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  :  בתפקידי שיפוט בבית הדי	 הרבנינשי�

  �" מחודשת נוכח פסיקת בגבחינה

  מאת

  *אלו
	בארי תהילה

: עתיק דיו� על חדש אור שופ� לערעורי� העליו� השרעי הדי� בית' נ פלונית �"בג

, �"בג פסיקת לאור. הרבניי� הדי� בבתי שיפוטיי� לתפקידי� נשי� של רות�יכש

 אינ שנשי� היא בפועל הנוהגת ההלכתית עמדהה א� איננה לשאול שיש השאלה

 באפשרות המצדדת משקל בעלת הלכתית עמדה יש א� אלא, כדיינות מכהנות

 לאור. השוויו� עקרו� נוכח ולבכרה להעדיפה הדי� בית צרי� ושמא נשי� של מינוי

 נשי� כהונת המכשיר הלכתי נתיב של קיומו אפשרות זה מאמרב נבחנת האמור

 קיומ�, הראשונה: דיו� זוויות שתי של �הצגת אגב זאת ,הרבני הדי� בבית כדיינות

 או הצדדי� קבלת מכוח או לכתחילה דיינות לכהונת נשי� המכשירות עמדות של

 די� בית של בהרכב צור� יש א� בוחנת ,יותר והמחודשת, השנייה ;הציבור

 לדעות �א ושמא, ישראל מדינת של הרבניי� הדי� בבתי כיו� הנדוני� בנושאי�

 הכולל הדי� בית הרכב של החלטותיו יהיו, ככלל דיינות מתפקידי נשי� הפוסלות

  .ההלכתי במישור תקפות דיינת אישה

 מבוא  .א
 סקירה: פלונית� "בג  .ב

הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .1

  ?בדיני איסור והיתר לגירושי לפי הדי השרעי

 מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  .2

 ?דתי או תפקיד שיפוטי
 �"בג מפסיקת העולי� המנחי� העקרונות  .3

 הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�  .ג
  יי� ואמוראיי� תנאמקורות  .1

 
: רצוני להודות לכל מי שסייע לי בכתיבת מאמר זה. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מרצה   *

עמיחי רדזינר על ' לפרופנריה גוטל ו' לפרופ, ר משה בארי"לד, ר אברה� בארי"לאבי מורי ד
 .משפט במשפחהוכ� לחברי מערכת כתב העת , הערותיה� המחכימות והמאירות
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  הראשוני� בשאלת כשרותה של אישה לדועמדת  .2
 החדשה בעת ההלכה חכמי עמדת  .3
 נשי� בתפקידי שיפוט: יכו�ס .4

   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�  .ד

  בבית די� לש� מת� הגטהצור�  .1
  הנחו� לדיו בטענות הצדדי� בגירושיההרכב  .2
   בבית די� לש� כפיית גטהצור�  .3

  נשי� בבית הדי� הרבני כיו� כהונת  .ה
 כיו� הרבני הדי� בבית נשי� של כהונת בשאלת ההלכתי המצע סיכו�  .1
 הרבניי� הדי� בבתי נשי� של לכהונת אפשרי הלכתי נתיב  .2

  נשי� לתפקידי דיינות בבתי הדי� הרבניי�מינוי בשאלת� " עקרונות בגיישו�  .ו
  ומסקנות סיכו�  .ז

  מבוא. א

:  שופ� אור חדש על דיו	 עתיק1בית הדי� השרעי העליו� לערעורי�'  נפלונית �3856/11 "בג

 השאלה ,�"בג בהחלטהלאור ה. תפקידי� שיפוטיי� בבתי הדי	 הרבניי� של נשי� לרות	יכש

, שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות

אלא א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי� ושמא צרי� בית 

 זה אפשרות קיומו של מאמר בנבחנת האמור ורלא. הדי	 להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	

  . נתיב הלכתי המכשיר כהונת נשי� כדיינות בבית הדי	 הרבני

 בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי קותו הראשו	 של המאמר אציג את הדעות החלבחלקו

ע� זאת .  ואת העמדה ההלכתית המצדדת באפשרות כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטיפוטש

 א� ג� אראה כי, לכתחילה דיינותכ נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 אדייק שלהלכה

  . המחזיקי� בדעה זו נית	 יהיה להכשיר	 מכוח קבלת הצדדי� או הציבורלמרבית

 ואבח	 א� יש צור� בהרכב של בית יותר  השני של המאמר אציג זווית דיו	 מחודשתבחלקו

אי	 , י מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיותאראה כ.  בבית הדי	 הרבנינדוני�די	 בנושאי� ה

הודאות , שמיעת עדויות,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת� לצור� הלי�  די	תצור� בבי

.  אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כשרותו של ד	 יחיד,וכדומה אכ	 יש צור� בבית די	

 הצדדי� על עצמ� כי יקבלו  א�, לדעות הפוסלות אישה מלכה	 בדיינותשא�  נראה,כיוו	 שכ�

כיוו	 , יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות החלטותיו במישור ההלכתי, אישה תהא חלק מההרכב

 האפשרות את בחלק זה אציג ג�. שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב חסר

  . שאישה יכולה לכה	 בהרכב הכופה את הגט

 
 ).פלונית� "בג: להל�) (27.6.2013, נבו בפורס�( 1
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מאפשרת כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי ולו  ההאחת –  זוויות דיו	 הלכתיות אלושתי

 מצביעות –  בית די	 בהלי� הגירושי	ב אי	 צור� בהרכשכלל והאחרתמכוח הסכמת הצדדי� 

כל אחת בנפרד וביתר שאת במשקל	 המצטבר על נתיב הלכתי אפשרי לכהונת	 של נשי� 

י	 הרבני לאמ�  בית הדעלש� הונח כא	 לכאורה בסיס לקביעה "בג גישתל .בתפקידי דיינות

  .נתיב זה מכוח עקרו	 השוויו	

  סקירה: פלונית� "בג. ב

 בעתירה שהוגשה בפניו כנגד בית הדי	 השרעי העליו	 על ידי �2" הכריע בג27.6.2013 ביו�

 סכסוכי בני הזוג הגיש הבעל  של� בירורבמהל� 3.אישה מוסלמית המצויה בסכסו� ע� בעלה

 בית הדי	 השרעי קיבל את בקשתו 4".תביעת בוררות "שבטייבה האזורילבית הדי	 השרעי 

  5.מאני' לחוק המשפחה העות130וזאת לפי סעי� , והורה לבני הזוג למנות בוררי� מטעמ�

אול� בית ,  הוראה זו הודיעה האישה לבית הדי	 השרעי כי מינתה בוררת מטעמהבעקבות

 כי ציבור חכמי הדת התנו כי בית די	 זה רואה" כי קבעו סירב למינוי זה השרעי האזוריהדי	 

 ערעורה 6."]... [זה לפי דברי הזר� המאלכי החנבלי והשאפעי, הבוררי� צריכי� להיות גברי�

 מבוסס על 130 כי סעי� קבענ 7.של האישה על החלטה זו נדחה בבית הדי	 השרעי לערעורי�

 ,ישה כבוררת וכיוו	 שכ� אי	 לקבל א, יהיו גברי�הבוררי�שפרשנות הזר� המאלכי הדורש 

  8.זאת בניגוד לאסכולות אחרות בדי	 המוסלמי המאפשרות מינויה של אישה לתפקיד בוררות

 
 כדי בעיקר, � ככל הנחו� למאמר זה" זה מובאי� רק עיקרי הדברי� שנדונו בבגבמאמר. ש� 2

 העוסקי� �מכפילות מיותרת נוכח העובדה שבקוב� זה מתפרסמי� מאמרי� נוספילהימנע 
 .�"בבג

 .צווי הגנה ועוד,  סוגיות שנגעו למזונותכמה של בני הזוג נדו� בערכאות אזרחיות בסכסוכ� 3
 .317/2009) אזורי טייבה(תיק   4
,  לחוק130' ס לשו� וזו). מאני'חוק המשפחה העות: להל�) (1917(חוק זכויות המשפחה  5

) : 1957 (229 המשפט המוסלמי במדינת ישראלהמתורג� אצל שלמה דב גויטיי� ואהר� ב� שמש 
ימנה השופט שני , ופנה אחד מה� אל השופט, א� פרצו בי� בני הזוג מריבות וחילוקי דעות"

או שאינ� בעלי התכונות , בוררי� ממשפחות הזוג וא� לא נמצאו בוררי� מבני המשפחות
 משפחה בהרכב כזה –מושב . ימנה השופט בוררי� מתאימי� שלא מבני המשפחות, ותהנדרש

א� אי� זה . יקשיב לתלונות הצדדי� וטענותיה� וישתדל במיטב יכולתו להביא� לידי התפייסות
 יבטלו ג� את זכותה ישהוא� בעטיה של הא, אפשרי בעטיו של הבעל יפסקו על התרת נישואיה�

ימנה השופט בוררי� מתאימי� בהרכב , לא הסכימו הבוררי� ביניה�. ועל המוהר כולו או מקצת
 ".החלטת אלה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. או בורר שלישי שלא מבני המשפחות, אחר

 . לפסק דינה של השופטת ארבל2' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 6
 ).18.6.2012,  בתי הדי� השרעיי�פורס� באתר (28/2011ערעור   7
 של הבוררי� קיד� אסכולות הגורסות כי תפשיש לערעורי� השרעי בית הדי� ימק דינו נבפסק 8

; מוגבל וכי ה� משמשי� מיופי כוח של הצדדי� בלבד אשר הקאדי א� יכול להתערב בהחלטת�
, בית הדי� השרעיממשי� וטוע� , ואול�. לפי האסכולות הללו ג� אישה יכולה לשמש כבוררת
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� נסב על שאלת תחולתו של " מוקד הדיו	 בבג9.�" הדברי� הללו עתרה האישה לבגכנגד

הסעי� הראשו	 לחוק .  הנדו	 והשלכותיובעניי	 195110–א"התשי, חוק שיווי זכויות האישה

 
ועל פיה הבוררי� משמשי� מעי� , האסכולה המאלכית גורסת הבנה שונה של תפקיד הבוררי�

ופסק דינ� יהיה סופי , ה� מוסמכי� לפרק את הנישואי�: קאדי� ולתפקיד� אופי שיפוטי מובהק
סכולה הא, לפי הבנה זו. יה�באופ� המונע את בית הדי� מלהתערב במרבית הסוגיות שנדונו על יד

). 37' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג(המאלכית מגבילה את כשירות� של הבוררי� לגברי� דווקא 
 ביו�:  גישה המאפשרת מינוי� של נשי� לתפקיד של קאדי ממשש כי בדי� השרעי יאציי�

 בחירת אישה לתפקיד –� תיקו( א� הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק הקאדי� 27.7.2015
בדברי ההסבר .  קידו� מינוי� של נשי� לתפקידשעניינה, 1861/20 פ, 2015–ה"התשע, )קאדי

יש נשי� המכהנות בתפקיד ,  מקומות נוספי� בעול�כמהוב, להצעה נאמר כי ברשות הפלסטינית
יחוד א(דהרי �דוגמאות לקאדיות מהעול� הערבי והמוסלמי כיו� ה� חולוד אל: "כבר כיו�

)". מלזיה(טרייה רמלי , )מצרי�(באלי 'ג�טהאני אל, )פלסטי�(פאקיה � אלחולוד ,)רויותיהאמ
 של האסכולות המאפשרות מינוי� של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� שמשקל� עולה מצב זו מתמונת

 בדבריו את הגישה ימ�בית הדי� השרעי א, אול� כאמור, איננו זניח ושולי בעול� המוסלמי
ראדה : להרחבה ראו. ת כשירות� של נשי� לתפקידי בוררות בעניי� סכסו� הגירושי�השוללת א

מרכז , הכנסת ( רקע ותמונת המצב בכמה מדינות– קאדיות בבתי הדי� השרעיי� מינויחסייסי 
בכמה וכמה אתרי . www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03756.pdf) 2015, מחקר ומידע

שחששו מתקדי� , נפלה בגי� התנגדות חברי הכנסת החרדי� הצעת החוק יחדשות פורס� כ
המדינה מתנגדת למינוי נשי� לבתי "יאיר אטינגר : ראו למשל. שישפיע א� על בתי הדי� הרבניי�

 /www.haaretz.co.il/news 9.12.2015 האר�" די� שרעיי� עקב חשש� של החרדי� מתקדי�
politi/.premium-1.2794686 ; ממפלגת ' פורס� כי חבר הכנסת עיסאווי פריג" כיכר השבת"באתר

מרצ ומיוזמי הצעת החוק א� הגיע לבתי הרבני� בבני ברק כדי לשכנע אות� שלא להתנגד לחוק 
  השבתכיכר" כ ערבי ממרצ"ח?  הגיע לסבב שכנוע בבתי הרבני� בבני ברקומי"ישראל כה� (

12.12.2015 www.kikar.co.il/188127.html .מונתה לראשונה קאדית אישה על  25.4.2017 ביו�
 .ידי הוועדה למינוי קאדי�

� ובתי המשפט האזרחיי� בכלל לבי� בתי הדי� הדתיי� והדי� " היחס בי� בגשאלת. 1ש " הלעיל 9
א� , אי� היא מוקד עיוננו במאמר זה. פני��האישי כפי שהוא מוחל בה� היא שאלה עדינה ורבת

רק כי כאשר נדונה השאלה בהקשרי� משפטיי� שוני� הנוגעי� לדי� האישי היהודי ובית נאמר 
� איננו מתערב בפסק דינו של בית הדי� "בגנקבע כי , ראשית. הדי� הרבני נקבעו הלכות מספר

כותב , למשל, כ�. ואינו יושב כערכאת ערעור עליו, הדתי מבחינת נכונות פסיקתו לפי הדי� האישי
ד "פ, ראשו� לציו�, הרב הראשי לישראל הרב נסי�'  נשטרייט �301/63 " כה� בבגהשופט חיי�

שאי� , הלכה פסוקה היא ונוהג קבוע הוא בבית משפט זה מימי� ימימה): "1964 (608, 598) 1(יח
ואי� לו , הרי הוא הדי� הדתי שלה�, כל אשר פוסקי� ה�: אנו יושבי� בערעור על בתי די� דתיי�

 כאשר כ�א".  מהותו וטיבו של די� דתי זהיי�חי להרהר אחר מידותיה� לענלבית משפט אזר
� משו� "הוא נתו� לביקורת בג, מתעל� בית הדי� הדתי מהוראת חוק מפורשת המופנית אליו

 בית המשפט האזרחי שבו במצב). 78ד "ח התשמ"ס, השפיטה: יסוד� לחוק 15' ס(חריגה מסמכות 
 23/69נ "הרי שהדעה שהתבססה בפסיקה בעקבות ד, ו שלונדרש להחלת הדי� האישי בי� כתלי

 הוא איננו מחויב שלפיה, נזו�היא דעתו של השופט בר, )1970 (792) 1(ד כד"פ, וס�י'  ניוס�
א� הכרעתו של בית הדי� הדתי , לתקדימי בית הדי� הדתי וקביעותיו בדבר הכרעת הדי� האישי

 9606/11 מ"על השופט אליקי� רובינשטיי� ב ג� דבריו שורא. תזכה למשקל רב א� לא מחייב
פשיטא שלא יתכ� חולק כי ): "20.5.2013,  בנבופורס�( נב' פס ,פלוני'  המנוח פלוני נעזבו�

אי� בתי , באות� ענייני� בה� הוא חל ג� בבתי המשפט האזרחיי�, בבוא� לייש� את הדי� הדתי
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וכל הוראת ;  אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטיתדי	 ":ת האישה קובעשיווי זכויו

  ." אי	 נוהגי� לפיה– לכל פעולה משפטית, באשר היא אשה, חוק המפלה לרעה את האשה

 חולק שהוראות חוק שיווי זכויות האישה חלות ג� על בתי הדי	 הדתיי� ולמעשה אי	

 11,לחוק שיווי זכויות האשה) ב(7כ� לפי סעי�  – הדתי קמגבילות את סמכות� לפעול לפי החו

  12.ברייה� "וכ� לפי הלכת בית המשפט העליו	 בבג

צביעה השופטת ארבל על הקושי הייחודי בסוגיית האפליה ה שבענייננו פלונית� "בגב

זאת בעיקר . אפליה המובנית בתו� המערכת"והשוויו	 בבתי הדי	 הדתיי� וזאת לדבריה בגי	 

 שיש א� מי שטוע	 ה היא ציינ13."די� שיפוטיי� מקרב המי	 הגברי בלבדמעצ� מינוי תפקי

 היה מודע היטב לאפשרות המחוקק 14".הדי	 הדתי עצמו יוצר פעמי� רבות אפליית נשי�"ש

ולכ	 קבע בתו� החוק , ההתנגשות המובנית בי	 הוראות הדי	 הדתי וחוק שיווי זכויות האישה

 חוק זה בא אי	 ": לחוק קובע5סעי� . תי הדי	 הדתיי�עצמו שני סייגי� לתחולתו הנוגעי� לב

 חוק זה לא הוראות ":קובעלחוק ) ג(7 סעי�;  איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	לפגוע בדיני

 
 יש שבובמצב [...]". י� הרבניי� המשפט פטורי� מלית� את המשקל הראוי ג� להכרעת בתי הד

שופט אינו אמור "רובינשטיי� מדייק ופוסק כי ,  בתו� מערכת בית הדי� הדתי עצמוי�קולות שונ
אי� לו ההכשרה והידע הבא עמה . שכ� אי� הוא דיי�, מה היה דיי� עושה במקומו, לשאול את עצמו

ש לה ערכי יסוד ותכליות שהוא והוא פועל בגדרי מערכת משפטית שי, שיש לפוסק הלכה ולדיי�
איזו , ממילא השאלה אותה אמור לשוות לנגד עיניו בית המשפט האזרחי היא.  בהגשמת�במחוי

 תיותכליו, על עקרונותיו,  לפי המשפט הישראלי– או ראויה יותר לאימו� –מבי� הגישות צודקת 
 בית המשפט האזרחי על, במצב דוגמת זה שלפנינו[...] וגישתו הכללית בנושאי� המדוברי� 

ואינני נדרש (א� מתו� הקולות השוני� , להאזי� בכובד ראש לקולות העולי� מבתי הדי� הדתיי�
 האפשרות לפסוק לפי גישות הלכתיות אחרות שלא קנו שביתה בבתי הדי� הרבניי� תלשאל

; עליו לבחור בזה העולה בקנה אחד ע� ערכיה של שיטת המשפט הישראלית, )הממלכתיי�
ובאופ� המגשי� תכליות סובייקטיביות , חשב בתורת הפרשנות התכליתית שהיא נר לרגליובהת

ש "בתמ דברי השופט ב� ציו� גרינברגר וורא). נז' פס, ש�" (ואובייקטיביות אלה באופ� המירבי
במקרה , על אחת כמה וכמה): "8.6.2006,  בנבופורס� (מ.נ' נ. ס.ב 2480/04) ��י משפחה(

תו� , אז יכריע בית המשפט לפי שיקול דעתו,  הרבניי� עצמ� אי� תמימות דעי�שבתו� בתי הדי�
ותו� , שיברור מבי� האלטרנטיבות את הקול הערב יותר לאוזניו בהתחשב בשיקולי� הרלוונטיי�

 ".שיימנע מהכרעה החורגת מתחומי הפסיקה המותרת והאפשרית בהלכה עצמה
 .248ח "ס 10
אלא א� כל הצדדי� , כל בית די� המוסמ� לדו� בענייני המעמד האישי ינהג לפי חוק זה כ�"[...]  11

להתדיי� לפי דיני , מרצונ� הטוב, ה� בני שמונה עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדי�
 ".עדת�

 כל): "1955 (1199, 1193ד ט "פ, עכו,  השרעי המושלמיהדי��קאדי בית'  נברייה �187/54 "בג 12
כי חוק שיווי זכויות . פעולותיו תהיינה מחוסרות סמכות, ל פי החוקשינהג שלא ע, בית משפט

כפי שעשו זאת , האשה הגביל וצמצ� את סמכות� של בתי הדי� הדתיי� לנהוג על פי החוק הדתי
 ".לפני חקיקת החוק

 . 27' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 13
 . ש�  14
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ובכלל זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� , יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי

  ."שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 א� החריגי� הללו חלי� בעניי	 פסילת מינויה של אישה כבוררת בעניי	 כדי להכריע,  כ�א�

 בדיני האיסור וההיתר לגירושי	 לפי רכיב הינהיש לקבוע תחילה א� זהות� של הבוררי� , הנדו	

עדיי	 ייתכ	 , וא� א� יוכרע שהסייג האמור איננו חל, )5הסייג המופיע בסעי� (הדי	 השרעי 

תפקיד " שתפקיד הבורר הוא ייקבע א� , כנפיו של הסייג השני הדי	 השרעי חוסה תחתביתש

  )).ג(7הסייג המופיע בסעי� " (תפקיד שיפוטי"או " דתי

 לחוק המשפחה 130 את הוראותיו של סעי� �"בג הדיו	 בתחולת� של הסייגי� בח	 קוד�

 מהות  בדבר ביניה	קותו האסכולות השונות בדי	 השרעי חל15. הד	 במינוי הבוררי�מאני'העות

 גישתל:  השפעה על אפשרות מינויה של אישה לתפקידלכ� יש ו,תפקיד� של הבוררי�

;  נשללת האפשרות למנות אישה כבוררת,הרואה בה� מעי	 קאדי�,  המלאכיתלההאסכו

 ועל כ	 נית	 למנות ג� אישה , כוח בלבדמיופי שלתפקיד� של הבוררי� הוא ,  האחרותגישותל

 בי	 שילב הוא א�,  על האסכולה החנפיתמאני'תמ� המחוקק העות כלל הסבדר� אמנ�. כבוררת

לעמדת בית הדי	 השרעי , כאמור לעיל. סעיפי החוק ג� הוראות שמוצא	 באסכולות שונות

מאני על דעת המאלכי� שכ	 נוסחו ' לחוק הסתמ� המחוקק העות130בסעי� "לערעורי� 

 קבע עוד 16."ל הבוררי� יהיה סופימאפשר לבוררי� לפרק את הנישואי	 וקובע כי פסק דינ� ש

מאחר : " ולמסקנתו17, בפועל�י בתי הדי	 השרעינוקטי� שהדר� אכ	 זו כי השרעי הדי	 בית

   18."והמאלכי� דרשו כי הבוררי� יהיו גברי� לא נית	 למנות נשי� כבוררות

 שבו נדונה 19,חמזה� " איננו מקבל את עמדת בית הדי	 השרעי לערעורי� ומפנה לבג�"בג

 ותפקיד הבוררי� והוכרע כשיטה המצמצמת את תפקיד� של 130לת פרשנותו של סעי� שא

 
 כלל את וולעניי� זה רא,  הוא אכ� חוק דתימאני'שחוק המשפחה העות שכלל לא ברור יצוי� 15

נית� לטעו� כי זהו חוק אזרחי .  לפסק הדי�35–34' ס וכ� בפ,ש�, פלונית� "טענות הצדדי� בבג
 במסגרת הלי� כולל של קודיפיקציה ורפורמות מאני'אשר חוקק על ידי המחוקק העות, גרידא

עד (על כל נתיני האימפריה ללא קשר להשתייכות� הדתית וא� הוחל , מאנית'באימפריה העות
, )1919(אז אימ� המנדט הבריטי את החוק במסגרת פקודת חוק המשפחה המוסלמי , )1919לשנת 

אי� ספק שחוק זה אכ� נשע� על אסכולות , מכל מקו�.  תחולתו למוסלמי� בלבדו�אגב צמצ
 .שונות שבדי� השרעי ובמהותו אכ� משק� די� דתי

 .4' פס, �ש 16
 . 5' פס, ש�  17
 .2' פס, ש�  18
 נדונה) 2001 (592) 2(ד נה"פ,  השרעי לערעורי� בירושלי�הדי��בית'  נחמזה �9347/99 "בבג 19

באותו מקרה קבע .  של בית הדי� השרעי להתערב בוושאלת מעמדו של פסק הבוררות ואפשרות
 לשורה של הפניהותו� , מקרהבהתא� לעמדת בית הדי� השרעי לערעורי� שהוצגה באותו , �"בג

 .כי נית� להתערב בפסק הבוררות ולשנותו, תקדימי� נוספי�
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 חמזה� "קביעה זו בבג.  המאפשרת ג� מינויה של אישה כבוררתכשיטה  כלומר,רי�הבור

  20. כפי שעלה משורה של תקדימי�,התבססה ג� על נוהגו בפועל של בית הדי	 השרעי

אול� יודגש כי , ת להמש� העיו	 במאמר זה בדבר האסכולה המכרעת נודעת חשיבולדיו	

 � הרי , המגבילה אישה מלהתמנות כבוררת, את האסכולה המאלכיתאמ� אכ	 מ130א� א� סעי

 כי מתקיי� אחד מסייגי יוכח כ	 א� אלא ,שבית הדי	 השרעי מחויב לעקרו	 השוויו	 בי	 המיני�

  .החוק  לבחו	 את סייגי�"בגפנה , כיוו	 שכ�. החוק

הא� מינוי אישה כבוררת פוגע : 5 תחולתו של הסייג מכוח סעי� תבחינ  . 1

  ?בדיני איסור והיתר לגירושי� לפי הדי� השרעי

 כאשר קבע כי הסייג המתייחס למקרי� של פגיעה בדיני 5 שלל את תחולתו של סעי� �"בג

נייני  הדתי עצמו המסדיר את עהדי	 תוכ�התכוו	 לחול על ", איסור והיתר לנישואי	 וגירושי	

הסייג ,  אחרותבמילי� 21". דיני� אלולייש�  הסמכותבעליהגירושי	 ולא על הדיני� החלי� על 

מפעיל סמכויות הקשורות " א�  רואה בו שבית המשפט,האמור איננו חל על תפקיד בוררי�

 , לדעת בית המשפט, הבנה זו של הסייג נתמכת22."לגירושי	 ולא בדי	 עצמו המסדיר גירושי	

, )ג(7 באופ	 משתמע מקיומו של סעי� ג� ו23, פרשנות מצמצמת לחריגי החוקבצור� לתת

את שאלת .  סעי� מיוחד הד	 במפורש בבעלי התפקידי� המיישמי� את הדי	 הדתישהינו

 יגרור פגיעה בדיני האיסור והיתר לנישואי	 וגירושי	  המינויעצ� בוש במצב גתחולתו של הסיי

  24. עיו	בצרי� בית המשפטשאיר ה

 דתי מינוי הינוהא� מינוי הבוררי� : 7 תחולתו של הסייג מכוח סעי� בחינת  .2

  ?או תפקיד שיפוטי

 "מינוי דתי בהתא� לדי	 הדתי" הינו הבוררי� מינוי א� בדקו) ג(7 את סעי� לבחו	 פנה� "בג

  :כי סיקהו , תחולה לסעיפי החוק בגי	 כ�אי	ושמא 

 של תפקיד בו נדרשת  צריכה להיות" דתיתפקיד" של הביטוי פרשנותו

 של די	 זה במסגרת הפעלתומקצועיות ומיומנות ברמה כלשהי בדי	 הדתי ו

 
 .38' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 20
 ).ההדגשה הוספה (39' פס, ש�  21
 .ש�  22
נית� לו  שהייחודי המעמד דבריה של השופטת ארבל בדבר תכליתו של החוק ואת 31' פס,  ש�ראו  23

 .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לפרשו בהתא� לחוקצור� בדבר הדבריהבפסיקה וכ� 
 השאלה מיהו המייש� בפועל את הדיני� ומוציא� לפועל שבה� כי בהחלט ייתכנו מקרי� אציי�  24

 הדיו� את למשל ראו. בערכאה המשפטית משפיעה באופ� מהותי על תוקפה של ההכרעה עצמה
ש "ה הסמו� ל בטקסטלהל�,  בדבר כפיית גט על ידי בית די� של גויי�יהמפורט בהמש� דברי

196. 
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 ככל שהמקצועיות והמיומנות בדי	 הדתי הנדרשת בתפקיד גבוהה [...]התפקיד 

כ� , וככל שהפעלת הדי	 הדתי הלכה למעשה במסגרת התפקיד רבה יותר, יותר

  25.וכ	 להיפ�, ניטה לראות בתפקיד כתפקיד דתי

 מתאפיי	 בדרישות איננומאני ' המשפחה העותלחוק 130 סעי� י סבר שמינוי הבוררי� לפ�"בג

   26. וכיוו	 שכ� לא חל הסייג האמור,למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעי

 ובעלי תפקידי� שיפוטיי� ני�מינוי רב" בהד	, סיפא) ג(7 בבדיקת הסייג החל בסעי� ג�

   27.בוררי� אינ� ממלאי� תפקיד שיפוטי כי ה�"גבסיק ה ,"בבתי די	 דתיי�

 כי חוק שיווי זכויות האישה אכ	 חל על בית הדי	 השרעי מבלי �"בג כל האמור סבר נוכח

וממילא מחויב בית הדי	 השרעי בהתא� להוראותיו של החוק , שיחולו סייגיו בעניי	 הנדו	

  . לנקוט שוויו	 מגדרי במינוי הבוררי�

,  חוק שיווי זכויות האישה שלוא� ללא תחולת, ו לדברי.וב� נדב� חש"בג וסי�ה  זהבשלב

 מחויב להפעיל את הדי	 הדתי , לעקרו	 השוויו	 כפיפותו היסודיתמכוח ,הרי שבית הדי	 השרעי

 כזו צריכה הייתה להוביל לאימוצה של האסכולה והתחשבות,  זהקרו	יתו� התחשבות בע

  :ת ארבל השופטהכ� כתב. המאפשרת מינויה של אישה כבוררת

 הדי	 הדתי צריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות בעקרונות היסוד הפעלת

 שנית	 במגבלות הדי	 הדתי לככ, ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, של השיטה בכלל

 ההשלכה של קביעה זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת ]...[עצמו 

