
במאמרה ‘מעבר למחיצה הפנימית’, מציינת פרופ’ ורד נועם שלוש תגובות אפשריות 

של נשים לבית הכנסת הקלסי, שבו האישה נמצאת מאחורי מחיצה מבחינה פיזית, 

לעמוד במקום שעמדו אמותיהן. בקבוצה  בנוח  נשים המרגישות  יש  וחברתית. בקבוצה האחת  רגשית, 

אחרת, שבה כנראה הרוב, יש נשים שפשוט אינן באות לבית הכנסת. והנשים שבקבוצה הנוספת נאבקות 

על מקומן של נשים בבית הכנסת. אני מקנאה בקבוצה הראשונה שמניתי, אך איני מצליחה להיות חלק 

ממנה; אני חוששת להיות בקבוצה השנייה – שעזבה; ולכן לא נותר לי אלא להצטרף לקבוצה השלישית, 

הרוצה חלק ונחלה בבית הכנסת. כמה מעליב לשבת בבית הכנסת אילמת ונעלמת, כצופה מלמעלה או 

מאחור. כמה משפיל שעזרת הנשים שלנו נראית עלובה לעומת העזרה. כמה חוסר התחשבות יש בעובדה 

שהמחיצה נשארת סגורה גם בזמן שאפשר לפתוח אותה. כמה גדול העלבון שאנו חשות בכל שמחת תורה 

– ואנו הנשים  בבית הכנסת, כשילדים קטנים כבני חמש או שש, שזה עתה למדו לקרוא, עולים לתורה 

עומדות בצד. תחושה שלא רואים אותך – ולא רק לא סופרים אותך – בכל שבת, כשספר התורה עובר 

בעזרה בלבד, כאילו אין בני אדם מאחורי המחיצה. 

איננו מצפות להימנות על המניין, איננו מצפות לעמוד כחזניות, איננו רוצות חלילה להפר אף הלכה. 

מה שאנו מבקשות ומייחלות לו הוא שכל מה שאפשר לעשות מבחינה הלכתית – ייעשה. כשמדברים על 

מעבר למחיצה יש נשים     נחמה אטלס

דבר העורכות

ולדון בסוגיות הבוערות הקשורות  ואנשים המעוניינים לשתף  נשים  פמיניסטיות הלכתיות הנו פורום המאגד 

למעמד האשה באורתודוקסיה מתוך מחויבות הלכתית.  ישנם אתגרים רבים העומדים בפני האשה הדתית 

במעגלים השונים: לימוד תורה, ענייני צניעות, עגונות, מקוואות, הטרדות ועוד. 

בגיליון הראשון אשר אתם מחזיקים בידכם בחרנו לעסוק בסוגיית מקומה של האשה בבית הכנסת כהזמנה 

והחברים  החברות   1000 ועם  אתנו  לברר  ותמשיכו  בפייסבוק  לקבוצתנו  תצטרפו  אם  נשמח  קהילתי.  לדיון 

בקבוצה את האתגרים ואף להציע פתרונות יצירתיים. 
שבת שלום

בת-שבע שרמן-שני ומיטל בנשק - מנהלות פורום פמיניסטיות הלכתיות

בעקבות מאמרה של פרופ' ורד נועם 'מעבר למחיצה הפנימית'

ותקרבנה בנות צלפחד... ותעמדנה לפני משה... וכל העדה פתח אהל מועד לאמר: אבינו 

מת במדבר... ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו 

אחזה בתוך אחי אבינו. ויאמר אליהן, לא כן בנות צלפחד דוברות. כך היא המצווה: בנים 

יורשים. ועתה חדלנה מן הפרובוקציות שבידיכן, ולא תהיינה כקרח ועדתו אשר בקשו לשנות. 

“ראויה היתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן” )רש”י, במדבר כז, ה(. 

