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  עתירה למתן צו על תנאי
  

, מוגשת בזאת 1984 –לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, תשמ"ד  1בהתאם לתקנה 

אל  ניםהמכוו יםמוחלט םולעשות על תנאי ויםצועתירה לבית המשפט הנכבד, כי יואיל ליתן 

  :שיבים והמורים להם ליתן טעםהמ

לפסול על הסף את מועמדותן  1ניותה של המשיבה מדימדוע לא יקבע בית המשפט הנכבד כי  .1

לרעה את ציבור הנשים בישראל  מפלהה פסולההינה מדיניות  יהשל נשים להיבחן בבחינות

בעקרון בכבודן, , העותרותחוקתית בזכויות היסוד של ופוגעת פגיעה חמורה ובלתי  שלא כדין

ללא כל סמכות  ובדמותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל השוויון, בחופש העיסוק

 ;שבחוק
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ציבור כלל לפתוח את שערי בחינותיה ל 1על המשיבה מדוע לא יקבע בית המשפט הנכבד כי  .2

, להןולהנפיק  לאפשר להן להירשם ולגשת באופן שוויוני למבחנים אלו, ולעותרות בתוכן הנשים

המעידים על הידע ההלכתי שהוכח  ם הנוגעים למעבר בחינות אלואישורי ,2ע"י המשיבה 

 כלכן ו מעבר סך מבחניםאישור  ;גיליון ציונים ;: אישורי מעבר בחינהובכלל זאתבמסגרתן, 

 . שמוענקת לגברים שעוברים מבחנים אלותעודה 

ככל שייקבע שאין על המשיבים להנפיק לעותרות את התעודות המוענקות  ואך ורקלחלופין,  .3

לגברים בהתאם למבחנים שתעבורנה, מתבקש כבוד בית המשפט להורות למשיבים ליתן טעם 

, לתעודות המוענקות לגברים מקבילות תעודותמדוע לא ינפיקו לציבור הנשים, ולעותרות בכללן, 

 במסגרת בחינות אלו.על הידע ההלכתי שהוכח אשר מעידות 

 יםלמוחלט יםולאחר שישמע את טענות הצדדים, מתבקש בית המשפט הנכבד להפוך את הצו

  ולחייב את המשיבים בהוצאות המשפט של העותרות, בתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ עליו כדין.

  

  עניינים תוכן

  3  ....................................................................................  פתח דבר  א.
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  :ואלו נימוקי העתירה

  פתח דבר  .א

בחינותיה בפני  לנעול את שערי 1הפסולה של המשיבה במדיניותה מוקדה של עתירה זו  .1

 . בשל היותן נשיםאך ורק  - וזאת ,נשים בישראלהציבור העותרות, ובפני כלל 

כידוע, בעשורים האחרונים, ובשנים האחרונות בפרט, חלה צמיחה משמעותית בהיקף  .2

מספר הולך וגובר של נשים, אשר שקדו על  כתוצאה מהתפתחות זו,לימוד התורה של נשים. 

בעולם ההלכה, מבקשות לתת מענה לביקוש ההולך וגובר של  תלמודן ורכשו ידע נרחב

  נשים בפרט, להוראה והנחיה הלכתית. של הציבור, ו

כחלק טבעי ומתבקש מתהליך זה, חפצות תלמידות חכמים אלו לקבל ביטוי רשמי  .3

. זאת, 1ה של המשיבה לידיעותיהן הנרחבות בהלכה היהודית באמצעות היבחנות במבחני

ת מידה האחידות והרשמיות המוכרות בקרב ציבור שומרי המצוות בכדי לעמוד באמו

בישראל, עליהן יוכלו לסמוך הציבורים המבקשים לפנות אליהן בענייני הלכה, ובאופן 

 העולה בקנה מידה אחיד עם אופן בחינת ידיעותיהם ההלכתיות של ציבור הגברים בישראל. 

 המשיבה מטעם לרבנות הסמכה לקבלת דרישה ואינ זו עתירה של עניינהכבר כעת, כי  יובהר .4

אשר שקדו על תלמודן שנים רבות לגשת למבחניה של המשיבה  לאפשר לנשות הלכהאלא  ,1

 .האישורים המקובלים המעידים על מעבר בחינות אלוהתעודות ואת , ולקבל על כך 1

אינן מבקשות בעוד ישנו דיון בין פוסקי הלכה אודות מתן סמיכה רבנית לנשים, העותרות  .5

לעסוק בכך במסגרת עתירה זו או לנהל דיון הלכתי בתוך כותלי בית המשפט. לעמדת 

 העותרות דיון בשאלה הלכתית זו אינו נדרש לשם הכרעה בעתירה דנן.

 לעמדת העותרות, ניתן להבחין בין עצם מתן כושר והסמכה לרבנות, לבין הנפקה של תעודות .6

שהינה פעולה מנהלית במהותה. לשיטת העותרות, עצם , מעבר הבחינותעצם המאשרות את 

, אלא מהווה מתן הנפקת תעודה, כשלעצמה, אינה מחייבת מתן כושר או הסמכה כאמור

ובקיאות בתלמוד ובפוסקים.  ,אזרחי אודות עמידה בבחינות ההלכה שנערכו-אישור מנהלי

הפרקטיקה המעשית הן לאור ו בחנה זו מתבקשת, הן לאור עקרון השוויוןהטען, כי י

 במסגרתה נעשה שימוש בתעודות אלו.

היום, דהיינו תעודת יורה  1לעמדת העותרות, גם את התעודה העיקרית שמנפיקה המשיבה   .7

ניתן להנפיק כתעודה מנהלית המעידה על מעבר סך הבחינות, גם עבור ציבור הנשים יורה, 

  הלומדות ומבלי שהדבר יהווה הסמכה רבנית. 

                                                 
רקמן לקידום מעמד האישה נ' מרכז  5579/18בג"ץ  ,רקמן בפרשיית ארז ברק דפנה השופטת' כב של דבריה  1

, פורסם בנבו) (להלן: "פרשיית רקמן"), בעניין ייצוג נשים באסיפה 13.8.18(ניתן ביום  הרבנים הראשיים לישראל
  הבוחרת של הרבנות הראשית .

ונשים חייבות  ,קיימות שלוש מצוות המוגדרות כמצוות עשה שהזמן גרמא, כידוע״
ג "כ ,שבת א"ע' ד ,מגילה" (אף הן היו באותו הנס"ההסבר שניתן לכך הוא ש .בהן

הנשים החפצות : בשינויים המחויבים אפשר לומר גם כאן). א"ח ע"קדף  ,פסחים א"ע
ראוי  .בשירותי דת ובלימוד תורה הן חלק מהנס של התחדשות עם ישראל בארצו

  1 ״.שיינתן לכך ביטוי גם באסיפה הבוחרת של הרבנות הראשית
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מתן הסמיכה הרבנית כמסורת ישראל אינו המאפיין היחיד או ההכרחי של  כפי שיפורט, .8

משמשות גברים רבים בהקשרים רבים בחייהם  . שכן, תעודות אלו1תעודותיה של המשיבה 

 .זו רבניתהסמכה אשר אינם מחייבים הפרטיים והציבוריים, 

עשות בתעודות בפועל, העובדות מדברות בעד עצמן: חלק גדול מהשימושים המיועדים להי .9

, וכנראה שרובם המוחלט, אינם לשם מינוי לתפקידים דתיים על פי הדין הדתי 1המשיבה 

או לתפקידים המחייבים הסמכה או כושר רבני. במסגרת זו נעשה שימוש בתעודות המשיבה 

כאמצעי להוכחת ידע תורני בלבד, מבלי שההסמכה הרבנית עצמה נדרשת לצורך ביצוע  1

  ם אלו אין כל הבחנה, ולא יכולה להיות הבחנה כדין, בין גברים ובין נשים. התפקיד. בהקשרי

כפי שיפורט במסגרת עתירה זו, חסימת האפשרות של נשים להיבחן על ידיעותיהן  . 10

ההלכתיות במסגרת הבחינות ההלכתיות הממלכתיות הנערכות מטעם מדינת ישראל, הינה 

רבים ומגוונים, ציבוריים ם ריבעלת השלכות מרחיקות לכת המקבלות ביטוי בהקש

 כאחד. ותעסוקתיים 

ובפגיעה זכויות החברתיות של אוכלוסיית הנשים בישראל, ה בהפרתמדובר נמחיש, כי  . 11

באופק התעסוקתי שלהן, נוכח שוק העבודה הישראלי בו הכלי המרכזי להערכת ידע תורני 

לעקרונות  מובהקכל זאת, ללא כל סמכות שבחוק, ובניגוד  .1הינו מבחינה של המשיבה 

 .וחופש העיסוק , ובראשם עקרון השוויוןהיסוד של המשפט הישראלי

התורני של נשות הלכה, ובצמצום יכולתן לתרום  באופקיתרה מכך, מדובר בפגיעה מהותית  . 12

 ורנית של ישראל.ת-לעולם התורה ולהשתלב במנהיגות החברתית

, בטקס הסמכת מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אלחנן גלטבהקשר זה נביא את דבריו של  . 13

 : רבנים בירושלים, ביום ט' אלול, תשע"ד

כשרואים את הגיוון הרב של המוסמכים בעדות, במגזרים ובגילים, "

מבינים שהרבנים שמוסמכים היום הם המנהיגות הרוחנית העתידית של 

  2"עם ישראל.

והערב על לימוד תורה, לא ייתכן כי לא יינתן לכך  שוקדות השכם נשות הלכה בה במציאות . 14

לא ייתכן שנשים,  ישראל.הרשמי במדינת הממלכתי מערך הבחינות ביטוי במסגרת 

. דלעיל גיוון עליו דיבר מר גלטאותו רב, לא יהוו חלק מכה לעולם התורה יכולתן לתרום ש

ק מהנס של ארז לעיל, חל-ריה של השופטת ברקלא ייתכן שתלמידות חכמים, המהוות, כדב

לקבל הכרה על הידע הרחב שצברו במסגרת התחדשות עם ישראל בארצו, לא תוכלנה 

 . מבחניה של מדינת ישראל

  ב. הצדדים לעתירה

  . העותרות1ב.

ה תלמוד והלכנשים תלמידות חכמים, אשר שקדו שנים רבות בלימודי הינן   1-6העותרות  . 15

 למבחניה. לגשתנבצר מהן  1יהודית, ואשר עקב מדיניותה של המשיבה 

 במדרשת לינדנבאום , אביטל אנגלברג, היא בוגרת המכון למנהיגות הלכתית1העותרת  . 16

 .ישיבת מהר"ת בניו יורקותכנית ההלכה של בית מדרש עין הנצי״ב, והוסמכה ב

                                                 
  .04.09.2014 חדשות –סרוגים הרבנים החדשים"  340צבי שיימן "צפו: טקס הסמכת     2
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רשת לינדנבאום והמכון בוגרת תכנית המתמידות במדהיא שלומית פלינט, , 2העותרת  . 17

כמו כן למדה  .(מכון תורני לנשים ע״ש שרה בת יצחק יעקב רעננערט) התלמודי העיוני במת"ן

 2העותרת בתכנית ההלכה של בית המדרש לנשים בבית מורשה בירושלים.  2העותרת 

, ומלמדת גמרא לומדת בכולל הלכה לנשים של ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת עין הנצי"ב

  אמי״ת באר, ירוחם.במדרשת  והלכה

כה של בית המדרש הוסמכה כמורת הלכה במסגרת תכנית ההלכץ, -, שרה סגל3העותרת  . 18

לנשים בבית מורשה בירושלים, ולמדה בכולל ההלכתי לנשים של ישיבת מעלה 

ת כבלנית אל, וכן משמש-עמיתה בכולל ההלכה בבית מדרש הרהייתה בעברה   גלבוע.

 וזוגות.וכמדריכת כלות 

 למדה 4העותרת משמשת כראש בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב. רחל קרן, , 4העותרת  . 19

בבתי מדרש ללימודי הלכה ועמדה בהצלחה במבחנים המקבילים למבחני  במשך שנים רבות

  סמיכה.

במסגרתה  מתמידות במדרשת לינדנבאוםהבוגרת תכנית היא מישל כהן פרבר,  , 5העותרת  . 20

תואר ראשון בלימודי תלמוד ותנ״ך באוניברסיטת בעלת  . היאשנים 5למדה תורה במשך 

, בין השאר באמצעות פודקסט אשר דף יומי לנשים ישיעורבאופן יומיומי מלמדת ובר אילן, 

ן השרון, מדרשת "תפילה במתותלמוד, הלכה שיעורי לימדה  5העותרת . לו מאות מאזינות

בית כנסת קהילת נתיבות היא ממקימי  5כמו כן העותרת ן פלך בירושלים. לינדנבאום ותיכו

 ברעננה.  

מתחילה את שנתה במדרשות מגדל עוז ולינדנבאום, ו הלמד, שלומית פיאמנטה, 6העותרת  . 21

 מלמדת 6העותרת ב וישיבת מעלה גלבוע. ״בתכנית ההלכה של מדרשת עין הנציהרביעית 

מלמדת שיעורים   כמו כן הינהב. ״יעקב ובמדרשת עין הנצי הלכה בתיכון פלך בזכרוןוגמרא 

 בקהילה במצפה נטופה ושותפה ביוזמות בתחום שילוב נשים בחיי התורה והתפילה.

עוץ ומידע במעגל החיים היהודי", הינה עמותה ללא מטרת רווח י -, "עתים 7העותרת  . 22

עם הגופים  מפגשוב, ואשר שמה לה למטרה לסייע לציבור בישראל 2002הוקמה בשנת ש

וזאת בכדי לתרום למפגש חיובי בישראל,  האמונים על מתן שירותי הדת היהודיים

 67לשם כך, מסייעת העותרת  בישראל עם החיים היהודיים.הרחב ומשמעותי של הציבור 

ומייצגת אותם מול הרשויות , ביורוקרטיה של רשויות הדת בישראללאנשים לנווט בנבכי ה

 הרלוונטיות. 

בפעילות ציבורית  ד7העותרת וסף על הסיוע האינדיווידואלי אותו מעניקה, עוסקת נ . 23

בכל הקשור לשירותי הדת  ומשפטית נרחבת לשם קידום שינויים מערכתיים לטובת הציבור

, ובכלל זאת: פרסום דו"חות מעקב תקופתיים, הגשת עתירות בסוגיות היהודיים בישראל

ל פעילות פרלמנטארית. מטרתה של פעילות זו הינה להפוך עקרוניות, ייזום הצעות חוק וניהו

 את שירותי הדת בישראל לנגישים, סובלניים ושקופים יותר.

פועל במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מטרת , מרכז רקמן, 8 העותר . 24

המרכז להביא לביעור ההפליה נגד נשים ולחיזוק מעמדן בחברה הישראלית. המרכז מהווה 

נקודת מפגש בין מחקר לעשייה חברתית, בין עולם המשפט והחקיקה להלכה. המרכז מפעיל 

קליניקה לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה המעניקה ייצוג וייעוץ משפטי לנשים מעוטות 
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; המרכז ץיכולת ללא תשלום, בבתי המשפט על כלל ערכאותיהם, בבתי הדין הרבניים ובבג"

 .יקה בענייני נשיםעוסק בייזום וקידום חק

ניסטיות, ימפ-הינו תנועת נשים דתיות "פורום נשים דתיות - קולך"ארגון , 9 העותר . 25

השואפת ליצור שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האשה, שיוויון מגדרי וזכויות 

 בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי. נשים

  

  . המשיבים2ב.

ח חוק הרבנות הראשית לישראל, ופועלת מכהמועצת הרבנות הראשית, הינה , 1ה משיבה . 26

בהלכה מספקת מערך בחינות  1. המשיבה (להלן: "חוק הרבנות הראשית") 1980-תש״מ

כמו כן,  ., הפועלת מטעמה ועל פי הנחיותיה2המשיבה באמצעות מפעילה  היהודית, אותו

 הסמכה וכושר לתפקידים רבניים ודתיים שונים.  1, מעניקה המשיבה אלועל סמך בחינות 

מערך הפעלת הינה מחלקת בחינות והסמכה ברבנות הראשית, האחראית על , 2המשיבה  . 27

 .תעודות שונות מטעמהו מסמכים ועל מתן 1של המשיבה הבחינות 

 היהודיים ,  המשרד לשירותי דת, הינו המשרד האמון על הסדרת שירותי הדת3 המשיב . 28

 כאשר מועצת הרבנות הראשית מהווה יחידת סמך של משרד זה. בישראל, 

  

  ג. רקע עובדתי

  הרבנות הראשיתבחינות . 1ג.

באופן אישי  כוהוסמ רבניםועד קום מדינת ישראל,  לאורך ההיסטוריה של העם היהודי . 29

הגוף הבלעדי  1מהווה המשיבה , ישראל ת. עם קום מדינמוריהם ורבניהםופרטי על ידי 

 שונות ונותן כשירות תעודות מעניק ,מבחנים בנושאי פסיקת הלכה מטעם המדינה העורך

על  מוכרים יומבחניו ותעודות. למעשה, אין במדינת ישראל גוף נוסף אשר לרבנות הסמכה

 .  לעניין זה ידי גופי המדינה השונים

 אלפימערך בחינות הבוחן את ידיעותיהם של  ,2, באמצעות המשיבה מפעילה 1המשיבה  . 30

 . ״)בחינות הרבנות(להלן: ״ תלמוד ופוסקיםמגוון נושאים בבנבחנים בשנה 

בעוד כל בחינה נערכת בפני עצמה, בחינות אלו אף מהוות נדבכים להליכי ההסמכה מטעם  . 31

רוחניים לתפקידים תורניים שונים, ביניהם רבנות, דיינות, שחיטה, רועים  1המשיבה 

תעודות  לשם מינוי לתפקיד דתי וחלקם הינם דין, שחלקם נדרשים על פי והשגחת כשרות

 .בדיןללא שיש לכך מקור או דרישה  של המשיבים םתנות על פי שיקול דעתשני

 , הוא כדלהלן:2מטרתו של מערך בחינות אלו, על פי הפרסום באתר המקוון של המשיבה  . 32

הרבנות הראשית לישראל מדי  מכשירהכדי להרבות תורה והלכה בעם, "

שנה מאות מורי הוראה, רבני מושבים ורבני ערים ואזורים, הזוכים 

לקבל תעודת הסמכה לאחר שעמדו בסדרת בחינות מעמיקה במגוון 

 3".נושאים הלכתיים הרלוונטיים לכהונתם

  

                                                 
  .14.02.2019לנבחנים, כניסה:  מידעהרבנות הראשית לישראל, מחלקת בחינות והסמכה,   3
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 ההרשמה לבחינות הרבנות   נהלי

לגשת לבחינות ואופן ההרשמה לסוגי כוללים תנאי סף  1נהלי בחינותיה של המשיבה  . 33

 הבחינות השונות.

