיותר מלדו� בשאלות העקרוניות,המקרי� הקונקרטיי�

� להימנע ,רי� משיקולי� כאלה ואח,המשפט�בה� בחר ביתששכ� ג� במקרי� , ו�נראה מכ
פגיעה לנסח את הדיו� כולו במסגרת הנרטיב של יכול היה הוא , בסופו של דבר מהתערבות

  .לעשות כ�לא למרות זאת בחר ו, בזכויות אד�
 ,העדרו של שיח זכויות בולט עוד יותר על רקע הניסוחי� של העתירות עצמ� בשפה זו

המשפט לענייני � בבית,רהדופ� שנקט השופט גרינברג�ג� על רקע הלשו� יוצאת�כמו
בר באופ� מפורש על מד גרינברגר 232.דינו לגבי תביעת נזיקי��בפסק, משפחה בירושלי�

, להתגרש, ובכלל זה זכותה להתחת�, לאוטונומיה אישית] של האישה[הפגיעה בזכותה "
הוא קובע  ".לקיי� קשר אינטימי ע� בחיר לבה ולחיות חיי� חברתיי� מלאי�, להוליד ילדי�

בי� , מעמיד את זכותה לפיצוי נזיקיולכ� , "הפגיעה בכל אלה פוגעת בכבודה כאד�"כי 
גרינברגר ,  על כ�נוס�. כבוד האד� וחירותו: יסוד�הפר את חוקהעובדה שהבעל  על ,היתר

 ייפסקו העבורבש ובהתא� לכ� התקופה ,המועד הקובע לחישוב מעשה הרשלנותפוסק כי 
ה�  אלא ,)א� יש כזו(גט בחיוב הפסיקת ולהדי� הרבני �ביתל לא י� קשור,כספי הפיצויי�

ושל הנזק שנגר� לה בעקבות , ‰‡˘‰פונקציה של סירובו של הבעל להיענות לבקשתה של "
שאלות המוסדיות ב בכ� השופט גרינברגר ממקד את כל העניי� לא Ï".233‰סירובו להיענות 

כינו� באלא , # במקרי� אחרי�"כה העסיקו את שופטי בגר שא 234,של סמכות

_____________________________________  

ד "כא� המקו� להודות לעו. )21.7.2008, פורס� בנבו ('Î '� 'Î 6743/02 )��י משפחה(ש "תמ  232
כמה באיתור סיוע�  בעניי� זה ועל יה�מרכז צדק לנשי� על תובנותשל צוות סוז� וייס ול

  .מובאי� כא�הדי� ה�פסקימ
  .)ההדגשות במקור(ש�   233
מסמכותו לדו� כי  וקובע ,הדי� מתייחס השופט גרינברגר לשאלת הסמכות�במקו� אחר בפסק  234

נגד �תגובתפני בחשבו� טענות על חשש מיביא הוא שאי� זה מ� הראוי כי  ו,תביעת הנזיקי�ב
בטל לכ�  ו"גט מעושה"עת נזיקי� יראה בגט שנית� לאחר תביר שא ,הדי� הרבני�של בית
  .מעיקרו
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משועבדת להיות  יבלמזכותה כאד� לחיות את חייה ובפרט ב, הסובייקטיביות של האישה
  ).לבעלה בנפרד( להיות נשואה יותר Ï‡זכותה ,  כלומר,לבעלה

�עלבהקשר של הדיו� ,  וברצוננו לשאול,הכלל זה מעיד לטענתנו על הכלל�מ��יוצא

מייצר אינו המשפט �ת יש לכ� שבית איזו משמעות ואילו השלכו,נרטיבאודות נומוס ו
  .גט�מסורבותנשי� אות� תביעה מוסרית להג� על זכויות האד� של 

אפשר היה . "בשלות הנרטיב"להפעיל על מקרה זה את מבח� אפשר לכאורה היה 
�כי טוב אולי שבית, "נשות הכותל"מינו במקרה של מרתה כפי שעשינו בעקבות , לטעו�

את " כופה"על מתו� נרטיב ליברלי ברור שמתוקפו הוא פואינו מתבטא ואינו המשפט 
נגד שתפגע �עלול לייצר תגובתשהדבר  משו� ,הנורמות שלו על תחומה של התרבות הדתית