י להעדיפה על בדי	 הדתי המתיישבת ע� עיקרו	 השוויו	 על בית הדי	 הדת

  28.אסכולה אחרת בדי	 הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו	 זה

 השוויו	 ולאפשר 	 כי בית הדי	 השרעי צרי� היה להחיל את עקרו�"בגסיק ה כל האמור נוכח

על החלטה זו הגישו בתי הדי	 .  עשה כ	 החלטתו בטלהמשלאו, בוררתכ שמשג� לאישה ל

�  30.נדחתה זו א� 29,ל טיעוני� לתמיכה בבקשת� ששורה והעלו השרעיי� בקשה לדיו	 נוס

 
 .41' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  25
 של בני הזוג וה� א� אינ� נדרשי� להפעיל די� דתי יה� הממוני� ה� נציגי משפחותהבוררי� 26

� לא ממילא, "תפקיד דתי"� מכריע כי אי� לראות בתפקיד� "בגכיוו� ש.  הבוררותבמסגרת הלי
 .רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7חל הסייג לפי סעי� 

 לאמ� את האסכולה שאיננה רואה בפסק הבוררות פסק שיש בהסתמ� על מסקנתו הקודמת וזאת 27
 כי מציי�� "בג, יתר על כ�. וררי�סופי ומאפשרת לבית הדי� השרעי להתערב בקביעותיה� של הב

 כלל בדר� כנציגי המשפחות בוודאי אינ� ניחני� באותה אובייקטיביות האמורה לאפיי� הבוררי�
 .בעלי תפקידי� שיפוטיי�

 .44' פס, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג  28
). 14.8.2013,  בנבופורס� (פלונית'  הדי� השרעי לערעורי� בירושלי� נבית �5019/13 "דנג  29

 לדי� מנוגדתמאני ' המשפחה העותלחוק 130בבקשה נטע� כי הפרשנות שנת� בית המשפט לסעי� 
שכ� הסעי� מבוסס על האסכולה המאלכית ולפיכ� א� פרשנותו צריכה להתבסס על , השרעי
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  �" המנחי� העולי� מהכרעת בגהעקרונות  .3

  : מנחי�עקרונות כמה �" של בגמהכרעתו לחל� כדי העיו	 המפורט הזה נחו� לנו כל

 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א

  .המשפטית כולהעקרו	 יסוד של השיטה 

 עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הדתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את נוכח  .ב

  .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	

 ואילו לחריגיו יש לתת פרשנות , חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג

 בעלי הסמכות לייש� זהותלי�  איננו מתייחס לדיני� הנוגע5למשל סעי� , כ�. מצמצמת

  . ולהוציא לפועל את הדי� הדתי

� מעוררת אותנו למחשבה בדבר השלכות האפשריות על בתי הדי	 " של בגהכרעתו

יש לתת את הדעת , מתו� כ�. הרבניי� ועל שאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי� שיפוטיי� בתוכ�

  :  הבאותלשאלות

 ההבדלי� הומ, לדי	 העברי ובי	 בתי הדי	 השוני� נקודות הדמיו	 בי	 הדי	 השרעי מה	  .1

  ?ביניה�

� בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי " הציב בגאות�ש יבואו לידי ביטוי העקרונות כיצד .2

 ?שיפוט בבתי הדי	 הרבניי�

 
) 19 ש"לעיל ה (חמזה� "התקדימי� שהובאו בבג, לטענת� של בתי הדי� השרעיי�. אסכולה זו

 ולא המוהרנגעו לעניי� , להוכחת אימוצה של השיטה שאיננה רואה בפסק הבוררי� פסק סופי
שהעדי� את פרשנותו שלו על זו של בית הדי� , �"בג על ביקורת תחוהעותרי� מ. לעניי� הגירושי�

יקת בית הדי� הדתי מבחינת נכונות � לא יתערב בפס"בג שלפיההשרעי ופעל בניגוד להלכה 
גירושי� תקפי� , ענת�לט, זאת ועוד).  לעיל9 ש"בה דברינו בהרחבה ורא(הפסיקה לפי הדי� הדתי 

�וממילא מינוי אישה כבוררת מביא לפגיעה בדיני , יכולי� להיעשות רק על ידי הגור� המוסמ� לכ
שכ� ,  זכויות האישהי לחוק שיוו5גירושי� בהתא� לסייג המופיע בסעי� איסור והיתר לנישואי� ו

יש גישה המצדדת , לעיל 8 ש" כי כאמור בהאציי�. גירושי� שייפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�
�וכיוו� שכ� דומה שלא נית� להגיד באופ� חד, בכשירות� של נשי� ג� לתפקידי קאדי ממש

 העותרי� כי יש תחולה טענועוד . ע"וצ,  שאכ� גירושי� שנפסקו על ידי אישה יהיו בטלי�שמעימ
שכ� לפי האסכולה המאלכית הבורר אכ� , רישא לחוק שיווי זכויות האישה) ג(7ג� לסייג שבסעי� 

וממילא יש לראות , צרי� להיות אד� דתי ומשכיל בענייני השריעה וצרי� לפסוק לפי הדי� הדתי
) ג(7 העותרי� כי ג� הסייג בסעי� ענולבסו� ט". מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי� דתי"קידו בתפ

 .שיפוטי�כיוו� שתפקיד בורר הוא תפקיד מעי�, חל לחוקרישא 
כיוו� שאי� כל חידוש או קושי ייחודי בהכרעת ,  אשר גרוניס סבר שאי� מקו� לדיו� נוס�השופט 30

 ובעניי� חוק 130כות הקודמות שניתנו בדבר פרשנות סעי� הפסיקה תואמת את ההל, לדידו. �"בג
השופט גרוניס מוסי� ואומר שא� א� אכ� יש כא� הלכה חדשה לעניי� . שיווי זכויות האישה

 .הרי שאי� כא� הלכה מיוחדת וחריגה המשנה באורח מהותי נורמות קודמות, תפקיד הבוררי�



  ח"התשע–ז"משפחה במשפט ח התשע  אלו
	תהילה בארי

172  

 לפסק יכולי� אנו לצפות הא�:  השאלות הללו מתעוררת ועולה השאלה השלישיתמשתי  .3

הד	 בשאלת מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות בבתי ,  דומההמתווב� במבנה ו"בג של די	

  ?הדי	 הרבניי� ומחייב� למנות נשי� לתפקיד זה

 המשפטי העולה מפסק הדי	 מציע זווית חדשה ושונה לבחינת מינוי	 של נשי� המהל�

� מקנה חשיבות רבה לעובדה שלצד קיומה של עמדה "בג: לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�

 גישתל.  כזהמינוי המאפשרת מינוי נשי� לתפקידי בוררות יש עמדה שרעית השוללתשרעית 

 מחייב את בית הדי	 בוררות תפקידי עצ� קיומה של עמדה המכירה בכשירות נשי� ל,�"בג

  .השרעי לאמ� אותה מכוח עקרו	 השוויו	

ינו  הדי	 הרבניי� עלי� ג� על בת"כדי לבחו	 את אפשרות יישומו של פסק בג,  כ�א�

 המאפשרות את מינוי	 של נשי� לתפקידי� עמדות  בדי	 העבריישלשאול תחילה א� 

� להורות לבתי הדי	 הרבניי� לאמצ	 מכוח עקרו	 " ולאחר מכ	 לשאול א� יוכל בג,שיפוטיי�

  .השוויו	

 נשי� כהונת לעניי	 תחילה בעמדת המשפט העברי עיי	א להשיב לשאלות הללו כדי

 בחינת אגב, �" התווה בגאות�ש את כלל העקרונות בח	אמכ	  ולאחר ,בתפקידי שיפוט

  . על בתי הדי	 הרבניי�יישמ�ל אפשרותה

  : המשפט העברי תיבח	 בשני שלבי�עמדת

 את עמדתו של הדי	 העברי בדבר כשירות	 של נשי� לתפקידי אפרוס הראשו� בשלב

 השוני� של כל ורות במקדיו	 אגב,  אציג את העמדות השוללות לצד העמדות המתירות;שיפוט

 וחשוב להדגיש שא� שאציג עמדות , מקיפי�חיבורי� כמהב צג זה כבר הודיו	. עמדה וטעמיה

 שבספרות הפוסקי� הוכרע הרי, הלכתיות המצדדות באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי שיפוט

ת נודע, � שהוצג לעיל" מתווה בגלאור ,ואול�.  למנות נשי� לתפקידי� הללו אי	שלכתחילה

ולכ	 העיו	 ההלכתי ,  והצגתה המכירה בכשירות נשי�העמדה �חשיבות חדשה לעצ� קיו

  .בבירור שאלה זו הכרחי כנדב� ראשו	 לדיו	

 רצוניב.  בשאלה א� אכ	 בהליכי גירושי	 יש צור� בהרכב של בית די	אדו	  השניבשלב

, פקידי דיינותלבחו	 שמא כלל אי	 לחשוש לדעות ההלכתיות השוללות מינוי	 של נשי� לת

כיוו	 שנית	 יהיה למנות	 לבית הדי	 הרבני ולטעו	 כי ההלכה איננה דורשת הרכב הלכתי של 

.  המצויי� כיו� בסמכות� של בתי הדי	 במדינת ישראלבנושאי� ,א� בכלל, שלושה דייני�

  .  מחודשת וטר� הועלתההיא השני בשלבהצעה מסוג זה וזווית הדיו	 , למיטב ידיעתי

 בבירור העמדות ההלכתיות השונות בשאלת כשירות	 של נשי� לתפקידי ואאפ אפתח

  .שיפוט

  הדי� העברי:  בתפקידי שיפוטנשי�. ג

 הנכנס בשעריו של בית הדי	 הרבני יודע כי על הבמה המוגבהת באולמות בית הדי	 יפגוש כל

? נו ג� נשי� הא� קיימת מניעה הלכתית לכ� שעל כס הדיינות יכה,אול�ו. דייני� גברי� בלבד
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 הא� מאז ומעול� כיהנו בעול� היהודי רק גברי� בתפקידי ,דומה ששאלה מקדמית היא

 על אישה מעיד  שופטי�ספרב הכתוב רישה, לכאורה לשאלה זו יש להשיב בשלילה? השיפוט

  :המכהנת כשופטת

והיא .  את ישראל בעת ההיאפטהו היא ש, אשה נביאה אשת לפידותודבורה

 אליה בני ו ויעל, בהר אפרי�אל�דבורה בי	 הרמה ובי	 בית תומר�יושבת תחת

  31.ישראל למשפט

 המדירה את הנשי� מתפקידי , בפועלהמציאות בעקבותיה ו, כיצד זה השתרשה התפיסה, כ�א�

 ונותמקורותיה	 והבחנה בי	 התקופות הש, על העמדות ההלכתיות השונות, כאמור? השיפוט

 הדברי� בקצירת יובאו להל	,  כיוו	 שכ�32. ומעמיקי�בשאלה זו כבר נכתבו מאמרי� מקיפי�

  .ענייננו מושאהאומר בלבד וככל שיידרש להמש� הדיו	 

  �י ואמוראי�ימקורות תנאי. 1

  :  בשאלת מינויה של אישה למלכההד	 אנו עדי� למדרש ההלכה �י התנאיבמקורות

  33[...].ולא מלכה , מל�" [...]  תשי�שו�"

 המתייחסת א� ורק להגבלה המונעת ,גיעה לסיומה דרשת הספריכא	 מ,  מעדי הנוסחברבי�
אול� בחלק מעדי הנוסח מופיעה תוספת למדרש הספרי המרחיבה את , מלהכתיר אישה כמלכה

  :המגבלה לתפקידי שררה בכלל

 מיכ	 אמרו האיש ממני� פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה –"  נכריאיש"
  34 .פרנסת על הצבור

 לכה	 האפשרות אתיש מי שיתלה בסיפא זו את העמדה השוללת מנשי� , להל	 ראהא שכפי
,  לתפקיד שיפוטי במפורשהתייחסות אי	אול� חשוב לעמוד על כ� כי בספרי , בתפקידי שיפוט

 
 .5–4 ד שופטי� 31
" תוח מקורות הדי� ובחינת� לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיהני:  נשי�דיינות" בזק עליזה  32

על מעמד� של ":  הכתוב אשה לאישִהשָווה"אליעזר חדד ; )2005 (77 ג  אשה יהודייהלהיות
 תורה של נשי� ומקומ� של נשי� למודאיל� פוקס ; )2013 (82–32נשי� בבתי הדי� הרבניי� 

אוניברסיטת בר , "דוקטור"חיבור לש� קבלת תואר  ( זפרק  כממלאות תפקידי� בהלי� המשפטי
 ).2009,  הפקולטה למשפטי�–איל� 

 יז דברי�הדורש את הפסוק ב) א פינקלשטיי�" אמהדורת(פיסקה קנז , שופטי�פרשת , ספרי דברי�  33
� א' האשר יבחר ,  תשי� עלי� מל�שו�: "15�לא תוכל לתת , מקרב אחי� תשי� עלי� מל�.  בולקי

 ".אשר לא אחי� הוא, נכריעלי� איש 
 ורא,  הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הידשינויי,  של עדי הנוסח השוני�זהות�על   34

 ומדוע סבורה לבסו� כי הנוסח שמובא לעיל 95–89' בעמ, 32ש "לעיל ה, עיונה הנרחב של בזק
 .הוא אמי�
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 כלל לא ברור שתפקיד שיפוטי 35. ההקשר משמע שהכוונה היא לתפקידי שררה שלטוניתומ	
  36.אכ	 נכלל בהגדרה זו

 לתפקידי� שיפוטיי� מבלי להתייחס לשאלת כשירות	 של תייחסמ תנאי אחר אכ	 מקור
  :כ� המשנה במסכת נידה קובעת. נשי� דווקא

  37. להעיד ואינו כשר לדו	שכשרויש .  כשר להעיד, הכשר לדו	כל

 מדברי 38. דנה בשאלת הקשר בי	 כשירותו של אד� להעיד לבי	 כשירותו לשמש כדיי	המשנה
 רותילעומת זאת כש, דיי	 בוודאי יהיה כשיר ג� להעידהמשנה משמע שאד� שכשיר לשמש כ

 שבאופ	 אינטואיטיבי משמע שתנאי א�.  לדו	ירות מצביעה בהכרח על כשנהלהעיד אינ
ולכאורה יש להסיק שאד� שאינו כשיר להעיד איננו כשיר ,  חמורי� יותרדיי	 תפקידהכשירות ל

 תיתכ	 אפשרות של א� בשאלהעיי	  ויש ל, איננה אומרת כ	שהמשנה ולומר יש לדייק 39,לדו	
  40. גיסא לדו	 מאיד�רותי וכש גיסאפסלות לעדות מחד

 יש עמימות מסוימת בשאלת כשירותה של האישה בה�ש,  הללוי�י למקורות התנאבניגוד
התלמוד הירושלמי למד בדר� .  יש התייחסות מפורשת לנושא�יהרי שבמקורות האמוראי, לדו	

 בשלושה 41 האישה לדו	 לבי	 פסלות האישה להעידותלשל גזרה שווה ומקיש בי	 פס

 
 .נויו של מל� הדברי� עוסקי� במישכ� 35

המבי� את האיסור ג� לעניי� דיינות , "שבועת"ה "ד, א"ע לשבועות , א" חידושי הריטבורא, אול�  36 
דהא אמרינ� בספרי שו� , לא בתורת מינוי: "וכ� מיישב את התקדי� המקראי של דבורה כשופטת

 ".תשי� עלי� מל� ולא מלכה והוא הדי� לשאר משימות
 .ד, ו  37
 שבי� העדי� והדיני� במשפט היחס קינ� אל אצל דנינוולת לדו� ולהעיד עיי הקשר בי� היכעל 38

 הפקולטה –איל� �אוניברסיטת בר, " במשפטי�מוסמ�" לש� קבלת תואר עבודה(  העברי
 ).2000, טי�למשפ

חידושי ; "לפניה�"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, ש"תוספות הרא; "ולא"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, תוספות 39
 דבר"ה "ד, �" הריבדפי, ב"ע, � גיטי� מט"ר; "אשר תשי�"ה "ד, א"ע, מא טובבא ק, א"הרשב

שמבאר שלפי , ש�"  פני�מראה"; ש�,  הקרב�שיירי; הלכה ט, ג פרקסנהדרי� , פני משה; "אחר
,  טואובניגוד להצעת התוספות בבא קמ(השיטה שהמשנה בנדה עוסקת ג� באנשי� וג� בנשי� 

על הקשר בי� . א� פסולה להעיד יש להסיק ממילא שפסולה לדו�הרי ש, ") תשי�שרא"ה "ד, א"ע
 .38 ש"לעיל ה, קינ� נו עיילהעיד ליכולתהיכולת לדו� 

,  שנילקח,  בקודשמלכית "שו( למשל הצעה כזו בדברי הרב חיי� ב� יעקב מרדכי הירשנזו� ורא  40
 מלשו� המשנה שהאישה אמנ� איננה במצוות הדיני� המציע להסיק, )185' עמ, תשובה לשאלה ד

 עוד שכותב ש� ורא. א� אי� להסיק מכ� שהיא פסולה לדו�,  להעידשכשר הזהה לזה באופ�
' עמ, ש� דבריו ורא. שלדעת התוספות כל המשנה היא לדעת רבי מאיר בלבד ולא לשיטת חכמי�

 ".דו� כרבנ�ל שאשה כשרה ל"ש ז"ברור שדעת התוספות ותוספי הרא: "188
 במשפט ראיותראו אצל שמשו� אטינגר , גבולות פסלות זו וטעמיה,  פסלות� של נשי� לעדותעל  41

  ישראלדיני" אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי"שמשו� אטינגר ; )2011( פרק רביעי העברי
' בעמ, 40ש "לעיל ה,  מלכי בקודשת"שו; 32 ש"לעיל ה, חדד; )א"התשס–ס"התש (241כא –כ

לכ� אינו ( במצוות עדות אינ� פסולות לעדות רק כיוו� שנשי� לבסס את הקביעה שהרוצה, 173
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 מסקנת  המקורותתשלושהרי שבכל ,  שמתודת ההיקש שונה בכל מקורא� 42.מקומות
  43.	הירושלמי הזהה היא שהאישה פסולה מלדו

. משמעית� גישתו של התלמוד הבבלי איננה כה חד,  לעמדתו הברורה של הירושלמיבניגוד

  :כ� לשו	 הבבלי

ב	 נח נהרג בדיי	 : קב בר אחא דהוה כתיב בספר אגדתא דבי רב רבי יעאשכח

 – " אישמיד" ]... [מפי איש ולא מפי אשה, שלא בהתראה, ובעד אחד, אחד

  44.ולא מיד אשה

 לעניי� בדבריו מתייחס לשלילת כשירותה של אישה להתמנות כדיי	 או לשמש כעד הבבלי

 46. באופ	 גור�רותהי כששלילת לע לא ברור שיש להקיש מכ� א� 45,משפט� של בני נח

 
א� לא מטעמי� של חוסר אמינות או , "כמו שאיננה בכמה המצוות"נות� נימוק מיוחד אלא כותב 

 ). ש�נועיי. שדעת� קלה
שני "מתבסס על הביטוי ,  המופיע בשלושה מקומות בירושלמי ואשר יפורטו להל�,ההיקש  42

ועמדו ) "ב(; )26במדבר יא " (וישארו שני אנשי�) "א: (המופיע בשניי� מפסוקי התורה" אנשי�
המובא לאחר מינוי� של , המקור הראשו� הוא הפסוק בספר במדבר). 17דברי� יט " (שני האנשי�

המקור השני הוא פסוק מספר ; ומפרשי� אותו כעוסק בדייני�,  ישראלשבעי� הזקני� כשופטי
 המקור מול אלמעניי� לציי� שהגדרת המקור המלמד . ומפרשי� אותו כעוסק בעדי�, דברי�

א� שבכול� המסקנה הזהה ,  מביא הירושלמי את הלימודשבה�הנלמד שונה במקומות השוני� 
 דפוס(א ,  דשבועות, בירושלמי,  למשלכ�. דו� פסולה להעיד כש� שהיא פסולה לשהאישההיא 

 קסיומההתלמוד הירושלמי מניח כא. המקור המלמד הוא המקור הראשו�, )ונציה ד� לה טור ב
 למקור ומדמקיש הירושלמי ול" ישנֵ "ונוכח קיומה של הגזרה השווה במלה , שאישה פסולה לדו�

" שה דנה מעתה אי� האשה מעידה למדנו שאי� האהרי: "שהיא פסולה ג� להעיד, השני הנלמד
המציע שנוסח הירושלמי משובש וכי מסקנת , "'בתוס"ה "ד, א"ע,  ננדה, י�� מלובל" מהרוורא(

ולא שהנחת המוצא של הירושלמי , הירושלמי היא כי אינה מעידה ומכא� יש להסיק שאינה דנה
, י� האישה דנה ג� מערער את ראיית התוספות שאזהמדבריו משמע שנוסח . היא שאינה דנה

המקור הראשו� )  מג טור בד� ונציה דפוס(א , יומא ו, ג� בירושלמי). הנסמכת על לשו� הירושלמי
א� המסקנה מנוסחת בצורה המהפכת לכאורה את תפקידי , הוא המלמד והשני הוא הנלמד

: המסקנה מנוסחת כ� שפסול האישה לדו� מוסק מפסול האישה להעיד,  אחרותבמילי�.המקורות
, 90' בעמ, 32ש "לעיל ה,  חדדראוו" ( למדנו שאי� האשה מעידה מעתה אי� האשה דנההרי"

ט , גסנהדרי� , ג� בירושלמי, ולבסו�). לעניי� האפשרות שנוסחו המקורי של הירושלמי היה שונה
א� המסקנה מנוסחת , מדהנל הואהמקור הראשו� המלמד ואילו השני )  כא טור גד� ונציה דפוס(

לדיו� נוס� במקבילות ( " למדנו שאי� האשה דנה ולא מעידההרי: "ע� טשטוש החלוקה הזו
; )ז"התשס (62 ה  חמדת האר�"?אשה פסולה לדו�"'  אחיה דוידובי�נוהשונות בירושלמי עיי

 ).ז"התשס (67 ה  האר�חמדת" ? אשה פסולה לדו�–תגובה למאמר "דניאל כ� 
המציע שג� מ� הירושלמי אי� מסקנה , 183' עמב, 40 ש"לעיל ה,  בקודשמלכית " שואור, ע� זאת  43

כלומר הירושלמי , ומציע לקרוא את הגזרה השווה בלשו� של קושיה הנותרת בעינה, ברורה לאסור
 . ש�נועיי. מתלבט א� יש ללמוד בגזרה שווה שהאישה אסורה ג� לדו�

 את דמכ� לנפשתיכ� וא�: "5הדרשה מתבססת על הפסוק מבראשית ט . ב"ע, סנהדרי� נז, בבלי 44
סנהדרי� , י"רש". אדרש את נפש האד�, ומיד האד� מיד איש אחיו, מיד כל חיה אדרשנו, אדרש

 .מבאר שהלימוד חל ה� לעניי� עדות וה� לעניי� דיינות, " אישמפי"ה "ב ד"ע, נז
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 עולה בקנה אחד ע� א�,  שוללת את האפשרות שהאישה כשרה לדו	שאיננה ,פרשנות כזו

ואלה המשפטי� אשר "ונסמ� על דרשת הפסוק , הכלל ההלכתי האחר המובא בתלמוד הבבלי

  : הקובע כי אישה שווה לאיש לכל הדיני� שבתורה47,"תשי� לפניה�

  48.כל דיני	 שבתורה הכתוב אשה לאיש להשוה

  והאמוראי� התנאי� מקורות עמדת סיכו�

במקרא אנו עדי� לתקדי� המתאר את דבורה הנביאה כאישה ,  מ	 המקורות עד כהעולהכ

 ממקורות התנאי� והאמוראי� משמע שהתמונה מורכבת יותר ,אול�ו. המכהנת על כס השיפוט

 אדגיש.  אישה מלכה	 בדיינותלהפוס כזו היא בבחינת חריג לכלל מציאותשועולה האפשרות 

בעוד במקורות ,  בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	שרק

 הוצגה עמימות בשאלה זו וממילא כר נרחב לעמדות , דוגמת הספרי והתלמוד הבבלי,האחרי�

  49.פרשנות שונות של חכמי ההלכה והפוסקי�

  ה לדו� של אישרותהי הראשוני� בשאלת כשמדתע. 2

  : כדלקמ	 של אישה לדו	רותהי הראשוני� נית	 למצוא חילוקי דעות בשאלת כשבדברי

 
 . מוגדרי� כישראל משפט� של מי שאינ�כלומר 45
 לשי� לב שהדרשה כולה מדייקת דווקא ענייני� ונושאי� בה� דינ� של בני נח שונה מדינ� חשוב 46

נוכח . 'על פי עדותו של עד קרוב וכו, כ� למשל העובדה שב� נח נהרג בלא התראה. של ישראל
ודית דווקא בהחלט נית� לטעו� שג� הגבלת כשירותה של האישה לשמש בדיינות היא ייח, האמור

, מצוה עז,  בעניי� זה קושיית המנחת חינו�ורא. א� שלא בבני נח כשרה לדו�, בעניינ� של בני נח
א� דומה שקל . תהיה אסור לדו� בישראל, הסבור שבקל וחומר א� אסורה אישה לדו� בבני נח

ו של כיוו� שבהמש� אותה דרשה למשל נקבע שב� נח נהרג על הריגת, וחומר שכזה איננו מוכרח
 נראה לכאורה דינו של ב� נח חמור מזה של שבה� יני�כלומר יש עני, עובר מה שאי� כ� בישראל

 .ישראל
 .1 כא שמות 47
הרי , א� שפשטו של הכלל שאישה מחויבת בדיני התורה כמו האיש. א"ע, בבא קמא טו, בבלי 48

 אשר תשי� ואלה המשפטי�" –  המקור לדרשהשהינומשמש הפסוק , ב"גיטי� פח ע, בבבליש
וכיוו� שכ� ראשוני� רבי� הפנו לנוסח ,  לקבוע את כשירות הדייני�כדי – )1שמות כא " (לפניה�

 .הכלל הזה בבבלי כתמיכה בכשירותה של האישה לדו�
 דבריכ� למשל ב. ידוע הכלל ההלכתי כי במחלוקת בי� הבבלי לירושלמי פוסקי� כדעת הבבלי  49

לא איכפת ל� במאי דאסרי בגמרא , סוגיי� דגמרא דיל� להתיראדכיו� ד:"ב "ע, עירובי� לה, �"הרי
 התייחסות בבלי אי� בשבושאלה היא כיצד להתייחס למצב ". דבני מערבא דעל גמרא דיל� סמכינ�

 שיש להשוות בכל הדיני� נשי� הקובע,  לעילשהובאובמיוחד נוכח הכלל ,  לשאלהמשמעית�חד
ת "שו עוד ראוניי� מחלוקות בי� הבבלי לירושלמי בע.  לכאורה על עמדה שונהמצביעלאנשי� ו

 .183' עמב, 40ש "להל� ה, מלכי בקודש
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   המתירות לאישה לדו�דעות )א(

אני מדייקת .  מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינותיש
 א אל, דווקא כיוו	 שבכל הפעמי� לא מדובר בפסיקת הלכה להיתר" דעההבאת" לשו	 ונוקטת
  50. ויישובה למול מקורות הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות באישה אפשרות להיתרהעלאת
 54,ש"הרא 53,א"הריטב 52,א"וראשוני� אחרי� כמו הרשב (51בדברי התוספות,  למשלכ�

 לדו	 על סמ� דרשת הפסוק המובאת עמדה המצדדת בהיתר איש) 56	" והר55בעל ספר החינו�
 המשווה אישה לאיש לכל דיני	 שבתורה ולכאורה 57,"�ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה"

   58.א� לעניי	 דיינות
 ע� הרי שבד בבד,  שג� כאשר מציגי� הראשוני� הללו את העמדה המצדדת להתירציי	א

 59, לראות בתקדי� המקראי של דבורה הנביאה ראיה מכרעת לעמדה זושאי	 גישי�מד ה� כ�
  .שובו של התקדי� המקראי ג� ע� העמדה הפוסלתליי, שיובאו להל	, ומציעי� הסברי� שוני�

   דעות הפוסלות אישה מלדו�)ב(

מביאי� א� את העמדה , אות� ראשוני� המביאי� את העמדה המצדדת להכשיר, כאמור

 בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע 60.הפוסלת את האישה מלדו	

 
הצעות ליישוב  ו לעיל ורא38 ש" את הטקסט ליד הורא: ד שנדונה לעיל, דוגמת המשנה בנדה ו  50

 . להל�61 ש"הקושי בה
 שבתו� דברי אציי�". כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות; "ולא"ה "ד, ב"ע,  פחטי�גי, תוספות 51

 .כפי שאביא בהמש� המאמר,  דעות לפסול את האישה מלדו�ג�התוספות הללו מובאות 
ויש לומר דמתניתי� דנדה באנשי� ": "אשר תשי�"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבחידושי 52

 [...]".ה כשרה לדו� בדכתיב בדבורה מיירי ולא בנשי� ואפשר שהאש
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"חידושי הריטב  53
 ". תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש "תוספות הרא  54
 .מצוה עז,  החינו�ספר 55
 ". אחרדבר"ה "ד, �" הריבדפי ב"ע,  מטגיטי�, �"ר  56
 .1שמות כא   57
והא "ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"חידושי הריטב; "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 58

המסכ� מהל� עיוני במסקנה כי , 188' עמב, 40ש "לעיל ה, ת מלכי בקודש"שו ג� ורא; "דמרבינ�
עמדה זו מיישבת את דברי ". ל שאשה כשרה לדו� כרבנ�"ש ז"דעת התוספות ותוסיפי הרא"

 בי� הפסלות להעיד לפסלות לדו� על ידי סיוג דברי המשנה דווקא הקושרת) ד,  ונדה(המשנה 
ויש לומר דכלל דפרק ": "ולא"ה "ד, ב"ע, גיטי� פח, כ� כותבי� התוספות. לאנשי� א� לא לנשי�

מציע ) מצוה עז(בעל ספר החינו� ". בא סימ� באיש איירי כלומר כל איש הכשר לדו� כשר להעיד
כלומר , )א"ע, עירובי� כט, בבלי" (אי� למדי� מ� הכללות" ש העיקרו�ליישוב אחר בהסתמכו ע