כך, על פי ״נהלי ההרשמה לבחינות הרבנות״, תנאי ההרשמה והמסמכים הנדרשים עבור  . 34

 נבחן חדש הם כדלהלן: 

שנות לימוד מלאות לכל הפחות בישיבה  5אישור מפורט על  .1

 .18גבוהה או בכולל לאחר גיל 

  .כולל אישור מוכנות לבחינה מאת ראש ישיבה/ .2

 צילום תעודת זהות .3

  

  ׳.אכנספח מצ״ב  2.11.2017״נהלי ההרשמה לבחינות הרבנות״ מיום 

  

  בחינות הרבנות מבנה

עשויות להתפרס על פני מספר שנים, ומתקיימות בשלושה מועדים בשנה:  בחינות הרבנות . 35

 תשרי.-אב ואלול-ניסן, תמוז-אדר

העתק ההודעה לציבור הנבחנים אודות מועדי הבחינות שהתקיימו בשנה האחרונה לרבנות 

  ׳.בכנספח (מועד ניסן תשע״ח, אב תשע״ח, תשרי תשע״ט) מצ״ב  1ודיינות של המשיבה 

  .ג' כנספח, מצ"ב 1.1.2017 -, שפורסמה בבחינות הרבנותמתכונת הלימודים העדכנית של 

, 1מטעם המשיבה  התעודהיא תנאי סף לקבלת לאה עמידה בהצלחה בסדרת בחינות מ . 36

 ").1המשיבה ת ותעוד(להלן: "הנבחן בהתאם למבחנים שעבר 

 חלק, בהמשך שנרחיב כפי. ןבאופיי מגוונותו ותרב 1תעודות המוענקות ע"י המשיבה ה . 37

 בחוק המעוגנים ציבוריים-ממלכתיים בתפקידיםלכהן  כשירותמעניקות  אלו מתעודות

תעודת כושר  ;תעודת כושר לרב עיר: למנות ניתן אלו תעודותבין  הרבנות הראשית לישראל.

 תעודת כושר לכהן כרב רושם נישואין. ;לכהן כדיין בישראל ('ידין ידין')

דוגמת רב ומורה הוראה ('יורה יורה'), רב קהילה  ,השונות 1ה משיבהתעודות מ רבותאולם,  . 38

אינן  תעודות אלו. בחוק מעוגנים אינם אשר בתפקידים עוסקותבתפוצות ורועה רוחני, 

ומהוות אסמכתא לידע  נועדו לשימוש בקרב הציבור הרחב מעניקות כושר הנדרש בדין, אלא

 . הלכתי שנצבר

 ןהינ על ידהת ות המונפקות העיקריותעודה, 2כפי שעולה מנתוני המשיבה יוער כבר כעת, כי  . 39

מספרן , עומד על מאות מונפקות מדי שנהה אלותעודות  בעוד מספר ת 'יורה' יורה'.ותעוד

  מסתכם בעשרות בודדות בלבד. תעודות רבני עיר ו'ידין ידין'של 

לבקשת  12.8.2018מיום מר יהודה גליקמן, מנהל מחלקת בחינות והסמכה  ו שלתשובת

בעניין פעילות מחלקת בחינות והסמכה מצ"ב  8199-העותרות על פי חוק חופש המידע התשנ"ח

   כנספח ד'.
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 הבחינותהמונפקים על ידי מחלקת  אישורים

אישורים שונים הנוגעים למעבר בחינותיה.  2, מנפיקה המשיבה הנ"לבנוסף לתעודות  . 40

 תלות ללא ,כמובןו 1של המשיבה  רשמית תעודה מתן טרםמסמכים אלו מונפקים עוד 

 אישורים אלו ניתן למנות:. בין בקבלת הסמכה

, מקבל הנבחן תאינדיבידואלילאחר מעבר בהצלחה של כל בחינה  - בחינה מעבר אישור  .א

אלפי אישורי מעבר בחינה . מכתב המאשר כי עבר בהצלחה מבחן זה 2מהמשיבה 

(אף טרם קבלת ההחזקה בהם  ולעצם 4מדי שנה לנבחנים, 2ע"י המשיבה מונפקים 

התמודדות במכרזים שונים  צורךל נפקויות קיימות) 2תעודה רשמית של המשיבה 

 .והטבות שכר שונות

 ציונים גיליון  .ב

ישור שנבחן עבר את סך המבחנים לצורך ׳יורה יורה׳ או רב עיר או ׳ידין א -מעמד ראישו  .ג

 .ידין׳

תעודה זו מוענקת לנבחנים שסיימו את כל המבחנים הנדרשים, אולם  -זכאות תעודת  .ד

  הרלוונטית במסגרת טקס רשמי. הרשמית התעודהטרם קיבלו את 

דה זו, עליה נרחיב בהמשך, הונפקה בעבר במשך תעו -תעודת השכלה תורנית גבוהה  .ה

שימוש בפועל בתפקידים , וזאת לצרכי הטבות שכר, ולא לשם לאלפי אנשים ותשנים רב

 כושר מתן משום זו בתעודה איןרבניים. כך, נכתב באופן מפורש על גבי התעודה: "

מכונה של הרבנות הראשית, בה  'יורה יורה'מתעודת ה בשונהבנוסף, ". בפועל לרבנות

לא כונה המחזיק זו המחזיק בה בתואר רב ונכתב "יורה יורה כדת של תורה", בתעודה 

 .בה בתואר רב אלא בתואר "ה"ה"

הנה כי כן, בנוסף למתן הסמכה וכושר רבניים ותעודות רשמיות, במסגרת עבודתה הרגילה  . 41

תעודות ואישורים המעידים על מונפקים על ידה כרשות מנהלית , 1והשוטפת של המשיבה 

 5.הידע הנבחן

 1 המשיבה של יהמעבר בחינות משמעות

 1נוכח העובדה כי מאז ראשיתה של מדינת ישראל ועד היום, מהווים מבחניה של המשיבה  . 42

המבחנים הנערכים מטעם המדינה להערכת ידע תורני בנושאי פסיקת הלכה, הלכו והתקבעו 

וזאת הן  –במהלך השנים סטנדרטים בלעדיים להערכת ידע הלכתי על סמך מבחנים אלו 

 פרטי והציבורי כאחד. ה -וק העבודה בקרב קהילות ישראל והן בקרב ש

משמעויות רחבות, אשר חורגות מהתפקידים  1, למעבר בחינותיה של המשיבה כןעל  . 43

 התורניים המוגדרים בתעודות השונות.

תורני, מבינים את היתרון -בהתאם לכך, יותר ויותר אנשים העוסקים בתחום ההלכתי . 44

לעולמם המקצועי ולמעמדם הציבורי ומספר הנבחנים עולה  בחינות הרבנותשמעניקות 

ניגשו  2016נבחנים, בשנת  5416ניגשו לבחינות  2015בהתמדה משנה לשנה. באופן זה,  בשנת 

  6אנשים. 7750-הגיע מספר הנבחנים ל 2017נבחנים ובשנת  6284לבחינות 

                                                 
  .שם  4
הכרה בידע  להוותכשלעצמן  1הרשמיות של המשיבה תעודות העם זאת יוער, כי לעמדת העותרות, ביכולתן של   5

  .רבניתהסמכה בהכרח  שתענקנההתורני שנצבר ע"י הנבחן, מבלי 
  .רבנות 2017 מידע חופש דוח - 2017לקוחים מדוח חופש המידע של הרבנות הראשית לשנת  הנתונים  6
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להקדים, ללא כל דיחוי, נראה כי הגיעה העת אלו,  אולם טרם נפרט אודות משמעויות רחבות . 45

פיכת לימוד הלא הוא מה - בסיס עתירה זוהעומד ברוחני -היסטורי-דות הרקע החברתיוא

 תורה לנשים. 

  התורה של נשים תלמוד מהפיכת. 2ג.

בעשורים אשר התרחשו  משמעותיותקצרה עד מאוד היריעה מלתאר את התמורות ה . 46

, תמורות המכונות בפי ובישראל בפרט, בעולם לימוד התורה של נשים בעולםהאחרונים 

  7.״בישראל דתיהציבור שעבר ההמשמעותית , ואף ״המהפיכה רבים ״מהפיכה״ של ממש

ציבורית -תופעה חברתיתבישראל  מתרחשת ההולך ומתהווה עד היום, ,במסגרת תהליך זה . 47

כמאה שנים עברו ״ארון הספרים היהודי״ לציבור הנשים הרחב.  של פתיחתחסרת תקדים 

מאז הקמת רשת "בית יעקב" ע"י שרה שנירר, אשר קיבלה היתר מהחפץ חיים וגדולי 

(כיום  מדרשת ״ברוריה״מאז פתיחתה של הפוסקים בדורה ללמד תורה לבנות ישראל. 

לנשים מדרשות נשים החלו לפקוד  מספר הולך וגובר של, 1976בשנת  מדרשת לינדנבאום)

  8ברחבי הארץ.אשר החלו להיפתח, כפטריות לאחר הגשם, 

ציבור הדתי בישראל, וכיום בוחרות אלפי רחב בלימודים אלו קונצנזוס קיבלו עם השנים  . 48

מעין מקבילה נשית  , במסגרות המהוותתלמידות בשנה להקדיש פרק זמן ללימודים תורניים

, ללא קבלת קרדיט לימודי ״תורה לשמה״ לומדותלישיבות גבוהות לגברים, במסגרתן 

 מקצועי. אקדמי או 

לימודים תורניים באופן אשר אין  בפני ציבור הנשים עושר של מנגישות מסגרות לימוד אלו . 49

 הזדמנות לראשונה, מוענקת לציבור הרחב של נשים 9לו תקדים בהיסטוריה היהודית.

 לימים ספרות ההלכתית, ולהיותלהעמיק את בקיאותן ב לרכוש ידע תורני שיטתי ויסודי,

  ״בנות בית״ בעולם ההלכה היהודי.

ללמוד  בוחרות ,בכללן העותרותו, אלו מסגרות יהן שלמתלמידותחלק בסיום לימודיהם,  . 50

על  מתפרסות . תכניות אלותורניים גבוהים םלימודי מספקותה ,״המשך״מסלולי במסגרת 

לימודים אלו כלים רחבי היקף בתחומי ההלכה והפסיקה.  ותמקנפני מספר רב של שנים ו

, 1מהמשיבה לתכנית הלימודים של גברים לקבלת הסמכה בהיקפם  על פי רוב דומים

ד יסודי של מגוון נושאים הלכתיים אשר מאפשר ללומדות ליטול חלק פעיל וכוללות לימו

 בשיח ההלכתי.

 5תכנית בת גבוהים,  ללימודי הלכהמסלול ״הלכתא״  מדרשת מת״ןמספקת , לשם המחשה . 51

מקיימת מדרשת לינדנבאום כך גם,  10אשר בסופה מוסמכות נשים ל״משיבות הלכה״. שנים

סיומה מקבלות נשים שנים אשר ב 5מכון למנהיגות הלכתית, המספקת תכנית הכשרה בת 

 11״הנהוג מדורי דורות להנהיג ולפסוק הלכה״.אישור ״היתר הוראה״, המתוארת על ידם כ

-״מסלול מתקדם״ אשר מטרתו ״לפתח מנהיגות נשיתמדרשת מגדל עוז מספקת כך גם 

                                                 
רונית עיר שי, תניא ציון וולדקס,   ;, תל אביב תשנ"טיינות בציונות הדתיתנשים ואור –בפסח הבא , ת' אלאור  7
  .94 -1" משפט וממשל טו, תשע"ג ין נומוס לנרטיבב –הפמיניזם האורתודוקסי המודרני בישראל "
המאגדת לנתונים אודות מספר המדרשות בארץ ניתן לראות באתר של עמותת ״פורום המדרשות התורניות לבנות״,   8
 –ידות בשנה תלמ 3,4,000-000-מדרשות תורניות לבנות הפזורות ברחבי הארץ, בהן לומדות כ 03 -כ

www.hamidrashot.org נשים.לצבאיות -י לכלול מכינות קדם. זאת, מבל  
חינוך נשים אודות התייחסות מערכת החינוך היהודית הממוסדת ללימוד נשים בעבר ראו י' בסקין, " להרחבה   9

   .49(תש"ס), עמ'  82", פעמים, יהודיות והשכלתן בימי הביניים בארצות האסלם והנצרות

  הלכתא//midrash-https://www.matan.org.il/beit ראו  10
  לכתית/ה-למנהיגות-המכון/https://www.lind.org.il ראו  11
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חינוכית אשר תוכל לתפוס עמדות מפתח בהנהגה התורנית חינוכית בחברה -תורנית

  12הישראלית״.

שר ביקשה אארז, בעתירה -תופעה זו תוארה לאחרונה בדבריה של כב׳ השופטת דפנה ברק . 52

״רבנים״ לצורך מינוי האסיפה הבוחרת בבחירות הרבנות לכלול נשים בהגדרת המונח 

 הראשית לישראל:

מי שאמורים להתמנות כחברים באסיפה הבוחרת מטעם הרבנות ״

השכלה כזו נמצאת  .הראשית הם אנשים בעלי השכלה תורנית הולמת

כיום גם בקרב נשים הודות למהפכה הגדולה בתחום של לימודים 

במקרים רבים ללא שימוש פורמאלי  גם אם ,תורניים גבוהים לנשים

 ׳.״רב׳במונח 

מספר הולך  מבקשותוכביטוי להשכלה התורנית הגבוהה שרכשו, , בעקבות תהליכים אלו . 53

הבלעדית נחלתם מנת אשר היו בעבר ציבוריים וקהילתיים ליטול תפקידים נשים וגובר של 

 ולהוות כתובת עבור תורניות-הלכתיותכמנהיגות לשמש  . נשים אלו מבקשותשל גברים

  נשים בפרט, להוראה והנחיה הלכתית. עבור ציבור ה, והכללי הציבור

בנושאים כגון הלכות נידה, העוסקות רובן ככולן בהלכות הרלוונטיות לנשים, ואשר  . 54

ורות אינטימיות באופיין, קיים צורך מיוחד בקרב ציבור הנשים לפנות לנשים שתוכלנה לה

ללא מענה הלכתי שניתן על ידי אישה, נשים רבות  אלו, כאשרלהן את ההלכות בעניינים 

  מפנייה לרב ואף עלולות שלא לקבל הדרכה הלכתית כלל.  נמנעות

כחלק טבעי ומתבקש מתהליך זה, חפצות תלמידות חכמים אלו לקבל ביטוי רשמי  . 55

 לידיעותיהן הנרחבות בהלכה היהודית באמצעות היבחנות במבחני הרבנות הראשית

. זאת, בכדי לעמוד באמות מידה האחידות והרשמיות המוכרות בקרב ציבור שומרי לישראל

המצוות בישראל, עליהן יוכלו לסמוך הציבורים המבקשים לפנות אליהן בענייני הלכה, 

ובאופן העולה בקנה מידה אחיד עם אופן בחינת ידיעותיהם ההלכתיות של ציבור הגברים 

  בישראל. 

להיבחן על ידיעותיהן , זה מכברשל נשים, אשר הוכרה ן לאפשרותניגוד בועם זאת,  . 56

בכל הקשור להיבחנות , 14ו״משגיחות כשרות״ 13״טוענות רבניות״  ההלכתיות לצורך תפקידי

 נתקלות ציבור הנשים בישראל ב״תקרתעדיין של הרבנות הראשית לישראל,  הבמבחני

זכוכית״, המונעת מהן לקבל אסמכתא רשמית על ידיעותיהן באופן זהה לאסמכתא 

 המוענקת לציבור הגברים בישראל.  

הינה רבת משמעויות, עליהן נעמוד , 1תקרת זכוכית זו, הלא היא מדיניותה של המשיבה  . 57

 כעת.

  

  

  

                                                 
  http://skamigdaloz.org/program.asp?id=41847 ראו  12
(להלן: "פרשיית  )1994( 441) 4(מח"ד פ, דתות לענייני השר' נ דין בית טוענות להכשרת המכון 6300/93"ץ בג  13

  .הטוענות הרבניות")
  ).25.04.2014, בנבו(פורסם  הדתית לאומית נ' השר לשירותי דת האשהתנועת  - אמונה 4780/13 ץ"בג  14
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  . השלכות להיעדר הכרה רשמית בהשכלה התורנית של נשים3ג.

השלכות מעשיות רבות, אשר ידן מגעת מעבר  1, למעבר בחינותיה של המשיבה כפי שנפרט . 58

 .תפקידים דתייםלכהן בלשאלת היכולת 

 קטגוריות: 3 -ככלל, ניתן לחלק את נפקויות המעבר של בחינות הרבנות ל . 59

 ציבורית: -נפקות חברתית  .א

החברתית שנבנתה . במציאות 1קיימת נפקות ציבורית רחבה למעבר בחינותיה של המשיבה  . 60

במשך שנים רבות סביב קיומו של מערך בחינות אלו, מעבר הבחינות מעניק הכרה ציבורית 

בידע ההלכתי של הנבחן, ומשליך על הכבוד החברתי והציבורי שמוענק לו, ועל יכולתו להוות 

 מנהיג תורני בקהילות ישראל.