‘ראויה’ לאפוקי מאי? וכי יש פרשיות שלא היו ראויות להיכתב בידי משה? אלא שפרשייה זו מיוחדת היא 

בכך שהיא באה בעקבות פניה מלמטה והביאה לשינוי הנורמה המקובלת. שינוי כזה אינו מובן מאליו כלל, 

להפך – נטייתנו הטבעית היא להימנע משינוי הנורמה. אלא שראוי משה לכך, שהרי משה הוא המסוגל 

להתגבר על נטייתו הראשונית, על המוכר לו ועל המועדף עליו – ולשמוע. הוא מסוגל לשמוע את הדברים 

העולים מעמו, לזהות את הכנות שבהם ולראות את ההיגיון שבהם. 

“ויקרב את משפטן לפני ה’“ – זוהי גדולתו של משה, אשר יכול לשים את עצמו ואת המוכר לו בצד. המסוגל 

לחשוב שוב על החוק שהוא עצמו חוקק לפני רגע מפי הא-ל. המוכן להביא את דברי בנות צלפחד למבחן 

האמת ולשמוע את הקול האומר לו: “כן בנות צלפחד דוברות”. 

אלון שלו, נשוי ואב לשניים, בעל תואר שני במחשבת ישראל, גר במושב בית גמליאל.  

ויקרב את משפטן לפני ה‘     אלון שלו
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http://www.youtube.com/user/OrthoFeminists

orthofeminists@gmail.com

גלשו בערוץ היוטיוב שלנו:

לתגובות הצטרפו לקבוצה בפייסבוק או שלחו מייל לדוא”ל:
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כפי  כנסת:  לבית  פמיניזם  שבין  הקשר  על  לדבר  האידיאלי  הטיפוס  לא  כנראה  אני 

שתבינו בהמשך אני לא די פמיניסטית ולא די ‘בית-כנסתית’.

אני מגיעה לבית כנסת בראש השנה וביום כיפור. בשאר שבתות השנה הולכת ‘ליד בית-כנסת’ – לרחבת 

הכניסה. המצטרפים הקבועים הם ארבעה גמדים, פרי בטני. 

הבעל הולך מוקדם יותר ואנחנו יוצאים רק אחרי שגמרנו עם הדילמה של איזה קשת נבחר היום לגברת 

בת השנתיים. לא נכנסת פנימה להתפלל. 

בילדות בית הכנסת היה משהו רחוק, חד-פעמי כנראה, כי גדלתי 

זריקת סוכריות פעם אחת בשמחת תורה  לי  זכורה  בבית חילוני. 

)?(, כשכל הילדים מצטופפים תחת טלית, והסוכריות נשארות על 

הטלית.

כנערה התפללתי בעיקר באולפנה ובבני עקיבא. לא הלכתי הרבה 

לבית הכנסת שבו התפללו הוריי.

מפגש  של  סוג  היא  נשים  מעזרת  בוגרת  כאישה  שלי  החוויה 

תקראו  גשמיות,  רדופת  לי  תקראו  שטחית,  לי  תקראו  חברים. 

מי  בהיריון,  מי  חדש,  סוקרת מה  שלי  התודעה  הנשים  בעזרת  כשאני  לעשות,  מה   – כשיש מבצעים  לי 

עשתה דיאטה, מי קנתה שמלה מהממת. התעדכנות באפנה המתחלפת של הבנות המתבגרות )מרתק!(. 

החלפת הנהוני ראש עם נשים שאני אוהבת ושלא יוצא לי לפגוש. צפייה מלמעלה בגברים המקריחים. 

השיח שלי עם בורא עולם נעשה ביחידות. בדרך כלל במכונית, בנסיעות ארוכות. הלוואי שבית הכנסת 

היה הופך בעבורי למקום מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אני צריכה לבדוק עם עצמי למה הוא לא.

אני לא מתעסקת הרבה בעובדה שעזרת הנשים היא קטנה, רחוקה ומוגנת במחיצות.

אם יש משהו שמפריע לי הוא בתחום המעשה ולא בתחום הרגש: מעצבן אותי שיש המון מדרגות לעזרת 

הנשים בבית הכנסת המרכזי ביישוב שלי – אבל לא מעמדה אידאולוגית-פמיניסטית אלא פשוט כי קשה 

לעלות לשם עם עגלה.