אול� אי� , המשנה במסכת נדה אכ� מצביעה על מתא� כלשהו בי� הכשרי� להעיד והכשרי� לדו�
 .כא� מתא� מחייב וגור� דווקא

 . של דעות האוסרות אישה מלדו�קטגוריה בלהל� להסתייגות זו יובאו הנימוקי� 59
 ".ולא"ה "ד, ב"ע,  פחגיטי�, תוספות 60
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 בעיקר על מתבססת  זו62.רור לעמדה הפוסלת בדבריה� באופ	 בטי�נו אול� יש ג� ה61,ביניה	

 הראשוני� משמע כי ברור דברימ 63. פסול להעידלדו	מ הקובעת כי מי שפסול ,המשנה בנדה

 ו	 וכיו, שפסול להעיד פסול לדו�מי כלומר , נלמד ג� באופ	 ההפו�הכללשונהיר לה� 

� כתימוכי	  הראשוני� מביאי64.לדו	משהאישה פסולה לעדות משמע שהיא אכ	 פסולה ג� 

למול הסתירה לכאורה . לעמדה זו ג� את דברי הירושלמי המציג כזכור עמדה פוסלת ונחרצת

 מוצעת תשובה המסייגת 65,לכלל הקובע את שוויו	 האיש והאישה בכל הדיני� שבתורה

  66. ולא לדייני� הדי�לבעלי כלומר ,ומגבילה את דרשת הפסוק לנידוני	

 לפסילתה של האישה , יחידאי בדברי הראשוני�טכמע  של דבראמיתוול,  שונהנימוק

  :  הפוסק,� בהלכות מלכי�"מלדו	 מובא בדברי הרמב

 כל משימות וכ�,  ולא מלכה" מל�עלי�":  מעמידי	 אשה במלכות שנאמראי	

  68. אי	 ממני� בה� אלא איש67שבישראל

 
61 � חידושי; "אי נמי"מובאת העמדה הנוגדת בלשו� , "כל"ה "ד, א"ע, נדה נ, בתוספות,  למשלכ

את הדעה המתירה " יש שפירשו"המביא בלשו� , " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, א"הריטב
 . את הדעה הפוסלת" ויש פוסלי�"ובלשו� 

י� של ; "וליתא: "המביא את הדעה להיתר וכותב, �"י בדפי הרב"ע,  מטגיטי�, �" למשל הרראו 62
, ב"ע, פח גיטי�, ש"וכ� משתמע ג� מדברי התוספות הרא". עבדיה"ה "ד, פרק ד, יבמות, שלמה

, מצוה עז, ספר החינו�; א"ע, טו, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע; "לפניה�"ה "ד
, 84' בעמ, 32ש " הלעיל,  בזקוראו" (ורת די� מ� הדברי� ומ� הסברא שאינ� בתוהנראה: "הכותב

 ספר החינו� במקומות אחרי� שאכ� מצדד בעלהמביאה דעות הסוברות שנית� לדייק מדברי 
 ".שבועת"ה "ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב; )ע"וצ. בהיתר לדיינות נשי�

 .ד, נדה ו, משנה 63
64 �י� בכל זאת את הדעה המובאת להתיר אישה בדיינות היא כאמור על ידי  ה� מיישבשבה הדר

 הלכה בדבר מינוי נשי� ברור" הרב יונה דברת ראוו. סיוגו של הכלל לאנשי� בלבד ולא לנשי�
הקהילה :  בהלכההקיבו�" לתפקידי ציבור והשתתפות� בהצבעה באסיפה בישוב השיתופי

 שאי�המדגיש , )1988,  מורחבתיהמהדורה שני (291  אסופת מאמרי�–השיתופית לאור ההלכה 
המסכ� את הדיני� לפי , אלא זהו כלל סידורי כדבריו,  מקור לדי� בפני עצמושהינומדובר בכלל 
מסקנת עיונו הוא שגדר איסור האישה לדו� הוא מכוח . א� לכל די� מקור עצמאי, הכלל האמור

 ונציה דפוס(ט , סנהדרי� ג, באת בירושלמיהמו(או מכוח גזרה שווה ) �"כפי שמבאר הרמב(שררה 
 )).ד� כא טור ג

 . לעיל47 ש"ה הצמוד לבטקסט ראו 65
תוספות ; "שבועת "ה"ד, ב"ע, כט שבועות, תוספות; "כל"ה "ד, א"ע, נ נדה, תוספות, למשל 66

 ".לפניה�"ה "ד, ב"ע, פח גיטי�, ש"הרא
� מה� שררות כאשר " הרמבמגדיר ש�, הלכה ד, א פרק, מלכי�,  תורהנהמש ראו.  נוספנההדגשה 67

 לא. ל שררות שבישראלכלאלא , ולא למלכות בלבד"[...]  :מלהתמנות וכריהוא ד� בפסלותו של נ
 ואי�. אפילו ממונה על אמת המי� שמחלק ממנה לשדות.  או שר עשרהישי� שר חמלא, שר צבא

 כל –'  מל�עלי� אחי� תשי� מקרב'שנאמר . א אלא מישראלשלא יה, צרי� לומר דיי� או נשיא
לכאורה משמע שכ� יפרש ג� את ". ' אחי�מקרב' אלא ומשימות שאתה משי� עלי� לא יה

ע א� יש מקו� לדייק בשינוי הלשו� בי� ביטוי "וצ( לתפקידי שררה מלהתמנותפסלותה של אישה 
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עיל שהובא ל) מהדורת פינקלשטיי	(� מסתמ� על עד הנוסח לספרי דברי� " שהרמבדומה

  : ע� תוספת הסיפאהפסוק ודורש את

 מיכ	 אמרו האיש ממני� " נכריאיש" ]... [ולא מלכה, מל�] ..." [ תשי�שו�"

  69.פרנס על הציבור ואי	 ממני� האשה פרנסת על הצבור

 ובהחלט ייתכ	 שנוסח זה הוא שעמד בפניו ,המורחב הד לנוסח הספרי אכ	 יש� "רמב הלשו	ב

� " חשוב לציי	 שיש מי שמקשה ותמה על פסק הרמב,�אולו. והיה הבסיס לפסיקתו

   71. ועמדתו זו איננה מובאת בדברי מרבית הראשוני�70,ומקורותיו

 
 נועיי, ואול�). וכרישנוקט לעניי� נ" ותשרר"שנוקט לעניי� פסלות אישה ובי� ביטוי " משימות"

, ת דברי יוס�" בשוזו� הדברי� בי� הרב יוס� קאנווי� והרב יעקב לוינחילופי אודותבשאלה זו על 
, מכל מקו�.  ולא לאישהוכרי� מתייחסי� רק לנ" שדברי הרמבזו� של הרב לוינבעמדתוו, יזסימ� 

, )הלכה יד, פרק ט, מלכי�( תורה במשנהנח � בבתי די� של בני "מעניי� לראות שכאשר ד� הרמב
ויש לעיי� שמא ".  לא בעדות אישה ולא תדו� אישה לה�אבל: "[...] וכותב פוסל אישה מלדו� הוא

 . לדו�לפסלותקושר כא� בדומה לדיו� שראינו לעיל בי� פסלות להעיד 
 .הלכה ה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 68
 .33 ש" הלעיל 69
יש שינויי נוסח בספרי ). 34 ש"ה הצמוד לבטקסט הדיו� ורא( לעיל י בדברינתי שכבר צייכפי 70

ואי� ממני� : " נוסח שבו אי� זכר לסיפא המובאת לעילמופיעשבה� , ובמספר ניכר של כתבי יד
כלומר לצד הנוסח , )שלו�� איש מהדורתספרי למשל בהמובאת" (האישה פרנסת על הציבור

פרנסת על "המגביל מפורשות את כשירותה של האישה להתמנות לכל התפקידי� המוגדרי� כ
יש מספר לא מבוטל של עדי נוסח הקובעי� שהאישה איננה כשירה להתמנות דווקא " הציבור
 עיונה וד ראעוד על שינויי הנוסח בי� מהדורות שונות של הספרי וכתבי הי( ותו לא הא – כמלכה

 סבורה לבסו� כי הנוסח המורחב שמובא ומדוע, 95–89' בעמ, 32ש " הלעיל, הנרחב של בזק
 כל אישה� הגור� המונע מ"מצדדי הנוסח המקוצר אכ� תמהי� על פסק הרמב). לעיל הוא אמי�
. הכשרות מכוח ההיקש גרידאותולי� אותו בסברה עצמאית המרחיבה את מגבלת , תפקידי שררה

יש . 193' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  למשל כנגד היקש זה בדברי הרב הירשנזו�ורא
ג� תפקידי דיינות " פרנסת"א� המקשי� שמא ג� לפי הנוסח הרחב של הספרי אי� לכלול במונח 

 39 שלישי פרק והמדע התורהרב יעקב לוינזו�  הורא(אלא תפקידי שררה והנהגה בלבד 
 תימוכי� לדבריו מקריאתו ג� מביא נשי� מנקודת ההלכה ובחירתשבו הוא עוסק ב, )ב"התרצ(

הפוסל אישה ,  שג� נוסחו הצר של הספריאציי�, יתר על כ�).  ש�נועיי. �"א והר"בדברי הרשב
ציו� המלכה שימשה במלכות בתקופת הרי ידוע לנו כי שלומ. מעורר קושי, מתפקידי מלוכה בלבד

, פרשה לה, פרשת בחוקותי) וילנא(ויקרא רבה : למשל(ל "התנאי� וא� זוכה לדברי שבח מצד חז
מבלי שתידו� במקורות השאלה א� מלכותה באיסור , )המאזכרת את גשמי הברכה בתקופתה, י

סחו המצומצ� הקובע א� לא בנו, ייתכ� שיש ללמוד מכ� שחכמי� לא פסקו כשיטת הספרי. יסודה
על דבר זכויות " הרב יצחק ניסנבוי� ולעניי� שלומציו� המלכה רא(שאישה אסורה לכה� כמלכה 

שמדבריו , )ג"התשמ (77 המאס� למחשבה יהודית : הגות – במקורות היהדות האשה" הנשי�
 כ�; משמע שסבור שמציאותה של שלומציו� כמלכה מוערכת מוכיח שלא היה מקובל איסור כזה

המזכיר ג� את , )ט"התשמ (118 י תחומי�" זכות אשה לבחור ולהבחר" הרב חיי� דוד הלוי ורא
י נשי� "עעל אודות בחירות : חוות דעת"ועיי� דברי הרב דוד צבי הופמ� ; מלכותה של עתליה

 286  אסופת מאמרי�–הקהילה השיתופית לאור ההלכה :  בהלכההקיבו�" י אחרי�"עובחירת� 
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 העמדה הפוסלת נשי� מתפקידי שיפוט צריכי� כמוב	 להתמודד ע� התקדי� מצדדי

 ,בדבריה� אנו מוצאי� כמה הסברי� מרכזיי� ליישוב קושי זה. המקראי של דבורה הנביאה

 72.מכוח מינוי, א� בכלל,  הנביאה לא כיהנה כשופטתדבורהש לכול� הוא הטענה ת�המשוו

 כלל לא הייתה קשורה דבורהעיו	 בהסברי� השוני� מעלה מ	 הצד האחד הסברי� הגורסי� כי 

" הלכתית�אקדמית "דמות רק תהי או שהי73,למערכת השיפוט אלא שימשה כמנהיגה בלבד

 
ה� : חריג משו� יתה הימציו� שאכ� מלכותה של שלוהמסביר, )1988,  מורחבתהימהדורה שני(

, וה� כיוו� שהחזירה מסורת ההלכה וקירבה את הפרושי�,  בצוואת בעלה ינאי המל�יהנהכיוו� שכ
 .שנרדפו בעת מלוכתו של ינאי הצדוקי

מלכה בהקשרה של  ספרד מצוי� האיסור המופיע בספרי לעניי� מינוי מראשוני בדברי כמה אמנ� 71
אלא דווקא לאחר ,  מכוח דברי הספריכשופטתאול� לא כדי לטעו� שיש איסור למנותה , דבורה

 ליישב מדוע היותה מנהיגה כניסיו�הניסיו� לטעו� כי לא כיהנה כשופטת ממש אלא כמנהיגה ו
, "� בנשיולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"הרשב בדברי,  למשלכ�. איננו סותר את איסור הספרי

מביא את שיטת הספרי לעניי� איסור מינויה ,  מנהיגה ולא שופטתייתהלאחר שטוע� שדבורה ה
ג� , �" בשיטת הרמבצידד אילו, לכאורה( מלכה ולא מלכה ממש כדי�ומסייג שנהגו בה , כמלכה

 שבועות, �"יחד ע� זאת בדברי הר).  את האיסור� מנהיגה שנוהגי� בה כדי� מלכה מקיהיותה עצ�
מביאי� , "שבועת' מתני"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"ריטב החידושיוב, "ש� בגמרא"ה "ד, א"ע, ל

 על ומתנהגי�אלא שקיבלו את דבריה , את איסור הספרי ומתרצי� שלא מונתה לתפקיד ההנהגה
 נוועיי.  מכא� משמע שאכ� סוברי� שבספרי טמו� איסור על כל תפקידי שררהאולי. פי עצתה

, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו, הראשוני� בדברי הרב משה פיינשטיי�פלפול ארו� בדברי 
:  עליוחולקי� אחרי� ראשוני�א� ש, �"א אכ� מסכי� לדברי הרמב"הסבור שהריטב, סימ� מה

, לדבריו, אמנ�". א"� פליגי ומסתבר שכ� סובר ג� הרשב"� ורמב"ש והר"והרא' י ותוס"אבל רש"
 גדול כגו� זה שצור�� אלא במקו� "� יש להחמיר כשיטת הרמבכיוו� שיש כא� מחלוקת גדולי

 לשמש כמשגיחת יכולה היאוהשאלה א� , בדבר אלמנה דלה, ) מדסימ�ב, ש�(שהובא בפניו 
  התורהפי�  לישראל עלתחוקה הלוי הרצוג יק ג� בדברי הרב יצחק אייזורא. כשרות במקו� בעלה

שבתחילת , )1989, איתמר ורהפטיג עור� (44 שלטו� ומשפט במדינה היהודית סדרי –כר� א 
, שאישה פסולה מלדו� ג� מדי� שררה ושא� אכ� כ�, �" בשיטת הרמבמצדד הואדבריו נראה ש

 שהתוספות חולקי� מסיק הוא מכ� לאחר, ואול�.  א� לא מכוח קבלהמינויה אתלא נית� להתיר 
וסבור שכיוו� , נות שררה הראוה בדייטהושמשמע שג� הירושלמי איננו מצדד בשי, �"על הרמב

עוד על שיטת . נית� להסתמ� על קבלה כדי להתיר מינוי של אישה, שיש צדדי� נוספי� להקל
 .64 ש"לעיל ה,  הרב דברתורא, � ומקורותיה ודעת שאר האחרוני�"הרמב

 .מכוח קבלת הציבור או הוראת שעה ייחודית,  להל�אראהכפי ש, אלא  72
73 � כלומר –שופטה את ישראל ": " תשי�אשר"ה "ד, א"ע, קידושי� לה, א"הריטב חידושי למשל כ

, �" ג� חידושי הרמבראו; "ולא"ה "ד, א"ע, שבועות ל, א"חידושי הרשב, "מנהגת ודברית
 אלא"ה "ד, א"ע, שבועות יג, �"� על הרי"הר חידושי ג� ראו; "שבועת"ה "א ד"ע, שבועות ל

 למנות שאי�� "נוכח עמדת הרמב,  ספרד א� טיעו� כזה מעורר קושילחכמי לומר כי יש". בראויי�
נוהגי� היו בה די� : "כיוו� שכ� אנו מוצאי� בדבריה� תירוצי� שוני� כגו�, אישה לתפקידי שררה

א� על פי שלא , )ש�, �"חידושי הר; א ש�" הרשבחידושיוכ� ; �ש, �"חידושי הרמב" (מלכה
עוד על ). ש�, �"חידושי הרמב" (מקבלי� היו דבריה ברצו�"של שררה ממש והייתה בעלת מינוי 

הקושי בהסברי� הטועני� כי לא הייתה שופטת ממש למול לשונ� הייחודית של הפסוקי� אשר 
ראו הרב ,  ביחס לתפקיד� של שופטי� אחרי�הדווקא מדגישי� את פועלה השיפוטי של דבור

 ).ג"תשלה (115 ה  נחלי�פיקיא" ל"דבורה בספרות חז"שמואל אמיתי 
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 מ	 הצד 74.ומכשירה את הדייני� א� לא שופטת בפועל מלמדת הייתהו בתו� מערכת השיפוט

 התאפשר דברה א� , אנו עדי� להסברי� המניחי� שדבורה אכ	 שימשה בתפקיד שיפוטיאחרה

 מדברי 76. דנה מכוח קבלתה על ידי הציבורשדבורה או 75, שהייתה נביאהכיוו�דווקא 

בלוה עליה� לדי	 שק: " משמע שקבלתה הייתה על ידי בעלי הדי	 כעי	 בוררת77א"הריטב

 שימוש  אפוא כא	יש 78." [...]שהמקבל עליו לדי	 ולעדות קרוב או פסול דינו די	 ועדותו עדות

.  ובכלל זה א� נשי�79,במנגנו	 הלכתי מוכר המאפשר לבעלי הדי	 לקבל עליה� דיי	 פסול

 
; " העדותשבועת"ה "ד, ב"ע, כטשבועות , תוספות; " הכשרכל"ה "ד, א"ע,  ננדה, תוספות 74

 ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר; " תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" הראתוספות
 שהיא לא"":  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א"כ� למשל בחידושי הרשב".  אחרדבר"

זה שהיו ": "שבועת"ה "ד, א"ע,  ללשבועותא "ומבאר הריטב". בעצמה דנה אלא שמלמדת לה�
בדבריו של בעל ספר החינו� "  שמתנהגי� על פי עצתהאלא[...] מתנהגי� על פיה לא בתורת מינוי 

 לנו לתר� שלא שאפשר: "א� ממד הסמכות של הוראת הדיני� נעל� כשהוא מסביר) מצוה עז(
 עמה אפילו בדברי� ני�הדי� נחת� על פיה אבל היתה אשה חכמה ונביאה והיו נושאי� ונותהיה 

, סימ� צד, פסקי בבא קמא, חלק ג,  לראות בדברי האור זרועמעניי�". של איסור והיתר ודיני� ג� כ�
דבורה היא , כלומר". י הדייני�"היא שהיתה מושלת עליה� ועושה עפ: "הצגה הפוכה מעט

 .ועל את פסקי הדייני�שהוציאה לפ
בכמה מקומות . בהבנת הקשר בי� היותה נביאה לבי� התפקיד בו כיהנה נית� למצוא דיוקי� שוני�  75

, גיטי� פח, תוספות(משמע שמשו� השכינה ששרתה עליה קיבל אותה הציבור עליו כשופטת 
תה עליה� שמא קיבלו או"): "אשר"ה "ד, א"ע, בבא קמא טו, תוספות; " לפניולא"ה "ד, ב"ע

לפי ": שבועת העדות"ה "ד, ב"ע,  כטשבועות, ובלשו� שונה מעט בתוספות"  שכינה�משו
אשר "ה "ד, א"ע,  להקידושי�, ש" תוספות הראוכ�; שהיתה נביאה היו מקבלי� אותה עליה�

אול� יש . ק ד"ס, סימ� ז,  משפטוש�ח,  יוס�בית; משו� נבואה קבלו אותה עליה�": תשי�
 גור� קריטי הנואלא ,  רק הסבר לקבלת הציבוראינומע שהיותה נביאה מקומות מה� מש

 היתה דנה על פי ודבורה": "כל הכשר"ה "ד, א"ע,  ננדה, כ� למשל דברי התוספות. בכהונתה
 נית� לכאורה").  שאני–על פי הדיבור ": "מי"ה "ד, ב"ע, יבמות מה,  ג� תוספותראה" (הדיבור

 אול �  הייתה כעי� צינור שמימי לדבר האבשיפוטה הנבואה ושלהבי� שדבורה שפטה בפועל מכוח
, כ� לכאורה משמע מדברי הפרישה. שהסיבה לכ� שכיהנה כשופטת הייתה צו שמימי ייחודי

המבאר , יז סימ�, ת דברי יוס�"שו ג� ורא; "על פי הדיבור קבלוה: "ק ה"ס, זסימ� ,  משפטש�חו
וכיוו� שכ� לא עברו ישראל על , תשפוט את ישראלה גילה על פי הדיבור שרצונו שדבורה "שהקב

 שהכוונה, 185' בעמ, 40ש "לעיל ה,  בקודשמלכית "שו,  מאיד� הרב הירשנזו�ראו; מינוי אסור
אלא רק שהדיבור הורה לה ,  צור� בהוראת שעהושהיהאיננה שהותר לה דבר שאסור לכתחילה 

בביאורו , ק י"ס, סימ� ז,  משפטש� חו הגולהבאר משה רבקש הרב רידב ג� ורא; לעשות כ�
 � .32ש "לעיל ה, קוראו ג� בז; "הוראת שעה היתה: "כי הכותבלשולח� ערו

� על "הר; "בשקבלוה עליה�: "המסביר"  תשי�אשר"ה "ד, א"ע,  קמא טובבא, א" הרשבידושי  76 
 .סימ� יז, ת דברי יוס�" מדייק ג� שוכ�; " אחרדבר"ה "ד, ב"ע, � גיטי� מט"הרי

, שבועות ל, �"כ� משמע ג� מדברי הרמב; "שבועת"ה "ד, א"ע,  לשבועות, א" הריטבחידושי 77
, שבועות ל, �" ג� בחידושי הרכ�; "שמקבלי� היו דבריה ברצונ�: "הכותב" שבועת"ה "ד, א"ע
 ". בגמראש�"ה "ד, א"ע

 .א"ע, דסנהדרי� כ, בבלי 78
 .ב, סנהדרי� ג, משנה 79
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 על אחריה	 כל אד� ידו	" בעל ספר החינו� משמע שהקבלה הייתה על ידי ראשי ישראל ודברימ

 שקבלתה על ידי מנהיגי הקהל מחייבת לאחר מכ	 ומעניקה לה את מלשונו עולה". פיה

  80.הסמכות לדו	 ג� כל אד� אחר

לפי שלושת ההסברי� הראשוני� אי	 לראות בתקדי� של דבורה כל ראיה לאפשרות ,  כ�א�

 משו� שדבורה לא שימשה כדיינת או משו� שהתקדי�(שאישה תכה	 על כס הדיינות ככלל 

 האפשרות לכהונת נפתחת לפי ההסבר הרביעי ,אול�ו). נבע מציווי שמימי או מייחודה כנביאה

  . במצב שבו יקבל עליו הציבור את סמכותה של אישה כדיינתאישה בתפקיד שיפוטי

 הרי שבאפשרות קבלתו של דיי	 פסול , כי בעוד קבלה שכזו תועיל ודאי בדיני ממונותיצוי	

  81.ט מצינו דעות שונותבתחומי� אחרי� של המשפ

  הראשוני� עמדת סיכו�

 חכמי וראינו כי  של אישה לדו	רותהי הראשוני� עלתה תמונה מורכבת בשאלת כשדיונימ

 כאשר אנו בוחני� את רי�לא כ� ה� פני הדב. ההלכה מעלי� בדבריה� טיעוני� לכא	 ולכא	

לת את האישה  הפוסקי� אנו מוצאי� הכרעה לפי הדעה הפוסבספרות. ספרות הפוסקי�

 ומבלי להביא את , וכ� בפסקנות85,	" הר84,ש" הרא83,�" כ� כאמור בדברי הרמב82.לדו�מ

 וזוהי א� מסקנת� של נושאי הכלי� 88, ערו�לח	 והשו87ר בדברי הטו86,העמדות החולקות

  89.לקודקסי� ההלכתיי� הללו

 
 .80' בעמ, 70 ש"לעיל ה, ניסנבוי� כ� ג� בדברי הרב יצחק ראו 80
,  משפטחוש�, המביא את דברי הכנסת הגדולה, סימ� ז, חוש� משפט, תומי� למשל דברי הראו 81

,  התחומי�בכל פסול� לקבל דיי�  משמע שאכ� ניתמדבריוואשר , בפירושו על הבית יוס�, סימ� ז
לעיל ,  לעניי� זה ג� דברי הרב הירשנזו�ורא. א� הוא עצמו מסתייג וסבור שדווקא בדיני ממונות

רק לדיני נפשות : " מבארוהוא,  לדו� ג� בדיני נפשותרותיהסבור שנשי� כש, 190' בעמ, 40ש "ה
אמנ� ג� בזה דעת התוספות ',  בדומי� ל�– את�'ל " דרשת� זהיינו חושבי� לאוסר� משו�

ומותר לנו עתה לבחור לאשה [...] ל דלא נאמר רק לעני� יחוס משפחה למיעוט ממזר "ש ז"והרא
וג� לדיני , בכל השימות אשר יש לנו היו� רשות לשו� בדיני ממונות והנהגות העיר וכדומה

 [...]".נפשות 
 .מתייחסת לאיסור לדו� ולא לאיסור מינוי לשררה ככלל, )�"של הרמבמלבד כמוב� זו  (פסיקת� 82
 .ה הלכה, א פרק, מלכי�,  תורהמשנה 83
 .א"ע, שבועות ל, ש" ראתוספות 84
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מט גיטי�, �"� על הרי"הר 85
ק יא "ס, סימ� ז, פט משש�חו, א בספר ברכי יוס�" התמיהה על התעלמות זו בדברי החידראו 86

 ).המסכי� בדבריו לתמיהת בעל הדמשק אליעזר(
 .סימ� ז, חוש� משפט, טור 87
 .סימ� ז סעי� ד, חוש� משפט,  ערו�שולח� 88
, ש�, א"גר; סעי� י, ע ש�" סמ;סעי� ה, פרישה ש�;  העי�ס, סימ� ז,  משפטש�חו,  חדשבית 89

 .סעי� ז, באר היטב ש�; סעי� יד
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   חכמי ההלכה בעת החדשהעמדת. 3

סוגיית מינוי	 של נשי� . ת לשקוט על השמרי� הזמ	 והמקו� לא הניחו לשאלה ההלכתיתמורות

שבה ) 90ולעתי� תו� התייחסות ג� לשאלת דיינות בפרט(לתפקידי שררה והנהגה בכלל 

 היהודי ישוביעת עלתה לדיו	 שאלת זכות	 של נשי� לבחור ולהיבחר ב, 1918והתעוררה בשנת 

   91.המתחדש באר� ישראל

 יש מי שסבר שנשי� 92. הלכה שוני� עוררה קשת נרחבת של תגובות מצד אנשיהשאלה

 יש מי 94; יש מי שהתיר לנשי� לבחור א� לא להיבחר93;אינ	 צריכות לא לבחור ולא להיבחר

   95.שצידד בזכות הנשי� לבחור ולהיבחר ג� יחד

  שלה� בכתביה� של גדולי הדור המתייחסי� לשאלה זו עולה כי מרבית נימוקימעיו	

ה הלכתית מנומקת וסדורה המונעת מנשי� תפקידי האוסרי� אינ� נשעני� על הצגת עמד

 
המתייחס בדבריו מפורשות , סעי� ב, 40ש " הלעיל,  בקודשמלכית "שו, רשנזו� למשל הרב היורא  90

ש "לעיל ה,  הרב ניסנבוי�ו ראכ�; כ� להוכיח כי כשרה לומארי� של האישה לדו� רותהילכשג� 
 א� אישה כשרה לדו� ומדבריו משמע שאלהב מזכיר בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת שאכ�, 70

שמדבריו משמע שיש אפשרות למנות אישה , 70ש "לעיל ה,  הרב לוינזו�ו ראכ�; שמצדד להיתר
 חוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; א� מגביל זאת בתקנת זמנית ולא כחוק קבוע, לדיינות
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� הסבור, 70ש "לעיל ה,  דוד הלוי ג� הרב חיי�ורא; סימ� ה, משפט

 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת: "וכותב שלעניי� בחירות, מכוח קבלה ושקבלת גדולי הקהל מספיקה
 נוכח החלטת האסיפה המכוננת השנייה לקיי� בחירות כלליות ולהעניק לנשי� מעמד שווה זאת 91

 וצה כי באותה העת שאלת מת� זכויות בחירה לנשי� עוררה פולמוס ציבורי חאציי�.  זהבעניי�
 שבה�על השני� . יהודי�מבלי כל קשר לדיו� ההלכתי, גבולות ודתות ברחבי העול� כולו, ארצות

המחלוקת בי� הרבני� קוק " ג� יחזקאל כה� ורא, ניתנו זכויות בחירה לנשי� בארצות השונות
מאס� למחשבה : הגות האשה במקורות היהדות "על מת� זכות בחירה לנשי�ל "ועוזיאל זצ

 ).ג"התשמ (83 היהודית 
ד "פ, תהשר לענייני דתו'  נשקדיאל �153/87 " אלו� בבגו סקירת התגובות והדעות השונות ראעל 92

 .101' עמב, 32ש "לעיל ה, וכ� בזק, )1988 (272–247, 221) 2(מב
 בירור:  חוקת התורהזאת ישראל זאב מינצברג הרב;  קוק המובאי� להל�הרב דברי:  למשלראו 93

 החריפה על דבריו של הרב ביקורתו ג� את ראו; )פ"תרה (ד זכות הבחירה לנשי�"הלכה ע
 מקב� הרב שבואופ� הכותב על ה, 179' בעמ, 40ש " הלעיל, מינצברג בדברי הרב הירשנזו�

; "יש לו השקפה נוראה על נשי�: " מאמרי אגדה שוני� המצייני� מידות רעות בנשי� כינצברגמי
המונה ג� את הרב חיי� , 30' פס, 92 ש" הלעיל, שקדיאל� "עיינו ג� בדברי השופט אלו� בבג

, 102' בעמ, 32ש "לעיל ה,  בזקעיינו; לאיסורעוזר גרודזינסקי ואת החפ� חיי� בי� המצדדי� 
 נוועיי,  חתומי� הרבני� הללו ויוצאי� כנגד זכות נשי� לבחור ולהיבחרשעליה�המפנה לכרוזי� 

 .עוד מצדדי דעה זו ש�
 .70ש "לעיל ה,  למשל דברי הרב דוד צבי הופמ�ראו 94
 הרב; סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו; 70ש "לעיל ה, הרב יצחק ניסנבוי�  95