י מאנשים שמחזיקים , ציבור שומרי ההלכה והמסורת מבקש לקבל ייעוץ הלכתמו כןכ . 61

 מקובלות לידע שרכשו.באסמכתאות 

 הפרטי:  במגזרנפקות תעסוקתית   .ב

משמעות רחבה  1למעבר בחינותיה של המשיבה בנוסף, וכפועל יוצא מהנפקות דלעיל,  . 62

 במסגרת שוק העבודה. 

היכולת לעבור את מבחני הרבנות מאפשרים למי שליבו חפץ בכך, להתעמק בלמדנות תורנית  . 63

לץ לחשוש שלימודיו רבי השנים ירדו לטמיון ללא כל הכרה ציבורית. הביטחון מבלי שיא

 שמעניקים לו מבחנים אלו מאפשר לו להקדיש את חייו ללימוד ותרומה לעולם התורה. 

ולקבל על כך אסמכתא להקדיש שנים רבות ללימודי תורה מעמיקים זו כמובן, שיכולת  . 64

לשמש במשרות שונות  והאסמכתאות הכישוריםהכלים,  צבירת את מאפשרת –רשמית 

והנהגה  , ליוויהלכתי ייעוץבשוק הפרטי, ביניהם תפקידי הוראה תורנית במוסדות חינוך, 

 תורנית.

 :במגזר הציבורי תעסוקתית נפקות  .ג

, שאינם דתייםכפי שנמחיש בהמשך, מכרזים רבים בשירות הציבורי, הנוגעים לתפקידים  . 65

מבחנים אלו, או מציבים את מעברם כאחת החלופות המהוות מעניקים יתרון למי שעבר 

 תנאי להגשת המועמדות.

 בנוסף, מתורגם מעבר בחינותיה של הרבנות לכדי הטבות שכר שונות. . 66

 

, כמובן שאף להיעדר 1עקב הנפקויות הרבות הקיימות לשאלת מעבר בחינותיה של המשיבה  . 67

רבות, אשר סוגרות בפניהן דלתות יכולתן של נשים לגשת לבחינות אלו ישנן משמעויות 

 נוספות, או לכל הפחות מקשות על פתיחתן.

 נתאר השלכות אלו להלן, בראי הנפקויות דלעיל. . 68

 למדיניותם של המשיבים ציבוריות-תורניותהשלכות 

 ,רכשו ידע הלכתי מקיףאשר  ,אין ביכולתן של נשים, יםשל המשיב כתוצאה ממדיניותם . 69

פוגעת  מציאות זו .במדינת ישראלידע הלכתי בלים להערכת ודרטים המקטנלעמוד בס

 אף - כתוצאה מכךוקהילות אלו, בעיני  תלמידות חכמיםשל ציבורי -התורניבמעמדן 

 . ידיעותיהן בהלכהמבמישרין המעשית לעסוק בתורה ולהתפרנס ביכולתן 

 הוראתבשנים האחרונות נפתחים עבור נשים אפיקי קריירה תורניים, בין אם במסגרת  . 70

מוסדות חינוך תורניים ובין אם במתן ייעוץ והדרכה או שימוש תורה במדרשות או 
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על מנת להשתלב בתפקידים אלו נדרש מנשים ללמוד  15כמנהיגות רוחניות בקהילות שונות.

לימודי תורה והלכה גבוהים ולהחזיק בידע תורני נרחב, בדומה לגברים שמבקשים להתקדם 

  16בעולם התורה וההלכה.

עוד גברים מחזיקים באסמכתאות ציבוריות לידע התורני שהם צברו, שמהוות מדד ב . 71

לבקיאות בהלכה, נשים שלומדות שנים רבות אינן מחזיקות באותן אסמכתאות  יאובייקטיב

ולכל היותר מקבלות תעודה פרטית מהמוסד בו למדו. פער זה עלול להשליך על ההכרה 

אף על  –, וכפועל יוצא מכך ללימודי תורה של נשיםהמוענק והכבוד החברתי והציבורי 

 .ההזדמנויות התעסוקתיות הנגזרות מהכרה זו

בציבור ההולך וגדל המבקש לפנות לתלמידות חכמים ככתובת  מציאות זו אף פוגעת . 72

מומחיותן הלכתית ומבקש לקבל גושפנקא רשמית למומחיותן אשר תאפשר לו להסתמך על 

 ההלכתית. 

רון, מנהלת המכון למנהיגות הלכתית במדרשת או"ת לינדנבאום, מתארת הרבנית דבורה עב . 73

מגביל את  1 המשיבה של בבחינותיה בדבריה הבאים כיצד היעדר היכולת של נשים להבחן

  יכולתן של נשות ההלכה לתרום לציבור הישראלי הרחב:

"העמל בלימוד התורה וההלכה ודאי קיים גם בלי ההכרה של הרבנות, 

על מנת להנגיש לציבור אך הוא מוכר במעגלים קטנים ומאוד מסוימים. 

את תפקידן של המנהיגות ההלכתיות, חשוב שעמל זה יוכר במעגלים 

תאפשר להרחיבם בארץ בפרט .. הפניה לרבנות רחבים עד כמה שניתן.

 .ובעם ישראל כולו

זכותו של הציבור הישראלי והחברה הדתית לאומית בפרט לדעת 

שמנהיגות אלו הן בעלות ההכשרה והידע המתאים ויודעות לתת מענה 

הלכתי נכון לשאלות מורכבות. נשים תלמידות חכמים שיעברו את 

, יוכלו לקרב ציבור גדול גם אם לא יכהנו בפועל כרבניותמבחני הרבנות, 

כה ואף ישמשו נקודת מפגש חשובה של שואלות אל עולם ההל

ומשמעותית לנשים ונערות רבות, זאת מתוך חיבור מתמיד ליסודות 

יום. אין ספק שחיבור זה יביא תועלת לעם היהודי -ההלכה ולחיי היום

 17".כולו

עבור נשים הנמצאות בשנים הקריטיות , היא כי ם של המשיביםתוצאה נוספת של מדיניות . 74

שוקלות האם להתמסר במשך שנים ארוכות ללימודי תורה אשר ושל בניית קריירה, 

מעמיקים מבלי שתקבלנה על כך הכרה רשמית, נותר עתידן המקצועי והתעסוקתי לוטה 

 בערפל.

שים רבות, אשר למדו במדרשות וחשקה נפשן להעמיק יותר את עיסוקן בתורה, , נעקב כך . 75

מהססות להקדיש שנים יקרות מחייהן ללימוד ב"תכניות ההמשך" שתוארו לעיל, עקב 

                                                 
לראשונה בישראל: רבנית , "מנדי גרודמןראו למשל, בקהילת הרמב"ן בירושלים, שמינתה מנהיגה רוחנית:   15

): nrg ,23.8.16אתר " (אורתודוכסית תנהיג בקהילה
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/816/896.html  

 לא כבר זה גמראעובדיה, "-קדריפתיחת אפיקי קריירה תורניים לנשים ראו למשל: שירה  מגמת אודות להרחבה  16
): 4.3.2019" (אתר 'הארץ', לתלמידות גם אלא, ישיבות לתלמידי רק מקצוע

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.6984215?fbclid=IwAR0PIn0T7MjHg18mb0DupGOC38qT4
V6wHi3Y6-fuMaHTVs1CrPXARDqSUM8  

  .20.03.18", אתר סרוגים, חלק מתהליך הגאולה/ תגובה לחנה הנקין -פוסקות הלכההרבנית דבורה עברון, "  17
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את עתידן  עלולים להציבו, ע"י המדינה רשמית שלימודים אלו לא יקבלו כל הכרה ידיעתן

 התעסוקתי על קרן הצבי. 

כי היעדר הכרה רשמית בלימודיהן תדרוש מהן מאבק ארוך ועיקש , חוששותנשים אלו  . 76

 ולהוכחת הידע ההלכתי בו מחזיקות. לביסוס מעמדן ההלכתי

אם לא די בכך, בתחילת דרכן המקצועית נאלצות ציבור הנשים לפצות על פער מובנה הקיים  . 77

יים להם דתי, בין רמתם והיקפם של הלימודים התורנ-ממילא במסגרות החינוך הממלכתי

יסודיים לבין אלו להן זוכות תלמידות מסגרות -זוכים תלמידי בתי הספר היסודיים והעל

מציבה בפני ציבור הנשים  משיביםעל רקע מציאות בלתי שוויונית זו, מדיניות ה 18אלו.

משוכה נוספת המקשה אף יותר על יכולתן לרכוש ידע תורני מעמיק ולהשתלב בתפקידי 

 עבודה. מפתח תורניים בשוק ה

כתוצאה משיקולים אלו, נשים רבות מעדיפות שלא לבחור בדרך לא סלולה זו, אשר תדרוש  . 78

 מהן מחירים ואתגרים אשר נחסכים מציבור הגברים בישראל.

, המונע מנשים לצלול לעומקו של עולם התורה, ומגביל באופן שלילי בכך, נוצר מעגל קסמים . 79

 בציבור.  להרבות תורהוללמוד תורה ברמה גבוהה ניכר את מספר הנשים אשר ביכולתן 

במאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם בכתב העת של 'צוהר' שראה זה תואר בעייתי מצב  . 80

  :אור לאחרונה

, ובוודאי שרק ותנדבלמ עוסקות נשים מאוד שמעט הוא םכיו"המצב 

 חלקן: רבות סיבות לכך ישמעטות ממשיכות בלימוד כזה לאורך שנים. 

אולם חלקן נובע מתפיסה שגויה של  ;שלנו בחברה עמוק באופן מובנות

לימוד תורה לנשים (אי הכרה בחובתן וזכותן ללמוד בדיוק כמו גברים, 

ובפרט ללמוד בהיקף ובעיון ולא רק את ההלכות הנוגעות להן). מעבר 

, נשים מתחילות ללמוד מאוחר, באופן יחסי, וברוב המקומות לא לזה

 ;תורניים בתחומים תעסוקתי אופק אין גם לנשיםמעודדים אותן לזה. 

וישנו  ;קשה למצוא מימון סביר שיאפשר להן לשבת וללמוד לאורך זמן

. רוב מוחלט של כתבי העת תורה בלימוד להתקדם ביכולתן אמון אי

התורניים (כולל הציוניים דתיים) אינו מאפשר לנשים לפרסם מאמרים, 

 – וכמובןוליצור בכיוון זה. מה שלא נותן להן מוטיבציה להתקדם 

התהליך עדיין בראשיתו ומתוך מעט לומדות ברור שלא יכולה לצאת 

  19כמות נכבדה של לומדות ברמה  גבוהה".

הניצבות בפני לימוד תורה מעמיק של נשים, משוכות נוספות בדברים אלו מתוארות משוכות  . 81

בל יינתק לשאלת  אשר מובנות עמוק בחברה. אולם נראה כי קשיים אלו קשורים קשר

הן י עמידה באמות המידה ליכולתן של נשים לרכוש את אמון הציבור ביכולתן ההלכתית ע"

 הורגל. 

בהמשך דבריו, מציע הרב ד"ר אברהם פתרונות שונים למציאות זו, ובכלל זאת "פתיחת  . 82

  20ערוצי הוראה נשיים כאופק תעסוקתי ואופק להתקדמות לנשים בכיוון הלמדני".

                                                 
ראו דברי מפמ"ר המקצוע במשרד החינוך,  וכן . 16"ש ה, ראו שם, להרחבה אודות פערים אלו במערכת החינוך  18

  .הגמרא לימודי של בחומר הבקיאות מורות בגיוס לקושי גורם זה פער לפיובכתבה זו,  המובאים, זולדןהרב יהודה 
  .32' עמ, ט"התשע מג צהר, נשית ולמדנות לנשים תורה לימוד על מבט, אברהם מיכאל ר"ד הרב  19
  .35'  עמ, שם  20
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למה ברודי ר שפ' מתתיהו ברויד והרב ד"ורדומה מובאת גם בדבריהם של הרב פהצעה  . 83

במאמרם שיצא אף הוא לאור בגיליון צהר הנ"ל, ואשר דן ביכולתן של נשים לשמש כרבניות 

 ומורות הלכה:

 המצב את להשאיר ראוי האם היא עתה פתחנו על הדופקת"השאלה 

כפי שהוא, או שמא יש לעודד מסלולים חדשים בעבור נשים  הנוכחי

כדי שיוכלו להביא לידי ביטוי את  –שלמדו גמרא והלכה באופן יסודי 

 מלומדות ונשים, לקהילות משאבים יתווספו זה באופןכישרונותיהן. 

 21."תורה להרבות תוכלנה ומוכשרות

ל את אופק התקדמות למדנות בניגוד להצעות אלו, מדיניותם של המשיבים ממשיכה להגבי . 84

. על בקרב הציבור הרחב הידע ההלכתי שלהן הטמעתלעכב את ו התורה וההלכה של נשים

 אחת המגבלות המערכתיות המובנות המהותיות ביותר הניצבות בפני מדיניות זו מהווה כן

 .כיום תהליכים אלו

 ,ממדיניות זו הציבור עצמו יוצא נפסדתלמידות החכמים,  מלבד הפגיעה בנשיםבכך,  . 85

אף ורנית של הציבור בישראל ות-ת את יכולתן של נשים לתרום להנהגה היהודיתממצמצה

 לעולם התורה בכללותו.
 

 למדיניותם של המשיבים רחבותהשלכות תעסוקתיות 

המבחנים  1כאמור, מאז ראשיתה של מדינת ישראל ועד היום, מהווים מבחניה של המשיבה  . 86

המדינה להערכת ידע תורני בנושאי פסיקת הלכה. נוכח מציאות הנערכים מטעם הרשמיים 

זו, אך מתבקש כי שוק העבודה ומכרזי המדינה השונים יעוצבו במהלך השנים תוך שימוש 

 במבחנים אלו כמדד מקובל להערכת ידע הלכתי.

, להיעדר יכולתן של נשים לקבל הכרה רשמית בידיעותיהן בהלכה קיימות השלכות עקב זאת . 87

 תעסוקתיות רחבות יותר, עליהן נעמוד כעת.

כפי שנמחיש, במציאות שבה אין לנשים יכולת לקבל ביטוי רשמי להשכלתן התורנית ע"י  . 88

או  שת למכרזים ציבוריים שוניםאפשרותן של נשים לג, נפגעת 1היבחנות במבחני המשיבה 

כמו כן, מציאות זו יוצרת במקרים  .בלתי הוגן לגברים במסגרת מכרזים אלויתרון  וקנהמ

 מסוימים אף חוסר שוויון מובהק בתנאי ההעסקה של נשים.

, כפי שיפורט להלן, אפליה זו בשוק העבודה כלפי נשים אינה בעלת השלכות על ודוק . 89

זאת ועוד,  .מקצועייםתפקידים הלכתיים גרידא, אלא פורשת כנפיה על מגוון של תפקידים 

דים אלו נעדרים כל אופי הלכתי המצריך ידע תורני, ואילו רבים כפי שנראה, חלק מתפקי

 , ובבתי הדין הרבניים בפרט.הממסד הדתימהם הינם תפקידים מקצועיים הקיימים בגופי 
  

  מכרזי עבודהבמעבר בחינות הרבנות כמדד   .א

מגוונים מכירים, באופן מערכתי ומובנה, בהשכלה ושונים  מכרזי עבודה צדנדגים, כי . 90

פעמים  .1של מועמדים, תוך שימוש באמות המידה של בחינותיה של המשיבה התורנית 

                                                 
, צהר מג לנצחי הזמני בין: הלכה ומורות אורתודוקסיות רבניותורב ד"ר שלמה ברודי,  ברוידפרופ' מתתיהו  הרב  21

  .52וברודי"), עמ'  ברויד"ט (להלן: "מאמרם של הרבנים התשע
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תפקידים מקצועיים בעת התייחסותו לשהבנייה זו מוצאת את דרכה אף ללשון החוק עצמו, 

 שונים.

חוזר  פרסם שר הפנים אריה דרעי 7.201631.ביום . המקומיות הרשויות מכרזינתחיל עם  . 91

של  הרפורמהתורנית כמקבילה לתואר אקדמי" (להלן: ", "הכרה בהשכלה 5/2016מנכ"ל 

 "). השר דרעי

 

, "הכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי" מצ"ב 5/2016העתק חוזר מנכ"ל 

  .'הכנספח 

 וזה לשון החוזר: . 92

 הכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי ) 1(

ניהול ולחוזר מנכ"ל לעניין דרישות תואר אקדמי למשרות  4/2011בהמשך לחוזר מנכ"ל  

לעניין פרסום קובץ התפקידים החדש, הוחלט כי ההשכלה התורנית שתפורט  1/2014

  להלן מקבילה לתואר אקדמי כללי ככל שנדרש:

  חלופה א: 

 .תעודת סמיכה לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 

  חלופה ב:

  בכולל, שש שנים לפחות אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או

 .18לאחר גיל 

  מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות

שתיים (כאן ובהמשך, ההדגשות אינן במקור. הח"מ)  הראשית לישראל.

 משלוש בחינות אלו יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 
 

 לתואר מהווה מקבילה הראשית הרבנותבודדות של  בחינותשלוש  של מעברלפי חוזר זה,  . 93

. החלטה זו פותחת את שערי של הרשויות המקומיות כלל המכרזיםכללי במסגרת  אקדמי

, אך לא הבחינות הנ"לשמחזיק באישורי מעבר  התפקידים ברשויות המקומיות בפני כל מי

 . נשים בעלי שנות לימוד וידע זההבפני 

ב"מהפיכה", העשויה להכניס אלפי בוגרי מדובר, על פי הודעת דרעי באמצעי התקשורת,  . 94

לא ייתכן " -ההצדקה לכך כוללים לתפקידים איכותיים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ.