אני לא רואה בבית הכנסת מרכז תרבות. יכול להיות שבגלל מקומו השולי יחסית בחיים הפרטיים שלי 

המקום  כלפי  שלי  שהאדישות  צודקות:  שהפמיניסטיות  להיות  ויכול  סידור(,  מתוך  בתפילות  )מתקשה 

הקדוש הזה נובעת מהדחיקה שלי אחורה ומהיעדר היכולת שלי להשתתף בו באופן פעיל. 

נשים דומיננטיות בבית הכנסת עלולות להבהיל אפילו נשים שוויוניות כמוני. 

קריאה בתורה? ממש לא. נראה לי קפיצה גדולה מדי בזמן.

נשיאת ספר תורה בהקפות? סבבה, אבל לא הייתי יוצאת על זה למאבק. 

דבר תורה מפי אישה לקהל מעורב? אין סיכוי שזה יקרה במקום שבו בחרתי לחיות.

בין אשה למקום     יערה ישורון
אמילי עמרוסי מספרת על מקום בית הכנסת בחייה
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אמילי עמרוסי   )צילום: מרים צחי(

אם מותר לאישה לומר דבר תורה בבית הכנסת גם בפני גברים, נשאלת השאלה: מתי ואיך? באמצע 

התפילה או בסופה? האם היא תאמר את דבר התורה מעזרת הנשים או שתיכנס אל העזרה? 

ל’לפני  ‘אחרי קבלת שבת’  בין  או  בין אמצע תפילה לסוף תפילה,  רואה הבדל  אינני  “מבחינה הלכתית 

מוסף’ “, אומר הרב וולפיש. “בכל מקרה אין דבר התורה חלק מהתפילה או מדברים שבקדושה. 

הרב יהודה הרצל הנקין הביא הוכחות רבות לכך שאישה בודדת יכולה להיכנס לתוך העזרה, גם בנסיבות 

שבהן הן עשויות לעמוד ולתפקד מול עיני הגברים. לכן בעיניי – וכך אנחנו נוהגים בבית הכנסת האשכנזי 

המרכזי של תקוע – המיקום המתאים הוא באמצע, בין העזרה לעזרת הנשים”.

יש  מהציבור  בחלק  המקום;  ממנהג  המקרים  ברוב  משנות  הכנסת  בבית  תורה  דבר  האומרות  נשים 

התנגדות משום ‘קול באישה ערווה’ או בשל החשש מ’הסתכלות’.

“ואם היה בה צורך הייתי  וולפיש,  וכבדת משקל”, אומר הרב  ‘מנהג המקום’ היא טענה חשובה  “טענת 

נזקק אליה ומביא מקורות לביסוסה. אך לדעתי אין בה צורך, שכן אין שום סעיף ב’שולחן ערוך’ שעוברים 

‘קול באישה ערווה’ אמור בקול זמרה או בדיבורים שיש בהם קרבה  עליו כשאישה נואמת בפני גברים. 

ואינטימיות. ‘הסתכלות’ היא בעיה רק לגברים המתקשים לשלוט ביצרם, וכבר כתב הרב משה פיינשטיין על 

בעיה דומה )ישיבת אישה ליד גבר בתחבורה ציבורית( שאין להימנע ממעשים רגילים ותמימים בשל חשש 

מפני גברים שיצרם עובד שעות נוספות. אמנם ידועים מקרים מהעבר של נשים תלמידות חכמים שלימדו 

להחמיר  מקום  שיש  רק  האלה  מהמקרים  ללמוד  יש  אך  וילון,  מאחורי  עומדות  כשהן  לגברים  שיעורים 

מעבר לדרישות ההלכה כשנדרש כך מהנורמות החברתיות. בימינו אנו השתנו הנורמות החברתיות, ואינני 

ובין  תורה  דברי  לומר  הכנסת  בבית  הציבור  בפני  העומדת  אישה  בין  ההלכתי  במישור  הבדל  כל  רואה 

נחמה ליבוביץ, שלימדה תורה בפני תלמידי ישיבת הר עציון )ומוסדות תורניים רבים אחרים(. אשר לחוסר 

ההתאמה בין הרב לציבור שהוא משרת – הבעיה סבוכה ודורשת היכרות טובה עם האנשים ועם הנסיבות”.