 ,אכ�. קהילה שמבקשת את השינוי� באותה תת,בינוני–קצרלפחות בטווח ה, בסופו של דבר
עי� לנפיצות החברתית  מוד#"שופטי בגאכ� היו נדמה שבחלק מהפסיקות שהזכרנו לעיל 

המשפט �בו שינוי שהחיל ביתשנית� ללמוד על כ� ממקרה דומה . וכ� נזהר�של הנושא ועל
�נישואי� וגירושי� נדחה לכאורה בשל התנגדות מצד דובריו של הנרטיב הדתישל בתחו� 

המשפט את �ממנו ינק ביתש לנרטיב הליברלי – הדי� הרבני�שולט בבית אשר –חרדי ה
פסיקת  לע, הרב אברה� שרמ�, הדי� הרבני� אחד מבכירי ביתו שלובר בתגובתמד. פסיקתו

הדי� הרבני לפסוק � לבית#" המפורס� הורה בג··ÈÏבעניי� ". הלכת השיתו�" בעניי� #"בג
 ולאמ# 235,"פי המשפט האזרחי הכללי�על... יני גירושי�יבענייני רכוש הנכרכי� לענ"

 כי לא רק 236פסיקה מהפכנית זו טע� הרב שרמ� לבתגובה ע. במסגרת זו את הלכת השיתו�
 ,זאת.  אלא הוא א� חייב להתנגד לה,עצמו לפסיקה זואת הדי� אינו מחויב להכפי� �שבית

ממנו היא נגזרת ה� חלק מנרטיב שחוק שיווי זכויות האישה ו" הלכת השיתו�"משו� ש
מחויב די� הרבני ה�ביתשהוא הנרטיב ש ,לנרטיב התורני, השקפתופי ל, מנוגדר שאאזרחי 

  :באופ� בלעדיאליו 

] ו"צ'  ות'ע'  ר– המדינה וזרועותיה המשפטיות ,קרי[כאשר המלכות 
 דבר –מאידיאולוגיה דתית או חברתית , מחוקקת חוקי� מתו� השקפת עול�

שכ� השקפת העול� הדתית והחברתית של , "דינא דמלכותא"זה אינו בגדר 
� ספק שמקורה ובסיסה של הלכת אי ...ע� ישראל היא תורת ישראל בלבד

השופטי� , השיתו� ה� בהשקפת העול� ובאידיאולוגיה של המחוקקי�
ובאמצעותה ה� מבקשי� להגשי� מטרות חברתיות וצדק חברתי , והשלטו�

  237.פי השקפת� זו�על

_____________________________________  

 .)··ÈÏעניי� : להל� ()1994 (252, 221) 2(ד מח"פ, „ ‰¯·�ÈÏ·· '‰È·"È � 1000/92& "בג  235
 .)ח"תשנה( 32יח  ˙ÔÈÓÂÁ " לאור משפטי התורה'הלכת השיתו�'"מ� שראברה�   236
  .35' עמב, ש�  237
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היא שכאשר גו� אזרחי מנסה לחולל שינוי המשפיע על הנומוס של שרמ� טענתו , כלומר
רבני לבחו� א� נית� לשלב ולהכיל שינוי משפטי זה באופ� שיתיישב ע� על הפוסק ה, הדתי

 ,שרמ�ג�  משו� ש,אלא שבחינה זו רחוקה מלהיות פורמליסטית בלבד. הנומוס הדתי הקיי�
ממנו שתרבותי ה�מבי� היטב שכל נומוס קשור בטבורו לנרטיב החברתי, ורֶוכמו רוברט ָק

במאמרו כי הוא מתייחס מספר א מדגיש פעמי� לכ� הו. בתוכו הוא מתפקדאשר נוצר והוא 
לידת� והתפתחות� היא פרי השקפות עול� של המחוקקי� , שהורת�"לסוג של חוקי� 

 – במקרה של בבלי(הדי� לבחו� מהיכ� נובע החוק האזרחי � מכא� שעל בית238."והשופטי�
בקנה נובע עולה הוא מה� שהעול� והאידיאולוגיה � ולבדוק א� השקפת,)הלכת השיתו�

כפי , הנרטיב הדתיע�  ,כלומר, "השקפת העול� הדתית והחברתית של ע� ישראל"אחד ע� 
  .שהוא מבי� אותו

מצהיר ר שא ,המשפט� ביתיו שלכוונותבנוגע ל שרמ� צודק בקריאתו המדוקדקת ,אכ�
חברתית המטרה את הבעצמו כי הוא רואה בהלכת השיתו� מכשיר משפטי שנועד להגשי� 

 , מהפכני,חוק אידיאולוגי... חוק מיוחד במינו" שהינו ,ווי זכויות האישההגלומה בחוק שי
הוא מבוסס על . מכוו� להביא לצדק חברתי" מכשיר משפטי זה 239".משנה סדרי חברה
התנגשות רבתי , לטעמו של הרב שרמ�, קיימת מכיוו� שבמקרה דנ� 240."השוויו� בי� המיני�

הדי� � שבית, לדעתו,אי� כל סיבה,  בחברהברמת הנרטיב לגבי היחס הראוי בי� המיני�
לענייננו חשוב לציי� כי . הלכתיה�הרבני יחיל את השינוי המוצע ברמת הנומוס הפנימי

 מתעוררת לא אחת בשיח הרבני –  הצגת העניי� כסתירה עקרונית ברמת הנרטיב– עמדה זו
 בשיח  ה�, נתפסי� כמעט תמידהשינויי� אל. דווקא סביב שינויי� במעמד האישה

סיו� י כנ,הלכתיה�וה� בשיח הדתי) #"כפי שראינו לעיל בניסוח של בג(הפמיניסטי והאזרחי 
 שינוי ברמת ,כלומר, לייצר באמצעות כלי� משפטיי� שינוי אידיאולוגי וחברתי רחב ועמוק

  .הנרטיב
המשפט יתערב בענייני �נדמה שבמקרה זה יש סכנה ממשית שככל שבית, א� כ�

 � כ– או א� יביע עמדה ביקורתית בש� נרטיב ליברלי שוויוני חלופי –� נישואי� וגירושי
 וזו עלולה בתורה לסכ� את המאמצי� , הזהירה מינופניהמשהנגד החריפה �תגבר תגובת
בו היה לטעמנו ש, למשל, "נשות הכותל"מהמקרה של להבדיל א� ". מבפני�"לחולל שינוי 

 ,נגד קשה�תעורר תגובתר שאהמשפט �תשל בי" גסה" מהתערבות ותיסוד סביר להימנע
מהותי באופ� הגט שונה �המקרה של סרבנות, והיה רצוי להמתי� להבשלת הנרטיב הפנימי

  .בשני מובני�
ג� א� הנרטיב הדתי הפנימי אינו (גט יש לפעול �בתחו� של עגינות וסרבנות, ראשית

גט �סרבנות. ינותיארה משקיצו� �משו� שלתפיסתנו זהו אחד מאות� מקרי)  לשינויבשל

_____________________________________  

  .ש�  238
 .240' בעמ, 235ש "לעיל ה, ··ÈÏעניי�   239
  .229' בעמ, ש�  240
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משפיעה על מגוו� אשר  ,יסוד הגורמת לפגיעה חמורה ומתמשכת�מהווה הפרת זכויות
והתופעה מעמידה בסכנה , סביבתה הקרובה לאור� שני�ועל תחומי חייה של האישה 

רחיקה לכת מבעוד מינו . ונת של כלל הנשי� היהודיות בישראלה רחבה ומג�יאוכלוסי
, נגד חריפה או עימות חזיתי�תגובתפני מלהתחשב בחשש � אי�  כי במקרי� אקוטייתענווט

 סעד ממשידמות המשפט ב�ביתשל  א� התערבות –יותר אנו מציעות כא� הצעה צנועה 
 מתו� ,זאת. ברמת הנרטיבהמשפט �ביתתערב יהפחות �לכלאזי  ,מדי" מסוכנת"נתפסת כ

 לשינוי הנרטיב והנומוס  בתורהלביוכזו עשויה להחלופית יצירת תשתית נרטיבית שהנחה 
�המש� הפגיעה בנשי� מסורבות, הנגד עשויה להיות חריפה�ככל שתגובת, כלומר. הדתיי�

  . יותרי� וחמורפי�חריהינ� חלופי גט והעדרו של שיח מוסרי 
 שהצגנו "בשלות הנרטיב"הגט חורגת מהדג� הפשוט של מבח� �ת סרבנותיסוגי, שנית

כתוצאה ממנו נוצר מצב ר שא ,משפטי ייחודי�דתי�טילעיל משו� שהיא שבויה בסב� פולי
כ� מבשיל להערכתנו לקראת אמודרני ה�קסיהנרטיב האורתודוש פי�על�א�בו שמשונה 

הדי� �לא סביר שנראה בקרוב את אותותיו מחלחלי� לרמת הנומוס הנוהג בבית, שינוי
נרטיב הדתי ה, כלומר. נרטיב החרדי השמרני יותרהשולט הדי� �בביתכיוו� שמ ,הרבני

בשל לשינוי כלשהו לטובת יתר שוויו� לנשי� בהקשר של ) מודרניה�קסיהאורתודו(הפנימי 
של נמרצת של טוענות רבניות ושטח �פעולת, כפי שהזכרנו לעיל. המעמד האישי

אקטיביסטיות פמיניסטיות דתיות אחרות בעשורי� האחרוני� ייצרה שיח הלכתי וציבורי 
יש צור� כי  , וא� חלק מהנהגתה הרבנית,הקהל הדתית�עת ושכנעה את ד,פורה בנושא

או הבעיה היק� לגבי נכו� שאי� בציבור הדתי הסכמה גורפת . לפעול לשינוי המצב הנוכחי
נוסחי� שוני� ,  למשל– וכנגזרת מכ� יש ג� מחלוקת בשאלת הפתרו� הנכו� לבעיה ,המהות

שאלה הערכית ב מחלוקת ,יתר בי� ה, כשברקע, למניעת סרבנות�נישואי�של הסכמי קד�
עצ� העיסוק הגובר אול�  .כעילה לגט" מאיס עליי"של גירושי� ללא אש� או על טענת 

 ,י�דונות בתחו� הנומוס הדתי מעידשנבאפשרויות פתרו� שונות וריבוי הפרשנויות 
 אלא שלנוכח הסמכות הבלעדית של הרבנות 241. על בשלות לשינוי ברמת הנרטיב,לטענתנו

 ולנוכח ,ענייני נישואי� וגירושי� של יהודי� בישראלבנוגע להדי� הרבניי� �בתיהראשית ו
אי� לצפות לשינוי משמעותי , ההנרטיב והנומוס החרדיי� השולטי� בכיפה במוסדות אל

שישק� אפשר לצפות בשלב זה לשינוי �איודאי בו .הדי��ברמת הנומוס ההלכתי הנוהג בבית
, שוויו�, שותפות, שואי� שביסודה ערכי� של כבוד הדדינרטיב חלופי המבוסס על תפיסת ני

מעניקה לאישה זכות להתגרש ופוסלת ר שתפיסה א – הסכמה ורצו� חופשי של שני הצדדי�
  .ניצול כוחני של הגט

בהובלת המשפט �במקרי� אחרי� הטלנו ספק בתפקידו המכריע של ביתא� ש, כ��על
וק בשאלת הבשלות של הנרטיב והנומוס וביקשנו להעמיד את מוקד העיס, שינוי תרבותי

_____________________________________  

 הסכ� ו של ביסודת את התפיסה החינוכית והחברתית של שוויו� מגדרי שנמצא, למשל,ראו  241
 ש" ראו לעיל ה."הסכ� לכבוד הדדי"נה באופ� מפורש מכ�הלמניעת סרבנות  �נישואי�קד�ה

151.  
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במקרה של מהלכי� רק חסמי� בהסרת המשפט כמי שיכול לסייע �הפנימיי� ולראות את בית
 שכולו משוקע בפרשנויות הלכתיות ומשפטיות – גט�בתחו� של סרבנות, שכבר הבשילו

�אי –  המודרנית בו מוגבלותקסייהשל האורתודו" פנימיות"אפשרויות הפעולה הר שאו

לכ� טוב היה .  הטבעית של מערכת המשפט להובלת המהל�ה להכחיש את נחיצותאפשר
משו� שהצגת נרטיב ליברלי חלופי מצידו , תערב יותרוההמשפט פחות �ביתהיסס לו אי
אי# ות , לתו� הנרטיב הדתיהעודד חלחול של רעיונות אלת, אפשר ניעור מסוי� של השיחת