שצעיר המסיים תואר במדעי הרוח יוכל להתמודד ולהיבחר ויהיה עדיף על פני אברך שלמד 

רשויות עוד ציין דרעי כי "נפעל שהמהלך שמתחיל היום ב והשתלם בלימודי היהדות".

המקומיות יימשך במשרדי הממשלה", ויפתח פתח ל"מחזיקים בהשכלה תורנית להשתלב 

  22בתפקידי מפתח בשלטון המקומי ובשירות הציבורי כולו".

, כי ההשלכות של חוזר זה על שוק העבודה הינן נרחבות, שכן מדובר בהוראה גורפת כמובן . 95

רשויות המקומיות. כמובן, החלה על מאות מכרזים המפורסמים מדי שנה במסגרת ה

                                                 
 תארים כבעלי יוכרו כוללים בוגרי יםדחר, "https://www.haaretz.co.il/news/education/1.3032983: למשל ראו 22

". לקולות נוספים שהושמעו להרחבת הכרה זו לכלל השירות הציבורי ראו פרוטוקול ועדת מכרזים לצורך אקדמים
  ים להלן. הכספ
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שהמדד שמכרזים רבים אלו אינם מכירים בהשכלתן התורנית הנרחבת של נשים, כיוון 

 .1לבחינת השכלה זו הינו מבחניה של המשיבה  היחיד

, ניתן למצוא ת ליתרון המוענק בשוק העבודה למחזיק בתעודת 'יורה יורה'ונוספדוגמאות  . 96

 :שונות תקנותבמסגרת 

  קובע 2017-"חתשע), מגשרים(רשימת בתי המשפט  תקנותל) 1(א)(3סעיף 

ברשימת המגשרים, שקול בעל תעודת 'יורה  להיכללכשירות  תנאיכי לעניין 

 .בוגר אקדמי תואר לבעל' יורה

 1970-"לתש), מועצות(ניהול  היהודיים הדת שירותי תקנותל(ב) 4 סעיף, 

הכשירות וההתאמה להתמנות בראש מועצה דתית,  תנאיקובע כי לעניין 

עסקים, ניהול,  מינהלאקדמית בתחומי  להשכלה" יורהשקולה תעודת "יורה 

 משפטים, כלכלה או חשבונאות.

 יםתנאקובע כי לעניין ה 2001-"אתשס, הרבניים הטוענים נותתקל 5 סעיף 

ת רבני/ת, רשאי בית הדין הרבני /כטוענהדרושים להענקת רישיון לשמש 

 .עיר לרב או לדיין להתמנות שכשיר מיהמקצועיות  מהבחינותהגדול לפטור 

מוענק יתרון מקצועי מובהק לגברים אשר נמנע מנשים רק  דוגמאות אלו ממחישות כיצד . 97

 בשל סירובן של המשיבות לאפשר להן להיבחן בבחינותיה. 

 בתי הנהלת במסגרת מקצועיים לתפקידיםמכרזים ב דוגמא מיוחדת בהקשר זה מצויה . 98

 למחזיקים בתעודת "יורה יורה"מובנים קים יתרונות ימענ . מכרזים אלוהרבניים הדין

, שנרחיב כפיהמגדרית השוררת ממילא בזירת בתי הדין הרבניים, בה  ההטיהאת  משמריםה

 היעדר הייצוג ההולם בולט ביותר. 

הדורש כי מנהל בתי הדין הרבניים , 1955-לחוק הדיינים, תשט"ו 13סעיף דרישות  כך הן . 99

יהא אחד משניים: דיין בית הדין הרבני או אדם הכשיר להיבחר כרב עיר. כידוע, בשל 

להתערב על דרך פרשנות תכליתית של המשפט הבעייתיות הרבה בסעיף זה, נאלץ בית 

  23.ד זהבכדי לאפשר לציבור הנשים להתמנות לתפקי הסעיף

אולם אף לפי פרשנות חדשה זו, נדרש מנשים לענות על תנאים רבים על מנת לקבל כשירות  .100

לעניין  1נדרשים מגברים אשר עברו את בחינותיה של המשיבה  אינםתנאים אשר  24לתפקיד,

 כשירות לכהן כרב עיר.

 הדין לבתי המשפטיים העוזריםהיא תפקיד עת האחרונה המן דוגמא ידועה נוספת  .101

אופן ניסוח המכרזים סגר מדובר בתפקידים מקצועיים גרידא, על אף שכאן,  אף. הרבניים

. בלעדי ףכתנאי ס 1המשיבה , ע"י הצבת החזקה בתעודת ציבור הנשיםבפני  אותם בעבר

תינתן עדיפות בלבד , שונה נוסחם באופן ש2007לאחר פנייה לבית הדין לעבודה בשנת 

 25,בעניין אופן ניסוח המכרזיםשני הליכים משפטיים  בעקבותלמחזיק בתעודה זו. רק 

 מדינת ישראל, שתי עוזרות משפטיות. שונה בהיסטוריה של התמנו לאחרונה, לרא

                                                 
  ) (להלן: "בג"ץ כהנא דרור").15.08.2017(פורסם בנבו,  דת לשירותי השר' נ דרור כהנא בתיה 8213/14"ץ בג  23
 התנאים כל בו שנתקיימו למי שתהא יכול הדיינים לחוק 13 סעיף לצורך עיר כרב לשמש כשירות, זו פרשנות לפי  24

 או עברי במשפט שני תואר בעל דין עורך שהוא או; רבני טוען רישיון בעל הוא. 2; ישראל תושב הוא. 1:האלה
. 4; הרבניים הדין בבתי בהופעה לפחות שנים 7 של ניסיון בעל הוא. 3; רבני טוען גם שהוא דין לעורך יתרון; בתלמוד
  .הרבניים הדין בתי מנהל בתפקיד לשמש ראוי הוא חייו ואורח אופיו מבחינת

), 26.11.2008בנבו, ניתן ב  רסםופ, רבנייםעמותת מרכז צדק לנשים נ' הנהלת בתי הדין ה 2007/08ם) -בשא (י' ר  25
 נציבות' נ דיין מוריה 28552-11-15 ה"פ וכן, לדיינות כושר לבעל עדיפות מתן את לבטל הדין בית הורה במסגרתו

  .בתפקיד נשים לשילוב מאמצים ונעשו לפומביים המדוברים המכרזים הפכו בעקבותיו, 'ואח המדינה שירות
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 העוזר/ת משפטי/ת לתפקיד מכרזשל ה הנוכחי הניסוח אופןב למצוא ניתןגם כעת,  אולם .102

  26.לתפקיד להתמנות יתרון מהווהכי החזקה בתעודת 'יורה יורה' 

ת /הלכתי"עוזר/ת התפקיד החדש ש"נולד" בעקבות ההליכים המשפטיים הנ"ל, הקרוי  .103

 :, והפתוח לגברים ונשים כאחד, מעניק יתרון לגברים"הרבניים הדין לבתי

  

  בהסמכת הרבנות הראשית לישראל, בעל כושר לדיינות ("ידין ידין")

  או  

  בעל/ת רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, ונוסף אחד  

  מאלה:

  באישור הרבנות הראשית לישראל כתב הסמכה לרבנות "יורה יורה". 1  

  2001-. הסמכה של טוען/ת רבני/ת בהתאם לתקנות הטוענים הרבניים התשס"א2  

  ם, תלמוד או תורה שבעל. תואר שני בתחום המשפט העברי במסגרת לימודי משפטי3  

  .פה     

 

סלולה הדרך להגיש את מועמדתו  ,1המשיבה  במבחנישנבחן על ידיעותיו בהלכה גבר עבור  .104

 חפצו ולא, מעמיק תורה ללימוד שנים רבותלהקדיש  שבחרונשים  עבורלתפקיד. ואילו, 

 תואר או רבנית טוענת הסמכתגם  הדורשים מהן בנוסף לתואר ראשון( משפטים לימודיב

ומתבקש  טבעי שאךלתפקיד  מועמדותהאפשרות להגיש  מעשי, סגורה באופן )שני

כל זאת, בשל המדד  .זו שנים-דרך עקיפה ורבת שתאלצנה לעשותמבלי  בו לעסוק תוכלנהש

 . 1מבחניה של המשיבה  – אקדמי-חוץ הלכתי ידעלהערכת  במכרזים המקובל

 מנהליים/מקצועייםקיימים במסגרת הנהלת בתי הדין תפקידים רבים נוספים, מעבר לכך,  .105

תעודת 'יורה יורה' כחלופה אפשרית לתואר ראשון. על פי  , אשר במסגרתן מוכרתאופייםב

   27(!). אלו מעיןמכרזים  62פרסמה הנהלת בתי הדין   2018-2015נתוניה, בשנים 

 של מכרזיהמהווים יתרון משמעותי גם במסגרת  1המשיבה שלא במפתיע, תעודות  .106

מספר מכרזים בהם  1ל ידי המשיבה עפורסמו  2018-2015. כך, בין השנים עצמה 1 משיבהה

 לצורך עמידה בתנאי המכרז.  סף תנאיהחזקה בתעודת 'יורה יורה' הינו 

נכללה מכרזים בהם תעודת 'יורה יורה'  11באופן זה, פורסמו על ידי הרבנות הראשית  .107

בדרישות הסף. יצוין, כי לפחות על פי תוארי המשרות המוצעות, מדובר בתפקידים מנהליים 

, כגון מכרזים המציעים את משרת "ראש ענף (מפקח אכיפת חוק 28באופיים ולא הלכתיים

ההונאה בכשרות)", "מרכז בכיר (כשרות, מסעדות ורשתות שיווק), "מבקר/ת מוצרים 

 ועוד.  29בארץ ובחו"ל" –מיובאים 

פצחה הרבנות הראשית במבצע להגדלת מאגר בודקי הבחינות  2017כמו כן, במהלך שנת  .108

תנאי הסף לבודקי הבחינות  30בודקים חדשים (!). 62שלה כך שנוספו למאגר בודקי הבחינות 

מחייבים תעודת הסמכה, הגם שלמשרה זו אין משמעות הלכתית במובנה הרגיל אלא עניינה 

                                                 
  .105לאופן הניסוח הנוכחי ראו תשובת הנהלת בתי הדין לבקשת מידע של העותרות, להלן פסקה   26
תפקידים אלו ניתן למנות: עוזר/ת מקצועי/ת להרכב בית הדין, מזכיר/ה ראשי, סופר דיינים, מנהל/ת תחום  בין  27

  ני עגונות).מנהל/ת אגף (בירור יהדות ועגונות), מכרז/ת בכיר (עניי ית/סגנבחיר/ה (בירור יהדות חבר העמים), 
  .1 המשיבה מטעם זה בתחום ולעסוק" כשרות משגיחת" בתעודת להחזיקשכאמור, נשים רשאיות כיום  הגם  28
    .במקור נמצא, המגדרים שני את שיכיל כך" ת/מבקר"כ המשרה תיאור ניסוח, אירוני באופן  29
  . 37' עמ, 2017 לשנת הראשית הרבנות של מידע חופש דוח  30
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בדיקת תשובותיהם הכתובות של הנבחנים. למעשה זוהי משרה שכל כולה מסתמכת על 

 הידע ההלכתי של המועמד, כאשר למגדר שלו אין כל רלוונטיות. 

  

ת מידע של העותרות בעניין הכרה בהשכלה ולבקש 1שיבה והמ ת הנהלת בתי הדיןותשוב

 'ז -' וו יםכנספחמצ"ב  0182-2015תורנית במסגרת מכרזי העסקה והטבות שכר בשנים 

   .בהתאמה

 

הגיעה לשיאו במסגרת  1האבסורד של היעדר יכולתן של נשים להבחן בבחינות המשיבה  .109

, אשר אחת מדרישות הסף שלו היתה החזקה 20.2.18 יוםמ הכנסת רב לתפקיד המכרז

יובהר,  בעוד המשרה היתה פתוחה באופן רשמי לגברים ונשים כאחד.', יורה יורה'בתעודת 

ר מתמקד בעיקר בהשגחת כשרות, ולא בפסיקת הלכה, אולם רק מדובר בתפקיד אש כי

  31לאחר מחאה ציבורית נוספה האופציה המעשית לנשים להתמודד לתפקיד.

  

  .'חכנספח לתפקיד רב הכנסת מצ"ב  20.2.18מיום מכרז העתק ה

 

   1המשיבה  בחינותהנגזרות מהכרה בהטבות שכר   .ב

לכדי הטבות שכר  1משיבה בנוסף לאופן עיצוב מכרזים, מתורגם מעבר בחינותיה של ה .110

 שונות, וזאת בשוק הציבורי והפרטי כאחד.

למורים המלמדים  החינוך משרד ידי על הנקבעים השכר בדירוגידוגמא לכך ניתן למצוא  .111

של הרבנות  השונות תעודות ה, 32משרד החינוך חוזר מנכ"ללפי  את מקצועות הקודש.

 או אפילו דוקטורט).  BA ,MA( לתארים אקדמייםת ואקוויוולנטי הינןהראשית 

אישור גם . עשויה להשפיע על דירוג השכר של המורה רשמיתכי לא רק קבלת הסמכה  ןיצוי .112

 . הניתן הדירוג על משפיעהבלבד  בודדותעל מעבר בחינות  הבחינותממחלקת 

  

דמית למורים המלמדים ערך לדרגה אק-משרד החינוך לקביעת דרגת שכר שוות חוזר מנכ"ל

  '.ט כנספחמקצועות קודש מצ"ב 

 

35-(ד), דירוג 24.248מעניקות, בסעיף  המדינה שירות נציבותר של "הוראות התקשי כך גם .113

במשרות  המועסקים"של אקדמאים במדעי החברה והרוח לעובדים בעלי סמיכה לרבנות  46

 שלמילוין דרושה, לדעת נציבות שירות המדינה סמיכה לרבנות".

מבירור מול נציבות שירות המדינה אודות אופי המשרות שלמילוין דרושה לדעתה סמיכה  .114

 , אשר מחייבות סמיכה לרבנות, אלא אף: דתיותלרבנות, עולה שלא מדובר אך במשרות 

 שהידע התורני נדרש ותורם תרומה ממשית למילוי התפקיד. .. משרות"  

מערך הגיור במשרד רה"מ, בתי הבאות:  משרות אלה קיימות ביחידות 

                                                 
 השכלה לבעל התמודדות אפשרות הוסיף אשר ל"הנ למכרז תיקון 26.4.2018 ביום פורסם, ציבורית מחאה בעקבות  31

 כשרות( תחום ראש"ל המשרה תואר שונה עוד. הראשית הרבנות מטעם כשרות משגיח בתעודת המחזיק אקדמית
   )".הלכתיים ועניינים

  2.11.2014 מיום 0104' מס קבע הוראת 32
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הדין הרבניים (עוזר הלכתי, סופר דיינים ועוד...) וברבנות הראשית 

 33."(מצוות התלויות בארץ, כשרות ועוד)

 פתוחים אף לציבור הנשים.ה ולא דתיים,מקצועיים,  תפקידיםהגדרה זו כוללת אף כלומר,  .115

, הן ידורגו בתפקידים אלו 1להחזיק בתעודת המשיבה של נשים אולם, כיוון שאין ביכולתן 

אף אם מחזיקות הן זאת, . באותו תפקיד בדרגת שכר נמוכה יותר מדרגת השכר של גברים

 לחלוטין.ברמת ידע הלכתי זהה 

מועסקים "התעודות של הרבנות עובדים המחזיקים במדורגים  הדין בתי בהנהלתבהתאם,  .116

 34משרות אשר יש תרומה להשכלה זו", ולפי "רלוונטיות לתפקיד".ב

להשכלה אקדמית לצורך הטבות שכר הינו  1המשיבה עוד גוף במסגרתו שקולה תעודת  .117

  35.דת לשירותי משרדה

, אשר פורסמה מטעם כושר ל'רועה רוחני' עבור רבני בתי ספרתכנית לקבלת תעודת ב .118

ההשתתפות מקנה למשתתפיה , "מכון צורבא מרבנן" ומינהל החינוך הדתי במשרד החינוך

שעות שנתיות בתחום ההלכתי  90"שעות גמול המוכרות במסגרת "אופק חדש" בהיקף של 

  36והחברתי", ואף מזכה בהחזר נסיעות.

זה בוטלה , אשר לשימושם של לימודים תורניים כבסיס לתוספת שכרדוגמא ידועה נוספת  .119

, לשוטרים שניתנו השכר הטבות, היא במסגרת 'תיק הרבנים' מכבר עקב ניצולה לרעה

. )לרבנות (שאינה הסמכה 'גבוהה תורנית השכלהתעודת 'באשר החזיקו  והשב"ס צה"ל

לשם זיכוי המחזיק  1, והוענקה על ידי המשיבה לתואר אקדמיהיוותה מקבילה  תעודה זו

 -במסגרת הטבה זו, הוציאה מדינת ישראל כבה בהטבות שכר במשרות ציבוריות שונות. 

נתן אף לאחר י, אשר ממשיכות להלאנשי כוחות הבטחון ת שכרועל תוספ₪ מיליון  250

 37שהסתמכו בתום לב על ההכרה בלימודיהם. חשיפת פרשיית השחיתות לאנשים

  

  סיכום ביניים

כפי שעולה מהדוגמאות דלעיל, שוק העבודה עושה שימוש, פעם אחר פעם, במדד של  .120

לצורך הערכת ידע הלכתי. זאת, הן בעת בחינת מועמדות לתפקידים  בחינות הרבנות

 מקצועיים, הן בהערכה מקצועית לצורך הטבות שכר שונות.

עמוק במסגרת החוקים, תקנות, חוזרי מנכ"ל ומכרזים של באופן ראינו כי מדד זה מובנה  .121

 רשויות המדינה. 