ל הכותב שלדעתו אי� כ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב; 40ש " הלעיל, הירשנזו�
אבל הגדתי מה שנראה בעיני , ואי� אני חפ� להחליט זה ולקבוע בו מסמרי�: "א� מסיי�, איסור
, שקדיאל� " דברי הרב זולטניק המצוטטי� בבגוראו; 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב; [...]"
 . המצדדי� ג� את הרב מימו�בי�שמונה , ש� בדברי השופט אלו� וראו 29' פס, 92ש " הלעיל
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 ובמידה רבה מדובר בשלל נימוקי� הנוגעי� יותר לחשש מפני פגיעה בצביונו של 96,שררה

 ,כ� למשל בדברי הרב קוק. הבית היהודי ומעמד המשפחה ולחשש פגיעה בצניעות בי	 המיני�

 לנשי� א� איננו מציג  המתנגד להענקת זכות הבחירה, עמד בראש המחנה הדתי ציוניאשר

   97.בדבריו נימוקי� הלכתיי� סדורי� לעמדתו

אשר בתשובה , ת השרידי אש"בעל שו,  דומי� עולי� א� מתשובתו של הרב ויינברגדברי�

 אי	  הדי�מצד אול� זאת תו� שהוא כותב מפורשת כי 99, לאסורדעתו את אמנ� מביע 98אחת

צניעות שבעניי	 והעובדה שלא נהגו כ� עד  העדרישו� יסוד לכ� וכי הסתייגותו היא מצד ה

 בי	 חכמי שהתגלעהמעניי	 לראות כי בתשובה מאוחרת יותר הוא מביא את המחלוקת . היו�

ולמה לי לתקוע את עצמי במקו� " : בכותבועמדתו אתההלכה בשאלה זו ונמנע מלהביע 

   100."נניח הדבר לזמ	 שיבוא ויכריע, י�מחלוקת של האוסרי� ומתיר

מדות השוללות הללו ניצבי� חכמי הלכה בני זמננו שצידדו בהענקת הזכות לבחור  העלמול

 האוסרת על האישה כל ,�"בדבריה� אנו מוצאי� התייחסות לשיטתו של הרמב. להיבחר לנשי�

 כ� 101.שיטתומ ספק בשאלה א� הלכה למעשה אכ	 יש לחשוש הטלת אגב, תפקידי שררה

 
, �" מבסס את דבריו של שיטת הרמבאכ�, 70ש "לעיל ה,  יש לסייג כי הרב דוד צבי הופמ�אול� 96

 . הוא סומ� לדברי הספרי דברי� שהובאו לעילשאותה
ש� מובא , )ח"התשמ, מהדורה מתוקנת (189 ה"י הראמאמרי אברה� יצחק הכה� קוק הרב ראו 97

".  כלליתתשובה"תחת הכותרת , 191' בעמ, ש�וכ� ; "המזרחי"מכתב גלוי לכבוד ועד הסתדרות 
מדבריו משמע כי . בדבר השאלה" הכרתו הפנימית" את סהוא א� פור,  של הרב קוק עצמולדבריו

בתורה : "כדבריוססת על כ� שמתב,  ונבחרותבוחרות נשי� שבוהשוללת מצב , עיקר גישתו
שחובת עבודת הצבור הקבועה , הננו שומעי� קול אחד, בהלכה ובאגדה, בנביאי� ובכתובי�

, ושתפקידי� של משרה',  לכבשרכה דרכו לכבש ואי� האשה דשהאיש, 'מוטלת היא על הגברי�
 תערובות וההשתדלות למנוע את. וכל כבודה היא פנימה, אינ� שייכי� לה, של משפט ושל עדות

אי� כא� הפניה לאסמכתא פסקנית [...]". המיני� בקבוצי� היא כחוט חורז במהל� התורה בכללה 
אלא טיעו� הגורס שמאז ומעול� לא נהגו נשי� לשמש , וברורה האוסרת תפקידי שררה על נשי�

ה  באופ� נרגש את חששו מפני הפגיעסבדבריו הוא פור. בעיקר מצד צניעות, בתפקידי� ציבוריי�
חלילה לנו להשבית "): " כלליתתשובה", ש�(ומתריע , )וא� של המשפחה(במעמד� של הנשי� 

ולת� מקו� למרר אות� על ידי המולת הדעות ומחלוקותיה� בעניני , את הזהר של חיי אחיותינו
ושעליו חתו� , "י"החלטת אספת רבני א"אציי� שבכרוז שכותרתו ". הבחירות והשאלות המדיניות

הוחלט שהסעי� של השתתפות הנשי� : "משמעית�נכתב בלשו� חריפה יותר וחד, בדוהרב קוק ל
לשו� " (בבחירות כמו שנתקבל בוועד הזמני הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה בכלל

 87'  ש� בעמוראו, 86' בעמ, 91 ש" הלעיליחזקאל כה� ' הכרוז מובאת בתו� מאמרו של ר
כרוז זה איננו נושא עמו נימוק הלכתי "). מזרחי"התגובה על עמדה חד משמעית זה מצד ראשי ה

 בדר�מתייחד " דת יהודית" כי המונח אציי�. אול� בהחלט נוקט לשו� פסקנית ואוסרת, מפורט
 .כלל א� הוא להתנהגות של אישה החורגת מהנורמה המקובלת בזמנה

 .נוסימ� ק, חלק א, ת שרידי אש"שו 98
 .  שאומר שסתר את כל ראיותיו לאסורא�, 70ש "לעיל ה,  דוד צבי הופמ�ב הרכדברי 99
 .סימ� קלט, חלק א, שת שרידי א"שו 100
 .103' בעמ, 32ש " הלעיל,  ג� בזקובעניי� זה רא  101
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� והעובדה "יי� בהבנת מקורותיה של שיטת הרמב סבור שנוכח הקש102הרב פיינשטיי	, למשל

 יש לסמו� על הדעות 103הרי שבמקו� צור� גדול,  אינ� פוסקי� כמותומהראשוני�שרבי� 

א� מכל מקו� , � היא שיטה דחויה" לומר ששיטת הרמבבדבריו טהנ זיאלוג� הרב ע. המתירות

  104.מכוח בחירות אישה זוכה בתפקיד בושסבר שא� לשיטה זו האיסור איננו חל במצב 

מצוי ג� , המאפשר מינויה של אישה לתפקידי שררה מכוח בחירת הציבור,  דומהמהל�

 א� הרב יהודה גרשוני מדייק ותולה את איסור כהונתה 105.בדבריו של הרב אליהו בקשי דורו	

 א� לא במצב ,דווקא א� מונתה על ידי הסנהדרי	,  דיינותובכלל�, של אישה לתפקידי שררה

  106. על פי חוק, כגו	 הכנסת,ה מכוח נבחרי הציבור מונתבוש

 
 .וכ� סימ� מה, סימ� מד, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו 102
 מקרה מדובר היה באלמנה דלה ובשאלה א� נית� למנותה כמשגיחת כשרות תחת בעלה באותו 103

 .שנפטר
שלא נאמרה הלכה זאת אלא במנוי הנעשה : "סימ� ו,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 104

כריע רוב הקהל את שעל ידי הבחירות מ, אבל בשאלתנו אי� כא� מנוי אלא קבלה, י סנהדרי�"ע
ועל , שה� יהיו באי כחו לפקח על כל עניניה� הציבוריי�,  הסכמתו ואמונו לאות� הנבחרי�עתוד

הרי ברור שא� לדברי הספרא שרי [...] � מודה שאי� כא� שו� שמ� של אסור "זה אפילו הרמב
� במנוי של ולכ, ודנה כדר� שמותר לקבל אחד מ� הקרובי�, מנהיגה: כלומר.  שופטתתורלקבלה ב

מדינא יכולי� לבחור ג� בנשי� ואפילו לדעת , בחירות שהוא קבלת הנבחרי� עליה� לאלופי�
 דוחה את ג� הוא ש� שורא". ולא מצאנו בדברי הראשוני� ש� חולק על זה. �"הספרי והרמב

 ג� ורא;  שאי� לחשוש לכ� במינוי לתפקיד רציני וענייניבאומרוהטענות בדבר החשש לפריצות 
 ה כי בדומה לתירו� הנאמר לעניי� דבורה הנביאהכותב, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב

,  יעקב לוינזו�הרב אצל ג� נועיי; "?"בחירה"גדולה מ" קבלה"מה לנו : "שקיבלו אותה עליה�
,  דוד הלוי� חייהרבוראו ; לדו� על פי קבלת רוב ישראלכי אישה יכולה , 32' בעמ, 70ש "לעיל ה
 . שדי בקבלת גדולי ישראלהסבור, 70ש "לעיל ה

המעלה , )ט"התשל(סו ,  כ שבעל פהתורה" סמכות הנהגה לנשי� וגרי�" אליהו בקשי דורו� הרב 105
וא� א� נוגעי� לנשי� שמא ,  או רק לגרי� א� אכ� איסורי המינוי לפי הספרי נוגעי� לנשי�יהתהי

נוכח ספק זה סבור שיש להקל וממשי� ואומר כי מי שנתמנה מכוח .  לעניי� מלכותקנוגע ר
 .אי� פה כלל שררה, כולל בחירות, הסכמת הצדדי�

:  התורה והמדינהבצומת" די� הסנהדרי� ומשפט המלוכה וההבדלי� שביניה�" יהודה גרשוני הרב 106
הרב גרשוני מציע הבחנה ). א"התשנ (111 א כר� "התורה והמדינה"� מתו� קבצי מבחר מאמרי

הבחנה זו . בי� מינוי לתפקידי שררה ודיינות מכוח דיני המל� לבי� מינוי כזה מכוח הסנהדרי�
הכפופות לכללי� , נשענת על הכרת עול� ההלכה בשתי מערכות הנהגה ושפיטה שונות ומקבילות

ת� לומר כי מערכת הסנהדרי� היא מערכת הכפופה כל כולה למערכת בהכללה גסה ני. שוני�
לפי דיני הסנהדרי� לא נוכל להרשיע רוצח שרצח בפני עד , כ� למשל. משפט ההלכה האידאית

מערכת די� המל� היא , לעומת זאת. אחד בלבד או בלא שקדמה התראה כדי� למעשה הרצח
ו נית� יהיה להרשיע רוצח ג� לפי עדותו של במערכת ז. מערכת ריאלית של דיני שפיטה וענישה
לעניי� (וזאת כדי להביא לתיקו� החברה והסדר הציבורי , עד אחד וא� בלא שהייתה התראה כדי�

תוק� משפטי "הרב שאול ישראלי ,  למשלוהנשיא והכנסת רא, היקש בי� המל� לבי� הממשלה
 א כר� "התורה והמדינה"בצי מבחר מאמרי� מתו� ק:  התורה והמדינהבצומת"  בימינומלוכהה

 ל"� ז"על הלכות סנהדרי� להרמב:  ומשפטוק חספר הרב יהודה גרשוני ו ראכ�; )א"התשנ (116
המציג חלוקה בי� האיסור של ,  רביעיפרק, 70ש "לעיל ה,  ג� הרב יעקב לוינזו�ראו; )1986(יג 
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, כ� למשל.  לשאלת כהונת	 של נשי� בדיינותבמישרי	 מחכמי העת החדשה התייחסו חלק

 השוני� מדוע אישה הלכה המוכיח ממקורות ה,"מלכי בקודש"בחיבורו , הרב חיי� הירשנזו	

מינוי אישה לדיינות  שמדבריו משמע שמצדד להיתר ב, הרב יצחק ניסנבוי�107;כשרה לדו	

 משמע שנית	 למנות אישה מדבריו ג� ש, הרב יעקב לוינזו	108;ורמכוח קבלה של הציב

א� מגביל את האפשרות לתקנה זמנית בלבד ושולל מסגרת של (לדיינות מכוח קבלת הציבור 

 הסבור שאישה יכולה לדו	 מכוח קבלה , וכ	 הרב חיי� דוד הלוי109;)מינוי מכוח חוק קבוע

  110.כזו

 מעניינת לשאלת מינויה של אישה לבית הדי	 נית	 למצוא בדבריו של מי שהיה תייחסותה

 ניכר מתח בי	 השאלה א� יש נתיב הלכתי המאפשר בדבריו 111.זיאלוהרב ע, הראשו	 לציו	

לאחר עיונו במקורות ההלכתיי� . כהונת אישה בדיינות לבי	 השאלה א� הדבר ראוי ורצוי

 כי מכל מקו� תוכל זיאלומציי	 הרב ע, שאישה פסולה מלדו	 אשר מה� הוא מסיק ,השוני�

אול� הוא סבור , אישה לדו	 מכוח תקנה של קבלת הצדדי� וא� מכוח קבלת ראשי הקהל

 נימוק מתקיי� לאש זיאלו בפועל סבור הרב ע112.שתקנה כזו צריכה להתבסס על נימוק מיוחד

   113. וממילא אי	 לתק	 תקנה כזו,מיוחד שכזה

 
 ש� ג� מדברי הנודע מביא הוא שורא,  למשלכ�. פועלמינוי לבי� היתר הנהגתה של אישה ב

הצעתו של הרב גרשוני מבוססת על ). ביהודה שמא תיתכ� אישה שקיבלה את המלוכה בירושה
וממנה , המציע הבחנה כזו לעניי� מינוי גרי� לדיינות,  התומי�ספרדברי רבי יונת� אייבשי� בעל 

, הרב שאול ישראלי,  על ידי העור�שנכתבה 1 הער ג� הנוועיי. מקיש הרב גרשוני ג� לעניי� אישה
בעוד בעניי� (המסתייג מהיקש זה נוכח האפשרות שבאישה יש פסול דיינות מצד עצ� כשירותה 

 יישוב להיקש זה לפי השיטות מציע הוא כיצד בכל זאת וורא). יהגרי� הפסול מצד כוח הכפי
 .הסוברות שאי� פסול דיינות באישה

 . בסעי�, 40ש "יל הלע,  הירשנזו�הרב 107
 א� בשאלה בדבריו ג� את הדיו� והמחלוקת יר מזכשאכ�, 70ש "לעיל ה,  יצחק ניסנבוי�הרב 108

 .בהיתרומדבריו משמע שמצדד , אישה כשרה לדו�
 .השני בפרק, 70ש "לעיל ה,  יעקב לוינזו�הרב 109
 שבוודאי אי� בעיה שתדו� מכוח קבלה ושקבלת גדולי הסבור, 70ש "לעיל ה,  חיי� דוד הלויהרב 110

 ".אי� ל� קבלה גדולה מזאת"וכותב שלעניי� בחירות , הקהל מספיקה
 .סימ� ה,  משפטחוש�, כר� ד, ת משפטי עוזיאל"שו 111
דבלא זה למה נתק� , והכי מסתבר, כגו� דבורה קבלוה מפני שכינה או מפני נבואה ":וכותב, ש� 112

 ".?תקנה כזאת
,  עלבו� לכל אישהשהיא, אי� לתק� תקנה כזו שכ� בניגוד לפסילת עדות נשי�, וזיאל הרב עלדברי 113

 שהוא הבמ, לדעתו, ונשי� רבות אינ� ניחנות, הרי לתפקידי דיינות ממילא מתמני� רק יחידי סגולה
, זאת ועוד". או מרגשי רחמי� של העני, לא להתפעל מאיומי� של אלמות": "גבורת הלב"מכנה 
'  הליכות ביתהצופיה' אותה לדיי� הרי אנו מוציאי� אותה מתפקידה הטבעי של למנות: "לדעתו

, וכבודה של האשה במקומה מונח, ומעמידי� אותה בעבודה ציבורית, ינוכ�בטפול ילדיה וח
אבל בדבר התלוי במעלות מדעיות ותכונות , ה הבטחה שהבטיח הקדוש ברו� הוא לנשי�וגדול

ורק א� ביוצא מ� הכלל נמצא אשה חכמה . מוטב שישמור כל אחד את תפקידו הראוי לו, נפשיות
 ".ואמיצת לב כדבורה הנביאה נושיב אותה על כסא השופטי�
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שכיה	 כרבה הראשי האשכנזי , בת מעי	 זו עולה ג� מדברי הרב יצחק הרצוג מורכתמונה
 כותב הרב הרצוג שאי	 לחפש 114"תחוקה לישראל על פי התורה"בספרו . של מדינת ישראל

כיוו	 שלדעת הרב הרצוג . נתיבי� הלכתיי� למינוי דיי	 שלפי די	 תורה אינו ראוי לדו	 לכתחילה
: חריפה נשי� לדיינות בלשו	 מינויא מציג עמדה המסתייגת מהו, נשי� פסולות לדו	 לכתחילה

"�  ".ובודאי שאנו מחויבי� להתנגד לזה בכל תוק
 הרב הרצוג מכיר באילו� אפשרי למציאת פתח הלכתי להכשרת נשי� לתפקידי , זאתע�
  :באומרו, שיפוט

שבעלי הדיעה והדיבור רוב� בודאי יהיו ,  ג� כא	 ספק גדול א� ננצחואול�
וצריכי� אנו להיות מוכני� ליו� רעה ולעיי	 בזה כבר עכשיו , מינוי נשי�בעד 

  . למעשה נתנגד עד מקו� שידנו מגעתא� כי, להלכה

 נתיב טט ובסופו של דבר אכ	 משר, שכ� ממשי� הרב הרצוג לברר את כל צדדי הסוגיהכיוו	
   115.הלכתי אפשרי למינויה של אישה לתפקידי שיפוט מכוח קבלת הציבור

,  של חכמי זמננומדבריה� בכמה המאוזכר , אציי	 פתח נוס� למינוי נשי� לדיינותו�לבס
 כי מינוי� של שמעיה ואבטליו	 סוברי� אלה 117.�" והרשב116א" דברי הריבהנסמכי� על

לתפקידי דיינות התאפשר כיוו	 שנית	 למנות גרי� לתפקידי דיינות כאשר אי	 גדולי� כמות� 

 
 .44' בעמ, 71 ש" הלעיל 114
 דיונו תולה הרב הרצוג את איסור מינויה של אישה לדיינות ג� באיסור כהונתה בתפקידי בראשית 115

ומוסי� ואומר שא� שמצד פסלות אישה לדו� מועילה קבלה של הציבור , )�"כשיטת הרמב(שררה 
ע� ". מטע� שאישה פסולה לכל המשימות ולזה אי� קבלה מועילה"הרי ש, ככל קבלת דיי� פסול

� היא "בהמש� דבריו טוע� הרב הרצוג כי נוכח מחלוקת ראשוני� על שיטתו של הרמב, אתז
 צדדי� נוספי� להקל כדי לקבוע שיש אפשרות כמה שכ� מציב הרב הרצוג כיוו�ו, קנתונה בספ

:  הרב הרצוגכותב, ש�כ� למשל . הלכתית למנות נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הציבור
ובאנו לידי מחלוקת בי� [...]  משימות כל� נשי� לא הכל סוברי� דרשת נמצאנו למדי� שלעני"

 להקל רות יש לנו כמו שיבואר להל� דרכי� אחאבל[...] והוא בכלל ספיקא דדינא , �"לרמב' תוס
יש לכאורה לדו� שבמקו� כזה אפשר , שהיא מוכחת ומשמעות הירושלמי' ובצירו� שיטת התוס

שהיא , "דומיא דמל�" שררה שהיא בי�) ש�(צוג ג� מבחי� הרב הר". י קבלה"עלסמו� להקל 
. לעומת שררה המוגבלת בזמ� ושאיננה כלולה באיסור, מינוי שאיננו מוגבל בזמ� ושעובר בירושה

 � יש לתק� שמשרת שופט לא תהא אלא לזמ� ז"ולפי): "45–44' בעמ, ש�(הרב הרצוג מסיק מכ
, ש�(כמו כ� מבחי� הרב הרצוג [...]". ה כשירה ז תהא האיש"ואז עפי, ידוע חמש או שבע שני�

לבי� , העשוי להקי� את איסור השררה, "זה שממונה למנות דייני�"בי� מינוי על ידי ) 45' בעמ
 שיתמנו על ידי אותו השופטי�הוא מוסי� ואומר כי א� הציבור מפרש שכל . קבלה על ידי הציבור

 ייחשב המינוי –� א� יהיו פסולי� מדי� תורה בי� א� יהיו כשירי� ובי, פקיד מקובלי� עליה�
 הוא כיצד 49'  בעמוורא; ועל ידי כ� נית� יהיה למנות אישה לתפקידי דיינות, כקבלה א� הוא

 .הסכי� את סמכות האישה הממונה ג� על המיעוט שלא מבסס
 .א לפרשת משפטי�" לדברי הריבמפנהה, 105 ש"לעיל ה,  בקשי דורו�הרב בדברי עיינו 116
 .משנה י, פרק א, מג� אבות, �"רשב 117
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 מיטביותה מועמדותה ה	 כאשר, נשי� לבנוגעהקיש כ� ג� שיטות אלו מציעות ל. בישראל
   118.לתפקיד

  החדשה העת חכמי עמדת סיכו�

 ובכלל זה ג� שאלת כהונת	 של נשי� ,שאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי� שררה שוני�
בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות .  ג� בעת החדשה איננה שוקטת על השמרי�,בתפקידי דיינות

כמה . ולצד	 עמדות שוללות ואוסרות,  ולהכשיר כהונת	 של נשי�התירש לעמדות הסוברות שי
וכמה חכמי הלכה תמכו באפשרות מינוי	 של נשי� לתפקידי דיינות מכוח קבלת הצדדי� או 

בעוד בדבר זכות הבחירה של הנשי� נראה כי המציאות היא שהכריעה את הדיו	 . קבלת הציבור
מעט בכל המגזרי� הדתיי� נשי� אכ	 בוחרות וברבי� ועינינו הרואות כי בפועל כ, ההלכתי

 דיינות טר� י הרי שבעניי	 נשי� בתפקיד119,מהמגזרי� הללו ג� נבחרות לתפקידי� ציבוריי�
  .מצינו מציאות שכזו

  נשי� בתפקידי שיפוט : סיכו�. 4

הראיתי .  זה סקרתי את עמדתו של הדי	 העברי בשאלת כהונת	 של נשי� בתפקידי שיפוטבחלק
י לאור� כל ציר הזמ	 ההלכתי אנו מוצאי� עמדה המאפשרת כהונת	 של נשי� בתפקידי כ

כמו כ	 הדגשתי כי להלכה נפסק כדעה . שיפוט לכתחילה לצד עמדה השוללת אפשרות כזו
ע� זאת נראה כי ג� לעמדה השוללת כהונה .  של נשי� לתפקידי שיפוטרות	יהשוללת את כש

תי אפשרי שיכשיר כהונתה של אישה בתפקיד שיפוטי מכוח  נתיב הלכישהרי ש, כזו לכתחילה
  .הסכמת הצדדי� או הציבור

   בבית די� בהלי� הגירושי�הצור�. ד

,  ביאור עצ� קיומה של מחלוקת בדבר האפשרות שאישה תכה	 בתפקידי דיינות ככלללאחר

י הדי	 שומה עלינו לברר כמה נקודות נוספות הנוגעות לאפשרות כהונתה של אישה כיו� בבת

  .  הדי	 האישיבענייניהרבניי� של מדינת ישראל העוסקי� 

 
 ש� הסבר נוס� שמביא בש� הבעל חמדת נוועיי(עא ' בעמ, 105ש "לעיל ה,  דורו�בקשי הרב 118

 גרשוני ג� ראו; )שבמצב כזה אי� כא� מינוי אלא המינוי בא מכוח עצ� גדולתו בתורה, ישראל
 .עד' בעמ, 106 ש"לעיל ה, " הסנהדרי� ומשפט המלוכהדי�"

בכל ציבור שומרי תורה : "265 עמב, 92ש "לעיל ה, שקדיאל �"בג באלו� השופט דבריו של ראו 119
, על מחנותיה� ופלגיה�, יי�חרדי� כדתיי� לאומ, חסידי� כמתנגדי�, ללא יוצא מ� הכלל, ומצוות

מזה , ומעול� לא שמענו. לכל מוסדותיה וגופיה, נשי� משתתפות בכל הבחירות הנערכות במדינה
שפוסק איזה שהוא יזהיר את נשות ישראל השומרות תורה ומצוות לבל תלכנה , שני� מרובות

 ".ד הציבור נוהגבוא וראה כיצ: ושוב אי� איש מהרהר אחריו, זהו המנהג. תצבענה ביו� הקלפי
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 סמכות לקנות ביכולת� וכ	 ,בתי הדי	 הרבניי� דני� בעיקר בענייני נישואי	 וגירושי	, כידוע

  .  ומשמורת120מזונות האישה,  כמו רכוש בני הזוג,בענייני� שנכרכו כדי	 בתביעת הגירושי	

נוכל להסתמ� על אותו , דעה שהאישה פסולה מלדו	א� ל,  שלעניי	 דיני הממונותדומה

ושבגינו לא תהא בעיה בהקניית הסמכות , מנגנו	 המאפשר קבלת דיי	 פסול ואשר נדו	 לעיל

 זה יש להבחי	 בי	 בדיו	 ? של גירושי	הלי� לבנוגע א� הא� כ� ג� 121.והתוק� לפסיקותיה

  : שונותשאלות כמה

  ? של בית די	 בהלי� של נתינת גט יש צור� בקיומוהא�

  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�

  ? לצור� כפיית גט יש צור� בבית די	הא�

  . את עיוננו בשאלות השונות ונדו	 בכל אחת מה	 בנפרדנחלק

   בבית די� לש� מת� הגטהצור� .1

מעשה .  עלינו לדו	 היא שאלת הצור� בבית די	 לש� מת	 הגטבהש הראשונה השאלה

ממש כפי שקידושי	 יכולי� להיעשות . הגירושי	 הוא לכאורה כל כולו מעשה פרטי בי	 בני הזוג

כ� ג� , בהצנע ובאופ	 פרטי בנוכחות שני עדי� כשרי� א� ללא צור� בנוכחות בית די	 או רב

,  זוקק שטר גט לפי תנאיו וכלליושאמנ�, האישה בי	הגירושי	 הוא מעשה בי	 האיש ומעשה 

  . אורה בלא הכרח בקיומו של בית די	א� לכ

 מגיעי� עתמדוע לא תוכל ג� אישה לשבת על המדוכה בבית הדי	 הרבני ,  אכ	 כ�א�

  ?  על מנת להתגרשההצדדי� בפני

 
 כי כיו� שוררת מבוכה לעניי� השאלה א� אציי�.  השבת הוצאות לאישה בגי� מזונות הילדי�וכ� 120

, שרגאי'  נשרגאי 120/69ע "בר(נית� לכרו� בבית הדי� הרבני מזונות ילדי� בניגוד להלכת שרגאי 
. רות בעניי� זהא� נפנה לכמה מקו, לא כא� המקו� להרחיב בדיו�)). 1969 (171) 2(ד כג"פ

,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �5933/14 "בגהשאלה התעוררה נוכח דברי השופט הנדל ב
 המשפט לענייני משפחה נתגלעו חילוקי דעות בשאלה א� חל שינוי בהלכה בבתי). 11.9.2014

 עמדה המתנגדת לטענת שינוי, כ� למשל. המונעת כריכת מזונות ילדי� בבית הדי� הרבני א� לאו
06�58090) ש"ב משפחה (ש"תמהמגמה מובאת בדברי השופט אלו� גביזו� � אלמוני�'  נפלוני  13

  ) יפו�א"ת משפחה(ש "תמוכ� בדברי השופט יחזקאל אליהו ב) 17.7.2015,  בנבופורס�(
25034�11�  ) 'חי משפחה(ש "תממאיד� ב). 2.12.2014,  בנבופורס� (פלוני'  נאלמונית 14

4191�07� אלה מירז סבורה שאכ� חל שינוי השופטת, )2.10.2013, לא פורס� (פלוני'  נפלונית 13
,  בנבופורס� (בית הדי� הרבני הגדול'  נפלונית �6929/10 "בגומתייחסת בדבריה ל(מגמה 

,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 936295/1) גדול (תיק( הדי� הרבני ביתכ� ג� ). 20.3.2013
אי� ) 26.10.2015,  בנבופורס� (פלוני'  נפלונית �787/14 "בגב כי אציי�)). 21.11.2013

אלא פתרו� נקודתי לפי קביעה שמכל מקו� לא התקיימו , התייחסות ישירה לשאלת שינוי ההלכה
,  בנבופורס� (פלונית'  נפלוני 1048776/4) 'י חאזורי (תיקואכ� עיינו . מבחני הכריכה

 ".היושבי� על מדי� נבוכי� באי� הלכה ברורה, דת זמ� זובנקו,  או כ�כ�: "ש� נאמר) 25.11.2015
 . ואיל�79 ש"ה הסמו� לבטקסט הדיו� ראו 121
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 סימוכי	 ישלעמדה זו .  בענייני גיטי	 די	ת מחכמי ההלכה סוברי� שאכ	 אי	 צור� בבירבי�

 הפרק הראשו	 במשנת סנהדרי	 מונה תחומי ,כ� למשל.  התנאי� והאמוראי�במקורות מספר

 יש צור� בושדי	 שוני� ואת הרכב הדייני� הנדרש בה� מבלי למנות את הגט כאחד התחומי� 

:  שאגב דיו	 שואל בתמיהה,כ� משמע ג� מדברי הבבלי במסכת ערכי	; בהרכב של בית די	

רש דווקא בבית וכי מצאנו שכל המגרש מג,  כלומר122?"אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש"

  כ� למשל124. בדברי ראשוני� ואחרוני�ג�  ההנחה שבגט אי	 צור� בבית די	 עולה123!?די	

 כ� ג� 125,"אלא למוד בעלמא, כי סדור הגט אינו די	: " הכותב בפשטות,א" מדברי הרמעולה

בסדר הגט המובא בשולח	 ערו� ואשר בו ד	 רבי יוס� קארו ברב המסדר גיטי	 בלא להזכיר 

 בעינ	 לא בית די	 אל"ש: ז הכותב לעניי	 גט" וכ� ג� בדברי הרדב126יומו של בית די	צור� בק