הלכה מזווית אחרת שו”ת עם הרב אברהם וולפיש |  המשך מעמוד 3

חגית ששר היא עיתונאית במקור ראשון, נשואה ואימא לארבע בנות. בעלת תואר שני בייעוץ ולימודי פסיכותרפיה.

מעבר למחיצה יש נשים    המשך מעמוד 1

כבוד הציבור יילקח בחשבון גם כבוד הנשים. לדוגמה: שעזרת הנשים תהיה לצד העזרה; שהציוד יהיה 

נמצא מקום  ובראשית,  תורה  על חתני  נשים; שנוסף  בעזרת  גם  אישה  בידי  יעבור  זהה; שספר התורה 

כקהילה גם לציין את תרומת הנשים לקהילה )רעיון יפה שראיתי בבית כנסת באנגליה – בחג השבועות ניתן 

‘מגן אשת חיל’ לאישה מנשות הקהילה כהערכה לתרומתה(. 

דבר אחרון שאנו מבקשות הוא קצת קבלה. אל תזלזלו בכאב שלנו. כן, חלק מאתנו חשות כאב על שאיננו 

יכולות לקחת חלק אינטגרלי במתרחש בבית הכנסת. אולי אינכם מבינים את זה. אולי זה מוזר, שונה ולא 

מוכר, אבל זו עובדה קיימת ואין צורך לזלזל בתחושתנו או להסביר לנו מדוע אנו טועות בתחושות אלו. 

בתפילה שכולנו נוכל להזדהות עם דברי הפסוק: “שמחתי באֹמרים לי בית ה’ נלך”.

נחמה אטלס היא יועצת חינוכית ומכהנת כיום כרבנית בקהילת “סנטרל” בירמינגהם, אנגליה.
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נשאלתי פעם מה בעצם הבעיה שלי, מדוע איני מסתפקת במקום ה’מכובד’ שהוקצה 

לי בבית הכנסת, וזאת הייתה תשובתי הספונטנית:

רואה ואיני נראית    אנה רובינזון )גורביץ’( 

6

אנה רובינזון )גורביץ’( היא עו”ד לענייני משפחה, נשואה ואם לשניים, מהקהילה הצעירה ברחובות. פמיניסטית דתיה.

בבית הכנסת אני רואה ואיני נראית.

אני אלמונית

יתומה.

אני יחידה

איני חלק מהציבור, וכמובן שכבודי אינו כבוד.

אינני נספרת, אינני נחשבת.

אין לי שמחות – ולא אבל.

אני בקהל – משקיפה

אילמת.

אתה בבית הכנסת – יש לך מקום, שם והורים;

אתה הציבור

אתה המניין

אתה בעל קול

אתה בעל תפקיד

משתתף פעיל בטקס.

אולי תעבור לפני התיבה, אולי תגביה, אולי תגלול?

אתה מתפלל בתפילה בציבור, אינך יחידי – תמיד חלק מקבוצה.

רגע, עוד לא סיימת? הש”ץ יחכה...

קראת בתורה, יישר כוח! טפיחה על השכם, אתה בין חברים.

נכנסת לבית כנסת, חדש, הגבאי יושיבך במקום פנוי.

נולד לך ילד – ‘מי שברך’

הנך באבל – ‘קדיש יתום’... תנחומים מהחברים, מבטים משפילי עיניים.

אתה מתחתן – תינניינייניי....

אתה אורח – בוא עלה לתורה.

היכן הבמה? היכן ארון הקודש? היכן התפילה?

איפה שאתה....

לא הגעת? מישהו כבר ישים לב.

אני, בית הכנסת אדיש לקיומי.

הרב אברהם וולפיש: “אין בעיה שאישה תאמר דבר תורה בבית הכנסת בפני גברים”.  