רווח השימוש במדד זה. זאת, אף כאשר  הממסד הדתי בפרטבמסגרת גופי עוד ראינו, כי  .122

 בלבד, אשר אינם דורשים פסיקה הלכתית. מקצועימדובר בתפקידים בעלי אופי 

  

 

                                                 
 , לבקשת המידע27.2.2019גרינבלט, הממונה על חופש המידע בנציבות שירות המדינה, מיום מר אריה  של ותשובת  33

 הקובעים, אלו משרדים אצל מצויות אלו תפקידים של המלאות הרשימות, גרינבלטשל העותרות. לדבריו של מר 
   .שוטף באופן אותן ומתחזקים אותן

  .105 פסקה לעיל, העותרות של מידע לבקשת הדין בתי הנהלת תשובת  34
  .העותרות של מידע לבקשת 13.9.2018 מיום דת לשירותי המשרד מתשובת שעולה כפי, כך  35
  .176 פסקה: להלן, ספר בתי לרבני' רוחני רועה'ל כושר לקבלת התכנית פרסום ראו  36
 ונתייחס נמשיך"). הרבנים תיק: "להלן( ישראל מדינת' נ ואחרים גוטסדינר אהרון 7621/14 פ"ע ראו להרחבה  37

  .גבוהה תורנית השכלה לתעודת בהמשך
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  . מיצוי הליכים מול המשיבים4ג.

במסגרת ההרשמה לבחינות מועד ניסן תשע"ח של הרבנות הראשית לישראל, הגישו  .123

ה ביום כ"ח אדר, את מועמדותן להיבחן לבחינה בנושא "נידה", אשר נערכ 1-3העותרות 

הנדרשים על פי  את כלל המסמכים 1-3העותרות . בעת הגשת מועמדותן, הגישו 15.3.2018

שנות לימוד מלאות, אישור  5את: אישור מפורט על נהלי הרבנות הראשית לישראל, ובכלל ז

 מוכנות לבחינה וצילום תעודת זהות.

  

  . 'י כנספחבעת הגשת מועמדותה להיבחן מצ"ב  1המסמכים שהגישה העותרת 

  . 'אי כנספחבעת הגשת מועמדותה להיבחן מצ"ב  2המסמכים שהגישה העותרת 

  . 'בי כנספחבעת הגשת מועמדותה להיבחן מצ"ב  3המסמכים שהגישה העותרת 

 

באמצעות מערכת הרישום המקוונת לעותרות שעות ספורות לאחר הגשת מועמדותן, נודע  .124

 של הרבנות הראשית כי מועמדותן נפסלה על הסף.

  

  . 'גי כנספחן של העותרות מצ"ב נפסלה מועמדות ןהמערכת המקוונת לפיהמסך מ ילומיצ

  

לפשר  ושאלו בחינות הרבנותלבאמצעות הטלפון למוקד ההרשמות פנו מיד  העותרות .125

הנציגה הטלפונית אמרה כי לא ניתן לאשר את מועמדותן כיוון ש"נשים פסילת מועמדותן. 

אינן יכולות להבחן". כשביקשו העותרות להבין מה עומד ברקע מדיניות זו, ענתה הנציגה 

 למחלקת בחינות והסמכה.כי עליהן לפנות ישירות 

צליחו העותרות ליצור קשר טלפוני עם מחלקת ה 27.2.2018 -ואכן, לאחר מספר מאמצים, ב .126

בחינות והסמכה. נציגת המחלקה הדריכה את העותרות כי עליהן לפנות בכתב לקבלת 

 הנמקה בעניין זה.

קמן, בבקשה למנהל מחלקת בחינות והסמכה, הרב יהודה גלי העותרותפנו  11.3.2018ביום  .127

 לקבלת הנמקה לפסילת מועמדותן.

  

בבקשה לקבלת הנמקה לפסילת מועמדותן מצ"ב  1.3.20181 -מכתבן של העותרות מה

   .'די כנספח

 

, מסרה עו"ד אורית משמוש כי הסיבה לפסילת מועמדותן של 12.4.2018בתשובתה מיום  .128

 היא בשל היותן נשים. העותרות 

  

  .'טוכנספח מצ"ב  12.4.2018מכתבה של גב' אורית משמוש מיום 

  

מאחר והרבנות הראשית לישראל אינה מסמיכה נשים כפי שפורט ע"י עו"ד משמוש, " .129

". לרבנות... היא אינה מאפשרת להן לעבור בחינות במסגרת בחינות ההסמכה לרבנות

למועמדים כשירות לכהונות הרבנות הראשית הינה גוף שלטוני שנועד להעניק זאת, שכן "
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רבנות ודיינות, והיא לא נועדה לספק למעוניינים בכך שירותי בחינה על החומר הנלמד 

 ".במטרה לבדוק את ידיעותיהם

להגיש את  אשר ביקשו אף הןבעקבות תשובה זו, יתר העותרות, תלמידות חכמים  .130

  על הגשת מועמדותן. בשלב זה , ויתרו 1מועמדותן לבחינות הבאות של המשיבה 

כי אין בידי עמדתה של טענו במסגרתו שלחו העותרות מכתב למשיבים,  13.6.2018ביום  .131

הרבנות הראשית לישראל אודות הסמכת נשים לרבנות בכדי להצדיק מדיניות המונעת 

העותרות מנשים לגשת לבחינות דנן ולקבל תעודות המעידות על מעבר בחינות אלו כמקובל. 

דיניות מפלה זו נעדרת כל עיגון בחוק, ונוגדת באופן מובהק את העקרונות מכי , טענו

  הבסיסיים ביותר המנחים את פעילותה של רשות שלטונית במדינה דמוקרטית.

  .'זט כנספחמצ"ב  13.6.2018מיום  של העותרותן העתק מכתב

עוד פעלו העותרות עד למועד הגשת עתירה זו בקידום בקשות על פי חוק חופש מידע,  .132

 לאמוד אתמול גופים ומשרדי ממשלה שונים, ובכללם מול המשיבים, בכדי  1995-תשנ״ח

 . 1המשיבה שוק העבודה לטובת ציבור הגברים המחזיקים בתעודות ההבנייה הקיימת ב

יום בעיצומה, ובאין מענה למכתבן האחרון בנושא, בעוד ההרשמה לבחינות ניסן התשע״ט ב .133

בעניין בקשתן לגשת  , עו"ד הראל גולדברג,1פנו העותרות שוב לב״כ המשיבה  28.2.2019

 לבחינות.

התקבלה תשובת עו"ד גולדברג, ממנה עולה כי עמדתה של המשיבים עומדת  3.3.2019ביום  .134

למשמעויות התעסוקתיות למעבר בחינות באיתנה. עוד הוסיף עו"ד גולדברג התייחסות 

 הרבנות, כדלהלן:

גם אם למעבר בחינות ברבנות ישנה משמעות תעסוקתית כטענתך,       .1

הרי שלבחינות אלו ישנן חלופות שגם נשים יכולות לעמוד בהן כגון 

השכלה אקדמית שרכישתה עשויה לעיתים להיות קלה יותר מהליך 

ת הראשית. במילים אחרות, לא ניתן הסמכת 'יורה יורה' מטעם הרבנו

לומר שיש כאן יתרון לציבור הגברים שנשים אינן יכולות להשיגו, גם אם 

    בדרך אחרת. 

זאת ועוד, גם אם יש בכך הענקת יתרון לגברים, ולא אמרנו זאת,       .2

שומה עליכם להפנות טענותיכם בעניין זה למשרדי הממשלה ולגופים 

לך שהחליטו להעניק משמעות תעסוקתית, השונים שנזכרו במייל ש

לדברייך, למעבר בחינות לרבנות. הרבנות הראשית העוסקת בהכשרת 

  רבנים בישראל, אינה הכתובת לטענה זו. 

יכולתן של נשים להחזיק בתואר ראשון אינו מפצה כמלוא בניגוד לדבריו של עו"ד גולדברג,  .135

המשיבים מהווים גם פי שיפורט כעת, הנימה על פגיעה חמורה זו בזכויותיהן. כמו כן, כ

 מהווים את הכתובת המרכזית המובהקת ביותר לסוגיה זו.

 על כן, ובאין מענה מספק מהמשיבים, נאלצות העותרות להגיש עתירה זו.  .136
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  הטיעון המשפטי. ד

מעניק הצדקה הולמת  ניתן ע"י המשיבים למדיניותם, אינוכי הנימוק ש, העותרות תטענה .137

להיבטים המשפטיים החמורים הכרוכים בפסילה על הסף, ע"י גוף שלטוני, של  כלל

 אך ורק בשל היותן נשים. העותרותמועמדותן של 

נתחיל עם נקודת המוצא של דיוננו. בחינות הרבנות הראשית לישראל הינן בחינות  .138

 נערכות ע"י גוף שלטוני אשרהממלכתיות, הממומנות באמצעות משאבים ציבוריים רבים

נועד לשרת את הציבור בכללותו. כפועל יוצא מכך, מחויבים המשיבים, בעת עריכת בחינות 

אלו, ובעת בחינת מועמדותם של נבחנים, בכללי שיקול הדעת המנהלי, ובכלל זאת בחובות 

 מוגברות של שוויון, היעדר אפליה, צדק והגינות. 

חובות אלו אינן פוסחות על  38כפי שנקבע פעם אחר פעם בפסיקות בית משפט נכבד זה, .139

מערכות דתיות בעת הפעלת סמכויותיהן, ואין הן יכולות להפלות נשים מטעמי מין בעת 

 הגשת מועמדותן.

מתבקשת השאלה, הכיצד מפלה גוף ציבורי באופן כה מובהק את כלל ציבור הנשים על ידי  .140

 מניעתן מלגשת למבחניו?

בנות סגורות בפני ציבור הנשים, שכן טוענים המשיבים, כאמור, כי בחינותיה של הר .141

 כשירות למועמדים להעניק" –מטרתה של הרבנות הראשית אליבא דהמשיבים היא 

 ". האמנם כך? ודיינות רבנות לכהונות

בכל הקשור להפעלת  1נבקש לחלוק על הנחת יסוד זו. נטען, כי מטרת פעילותה של המשיבה  .142

קידמה בעצמה, באופן אקטיבי,  1, כיצד המשיבה נמחישעוד כצעקתה.  המערך הבחינות אינ

  למערך בחינותיה, החורגות מעבר להענקת כשירות לכהונות. נפקויות

מעגנת פגיעה קשה ביותר בזכויותיהן החוקתיות של מדיניות זו נפרט כיצד כמו כן,  .143

  אוכלוסיית הנשים בישראל, ובכלל זאת בזכותן לכבוד, שוויון וחופש עיסוק. 

היהודית, ההיסטוריה  , הן אתהאינטרס הציבוריהן עוד נטען, כי מדיניות זו נוגדת את  .144

עיסוקן של נשים בפסיקת הלכה מעוגנת בהלכה היהודית הרוויה דוגמאות הממחישות כיצד 

 לאורך הדורות.

  

. עמדת המשיבים נעדרת אחיזה בלשון החוק ואף עומדת בסתירה 1ד.

  לרוח החוק והפסיקה

ענו, כי צמצום תפקידה של הרבנות הראשית, באופן השולל את יכולתה לפעול העותרות יט .145

למען בחינת ציבור הנשים על הידע ההלכתי שרכשו, נעדר אחיזה בלשון החוק, ונוגד את 

 רוחו ומטרתו.

החוק") מגדיר את תפקידיה "(להלן:  1980-לחוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם 2סעיף  .146

 לישראל:של מועצת הרבנות הראשית 

  –המועצה הם  פקידית  

  ;בעצתה לשואלים הלכה בעניני דעת וחוות תשובות מתן  )1(

  ;ומצוות תורה לערכי הציבור לקירוב פעולות  )2(

                                                 
-תל עירית ראש' נ פורז 953/87 ץ"בג), 1988( 240, 221), 2(מב ד"פ, דתות לעניני השר' נ שקדיאל 153/87 ץ"בג  38

 לערעורים השרעי לערעורים העליון השרעי הדין בית' נ פלונית 3856/11 ץ"בג); 1988( 309) 2(מב ד"פ ,יפו-אביב
  ").השרעינ' בית הדין  פלונית) (להלן: "2013[פורסם בנבו] (
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  ;כשרות על הכשר תעודות מתן  )3(

  ;1955–ת לכהן כדיין לפי חוק הדיינים, תשט"וכשירו מתן  )4(

 פי על שהותקנו עיר רבני בחירות תקנות לפי עיר כרב לכהן כשירות מתן  )5(
  ;1971–"אתשל], משולב[נוסח  היהודיים הדת שירותי חוק

 מבין נישואין רושמי ומינוי נישואין רושם כרב לכהן לרב כשירות מתן  )6(
  ;כאמור כשירות שקיבלו הרבנים

  .דין כל פי על תפקידיה לביצוע הדרושה פעולה כל  )7(
 

ואין כל  לאפשר לנשים להבחן בבחינות הרבנות,מניעה כל כפי שעולה מלשון החוק, אין בו  .147

  התייחסות לבלעדיות הקיימת במטרות הפעלת מערך הבחינות.

לשון מ מתחייבתאף  אפשרות לנשים להבחן בבחינות אלושמתן  יותר מכך, העותרות יטענו .148

 .החוק

לפעול  חוק פי על 1לתפקידה של המשיבה  חוטאתנטען, כי מדיניותם של המשיבים  .149

) לחוק). בהתאם לתפקידה זה, לא 2(2לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות" (סעיף  "פעולות

רק שפתיחת שערי בחינותיה בפני ציבור הנשים היא בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר", אלא 

היא זו אשר אמורה הייתה לברך וליהנות מהרחבת העיסוק בתורה  עצמה 1 המשיבהש

 אל, אשר הנשים הינן חלק בלתי נפרד ממנו. ובהלכה בקרב הציבור הרחב במדינת ישר

על חובתה של הרבנות הראשית לפעול לטובת כלל הציבור הישראלי, ללא הבחנה מגדרית,  .150

לאחרונה  הנדל השופטועל חשיבות הדאגה לייצוג הולם לנשים כנגזרת מחובה זו, עמד כבוד 

 : 39בפרשיית האסיפה הבוחרת

״הרכבה הנוכחי של האסיפה הבוחרת מעורר קושי... קשה לראות בכך 

חשיבותה של הרבנות הראשית ייצוג הולם. זאת, בייחוד על רקע 

גברים  –לישראל, שתפקידיה נוגעים במובהק לציבור הישראלי כולו 

כך לגבי מתן תעודות הכשר, כך לגבי מתן כשירות לכהונה  ונשים כאחד.

לגבי "פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות"  כרבנים ודיינים, וכך

לחוק הרבנות הראשית). אף להשקפת הרבנות הראשית,  2 סעיף(

פעולותיה משליכות על כלל מחובתה לפעול לטובת נשים וגברים. 

  ן)לפסק הדי 12״ (עמ׳ הציבור בישראל, ללא הבחנה מגדרית.

 :ת הדברים הבאיםאארז -כב׳ השופטת ד׳ ברק בהמשך פסק הדין מוסיפה .151

 [של הרבנות הראשית, הח"מ] ״התפיסה הבסיסית שחלה לגבי פעילותה

שמבקשת לתת ייצוג , תפיסה קהילתיתכוללת, מהיבטו של המחוקק, 

 "רחב לשדרותיו של הציבור המעוניין בשירותי דת.

, הגוף הממלכתי המרכזי העורך מבחנים בעניינים 1 בהתאם, נטען כי מחובתה של המשיבה .152

לספק את שירותי הבחינה ללא וישראלית זו, -הלכתיים, לפעול על פי תפיסה קהילתית כלל

 הבחנה מגדרית.

בעת הפעלת מערך  1, שתפקידה הבלעדי של המשיבה ולא אמרנואף אם לו אמרנו,  .153

בחינותיה הינו להעניק כשירות לכהונות רבנות ודיינות, הרי שאין הדבר מהווה הצדקה 

 נשים כישבדין  מניעה כל איןלמדיניותם של המשיבים בסוגיה דנן. העותרות תטענה כי 

 בתפקיד בפועל לכהן שיש בכוונתן ואף ביכולתן מבלי אף וזאת תקבלנה כשירות לרבנות

                                                 
  ").הבוחרת האסיפה(להלן: "בג"ץ  מרכז רקמן לקידום מעמד האישה נ' הרבנים הראשיים לישראל 5579/18בג"ץ   39
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, בו נקבע כי אישה יכולה להיחשב 40. זאת, כפי שהומחש במסגרת בג"ץ כהנא דרוררבני

 .1955-לחוק הדיינים, תשט"ו 13ככשירה לשמש כרב עיר לצורך סעיף 

עולה באופן מובהק אף יותר מחוות דעתו של היועץ המשפטי  פרשנית זוהאפשרות  .154

 :לממשלה שהובאה במסגרת בג"ץ כהנא דרור

 הכשיר"אדם  המונח בגדר לבוא הן גם יכולות נשים"לשיטת היועץ, 

 ובלבדלצורך מועמדותן לתפקיד מנהלת בתי הדין,  ",עיר רב להיבחר

ובפוסקים, שתצלחנה את בחינות הכשירות לתפקיד רב עיר בתלמוד 

או בחינות שוות ערך להן.  לתקנת שירותי הדת )2(א)(5לתקנה בהתאם 

על מנת להוציא את הפרשנות האמורה מן הכוח אל הפועל, הנחה היועץ 

המשפטי לממשלה את המשרד לשירותי דת ואת הרבנות הראשית 

כך  –לגברים ולנשים כאחד  –ות כאמור לקיים בחינות הלכתי

  41"שההתמודדות על תפקיד מנהל בתי הדין תהא פתוחה בפני כל.

 

ודוק, היועץ המשפטי לממשלה הכיר בדבריו אלו באפשרות פרשנית של החוק לפיה אישה  .155

 המשיבה של במבחניהתקבל כשירות לתפקיד רב עיר באמצעות לא פחות מאשר היבחנות 

לא  -המתבקשת ביתר שאת אף בעניינו –(!). כפי שנהיר מדברים אלו, אפשרות פרשנית זו 1

 בשמים היא. 