  127."]... [ולא ביו�

, שיטה זו מובאת בדברי הרב יחזקאל לנדא. יש שיטה הלכתית המצדדת בצור� כזה, מנגד

 התולה אותה בשיטת בעל תרומת הדש	 והאור זרוע ובשיטת 128, ביהודהודע הוא הנאוהל

כאשר הופנתה אליו השאלה א� יש לערער , ביהודה מעיד על עצמו כי בתחילההנודע . י"רש

נראה היה הדבר בעיניו כה בלתי ,  של שלושה די	תעל תוקפו של גט שנית	 שלא בפני בי

 עיו	 במקורות הוא לאחר ,ואול�. מתקבל על הדעת עד שסבור היה שחלה טעות בדברי השואל

,  הדורשת בית די	 לסידור הגט,וק את הדי	 כשיטה זומעיד על עצמו כי השתכנע שאכ	 יש לפס

בדבריו מסתמ� הנודע .  מביא די	 זה כדרישה ברורה ומוחלטתכבר הואובתשובות אחרות 

המביא בש� רבי יצחק ב	 משה , בעל תרומת הדש	, ביהודה על דבריו של רבי ישראל איסרלי	

  :תרומת הדש	 וכ� דברי 129.בעל האור זרוע כי יש לפסול גט שנית	 בלילה

 
 .א"ע, ערכי� כג, בבלי 122
אשר לגישתו אכ� יש צור� בבית , סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא, ת נודע ביהודה" שוראו 123

 ת נקראי� בילא אכ� שבית די� של שלושה הדיוטות ומיישבהוא מבאר , כיוו� שכ�. די� לצור� גט
 .אבל מכל מקו� צרי� שלושה לצור� גט, די�

ת "שו, רבי מנח� מנדל שניאורסו�; " חת�עוד"ה "ד, סימ� לא, � אלשקר"ת מהר" למשל שוראו 124
, די חמד דעות הסוברות שאי� צור� בבית די� ג� בשעוד ורא; סימ� קסב,  העזרב�א, צמח צדק

 . אסעי�, סימ� א, מערכת גט
ולשיטת הנודע ביהודה יבאר שיש להבחי� בי� סידור . סעי� ד, סדר הגט,  העזרב�א, א"הגהות הרמ  125

 .הגט והנהגותיו לבי� נתינתו
 .סעי� עח, למשל. סדר הגט, אב� העזר,  ערו�שולח� 126
 .סימ� פד,  דחלק, ז"ת הרדב"שו 127
בסימ� זה הוא ד� באריכות בכל הראיות . סימ� קיד,  העזרב�א, ניינאת מהדורא, ת נודע ביהודה"שו 128

�עמדה זו מובאת בדבריו ג� בתשובות אחרות .  ליישב�מנסהו, לצדד בשיטה זו והקשיי� מאיד
 .סימ� קה, וכ� ש�,  קיחסימ�, ש�, ת נודע ביהודה"כמו בשו, לאחר מכ�

אלא , ו, בכורות ד, טנורא בפירוש המשנה בדבריו ג� את דברי רבי עובדיה מברמציי� הוא שראו 129
 שגה בכ� כיוו� שהוא פרש� ולא הברטנוראכדי לומר שייתכ� ש, שמביאו בתחילת דבריו דווקא

 יותר הוא כאמור משתכנע נוכח סמכות� ההלכתית של תרומת הדש� והאור זרוע מאוחרא� , וסקפ
 .ופוסק די� זה להלכה
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 ראיתי אחד מהגדולי� שפסל גט שנת	 לאחר שהתפללו קהל ערבית א� על וכ	

וכ	 כתב לי אחד מ	 הגדולי� בתשובה שגדול אחד רבו . פי שהיה עודנו יו� דיי

והטע� משו� דכתב בתשובת אור זרוע דאשה . פסל גט שנת	 לאחר ערבית

  130.שקבלה גיטה בלילה אינה מגורשת

  :  גדולהתמיהה עליה� תמהו הללו לדברי� מציע הסבר, הבית יוס�, בורו יוס� קארו בחירבי

 הטע� משו� דנתינת גט הוי די	 ואי	 דני	 בלילה ואיני יודע מה עני	 ושמעתי

  131.די	 לגט ושו� אחד מהפוסקי� לא חילק להקפיד בכ�

נו של ובודאי די: "בתחילת תשובתו מזדהה הנודע ביהודה ע� דברי הבית יוס� וכותב, כאמור

הכיצד ייתכ	 לטעו	 : א� מאיד� מצוי במבוכה עצומה, "שגט אינו עניי	 לדי	, הבית יוס� אמת

תו� , כ�! ?שגו בדבריה�, שניי� מגדולי פוסקי אשכנז, שבעל תרומת הדש	 והאור זרוע

כ� למשל מביא .  די	–  מביא הוא מקורות התומכי� בשיטה הרואה בגט132,הסתייגויות רבות

 המקישה בי	 די	 חליצה ודי	 גט ומסיקה כי הצור� 133,את שיטת האור זרועהנודע ביהודה 

נוכח השלכותיו על ענייני " די	"בבית די	 לעניי	 הגט נובע מכ� שאנו מגדירי� את ההלי� 

 הוא , שהנודע ביהודה מצביע על קשיי� שוני� בהיקש זה על פיא� 134.הממו	 שבי	 בני הזוג

עפר ואפר תחת כפות רגלי האור זרוע וצרי� אני לקבל אבל מה אעשה ואני : "מסכ� ואומר

י " זו מסיק הנודע ביהודה מדבריו של רששיטהב תמיכה נוספת 135."דמיו	 שלו ולבטל דעתי

 
 .סימ� רמח,  הדש�תרומת 130
 .ק ו"ס, סימ� קלו,  העזרב�א,  יוס�בית 131
 בדבריו נוועיי. למשל הסתייגותו מההיקש שעושה האור זרוע בי� חליצה וגט,  בתשובתו ש�נועיי  132

 .כל התפלפלויותיו על ראיות וקשיי� כנגד שיטה זו וכיצד מציע ליישב
 . פדסימ�, ת רבי אליהו מזרחי"שו, �" הראדברי בהמובאת האור זרוע שיטת 133
בדבר כשרותה של ) ב, יבמות יב, משנה בשמקורה(מביא מחלוקת תנאי� , א"ע, ות קדיבמ, בבלי 134

חליצה "בביאור המחלוקת מציע הבבלי כי שורשה הוא בשאלה א� . חליצה שנעשתה בלילה
וכיוו� שלפי ההלכה תחילת די� בדיני ממונות , "כגמר די� דמיא"או שמא " כתחילת די� דמיא

כ� למשל ). ב"ע, סנהדרי� לד, בבלי( נעשתה החליצה שבוזמ� תיתכ� חשיבות ל, נעשית ביו�
כי לדעה שחליצה היא תחילת די� הרי שהיא צריכה , "לנגעי�: "ה"ד, א"ע, יבמות קד, י"מבאר רש

בחליצה יש צד של , כלומר". חליצה די� הוא דגובה כתובתה"וזאת כיוו� ש, להיעשות דווקא ביו�
וא� בחליצה "מכא� מסיק האור זרוע . ה האישה את כתובתהשכ� לאחר החליצה גוב, דיני ממונות

אמר כ� כל שכ� בנתינת הגט שעל ידי הגט גובה כתובתה ובלאותיה ואי� הבעל יורשה ואינו אוכל 
, ת נודע ביהודה" ציטוט הדברי� בשוורא, "פירות בנכסי מילוג שלה ופטור מקבורתה ומפרקונה

� מבאר הנודע ביהודה את היעדר תחו� הגיטי� מרשימת וכ. סימ� קיד,  העזרב�א, תניינא מהדורא
 שזה כלול בדיני כיוו�המנויה בפרק א למסכת סנהדרי� ,  נדרש הרכב של בית די�שבה�הדיני� 
 .ממונות

, סדר הגט, אב� העזר,  ערו�לח� כיצד מנסה הנודע ביהודה ליישב מסקנה זו נוכח די� השוראו 135
אול� אומר כי . ר גט הנית� בלילה מצד סיווגו כדיני ממונותכי בדיעבד ובשעת הדחק כש,  פטסימ�
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הצור� בשלושה בחליצה ". החליצה והמיאוני	 בשלשה: " האומרת כי136על המשנה בסנהדרי	

שהינו די	 , � במיאו	 של קטנה כי ג137י מבאר"רש. איננו נתו	 במחלוקת ונלמד מפסוקי התורה

 דתקו	 רבנ	 כעי	 דאורייתא כל" וזאת כיוו	 ש, הדורשת שלושה138מביאה המשנה עמדה, דרבנ	

וא� במיאו	 שהוא מדרבנ	 בלבד נדרשי� , משמע שהמיאו	 הוא תקנת חכמי� כעי	 גט". תקו	

מסיק הנודע מכא	 .  הרי שנית	 להסיק בקל וחומר שג� בגט מ	 התורה נדרשי� שלושה,שלושה

  139."מוכח דגט צרי� שלשה"י "ביהודה שלדעת רש

 כל האמור מסיק הנודע ביהודה שהגט אכ	 זוקק שלושה ואי	 להקל נגד שיטת האור נוכח

ולכ	 נראה לעניות דעתי שאשה זו שמעלתו שואל עליה צריכה להתגרש : "י ומסכ�"זרוע ורש

ל האור זרוע זולת הבית יוס�  מאחר שלא מצינו שו� פוסק שחולק בפירוש ע]... [מחדש

  140. הוא חוזר בתשובות נוספות, שגט צרי� שלושה,על עמדה זו". רו�בשולח	 ע

, "חת� סופר"המכונה ה,  עמדתו של הנודע ביהודה יוצא בחריפות הרב משה סופרכנגד

 בתשובתו מביא החת� סופר הוכחות וראיות כנגד דברי הנודע 141."דבריו תמוהי�"הסבור ש

 את החת� סופר מסיי� 143. ומביא תירוצי� לסתירת הנמקותיו142סקי� שוני�ביהודה מפו

 
 אי� להקל נגד האור –לדעתו במצב בו הפג� בגט מצד כ� שנמצא אחד הדייני� קרוב או פסול 

 .י"זרוע ורש
 .ג, סנהדרי� א, משנה 136
 ".מיאוני�: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� ב, י"רש 137
 .ב"ע, יבמות קז,  בבליורא. ולהלכה במיאו� די בשניי�.  מתקבלת להלכהשאיננה 138
 ש� שלהלכה מסתפקי� במיאו� ורא. סימ� קיד, אב� העזר, תניינא מהדורא,  ביהודהודעת נ"שו 139

 דבריו כי מ� המשנה עצמה אי� הכרח להסיק ווכ� רא, ל"א� בכל זאת מתר� את ההיסק הנ, בשניי�
� .י היסק זה אכ� הכרחי"אלא שלדעתו מדברי רש, כ

 .סימ� קיח וסימ� קה, � ביהודה שנודע 140
 .סימ� סו,  ג� דבריו ש�ראו; סימ� סה, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו 141
שעדי חתימה כרתי בלא עדי , � לעניי� שיטת רבי אלעזר" על פירוש הרהסתמכותו את למשל ראו 142

ב וכ� כותב שבכל הפוסקי� שכתבו את סידור הגט לא מצאנו דרישה לבית די� אלא לר, מסירה
 . מסדר בלבד

ועיינו ,  ההיקש בי� חליצה למיאו� בלבד ולא לגטאתי ומסייג " ש� כיצד מבאר דברי רשעיינו 143
שכ� בעקבותיו חלות השלכות ,  מסווג כדיני ממונותשהגט ביהודה הנודעלעניי� נימוקו של 

י נימוק זה  החת� סופר ואומר כמסייג כיצד, ) גביית הכתובהדוגמת(ממוניות שונות בי� בני הזוג 
 ת יש הלי� של קיו� שטר בביאזש,  או בגט הנית� על ידי שליחייהנית� לטעו� רק בגט הנית� בכפ

הרי , כאשר הגט נית� לרצו� הצדדי�, ואול�). סימ� סו, ) העזר בב�א(חלק ד , ת חת� סופר"שו(די� 
. פני בית די�שיכלו לבחור לכתחילה להביא את ענייניה� הממוניי� בהסכמה בפני בורר ושלא ב

 הצדדי� יש צור� �אי� לטעו� שבגי� ההיבט הממוני שבגט הנית� ברצו, אומר החת� סופר, ממילא
 ג� ראוו; סימ� פב, חלק ד, ז"ת הרדב"שו(ז "החת� סופר ממשי� ומביא את דברי הרדב. בבית די�

: ה"ד, בע' עמ, סימ� קכג,  הלכות גיטי� גט פשוטספר ב� שלמה אב� חביב משה של הרב דיונו
הסבור , "ספר גט פשוט: "לעיל) �"התש, הוצאת מפעל אור המזרח" (הכלל העולה דדיני ממונות"

שיש להבחי� בי� חליצה שבה באמת מעשה בית הדי� הוא המביא לשינוי הסטטוס בי� בני הזוג 
מעשה הגט וספר "לבי� גיטי� שש� שינוי הסטטוס מתרחש על ידי , וממילא להשלכות הממוניות

 [...]".ואי� דבר אחר כורתה , תהכור
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את המנהג ". 'כל כ	 נראה לי פשוט בלי ספק דסידור גט מבעל ליד אשה לא בעי ג" ואומר דבריו

 סופר בשתי ת�מתר� הח,  הדי	ת שעל פיו הגט אכ	 מובא בפני בי144,הנוהג במקומות רבי�

  : ני�ירוצי� שו בשני ת, העוסקות בעניי	,תשובותיו

 בסימ	 סה מנמק החת� סופר שבסו� סידור הגט חוקרי� את הסופר והעדי� בתשובתו  .א

  145. ולכ� יש צור� בשלושה מ	 הדי	, חתימת� אתומקיימי�
לרבי משה " גט פשוט" שבסימ	 סו מפנה החת� סופר לסדר הגט המופיע בספר בתשובתו  .ב

תקנו חכמי הגמרא , בו חומר אשת איש ויש ד שדי	 הגט חמור מאולהיות": אב	 חביב

' ובזמ	 הזה נהגו ברוב בתי דיני ישראל לקב� ג, שיהיה אד� גדול ובקי ממונה אגיטי

 אומר החת� 146."ה שיהו חוקרי	 היטב ועל הפחות צרי� שלוש]... [תלמידי חכמי� או יותר

חיד מומחה וקל וחומר לעני	 גיטי	 בזמ	 הזה שנתמעטו הלבבות ורבו הדקדוקי� וי: "סופר

נוכח הדיני� הסבוכי� שבגט נוהגי� בפועל לערו� אותו בפני ,  א� כ�147."ליכא עתה

 כלומר נוכח המנהג ,"מחזי כדי	 הוה בכלל גזירות', בעי מומחה או ג" בגי	 כ� ש,שלושה

 ולכ	 גוזרי� בו גזירות נוספות מתחו� ,"די	"כלפי חו� נראה הגט כאילו הוא אכ	 , הנוהג

  . 'ילת קרובי� וכו למשל פס,הדי	

 א� ,"על כ	 להתיר לכתחילה בלי ג אי	 נראה לי: " תשובתו ואומראת מסכ� סופר החת�

  .ממשי� ואומר ש� כי בשעת הדחק יש מקו� להקל

   בבית די� לש� מת� גטהצור� סיכו�

  די	ת צור� בביאי	 אכ	 שלעיל כי מעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות מהעיו	נית	 לראות 

 בדיינות ושהרכב שמש שאישה פסולה מלדעותה א� על,  אחרותבמילי�. הגטמת	 הלי� לצור�

  . בכ� כדי לפסול את הגט הנית	אי	 ,הכולל אישה איננו עולה כבית די	

 כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור , אכ	 פשט המנהג לסדר הגט בבית די	בפועל

  .ית בתחו� הגיטי	 תענה על חשש זה שאי	 מניעה שאישה בקיאה וידענדומה ,ואול�. זה

   הנחו� לדיו� בטענות הצדדי� בגירושי� ההרכב. 2

.  עלינו לדו	 היא שאלת ההרכב הנחו� לדיו	 בטענות הצדדי� בגירושי	בהש השנייה להאהש

אלא אחד הצדדי� מעוניי	 ,  כדי להתגרשבהסכמה הדי	 לביתפעמי� רבות בני הזוג אינ� פוני� 

 
 נהגו שבה� משמע שיש מקומות שמה�המצטט מקורות , סעי� א, סימ� א, מערכת גט,  חמדשדי 144

 .כמו למשל בתוניס, לתת את הגט על ידי יחיד
ומה (שא� תגיע האישה ע� מעשה בית די� , סימ� סה, )אב� העזר ב(חלק ד , ת חת� סופר" שועיינו  145

ולכ� יש צור� , אשת איש על סמ� כתב� של העדי� בלבד לא יתירו, ")י�פטור"שהוא מכנה 
 .בחתימת שלושה דייני� החותמי� לאחר חקירת העדי� והסופר

 .רצה' בעמ, סימ� א, "סדר הגט" ,143 ש"לעיל ה,  גט פשוטספר 146
 .144ש " הלעיל,  עוד כהנמקה הזו בשדי חמדראו 147
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 לבסס את כדי זה כנגד זה שונות טענות  בני הזוגמעלי� אזי. מסרב ראחהבגירושי	 בעוד 

 המלצה  בויששבמצבי� מעי	 אלו נדרשת הכרעת בית הדי	 א� אכ	 המצב הוא כזה . עמדת�

ממילא אנו .  לגרשכפייה יש בושחיוב לגרש או א� מצב ,  לגרשהומצו, של בית הדי	 לגרש

 המתחוללת המציאותהמברר את , ת דיו	 כזהמהו ההרכב הנחו� לש� עריכ: נדרשי� לשאלה

  ? זההרכב והא� תוכל אישה לכה	 ב, של חובת הצדדי� להתגרשהבי	 בני הזוג ומכריע בשאל

 נדונה 148,סדר הדי� בבית הדי� הרבניאליאב שוחטמ	 '  המקי� והמעמיק של פרופבספרו

. דרישות החוק בית הדי	 הנדרש ה	 מצד דרישות ההלכה וה	 מצד  שלובהרחבה שאלת הרכב

 יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר או בהרכב בה�ששוחטמ	 ג� את המצבי� ' בספרו בוח	 פרופ

לכתחילה קובעת ההלכה כי הרכבו של בית הדי	 בכל שאלה משפטית הדורשת הכרעה . מורחב

  : ערו�לח	 כ� בלשו	 השו149.בדיני ממונות הוא של שלושה דייני�

  150.אפילו הדיוטות, לשה נקראי� בית די	וכל ש.  בית די	 פחות משלשהאי	

  : יש צור� בקבלת עדותבה�ש חלה ג� במצבי� ,להרכב של שלושה,  זודרישה

  151.מומחי� יודעי� הלכות עדות כשר ופסול'  עדות צרי� גקבלת

, כ� למשל. רבי� מהדיוני� בי	 בני זוג בבית הדי	 הרבני ה� בעלי היבטי� ממוניי�, לענייננו

ג� לדיו	 הנוגע ,  של דברלאמיתו. חלוקת הרכוש וכדומה, ישה והילדי�דיו	 במזונות הא

 הנוגעי� לחיובי האיש �לעילות הגירושי	 יהיו בדר� כלל השלכות על היבטי� ממוניי� רבי

כיוו	 שבמרבית הנושאי� המצויי� בסמכותו של בית הדי	 הרבני . במזונות אשתו או כתובתה

ממילא נקודת המוצא ההלכתית היא שאכ	 יש צור� , די	נשמעות ג� עדויות או הודאות בעלי ה

  . בהרכב של שלושה

אי	 מניעה להרחיב את ,  וכ	 לפי תקנות הדיו	 של בתי הדי	 הרבניי�, הבחינה ההלכתיתמ	

ובניגוד לדרישות ,  אול� א� בית הדי	 ד	 בהרכב של פחות משלושה152, לשלושהלההרכב מע

 
 118–31 בית הדי� וסדריו: פרק ראשו�,  כר� א הדי� בבית הדי� הרבניסדר שוחטמ� אליאב 148

)2011.( 
 בנושאי הכלי� נו א� זוהי דרישה מהתורה או מדברי סופרי� והמחלוקת בעניי� זה עיילשאלה 149

, אורי� ותומי�; ש�, �"ש; ש�, ע"סמ: כ� למשל. א סעי�,  משפט סימ� גש�חו,  ערו�ולח�לש
 ).א, סנהדרי� ד, משנה( כי בדיני נפשות נדרש הרכב של עשרי� ושלושה אציי�. ש�

 .סימ� ג סעי� א, חוש� משפט,  ערו�שולח� 150
 .כא סעי�סימ� כח , ש� 151
ו� בבתי הדי� הרבניי� לתקנות הדי) 5(ד� ו) 4(ד' ק תנוועיי. 34' עמב, 148 ש" הלעיל,  שוחטמ�ראו 152

, 68ח "ס, 1955–ו"התשט,  עמדת חוק הדייני�לעניי�; 2299פ "י, 2003–ג"התשנ, בישראל
 .29ש "ה, ש�, שוחטמ� ורא,  זובשאלה
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 פסק הדי	 לא כאשר ג�ש עמדתו של בית הדי	 היא 153.להכרעת�" די	"אי	 תוק� של , ההלכה

   154. דינו של הפסק להתבטל,נחת� על ידי שלושת חברי ההרכב

.  יכול בית הדי	 לדו	 בהרכב חסר ובד	 יחידבה�ש חריגי� שלושהיש ,  א� הדברי� הללועל

  : כ� מונה אות� שוחטמ	 בספרו

 כאשר הציבור או) 156יי� כיו�מוסד אשר מעשית איננו ק( 155 הוא מומחה לרבי�כשהיחיד  .א

אי	 לשבת , יצוי	 כי הנחיית חכמי� היא שככל הנית	( 157קיבל עליו דיי� שידו� כד� יחידי

 158). יחידי וראוי שיצר� עמו אחרי�כד	
 ענייני� :ענייני� שלא על ריב וענייני� מנהליי�,  שאי� בה� משו� חריצת די�ענייני�  .ב

וממילא ,  אינ� זוקקי� משא ומת	 בי	 הדייני�שבה� ההכרעה איננה בבחינת חריצת די	

, בקשה להוצאת צו ירושה, בבקשה לסעד זמני, כ� למשל. נית	 לדו	 בה� בהרכב יחיד

 ענייני� אלו מנויי� 159.וכדומה) כשאי	 צור� בדיו	 משפטי( הסכ� בי	 הצדדי� אישור

 160. מכוחווקנו והתקנות שת1955–ו"בפרוטרוט בחוק הדייני� התשט
  המפורשת של בעלי הדי	 פותחת א� היא את הדר�הסכמת�:  בעלי הדי�הסכמת  .ג

  א� כ	לאא( והיתר יסור ה	 בענייני ממו	 וה	 בענייני א161להתדיינות ופסיקה של ד	 יחיד

  :וכ� לשונ	 של תקנות הדייני�, )162דרישת הדי	 היא שיקויי� דווקא הרכב של שלושה

 
כשנדונה שאלה הלכתית , למשל. 42' בעמ,  ש�ועל יוצאי הדופ� והחריגי� רא. 41' עמב, �ש 153

 .או מסירת הצהרת האישה במשטרה לבית הדי�, עדותטהורה ולא הלי� של קבלת טענות וגביית 
 .42' בעמ, ש� 154
כפי שכתב אותה רב שרירא , מביא את הגדרתו של המומחה לרבי�, סימ� ג, חוש� משפט, הטור 155

): א� לא מצאתי אות� במקור�, דברי רב שרירא גאו� מצוטטי� במקורות הלכתיי� שוני�(גאו� 
 ופקיע במשנה ובתלמוד ופקיע נמי בשיקול הדעת  מומחה היינו דחשיב כרב נחמ� בדורויחיד"

 כגו� האי הוי מומחה ותומעיי� בדיני� כמה שני� ומנסי� ליה זימני� סגיאי� ולא הוו ביה טע
 ". לרבי�

סימ� , חוש� משפט,  ערו�שולח�המובאת למשל ב,  שלא לדו� כד� יחידההלכתית הנחיה את הראו 156
: האומר, סעי� ב, ש�, א"הרמ עיינו דברי כ�; "י�מצות חכמי� שיושיב עמו אחר: "ג סעי� ג

 לעיל,  שוחטמ�וורא". ובזמ� הזה אי� דני� די� מומחה לרבי� שידו� יחידי בעל כרחו של אד�"
 יוכל שבה�שדעת רבי� מהפוסקי� היא שג� מומחה לרבי� מוגבל בענייני� , 45' בעמ, 148ש "ה

 .לדו� כיחיד
,  שוחטמ�ו רא על התנאי� לתקפותה של קבלה שכזו.ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�ולח�ש 157

 .48–47' בעמ, 148ש " הלעיל
 .יא הלכה, בפרק , סנהדרי�,  תורהמשנה 158
 .52–49' בעמ, 148ש " הלעיל,  שוחטמ�ראו 159
 התיקו� וכ�, 5267ת "ק, 1990–�"התש, )ענייני� שנית� לדו� בה� בדיי� אחד(ני�  הדייתקנות 160

 שנית� לדו� בה� בדיי� בענייני�תקנות הדייני� : "להל� (5442ת "ק, 1992לתקנות הללו בשנת 
 ").אחד

ש " הלעיל עוד את המקורות המובאי� בשוחטמ� ורא. ב סעי�סימ� ג ,  משפטש�חו,  ערו�שולח� 161
 .60' בעמ,  ש�ורא' מועדה וכו, ולעניי� אופ� נתינת הסכמה זו. 129 הערה, 57' בעמ, 148

 .57' בעמ,  ש�ו בחליצה או גיור ראלמשל 162
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  –  אחד	יי שבעלי הדי	 הסכימו עליו שיידו	 בדעני	) 3(

 שבעלי הדי	 הסכימו עליו שידו	 בדיי	 אחד ובית הדי	 אישר שהעני	 עני	) א(

  163.להיות נדו	 בדיי	 אחד, לפי די	 תורה, ראוי

� על ידי שלושה דייני� תיחת� יאשהלרוב נוהג בית הדי	 ,  כשההחלטה ניתנה על ידי ד	 יחידא

  164. שנפסקא� שאי	 בידיה� לסתור את הדי	, לאחר עיו	 בפרוטוקול

 נית	 לדו	 ירושי	וג נישואי	חשוב לברר תחילה א� ג� בענייני ,  הדיו	 מושא עיוננולצור�

 אישה הייתה בוש  מצבשללאחר מכ	 אבח	 את ההשלכות ; בד	 יחיד מכוח הסכמת הצדדי�

 בית הדי	 פוסק שיש שבו דומה שאי	 קושי במצב .חלק מהרכב שד	 מכוח הסכמת הצדדי�

 בית הדי	 מכריע כי חובה על כאשרוהשאלה מתעוררת דווקא , להתגרשהמלצה או מצווה 

  .הצדדי� להתגרש

 עמדה יש,  גיסאמחד.  שוני�קולות  נית	 למצוא בבתי הדי	 חיוב בגטפסיקת לעניי	

 165. שבגינה ראוי לדו	 בהרכב מלא,בחומרת הנושא,  למשל,המסתייגת מד	 יחיד ומנמקת זאת

 כ� 166. יחיד ידו	 בחיוב הגטשדיי	 י� המצדדי� באפשרותיש פסקי די	 רבני,  גיסאמאיד�

תביעות גירושי	 נית	 לקיי� דיו	 בהרכב חסר כאשר הצדדי� : "למשל כתב הדיי	 ב	 שמעו	

 בפסק 167." וכבר כתבו בזה הפוסקי� שאפשר לדו	 בדיי	 אחד בהסכמת הצדדי�]... [מסכימי�

 שאלת ד	 יחיד  שלההדיי	 איזרר בבירור הארי� 2005די	 שנית	 בבית הדי	 הרבני הגדול בשנת 

 
 .160 ש"לעיל ה,  שנית� לדו� בה� בדיי� אחדבענייני�לתקנות הדייני� ) א(3' ס 163
 .61' בעמ, 148ש " הלעיל, שוחטמ� 164
21�7206) גדול( תיק ראו 165� /www.daat.ac.il/daat) 6.11.2006,  פורס�לא (פלונית'  נפלוני 1

psk/psk.asp?id=219 . לדעת : " פסיקה של בית הדי� הגדול לעניי� חיוב גטמובאתבפסק די� זה
 ".נושא שידו� בו דיי� יחידד הגדול אי� הדבר ראוי לחומר ה"ביה

: ש� כותב הרב דיכובסקי, )ה"התשנ (51ר יט "פד, .י.ב' א נ.ב 946/ה"תשנ למשל ערעור ורא  166
וכ� ג� הרב ב� שמעו� , "מבחינה הלכתית אי� כל מניעה לדיו� בהרכב חסר ג� בתביעת גירושי�"

 בפסק פורס� (וניפל'  נפלונית 212396/2) פתח תקוה(תיק ; 167 ש" הסמו� להבטקסטהמובא 
21�7206) גדול( תיק ראו; )13/5/2010, די�� ת עמדות שונות של ביהמציי�, 165ש "לעיל ה, 1

: כ� למשל נאמר בפסק דינו של הדיי� איזרר). הללומבלי לאזכר את מספרי התיקי� (הדי� הגדול 
 לפסוק חיוב גט שאי�ג בתיק זה "בניס� תשס' ד הגדול בהרכב שונה ברובו ופסק בה"ד� בזה ביה"

) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "בפסק די� בתיק אלחדד ד� בזה ביה. פ הסכמת הצדדי�"בהרכב חסר ע
ד האזורי "יהג� ב[...] והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא בכפיה 

ד הגדול בדבר מת� תוק� להחלטה של חיוב גט בהרכב חסר בהסכמת "ביהמצטט פסקי די� של 
ויש הרכבי� שפסקו ,  הדברי� משמע שיש מי שסבור שאי� לחייב גט בהרכב חסרמכל". הצדדי�

לעניי� העמדה שחיוב גט אינו יכול .  גטבכפיית לעשות כ� א� סייגו שאי� לדו� בהרכב יחיד ית�שנ
 .ק ה"ס, סימ� מד, ת ביכורי אשר"ג� שו נועיי, להיות נדו� בד� יחיד