עוסק ההמשפט יציג נרטיב �וראוי שביתאפשר . ותיוהלכתי בעקבה�הנומוס הדתישל שינוי 
 ולא ,וברעיו� של נישואי� כשותפות של כבוד הדדי, לכבוד ולאוטונומיה, בזכות לחירות

ודאי וב( בקלות בשפה הליברלית � רעיונות שנית� לנסחה אל242.וקנייניתִמדרגית כזיקה 
 היהודית ובמשפט  ונית� למצוא לה� ג� הדי� בשפה,)בעקבות הביקורת הפמיניסטית

  243.העברי
גט ואחרות �טיבי לנשי� מסורבותפקאנו מאמינות כי מעבר לשאלה של מת� סעד א

המשפט עשוי להעניק רוח גבית �ביתידי �עלביטוי נרטיב כזה , שנפגעות מהמצב הנוכחי
. דונההנדתית ה�י� בקבוצה התרבותיתייידאהפערכית ונורמטיבית למאמצי� של הכוחות 

,  ‰¯·�Â�ÚÂË‰˙ÂÈ˙פרשת לה בעקבות ולחהתשכבר הוכיחה המהפכה שי כפ, להערכתנו
קדימה יפרצו דרכו שהגט את הפתח �עניק למאבק בסרבנותעשויה לה #"התערבותו של בג

 בעניי� י�והנרטיב הדתי לשינוי הנומוס קסיותהמאמצי� הכבירי� של פמיניסטיות אורתודו
  .זה

3 . ˜¯Ù ÌÂÎÈÒ‚ :˙È· ˙ÚÙ˘‰-˙ÏÂÎÈ ÏÚ ËÙ˘Ó‰Ï˘ Â ÌÊÈ�ÈÓÙ‰   
Â„Â˙¯Â‡‰ÈÒ˜ÈÂ�È˘ ÏÏÂÁÏ  

את המורכבות הקיימת בתו� הקבוצה ה� ומשקפת ערכית �דוהתמונה המצטיירת הינה 
השקפותיו הדתיות להמשפט לאז� בי� כבוד לתרבות המיעוט ו�הדתית וה� את רצונו של בית

המשפט �יתלעיתי� ב.  במוב� הרחב�בי� זכויותיה� של נשי� בקבוצה או האינטרסי� שלהל

_____________________________________  

, פורס� בנבו( È�ÂÏÙ '˙È�ÂÏÙ � 2374/11 �"עבב, למשל, השופט הנדלכפי שעושה   242
 .ו על סרבנות שבו הוא דוחה בקשת ערעור של בעל שחויב בפיצוי נזיקי לאשת,)15.2.2011

דיו� עקרוני בקיו� שיש ער� ציבורי במפורש  א� מצהיר ,אינו ד� בשאלות העקרוניותהשופט 
הוא אינו מסיי� מבלי , המשפט בוחר לא להתערב בתיק�שביתא� , ויתרה מז). בתיק אחר(כזה 

 ...המערער מנע ומונע ממנה שמחת חיי�"המשפט המחוזי בתיק כי � ביתו שללחזור על דברי
ביע את עמדתו הנחרצת על התנהגותו של הבעל הוא מ ."ללדת ילדי�... קי� משפחה אחרתלה

אי� בה� להצדיק עיגו� " אשתו ה שלהתנהגותבנוגע לטענותיו של הבעל קובע כי  ו,הסרב�
  .5 'בעמ, ש�". ה� מבחינה משפטית וה� מבחינה הלכתית, אשתו

, ידפרק , אישות, משנה תורה" (נ�י להשִתDֵעל לַ-, אינה כשבויה"שהאישה דוגמת אמירות   243
כלל , ש"ת הרא"שו" (לכח האישלהשוות כח האישה "מנת � או שיש לתק� תקנות על)חהלכה 