אין זה כי אם מתבקש להחיל פרשנות דומה בענייננו, המשליך על יכולת התמודדותן ותנאי  .156

, אשר אינם דורשים אינספור תפקידים מקצועיים מובהקים העסקתן של נשים במסגרת

בחינותיה  מעבר. על פי פרשנות זו, םעצמ ים, אף במסגרת המשיבקיד דתיכהונה בפועל בתפ

 הכרה מהווה אלאמחייב מתן אפשרות לכהן בפועל בתפקידים רבניים,  אינושל הרבנות 

 .הנבחנות"י ע נצבר אשר ההלכתי בידע

עוד יש לזכור כי על פרשנותם של מונחים להיעשות לאור ערכי היסוד של מדינת ישראל,  .157

  -היא כפופה למובן הלכתי מסויםואין 

״תפיסה זו [לפיה על הביקורת השיפוטית לבצע איזון נאות בין 

המחויבות לדין הדתי לבין ערכי יסוד של מדינת ישראל] מתבטאת 

אף אם בחקיקה נכללים מונחים בעלי משמעות הלכתית בעמדה לפיה 

בות (כגון ״דיני כשרות״), פרשנותם של מונחים אלה נעשית תוך התחש

 42. בערכי היסוד של מדינה ואינה כבולה למובנם ההלכתי״

 כמובן שערכי יסוד אלו, אשר לאורם יש לפרש את החוק, כוללים את עקרון השוויון: .158

"חזקה על כל חוק, שהוא בא להגשים את ערכי היסוד המקובלים של 

השיטה המשפטית, ולהשתלב בתוכם. בין ערכים אלה ובתוכם עקרון 

 43המכיר בשוויון בין המינים".השוויון, 

עוד נזכיר ונטעים, כי רבים מן התפקידים המקצועיים אשר מושפעים משאלת ההחזקה  .159

ובבתי הדין הרבניים  הממסד הדתי,הינם תפקידים הקיימים בגופי  1המשיבה בתעודת 

                                                 
  .23 ש"ה, לעיל  40
 למסלול לאפשר בכדי, הוגנות וטעמי מעשיים מטעמים, לבסוף קודמה לא זו הצעה .הדין לפסק' יב פסקה, שם  41

  .ישיבתי מסלול עברו שלא לנשים גם להתאים החדש
, עמ׳ 272-271) 2005( 157 עקרונות יסודאמנון רובינשטיין וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל כרך א:   42

360.  
  .324, 309 )2פ"ד מב( יפו-אביב-פורז נ' שלמה להט, ראש עירית תל 953/87בג"ץ   43
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על כן, נטען, כי הפרשנות דלעיל  44.ייצוג מובהק במסגרות אלו-קיים תתבפרט. כידוע, 

 עקרון השוויון במסגרות אלו.  ה מהותית שלמתבקשת אף לשם הגשמ

חריג הקבוע למעלה מן הצורך יובהר, כי הפרשנות המתבקשת אינה עומדת כלל בסתירה ל .160

שכן אין משמעה מתן אפשרות למינוי  ,1951-תשי"א (ג) לחוק שיווי זכויות האישה,7סעיף ב

לאור תכליתו (ג): "7כך לדבריה של השופטת ארבל בעניין סעיף  דתי כלשהו. בפועל בתפקיד

של החוק, מעמדו הייחודי, והעקרונות עליהם הוא נשען, יש לטעמי ליתן לחוק פרשנות 

 45."ליתן לחריגים הקבועים בחוק פרשנות מצמצמתמרחיבה, ובמקביל 

בעניין הרכב האסיפה הבוחרת יצוין, כי לאחרונה, דן כבוד בית משפט זה בסוגיה דומה,  .161

במסגרת עתירה זו, נידונה השאלה כיצד יש לפרש את  46 את הרבנות הראשית לישראל.

שאלה המשליכה על זהות  –לחוק הרבנות הראשית  )8(7בסעיף המונח "רבנים" המופיע 

 חברי האסיפה הבוחרת. 

כי המונח ״רבנים״ יכלול גם נשים שיש להן השכלה  , אין זה מן הנמנע משפטעל פי בית ה .162

, לאורה של תורת הפרשנות התכליתית ובהתחשב בעקרונות זאת 47תורנית והלכתית גבוהה.

 דרור.-שהותוו בפרשיית כהנא

ייצוג של -בפסק דין זה, עמדה הש׳ ברק ארז על הבעייתיות המובנית בחוק המביאה לתת .163

 רחבה מהנושא הספציפי הנידון:נשים, אשר 

״במובן מסוים, התחושה היא שהעתירה שבפנינו מזכירה את הדוגמה 

לא תמיד המטבע המפורסמת של "חיפש את המטבע מתחת לפנס". 

האבוד נמצא מתחת לפנס, ויש להרחיב את המבט אף מעבר לתחום 

 לפסק הדין) 17.״ (עמ׳ המואר על ידו

האיר פנס זה, ולהרחיב את המבט לעבר הכשל המובנה בעתירה דנן, מבקשות העותרות ל .164

הקיים במציאות של מדינת ישראל, בה המדד המקובל והמרכזי להערכת ידע הלכתי סגור 

 בפני ציבור הנשים. 

, לפיה אין היא 1על כן, נוכח הבנייה עמוקה זו, אין לקבל את תשובתה של המשיבה  .165

 הכתובת להשלכות המפלות של מדיניותה.

האמור לעיל, העותרות תטענה כי לאור פסיקת בית משפט זה, כמו גם לאור ערכי  לאור כל .166

היסוד של מדינת ישראל וההיבטים החוקתיים כבדי המשקל העולים בענייננו, הרי שיש 

 , ולקבל כשירות1לפרש את החוק באופן המאפשר לנשים להבחן בבחינותיה של המשיבה 

 ע"י קבלת אישור מעבר בחינותיה.  ובכלל המשיביםם רבים במסגרת לכהן בתפקידי עקרונית

  

  

  

 

 

                                                 
המובנה במערכת בתי הדין, ופסקה ל' אודות שדרת הניהול  ראו בג"ץ כהנא דרור, פסקה כט', אודות אי השויון  44

  המרכזית המורכבת ברובה הגדול מגברים.
 לפסק דינה של השופטת ארבל. 31, פסקה 37"ש הע, לעיל פלונית נ' בית הדין השרעי העליון לים  45
  .39 ה״ש"ץ האסיפה הבוחרת, לעיל בג  46
  ארז.-ברק השופטת של דינה פסק, 17' ועמ, הנדל השופט של דינו לפסק 13 פסקה  47
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מערך  ה אתה בקנה אחד עם אופן הפעלתמדת המשיבים לא עולע. 2ד.

 הבחינות

 הינם, בפועלהמשיבים לא עומדת בקנה אחד עם הפרקטיקה, שכן  עמדתכפי שנמחיש,  .167

המנויות  המפורשות הכשירויות ממתן החורגות למטרות הבחינות במערך שימוש עושים

 .בחוק

. הרבנות הרבנות הראשיתמועצת מגדיר את תפקידיה של ות לחוק הרבנ 2סעיף כאמור,  .168

 מתן כשירות לכהן: תפקידים בלבד שלושהת, מצוינים בחוק יובכל הקשור למתן כשירו

  ן.כדיין, כרב עיר וכרושם נישואי

חוק זה אינן מונעות מהרבנות הראשית לספק שירותי בחינה לצורך  הוראותאולם כידוע,  .169

מענק תעודות מסוגים שונים אשר כלל אינן מעניקות כשירות לכהונות המעוגנות בחוק 

  כדלעיל. 

 המוענקת על ידי הרבנות הראשית בשגרה.  'יורה יורה'כזו היא תעודת ודוק,  .170

מהווה  1המעוגנות בחוק המוענקות ע"י המשיבה  מספר הכשירויותבפועל, יותר מכך,  .171

  48המוענקות על ידה.התעודות לעומת יתר  משמעותי מיעוט

, לצמצם המופעלת כלפי נשים בלבדגישתם הדווקנית של המשיבים, העותרות יטענו, כי  .172

ולהפנות את העותרות לגופי השירות , למענק כשירויות בלבד את מטרות מבחני הרבנות

 גישה הינהככתובת לפתרון חוסר השוויון התעסוקתי הנובע מבחינותיה, הציבורי השונים 

 פסולה מן היסוד.

המשיבים מיטיבים כפי שנמחיש, כאשר הדבר עולה בקנה אחד עם השקפת עולמם,  .173

 להרחיב את השימוש שנעשה במבחניה. 

  :לכך דוגמאותמספר  אנבי

  

 "רוחני"רועה  תעודת ) 1(

על פי פרסומיו של מכון "צורבא מדרבנן" אשר לימודיו מוכרים על ידי הרבנות הראשית  .174

לצורך קבלת תעודת "רועה רוחני", קהל היעד לתעודה זו, הינו גברים, "בעלי בתים" ורבני 

בתי ספר, הרואים עצמם כדמות מרכזית ומנהיגותית בקהילתם ומעוניינים להוסיף 

 ית ולקבל הכרה רשמית עליה. להשכלתם התורנ

כך מתוארת מטרת תעודה זו בפרסומי התכנית לקבלת תעודת 'רועה רוחני' לרבני בתי  .175

 ספר: 

היות ותפקידו של רב בית ספר / רב קהילה כה חשוב ומרכזי, חשוב 

להקנות לו כלים ייעוציים ומקצועיים לצורך מיצוי מיטבי של תפקידו 

  החברתי. בתחום ההלכתי, ובתחום הערכי ו

מטרתה של התוכנית לקבלת כושר לשמש כ "רועה רוחני" עפ"י 

הקריטריונים שנקבעו על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, היא 

לתת לרב כלים טובים וראויים למיצוי מיטבי של תפקידו, בתחום 

  ההלכתי, הערכי והחברתי.

 

                                                 
  .38לעיל, פסקה  ראו  48
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לאפשר לנבחנים  היאתה כל מטר .לרבנות סמיכהמהווה כל זו, אינה  תעודהכפי שנהיר,  .176

א במקרה זה, מכירה מעניין שדווק .מנהיגותי-חינוכי-הלכתי ידעצבירת לקבל הכרה על 

 הרבנות ברצונם של פרטים לקבל הכרה ממוסדת על הידע בו הם מחזיקים. 

  

   .ז'י כנספחלפרסום התוכנית לרועה רוחני מצ"ב  ותדוגמא

  

 הנפקת אישורי מבחנים בודדים ) 2(

, מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית מנפיקה מדי שנה מאות אישורי מעבר של כאמור .177

ואינם תלויים  מקנים זכאות לתעודה כלשהי אינםבלבד, אשר כשלעצמם  בודדים מבחנים

 התמודדות או שכר דרגות קביעת לצורך משמעות בעלי אולם, כלל בקבלת הסמכה רבנית

 כלל האם השאלה על, לפקח שכן כל לא, ריךלהע דרך כל איןיובהר כי  49.שונים למכרזים

 ויקבלו הרלוונטית המבחנים סדרת את הימים מן ביום יסיימו הרבנות בבחינות הנבחנים

  .בגינם 1המשיבה  תעודת את

 

 1 המשיבההטבות שכר על בסיס תעודות אקטיביים למתן  שיתופי פעולה ) 3(

שרדיים לגיבוש הכרה מ-בשנים האחרונות שיתופי פעולה בין קידמה 1המשיבה כמו כן,  .178

המשרות בשירות המדינה,  כללדירוגי שכר והטבות גמול השתלמות בלצורך  יהבתעודות

. במסגרת מאמצים אלו, השמיע מנהל מחלקת ובכלל זאת משרות חילוניות מובהקות

על בעלות מגדר אחר,  דברים שלו היו נאמריםהבחינות ברבנות הראשית דאז, רפאל מזרחי, 

 :עתירה זו ממשנראים כאילו נלקחו מהיו 

 

העניין הוא אם אדם יכול לגשת למכרז במשרד הפנים, במשרד הקליטה 

לא במשרד דתי כמו משרד הדתות, הרבנות הראשית והנהלת בתי הדין  –

"יורה יורה", רב עיר  –הרבניים. האם הוא יכול לגשת עם התואר שלו 

עמדת הרבנות היא ד על תפקיד שדורש תואר אקדמאי. ולהתמוד –ודיין 

משמעית שכן. אנחנו חושבים ששנות הלימוד והמבחנים הקשים -חד

 50.שהם עברו, צריך להכיר בהם כתואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי

 

 תעודת "השכלה תורנית גבוהה" ) 4(

לאלפי  כאמור, במשך שנים רבות העניקו המשיבים תעודת "השכלה תורנית גבוהה" .179

יכוי המחזיק בה בהטבות שכר במשרות ז  -מטרתה של תעודה זו הייתה אחת  .אנשים

 ציבוריות שונות. 

תעודה זו לא נועדה לשימוש בתפקידים רבניים כלל. כפי שנכתב באופן מפורש על גבי  .180

יורה 'מתעודת ה בשונהבנוסף, ". בפועל לרבנות כושר מתן משום זו בתעודה איןהתעודה: "

של הרבנות הראשית, בה כונה המחזיק בה בתואר רב ונכתב "יורה יורה כדת של  'יורה

תורה", הרי שבתעודה שהונפקה לאנשי כוחות הביטחון, לא כונה המחזיק בה בתואר רב 

. ואכן, בהכרעת הדין בפרשיית הרבנים, לדברי השופט, אדם המתמצא אלא בתואר "ה"ה"

                                                 
  דלעיל. 111דלעיל וכן דרגות השכר של משרד החינוך, פסקה  92כך היא הרפורמה של דרעי, פסקה   49
  פרוטוקול ועדת הכספים לעיל.  50
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ין בקלות בכך, שהתעודות שהונפקו לאנשי כוחות בעולם הרבני או בא מעולמה של תורה יבח

 . כרבנים לשמש להסמיכם נועדו לאהביטחון 

בחינות  שלושמעבר לכך, לשם זכאות לתעודה זו היה על המחזיק בה לעבור בהצלחה  .181

הנה כי כן, עולה כי במשך שנים רבות, פתחה המשיבה  51.בתחומי הלכה שוניםבודדות בלבד 

אין בינה וזאת לשם מטרה אשר  תוך הענקת תעודות, לאלפי אנשים,את שערי בחינותיה  1

 לבין הסמכה לרבנות כמלוא הנימה.

, במקרים המתאימים, היטיבו המשיבים להרחיב את ייעוד מדוגמאות אלוכפי שעולה  .182

 מעבר למטרות מתן כשירות לתפקידים רבניים.  הםמבחני

וש סלקטיבי ומפלה במערך הבחינות על כן, אין מנוס מן המסקנה כי המשיבים עושים שימ .183

של הרבנות לשם קידום מטרות אשר אינן מתחייבות מלשון החוק, תוך נקיטה בפרשנות 

 .לעותרות ולציבור הנשים ככללדווקנית אודות מטרותיה בכל הקשור 

כפי שעולה מהאמור לעיל, החלטת המשיבים לדחות על הסף את מועמדותן העותרות, אך  .184

מהווה החלטה בלתי סבירה, אשר אינה מבוססת על שיקולים רלבנטיים בשל היותן נשים, 

הפרו בכך, המשיבים, הפועלים כאמור כנאמני הציבור בעת בחינת מועמדות לבחינות,  כלל.

נהלי, ובכללם החיוב לפעול בהוגנות ושוויון, ולקבל החלטות את כללי שיקול הדעת המ

 בסבירות. 

הרבנות הראשית עוסקת בסוגיה הלכתית לו כאשר כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט, אפי .185

"טהורה", כגון תנאי הכשרות של בשר מיובא,  שיקול דעתה ההלכתי אינו מוחלט שכן עדיין 

  52מדובר ברשות מנהלית הכפופה לכללי המשפט המנהלי.

קבע לא אחת כי נבבסיס מדיניות המשיבים מניעים זרים,  מיםעוד יצוין, כי אף אם לא קיי .186

 53.מהווה פגם היורד לשורש חוקיות ההחלטה של הרשות "תוצאתית" הפליהגם 

, מצטיירת של מדיניותם של המשיבים הסופית, הלכה למעשה, אין ספק כי התוצאה .187

והחוקית על משמעותה החוקתית  במציאות החברתית כהפליה מובהקת של ציבור הנשים.

 של אפליה זו נעמוד כעת.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  . 100/ת, 20.2.1996 מיום הראשית הרבנות תבחיני פי על, כך  51
  .)בנבו פורסם, 20.6.07 ביום(ניתן  הראשית הרבנות מועצת' נ"מ בע בלדי, 7471/05 ץ"בג  52
 לפסק 18 פסקה), 27.2.2006(ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ממשלת ישראל  11163/03ג"ץ ב  53

  א' ברק. דאז הנשיא' כב של דינו



 29

  בזכויות יסוד הפגיעה  .3ד.

בפרק זה נבחן כיצד מדיניותם של המשיבים פוגעת בזכויות היסוד של העותרות וכן  .188

החוקתית והחוקית  פוגעת בזכותן מדיניות זובזכויותיהן של ציבור הנשים בישראל. נטען כי 

  לכבוד, שוויון וחופש עיסוק.