 אמרי,  מאיר אוירב�הרב ש� ג� סימוכי� שמביא מדברי ראו, 166 ש"לעיל ה, 946/ה"שנ תערעור 167
 .סימ� יג, דיני דייני�, בינה
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 לעניי	 עדות קבלתשב גישמד הוא 169 לאחר עיו	 מפורט בפוסקי�168.על צדדיה ההלכתיי�

 אשר ,עצ� הבירור א� האישה נתקדשה או נתגרשה יש לדמות דיני גיטי	 וקידושי	 לדיני נפשות

י	 והכרעה בשאלת א� אי	 ללמוד מכ� ג� לעניי	 גמר ד, בה� יש צור� בבית די	 של שלושה

הרב איזרר ". חיוב גט זו שאלה של זכות וחובה ונדו	 כמו זכות ממו	: " לדבריושכ	,  הגטחיוב

וכי ) 170ואולי א� לכו� אותו( הגט שלמסיק כי יחיד מומחה יכול לדו	 ולהורות על חיובו 

לא דיני חיוב גט ל: " קיבלו עליה� דיי	 יחיד לעניי	 חיוב הגטבושסמכות זו חלה ג� על מצב 

 קבלתו 171כפיה אלא לעני	 הוראת הדי	 הוא בודאי דיני ממונות ומועיל יחיד מומחה ומעילה

א� : "" המשפטלב"כ� משמע ג� מדברי הרב זלמ	 נחמיה גולדברג בספרו ". של דיי	 יחיד

 ]... [ד"נראה שאי	 צור� בבי,  כגו	 בגיטי	 או דיני ממזרות וכדומה172בשאלות של אב	 העזר

  173."ד בדיני� אלו"א� לגבי קבלת העדות ודאי שיש צור� בבי,  די	לגבי הפסק

נראה שיש הסכמה שאי	 ,  שג� לשיטות המסתייגות מסמכותו של ד	 יחיד לחייב גטציי	א

  174.קושי באכיפת ההשלכות הממוניות הנובעות מחיוב בגט שנית	 בהרכב יחיד

 לדו	 בד	 יחיד איננה כוללת  סמכותו זו של בית הדי	 הרבני,�" לציי	 שלפי פסיקת בגחשוב

,  זאת כיוו	 שסמכויותיו של בית הדי	 מוגבלות,ג� את סמכותו לדו	 בהרכב של שני דייני�

  : א� ורק למה שנקבע מפורשות בהסדר החקיקתי, בהתא� לעקרו	 החוקיות

בי	 ,  וההכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� בלבד איננו מוכרהדיו	

הוא חורג חריגה . פיו�	 בתקנות הדייני� שהותקנו עלובי, בחוק הדייני�

מטע� . מהותית מההסדר החקיקתי המסדיר את סוגיית הרכב בית הדי	 הרבני

דיו	 והכרעה בבית הדי	 הרבני בהרכב שני דייני� נגוע בפג� מהותי היורד , זה

 
24�034268656) גדול (ערעור 168�'  לפרופותודתי) (30.1.2005,  פורס�לא (מ. א' נ. א. ו. א 1

 ).שוחטמ� שאפשר לי לעיי� בפסק הדי� שהיה ברשותו
, הגהת הטור, כנסת הגדולה; טז–סימ� טו, � אלשקר"מהר;  יבסימ�, א"רמת ה"שו הפניותיו לראו 169

 .ק ט"ס, סימ� ה
21�7206) גדול( מאיד� תיק ראו 170�אלחדד ד� בזה פסק די� בתיק : "ש� נאמר, 165 ש"לעיל ה, 1

והחליט שיש מקו� לדעה שאפשר לדו� ביחיד בחיוב גט אבל לא ) ברובו(ד בהרכבו הנוכחי "ביה
 ". בכפיה

171 � . במקורכ
 .המופיעי� בחלק אב� העזר של הטור והשולח� ערו�,  המשפחהי מתחו� דינכלומר 172
 ש� שמסייג ראו). �"תשה(קנ –קמט' עמ, שיעור טז,  אלק ח המשפטלב זלמ� נחמיה גולדברג הרב 173

 די� בגי� חידושי� והיתרי� ייחודיי� בבית שיש צור� לומר הואומר שבשאלות של עגונה יש סבר
 .בדיניה

24�034268656) גדול( למשל ערעור ראו 174� זה באחד מגלגוליו בשנת בתיק. 168 ש"לעיל ה, 1
ק הבורר בדבר חיוב גט אינו תק� כיוו� שנית� בדיי� ח נקבע בבית הדי� הרבני הגדול שפס"תשנ
ה מארי� "בגלגולו של התיק בשנת תשס. א� מכל מקו� פסק הבורר בענייני הממו� תקפי�, יחיד

 נית� אכ� לא נית� לדו� בחיוב הגט בד� יחיד ומסיק שאמנ� א�בית הדי� הגדול את הדיו� בשאלה 
 . לעילנועיי. לעשות כ�
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, ומביא לבטלות� של ההליכי�, לשורש הסמכות הפונקציונלית של בית הדי	

אי	 נפקות ,  עקרו	 החוקיותבמסגרת ]... [ במסגרת�שניתנהכרעה לרבות ה

אלא ,  של ערכאה שיפוטיתונליתלהסכמת הצדדי� בעני	 הנוגע לסמכות פונקצי

  175. נת	 תוק� ומשקל להסכמה כזוצמוא� ובמידה שהחוק ע

 המחוקק מפורשות לערכאות שיפוט מעניק  החוקי� הישראלי יש כמה סעיפי חוק שבה�ספרב

 בענייני� מסוימי� את האפשרות לקיי� דיו	 או להשלי� דיו	 ולית	 הכרעה בהרכב של שונות

 שאיננו בנמצא לעניי	 בית ,א� אפשרות כזו מחייבת כאמור הסדר חקיקתי מפורש, שניי�

  176.הדי	

.  עד כה הבאתי את הדיו	 בשאלת ההרכב הנחו� לבירור טענות הצדדי� בגירושי	בעיוננו

� דיני הממונות וגביית ההודאות נדרש לכתחילה הרכב בית די	 של הראיתי כי אמנ� בתחו

וכי , א� ג� הראיתי כי יש אפשרות של דיו	 שנער� בהרכב חסר מכוח הסכמת הצדדי�, שלושה

 בד	 בגירושי� הצדדי� טענותבמספר פסקי די	 של בית הדי	 הרבני נאמר שאי	 מניעה מלדו	 ב

  .יחיד

 הרכב הדייני� בתיק בושויי� להשפיע על ניתוח מצב  כיצד הדברי� הללו עש אבח	להל	

, לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות לכתחילה: הגירושי	 כולל אישה מכוח הסכמת הצדדי�

 אי	 לכאורה כל מניעה – וא� לדעות שאישה כשרה לכה	 בדיינות מכוח הסכמת הצדדי�

לדעות ,  לעומת זאת.בהנחה שאכ	 ניתנה הסכמה כזו,  מהרכב בית הדי	חלק תהיהשאישה 

 יש להמשי� ולדו	 בדבר השפעותיו של 177,שאישה פסולה מלשבת בדי	 א� בהסכמת הצדדי�

 כי כש� הסבורי� יש 178.בשאלה זו קיימת מחלוקת הלכתית. דיי	 פסול על כלל ההרכב

  סבורי�אחרי� 179;כ� הוא ג� לעניי	 הדייני�,  עד פסול פוסלת את כלל העדי�של הימצאותוש

 
 ).16.7.2009,  בנבופורס� ( הרבני אזורי תל אביבי�בית הד'  נלוי �1555/05 "בג 175
 .לחוק הקאדי�) א(א6' ס; 70ח "ס, 1969–ט"התשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) א(18' ס, למשל  176
 . פסולה לדיינות בגי� איסור שררהשאישהלמשל לפי העמדה   177
בדבריו (ע "� במחלוקת וצ שדי� זה נתודבריו אתהמסכ� , ק כח"ס, סימ� מו, תומי�,  למשלראו 178

 ו עוד הבאת השיטות השונות בשאלה זורא).  ש�נועיי. ד"� וראב"תולה זאת כמחלוקת רי
 247 כב תחומי�" בית די� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול"במאמרו של הרב זלמ� דרוק 

. הלכה ד, הוריות פרק ג, התולי� את המחלוקת בירושלמי,  המקורות שמביאו ראוכ�, )ב"התשס(
שמשמע שפוסל את סנהדרי� כולה דווקא בדיני , " דאמרומא�: "ה"ד, ש�,  ג� פני משהנועיי

 מסקנתו של הרב דרוק שדווקא בדיני נפשות דיי� אחד קרוב או פסול פוסל את וורא, נפשות
 .השאר

179 �שיטת ; " בטל–ד פסול "כיוו� שמקצת הב: "הכותב, סימ� ו, חלק ו, א"ת הרשב" משמע משוכ
וכ� דעת המחנה אפרי� ; הלכה ה, פרק טז, הלכות עדות, המובאת בדברי המשנה למל�, ש"מהרח

�"ת מהרש" עוד בשונוועיי.  ג� מקורות שמביא ש� להקשות על שיטה זווא� רא. המובאת ש� ,
 פסילת הדייני� כול� או –מפלפל ומביא טענות לשני הצדדי� , בסו� הסימ�, ש�, סימ� סז, חלק א

א� שבאותו עניי� נוטה (ומשמע שנוטה בדבריו לפסילת� , די� תותרי� כבידווקא הכשרת הנ
 שנראה שיש להבחי� בי� מצב של פסלות מצד אציי�). למסקנה זו לתקנת האישה הנדונה בתשובה
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 מוכרח דגבי דייני� לא אמרינ	 נמצא אחד מה� קרוב אלא: " את הכלל לעניי	 דייני�שאי	 לומר

  : וכ� כותב בעל קצות החוש	180."או פסול דנתבטלו הדייני� הכשרי�

 יש בה� פסול כל �ד נראה דהיכא דהדייני� פוסקי� איזה די	 אפילו א"ולענ

  181.ד של שלשה לא נתבטל די	 הכשרי�"שנשאר ע� הכשרי� ב

 כפי , חסרהרכבלשיטה זו נית	 יהיה מכל מקו� להכשיר את הכרעת ההרכב מכוח , הלכאור

 ומכל מקו� חלקי הפסק 182,)בהנחה שהחוק אכ	 יבסס אפשרות תקפה כזו (שכבר הובא לעיל

  183.הנוגעי� לממו	 בוודאי יהיו תקפי�

  בגירושי� הצדדי� בטענות לדיו� הנחו� ההרכב סיכו�

 כי הסכמת הצדדי� יכולה לבסס ראינו, נות הצדדי� בגירושי	 ההרכב הנחו� לדיו	 בטעבשאלת

לעניי	 חיוב .  לכתחילה נדרש הרכב של בית די	בה�ש של ד	 יחיד ג� בתחומי� רותויאת כש

 עולה קיומה מה�ש די	 פסקי כמה על תי א� הצבע,גט ראינו עמדות שונות בבתי הדי	 הרבניי�

 מכוח הסכמת ,לת הגט בהרכב של ד	 יחידשל גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשא

א� ,  אישה מלכה	 בדיינותהפוסלות דעות פי העל נראה שא� ,נוכח כל האמור. הצדדי�

יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב

 סר שכ	 מכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב ח184,החלטותיו במישור ההלכתי

 
שאזי הפסול למעשה , פסלות מדי� קרוב,  כלומר–עצ� הדיי� לבי� פסלות מצד צירופו לדיי� אחר 

 . ולכאורה יש לפסול את שניה�דבק בשני הדייני� הקרובי�
� שא� נותר "המוכיח מדברי הרי, ק כח"ס, סימ� מו,  ג� תומי�ראו; ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 180

א� מאיד� מביא ראיה ,  נפסל ההרכב כולולא – די� לאחר פסילת הדיי� הפסול תהרכב כשר של בי
יבמות , ש" ג� בחידושי הרשורא. ע"ד ומסכ� שדי� זה נותר במחלוקת וצ"לדעה הנוגדת מהראב

 ".ש"ור"ה "ד, ב"קד ע
 נדרשת מבית הדי� נתינת עדות לעניי� שבוא� מסייג שבמקו� . ק ז"ס, סימ� לו,  החוש�קצות 181

 .כפי שעדי� שנמצא אחד מה� קרוב או פסול יהיו פסולי�, אזי אכ� פסולי�, הפסק
יהא עלינו , ותרי� תמימי דעי� שני חברי ההרכב הנשבו נראה שזה יועיל דווקא במצב אמנ� 182

במצב זה נראה שלדעות המסתייגות .  ה� חלוקי� בדעותיה�שבולהמשי� ולדו� מה יהא במצב 
 .וצרי� עיו� נוס�,  לעילכאמורא� לכאורה זוהי עמדת מיעוט , אי� תוק� לפסק

; ב, רי� גסנהד,  משנהורא.  הצדדי� לדעת כול� לקבל עליה� דיי� פסול� בדיני ממונות יכולישכ� 183
. א"ע, סנהדרי� כד, בבלי;  ג� המשנה ש�ורא,  המחלוקת א� יכול לחזור בו מקבלתו או לאעל

 קסח עמוד,  כר� ג תלמודיתאנציקלופדיה" בית די�" בהרחבה נוובכל שאלת גבולות די� זה עיי
� .ואיל

ה להתעורר עלול,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהשבו במצב אמנ� 184
� כבלתי " קבע בגשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�

הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי
וממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכתיות ואינ� , הרכב של שלושה

 .תוקפו ההלכתי של הדיו� והגט הנית� מכוחונוגעות ל
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)�יש מי שיחלוק ויאמר כי נוכח , אכ	. )בהנחה שהמחוקק אכ	 יכשיר הרכב שכזה ויית	 לו תוק

ובצירו� ,  א� לא מכוח קבלת הצדדי�,העמדה הסוברת כי לא נית	 להכשיר את האישה לדיינות

 נראה ,אול�ו. לא יהא כל תוק� להכרעת ההרכב,  את ההרכב כולווסלתהדעה שפסלות דיי	 פ

ומכל מקו� ,  אמירה שכזו ניצבות במשקל ניכר העמדות החולקות שהובאו לעיל שמולכאמור

  . יהא תוק� לפסק בהיבטיו הממוניי�

  הצור� בבית די� לש� כפיית גט. 3

 עלינו לדו	 היא א� הפעלת לחצי� והטלת סנקציות העולות כדי כפיית בהש השלישית השאלה

 לשאלה א� יש ג�  נדרשי�עצמנו אתמצא ממילא נ, א� אכ	 כ�. הגט דורשת הרכב של בית די	

,  ולחצי� שהורתה עליה� אישהסנקציות שלמקו� להטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 כתוצאה 

  .המכהנת כדיינת, או הרכב הכולל אישה

 ולח� כפייה בקצרה לשאלה כיצד ייתכ	 שתייחסא, ולצור� המש� הדיו	, �דבריה בפתח

 ביאא 185. זו נשתברו כבר קולמוסי� רבי�בשאלה. אישמניבי� גט כשר שצרי� להינת	 ברצו	 ה

  .את עיקרי הדברי� הנחוצי� לדיו	

:  בבבלי בבא בתרא מצביע על הסברה לקביעת תוקפו של גט מעושה בכלל וא� בגויי�עיו	

 הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת כלומר 186,"אגב אונסיה גמר ומקנה:  הואסברא"

 הוא שהגט 188ע� נוס� המוצע בסוגיית בבא בתרא ט187.הנחוצה כדי להכשיר את הגט

המעושה מניב גירושי	 תקפי� בגי	 רצונו הכללי והפנימי של כל אד� מישראל לפעול לפי כללי 

  :�" מסביר הרמבוכ� 189".דמצוה לשמוע דברי חכמי�: "ההלכה

 שאי	 אומרי	 אנוס אלא למי שנלח� ]... [ לא בטל גט זה שהרי הוא אנוסולמה

 ר דבר שאינו מחוייב מ	 התורה לעשותו כגו	 מי שהוכה עד שמכונדחק לעשות

או נת	 אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד 

שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אי	 זה אנוס 

לפיכ� זה שאינו רוצה לגרש מאחר . ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה

ה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מ	 שהוא רוצ

 
–ו"התשל (153ד – ג העבריפט המששנתו�" כפיית גט להלכה ולמעשה" זרח ורהפטיג למשל ראו 185

 ).ז"התשל
 .א"ע, מח 186
אי� הוא ,  מבאר שכיוו� שאשתו שונאתוא�ש"  נמי נימאהת�: "ה"ד, א"בבא בתרא מח ע, �"רשב 187

 .מפסיד דבר מנתינת הגט
 .א"ע, מח 188
� בדברי "התולה את טע� הרמב, הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  ג� בדברי המגיד משנהראו. ש� 189

 .הבבלי ש�
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העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיו	 שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר 

  190.גרש לרצונו

 כפיית גט עולה מ	 הבבלי במסכת סנהדרי	 ודברי הראשוני� כי לכתחילה יש צור� בבית לעניי	

 על היות� של הדייני� כפייהסמ� כוח הנ,  וע� ביטול הסמיכה191,די	 של מומחי� וסמוכי�

 הטע� לכ� שמתאפשרת כפיית הגט מכוח שליחות זו הוא שכיחות� 192.שליחי דורות ראשוני�

 למנוע נוס� הוא הצור� טע� 193; תקנה ואשר בה� נדרשת כפיית גטי�של המצבי� הדורש

י והוו להו	  לא מנסב	 לגבר– דאי לא"ש  כיוו	זאת ו,כפייה בית הדי	 חסר כוח של בושמצב 

 את בנות ישראל מכבלי  שיאפשר לשחררכפייה כלומר בלא כוח 194,"בנות ישראל עגונות

  . ה	 תיוותרנה עגונות,הבעל הסרב	

  : במסכת גיטי	 עוסקת בזיקה שבי	 הגו� השיפוטי הכופה את הגט לבי	 כשרותוהמשנה

� ובגוי� חובטי	 אותו ואומרי;  פסול– ובגוי�;  כשר– בישראל 195 מעושהגט

   196. וכשר– לו עשה מה שישראל אומרי� ל�

 המשנה משמע כי יש חשיבות לשאלה מיהו הגו� השיפוטי אשר הפעיל את הלח� לתת את מ	

 כי המשנה גישהמדע� זאת .  איננו מניב גט כשר– שהופעל על ידי בית די	 של גויי� לח�. הגט

יד� הארוכה של בית דינ�  בית דינ� של הגויי� מצהיר על עצמו כמוציא לפועל וכבושבמצב 

 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 190
 .  בית די� שהוסמכו על ידי שרשרת של דייני� שהוסמכו מימי משה רבנוכלומר 191
 ;"ת לפניה� ולא לפני הדיוטו–' ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�': "ב"ע, גיטי� פח, בבלי 192

 ".והא דדרשינ�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הרשב; "לפניה�: "ה"ד,  ש�תוספות
שהגרושי� דינ� מצויי� תמיד ה� וראוי� ": "ובוודאי דכל: "ה"ד, א"ע, סנהדרי� כג, �" הרמבחידושי 193

 ג� חידושי ורא, ואול�; ק א"ס, סימ� א,  ג� נתיבות המשפטראו; "לתקנה בכל מקו� משו� חינה
 גיטי� וקידושי� יש מקו� ג� לטעו� שלענייני, "ובעי שמעת מינה: "ה"ד, ב"ע, יבמות מו, �"הרמב

כלומר איזו שהיא הסכמה , "כל המקדש אדעתא דרבנ� מקדש"שהסמכות נשענת על הכלל ש
 .מכללא לסמכות א� כשאינ� מומחי� וסמוכי�

 .ש�, �"רמבוכ� חידושי ה. ש�, א" הרשבחידושי 194
 כפיית שבוהמבהיר שאי� הכוונה דווקא למצב , ב"ע, גיטי� פח, ה הבחירבית,  המאירידברי ועיינו 195

כמו אונס ממו� שמעקלי� את רכושו ,  אחראונס ידי עלאלא ג� , הכאה פיזית על ידי תההגט נעש
 הדיו� וי� זה ראלעני.  כי לא לכל הדעות אונס ממו� נחשב ככפיית גטאציי�. או מטילי� עליו קנס

 .229 ש"ה הצמוד לבטקסטלהל� 
ראו מאיר שמחה הכה� " (וכשר" מכתבי היד לא מופיעה המלה שבחלק ציי�א. ח, גיטי� ט, משנה 196

, בבא בתרא מח,  למשל ג� הנוסח בבליוראו, )ו"התשכ (מסכת גיטי�:  סופרי�דקדוקיפלדבלו� 
: ילי�כי יש המפרשי� את המ, " מעושה בישראלגט: "ה"ד,  תוספות ש�נוייובעקבות כ� ע, א"ע
 של אותו –כפירוש של הרישא "  לו עשה מה שישראל אומרי� ל�רי�ובגויי� חובטי� אותו ואומ"

וכיוו� שכ� מפרש רבנו " ואי� נראה: "הכותב,  תוספות ש�ורא.  הגט בגויי� הוא פסולשבומצב 
וכ� משמע , ושכ� מפורש בהלכות גדולות,  הגטרותב של כש מתארת את המציפאיצחק שהס

 . ומהירושלמיספתאמהתו
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הרי שהגט , "עשה מה שישראל אומרי� ל�: "וא� אומרי� כ	 לסרב	, של ישראל ופסיקתו

  :	" כ� בלשונו של הר197.כשר

ובעובדי כוכבי� פעמי� שכשר א� אומרי� לו עשה מה שחכמי ישראל , כלומר

שעל ידי זה לא היה העובד כוכבי� אלא כמקל ורצועה לבית די	 , אומרי� ל�

ואי	 מדקדקי	 בשליח שהוא חובט א� הוא , ל ישראל שלוחו של בית די	ש

  198.ישראל או עובד כוכבי�

 הופעלה כפייה החשש שהאי נית	 היה להניח שהסיבה לפסלות גט מעושה בגויי� הלכאורה

 בי	 קיומה של קשר יש,  לעילכאמור.  לפי ההלכהכפייה אי	 עילת בוש כלומר במצב ,שלא כדי	

 בדיו	 ,אול�ו 199.י	 הנחת גיבוש הרצו	 המכשיר את נתינת הגט מכוח כפייתועילה תקפה לב

  : האמוראי� סביב משנה זו אנו עדי� לדברי� הבאי�

 –שלא כדי	 ,  כשר–כדי	 , גט המעושה בישראל:  רב נחמ	 אמר שמואלאמר

אפילו ריח  – שלא כדי	,  פסול ופוסל–כדי	 , ובעובדי כוכבי�; פסול ופוסל

  200.הגט אי	 בו

  :  שני פרמטרי� לבחו	יש  כשרותו של הגט והשלכותיולעניי	ש האמור לעיל משמע מ	

 הדרישות ההלכתיות המצדיקות את עצ� הפעלת  שלקיומ	  הראשו	 הוא שאלתהפרמטר

  .כפייהה

ישראל או :  על הסרב	כפייה זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה השני הואהפרמטר

  . גויי�

 הגט נית	 בבית די	 של גויי� לפי הפרמטרי� בוש שא� במצב  נמצאנו למדי�,ראשית

  .וא� גט כזה יהיה פסול, אי	 בכ� כדי לקבוע את כשרותו,  כפייתואת המצדיקי�ההלכתיי� 

 שתי  יש של שני הפרמטרי� המצויני� לעילעדר�י אנו רואי� כי לקיומ� או ה,שנית

 נוגעת לקביעה א� הגט פעל את הראשונה: השלכות משמעותיות שאינ	 צועדות תמיד יד ביד

 פוסל ואילו השנייה נוגעת לקביעה א� הגט שנית	, פעולתו והתיר את האישה להינשא לאחר

  .  אישה גרושהככל ה	ואותה מלהינשא לכ

 
המבאר שתחילה סבר רבנו ת� כי למעשה מדובר , ב"ע, גיטי� פח, ש" למשל בתוספות ראראו 197

 אומרי� לו עשה מה שישראל שבו פסול אפילו במצב –במחלוקת וכי לדעה כי בגויי� פסול 
�פרשנות זו היא המובאת . ו ורואה פה שלושה מצבי� מוסכמי�ולאחר מכ� חזר ב, אומרי� ל

 .בדברי מרבית הראשוני� והאחרוני�
: ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  ג� תוספותראו".  כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, א" מט עגיטי�, �"� על הרי"ר 198

 ". חובטי�יי�ובגו: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, א"חידושי הריטב; "ובגויי�"
 מגבשת רצו� תק� לגט מתבססת ג� על ההנחה שאד� יה שכפיההנחה, 189 ש"הליד ,  שראינוכפי 199

 .חפ� לקיי� את מצוות חכמי�
 .ב"ע, גיטי� פח, בבלי 200
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 ,וא� הגט פסול, ה	ו לכלהינשאמ  פוסל אותההוא,  שא� הגט כשרלהניח היה נית	 לכאורה

 באופ	 מפתיע אנו עדי� בבבלי ,אול�ו. ת בעלה לאחר מוה	והרי שהיא כשרה להינשא לכ

 היא  גיסא כלומר מחד,"פסול ופוסל" אפשרות של גט ישש, לדברי רב נחמ	 מפיו של שמואל

 היא פסולה מלהינשא  גיסאומאיד�, נותרת במעמד של אישה פנויה ואיננה מותרת להינשא

  ? הכיצד. לכה	 כאילו היא אכ	 גרושה

 201, תקפהכפייהכלומר בלא עילת ,  כדי� בישראלשלאת	  הגמרא משמע שגט שנימדברי

 כלומר נחזה כלפי חו� ,"ריח גט" משו� שיש בו , ופוסלפסול הוא בגויי� כדי�או שנית	 

 ה	ו לכג�  איננה גרושה ותוכל להינשאהאישה, בגויי�  כדי�שלאבעוד כאשר נית	 גט  (202כגט

  ").ואפילו ריח גט אי	 ב"כיוו	 ש

 מעיקר הדי	 א� בשאלות קושי בהבנת התוצאה שלעיל ונער� דיו	  הגמרא משתמעמדיו	

בדברי .  שלה� כדי להניב גט כשרכפייהוא� מעיקר הדי	 יש בכוח ה" גויי� בני עשויי נינהו"ה

 ששני התירוצי� לב שי� לראוי. האמוראי� מובאי� שני תירוצי� לתוצאת הביניי� המתמיהה

, הלכתיי�� ה מגזרת חכמי� שביסודה טעמי� מטנשעני� על ההנחה שהתוצאה האמורה נובעת

  :ואיננה תוצאה של עיקר הדי	

   כשר–  הנית� בגויי� כדי�גט

  : הראשו	 הוא תירוצו של רב משרשיאהתירו�

? ומה טע� אמרו פסול. דבר תורה גט מעושה בגויי� כשר:  רב משרשיאאמר

  .עלהשלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה בגוי ומפקעת עצמה מיד ב

הסיבה לקיומו . מעיקר הדי	 גט מעושה שנית	 לפי כללי ההלכה הוא אכ	 כשר,  אחרותבמילי�

 היא גזרת חכמי� כפייהשל פרמטר שני הבוח	 את זהותו של הגו� השיפוטי המפעיל את ה

 נשי� פונות לבתי די	 של גויי� כדי בושגזרה שמטרתה למנוע מצב  – הלכתית�הטשסיבתה מ

 אתהגמרא מסבירה חשש זה כשהיא נוקטת .  שלה� על בעליה	כפייההשיפעילו את כוח 

 , משתמע לכאורה חשש ליחסי קרבה בלתי הולמי�ממנהשלשו	 , "תולה עצמה בגוי "לשו	ה

 
 ".כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 201
בכל זאת ו,  מה שאמנ� אינו תק� מדאורייתאדברהכוונה היא ל" ריח גט" ננקטת לשו� של כאשר 202

 את התחושה של הדבר ויש נות� הדבר עצמו אול� אינו ריחוזאת כש� ש,  כגט�הוא נחזה כלפי חו
, בבלי: עיי� למשל(ל " לגרושה אנו רואי� במקורות חזוה� לעניי� איסור כ.לו זיקה וקשר אליו

מותרת ג� כאשר נת� לה גט ואמר לה את , כיוו� שכ�. שאנו מחמירי� ג� בריח גט) א"יבמות נב ע
 מלהינשאהרי שיש בו ריח גט הפוסלה , א� שמדאורייתא הגט אינו תק�, לכול� חו� מפלוני

 . מדרבנ�לכוה�
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 יתר על כ	 אולי מ	 הלשו	 203.שהמניע לה� הוא רצו	 האישה שיכפו את בעלה לגרשה

גיטי	 ,  כלומר204, כדי	שלאתני� עולה ג� חשש מריבוי גיטי	 הני" מפקעת עצמה מיד בעלה"

� מסכ� את מעמדו של גט זה " הרמב205.שבה� לא מתקיי� ג� הפרמטר ההלכתי הראשו	

 206, מ	 התורה בגי	 הנחת הרצו	 הפנימי של כל אד� לגרש לפי כללי ההלכהתק� כי הגט ופוסק

  :א� פסול בגי	 גזרת חכמי�

 הרי זה גט כתוב והדי� נות� שיהואיל הגוי� מעצמ	 אנסוהו עד שכתב וא�

   207.פסול

 208. למת	 גט שלא על פי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה יש בוש במצב מוב	כ זה איננו קיי� טע�

  : הלח� משנה, למשל,כ� כותב

� דשלא כדי	 דידהו הוא שה� יודעי� שעושי	 שלא כדי	 ומכל " עכודשאני

	 אותו מקו� כופי	 וכ	 הישראל שכופי	 אותו לא גמר ומגרש כיו	 שיודע שכופי

  209.שלא כדי	

 
 ורא, "ובאה עליו בעקיפי�": " עצמהתולה: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" שזו כוונתו של רשונראה 203

עד שיכריח , ו לו ולזנות עמלהחני�": " עצמה ביד גויותולה"ה "ד, א"ע,  מחתראבבא ב, �"רשב
 ". את בעלה לגרשה

שהגזרה אכ� נובעת מחשש לריבוי , " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 204
 . בגויי� ג� שלא כדי�יהמקרי כפי

 205  �הוא מסביר את החשש , "איתמר עלה: "ה"ד, א"ע,  בתרא מחבבא, א" למשל בחידושי הרשב
 .יהתפנה לגוי ג� כשאי� עילת כפי, כלומר" מפקעת עצמה שלא כדי� מיד בעלה"ש