מעבר לים, כבר מדובר בתופעה מקובלת: במהלך התפילה או בסיומה, נשים למדניות 

בעלות מטען רחב של ידע בתורה, בהלכה או בגמרא עולות במהלך התפילה או בסיומה לשאת דבר תורה 

בפני ציבור המתפללים. בשנים האחרונות התופעה הזאת “עשתה עליה”: עוד ועוד בתי כנסת בריכוזים 

דתיים רבים מאמצים את הנוהג. הנחת המוצא היא שאם יש בקהל אישה גדולה בתורה ויש לציבור מה 

אותה  לפסול  כדי  טובה  מספיק  סיבה  אינו  אישה  היותה  עצם  ממנה,  ללמוד 

מלהעביר שיעור. 

כחודש,  לפני  אריאל  יעקב  הרב  עליה  נשאל  אף  בעקבות התרחבות התופעה, 

באתר הישיבה. בתשובתו הבהיר הרב: “אין מקום לדבר תורה של נשים באמצע 

מיהר  הוא  סערה,  שעוררו  דבריו,  את  בצניעות”.  לבושות  הן  אם  גם  התפילה 

להבהיר בהמשך: “אם השיעור אינו המשך התפילה מותר, אולם זאת רק בתנאי 

שהנשים לבושות כהלכה”. יחד עם זאת, הוסיף וכתב: “אציין רק עובדה שראיתי 

בזמן  שלא  גם  בכל  בביכנ”ס  שיעור  לתת  סירבה  לייבוביץ’  נחמה  עיני,  במו 

התפילה”.  המשמעות ברורה: הלכתית מותר, אבל לא מקובל!

ירושלים לבנות  וולפיש, המלמד במכללת הרצוג ובמכללת  קול הלכתי אחר משמיע הרב ד”ר אברהם  

ההלכתיים  במקורות  אין  טהורה  הלכתית  לדבריו, מבחינה  בתקוע.  דוד’  ‘סוכת  הכנסת  בית  כרב  ומכהן 

בסיס של ממש לאסור דבר תורה של אישה בבית הכנסת. “כל אחת מהבעיות ההלכתיות שהוזכרו סביב 

דבר תורה של אישה בבית הכנסת”, אומר הרב וולפיש, “מבוססת על העתקת דגם הלכתי שנאמר במקום 

אחר: צניעות, כבוד הציבור, שינוי מנהגים או חשש מקרבה לתנועות לא-הלכתיות. גם בלי להיכנס לסוגיה 

החשובה של השפעת שינויים בהרגלים החברתיים ובאורח החיים על מושגי הצניעות וכבוד הציבור, ספק רב 

בעיניי אם דבר תורה בבית הכנסת דומה לאחד מהתקדימים שעליהם אפשר לבסס את האיסורים הנ”ל”.

עם זאת חוויה נשית חשובה בעבורי היא הקריאה במגילת אסתר בפורים מפי אישה. חברתי ל’, תושבת 

טלמון ובעלת קול יפיפה, שקוראת במגילה כשרה בברכה, הופכת את הקריאה לחוויה רוחנית נפלאה.

אני שמחה שיש נשים עם מודעות רצינית יותר משלי, המנהלות מאבקים שבסופו של דבר ייטיבו אתי ועם 

הבת שלי. בהצלחה!

הלכה מזווית אחרת     ש”ות עם הרב אברהם וולפיש
הביאה לדפוס: חגית ששר
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יערה ישורון הינה בעלים ומנכ"ל משותף ברדיו "קול הילדים" - רדיו הילדים הראשון בישראל, עיתונאית, מקימה ויו"ר 

ארגון "הורים עובדים לשינוי". גרה במזכרת בתיה, נשואה ואם לארבעה מופלאים.

הרב אברהם וולפיש



נפתלי, האם אתה גבר פמיניסט ואף מוכן להודות בכך בפומבי?

אכן, אפשר לומר שאני גבר פמיניסט, אף שמחלק מהתופעות שנגזרות מהפמיניזם 

הרדיקלי הכללי אני מסתייג מאוד. בכלליות אני חושב שראוי מאוד שהקול הנשי יישמע 

יותר בכל תחומי החיים, ובזה אני בהחלט מוכן ‘להודות’ בפומבי. 

ולא  ככזה  עצמך  את  הגדרת  לא  לפחות  פמיניסט,  היית  תמיד  ולא  שנים,  הרבה  אותך  מכירה  אני 

התעסקת עם סוגיות בעניין. מתי גילית את האור הפמיניסטי?