 

 ולשוויון לכבוד הזכות

מחויבותן של רשויות מדינת ישראל לעקרון פסיקת בית משפט זה העמידה על נס את  .189

. כפי שנקבע לא אחת, אפלייתו של אדם על רקע מינו, מבלי שתהיה בין המינים השוויון

 54פלייה זו, מהווה פגיעה פסולה ובלתי חוקתית בכבודו.ההבחנה רלוונטית המצדיקה 

ישראל על מחויבותן של הרשויות לעקרון השוויון באה לידי ביטוי בחתימתה של מדינת  .190

), וקיבלה 170, 31, כרך 1035האמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה (כתבי אמנה 

 משנה תוקף עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חוק שיווי זכויות "(להלן:  1951-נחקק חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א 1951כבר בשנת  .191

" (סעיף וויון מלא בין האישה לבין האישהאשה"), אשר "מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת ש

 לכל ולאיש לאשה יהיה אחד"דין  כי). חוק זה מחייב שוויון מגדרי בפני החוק, וקובע 1

, לכל אשה, באשר היא האשה"כל הוראת חוק המפלה לרעה את  וכי", משפטית פעולה

ת השלטון כמובן, שכל רשות מרשויו א.(א)).1(סעיף  "אין נוהגים לפיה –פעולה משפטית 

 ).7מחויבת בכיבוד הזכויות שלפי חוק זה (סעיף 

 :ונשים גברים של החברתיות זכויותהשוויון ב שיווי זכויות האשהבמסגרת חוק  עוגן עוד .192

לשוויון .    לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה 6

הסביבה , הבריאות, הדיור, איכות בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה

  והרווחה החברתית.

לטעון כי היא אינה קיימת. כך, ניתן עוד יוקדם, כי במקום בו קיימת הפליה דה פקטו, לא  .193

פליה הוא הכי המבחן לקיומה של קבע בית המשפט הנכבד מסועפת של פסקי דין ברשימה 

בהכרזות על שוויון או במילים אחרות המתאימות לעניינו: " 55,תוצאתי-מבחן אובייקטיבי

בין המינים לא סגי, שכן מבחנו האמיתי של שוויון הוא בהגשמתו, הלכה למעשה, כנורמה 

א.(ב) לחוק שיווי זכות האשה, "אין נפקא מינא אם 1. כך גם לפי סעיף 56"חברתית תוצאתית

 ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה היתה כוונה להפלות, או לא".

 :פליה שוניםהבים, מכה גליה במספר מעגלי מדיניותם הפסולה של המשי .194

  ,היתרונותוהעותרות בתוכן, נמנעות  מנשות הלכהכפי שפורט בהרחבה לעיל 

הן מבחינת  -המוענקים לגברים המחזיקים בידע תורני זהה התעסוקתיים

 אפשרויות התעסוקה והן מבחינת הטבות השכר. 

 כתוצאה של העותרות וכלל נשות הלכה נפגע  חברתי-הציבורי מעמדןכבודן ו

עניין זה משפיע על מהעדר יכולתן לקבל הכרה בידע ההלכתי בו הן מחזיקות. 

                                                 
שדולת  2671/98 בג"ץ ;(להלן: "בג"ץ אליס מליר") 94) 4מט(, פ"ד אליס מילר נ' שר הביטחון 4541/94ראו בג"ץ   54

ארן נ'  5755/08בג"ץ  ;(להלן: "בג"ץ שדולת הנשים") 658, 630) 3פ"ד נב(הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 
  . )20.4.2009בנבו,  פורסם( ממשלת ישראל

; בג"ץ 749) 4ואח' מד ( הדין הארצי לעבודהנבו נ' בית  104/87; בג"ץ דלעיל שדולת הנשים בישראל ראו בג"ץ 55
  .309) 2מב( יפו ואח'-אביב-פורז נ' ראש עיריית תל 1/88,953/87

  דלעיל. אליס מילרץ "בג  56
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יכולתן של נשים אלה להשמיע את קולן כברות סמכא הלכתיות, להשפיע 

דרש כל כך גם בתוך השיח התורני. מובן, בספירה הציבורית ולתרום לגיוון הנ

של אותן הנשים נפגע ביחס לגברים המחזיקים בידע  כי בהקשר זה גם מעמדן

 דומה. 

 מהביטחון התעסוקתי אינן יכולות ליהנות  המקצועית דרכן בתחילת נשים

בתחילת דרכם לגברים  העתידית אשר מובטחיםומהגושפנקא הציבורית 

להקדיש את מיטב שנותיהן של נשים יכולתן המעשית  ,על כן. התורנית

, נפגעת. אליבא דהמשיבים, על אותן ולא אקדמיתלרכישת השכלה תורנית 

נשים לבחור בדרכים עקיפות ולרכוש השכלה שונה מזו שהן מעוניינות בה על 

מנת להשוות את יכולת ההשתכרות שלהן לזו של גברים המחזיקים בידע 

כי מדיניותם של המשיבים עשויה לכוון ממש את מסלול חייהן  נטען תורני.

 . וממוקדי ההשפעה שבה , הרחק מעולמה של תורהשל נשים בתחילת דרכן

פלייתן של נשות אטענו המשיבים כי הלכה למעשה, מדיניותם אינה גורמת ל ,בתגובתם .195

הלכה בהגשת מועמדותן למכרזים שונים וזאת כיוון שעומדת בפניהן האפשרות לרכוש 

רורה וכך לעמוד בתנאי הסף של המשרה. מעבר לבעייתיות החוקתית הב ראשוןתואר 

בעמדה זו, בעייתיות שפורטה בהרחבה לעיל, הרי שגם עובדתית היא רחוקה מהאמת. כך, 

דורשים עוד שלל תנאי סף אשר  לתואר ראשון מכרזים שבנוסף לדרישה החלופיתישנם 

 גברים לחלוטין. -נחסכים ממועמדים

ים. היא המכרז לתפקיד "עוזר/ת הלכתי/ת" בבתי הדין הרבני לכך דוגמא מהדהדת אחת .196

דווקא בתפקיד זה, הדורש בקיאות הלכתית גבוהה בתוך מערכת הסובלת מתת ייצוג חריף 

של נשים ואף מהעדרן המוחלט בתפקידים הלכתיים, נחסמת הדרך בפני מי מהעותרות או 

 57נשות ההלכה בשל שלל הדרישות המוערמות על מי שמבקשת להציג עצמה לתפקיד זה.

באופן אבסורדי, עולה כי כל אחת מהעותרות שבעתירה זו, על אף הידע ההלכתי הנרחב בו 

הן מחזיקות, לא תוכלנה להגיש את מועמדותן לתפקיד זה, שכל עניינו הוא בקיאות 

 הלכתית. 

יתרה מזאת, כפי שעולה למשל מהמכרז שפורסם על ידי הרבנות הראשית לעורכי ובודקי  .197

חלופה של תואר אקדמי לתפקיד ורק גברים המחזיקים בתעודת  בחינות, לא מופיעה כל

  הרבנות הראשית יכולים להגיש את מועמדותם אליו.

 אלו. ם אקדמאיםבין לימודים במוסד תורני לבין לימודי מקום להשוואהכלל , אין כמו כן .198

 לימודים. בתכלית שונים מסלולים אלא, לאותה מטרה ומקבילים שווים מסלולים םאינ

במוסד תורני מאפשרים אופק פעילות, תעסוקה והכרה ציבורית, שלא ניתן לרכוש  גבוהים

, הגברים ציבור כלפי, זהה דרישהל מגיביםהמשיבים  היו כיצדבאמצעות האקדמיה. 

 בכדי בלבד אקדמי למסלול לגשת שעליו בטענה, הארץ ברחבי בישיבות תורתו על ששוקד

 ? דיוולימ על הכרה לקבל

                                                 
בתעודת  להחזיק או בלבד לדיינות כושר בתעודת להסתפק יכולים לתפקיד מועמדותם את להגיש המבקשים גברים  57

" בלבד אם גם הוסמך לעו"ד. נשים לעומת זאת, צריכות להיות עורכות דין וכן לקבל הסמכה לשמש כטוענת יורה"יורה 
  . 104102או להחזיק בתואר שני באחד  מהנושאים המפורטים. ר' פירוט בסעיפים  רבית
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 פליההאשר על כן, ברי כי מדיניותם של המשיבים, נגועה במספר רבדים ומעגלים של  .199

, אשר תוצאתה פגיעה פסולה בזכויות בזכות לכבוד ולשוויון ופגיעה חוקתית אסורה

 החברתיות של ציבור הנשים בישראל.

ממדיניות זו, אינן מתחייבות  הנובעותכמובן, שהאבחנות דלעיל בין אשה לבין איש  .200

ב. לחוק 1ין, כמשמעו בסעיף יינית שביניהם, או מאופיו או מהותו של הענימהשונות הענ

 אינםאשר  מקצועייםהקשרים באפליה הפורשת כנפיה על שיווי זכויות האשה. שכן, מדובר 

זה,  . מטעםבהתאם לדין הדתי נוגעים לשאלת יכולתן של נשים להתמנות לתפקידים דתיים

 (ג) לחוק שיווי זכויות האשה.7למשיבים הפטור הקבוע בסעיף  לא עומדאף כאמור, 

, מדיניות זו פוגעת בזכותן של נשים לייצוג הולם, הנגזרת מזכותן לשוויון. כפי לבסוף .201

, בכדי להגיע לשוויון מהותי בין המינים, לא די בכך 59ופסקי דין 58שנקבע בשורה של חוקים

שהרשות תימנע מאפליה. עליה לנקוט במדיניות אקטיבית לשם השגת שוויון הלכה למעשה. 

אולם מדיניות המשיבים ממשיכה לקבע את תת הייצוג ההולם של ציבור הנשים, בגופים 

 בממסד הדתי בפרט.וציבוריים 
  

 העיסוק חופש

בפגיעה אף  ה מדיניותם של המשיביםכרוכ ,יה שתוארו לעילמעגלי האפלמ כנגזרתכמו כן, ו  .202

 הנשים לחופש העיסוק.  צבורשל העותרות ושל כלל  ןאינהרנטית בזכות

 :חופש העיסוק כזכות אדם יסודיתבימיה הראשונים הכירה הפסיקה הישראלית ב כבר .203

בעבודה או "כלל גדול הוא, כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק 

יד, אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה זו או -במשלח

 60".יד אינה אסורה מטעם החוק-במשלח

-עלהגנה חוקתית לחופש העיסוק  הוענקהיסוד: חופש העיסוק -חוקעם חקיקתו של  .204

 מדובר בזכות המהווה ביטוי להגדרתו העצמית של האדם ותרומתו לחברה: 61חוקית.

חופש העיסוק כזכות חוקתית נגזר מהאוטונומיה של הרצון הפרטי. "

באמצעות חופש העיסוק מעצב הוא ביטוי להגדרתו העצמית של האדם. 

פי -. כך עלהאדם את אישיותו ואת מעמדו ותורם למירקם החברתי

פי ערכיה כמדינה -ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. כך על

 ת האדם ומהווה ביטוי לצלם אלוהים שבוהמלאכה מייחדת איהודית. 

(ראו משנת רבי אליעזר (מהדורת ענאלאו, ניו יורק, תרצ"ד) פרשה כ, 

 62[א]). 366בעמ' 

 בעניין, 63כהן בפרשיית הטוענות הרבניות-נביא להלן את דבריה של השופטת שטרסברגעוד  .205

 :צורך בקבלת רישיוןהכפפת עיסוק הטוענים הרבניים ל

                                                 
ג' לחוק שיווי 6וסעיף  2000-) התשס"א11חוק שירות המדינה (מינויים)(תיקון מס' ל א.18סעיף  לענייננו ראו  58

  בעניין חובת ייצוג הולם לנשים בגופים ציבורים. 2000-) התש"ס2(תיקון מס'  זכויות האשה
, 15) 5פ"ד נה( האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל 6924/98בג"ץ  ;דלעיל שדולת הנשיםבג"ץ   59

  ).22.8.2010(פורסם בנבו,  משפטניות למען צדק נ' ראש ממשלת ישראל –עמותת איתך  5660/10בג"ץ 
  .82, 80, פ"ד ב המשטרה ואח'-בז'רנו ואח' נ' שר 1/49בג"ץ דבריו של כב' השופט חשין,   60
איגלו  1452/93בג"ץ   , 1134], בעמ' 45(כרך ב) [ המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלראו א' רובינשטיין   61

 878, 726/94בג"ץ , 610) 5', פ"ד מז(חברה קבלנית לעבודות צנרת בנין ופיתוח בע"מ נ' שר התעשייה והמסחר ואח
  ..)441) 5, פ"ד מח(כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' שר האוצר ואח'

 .385), 1997( 367) 4, נא(לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר 1715/97בג"ץ    62
  .הדין לפסק 19' עמ, 13"ש ה לעיל  63
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מן העובדה שמדובר בזכות לחופש העיסוק, הרהוריי נובעים "

שחשיבותה העליונה הוכרה בשיטתנו המשפטית מאז ומתמיד והיא 

סוד: חופש העיסוק ומהווה זכות חוקתית בעלת ערך י-עוגנה בחוק

 "עליון

בעלת השלכות משמעותיות ורחבות הינה כאמור בהרחבה לעיל, מדיניותם של המשיבים  .206

ר בפגיעה ב. ראשית, מדובפני ציבור הנשים בישראל על אפשרויות התעסוקה העומדות

אשר שקדו השכם והערב בלימודי תורה והלכה  תלמידות החכמיםציבור חופש העיסוק של ב

 אלו נשיםיכולתן של  אתמשמעותי  מדיניות המשיבים מצמצמת באופן. במשך שנים רבות

רקם מלמידיעותיהן אלו לתרום ו התורניותלעצב את מעמדן ואישיותן בהתאם לידיעותיהן 

  של מדינת ישראל ושל ציבור שומרי התורה והמצוות בפרט.החברתי 

אלו את האפשרות לגשת למכרזים שונים, או לכל הפחות  מנשיםכמו כן, מדיניות זו מונעת  .207

פוגעת בסיכויי התמודדותן למגוון תפקידים במגזר הציבורי. כאמור, באופן אבסורדי, 

טי במיוחד לתפקיד הנידון, עשויה נע התורני שלהן הינו רלוובייחוד במקרים בהן היד

 מדיניותם של המשיבים לסגור את הדלת בפני נשים אלו.

בחופש העיסוק של ציבור הנשים המצויות בתחילת  ם של המשיביםפוגעת מדיניות ,לבסוף .208

במסלול מקצועי תורני. כאמור, מדיניות זו להתקדם דרכן המקצועית, ואשר חפצות 

פוגעת, דה  מת את אופקי התעסוקה וההכרה בלימודיהן התורניים של נשים, ובכךמצמצ

 פקטו, ביכולתן של נשים לבחור במסלול מקצועי זה.   

  

 ההגבלה לפסקאות בהתאם שלא הפגיעה

כאמור, מדיניותם של המשיבים מהווה פגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם ובחוק יסוד: חופש  .209

יכולה להיעשות אך ורק בהתאם לפסקאות ההגבלה  יסודכידוע, פגיעה בזכויות העיסוק. 

לעיל, במקרה דנן הפגיעה בזכויות נעשית ללא כל הסמכה שבחוק,  כאמור. שבחוקי היסוד

לא מכח סמכות עזר וודאי שלא מכח הסכמה מפורשת בו ועל כן, אין היא עומדת בפסקאות 

 ההגבלה שבחוקי היסוד. 

עם זאת, . חוק הרבנות הראשיתמכוחו של  םבת את סמכותה לערוך מבחנישוא 2המשיבה  .210

או בחופש  אינה לפגוע בעקרון השוויון הכל הוראת חוק יש לפרש בהנחה כי תכליתברי כי 

 64ובמקום בו אכן ישנה פגיעה בזכויות יסוד, יש לפרשה באופן המצמצם ביותר. העיסוק

האפשרות להיבחן במבחנים אשר לא ניתן להלום פרשנות המונעת מנשים את אשר על כן, 

 . ידע ההלכתי שרכשוולקבל הכרה ממסדית ב עורכים המשיבים

פגיעה כזו בזכויותיהן של נשים, אינה מידתית ואינה הולמת את ערכיה של מדינת ישראל  .211

  .לציבור הרחב , השוחרת להאדיר את עולם התורה ולהנגישוכמדינה יהודית ודמוקרטית

  

  

  

                                                 
שטרייט  301/63בג"צ , 295, בעמ' הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' 732/74ע"א   64

  .612, בעמ' נ' הרב הראשי לישראל ואח'
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   בוריאת האינטרס הצי מדיניות המשיבים נוגדת 4ד.

העותרות יטענו, כי מדיניות המשיבים פוגעת לא רק בנשים המעוניינות להיבחן, אלא אף  .212

 בציבור בכללותו.

אין זה כי אם אינטרס ציבורי מהראשונים במעלה כי נשים תוכלנה להבחן על ידיעותיהן  .213

שילובן של נשים בשוק העבודה ובממסד הדתי בפרט, הן ברמה  לשםהן ההלכתיות. זאת, 

 . נעמוד על שתי בחינות אלו.חברתית-התורנית
  

  בהגברת ייצוגן של נשים בממסד הדתיהאינטרס הציבורי 

ממסד הדתי השורר ב תת הייצוגהציבורי,  שירותבכל הקשור לתת ייצוג של נשים ב, כידוע .214

אבן נגף  מוסיפההשונים הינו מהחמורים ביותר. כאמור, מדיניות המשיבים  גופיועל 

תפקידים אשר ידע תורני הינו רלוונטי לשל נשים  התמודדותןמשמעותי בכל הקשור לסיכויי 

 עבורן. 

בשילוב נשים בבתי הדין הרבניים,  דרור על הערך-עמד בבג"ץ כהנאא' רובינשטיין כב' הש'  .215

 הנשים אלא לאמון בבית הדין הרבני עצמו:התורם לא רק לציבור 

בשעה (טובה) שבה נשים תופסות מקום של כבוד במגוון תפקידי "

השירות הציבורי, אין זה מתקבל על הדעת כי לא יינתן ביטוי הולם 

לייצוגן בהנהלת בתי הדין הרבניים. בפתיחת שעריו של בית הדין בפני 

לא רק לציבור נשים שתשמשנה בתפקידים ניהוליים, יש ערך רב, כאמור, 

י אם גם לחיזוק מעמדו של בית הדין, שאמון הציבור הנשים בכללותו כ

  " בו הוא תנאי חיוני לתפקודו.