 .190 ש"לה הסמו� בטקסט עיינו 206
משמע שתק� " גט פסול"� בלשו� של " נוקט הרמבכאשר. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  תורהמשנה 207

 ).הלכה ב, פרק י, ש�(מ� התורה אלא שיש בו פסול מדרבנ� 
כיו� דשלא , רוצה אני'  על גב דאמא�": "אמר רב: "ה"ד, ב"ע,  גיטי� פח,ד"הרי למשל פסקי ורא  208

 דיוק לשו� ורא, מאיד�; "כדי� עישו אותו ואי� מצוה לשמוע דבריה� לא גמר ויהיב בכל לב
 הדי� נות� שכופי� אותו לגרש וטעו יהלא ה: "הלכה כ, פרק ב, גירושי�, � במשנה תורה"הרמב

הואיל וישראל אנסוהו , דיוטות ואנסוהו עד שגירש הרי זה גט פסולבית די� של ישראל או שהיו ה
די במוטיבציה של האד� למלא אחר מצוות בית ,  לכאורה שבמצב של טעותמשמע". יגמור ויגרש

 שלא על ייהמה שאי� כ� במצב בו הכפ, הדי� כדי לגבש את הרצו� הפנימי הנדרש לתת תוק� לגט
, הלכה כ, פרק ב, גירושי�, שנה לח� מוראו; די� של גויי�פי הפרמטרי� ההלכתיי� נעשית בבית 

 כי במצב של טעות ג� האד� המגרש טועה לחשוב שכופי� אותו כדי� ולכ� מגבש את גישהמד
אכ� , בטעותא� א� בית די� ביודעי� מורי� על גט מעושה שלא כדי� שלא , הרצו� הפנימי הנדרש

� לשו� המשנה מניחה שככלל בית די� " הרמבממשי� הלח� משנה ומבאר שלשיטת. אי� לו תוק�
 המש� דברי ורא, ואול�.  מבחינה בי� המצבי� הללואינהולכ� , כופי� שלא כדי� רק משו� טעות

� שכ� לפי דברי הבבלי משמע שגט שלא כדי� בישראל "המקשה על דברי הרמב, הלח� משנה
, א"ע,  בתרא מחבבא, הבבלי � פסק לפי סוגיית" ש� שמציע שהרמבנוועיי. חסר תוק� מ� התורה

 יש אונס וקבלת שבוהרי זה דומה למצב ,  לשמוע דברי חכמי�והשכיוו� שיש אונס וכ� מצו
 .  ש� עוד דבריו הארוכי�נוועיי.  תק�המקח בותמורה במקח ש
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  כשראינו –  הנית� בגויי� כדי�גט

 מעיקר הדי	 גט הנית	 מכשיר ה, השני בדברי הגמרא שולל את שיטת רב משרשיאהתירו�

 גט הנית	 בבית די	 של גויי� הוא , לפי שיטה זו210."בדותא היא: "במלי� חריפות, בגויי� כדי	

 שנפסקה כפייה גו� הוצאה לפועל של רק הנ� הגויי�  א� כ	אלאוזאת (גט פסול מעיקר הדי	 

 מדוע לדברי רב נחמ	 מפי שמואל זהו גט ,א� כ�: ממילא יש לשאול). בבית די	 של ישראל

  :ולכ� משיבי�? ה	והפוסל את האישה מלהינשא לכ

"�  ".שלא כדי	 בכדי	 ישראל לא מיחל�, כדי	 בכדי	 דישראל מיחל

גזרה  – הלכתית�ה הנובעת מסיבה מט הטע� נעו� בגזרת חכמי�, לפי התירו� השניג�

 בהתא�חכמי� גזרו שגט מעושה הנית	 ,  אחרותבמילי�. החוששת לטעות בעיני הציבור הרחב

 כדי שלא יטעה הציבור ה	ולפרמטרי� ההלכתיי� על ידי גויי� יפסול את האישה מלהינשא לכ

 יכולה אזי, שראל לפי הפרמטרי� ההלכתיי� על ידי יכפייהב הגט נית	 בושלחשוב שג� במצב 

 הגט נית	 על ידי גויי� מבלי שהוא מקיי� א� את כאשר,  לעומת זאת211.ה	והאישה להינשא לכ

   212. וממילא גט כזה א� איננו פוסל את האישה,אי	 מקו� לחשש כזה, הפרמטרי� ההלכתיי�

מדוע אי	 לטעו	 כי ? מדוע גט שנכפה על ידי גויי� איננו תק�?  הסברה ביסוד שיטה זומהי

הלח� החיצוני גיבש את הרצו	 הפנימי הנדרש למת	 תוק� לגט בלא כל קשר לזהות� של 

  ?הכופי�

 
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, לח� משנה  209
 עקרונית כוח של לגויי� שי לשיטתושכ� לכאורה א� ,  בעקבות קושיה על שיטת רב משרשיאזאת 210

 וה�מדוע כאשר כפו אותו שלא כדי� אי� הוא פוסל את האישה מלהינשא לכ, כפיית גט שיהא כשר
המשיב , ש�, שנה בדברי הלח� מנוועיי?  לגט שנית� שלא כדי� בישראלבדומה וטמשו� ריח ג

 וזאת,  שלא כדי�יהילקושיה זו ומבחי� בי� רצו� סרב� הגט לקיי� רצו� בית די� של ישראל ג� בכפ
 . לבית די� של גויי�בניגוד

ואתי למימר ישראל נמי : "מבאר את חשש הבלבול כ�, "כדי�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י"רש 211
לכאורה משמע שהחשש הוא שיטילו ספק ". וההוא גיטא מעליא הוא,  לא פסיל–שעישוהו כדי� 

שאלה א� הוא פוסל אלא א� א� הוא ושמא יטילו ספק לא רק ב, כללי בהשלכותיו של גט מעושה
 היאהרי הלכה ידועה ומפורסמת ? מדוע יטעו לחשוב כ�:  זה מעורר תמיההטיעו�. עצמו פסול

 ופוסל: "ה"ד, �"בדפי הרי, א"ע, גיטי� מט, �"אכ� הר.  אפשרות לכפות גט בתנאי� מסוימי�ישש
,  לרצונוירשה בעלה גשבו  הוא רק במצבוה� שיטעו לחשוב שאיסור גרושה לכמבאר, "מ� הכהונה

 . א� לא כאשר כפו אותו לגרשה
כי לכאורה נית� היה לחשוש שהציבור לא יבחי� , " כדי�שלא: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, י" רשמבאר 212

הרי גט שלא כדי� בישראל פוסל את האישה .  שלא כדי� בגויי�לגטבי� גט שלא כדי� בישראל 
 שנית� שלא גט לבאשרדוע לא קבעו כי כ� יהא ג� מ, א� כ�.  משו� ריח הגטוה� לכשאמלהינ

ואי� גוזרי� ,  בגט לא כשר היא גזרהוה� שעצ� פסילת האישה מלהינשא לכומבאר? כדי� בגויי�
 .גזרה לגזרה
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הבבלי מביא דיוק מ	 הפסוק .  הטע� לדעה הפוסלת גט שכזהלכאורה הסוגיה טמו	 בהמש�

טע� ".  ולא לפני גויי�– לפניה�" כי 213,"ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�: "שמות ספרב

 קושר ג�ד " הרי214.גט שנית	 כדי	 בגויי� בדברי רבי� מחכמי ההלכהזה מובא כטע� הפוסל 

  : הרצו	 הפנימיגיבוש לבי	בי	 טע� זה 

דרחמנא אמר , כדי	'  היכא דגוי� אנסי ליה דאי	 מצוה לשמוע דבריה� אפיאבל

  215.א� על גב דאמר רוצה אני לא גמר ויהיב בכל לב" לפניה� ולא לפני גוי�"

 הגט גיבוש רצו	 פנימי לתת את אי	 ג� ממילא ,ת הדי	 בפני גויי� שיש איסור להביא אכיוו	

  .א� שלפי הפרמטרי� ההלכתיי� אכ	 יש מקו� לכפיית הגט, לפי מצוות�

   בי� השיטותהכרעה

: לשו	 הגמרא היא פסקנית.  הגמרא בגיטי	 משמע ששיטתו של רב משרשיא נדחיתמדיו	

 כשיטה שיש כרע לכאורה הו216."ויי נינהודודאי לאו בני עש: "י"ובלשו	 רש, "בדותא היא"

 ולא רק לשאלה א� ,חשיבות רבה ג� לזהותו והרכבו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

  .כפייהלפי הפרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי� " כדי	"זהו גט שנית	 

 217. שתמונה פסקנית זו משתנה כשאנו מעייני� בדיו	 הגמרא בבבלי בבא בתראאלא

 הבבלי כי הטע� נעו� בסברה מסיק , תוקפו של מקח שנעשה באונססיבתבגמרא במהל� דיו	 ה

 כלומר הלח� החיצוני מגבש את גמירות הדעת הנחוצה ,"אגב אונסיה גמר ומקנה "שלפיה

 תוק� לגט מעושה שנית	  אפואהמקשה מדוע אי	 – כנגד רב יהודה.  של המקחוקפולת

שהלח� החיצוני גיבש את גמירות הדעת הנחוצה שהרי ג� כא	 נית	 לומר , בכפיית� של גויי�

 שמעיקר הדי	 הגט אכ	 תק� ג� ,מביא הבבלי את שיטתו של רב משרשיא – לתוקפו של הגט

  .במצב זה וגזרת חכמי� היא הקובעת שיהא פסול

� " הרמבבדברי . משמע מכא	 ששיטת רב משרשיא איננה שיטה דחויה כלל ועיקרלכאורה

 גט לפי הפרמטרי� ההלכתיי� נית	 כאשרטת רב משרשיא וקובע ש כשיפוסק הואאכ	 נראה ש

 תמה ,בעל הכס� משנה,  רבי יוס� קארו218. הגט פסול א� לא בטל,בכפיית בית די	 של גויי�

�היא לשו	 חד" בדותא היא" לדידו לשו	 הבבלי במסכת גיטי	 ;� תמיהה גדולה"על הרמב

 
 .1 כא שמות 213
: ה"ד, ב"ע,  פחיטי�ג, ד"פסקי רי; " כוכבי�ובעובדי: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח,  למשל תוספותראו 214

, ב"ע, גיטי� פח, ש"תוספות רא; " מעושהגט: "ה"ד, ב"ע, גיטי� מח, א" הרשבחידושי; "אמר רב"
 .ט–ק ז"ס, קלדסימ� ,  העזרב�א, בית יוס�; " חובטי�ובגויי�: "ה"ד

אות ,  דהלכה, פרק ט, גיטי�, ז" כדברי� הללו ג� בפסקי ריאראו; ש�, 214 ש" הלעיל, ד"רי פסקי 215
 .ב"פח ע, גיטי�, ח" בחידושי הגרו רא כ�.טז

 ". היאבדותא: "ה"ד, ב"גיטי� פח ע, י"רש 216
 .א"ע, בבא בתרא מח, בבלי 217
 .הלכה כ, פרק ב, גירושי�, רה תומשנה 218
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 והוא חוזר על קושייתו ג� 219,יקר הדי	 אינו כשר מעהגטש ויש לסמו� עליה בקביעה משמעית

 שגט מעושה בגויי� פסול מעיקר משמע אכ	 מדברי רוב פוסקי� 220". יוס�הבית"בחיבורו 

 , את דיו	 הבבלי בבא בתרא ה� מתרצי� כשיטה המובאת לפי סברת המקשה בלבד221.הדי	

  222. א� לא כעדות לכ� שהבבלי מצדד בשיטתו,כפייהשאכ	 סבור שלגויי� כוח 

 לגו� השיפוטי הכופה ת שלעיל נחו� לענייננו כדי לבחו	 א� מעיקר הדי	 יש חשיבוהדיו	

יהא תק� ,  חברה ג� אישהבושאו על ידי הרכב ,  וממילא א� גט שנכפה על ידי אישה,את הגט

  .לדעות שאישה איננה כשירה לכה	 כדיינת

 חשיבות אי� מעיקר הדי	, �" להלכה בדברי הרמבפסקתהנ,  לראות כי לדעה האחתנוכחנו

 היא לפי הפרמטרי� הי כל עוד הכפילזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

  אתנהיפסלותו של הגט היא רק מגזרת חכמי� שנשי� לא תתל. ההלכתיי� המצדיקי� אותה

 מכהנת אישה בוש גזרה שלפי הגיונה איננה ישימה כלל לבית די	 של ישראל ,עצמ	 בגויי�

  .הייהודי

 קיימתאכ	 " לפניה� ולא לפני גויי�" האיסור של נוכחש הרי, אחרתה כתיתל ההלדעה

 מעיקר הדי	 על משפיעה זהותו. חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט

 ג� ,אול�ו.  הגטאת גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו של אותו גו� שיפוטי ולתת

בבית די	 ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייהת ה הוראבושאיסור זה איננו ישי� למצב 

 רצו	 לטעו	 שלא גובש לולא נראה שמתקיי� כל רציונ, יינתרבני שבהרכבו חברה ג� אישה ד

  223.תק� למת	 הגט

 מטיל בית הדי	 אות	ש ג� את השאלה א� הסנקציות בח	א,  בכפיית הגטהעיו	 להשלמת

מכי	 אותו עד שיאמר " דוגמת , לח� פיזי ממשאו שמא רק הפעלת, כלל עולות כדי כפיית הגט

  . כפייה עולה כדי ,"רוצה אני

עולה כי בידי בית הדי	 אפשרות ,  אנו סוקרי� את המקורות ההלכתיי� השוני�כאשר

 כלומר מ	 , מ	 הקל אל הכבדביאא אות�ש,  על סרב	 הגט�להפעלת כמה אמצעי לח� עיקריי

 
 דבריו שאפילו א� יש צד לטעו� שצרי� לחשוש לאמור ורא. הלכה כ, פרק ב, גירושי�,  משנהכס� 219

 יה היותר יש לדו� א� האישה ספק מגורשת כאשר הכפיהרי לכל, א"ע,  בתרא מחבאב, בבבלי
לכאורה א� . � שגט זה פסול מדרבנ� בלבד"א� מכל מקו� אי� לפסוק כלשו� הרמב, כדי� בישראל

 ".וצרי� עיו�: " במילי�דבריו אתאכ� הכס� משנה חות� .  לא תצא– בגט זה לאחר ישאתכבר נ
 .ט–ק ז"ס, סימ� קלד,  העזרב�א,  יוס�בית 220
, בית שמואל; סעי� ח, קלדסימ� , אב� העזר,  ערו�לח�שו; קלד סימ�,  העזרב�א,  למשל טוראור 221

 .אות טז, הלכה ד, פרק ט, גיטי�, ז" ריאפסקי; ק יג"ס, סימ� קלד,  העזראב�
, גיטי� פח, ש" תוספות ראוכ� רא; " תורהדבר: "ה"ד, א"ע, בבא בתרא מח,  למשל תוספותראו 222

 ". תהאשלא: "ה"ד, ב"ע
  גברי�משלושה מי שיטע� כי גיבוש הרצו� מתקיי� רק בגו� שיפוטי המורכב יהיה שייתכ� 223

וכי עיקר הרציונל , אול� דומני שטיעו� זה דחוק מעט,  בית די� לכל הדעות ההלכתיותוהמהווה
 . ההלכתית הנדרשתיה תלוי בשאלה א� מתקיימת עילת הכפיהרצו�להניח שקוי� גיבוש 
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לזה החמור והקרוב , "מכי	 אותו"רת במקורות כ המתוא,האמצעי הרחוק ביותר מכפיית הגט

  224. לעילזכרביותר לכפיית הגט הנ

 ," בדברי�כפייה"חברתי היא ל� הקלה הכוונה בלח� מוסריבדרגתו :חברתי� מוסרילח�

  מעשי ומרחיק לכתביטוי ג� מצוא לח� מוסרי זה יכול ל225."שמותר לקרותו עבריינא"כלומר 

 בתשובת רבנו ת� לשאלה שנשאל, כ� למשל. מסרב	 הגט של קריאה להתרחקות חברתית יותר

סבור רבנו ת� שלא נית	 ,  אודות אישה שמאסה בבעלה בעל המו� ומבקשת לכפותו לגרשהעל

  :א� כותב, לעשות כ	

 א� כל רבותינו שוי	 בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית א�

ישא ולית	 עמו להאריחו שלא יהו רשאי	 לדבר עמו ל, ישראל הנלוי� אליכ�

ועוד יוסיפו חומר ברצונ� על כל . ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו

.  עליוכפיה אי� שבזה, א� לא יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת, אד�

, א� אני נתפרד מעליו, והוא לא ילקה בגופו מתו� נידוי זה, שא� ירצה מקיי�

וא� יעבור שוגג לא תחול על , נו ישמור אותהוכל שיהא זכור בגזרת� וגזרת

כי טוב להניח אותה בעיגונה , וא� כ� יעשו רבותינו נראה דר� הישרה. השוגג

   226. הנארעותהמאורעותי "שכבר פשט האיסור ע, מלהוציא לעז על בניה

 הסרב	 וגופו מביאה לכ� שנית	 להפעילו ג� כנגד במישרי	 שלח� זה איננו מופעל העובדה

 די	כלי זה אכ	 ננקט בכמה הזדמנויות על ידי בתי ה.  הלכתיתכפייה אי	 עילת בה�ש במצבי�

  227.הרבניי�

 של 	קיו� פסקי די( חוק בתי די	 רבניי� 1995 זו של הרחקות רבנו ת� חוקק בשנת ברוח

 אות	ש לבית הדי	 ארגז כלי� רחב של הגבלות שונות המקנה 1995,228–ה"התשנ, )גירושי	

 וא� , או קבלת גט גט הורה על מת	בושוזאת בכל מצב , על סרבני הגט להטיל וסמ�הוא מ

  . או חיובכפייהמבלי שהורה בפסק דינו על 

 
 .175–161' בעמ, 185 ש"לעיל ה,  ורהפטיגשל מבוססת על מאמרו יהעי הכפי של אמצסקירת� 224
 ". וית� כתובהיוציא: "ה"ד, א"ע, כתובות ע, תוספות 225
על הרחקות רבנו ת� עיינו ג� במאמרו המקי� והמעמיק ; סימ� כד, )חלק התשובות( הישר ספר  226

 ). ד"התשנ–ב"התשנ (65יט –יח המשפט העברי שנתו�" ת� רבנו ותהרחק"של אברה� בארי 
ת צי� "מובא בשו, )ה"א סיוו� תשמ"כ, לא פורס� (237/�"דתש) גדול(ערעור ,  למשלראו 227

 נטע ג� ורא; )סימ� כג,  העזראב�, חלק ז, ת יביע אומר"שוהובא ג� ב (נא סימ�, חלק יז, אליעזר
 /Ynet 28.9.2008www.ynet.co.il" בריקסמ�חר� על הסרב� ישראל : בית הדי� הרבני"סלע 

articles/0,7340,L-3603221,00.html . בית הדי� הרבני הגדול '  נפלוני 5185/13 �"בגכמו כ� ראו
הד� בסמכות בית הדי� הרבני להמלי� על נקיטת הרחקות ) 28.2.2017, פורס� בנבו (בירושלי�

 .רבנו ת� נגד סרב� גט
 .139ח "ס  228
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 למשל כמו,  ההגבלה מאפשרי� מניעת שורה של שירותי� המוענקי� לאזרחי המדינהצווי

לה רוב צווי ההגב. יציאה מ	 האר� ועוד, פתיחת חשבו	 בנק,  החזקת רישיו	 נהיגה של	מניעת

 לאותה מניעת מאוד דומי�אלא ,  ישירה כנגד גופו של הסרב	 או ממונופעולה בגדרהללו אינ� 

 צולאשר כמוב	 יוצרת על הסרב	 לח� עקי� להיענות , טובה המתוארת בהרחקות רבנו ת�

  . ולקיימושנית	 נגדו בבית הדי	

 הפוסל את ונסא הינו א� לח� ממוני  בשאלה בי	 הפוסקי� השוני� יש מחלוקת: כספילח�

נראה שהפעלת לח� ממוני ,  ע� זאת229. לא הייתה עילה הלכתית לכפותובה�שהגט במצבי� 

, הכוונה היא. היאיננו מעורר קושי כזה ואיננו עולה כדי כפי"  בדר� ברירהכפייה"מ	 הסוג של 

 היא גרה בנפרד א�וזאת א� ( את האיש בתשלו� מזונות לאישה מחייבי� בוש למצב ,למשל

 נית	 להגדיר מצבי� של 230.דייאו כאשר מחייבי� אותו לפרוע את כתובתה באופ	 מי) ממנו

 אלא , החיוב הכספי מוטל על האיש ממילא מכוח הדי	בה�שכמצבי� "  בדר� ברירהיהיכפ"

שבית הדי	 מדגיש בפניו שבידיו הברירה והבחירה להסיר מעליו את החיוב א� יית	 את 

  231.הגט

.  החזק ביותרהיפני על סרב	 הגט היא ללא ספק אמצעי הכפי הפעלת לח� גו: גופנילח�

 נראה שכבר 233."כופי	 אותו עד שיאמר רוצה אני" ו232"חובטי	 אותו: "בלשו	 המשנה

 על גופו של סרב	 הגט ג� את עונש כפייהבתקופת התלמוד נהוג היה להפעיל כאמצעי 

 בימינו כלל המאסרש בכ�מסתפק ,  למשל, כי הרב עובדיה יוס�ציי	א ע� זאת 234.המאסר

  :עולה כדי כפיית גט

, אלא בישיבה בבית הסוהר,  שכ	 בכפיה שבזמ	 הזה שאינה כפיה בשוטי�ומכל

  235.ואי	 כל דמיו	 בי	 בית הסוהר של זמנינו לבית הסוהר שבזמני� הקודמי�

 
 .164' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג אצל נועיי, ההלכתיות החולקות בדעות לעיו� 229
, חלק ד, ת צי� אליעזר"שו; " דאחריניאונסא: "ה"ד, סימ� א, חלק א, �"התשבת " שולמשל ורא  230

 .סימ� כא
� "הדיו� בבג מחד גיסא את ורא,  במצב של סרבנותמוגדלי� שאלת האפשרות לפסוק מזונות על 231

מזונות "ש� מכנה אות� השופט זילברג , )1955 (1543 ט ד"פ, פ"ר ההוצל"יו'  נרוזנצווייג 54/55
 אצל המובאי� המקורות את ראו גיסא מאיד�; אשר לדידו ודאי ייחשבו ככפיית גט, "הפחדה

. יות המאפשרות הטלת מזונות מוגדלי� דעות הלכתהמביא, 166' בעמ, 185ש "לעיל ה, ורהפטיג
גורס כי כפיית גט היא רק , סימ� א,  אחלק,  העזרב�א, ת היכל יצחק"שו, הרב הרצוג, כ� למשל

אבל לא סכו� שאינו , סכו� עצו� המהרס אותו[...] מטילי� עליו דבר שאי� בכחו לסבול "כאשר 
 ".פוגע בו מידה חמורה

 .ח, גיטי� ט, משנה 232
 .ו, � הערכי, משנה 233
234 � בית: "ה"ד, י ש�"ומפרש רש, "בית אסורי� דישראל"מוזכר , א"ע, פסחי� צא, בבלי, כ

 ". לכופו להוציא אישה פסולהכגו�": "האסורי�
 .סימ� כ,  העזרב�א, חלק ג, ת יביע אומר"שו 235
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 המאסר מוטל על סרב	 הגט מכוח הפרת צו בית הדי	 בושיש מי שמציע כי במצב ,  ועודזאת

  :  למשל כותב הרב שילה רפאל�כ. ייתכ	 שכלל אי	 לראות בכ� כפיית גט, נוזיויוב

ד עקב אי "אלא בשל בזיו	 ביה,  אי מת	 גטללגב לבית סוהר אינה ההכנסה

אלא שא� ית	 גט אנו פוטרי� אותו מישיבה בבית הכלא . מסירת המסמכי�

  236. לו על בזיו	 בית הדי	�ומשאר קנסות ומוחלי

 להניב גט תק� תתעורר רק כאשר בית הדי	 יהראה ששאלת יכולתה של כפי הסקירה שלעיל נמ	

 יהוא� בעניי	 זה יש הסוברי� שאי	 לראות בכ� כפי, מפעיל אמצעי לח� פיזיי� דוגמת מאסר

  . הנדונה בתלמודיהדוגמת הכפי

  גט כפיית לש� די� בבית הצור� סיכו�

ראינו כי מעיקר הדי	 . הרכבובית גט ו זה עיינתי ודנתי בעצ� שאלת הצור� בבית די	 לכפיבחלק

 וממילא נדרשנו לשאלה א� לדעות שאישה ,יהייש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של כפ

 חברה בוש שהורה עליה הרכב כפייהאיננה יכולה לכה	 כדיינת יהא תוק� לגט שנית	 עקב 

  .אישה

י ההלכה בבית די	  שתי דעות הלכתיות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כלליש

ופסול מצד גזרת חכמי� ,  הגט תק� מעיקרו,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. של גויי�

הנפסקת למרבית , לדעה האחרת. שאיננה ישימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבני

אול� ,  וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני גויי�,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	, הפוסקי�

 שלל נוכחבמיוחד (אה שג� טע� זה איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת נר

נראה כי , כיוו	 שכ�). העמדות המאפשרות את כהונתה מכוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�

 הי נעשתה הכפיבוששריר ועומד ג� במצב ,  גט כפוי תק�בה�שהרציונל הקובע את המצבי� 

  . חברה אישהבושבהרכב 

, יהירוב רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 מוגדרות כלל ככפ,  ועודאתז

נראה לומר שהבעיה ,  בהרכב כאמורהיולפיכ� א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית	 בכפי

).  ממשהי זוהי אכ	 כפיא� בשאלה ספקוא� כא	 יש (תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 

 כי נשי� בתפקידי דיינות עקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובא� לעמדה דחו, לכאורה

  .יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו מאסר

  

 
ת " ג� שוורא; )ו"תשנה (רב  שילהמשכ�" גטמאסר על בזיו� בית הדי� אינו כפיה ל" רפאל שילה 236

 .סימ� צו, חלק ו, ישכיל עבדי
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  כהונת נשי� בבית הדי� הרבני כיו�. ה

   נשי� בבית הדי� הרבני כיו�של כהונת� בשאלת ההלכתי המצע סיכו�. 1

, נשי� בבתי הדי	 הרבניי� כיו� מנת להמשי� ולבחו	 את עמדת ההלכה לעניי	 כהונת	 של על

 לבדוק א� מצע ואנסה, מרד למא� מעיוננו עד כה בחלקי� ג ושעלהאסכ� את המצע ההלכתי 

  . נתיב הלכתי המאפשר מינוי נשי� לתפקידי דיינותי�זה מִק 

 העמדה נבחנה זה חלקב ? נשי� יכולות לשמש בתפקידי שיפוטהא�: שאלה פתח בעיוננו

בדמותה של דבורה הנביאה מצאנו .  נשי� בתפקידי� שיפוטיי� ככללההלכתית הנוגעת לכהונת

 במקורות התנאי� ,אול�ו. לכאורה תקדי� מקראי של אישה המכהנת על כס השיפוט

 חריג כזו היא בבחינת מציאותש עולה האפשרות מה	ש  אחדותוהאמוראי� ראינו התייחסויות

 בתלמוד הירושלמי מצאנו עמדה שרק הדגשנוע� זאת .  אישה מלכה	 בדיינותהפוסל לכלל

 לא , דוגמת התלמוד הבבלי,בעוד במקורות האחרי�, מפורשת הפוסלת את האישה מלדו	

 וממילא נותר כר נרחב לעמדות פרשנות שונות של ,הוצגה עמדה פסקנית ומפורשת בשאלה זו

. לכא	בדברי הראשוני� מצינו דעות לכא	 ו, אכ	. חכמי ההלכה והפוסקי� בדורות שלאחר מכ	

יש מ	 הראשוני� המביאי� בדבריה� דעה המאפשרת לאישה לשמש בדיינות תו� שה� מעלי� 

כ� ( הנראי� לכאורה כפוסלי� דיינות בנשי� מקורות ע� ומיישבי� אותה  להיתראפשרות

בעל ספר ; ש"הרא; א"הריטב; א" בדברי התוספות וראשוני� אחרי� כמו הרשב237,למשל

 אות� ראשוני� ,אול�ו .) המצדדת בהיתר אישה לדו	 מובאת העמדה238,	"החינו� והר

 בפסילת והמצדדתמביאי� א� את העמדה הנוגדת , בהכשרההמביאי� את העמדה המצדדת 

 יש אול�, בדר� כלל מובאות שתי העמדות זו לצד זו מבלי להכריע ביניה	 . האישה מלדו	

 האור 239,�" הרמבשללמ(ראשוני� הנוקטי� בבירור עמדה הפוסלת אישה מתפקידי דיינות 

עמדות פוסלות אלו ). 244	" והר243	" הרמב242,ל" המהרש241,ש"ראה תוספות 240,זרוע

.  ליישוב הקושי והסתירה למול התקדי� המקראי של דבורה הנביאהדרכי� כמהמציעות 

 
237

 .ואיל� לעיל 51 ש"ה הסמו� לבטקסט ההפניות השונות המובאות ראו 
 ". אחרדבר: "ה"ד, ב"ע,  מטגיטי�, �"� על הרי"הר  238
 .ה–ד הלכות, אפרק , מלכי�,  תורהמשנה  239
 .א"טו ע, סימ� צג, פסקי בבא קמא, חלק ג, אור זרוע  240
241 � ".לפניה�: "ה"ד, ב"ע, גיטי� פח, ש" משתמע ג� מדברי התוספות ראוכ
 ".עבדיה: "ה"ד, פרק ד, יבמות, י� של שלמה  242
 ".שבועת: "ה"ד, א"ע, שבועות ל, �"חידושי הרמב  243
 ".וליתא"המביא את הדעה להיתר וכותב , ב"ע, מטגיטי� , �"� על הרי"הר  244
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 עי	מ של דבורה לדו	 נבעה מכוח קבלתה על ידי הציבור כסמכותהשלענייננו חשובה ההצעה 

  245.פוסלותשל קבלה עשוי להכשיר אישה לתפקידי הדיינות א� לדעות ה כלומר מנגנו	 ,בוררת