נמצאים בחושך,  כמוני  כיוון שאינני חושב שאנשים שאינם חושבים  אני קצת מסתייג מניסוח השאלה, 

הם פשוט חושבים אחרת – ומותר להם. ספציפית לגביי, מה שגרם לי לחשוב מחדש על כל מיני הנחות 

יסוד בחיי הדתיים היה המאמר המפורסם של פרופ’ ורד נעם, ‘מעבר למחיצה הפנימית’. המאמר האיר 

נקודה מהותית בעיניי, ולפיה יהיה קשה מאוד להמשיך במצב הנוכחי בחברה הדתית-לאומית, שבו בחיים 

הציבוריים והמקצועיים  יש לנשים מקום לבטא את עצמן ברמות הגבוהות ביותר, ומנגד במרחב החברתי-

דתי, בבית הכנסת, בקהילה – והכי משמעותי מבחינתי במרחב ההלכתי-תורני – הן תישארנה מאחור, וקולן 

לא יישמע. הבנתי גם שהרבה מההגבלות על נשים במרחב התורני נובעות מפחד מרפורמה ולא מאיסור 

מהותי. במקרים מסוימים החשש הזה מוצדק ובמקרים אחרים לא, אבל הוא קיים וצריך לדעת להתמודד 

אתו. אני מאמין שגם בהלכה כפי שאנו מכירים אותה כיום, בלי לשנות אותה יתר על המידה וכמובן בלי 

לבטל עיקרים מהותיים שלה, קולן של הנשים יכול וצריך להישמע די צורכו, וכולם רק ירוויחו. מובן שעל 

הדברים להיעשות בהדרגה, בשקילת כל הגורמים ולא במהפכות חפוזות.

האם יש לפמיניזם שלך ביטוי מעשי בחיי היום-יום או שהוא רק אידאולוגיה, פילוסופיה ושאיפה כללית?

מעשיים  ביטויים  האפשר.  ככל  לעומק  ובחקירתו  התחום  בלימוד  עוסק  בעיקר  אני  שלי  היום-יום  בחיי 

מובהקים יותר נוכחים פחות, אבל אני מאמין שבעתיד ישפיע הפמיניזם על חינוך הבת שלי, כרגע בת שנה 

וקצת. אעודד אותה ללמוד ולחקור לעמוק כל נושא תורני שיעניין אותה, ואשמח מאוד אם היא תשקיע 

בכך ותגיע רחוק. כרגע מדובר באידאולוגיה ובשאיפה כללית, ואני מנסה להעלות את המודעות לנושא, בין 

השאר בהשתתפות בריאיון בעלון הזה. יכול להיות שבעתיד  אעבור לפסים מעשיים יותר.

במה הפמיניזם משפיע על אורח חייך הדתי?

כרגע אין לו השפעות מעשיות על אורח חיי הדתי. אני ממשיך לקיים מצוות ולהאמין באותה הדרך שבה 

האמנתי, משתדל לחקור לעומק ולהבין איפה אפשר לשנות במסגרת ההלכה ולא מחוצה לה. 

מה יש לך להגיד על הדיכוטומיה שבין הפמיניזם לשמרנות? 

אני לא בטוח שדיכוטומיה היא המילה הנכונה כאן, מדובר בקשת נרחבת מאוד של דעות, הכוללת גם 

אנשים שיכולים להיות שמרנים בסוגיות מסוימות אך ליברלים בסוגיות אחרות, וזה גם המקרה שלי. החיים 

המודרניים הביאו את רובנו לחיות, לעבוד ולפעול בחברה מעורבת; הקול הנשי כאן כדי להישאר ולהשפיע, 

השאלה היא איך אנחנו מתמודדים ומשלבים את אורח חיינו האורתודוקסי עם הקול הנשי במרחב הדתי. 

כל מה שצריך הוא קצת יותר פתיחות והקשבה, וקצת פחות חשש מרפורמה. 

אם אין תוצאות מעשיות אולי אתה לא כל  כך פמיניסט. זה קצת כמו לדגול בצמחונות 

ולהמשיך לאכול בשר?