על כן, נטען כי מדיניותם של המשיבים נוגדת את האינטרס הציבורי המובהק בשילובן של  .216

 נשים בשירות הציבורי, ובממסד הדתי בפרט.

ם (בעניין זה: בהקשרים תורנייהטמונה בייצוגן של נשים העצומה על התרומה הציבורית  .217

 עמד כב' השופט סולברג בדבריו הבאים:האסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית) 

ברם, מלאכתנו לא תהיה שלמה אם לא נצביע על הצורך לשקוד על "  

מציאת מתווה חקיקתי הולם, שיבטיח יצוג נאות לנשים באסיפה 

קות בדת ביֹודענו כי רבות הן בִקרּבנו הנשים המוכשרות העוסהבוחרת, 

(פרשיית  ".רווחת הִמגדר, ולמען הציבור כולוובהלכה; לטוב להן, ל

  לפסק הדין) 11האסיפה הבוחרת, עמ' 
  

 האינטרס הציבורי בהרחבת עיסוקן של נשים בתורה והוראת הלכה

אין מתאימה מהרבנית מלכה פיוטרקובסקי, מחכמות ההלכה הידועות והדגולות של ימינו,  .218

הוראת בהעצומה הטמונה בעיסוקן של נשים והתורנית החברתית בכדי לתאר את התרומה 

 :65, אשר לדבריה, הינו "צו השעה"הלכה

בעידן שבו הנשים נושאות בתפקידים ציבוריים ושותפות פעילות "

בעמדות הנהגה ובקבלת החלטות משמעותיות, יש לאפשר להן לתרום 

תרומתן של .. ..ית למשימה החשובה העומדת לפנינואת תרומתן הייחוד

                                                 
  ).2012פברואר -2011(דצמבר  55 דעותמלכה פיוטרקובסקי, "נשים כדוברות הלכה",   65
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נשים הפועלות זה שנים בצמתים רגישים הדורשים ידע הלכתי ניכר, 

לא  –כמו הטוענות הרבניות ויועצות ההלכה בדיני טהרת המשפחה 

תסולא בפז, ותעיד כאלף עדים מלאכתן המבורכת על חשיבות מעורבותן 

  ".בתהליכי הפסיקה ויישומה בפועל

ר האחרון נוצרו קבוצות שונות, בהן שותפים עוד מתארת הרבנית פיוטרקובסקי כיצד בעשו .219

רבנים ונשים העוסקות בתורה, המתמודדים יחד עם סוגיות הלכתיות עכשוויות, אשר 

הכרעות הלכתיות חיוניות  המניב יה ההדדיתההפרוכי  תרומתן של נשים בהן היא רבה,

ים בשיח מתארת הרבנית כיצד מעורבות זו של נש עבור ציבור שומר המצוות. מעבר לכך,

  אף עבור הציבור שאינו שומר מצוות:ההלכתי חשובה 

לכאבי, במציאות שאנו חיים בה קורה לעתים קרובות מדי שההלכה "

מוצגת באור שלילי על ידי גורמים שונים. שותפותן של נשים במערך 

ההסברה של נושאים הלכתיים שנויים במחלוקת, בייחוד בנוגע לסוגיות 

חיונית וחשובה. הנשים שעברו את  –פתרונות מעשיים שניתן למצוא להן 

מסלול ההכשרה (הארוך, קרוב לוודאי) ישמשו לא רק שותפות לתהליכי 

פסיקת ההלכה, אלא גם "דוברות הלכה", המסבירות ומנגישות אותה 

לסיכום, .. ת, הן לאזרחי המדינה שאינם כאלההן לציבור שומרי המצוו

השונים, עשוי להיתרם רבות  שהציבור בכללו, על גוניונראה 

  ."ממעורבותן של נשים בשיח ההלכתי

דווקא את חשיבות מתן האפשרות לנשים להבחן  באופן דומה, תיארה הרבנית דבורה עברון .220

בצעד  לדבריה, מדובר ., זאת אף אם לא תכהנה בפועל כרבניות1בבחינותיה של המשיבה 

  66.עולם ההלכה לציבור הישראלי ולחברה הדתית בפרט הנגשת חיוני לשם

מעבר לתרומתן של נשים לעולם ההלכתי בכללותו, במעורבותן של נשים בפסיקת הלכה  .221

 קיימת חשיבות מיוחדת בכל הנוגע להלכות נשים. כך, לפי פסק ההלכה של רבני "בית הלל":

ת מעורבותן של חכמות ההלכה עשויה לשבור מחיצות בפני המהססו"

לשאול, אשר נותרות פעמים רבות בספק, ומתוך כך באות לידי החמרת 

 יפסקו שנשים האפשרות ).יתר או לידי עברה על ההלכה (שיח נחום

 גם נאמניה מעגל ואת ההלכה שמירת את מגדילה נשים בהלכות הלכה

 67 ".בחוץ ייוותרו נשית הוראה שללא קהלים, בקרב

, כאמורעל אף תרומה פוטנציאלית עצומה זו הקיימת במעורבותן של נשים בשיח ההלכתי,  .222

המעוניינות להקדיש את שנותיהן ללימוד תורה  רבות נשיםכתוצאה ממדיניות המשיבים, 

בכך, עולם התורה עצמו, אשר נעדר ממנו קולן ותרומתן בוחרות שלא לעשות כן. מעמיק, 

 במאמרו:ד"ר מיכאל אברהם ייחס לזה לאחרונה הרב של נשים אלו, יוצא נפסד. הת

"חשוב לעודד אמירת דברי תורה על ידי נשים, מתן שיעורים בתלמוד 

(ובעיקר בלמדנות), ופתיחת ערוציה הוראה נשיים כאופק תעסוקתי 

דומני שאם מישהו מחפש יעד ואופק להתקדמות לנשים בכיוון הלמדני. 

                                                 
  .73, פסקה לעיל  66
 :מתוך "אישה פוסקת הלכה", מערכת בית הלל  67

http://www.beithillel.org.il/show.asp?id=68592#.XDIHvlxvaUm  
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ייקח בחשבון ערוצים של למדנות לתרומה לקידום לימוד תורה, חשוב ש

 68".תורני אחר-יותר מכל כיוון לימודינשית 

לבסוף, בפסק ההלכה של רבני בית הלל, קיים שיקול ציבורי נוסף המצדד בחשיבות  .223

  שמירת לכידות עולם ההלכה: –הצטרפותן של נשים לשיח ההלכתי, והוא 

 הצטרפותן של נשים למעגל לימוד התורה וההלכה ואף לתחומי"

ההוראה, פותחת תחומי אתגר וחזון. יש בה הרחבה כמותית וגיוון 

איכותי של מורי ההוראה. היא מחייבת זהירות כדי שיישמר התקן של 

שלא תיעשה  –וכדי שתישמר הלכידות בעולם ההלכה  ה,הראוי להורא

. הדבר מחייב את הרחבת המצע התורני של מורות התורה כשתי תורות

י ההתייעצות והתקשורת עם מרחבי העולם ההלכה, את טיפוח ערוצ

 69 ".וכן את השימוש במעין מבחני סמיכההתורני 

כפי שיתואר כעת, לא רק שמעורבותן של נשים בשיח ההלכתי בעל תרומה ניכרת לעם  .224

 , אלא שאין הצדקה הלכתית ממשית להגביל תרומה ניכרת זו.ולתורת ישראל היהודי

 ד.4. מדיניות המשיבים אינה נדרשת על פי ההלכה היהודית

לכהן  1כשירות מטעם המשיבה לקבל  אין עניינה של עתירה זו בקשהכפי שהודגש לעיל,  .225

 תלמוד תורהנבקש להדגיש בקצרה כי . אולם, למעלה מן הצורך, בפועל בתפקידים רבניים

 .היהודית ההלכהעל פי וי ידי נשים היא דבר נכון וראעל  הוראה הלכתיתו

כפי שמומחש באמצעות דוגמאות נשיות רבות בהיסטוריה היהודית, עיסוקן של נשים  .226

 70בעל ערך רב.ובתורה לשמה הינו עיסוק מבורך 

חייב אדם ללמוד פסק כי יש חובה ללמד נשים הלכות להן היא נצטרכת: "נבספר חסידים  .227

לבנותיו המצוות כגון פסקי הלכות, ומה שאמרו שהמלמד לאשה תורה כאלו מלמדה תיפלות 

זהו עומק תלמוד וטעמי המצוות וסודי התורה, אותן אין מלמדין לאשה ולקטן, אבל הלכות 

איך תשמור שבת?! וכן כל מצוות כדי לעשות  -מצוות ילמד לה, שאם לא תדע הלכות שבת 

מצוות. שהרי בימי חזקיה מלך יהודה אנשים ונשים גדולים וקטנים ידעו אפילו להיזהר ב

 71.טהרות וקדשים. וזהו 'הקהל את העם האנשים והנשים והטף' (דברים ל"א, יב)"

מעבר לחיוב לימוד תורה לשם קיום מצוות, ישנה אף חשיבות תלמוד תורה לשמה, ויש  .228

  72מכוח הסברה. זה בלימוד מעיןמהתורה שפסקו שנשים אף מחויבות 

היא דבורה  של הוראות הלכה על ידי נשיםדוגמא ידועה ביותר מן המקורות בהקשר  .229

ִיְׂשָרֵאל, ָּבֵעת -ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת--ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה, ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות" הנביאה, עליה נאמר:

                                                 
  .35, עמ' 19ה"ש  לעיל  68
  .67"ש ה, שם  69
רעיון זה מומחש בדבריו הבאים של הרב יוסף משאש על מאמרו של התנא רבי מאיר כי כל העוסק בתורה לשמה   70

זוכה לדברים הרבה: "עוד נראה שבאה מלת 'כל' לרבות את הנשים, שאף שאינן מצוות בתלמוד תורה, אם יעסקו בה 
חכמתן וצדקתן, וכן אמא שלום, אשתו של  לשמה זוכות גם הם לדברים הרבה, כמו דבורה וחולדה שזכו לנבואה מפני

רבי אליעזר אחותו שלרבן גמליאל (עיין שבת קט"ז סוף ע"א), ומה גם ברוריה בתו של רבי חנניה בן תרדיון אשתו של 
רבי מאיר, (עיין אוצר ישראל ב' ברוריה). וכן בתו של רש"י היתה כותבת וחותמת שאלות ותשובות בשם אביה זכותו 

, וכן אחותו חיליט, וכן מרים אשת רבנו תם, וחנה אחותו של ריב"ם (ר' יצחק בר מנחם מבעלי התוספות יגן עלינו אמן
מסורת בכרך  244-245ח"ו דרוש תמ"ב (עמ'  ,מתוך הספר נחלת אבותז"ל) ועוד הרבה, (עיין אוצר ישראל ן' נשים)." 

  ).רת "עם הספר" של ידיעות ספריםדבס בעידן המודרני
  .שיגחסידים, מהד' מרגליות, סימן  ספר  71
ראו מאמרו בעניין  וכן"ז), התשס( 15ל  צהר "ורצון ה' סברא, "מצוה,  אברהםד"ר מיכאל  הרב ראו להרחבה  72

  .19"ש הלמדנות נשית, שם 
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ְּבַהר ֶאְפָרִים; ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני --ֵאל-ה ּוֵבין ֵּביתֹּתֶמר ְּדבֹוָרה, ֵּבין ָהָרמָ -ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ַּתַחת: ַהִהיא

 ה')-(שפטים ד', ד' ִיְׂשָרֵאל, ַלִּמְׁשָּפט".

התוספות, בניסיון ליישב את הסתירה בין יכולתה של דבורה לדון לבין פסילתה של אשה  .230

סברו כי מספר הסברים. חלקם סברו שאשה רשאית לדון, ואילו אחרים לעדות, מציעים 

 דבורה "היתה דנה ע"פ הדיבור. אי נמי, לא היתה דנה אלא מלמדת להם הדינים". 

 על פי פירוש זה, דבורה היתה מלמדת את ההלכות החלות על דייני בית הדין.  .231

 :להורותעל שתוי בהקשר האיסור  ,דברי ספר החינוךב דברים רוח זו נמצאים .232

, עבר על לאו,...ומניעת "כל מי שהורה והוא שתוי, בין כהן או ישראל

באשה חכמה הראויה ההוראה בכל מקום ובכל זמן בזכרים, וכן 

  )מצוה קנ"ב( "להורות

 על בסיס זה, פוסק החיד"א: .233

אישה חכמה יכולה להורות "אף דאישה פסולה לדין, מכל מקום  

  (ברכי יוסף לחושן משפט, סימן ז, סעיף יב) "הוראה

, מרת של אמו התורנית יוזפא פלק, אשר שיבח את גדולתהעוד ידועים דבריו של ר' יוסף  . 234

  73.ופסק הלכה על פיה בעניין אופן הדלקת נרות בערב יום טוב בילה פלק,

כי נשים רשאיות  ם ראשיים לישראל,ביניהם רבני ,פסקו גדולי הלכה 20 -אף במאה ה .235

 התוספות דלעיל:פירוש ל, בנוגע הרב בן ציון מאיר חי עוזיאלכך, לדברי  הלכה.להורות 

שהיו זקוקים להוראותיה המשפטיות, ופסלותה של האשה לפי תירוץ 

היא כשרה להיות שופטת זה, הוא רק לקבל הטענות והעדויות, אבל, 

  74במובן של מורה הוראה ומחוקק.

   בדיונו בסוגיית סמכותם והנהגתם של נשים וגרים: בקשי דורון הרבבאופן דומה, פוסק  .236

 כגדולי ואפילו כמנהיגים לשמש יכולים וגר שאשה נראה האמור מכל"

 ופסקים. תורה וללמד הוראה מורי לשמש יכולים וגר אשה [...] הדור

 והסמכות המועמדים כישורי לפי נקבעת בהם שהסמכות תפקידים

   75"...הכישורים מן יונקת

והרב  76םפסקי הלכה ברוח דומה ניתן למצוא גם בדבריהם של הרב יצחק ניסי .237

 ,78. גם היום רבו פוסקים ברוח זו ביניהם רבני מעלה גלבוע77 י"א הלוי הרצוג

 ועוד.  81, הרב פרופ' דניאל שפרבר80, רבני "צוהר"79רבני בית הלל

                                                 
כי  יצויין ז.”הקדמתו של ר' פלק לספר "דרישה ופרישה" של אביו, הוצאת המאור, יורה דעה א, ירושלים תשס  73

"ח, אוע ("לשו, בעל החיבור "דגול מרבבה" לנדארבים מן האחרונים פסקו על פי מרת בילה פלק, ביניהם ר' יחזקאל 
ח, סימן רסג, ”"מחזיק ברכה" לחלק או וכן"א (חלק "גדולים", קונטרס אחרון, מערכת ר, אות ו, החיד), רסגסימן 

  סעיף ד) והחפץ חיים ב"משנה ברורה" (סימן רסג, סעיף קטן כז).
  .ת משפטי עוזיאל, כרך ד [חושן משפט], סימן ו”שו  74
  רפז).ספר בנין אב חלק ראשון תשובה סה (עמ'   75
  .56–33, על ידי יעל לוין. למאמר כולו ראו שם עמ' 56–55פורסמה באקדמות יג (תשס"ג), עמ'   76
  .109פי התורה כרך א (תשמ"ט), עמ' -תחוקה לישראל על  77
, 14.3.2018, "הרב דוד ביגמן והרב יהודה גלעד, "האם מותר לאשה לשמש בתפקיד רבני?  78

http://www.maalegilboa.org/article/קה-כרבנית-אשה  
  .67לעיל, ה"ש   79
  .21לעיל, ה"ש   80
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  סוף דבר. ו

 :הו רבה [איש שלום], פרשה י)י(אל בדברי המדרשנסיים  .238

היא שְנִביָאה וגו' (שופטים ד, ד), וכי מה טיבה של דבורה  ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה

שפטה את ישראל ומתנבאת עליהם ? הלא פנחס בן אלעזר עומד, מעיד 

בין איש ובין אשה, אני עלי את השמים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל, 

ך רוח הקודש שורה כ –בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשה שעושה 

 חכמתועל העושה כמעשיה הוא אומר: "… עליה… . אמרו: דבורהעליו

  ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה וגו' (משלי יד, א).

"עושות מעשה",  תלמידות חכמיםמספר הולך וגדל של ברוח דבורה הנביאה, ארנו, יכפי שת .239

 נשיםביכולתן של מני ים.  העמוק חכמת נשיםוצוברות  שוקדות השכם והערב על תלמודן

כפי מהוות, הן תרומה עצומה לבניית ביתו הרוחני ותורני של עם ישראל, ו אלו לתרום

אין זה כי אם צו . , חלק מהנס של התחדשות עם ישראל בארצושפתחנו בראשית העתירה

 הממלכתיות של מדינת ישראל. ההלכתיות במסגרת בחינותיהמקום שיינתן לכך  השעה

את  הוציא מלפניוהמשפט הנכבד כי יואיל לתבקש בית י, בשל כל הטעמים המפורטים לעיל .240

  הצווים על תנאי וצו הביניים המכוונים אל המשיבים המפורטים בריש עתירה זו. 

להפוך את הצווים בית המשפט כבוד מתבקש לאחר שישמע את טענות ב"כ הצדדים,  .241

  . עליו כדין מע"מושכ"ט עו"ד  בתוספתבהוצאות עתירה זו,  המשיביםלחייב את למוחלטים ו

 .'חי כנספח ן של העותרות מצ"ב לעתירה זויההעתק תצהיר
 

  מן הדין ומן הצדק להיענות לעתירה זו.

  

  ________________               ________________ ________________                 

  אלעד קפלן, עו"ד    שרה וינברג, עו״ד    אלה סקעת, עו"ד

 62332מ.ר.                                      63266. מ.ר      50799מ.ר 

  

  , י' בניסן תשע"ט15.4.2019ירושלים, 