כ� .  מעיקר הדי	לדו	מ הפוסקי� הוכרעה ההלכה לפי הדעה הפוסלת את האישה בספרות

,  החולקותעמדותוכ� בפסקנות ומבלי להביא את ה, 	"הר, ש"הרא, �"כאמור בדברי הרמב

  . ונושאי הכלי� ערו�לח	השו, בדברי הטור

 אפשרות מינוי	 של נשי� בדיינות בפרט ותפקידי שררה בכלל  שלהשאלה כ� ש עלעמדנו

ראינו כי ג� .  כאשר נדונה הענקת הזכות לנשי� לבחור ולהיבחר,שבה והתעוררה בעת החדשה

כאלו הסוברות שיש להתיר ולהכשיר : בדבריה� של חכמי זמננו מוצגות עמדות מנוגדות

לצד	 של עמדות שוללות , 	 נעשית מכוח קבלת הציבור ובמיוחד כאשר כהונת,כהונת	 של נשי�

  .ואוסרות

בכל הצמתי� ההלכתיי� ראינו עמדות :  האמור לעיל מצטיירת תמונה הלכתית מורכבתמכל

 הראשוני� מטי� בדבריה� לאסור וכ� ג� בספרות מרבית א�, המצדדות באפשרות מינוי שכזה

ג� למרבית הדעות , יוכל להכשיר הציבור לתנראה שמנגנו	 של קב, ע� זאת. הפוסקי�

 ולדעות אחרות ,לפחות בתחו� דיני ממונות(את מינויה של אישה לתפקיד שיפוטי , האוסרות

  ).א� ביתר התחומי� – שהוצגו

 שמא שאלה הנדונה זה חלקב.  את עיוננו בשאלת הצור� בבית די� בהלי� הגירושי�המשכנו

תוכלנה נשי� להיות , געת לנושאי הדי	 האישי סמכותו העניינית של בית הדי	 הרבני הנוחנוכ

וענייני מזונות ורכוש (בתי הדי	 הרבניי� עוסקי� בעיקר בתיקי גירושי	 . חלק מהרכב הדייני�

 יש לבחו	 א� אכ	 על פי ההלכה נדרש הרכב של בית די	 לצור� ,כיוו	 שכ�). הנכרכי� בה�

  : זה נבחנו השאלות הבאותבהקשר .תביעת הגירושי	

  ?הלי� של נתינת גט יש צור� בקיומו של בית די	 בהא�

  ? בעת הדיו	 בתביעת הגירושי	 והכרעתה יש צור� בבית די	הא�

  ?די	 לצור� כפיית גט יש צור� בבית הא�

א� .  די	ת נתינת הגט ראינו שמעיקר הדי	 ולמרבית הדעות ההלכתיות אי	 צור� בביבשאלת  .א

אי	 בכ�  –  הכולל אישה איננו עולה כבית די	א� לדעות שאישה פסולה מלדו	 ושהרכב, כ�

 פשט המנהג לסדר את הגט בבית די	 של שלושה אמנ�בפועל .  את הגט הנית	פסולכדי ל

 שאישה בקיאה וידענית בתחו� ראהא� נ, כדי להימנע משגיאות בתחו� סבו� וחמור זה

 .הגיטי	 תענה ג� על הצור� הזה
ו מנוהל בהסכמה וכרו� בדיו	 בטענות הצדדי�  הגירושי	 איננתביעת של ההלי� כאשר  .ב

 הדיו	, הודאות בעלי די	 וכדומה, שמיעת עדויות, לגירושי	 עצמ� ובהשלכות הממוניות

כבר עמדנו על האפשרות ההלכתית .  לכאורה להתקיי� בהרכב בית די	 של שלושהצרי�

 
ממנגנו� של קבלה לפי השיטה הרואה במינוי אישה לדיינות  כי הרב הרצוג הסתייג אציי�ע� זאת   245

 דיו� בנועיי. אול� ג� הוא הציג בדבריו נתיב הלכתי להתיר כהונת נשי� בדיינות, איסור שררה
 . לעיל114 ש"ה הצמוד לשבטקסט
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לעניי	 ). ולחלק מהדעות א� בתחומי� אחרי�( דיי	 פסול בתחו� דיני הממונות לתלקב

הרי שלצדדי� יש אפשרות לקבל עליה� בהסכמה ג� הרכב בית די	 , בירור	 של עילות הגט

, הצעתי שג� לדעה הסוברת שאי	 האישה יכולה לדו	, כיוו	 שכ�. שאיננו הרכב של שלושה

לא נית	 יהיה לטעו	 כנגד הכרעות בית הדי	 שניתנו בהרכב הכולל אישה נוכח אפשרות בית 

במסגרת דיו	 זה ). ובהנחה שאפשרות כזו תוכשר על ידי המחוקק(הרכב חסר הדי	 לדו	 ב

דומה . נדרשנו ג� לשאלת השפעותיו של דיי	 פסול על כלל ההרכב וראינו דעות חלוקות

 שיינתנו טות של החלירות	שנוכח המשקל המצטבר של הדעות המצדדות באפשרות כש

דעות , ישה לדו	 לכתחילהדעות המצדדות באפשרות הא(בהרכב המונה ג� אישה 

 הרכב חסר מכוח קבלת הכשרתהמצדדות באפשרות האישה לדו	 מכוח קבלת הצדדי� ו

יש מקו� לטעו	 שהוצב בסיס הלכתי משמעותי להכשרת הדיו	 בטענות הצדדי� , )הצדדי�

 .ג� על ידי אישה המכהנת בהרכב
 שבוי הרכב בית די	  נבדקה ג� שאלת תקפותו של הלי� כפיית גט שייעשה על ידלבסו�  .ג

 לש� כ� פנינו לבחו	 א� זהותו של הגו� השיפוטי הקובע את כפיית הגט. חברה ג� אישה

. כפייה להלכתיותאו שמא נודעת חשיבות רק לקיומ	 של עילות , משליכה על תוקפו

ייתכ	 שלדעות שאישה פסולה מלכה	 , א� יש חשיבות לזהותו של הגו� השיפוטי, לכאורה

שאלה זו נדונה בסוגיות המשנה .  בהוראתה בלתי תק�כפייהגט שנית	 בבדיינות יהא 

בסופו של העיו	 מצינו שלדעה ". גט מעושה בגויי�"והתלמוד הבוחנות את תוקפו של 

 של הגו� תו חשיבות לזהואי�מעיקר הדי	 , �"הנפסקת להלכה בדברי הרמב, האחת

פרמטרי� ההלכתיי� המצדיקי�  היא לפי הכפייה כל עוד ההשיפוטי הקובע את כפיית הגט

 פסלות הגט היא מצד גזרת חכמי� שאיננה ישימה לכאורה על אישה ,לשיטה זו. אותה

 חשיבות לזהותו של הגו� קיימת אכ	 אחרתלדעה ההלכתית ה. שתכה	 כדיינת בבית הדי	

והגו� , "לפניה� ולא לפני גויי�" נוכח האיסור של השיפוטי הקובע את כפיית הגט

 ג� ,אול�ו. שפיע על גיבוש הרצו	 הפנימי למלא אחר הוראותיו ולתת את הגטהשיפוטי מ

לשיטה זו הצבעתי על האפשרות שהטעמי� לפגיעה בתוקפו של הגט אינ� קיימי� לעניי	 

 רוב	 של הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט שרוב הדגשתי ,יתר על כ	. אישה דיינת

 נראה שיש בסיס אית	 לטענה שבמצב , האמורכחנו .כפייהבבתי הדי	 אינ	 מוגדרות כלל כ

בבית די	 רבני שבהרכבו חברה ג� ,  ניתנת לפי הפרמטרי� ההלכתיי�כפייה ההוראת בוש

דומה שג� לדעות שאישה פסולה מלכה	 בדיינות יש לטעו	 . הגט יהא תק�,  דיינתשהאי

�וא� (ש מאסר  הטלת עונבעתומכל מקו� טענה כנגד תקפותו עשויה לעלות רק , שהגט תק

 כדי בושציינתי כי נית	 לחשוב על מצב ).  ממשכפייה זוהי אכ	 א� בשאלה ספקכא	 יש 

נשי� בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב עת מוטל על הסרב	 צו , לצאת ידי כל הדעות

  .הגבלה מסוג זה

נשי� נוכל לנסות ולבחו	 א� יש נתיב הלכתי לכהונת	 של ,  כשמצע הלכתי זה בידינו,עתה

  .בבתי הדי	 הרבניי� כיו�
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   הלכתי אפשרי לכהונת� של נשי� בבתי הדי� הרבניי�נתיב. 2

  : ההלכתי העלה שתי זוויות חשובות לדיו	המצע

נוכחנו בעובדת קיומ	 של דעות :  המאפשרות מציאות של אישה המכהנת בדיינותדעות  .1

בר� בעול� . יינותדהלכתיות המכשירות לכתחילה ומעיקר הדי	 את האישה לתפקידי 

שהרי למול העמדה המכשירה קיימת עמדה נוגדת , לא די בעובדה זו בפני עצמה, ההלכתי

ועל פיה נשי� פסולות לכתחילה לתפקידי , שא� נפסקה להלכה למרבית הפוסקי�, ופוסלת

למרבית העמדות השוללות יש אפשרות שאישה תכה	 בדיינות מכוח , ע� זאת. דיינות

  . הסכמת הציבורהסכמת הצדדי� או

לחלק (או א� ,  הדבר שא� הצדדי� יסכימו לכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	פירוש  

 יש בסיס הלכתי לטעו	 –תהיה הסכמה וקבלה ציבורית של כהונה שכזו ) מהדעות

  .שכהונתה מקיימת את הפרמטרי� הנדרשי� על פי ההלכה

 הזווית: � בהרכב של בית די	 הנדוני� בבית הדי	 הרבני אינ� מקימי� צורהנושאי�  .2

היא הצבעה על בסיס הלכתי לטענה שבתביעות גירושי	 ,  לדיו	 זה יותרוהמחודשת, השנייה

זווית זו מציעה התמודדות . כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	, הנדונות בבית הדי	 הרבני

	 כ�  כ� וביבי	ש ידי הטענה על זאת,  אישה מלכה	 בדיינות הפוסלותחדשה ע� הדעות

  .ינוהל על ידי דיי	) או לכל הפחות חלק ניכר של ההלי�(מצד ההלכה אי	 הכרח שההלי� 

 הכרעות שניתנו ירהרי שנית	 להכש, א� לסוברי� שיש צור� בהרכב בית די	,  ועודזאת  

  . ישבה אישה מכוח היותו הרכב חסר ותק� בהסכמת הצדדי�בושבהרכב 

 אחת בפני עצמה על האפשרות של כהונת נשי� המצביעות כל,  שלשתי זוויות הדיו	דומה

בדבר אפשרות ,  שלעניות דעתי ראויה לדיו	,ביחד ה	 מעלות טענה. משקל מצטבר, בדיינות

  .מינוי	 של נשי�

.  לציי	 שדר� זו של צירו� צדדי� להיתר איננה דרכו האופיינית של העול� ההלכתיחשוב

שוש לכל חומרה ולהתרחק מהאיסור במרבית הנושאי� נטיית� של פוסקי ההלכה היא לח

ואי	 ה� נוטי� להוסי� דעה מקלה על גבי דעה מקלה כדי להגיע לתוצאה , ההלכתי האפשרי

 , הנושא שנדו	 טומ	 בחובו מצוקה אנושית גדולהבה�שיוצאי דופ	 ה� המקרי� . מבוקשת

ו	  דומה שהרצו	 להביא לשווי247. או מצוקת� של הממזרי�246דוגמת מצוקת	 של העגונות

איננו עונה באותו אופ	 על מצוקה אנושית , מוצדק וראוי ככל שיהיה, מגדרי בתו� בתי הדי	

 
246 �) א"ע, יבמות פח, בבלי" (�משו� עיגונא אקילו בה רבנ"יש עיקרו� הלכתי הקובע כי ,  למשלכ

 כשיש שיטות א� ומבוססות על שיטות הלכתיות מקלות סתמ�ובגינו מקובל כי יש מקו� לה
מכיו� דאיכא עגונא דאתתא דנפיק מיניה חורבה אי� : "לו, �"ת הרא"כ� למשל שו. מחמירות יותר

א א� יראה בית די� אל[...] ראוי להניח כל התנאי� והגאוני� המקילי� בזה ללכת אחרי המחמירי� 
 ".דברי היחיד ויסמו� עליו כגו� בשעת הדחק

עיו� מחודש ביסודות ההלכתיי� לטיהור ממזרי� נוכח "תהילה בארי אלו� , במאמרי עיינו 247
 ).ע"התש–ט"התשס (45, 43,  כו המשפט העברישנתו�" התקדמות הרפואה
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,  עקרו	 השוויו	 של� א� אי	 די בחשיבות ולתהותיש מקו� להתלבט, עדיי	. דוגמת אלו

  של�וא� תחושת, תדמיתו של בית הדי	 בעיני כלל החברה הישראלית, אינטרס הציבור

  .כדי להצדיק מהל� הלכתי שכזה)  המתדיינותיקרובע(די	 המתדייני� בפני בית ה

 רבה יהשה, הרב ישראל הלוי בארי,  סבישל את דבריו ג� אוסי� נוס� להתלבטות זו כנדב�

המדרש "בספרו .  של נשי� בתפקידי דיינותהייחודית תרומת	 על מצביעה, של נס ציונה

  : "כנסתי"ה "ד,  בפרשה) וילנא(מביא הרב בארי את מדרש קהלת רבה " הכהלכ

  .  דייני	 זכרי� ודיינות נקבותשדות שדה ו]...[ לי שרי� ושרות עשיתי

  :  מדרש זה כותב הרב באריעל

 זה מ	 החכמה למנות דיינות נקבות שישפטו בדברי� שאי	 צרי� איש דוקא ג�

ובהערותיו ". או שיקבלו עליה� את דינותה ואולי בסכסוכי משפחה כנהוג היו�

של גברי� ושל , ב שמא המדרש מדבר על הרכב כפול של דייני�ש� הוא כות

ד רגיל וכ	 הוסי� שיתברר בפני דיינות " מתברר בפני ביהאותו די	 הי: "נשי�

נקבות שאולי יש בה	 בינה יתירה וגישה מיוחדת ואחר כ� שוקלי	 זה מול זו 

  248.ע"וצ.  הדי	 בדקדוק ושיקול מיוחדואז היה מתברר

הכרעה כזו נתונה .  ניסיו	 לפסיקת הלכה משו�הדגיש שאי	 בכל האמור למותר לציי	 וללא

 הסמכות לפסוק ולהחליט א� אכ	 קיי� בסיס להכשרת כהונת	 של נשי� שלה�, לגדולי התורה

 חשיבה שטר� זוויות כמה שהוצעו כא	 נית דומ,מכל מקו�. בבתי הדי	 מ	 הבחינה ההלכתית

  .שיר את הדיו	נדונו בהקשרה של סוגיה זו ועשויות להע

   דיינות לתפקידי נשי� מינוי בשאלת� "בג עקרונות יישו�. ו
  הרבניי� הדי� בבתי

אנסה להקיש ,  לבתי הדי	 הרבניי�נשי�  הצגת עמדתו של הדי	 העברי בשאלת מינוי	 שללאחר

� כלפי בתי הדי	 " שינקוט בגריתלעמדה אפש,  שסקרנו בתחילת דברינו,פלונית� "בי	 בג

  . תהיה עתירה למינוי	 של נשי� לתפקידי דיינותאכ	 �א ,הרבניי�

  :פלונית� " אלו עקרונותיו המנחי� של בג249, שראינוכפי

 השוויו	 חל על בתי הדי	 הדתיי� ה	 מכוח חוק שיווי זכויות האישה וה	 מכוח היותו עקרו	  .א

 .עקרו	 יסוד של השיטה המשפטית כולה

 
 על כ� נתונה לרב תודתיו, יל הוסבה תשומת לבי לדבריו המובאי� לעזהמאמר  בעת כתיבתו של  248

 .ר לוי יצחק קופר"ד
 .30 ש"בטקסט הצמוד לה, פלונית� "בג הסוקר את בפרק 249
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דתי לאמ� מבי	 הדעות ההלכתיות השונות את  עקרו	 השוויו	 מחויב בית הדי	 הנוכח  .ב

 .הדעה ההלכתית המתאימה לעקרו	 השוויו	
 לתת פרשנות ואילו לחריגיו יש,  חוק שיווי זכויות האישה יש לפרש בפרשנות רחבהאת  .ג

  . מצמצמת

  : לחוק קובע5 סעי� . תחילה את תחולת סייגיו של חוק שיווי זכויות האישהבח	א

  .וע בדיני איסור והיתר לנישואי	 ולגירושי	אי	 חוק זה בא לפג. 5

 לחוק שיווי זכויות 5 המופיע בסעי� הסייג את, פלונית� " פרשנותו המצמצמת של בגלפי

 הדי	 בתוכ� החלת שוויו	 מגדרי תביא לפגיעה בושהאישה יש לפרש כסייג המתייחס למצב 

 בעלי הסמכות לייש�  החלי� עלהדיני� ולא על ,הדתי עצמו המסדיר את ענייני הגירושי	

  .  את הדיני� הללוולהוציא לפועל

לא נראה שכהונתה של אישה בהרכב בית הדי	 תשפיע על ,  פי הסקירה שנערכה לעילעל

במרבית חלקיו כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	 או , במיוחד כיוו	 שכאמור, תוכ	 הדי	 הדתי

 היושבת� כפיית גט על ידי אישה א� שהוצג בסיס הלכתי לכ� שג. נית	 להסתפק בהרכב חסר

גט מעושה "ציינתי ג� את האפשרות שיהא מי שיטע	 שהגט יהיה , על כס הדיינות תהא כשרה

נית	 אולי להציע שבהלי� המסוי� , וכדי לצאת ידי חובת כל הדעות, נוכח האמור". שלא כדי	

  .של כפיית הגט יישב הרכב של גברי� בלבד

  :לחוק הקובע) ג(7ות האישה הוא סעי�  נוס� של חוק שיווי זכויסייג

ובכלל , הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתא� לדי	 הדתי) ג(7

  .זה על מינוי רבני� ובעלי תפקידי� שיפוטיי� בבתי די	 דתיי�

 איננו תפקיד שיפוטי לפי לשו	 130 הוכרע כי מינויי� של הבוררי� לפי סעי� פלונית� "בבג

�תפקיד " ולכ	 א� אינו , בדרישות למיומנות וידע בדי	 הדתי השרעימתאפיי	 איננווא� , הסעי

 פני הדברי� כאשר אנו דני� במינוי נשי� ה� אלה לא ,אול�ו. רישא) ג(7לפי סעי� " דתי

 ,יכא	 בוודאי מדובר בתפקיד שיפוטי וכ	 בתפקיד דת. לתפקידי דיינות בבתי הדי	 הרבניי�

ואיננו מחייב את בית ,  חל7 נראה שסייג סעי� , שכ�	כיוו.  העבריהדורש מיומנות וידע בדי	

  .הדי	 להוראות חוק שיווי זכויות האישה

 הדי	 כפופי� לעקרו	 תי דייקה השופטת ארבל ואמרה שלדעתה בפלונית� "בבג,  זאתע�

 ושמכוח כ� עליה� להעדי� ולבכר עמדות ,השוויו	 מכל מקו� מכוח היותו עקרו	 יסוד

  : זהקרו	יהמתיישבות ע� עהלכתיות 

 שהיינו מגיעי� לאותה תוצאה ג� א� היינו מניחי� שחוק שיווי זכויות יתכ	

ככל הערכאות השיפוטיות , בתי הדי	 הדתיי�. האישה לא חל על המקרה דנ	

 ובה� לעיקרו	 השוויו	, כפופי� לעקרונות היסוד של השיטה, ורשויות השלטו	

ריכה להיעשות א� היא תו� התחשבות הפעלת הדי	 הדתי צ, לפיכ� ]...[

ככל שנית	 , ובעיקרו	 השוויו	 בפרט, בעקרונות היסוד של השיטה בכלל
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כבוד האד� וחירותו כי :  כ� קובע א� חוק יסוד]... [במגבלות הדי	 הדתי עצמו

" יסוד זה�כל רשות מרשויות השלטו	 חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק"

) � זו לטעמי היא כי א� קיימת אסכולה מקובלת  של קביעהההשלכה). 11סעי

 בית הדי� הדתי להעדיפה על לבדי� הדתי המתיישבת ע� עיקרו� השוויו� ע

  250.אסכולה אחרת בדי� הדתי שאינה מתיישבת ע� עיקרו� זה

� לטעו	 שקיומה "יוכל בג, לאור סקירת העמדות ההלכתיות בשאלת מינוי	 של נשי�, לכאורה

או קיומה של עמדה המאפשרת לנשי� לשבת על ,  לתפקידי דיינותשל עמדה המכשירה נשי�

 בית הדי	 את  לחייבעשויה, כס הדיינות במהל� דיוני� בהליכי גירושי	 כפי שפורט ובואר

  .  אות	 על פני העמדות השוללות והפוסלותהעדי�הרבני לבכר ול

� לבית הדי	 "בג הורהלעניי	 בית הדי	 השרעי :  לציי	 הסתייגות אחת חשובהיש,  זאתע�

 של בית הדי� השרעי תקדימיותו� שהוא מסתמ� על , חברתהמלהעדי� עמדה דתית אחת 

 לעומת 251. המצביעי� לכאורה על אימוצה של אסכולה המאפשרת מינוי נשי� כבוררות,עצמו

 , הוא מכשיר אישה לתפקידי דיינותבוש בית הדי	 הרבני אי	 בנמצא כל תקדי� לעניי	, זאת

ראה מעי	 זו כלפי בית הדי	 הרבני עשויה להתקבל כהוראה מרחיקת לכת וא� ככזו וממילא הו

א� א� : כא	 כמוב	 עולה שאלה נוספת וחשובה באותה מידה. המסיגה את גבולו של בית הדי	

� "שמא עדי� שבג? � ישתמש בה" שבגראוי הא�, הוקמה תשתית משפטית להוראה מעי	 זו

 את להכריע טונומיה של בתי הדי	 הדתיי� לסוגיה� השוני�ינקוט ריסו	 ולא יתערב כלל באו

  !? ולו ג� נוכח ער� השוויו	,תוכנו של הדי	 הדתי

 מסוג זה של שוויו	 מגדרי אמנ� אטיי� יותר ממקצב החיי� והערכי� החברתיי� שינויי�

. פי	 זעיר זעיר וטיפי	 טי, של דבר אנו אכ	 עדי� לתמורותופוא� דומני שבס, שמחו� לבתי הדי	

יש להתלבט ולשקול . הוראה כופה מבחו� עשויה להביא לתהלי� הפו� של הקצנה ואנטגוניז�

 , לשיח הפנימי שיפעל את פעולתו ויניב את תוצאותיולהניח מוטבשמא לטובת העניי	 עצמו 

  . זמ	 רב יותרהדבר יתאר�א� א� 

   ומסקנותסיכו�. ז

 של נשי� רות	יכש: דש בסוגיה עתיקה כקטליזטור לעיו	 מחופלונית� " זה שימש בגבמאמר

השאלה שיש לשאול איננה א� העמדה ההלכתית הנוהגת , �"לאור הבג. לתפקידי� שיפוטיי�

, אלא השאלה א� יש עמדה הלכתית בעלת משקל, בפועל היא שנשי� אינ	 מכהנות כדיינות

 
 ).ההדגשות הוספו (44' ספ, 1ש "לעיל ה, פלונית� "בג 250
. � תקדימי� והתחומי� אליה� התייחסו� ששגה בהבנת אות" שבית הדי� השרעי טע� כנגד בגא� 251

 .29 ש"לעיל ה,  הדי� השרעי לערעורי�בית� "ראו דגנ
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י� בית  אנו נדרשי� לשאלה א� צרממילא ,א� אכ	 כ�. המצדדת באפשרות מינוי	 של נשי�

  .להעדיפה ולבכרה נוכח עקרו	 השוויו	, �"לפי עמדת בג, הדי	 הרבני

 תו� , לתפקידי שיפוטרותי כשנשי� שלפיה	 על קיומ	 של דעות הלכתיות הצבעתי

א� ,  זאתע�.  נפסק כדעה שנשי� אינ	 יכולות לכה	 בדיינות לכתחילהלהלכה  כיהדגשתיש

נית	 יהיה להכשיר	 מכוח ,  לדיינות לכתחילהרותילמרבית המחזיקי� בעמדה שנשי� אינ	 כש

  .קבלת הצדדי� או הציבור

.  מכ	 בחנתי א� כלל יש צור� בהרכב של בית די	 בנושאי� הנדוני� בבית הדי	 הרבנילאחר

 הרי שג� לדעות , נניח שאי	 צור� בהרכב בית די	שא� בכ�חשיבותה של בחינה זו היא 

יהא תוק� , השוללות את אפשרות כהונתה של אישה כדיינת ככלל וא� מכוח הסכמת הצדדי�

  . חברה אישהבושלהחלטות בית הדי	 שניתנו בהרכב 

 לצור� הלי�  די	תאי	 צור� בבי,  הדעות ההלכתיותית על כ� שמעיקר הדי	 ולמרבהצבעתי

אכ	 יש צור� בבית , הודאות וכדומה,  עדויותשמיעת,  בטענות הצדדי�דיו�לעניי	 .  הגטמת�

 די	 פסקי כמההצבעתי על .  ד	 יחידשל רותוי אול� הסכמת הצדדי� יכולה לבסס את כש,די	

הנוקטי� גישה שעל פיה נית	 לדו	 ולהכריע א� בשאלת חיוב הגט בהרכב של ד	 יחיד מכוח 

הרי שא� ,  מלכה	 בדיינות נראה שא� לדעות הפוסלות אישה,נוכח כל האמור. הסכמת הצדדי�

יש צדדי� רבי� לטעו	 לכשרות , הצדדי� יקבלו על עצמ� כי אישה תהא חלק מההרכב

 כיוו	 שמכל מקו� נית	 להכשיר	 כהחלטות שניתנו בהרכב 252,החלטותיו במישור ההלכתי

  . חסר

� מורה בית הדי	 על בה�ש בחנתי את האפשרות שאישה תשמש בדיינות ג� במצבי� ,לבסו

אול� , כפייה לכתחילה ומעיקר הדי	 אכ	 יש צור� בבית די	 כדי להפעיל כוח של . גטתכפיי

קיימות שתי דעות הלכתיות וחלוקות לעניי	 תוקפו של גט שכפייתו נעשתה לפי כללי ההלכה 

 הגט תק� מעיקרו ופסול רק מצד ,�"הנפסקת לדעת הרמב, לדעה האחת. בבית די	 של גויי�

הנפסקת , לדעה האחרת). ימה למצב של אישה דיינת בבית די	 רבנישאיננה יש(גזרת חכמי� 

 וזאת משו� שיש איסור לבוא לדיו	 בפני ,גט כזה איננו כשר מעיקר הדי	,  הפוסקי�למרבית

במיוחד (נראה שטע� זה א� הוא איננו ישי� למצב של אישה יהודייה המכהנת כדיינת . גויי�

, כיוו	 שכ�). כוח קבלת הציבור או קבלת הצדדי�נוכח שלל העמדות המאפשרות את כהונתה מ

 נעשתה כאשרשריר ועומד ג� ,  גט כפוי תק�בה�שנראה כי הרציונל הקובע את המצבי� 

 הסנקציות המופעלות כנגד סרבני הגט אינ	 שמרבית הדגשתי.  חברה אישהבוש בהרכב כפייהה

,  בהרכב כאמורכפייה	 בולכ	 א� א� נטיל ספק בתוקפו של גט שנית, כפייהמוגדרות כלל כ

 
עלולה להתעורר ,  נדונה תביעת הגירושי� בפני הרכב של שלושה וביניה� אישהכאשר אמנ� 252

� כבלתי "ע בג קבשאותומצב , הטענה שלפי המוצע כא� משמע שההרכב מנה רק שני דייני�
הרי שבעיניו יש כא� , � הרכב הכולל אישה איננו מנוע מלדו�"אלא שא� לדידו של בג, חוקתי

 ושאינ� תיותוממילא טענות כנגד חוקיותו של ההרכב ה� טענות שאינ� הלכ, הרכב של שלושה
 . הנית� מכוחוהגט שלנוגעות לתוקפו ההלכתי של הדיו� ו
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וא� כא	 יש להסתפק א� זוהי (נראה לומר שהבעיה תתעורר רק במצב של הטלת עונש מאסר 

א� לעמדה דחוקה זו נית	 יהיה לחשוב על פתרו	 הקובע כי נשי� , לכאורה).  ממשכפייהאכ	 

  .עת מוטל על הסרב	 צו הגבלה מסוג זה, בתפקידי דיינות יימנעו מלשבת בהרכב

דעות המכשירות כהונתה של אישה  –  זוויות הדיו	 ההלכתיות שהוצגושתיב שניתדומ

או לפחות בחלק� (והאפשרות שבהליכי הגירושי	 , כדיינת לכתחילה או מכוח קבלת הצדדי�

 במיוחד , לדיו	 ההלכתיהעשרה  משו�יש – כלל אי	 צור� בהרכב של בית די	) מהליכי� אלו

  . פלונית� "	 חשיבות מצד עמדתו של בגללא ספק נודעת לה. במשקל	 המצטבר

� דומה המופנה לבתי הדי	 הרבניי� והמורה לה� לאמ� " יגידו א� נהיה עדי� לבגימי�

נית	 לייחל ולקוות כי תמורות . עמדה הלכתית המאפשרת כהונת	 של נשי� על כס הדיינות

 כאמור נתיב  ואולי יימצא,הזמ	 והחברה יחלחלו וישפיעו על הנעשה בבתי הדי	 הרבניי�

בשאלות . הלכתי מוסכ� שיאפשר ג� לנשי� לקחת חלק פעיל בהלי� השיפוטי בבתי הדי	

  253." לזמ	 שיבוא ויכריעהדבר נניח" כדבריו של הרב ויינברג, הללו

 
 .כשהוא מתבטא לעניי� זכות נשי� לבחור ולהיבחר, לטסימ� ק, חלק א, ת שרידי אש"שו 253