אינני עושה דברים הפוכים מהאמונות שלי, גם אם כרגע הרעיונות הפמיניסטיים באים 

פחות לידי ביטוי מעשי. אני חי בקהילה, אבל איני מנהל את הקהילה שלי, ולא על פי יישק דבר. אני מזדהה 

בו  בדרכי מצב שאוכל  ייקרה  בעתיד  ואם  רובם,  עם  לפחות  או  הרעיונות הפמיניסטיים ההלכתיים,  עם 

להביא את האידאולוגיה הזו לידי מעשה בלי לעורר מהומות ומלחמות  – אממש אותה. 

האם משפחתך, קהילתך והקרובים אליך שותפים לעמדות אלו? מה תגובתם להיותך פמיניסט וכיצד 

אתה מתמודד עם תגובות אלו?

אני חושב שרוב משפחתי תומכת או לפחות מזדהה חלקית עם הדברים. אני מאמין באמת ובתמים שגם 

אם לא יאמר זאת בפה מלא, רוב הציבור הדתי-לאומי חי לפי הרעיונות האלה, מי יותר ומי פחות.

האם היית הולך לקבל ייעוץ הלכתי שאינו בתחומים הקשורים ב’נשים’, מרב ממין נקבה )תלמידת חכם, 

מורת הלכה, או איך שתקרא לזה בפוליטיקלי-אורתודוקסי-קורקט(?

אני חושב שכן, אם מדובר בעניינים הלכתיים מובהקים ולא בעניינים אישיים )פשוט כי זה דורש שיחה 

אישית בארבע עיניים, ואני לא בטוח שזה ראוי גם מבחינת הרבנית(.

האם היית שמח לראות מוהלות, משגיחות כשרות, מורות לתלמוד ואולי אף דיינות?

דיינות – נושא הלכתי מורכב. ממה שאני יודע יש מחלוקת בבלי מול ירושלמי, ונפסקה הלכה בימינו כבבלי. 

לא עיינתי לעומק בסוגיה, אבל זה שינוי גדול שמצריך חשיבה מחדש. צריך תלמידי חכמים ותלמידות 

חכמים שיישבו ויקבעו יחד, ולצערי הרב מציאות זו רחוקה מאוד כיום, אבל נראה שזהו תהליך שעם ישראל 

ייצא מתוק. אני מאמין שתפקידנו בעת הזו הוא להציף את הדברים  צריך לעבור, ובסופו של דבר מעז 

ולעורר דיון ציבורי תוך-הלכתי, כך שלהנהגה הרבנית לא תהיה בררה אלא לדון בדברים, ושוב אני מסייג – 

הכול בחכמה ובמתינות, בלי לעורר מריבות וחיכוכים מעבר למה שכבר יש לדאבוננו.

בעניין משגיחות כשרות ומורות הלכה – אדרבה ואדרבה, הייתי רוצה לראות נשים בתפקידים אלו! זה בדיוק 

האפיק שאני חושב שהכי חשוב לקדם בעת הזו )אם כי איני בטוח שדחוף להכשיר מוהלות כמו משגיחות 

כשרות ודיינות(. הרי כשרות המטבח הייתה מסורה לנשים מתמיד, ולמה שלא תשמשנה בתפקיד כזה 

)ועם זה אפילו הרב שמואל אליהו מסכים!(?! ומורות הלכה – אני בעד סמיכה רבנית אורתודוקסית לנשים, 

ומקווה מאוד שהתחום הזה יתקדם בעתיד ויהיו לנשים גם תפקידים רשמיים בקהילות בתחום הזה.

לסיום, אני רוצה לאחל לכל ילדינו, הן הבנים הן הבנות, שילמדו במוסדות שיקדמו אותם מבחינה רעיונית 

וייתנו להם גישה לכלל הדרכים ההלכתיות והמחשבתיות, ולא רק לדרך אחת מסוימת.

ראיון   אנה רובינזון מראיינת את נפתלי לפקוביץ‘
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נפתלי לפקוביץ’, בן 29, נשוי ואב לשני ילדים. בוגר ישיבת הסדר, עובד בחברת היי טק, מתגורר בגרעין התורני בלוד.