  ).מב
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 ;מבקש להגיע לפשרההוא  לעיתי� ;נחל# להג� על נשי� דתיות ומקבע את זכויותיה�
המשפט עצמו נמצא �בית. ערכיה� לא ברובד הנרטיבי� א,סעדכל אינו נות� הוא ולעיתי� 

 ריתטיקולהפר של זכויות אד� לבי� התפיסה וורסליא� כ� בצבת הסתירה בי� החזו� האוני
. תרבותיות והמצב המורכב של יחסי דת ומדינה בישראל� לרבהעומדת בבסיס הדרישה

עשויה להיות מהתערבות המשפט וה� להימנעותו �טענתנו היא שה� להתערבותו של בית
 בתו� קבוצת ליתכקבוצה ביקורתית וליבר, קסי של הפמיניז� האורתודווהשפעה על יכולת

� של ביתויכולת, ידה רבהבמ. היו� של שוויו� מגדרי�לקד� את סדר, המיעוט התרבותית

 ובכ� לתמו� בקבוצה זו ולהג� על זכויות ,המשפט להחיל שינוי ברמת הנומוס האזרחי
תלויה במידת הבשלות של הנרטיב הדתי להכלת שינוי , אות� היא מבקשת לקד�שהנשי� 

ע� . פיה� נית� לטעמנו לבחו� את מידת הבשלות�עלשממדי� כמה משו� כ� הצענו . כזה
,  הפרת הזכויות של נשי� היא יסודית ואקוטית�בהש, קיצו��נו על כ� שבמקריהצבע, זאת

א� לא , במקרי� אלה. אי� להמתי� לבשלותו של הנרטיב הפנימי ואי� לחשוש מעימות
המשפט עשויה להיות �ביתידי �עלהצגת נרטיב חלופי לג� , מתאפשר מת� סעד אפקטיבי

  .משמעות רבה

 "רדיקליז� מתו�" כקסיפמיניז� אורתודו: סיכו�. ד

ה� כמהל� רעיוני וה� , כזהותה�  – קסיאת הפמיניז� האורתודובמאמר זה ביקשנו לאפיי� 
הוטבע במקור ביחס לאנשי� זה  מושג 244".רדיקליז� מתו�" כסוג של –כתנועה חברתית 

, וחשי� מחויבות כלפיו א� ג� מחויבי� למטרהאליו ייכי� תשמה� ששמזדהי� ע� הארגו� 
ת לתרבות ומהותית ולעיתי� א� מתנגדבצורה  ותשונר שאאידיאולוגיה לו קהילה אל

בעשייתה לשנות חותרת הרדיקלית המתונה היא רדיקלית בכ� שהיא . השלטת של הארגו�
מעוניינת לאבד ואינה  ,א� היא מתונה בכ� שהיא מחויבת לארגו� ולפועלו, קוו�את הסטטוס

ער<י�ת �דורדיקלית המתונה מייצרת עמדתה הדואלית של ה. את קשריה ומעמדה בו
� י שעשוי,אתגרי� ואופני פעולה ייחודיי�, הזדמנויותלה והמתחי� הללו מזמני� , מתמשכת

פריזמה נקבל  ,תרבותיה�תחו� החברתי הלא את המושג לא� נשא. להניע שינוי ארגוני
, קסירתודודרכה נית� לדעתנו להבי� ג� את מאפייני הזהות וההזדהות של הפמיניז� האוש

� העל הישגי, ג� את המהלכי� שננקטי� לשינוי ולשימור בתחו� הנרטיבי והנורמטיבי�כמו
 היא רדיקלית בהשמיעה ביקורת מגדרית ובתביעתה קסיתפמיניסטית אורתודו. יה�מגבלותו

היותה נטועה עמוק בחברה בבעת היא מתונה �א� בה, קוו הדתי�החתרנית לשינוי הסטטוס
, המורכבות הערכית והפוליטית הזו נובעת. חויבת למסורת היהודית ומקסיתהאורתודו

 בישראל פועל תחת השפעות נרטיביות קסימכ� שהפמיניז� האורתודו, ורֶו של ָקובמונחי

_____________________________________  

  .5 ש"לעיל הראו   244
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 הנרטיב הליברלי ; הנרטיב הדתי והנומוס ההלכתי:ונומיות שונות בעת ובעונה אחת
  . והנומוס והנרטיב הישראליי�;ערביהמ

 פועלות לקידו� שוויו� קסיותקשנו להבי� כיצד פמיניסטיות אורתודוזאת בילנוכח 
�בהינת� זהותה היהודית, ובחברה הישראלית בכלל, מגדרי בחברה הדתית בפרט

המשפט �בחנו ג� את תפקידו של בית. דמוקרטית של ישראל והקשרי� בי� דת למדינהה
 לייצר שינוי קסירתודו של הפמיניז� האוובה� מאמצישצמתי� מרכזיי� בכמה בהקשר זה 

  .#"הגיעו לפתחו של בג
בפרק הראשו� הצבענו על מוקדי הביקורת העיקריי� בתחומי הנומוס והנרטיב המניעי� 

נו ר$@.  לשאו� לרפורמה עמוקה בדת היהודית ובחברה הדתיתקסיאת הפמיניז� האורתודו
�מרי הסטטוסמש, ג� כמה מ� החסמי� הנרטיביי� שמשרתי� את הכוחות האימפריאליי�

זאת הצענו לנוכח .  עימ� ולהתגבר עליה� להתמודדקסידוופמיניז� האורת הלאשר עו, קוו
�קסיתבפרק השני לבחו� מה� התמורות המתחוללות בפועל בתו� החברה האורתודו

תלמוד :  מרכזיות בנרטיב ובנומוס הדתיי�כותתו� התמקדות בשלוש מהפ, מודרנית פנימהה
ריטואלי� דתיי� והמאבק בתופעת העגונות ויו� המגדרי בהגברת השו,  לנשי�תורה

ידאיי� מצליחי� הפיבו הכוחות שבחנו את התמורות הללו ואת האופ� . הגט�ומסורבות
  .מבוטלי��להגיע להישגי� לאולהתגבר על ההתנגדויות והקשיי� 

 המשפט�מבט לבחינת תרומתו של ביתה ללא הפניית מההתמונה אינה של, בר�
בישראל ועל   בחברה הדתיתשמרניי�כוחות הלי� ייידאהפהכוחות היחס בי� והשפעתו על 

פסיקות כמה לפיכ� בחנו בפרק השלישי . י�דתיובנומוס הנרטיב הסוגיה של שוויו� מגדרי ב
אות� הצגנו כשלושה תחומי פעולה שמגדריות �משפטיות העוסקות בסוגיות תרבותיות

מה� אות� פסיקות ניסינו לברר באמצעות . מודרניה�קסימרכזיי� של הפמיניז� האורתודו
.  ומה תהיה לפיכ� השפעתו,המשפט� לבחינת התערבותו של ביתהמידה�אמותהמדדי� ו

�לפיו התערבותו של ביתש ,"בשלות הנרטיב"בהקשר זה טיעוננו המרכזי הוא מבח� 

דתי כבר בשל �הנרטיב הפני�א� המשפט עשויה להצליח לקד� שוויו� מגדרי ביהדות 
כמה ובעדינות רבה וככל שמערכת היחסי� הזו תנוהל בח. דה מסוימת להכיל את השינויבמי
א� ג� ללא היסוס ומתו� השמעת ,  גיסא מחד, הרבי�קולותלתו� האזנה ומת� מקו� , יותר

 יתאפשר לפמיניז� הדתי �כ,  גיסאמאיד�, של הפרת זכויות בוטהבמקרי� עמדה ערכית 
של יצירת שוויו� מגדרי יהודי בחברה הדתית בפרט ובחברה  בכיוו�לחולל שינוי עמוק יותר 

 .הישראלית בכלל
ובעיקר , בזהירותאותה יש לבחו� שהניתוח שהצענו מצביע על תנועת מטוטלת עדינה 

להדגי� תמונה מורכבת של ,  ניסינו במאמר זה לעקוב אחר תנועת המטוטלת.בסבלנות
טענו . �שרטט את ההשפעות ההדדיות ביניה ול,יחסי� בי� רבדי� שוני� של נומוס ונרטיב

יש לשקול כאשר שואפי� שהמבט �כי תמונה מורכבת זו תורמת להבהרת מגוו� נקודות
  .החברתית והתרבותית בישראל, פטית המשותלייצר שוויו� מגדרי בזיר


